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108 

14.06%

33.3%

 المؤشرات
المالية الرئيسية

 نظرة عامة على
 المملكة العربية

السعودية
تمويل

إجمالي األصول

 تطبيقات
وحدة

عدد الموظفين

إجمالي اإليرادات

صافي الدخل

 زيادة بنسبة

 زيادة بنسبة

 زيادة بنسبة

 زيادة بنسبة

 نقص بنسبة

يتميز اقتصاد المملكة العربية السعودية بعدد من الخصائص 
المميزة، أهمها أنه أكبر اقتصاد في الشرق األوسط. كانت 
التوقعات األولية لالقتصاد السعودي في عام 2018 تتسم 

بالتفاؤل نتيجة لعدة عوامل، أهمها تحسن أسعار النفط بعد 
االتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدول األعضاء في منظمة 

أوبك والدول المصدرة للنفط من غير األعضاء في أوبك بما في 
ذلك روسيا. وهناك أيًضا عامل آخر مهم أال وهو إصرار القيادة 
على تطبيق برنامج التحول الوطني الذي يتضمن إعادة هيكلة 

العديد من القطاعات االقتصادية.
تعمل اإلصالحات السعودية على تعزيز نمو قطاع المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة من أجل إيجاد فرص عمل ودفع االقتصاد، 
حيث تطلق وزارة العمل 68 مبادرة لتشجيع استثمارات القطاع 

الخاص، وفًقا لما أفاد به العديد من خبراء االقتصاد.
المصدر:

من المؤكد أن القطاع الخاص يلعب دوًرا رئيسًيا في إعادة ضخ 
نسبة من األموال في المشروعات وجلب المزيد من الثقة، كما 

ستساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيًضا بشكل خاص بعد 
إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم 
التوجيه والمساعدة في إنشاء الشركات بشكل شامل. تلي 

المملكة العربية السعودية دولة اإلمارات العربية المتحدة من 
حيث امتالك أكثر قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تطوًرا 
في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تمتلك المملكة العربية 

السعودية أكبر عدد من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. 

يمثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحده فرًصا في 
المملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها 2.2 تريليون لاير وتنتظر 

الحدوث. توظف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 

https://bit.ly/2Vwo8fm
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العربية السعودية %62٪ من إجمالي القوى العاملة في القطاع 
الخاص، ولكن اليوم %7 فقط منهم هم من النساء. الفرصة 

عظيمة، خاصة وأن النساء شغوفات وجاهزات؛ حيث كانت 40%
من الشركات الناشئة السعودية في عام 2016 مملوكة للنساء.

حافظ برنامج ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة 
(كفالة) على دوره الرئيسي المستمر في دعم المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة بهدف توسيع قاعدة 
المستفيدين وإيجاد فرص عمل جديدة لخفض معدالت 

البطالة في المملكة.
https://pwc.to/2Hb74H0المصدر:

https://bit.ly/2IaLDYo المصدر:

 نظرة عامة على
 المنشآت الصغيرة

والمتوسطة
أظهرت المنشآت الصغيرة والمتوسطة زيادة في إيرادات 

المشروعات الصغيرة التي توظف ما بين (6 إلى 49) عاماًل 
في القطاع الخاص بنسبة (%0.9٪) مقارنًة بالربع الثالث من 

العام الماضي (2017). ومع ذلك، فقد سجلت إيرادات المنشآت 
المتوسطة التي توظف ما بين (50 إلى 249) عاماًل في القطاع 

الخاص(113,654,809) لاير سعودي في الربع الثالث 2018.

أظهرت النتائج أيًضا زيادة في عدد العاملين في المنشآت الصغيرة 
حيث سجلوا (1,627,482) عاماًل في الربع الثالث من عام 2018 

بنسبة مئوية تبلغ (%1.8( مقارنًة بنفس الربع من عام 2017.
بالنسبة ألعداد العاملين في المنشآت المتوسطة التي توظف ما 

بين (50 إلى 249) عاماًل في القطاع الخاص، فقد ارتفع عددهم 
ليصل إلى (917,847) عاماًل في الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 

مئوية تبلغ )%2.5( مقارنًة بالربع الثالث من عام 2017.

وأظهرت نتائج مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
القطاع الخاص (في الربع الثالث من عام 2018) انخفاًضا بنسبة 

(%2.4) في عدد العاملين في المنشآت الصغيرة التي توظف (أقل 
من 5 عمال) في القطاع الخاص والذين بلغ عددهم (2,015,019) 

عاماًل خالل الربع الثالث من عام 2018، مقارنًة بالربع الثالث
من عام 2017.

من ناحية أخرى، كشفت النتائج عن انخفاض في إيرادات المشروعات 
الصغيرة التي توظف (أقل من 5 عمال) في القطاع الخاص خالل 
الربع الثالث من عام 2018، بنسبة مئوية تبلغ )%3.0( مقارنًة بالربع 

الثالث من 2017، حيث سجلت (171,256,482) لاير سعودي.
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منشآت
كما أطلقت الحكومة أيًضا-من أجل دعم السوق- برنامًجا جديًدا 
يسمى "منشآت"، يهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة ودعمه وتطويره ورعايته وفًقا ألفضل الممارسات 
العالمية، لزيادة إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في 

إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين %20٪ إلى %35٪بحلول عام 
2030. يعمل برنامج منشآت على دعم قطاع المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة وتطويره وتنميته بما يتماشى مع أفضل الممارسات 
العالمية من خالل تنفيذ البرامج والمشروعات ودعمها من أجل 
تشجيع الثقافة وروح المبادرة واالبتكار، وتنويع مصادر الدعم 

المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مبادرات 
رأس المال االستثماري، ووضع سياسات ومعايير لتمويل 

المشروعات المصنفة كمنشآت صغيرة ومتوسطة. كما يقدم 
البرنامج أيًضا الدعم اإلداري والفني للمؤسسات ويساعدها 

على تطوير قدراتها اإلدارية تطوير قدراتها اإلدارية والفنية 
والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية وغيرها من 

القدرات، ويعزز كذلك التعاون بين مختلف الجهات الحكومية 
والدولية ذات الصلة بأهداف برنامج منشآت.

على الرغم من كون اقتصاد المملكة العربية السعودية 
يعد واحًدا من أسرع االقتصادات نمًوا في العالم فقد 

أظهرت المملكة مساهمة منخفضة نسبًيا من جانب قطاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يخص إجمالي الناتج 

المحلي ومعدل التوظيف. تبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي %33 وهي نسبة 

منخفضة مقارنًة باالقتصادات األكثر تقدًما. تساهم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا والواليات المتحدة بنسبة 

%64.3٪ و%50 من إجمالي الناتج المحلي على التوالي.
ومع ذلك فهي أعلى بالمقارنة بمعظم دول مجلس 

التعاون الخليجي. تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في عمان والبحرين في %14 و%28 فقط من إجمالي

الناتج المحلي على التوالي.

https://bit.ly/2UN7tqK المصدر:

08

%63 من المنشآت الصغيرة
والمتوسطة ال تتمتع 

بقدرة الحصول على التمويل
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مساهمة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي

العقبات المتكررة التي تواجهها
 المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رة
غي

لص
ت ا

شآ
من

 ال
مة

اه
س

م
ي

حل
لم

ج ا
نات

 ال
ي

مال
إج

ي 
 ف

طة
س

تو
لم

وا
 

رة
غي

لص
ت ا

شآ
من

 ال
مة

اه
س

م
ي

حل
لم

ج ا
نات

 ال
ي

مال
إج

ي 
 ف

طة
س

تو
لم

وا
 

رة
غي

لص
ت ا

شآ
من

 ال
مة

اه
س

م
ي

حل
لم

ج ا
نات

 ال
ي

مال
إج

ي 
 ف

طة
س

تو
لم

وا
 

متوسط نصيب الدولة من إقراض المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي القروض في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا - 2014

يبلغ متوسط حصة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
من إجمالي القروض %8.19٪ في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا، وهي تبلغ حوالي %3٪ في المملكة العربية 
السعودية. ال تتمتع نسبة %63 من المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في المنطقة بأي قدرة على الوصول إلى 
التمويل. ويقدر إجمالي الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة 

والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بنحو 240 مليار دوالر أمريكي.

https://bit.ly/2VQcZJG المصدر:
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 نظرة عامة
على الشركة

شركة الرائدة للتمويل ("الشركة") هي شركة سعودية مقفلة 
مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل 

التجاري رقم 1010314982 الصادر في الرياض في 21 رمضان 
1432 هـ (الموافق 21 أغسطس 2011). تعمل الشركة في تقديم 

خدمات التأجير التمويلي وتمويل الكيانات الصغيرة والمتوسطة 
في

 صورة إجارة ومرابحة وفًقا العتماد مؤسسة النقد العربي 
.)”SAMA“( السعودي

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "اللوائح التنفيذية لقانون 
اإلشراف على شركات التمويل" والتي تم نشرها في 24 فبراير 

2013 في أعقاب "قانون التأجير التمويلي" و"قانون اإلشراف على 
شركات التمويل" (القوانين) المنشور في 27 أغسطس 2012. 
لقد منحت هذه القوانين الشركات القائمة فترة سماح مدتها 

سنتن لتوفيق وضعها الحالي مع متطلبات القانون الجديد. 
حصلت الشركة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على 

ترخيص اعتماد مسبق برقم 361000017087 في 2 صفر 1436 
هـ. الموافق 24 نوفمبر 2014، ثم أصدرت مؤسسة النقد العربي 

السعودي الرخصة الرسمية للشركة في 30 ربيع الثاني 1437 
هـ.(الموافق 9 فبراير 2016) برقم 

والشركة لها فرع واحد في بريدة بموجب السجل التجاري رقم 
1131056928 الصادر في 24 شعبان 1437 هـ (الموافق 31 مايو 

2016) وفرع واحد في الدمام بموجب السجل التجاري برقم 
2051222088 في 17 ذي القعدة 1439 هـ (الموافق 30 

يوليو 2018).
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المساهمين

 تشكيل مجلس
اإلدارة

اسم المساهمين

اإلجمالي

ناصر عقيل عبد هللا الطيار

شركة شعاع لإلعمار واإلستثمار

عبد هللا الداود

شركة الطيار للتطوير العقاري
شركة الطيار القابضة

عدد األسهم
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نسبة الملكية
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عضو مجلس
اإلدارة أو 

أعضاء اللجنة 

 رئيس مجلسد. ناصر الطيار
اإلدارة

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

تنفيذي

 عضو مجلس
اإلدارة

 عضو مجلس
اإلدارة
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لجنة التدقيق

لجنة التدقيق
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 اإلدارة/ والعضو
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ناصر الداود
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سامر فرهود
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 مجلستصنيفالمنصب
اإلدارة

 لجنة
التدقيق

 لجنة االئتمان
والمخاطر

 لجنة المكافآت
والتعيينات

 2018 2018 20182019  اجتماع مجلس
اإلدارة

غائب د. ناصر الطيار
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 ينايرأكتوبريوليوأبريل

اجتماعات لجنة
االئتمان والمخاطر

2017  فبراير

2017  مايو

2017   أغسطس

2017  نوفمبر

2018  يونيو

 تواريخ لجنة
 االئتمان والمخاطر

عبد هللا
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النتائج التشغيلية
30,264,61843,265,937-30.05%

3,960,3824,268,9017.23%

26,304, 23638,997,036-33%

2,983,1533,358,874-11.19%

2018 A2017 A (%)

29,287,38942,355,910-31%

11,274,70910,241,212-10.09%

1,201,639976,957-23.00%

1,762,7500-100.00%

7,770,491

6,201,146

825,454

251,200

5,459,865

24,344,931

1,226,859

106,086

-42.32%

74.53%

32.72%

137%

الفرققائمة الدخل

 صافي النفقات التشغيلية

الدخل الناتج عن أنشطة التمويل

رسوم التمويل

مصادر الدخل األخرى

النفقات التشغيلية

الرواتب والنفقات المتعلقة بالموظفين

اإليجار والنفقات المتعلقة بالمباني

 الخسارة في األصول الناتجة عن الوفاء

نفقات إدارية وعامة

رسوم انخفاض قيمة التمويل

 اإلهالك واالستهالك

 صافي أنشطة التمويل

 إجمالي النفقات التشغيلية

أعد الجدول أعاله ألغراض توضيحية. تمت إعادة تصنيف بعض 
الحسابات لتوفير مقارنة أفضل للقارئ. توضح 2018 في هذا الرسم 

التوضيحي نتائج عام 2018 كاملة

صافي الدخل

صافي الدخل

ارتفع صافي الدخل بنسبة %137 من 106 ألف إلى 251 ألف منذ 
عام 2017 إلى عام 2018 على التوالي. ويعود سبب االرتفاع في 

صافي الدخل إلى انخفاض قيمة التمويل بنسبة %74.53. حدث 
أيًضا انخفاض في تكلفة استهالك األصول بنسبة %32.72 في 

عام 2018. ومع ذلك، فقد توسعت الشركة وافتتحت فرًعا جديًدا 
مما تسبب في زيادة في النفقات التشغيلية بنسبة 42.32% 

بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة %7.23٪من 4.26 مليون لاير 
سعودي إلى 2.98 مليون لاير سعودي من عام 2017 إلى عام 
2018، على التوالي. قامت الشركة بسداد القروض خالل العام.

الدخل الناتج عن
أنشطة التمويل 

الرواتب والنفقات 
المتعلقة بالموظفين 

النفقات العامة واإلدارية

انخفض من 43.26 مليون لاير سعودي إلى 30.26 مليون لاير 
سعودي أي بانخفاض قدره %30.05. حققت الشركة أرباًحا تصل 

إلى 90 يوًما ضد العمالء المتعثرين (بضمانات عقارية) بقيمة 
6.2 مليون لاير سعودي بعد التعميم الذي أصدرته مؤسسة 

النقد العربي السعودي في عام 2017. باإلضافة إلى ذلك، باعت 
الشركة أراضي الحاج وأقرت بأرباح مستحقة متأخرة قيمتها 4.7 

مليون لاير سعودي في عام 2017.

ارتفعت النفقات المتعلقة بالمرتبات والموظفين بنسبة ٪10.09% 
من 10,24مليون لاير سعودي إلى 11.27 مليون لاير من عام 

2017 إلى عام 2018 على التوالي. حيث زاد عدد الموظفين 
بنسبة %33.33٪ من 36 إلى 48 موظًفا من عام 2017 إلى عام 

2018 على التوالي.

ارتفعت النفقات العامة واإلدارية بنسبة %42.32 من 5.45 مليون 
إلى 7.78 مليون من عام 2017 إلى عام 2018 على التوالي. زاد 

إنفاق الشركة على حملتها التسويقية وقيدت في الدفاتر نفقات 
األمن السيبراني. حدثت زيادة طفيفة في الرسوم المهنية في 

الفترة الحالية مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي.
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52,689,909

16,638,429

38,301,419

150,000,000

26,409,890

9,990,811

14,470,571

150,000,000

99.50%

66.54%

164.68%

0.00%

130,877,915

3,869,766

945,352

1,418,154

16,575,345

113,525,787

14,577,767

588,285

1,415,642

7,713,393

15.28%

-73.45%

60.70%

0.18%

114.89%

7,669,569

27,521,193

16,267,503

27,403,239

-52.85%

0.43%

20182017

191,236,393156,203,180-22.43%

672,143

62,717,5568,622,389

558,961

-8.60%

643,567775,178

20.25%

64,044,265

255,269,658226,159,70812.87%

69,965,528

-16.98%

-8.47%

48,029,38851,971,871-7.59%

39,246,77115,058,856160.62%

87,276,15967,030,67330.20%

255,269,658226,159,70812.87%

167,993,499159,129,0355.57%

الميزانية
 (%) الفرق الميزانية

األصول

إجمالي األصول الحالية

إجمالي األصول طويلة األجل

إجمالي األصول

المجموع الحالي

إجمالي المطلوبات الطويلة األجل

إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

النقد وما يعادله/ وأرصدة البنوك

الرصيد في بداية السنة

رسوم انخفاض القيمة للسنة

المشطوب خالل العام

الرصيد في بداية السنة

حسابات الذمم المدينة: الحالية

مصاريف الودائع مسبقة الدفع

صافي حسابات الذمم المدينة: طويلة األجل

الحسابات الدائنة والمستحقات

دين طويل األمد

حصة رأس المال المدفوع

االحتياطيات القانونية

األرباح المحتجزة

األصول غير الملموسة

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

مزايا نهاية الخدمة للموظفين

صافي قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

القروض قصيرة األجل

أ أ

 ارتفعت محفظة الذمم المدينة للشركة بنسبة %6.02 من 182,59 مليون إلى 193,59 مليون من
 عام 2017 إلى عام 2018 على التوالي. تعود الزيادة إلى مصادر الدخل الجديدة للشركة التي

أضيفت في عام 2018

مخصص الديون المشكوك
في تحصيلها

زادت مخصصات الشركة بنسبة %216٪ من 2.26 مليون إلى 6.73 
مليون من عام 2017 إلى عام 2018. تدفع الظروف االقتصادية 

الحالية اإلدارة إلى اتخاذ إجراءات على أساس االستردادات 
المتوقعة ورهونات الضمانات مقابل القروض. ومن رأي اإلدارة أن 

هذه االنخفاضات في القيمة مؤقتة بطبيعتها

52,689,90926,409,890

130,877,915113,525,787

7,669,56916,267,503

3131 20172018

62,717,5568,622,389

6,732,473 2,267,269

ديسمبرديسمبر حركة مخصصات الديون المشكوك
في تحصيلها 

الرصيد في نهاية السنة
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اإلنجازات
2015

2016

2017

2018
تغيير االسم من "عالم العرب للتقسيط واإلجارة المحدودة" إلى 

"شركة الرائدة للتمويل"

تحويل هيكل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة مساهمة مقفلة

زيادة رأس المال إلى 150 مليون لاير سعودي
زيادة نسبة السعودة إلى ٪64%

إصدار ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي
زيادة التسهيالت البنكية إلى بنكين

توظيف مسؤول مخاطر بالشركة
إفتتاح فرع في القصيم

زيادة نسبة السعودة إلى ٪70%

الحصول على جائزة بيبان 2017
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9

تطبيق منصة الذكاء االصطناعي/ التعلم اآللي
توظيف رئيس إلدارة االلتزام

ترقية الرئيس السابق إلدارة االلتزام إلى القائم
بأعمال رئيس العمليات

توسيع قروضنا من 50 مليون إلى 200 مليون
لاير سعودي

توسيع مدى تأثير الشركة إلى الدمام وجدة

20

المنشآت الصغيرة
والمتوسطة تفضل

الرائدة للتمويل
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 السعودة والتدريب

 إدارة المخاطر

نتيجة اللتزام الشركة المستمر بزيادة إضفاء الطابع الوطني، 
ارتفعت نسبة المواطنين السعوديين إلى %83.3 من إجمالي 
الموظفين اعتباًرا من 31 ديسمبر 2018. باإلضافة إلى ذلك، 

زادت الشركة من عدد الموظفات حيث بلغت نسبتهن %22.9 من 
إجمالي القوى العاملة بالشركة اعتباًرا من 31 ديسمبر 2018

عقدت الشركة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 
دورات تدريبية في مجال الذكاء االصطناعي. وضعت الشركة 

برنامًجا تدريبًيا خاًصا في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة 
المتحدة للموظفين الكتساب خبرة عمل ذات قيمة في 
مجالنا في الخارج وإعادة جلب تلك الخبرة إلى المملكة

العربية السعودية.

إن التعقيد الذي أصبح عليه قطاع الخدمات المالية اليوم 
والعمليات التجارية وتنوع المواقع الجغرافية يتطلب تحديد 

المخاطر وقياسها وتجميعها وإدارتها إدارة فعالة، بما في ذلك 
التخصيص الفعال لرأس المال للحصول على معدل مثالي لعائد 

للمخاطر. باإلضافة إلى ذلك، يتوقع أصحاب المصلحة في الشركة، 
بما في ذلك الجهات التنظيمية، أن يكون لدى الشركة إطار عمل 

واضح وموثق يعالج العديد من أبعاد أعمال الشركة.

تمتلك الشركة مجموعة شاملة من السياسات التي تتناول 
جوانب مختلفة من إدارة المخاطر. سياسة إدارة المخاطر هي 

دليل السياسات الشامل الذي تم إعداده بما يتوافق مع إرشادات 
مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي يغطي المخاطر التي 

تتعرض لها الشركة في سعيها نحو تحقيق أهدافها التجارية، 
كما يصف أيًضا هياكل حوكمة المخاطر وسياسات إدارة المخاطر 
المعمول بها إلدارة المخاطر ومراقبتها والرقابة عليها من خالل 

إطار الرغبة في المخاطرة، ودليل سياسة االئتمان.

إن أنشطة الشركة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية، 
أال وهي: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر 
أسعار العموالت الخاصة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 
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يركز البرنامج الشامل إلدارة المخاطر في الشركة على عدم 
القدرة على التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار 

السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة. يتم تطبيق إدارة 
المخاطر من قبل اإلدارة العليا.

أهم المخاطر واألخطاء عليها ملخصة أدناه:

مخاطر السوق

المخاطر التشغيلية

إدارة مخاطر االئتمان

 استراتيجية إدارة
مخاطر االئتمان

 مخاطر العملة

مخاطر سعر العمولة

مخاطر السيولة

كان االقتصاد الشامل-ال سيما المجال المالي- يخضع للوضع 
المتوتر -مع النظر بعين االعتبار للوضع المالي العام للسوق، أو 

بمعنى أشمل الحالة "االقتصادية واالجتماعية-السياسية الكلية"، 
مع انخفاض قدرة العمالء على السداد. وقد تبنت شركة الرائدة 

- حتى تواكب الوضع المذكور سابًقا-موقًفا قوًيا تجاه وظيفة 
التحصيل إلى جانب وظيفة ضمان االكتتاب، كما أجرت الشركة 

أيًضا تحليالت قطاعية لما كان عليه الوضع وما أصبح عليه - وما 
إلى ذلك - على المحفظة من أجل الحفاظ على تحديث اإلدارة 

بالحركات داخل المحفظة.

تعرف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم 
كفاية أو فشل العمليات الداخلية، أو األشخاص أو األنظمة، 
أو الناتجة عن األحداث الخارجية. تقدم سياسة إدارة المخاطر 
التشغيلية للشركة تعريًفا للمخاطر التشغيلية على مستوى 
الشركة وتضع العمليات التي يتم بموجبها تحديد المخاطر 
التشغيلية وتقييمها ومراقبتها والتحكم فيها. يتم توثيق 

المكونات الرئيسية لهذا اإلطار بشكل شامل في وثيقة سياسات 
المخاطر التشغيلية للشركة.

تدير الشركة عمليات التعرض لمخاطر االئتمان، وهي مخاطر عدم 
وفاء أحد األطراف بالتزامه في إحدى األدوات المالية وتسببه 

في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تنشأ مخاطر االئتمان بشكل 
اساسي في أنشطة اإلقراض.

يعتمد نهج إدارة مخاطر االئتمان على أساس يحافظ على 
استقاللية ونزاهة تقييم مخاطر االئتمان. تمتلك الشركة إطار 

عمل شامل إلدارة مخاطر االئتمان، والذي يتضمن وظيفة 
مستقلة لمراجعة مخاطر االئتمان وعملية لمراقبة مخاطر 

االئتمان من خالل التحليالت. لذلك يتم الجمع بين عمليات إعداد 
تقارير االئتمان وبين السياسات الواضحة التي توجه عمليات 

االكتتاب اليومية وإدارة تعرض الشركة لمخاطر االئتمان. يتضمن 
هذا النهج حدود االئتمان الموضوعة لجميع العمالء بعد إجراء 

تقييم دقيق للجدارة االئتمانية التي يتمتعون بها. تتطلب 
جميع اإلجراءات الموضحة في دليل سياسة االئتمان للشركة 

والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، أن تتم مراجعة جميع 
المقترحات االئتمانية واعتمادها من قبل لجنة االئتمان

ومجلس اإلدارة.

تقتصر أنشطة الشركة على "العملة المحلية" فقط، أي الريال 
السعودي، وبالتالي ال تتعرض ألي مخاطر تتعلق بأسعار

العمالت األخرى.

تستخدم الشركة حالًيا مبادالت معدل الربح عندما تكون متاحة 
حتى حدود ارتفاعات التحوط في تكلفة التمويل التي قد تنشأ 

عند زيادة سعر الفائدة بين البنوك في سنغافورة           .

تحافظ الشركة على التحكم الصارم في وضع السيولة من 
خالل تحديث تقرير يومي بالنقدية. كما أن لدى الشركة عقد

"خط تسهيل ائتماني" مع بنكين من أجل تلبية متطلبات
السيولة التجارية.          

)SIBOR(
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 نظام مراقبة مخاطر
االئتمان وإعداد التقارير

نبذة عن الداتا روبوت

كيف يعمل الداتا روبوت
 المستحقات المتأخرة

وانخفاض القيمة

تتم مراقبة مخاطر االئتمان على أساس مستمر مع تقديم 
تقارير شهرية وفصلية رسمية إلى لجنة االئتمان واإلدارة العليا 

ومجلس اإلدارة لضمان أدراك التحوالت التي تطرأ على جودة 
االئتمان وأداء المحفظة إلى جانب العوامل الخارجية المتغيرة 

مثل الدورات االقتصادية والتجارية.

تصنف التسهيالت االئتمانية على أنها مستحقات متأخرة عند 
عدم استالم دفعة في تاريخ الدفع التعاقدي. تعتبر التسهيالت 

االئتمانية منخفضة القيمة بشكل عام إذا تأخرت الدفعة ألكثر 
من 90 يوًما وتم تخفيض تصنيف درجة التعرض إلى فئة السداد 

الداتا روبوت 
تلتقط منصة التعلم اآللي الخاصة بالداتا روبوت المعرفة والتجارب 

وأفضل الممارسات للرواد من علماء البيانات في العالم، وتقدم 
مستويات ال مثيل لها من التشغيل اآللي وسهولة االستخدام 

لمبادرات التعلم اآللي. يمكن الداتا روبوت المستخدمين في جميع 
مستويات المهارات من إنشاء نماذج التعلم اآللي عالية الدقة 

ونشرها في جزء صغير من الوقت.

يجري الداتا روبوت عمليات بحث عبر ماليين من الخوارزميات، 
وخطوات ما قبل معالجة البيانات، وعمليات التحول، والخصائص 

ومؤشرات الضبط من أجل تضييق نطاق الحلول الممكنة إلى 
مجموعة البيانات معينة وتنبؤات مستهدفة.

ثم يقوم بتقييم آالف النماذج بشكل متواٍز لتقديم أفضل نموذج 
تنبؤي في أقصر وقت ممكن. ال تتعدى عملية نشر نماذج التنبؤات 

مجرد نقرات قليلة بالماوس - ال يلزم إعادة الترميز أو الترجمة.

يؤدي صغر حجم مجموعة علماء 
البيانات مع القدر الكبير من الوقت 

الالزم إلنشاء نماذج تنبؤية ونشرها 
إلى عدم قدرة العديد من الشركات 

على تسليم المشروعات العاجلة 
سريًعا.

طلب
خوارزمية

تنبؤية

توريد 
الموارد 
الداخلية

الطلب غير الملبى
لعلوم البيانات

الوقت

 مبين أدناه لقطات توضح بعض ميزات الداتا روبوت التي وضعها

لماذا يوجد الداتا روبوت
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يقدم الداتا روبوت خبرة مدمجة في 
مجال علوم البيانات ويقوم بالتشغيل 

اآللي لألجزاء العاجلة في بناء النموذج 
ونشره، مما يقلل من معدل التغير في 

التنبؤ من شهر إلى آخر.

تمكين عالم البيانات 
والهندسة من وضع 
النماذج التنبؤية قيد 
اإلنتاج بسرعة كبيرة

تمكين المحلل من 
بناء النماذج التنبؤية 

ونشرها

ما تم التنبؤ به

اختبار دقة البيانات

منحنى معدل التغيير

ة)
دق

ي (
يق

حق
ي 

جاب
 إي

دل
مع

معدل إيجابي كاذب (هبوط)

قع
وا

ال

الوقت

سد الثغرات

النماذج التي تم وضعها:
احتمال التخلف عن السداد "عمر القرض"

حتمال التقصير "األساس الشهري" المعيار الدولي
للتقارير المالية 9

حساب الدفع المبكر االفتراضي
الكشف عن الحاالت الشاذة "التعلم دون إشراف"

النماذج التي هي قيد التنفيذ:
تنبؤات التخلف عن السداد لمدة 12 شهرا لألصول الجديدة

التنبؤ بمتوسط عدد األيام التي قد يتخلف فيها العميل
عن السداد
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 االمتثال ألحكام
الشريعة اإلسالمية

شركة الرائدة للتمويل لديها هيئة شرعية تشرف على جميع 
منتجاتها المالية. تضم الهيئة الشرعية عضوية الدكتور محمد 

بن سعود العصيمي، والدكتور يوسف بن عبد هللا الشبيلي. كال 
العضوين لديهما منشورات مستفيضة فيما يتعلق بالمعامالت 

المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. كل من العضوين هو 
عضو في عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحترمة. يتم دعم 
الهيئة الشرعية من قبل أمانة الهيئة الشرعية ومدقق لالمتثال 

ألحكام الشريعة اإلسالمية. يتم تدقيق امتثال جميع معامالت 
الشركة ألحكام الشريعة على أساس ربع سنوي.

إعالن مجلس اإلدارة

المدققين

 المعايير
المحاسبية

 يعلن مجلس اإلدارة بموجب هذا اإلعالن أنه وفًقا لمعرفته 
ومعتقداته وفي جميع النواحي المادية:

تم االحتفاظ بالدفاتر والحسابات الصحيحة؛
نظام الرقابة الداخلية سليم من حيث التصميم؛ 

وال توجد شكوك معتبرة فيما يتعلق بقدرة الشركة على 
االستمرار كمنشأة عاملة 

عين اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 7 يونيو 2017 شركة 
إرنست آند يونج كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2017

تتبع الشركة المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن 
مؤسسة النقد العربي السعودي )SAMA( والمعايير الدولية

إلعداد التقارير المالية )IFRS(. كما تعد الشركة بياناتها المالية 
وفًقا للوائح الشركات في المملكة العربية السعودية، والنظام 

األساسي للشركة.


