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٢

الرائدة للتمويلشركة 

(شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

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

هيالستة الثالثة و تيلفتر  م٢٠٢٢يونيو ٣٠في ين تأشهر املن

)ذلكغيرما لم يذكر بالريال السعودي املبالغ جميع(

هية في الثالثة لفترة  هية في الستةلفترة يونيو٣٠أشهر املن يونيو ٣٠أشهر املن

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢م ٢٠٢١م ٢٠٢٢إيضاح 

جججججججج جججججججج عمليات الدخل 

٣٥٬٤١٥٬٥٨٣١٤٬٩٥٥٬٧٠٦٦١٬٢٦٩٬١٦٣٢٩٬٢٠٤٬٩٧٦مرابحةعقودمندخل

(١٣٬٠٥٩٬٨٥١)(١٥٬٢٥٢٬٦٣٥)(٦٬٨٧٠٬٥٠٠)(٧٬٨٦٥٬١٢٣)تمويل تكاليف

٢٧٬٥٥٠٬٤٦٠٨٬٠٨٥٬٢٠٦٤٦٬٠١٦٬٥٢٨١٦٬١٤٥٬١٢٥

منوالخسارة ،دخل املنحو على القروضالتعديلمكاسب

٥٢٩٬٢٤٧١٬٤١٧٬٩٥٨٣٬٤٤٠٬٢٤١١٬٤١٧٬٩٥٨صافي ،مدينةمرابحةذمم إعادة هيكلة 

٢٬٢٤٢٬٦٤٨١٬٧٠٩٬٧٣٨٦٬٠٥٥٬١٢٤٤٬٥٦٦٬٨١٧أخرى وإيراداتالطلبرسوم

٣٠٬٣٢٢٬٣٥٥١١٬٢١٢٬٩٠٢٥٥٬٥١١٬٨٩٣٢٢٬١٢٩٬٩٠٠صافي،عملياتالدخل إجمالي

عمليات الاريفمص

(١١٬٧٥٥٬٦٣٦)(١٩٬٠٥٩٬٧٠٣)(٥٬٧٣٣٬١٩٨)(١١٬١٩٧٬٢٣٩)٤عمومية وإدارية  اريفمص

(٥٬١٥١٬٧٨٦)(٨٬٣٩٠٬٠٥٨)(٢٬٨٦٦٬٦١٣)(٤٬٥٤٦٬٦٢٣)٥وتسويق بيعمصاريف

هالك (١٬٧٣٣٬٧٠٧)(١٬٧٣٧٬٨٦٥)(٩١٨٬٩٤٧)(٩٧٣٬٤٤٨)وإطفاءاس

(٤٥٠٬٧٦٠)(٣٬٨٤٤٬٥٩٦)-(٢٬٢٥٢٬٢٢٨))ب(٨مدينة مرابحةذمم قيمةفيهبوطخسارة 

١١٬٣٥٢٬٨١٧١٬٦٩٤٬١٤٤٢٢٬٤٧٩٬٦٧١٣٬٠٣٨٬٠١١

هااالستثماراتمندخلال منالعادلةبالقيمةاملحتفظ 

٤١١٬٤٢١٣٣٬١٧٠١٬١٠٧٬٨٣٤-اآلخرالشاملالدخلخالل

منالعادلةبالقيمةها املحتفظاالستثماراتبيعمكاسب

٢٬٣٨٦٬٢٢٨٣٠٣٬١٥٦٢٬٣٨٦٬٢٢٨-اآلخرالشاملالدخلخالل

١١٬٣٥٢٬٨١٧٤٬٤٩١٬٧٩٣٢٢٬٨١٥٬٩٩٧٦٬٥٣٢٬٠٧٣الزكاة قبل الربح 

(٤٠٣٬٠٠٩)(٢٬٣٢٤٬٠٩٥)(٢١٩٬٩٩٨)(١٬١٣٥٬٢٨٢)٦الزكاة

١٠٬٢١٧٬٥٣٥٤٬٢٧١٬٧٩٥٢٠٬٤٩١٬٩٠٢٦٬١٢٩٬٠٦٤فترة الربح 

الشامل اآلخر  الدخل 

الفتراتفيالخسارةأو الربح إلىتصنيفها يعاد قدبنود

:الالحقة

ها االستثماراتمنالقيمة العادلة مكاسب املحتفظ 

١٬٣٦٩٬٦٣٩٧٩٬٢٥٥١٬١٦٢٬٧٢٦-اآلخرالشاملالدخلخاللالقيمة العادلة من ب

هابيعمكاسب منالعادلةبالقيمةاالستثمارات املحتفظ 

أوالربحإلىتصنيفهااملعاداآلخرالشاملالدخلخالل

(٢٬٣٨٦٬٢٢٨)(٣٠٣٬١٥٦)(٢٬٣٨٦٬٢٢٨)-الخسارة

(١٬٢٢٣٬٥٠٢)(٢٢٣٬٩٠١)(١٬٠١٦٬٥٨٩)-خر للفترةالشامل اآل الدخل جمالى إ
١٠٬٢١٧٬٥٣٥٣٬٢٥٥٬٢٠٦٢٠٬٢٦٨٬٠٠١٤٬٩٠٥٬٥٦٢الشامل للفترةالدخل جمالى إ

 ال يتجزأ من القوائم املالية األولية ١٧) إلى (١تشكل اإليضاحات املرفقة من رقم (
ً
وجزة امل) جزءا



٣

شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

وجزةاملاألوليةقائمة املركز املالى

م٢٠٢٢يونيو ٣٠فيكما

)ما لم يذكر غير ذلكبالريال السعودي جميع املبالغ (

إيضاح 

يونيو٣٠

م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

(مراجعة) 

األصول 

٧٤٨٬٥٥١٬٠٨٥٣٦٬٧٢٤٬٩١٢ومايعادلھنقد 

٦٬٢٣٩٬٢١٠-١٤املستحق من البنك املركزي السعودي 

٧٠٢٬٣٦٢٬٢٢٦٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢)أ (٨ذمم مرابحة مدينة 

١٣٬٣٣٠٬٢٦٥أخرى وأصول ةمقدماتمدفوع
١٦٬٦٧٩٬٥٤٣

ها  ٨٩٢٬٨٥٠٤٬٨٠١٬٣٦١بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراالستثمارات املحتفظ 

٥٬٩١٣٬٣٤٤٦٬٦٢٢٬٩٤٦أصول استخدامحق

٥٬٤٧٤٬٦٥٨١٬١٣٨٬٩٢٠ومعداتممتلكات

٢٬٨١٧٬٣٣٢١٬٢١٢٬٥٩٢لموسةاملغير األصول 

٧٧٩٬٣٤١٬٧٦٠٦٤٢٬١٦٣٬٣٨٦األصول إجمالي

وحقوق املساهمينااللتزامات

اللتزاماتا

٥٠٬٥٥١٬٣٢٧٣٢٬٢٦٦٬٩٩٨ومستحقاتدائنةذمم 

١٤٢٥٠٬١٢٨٬٧٤٦٢١٠٬٨٨١٬١٥٢السعودي املركزي لبنكستحق لامل

٦٢٬٢٣٩٬٧٦٩٤٬٣٧٢٬٩٩١مستحقةزكاة 

٧٬٦٠٣٬٤٣٨٧٬٣٩٨٬٥٤٦إيجارعقودالتزامات

١٠٢٥٩٬٩١٥٬٨٠٠١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩قروض

٢٬٤٢٢٬٧٩٢٢٬٠٠٢٬٣٧٣هاية الخدمة للموظفينمنافع

٥٧٢٬٨٦١٬٨٧٢٤٥٥٬٩٥١٬٤٩٩االلتزامات إجمالي

حقوق املساهمين

٩١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس املال

٥٬٣٨٩٬٥٣٨٥٬٣٨٩٬٥٣٨حتياطي نظاميا 

٢٢٣٬٩٠١-القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرب–القيمة العادلة احتياطي

(١٤٣٬٧٦٢)(١٤٣٬٧٦٢)هاية الخدمة للموظفين  منافعإعادة قياس احتياطي

٥١٬٢٣٤٬١١٢٣٠٬٧٤٢٬٢١٠أربـاح مبقـاة 

٢٠٦٬٤٧٩٬٨٨٨١٨٦٬٢١١٬٨٨٧حقوق املساهمين إجمالي

٧٧٩٬٣٤١٬٧٦٠٦٤٢٬١٦٣٬٣٨٦وحقوق املساهمين االلتزاماتإجمالي

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



٤

شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

وجزةاملاألولية حقوق املساهمين التغيرات في قائمة 

هية في الستةةلفتر  م٢٠٢٢يونيو ٣٠أشهر املن

)ما لم يذكر غير ذلكبالريال السعودي جميع املبالغ (

نظامي احتياطياملـال رأس 

–احتياطي القيمة العادلة 

القيمة العادلة من خالل  ب

الدخل الشامل اآلخر

منافع  احتياطي إعادة قياس 

اإلجمالي مبقـــــاةأرباحالخدمة للموظفينهاية 

هيةأشهر الستةلفترة (غير  م ١٢٠٢يونيو ٣٠فياملن

مراجعة)

٢٬٤٣٠٬٧٤٣١٥٥٬٧٠٧٬١٧٦)٤٢٠٬٦٨٩(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢٤٣٬٨١٩١٬٤٥٣٬٣٠٣م ٢٠٢١يناير ١في كما الرصيد

٦٬١٢٩٬٠٦٤٦٬١٢٩٬٠٦٤----فترة الربح

(١٬٢٢٣٬٥٠٢)--(١٬٢٢٣٬٥٠٢)--للفترة االخرالشاملالدخل

٦٬١٢٩٬٠٦٤٤٬٩٠٥٬٥٦٢-(١٬٢٢٣٬٥٠٢)--للفترة الشاملالدخلإجمالي

٨٬٥٥٩٬٨٠٧١٦٠٬٦١٢٬٧٣٨(٤٢٠٬٦٨٩)١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢٤٣٬٨١٩٢٢٩٬٨٠١م٢٠٢١يونيو ٣٠فيكماالرصيد

هيةأشهر الستةلفترة (غير  م ٢٢٠٢يونيو ٣٠فياملن

مراجعة)

٣٠٬٧٤٢٬٢١٠١٨٦٬٢١١٬٨٨٧(١٤٣٬٧٦٢)١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٣٨٩٬٥٣٨٢٢٣٬٩٠١م ٢٠٢٢يناير ١كما في الرصيد

٢٠٬٤٩١٬٩٠٢٢٠٬٤٩١٬٩٠٢----فترة  ربح ال

(٢٢٣٬٩٠١)--(٢٢٣٬٩٠١)--للفترة األخرى ةالشاملالخسارة 

٢٠٬٤٩١٬٩٠٢٢٠٬٢٦٨٬٠٠١-(٢٢٣٬٩٠١)--للفترة الشاملالدخلإجمالي

٥١٬٢٣٤٬١١٢٢٠٦٬٤٧٩٬٨٨٨(١٤٣٬٧٦٢)-١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٣٨٩٬٥٣٨م٢٠٢٢يونيو ٣٠فيكماالرصيد

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



٥

شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

(غير مراجعة)وجزة املاألولية قائمة التدفقات النقدية

هية في الستةةلفتر  م٢٠٢٢يونيو ٣٠أشهر املن

)ما لم يذكر غير ذلكبالريال السعودي جميع املبالغ (

هية في الستة لفترة  يونيو ٣٠اشهر املن
م ٢٠٢١م ٢٠٢٢إيضاح 

النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات

٢٢٬٨١٥٬٩٩٧٦٬٥٣٢٬٠٧٣قبل الزكاة الربح 

تعديالت:
(٥٬٦٨٣٬٦٢٥)(٨٬٦٨٣٬٠٦٤)الحكوميةاملنحمنالدخل

١٥٬٠٢٩٬٤٠١١٢٬٨٠١٬١٥٧تمويل التكلفة

٣٬٨٤٤٬٥٩٦٤٥٠٬٧٦٠)ب(٨مدينة رابحةمذمم مةیفي قالهبوطة سار خ

ها االستثماراتمندخلال الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةاملحتفظ 
اآلخر

(٣٣٬١٧٠)(١٬١٠٧٬٨٣٤)

ها االستثماراتبيعمكاسب الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةاملحتفظ 
األخر

(٣٠٣٬١٥٦)(٢٬٣٨٦٬٢٢٨)

هالك ٧٣٩٬٩٣٨٢٩٣٬٤٤٩ومعدات ممتلكاتاس

هالك األصول استخدامحقاس
٧٠٩٬٦٠٢١٬٠٩٦٬٣٤٢

٢٨٨٬٣٢٥٣٤٣٬٩١٦امللموسة غيراألصول إطفاء

٥٨٠٬٦١٢٤٠٢٬٤٩٤للموظفين الخدمةهايةمنافعمخصص
٢٠٤٬٨٩٢٢٤٢٬٦٩٢مالية عن عقد اإليجارتكاليف

٣٥٬١٩٣٬٩٧٣١٢٬٩٨٥٬١٩٦العامل املالرأس تعديالتقبل التشغيلية النقديةالتدفقات
: العامل املالرأس تعديالت

(١١٤٬٧٢٠٬٢٧٧)(١٣٧٬٤٦٢٬٩٢٠)ذمم مرابحة مدينة 
٣٬٣٤٩٬٢٧٨٣٨٬٣٠٤٬٤٩٠أخرى وأصول مقدمةمدفوعات

١٨٬٢٨٤٬٣٢٩٥٢٨٬٨٨٧ومستحقاتدائنةذمم 

(٦٢٬٩٠١٬٧٠٤)(٨٠٬٦٣٥٬٣٤٠)التشغيلية املستخدم في األنشطةالنقد 
(١٥٨٬٠٢٥)(١٦٠٬١٩٣)للموظفينالخدمةهايةمنافعاملسدد من 

(٧١٣٬٩١٣)(٤٬٤٥٧٬٣١٧)٦مدفوعة زكاة 

)٦٣٬٧٧٣٬٦٤٢((٨٥٬٢٥٢٬٨٥٠)التشغيلية األنشطة فياملستخدمالنقد صافي

ستثمارية النقدية من األنشطـة اال التدفقات
هامنعموالت دخل الدخلخاللمن العادلةبالقيمةاالستثمارات املحتفظ 

٩٩٧٬١٢٩-االخر الشامل
ها بيعمنمتحصالت الدخلخاللمن العادلةبالقيمةاالستثمارات املحتفظ 

٤٬٠٢٠٬٩٣٨٣١٬٠٧٦٬٨٩١اآلخرالشامل
(٨٩٤٬١٧٤)(٥٬٠٧٥٬٦٧٦)متلكات ومعدات شراء
(٧٥٥٬٧٦٥)(١٬٨٩٣٬٠٦٥)ملموسةغيرأصول شراء

٣٠٬٤٢٤٬٠٨١(٢٬٩٤٧٬٨٠٣)ستثمارية األنشطة اال من الناتج /(املستخدم في)صافي النقد 

النقدية من األنشطـة التمويليـة التدفقات
١٤١٢٨٬٧٤٢٬٤١٠٧١٬٠٠٤٬٩٢٩السعودي املركزي البنكمناملستلم النقد

(٥٠٬٠٩٩٬٤٠٥)(٨٥٬٨٣٠٬٢٢٥)١٤السعودي املركزي للبنكاملسدد
٩٩٬٧٥٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠مستلمة قروض
(١٩٬٢٤٥٬٤٨٨)(٤٢٬٦٣٥٬٣٥٩)مسددةقروض

(١٬١٤٢٬٣١٢)-القروضعلىاملؤجلةاملنحدخل
(٩٣٧٬١٩٠)-مسددةإيجارعقودالتزامات

١٠٠٬٠٢٦٬٨٢٦٢٩٬٥٨٠٬٥٣٤تمويلية األنشطة الالناتج  منصافي النقد 
(٣٬٧٦٩٬٠٢٧)١١٬٨٢٦٬١٧٣يعادلھ ومافي النقد )النقص(/ الزيادةصافي
٣٦٬٧٢٤٬٩١٢١٢٤٬١١٨٬٠٦١في بداية الفترةيعادلھوماالنقد 
هاية الفترة يعادلھوماالنقد  ٧٤٨٬٥٥١٬٠٨٥١٢٠٬٣٤٩٬٠٣٤فى 

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



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالستةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢يونيو ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

٦

التكوين والنشاط-١

رقم  السعوديةالعربيةاململكةفيمسجلةمقفلة سعوديةمساهمةشركةهي("الشركة")،  للتمويلالرائدة شركة التجاري  السجل  ١٠١٠٣١٤٩٨٢بموجب 

م).٢٠١١أغسطس٢١هـ (املوافق ١٤٣٢رمضان٢١بتاريخالرياضفيالصادر

). م٢٠٢١أكتوبر ٢٦ھـ (املوافق ١٤٤٣ربيع االول ٢٠خیبتار ٢٠٥٠١٥٠٣٣٠مسجل بموجب السجل التجاري رقم الدمامفيواحدفرعالشركةلدى وجدی

 ملوافقة غةیواملتوسطة بصرة ياملنشآت الصغلیوتمو لي یالتمو جار یاإل نشطةأ نشاط الشركة في مزاولة تمثلی
ً
رقم البنك املركزي السعودي املرابحة واإلجارة وفقا

م).٢٠١٦ریفبرا ٩ھـ (املوافق ١٤٣٧الثاني عیرب٣٠خیبتار الصادرة ٢٠١٦٠٢/أ س ھـ/٤٣

.ةیالسعودةیاململكة العرب،١١٦٣٢اضیالر ،٨٦٨٧٥ص با،ی، شارع العلایأبراج العل، برج بالثالث،الطابق،املسجل للشركةالشركةإن عنوان 

اإلعدادأسس -٢

 وفقوجزة املاألوليةأعدت القوائم املالية 
ً
القوائم املالية ال تشمل .املعتمد في اململكة العربية السعودية) "التقرير املالى األولى"٣٤لمحاسبة رقم (لالدولى معيار للا

ها مع القوائم املالية السنوية للشركة  املطلوبة  واإلفصاحاتجميع اإليضاحات وجزة املاألولية هية للسنةمع القوائم املالية السنوية ويجب قراء ديسمبر ٣١في  املن

.م٢٠٢١

هية في  القوائم اإلدارة مماثلة لألحكام التي تنطبق على  عن الصادرة املهمة  األحكامفإن،وجزة املاألوليةاملاليةالقوائم إعدادعند ديسمبر ٣١املالية للسنة املن

. م٢٠٢١

للشركة.ةیفیالعملة الوظيالسعودي وهالیبالر وجزة املاألولية ةیتعرض ھذه القوائم املال

.السيولةحسب ترتيب وجزة املاألوليةاملالياملركزقائمةفي وااللتزاماتاألصول عرض ت

املهمة املحاسبيةالسياساتملخص-٣

املهمة السياسات املحاسبية .أ

املالية الكاملة املعدة وفًقا ملعايير التقارير املالية الدولية املعتمدة في  قوائم على جميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة للوجزة املالقوائم املالية األولية ال تحتوي 

أشهر  الستةوباإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة  . راجعين واملحاسبيناململكة العربية السعودية واملعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للم

هية في  هية في م٢٠٢٢يونيو٣٠املن م٢٠٢٢ديسمبر ٣١ال تشير إلى النتائج املتوقعة للسنة املالية املن

املهمة مواألحكاوالتقديراتاالفتراضات.ب

، لتزاماتالوا ، لألصول املعلنةالتي تؤثر على املبالغ  واالفتراضات،والتقديرات،من اإلدارة استخدام بعض األحكاموجزة املإعداد القوائم املالية األولية  يتطلب  

م، ٢٠٢٠عام بداية) في ١٩-كوفيدتأكد وجود فيروس كورونا املستجد (لقد .املحتملةااللتزاماتعنواإلفصاح، املرفقةواإلفصاحات،واملصروفات،يراداتواإل 

صنفت منظمة الصحة العاملية تفشىي  وكما ة،االقتصاديواألنشطة،جميع أنحاء العالم، مما تسبب في اضطرابات في األنشطة التجاريةالصين ثم فيوانتشر في

لالفتراضات الرئيسيةواملصادر الحساب،وطرق ،شركةللحاسبيةسياسات املالأحكامها املهمة في تطبيق مراجعةفيستلزم إدارة الشركة ،على أنھ جائحةالوباء

هيةللسنةالسنويةاملاليةالقوائم فياملطبقة على الرغم من صعوبة التنبؤ بمدى ومدة تأثيرها التجاري واالقتصادي، إال أن إدارة و م.٢٠٢١ديسمبر٣١فياملنن

إجمالي عمليات الشركة   للتأثير على   
ً
هابما،  واألنشطةالشركة أجرت تقييما التوريف سلسلة  النفط،  عوامل مثل  السفر، وأسعار  املنتجات، و د، وقيود  طلب 

من ذلك،  وبالرغم .  الرئيسية والتقديراتعلى األحكام  مهمة، ال يلزم إدخال تغييرات  وجزة املاألوليةاملالية  القوائم أن، وحتى تاريخ إصدار هذه تواستنتج،  وغيرها

لألصول للقيمة الدفتريةجوهري نتائج قد تتطلب إجراء تعديل  ھعنينتجيمكن أن  مستقبالالحالي، فإن أي تغيير في االفتراضات والتقديرات  التأكدإلى عدم  نظًرا 

األدارة  اإل ستواصلبل، ففي املستقتأكدمع وجود عدم  و التطور سريعالوضعن  أل نظرا . و املستقبليةاملتأثرة في الفترات  االلتزاماتأو   لتطورات  لطبقاثر  تقييم 

. املحتملة
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) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالستةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢يونيو ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

٧

(تتمة) ملخص السياسات املحاسبية املهمة

املالية السنوية للسنة  القوائم مع تلك املستخدمة في إعداد  وجزة املاألولية  املالية  القوائم تتوافق التقديرات واالفتراضات املحاسبية املستخدمة في إعداد هذه  

هية في  .م٢٠٢١ديسمبر ٣١املن

هاالتيالجديدةالتفسيرات والتعديالت و املعايير ، ج. الشركة طبق

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

ها  أنذلك، ليس من املتوقع  ومعم.٢٠٢٢طبق ألول مرة في عام  التعديالت التالية التي تُ باستثناءم،  ٢٠٢١سمبرید٣١في   ذات غيرإماتؤثر جميعها على الشركة أل

.للشركةالحاليةاملحاسبيةالسياساتمعتتماشىىمحاسبةتتطلبأوالشركةبأنشطة صلة

:م٢٠٢٢يناير١فيتبدأ التيللفترة املفعول ساريةالتاليةالتعديالت

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

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

.)٤١املعيار الدولي للمحاسبة و ١٦و ٩و ١املعايير الدولية للتقرير املالي (تعديالت علىم ٢٠٢٠-م٢٠١٨الدولي للتقرير املالي ر اعيامل• التحسينات السنوية على 

).٣املالي للتقريرارات إلى اإلطار املفاهيمي (تعديالت على املعيار الدولي • اإلش

أعاله خالل الفترة القوائم املالية األولية املوجزة لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على   للشركة حيث ال توجد مثل هذه املعامالت بموجب التعديالت املذكورة 

الحالية. 

في الفترات املستقبلية ستطبقأثر املعايير املحاسبية التي 

املعايير والتفسيرات   الاملمجلس  الصادرة عنهناك عدد من  للمحاسبةعايير  التي تبدأ بعد  والساريةدولية  املالية القوائم (تاريخ  م  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١للفترات 

اعتمادها ف القوائمعلى  جوهري هذه املعايير والتفسيرات تأثير  لھ سيكون ي وقت مبكر. ال تعتقد الشركة أنالسنوية التالية للشركة) والتي قررت الشركة عدم 

املالية بمجرد تطبيقها. 
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) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالستةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢يونيو ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

٨

مصاريف عمومية وإدارية -٤

هية في  هية في الستةلفترة يونيو٣٠لفترة الثالثة أشهر املن يونيو ٣٠أشهر املن
م ٢٠٢٢

)مراجعة(غير 
م ٢٠٢١

) مراجعة (غير 
م ٢٠٢٢

) مراجعة(غير 
م ٢٠٢١

) مراجعة (غير 

٥٬٥٣٦٬٢٩٦٣٬٧٩١٬٩١٩١٠٬٢٦٦٬٩٨٣٦٬٨٢٥٬٣٩٧موظفين وتكاليفرواتب

٢٬٨٨٤٬٣٩٧٦٥٣٬٣٦٦٣٬٨٣٣٬٧٠٥١٬٤٤٨٬٣٦٦وقانونيةمهنيةأتعاب

٦٦٥٬١٠٣٥٠٠٬٤٩٣١٬٠٥٦٬٨٤٧١٬١٢٢٬٧٤٣(سمة) للمعلومات االئتمانيةالسعوديةشركة المصاريف

٤٥٠٬٩٨٢٤٨٨٬٠٠٠٥٧٣٬٠٠١٨٧٨٬١٨٩املعلومات لتقنيةالتحتيھةي والبنالعامةاملرافقمصاريف

٢٧١٬٥١٣٥٠٬٥١٠٥٤٦٬٧٩٩١٣١٬٩٩٠مصاريف املكتب 

٢٥٠٬٨٢٧١٩٦٬٥٨٥٤٨٨٬٥٣٧٣٩٢٬٤٤٤مصاريف التأمين الصحي 

٢٥٠٬٧٥٠٣٤٬٨٤٥٤٥٧٬٠٤٢١٠٥٬٢٣٢ايجار

٨٨٧٬٣٧١١٧٬٤٨٠١٬٨٣٦٬٧٨٩٨٥١٬٢٧٥أخرى 

١١٬١٩٧٬٢٣٩٥٬٧٣٣٬١٩٨١٩٬٠٥٩٬٧٠٣١١٬٧٥٥٬٦٣٦

مصاريف البيع والتسويق-٥

هية في  هية في الستةلفترة يونيو٣٠لفترة الثالثة أشهر املن يونيو ٣٠أشهر املن

م ٢٠٢٢
)مراجعة(غير 

م ٢٠٢١
)مراجعة(غير 

م ٢٠٢٢
) مراجعة(غير 

م ٢٠٢١
) مراجعة (غير 

٢٬٦٧٢٬١٤٤١٬٥٩٣٬٦٩١٥٬٠٩٣٬٥٧٢٣٬٢٣٤٬٢١٥املوظفين وتكاليفرواتب

١٬٢٢٩٬٨٩٩١٬١١٨٬٦٥٢٢٬٢٨٣٬٤٧٤١٬٤٤٧٬٦٧٥عمولة مصاريف

٦٤٤٬٥٨٠١٥٤٬٢٧٠١٬٠١٣٬٠١٢٤٦٩٬٨٩٦دعاية وتسويق  

٤٬٥٤٦٬٦٢٣٢٬٨٦٦٬٦١٣٨٬٣٩٠٬٠٥٨٥٬١٥١٬٧٨٦

الزكاة-٦

للفترة/ السنة على النحو التالي: الزكاة مخصصحركةكانت

م ٢٠٢١يونيو٣٠م٢٠٢١ديسمبر٣١م٢٠٢٢يونيو ٣٠
) مراجعة (غير ) مراجعة() مراجعة(غير 

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

٢٬٣٢٤٬٠٩٥٤٬٤٥٧٬٤٣٠٤٠٣٬٠٠٩السنة/لفترة لاملحمل
(٧١٣٬٩١٣)(٩٣٧٬٨٠٠)(٤٬٤٥٧٬٣١٧)السنة/الفترة خاللاملدفوع

٢٬٢٣٩٬٧٦٩٤٬٣٧٢٬٩٩١٥٤٢٬٤٥٧السنة/الفترة هايةفي

الربوط الزكوية 

.م٢٠٢١حتى عام لجميع السنواتالزكاة والضريبة والجمارك هيئة قرارات الزكوية إلىإلقدمت الشركة ا ،م٢٠٢٢يونيو٣٠كما في 
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) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالستةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢يونيو ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

٩

ومايعادلھالنقد-٧

:التالينمھتألف النقد وما يعادلي

يونيو٣٠
م ٢٠٢٢

) مراجعة(غير 

ديسمبر٣١
م ٢٠٢١

(مراجعة) 

٤٨٬٥٥١٬٠٨٥٣٦٬٥٩٧٬٩١٨جاريةحسابات–لدى البنوك األرصدة 

١٢٦٬٩٩٤-نقد - وساطةحساب

٤٨٬٥٥١٬٠٨٥٣٦٬٧٢٤٬٩١٢

مرابحة مدينةذمم -٨

. سنواتخمسإلىسنةمابينمدينةمرابحةلذمم األصليةاملدة تتراوح

ذمم مرابحة مدينة (أ) ٨

يونيو٣٠
م ٢٠٢٢

) مراجعة(غير 

ديسمبر٣١
م ٢٠٢١

(مراجعة) 

٨٩٧٬٤٠٦٬١٤٦٦٨٠٬٢٣١٬٩٤٤الذمم املدينة  إجمالي

(١٠٢٬٩٥١٬٨٤٢)(١٨٣٬٢٤٧٬٦٠٢)مكتسبةغيرتمويلإيرادات: ناقًصا

٧١٤٬١٥٨٬٥٤٤٥٧٧٬٢٨٠٬١٠٢

(٨٬٥٣٦٬٢٠٠)(١١٬٧٩٦٬٣١٨)املتوقعةاالئتمانخسائرمخصص: ناقًصا

٧٠٢٬٣٦٢٬٢٢٦٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢لذمم املدينة ا صافي

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

املتوقعة االئتمانخسائر مخصصحركة(ب) ٨

م٢٠٢٢يونيو ٣٠
) مراجعة(غير 

م٢٠٢١ديسمبر٣١
(مراجعة) 

م ٢٠٢١يونيو٣٠
) مراجعة(غير 

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

٣٬٨٤٤٬٥٩٦١٬٧٥٠٬٧٦٠٤٥٠٬٧٦٠السنة/لفترة لاملحمل

--(٥٨٤٬٤٧٨)السنة /الفترة خاللمشطوبةمبالغ

١١٬٧٩٦٬٣١٨٨٬٥٣٦٬٢٠٠٧٬٢٣٦٬٢٠٠السنة /الفترة هايةفيالرصيد



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالستةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢يونيو ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

١٠

(تتمة)مرابحة مدينةذمم 

املتوقعة االستحقاقتواريخ (ج) ٨

:لذمم مرابحة مدينةاملتوقعةاالستحقاقخیتوار يليمایف

م٢٠٢٢يونيو ٣٠
)مراجعة(غير 

م ٢٠٢١ديسمبر٣١
(مراجعة) 

٤٠٥٬٩٤١٬٠٤٦٣٨٨٬٠٧٩٬٢٢٧خالل سنة

١١٨٬٣١٧٬٤٣٢١١٠٬٥٨١٬٣٩٤سنة٢-١

١٧١٬٥٤٦٬٩١٣٤٣٬٨٨٣٬٠٨٠سنوات٣-٢

١٨٬١٨١٬٨٢٤٢٩٬٥٤٧٬٦٢٠سنوات٤-٣

١٧١٬٣٢٩٥٬١٨٨٬٧٨١سنوات٥-٤

٧١٤٬١٥٨٬٥٤٤٥٧٧٬٢٨٠٬١٠٢اإلجمالي 

) القيمةفيالهبوطيتمولمالسداداملتأخرة(املدينةالذممأعمار (د) ٨

: التاليالنحواملالي هي علىالتقريرتاريخفيكمااملتأخرة املدينةالذمم أعمارن إ 

٣٠أقل من 
م يو 

٦٠-٣٠
يوم

٩٠-٦١
يوم

١٢٠-٩١
يوم

١٨٠-١٢١
يوم

٣٦٠-١٨١
يوم

منأعلى
يوم٣٦٠

اإلجمالي 

م٢٠٢٢يونيو ٣٠
) مراجعة(غير 

٦٧٬٨٢١٬١٤٦٢٩٬٥٨٨٬٧٠٤٣٥٬٧٧٧٬٣٦٢١٬٩٨١٬٥٥٧٣٩٬٩٧٣٬٧٦٥١٠٬٦١٧٬١٨٢١٦٬٧٤٤٬٣٠٤٢٠٢٬٥٠٤٬٠٢٠ذمم مدينة 

ديسمبر٣١
م ٢٠٢١

(مراجعة) 

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

:املدينة للذمماالقتصاديةالقطاعاتمخاطر بتركيزاتبيانيليفيما) هـ(٨

القطاعات
م٢٠٢٢يونيو ٣٠

) مراجعة(غير 
م٢٠٢١ديسمبر٣١

(مراجعة) 
٪٣٠٫٥٥٪٣٦٫٠٢التجزئة 

٪٣٤٫٩٦٪٣٣٫٩٥الخدمات 

٪١٧٫٥٤٪١٦٫٣٦املقاوالت 

٪١٦٫٣٢٪١٣٫١١الصناعة 

٪٠٫٦٣٪٠٫٥٦التجارة  



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالستةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢يونيو ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

١١

(تتمة)ذمم مرابحة مدينة 

الضمانات ) و(٨

تشتمل ھذه الضمانات  و . نةیاملصاحبة للذمم املداالئتمان من آثار مخاطر فیبالحصول على ضمانات للتخفةیقراض العادتقوم الشركة خالل دورة أنشطة اال

٣٠الضمانات كما في  مةی. بلغت قةیعیالبمتھایوتدار ملواجھة املخاطر املتعلقة بھا بصافي قنةیاالحتفاظ بالضمانات مقابل الذمم املدتم یعلى العقارات.  غالبا

). (مراجعة)سعودي ال یمليون ر ٣٧٥٬٤نحو:م١٢٠٢ديسمبر ٣١((غير مراجعة)سعودي الیر مليون ٤٠٨٬٢نحوم٢٢٠٢يونيو

املال أس ر -٩

ــ يبلـــــــــغ  ـــ ــــــــا فــــــــــي ســــــــــعودي ريــــــــــال١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ال رأس املـــــ كــــــــــل ســــــــــھم مــــــــــةیقو ســــــــــهم،١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مـــــــــنويتكــــــــــون م ٢٠٢١ديســــــــــمبر ٣١وم ٢٠٢٢يونيــــــــــو٣٠كمـ

.بالكاملةمدفوعي سعودالیر ١٠

القروض -١٠

هاحصلتالتيالقروضتفاصيلأدناه الجدول يوضح  :الشركةعل

م٢٠٢٢يونيو ٣٠

) مراجعة(غير 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

(مراجعة) 

٥٥٬٦٤٨٬١٠٤٥٥٬٦٣٠٬٧٥٠صندوق الرياض للتمويل )أ 

-٤٨٬٤٧٢٬٢٤٣البنك السعودي لإلستثمار ب) 

١٥٥٬٧٩٥٬٤٥٣١٤٣٬٣٩٨٬٦٨٩قروض من جهة حكومية ج) 

٢٥٩٬٩١٥٬٨٠٠١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩

٨١٬٤٤٩٬٣٦٥٦٢٬٩٦١٬٨٩٦املتداول الجزء

١٧٨٬٤٦٦٬٤٣٥١٣٦٬٠٦٧٬٥٤٣املتداول غيرالجزء

٢٥٩٬٩١٥٬٨٠٠١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩

ها. جميع تسهيالت االقتراض الخاصة بالشركة هي ترتيبات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وغير تقليدية  بطبيع

صندوق الرياض للتمويل –أ 

ها مع تسجيل م٢٠٢١خالل عام   ، أبرمت الشركة اتفاقية مشاركة مع صندوق الرياض للتمويل للحصول على تمويل لدعم رأس املال العامل للشركة لتمويل عمال

. يحق للشريك في الترتيب الحصول على ربح وفًقا ملعدل دفعة م٢٠٢٦مليون ريال سعودي مع استحقاق في نوفمبر ٥٥القيمة الحالية األولية لهذا القرض بمبلغ 

مليون ريال سعودي وتوزيعات أرباح دورية أخرى ١٫٨٨املشاركة التناسبي إلى حصتھ النسبية (أي الحصة في رأس املال املساهم بھ). بلغ توزيع األرباح خالل الفترة  

تاريخ االستحقاق.  ٣على فترات ثالثة ( األول هو  ) أشهر حتى  التوزيع األساسىي  أي  م٢٠٢٤فبراير  ١تاريخ  النقدية والتوزيعات  ٢٧،  املساهمة  شهًرا من استالم 

) أشهر بعد ذلك ، حتى تاريخ االستحقاق. ال يوجد ضمان من الشركة مقابل هذا الترتيب. ٣األساسية الدورية على فترات ثالثة (



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالستةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢يونيو ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

١٢

(تتمة) القروض

البنك السعودي لإلستثمار  –ب 

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

اإلدا مضمون بضمانات شخصية وعينية من رئيس مجلس  التسهيل  البنك عن عائدات بعض الشركة من خالل زيادة قاعدة العمالء.  رة وتنازل عام لصالح 

مليون ريال ٢٥مليون ريال سعودي و  ٢٥، سحبت الشركة ريال سعودي.  م٢٠٢٢وأبريل م٢٠٢٢مستحقات القروض املصنفة ضمن املرحلة األولى. خالل مارس  

على التوالي. يحمل التسهيل م٢٠٢٦وأبريل  م  ٢٠٢٦ألخير في مارس  سعودي على التوالي من التسهيل املتاح يتم سداده على أساس ربع سنوي مع استحقاق القسط ا 

مليون ريال سعودي ناقًصا تكلفة املعاملة البالغة ٥٠هامش ربح مستحق الدفع على أساس ربع سنوي. تم تسجيل تسهيل السحب بقيمتھ الحالية األولية البالغة  

ليون ريال سعودي مقابل هذا التسهيل. م١٫٩١مليون ريال سعودي. خالل الفترة ، دفعت الشركة ٠٫٢٥

قروض من جهة حكومية  -ج 

 من  ةیسعودي. تسدد ھذه القروض على أقساط شھر الیر ون ی مل١٢٥قدرھا  ةیم، استلمت الشركة قروض من جھة حكوم٢٠٢٠قبل عام  
ً
م، ٢٠١٩رینایاعتبارا

ها مقابل القروض املذكورة أعاله ملدة ٢٠٢٠م. في أبريل ٢٠٢٣ویونیفي ريالقسط األخسدادستحقیو   من  سنةم، أجلت الجهة الحكومية مدفوعا
ً
واحدة اعتبارا

 ملتطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي  ٢٠٢٠مارس  
ً
. وقد نتج عن ذلك أن) ٩(م. ولقد تم تقييم األثر املحاسبي لهذه التغيرات من حيث القروض، وُيعامل وفقا

هية في ٦بمبلغ التعديلأرباحتالشركة تحمل . وكما هو م٢٠٢٠فيما يتعلق بالقروض املستلمھ في عام م٢٠٢٠ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي خالل السنة املن

ستحقة لعمالء املرابحة  مطلوب من الجهة الحكومية كشرط لتأجيل تسديد هذه القروض، ُيطلب من الشركة تقديم تأجيل ملدة سنة واحدة لسداد املبالغ امل

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

ُتدفع على أقساط شهرية: ، حصلت الشركة على القروض اإلضافية التالية من الجهة الحكومية التي م ٢٠٢٢ويونيو م ٢٠٢٠بين يونيو 

هائي  السدادالسداد تاريخ االستالمتاريخ  القرضقيمةال

٢٠٢٣٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ديسمبر ٢٠٢١يناير ٢٠٢٠يونيو 

٢٠٢٤٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠يناير ٢٠٢١فبراير ٢٠٢٠    يوليو

٢٠٢٤٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠يناير ٢٠٢١فبراير ٢٠٢٠سبتمبر 

٢٠٢٤١٥٬٠٠٠٬٠٠٠يونيو ٢٠٢١يوليو ٢٠٢١يناير 

٢٠٢٤١٥٬٠٠٠٬٠٠٠سبتمبر ٢٠٢١اكتوبر ٢٠٢١يونيو 

٢٠٢٥٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠يناير ٢٠٢٢فبراير ٢٠٢١اكتوبر 

٢٠٢٥٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠اغسطس ٢٠٢٢سبتمبر ٢٠٢٢مايو 

هاالتيإن القروض أعاله    یحالالسائدة املعدالتعنةیثابتة تقل بصورة جوھر عمولة خاصة  معدالتتحمل  ةیالشركة من جھة حكوماستلم
ً
كما .  السوق فيا

 الشركةإلىاملقدمةالقروضھذه تحمل
ً
إلى أنواع وقطاعات محددة من العمالء بمعدالت مهایھا في استخدام ھذه القروض لتقدأحدتمثلیالشروطمنعددا

هيةأشهرالستةفترة خالل  سعودي الیر ون یمل٣٫٤٦بمبلغالقروضعلى هذه  مبدئيااملسجلة  املنفعةدیخصم وقد تم تحد ديسمبر ٣١(م٢٠٢٢يونيو٣٠فياملن

"أقل من  سعودي)الیر ون یمل٤٫٣:  م٢٠٢١ تأثير قرض  السوقالوالتي تمثل  الشركة، وتم  يةقيمة  حصلت عليھ  االعتراف تم "منحة حكومية". و كـاحتسابھ" 

"دخل عمولة ضمنالربح أو الخسارة قائمةفي  ،ضالتعويإلىاملنحة  هدفالتي  املصاريفباملنحة على أساس منتظم مقابل  املتعلقةلشروط  لاملستوفيةاملنافع،ب

: م٢٠٢١ديسمبر  ٣١(ال شىئبمبلغم٢٠٢٢يونيو  ٣٠فيكماالخسارة أوالربحفياملنحة الحكومية  ببعدلم يتم االعتراف  و."مستحقةمرابحةعقود خاصة من  

". مستحقاتو الدائنةذمم ) وتدرج ضمن " سعودي ريالمليون ٠٬٥



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالستةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢يونيو ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

١٣

ذات عالقة طرافاأل مع واألرصدةاملعامالت-١١

ــــــــركة  بدارة اإل موظفيوكبارواملدراءســـــــــــــاهميناملفي  األطراف ذات عالقةتمثل ــــــــآتالشـــــ ــــــــيطرة أو التي يمارس واملنشـــــ ــــــــعة للســـــ هاالخاضـــــ قبل هذه منمهماتأثيرا عل

الجهات.

:الفترة خاللعالقةذاتاألطرافمعاملعامالتيلي تفاصيل فيما

:الشركةفياإلدارةموظفيكبار تعويضات

: بالعقوديتعلقفيمامع أطراف ذات عالقة املعامالت

املعامالت مع الطرف ذي العالقة فيما يتعلق باملصروفات 

مستحق من أطراف ذات عالقة:

:أخرى وأصول ةمقدماتمدفوعاملتضمن في عالقةالو فيما يلي رصيد الطرف ذ

يونيو٣٠
م٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

ديسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

٥٠٦٬٠٥٥٤٧٠٬٧١٤شركة الرائدة لالستثمار

هية أشهر الستةفترةخالل املعامالت املن
يونيو ٣٠في 

م٢٠٢٢
) مراجعة(غير 

م ٢٠٢١
) مراجعة (غير 

٥٩٤٬١١٨٦٧٥٬١٦١ت آاملكاف

٨٨٬٨٢١١٢٣٬١٩٣األجل طويلة األخرى واملنافعالخدمةهايةمنافع

٦٨٢٬٩٣٩٧٩٨٬٣٥٤تعويضات كبار موظفي اإلدارة في الشركة إجمالي

املعامالتطبيعة العالقةالعالقة ذو الطرف

يونيو٣٠
م٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

يونيو ٣٠
٢٠٢١

(غير مراجعة) 
الخيراتغراسشركة

املحدودة 
هايسيطر املرابحة مندخلاإلدارة موظفيكبارعل

-١٤٦٬٧٤٢

طبيعة املعامالتالعالقةالعالقة ذو الطرف

يونيو٣٠
م٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

يونيو ٣٠
م٢٠٢١

(غير مراجعة) 

شركة الرائدة لالستثمار
مساهم

مصروفات مدفوعة بالنيابة عن 
٣٥٬٣٤١١٢٦٬٨٥٠طرف ذي عالقة
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١٤

إدارة املخاطر -١٢

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

القانونية السيولة.  ،واملخاطر  ةیالسلباآلثارمنوالحدةیاملالاألسواقبأوضاعالتنبؤةیإمكانعدمعلىبالشركةالكلياملخاطرإدارة برنامجركز یومخاطر 

:وإدارتھااملخاطربأھم ملخصاليیمایوف. ایالعلاإلدارة قبلمناملخاطرإدارة تتم . للشركةاملالياألداءعلىاملحتملة

األجنبية مخاطر العمالت

للتقلبات في مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية للشركة بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. ال تخضع الشركة 

ها ال تجري  ها أي أصول والتزامات نقدية كبيرة مقومة بالعمالت األجنبية. أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادية حيث أ معامالت مهمة وال لد

مخاطر أسعار العموالت  

العمولة الهامة مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. الشركة غير معرضة ملخاطر أسعار

.م٢٠٢٢يونيو٣٠كما في 

االئتمانمخاطر 

االئتمانأنشأت الشركة سياسة  خسارة مالية.لاالخرالطرفاألطراف في أداة ماليـــة في الوفـــاء بالتزامـــھ والتسبب في تكبـــد  إحدى في إخفاق االئتمانتتمثل مخاطر  

 لهذه السياسة.أقصىىشهر كحد  ٦٠دة ملروضقبتقديم جميع اليسمح ذلك، إلىإضافةللشركات املقرضة.  
ً
مالماملرابحةومدينتمويل نحميتم ال نھإف،وفقا

: أدناه ذكرهاالوارداألساسيةاملتطلباتبعضباملقترضيفي

عمليكعرفا " نموذجتعبئةصحةمنالتحقق ."

النقديةالتدفقاتخاللمنالدخل .

تستثنى مالم هي العقارات املقدمة الضمانات

 للقيمةاألساسىيتمويللأعاله ضمن معدل ا املذكورة الضماناتتقييم.

. ةیبضمانات كافنةیضمان كافة الذمم املدتم ی. إضافة إلى ذلك، ةیبصورة أسبوعنةیالشركة الذمم املدتراقب

الضمانات  عیمن خالل بنةیاملدالذمم  لیتجاه املقترض وتقوم بتحصةیملدة ستة أشھر، تقوم الشركة باتخاذ اإلجراءات النظامنةیفي حالة تأخر سداد الذمم املد

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

:وجزة املاألوليةاملالياملركزقائمةملكونات االئتمانالجدول أدناه الحد األقصىى من تعرض الشركة ملخاطر يوضح 

م٢٠٢٢يونيو ٣٠
) مراجعة(غير 

م٢٠٢١ديسمبر٣١
(مراجعة) 

٤٨٬٥٥١٬٠٨٥٣٦٬٧٢٤٬٩١٢يعادلھوماالنقد

٦٬٢٣٩٬٢١٠-املستحق من البنك املركزي السعودي 

٧٠٢٬٣٦٢٬٢٢٦٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢مرابحة مدينةذمم 

ها ٨٩٢٬٨٥٠٤٬٨٠١٬٣٦١اآلخر الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةاالستثمارات املحتفظ 

١٢٬٤٠٨٬٧٤٢١٥٬٧٣٦٬٢٨٦أخرى أصول 

٧٦٤٬٢١٤٬٩٠٣٦٣٢٬٢٤٥٬٦٧١
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١٥

(تتمة)إدارة املخاطر 

القانونيةاملخاطر 

.ةیاملعننيالقوانقیوتطبريلتفسخضعیعالقةذاتوالتزاماتحقوق أي قیتطبإن. الشركةباسم العقاراتةیملكصكوكلیتسجتم ی

مخاطر السيولة

تلبولةیتمثل مخاطر الس الشركة على  التمو ةیمخاطر عدم مقدرة  السمكن ی.  ةیلیصافي متطلباتھا  السوق أو انخفاض ولةیأن تنتج مخاطر  التقلبات في  عن 

التصن  التمو سببیي، مما قد  االئتمانفیمستوى  الشركة لضمان  وااللتزاماتاألصول اإلدارة محفظة استحقاق  تراقبعلى الفور.  ل ینضوب بعض مصادر 

.ةیالكاف ولةیالحفاظ على الس

التعاقدية املتبقيةاالستحقاقفتراتخاللمناملاليةااللتزاماتغير املخصومة من القيمةتحليل 

ر ي على أساس التزامات السداد غم٢٠٢١ديسمبر٣١وم٢٠٢٢يونيو٣٠الخاصة بالشركة كما في  ةیاملالااللتزاماتالجدول أدناه محفظة استحقاق  لخصی

االستحقاقخیحتى تار وجزة املاألوليةقائمة املركز املالي  خیبتار ةیعلى أساس الفترة املتبقلاللتزاماتةیاالستحقاقات التعاقددی. تم تحدھایاملخصومة املتعاقد عل

.التعاقدي 

 ١٢إلى ٣أشهر٣منأقل )مراجعة(غير م ٢٢٠٢يونيو ٣٠
ً
اإلجمالي سنوات٥سنة إلى شهرا

دائنة ذمم 
٢٬٧٩٢٬١١٧١٣٬٨٦٨٬١٧٦١٥٬٤١٩٬٠٦٠٣٢٬٠٧٩٬٣٥٣

٣٣٬١٦٩٬٥٤٥٩٣٬٢١٠٬١٦٦١٣٧٬٧٦٤٬٩٧٧البنك املركزي السعودي إلى ستحق امل
٢٦٤٬١٤٤٬٦٨٨

٩٣٧٬١٩٠١٬٨٧٤٬٣٨٠٥٬٦٢٣٬١٣٩إيجارعقود التزامات
٨٬٤٣٤٬٧٠٩

٢٠٬٥٣٩٬٧٩٩٧٥٬٣٣٣٬٩٣٦١٩٣٬١٨٩٬١٦٩قروض
٢٨٩٬٠٦٢٬٩٠٤

٥٧٬٤٣٨٬٦٥١١٨٤٬٢٨٦٬٦٥٨٣٥١٬٩٩٦٬٣٤٥٥٩٣٬٧٢١٬٦٥٤اإلجمالي 

 ١٢إلى ٣أشهر٣منأقل (مراجعة) م ١٢٠٢ديسمبر ٣١
ً
اإلجمالي سنوات٥سنة إلى شهرا

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

إلى البنك املركزي السعودي ستحق امل
٤٣٬٧٢٠٬٦٨٧٨٦٬٧٧٩٬٦٦٩٩٠٬٧٣٢٬١٤٦٢٢١٬٢٣٢٬٥٠٢

٩٣٧٬١٩٠٩٣٧٬١٩٠٦٬٥٦٠٬٣٢٨٨٬٤٣٤٬٧٠٨إيجارعقود التزامات

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

٦٠٬٧٠٨٬٩٦٩١٥٢٬٧٩٦٬٧٤٠٢٥٦٬٧٦٢٬٧٦٤٤٧٠٬٢٦٨٬٤٧٣اإلجمالي 
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١٦

املالية لألدواتالعادلةالقيم-١٣

شاركين في السوق في تاريخ القياس.  ت منظمة بين املال بموجب تعامااللتزاماتدفوع لنقل  ، أو املاألصول عند بيع  استالمھالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم  

: ايتم إم االلتزاماتأو تحويل األصول يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن عملية بيع 

 االلتزامات أولألصول في السوق الرئيسىي

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

.الشركةقبلمنھایإلللوصول قابلةتكون أنجبیفائدة األكثراألسواقأوةیسيإن األسواق الرئ

والذمم املدينة  ذمم مرابحة مدينةاملالية للشركة على النقد واألرصدة لدى البنوك و صول املالية. تشتمل األ لتزامات  املالية وا صول تتكون األدوات املالية من األ 

اإليجار والذمم الدائنة. التزاماتالسعودي و لبنك املركزي السعودي لستحقاملالية للشركة القروض واملتزاماتاألخرى. تتضمن ال

: م یالتقو قةیطر حسبعنھاواإلفصاحةیاملاللألدواتالعادلةمةیالقدیلتحدةیالتالاتیتستخدم الشركة املستو 

. مماثلةااللتزاماتأوألصول لنشطةأسواقفي) املعدلةري: األسعار املتداولة (غ١املستوى 

. ة مباشر ريمباشرة أو غقابلة للمالحظة بصورة على القيمة العادلة املسجلة جوهري التي لها تأثير دخالت املتعتبر م ی: طرق تقو ٢املستوى 

.للمالحظةالقابلةالسوق اناتیبإلىتستندالالتياملسجلةالعادلةمةیالقعلىجوھري أثرلھا التياملدخالت،تستخدمم ی: طرق تقو ٣املستوى 

ها بالقيمة العادلة من خالل  القوائم ال يوجد لدى الشركة أي موجودات أو التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في هذه  املالية باستثناء االستثمارات املحتفظ 

ريال سعودي. ٨٩٢٬٨٥٠الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 
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١٧

البنك املركزي السعودي برامج -١٤

البنك املركزي السعوديقبل منومبادراتبرامج طالقإ

 ايضاح (١٩كوفيد فيروس كورونا املستجدمن باب االستجابة إلى انتشار
ً
بإطالق برنامج لدعم تمويل القطاع  البنك املركزي السعودي ، قام )١٥راجع أيضا

وتسهيلتمكين خاللمنتقديم الدعم الالزم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة الحجم م من أجل٢٠٢٠في شهر مارس )"البرنامج"(الخاص 

:أدناه كماالخاصالقطاعتمويللدعم برنامجويشتمل. التمويلياملجتمع

الدفعات تأجيلبرنامج

قراض اإلبرنامج تمويل

قراض اإلضمان برنامج

كترونيةلاإلدعم رسوم خدمات نقاط البيع  والتجارة برنامج .

.م٢٠٢٢مارس ٣١كما هو مذكور أعاله حتى تأجيل الدفعاتشاركت الشركة فقط في برامج 

هاتالبنك املركزي السعودي م، أصدر ٢٠٢٠أبريلشهر خالل ضافية) إ ١٩-(لكوفيدملواجهة تداعيات فيروس كورونا املستجددعم جراءاتإ حول توج

يتعلق ببرنامج تأجيل الدفعات للمنشآت الصغر والصغيرة فيماأتخذه لىتتطلع شركات التمويل إ والتيللمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة 

هاتاالعتبارفيالشركة اخذتواملتوسطة.  هيةالفترة خاللواملنفذة الصادرة التوج .م٢٠٢١يونيو٣٠فياملن

م ٢٠٢٠مارس –تأجيل الدفعات برنامج 

ــــــركة تأجيل الدفعات املســـــــتحقة  ملدة منمن برنامج تأجيل الدفعات ، يتطلب  كجزء ــــــهر ســـــــتةالشـ ، )م٢٠٢٠ســـــــبتمبر ىوحتم ٢٠٢٠خالل الفترة من مارس (أشـ

قصيردعم االعفاءبرامجعتبريكما.الحجم واملتوسطةالصغيرة و الصغرمتناهيةاملنشآتضمنلتكون املؤهلةشركاتللاإلقراضتسهيالتعن  التأجيل ويتم 

املمنوحةهااملعمول التمويلفترة تمديدطريقعنالســدادإعفاءاتبتنفيذللمقترض. قامت الشــركة املحتملالنقدي التدفقمشــاكلملواجهةللســيولةاألجل

 االئتمانلهذه التغيرات بخصـــــوص التســـــهيالت العميل. وتم تقييم األثر املحاســـــبيعلىإضـــــافيةتكاليفتحميلدون 
ً
ها وفقا ملتطلبات املعيار الدولي  ية وتم معالج

ها  املرابحةتسهيالت  ومنح،سعودي ريالمليون ٥٫٩بمقدارالتعديل منذ اليوم األول ئرخساالشركة  تسجيلوقد أدى ذلك إلى ).٩للتقرير املالي ( املشتركة لعمال

.االئتمانوفي ظل غياب عوامل أخرى، فان املشاركة في هذا التأجيل ال يعتبر زيادة جوهرية في مخاطر. الخسارة ربح أو الفيها على الفور واملعترف

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

  حال دارة اإل . وقامت  أرباحبدون كوديعةســـــــــعودي  
ً
ــــاس  علىالفروقات بتحديدقا ــــعودي  ١٠٠٫٨بلغ  مأســـــ ــــعودي ١٩٫٦مبلغ عادة إ وتم مليون ريال ســـــ مليون ريال ســـــ

لبنك املركزي ل. ويبلغ صــــافي املبلغ املعدل املســــتحق م٢٠٢٠يوليوخاللســــداده وتم الســــعودي املركزي البنكخاللمنذلكتأكيدوتم للبنك املركزي الســــعودي 

أقســــــاط بموجبســــــنوات٣٫٥مدى علىاملركزي الســــــعودي لبنك لمليون ريال ســــــعودي. يتم ســــــداد ذلك املبلغ٨١٫٢هذا القرض بعد الســــــداد مقابلالســــــعودي 

ها ةأوليعفاءإ شـــــهرية متســـــاوية مع فترة  : م٢٠٢١مليون ريال ســـــعودي مقابل هذا التســـــهيل (١٣٫٥قامت الشـــــركة بســـــداد مبلغ ، م٢٠٢٢عامخاللأشـــــهر.٦مد

١٠٫٤دره مليون ريال ســـــــــــعودي). تم احتســـــــــــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســـــــــــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك مبدئًيا إجمالي دخل ق٢٧٫١

ل املنحة هذا.مليون ريال سعودي ، والذي تم االعتراف بھ في الربح أو الخسارة على الفور. مارست اإلدارة بعض األحكام في االعتراف وقياس دخ



شركة الرائدة للتمويل
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(تتمة)البنك املركزي السعوديبرامج  

م٢٠٢٠سبتمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

ووفًقام. ٢٠٢٠ديســــــــــمبرلىإ م ٢٠٢٠ســــــــــبتمبر منللبنك املركزي الســــــــــعودي تمديد برنامج تأجيل الدفعات  البنك املركزي الســــــــــعودي أعلن،م٢٠٢٠ســــــــــبتمبرفي

على مدى فترة للبنك املركزي الســعودي . يتم ســداد ذلك املبلغ أرباحبدون كوديعةســعودي ريالمليون ٧٣٫١وقدره املســتحق القرضالشــركة اســتلمت،للبرنامج

مليون ريال ســعودي مقابل ١٩٫٥،  مبلغ  م٢٠٢٢خالل عام ســددت  الفترة وخالل.أشــهر٤ملدة أوليةعفاء إ أقســاط شــهرية متســاوية مع فترة بموجبســنة١٫٢٥

ــــــــهيل ( ــــــــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل ٥٣٫٦: م٢٠٢١هذا التســـــ ــــــعودي). تم احتســـــــــــــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســـــ ــ ــــ مليون ريال سـ

ــــــــارة والـد٤٫٢إجمـالي قـدره   ــــــــعودي ، والـذي تم االعتراف بـھ في بيـان الربح أو الخســـــ ا هـامـة في  مليون ريـال ســـــ ــــــــت اإلدارة أحكـامـً خـل الشـــــــــــــامـل اآلخر على الفور. مـارســـــ

وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.البنك املركزي السعودي الىاالعتراف بالدفع املستحق 

ها في ٣كما ســـجلت الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة   ها والتي تم االعتراف  مليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيالت املرابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال

الربح أو الخسارة على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى ، ال تعتبر املشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.
م٢٠٢٠ديسمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

ــــــمبر  مارس إلىم٢٠٢٠ملدة ثالثة أشـــــــــــهر من ديســـــــــــمبر للبنك املركزي الســـــــــــعودي الدفعاتتأجيلتمديد برنامجالبنك املركزي الســـــــــــعودي ، أعلن م٢٠٢٠في ديســـــ

 بمبلغ اسـتلمت.هذا البرنامجلووفًقا. م٢٠٢١
ً
خالل للبنك املركزي السـعودي يتم سـداد ذلك املبلغ  ،  بدون أرباحكوديعةسـعودي مليون ريال ٧٣٫٢الشـركة قرضـا

مليون ريال ســـعودي مقابل ٢٤٫٤، قامت الشـــركة بســـداد  م٢٠٢٢خالل عام .أشـــهر٤مع فترة إعفاء أولية ملدة شـــهرية متســـاوية، أقســـاطبموجب ســـنة ١٫٥فترة 

ــــــــهيل ( ــــــــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل ٣٦٫٦: م٢٠٢١هذا التســـــ ــــــعودي). تم احتســـــــــــــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســـــ ــ ــــ مليون ريال سـ

ــــــم الربح أو ا ٤٫٧إجمالي قدره   ــــــعودي ، والذي تم االعتراف بھ في قسـ ــــــارة والدخل الشـــــــامل اآلخر على الفور. مارســـــــت مليون ريال سـ لخســـــــارة في بيان الربح أو الخسـ

وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.البنك املركزي السعودي الى اإلدارة أحكاًما هامة في االعتراف بالدفع املستحق 

ها في مليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيال ٣كما ســـجلت الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة   ها والتي تم االعتراف  ت املرابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال

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

م٢٠٢١مارس –تأجيل الدفعات برنامج 

.  م٢٠٢١يونيوإلىم٢٠٢١أبريلملدة ثالثة أشــــــــهر من للبنك املركزي الســــــــعودي الدفعاتتمديد برنامج تأجيل املركزي الســــــــعودي البنك  ، أعلن م٢٠٢١مارسفي 

 بمبلغ اســتلمت.هذا البرنامجلووفًقا
ً
١٫٢٥خالل فترة للبنك املركزي الســعودي يتم ســداد ذلك املبلغ ، بدون أرباحكوديعةســعودي مليون ريال  ٧١الشــركة قرضــا

مليون ريال ســــــــعودي مقابل هذا ٢٨٫٤، قامت الشــــــــركة بســــــــداد م٢٠٢٢خالل عام  أشــــــــهر. ٤شــــــــهرية متســــــــاوية، مع فترة إعفاء أولية ملدة أقســــــــاطبموجب ســــــــنة  

مية. نتج عن ذلك دخل إجمالي مليون ريال ســـــــعودي). تم احتســـــــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســـــــبة املنح الحكو ٢٣٫٧: م٢٠٢١التســـــــهيل (

اإلدارة أحكاًما  مليون ريال سـعودي ، والذي تم االعتراف بھ في قسـم الربح أو الخسـارة في بيان الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اآلخر على الفور. مارسـت٤قدره  

وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.البنك املركزي السعودي الى  املستحق هامة في االعتراف بالدفع 

ها ٢٫٦كما ســـجلت الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة  ها والتي تم االعتراف  مليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيالت املرابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال

ي هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.في الربح أو الخسارة على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى ، ال تعتبر املشاركة ف
م٢٠٢١يونيو –تأجيل الدفعات برنامج 

حتى ســـبتمبر م٢٠٢١الســـعودي ملدة ثالثة أشـــهر من يونيو بنك املركزي لعن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة لالبنك املركزي الســـعودي ، أعلن م٢٠٢١في يونيو  

ـــــــعودي لمليون ريال ســــــــــــعودي كوديعة بدون أرباح. يتم ســــــــــــداد املبلغ ٦٨٫٢. ووفًقا لهذا البرنامج ، حصــــــــــــلت الشــــــــــــركة على قرض بمبلغ م٢٠٢١ لبنك املركزي الســـــ

ــــــتحقاق بعد فترة  ــــــعودي عند االسـ ــــــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك  ١٫٥السـ دخل إجمالي ســـــــنة. تم احتســـــــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاسـ

ــــــامل اآلخر على الفور. مارســـــــت٦٫٣قدره   ــــــارة والدخل الشـ اإلدارة  مليون ريال ســـــــعودي ، والذي تم االعتراف بھ في قســـــــم الربح أو الخســـــــارة في بيان الربح أو الخسـ

وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.البنك املركزي السعودي الى  أحكاًما هامة في االعتراف بالدفع 

ها ٢٫٢ة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة كما ســـجلت الشـــرك ها والتي تم االعتراف  مليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيالت املرابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال

في الربح أو الخسارة على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى ، ال تعتبر املشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.
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م٢٠٢١سبتمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

م٢٠٢١السعودي ملدة ثالثة أشهر من أكتوبر لبنك املركزي السعودي لعن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة  البنك املركزي السعودي ، أعلن  م٢٠٢١في سبتمبر  

مليون ريال ســـــعودي كوديعة بدون أرباح. اعتباًرا ٦٤٫٤بمبلغ م٢٠٢٢. ووفًقا لهذا البرنامج ، حصـــــلت الشـــــركة على قرض خالل شـــــهر يناير  م٢٠٢١حتى ديســـــمبر 

ــــــــجلت الشـــــــــركة ذمم مدينة بمبلغ م٢٠٢١أكتوبر ١من  مليون ريال ســـــــــعودي ، في حدود فائدة معدل التمويل املدعوم للقرض. يتم ســـــــــداد مبلغ القرض  ٦٫٢، سـ

ــــــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات  ١٫٥عند االســـــــتحقاق بعد فترة البنك املركزي الســـــــعودي الى ملســـــــتلم ا  ــــــتالم القرض. تم احتسـ ســـــــنة من تاريخ اسـ

في بيان الربح أو الخســـــارة  مليون ريال ســـــعودي ، والذي تم االعتراف بھ في قســـــم الربح أو الخســـــارة ٦٫٢محاســـــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل إجمالي قدره  

وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.البنك املركزي السعودي الى والدخل الشامل اآلخر على الفور. مارست اإلدارة أحكاًما هامة في االعتراف بالدفع املستحق 

ها مليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيالت امل١٫٨كما ســـجلت الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة  ها والتي تم االعتراف  رابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال

.في الربح أو الخسارة على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى ، ال تعتبر املشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
م٢٠٢١ديسمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

حتى مارس م٢٠٢٢ملدة ثالثة أشــهر من يناير لبنك املركزي الســعودي لعن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة  املركزي الســعودي البنك ، أعلن م٢٠٢١في ديســمبر 

ـــــهر مايو م٢٠٢٢ ــــ يناير ١مليون ريال ســــــــــعودي كوديعة بدون أرباح. اعتباًرا من  ٦٤٫٣بمبلغ م٢٠٢٢. ووفًقا لهذا البرنامج ، حصــــــــــلت الشــــــــــركة على قرض خالل شـ

مليون ريال ســـــعودي  ٦٤٫٣مليون ريال ســـــعودي ، إلى حد االســـــتفادة من معدل التمويل املدعوم للقرض البالغ ٤٫٧ســـــجلت الشـــــركة ذمم مدينة بمبلغ ،م٢٠٢٢

هذا البرنامج. يتم ســــداد مبلغ القرض املســــتلم  ســــنة من ١٫٥عند االســــتحقاق بعد فترة لبنك املركزي الســــعودي لاملتوقع تحصــــيلھ مقابلھ وفًقا للشــــروط املرفقة 

ــــــــبـة املنح الحكوميـة. نتج عن ذلـك دخـل إجمـالي قـدره   ا ملتطلبـات محـاســـــ ـــــــاب فـائـدة معـدل التمويـل املـدعوم وفقـً ــ ــــ ــــــتالم القرض. تم احتسـ ــ ــــ مليون ريـال ٥٫٢تـاريخ اسـ

الشـــامل اآلخر على الفور. مارســـت اإلدارة أحكاًما هامة في االعتراف  ســـعودي ، والذي تم االعتراف بھ في قســـم الربح أو الخســـارة في بيان الربح أو الخســـارة والدخل

السعودي وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.لبنك املركزي لبالدفع املستحق 

ها و ١٫٨كما ســـجلت الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة  ها مليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيالت املرابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال التي تم االعتراف 

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

ية املتوقعة االئتمان) على الخسائر ١٩-كوفيد(ثر أ-١٥

على ذلكالعالم حيث أثركجائحة عاملية. وفي ضوء االنتشار السريع في أرجاء)١٩-كوفيد (كوروناعلنت منظمة الصحة العاملية فيروسأ، م٢٠٢٠مارس خالل

ها بما ف التعاون الخليجي  أنحاء العالم اتخذتو .اململكة العربية السعوديةمجلس  الفيروس.  لتفادي اجراءاتالحكومات في مختلف  اململكة  وأغلقتانتشار 
.اململكةوفرض عمليات إغالق وحظر التجول على نطاق استرشادات للتباعد اإلجتماعيالحدود، وأصدرت العربية السعودية 

العرض الذي سبق حجم ولكن أيضا بسبب مشاكل  ١٩كوفيدمنبات كبيرة ليس بسبب مشاكل الطلب الناشئة  لالفترة الحالية شهدت أسعار النفط تقخالل

إ  خالل  من  الحالي  الوضع  بتقييم  الشركة  قامت  الوباء.  التحركات  جراء هذا  الضغط على  اختبار  االئتمانمؤشرات على النفطسعارإل املتوقعة سيناريوهات 
فيروس كورونا  بسبباألعمالتوقفاحتماليةمع  التعاملفي  االخرى املخاطردارة ات إممارسلىإ ضافةباإل الرئيسية والسيولة والتشغيل واملالءة املالية واألداء  

على مستوى أكثر  ئتمانلال التعرضاتتركيز مراجعةعلىالشركةقبلمنهاالقيامتم التيالخطواتتشملاملالي.  واألداءعمليات  العلى  )١٩كوفيد(املستجد
إ والبلدواملناطق  قتصاديةاإلالقطاعات مثلدقة   املقابل وما  الوقت املناسب  لىوالطرف  الضمانات واملراجعة في  ياالئتمانالتصنيفات جراءإ و ذلك وحماية 

.السعودي البنك املركزي و الحكوميةاملنحةبرنامجأثراألعتبارفياألخذتم كما. الحاجة الى ذلك،  عند مناسببشكلالقروضهيكلةعادة إ و للعمالء



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالستةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢يونيو ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

٢٠

(تتمة)املتوقعة االئتمانيةالخسائر على) ١٩-(كوفيدأثر 

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

ال وعدم  هامة  بأحكام  مدعومة  الحدوث  واحتماالت  التوقعات  البيئة  تأكد فإن  هذه  تأثير  إن  املتوقعة.  تلك  عن  مختلفة  الفعلية  النتائج  تكون  قد  وبالتالي،   ،
ها  بشكل منتظم.االقتصادية غير املؤكدة هو تقديري ، وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر املرتبط 

وغيرها من  مدفوعات اإلجازة، ، مثلالبنك املركزي السعودي هذا الوقت، من الصعب التأكد من اآلثار املحددة لألزمة الصحية وتدابير الدعم الحكومية و خالل
خالل تطبيق معايير التدريج والتركيز على نموذج  الحزم املخففة. وبناًء عليھ، خلصت الشركة إلى أنھ من السابق ألوانھ أن ينعكس أي انخفاض ائتماني محتمل من  

") . ستستمر الشركة في التقييم الفردي ملخاطر  دي جي أل ") والخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد ("دي بياالقتصاد الكلي الذي يدعم احتمالية التعثر ("
ية املتوقعة في فترات التقارير الالحقة.االئتمانيلزم إجراء أي تعديل في الخسائر أكثر موثوقية وبالتالي تحديد ما إذا كانمعلوماتتوفر عندالشركة الهامة 

الحقة الحداثاأل -١٦

الحًقا لتاريخ التقرير ، دخلت الشركة في ترتيبات التمويل املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية التالية: 

ها.٥٠وقعت الشركة اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك الرياض بمبلغ •  مليون ريال سعودي بشروط السوق لتمويل عمليا

مليون ريال سعودي والتي تحمل معدل عمولة خاص ثابت أقل بكثير من سعر السوق السائد في ٥٠وقعت الشركة اتفاقية قرض مع جهة حكومية بمبلغ • 

اع / قطاعات معينة من العمالء بأسعار مخفضة.ذلك الوقت. تتضمن االتفاقية عدًدا من الشروط ، أحدها أنھ يجب صرف قروض معادلة ألنو 

، لم تقم الشركة بسحب أو استالم أي مبلغ مقابل الترتيبات املذكورة أعاله. املوجزة األوليةاملالية القوائم ه هذكما في تاريخ إصدار 

القوائم والتي تتطلب تعديالت أو إفصاحات إضافية على هذه املوجزة املالية القوائم لم تحدث أية أحداث جوهرية أخرى بعد تاريخ التقرير وقبل إصدار هذه 

. املوجزةاألولية املالية 

وجزة املاألوليةعتماد القوائم املالية ا-١٧

.م٢٠٢٢غسطس أ٠٣املوافق هـ ١٤٤٤عام محرم٠٥في تاريخ املوجزة األوليةهذه القوائم املاليةمجلس اإلدارة اعتمد


