شــرك ــة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
القوائـم املالية
وتقرير املراجع املستقل
للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
القوائم املالية
للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

صفحـة

فهرس

٢-١

• تقرير املراجع املستقل
• قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

٣

• قائمة املركز املا2ي

٤

• قائمة التغ9:ات 7ي حقوق امللكية

٥

• قائمة التدفقات النقدية
• إيضاحات حـول القوائم املالية

٧-٦
٤٦-٨

٠

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

إيضاح
دخل العمليات
إيراد عموالت خاصة من مدي }²عقود إجارة ومرابحة
تكاليف تمويلية
مكاسب التعديل عMى القروض ،ودخل املنح ،وخسائر إعادة هيكلة مدي }²املرابحة،
صا7ي
رسوم تقديم طلبات ودخل آخر
إجماcي دخل العمليات ،صا ي
مصاريف العمليات
مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف بيع وتسويق
اسSTالك وإطفاء
خسائر الهبوط 7ي قيمة مدي }²عقود إجارة ومرابحة

٦

٧
٨
)١٥ب(

إيرادات االستثمارات املحتفظ Sا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)الخسارة( /الربح قبل الزكاة
الزكاة
)الخسارة( /الربح للسنة

١٧

٩

٢٠٢٠م
ريال سعودي

٢٠١٩م
ريال سعودي

٤٠٬٦٨٢٬٨٢٠
)(١١٬٨٤١٬٦٤٦
٢٨٬٨٤١٬١٧٤
٣٬٣٢١٬٤٢٩

٥٥٬٤٧٥٬٦٤٢
)(١١٬٦٣٢٬١٩٦
٤٣٬٨٤٣٬٤٤٦
-

٢٬٣٦٢٬٧٧٠
٣٤٬٥٢٥٬٣٧٣

٣٬١٢٠٬٨٧٥
٤٦٬٩٦٤٬٣٢١

)(١٨٬٩٠٦٬٥٦٢
)(٥٬١٦٧٬٦٢٧
)(٢٬٠١٦٬٢٥٧
)(٣٠٬٢٥١٬٨٩٠
)(٢١٬٨١٦٬٩٦٣
٩٧٣٬٤١٦
)(٢٠٬٨٤٣٬٥٤٧
)(٧٣٢٬٠٣٧
)(٢١٬٥٧٥٬٥٨٤

)(١٥٬٠٩١٬٣٣٣
)(٣٬٩٢٦٬٦٨٦
)(١٬٨١٣٬٠٦٦
)(٢٠٬٢٢٨٬٧٣٥
٥٬٩٠٤٬٥٠١
٥٬٩٠٤٬٥٠١
٢٬٣٥٢٬١٤٦
٨٬٢٥٦٬٦٤٧

الدخل الشامل اآلخر للسنة
بنود قد يعاد تصنيفها إcى الربح أو الخسارة ي ف$nات ﻻﺣقة:
مكاسب القيمة العادلة من االستثمارات املحتفظ Sا بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
إجماcي البنود ال qrقد يعاد تصنيفها إcى الربح أو الخسارة ي ف$nات ﻻﺣقة
البنود ال qrلن يعاد تصنيفها إcى الربح أو الخسارة ي الف$nات الالﺣقة:
إعادة قياس منافع ¶Sاية الخدمة للموظف:ن
إجماcي البنود ال qrلن يعاد تصنيفها إcى الربح أو الخسارة ي ف$nات ﻻﺣقة
إجماcي الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجماcي )الخسارة( /الدخل الشامل للسنة

١٧

٢١

١٬٤٥٣٬٣٠٣
١٬٤٥٣٬٣٠٣

)(٤٢٠٬٦٨٩
)(٤٢٠٬٦٨٩
١,٠٣٢٬٦١٤
)(٢٠٬٥٤٢٬٩٧٠

ً
إن اإليضاحات املرفقة من رقم ) (١إ2ى ) (٢٩جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية
٣

-

٨٬٢٥٦٬٦٤٧

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة املركز املاcى
كما ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
ريال سعودي

إيضاح
األصول
النقد وما 7ي حكمه

 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم
ريال سعودي

١٣

١٢٤٬١١٨٬٠٦١

٩٬٦٨٣٬٦٦٤

مدينو عقود إجارة ومرابحة
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وأصول أخرى

)١٥أ(

٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤

٢٧٥٬٤١٥٬٩٤٠

١٦

٤٩٬٨٣٨٬٥٢٨

٦٬٨٦٧٬٧٢٨

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٧

٣٤٬٥٧٢٬٤٢٤

٨٩٢٬٨٥٠

أصول حق االستخدام

١٠

١٬٧٦٣٬٨٦١

٢٬٧٧١٬٧٨٣

ممتلكات ومعدات

١١

٦٠٠٬٦١١

٣٠٤٬٥٠٦

أصول غ 9:ملموسة

١٢

١٬٠١٦٬٨٢٤

٨٦٠٬٥٢١

ودائع نقدية مقيدة

١٤

-

١٬٢٣٧٬٥٠٣

٥٣٩٬٩١٨٬١٢٣

٢٩٨٬٠٣٤٬٤٩٥

إجماcي األصول
اﻻلvnامات وﺣقوق امللكية
اﻻلvnامات
ذمم دائنة ومستحقات
مستحق للبنك املركزي السعودي
زكاة مستحقة
ال£¤امات عقود اإليجار
قروض
منافع ¶Sاية الخدمة للموظف:ن
إجماcي اﻻلvnامات

١٨
٢٦
٩
١٩

٢٠
٢١

ﺣقوق امللكية
رأس املال
احتياطي نظامي
احتياطي القيمة العادلة – القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
احتياطي إعادة قياس منافع ¶Sاية الخدمة للموظف:ن
أربـاح مبقـاة
إجماcي ﺣقوق امللكية
إجماcي اﻻلvnامات وﺣقوق امللكية

٢٢

٢٥٬٦٨٧٬٠٥٥
٢٠٨٬٤٦١٬٩٦٣
٨٥٣٬٣٦١
٩٠٩٬٢٩٧
١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣
٢٬٠٧٢٬٢٧٨
٣٨٤٬٢١٠٬٩٤٧

١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٬٢٤٣٬٨١٩
١٬٤٥٣٬٣٠٣
)(٤٢٠٬٦٨٩
٢٬٤٣٠٬٧٤٣
١٥٥٬٧٠٧٬١٧٦
٥٣٩٬٩١٨٬١٢٣

ً
إن اإليضاحات املرفقة من رقم ) (١إ2ى ) (٢٩جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية

٤

١٧٬٨٣٨٬١٩٢
١٬٤٤٨٬٨٨٩
١٬٨٨١٬٩٥٤
٩٩٬٥٤٨٬٢٥٩
١٬٠٦٧٬٠٥٥
١٢١٬٧٨٤٬٣٤٩

١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٬٢٤٣٬٨١٩
٢٤٬٠٠٦٬٣٢٧
١٧٦٬٢٥٠٬١٤٦
٢٩٨٬٠٣٤٬٤٩٥

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التغ$Bات ي ﺣقوق امللكية
للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
)بالريال السعودي(

رأس املـال
ريال سعودي

أرباح مبقـ ــاة
ريال سعودي

اﺣتياطي نظامي
ريال سعودي

اﺣتياطي القيمة
العادلة – القيمة اﺣتياطي إعادة
العادلة من خالل قياس منافع
الدخل الشامل }اية الخدمة
اآلخر
للموظفBن
ريال سعودي
ريال سعودي

اإلجماcي
ريال سعودي

الرصيد كما ي  ١يناير ٢٠١٩م

١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١,٤١٨٬١٥٤

١٦٬٥٧٥٬٣٤٥

-

-

١٦٧٬٩٩٣٬٤٩٩

ربح السنة

-

-

٨٬٢٥٦٬٦٤٧

-

-

٨٬٢٥٦٬٦٤٧

الدخل الشامل االخر للسنة

-

-

-

-

-

-

إجما2ي الدخل الشامل للسنة
املحول إ2ى االحتياطي النظامي

-

-

٨٬٢٥٦٬٦٤٧

-

-

٨٬٢٥٦٬٦٤٧

-

٨٢٥٬٦٦٥

)(٨٢٥٬٦٦٥

-

-

-

٢٬٢٤٣٬٨١٩

٢٤٬٠٠٦٬٣٢٧

-

-

١٧٦٬٢٥٠٬١٤٦

خسارة السنة

-

-

)(٢١٬٥٧٥٬٥٨٤

-

-

)(٢١٬٥٧٥٬٥٨٤

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

-

١٬٤٥٣٬٣٠٣

)(٤٢٠٬٦٨٩

١٬٠٣٢٬٦١٤

إجما2ي الدخل الشامل للسنة

-

-

)١٬٤٥٣٬٣٠٣ (٢١٬٥٧٥٬٥٨٤

)(٤٢٠٬٦٨٩

)(٢٠٬٥٤٢٬٩٧٠

١٬٤٥٣٬٣٠٣

)(٤٢٠٬٦٨٩

١٥٥٬٧٠٧٬١٧٦

الرصيد كما ي  ٣١ديسم٢٠١٩ $%م ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

الرصيد كما ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٬٢٤٣٬٨١٩

٢٬٤٣٠٬٧٤٣

ً
إن اإليضاحات املرفقة من رقم ) (١إ2ى ) (٢٩جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية

٥

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التدفقات النقدية
للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)الخسارة(/الربح قبل الزكاة
تعديالت:
الدخل من املنح الحكومية
٦
مكاسب من تعديل التدفقات النقدية التعاقدية من القروض
تكلفة التمويل
) ١٥ب(
خسائر الهبوط 7ي قیمة مدی }²عقود إجارة ومرابحة
١٧
إيرادات االستثمارات املحتفظ Sا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
١٠
اسSTالك أصول حق االستخدام
١١
اسSTالك ممتلكات ومعدات
١٢
إطفاء أصول غ 9:ملموسة
٢١
مخصص مكافأة ¶Sاية الخدمة للموظف:ن
١٩
تكاليف تمويل عقود اإليجار
إطفاء رسوم تسهيل قرض
مكاسب غ 9:محققة عن املشتقات
التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعديالت رأس املال العامل
تعديالت رأس املال العامل:
مدينو عقود إجارة ومرابحة
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وأصول أخرى
ودائع نقدية مقيدة
ذمم دائنة ومستحقات
النقد املستخدم ي األنشطة التشغيلية
منافع ¶Sاية الخدمة للموظف:ن مدفوعة
٩
زكاة مدفوعة
صا ي النقد املستخدم ي األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطـة اﻻستثمارية
شراء استثمارات محتفظ Sا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ١٧
عائدات مستلمة من استثمارات محتفظ Sا بالقيمة العادلة من خالل
١٧
الدخل الشامل اآلخر
١١
شراء ممتلكات ومعدات
١٢
شراء األصول غ 9:امللموسة
صا ي النقد املستخدم ي األنشطة اﻻستثمارية

٦

٢٠٢٠م
ريال سعودي

٢٠١٩م
ريال سعودي

)(٢٠٬٨٤٣٬٥٤٧

٥٬٩٠٤٬٥٠١

)(٢٦٬٨١١٬٧٦٥
)(٦٬٠٤٤٬٣٦٧
١١٬١٧٢٬٤٨٩
٣٠٬٢٥١٬٨٩٠
)(٩٧٣٬٤١٦

٢٠٬٢٢٨٬٧٣٥
-

١٬٠٠٧٬٩٢٢
٣٤٤٬٠٦٩
٦٦٤٬٢٦٦
٦٩٧٬٤١٤
١٥٤٬٧٩٧
)(١٠٬٣٨٠٬٢٤٨

١٬٠٠٧٬٩٢٢
٣٨٧٬٠٩٣
٤١٨٬٠٥١
٢٢٩٬٦٦٠
١٨٩٬٨٤٧
٢٥٠٬٠٠٠
)(٤٩٣٬١٤٩
٢٨٬١٢٢٬٦٦٠

)(٨٢٬٨٤٣٬٧٦٤
)(٤٢٬٩٧٠٬٨٠٠
١٬٢٣٧٬٥٠٣
٧٬٨٤٨٬٨٦٣
)(١٢٧٬١٠٨٬٤٤٦
)(١١٢٬٨٨٠
)(١٬٣٢٧٬٥٦٥
)(١٢٨٬٥٤٨٬٨٩١

)(١٠٢٬٠٤٩٬٢٠٥
)(٣٬٩٥٤٬٧٩٧
١٬٩٧٠٬٥٧٤
١٬٤٩٩٬٥٢٥
)(٧٤٬٤١١٬٢٤٣
)(١٠٧٬٩٥٧
)(٦٨٬٧٣١
)(٧٤٬٥٨٧٬٩٣١

)(٣١٬٧٤٣٬٦٦١

-

٤٩٠٬٨٠٣

-

)(٦٤٠٬١٧٤
)(٨٢٠٬٥٦٩
)(٣٢٬٧١٣٬٦٠١

)(٤٨٬٠٣٢
)(٦٠٦٬٤٢٩
)(٦٥٤٬٤٦١

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التدفقات النقدية )تتمة(
للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطـة التمويليـة
النقد املستلم من البنك املركزي السعودي
املسدد إ2ى البنك املركزي السعودي
متحصالت من القروض
قروض مسددة
ال£¤امات عقود اإليجار املسددة
صا ي النقد الناتج عن األنشطة التمويلية
صا ي الزيادة) /النقص( ي النقد وما ي ﺣكمه
النقد وما 7ي حكمه 7ي بداية السنة
النقد وما ي ﺣكمه ى }اية السنة

٢٦
٢٦

١٩

١٣

املعلومات اإلضافية:
دخل عموالت خاصة مستلمة من عقود اإلجارة واملرابحة

٢٠٢٠م

٢٠١٩م

ريال سعودي

ريال سعودي

٢٤٧٬٠٥١٬٥٦٠
)(٢٤٬٠٥٨٬١٧٧
٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠
)(١٦٬١٦٩٬٠٤٠
)(١٬١٢٧٬٤٥٤

٧٨٬٦٢٠٬٦١٣
)(٤٥٬١٤٤٬٩٦٦
)(١٬٢٣٨٬٥٠٠

٢٧٥٬٦٩٦٬٨٨٩
١١٤٬٤٣٤٬٣٩٧
٩٬٦٨٣٬٦٦٤
١٢٤٬١١٨٬٠٦١

٣٢٬٢٣٧٬١٤٧
)(٤٣٬٠٠٥٬٢٤٥
٥٢٬٦٨٨٬٩٠٩
٩٬٦٨٣٬٦٦٤

١٧٬٦١٨٬٥٩٥

ً
إن اإليضاحات املرفقة من رقم ) (١إ2ى ) (٢٩جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية
٧

٢٢٬٣٣٠٬٦٦٣

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساھمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م
 .١التكوين والنشاط
ش ــركة الرائ ــدة للتموي ــل )"الش ــركة"( ،ــي ش ــركة مس ــاهمة س ــعودية مقفل ــة مس ــجلة  7ــي اململك ــة العربي ــة الس ــعودية بموج ــب الس ــجل التج ــاري رق ــم
 ١٠١٠٣١٤٩٨٢الصادر 7ي الرياض بتاريخ  ٢١رمضان ١٤٣٢هـ )املوافق  ٢١أغسطس ٢٠١١م(.
لــدى الشــركة فــرع 7ــي مدينــة بریـدة مســجل بموجــب الســجل التجــاري رقــم  ١١٣١٠٥٦٩٢٨بتــاریخ  ٢٤شــعبان ١٤٣٧ھ ـ )املوافــق  ٣١مــایو ٢٠١٦م(
وفرع آخر 7ي مدينة الدمام مسجل بموجب السجل التجاري رقم  ٢٠٥١٢٢٢٠٨٨بتاریخ  ١٧ذو القعدة ١٤٣٩ھـ )املوافق  ٣٠یولیو ٢٠١٨م(.
ً
یتمثل نشاط الشركة 7ي مزاولة أعمال اإلیجار التمویMي ،وتمویل املنشآت الصغ9:ة واملتوسطة بصیغة املرابحة واإلجـارة وفقـا ملوافقـة البنـك املركـزي
السعودي رقم /٤٣أ س ھـ ٢٠١٦٠٢/الصادرة بتاریخ  ٣٠ربیع الثاني ١٤٣٧ھـ )املوافق  ٩ف9Oایر ٢٠١٦م(.
إن عن ــوان املكت ــب املسـ ــجل للشـ ــركة ،الطـ ــابق الثال ــث ،بـ ــرج ب ،أبـ ـراج العلیـ ـا ،ش ــارع العلی ـ ـا ،ص ب  ،٨٦٨٧٥الریـ ـاض  ،١١٦٣٢اململك ــة العربی ـ ـة
السعودیة.
 .٢أسس اإلعداد
أعدت هذﻩ القوائم المالیة للشركة كما في وللسنة المنتھیة في  ٣١دیسمبر ٢٠١٩م وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة
العربیة السعودیة ،والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ) یشار إلیھا مجتمعة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ"المعاییر
الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة"(.
أعدت هذﻩ القوائم املالية عMى أساس التكلفة التاريخية باستخدام أساس اإلستحقاق املحاس ،}Äباستثناء االستثمارات املحتفظ Sا بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر املدرجة بالقيمة العادلة ،ومنافع ¶Sاية الخدمة للموظف:ن املقاسة عMى أساس القيمة الحالية لالل£¤امات
املستقبلية باستخدام طريقة وحدة اإلضافة املتوقعة.
تعرض هذﻩ القوائم املالية بالريال السعودي ،وهو العملة الوظيفية للشركة.
تعرض األصول واالل£¤امات 7ي قائمة املركز املا2ي حسب ترتيب السيولة.

 .٣تطبيق املعاي $Bالجديدة واملعدلة
 ٣٫١املعاي $Bالجديدة
اعتمدت الشركة معاي 9:وتعديالت معينة سارية ألول مرة للف9¤ات السنوية تبدأ 7ي  ١يناير ٢٠٢٠م أو بعدها ،ولكن لم يكن لها أي تأث 9:جوهري
عMى هذﻩ القوائم املالية .لم تطبق الشركة 7ي وقت مبكر أي معيار أو تفس 9:أو تعديل آخر صادر وغ 9:ساري بعد.

تعديالت عى املعيار الدوcي للتقرير املاcي  :٣تعريف األعمال
ً
ً
يوضح التعديل عMى املعيار الدو2ي للتقرير املا2ي " ٣تجميع األعمال" أنه يعد نشاطا تجاريـا إذا تضـمن مجموعـة مـن األنشـطة واألصـول ،عMـى األقـل،
ً
عMــى مــدخالت وعمليـات جوهريــة تســاهم معــا 7ــي القــدرة عMــى إنشــاء املخرجــات .باإلضــافة إ2ــى ذلــك ،فإنــه يوضــح وجــود األعمــال دون تضــم:ن جميــع
امل ــدخالت والعملي ــات الالزم ــة إلنش ــاء املخرج ــات .ول ــم يك ــن له ــذﻩ التع ــديالت أي ت ــأث 9:ع Mــى الق ــوائم املالي ــة للش ــركة ،ولك Sــا ق ــد ت ــؤثر ع Mــى الف¤ـ ـ9ات
املستقبلية إذا دخلت الشركة 7ي أي عمليات تجميع األعمال.
تعديالت عى املعاي $Bالدولية للتقرير املاcي  ،٧و ،٩واملعيار الدوcي للمحاسبة  ٣٩تصحيح قياس سعر الفائدة
ً
التعــديالت عMــى املعيــار الــدو2ي للتقريــر املــا2ي  ٩واملعيــار الــدو2ي للمحاســبة  ٣٩األدوات املاليــة :االثبــات والقيــاس تــوفر عــددا مــن اإلعفــاءات ،وال~ــ}
تنطبق عMى جميع عالقات التحـوط ال~ـ} تتـأثر بشـكل مباشـر بتصـحيح قيـاس سـعر الفائـدة .وتتـأثر عالقـة التحـوط إذا أدى اإلصـالح إ2ـى عـدم التأكـد
بشــأن توقيــت و/أو مبلــغ التــدفقات النقديــة عMــى أســاس املعيــار للبنــد املغطــى أو أداة التحــوط .لــيس لهــذﻩ التعــديالت أي تــأث 9:عMــى القــوائم املاليــة
للشركة ،وال يوجد لدSا أي عالقات تحوط ألسعار الفائدة.
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التعديالت عى املعيار الدوcي للمحاسبة  ،١واملعيار الدوcي للمحاسبة  :٨تعريف األهمية النسبية
ً
ً
توفر التعديالت تعريفا جديدا لألهمية النسبية وتنص عMى أن" :تكون املعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان من املمكن أن يؤثر حذفها أو سوء
عرضها عMى القرارات ال~} يتخذها املستخدمون عMى أساس القوائم املالية لألغراض العامة عMى أساس تلك القوائم املالية ،وال~} توفر معلومات
مالية عن منشأة معدة للتقرير بعيSا" .توضح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد عMى طبيعة املعلومات أو حجمها ،سواء بشكل فردي أو مع
ً
معلومات أخرى7 ،ي سياق القوائم املالية .ويعد التحريف 7ي املعلومات أمرا جوهرية إذا كان من املتوقع بشكل معقول أن يؤثر عMى القرارات ال~}
يتخذها املستخدمون األساسيون .لم يكن لهذﻩ التعديالت تأث 9:جوهري عMى القوائم املالية وال يتوقع أن يكون لها أي تأث 9:مستقبMي عMى الشركة.

اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية الصادر ي  ٢٩مارس ٢٠١٨م
ً
اإلطار املفاهيم} ليس معيارا وال تتجاوز أي من املفاهيم الواردة فيه املفاهيم أو املتطلبات 7ي أي معيار .والغرض من اإلطار املفاهيم} هو مساعدة
مجلس املعاي 9:الدولية للمحاسبة 7ي وضع املعاي ،9:ومساعدة املعدين عMى وضع سياسات محاسبية متسقة 7ي حالة عدم وجود معيار قابل
للتطبيق ،ومساعدة جميع األطراف عMى فهم املعاي 9:وتفس9:ها.
ً
وسيؤثر ذلك عMى املنشآت ال~} طورت سياساSkا املحاسبية بناء عMى اإلطار املفاهيم} .ويتضمن اإلطار املفاهيم} املعدل بعض املفاهيم الجديدة،
والتعاريف املحدثة ،ومعاي 9:اثبات األصول واالل£¤امات ،ويوضح بعض املفاهيم املهمة .وليس لهذﻩ التعديالت أي تأث 9:جوهري عMى القوائم املالية
للشركة.
تعديالت عى املعيار الدوcي للتقرير املاcي ،١٦بشأن امتيازات اإليجار املتعلقة بكوفيد١٩-
7ي  ٢٨مايو ٢٠٢٠م ،أصدر مجلس املعاي 9:الدولية للمحاسبة تحفظات بشأن امتيازات اإليجار املتعلق بكوفيد - ١٩-تعديل عMى املعيار الدو2ي
ً
إعفاء للمستأجرين من تطبيق املعيار الدو2ي للتقرير املا2ي رقم  ١٦بشأن محاسبة تعديل
للتقرير املا2ي رقم " ١٦عقود اإليجار" .وتوفر التعديالت
عقد اإليجار لتحفظات األجرة الناشئة كنتيجة مباشرة لف9:وس )كوفيد  .(١٩-كوسيلة عملية ،قد ال يختار املستأجر تقييم ما إذا كان لتحفظات
ً
األجرة املرتبطة بـف9:وس )كوفيد (١٩-من املؤجر يعد تعديال لعقد اإليجار .ويحسب املستأجر الذي يقوم Sذا االختيار بالحسابات ألي تغي7 9:ي
مدفوعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار املرتبط بف9:وس )كوفيد (١٩-بنفس الطريقة ال~} يفسر Sا التغي 9:بموجب املعيار الدو2ي للتقرير املا2ي
ً
رقم  ،١٦إذا لم يكن التغي 9:تعديال لعقد اإليجار .ينطبق التعديل عMى ف9¤ات التقارير السنوية ال~} تبدأ 7ي  ١يونيو ٢٠٢٠م أو بعدﻩُ .ويسمح
بالتطبيق املبكر .لم يكن لهذا التعديل أي تأث 9:جوهري عMى القوائم املالية للشركة.

 ٣٫٢معاي $Bصادرة ولكا غ $Bسارية بعد
لم تطبق الشركة بعد املعاي 9:الجديدة واملعدلة التالية الصادرة وغ 9:سارية بعد:
معاي $Bالتقارير املالية الجديدة واملعدلة
املعيار الدو2ي للتقرير املا2ي  ١٧عقود التأم:ن
7ي يونيو ٢٠٢٠م ،أصدر مجلس املعاي 9:الدولية للمحاسبة تعديالت عMى املعيار الدو2ي للتقرير املالية ١٧بما
7ي ذلك تأجيل نفاذﻩ إ2ى  ١يناير ٢٠٢٣م.

سارية للف$nات السنوية ال qrتبدأ
ي/بعد
 ١يناير ٢٠٢٣م

تعديالت عMى املعيار الدو2ي للمحاسبة ١عرض القوائم املالية املتعلقة بتصنيف االل£¤امات عMى أ¶Sا متداولة  ١يناير ٢٠٢٣م
أو غ 9:متداولة
 ١يناير ٢٠٢٢م
تعديالت عMى املعيار الدو2ي للتقرير املا2ي  :٣تجميع األعمال املتعلقة باإلشارة إ2ى اإلطار املفاهيم}
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معاي 9:صادرة ولكSا غ 9:سارية املفعولة )تتمه(
سارية للف9¤ات السنوية ال~} تبدأ
معاي $Bالتقارير املالية الجديدة واملعدلة
7ي/بعد
تعديالت عMى املعيار الدو2ي للمحاسبة" ١٦العقا ات واالت واملعدات" بشأن معالجة العائدات قبل  ١يناير ٢٠٢٢م
ر
االستخدام املقصود
تعديالت عMى املعيار الدو2ي للمحاسبة" ٣٧املخصصات واالل£¤امات املحتملة واألصول املحتملة" املتعلقة  ١يناير ٢٠٢٢م
بمعالجة تكاليف الوفاء بالعقد 7ي حالة العقد غ 9:املجدي.
تعديالت عMى املعيار الدو2ي للتقرير املا2ي :١تطبيق املعاي 9:الدولية للتقرير املا2ي ألول مرة ،واملعيار الدو2ي  ١يناير ٢٠٢٢م
للتقرير املا2ي :٩األدوات املالية ،واملعيار الدو2ي للتقرير املا2ي “ :١٦عقود اإليجار” ،واملعيار الدو2ي للمحاسبة
“ :٤١الزراعة” كجزء من التحسينات السنوية لعملية املعاي 9:الدولية للتقرير املا2ي ٢٠٢٠-٢٠١٨م.
 .٤ملخص السياسات املحاسبية املهمة

األدوات املالية
تصنيف األصول املالية
عند االثبات األو2ي ،تصنف األصول املالية بالتكلفة املطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.

األصول املالية بالتكلفة املطفأة
تقاس األصول املالية بالتكلفة املطفأة 7ي حالة استيفاء الشرط:ن التالي:ن وأن ال تكون بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
• اقتناء األصل املا2ي ضمن نموذج أعمال Sدف اقتناء األصول املالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
•

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املا2ي7 ،ي تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من املبلغ األصMي والعمولة عMى املبلغ
األصMي القائم.

إن األصول املالية بالتكلفة املطفأة تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة ائد تكاليف املعامالت املباشرة ،وتقاس ً
الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام
ز
طريقة الفائدة الفعلية.

األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات الدين
تقاس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط عند استيفاء الشرط:ن التالي:ن وأن التكون بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:
• أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية ،و
• أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املا2ي7 ،ي تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من املبلغ األصMي والعمولة عMى املبلغ
األصMي القائم.
ً
إن أدوات الدين املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة ،وتدرج املكاسب والخسائر الناتجة عن
التغ9:ات 7ي القيمة العادلة 7ي الدخل الشامل اآلخر .ويتم إثبات إيراد الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية 7ي قائمة الربح أو الخسارة.
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أدوات حقوق امللكية
عند االثبات األو2ي ،الستثمارات حقوق امللكية غ 9:املحتفظ Sا ألغراض املتاجرة ،يجوز للشركة أن تختار بشكل ال رجعة فيه عرض التغ9:ات
الالحقة بالقيمة العادلة 7ي الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار عMى أساس كل استثمار عMى حدﻩ.

األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تصنف كافة األصول املالية األخرى كأصول مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ى
إضافة إ2ى ذلك ،يمكن للشركة ،عند االثبات األو2ي ،أن تخصص بشكل ال رجعة فيه أصل ما2ي يستو7ي بطريقة أخر املتطلبات الالزمة لقياسه
بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كالقياس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك
يزيل أو يخفض بشكل كب 9:من عدم التماثل املحاس }Äالذي قد ينشأ بخالف ذلك.
ال يعاد تصنيف األصول املالية بعد االثبات األو2ي لها ،باستثناء خالل الف9¤ة ال~} تقوم ف|Sا الشركة بتغي 9:نموذج أعمال إدارة األصول املالية.

تقويم نموذج األعمال
تقوم الشركة بتقويم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل عMى مستوى املحفظة؛ ألن ذلك يعكس أفضل طريقة إلدارة
األعمال وتقديم املعلومات إ2ى اإلدارة .تشتمل املعلومات ال~} يتم أخذها بع:ن االعتبار عMى:
•

•
•
•
•

ً
السياسات واألهداف املوضوعة بشأن املحفظة وتطبيق تلك السياسات عمليا .وبشكل خاص ،فيما إذا كانت اس9¤اتيجية اإلدارة تركز عMى
تحقيق إيرادات العمولة املتعاقد عل|Sا ،والحفاظ عMى معدل عمولة مع:ن ،ومطابقة مدة األصول املالية مع مدة االل£¤امات ال~} تمولها تلك
األصول أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع األصول.
كيفية تقويم أداء املحفظة ورفع تقرير بذلك إ2ى إدارة الشركة.
املخاطر ال~} تؤثر عMى أداء نموذج األعمال )واألصول املالية املحتفظ Sا ضمن نموذج األعمال( ،وكيفية إدارة تلك املخاطر.
كيفية تعويض مدراء األعمال ،عMى سبيل املثال فيما إذا تم التعويض عMى أساس القيمة العادلة لألصول املدارة أو التدفقات النقدية
التعاقدية ال~} يتم تحصيلها.
تكرار املبيعات وقيمSTا وتوقيSTا 7ي الف9¤ات السابقة وأسباب تلك املبيعات والتوقعات املتعلقة بنشاط املبيعات 7ي املستقبل .وبالرغم من
ذلك ،فإن املعلومات املتعلقة بتلك املبيعات ال يمكن أخذها بالحسبان بمفردها ،ولكن كجزء من التقويم الكMي لكيفية تحقيق األهداف
املوضوعة من قبل الشركة إلدارة األصول املالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يتم تقويم نموذج األعمال ً
بناء عMى سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون األخذ باالعتبار ما يسم سيناريو "أسوأ حالة" أو "حالة الضغط" .و7ي
حالة تحقق التدفقات النقدية ،بعد االثبات األو2ي ،بشكل مختلف عن توقعات الشركة األصلية ،فإن الشركة ال تقوم بتغي 9:تصنيف باÒي
األصول املالية املحتفظ Sا ضمن نموذج األعمال ،لكن تقوم بإدراج هذﻩ املعلومات عند تقويم نموذج األعمال لألصول املالية ال~} تم استحداSÓا
ً
أو شراؤها حديثا.
تقاس األصول املالية املحتفظ Sا ألغراض املتاجرة وال~} ُيقاس أداؤها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ لعدم االحتفاظ Sذﻩ األصول
املالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لعدم االحتفاظ Sا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية.
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تقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من املبلغ األصي والفائدة
ألغراض هذا التقويم ،يمثل "املبلغ األصMي" القيمة العادلة لألصول املالية بتاريخ االثبات األو2ي .أما "الفائدة" فتمثل العوض مقابل القيمة
الزمنية للنقود ،ومقابل مخاطر االئتمان ،واإلقراض األساسية األخرى املتعلقة باملبلغ األصMي القائم خالل ف9¤ة ما ،وتكاليف اإلقراض األساسية
األخرى مثل )مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( وهامش الربح .وعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من
املبلغ األصMي والفائدة ،تأخذ الشركة بالحسبان الشروط التعاقدية لألداة ،ويشمل ذلك ما إذا كان األصل املا2ي يشتمل عMى شرط تعاقدي يمكن
أن يغ 9:توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية ال~} ال تستو7ى هذا الشرط .وإلجراء هذا التقويم ،تأخذ الشركة بع:ن االعتبار:
•

األحداث املحتملة ال~} تغ 9:من مبلغ التدفقات النقدية وتوقيSTا.

•

خصائص الرفع املا2ي.

•

السداد املبكر وشروط التمديد.

•

الشروط ال~} تحد من مطالبة الشركة للتدفقات النقدية من أصول محددة ،مثل )ترتيبات األصول املتعلقة بحق عدم الرجوع(.

•

الخصائص ال~} تعدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود ،مثل :إعادة تعي:ن أسعار الفائدة بشكل دوري.

تصنيف اﻻلvnامات املالية
عند االثبات األو2ي ،تصنف الشركة االل£¤امات املالية الخاصة Sا املقاسة بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تصنف االل£¤امات املالية بالتكلفة املطفأة ،مالم يتع:ن قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو اختيار منشأة ما قياس ال£¤ام ما
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ً
وفقا ملتطلبات املعيار الدو2ي للتقرير املا2ي ).(٩
إن كافة االل£¤امات املالية الخاصة بالشركة ،فيما عدا املشتقات املدرجة بالقيمة العادلة ،تقيد ً
حاليا بالتكلفة املطفأة.

التكلفة املطفأة

ً
إن مدي }²عقود املرابحة واإلجارة واألصول املالية األخرى املقاسة بالتكلفة املطفأة تقاس أوليا بالقيمة العادلة زائدا تكاليف املعامالت املباشرة،
وتقاس ً
الحقا بالتكلفة املطفأة لها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

إلغاء اﻻثبات
األصول املالية
تقوم الشركة بإلغاء االثبات باألصول املالية عند انSTاء الحقوق التعاقدية املتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة Sذﻩ األصول املالية ،أو نقل
حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجSÕا تحويل كافة املخاطر واملنافع املصاحبة مللكية األصول املالية أو عدم
قيام الشركة بتحويل أو اإلبقاء عMى كافة املخاطر واملنافع املصاحبة للملكية وعدم احتفاظها بالسيطرة عMى األصول املالية.
وعند إلغاء اثبات أصل ما2ي ،يتم اثبات الفرق ب:ن القيمة الدف9¤ية لألصل )أو القيمة الدف9¤ية املخصصة للجزء الذي تم إلغاء اثباته من األصل(،
ً
و ) (١العوض املستلم )بما 7ي ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا منه أي ال£¤ام جديد تم تحمله( و ) (٢أية مكاسب أو خسائر
تراكمية مع9¤ف Sا ضمن الدخل الشامل اآلخر – 7ي الربح أو الخسارة.
ً
ابتداء من  ١يناير ٢٠١٨م ،ال يتم اثبات أي مكاسب/خسائر تراكمية 7ي الدخل الشامل اآلخر بشأن استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر 7ي الربح أو الخسارة عند إلغاء اثبات األوراق املالية .يتم اثبات أي فائدة عMى األصول املالية املحولة واملؤهلة إللغاء
االثبات وال~} نشأت أو احتفظت Sا الشركة كأصول أو ال£¤امات منفصلة.
و7ي املعامالت ال~} تقوم ف|Sا الشركة بعدم االحتفاظ أو تحويل كافة املخاطر واملنافع املصاحبة مللكية أصل ما ،ولكSا تحتفظ بالسيطرة عMى
األصل ،فإن الشركة تستمر 7ي اثبات األصل وذلك بقدر ارتباطها املستمر والذي يتم تحديدﻩ بقدر تعرضها للتغ9:ات 7ي قيمة األصل املحول.

اﻻلvnامات املالية
تقوم الشركة بإلغاء اثبات االل£¤امات املالية عند الوفاء باالل£¤ام املحدد 7ي العقد أو انقضاء أجله.
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األدوات املالية )تتمة(
تعديل األصول املالية واﻻلvnامات املالية
األصول املالية
ً
7ي حالة تعديل شروط األصل املا2ي ،تقوم الشركة بتقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل مختلفة تماما .وإذا كانت التدفقات
ً
النقدية مختلفة تماما ،يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املا2ي األصMي منقضية .و7ي هذﻩ الحالة ،يتم إلغاء اثبات
األصل املا2ي األصMي ،واثبات األصل املا2ي الجديد بالقيمة العادلة.
ً
وإذا كانت التدفقات النقدية من األصل املا2ي بالتكلفة املطفأة غ 9:مختلفة تماما ،فإن التعديل ال يؤدي عندئذ إ2ى إلغاء اثبات األصل املا2ي .و7ي
هذﻩ الحالة ،تقوم الشركة بإعادة احتساب إجما2ي القيمة الدف9¤ية لألصل املا2ي وإثبات املبلغ الناتج عن تعديل إجما2ي القيمة الدف9¤ية كمكاسب
ً
أو خسائر تعديل 7ي الربح أو الخسارة .و7ي حالة إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها املق9¤ض ،يتم عرض املكاسب أو الخسائر سويا
مع خسائر الهبوط 7ي القيمة .و7ي الحاالت األخرى ،يتم إظهارها كإيرادات عموالت خاصة ،أو مكاسب تعديل عMى القروض ،وإيرادات املنح
والخسائر الناتجة عن إعادة هيكلة مستحقات املرابحة ،صا7ي.

اﻻلvnامات املالية

ً
تقوم الشركة بإلغاء اثبات االل£¤امات املالية عند تعديل شروطها ،وأن التدفقات النقدية لالل£¤امات املعدلة كانت مختلفة تماما .و7ي مثل هذﻩ
الحالة ،يتم اثبات أية ال£¤امات مالية جديدة ً
وفقا للشروط املعدلة بالقيمة العادلة .يتم إثبات الفرق ب:ن القيمة الدف9¤ية لالل£¤امات املالية ال~}
تم استنفاذها واالل£¤امات املالية الجديدة مع الشروط املعدلة 7ي الربح أو الخسارة.

الهبوط ي القيمة
تثبت الشركة مخصصات خسائر االئتمان املتوقعة لألدوات املالية التالية ال~} ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
• األصول املالية ال~} تعت 9Oأدوات دين.
• ال£¤امات القروض الصادرة ،إن وجدت.
ال يتم إثبات خسارة الهبوط 7ي قيمة االستثمارات 7ي أدوات حقوق امللكية.
مساو لخسائر االئتمان املتوقعة عMى مدى العمر ،باستثناء األدوات املالية التالية املقاسة بمخصص
تقيس الشركة مخصصات الخسائر بمبلغ
ٍ
ً
خسائر االئتمان املتوقعة عMى مدى  ١٢شهرا:
•
•

سندات الدين ال~} تب:ن بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم املالية.
األدوات املالية األخرى ال~} لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة Sا بشكل جوهري منذ االثبات األو2ي لها.

تمثل خسائر االئتمان املتوقعة عMى مدى  ١٢شهر ً
جزءا من خسائر االئتمان املتوقعة الناتجة عن أحداث تع× 9تتعلق بأداة مالية ما وال~} يمكن
أن تحدث خالل ف9¤ة قدرها  ١٢شهر بعد تاريخ إعداد القوائم املالية.
تتمثل املدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان املتوقعة املتغ9:ات فيما يMي:
•

احتمالية التع× 9عن السداد

•

الخسارة الناتجة عن التع×9

•

التعرض عند التع× 9عن السداد

تصنف الشركة أصولها املالية إ2ى املراحل الثالث التالية ً
وفقا للمنهجية الواردة 7ي املعيار الدو2ي للتقرير املا2ي ):(٩
•

املرحلة  - ١األصول املالية ال~} لم تنخفض جودSkا االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحداSÓا .يسجل مخصص الهبوط 7ي القيمة عMى
أساس احتمال التع× 9عMى مدى ً ١٢
شهرا.
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•
•

املرحلة  - ٢األصول املالية ال~} انخفضت جودSkا االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحداSÓا .يسجل مخصص الهبوط 7ي القيمة عMى أساس
خسائر االئتمان املتوقعة عMى مدى العمر .يسجل مخصص الهبوط 7ي القيمة عMى أساس احتمال التع× 9عMى مدى العمر.
املرحلة  - ٣بالنسبة لألصول املنخفضة القيمة ،تقوم الشركة بإثبات مخصص الهبوط 7ي القيمة عMى أساس احتمال التع× 9مدى العمر.

تأخذ الشركة َ
أيضا بع:ن االعتبار املعلومات التطلعية عند تقويمها لالنخفاض الجوهري 7ي مخاطر االئتمان منذ استحداSÓا ،باإلضافة إ2ى قياس
خسائر االئتمان املتوقعة.
سوف تشتمل املعلومات التطلعية عMى عناصر مثل أحكام الخ9Oاء وعوامل االقتصاد الكMي )مثل إجما2ي الناتج املحMي ،والتضخم ،ومتوسط
أسعار املسSTلك( والتوقعات االقتصادية ال~} تم الحصول عل|Sا من خالل املصادر الداخلية والخارجية.

قياس خسائر اﻻئتمان املتوقعة
تمثل خسائر االئتمان املتوقعة تقدير احتمالية مرجح خسائر االئتمان املتوقعة ،ويتم قياسها عMى النحو التا2ي:
• األصول املالية ال~} ليست ذو مستوى ائتماني هابط بتاريخ إعداد القوائم املالية :بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق ب:ن التدفقات
النقدية املستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية ال~} تتوقع الشركة استالمها(.
• األصول املالية ذات مستوى ائتماني هابط بتاريخ التقرير :الفرق ب:ن إجما2ي القيمة الدف9¤ية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية
املقدرة.

األصول املالية املعدلة
7ي حالة التفاوض عMى شروط األصول املالية أو تعديلها ،أو تبديل األصول املالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات مالية يواجهها املق9¤ض،
يتم إجراء تقويم للتأكد فيما إذا يجب إلغاء اثبات األصول املالية ،ويتم قياس خسارة االئتمان املتوقعة عMى النحو التا2ي:
إذا لم يؤدي التعديل املتوقع إ2ى إلغاء اثبات األصل الحا2ي ،فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية املتوقعة الناتجة عن األصل املا2ي املعدل 7ي
احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحا2ي.
إذا أدى التعديل املتوقع إ2ى إلغاء اثبات األصل الحا2ي ،فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة املتوقعة لألصل الجديد كتدفقات نقدية ¶Sائية من األصل
ً
املا2ي الحا2ي بتاريخ إلغاء االثبات .يدرج هذا املبلغ 7ي احتساب العجز النقدي من األصل املا2ي الحا2ي الذي يتم خصمه اعتبارا من التاريخ املتوقع
إللغاء االثبات ح~ تاريخ إعداد القوائم املالية باستخدام معدل العمولة الفعMي عMى األصل املا2ي الحا2ي.

األصول املالية ذات املستوى اﻻئتماني الهابط
تقوم الشركة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كانت األصول املالية املسجلة بالتكلفة املطفأة واألصول املالية املدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات مستوى ائتماني هابط .يعت 9Oاألصل املا2ي بأنه ذو مستوى ائتماني هابط عند وقوع حدث أو
أك× 9له تأث 9:مهم عMى التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املا2ي.
ومن األمثلة الدالة عMى أن األصل املا2ي ذو مستوى ائتماني هابط ،البيانات املمكن مالحظSTا التالية:
ُ
• صعوبات مالية كب9:ة يواجهها املق9¤ض أو املصدر.
• خرق العقد مثل التع×7 9ي السداد أو تجاوز موعد االستحقاق.
•

إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل الشركة وفق شروط غ 9:مالئمة للشركة.
احتمال دخول املق9¤ض 7ي اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى.

•

اختفاء سوق نشطة لتلك األداة املالية بسبب صعوبات مالية.
إن القرض الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع الجهة املق9¤ضة يعت 9Oعادة ذو مستوى ائتماني هابط ما لم يكن هناك دليل عMى
أن خطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد هبطت بشكل جوهري وأنه ال توجد مؤشرات أخرى عMى الهبوط 7ي القيمة .إضافة
ً
إ2ى ذلك ،يعت 9Oقرض التجزئة املتأخر السداد ملدة  ٩٠يوما فأك× 9هابط القيمة.

•
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عرض مخصص خسائر اﻻئتمان املتوقعة
يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان املتوقعة 7ي قائمة املركز املا2ي عMى النحو التا2ي:
• األصول املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة :تظهر كخصم من إجما2ي القيمة الدف9¤ية لألصول،
•

ال£¤امات القروض وعقود الضمان املا2ي :تظهر عادة كمخصص،
عندما تشتمل األداة املالية عMى كل من مكون مسحوب وغ 9:مسحوب ،وأنه ال يمكن للشركة تحديد خسائر االئتمان املتوقعة عMى مكون
ال£¤ام القرض بصورة مستقلة عن تلك املتعلقة باملكون املسحوب :تقوم الشركة بعرض مخصص خسائر مجمع لكال املكون:ن .يتم إظهار
املخصص املجمع كخصم من إجما2ي القيمة الدف9¤ية للمكون املسحوب .ويتم إظهار أي زيادة 7ي مخصص الخسائر عن إجما2ي القيمة
الدف9¤ية للمكون املسحوب كمخصص ،و

•

أدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :ال يتم إثبات مخصص الخسائر 7ي قائمة املركز املا2ي ألن القيمة
الدف9¤ية لتلك األصول تعت 9Oبمثابة القيمة العادلة لها .ومع ذلك ،يتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر وإثباته ضمن احتياطي القيمة العادلة.

•

الشطب
يتم شطب القروض وسندات الدين )7ي جزء مSا أو بمجملها( عند عدم وجود توقعات معقولة الس9¤دادها .ومع ذلك ،ال تزال تخضع األصول املالية
ً
املشطوبة ألنشطة التعزيز امتثاال إلجراءات الشركة بشأن اس9¤داد املبالغ املستحقة .و7ي حالة زيادة املبلغ املراد شطبه عن مخصص الخسارة
امل9¤اكم ،يتم 7ي البداية اعتبار الفرق كإضافة إ2ى املخصص الذي ينطبق عMى اجما2ي القيمة الدف9¤ية .تقيد أية اس9¤دادات الحقة عMى خسارة
الهبوط 7ي القيمة.

تقويم الضمان
لتقليل مخاطر االئتمان عMى األصول املالية ،تقوم الشركة باستخدام الضمانات ،قدر االمكان .تكون الضمانات عMى أشكال متنوعة مثل الضمانات
الشخصية واألصول غ 9:املالية األخرى .وما لم يتم مصادرSkا ،ال يتم تسجيل الضمانات 7ي قائمة املركز املا2ي للشركة .إن القيمة العادلة للضمانات
ال تؤثر عMى احتساب خسائر االئتمان املتوقعة .يتم تحديد قيمة الضمانات عند نشأSkا.

الضمانات ال qrيتم مصادر ا
تتمثل سياسة الشركة 7ي التأكد فيما إذا كان من األفضل استخدام األصل املصادر ألغراض عملياSkا الداخلية أو بيعه .تحول األصول ال~} يتقرر
بأ¶Sا مفيدة للعمليات الداخلية إ2ى فئة األصول املعنية بالقيمة املعاد مصادرSkا أو بالقيمة الدف9¤ية لألصل املضمون األصMي ،أSما أقل .تحول
األصول ال~} يعت 9Oبيعها أفضل خيار إ2ى املخزون بتاريخ املصادرة وبما يتفق مع سياسة الشركة.

إثبات اإليرادات /املصاريف
دخل ومصاريف العموﻻت الخاصة
يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة 7ي الربح أو الخسارة باستخدام طريقة العمولة الفعلية .يمثل معدل العمولة الفعMي السعر الذي
يخصم بالضبط الدفعات أو املقبوضات النقدية املستقبلية املتوقعة عMى مدى العمر املتوقع لألداة املالية إ2ى التكلفة املطفأة لألداة املالية.
وعند احتساب معدل العمولة لألدوات املالية ،بخالف األصول ذات املستوى االئتماني الهابط ،تقدرالشركة التدفقات النقدية املستقبلية بعد األخذ
بع:ن االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة املالية وليس خسائر االئتمان املتوقعة .وبالنسبة لألصول املالية ذات املستوى االئتماني الهابط ،يتم
ً
استخدام معدل العمولة الفعلية املعدل بمخاطر االئتمان باستخدام التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة شامال خسائر االئتمان املتوقعة.
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إثبات اإليرادات /املصاريف )تتمة(
دخل ومصاريف العموﻻت الخاصة )تتمة(
ً
يشتمل احتساب معدل العمولة الفعMي عMى تكاليف املعامالت ،واألتعاب ،والنقاط املدفوعة أو املستلمة ،والخصومات ،أو العالوات ال~} تعت 9Oجزءا
ال يتجزأ من معدل العمولة الفعMي .وتشتمل تكاليف املعامالت عMى التكاليف العرضية ال~} تتعلق مباشرة باقتناء أو إصدار أصول مالية أو ال£¤امات
مالية.

قياس التكلفة املطفأة ودخل العموﻻت الخاصة

ً
تمثل التكلفة املطفأة ألصل ما2ي ما أو ال£¤ام ما2ي ما املبلغ الذي يتم به قياس األصل املا2ي أو االل£¤ام املا2ي عند االثبات األو2ي مطروحا منه املبلغ
ً
ً
األصMي املدفوع ،وزائدا أو ناقصا اإلطفاء امل9¤اكم باستخدام طريقة العمولة الفعلية ألي فرق ب:ن املبلغ األو2ي واملبلغ بتاريخ االستحقاق ،بعد
تعديله ،بالنسبة لألصول املالية بمخصص خسائر االئتمان املتوقعة.
يمثل إجما2ي القيمة الدف9¤ية ألصل ما2ي ما التكلفة املطفأة ألي أصل ما2ي قبل تعديلها بمخصص خسائر االئتمان املتوقعة.
وعند احتساب دخل أو مصروف العمولة الخاصة ،يطبق معدل العمولة الفعMي عMى إجما2ي القيمة الدف9¤ية لألصل )عندما ال يكون األصل ذو
مستوى ائتماني هابط( أو عMى التكلفة املطفأة لالل£¤امات.
بالنسبة لألصول املالية ال~} يصبح مستواها االئتماني هابط بعد االثبات األو2ي ،يتم احتساب دخل العمولة باستخدام معدل العمولة الفعMي عMى
التكلفة املطفأة لألصل املا2ي .و7ي الحاالت ال~} لم يعد ف|Sا األصل ذو مستوى ائتماني هابط ،فإنه يعاد احتساب دخل العمولة عMى أساس إجما2ي.
بالنسبة لألصول املالية ال~} كانت ذات مستوى ائتماني هابط عند االثبات األو2ي لها ،يتم احتساب دخل العمولة وذلك بتطبيق معدل العمولة
الفعMي املعدل بمخاطر االئتمان عMى التكلفة املطفأة لألصل .ال يعاد احتساب دخل العمولة عMى أساس إجما2ي ح~ لو تحسنت مخاطر االئتمان
عMى األصل.

املصاريف

ً
إن مصاريف البيع والتسويق ي تلك ال~} تتعلق خصيصا بمندوبي املبيعات ومصاريف التسويق .تصنف جميع املصاريف األخرى كمصاريف
عمومية وإدارية.

مقاصة األدوات املالية
تتم مقاصة األصول املالية واالل£¤امات املالية ويدرج بالصا7ي 7ي قائمة املركز املا2ي فقط عند وجود حق نظامي ملزم ملقاصة املبالغ املثبتة وعند
وجود نية لتسوية األصول مع االل£¤امات عMى أساس الصا7ي أو بيع األصول وسداد االل£¤امات 7ي آن واحد.

األصول ال qrتم الحصول عل¡ا لقاء تبادل مطالبات
تمثل األصول ال~} تم الحصول عل|Sا لقاء مطالبات تلك األصول ال~} تم الحصول عل|Sا لقاء تبادل مطالبات للوصول إ2ى عملية بيع نظامية .يتم
ً
اثبات هذﻩ األصول بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة الدف9¤ية للمطالبة ،أSما أقل ،بعد خصم مخصص االنخفاض 7ي القيمة بتاريخ
التبادل.
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أصول ﺣق اﻻستخدام
تثبت الشركة أصول حق االستخدام 7ي تاريخ بدء عقد اإليجار )أي تاريخ توفر األصل األسا} لالستخدام( .يتم قياس أصول حق االستخدام
ً
بالتكلفة ،ناقصا أي اسSTالك م9¤اكم وخسائر الهبوط 7ي القيمة ويتم تعديلها ألي إعادة قياس الل£¤امات عقود اإليجار .تتضمن تكلفة أصول حق
ً
االستخدام مبلغ ال£¤امات عقود االيجار املع9¤ف Sا ،والتكاليف املباشرة األولية املتكبدة ،ودفعات اإليجار ال~} تمت 7ي تاريخ البدء أو قبله ناقصا أي
حوافز إيجار مستلمة .ما لم تكن الشركة متأكدة بشكل معقول من الحصول عMى ملكية األصل املؤجر 7ي ¶Sاية مدة اإليجار ،يتم اسSTالك أصول
حق االستخدام املع9¤ف Sا عMى أساس القسط الثابت عMى مدى العمر االنتاÞي املقدر ومدة اإليجار ،أSما أقصر .تخضع أصول حق االستخدام
للهبوط 7ي القيمة.

الvnامات عقود اإليجار
7ي تاريخ بدء عقد اإليجار ،تثبت الشركة ال£¤امات عقود اإليجار املقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار املقرر سدادها عMى مدى ف9¤ة اإليجار.
ً
تشتمل دفعات اإليجار عMى مدفوعات ثابتة ) بما 7ي ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية( ناقصا أي حوافز إيجار مستحقة القبض ،ودفعات اإليجار
ً
املتغ9:ة ال~} تعتمد عMى مؤشر أو معدل ،واملبالغ املتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة املتبقية .تتضمن دفعات اإليجار أيضا سعر ممارسة خيار
الشراء املؤكد بشكل معقول أن تمارسه الشركة ودفع الغرامات املفروضة عMى إ¶Sاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة الشركة
لخيار اإل¶Sاء.
يتم اثبات دفعات اإليجار املتغ9:ة ال~} ال تعتمد عMى مؤشر أو معدل كمصروفات 7ي الف9¤ة ال~} يحدث ف|Sا الحدث أو الشرط الذي أدى إ2ى الدفع.
عند حساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم الشركة معدل االق9¤اض اإلضا7ي 7ي تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان معدل الفائدة الضم7 }²ي
عقد اإليجار غ 9:قابل للتحديد بسهولة .بعد تاريخ البدء يتم زيادة مبلغ ال£¤امات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيضها لدفعات اإليجار املدفوعة.
باإلضافة إ2ى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدف9¤ية الل£¤امات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغي7 9:ي مدة عقد اإليجار أو تغي7 9:ي جوهر مدفوعات
اإليجار الثابت أو تغي7 9:ي تقييم شراء األصل األسا}.

اإليجارات قص$Bة األجل وعقود اإليجار لألصول هابطة القيمة
تطبق الشركة اإلعفاء من اثبات عقود اإليجار قص9:ة األجل عMى عقود اإليجار قص9:ة األجل .كما أنه يطبق إعفاء إيجار اثبات األصول هابطة القيمة
عMى عقود إيجار األصول ذي قيمة هابطة .يتم اثبات مدفوعات اإليجار عMى عقود اإليجار قص9:ة األجل وعقود إيجار األصول هابطة القيمة
كمصروفات عMى أساس القسط الثابت عMى مدى ف9¤ة اإليجار.

املمتلكات واملعدات

ً
ً
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا االسSTالك امل9¤اكم والهبوط امل9¤اكم 7ي القيمة ،إن وجد .وتسSTلك التكلفة ناقصا القيمـة التقديريـة املتبقيـة
للممتلكات واملعدات بطريقة القسط الثابت عMى مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول.

يتم مراجعة القيمة الدف9¤ية للممتلكات واملعدات؛ للتأكد من وجود هبوط 7ي قيمSTا وذلك عندما تش 9:األحداث أو التغ9:ات 7ي الظروف إ2ى عـدم إمكانيـة
اس9¤داد القيمة الدف9¤ية .و7ي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدف9¤ية عن القيمة القابلة لالس9¤داد املقدرة ،عندئذ تخفض األصول إ2ـى املبلـغ
ً
املمكن اس9¤دادﻩ الذي يمثل القيمة األعMى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة الحالية.
تطف ــأ تحس ــينات املب ــاني املس ــتأجرة بطريق ــة القس ــط الثاب ــت ع Mــى م ــدى العم ــر اإلنت ــاÞي للتحس ــينات أو ف ¤ــ9ة اإليج ــار ،أSم ــا أقص ــر .وتحم ــل مص ــاريف
اإلصالح والصيانة عMى الربح أو الخسارة .يتم رسملة التحسينات ال~} تزيد ،بصورة جوهرية ،من قيمة أو عمر األصل املع.}²

األصول غ $Bامللموسة
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ً
تقاس األصول غ 9:امللموسة بالتكلفة عند اإلثبات األو2ي لها .وبعد اإلثبات األو2ي لها ،تقيد األصول غ 9:امللموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء امل9¤اكم
وخسائر الهبوط امل9¤اكمة ،إن وجدت .يتم إثبات اإلطفاء بطريقة القسط الثابت عMى مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة .يتم مراجعة العمر اإلنتاÞي
املقدر وطريقة اإلطفاء 7ي ¶Sاية كل سنة مالية ،ويتم املحاسبة عن آثار أي تغ9:ات 7ي التقدير عMى أساس مستقبMي .تتكون األصول غ 9:امللموسة من
ال9¤اخيص وبرامج الحاسب اآل2ي ويتم إطفاؤها عMى مدى عمر إنتاÞي قدرﻩ  ٥ – ٤سنوات.
يتم مراجعة القيمة الدف9¤ية لألصول غ 9:امللموسة للتأكد من وجود هبوط 7ي قيمSTا وذلك عندما تش 9:األحداث أو التغ9:ات 7ي الظروف إ2ى عدم
إمكانية اس9¤داد قيمSTا الدف9¤ية .و7ي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدف9¤ية عن القيمة القابلة لالس9¤داد املقدرة ،عندئذ تخفض
ً
األصول إ2ى قيمSTا القابلة لالس9¤داد ال~} تمثل القيمة األعMى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة الحالية.

الهبوط ي قيمة األصول غ $Bاملالية
تقوم الشركة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل عMى وجود هبوط 7ي قيمة أصل ما .و7ي حالة وجود مثل هذا
ً
الدليل أو عندما يكون مطلوبا إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود هبوط 7ي القيمة ،تقدر الشركة القيمة القابلة لالس9¤داد لذلك األصل .تمثل
ً
القيمة القابلة لالس9¤داد القيمة األعMى للقيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ،ناقصا مصاريف البيع والقيمة الحالية ،ويتم تحديدها لكل
أصل باستثناء الحاالت ال~} لم ينتج ف|Sا عن األصل تدفقات نقدية واردﻩ مستقلة بشكل كب 9:عن تلك الناتجة عن األصول األخرى أو مجموعة
ً
األصول .و7ي حالة زيادة القيمة الدف9¤ية لألصل أو وحدة توليد النقد عن القيمة القابلة لالس9¤داد ،فإن األصل يعت 9Oهابط القيمة ويخفض إ2ى
القيمة القابلة لالس9¤داد له.
وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إ2ى قيمSTا الحالية باستخدام معدل الخصم ملا قبل الضريبة والذي
ً
يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املالزمة لألصل .ولتحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع ،يتم استخدام طريقة
التقويم املالئمة.
تدعم عمليات االحتساب هذﻩ بمضاعفات التقويم أو املؤشرات األخرى املتاحة عن القيمة العادلة.
يتم إثبات خسائر الهبوط 7ي القيمة 7ي الربح أو الخسارة ضمن فئات املصاريف وبما يتما ßمع وظيفة األصل الذي هبطت قيمته .وفيما عدا
ً
الشهرة ،يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،للتأكد من وجود أي مؤشر عMى عدم وجود خسائر الهبوط املثبتة سابقا أو نقصا¶Sا .و7ي
حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالس9¤داد لألصل أو وحدة توليد النقد .يتم عكس قيد خسارة االنخفاض املثبتة
ً
سابقا فقط 7ي حالة وجود تغ7 9:ي االف9¤اضات املستخدمة 7ي تحديد القيمة القابلة لالس9¤داد منذ تاريخ اثبات آخر خسارة الهبوط 7ي القيمة.
ً
إن عكس القيد يعت 9Oمحدودا بحيث ال تزيـد القيمـة الدف9¤يـة لألصـل عـن القيمـة القابلـة لالسـ9¤داد لـه وال عـن القيمـة الدف9¤يـة ال~ـ} كـان مـن املف¤ـ9ض
تحديــدها ،بعــد خصــم االســSTالك ،فيمــا لــو لــم يــتم إثبــات خســارة الهبــوط  7ـي القيمــة 7ــي الســنوات الســابقة .يــتم إثبــات عكــس القيــد هــذا 7ــي الــربح أو
الخسارة.
ال يتم عكس قيد خسارة الهبوط املسجلة 7ي القيمة الدف9¤ية للشهرة 7ي الف9¤ات الالحقة.

عقود اإليجار التشغيي
يتم اثبات دفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيMي ،بالنسبة لألصول ال~} لم يشملها املعيار الدو2ي للتقرير املا2ي  ،١٦كمصاريف 7ي الربح أو
الخسارة بطريقة القسط الثابت عMى مدى ف9¤ة عقد اإليجار.

الذمم الدائنة واملستحقات

ً
تقاس الذمم الدائنة واملبالغ مستحقة الدفع مبدئيا بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقا بالتكلفة املطفأة .ويتم اثبات ااالل£¤امات لقاء املبالغ
ً
سواء قدمت أم لم تقدم Sا فوات.9:
الواجب دفعها 7ي املستقبل عن البضاعة أو الخدمات املستلمة،
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الزكاة

ً
يتم تقديم مخصص الزكاة عMى أساس مبدأ االستحقاق وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل 7ي اململكة العربية السعودية .وكما هو مب:ن 7ي
الهيئة السعودية للمحاسب:ن القانوني:ن بتاريخ  ٣رجب ١٤٤٠هـ )املوافق  ١مايو ٢٠١٩م( ،تعد الزكاة ال£¤ام للشركة ويتم اثباSkا 7ي الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر وكمستحقات 7ي قائمة املركز املا2ي.

القروض
يتم قياس التمويل املرتبط بعمولة خاصة من املؤسسات املالية واملساهم:ن بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعMي .ويتم إثبات
األرباح والخسائر 7ي الربح أو الخسارة عند إلغاء اثبات ااالل£¤امات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعMي.
ً
تحسب التكلفة املطفأة بعد األخذ بع:ن االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف ال~} تعت 9Oجزءا ال يتجزأ من معدل
العمولة الفعMي .ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعMي ضمن مصروف العمولة الخاصة 7ي الربح أو الخسارة.

منافع }اية الخدمة للموظفBن

تقوم الشركة بإدارة برنامج منافع محددة للموظف:ن ً
وفقا لألحكام املنصوص عل|Sا 7ي نظام العمل السعودي .يتم تحديد تكلفة تقديم املنافع
بموجب برنامج املنافع املحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة.
يتم إثبات عمليات إعادة قياس األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة 7ي قائمة املركز املا2ي مع األثر املقابل لها عMى األرباح املبقاة من خالل الدخل
الشامل اآلخر 7ي السنة ال~} تحدث ف|Sا .ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إ2ى الربح أو الخسارة 7ي السنوات الالحقة.
يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة 7ي الربح أو الخسارة وذلك قبل:
•

تاريخ تعديل أو تقليص ال9Oنامج ،و

•

تاريخ قيام الشركة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة.

يتم احتساب صا7ي مصروف العمولة الخاصة بتطبيق معدل الخصم عMى صا7ي ال£¤ام املنافع املحددة .تقوم الشركة بإثبات التغ9:ات التالية 7ي
صا7ي ال£¤ام املنافع املحددة 7ي الربح أو الخسارة:
•

تكاليف الخدمة ال~} تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التقليص والتسويات
غ 9:الروتينية )ضمن املصاريف العمومية واإلدارية( ،و

•

صا7ي مصروف أو دخل العمولة الخاصة )ضمن تكاليف وأعباء تسهيالت التمويل(.

املخصصات
يتم إثبات املخصصات عند وجود ال£¤ام )قانوني أو ضم (}²عMى الشركة ناتج عن أحداث سابقة ،وأن تكاليف سداد االل£¤ام محتملة ويمكن قياسها
بشكل موثوق به.

اﻻﺣتياطي النظامي

ً
وفقا لنظام الشركات السعودي ،يجب تحويل  ٪١٠من دخل السنة إ2ى االحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل
عندما يبلغ إجما2ي االحتياطي  %٣٠من رأس املال.
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املنح الحكومية
يتم اثبات املنح الحكومية عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم املنحة ،وبأنه سيتم االل£¤ام بكافة الشروط املتعلقة Sا .وعندما تتعلق
املنحة الحكومية ببند من بنود املصاريف ،يتم اثباSkا كإيرادات عMى مدى الف9¤ة وذلك ملضاهاة املنحة بصورة منتظمة مع التكاليف ال~} سيتم
التعويض عSا .وعندما تتعلق املنحة بأصل ما ،يتم اثباSkا كإيرادات بمبالغ متساوية عMى مدى العمر اإلنتاÞي املتوقع لألصل املع.}²
وعند استالم الشركة ً
منحا غ 9:نقدية ،تقيد األصول واملنحة بإجما2ي املبالغ االسمية وتقيد كأرباح أو خسائر عMى مدى العمر االنتاÞي املتوقع
لألصل ،وذلك حسب طريقة استنفاذ منافع األصل املع }²بأقساط سنوية متساوية.
ملخص التقديرات املحاسبية املهمة
-٥
فيما يMي النواâي املهمة ال~} استخدمت ف|Sا اإلدارة التقديرات واالف9¤اضات أو ال~} مارست ف|Sا األحكام:

خسائر الهبوط ي قيمة األصول املالية

يتطلب قياس خسائر الهبوط 7ي القيمة ً
وفقا للمعيار الدو2ي للتقرير ) (٩بشأن كافة فئات األصول املالية إجراء بعض األحكام ،وخاصة تقدير مبلغ
التدفقات النقدية املستقبلية وتوقيSTا ،وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر الهبوط 7ي القيمة ،وتقويم الزيادة الجوهرية 7ي مخاطر االئتمان.
وتخضع هذﻩ التقديرات لعدد من العوامل والتغ9:ات ال~} ينتج عSا مستويات مختلفة للمخصصات.
تمثل عمليات احتساب خسائر االئتمان املتوقعة الخاصة بالشركة مخرجات نماذج معقدة مع عدد من االف9¤اضات األساسية املتعلقة باختيار
مدخالت مختلفة وأمور متداخلة .تشتمل عناصر نماذج خسائر االئتمان املتوقعة ال~} تعت 9Oبمثابة أحكام وتقديرات محاسبية عMى ما يMي:
 نموذج تصنيف االئتمان الداخMي بالشركة والذي يحدد احتمال التع× 9عن السداد للذمم املدينة الفردية. ضوابط الشركة لتقويم ما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بصورة جوهرية ،وأنه يجب قياس مخصصات األصول املالية عMى أساس خسائراالئتمان املتوقعة عMى مدى العمر ووفق التقويم النوãي.
 تحديد فئات األصول املالية 7ي حالة تقويم خسائر االئتمان املتوقعة لها عMى أساس جماãي. إعداد نماذج خسائر االئتمان املتوقعة بما 7ي ذلك مختلف املعادالت واختيار املدخالت. تحديد العالقات ب:ن تصورات االقتصاد الكMي واملدخالت االقتصادية ،مثل الناتج املحMي اإلجما2ي والتضخم ومتوسط أسعار املسSTلك واألثرعMى احتمال التع× 9عن السداد ،والتعرض عند التع× 9عن السداد ،ونسبة الخسارة الناتجة عن التع×.9
 اختيار تصورات االقتصاد الكMي املستقبلية وأوزا¶Sا املرجحة باالحتماالت للوصول إ2ى املدخالت االقتصادية لنماذج خسائر االئتماناملتوقعة.
تراجع الشركة أرصدة مدي }²عقود اإلجارة واملرابحة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية؛ لتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل مخصص محدد
لخسائر االئتمان 7ي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .وعMى وجه الخصوص ،يجب إصدار حكم من قبل اإلدارة عند تقدير مبلغ
التدفقات النقدية املستقبلية وتوقيSTا عند تحديد مستوى املخصص املطلوب .تستند هذﻩ التقديرات إ2ى اف9¤اضات بشأن عدد من العوامل ،وقد
تختلف النتائج الفعلية ،مما يت9¤ب عليه إجراء تغ9:ات مستقبلية عMى املخصص املحدد.

مبدأ اﻻستمرارية

ً
قامت إدارة الشركة بإجراء تقويم ملقدرة الشركة عMى االستمرار 7ي العمل وفقا ملبدأ االستمرارية ،و ي عMى قناعة بأن الشركة لدSا املوارد الكافية
ً
ملواصلة العمل 7ي املستقبل املنظور .عالوة عMى ذلك ،ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يث 9:شكوكا حول مقدرة الشركة عMى
ً
االستمرار وفقا ملبدأ االستمرارية .عليه ،أعدت القوائم املالية عMى أساس مبدأ االستمرارية.
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أﺣكام مهمة ي تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد
تحدد الشركة مدة عقد اإليجار عMى أ¶Sا املدة غ 9:القابلة لإللغاء لعقد اإليجار ،إ2ى جانب أي ف9¤ات يغط|Sا خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من
املؤكد بشكل معقول ممارسته ،أو أي ف9¤ات يغط|Sا خيار إ¶Sاء عقد اإليجار ،إذا من املؤكد بشكل معقول عدم ممارسته.
تمتلك الشركة بموجب بعض عقود اإليجار خيار تأج 9:األصول لشروط إضافية من سنت:ن إ2ى ثالثة سنوات .تطبق الشركة األحكام 7ي تقييم ما إذا
ً
كان من املؤكد بشكل معقول ممارسة خيار التجديد .عند القيام بذلك؛ فإنه يأخذ 7ي االعتبار جميع العوامل ذات الصلة ال~} تخلق حافزا
ً
اقتصاديا لها ملمارسة التجديد.
بعد تاريخ البدء ،تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث مهم أو تغي7 9:ي الظروف ال~} تقع تحت سيطرSkا ويؤثر عMى قدرSkا عMى
ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )أي تغي7 9:ي اس9¤اتيجية العمل(.
ً
أدرجت الشركة ف9¤ة التجديد كجزء من مدة عقد إيجار املساحات التجارية نظرا ألهمية هذﻩ األصول 7ي عملياSkا .هذﻩ اإليجارات لها ف9¤ة قص9:ة
ً
غ 9:قابلة لإللغاء وسيكون هناك تأث 9:سل }Äكب 9:عMى العملية إذا لم يكن البديل متاحا بسهولة.

األعمار اﻻنتاجية للممتلكات واملعدات واألصول غ $Bامللموسة
تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات واألصول غ 9:امللموسة؛ ألغراض حساب االسSTالك واإلطفاء .ويحدد هذا التقدير
ً
بعد األخذ بع:ن االعتبار العمر املتوقع لألصل أو االسSTالك العادي .تراجع اإلدارة القيم املتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا واالسSTالك املستقبMي
وقسط اإلطفاء الذي يتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

تقويم املصادر الرئيسة لعدم التأكد من التقدير بسبب كوفيد١٩-
7ي بداية ٢٠٢٠م ،أعلنت منظمة الصحة العاملية عن تف }åف9:وس كورونا العالم} )كوفيد ،(١٩-وانتشارﻩ 7ي جميع أنحاء الص:ن ،ثم تسبب 7ي
حدوث اضطرابات 7ي األنشطة االقتصادية والتجارية عMى مستوى العالم .واستلزم إعالن هذا الوباء إدارة الشركة إلعادة النظر 7ي أحكام مهمة 7ي
تطبيق السياسات املحاسبية للشركة ،وطرق الحساب ،واملصادر الرئيسة للتقدير املطبقة عMى القوائم املالية السنوية املنSTية 7ي  ٣١ديسم9O
ً
٢٠٢٠م7 .ي ح:ن أنه من الصعب اآلن التنبؤ بمدى ومدة أعمالها بالكامل ،والتأث 9:االقتصادي .أجرت إدارة الشركة تقييما لألثر عMى العمليات
الشاملة للشركة وجوانب األعمال بما 7ي ذلك عوامل مثل سلسلة التوريد ،وقيود السفر ،وأسعار النفط ،والطلب عMى املنتجات ،وما إ2ى ذلك،
ً
وخلصت إ2ى أنه اعتبارا من تاريخ إصدار هذﻩ القوائم املالية ال توجد تغي9:ات جوهرية مطلوبة 7ي األحكام والتقديرات الرئيسة ،ومع ذلك ،وبالنظر
إ2ى حالة عدم التأكد الحالية ،فإنه يمكن أن يؤدي أي تغي 9:مستقبMي 7ي االف9¤اضات والتقديرات إ2ى نتائج قد تتطلب تعديل جوهري عMى القيمة
الدف9¤ية لألصل أو االل£¤ام املتأثر 7ي الف9¤ات املستقبلية .بما أن الوضع سريع التطور مع عدم التأكد 7ي املستقبل ،ستستمر اإلدارة 7ي تقييم التأث9:
ً
بناء عMى التطورات املحتملة.

٢١
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 .٦مكاسب التعديل من اﻻق$nاضات ،ودخل املنح ،وخسائر إعادة هيكلة ذمم املرابحة املدينة ،صا ي
تتعلق البنود التالية بتعديالت كوفيد ١٩-املتعلقة بذمم املرابحة املدينة واالق9¤اض من جهة حكومية مستلمة قبل عام ٢٠٢٠م وكذلك برنامج
تأجيل الدفعات للبنك املركزي السعودي:
٢٠٢٠م
٢٠١٩م
ريال سعودي
ريال سعودي
خسارة التعديل من إعادة هيكلة مدي }²املرابحة

)(٢٢٫٠٤٩٫٧٣٣

-

مكاسب التعديل من إعادة هيكلة القروض )إيضاح (٢٠

٦٫٠٤٤٫٣٦٧

-

دخل املنح عMى برنامج تأجيل الدفعات للبنك املركزي السعودي )إيضاح (٢٦

١٩٫٣٢٦٫٧٩٥

-

٣٫٣٢١٫٤٢٩

-

 .٧املصاريف العمومية واإلدارية
٢٠٢٠م
ريال سعودي
١١٬١٧٣٬٦٨٩
٤٬٣٥٣٬٨٣٨
٤٣٥٬٠٠٠
٣٤٠٬٠٠٠
٢١٠٬٤٤٢
١٤٤٬٠٠٠
١٤١٬١٢٩
٢٬١٠٨٬٤٦٤
١٨٬٩٠٦٬٥٦٢

٢٠١٩م
ريال سعودي
١١٬١٠٤٬٦٣٢
٢٬٢٠٨٬٥٩٧
٢٩٩٬٠٠٤
٢٣٤٬٥٦٢
٢٤٧٬٤٩٥
١٤٤٬٠٠٠
١١٦٬٦٦٤
٧٣٦٬٣٧٩
١٥٬٠٩١٬٣٣٣

 .٨مصاريف البيع والتسويق

٢٠٢٠م
ريال سعودي
٤٬١٣٣٬٦٢٩

٢٠١٩م
ريال سعودي
٢٬٢٠٨٬٤٦٥

مصاريف عمولة

١٬٠٣٣٬٩٩٨

١٬٧١٨٬٢٢١

٥٬١٦٧٬٦٢٧

٣٬٩٢٦٬٦٨٦

رواتب وتكاليف موظف:ن
أتعاب مهنية وقانونية
مصاريف مرافق
مصاريف الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة(
مصاريف حكومية
أتعاب الهيئة الشرعية
مصاريف إيجار
مصاريف أخرى

رواتب وتكاليف املوظف:ن
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 .٩الزكاة
كانت الحركة 7ي مخصص الزكاة للسنة كما يMي:
٢٠٢٠م
ريال سعودي
١٫٤٤٨٫٨٨٩
٧٣٢٫٠٣٧
)(١٫٣٢٧٫٥٦٥
٨٥٣٫٣٦١

الرصيد 7ي بداية السنة
املحمل خالل السنة
تعديالت متعلقة بالسنوات السابقة )راجع اإليضاح أدناﻩ(
املدفوع خالل السنة
الرصيد 7ي ¶Sاية السنة

٢٠١٩م
ريال سعودي
٣٫٨٦٩٫٧٦٦
١٫٢١٧٫٥٩٥
)(٣٫٥٦٩٫٧٤١
)(٦٨٫٧٣١
١٫٤٤٨٫٨٨٩

مصروف الزكاة
فيما يMي احتساب مصروف الزكاة املقدرة للسنة املنSTية 7ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم:
٢٠٢٠م
ريال سعودي

أ
ب
ج
أ*ب/ج

٢٠١٩م
ريال سعودي

٢٦٢٬٥٢٥٬٤٥٠
٣٨٦٬٨٠١٬٩٢٣
٥٣٩٬٩١٨٬١٢٣

٢٤٥٬٤٧٦٬٦٧٠
٢٦٦٬١٢٧٬٦١٧
٢٩٨٬٠٣٤٬٤٩٥

١٨٨٬٠٧٥٬٤٥٩

٢١٩٬١٩٦٬٥١٠

وعاء الزكاة الخاضع لسياسة  ٨) CAPمرات من إجما2ي الربح املعدل *(%١٠
وعاء الزكاة الخاضع لسياسة  ٨) CAPأضعاف صا7ي الربح السنوي قبل الزكاة(

٢٨٬٣٩٩٬٠٣١
-

٤٧٬٢٣٦٬٠٠٨

تقدر مصروف الزكاة للسنة بنسبة %٢٫٥

٧٣٢٬٠٣٧

١٬٢١٧٬٥٩٥

مصدر األموال
األصول الخاضعة للزكاة
إجما2ي األصول
وعاء الزكاة

الربوط الزكوية
كما 7ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم ،قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية إ2ى الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات ح~ عام ٢٠١٩م.
7ي نوفم٢٠١٩ 9Oم ،أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية وربوط ضريبة االستقطاع للسنوات ٢٠١٤م و٢٠١٥م وقدرها  ٧٫٢مليون
ريال سعودي .وقد قدمت الشركة خطابات اع9¤اض عMى الربوط أعالﻩ ،وتم قبولها من قبل الهيئة .وعليه ،قامت الشركة بتسوية مخصص الزكاة
اإلضا7ي املحتفظ به سابقا وقدرﻩ  ٣٫٦مليون ريال سعودي للسنوات املذكورة.
ال تزال اإلقرارات الزكوية للسنوات التالية ٢٠١٢م ،و٢٠١٣م ،و٢٠١٨م ،و٢٠١٩م قيد املراجعة من قبل الهيئة.
 .١٠أصول ﺣق اﻻستخدام
تتكون عقود إيجار الشركة من إيجار مكتSÕا .ومدة عقد اإليجار أربع سنوات .ال£¤امات الشركة مضمونة بملكية املؤجر لألصول املؤجرة.
يظهر صا7ي القيمة الدف9¤ية ألصول حق االستخدام 7ي قائمة املركز املا2ي.
بلغت مصروفات اإلهالك ألصول حق االستخدام للسنة املنSTية 7ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم مبلغ  ١٬٠٠٧٬٩٢٢ريال سعودي )٢٠١٩م ١٬٠٠٧٬٩٢٢ :ريال
سعودي( أثبتت الشركة مصاريف االسSTالك املتعلقة بأصول حق االستخدام تحت بند "االسSTالك واالطفاء".
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 .١١اململتلكات واملعدات
إن األعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول ألغراض حساب االسSTالك ي كما يMي:
األثاث وال9¤كيبات  ٣سنوات
 ٤سنوات
املعدات املكتبية
 ٤سنوات
السيارات
٢٠٢٠م
األثاث
وال$nكيبات
ريال سعودي
التكلفة
7ي بداية السنة
إضافات خالل السنة
7ي ¶Sاية السنة

٣٬٠٨٩٬١٢٩
٣٤٠٬٣٢٧
٣٬٤٢٩٬٤٥٦

اﻻسالك امل$nاكم
7ي بداية السنة
االسSTالك املحمل للسنة
7ي ¶Sاية السنة

٢٬٨٧١٬٩٠٨
٢٦١٬٨١٠
٣٬١٣٣٬٧١٨

صا ي القيمة الدف$nية
ي }اية  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

٢٩٥٬٧٣٨

املعدات املكتبية
ريال سعودي
٤٠٤٬٩٦١
٢٩٩٬٨٤٧
٧٠٤٬٨٠٨

٣٢٢٬٢٣٥
٧٧٬٧٠٠
٣٩٩٬٩٣٥

٣٠٤٬٨٧٣

السيارات
ريال سعودي
١٠٨٬٦٠٠
١٠٨٬٦٠٠

اإلجماcي
ريال سعودي
٣٬٦٠٢٬٦٩٠
٦٤٠٬١٧٤
٤٬٢٤٢٬٨٦٤

٣٬٢٩٨٬١٨٤
٣٤٤٬٠٦٩
٣٬٦٤٢٬٢٥٣

١٠٤٬٠٤١
٤٬٥٥٩
١٠٨٬٦٠٠

٦٠٠٬٦١١

٢٠١٩م

األثاث
وال$nكيبات
ريال سعودي
التكلفة
7ي بداية السنة
إضافات خالل السنة
7ي ¶Sاية السنة

٣٬٠٨٩٬١٢٩
٣٬٠٨٩٬١٢٩

اﻻسالك امل$nاكم
7ي بداية السنة
االسSTالك املحمل للسنة
7ي ¶Sاية السنة

٢٬٥٤٣٬١٤٧
٣٢٨٬٧٦١
٢٬٨٧١٬٩٠٨

صا ي القيمة الدف$nية
كما 7ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم

٢١٧٬٢٢١

املعدات املكتبية
ريال سعودي
٣٥٦٬٩٢٩
٤٨٬٠٣٢
٤٠٤٬٩٦١
٢٧٠٬٣٦٦
٥١٬٨٦٩
٣٢٢٬٢٣٥

٨٢٬٧٢٦
٢٤

السيارات
ريال سعودي
١٠٨٬٦٠٠
١٠٨٬٦٠٠
٩٧٬٥٧٨
٦٬٤٦٣
١٠٤٬٠٤١

٤٬٥٥٩

اإلجماcي
ريال سعودي
٣٬٥٥٤٬٦٥٨
٤٨٬٠٣٢
٣٬٦٠٢٬٦٩٠
٢٬٩١١٬٠٩١
٣٨٧٬٠٩٣
٣٬٢٩٨٬١٨٤

٣٠٤٬٥٠٦

شركة الرائدة للتمويل
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 .١٢األصول غ $Bامللموسة
إن األعمار االنتاجية املقدرة لألصول غ 9:امللموسة ألغراض حساب اإلطفاء ي كما يMي:
ال9¤اخيص
برامج الحاسب اآل2ي

 ٥-٤سنوات
 ٤سنوات
ال$nاخيص
ريال سعودي

٢٠٢٠م
برامج الحاسب اآلcي
ريال سعودي

اإلجماcي
ريال سعودي

التكلفة
7ي بداية السنة
إضافات خالل السنة
7ي ¶Sاية السنة
اإلطفاء امل$nاكم
7ي بداية السنة
اإلطفاء املحمل للسنة
7ي ¶Sاية السنة

٣٢٠٬٠٠٠
١٠٠٬٠٠٠
٤٢٠٬٠٠٠

٢٬٤٤٢٬٨٣٤
٧٢٠٬٥٦٩
٣٬١٦٣٬٤٠٣

٢٬٧٦٢٬٨٣٤
٨٢٠٬٥٦٩
٣٬٥٨٣٬٤٠٣

٢٦٨٬٦٠٦
٣٩٬٩٩٨
٣٠٨٬٦٠٤

١٬٦٣٣٬٧٠٧
٦٢٤٬٢٦٨
٢٬٢٥٧٬٩٧٥

١٬٩٠٢٬٣١٣
٦٦٤٬٢٦٦
٢٬٥٦٦٬٥٧٩

صا ي القيمة الدف$nية
كما 7ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم

١١١٬٣٩٦

٩٠٥٬٤٢٨

ال$nاخيص
ريال سعودي

٢٠١٩م
برامج الحاسب اآلcي اإلجماcي
ريال سعودي
ريال سعودي

١٬٠١٦٬٨٢٤

التكلفة
7ي بداية السنة
إضافات خالل السنة
7ي ¶Sاية السنة
اإلطفاء امل$nاكم
7ي بداية السنة
اإلطفاء املحمل للسنة
7ي ¶Sاية السنة

٣٢٠٬٠٠٠
٣٢٠٬٠٠٠

١٬٨٣٦٬٤٠٥
٦٠٦٬٤٢٩
٢٬٤٤٢٬٨٣٤

٢٬١٥٦٬٤٠٥
٦٠٦٬٤٢٩
٢٬٧٦٢٬٨٣٤

٢٢٨٬٦٠٧
٣٩٬٩٩٩
٢٦٨٬٦٠٦

١٬٢٥٥٬٦٥٥
٣٧٨٬٠٥٢
١٬٦٣٣٬٧٠٧

١٬٤٨٤٬٢٦٢
٤١٨٬٠٥١
١٬٩٠٢٬٣١٣

صا ي القيمة الدف$nية
كما 7ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم

٥١٬٣٩٤

٢٥

٨٠٩٬١٢٧

٨٦٠٬٥٢١

شركة الرائدة للتمويل
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 .١٣النقد وما ي ﺣكمه
يتكون النقد وما 7ي حكمه من التا2ي:
 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم

األرصدة لدى البنوك – حساب جاري

١١٠٬٦٢٠٬٩١٦

حساب وساطة  -نقد

١٣٬٤٩٧٬١٤٥

٩٬٦٨٣٬٦٦٤
-

١٢٤٬١١٨٬٠٦١

٩٬٦٨٣٬٦٦٤

الحسابات الجارية للبنك ي مع أطراف لدSم تصنيفات ائتمانية بدرجة استثمارية ،كما تم تصنيفها من قبل وكاالت التصنيف الدولية.
 .١٤الودائع النقدية املقيدة
ً
تماشيا مع متطلبات التسهيالت التمويلية املمنوحة من البنوك ،لم تقم الشركة بتجنيب ال }ßء )٢٠١٩م ١٬٢٣٧٬٥٠٣ :ريال سعودي( كـ "ودائع
ً
نقدية مقيدة" .تم إيداع النقد 7ي حساب مصر7ي ولم يكن متاحا لالستخدام التشغيMي للشركة 7ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم.

 .١٥مدينون عقود اإلجارة واملرابحة
ت9¤اوح املدة األصلیة ملدي }²عقود اإلجارة واملرابحة ما ب:ن سنة إ2ى  ٥سنوات.
)١٥أ( إجماcي املدينون
 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
مرابحة

إجارة

 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم

اإلجماcي

إجارة

مرابحة

اإلجما2ي

إجما2ي املدينون
ً
ناقصا :إيرادات تمويل غ9:

-

٣٨٧٬٦٨٧٬٣٤٦

٣٨٧٬٦٨٧٬٣٤٦

٧,٠٦٣٬٣٣٠

٣٣٥٬٧٩٥٬٠٧٤

٣٤٢٬٨٥٨٬٤٠٤

مكتسبة

-

)(٥٢٬٨٩٤٬٠٩٢
٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤

)(٥٢٬٨٩٤٬٠٩٢
٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤

)(٥٬٣٨١٬٢٠٧
١٬٦٨٢٬١٢٣

)(٥٣٬٢٥٥٬٧٠٧

)(٥٨٬٦٣٦٬٩١٤

٢٨٢٬٥٣٩٬٣٦٧

٢٨٤٬٢٢١٬٤٩٠

ً
ناقصا :مخصص خسائر
االئتمان املتوقعة

-

)(٦,٧٨٥٬٤٤٠

)(٦٬٧٨٥٬٤٤٠

)(١٠٬٧١٣

)(٨٬٧٩٤٬٨٣٧

)(٨٬٨٠٥٬٥٥٠

صا7ي املدين:ن

-

٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤

٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤

١٬٦٧١٬٤١٠

٢٧٣٬٧٤٤٬٥٣٠

٢٧٥٬٤١٥٬٩٤٠

-

إن كافة تسھیالت التمویل ال~} تقدمها الشركة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ،وبالتا2ي تعت 9Oغ 9:تقلیدیة 7ي طبیعتھا.
يتض ـ ــمن م ـ ــدينو املرابح ـ ــة األرص ـ ــدة املس ـ ــتحقة م ـ ــن ط ـ ــرف ذي عالق ـ ــة وق ـ ــدرﻩ  ٧٬٣٠٩٬٢٠٥ري ـ ــال س ـ ــعودي )إيض ـ ــاح ٢٠١٩) (٢٣م :ال  ßـ ــ}ء ري ـ ــال
سعودي(.

٢٦

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاﺣات ﺣول القوائم املالية للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

)١٥ب( ﺣركة مخصص خسائر اﻻئتمان املتوقعة
٢٠٢٠م
ريال سعودي
٨٫٨٠٥٫٥٥٠
٣٠٬٢٥١٬٨٩٠
)(٣٢٬٢٧٢٬٠٠٠
٦٬٧٨٥٬٤٤٠

الرصيد 7ي بداية السنة
مخصص الهبوط 7ي القيمة للسنة
مبالغ مشطوبة خالل السنة
الرصيد 7ي ¶Sاية السنة

٢٠١٩م
ريال سعودي
٦٫٧٣٢٫٤٧٣
٢٠٫٢٢٨٫٧٣٥
)(١٨٫١٥٥٫٦٥٨
٨٫٨٠٥٫٥٥٠

)١٥ج( تواريخ اﻻستحقاق املتوقعة
فیما یMي بیان بتواریخ االستحقاق املتوقعة ملدی }²عقود اإلجارة واملرابحة:
 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
إجارة
-

خالل سنة
 ٢-١سنة
 ٣-٢سنوات
 ٤-٣سنوات
اإلجماcي

مرابحة
١٧٨٬٢٧٢٬٩٠٩
٤٨٬٨٨٧٬٦٥٠
١٠٢٬٢٥٠٬١٣٣
٥٬٣٨٢٬٥٦٢
٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤

 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم

اإلجماcي
١٧٨٬٢٧٢٬٩٠٩
٤٨٬٨٨٧٬٦٥٠
١٠٢٬٢٥٠٬١٣٣
٥٬٣٨٢٬٥٦٢
٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤

مرابحة
إجارة
٢٢٣٬٤٤١٬٤٧٩ ١٬٦٨٢٬١٢٣
٤٤٬٠٨٩٬٤٢١
١١٬١١٨٬٢٩٥
٣٬٨٩٠٬١٧٢
٢٨٢٬٥٣٩٬٣٦٧ ١٬٦٨٢٬١٢٣

اإلجما2ي
٢٢٥٬١٢٣٬٦٠٢
٤٤٬٠٨٩٬٤٢١
١١٬١١٨٬٢٩٥
٣٬٨٩٠٬١٧٢
٢٨٤٬٢٢١٬٤٩٠

)١٥د( أعمار الذمم املدينة )متأخرة السداد ولم تتعرض للهبوط ي القيمة(
كما 7ي تاريخ التقرير ،أعمار الذمم املدينة املتأخرة عMى النحو التا2ي:

أقل من  ٣٠يوم
 ٣١ديسم$%
٢٠٢٠م
مدينون

١٠٨٬٥٤٧٬٢٦٩

 ٦٠-٣١يوم

٩٬٨٦٤٬٨٥١

 ٩٠-٦١يوم

٦٬٧٦٥٬٨٨٥

 ١٢٠-٩١يوم

٣٬٢٧٤٬٣٠٩

١٨٠-١٢١
يوم

٦٠٢٬٠٧٤

٣٦٠-١٨١
يوم

٩٬٨٦١٬١٤٧

أعMى من ٣٦٠
يوم

اإلجما2ي

١٤٩٬٠٤٢٬٤٢٢ ١٠٬١٢٦٬٨٨٧

٣١ديسم9O
٢٠١٩م
مدينون

٢١٬١٦٦٬١٥٢

٢٧٬٨٠٧٬٧٢٤ ١٥٬٢٢٣٬٦٧١

٦٠٩٬٦٥٧

٢٧

١٬٧٨٤٬٢٤٤

٩٬٩٢٩٬٩٢٨

١٣٠٬٤١٧٬٣٢٠ ٥٣٬٨٩٥٬٩٤٤

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاﺣات ﺣول القوائم املالية للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

 .١٥مدينون عقود اإلجارة واملرابحة )تتمة(
) ١٥هـ( فيما يي بيان ب$nكvBات مخاطر القطاعات اﻻقتصادية للمدينBن:
القطاعات

 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
٣٨٫٠٤٪
٢٩٫٩٠٪
١٤٫٧٥٪
١٤٫٧٤٪
٢٫٥٧٪

الخدمات
املقاوالت
التجزئة
الصناعة
التجارة

 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم
٥٨٫٥٦٪
١٨٫٦٠٪
٩٫٥١٪
٦٫٥٢٪
٦٫٨١٪

) ١٥و( الضمانات
تقوم الشركة خالل دورة أنشطة اإلقراض العادیة بالحصول عMى ضمانات؛ للحد من مخاطر االئتمان املصاحبة للذمم املدینة .وتشتمل ھذﻩ
الضمانات غالبا عMى السیارات ،والعقارات .یتم االحتفاظ بالضمانات مقابل الذمم املدینة وتدار ملواجھة املخاطر املتعلقة بھا بصا7ي قیمتھا البیعیة.
بلغت قیمة الضمانات كما 7ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم  ٣٧١٬١٧١٬١٩٢ریال سعودي )٢٠١٩م ٤١٦٬٧٦٦٬٢٠٧ :ریال وتعهدت الشركة بمبلغ
 ٢٥٬٦٦٩٬٠٤٢ريال سعودي لقاء تسھیل قرض من بنك الخلیج الدو2ي )راجع إیضاح .(٢٠
ً
 .١٦املصاريف املدفوعة مقدما واألصول األخرى
 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
ريال سعودي
٧٦٣٬٢١٧
٢٠٬١٠١٬٥٠١
١٧٬٨٥٠٬٠٠٠
٦٬٩٥٢٬٢٥٠
٢٬٣٦٦٬٤٣٠
٤٧١٬٠٢٥
٣٧٢٬٥٦٢
٣٣١٬٣٤١
٦٣٠٬٢٠٢
٤٩٬٨٣٨٬٥٢٨

ً
مصاريف مدفوعة مقدما
املستحق عند بيع الضمان
مستحق من الوسطاء
ودائع
املستحق من املجمع:ن
دفعات مقدمة للموردين
ذمم موظف:ن
مستحق من طرف ذو عالقة )إيضاح (٢٣
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
أخرى

٢٨

 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم
ريال سعودي
١٬١٩٥٬٥٦٥
٩١٬٢٣٤
٢٬١٠٠٬٠٢٥
٢٠٥٬٩٤٦
١٩٣٬٣٨٧
٣٬٠٨١٬٥٧١
٦٬٨٦٧٬٧٢٨

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاﺣات ﺣول القوائم املالية للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

 .١٧استثمارات محتفظ ا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
فيما يMي تفاصيل االستثمارات ال~} تحتفظ Sا الشركة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
ريال سعودي
٨٩٢٬٨٥٠
أدوات حقوق ملكية
أ
٣٣٬٦٧٩٬٥٧٤
أدوات دين
ب
٣٤٬٥٧٢٬٤٢٤
أ-

 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم
ريال سعودي
٨٩٢٬٨٥٠
٨٩٢٬٨٥٠

أدوات ﺣقوق امللكية

بتاريخ  ١٢ديسم٢٠١٧ 9Oم ،اكتتبت الشركة 7ي حصة قدرها 7 %٢٫٣٣ي الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويMي )"شركة التسجيل"(،
شركة مسجلة 7ي اململكة العربية السعودية .وقد تم تأسيس شركة التسجيل مع شركات تأج 9:وتمويل أخرى مسجلة 7ي اململكة العربية السعودية
وذلك لغرض تسجيل العقود املتعلقة بعقود اإليجار التمويMي وتسجيل صكوك ملكية األصول وتحويلها بموجب ترتيبات عقود اإليجار التمويMي.
ب -أدوات الدين
صنفت الشركة استثمارها 7ي الصكوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .ويوضح الجدول أدناﻩ تفاصيل االستثمارات 7ي الصكوك
ال~} تحتفظ Sا الشركة.
 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم
 ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم
ريال سعودي
ريال سعودي
١٥٬١٧٨٬٢٠٠
دار األركان
)(I
١٨٬٥٠١٬٣٧٤
شركة املراكز العربية
)(II
٣٣٬٦٧٩٬٥٧٤
) (Iدار األركان
استثمرت الشركة 7ي صكوك دار األركان 7ي نوفم٢٠٢٠ 9Oم بقيمة اسمية تبلغ  ٤مالي:ن دوالر أمريكي ) ١٥مليون ريال سعودي( بسعر الفائدة
االسمية يبلغ  ٣٫٣٧٥٪نصف سنوي وتستحق السداد 7ي ف9Oاير ٢٠٢٥م.

حركة االستثمارات عMى النحو التا2ي
٢٠٢٠م
ريال سعودي
١٤٬١٢٤٬٠٠٠
٣١٢٬٢٤٦
٧٤١٬٩٥٤
١٥٬١٧٨٬٢٠٠

الرصيد 7ي بداية السنة
املش9¤يات خالل السنة
إيراد الفوائد املع9¤ف Sا 7ي الربح أو الخسارة
مكاسب القيمة العادلة املع9¤ف Sا 7ي الدخل الشامل اآلخر
الرصيد 7ي ¶Sاية السنة

٢٩

٢٠١٩م
ريال سعودي
-

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاﺣات ﺣول القوائم املالية للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

) (IIشركة املراكز العربية
استثمرت الشركة 7ي صكوك شركة املراكز العربية 7ي نوفم٢٠٢٠ 9Oم بقيمة اسمية قدرها  ٤٫٨٧مليون دوالر أمريكي )  ١٨٫٢٦مليون ريال سعودي(
بسعر الفائدة االسمية  ٢٫٦٨٨٪نصف سنوي وتستحق 7ي نوفم٢٠٢٤ 9Oم.

حركة االستثمار كالتا2ي:
٢٠٢٠م
ريال سعودي
١٧٬٦١٩٬٦٦٠
٦٦١٬١٧٠
٧١١٬٣٤٩
)(٤٩٠٬٨٠٥
١٨٬٥٠١٬٣٧٤

الرصيد 7ي بداية السنة
املش9¤يات خالل السنة
إيراد الفوائد املع9¤ف Sا 7ي الربح أو الخسارة
مكاسب القيمة العادلة املع9¤ف Sا 7ي الدخل الشامل اآلخر
إيراد الفوائد املستلمة خالل السنة
الرصيد 7ي ¶Sاية السنة

٢٠١٩م
ريال سعودي
-

 .١٨الذمم الدائنة واملستحقات
٢٠٢٠م
ريال سعودي
١٣٬٣٦٤٬٥٤٩
٥٬٠٧٤٬٧٩٨
٣٬٨٢٧٬٩٠٣
٥٣٦٬٣٠٧
١٥٣٬٩٨٨
٢٬٧٢٩٬٥١٠
٢٥٬٦٨٧٬٠٥٥

ودائع العمالء
االستحقاقات املتعلقة باملوظف:ن
رسوم التمويل غ 9:املكتسبة
املصاريف املستحقة
الرسوم القانونية واملهنية املستحقة
أخرى

٢٠١٩م
ريال سعودي
٧٬٠٠٦٬١١٠
٦٬٢١٨٬٧٧٣
٢٬٥٧٧٬٩١٨
٣٥٤٬٠١٩
٢٤٩٬٢٤٦
١٬٤٣٢٬١٢٦
١٧٬٨٣٨٬١٩٢

 .١٩الvnام عقود اإليجار
املعدل املرجح ملعدل اإلق9¤اض اإلضا7ي للمستأجر املطبق عMى ال£¤ام عقود اإليجار هو . ٥٫٠٢٪
بلغت دفعات اإليجار خالل السنة املنSTية 7ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم  ١٬١٢٧٬٤٥٤ريال سعودي )٢٠١٩م ١٬٢٣٨٬٥٠٠ :ريال سعودي( وبلغت مصروفات
الفوائد املتعلقة بال£¤ام االيجار للسنة املنSTية 7ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم  ١٥٤٬٧٩٧ريال سعودي )٢٠١٩م ١٨٩٬٨٤٧ :ريال سعودي( أثبتت الشركة
مصاريف الفوائد املتعلقة بال£¤ام عقود اإليجار ضمن "تكاليف التمويل".

٣٠

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاﺣات ﺣول القوائم املالية للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

 .٢٠القروض
يوضح الجدول أدناﻩ تفاصيل القروض ال~} حصلت عل|Sا الشركة:
٢٠٢٠م
ريال سعودي
أ .قروض بنكية
ب .قروض من جهة حكومية

١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣
١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣

الجزء املتداول
الجزء غ 9:املتداول

٤٠٬٠٠٠٬٨٢١
١٠٦٬٢٢٦٬١٧٢
١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣

٢٠١٩م
ريال سعودي
٩٬٣٧٤٬٣٦٢
٩٠٬١٧٣٬٨٩٧
٩٩٬٥٤٨٬٢٥٩
٣١٬٠٧١٬٥٥٨
٦٨٬٤٧٦٬٧٠١
٩٩٬٥٤٨٬٢٥٩

إن كافة تسھیالت القروض الخاصة بالشركة ïي ترتیبات تمویل متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة وتعت 9Oغ 9:تقلیدیة 7ي طبیعتھا.
أ( القروض البنكیة
خالل السنة ،سددت الشركة إجما2ي القروض البنكية غ 9:املسددة إ2ى بنك الخليج الدو2ي.
ب( القروض من جھة ﺣكومیة
ً
7ي السنوات السابقة ،استلمت الشركة قروض من جھة حكومیة قدرھا  ١٢٥ملیون ریال سعودي .تسدد ھذﻩ القروض عMى أقساط شھریة اعتبارا
من ینایر ٢٠١٩م ،ویستحق القسط األخ 9:السداد 7ي یونیو ٢٠٢٣م .و7ي أبريل ٢٠٢٠م ،أجلت الجهة الحكومية سداد أقساط القروض املذكورة
ً
ً
أعالﻩ ملدة سنة واحدة اعتبارا من مارس ٢٠٢٠م .ولقد تم تقييم األثر املحاس }Äلهذﻩ التغ9:ات من حيث القروضُ ،ويعامل وفقا ملتطلبات املعيار
الدو2ي للتقرير املا2ي  .٩وقد نتج عن ذلك أن الشركة تحمل مكسب التعديل بمبلغ  ٦٫٠٤مليون ريال سعودي .وتم اثبات املبلغ الكامل من مكسب
التعديل 7ي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املدرج 7ي "مكاسب التعديل عMى القروض ،والدخل من املنح ،وخسارة مدي }²املرابحة
املعدلة " وكما هو مطلوب من الجهة الحكومية كشرط لتأجيل تسديد هذﻩ القروضُ ،يطلب من الشركة تقديم تأجيل ملدة سنة واحدة؛ لسداد
املبالغ املستحقة لعمالء املرابحة املؤهل:ن لهذا ال9Oنامج .وقد أدى ذلك إ2ى تكبد الشركة خسارة التعديل بمبلغ  ١٠٫٣مليون ريال سعودي .وتم اثبات
ااملبلغ بالكامل ملكسب التعديل 7ي قسم األرباح والخسائر 7ي الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
خالل ٢٠٢٠م ،حصلت الشركة عMى القروض التالية ال~} سيتم تسديدها عMى أقساط شهرية:
مبلغ القرض
تاريخ السداد الائي
تاريخ بدء السداد
تاريخ الدفع
٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
 ١ديسم٢٠٢٣ $%م
 ١يناير ٢٠٢١م
 ٩يونيو ٢٠٢٠م
٢٥٬٠٠٠,٠٠٠
 ١يناير ٢٠٢٤م
 ١ف$%اير ٢٠٢١م
 ١٦يوليو ٢٠٢٠م
٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠
١يناير ٢٠٢٤م
 ١ف$%اير ٢٠٢١م
 ٢٧سبتم٢٠٢٠ 9Oم
ً
إن القروض أعالﻩ ال~} استلمSTا الشركة من جھة حكومیة تحمل معدالت عمولة خاصة ثابتة تقل بصورة جوھریة عن املعدالت السائدة حالیا 7ي
ً
السوق .كما تحمل ھذﻩ القروض املقدمة إ2ى الشركة عددا من الشروط یتمثل أحدھا 7ي استخدام ھذﻩ القروض لتقدیمها إ2ى أنواع وقطاعات
محددة من العمالء بمعدالت خصم .وقد تم تحدید املنفعة املسجلة بداية عMى هذﻩ القروض بمبلغ ٧٫٥ملیون ریال سعودي ) ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم:
 ٩٫٢ملیون ریال سعودي وال~} تمثل تأث 9:قرض "أقل من قيمة السوق" حصلت عليه الشركة ،وتم إثباSkا واملحاسبة عSا عMى أ¶Sا "منحة حكومية".
وتم إثبات هذﻩ االستحقاقات 7ي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 7ي بند "دخل العموالت الخاصة من مدي }²اإلجارة واملرابحة" ملقابلة
الشروط املرتبطة باملنحة.
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 .٢١منافع }اية الخدمة للموظفBن
يوضح الجدول أدناﻩ تفاصيل منافع ¶Sاية الخدمة للموظف:ن:
٢٠٢٠م
ريال سعودي
الvnام املنافع املحددة
الرصيد كما 7ي  ١يناير
املبلغ املع9¤ف به كمصروف للسنة
إعادة قياس مزايا ¶Sاية الخدمة للموظف:ن املع9¤ف Sا 7ي الدخل الشامل اآلخر
املدفوع خالل العام
الرصيد كما 7ي  ٣١ديسم9O

١٫٠٦٧٫٠٥٥
٦٩٧٫٤١٤
٤٢٠٫٦٨٩
)(١١٢٫٨٨٠
٢٫٠٧٢٫٢٧٨

٢٠١٩م
ريال سعودي
٩٤٥٫٣٥٢
٢٢٩٫٦٦٠
)(١٠٧٫٩٥٧
١،٠٦٧،٠٥٥

 .٢٢رأس املال
يبل ـ ـ ـ ــغ رأس امل ـ ـ ـ ــال  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ري ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ــعودي كم ـ ـ ـ ــا  7ـ ـ ـ ــي ٣١ديس ـ ـ ـ ــم٢٠٢٠ 9Oم و ٣١ديس ـ ـ ـ ــم٢٠١٩ 9Oم ،ويتك ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ــن  ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠س ـ ـ ـ ــهم،
وقیمة كل سھم  ١٠ریال سعودي ،مدفوعة بالكامل.
 .٢٣املعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
تمثل األطراف ذات عالقة املساهم:ن ،واملدراء ،وكبار موظفي اإلدارة بالشركة ،واملنشآت الخاضعة للسيطرة أو ال~} يمارس عل|Sـا تـأث9:ا مهمـا مـن قبـل
هذﻩ الجهات.
فيما يMي تفاصيل املعامالت مع األطراف ذات عالقة خالل السنة:
تعويضات كبار موظفي اإلدارة ي الشركة
٢٠٢٠م
ريال سعودي
١٫٨٠٧٫٤١٦
٣٠٠٫١٢٦
٢٫١٠٧٫٥٤٢

تعويض
¶Sاية الخدمة واملزايا األخرى طويلة األجل
إجماcي التعويضات املدفوعة ملوظفي اإلدارة الرئيسBن

٢٠١٩م
ريال سعودي
١٫٤١٨٫٥٠١
٨٤٨٫٦٤٠
٢٫٢٦٧٫١٤١

املعامالت مع أطراف ذات عالقة فيما يتعلق بالعقود
الطرف ذو العالقة
شركة غراس
الخ9:ات املحدودة

العالقة
يسيطر عل|Sا كبار موظفي
االدارة

طبيعة املعامالت
دخل العموالت الخاصة من املرابحة

٣٢

٢٠٢٠م
ريال سعودي
٣٩٩٫٢٥٦

٢٠١٩م
ريال سعودي
-

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاﺣات ﺣول القوائم املالية للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

املعامالت مع الطرف ذي العالقة فيما يتعلق باملصروفات
الطرف ذو العالقة
شركة الرائدة
لالستثمار

العالقة
شريك

طبيعة املعامالت
مصروفات مدفوعة نيابة عن
الطرف ذو العالقة

٢٠٢٠م
ريال سعودي
٣٣١٬٣٤١

٢٠١٩م
ريال سعودي
-

مستحق من طرف ذو عالقة
فيما يMي أرصدة أطراف ذات عالقة ملدي }²اإلجارة واملرابحة ) إيضاح )١٥أ((:
 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
ريال سعودي
٧٬٣٠٩٬٢٠٥

شركة غراس الخ9:ات املحدودة

٢٠١٩م
ريال سعودي
-

مستحق من طرف ذو عالقة:
ً
فيما يMي رصيد طرف ذو عالقة املدرج 7ي املدفوع مقدما وأصول أخرى )إيضاح :(١٦
 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
ريال سعودي
٣٣١٫٣٤١

شركة الرائدة لالستثمار

٢٠١٩م
ريال سعودي
-

 .٢٤إدارة املخاطر
تتعرض أنشطة الشركة ملخاطر مالية متنوعة مثل :مخاطر السوق )تتضمن مخاطر العمالت ،ومخاطر أسعار العموالت الخاصة( ،ومخاطر االئتمان،
ومخاطر السيولة .یركز برنامج إدارة املخاطر الكMي بالشركة عMى عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق املالیة ،والحد من اآلثار السلبیة املحتملة عMى
األداء املا2ي للشركة .تتم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العلیا .وفیما یMي ملخصا بأھم املخاطر وإدارتھا:
مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التغ9:ات 7ي أسعار الصرف األجن .}Äتخضع الشركة للتقلبات 7ي أسعار
الصرف األجن }Äخالل دورة أعمالها العادية .ال يوجد لدى الشركة أصول أو ال£¤امات نقدية ،كما أ¶Sا لم تقم بأي معامالت مهمة بعمالت عدا
الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة .وحيث أن الريال السعودي مثبت ح ً
اليا مقابل الدوالر األمريكي وال يوجد معامالت مهمة وتعرضات
بعمالت غ 9:الريال السعودي والدوالر األمريكي ،فإن اإلدارة تعتقد أن الشركة ال تتعرض ملخاطر عمالت مهمة.
مخاطر أسعار العموﻻت
مخاطر أسعار العمولة ي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية بسبب التغ9:ات 7ي أسعار الفائدة أو العموالت 7ي السوق .يعت 9Oتعرض الشركة ملخاطر
أسعار العموالت 7ي حدﻩ األدنى حيث أن األصول املالية بما 7ي ذلك مدينو اإلجارة واملرابحة ،واالستثمارات 7ي الصكوك )مصنفة عMى أ¶Sا مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( ،وكذلك االل£¤امات املالية بما 7ي ذلك الذمم الدائنة للبنك املركزي السعودي والقروض القائمة 7ي
 ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم ي تحمل معدالت ثابتة .إن القروض البنكية بقيمة  ٩٫٤مليون ريال 7ي  ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم تحمل معدل عمولة متغ 9:وتم
سدادها بالكامل خالل السنة.
٣٣
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 .٢٤إدارة املخاطر )تتمة(
مخاطر اﻻئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان 7ي إخفاق أحد األطراف 7ي أداة مالي ــة 7ي الوف ــاء بال£¤ام ــه والتسبب 7ي تكب ــد الطرف االخر لخسارة مالية .أنشأت الشركة
ً
سياسة االئتمان للشركات املقرضة .إضافة إ2ى ذلك ،يسمح بتقديم جميع القروض ملدة  ٦٠شهر كحد أق .ñوفقا لهذﻩ السياسة ،فإنه ال يتم منح
تمويل اإلجارة واملرابحة مالم يفي املق9¤ض ببعض املتطلبات األساسية الوارد ذكرها أدناﻩ:
• التحقق من صحة تعبئة نموذج "اعرف عميلك".
• الدخل من خالل التدفقات النقدية.
• الضمانات املقدمة كمعدات ،وسيارات ،واالت ،وممتلكات مالم تستث.²
• تقييم الضمانات املذكورة أعالﻩ ضمن معدل التمويل األسا} للقيمة.
تراقب الشركة الذمم املدینة بصورة أسبوعیة .إضافة إ2ى ذلك ،یتم ضمان كافة الذمم املدینة بضمانات كافیة.
7ي حالة تأخر سداد الذمم املدینة ملدة ستة أشھر ،تتخذ الشركة اإلجراءات النظامیة تجاﻩ املق9¤ض ،وتقوم بتحصیل الذمم املدینة؛ ببیع
الضمانات املقدمة لقاء التمویل املقدم أو الزام العمالء بتسویة أوضاعھم بشأن التأخر عن السداد.
يوضح الجدول أدناﻩ الحد األق ñمن تعرض الشركة ملخاطر االئتمان ملكونات قائمة املركز املا2ي:
 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
ريال سعودي
١٤١٫٩٦٨٫٠٦١
٣٢٨٫٠٠٧٫٨١٤
٣٤٫٥٧٢٫٤٢٤
٣١٫٢٢٥٫٣٠٥
٥٣٥٫٧٧٣٫٦٠٤

النقد وما 7ي حكمه
مدينو عقود إجارة ومرابحة
استثمارات محتفظ Sا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ودائع النقد املقيد
أصول أخرى

٣٤

 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم
ريال سعودي
٩٫٦٨٣٫٦٦٤
٢٧٥٫٤١٥٫٩٤٠
٨٩٢٫٨٥٠
١٫٢٣٧٫٥٠٣
٥٫٦٧٢٫١٦٣
٢٩٢٫٩٠٢٫١٢٠
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 .٢٤إدارة املخاطر )تتمة(

تحليل الجودة اﻻئتمانية
يوضح الجدول أدناﻩ املعلومات املتعلقة بالجودة االئتمانية لألصول املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة كما 7ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم و ٣١ديسم9O
٢٠١٩م:

أ(

إجماcي القيمة الدف$nية ملدي q²عقود اإلجارة واملرابحة قبل خسائر اﻻئتمان املتوقعة

خسائر االئتمان
املتوقعة عMى مدى ١٢
شهر
ريال سعودي

خسائر االئتمان
خسائر االئتمان
املتوقعة عMى مدى
املتوقعة عMى مدى
العمر وال~} ليس لها العمر ذات مستوى
ائتماني هابط
مستوى ائتماني هابط
ريال سعودي
ريال سعودي

اإلجماcي

ريال سعودي

 ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم

٢٩٤٬٢٩٨٬١٠١

١٦٬٦٣٠٬٧٣٦

٢٣٬٨٦٤٬٤١٧

٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤

 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم

٢١٠٬٥٨٩٬٩٧٠

٨٬٠٤٥٬٩٨٤

٦٥٬٥٨٥٬٥٣٦

٢٨٤٬٢٢١٬٤٩٠

ب( مخصص خسائر اﻻئتمان املتوقعة
خسائر االئتمان
املتوقعة عMى مدى ١٢
شهر

خسائر االئتمان
املتوقعة عMى مدى
العمر وال~} ليس لها
مستوى ائتماني هابط

خسائر االئتمان املتوقعة
مدى العمر ذات
مستوى ائتماني
هابط

 ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم

ريال سعودي
٣٬٠٨٥٬٦٠٢

ريال سعودي
٨٩٤٬٠٧٤

ريال سعودي
٢٬٨٠٥٬٧٦٤

اإلجماcي
ريال سعودي
٦٬٧٨٥٬٤٤٠

 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم

١٬٥١٧٬٦٤٠

١٧٤٬٦٢٢

٧٬١١٣٬٢٨٨

٨٬٨٠٥٬٥٥٠

املبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان املتوقعة – الزيادة الجوهرية 7ي مخاطر االئتمان
عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التع× 9بشأن األدوات املالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األو2ي لها ،فإن الشركة تأخذ بع:ن االعتبار
املعلومات املعقولة واملؤيدة ال~} تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال م9Oر لهما .ويشتمل ذلك عMى معلومات كمية ونوعية وتحاليل تستند إ2ى خ9Oة
الشركة السابقة وتقويم االئتمان الذي يجريه الخ9Oاء بما 7ي ذلك املعلومات املستقبليةS .دف التقويم إ2ى تحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية
7ي مخاطر االئتمان بشأن تعرض ما ً
بناء عMى املراحل املعتمدة للتصنيف.

درجات تصنيف مخاطر اﻻئتمان

ً
تخصص الشركة كل تعرض لدرجة مخاطر االئتمان استنادا إ2ى مختلف البيانات املستخدمة 7ي توقع مخاطر التع× 9وتطبيق األحكام والتقديرات
املبينة عMى الخ9Oة .وتحدد درجات تصنيف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل عMى مخاطر التع× .9تتفاوت هذﻩ العوامل بحسب
طبيعة مخاطر التعرض ونوع املق9¤ض.
يتم تحديد درجات تصنيف مخاطر االئتمان ،ويتم معايرSkا بحيث تزداد مخاطر التع× 9بشكل م£¤ايد عند انخفاض مخاطر االئتمان ،عMى سبيل
املثال عندما يكون الفرق 7ي مخاطر التع× 9ب:ن درجات مخاطر  ١و ٢أقل من الفرق ب:ن درجات مخاطر االئتمان  ٢و.٣
٣٥
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 .٢٤إدارة املخاطر )تتمة(

أ( وضع جدول شروط احتمال التع× 9عند السداد
تعت 9Oدرجات تصنيف مخاطر االئتمان املدخل الرئي }óلتحديد شروط احتمال التع× 9عن السداد .تجمع الشركة معلومات األداء والتع× 9املتعلقة
ً
بمخاطر االئتمان الخاصة Sا وتحليلها حسب املنتج والجهة املق9¤ضة وأيضا حسب درجة تصنيف مخاطر االئتمان.
تستخدم الشركة نماذج إحصائية 7ي تحليل البيانات ال~} تم الحصول عل|Sا وإجراء تقديرات الحتمال التع× 9عMى مدى العمر املتبقي لألداة املالية
والكيفية ال~} يتوقع أن تتغS 9:ا نتيجة مرور الوقت.
يشتمل التحليل عMى تحديد ومعايرﻩ العالقة ب:ن التغ9:ات 7ي نسب التع× 9وعوامل االقتصاد الكMي ال~} تتضمن نمو الناتج املحMي اإلجما2ي والتضخم
ومتوسط أسعار املسSTلك وغ9:ها.

ب( تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري
تشتمل ضوابط تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري عMى تغ9:ات كمية 7ي احتماالت التع× 9وعوامل نوعية ،بما 7ي ذلك
الدعم عMى أساس التأخر 7ي السداد.
تعت 9Oمخاطر االئتمان املتعلقة بتعرضات معينة بأ¶Sا قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األو2ي لها إذا ما تمت وفق طريقة التقويم النوãي
الخاصة بالشركة.
وباستخدام التقديرات ال~} أجراها خ9Oاء االئتمان لدي الشركة ،وعندما يكون ممكنا ،الخ9Oة السابقة للشركة ،يمكن للشركة أن تقرر بأن مخاطر
االئتمان قد ازدادت بشكل جوهري ً
بناء عMى مؤشرات نوعية معينة تدل عMى ذلك ،وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل 7ي التحاليل الكمية بصورة
منتظمة.
وكنقطــة مســاندة ،تعتOــ 9الشــركة أن الزيــادة الجوهريــة 7ــي مخــاطر االئتمــان تحــدث 7ــي وقــت ال يتجــاوز تــأخر اســتحقاق أصــل مــا ألك×ــ 9مــن ً ٣٠
يومــا .يــتم
تحديــد أيــام التــأخر عــن الســداد مــن خــالل احتســاب عــدد األيــام منــذ أقــدم تــاريخ اســتحقاق مــ لــم يــتم فيــه اســتالم قيمــة الدفعــة بالكامــل .يــتم
تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ 7ي االعتبار أي ف9¤ة سماح قد تكون متاحة للمق9¤ض.

ج(

األصول املالية املعدلة

يمكن تعديل الشروط التعاقدية للذمم املدينة ألسباب عدة مSا تغ 9:الظروف 7ي السوق ،واالحتفاظ بالعميل ،وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور
االئتماني الحا2ي أو املتوقع للعميل .يجوز إلغاء اثبات الذمم املدينة الحالية ال~} يتم تعديل شروطها ،ويتم االعراف بالذمم املدينة ال~} أعيد
ً
التفاوض بشأ¶Sا كذمم مدينة جديدة بالقيمة العادلة وفقا للسياسة املحاسبية الخاصة بالشركة .و7ي حالة تعديل شروط أصول مالية ما ولم
ينتج عن هذا التعديل إلغاء اثباSkا ،فإنه يتم إجراء تحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية 7ي مخاطر االئتمان املتعلقة باألصل عMى أساس معاي9:
التصنيف إ2ى املراحل املعتمدة.
ويجوز للشركة إعادة التفاوض بشأن الذمم املدينة من العمالء الذين يواجهون صعوبات مالية )يشار إل|Sا بـ "نشاطات اإلعفاء من السداد"(؛ لزيادة
فرص التحصيل وتقليل مخاطر التع× .9وبموجب سياسة اإلعفاء من السداد الخاصة بالشركة ،يتم إعفاء العمالء من السداد بشأن الذمم املدينة
عMى أساس اختياري وذلك 7ي حال تع× 9املدين عن سداد دينة ،أو 7ي حالة وجود مخاطر عالية للتع× 9عن السداد ،يوجد دليل عMى قيام املدين ببذل
كافة الجهود املعقولة للسداد وفق الشروط التعاقدية األصلية وأنه من املتوقع أن يكون املدين قادر عMى الوفاء بالشروط املعدلة.
تشتمل الشروط املعدلة عادة عMى تمديد ف9¤ة االستحقاق ،وتغي 9:موعد سداد العمولة الخاصة ،وتعديل الشروط املتعلقة بالذمم املدينة.

٣٦
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 .٢٤إدارة املخاطر )تتمة(

د(

تعريف التع× 9عن السداد

يعت 9Oمدين ما متع× 9عن السداد وذلك عند حدوث إحدى الحدث:ن التالي:ن أو كالهما:
ً
• تجاوز املدين موعد االستحقاق ملا يزيد عن  ٩٠يوما أو أك× 9ألي ال£¤امات ائتمانية تجاﻩ الشركة ،بما 7ي ذلك األقساط األصلية ودفعات
العمولة.
• اعتقاد الشركة بأنه من غ 9:املحتمل أن يسدد املدين ال£¤اماته االئتمانية للشركة بالكامل دون اتخاذ الشركة أية إجراءات مثل :تسييل
الضمانات )إن وجدت(.
يتفق تعريف التع× 9عن السداد إ2ى حد كب 9:مع التعريف املطبق من قبل الشركة ألغراض رأس املال النظامي.

ه(

إدراج املعلومات املستقبلية

تدرج الشركة املعلومات املستقبلية 7ي تقويمها فيما إذا كانت خسائر االئتمان ألية أداة قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األو2ي لها وقياسها
وبناء عMى مختلف املعلومات الفعلية الخارجية والتوقعاتُ ،ت ّ
لخسائر االئتمان املتوقعةً .
عد الشركة تصور للتوجه املستقبMي للمتغ9:ات االقتصادية
املعنية .تشتمل املعلومات الخارجية عMى بيانات اقتصادية وتوقعات منشورة من قبل جهات حكومية والبنك املركزي السعودي 7ي اململكة العربية
السعودية وخ9Oاء توقعات وأكاديمي:ن مختارين من القطاع الخاص.
حددت الشركة املكونات األساسية ملخاطر االئتمان ومخاطر وخسائر االئتمان لكل محفظة أدوات مالية ،وباستخدام تحليل البيانات التاريخية،
قدرت الشركة العالقة املقدرة ب:ن متغ9:ات االقتصاد الكMي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان.

و(

قياس خسائر االئتمان املتوقعة

تمثل املدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان املتوقعة املتغ9:ات التالية:
ً
ً
يتم استخراج هذﻩ املؤشرات أعالﻩ عموما من نماذج إحصائية معدة داخليا وبيانات تاريخية أخرى ،ويتم تعديلها لتعكس املعلومات املستقبلية
املوضحة أعالﻩ.
إن تقــديرات احتم ــاالت التع× ــ 9تعتOــ 9تق ــديرات بت ــاريخ معــ:ن ي ــتم احتس ــاSا وف ــق نمــاذج تص ــنيف إحص ــائية ويــتم تقويمه ــا باس ــتخدام أدوات تص ــنيف
ً
ً
مرتبطة بمختلف فئـات األطـراف األخـرى والتعرضـات .تحـدد هـذﻩ النمـاذج اإلحصـائية وفـق بيانـات مجمعـة داخليـا وخارجيـا تشـتمل عMـى عوامـل كميـة
ونوعية .و7ي حالة انتقال الطرف املقابل أو التعرضات ب:ن فئات درجات التصنيف ،فإن ذلك يمكن أن يؤدي إ2ى تغ:ـ7 9ـي تقـدير احتمـال التع×ـ 9املع²ـ}.
يتم تقدير احتماالت التع× 9بعد األخذ بع:ن االعتبار تواريخ االستحقاق التعاقدية للتعرضات واملعدالت املقدرة للسداد املبكر.
تمثـل الخسـارة الناتجــة عـن التع×ـ 9عــن السـداد حجـم الخســارة املحتملـة 7ــي حالـة وجـود تع×ــ .9تقـدر الشـركة مؤشـرات الخسـارة الناتجـة عــن التع×ـ 9عــن
الســداد بنـ ًـاء عMــى تــاريخ معــدالت اســ9¤داد املطالبــات مــن األطـراف املتع×ــ9ة .تأخــذ نمــاذج نســبة الخســارة الناتجــة عــن التع×ــ 9بعــ:ن االعتبــار االســ9¤دادات
والتكاليف املتكبدة 7ي عملية الوصول إ2ى التقديرات.
يمثل التعرض عند التع× 9عن السداد التعرضات املتوقعة 7ي حالـة وقـوع التع×ـ .9تسـتخرج الشـركة "التعـرض عنـد التع×ـ 9عـن السـداد" مـن التعرضـات
الحالية إ2ى الطرف املقابل والتغ9:ات املحتملة 7ي املبلغ الحا2ي املسموح به بموجب العقد بمـا 7ـي ذلـك اإلطفـاء .يمثـل التعـرض عنـد التع×ـ 9عـن السـداد
ألصل ما2ي إجما2ي القيمة الدف9¤ية له.
تقــيس الشــركة مخــاطر االئتمــان املتوقعــة بعــد األخــذ بالحســبان مخــاطر التع×ــ 9عMــى مــدى الف¤ــ9ة التعاقديــة القصــوى )بمــا 7ــي ذلــك خيــارات التمديــد
للجهة املق9¤ضـة( ال~ـ} تتعـرض عMـى مـداها ملخـاطر االئتمـان ح~ـ لـو أخـذت الشـركة بعـ:ن االعتبـار ف¤ـ9ة أطـول ألغـراض إدارة املخـاطر .تمتـد أقñـ ف¤ـ9ة
تعاقدية إ2ى التاريخ الذي يحق للشركة فيه طلب سداد مدي }²عقود اإليجار التمويMي.
٣٧
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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إدارة املخاطر )تتمة(
املخاطر القانونية
یتم تسجیل صكوك ملكیة العقارات باسم أحد أعضاء مجلس اإلدارة .إن تطبیق أي حقوق وال£¤امات ذات عالقة یخضع لتفس 9:وتطبیق القوان:ن
املعنیة.
مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السیولة مخاطر عدم مقدرة الشركة عMى تلبیة صا7ي متطلباتھا التمویلیة .یمكن أن تنتج مخاطر السیولة عن التقلبات 7ي السوق أو
انخفاض مستوى التصنیف االئتماني ،مما قد یسبب نضوب بعض مصادر التمویل عMى الفور .تراقب اإلدارة محفظة استحقاق األصول
واالل£¤امات الشركة؛ لضمان الحفاظ عMى السیولة الكافیة.
ً
أ( تحليل األصول املالية واﻻلvnامات املالية وفقا للتوقيت املتوقع ﻻس$nدادها أو تسويا:
ً
ً
يوضح الجدول تحليال لألصول واالل£¤امات املالية وفقا للتوقيت املتوقع الس9¤دادها أو تسويSTا:
 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
املبالغ بالريال السعودي

أقل من ٣
أشهر

ً
 ٣إcى  ١٢شهرا

سنة إcى ٥
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجماcي

األصول املالية
النقد وما 7ي حكمه
مدينو عقود إجارة ومرابحة
أصول أخرى
استثمارات محتفظ Sا بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
أصول حق االستخدام

١٢٤٫١١٨٫٠٦١
٩٤٫٩١٥٫٢٤٧
٢٥٫٤٩٨٫٧٧٧

٧٨٫٩٥٤٫٤٨٤
٢٢٫٩٤٦٫٣٣٢

١٥٤٫١٣٨٫٠٨٣
-

-

١٢٤٫١١٨٫٠٦١
٣٢٨٫٠٠٧٫٨١٤
٤٨٫٤٤٥٫١٠٩

٢٥١٫٩٨٠

٧٥٥٫٩٤٢

٣٣٫٦٧٩٫٥٧٤
٧٥٥٫٩٣٩

٨٩٢٫٨٥٠
-

٣٤٫٥٧٢٫٤٢٤
١٫٧٦٣٫٨٦١

اجماcي األصول املالية

٢٤٤٫٧٨٤٫٠٦٥

١٠٢٫٦٥٦٫٧٥٨

١٨٨٫٥٧٣٫٥٩٦

٨٩٢٫٨٥٠

٥٣٦٫٩٠٧٫٢٦٩

اﻻلvnامات املالية
الذمم الدائنة
مستحق للبنك املركزي السعودي
قروض
ال£¤امات عقود اإليجار
اجماcي اﻻلvnامات املالية

٢٫١٠٦٫٥٨٥
١٣٫٢١٥٫٦٦٣
١٫٧٤٥٫٧٣٦
١٧٫٠٦٧٫٩٨٤

٤٫٣١٧٫٤٨٨
٨٩٫٤٢٠٫١٩٤
٣٨٫٢٥٥٫٠٨٦
٨٦٨٬٦٨٨
١٣٢٫٨٦١٫٤٥٦

٦٫٩٤٠٫٤٧٦
١٠٥٫٨٢٦٫١٠٠
١٠٦٫٢٢٦٫١٧١
٤٠٫٦٠٩
٢١٩٫٠٣٣٫٣٦٢

-

١٣٫٣٦٤٫٥٤٩
٢٠٨٫٤٦١٫٩٦٣
١٤٦٫٢٢٦٫٩٩٣
٩٠٩٫٢٩٧
٣٦٨٫٩٦٢٫٨٠٢

إجماcي فجوة اﻻستحقاق

٢٢٧٫٧١٦٫٠٨١

)(٣٠٫٢٠٤٫٦٩٨

)(٣٠٫٤٥٩٫٧٦٦

٨٩٢٫٨٥٠

١٦٧٫٩٤٤٫٤٦٧

فجوة اﻻستحقاق امل$nاكمة

٢٢٧٫٧١٦٫٠٨١

١٩٧٬٥١١٬٣٨٣

١٦٧٫٠٥١٫٦١٧

١٦٧٫٩٤٤٫٤٦٧

٣٨
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ً
ب( تحليل األصول املالية واﻻلvnامات املالية وفقا للتوقيت املتوقع ﻻس$nدادها أو تسويا:
ً
ً
يوضح الجدول تحليال لألصول واالل£¤امات املالية وفقا للتوقيت املتوقع الس9¤دادها أو تسويSTا:
 ٣١ديسم٢٠١٩ $%م
املبالغ بالريال السعودي

أقل من ٣
أشهر

سنة إcى ٥
سنوات

ً
 ٣إcى  ١٢شهرا

بدون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجماcي

األصول املالية
النقد وما 7ي حكمه

١٢٤٫١١٨٫٠٦١

-

-

-

١٢٤٫١١٨٫٠٦١

مدينو عقود إجارة ومرابحة

٩٤٫٩١٥٫٢٤٧

٧٨٫٩٥٤٫٤٨٤

١٥٤٫١٣٨٫٠٨٣

-

٣٢٨٫٠٠٧٫٨١٤

أصول أخرى

٢٥٫٤٩٨٫٧٧٧

٢٢٫٩٤٦٫٣٣٢

-

-

٤٨٫٤٤٥٫١٠٩

استثمارات محتفظ Sا بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

٣٣٫٦٧٩٫٥٧٤

٨٩٢٫٨٥٠

٣٤٫٥٧٢٫٤٢٤

أصول حق االستخدام

٢٥١٫٩٨٠

٧٥٥٫٩٤٢

٧٥٥٫٩٣٩

-

١٫٧٦٣٫٨٦١

اجماcي األصول املالية

٢٤٤٫٧٨٤٫٠٦٥

١٠٢٫٦٥٦٫٧٥٨

١٨٨٫٥٧٣٫٥٩٦

٨٩٢٫٨٥٠

٥٣٦٫٩٠٧٫٢٦٩

اﻻلvnامات املالية
الذمم الدائنة

٢٫١٠٦٫٥٨٥

٤٫٣١٧٫٤٨٨

٦٫٩٤٠٫٤٧٦

-

١٣٫٣٦٤٫٥٤٩

مستحق للبنك املركزي السعودي

١٣٫٢١٥٫٦٦٣

٨٩٫٤٢٠٫١٩٤

١٠٥٫٨٢٦٫١٠٠

-

٢٠٨٫٤٦١٫٩٦٣

قروض

١٫٧٤٥٫٧٣٦

٣٨٫٢٥٥٫٠٨٦

١٠٦٫٢٢٦٫١٧١

-

١٤٦٫٢٢٦٫٩٩٣

ال£¤امات عقود اإليجار

-

٨٦٨٬٦٨٨

٤٠٫٦٠٩

-

٩٠٩٫٢٩٧

اجماcي اﻻلvnامات املالية

١٧٫٠٦٧٫٩٨٤

١٣٢٫٨٦١٫٤٥٦

٢١٩٫٠٣٣٫٣٦٢

-

٣٦٨٫٩٦٢٫٨٠٢

إجماcي فجوة اﻻستحقاق

٢٢٧٫٧١٦٫٠٨١

)(٣٠٫٢٠٤٫٦٩٨

)(٣٠٫٤٥٩٫٧٦٦

٨٩٢٫٨٥٠

١٦٧٫٩٤٤٫٤٦٧

فجوة اﻻستحقاق امل$nاكمة

٢٢٧٫٧١٦٫٠٨١

١٩٧٬٥١١٬٣٨٣

١٦٧٫٠٥١٫٦١٧

١٦٧٫٩٤٤٫٤٦٧

٣٩

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاﺣات ﺣول القوائم املالية للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
 .٢٤إدارة املخاطر )تتمة(

أ( تحليل األصول واﻻلvnامات املالية ً
وفقا للتوقيت الذي يتوقع تحصيلها أو تسويا فيه )تتمة(
 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم
املبالغ بالريال السعودي
األصول املالية
النقد وما 7ي حكمه
ودائع نقدية مقيدة
مدينو عقود إجارة ومرابحة
أصول أخرى
استثمارات محتفظ Sا بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
أصول حق االستخدام
اجما2ي األصول املالية

أقل من ٣
أشهر

ً
 ٣إcى  ١٢شهرا

سنة إcى ٥
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق محدد
-

٩٫٦٨٣٫٦٦٤
١٫٢٣٧٫٥٠٣
٢٠٥٫٤٣٢٫٩٣٠
٥٩٩٫٣٠١

٤٢٫٠١٢٫٩٤٢
١٫٧٩٧٫٩٠٤

٢٧٫٩٧٠٫٠٦٨
-

٢٥١٫٩٨٠
٢١٧٫٢٠٥٫٣٧٨

٧٥٥٫٩٤٢
٤٤٫٥٦٦٫٧٨٨

٨٩٢٫٨٥٠
١٫٧٦٣٫٨٦١
٨٩٢٫٨٥٠ ٢٩٫٧٣٣٫٩٢٩

اإلجماcي
٩٫٦٨٣٫٦٦٤
١٫٢٣٧٫٥٠٣
٢٧٥٫٤١٥٫٩٤٠
٢٫٣٩٧٫٢٠٥
٨٩٢٫٨٥٠
٢٫٧٧١٫٧٨٣
٢٩٢٫٣٩٨٫٩٤٥

الvnامات مالية
الذمم الدائنة
قروض
ال£¤امات عقود اإليجار
إجما2ي االل£¤امات املالية

٣٫٣٠٦٫٢٢١
٦٫٧٠٢٫٥٧٦
١٠٫٠٠٨٫٧٩٧

٩٫٩١٨٫٦٦٢
٢٤٫٣٦٨٫٩٨٢
١٫١٣٢٫١٣١
٣٥٫٤١٩٫٧٧٥

٦٨٫٤٧٦٫٧٠١
٧٤٩٫٨٢٣
٦٩٫٢٢٦٫٥٢٤

-

١٣٫٢٢٤٫٨٨٣
٩٩٫٥٤٨٫٢٥٩
١٫٨٨١٫٩٥٤
١١٤٫٦٥٥٫٠٩٦

إجماcي فجوة اﻻستحقاق

٢٠٧٫١٩٦٫٥٨١

٩٫١٤٧٫٠١٣

)(٣٩٫٤٩٢٫٥٩٥

٨٩٢٫٨٥٠

١٧٧٫٧٤٣٫٨٤٩

فجوة اﻻستحقاق امل$nاكمة

٢٠٧٫١٩٦٫٥٨١

٢١٦٫٣٤٣٫٥٩٤

١٧٦٫٨٥٠٫٩٩٩

١٧٧٫٧٤٣٫٨٤٩

ب( تحليل القيمة غ $Bاملخصومة لاللvnامات املالية ﺣسب تواريخ اﻻستحقاق التعاقدية املتبقية
يلخص الجدول أدناﻩ محفظة استحقاق االل£¤امات املالية الخاصة بالشركة كما 7ي  ٣١ديسم 9OعMى أساس ال£¤امات السداد غ 9:املخصومة املتعاقد
عل|Sا .تم تحديد االستحقاقات التعاقدية لالل£¤امات عMى أساس الف9¤ة املتبقية بتاريخ قائمة املركز املا2ي ح~ تاريخ االستحقاق التعاقدي.

٤٠

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاﺣات ﺣول القوائم املالية للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
املبالغ بالريال السعودي
الذمم الدائنة
مستحق للبنك املركزي السعودي
ال£¤امات عقود اإليجار
قروض
اإلجماcي

أقل من ٣
أشهر
٢٫١٠٦٫٥٨٥
١٦٫٥١٢٫٤٩٥
٤٫٣١٥٫٩٧٢
٢٢٫٩٣٥٫٠٥٢

ً
 ٣إcى  ١٢شهرا
٤٫٣١٧٫٤٨٨
٩٦٫٦٩٣٫٥٢٢
١٫١٢٧٫٤٥٤
٤٤٫٧٨٨٫٥٤٩
١٤٦٫٩٢٧٫٠١٣

سنة إcى ٥
سنوات
٦٫٩٤٠٫٤٧٦
١٠٩٫٧٨٧٫٣٦٧
١١٣٫٩٧١٫٩٨٧
٢٣٠٫٦٩٩٫٨٣٠

اإلجماcي
١٣٫٣٦٤٫٥٤٩
٢٢٢٫٩٩٣٫٣٨٤
١٫١٢٧٫٤٥٤
١٦٣٫٠٧٦٫٥٠٨
٤٠٠٫٥٦١٫٨٩٥

 ٣١ديسم٢٠١٩ 9Oم
الذمم الدائنة
ال£¤امات عقود اإليجار
قروض
اإلجماcي

أقل من ٣
أشهر
١٫١٠٤٫٣٣٧
٨٫٩٢٠٫٠٤٨
١٠٫٠٢٤٫٣٨٥

ً
 ٣إcى  ١٢شهرا
٢٫٢٦٣٫٣٦١
١٫١٣٢٫١٣١
٣٠٬٥٣٠٬٥٤٧
٣٣٫٩٢٦٫٠٣٩

سنة إcى ٥
سنوات
٣٫٦٣٨٫٤١٢
١٫١٣٢٫١٣١
٦٩٫٥٣٨٫٣٠٦
٧٤٫٣٠٨٫٨٤٩

اإلجماcي
٧٫٠٠٦٫١١٠
٢٫٢٦٤٫٢٦٢
١٠٨٬٩٨٨٬٩٠١
١١٨٫٢٥٩٫٢٧٣

أ( تحليل االستحقاق لألصول واالل£¤امات
 ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
املبالغ بالريال السعودي

خالل  ١٢شهر

األصول
النقد وما 7ي حكمه
مدينو عقود مرابحة وإجارة
ً
مدفوع مقدما وأصول أخرى
استثمارات محتفظ Sا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أصول حق االستخدام
ممتلكات ومعدات
أصول غ 9:ملموسة
إجماcي األصول
اﻻلvnامات
الذمم الدائنة واملستحقات
الزكاة املستحقة
مستحق للبنك املركزي السعودي
قروض
ال£¤امات عقود اإليجار
منافع ¶Sاية الخدمة للموظف:ن
إجما2ي االل£¤امات
الصا ي

١٢٤٫١١٨٫٠٦١
١٧٣٫٨٦٩٫٧٣٠
٤٩٫٨٣٨٫٥٢٨
١٫٠٠٧٫٩٢٢
-

١٥٤٫١٣٨٫٠٨٤
٣٤٫٥٧٢٫٤٢٤
٧٥٥٫٩٣٩
٦٠٠٫٦١١

١٢٤٫١١٨٫٠٦١
٣٢٨٫٠٠٧٫٨١٤
٤٩٫٨٣٨٫٥٢٨
٣٤٫٥٧٢٫٤٢٤
١٫٧٦٣٫٨٦١
٦٠٠٫٦١١

٣٤٨٫٨٣٤٫٢٤١

١٫٠١٦٫٨٢٤
١٩١٫٠٨٣٫٨٨٢

١٫٠١٦٫٨٢٤
٥٣٩٫٩١٨٫١٢٣

٢٥٫٦٨٧٫٠٥٥
٨٥٣٫٣٦١
١٠٢٫٦٣٥٫٨٥٧
٤٠٫٠٠٠٫٨٢٢
٨٦٨٫٦٨٨
١٧٠٫٠٤٥٫٧٨٣
١٧٨٫٧٨٨٫٤٥٨

٤١

ً
بعد  ١٢شهرا

اإلجماcي

١٠٥٫٨٢٦٫١٠٦
١٠٦٫٢٢٦٫١٧١
٤٠٫٦٠٩
٢٫٠٧٢٫٢٧٨
٢١٤٫١٦٥٫١٦٤
)(٢٣٫٠٨١٫٢٨٢

٢٥٫٦٨٧٫٠٥٥
٨٥٣٫٣٦١
٢٠٨٫٤٦١٫٩٦٣
١٤٦٫٢٢٦٫٩٩٣
٩٠٩٫٢٩٧
٢٫٠٧٢٫٢٧٨
٣٨٤٫٢١٠٫٩٤٧
١٥٥٫٧٠٧٫١٧٦

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاﺣات ﺣول القوائم املالية للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

أقل من ٣
أشهر
٩٫٦٨٣٫٦٦٤
١٫٢٣٧٫٥٠٣
٢٤٧٫٤٤٥٫٨٧٢
٦٫٨٦٧٫٧٢٨
١٫٠٠٧٫٩٢٢

 ٣١ديسم٢٠١٩ $%م
املبالغ بالريال السعودي
النقد وما 7ي حكمه
الودائع النقدية املقيدة
مدينو عقود مرابحة وإجارة
ً
مدفوع مقدما وأصول أخرى
استثمارات محتفظ Sا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أصول حق االستخدام
ممتلكات ومعدات
أصول غ 9:ملموسة
إجما2ي األصول

٢٦٦٫٢٤٢٫٦٨٩

-

ً
بعد  ١٢شهرا
٢٧٫٩٧٠٫٠٦٨
٨٩٢٫٨٥٠
١٫٧٦٣٫٨٦١
٣٠٤٬٥٠٦
٨٦٠٫٥٢١
٣١٫٧٩١٫٨٠٦

اإلجماcي
٩٫٦٨٣٫٦٦٤
١٫٢٣٧٫٥٠٣
٢٧٥٫٤١٥٫٩٤٠
٦٫٨٦٧٫٧٢٨
٨٩٢٫٨٥٠
٢٫٧٧١٫٧٨٣
٣٠٤٬٥٠٦
٨٦٠٫٥٢١
٢٩٨٫٠٣٤٫٤٩٥

اﻻلvnامات
الذمم الدائنة واملستحقات
الزكاة املستحقة
قروض
ال£¤امات عقود اإليجار
منافع ¶Sاية الخدمة للموظف:ن
إجما2ي االل£¤امات

١٧٫٨٣٨٫١٩٢
١٫٤٤٨٫٨٨٩
٣١٫٠٧١٫٥٥٨
١٫١٣٢٫١٣١
٥١٫٤٩٠٫٧٧٠

٦٨٫٤٧٦٫٧٠١
٧٤٩٫٨٢٣
١٫٠٦٧٫٠٥٥
٧٠٫٢٩٣٫٥٧٩

١٧٫٨٣٨٫١٩٢
١٫٤٤٨٫٨٨٩
٩٩٫٥٤٨٫٢٥٩
١٫٨٨١٫٩٥٤
١٫٠٦٧٫٠٥٥
١٢١٫٧٨٤٫٣٤٩

الصا ي

٢١٤٫٧٥١٫٩١٩

)(٣٨٫٥٠١٫٧٧٣

١٧٦٫٢٥٠٫١٤٦

إدارة رأس املال
تتمثــل سياســة الشــركة 7ــي الحفــاظ عMــى قاعــدة رأســمال قويــة؛ للحفــاظ عMــى ثقــة الــدائن:ن والســوق ،وتعزيــز التطــورات املســتقبلية لألعمــال .وتراقــب
اإلدارة عائــد رأس املــال باإلضــافة إ2ــى مســتوى توزيعــات األربــاح إ2ــى املســاهم:ن العــادي:ن .كمــا تتمثــل أهــداف الشــركة عنــد إدارة رأس املــال 7ــي الحفــاظ
ً
عMــى مقــدرة الشــركة عMــى االســتمرار 7ــي العمــل وفقــا ملبــدأ االســتمرارية بحيــث يمكSــا االســتمرار 7ــي تقــديم عوائــد إ2ــى املســاهم:ن ومنــافع للجهــات ذات
العالقة األخرى وتقديم عوائد كافية إ2ى املساهم:ن من خالل تسع 9:الخدمات بشكل متناسب مع مستوى املخاطر.

٤٢

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاﺣات ﺣول القوائم املالية للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م
 -٢٥القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمــة العادلــة ــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه عنــد بيــع أصــل مــا أو دفعــه عنــد تحويــل ال ¤ـ£ام مــا 7ــي معاملــة طبيعيــة بــ:ن طــرف:ن 7ــي الســوق بتــاريخ
القياس .يستند قياس القيمة العادلة عMى اف9¤اض أن معاملة بيع األصول أو تحويل االل£¤امات ستتم إما:
7ي السوق الرئي }óلألصول أو االل£¤امات.
أو 7ي حالة عدم وجود السوق الرئي7 ،}óي أك× 9األسواق فائدة لألصول أو االل£¤امات.
يجب أن تكون األسواق الرئيسية أو األسواق األك× 9فائدة متاحة للشركة.
تتكون األدوات املالية من األصول املالية واالل£¤امات املالية .وتتكون األصول املالية الخاصة بالشركة من األرصدة لدى البنوك ،والودائع النقدية
املقيدة ،ومدي }²عقود اإلجارة واملرابحة ،واالستثمارات املحتفظ Sا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،واملدين:ن اآلخرين .بينما تتكون
االل£¤امات املالية من القروض ،واملستحق إ2ى البنك املركزي ،والذمم الدائنة ،باستثناء االستثمارات املحتفظ Sا بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،والقيم الدف9¤ية لألدوات املالية ال~} تقارب قيمSTا العادلة.
تستخدم الشركة املستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عSا حسب طريقة التقويم:
املستوى  : ١ي األسعار املعلنة )غ 9:املعدلة( 7ي األسواق النشطة لألصول أو االل£¤امات املطابقة ال~} تستطيع املنشأة الوصول إل|Sا 7ي تاريخ
القياس.
املستوى  :٢ي املدخالت بخالف األسعار املعلنة الواقعة ضمن املستوى  ١وال~} يمكن رصدها لألصل أو االل£¤ام ،سواء بشكل مباشر أو غ 9:مباشر.
املستوى  :٣ي املدخالت ال~} ال يمكن رصدها لألصل أو االل£¤ام.
بالنسبة لالستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،تصنف الصكوك ضمن املستوى  ١من مستويات التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة وأدوات حقوق امللكية ضمن املستوى  ٣من مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
بالنسبة لألصول واالل£¤امات املع9¤ف Sا 7ي القوائم املالية عMى أساس متكرر ،تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تمت التحويالت ب:ن مستويات
التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف )عMى أساس مدخالت الحد األدنى املهمة لقياس القيمة العادلة ككل( 7ي ¶Sاية كل ف9¤ة تقرير.
تحدد إدارة الشركة السياسات واإلجراءات املتعلقة بقياس القيمة العادلة املتكرر وقياس القيمة العادلة غ 9:املتكرر.
لم تكن هناك تحويالت ب:ن مستويات التسلسل الهرمي املختلفة لقياس القيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.
ً
تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لألصول واالل£¤امات املالية بتاريخ إعداد القوائم املالية ال تختلف كث9:ا عن قيمSTا الدف9¤ية.

٤٣

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاﺣات ﺣول القوائم املالية للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

 .٢٦برامج للبنك املركزي السعودي
إطالق برامج ومبادرات من قبل البنك املركزي السعودي
ً
من باب االستجابة إ2ى انتشار كوفيد ) ١٩راجع اإليضاح  ٢٧أيضا( ،أطلق البنك املركزي السعودي برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص
)ال9Oنامج( 7ي مارس ٢٠٢٠م؛ لتقديم الدعم الالزم للمنشآت املتوسطة والصغ9:ة من خالل تمك:ن املجتمع التمويMي وتسهيله .ويشتمل برنامج
لدعم تمويل القطاع الخاص كما أدناﻩ:
• برنامج تأجيل الدفعات
• تمويل برنامج اإلقراض
• برنامج ضمان اإلقراض
• برنامج دعم رسوم خدمات نقاط البيع ) بي أو أس( والتجارة اإللك9¤ونية.
خالل أبريل ٢٠٢٠م ،أصدر البنك املركزي السعوي توج|Sات حول إجراءات دعم )لكوفيد (١٩-إضافية للمنشآت متناهية الصغر والصغ9:ة
واملتوسطة وال~} تتطلع شركات التمويل إ2ى أتخذﻩ فيما يتعلق ب9Oنامج تأجيل الدفعات املؤجلة للمنشآت متناهية الصغر ،والصغ9:ة ،واملتوسطة.
قامت الشركة بأخذ األعتبار من خالل التوج|Sات الصادرة 7ي الف9¤ة املنSTية 7ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ 9Oم.
برنامج تأجيل الدفعات – مارس ٢٠٢٠م
كجـزء مـن برنـامج تأجيـل الـدفعات املؤجلـة ،يتطلـب مـن الشـركة تأجيـل الـدفعات املسـتحقة ملـدة سـتة أشـهر مـن مـارس ٢٠٢٠م إ2ـى سـبتم٢٠٢٠ 9Oم،
ويتم التأجيل عMـى تسـهيالت اإلقـراض للشـركات املؤهلـة لتكـون ضـمن املنشـآت متناهيـة الصـغر .كمـا تعتOـ 9بـرامج اإلعفـاء ـي دعـم قصـ 9:األجـل للسـيولة
ملواجهـة مشـاكل التـدفق النقـدي املحتملـة للمق¤ـ9ض .نفـذت الشـركة إعفـاءات السـداد عـن طريـق تمديـد ف¤ـ9ة التمويـل املعمـول Sـا املمنوحـة دون تحميـل
ً
تكـاليف إضــافية عMــى العميــل .وتــم تقيــيم األثــر املحاسـ }Äلهــذﻩ التغ:ـ9ات بخصـوص التســهيالت االئتمانيــة وتــم معالجSTــا وفقــا ملتطلبــات املعيــار الــدو2ي
للتقريــر املــا2ي ) (٩كتعــديل ألحكــام ال9¤تيــب .وقــد أدى ذلــك إ2ــى إدارج الشــركة خســارة تعــديل لليــوم األول بمقــدار ٥٫٩مليــون ريــال ســعودي فيمــا يتعلــق
بتسهيالت املرابحة املشاركة واملمنوحة لعمالSiا واملع9¤ف Sا 7ي الربح أو الخسارة والـدخل الشـامل اآلخـر .و7ـي ظـل غيـاب عوامـل أخـرى ،فـإن املشـاركة
7ي هذا التأجيل ال يعت 9Oزيادة جوهرية 7ي مخاطر االئتمان.
ً
وفقــا ل9Oنــامج تأجيــل الــدفعات للبن ــك املركــزي الســعودي ،حصــلت الش ــركة بموجــب اتفاقيــة مــع البنــك املرك ــزي الســعودي عMــى قــرض بمبل ــغ ١٠٠٫٨
ً
مليــون ريــال ســعودي كوديعــة بــدون أربــاح .وقامــت اإلدارة الحقــا بتحديــد الفروقــات عMــى أســاس املبلــغ  ١٠٠٫٨مليــون ريــال ســعودي وتــم إعــادة مبلــغ
 ١٩٫٦مليــون ريــال ســعودي للبنــك املركــزي الســعودي وتــم تأكيــد ذلــك وســدادﻩ 7ــي يوليــو ٢٠٢٠م .ويبلــغ صــا7ي املبلــغ املعــدل املســتحق للبنــك املركــزي
الســعودي مقابــل هــذا القــرض بعــد الســداد  ٨١٫٢مليــون ريــال ســعودي .يــتم ســداد ذلــك مــن املبلــغ للبنــك املركــزي الســعودي ع Mـى مــدى  ٣٫٥ســنوات
وفق أقساط شهرية متساوية مع ف9¤ة إعفاء أولية مدSkا  ٦أشهر .خالل السنة ،قامت الشـركة بسـداد  ٤٫٥مليـون ريـال سـعودي مقابـل هـذا التسـهيل.
ً
تم احتساب فائدة التمويل املدعوم وفقا ملتطلبات محاسـبة املـنح الحكوميـة .نـتج عـن ذلـك إجمـا2ي دخـل قـدرﻩ  ١٠٫٤مليـون ريـال سـعودي ،والـذي تـم
اثباته باألرباح أو الخسائر 7ي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عMى الفور .مارست اإلدارة بعض األحكام 7ي اثبات وقياس دخل املنحة.

٤٤

شركة الرائدة للتمويل
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاﺣات ﺣول القوائم املالية للسنة املنية ي  ٣١ديسم٢٠٢٠ $%م

برنامج تأجيل الدفعات – سبتم٢٠٢٠ $%م
خ ــالل س ــبتم٢٠٢٠ 9Oم ،أعل ــن البن ــك املرك ــزي الس ــعودي تمدي ــد برن ــامج تأجي ــل ال ــدفعات للبن ــك املرك ــزي الس ــعودي م ــن س ــبتم٢٠٢٠ 9Oم إ 2ــى ديس ــم9O
ً
٢٠٢٠م .كما 7ي  ٣٠سبتم٢٠٢٠ 9Oم ،سجلت الشركة املبلغ املستحق وقدرﻩ  ٧٣٫١مليون ريال سعودي كوديعة بدون أربـاح .وال~ـ} تـم اسـتالمها الحقـا
7ـ ـ ــي ¶Sايـ ـ ــة الف¤ـ ـ ــ9ة .يـ ـ ــتم سـ ـ ــداد ذلـ ـ ــك املبلـ ـ ــغ للبنـ ـ ــك املركـ ـ ــزي السـ ـ ــعودي ع Mـ ـ ـى مـ ـ ــدى ف¤ـ ـ ــ9ة  ١٫٢٥سـ ـ ــنة وفـ ـ ــق أقسـ ـ ــاط شـ ـ ــهرية متسـ ـ ــاوية مـ ـ ــع ف¤ـ ـ ــ9ة
ً
إعفاء أولية ملـدة  ٤أشـهر .تـم احتسـاب فائـدة معـدل التمويـل املـدعوم وفقـا ملتطلبـات محاسـبة املـنح الحكوميـة .نـتج عـن ذلـك إجمـا2ي دخـل قـدرﻩ ٤٫٢
ً
مليـون ريـال سـعودي ،والـذي تـم اثباتـه 7ـي قائمـة الـربح أو الخسـارة والـدخل الشـامل اآلخـر عMـى الفـور .مارسـت اإلدارة أحكامـا مهمـة 7ـي االثبـات بالــدفع
املستحق للبنك املركزي السعودي وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.
وقـد أدى ذلـك إ2ـى إدارج الشـركة خسـارة تعـديل لليـوم األول بمبلـغ  ٣مليـون ريـال سـعودي املتعلـق بتسـهيالت مرابحـة للعمـالء وال~ـ} تـم اثباتـه 7ـي قسـم
األرباح أو الخسائر 7ي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عMى الفور7 .ي حالة عدم وجود عوامل أخرى ،ال تعتOـ 9املشـاركة 7ـي هـذا التأجيـل
زيادة كب9:ة 7ي مخاطر اإلئتمان.
برنامج تأجيل الدفعات – ديسم٢٠٢٠ $%م
7ــي ديســم٢٠٢٠ 9Oم ،أعل ــن البنــك املرك ــزي الســعودي ع ــن تمديــد برن ــامج املــدفوعات املؤجل ــة للبنــك املرك ــزي الســعودي مل ــدة ثالثــة أش ــهر مــن ديس ــم9O
ً
٢٠٢٠م إ2ــى مــارس ٢٠٢١م .ووفقــا لهــذا ال9Oنــامج حصــلت الشــركة عMــى قــرض بمبلــغ  ٧٣٫٢مليــون ريــال ســعودي كوديعــة بــدون أربــاح ،يــتم ســداد املبلــغ
للبنــك املرك ــزي الســعودي ع Mــى م ــدى ف¤ــ9ة  ١٫٥س ــنة عMــى أقس ـاط ش ــهرية متســاوية م ــع ف ¤ــ9ة ســماح أولي ــة مــدSkا  ٤أش ــهر .ت ــم احتســاب فائ ــدة مع ــدل
ً
التمويل املدعوم وفقا ملتطلبات محاسبة املنح الحكومية .نتج عـن ذلـك دخـل إجمـا2ي قـدرﻩ  ٤٫٧مليـون ريـال سـعودي ،والـذي تـم اثباتـه 7ـي قسـم الـربح
ً
أو الخسارة 7ي الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عMى الفور .مارست اإلدارة أحكامـا مهمـة 7ـي االثبـات بالـدفع املسـتحق للبنـك املركـزي السـعودي
وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.
كمــا اع9¤فــت الشــركة بخســارة تعــديل لليــوم األول بقيمــة  ٣ماليــن ريــال ســعودي فيمــا يتعلــق بتســهيالت املرابحــة املمنوحــة لعمالSiــا وال~ــ} تــم اثباSkــا 7ــي
قســم الـربح أو الخســارة 7ــي قائمــة الــربح أو الخســارة والــدخل الشــامل اآلخــر عMــى الفــور7 .ــي حالــة عــدم وجــود عوامــل أخــرى ،ال تعتOــ 9املشــاركة 7ــي هــذا
التأجيل زيادة كب9:ة 7ي مخاطر االئتمان.
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 .٢٧أثر )كوفيد (١٩-عى الخسائر اﻻئتمانية املتوقعة
خالل مارس ٢٠٢٠م ،أعلنت منظمة الصحة العاملية ف9:وس كورونا )كوفيد  (١٩-كجائحة عاملية .و7ي ضوء االنتشار السريع 7ي أرجاء العالم حيث
أثر عMى مجلس التعاون الخلي÷ي بما ف|Sا اململكة العربية السعودية .ولقد ساهمت الحكومات 7ي مختلف أنحاء العالم لتفادي انتشار الف9:وس.
وأغلقت اململكة العربية السعودية الحدود ،وأصدرت مبادئ توج|Sية إلبعاد املجتمع وفرض عمليات إغالق وحظر التجول عMى نطاق الدولة.
شهدت أسعار النفط تقلبات كب9:ة ليس بسبب مشاكل الطلب الناشئة من كوفيد ١٩ولكن أيضا بسبب مشاكل حجم العرض الذي سبق هذا
الوباء .وقيمت الشركة الوضع الحا2ي من خالل إجراء سيناريوهات اختبار الضغط عMى التحركات املتوقعة ألسعار النفط عMى مؤشرات االئتمان
الرئيسية ،والسيولة ،والتشغيل ،واملالءة املالية ،واألداء ،باإلضافة إ2ى ممارسات إدارة املخاطر األخرى 7ي التعامل مع احتمالية توقف األعمال بسبب
كوفيد ١٩عMى العمليات واألداء املا2ي .وتشمل الخطوات ال~} قامت Sا الشركة عMى مراجعة ترك£:ات التعرض لالئتمان عMى مستوى أك× 9دقة مثل
القطاعات االقتصادية ،واملناطق ،والبلدان ،والطرف املقابل ،وما إ2ى ذلك ،وحماية الضمانات واملراجعة 7ي الوقت املناسب ،وإجراء ات التصنيف
االئتماني للعمالء ،وإعادة هيكلة القروض بشكل مناسب ،عند اإلقضاء .كما تم األخذ 7ي األعتبار أثر برنامج املنحة الحكومية والبنك املركزي
السعودي.
تتطلب هذﻩ األحداث الحالية والظروف االقتصادية السائدة من الشركة مراجعة بعض املدخالت واالف9¤اضات املستخدمة؛ لتحديد خسائر
االئتمان املتوقعة .وت9¤كز هذﻩ األمور بشكل أسا} حول إما تعديل عوامل االقتصاد الكMي ال~} تستخدمها الشركة 7ي تقدير خسائر االئتمان
املتوقعة .كما هو الحال مع أي تنبؤات ،فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام مهمة وعدم التأكد ،وبالتا2ي ،قد تكون النتائج الفعلية
مختلفة عن تلك املتوقعة .إن تأث 9:هذﻩ البيئة االقتصادية غ 9:املؤكدة هو تقديري  ،وسوف تستمر الشركة 7ي إعادة تقييم وضعها واألثر املرتبط Sا
بشكل منتظم.
7ي هذا الوقت ،من الصعب التأكد من اآلثار املحددة لألزمة الصحية وتداب 9:الدعم الحكومية والبنك املركزي السعودي  ،مثل اإلجازات املدفوعة
وغ9:ها من الحزم املخففةً .
وبناء عليه ،خلصت الشركة إ2ى أنه من السابق ألوانه أن ينعكس أي هبوط ائتماني محتمل من خالل تطبيق معاي9:
التدريج وال9¤ك £:عMى نموذج االقتصاد الكMي الذي يدعم احتمالية التع× 9والخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد .ستستمر الشركة 7ي التقييم
الفردي ملخاطر الشركة املهمة مع توفر معلومات أك× 9موثوقية وبالتا2ي تحديد ما إذا كان يلزم إجراء أي تعديل 7ي الخسائر االئتمانية املتوقعة 7ي
ف9¤ات التقارير الالحقة.

 ٢٨األﺣداث الالﺣقة
التوجد أحداث جوهرية الحقة بعد تاريخ التقرير وقبل إصدار القوائم املالية تتطلب التعديل أو اإلفصاح 7ي هذﻩ القوائم املالية.

 ٢٩اعتماد القوائم املالية
اعتمد مجلس اإلدارة القوائم املالية 7ي تاريخ  ١٩رجب ١٤٤٢هـ املوافق )  ٣مارس ٢٠٢١م(.
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