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ــة  ــمات الخاص ــن الس ــدد م ــعودية بع ــة الس ــة العربي ــاد المملك ــز اقتص  يتمي
أهمهــا أنهــا أكبــر اقتصــاد فــي منطقــة الشــرق األوســط، ينمــو الناتــج المحلــي 
االنكمــاش  مــن  الرغــم  وعلــى   2016 عــام  منــذ  بقــوة  اإلجمالــي 
بنســبة 4.1 ٪ فــي عــام 2020 بســبب الوبــاء مــع انخفــاض الطلب علــى منتجات 
ــط  ــاؤًال يحي ــاك تف ــالق ، إال أن هن ــة اإلغ ــم نتيج ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف الطاق

باالقتصاد السعودي.
 تعــزز االقتصــاد خــالل عــام 2021 ، ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى زيــادة إنتــاج النفــط 
وعلــى الرغــم مــن عــدم اليقيــن المتعلــق باألزمــة الصحيــة المســتمرة والتوتــرات 
الجيوسياســية وأســعار النفــط المتقلبــة ، مــن المتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي 
عــام  فــي   ٪3.2 2022و  عــام  فــي   ٪5.7 بنســبة  الســعودي  اإلجمالــي 

 .2023

ويرجــع هــذا النمــو إلــى حــد كبيــر إلــى تصميــم القيــادات علــى تنفيــذ برنامــج 
التحــول الوطنــي الــذي يتضمــن إعــادة هي¹ــة العديــد مــن القطاعــات 
ــر	ت  ــاع الش ــو قط ــز نم ــى تعزي ــعودية عل ــات الس ــل اإلصالح ــة تعم االقتصادي
ــت وزارة  ــاد، أطلق ــز االقتص ــل وتعزي ــرص العم ــق ف ــطة لخل ــرة والمتوس الصغي
ودعــم  الخــاص  القطــاع  اســتثمار  لتحفيــز  مبــادرة   68 العمــل 

نموه.
ــس  ــوس إيكونوميك ــعودي ، 2021 ؛ فوك ــزي الس ــك المرك ــون ، البن ــابع والخمس ــنوي الس ــر الس ــدر: التقري المص

، 2022 ؛ الشرق األوسط 2018

المعالم اإلقتصادية
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ُينظــر إلــى القطــاع الخــاص علــى أنــه يلعــب دوًرا مهًمــا فــي تنميــة االقتصــاد 
الســعودي ، وتقــع الشــر	ت الصغيــرة والمتوســطة فــي قلــب هــذا النمــو. تــم 
إنشــاء الهيئــة العامــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لتوجيــه ومســاعدة 
هي¹ــة األعمــال التجاريــة الشــاملة وجعــل مســاهمة الشــر	ت الصغيــرة 
والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي تتماشــى مــع األســواق األخــرى بعــد 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية أكثــر قطاعــات 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــورًا ف ــطة تط ــرة والمتوس ــر	ت الصغي الش

ينمو قطاع الشر	ت الصغيرة والمتوسطة بشÉ ملحوظ،

حيث يســاهم في 29٪ من الناتج المحلي اإلجمالي الســعودي ، مع تفاؤل 83٪ من 
الشــر	ت الصغيــرة والمتوســطة بشــأن األشــهر الـــ 12 المقبلــة في عــام 2022 
ــرة والمتوســطة فــي نمــو ســوق العمــل  كمــا ســاهم ســوق الشــر	ت الصغي
النســائي،  بنســبة 33.2٪ مــن الســوق مــن اإلنــاث باإلضافة إلــى ذلك ، تــم اإلبالغ 
عــن 36.6٪ مــن نوايــا زيــادة األعمال النســائية مــن داخل منطقة الشــرق األوســط 

وشمال إفريقيا.

ــل رأس  ــة لتموي ــة محوري ــطة نقط ــرة والمتوس ــر	ت الصغي ــاع الش ــح قط أصب
المــال االســتثماري مع دعم 100 شــركة ناشــئة من خــالل 29 صندوًقا مــن صناديق 
ــن 112  ــة م ــي المملك ــتثمار ف ــا االس ــعودي، نم ــتئثماري الس ــال اإلس رأس الم
مليون ريال ســعودي في عام 2016 إلى 600 مليون ريال ســعودي في عام 2021، 
ــال  ــدول أعم ــى رأس ج ــطة عل ــرة والمتوس ــر	ت الصغي ــي الش ــو ف ــع النم م
ــال  ــار ري ــن 165 ملي ــطة م ــرة والمتوس ــر	ت الصغي ــل الش ــا تموي ــادة ، نم القي
ســعودي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 20 إلــى 186 مليار ريال ســعودي فــي الربع 
الثالــث مــن عــام 2021 مــع ادعــاء 50٪ مــن الشــر	ت الصغيــرة والمتوســطة أنه 
ــهيالت  ــان تس ــج ضم ــم برنام ــل ، دع ــى التموي ــول إل ــة الوص ــا إمÐني ــس لديه لي
ــطة  ــرة والمتوس ــر	ت الصغي ــاعدة الش ــرًا لمس ــًا كبي ــعودية دعم ــة الس الكفال
فــي الحصــول علــى التمويــل ، مــع تضاعــف ضمانــات التســهيالت إلــى 

7.9 مليار دوالر. 

المصدر: ماستر 	رد, 2021; رؤية 2030, اإلنجازات: زاويه 2021, 1: زاوية 2021, 2: جدوى, 2019 : زاويه 2021, 3 

 ُينظــر إلــى قطــاع الشــر	ت الصغيــرة والمتوســطة علــى أنــه أساســي لمســاعدة االقتصــاد
ــر	ت ــاهمة الش ــدف مس ــق ه ــا لتحقي ــي طريقه ــة ف ــو ، والمملك ــى النم ــعودي عل  الس
 الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 35٪ بحلــول عــام 2030
 ، بعــد أن نمــت بالفعــل بنســبة 9٪ فــي 4 ســنوات، مبادرة اإلقــراض غير المباشــر هــي مثال على
ــركة ــم 611 ش ــم دع ــث ت ــو ، حي ــى النم ــطة عل ــرة والمتوس ــر	ت الصغي ــز الش ــة تحفي  كيفي

 .صغيرة ومتوسطة بمبلغ 642 مليون ريال سعودي

المصدر: رؤية 2030 ، إنجازات

نظرة عامة على سوق
الشر�ت الصغيرة والمتوسطة
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مساهمة الشر�ت الصغيرة والمتوسطه في
 الناتج المحلي اإلجمالي – 2020 (%29)

مساهمة الشر�ت الصغيرة والمتوسطه في
 الناتج المحلي اإلجمالي – 2016 (%20)

%35

مساهمة الشر�ت الصغيرة والمتوسطه في
الناتج المحلي اإلجمالي – هدف رؤية 2030 (%35)

	ن الهدف األساسي في رؤية 2030 هو 
زيادة مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي 

للشر	ت الصغيرة والمتوسطة من 20% في 
عام 2016 إلى 35% بحلول عام 2030.



ــة  ــر ورعاي ــم وتطوي ــم ودع ــة لتنظي ــل الحكوم ــن قب ــرًا م ــآت" مؤخ ــج "منش ــالق برنام ــم إط ت
ــادة  ــة ، لزي ــات العالمي ــل الممارس ــع أفض ــًا م ــطة توافق ــرة والمتوس ــاريع الصغي ــاع المش قط
إنتاجيــة هــذه المؤسســات وزيــادة مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي تعمــل منشــآت 
علــى دعــم وتطويــر ورعايــة قطــاع الشــر	ت الصغيــرة والمتوســطة بمــا يتماشــى مــع أفضــل 
الممارســات العالميــة مــن خــالل تنفيــذ ودعــم البرامــج والمشــاريع لتعزيــز ثقافــة وروح ريــادة 
األعمــال واإلبتــÐر ، وتنويــع مصــادر الدعــم المالــي للشــر	ت الصغيــرة والمتوســطة ، وتحفيــز 
ــة  ــاريع المصنف ــل المش ــر تموي ــات ومعايي ــع سياس ــتثماري ووض ــال االس ــادرات رأس الم مب
كمشــاريع صغيــرة ومتوســطة كمــا يقــدم الدعــم اإلداري والفنــي للمنشــآت ويدعمهــا فــي 
ــزز  ــرى ويع ــدرات األخ ــرية والق ــوارد البش ــويقي والم ــي والتس ــي والمال ــا اإلداري والفن تطويره
ــع  ــآت م ــداف منش ــة بأه ــة ذات صل ــة والدولي ــات الحكومي ــف الهيئ ــن مختل ــاون بي ــا التع أيًض

استمرار تركيزها ودعمها للشر	ت الصغيرة والمتوسطة داخل السعودية.

ــر	ت  ــي للش ــي اإلجمال ــج المحل ــاهمة النات ــل مس ــى جع ــآت إل ــدف منش ته
ــات  ــل الوالي ــا مث ــر تقدًم ــدول األكث ــع ال ــية م ــطة متماش ــرة والمتوس الصغي
المتحــدة (مســاهمة بنســبة 50٪) وإســبانيا (64٪) ، علــى عكــس المســاهمة 
المنخفضــة نســبًيا للشــر	ت الصغيــرة والمتوســطة فــي دول مجلــس التعــاون 
ــي،  ــى التوال ــبة 14٪ و 28٪ عل ــن بنس ــان والبحري ــل عم ــاورة مث ــي المج الخليج
ــض  ــى بع ــب عل ــى التغل ــعودية إل ــتحتاج الس ــا س ــق أهدافه ــل تحقي ــن أج م

التحديات التالية: 

منشآت

"63% من الشر�ت الصغيرة

والمتوسطة في المنطقة
ليس لديها إم�نية الوصول إلى تمويل "

.1

.2

.3

ــول  ــن الوص ــي يمك ــة والت ــات الموثوق ــي المعلوم ــام ف ــص ع ــاك نق هن
ــاء  ــا إعط ــب ال يمكنه ــجالت والمÐت ــر	ت ألن الس ــذه الش ــول ه ــا ح إليه

درجات ائتمانية.

ال توجــد بيئــة قانونيــة مثبتــة تســمح بتســجيل الضمانــات والتنفيــد 
القانوني في حالة التقصير.

ــة (أي  ــط مالي ــا ضواب ــس لديه ــطة لي ــرة والمتوس ــر	ت الصغي ــم الش معظ
حســابات ماليــة مدققــة بشــÉ صحيــح) وهــذا يتطلــب مــن المؤسســات 
الماليــة أن تنفــق المزيــد مــن الوقــت والمــوارد فــي خدمتهــا ، ممــا يــؤدي 
ــم  ــا ، يت ــد تكبده ــي عن ــن ، والت ــغيلية للممولي ــف التش ــادة التÐلي ــى زي إل

تحويلها إلى الشر	ت الصغيرة والمتوسطة في شÉ رسوم أقساط.



مــا يقــرب مــن 85٪ مــن الشــر	ت الصغيــرة والمتوســطة هــي شــر	ت ذات 
ــركة  ــول الش ــن أص ــز بي ــح التميي ــا يصب ــا م ــي غالًب ــة ، وبالتال ــة فردي ملكي

واألصول الخاصة ضبابًيا، 

هــذا يــؤدي إلــى زيــادة مخاطــر اإلقــراض وقــد اســتلزم هــذا الحاجــة إلــى 
أدوات السياســة المناســبة لمنــح المزيــد مــن الثقــة للمقرضيــن مــن خــالل 
ــات  ــدد السياس ــن أن ع ــم م ــى الرغ ــل، عل ــÉ أفض ــم بش إدارة مخاطره
واألدوات الموجــودة كبيــر وأن بعــض البرامــج ممولــة بشــÉ جيــد وفعالــة ، 
ــة الجهــود ،  ــى ازدواجي ــؤدي إل ــى التنســيق االســتراتيجي ي فــإن االفتقــار إل

وبالتالي زيادة الت¹فة وكذلك التكرار.

.4

متوسط نصيب الدولة في إقراض الشر�ت الصغيرة والمتوسطة من
إجمالي القروض في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - 2014

أكثر المعوقات التي تواجه تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مساهمة الشر�ت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي
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تسويق تمويل البيروقراطية

بحرين كويت عمان

عمان بحرين السعودية النمسا الواليات المتحدة كوريا يابان ألمانيا صين إسبانيا

السعودية اإلمارات سوريا مصر األردن تونس لبنان يمن المغرب



ــر	ت  ــا الش ــي تواجهه ــية الت ــات األساس ــد التحدي ــة أح ــدة بمعالج ــدأت الرائ ب
ــت  ــث صرح ــي ، حي ــم التمويل ــى الدع ــار إل ــو االفتق ــطة وه ــرة والمتوس الصغي
نصــف الشــر	ت الصغيــرة والمتوســطة أنهــا متأثــرة بهــذا التحــدي، ويرجــع ذلــك 
ــول  ــة ح ــات موثوق ــى معلوم ــول إل ــص الوص ــن نق ــباب م ــن األس ــدد م ــى ع إل
ــة  ــط المالي ــص الضواب ــان ، ونق ــب االئتم ــجالت ومÐت ــن الس ــر	ت م ــذه الش ه

والبيانات المالية المدققة مما يزيد من مخاطر تمويل هذه الكيانات.

ــاع  ــذا القط ــتهداف ه ــدم اس ــة ع ــوك القائم ــن البن ــد م ــار العدي ــع اختي م
بمقترحــات واضحــة ومحــددة ســمح لشــركة الرائــدة بإنشــاء منتجــات واقتراحــات 

وعمليات واضحة لجذب العمالء.

ــى  ــطة إل ــرة والمتوس ــاريع الصغي ــل المش ــى تموي ــدة عل ــز الرائ أدى تركي
ــنوي  ــاس س ــى أس ــات عل ــت المبيع ــث نم ــوق، حي ــي الس ــدة ف ــا رائ جعله

بنسبة تزيد عن 500٪ عبر عام 2021.

ــم  ــطة ، والفه ــرة والمتوس ــر	ت الصغي ــات الش ــى احتياج ــدة عل ــاح الرائ ــز نج رك
الحقيقــي لتحديــات الشــر	ت الصغيــرة والمتوســطة ونقــاط الصعوبــة وإنشــاء 
منتجــات وعمليــات مصممــة بشــÉ مباشــر لســوق الشــر	ت الصغيــرة 
ــالء  ــع العم ــا م ــم تفاعله ــي صمي ــالء ف ــة العم ــع خدم ــطة، 	ن وض والمتوس
المحتمليــن ، والحصــول علــى ملكيــة طلبــات العمــالء والتأكــد مــن أن العمليــة 

بسيطة ومبسطة قدر اإلمÐن ،و 	ن ذلك ركيزة أساسية لنجاحها.

التحول الرقمي لشركة الرائدة

مــن أجــل توســيع نطــاق اقتراحهــا بشــÉ أكبــر ، تركــز شــركة الرائــدة اآلن علــى 
(1) الرقمية ؛ و (2) زيادة عروض منتجاتها

أنشــأت الرائــدة فريــق التحــول الرقمــي لبنــاء قــدرات رقميــة جديــدة للعمــالء للتقــدم بطلــب 
للمنتجــات عبــر اإلنترنــت ، باإلضافــة إلــى عــرض تفاصيلهــم الحاليــة عبــر اإلنترنــت علــى أحــد 
ــل  ــادة ســوقها القاب ــدة مثــل المدفوعــات لزي التطبيقــات. ســتقدم بعــد ذلــك منتجــات جدي
لتوجيــه وتنميــة قاعــدة عمالئهــا. ســيتم تقديــم مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات للعمــالء 
فــي تطبيــق واحــد لمســاعدتهم علــى إدارة أعمالهــم مــن خــالل منصــة واحــدة ، مــع ميــزات 

مبتكرة ال يقدمها المنافسون داخل المملكة.

 تتضمــن خارطــة الطريــق التــي وضتعهــا الرائــدة مــا يلــي: تهــدف الرائــدة إلــى إحــداث ثــورة 
فــي الخدمــات الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، وتغييــر توقعــات العمــالء وتحســين 

معايير الخدمة.

تتضمن خارطة الطريق التي وضعتها الرائدة ما يلي:

إستراتيجية وخريطة الطريق
الخاصة بالرائدة

ملخص

ــادة  ــب إلع ــدم بطل ــة ، والتق ــم الحالي ــات منتجاته ــة معلوم ــالء برؤي ــمح للعم يس
التمويــل ، باإلضافــة إلــى توفيــر مجموعــة مــن األدوات لتعزيــز فهــم أعمالهــم 
ــق  ــن التطبي ــالل Ý م ــن خ ــزات م ــذه المي ــى ه ــول إل ــن الوص ــالء م ــيتمكن العم س

ومنصة عبر اإلنترنت على جهاز الكمبيوتر

ــل  ــروض وتحمي ــرض الع ــا وع ــات رقمًي ــى المنتج ــول عل ــدم للحص ــالء التق ــح للعم يتي
المســتندات وقبــول الشــروط واألحــÐم عبــر اإلنترنــت لتســريع وقــت تقديــم الطلبــات 

وتبسيط تجارب المستخدم

يســمح للعمــالء بقبــول المدفوعــات مــن خــالل التجميــع لزيــادة ســوق الرائــدة القابــل 
ــدي  ــق النق ــين التدف ــات لتحس ــدار البطاق ــة إص ــن إمÐني ــع بي ــع الجم ــه ، م للتوجي
ــى إدارة  ــطة عل ــرة والمتوس ــر	ت الصغي ــاعدة الش ــة لمس ــر رؤي ــع توفي ــالء م للعم

أعمالهم بشÉ أفضل

المبادرات
الجداول
الزمنية

H1-2023

H2-2022

H2-2022

 المدفوعات

إجراءات التطبيق
 الرقمي

تطبيق الهاتف
 المحمول



ــعوية  ــة س ــاهمة مقفل ــركة مس ــي ش ــركة") ه ــل ("الش ــدة للتموي ــركة الرائ ش
مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب ســجل تجــاري رقــم 
1010314982 صــادر فــي الريــاض بتاريــخ 21 رمضــان 1432 هـــ (الموافــق 21 
أغســطس 2011)، يتمثــل نشــاط الشــركة فــي تقديــم اإليجــار التمويلــي 
والتمويــل للكيانــات الصغيــرة والمتوســطة فــي شــÉ إجــارة ومرابحــة متوافقــة 

مع  موافقة البنك المركزي السعودي ("ساما")

ــر	ت  ــة ش ــام مراقب ــة لنظ ــة التنفيذي ــعودي "الالئح ــزي الس ــك المرك ــدر البن أص
التمويــل" الصــادرة بتاريــخ 24 فبرايــر 2013 بعد "نظــام اإليجار التمويلــي" و "نظام 
مراقبــة شــر	ت التمويل" ("األنظمــة") الصــادر بتاريخ 27 أغســطس 2012. أعطت 
هــذه األنظمــة الشــر	ت القائمــة فتــرة ســماح مدتهــا ســنتان لمواءمــة وضعهــا 
الحالــي مــع متطلبــات النظــام الجديــد، خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 
ــم  ــبقة رق ــة المس ــص الموافق ــى ترخي ــركة عل ــت الش ــمبر 2014 حصل ديس
361000017087 فــي 2 صفر 1436 هـ (الموافق 24 نوفمبر 2014) أصدر البنك 
المركــزي الســعودي  الترخيــص الرســمي للشــركة بتاريــخ 30 ربيع الثانــي 1437 هـ 

(الموافق 9 فبراير 2016) برقم 43/ أش/ 201602.   

الشــركة لديهــا فــرع واحــد فــي الدمــام بموجــب الســجل التجــاري رقــم 
2051222088 بتاريخ 17 ذو القعدة 1439 هـ (الموافق 30 يوليو 2018). 

نبذة عن الشركة



ملكية%عدد األسهم  أسم المساهمين

99%14,850,000 عبدهللا ناصر ال داوود

150,000%1

15,000,000%100

 الرائدة لالستثمار

 المجموع

يتألف مجلس اإلدارة من األعضاء التاليه أسماؤهم:

المساهمون

تعويضات مجلس اإلدارة واللجان
وكبار التنفيذيين

لجنة المخاطر لجنة التدقيق مجلس اإلدارةالتصنيف المنصب أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة عبدهللا ناصر ال داوود

رئيس مجلس اإلدارة

•

 عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب

 نائب رئيس
مجلس اإلدارة

 عضو

 عضو

 عضو

 عضو

غير تنفيذي عضو

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

تنفيذي

 عضو

 عضو

 عضو

 عضو

•

• إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

• عبدهللا بن سعد بن هداب

•N/A عبدهللا بن عبدالعزيز الحقيل

• يوسف بن ابراهيم العيسى

 بول انتوني ميلتو
عضو – 

الرئيس التنفيذي 

N/A تركي عبدالمحسن اللحيد

N/A  أالء عبدالعزيز أبو ندا

•

•

•
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75.000

75.000

75.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.000.00

1,697,216

159,175

110,063

1,966,454



نتائج العمليات

 قوائم الدخل

 الدخل من نشاط التمويل

 رسوم التمويل

ربح/ خسارة التعدي
 وإيرادات المنحة، صافي

مصدر دخل آخر

إجمالي الدخل التشغيلي

اإليجار والمصاريف المتعلقة بالمباني

 نفقات أخرى عامة وإدارية

محمل إلنخفاض قيمة الذمم الماليه

رواتب والمصاريف األخرى
المتعلقة بالموظفين

مصاريف عمولة المبيعات

 صافي أنشطة التمويل

 78,293,685  40,682,820 %92.45

 (26,391,704) (11,841,646)%122.87

 51,901,981  28,841,174 %79.96

 9,971,306  3,321,429 %200.21

الفرق (الريال السعودي) 20212020

 دخل اإلستثمار

 اإلهالك واستهالك الدين

 3,658,923  973,416 %275.88

 76,164,779  35,498,789 %114.56

 21,174,587  15,307,318 %38.33

 2,211,170  1,033,998 %113.85

 447,557 

 11,363,348 

 1,750,760 

 3,302,741 

 141,129 

 7,591,744 

 30,251,890 

 2,016,257 

 37,610,865 

 (14,550,058)

 23,060,807 

 6,649,877 

 2,685,507 

 10,632,569  2,362,770 %350.00  8,269,799 

 40,665,990 

 5,867,269 

 1,177,172 

 306,428 

 3,771,604 

 (28,501,130)

 1,286,484 

%217.13

%49.68

%-94.21

%63.81

هذا الجدول أعاله ألغراض توضيحية، فقد تم إعادة
تصنيف بعض الحسابات لمنح القارئ مقارنة أفضل

28.56-%(16,092,173)  56,342,336  40,250,163  إجمالي ت�ليف التشغيل

272.31% 56,758,163 (20,843,547)  35,914,616 الدخل قبل الز�ة

508.91% 3,725,393  732,037  4,457,430 ز	ة

245.80% 53,032,770 (21,575,584)  31,457,186 صافي الدخل للسنة

القيمة المعرضة
للخطر (%)



الميزانية العمومية

الميزانية العمومية

األصول

النقد ومايعادله/ أرصده بنكية

المصاريف المدفوعه مقدمًا
والودائع والذمم المدينة األخرى

ذمم مرابحة طويلة األجل

OCI اإلستثمارات من خالل

ملكية ومعدات

إجمالي األصول طويلة األجل

إجمالي األصول

أصول حق االنتفاع

األصول الغير ملموسة

ذمم مرابحة - جارية

 36,724,912  124,118,061 %-70.41

 382,085,243 173,869,730%119.75

 22,918,753  49,838,528 %-54.01

القيمة المعرضة 20212020الميزانية العموميةالفرق (الريال السعودي) 20212020
للخطر (%)

القيمة المعرضة
للخطر (%)

الفرق (الريال السعودي)

إجمالي الممتل�ت الحالية

المطلوبات

 441,728,908  347,826,319 %27.00

 4,801,361  34,572,424 %-86.11

 6,622,946  1,763,861 %275.48

 1,212,592  1,016,824 %19.25

 1,138,920 

 200,434,478 

 642,163,386 

 600,611 

 192,091,804 

 539,918,123 

 (87,393,149)

 208,215,513 

 (26,919,775)

 93,902,589 

 186,658,659  154,138,084 %21.10  32,520,575 

 (29,771,063)

 4,859,085 

 195,768 

 538,309 

 8,342,674 

 102,245,263 

%89.63

%4.34

%18.94

25.62% 6,579,943  25,687,055  32,266,998 الذمم الدائنة والمستحقات

412.44% 3,519,630  853,361  4,372,991 مخصصات الز	ة

مدفوعات البنك المركزي السعودي
18.67% 19,166,645  102,635,857  121,802,502 قصيرة األجل –

57.40% 22,961,074  40,000,822  62,961,896 قروض قصيرة األجل

إلتزام اإليجار – قصير األجل

االقتراضات – طويلة األجل

إلتزام اإليجار – طويل األجل

مÐفآة نهاية اخدمة للموظفين

إجمالي المطلوبات – طويلة األجل

إجمالي الطلبات الحالية

مدفوعات البنك المركزي
 السعودي – على المدى الطويل

 1,471,349  868,688 %69.38

 222,875,736  170,045,783 %31.07

 89,078,650  105,826,106 %-15.83

 136,067,543 

 5,927,197 

 2,002,373 

 106,226,171 

 40,609 

 2,072,278 

 602,661 

 52,829,953 

 (16,747,456)

 29,841,372 

 5,886,588 

 (69,905)

%28.09

%14495.77

%-3.37

 233,075,763  214,165,164  18,910,599 %8.83

المطلوبات 18.67% 71,740,552  384,210,947  455,951,499 إجمالي 

المالية القيمة 

0.00%0 150,000,000  150,000,000 رأس المال المدفوع

القانوني 140.19% 3,145,719  2,243,819  5,389,538 اإلحتياطي 

إحتياطي القيمة العادله – استثمارات
84.59-%(1,229,402)  1,453,303  223,901 من خالل الدخل الشامل

إحتياطي إعادة قياس مÐفآة
65.83-% 276,927 (420,689) (143,762) نهاية الخدمة للموظفين

1164.72% 28,311,467  2,430,743  30,742,210 األرباح المحتجزة

19.59% 30,504,711  155,707,176 186,211,887 إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات مجموع 
المساهمين 18.94% 102,245,263  539,918,123  642,163,386 وحقوق 



تحليل التباين في بيان الدخل

الدخل قبل الز�ة

الدخل من أنشطة التمويل

الرسوم المالية

مصدر دخل أخر

مصاريف تشغيلية أخرى

الرواتب المصاريف األخرى

التعديل ربح/ خسارة ، 
دخل المنحة والصافي

الشــركة حولــت إلــى ربحيــة جيــدة مــن صافي الخســارة قبــل الــز	ة بقيمــة 20.8 مليون 
ريــال ســعودي في عــام 2020 إلى صافي الدخل قبــل الز	ة في عــام 2021 البالغ 35.9 
مليــون ريــال ســعودي بتأثير إيجابــي إجمالي بنســبة 272٪. نتــج التأثير اإليجابــي عما يلي 

مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:
- نمو صافي أنشطة التمويل بمبلغ 23 مليون ريال.

- زيــادة صافي الربحية اإلجمالية بمقدار 6.7 مليون ريال ســعودي مقارنة بعام 2020 فيما 
ــك  ــن البن ــتلمة م ــري المس ــف الصف ــروض ذات التصني ــح للق ــرادات المن ــق بإي يتعل
ــادة  ــن إع ــائر م ــة والخس ــات المؤجل ــج المدفوع ــب برنام ــعودي بموج ــزي الس المرك

هي¹ة مديني المرابحة بموجب المدفوعات المؤجلة.
- إنخفــاض خســائر انخفــاض القيمــة المســجلة علــى محفظــة الذمــم المدينــة بمقــدار 
28.5 مليــون ريــال ســعودي ، فــي عــام 2020 تــم شــطب محفظــة القــروض المتعثــرة 
ــات  ــد مخصص ــع قواع ــى م ــا يتماش ــتباقي بم ــرار إداري اس ــى ق ــاًء عل ــية بن الرئيس

مخاطر االئتمان للبنك المركزي السعودي.

تــم زيــادة الدخل من األنشــطة التمويلية من 40.7 مليون ريال ســعودي إلــى 78.2 مليون 
ريال سعودي بمبلغ 37.6 مليون ريال سعودي:

-  نمــو محفظــة الذمم المدينة بمبلغ 240.7 مليون ريال ســعودي مع أكثر من 850 وحدة 
حديثة اإلنشاء.

- تخفيــض المتوســط الســنوي للقــروض المتعثــرة من 20.6٪ فــي 2020 إلــى 6.6٪ في 
2021 بســبب إشــراف اإلدارة مــن خــالل مراجعــة وتطبيــق ضوابــط صارمــة للتعامــل مــع 

العقود المتأخرة.

ارتفعــت ت¹فــة التمويل بمبلــغ 14.6 مليون ريال ســعودي من 11.8 مليون ريال ســعودي 
إلــى 26.4 مليــون ريــال ســعودي بســبب زيــادة التمويــل مــن البنــك المركزي الســعودي 
ــة  ــم المدين ــض الذم ــة بع ــة محفظ ــادة هي¹ ــل إلع ــع المؤج ــج الدف ــار برنام ــي إط ف

وبنك التنمية االجتماعية لتوفير التمويل لعمالء منشآت بأسعار أقل من السوق.

تمــت زيــادة صافــي األثــر اإليجابــي ألربــاح / خســائر التعديــل وإيــرادات المنح بمبلــغ 6.7 
مليــون ريال ســعودي من 3.3 مليون ريال ســعودي فــي عام 2020 إلــى 9.97 مليون ريال 
ســعودي فــي عــام 2021 فيمــا يتعلــق بإيــرادات المنــح للقــروض المصنفــة الصفريــة 
ــة  ــات المؤجل ــج المدفوع ــب برنام ــعودي بموج ــزي الس ــك المرك ــن البن ــتلمة م المس

وخسائر إعادة هي¹ة مديني المرابحة بموجب الدفعات المؤجلة.

تمــت زيــادة اإليــرادات األخــرى بمبلغ 8.3 مليــون ريال ســعودي ، ويرجــع ذلك أساًســا إلى 
التأثيــر الكبيــر إليــرادات رســوم التســهيالت خــالل عــام 2021 واالســترداد مــن الذمــم 

المدينة المشطوبة.

ارتفعــت الرواتــب والمصاريف األخرى ذات الصلة بمقدار 5.9 مليون ريال ســعودي من 15.3 
مليــون ريــال ســعودي إلــى 22.7 مليــون ريــال ســعودي ، ويرجــع ذلك أساًســا إلــى زيادة 

عدد الموظفين من 94 إلى 151.

انخفضــت المصاريــف التشــغيلية األخــرى بشــÉ إجمالــي مــن 41 مليــون ريــال ســعودي 
إلــى 19 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة التأثيــر الصافــي النخفاض خســائر انخفــاض القيمة 
بمقدار 28.5 مليون ريال سعودي مقارنة بعام 2020 وزيادة المصاريف المتعلقة بمشاريع 

تقنية المعلومات وسمه بمبلغ 3.7 مليون ريال سعودي.

تحليل التباين في الميزانية العمومية

مطلوبات القروض

مخصص خسائر
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ارتفــع إجمالــي مطلوبــات قــروض الشــركة (قصيــرة األجــل وطويلة األجــل) بمبلــغ 55.2 
مليون ريال سعودي نتيجة التأثير الصافي للتمويالت التالية: 

أ. بنــك التنميــة االجتماعيــة (SDB) – تلقــت الشــركة قروًضا مــن بنك التنميــة االجتماعية 
ــة  ــة الحالي ــجيل القيم ــم تس ــة ت ــعار مخفض ــآت بأس ــالء منش ــل لعم ــر التموي لتوفي
ــعودي  ــال س ــون ري ــغ 45.7 ملي ــام 2021 بمبل ــالل ع ــروض خ ــذه الق ــة له المبدئي
كجــزء مــن القــروض والتســديدات لبنــك التنميــة المســتدامة للقــروض التــي بلغــت 59 

مليون ريال سعودي خالل عام 2021.

ب. صنــدوق الريــاض للتمويــل - تلقــت الشــركة تمويــًال مــن صنــدوق الريــاض للتمويــل 
ــة  ــجيل القيم ــع تس ــا م ــل عمالئه ــركة لتموي ــل للش ــال العام ــم رأس الم ــر دع لتوفي

الحالية األولية لهذا القرض بمبلغ 55 مليون ريال سعودي. 

ج. البنــك المركــزي الســعودي (ســاما) - اعترفــت الشــركة بقــروض مــن ســاما بموجــب 
برامــج الدفــع المؤجــل لمحفظــة ذمــم مدينــة معينــة بقيمــة إجماليــة مبدئيــة تبلــغ 

129 مليون ريال سعودي وبلغت المدفوعات للبنك المركزي السعودي 59 مليون ريال.

زادت الشــركة مخصــص الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مســتحقات المرابحــة كمــا 
فــي نهايــة عام 2021 بمقدار 1.75 مليــون ريال مقارنة بنهاية عــام 2020 من 6.8 مليون 
ريــال ســعودي إلــى 8.54 مليــون ريــال ســعودي، انخفضــت نســبة القــروض المتعثــرة 
للشــركة إلــى 6.3٪ مــن 7.1٪ بســبب اإلشــراف الدقيــق لــإلدارة علــى تحصيــل الذمــم 

المدينة.

ذمم المرابحة المدينة
ارتفع إجمالي محفظة الذمم المدينة للشركة بمبلغ 240 مليون ريال سعودي (73.4٪) من 
328 مليــون ريــال ســعودي إلى 568.7 مليون ريال ســعودي، الزيادة ترجع بشــÉ رئيســي 
إلــى أن هنــاك أكثــر مــن 850 قرًضــا حديــث اإلنشــاء بقيمــة 500.1 مليون ريال ســعودي 

بينما بلغت التأسيسات 250.6 مليون خالل عام 2020.



اإلنجازات

2015

2022

2018

- تغيير األسم من شركة عالم العرب للتقسيط والتأجير المحدودة إلى شركة الرائدة للتمويل.

- تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودوة إلى شركة مساهمة مقفلة.

-زيادة نسبة السعودة إلى %64. 

- إصدار الترخيص من البنك المركزي السعودي 

- زيادة التسهيالت البنكية إلى بنكين.

- افتتاح فرع القصيم. 

- الحصول على جائزة بيبان 2017. 

- تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية. 

- قروض موسعه من 50 مليون إلى 200 مليون ريال سعودي. 

-  توسعت الشركة في تواجدها بالدمام وجدة.

(Jira) تطوير وإطالق نظام إدارة اإلقراض - 
 

- نجاح إتمام صفقة تمويل مع شركة الرياض المالية.

- الرائدة تطلق برنامج التحول الرقمي بخريطة طريق رقمية محدثة. 

- نجاح إتمام صفقة تمويل مع شركة الرياض المالية. 

- 60% زيادة في إجمالي عدد الموظفين بما يتماشى مع خطة العمل المستقبلية.

- تجاوزت الشركة هدف صافي الدخل البالغ 30 مليون ريال سعودي. 

ــرة  ــر	ت الصغي ــى للش ــل أعل ــغ تموي ــر بمبال ــى المخاط ــم عل ــد قائ ــج (MCA) جدي ــالق منت - إط
والمتوسطة. 

. (Ways of Working ) و (Agile) Éالرائدة تطلق هي -

- الرائدة تطلق (Test Automation) لدعم التسليم الرقمي. 

-زيادة نسبة السعودة إلى %88.81.



إدارة المخاطرالسعودة والتدريب
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السعودة

نتيجــة اللتــزام الشــركة المســتمر بزيــادة التوطيــن ، ارتفعــت نســبة المواطنيــن الســعوديين إلــى 
إجمالــي الموظفيــن كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 إلــى 88.81٪. باإلضافــة إلــى ذلــك ، قامــت 
ــة فــي  ــي القــوى العامل ــى 48٪ مــن إجمال ــادة عــدد الموظفــات لديهــا لتصــل إل الشــركة بزي
الشــركة كما في 31 ديسمبر 2021، خالل الســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، عقدت الشركة 
دورات تدريبيــة فــي الــذ	ء االصطناعــي. بــدأت الشــركة فــي إجــراء دورات تدريبيــة فــي الموقــع 
ــال  ــي مج ــن ف ــن العاملي ــع الموظفي ــبوع لجمي ــا أس ــة مدته ــاء دورة تدريبي ــات ، وإعط للمبيع

المبيعات إلعدادهم لدخول السوق. 

ــوع  ــة وتن ــات التجاري ــوم والعملي ــة الي ــات المالي ــاع الخدم ــد قط ــب تعقي يتطل
المواقــع الجغرافيــة تحديــد المخاطــر وقياســها وتجميعهــا وإدارتهــا بفعاليــة بمــا 
ــى  ــر إل ــبة المخاط ــتقاق نس ــال الش ــرأس الم ــال ل ــص الفع ــك التخصي ــي ذل ف
العائــد األمثــل، باإلضافــة إلــى ذلــك ، يتوقــع أصحــاب المصلحــة فــي الشــركة ، 
ــح  ــل واض ــار عم ــركة إط ــدى الش ــون ل ــا ، أن يك ــون أيًض ــك المنظم ــي ذل ــا ف بم
وموثــق جيــًدا يعالــج العديــد مــن أبعــاد أعمــال الشــركة، لــدى الشــركة مجموعــة 
ــر  ــب إدارة المخاط ــف جوان ــع مختل ــل م ــي تتعام ــات الت ــن السياس ــاملة م ش
سياســة إدارة المخاطــر هــي دليــل السياســة الشــامل الــذي تــم إعــداده وفًقــا 
إلرشــادات البنــك المركــزي الســعودي والــذي يغطــي المخاطــر التــي تتعــرض لهــا 
ــة  ــاÝ حوكم ــف هي ــا يص ــا. كم ــداف أعماله ــق أه ــعيها لتحقي ــي س ــركة ف الش
المخاطــر ومراقبتهــا  المطبقــة إلدارة  المخاطــر  إدارة  المخاطــر وسياســات 

والتحكم فيها من خالل دليل إطار تقبل المخاطر وسياسة االئتمان.



ــع  ــى واس ــوق ، أو بمعن ــام للس ــي الع ــع المال ــار الوض ــي االعتب ــذ ف ــع األخ م
"الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي" ، 	ن االقتصــاد العــام ، وخاصــة 
ــالء،  ــداد للعم ــدرة الس ــاض ق ــع انخف ــر م ــف متوت ــت موق ــة تح ــة المالي الصناع
ــدة"  ــركة "الرائ ــت ش ــابًقا ، تبن ــور س ــف المذك ــع الموق ــل م ــل التعام ــن أج م
موقًفــا صارًمــا بشــأن وظيفــة التحصيــل جنًبــا إلــى جنــب مــع وظيفــة االكتتــاب 
االئتمانــي، تقــوم الشــركة أيًضــا بإجــراء تحليــالت قطاعيــة متعمقــة ، "	ن" ومــا 
إلــى ذلــك علــى المحفظــة مــن أجــل الحفــاظ علــى اإلدارة محدثــة مــع 

التحر	ت داخل المحفظة.

تقتصــر أنشــطة الشــركة علــى "العملــة المحليــة" فقــط ، أي الريــال الســعودي ، 
وبالتالي فهي غير معرضة ألية مخاطر تتعلق بأسعار العمالت األخرى.

ــث أن  ــى حي ــده األدن ــي ح ــة ف ــعار العمول ــر أس ــركة لمخاط ــرض الش ــر تع يعتب
األصــول الماليــة بمــا فــي ذلــك مدينــو المرابحــة واالســتثمارات فــي الصكــوك 
ــزي  ــك المرك ــة للبن ــم الدائن ــك الذم ــي ذل ــا ف ــة بم ــات المالي ــك المطلوب وكذل
هــي   2021 ديســمبر   31 فــي  القائمــة  والقــروض  الســعودي 

أصول ثابتة.

تحتفــظ الشــركة برقابــة صارمــة علــى مركــز الســيولة عــن طريــق تحديــث تقريــر 
نقــدي يومــي، كمــا أن للشــركة عقــد "خــط تســهيل ائتمانــي" مــع بنكيــن لتلبيــة 

متطلبات السيولة التجارية.

مخاطر السوق

يتــم تعريــف المخاطــر التشــغيلية علــى أنهــا مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن عــدم 
ــداث  ــن األح ــة أو م ــراد واألنظم ــة أو األف ــات الداخلي ــل العملي ــة أو فش كفاي
ــى  ــا عل ــركة تعريًف ــغيلية للش ــر التش ــة إدارة المخاط ــر سياس ــة. توف الخارجي
ــات التــي يتــم بموجبهــا  مســتوى الشــركة للمخاطــر التشــغيلية وتحــدد العملي
تحديــد المخاطــر التشــغيلية وتقييمهــا ومراقبتهــا والســيطرة عليهــا. تــم توثيــق 
المكونــات الرئيســية لهــذا اإلطــار بشــÉ شــامل فــي وثيقــة سياســات المخاطــر 

التشغيلية للشركة.

المخاطر التشغيلية

مخاطر العملة

ــتقاللية  ــى اس ــظ عل ــاس يحاف ــى أس ــان عل ــر االئتم ــج إدارة مخاط ــد نه يعتم
ونزاهــة تقييــم مخاطــر االئتمــان. لــدى الشــركة إطــار عمــل شــامل إلدارة مخاطــر 
االئتمــان ، والــذي يتضمــن وظيفــة مســتقلة لمراجعــة مخاطــر االئتمــان وعمليــة 
ــداد  ــات إع ــج عملي ــم دم ــك يت ــالت. لذل ــر التحلي ــان عب ــر االئتم ــة مخاط مراقب
التقاريــر االئتمانيــة مــع سياســات واضحــة توجــه االكتتــاب اليومــي وإدارة تعــرض 

الشركة لمخاطر االئتمان.

ــد  ــالء بع ــع العم ــا لجمي ــم وضعه ــي ت ــان الت ــدود االئتم ــج ح ــذا النه ــن ه يتضم
ــع  ــب جمي ــم. تتطل ــة به ــان الخاص ــدارة االئتم ــدى ج ــق لم ــم دقي ــراء تقيي إج
ــل  ــن قب ــد م ــركة المعتم ــان الش ــة ائتم ــل سياس ــي دلي ــة ف ــراءات الموضح اإلج
ــل  ــن قب ــا م ــة عليه ــان والموافق ــروض االئتم ــع ع ــة جمي ــس اإلدارة مراجع مجل

لجنة االئتمان ومجلس اإلدارة.

استراتيجية إدارة مخاطر االئتمان

مخاطر نسبة العمولة

مخاطر السيولة



ــل  ــرة وأفض ــة والخب ــات) المعرف ــوت البيان ــي (روب ــم اآلل ــة التعل ــط منص تلتق
ــتويات ال  ــر مس ــا يوف ــم ، مم ــي العال ــن ف ــات الرائدي ــاء البيان ــات لعلم الممارس
ــادرات التعلــم اآللــي وتمكــن  مثيــل لهــا مــن األتمتــة وســهولة االســتخدام لمب
المســتخدمين مــن جميــع مســتويات المهــارة مــن بنــاء ونشــر نمــاذج تعلــم آلــي 

عالية الدقة في جزء صغير من الوقت.

روبوت البيانات

ــل فــي احتمــال فشــل أحــد أطــراف  ــي تتمث ــر الشــركة التعرضــات لمخاطــر االئتمــان ، والت تدي
األداة الماليــة فــي الوفــاء بالتزامــه والتســبب فــي تكبــد الطــرف اآلخــر خســارة ماليــة تنشــأ 

مخاطر االئتمان بشÉ أساسي في أنشطة اإلقراض.

إدارة مخاطر االئتمان

تتــم مراقبــة مخاطــر االئتمــان علــى أســاس مســتمر مــع تقديــم تقاريــر رســمية شــهرية وربــع 
ــي  ــرات ف ــي بالتغي ــان الوع ــس اإلدارة لضم ــا ومجل ــان واإلدارة العلي ــة االئتم ــى لجن ــنوية إل س
ــل  ــرة مث ــة المتغي ــل الخارجي ــع العوام ــب م ــى جن ــا إل ــة جنًب ــان وأداء المحفظ ــودة االئتم ج

الدورات االقتصادية والتجارية.

نظام رصد مخاطر االئتمان واإلبالغ

ــة  ــوات معالج ــات وخط ــات الخوارزمي ــن مجموع ــن م ــالل الماليي ــن خ ــث م يبح
ــول  ــاق الحل ــق نط ــط لتضيي ــات الضب ــزات ومعلم ــالت والمي ــات والتحوي البيان
ــم آالف  ــوم بتقيي ــم يق ــؤ. ث ــدف التنب ــة وه ــات معين ــة بيان ــة لمجموع الممكن
ــة. إن  ــرة زمني ــر فت ــي أقص ــؤي ف ــوذج تنب ــل نم ــم أفض ــوازي لتقدي ــاذج بالت النم
ــادة  ــزم إع ــاوس - ال يل ــرات بالم ــع نق ــرد بض ــو مج ــؤات ه ــاذج للتنب ــر النم نش

الترميز أو الترجمة.

كيف يعمل (روبوت البيانات)

حول روبوت البيانات

يتــم تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة علــى أنهــا فــات موعــد اســتحقاقها عندمــا ال يتــم اســتالم 
ــة  ــام منخفض ــÉ ع ــة بش ــهيالت االئتماني ــر التس ــدي. تعتب ــع التعاق ــخ الدف ــي تاري ــة ف الدفع
درجــة  تخفيــض  وتــم  يوًمــا   ٩٠ مــن  ألكثــر  القســط  ســداد  تأخــر  إذا  القيمــة 

التعرض إلى فئة غير عاملة.

المتأخر واالنخفاض



منحنى (روك)

اختبار دقة البيانات

مأل الفراغ

لماذا (روبوت البيانات) موجود

يوفر روبوت البيانات خبرة مضمونة
في في علوم البيانات ويقوم بأتمتة

األجزاء التي تستغرق وقتًا طويًال من
إنشاء النماذج ونشرها مما يقلل من
 .سرعة التنبوء من شهور إلى دقائق

الزمن

تمكين المحلل من بناء
ونشر النماذح التنبوئية 

تمكين مهندسين علماء
البيانات من وضع النماذج

Éالتنبوئية في االنتاج بش
سريع جدًا 

توضح لقطات الشاشة المذكورة أدناه بعض ميزات روبوت البيانات التي تم
إنشاؤها بواسطة روبوت البيانات من خالل تحليل البيانات

الطلب الذي لم
تتتم تلبية على

العلوم اإلجتماعية

إن المجموعة الصغيرة
من علماء البيانات والقدر الكبير من

الوقت الالزم لبناء ونشر النماذج التنبؤية
يجعل العديد من الشر	ت غير قادرة على

تقديم مشاريع حساسة للوقت بسرعة

الزمن

توريد داخلي
(موارد)

تنبؤ
الطلب

الخوارزمية
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تأثير الميزة



إعالن مجلس اإلدارة

المدققين

اإلمتثال للشريعة

ــا  ــع منتجاته ــى جمي ــرف عل ــرعية تش ــة ش ــا هيئ ــل لديه ــدة للتموي ــركة الرائ ش
الماليــة وتضــم الهيئــة الشــرعية عضويــن الدكتــور محمــد بــن ســعود العصيمــي 
الدكتــور يوســف بــن عبــدهللا الشــبيلي çا العضويــن لهمــا منشــورات موســعة 
ــالمية وçا  ــريعة اإلس ــع الش ــة م ــة المتوافق ــالت المالي ــق بالمعام ــا يتعل فيم
ــة،  ــة المرموق ــات المالي ــوك والمؤسس ــن البن ــدد م ــي ع ــوان ف ــن عض العضوي
يتــم دعــم الهيئــة الشــرعية مــن قبــل أمانــة الهيئــة الشــرعية ومراجعــة االمتثــال 
ألحــÐم الشــريعة ويتــم تدقيــق جميــع معامــالت الشــركة للتأكــد مــن توافقهــا 

مع الشريعة على أساس ربع سنوي.

عينــت الجمعيــة العمومية المنعقدة فــي 29 يونيو 2021 الدكتــور محمد العمري 
وشــر	ه (BDO) كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2021 والربع األول 

من العام المالي 2022.

ــع  ــن جمي ــه وم ــه وإيمان ــا لمعرفت ــه طبًق ــذا أن ــب ه ــس اإلدارة بموج ــر مجل يق
النواحي المادية:

- تم االحتفاظ بالدفاتر والحسابات المناسبة. 
-نظام الرقابة الداخلية سليم التصميم. 

-ال توجد شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة.

المعايير الحسابية

ــك  ــن البن ــادرة م ــة الص ــات المالي ــبية للمؤسس ــر المحاس ــركة المعايي ــع الش تتب
المركــزي الســعودي والمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، تقــوم الشــركة 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــر	ت ف ــام الش ــًا لنظ ــة وفق ــا المالي ــداد بياناته ــًا بإع أيض

السعودية والنظام األساسي للشركة. 



تقرير عن تدقيق البيانات المالية

مسؤوليات إدارة الشركة والمÈفين بالحوكمة عن القوائم الماليةرأي

أساس الرأي

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة لشــركة الرائــدة للتمويــل (شــركة مســاهمة 
ــان المركــز المالــي كمــا  ــة) ("الشــركة") ، والتــي تتكــون مــن بي ســعودية مقفل
فــي 31 ديســمبر 2021 وبيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر. 
التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين وبيــان التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة 

بذلك التاريخ ، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

فــي رأينــا ، ُتظهــر البيانــات الماليــة المرفقــة بشــÉ عــادل ، مــن جميــع النواحــي 
ــا  ــمبر 2021 وأدائه ــي 31 ديس ــا ف ــركة كم ــي للش ــز المال ــة ، المرك الجوهري
المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفًقــا للمعاييــر 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة ( "IFRS" ) المعتمــدة فــي المملكــة العربية الســعودية 
ــبين  ــعودية للمحاس ــة الس ــن الهيئ ــادرة ع ــرى الص ــات األخ ــر والتصريح والمعايي

.("SOCPA") القانونيين والمحترفين

ــة بمــا يتوافــق مــع  ــات المالي إن إدارة الشــركة مســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل للبيان
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ( "IFRS" ) المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية ، والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن قبــل SOCPA  ولوائــح الشــر	ت و 
النظــام األساســي للشــركة فيمــا يتعلــق بإعــداد وعــرض البيانــات الماليــة ، وللرقابــة الداخليــة 
ــاء  ــن األخط ــة م ــة الخالي ــات المالي ــداد البيان ــن إع ــن م ــة للتمكي ــا اإلدارة ضروري ــي تراه الت

الجوهرية ، سواء 	نت ناتجة عن االحتيال.

إن إعــداد البيانــات الماليــة ، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار 
ــة  ــور المتعلق ــن األم ــاء ، ع ــب االقتض ــاح ، حس ــتمرارية ، واإلفص ــدأ االس ــاس مب ــى أس عل
ــة  ــا تصفي ــوي اإلدارة إم ــم تن ــا ل ــبي م ــتمرارية المحاس ــاس االس ــتخدام أس ــتمرارية واس باالس

الشركة أو توقف عمليات ، أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك.

ــة  ــى عملي ــراف عل ــؤولية اإلش ــس اإلدارة ، مس ــة ، أي مجل ــن الحوكم ــؤولون ع ــل المس يتحم
إعداد التقارير المالية للشركة.

لقــد أجرينــا تدقيقنــا وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق (ISAS) المعتمــدة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، تــم وصــف مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر 
ــات  ــق البيان ــن تدقي ــق ع ــؤوليات المدق ــم مس ــي قس ــل ف ــن التفصي ــد م بمزي

المالية في تقريرنا.

نحــن مســتقلون عــن الشــركة وفًقــا لمدونــة قواعــد الســلوك المهنــي 
ــة  ــا صل ــي له ــعودية والت ــة الس ــة العربي ــي المملك ــدة ف ــات المعتم واألخالقي
بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة ، وقــد أوفينــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفًقــا 
ــبة  ــة ومناس ــا 	في ــا عليه ــي حصلن ــق الت ــة التدقي ــد أن أدل ــا نعتق لمتطلباته

لتوفير أساس لرأينا.



تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا 	نــت البيانــات 
الماليــة كÉ خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ، ســواء 	نــت ناتجــة عــن االحتيــال أو 
الخطــأ ، وإصــدار تقريــر مدقــق حســابات يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو 
ــراؤه  ــم إج ــذي يت ــق ال ــن أن التدقي ــه ال يضم ــد ، ولكن ــن التأكي ــي م ــتوى عال مس
وفًقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

سيكشف دائًما عن األخطاء الجوهرية عند وجودها.

ــن  ــة إذا 	ن م ــر جوهري ــأ وتعتب ــال أو الخط ــن االحتي ــاء ع ــأ األخط ــن أن تنش يمك
ــرارات  ــى الق ــي ، عل ــردي أو إجمال ــÉ ف ــر ، بش ــول أن تؤث ــÉ معق ــع بش المتوق

االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفًقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة المعتمــدة فــي 
ــى  ــظ عل ــي ونحاف ــم المهن ــارس الحك ــا نم ــعودية ، فإنن ــة الس ــة العربي المملك

الشك المهني خالل عملية التدقيق، نحن أيضا:

-  نحــدد ونقيــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة ، ســواء 	نــت 
ــتجيب  ــق تس ــراءات تدقي ــذ إج ــم وتنفي ــأ ، وتصمي ــال أو الخط ــن االحتي ــة ع ناتج
لتلــك المخاطــر ، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق 	فيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس 
لرأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء الجوهريــة الناتجــة عــن االحتيــال أعلــى 
ــؤ أو  ــى التواط ــال عل ــوي االحتي ــد ينط ــث ق ــأ ، حي ــن الخط ــة ع ــك الناتج ــن تل م

التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

- الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم 
إجــراءات تدقيــق مناســبة للظــروف ، ولكــن ليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة 

الرقابة الداخلية للشركة.

- تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات 
المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المعدة من قبل إدارة الشركة.

- اســتنتج مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي ، واســتناًدا إلــى أدلــة 
التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا ، مــا إذا 	ن هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق بأحــداث أو 
ــا حــول قــدرة الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. إذا  ظــروف قــد تثيــر شــÐً جوهرًي
توصلنــا إلــى وجــود عــدم يقيــن مــادي ، فنحــن مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدقــق 
الحســابات إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة ، أو تعديــل رأينــا إذا 	نــت هــذه 
ــا  ــول عليه ــم الحص ــي ت ــق الت ــة التدقي ــى أدل ــتنتاجاتنا إل ــتند اس ــة. تس ــر 	في ــات غي اإلفصاح
حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات ومــع ذلــك ، قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف 

المستقبلية في توقف الشركة عن العمل كمنشأة مستمرة.

- تقييــم العــرض العــام وهيــÉ ومحتــوى البيانــات الماليــة ، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ، ومــا 
ــرض  ــق الع ــة تحق ــية بطريق ــداث األساس ــالت واألح ــل المعام ــة تمث ــات المالي ــت البيان إذا 	ن

العادل.

ــاق  ــرى ، بالنط ــور أخ ــن أم ــن بي ــق ، م ــا يتعل ــة فيم ــن الحوكم ــؤولين ع ــع المس ــل م - نتواص
المخطــط للتدقيــق وتوقيتــه ونتائــج التدقيــق الهامــة ، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور كبيــرة 

في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء تدقيقنا.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية



2020 ريال سعودي2021 ريال سعودي

78,293,68540,682,820 عمولة خاصة على دخل مستحقات المرابحة

(26,391,704)(11,841,646)

51,901,98128,841,174

الرسوم المالية

9,971,3063,321,429  مÐسب التعديل على القروض ومنح الدخل والخسارة عن إعادة
هي¹ة مديني المرابحة بالصافي

10,632,5692,362,770 رسوم الطلب واإليرادات األخرى

72,505,85634,525,373 إجمالي دخل التشغيل، صافي

(24,865,889) (18,906,562) مصاريف إدارية وعمومية

(10,330,773)(5,167,627) مصاريف بيع وتسويق

(3,302,741)(2,016,257) مضيعة وتبديد

(1,750,760)(30,251,890) خسارة إنخفاض قيمة مديني اإلجارة والمرابحة

32,255,693(21,816,963)

1,272,695973,416  الدخل من اإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل

2,368,2280 مÐسب بيع إستثمارات محتفظ بها إذا استدعى

35,914,616(20,843,547) الربح/ الخسارة قبل الز�ة

ز	ة (732,037)(4,457,430)

الربح/ الخسارة للسنة (21,575,584)31,457,186

1,156,8261,453,303  مÐسب القيمة العادلة من االستثمارات المحتفظ بها
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(2,386,228)0 (FVOCI )ربح من بيع استثمار محتفظ به في

(1,229,402)1,453,303
 إجمالي البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى

الربح أو الخسارة في فترات الحقة

276,927(420,689) إعادة قياس الموظفين الفوائد النهائية

276,927(420,689)  إجمالي البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى
الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

(952,475)1,032,614 إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للسنة (20,542,970)30,504,711

القوائم المالية

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية من 31 ديسمبر 2021



ذمم مرابحة مدينة

2020/12/31  ريال سعودي2021/12/31  ريال سعودي
اإلجمالي

(ريال سعودي)

النقد والنقد المعادل 36,724,912124,118,061

6,239,2100

568,743,902328,007,814

مستحق من البنك المركزي السعودي 

المدفوعات المسبوقة واألصول األخرى 16,679,54349,838,528

4,801,36134,572,424
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر ("الدخل الشامل اآلخر") 

6,622,9461,763,861 أصل حق اإلستخدام

1,138,920600,611 ملكية ومعدات

1,212,5921,016,824 األصول الغير ملموسة

642,163,386539,918,123 إجمالي األصول

32,266,99825,687,055 الذمم الدائنه المستحقات

210,881,152208,461,963 مستحقات البنك المركزي السعودي

الز	ة المستحقة 4,372,991853,361

7,398,546909,297 مسؤولية اإليجار

199,029,439146,226,993 اإلقتراضات

2,002,3732,072,278 مزايا نهاية الخدمة للموظفين

0 176,250,146

0 0 0 (21,575,584) 

0 0 0 1,032,614

0 0

155,707,176

0 0 0 31,457,186

0 0 0 (952,475)

0 0 30,504,711

0 0 ٠

186,211,887

إجمالي المطلوبات 455,951,499384,210,947

150,000,000150,000,000 رأس المال

5,389,5382,243,819 اإلحتياطي القانوني

223,9011,453,303 احتياطي القيمة العادلة – الدخل الشامل اآلخر

(143,762) (420,689)
إحتياطي على إعادة قياس المزايا النهائية 

للموظفين

األرباح المحتجزة 30,742,2102,430,743

186,211,887155,707,176 

642,163,386539,918,123 

إجمالي حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

اإلجمالي
(ريال سعودي)

احتياطي نظامي
(ريال سعودي ) 

احتياطي القيمة العادلة – الدخل
الشامل اآلخر (ريال سعودي)

2,243,8190176,250,146
 الرصيد في 1 يناير

2020

خسارة العام (21,575,584)00

01,453,3031,032,614 الدخل الشامل اآلخر للسنة

01,453,303(20,542,970) 
 إجمالي الدخل الشامل

للسنة

2,243,8191,453,303155,707,176
الرصيد كما في 31

ديسمبر 2020

0031,457,186 الربح السنوي

0(1,229,402)(952,475) الدخل الشامل اآلخر للسنة

0(1,229,402)30,504,711
 إجمالي الدخل الشامل

للسنة

3,145,7190
 لتحويل إلى

اإلحتياطي القانوني

5,389,538223,901186,211,887 الرصيد في 31
ديسمبر 2021

اإلنتها�ت
السنة المالية 2021السنة المالية 2020

إجمالي مبلغ الغرامات
إجمالي مبلغ الغراماتعدد القرارات بالريال السعودي

عدد القرارات بالريال السعودي

370,00010
 التعليمات اإلشرافية من البنك المركزي

 السعودي

 تعليمات البنك المركزي السعودي
 المتعلقة بحماية العمالء

 تعليمات البنك المركزي السعودي بشأن العناية الواجبة
 في م�فحة غسيل األموال وتمويل االرهاب

0000

001250,000

بيان التغيير لحقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021

الغرامات التي يفرضها البنك المركزي السعودي

رأس المال
(ريال سعودي)

150,000,000

0

0

0

150,000,000

0

0

0

0

150,000,000

أرباح مبقاة
(ريال سعودي) 

24,006,327

(21,575,584) 

0

(21,575,584) 

2,430,743

31,457,186

0

31,457,186

(3,145,719)

30,742,210

احتياطي من إعادة قياس المزايا
النهائية للموظفين (ريال سعودي)

0

0

(420,689)

(420,689)

(420,689)

0

276,927

276,927

0

(143,762)



 مÐسب التعديل على إعادة
الهي¹ة من االقتراضات الت¹فة المالية

2020 ريال سعودي2021 ريال سعودي

35,914,616(20,843,547) الربح / (الخسارة) قبل الز	ة

(20,359,095) (26,811,765)

0(6,044,367)

دخل المنح الحكومية

الت¹فة المالية 25,885,96711,172,489

1,750,76030,251,890 خسارة انخفاض قيمة المرابحة الذمم المدينة

(1,272,695)(973,416)
 الدخل من االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة

من خالل الدخل الشامل اآلخر

(2,386,228)0
 ربح من بيع استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل

الدخل الشامل اآلخر

1,972,8821,007,922 استهالك أصل حق االستخدام

601,130344,069 إهالك الممتلÐت والمعدات

728,729664,266 إطفاء األصول غير الملموسة

646,478697,414 مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين

484,119154,797 رسوم التمويل على عقد اإليجار

43,966,663(10,380,248)
 التدفقات النقدية التشغيلية قبل العمل

تعديالت رأس المال

(242,486,848) (82,843,764) ذمم المرابحة المدينة

المدفوعات المسبقة واألصول األخرى (42,970,800) 33,158,985

01,237,503 الودائع النقدية المقيدة

6,579,9437,848,863 الذمم الدائنة والمستحقات

النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية (127,108,446) (158,781,257)

(439,456) (112,880) مدفوعات مزايا نهاية الخدمة للموظفين

(937,800)(1,327,565) دفع الز	ة

 صافي النقد المستخدم في األنشطة (128,548,891)(160,158,513)
التشغيلية

0(31,743,661)  شراء استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

1,123,693490,803

31,076,8910

 العائد المستلم على االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 متحصالت من بيع استثمارات محتفظ بها في
FVOCI

صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة االستثمار

2020 ريال سعودي2021 ريال سعودي

(1,139,438)(640,174) شراء الممتلÐت والمعدات

(924,497)(820,569)

30,136,648 (32,713,601)

شراء األصول غير الملموسة

139180,656247,051,560
 المبالغ النقدية المستلمة من البنك المركزي

 السعودي

(140,941,835)(24,058,177)  السداد للبنك المركزي السعودي

105,000,00070,000,000 متحصالت من القروض

(59,283,187)(16,169,040) سداد القروض

(826,837)(1,127,454) سداد التزامات اإليجار

(500,081) دخل المنحة المؤجل0

42,628,716275,696,889

0

صافي النقد من األنشطة التمويلية

(87,393,149)114,434,397 
 صافي (النقص) / الزيادة في النقد والم�فآت

النقدية

124,118,0619,683,664

124,118,061

أرصدة النقد والنقد المعادل في بداية السنة

36,724,912 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

 بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021




