شركة الرائدة للتمويل

التقرير السنوي
لعام 2019م

المؤشرات المالية الرئيسية

صافي الدخل

اجمالي اإليرادات

التمويل

إنخفاض بنسبة %23.49

زيادة بنسبة %60.36

زيادة بنسبة %20.76

اجمالي األصول

الطلبات

عدد الموظفين

زيادة بنسبة %16.75

 114وحدة

( 48موظف)  -ال يوجد تغيير
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نظرة عامة عن
المملكة العربية
السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة في منطقة الخليج العربي ،بتعداد سكاني
يبلغ  32مليون نسمة ،وتمتلك أكبر إقتصاد في العالم العربي بإجمالي ناتج محلي
وقدره  683.7مليار دوالر أمريكي .وهي الدولة الوحيدة في المنطقة عضو في
ووفقًا لمجلة فوربس فإن العوائد النفطية تشكل G20. %87مجموعة العشرين
من اإليرادات ،و %42من إجمالي الناتج المحلي  ،و %90من الصادرات.

ولتنويع إقتصادها بعيدًا عن النفط ،أطلقت المملكة العربية السعودية
خطة إصالح إقتصادية وإجتماعية واسعة وطموحة تعرف برؤية
 .2030حيث يهدف البرنامج إلى تنويع اإلقتصاد وخلق فرص وظيفية
في القطاع الخاص لعدد كبيرة من السكان.

بعد التباطؤ في عام 2017م ،بدأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة
العربية السعودية بالتعافي في الربع األول من عام  ،2018وتشير
التقديرات إلى أنه قد وصل إلى  %2.2في عام 2018م وفقًا ألحدث
تقديرات صندوق النقد الدولي ،ومن المقرر أن يتسارع في عام 2019م
ليصل إلى .%2.3

تعود أسباب هذا النمو إلى إنتعاش أسعار النفط ،والتصاعد التدريجي في
نمو اإلقتصاد الغير نفطي ،باإلضافة إلى التحول الحكومي إلى سياسة مالية
صارمة والتي تم اإلعالن عنها في ميزانياتي كل من عام  2018و .2019

تماشيًا مع رؤية  ،2030فإن إعادة هيكلة اإلقتصاد لدعم نمو اإلقتصاد الغير
نفطي سيكون عنصرًا مركزيًا في السياسة اإلقتصادية للسنوات القادمة.
ولكن من المرجح أن تكون بشكل تدريجي ،والتي بدورها تتطلب بعض
الوقت حتى تكون حيز التنفيذ.
1 https://www.export.gov/article?id=Saudi-Arabia-Market-Overview
https://content.knightfrank.com/research/1690/documents/en/saudi-arabiamarket-review-forecast-2019-6090.pdf
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نظرة عامة حول أسواق المنشآت الصغيرة
والمتوسطة
يتميز إقتصاد المملكة العربية السعودية بالعديد من السمات
الخاصة ،وأهمها كونه أكبر إقتصاد في الشرق األوسط.

وفقًا للعديد من خبراء اإلقتصاد فأن اإلصالحات السعودية
تعزز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك من
أجل خلق العديد من الوظائف وتعزيز اإلقتصاد ،حيث
أطلقت وزارة العمل  68مبادرة لتحفيز استثمارات القطاع
الخاص.
وتساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضًا في نمو
اإلقصاد خاصة بعد إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة (منشآت) لتوجيه والمساعدة في إنشاء
األعمال بشكل عام .وتأتي المملكة العربية السعودية في
المركز الثاني بعد دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في
إمتالكها ألكثر قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تطورًا في منطقة الخليج العربي.

يبلغ مقدار الفرص المنتظرة في قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة لوحده  2.2تريليون ريال سعودي.
 % 63من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ال تحصل
على تمويل.
تبلغ نسبة التوظيف لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 %62من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص وتبلغ نسبة
اإلناث منها  %7فقط .لذا فإن الفرصة كبيرة جدًا خاصةً أن اإلناث
مليئات بالحماس ومستعدات للخوض في مجال العمل .ففي عام
 2016كانت  %40من الشركات الناشئة مملوكة للنساء.
أظهرت المملكة العربية السعودية مساهمة منخفضة نسبيًا من
قطاع المنشأت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي.
حيث أنها تبلغ نسبة  %33والتي تعد نسبة منخفضة مقارنةً
باإلقتصادات األكثر تقدمًا.

يوجد لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة العديد من الفرص ،ولكن على الرغم من ذلك فإن
مساهمة هذا القطاع في المملكة العربية السعودية ال زال بطيئًا وفقًا للمعايير الدولية.
4
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تعريف المنشآت الصغيرة
والمتوسطة
عادةً ما يتم تعريف المنشآت
الصغيرة والمتوسطة على
أساس اإليرادات وعدد
الموظفين:

نوع المنشأة

عدد الموظفين بدوام كلي
()FTE

اإليرادات (مليون )$

متناهية الصغر

5–1

0.8 – 0

صغير

49 – 6

10.6 – 0.9

متوسط

249 – 50

53 – 10.6

GASTAT 2017 SME Establishments Survey

يتكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
في المملكة العربية السعودية من :
 %1منشأت متوسطة ،و %12منشأت صغيرة،
و %87منشأت متناهية الصغر.
AlRaedah Finance
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توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحسب القطاع

معيار المملكة العربية السعودية مقارنةً بالغرب

تنتمي  %92من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى سبعة ()7
قطاعات:

معايير تأخر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

GASTAT 2017 SME Establishments Survey

تشمل النقاط األساسية
لقطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة على التالي:

6
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1

توظف المنشآت الصغيرة
والمتوسطة أكثر من
 %61من القوى العاملة
في القطاع الخاص
ونسبة  %43من السكان،
وفقًا لهيئة المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
(منشأت).

2

تشكل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة ما نسبته
 %92من الشركات في
المملكة العربية
السعودية.

3

هناك ما يقارب  1.8مليون
منشأة صغيرة ومتوسطة
في المملكة العربية
السعودية وفقًا لمؤسسة
التمويل الدولية
)(IFC

قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة
مقابل إجمالي القروض
تبلغ حصة إقراض البنوك السعودية للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة أقل من  %6من إجمالي دفتر
القروض التجارية باستثناء المؤسسات المالية الغير
مصرفية:

التمويل هو التحدي الرئيسي لزيادة مساهمة
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي
الناتج المحلي.

1,737

 1:45فقط من المنشأت الصغيرة والمتوسطة لديها
عالقة إقراض ،وهم الشركات متوسطة الحجم
بشكل رئيسي.
إجمالي
القروض

قروض
المنشآت
الصغيرة
والمتوسطة

يبلغ حجم برنامج كفالة  3.9مليار ريال والذي
يغطي  %10من إجمالي القروض للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة.

101
5.8%

2008

تركز المؤسسات المالية الغير مصرفية بشكل أكبر
على المنشأت الصغيرة والمتوسطة ،إال أنها تواجه
أحجام ركود ونسب عالية من القروض المتعثرة
(المعدومة).

 1التقارير المالية السنوية للمصارف لعام 2017
 2النشرة الشهرية لمؤسسة النقد السعودية
AlRaedah Finance
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التمويل هو التحدي الرئيسي للقطاع
يعتبر التمويل التحدي الرئيسي لزيادة مساهمة
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي
الناتج المحلي :

البرامج الحكومية التي تسهل نمو القطاع
فيما يلي وصف للبرامج الرئيسية التي ترعاها الحكومة لتسهيل نمو قطاع
المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

1

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

برنامج كفالة

حصلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أقل من %6
من جميع التمويالت المصرفية في المملكة العربية
السعودية ،ومعظمه يكون للشركات المتوسطة الحجم

حافظ برنامج ضمان قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) على دوره الرئيسي
المستمر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة بهدف توسعة
قاعدة المستفيدين وخلق فرص وظيفية جديدة للحد من معدالت البطالة في المملكة.

منشأت

2

شركات التمويل
مؤسسات مالية غير مصرفية يأحجام ركود ونسب عالية
من القروض المتعثرة (المعدومة)

3

تنظيم ودعم وتطوير ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا
ألفضل الممارسات العالمية.
زيادة إنتاجية هذه الشركات.

برنامج كفالة
يضمن البرنامج  %10فقط من قروض المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

8

أنشأت الحكومة برنامجًا جديدًا (برنامج منشآت) والذي يهدف لدعم قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة ،وتشمل أهدافه الرئيسية ما يلي:
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زيادة مساهمة هذه الشركات عن طريق رفع الناتج المحلي اإلجمالي من
 %20إلى  %35بحلول عام .2030

تعمل منشآت على دعم وتطوير ورعاية قطاع المنشآت
الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع أفضل الممارسات
العالمية.
ويتحقق ذلك من خالل تنفيذ ودعم البرامج والمشاريع لتعزيز ونشر ثقافة ريادة األعمال
واإلبتكار ،وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،باإلضافة إلى
تحفيز مبادرات رأس المال االستثماري ،ووضع السياسات والمعايير المتعلقة بتمويل
المشاريع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تقدم الدعم اإلداري والفني للمنشآت لتطوير مواردها اإلدارية والتقنية والمالية والتسويقية والبشرية والمقدرات األخرى ،وتعزيز
التعاون بين مختلف الهيئات الحكومية والدولية المتعلقة بأهداف منشآت.
على الرغم من أن اإلقتصاد في المملكة العربية السعودية يعتبر واحد من أسرع اإلقتصادات نموًا في العالم ،إال أن مساهمة
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ال زال منخفض من حيث الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل التوظيف .حيث تبلغ مساهمة المنشآت
الصغيرة والمتوسطة  %33وهي نسبة منخفضة مقارنة باإلقتصادات األكثر تقدمًا .في أسبانيا تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
بنسبة  ،%64.3وفي الواليات المتحدة األمريكية  %50من إجمالي الناتج المحلي  .ومع ذلك فهي أعلى مقارنةً بمعظم دول مجلس
التعاون الخليجي ،حيث تبلغ نسبة مساهمة المنشأت الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان  ،%14وفي مملكة البحرين  %28من
إجمالي الناتج المحلي.
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نظرة عامة
عن الشركة

شركة الرائدة للتمويل ("الشركة") ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ،مسجلة في
المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ( )1010314982الصادر في
الرياض بتاريخ  21رمضان 1432هـ (الموافق  21أغسطس  .)2011وهي شركة
مرخصة بممارسة أنشطة اإليجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصيغة
المرابحة واإلجارة وذلك وفقًا لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

أصدرت المؤسسة "الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل" بتاريخ  24فبراير
 ،2013وذلك بعد إصدار "نظام اإليجار التمويلي" و "نظام مراقبة شركات التمويل"
("األنظمة") والتي تم اإلعالن عنها بتاريخ  27أغسطس  .2012ومنحت هذه األنظمة
الشركات القائمة مهلة مدتها سنتين من أجل تصحيح أوضاعها بما يتماشى مع متطلبات
األنظمة الجديدة .وخالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014حصلت الشركة على
رخصة الموافقة المبدئية برقم  361000017087في  02صفر  1436هـ (الموافق 24
نوفمبر  .)2014ومن ثم أصدرت المؤسسة الترخيص الرسمي الشركة برقم /43ا
ش 201602/في  30ربيع الثاني 1437هـ (الموافق  9فبراير .)2016

10
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يوجد لدى الشركة فرعًا واحدًا في مدينة بريدة
والمسجل بالسجل التجاري رقم 1131056928
بتاريخ  24شعبان  1437هـ (الموافق  31مايو
 ،)2016كما يوجد لديها فرعًا واحدًا في مدينة
الدمام والمسجل بسجل تجاري رقم
 2051222088بتاريخ  17ذو القعدة 1439هـ
(الموافق  30يوليو .)2018

نسبة الملكية %

عدد األسهم

أسماء المساهمين

%86.66

13,000,000

عبدهللا الداوود

%13.34

2,000,000

شركة شعاع لإلعمار واإلستثمار

%100

15,000,000

اإلجمالي
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أعضاء وإجتماعات مجلس اإلدارة
يتكون مجلس اإلدارة من األعضاء التالي ذكرهم:

صفة العضوية

اسم العضو

المنصب

عبدهللا بن ناصر الداود

رئيس المجلس

غير تنفيذي

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب

نائب رئيس المجلس

غير تنفيذي

إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

عضو

غير تنفيذي

عبداإلله بن سعد بن هداب

عضو

غير تنفيذي

بول انطوني ميلوتو جر

عضو والرئيس التنفيذي

تنفيذي

مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

•
•
•
•
•

لجنة إدارة المخاطر

•
•
•
•

أعضاء وإجتماعات مجلس اإلدارة
إجتماعات المجلس:

إجتماع المجلس

فبراير 2019

أبريل 2019

يونيو 2019

نوفمبر 2019

عبدهللا بن ناصر الداود

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

عبداإلله بن سعد بن هداب

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

بول انطوني ميلوتو جر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

12
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أعضاء وإجتماعات لجنة المراجعة
تتكون لجنة المراجعة من األعضاء التالي ذكرهم:

أعضاء لجنة المراجعة

المنصب

عبداإلله بن سعد بن هداب

صفة العضوية

رئيس مجلس لجنة المراجعة

غير تنفيذي

تركي عبدالمحسن اللحيد

عضو

مستقل

عالء عبدالعزيز أبونبعه

عضو

مستقل

أعضاء وإجتماعات لجنة المراجعة
إجتماعات لجنة المراجعة:

إجتماع اللجنة
عبداإلله بن سعد بن
حداب
تركي عبدالمحسن
اللحيد

عالء عبدالعزيز أبونبعه

أبريل 2019

يونيو 2019

يوليو 2019

سبتمبر 2019

أكتوبر 2019

نوفمبر 2019

ديسمبر* 2019

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

*تم عقد اإلجتماع في  1يناير 2020

AlRaedah Finance

13

أعضاء وإجتماعات لجنة إدارة المخاطر
تتكون لجنة إدارة المخاطر من األعضاء التالي ذكرهم:

أعضاء لجنة إدارة المخاطر

المنصب

صفة العضوية

عبدهللا بن ناصر الداود

رئيس مجلس لجنة إدارة المخاطر

غير تنفيذي

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب

عضو

غير تنفيذي

إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

عضو

غير تنفيذي

أعضاء وإجتماعات لجنة إدارة المخاطر
إجتماعات لجنة إدارة المخاطر:

إجتماع اللجنة

مايو 2019

نوفمبر 2019

عبدهللا بن ناصر الداود

حاضر

حاضر

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب

حاضر

حاضر

إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

حاضر

حاضر
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مكافآت وتعويضات مجلس اإلدارة ولجانه
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء المجلس

المكافئات الثابتة (بإستثناء بدل حضور
إجتماعات مجلس اإلدارة)

بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة اإلجمالي

عبدهللا بن ناصر الداود

0.00

0.00

0.00

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب

100,000

8,000

108,000

إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

0.00

0.00

0.00

عبداإلله بن سعد بن هداب

100,00

8,000

108,000

بول انطوني ميلوتو جر

0.00

0.00

0.00

* يجب أن تتم الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العمومية والتي من المفترض أن يتم عقدها في شهر يونيو 2020

مكافآت وتعويضات مجلس اإلدارة ولجانه
مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

المكافئات الثابتة (بإستثناء بدل
حضور اإلجتماعات)

بدل حضور اإلجتماعات

عبداإلله بن سعد بن هداب

50,000

35,000

85,000

تركي عبدالمحسن اللحيد

50,000

35,000

85,000

عالء عبدالعزيز أبونبعه

50,000

35,000

85,000

أعضاء اللجنة

اإلجمالي

AlRaedah Finance
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مكافات وتعويضات مجلس اإلدارة ولجانه
مكافآت أعضاء لجنة إدارة المخاطر

أعضاء اللجنة

المكافئات الثابتة (بإستثناء بدل
حضور اإلجتماعات)

بدل حضور اإلجتماعات

عبدهللا بن ناصر الداود

0.00

0.00

0.00

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب

0.00

0.00

0.00

إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

0.00

0.00

0.00
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اإلجمالي

النتائج التشغيلية
قائمة الدخل

2019

2018

الفرق (قيمة)

الفرق ()%

دخل األنشطة التمويلية

55,475,642

30,264,618

25,211,024

83.30%

رسوم التمويل

11,632,196

3,960,382

7,671,814

193.71%

صافي األنشطة التمويلية

43,843,446

26,304,236

17,539,210

66.68%

مصادر الدخل األخرى

3,120,875

2,983,153

137,722

4.62%

إجمالي دخل العمليات

46,964,321

29,287,389

17,401,488

60.36%

النفقات التشغيلية
الرواتب والنفقات المتعلقة بالموظفين

11,104,632

11,274,709

)(170,077

-1.51%

مصاريف التسويق والمبيعات

3,926,686

3,442,212

484,474

14.07%

اإليجار والنفقات المتعلقة بالمباني

116,664

1,201,639

)(1,084,975

-90.29%

خسارة في قيمة موجودات مستحوذ عليها
لقاء تبادل مطالبات

-

1,762,750

)(1,762,750

-100.00%

نفقات إدارية وعمومية

3,870,037

4,328,279

)(458,242

-10.59%

خسائر انخفاض في قيمة مديني عقود إجارة
ومرابحة

20,228,735

6,201,146

14,027,589

226.21%

إستهالك وإطفاء

1,813,066

825,454

987,612

119.64%

إجمالي النفقات التشغيلية

41,059,820

29,036,189

12,023,631

41.41%

الدخل قبل الزكاة

5,904,501

251,200

5,377,857

2250.52%

الزكاة

)(2,352,146

25,120

)(2,377,266

-9463.64%

عكس مخصص الزكاة للسنوات السابقة

-

)(10,565,829

10,565,829

-100.00%

صافي دخل السنة

8,256,647

10,791,909

)(2,810,706

-23.49%

AlRaedah Finance
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صافي الدخل قبل الزكاة

إرتفع الدخل قبل الزكاة من  25.مليون ريال في عام  2018إلى  5.90مليون ريال لعام  .2019حيث أن
الزيادة في صافي الدخل كانت بسبب إرتفاع العوائد بنسبة  ،%83.3والتي تعود لزيادة محفظة الرائدة
بنسبة  %40عن السنة الماضية  .2018كذلك توجد زيادة في مصادر الدخل األخرى بنسبة .%4.62

دخل األنشطة التمويلية

إرتفع دخل األنشطة التمويلية بنحو  25.21مليون ريال سعودي أي بزيادة قدرها  ،%83.3حيث ارتفع من
 30.25مليون ريال سعودي إلى  55.48مليون ريال سعودي .الزيادة في صافي الدخل كانت بسبب زيادة
إجمالي المحفظة بنسبة  %40والتي تسببت في بلوغ الزيادة وقدرها  25.21مليون ريال سعودي .باإلضافة
إلى ذلك ،فإن الشركة قد حصلت على منحة حكومية بقيمة  10مليون ريال سعودي والتي سيتم تدوينها في
تكلفة التمويل خالل مدة القرض.

رسوم التمويل

إرتفعت رسوم التمويل بنحو  7.67مليون ريال سعودي ،أي بزيادة قدرها  ،%193.7حيث ارتفع من 3.96
مليون ريال سعودي في عام  2018لتصل إلى  11.63مليون ريال سعودي في عام  .2019ويعود سبب
هذا اإلرتفاع لزيادة عدد القروض من  65.82مليون ريال سعودي في عام  2018إلى  99.55مليون ريال
سعودي في عام  .2019حيث قامت الشركة بتسجيل إنخفاض في القيمة العادلة لإلقراض الغير مباشر
في رسوم التمويل وذلك بقيمة  8.2مليون ريال سعودي.

الرواتب والنفقات المتعلقة
بالموظفين

إنخفضت الرواتب والنفقات المتعلقة بالموظفين بشكل طفيف بنسبة  %1.51وذلك من  11.27مليون ريال
سعودي في عام  2018ليبلغ  11.10مليون ريال سعودي في عام  .2019ولم يكن هناك أي تغيير في
عدد الموظفين والبالغ  48موظف من السنة السابقة .2018

النفقات التشغيلية

إرتفعت النفقات التشغيلية بقيمة وقدرها  12.02مليون ريال سعودي ممثلةً ما نسبته  %41.41مقارنة
بالعام المنصرم  .2018حيث يعود سبب اإلرتفاع للزيادة في خسارة انخفاض القيمة ب  14.03مليون ريال
سعودي مقارنةً بالعام المنصرم  .2018وذلك بعد إرتفاع اإلستهالك واإلطفاء ب  98.مليون ريال سعودي
متأثرةً بالمعايير الدولية إلعداد القوائم المالية رقم " 16عقود اإليجار" .ومع ذلك ،فإنه يوجد إنخفاض كبير
في الخسائر في قيمة موجودات مستحوذ عليها لقاء تبادل مطالبات ب  1.76مليون ريال ،وإنخفاض في
مصاريف اإليجار والنفقات المتعلقة بالمباني بقيمة  1.08مليون ريال سعودي.
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الميزانية العمومية
الموجودات
النقد وما يعادله/أرصدة البنك
الذمم المدينة لإلجارة والمرابحة – الحالية
النفقات المدفوعة مقدمًا والودائع
إجمالي الموجودات الحالية
الذمم المدينة لإلجارة والمرابحة – طويلة
األجل
موجودات حق االستخدام
موجودات غير ملموسة
صافي الممتلكات والمعدات
إجمالي الموجودات طويلة األجل
إجمالي الموجودات
المطلوبات
دائنو ومبالغ مستحقة الدفع
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
القروض – قصيرة األجل
إجمالي المطلوبات الحالية
القروض – طويلة األجل
إلتزامات اإليجار
مستحقات نهاية خدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات طويلة األجل
إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
حصة رأس المال المدفوع
إحتياطيات نظامية
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

2019

2018

القيمة

المتغيرات ()%

9,683,664.00
136,521,853.00
8,998,081.00
155,203,598.00

52,688,909.00
116,157,283.00
7,669,569.00
176,515,761.00

)(43,005,245.00
20,364,570.00
1,328,512.00
)(21,312,163.00

-81.62%
17.53%
17.32%
-12.07%

138,894,087.00

77,438,187.00

61,455,900.00

79.36%

2,771,783.00
860,521.00
304,506.00
142,830,897.00
298,034,495.00
0.00
17,838,192.00
1,448,889.00
31,071,558.00
50,358,639.00
68,476,701.00
1,881,954.00
1,067,055.00
71,425,710.00
121,784,349.00

672,143.00
643,567.00
78,753,897.00
255,269,658.00

2,771,783.00
188,378.00
)(339,061.00
64,077,000.00
42,764,837.00

100.00%
28.03%
-52.68%
81.36%
16.75%

16,638,429.00
3,869,766.00
31,588,606.00
52,096,801.00
34,234,006.00
945,352.00
35,179,358.00
87,276,159.00

1,199,763.00
(2,420,877).00
)(517,048.00
1,738,162.00
34,242,695.00
1,881,954.00
121,703.00
36,246,352.00
34,508,190.00

7.21%
-62.56%
-1.64%
%3.34100.03%
100.00%
12.87%
103.03%
39.54%

150,000,000.00
2,243,819.00
24,006,327.00
176,250,146.00
298,034,495.00

150,000,000.00
1,418,154.00
16,575,345.00
167,993,499.00
255,269,658.00

0.00
825,665.00
7,430,982.00
8,256,647.00
42,764,837.00

0.00%
58.22%
44.83%
4.91%
16.75%
AlRaedah Finance
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الذمم المدينة

مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها

القروض بأجل

إرتفع إجمالي محفظة الذمم المدينة
للشركة بنسبة  ،%42.26وذلك من 193.5
مليون ريال سعودي في عام  2018لتبلغ
 275.4مليون ريال سعودي في عام
 .2019و يعود هذا االرتفاع لزيادة أعمال
الشركة مما أدى إلى زيادة في عدد الطلبات
بنسبة  %20في هذا العام  2019عما كانت
عليه في العام المنصرم .2018

إرتفعت نسبتها في الشركة بنسبة %30.8
حيث بلغت قيمتها  6.73مليون ريال سعودي
في عام  ،2018لتصل إلى  8.80مليون
ريال سعودي في عام  .2019وتستوجب
األوضاع اإلقتصادية الحالية أن تتخذ اإلدارة
إجراءات على أساس المبالغ المتوقع
استردادها والضمانات مقابل القروض.

إرتفعت القروض طويلة األجل بمقدار
 33.75مليون ريال سعودي ،حيث كانت تبلغ
 65.82مليون ريال سعودي لتصل إلى
 99.54مليون ريال سعودي ممثلة
 .%51.24ويعود سبب هذا اإلرتفاع هو
حصول الشركة على قرضين إضافييين من
منشآت ،يجدر بالذكر أنه قد تم خالل السنة
تسديد كامل القروض مع بنك الخليج الدولي
وعددها ثالثة.

حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

2019

2018

2017

الرصيد في بداية السنة
اإلنخفاض في القيمة المحمل للسنة
مبالغ مشطوبة خالل السنة
تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية – رقم 9
الرصيد في نهاية السنة

6,732,473.00
20,228,735.00
)(18,155,658.00
0.00
8,805,550.00

2,267,696.00
6,201,146.00
)(3,663,814.00
1,927,445.00
6,732,473.00

9,866,121.00
24,344,931.00
)(31,943,356.00
0.00
2,267,696.00
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اإلنجازات
2015

2016

تغيير اإلسم من عالم العرب للتقسيط واإلجارة
المحدودة إلى شركة الرائدة للتمويل.

الحصول على ترخيص مؤسسة النقد العربي
السعودي.

تحويل شكل الشركة من شركة ذات مسؤولية
محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.

زيادة التسهيالت المصرفية إلى بنكين.
تعيين مسؤول مخاطر في الشركة.

زيادة رأس المال إلى  150مليون ريال
سعودي.

إفتتاح فرع في القصيم.

زيادة نسبة السعودة إلى .%64

زيادة نسبة السعودة إلى .%70

2018

2017
الحصول على جائزة بيبان .2017
تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية – رقم 9
تطبيق منصة الذكاء اإلصطناعي  /التعلم
اآللي.
تعيين رئيس جديد إلدارة اإللتزام.
تعيين رئيس اإللتزام السابق بوظيفة رئيس
العمليات المكلف.

2019

زيادة المبالغ المقترضة من  50مليون إلى
 200مليون.

توسعة عروض منتجاتنا لتشمل خدمة تمويل
نقاط البيع.

استالم جائزة من منشأت ألكثرالمنتجات
ابتكارًا.

إفتتاح فرع في الخبر.

تعيين الرئيس التنفيذي لألمن السيبراني.

توقيع إتفاقية شراكة مع شركة شور
لحلول الدفع.

تعيين مدير لإلدارة القانونية.
توقيع إتفاقية شراكة مع شركة جيديا
لحلول الدفع.

AlRaedah Finance
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السعودة والتدريب
87.50%

83.30%

83.30%

Y-2018

Y-2017

70.00%

Y-2019

نتيجةً إللتزام الشركة المستمر فيما يتعلق
بزيادة التوطين ،فإن نسبة الموظفين
السعوديين مقارنةً بإجمالي عدد
الموظفين هي  %87.5وذلك حتى تاريخ
 31ديسمبر .2019
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Y-2016

64.00%

Y-2015

باإلضافة لذلك عملت الشركة على رفع نسبة اإلناث لتبلغ نسبتهن
 %27.08من إجمالي عدد الموظفين وذلك حتى تاريخ  31ديسمبر
.2019
خالل السنة المنتهية ب  31ديسمبر  2019قامت الشركة بإعداد برنامج
تدريبي خاص حول الذكاء اإلصطناعي في المملكة المتحدة ،وذلك من
أجل تعليم الموظفين مهارات جديدة يمكنهم تطبيقها في منصة التعلم
اآللي الخاصة بنا.
كما ألحقت الموظفين بمجموعة مختلفة من البرامج التدريبية في
الرياض ودبي إلكتساب خبرات عمل مهمة في المجال ولزيادة وتطوير
إجراءاتنا العملية.

إدارة المخاطر

إن التعقيد الذي أصبح عليه اليوم قطاع الخدمات المالية
والعمليات التجارية والتنوع الجغرافي يتطلب تحديد وقياس
وتجميع وإدارة المخاطر بفعالية بما في ذلك التخصيص الفعال
لرأس المال للحصول على نسبة مثالية لعائد المخاطرة،
باإلضافة إلى ذلك يتوقع اصحاب المصلحة في الشركة ،بما فيما
ذلك الجهات التنظيمية أن أن يكون لدى الشركة إطار عمل
واضح وموثق جيدًا يعالج أبعادًا متعددة ألعمال الشركة.

يوجد لدى الشركة مجموعة شاملة من السياسات التي تتناول جوانب مختلفة من إدارة المخاطر .وسياسة إدارة المخاطر هي الدليل الشامل والذي تم إعداده
وفقًا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يغطي المخاطر التي تتعرض لها الشركة في سعيها نحو تحقيق أهدافها التجارية ،حيث تصف كذلك
هياكل حوكمة المخاطر وسياسات إدارة المخاطر المعمول بها إلدارة ومراقبة المخاطر من خالل إطار الرغبة في المخاطرة ودليل سياسات اإلئتمان.
AlRaedah Finance
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إن أنشطة الشركة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية وهي :المخاطر السوق (بما
في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العموالت الخاصة) ومخاطر اإلئتمان ومخاطر
السيولة .لذا يركز البرنامج الشامل إلدارة المخاطر بالشركة على عدم القدرة على التنبؤ
باألسواق المالية ويسعى لتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة .وتتم إدارة
المخاطر من قبل اإلدارة العليا في الشركة .وفيما يلي نبذة عن أهم المخاطر:

مخاطر السوق

مخاطر أسعار العموالت

يتم األخذ بعين اإلعتبار الوضع المالي العام للسوق ،أو بمعنى أشمل الوضع
اإلقتصادي الكلي والسياسي اإلجتماعي .كان االقتصاد الكلي والقطاع المالي
خصوصًا في وضع مرهق مع إنخفاض قدرة العمالء على السداد .ومن أجل
مواجهة هذا الوضع ،قامت شركة "الرائدة" بتبني سياسة صارمة في كال ً من إدارة
التحصيل واإلئتمان .وتقوم الشركة كذلك بتحليالت قطاعية عميقة وعملية تحليل
وغيرها على المحفظة وذلك إلبقاء اإلدارة على إطالع بالتحديثات على ""WAS-IS
حركات المحفظة.

تستخدم الشركة حاليًا مبادالت معدل الربح في حال
توفرها حتى حدود ارتفاعات التحوط في تكلفة
التمويل التي قد تنشأ عند إرتفاع سعر الفائدة .(SIBOR
)

مخاطر العمالت
تقتصر أنشطة الشركة على "العملة المحلية " فقط وهي الريال السعودي ،وعليه ال
تتعرض الشركة ألي مخاطر تتعلق بأسعار العمالت األخرى.
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مخاطر السيولة
تحافظ الشركة على سيطرة صارمة في وضع السيولة
وذلك عن طريق تحديث تقارير النقد بشكل يومي .كما
أن الشركة لديها عقد "خط تسهيل إئتماني" مع بنكين
من أجل تلبية إحتياجات السيولة التجارية.

المخاطر التشغيلية
تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات واإلجراءات الداخلية أواألشخاص أواألنظمة،
أو الناتجة عن األحداث الخارجية .توفر سياسة إدارة المخاطر التشغيلية الخاصة بالشركة تعريفًا للمخاطر التشغيلية على مستوى
الشركة وتحدد العمليات واإلجراءات التي يتم بموجبها تحديد المخاطر التشغيلية وتقييمها ومراقبتها والسيطرة عليها .يتم توثيق العناصر
الرئيسية لهذا اإلطار بشكل شامل في سياسات المخاطر التشغيلية للشركة.

إدارة مخاطر اإلئتمان
تدير الشركة عمليات التعرض لمخاطر اإلئتمان وهي مخاطر عدم وفاء أحد األطراف بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر
لخسارة مالية .وتنشأ التعرضات اإلئتمانية بشكل أساسي في أنشطة اإلقراض.

إستراتيجية إدارة مخاطر اإلئتمان
يعتمد نهج إدارة مخاطر اإلئتمان على أساس يحافظ على إستقاللية ونزاهة تقييم مخاطر اإلئتمان ،حيث يوجد لدى الشركة إطار عمل
شامل إلدارة مخاطر اإلئتمان والذي يتضمن وظيفة مستقلة لمراجعة مخاطر اإلئتمان باإلضافة إلى إجراءات لمراقبة مخاطر اإلئتمان
من خالل التحليالت ،لذلك يتم الجمع بين عمليات إعداد تقارير اإلئتمان وبين السياسات الواضحة التي توجه عمليات التحليل اإلئتماني
اليومية ،وإدارة تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان .يتضمن هذا النهج حدود االئتمان الموضوعة لجميع العمالء بعد إجراء تقييم دقيق
لجدارتهم اإلئتمانية .تتطلب جميع اإلجراءات الموضحة في دليل سياسة اإلئتمان الخاصة بالشركة والمعتمدة من مجلس اإلدارة أن تتم
مراجعة جميع المقترحات اإلئتمانية واعتمادها من قبل لجنة المخاطر ومجلس اإلدارة.

نظام مراقبة مخاطر اإلئتمان وإعداد التقارير
تتم مراقبة مخاطر اإلئتمان بشكل مستمر من خالل تقديم تقارير رسمية شهرية وربع سنوية إلى لجنة المخاطر واإلدارة العليا و مجلس
اإلدارة لضمان إلمامهم بالتغيرات التي تطرأ على جودة اإلئتمان وأداء المحفظة إضافة إلى العوامل الخارجية المتغيرة مثل الدورات
اإلقتصادية والتجارية.

المستحقات المتأخرة وانخفاض القيمة
تصنف التسهيالت اإلئتمانية بأنها متأخرة عندما ال يتم السداد بالتاريخ المحدد في العقد ،وتعتبر التسهيالت اإلئتمانية منخفضة القيمة
بشكل عام عندما ال يتم السداد لمدة تتجاوز  90يوم وتم تخفيض التعرض إلى فئة المتعثرات.
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لجنة المراجعة
إقرار أعضاء
مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة بموجب هذا أنه على حد علمه
ومعتقده ومن جميع النواحي األساسية ،بما يلي :

تم إعداد سجالت الحسابات
بشكل صحيح.

تمت إعادة تشكيل اللجنة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ
14/09/1440هـ الموافق 19/05/2019م .تجتمع اللجنة أربع مرات سنويًا
بحد أدنى وتتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين وغالبية أعضاءها من
المستقلين لضمان استقاللية عملية المراجعة وكفاءة عملية الرقابة .وتعمل
اللجنة على النظر في القوائم المالية للشركة ودراستها ومناقشتها قبل
عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها ،كما تعمل
على متابعة أعمال المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية ،ومتابعة أعمال
إدارة اإللتزام ومكافحة غسل األموال ،كما تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن
رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به
من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس
سليمة.
ال توجد شكوك معتبرة حول قدرة
الشركة على االستمرار في نشاطها.
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المدققين
تم تعيين شركة ايرنست و يونق كمدقق خارجي للسنة المالية  ،2019وذلك
خالل إجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ  19مايو  .2019أما فيما
يتعلق بالمدقق الخارجي للسنة المالية  ،2020فإنه سيتم تعيينه خالل
إجتماع الجمعية العمومية والمقرر انعقاده بشهر يونيو من عام .2020

اإللتزام
بالشريعة

(

المعايير
المحاسبية

تتبع الشركة المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة
النقد العربي السعودي (ساما) والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 ،كما تعد الشركة كذلك قوائمها المالية وفقًا لنظام الشركات في )IFRS9
المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة.

يوجد لدى شركة الرائدة للتمويل هيئة شرعية تشرف على جميع منتجاتها المالية،
وتضم الهيئة الشرعية عضوية كال ً من :الدكتور محمد بن سعود العصيمي والدكتور
يوسف بن عبدهللا الشبيلي ،و كال العضوين لديهما منشورات مستفيضة تتعلق
بالمعامالت المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية .وكالهما أعضاء في عدد من
البنوك والمؤسسات المالية .ويتم دعم الهيئة الشرعية بسكرتارية ومدقق التزام
بالشريعة .يتم تدقيق جميع معامالت الشركة من ناحية التزامها بأحكام الشريعة
بشكل ربع سنوي.
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