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 م 31/12/2020تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية في 

 

 املساهمين الكرام :

 

ــرنا أن نقــدم    لتقريـرتضمـن هـذا ا حيثالتقريــر الســنوي ملجلــس إدارة شــركة النايفات ثــم التصويت عليــه،  إلى جمعيتكم املوقرةيسـ

 -:مايلي

 إستعراض أداء الشركة التشـغيلي واملالـي والقوائـم املاليـة وإيضاحاتهـا  .1

تـم  بالذكـر أنـه ، ومـن الجديـر عنه كمـا تضمـن هـذا التقريـر معلومـات تفصيليـة عـن أعضاء مجلـس اإلدارة واللجان املنبثقـة .2

 تىح، وقـد روعي تبنـى درجـة عاليـة مــن الشــفافية واإلفصــاح  وفقـا ملتطلبـات نظام الشـركات الصـادر عـن وزارة التجـارة هإعـداد

 . كل مـا يسـاعدهم فـي اتخـاذ قراراتهـمأصحــاب املصالـح فـي النايفات يضمــن تزويــد الســادة املســاهمين واملســتثمرين و 

 األنشطة الرئيسية 

 

 النشاط الرئيس ي للشركة هو تقديم الحلول التمويلية 
ً
للعمالء من األفراد واملؤسسات واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفقا

لنظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك 

 املركزي السعودي.

 

كما هو محدد في نظام مراقبة شركات التمويل "شركة مساهمة مرخص لها  تعمل الشركة في مجال التمويل اإلسالمي غير املصرفي

بممارسة األنشطة املالية"، وتخضع ألنظمة البنك املركزي السعودي، حيث أنها مرخصة من ِقبل البنك املركزي السعودي 

هـ )املوافق 26/02/1445م( وينتهي في 31/12/2013هـ )املوافق 28/02/1435بتاريخ  201312/أ ش/5بالترخيص رقم 

 لترخيص البنك املركزي السعودي ونظامه11/09/2023
ً
 : ياألساس  م( ملمارسة األنشطة التالية وفقا

 

 التمويل االستهالكي 

 اإليجار التمويلي 

 تمويل بطاقات االئتمان 

 تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

 

التمويل الجماعي عبر منصة  خدمات التقنية املالية منتج وحصلت الشركة على خطاب عدم ممانعة من البنك املركزي على تقديم 

 .( Sandboxالبيئة التجريبية ) مظلة والذي يندرج تحت يولند
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 الرؤية، والرسالة، واالستراتيجية

 

 أ. الرؤية

يث تصبح الشريعة اإلسالمية، بحأن نكون شركة رائدة في قطاع التمويل، من خالل تقديم حلول مالية متميزة عاملية املستوى تتوافق مع 

 . الخيار املفضل لتمويل األفراد واملنشآت الصغيرة واملتوسطة

 

 الرسالة

السعي إلى تحقيق مستوى نمو ثابتة من خالل التوسع الجغرافي لشبكة خدماتنا عن طريق إيجاد حلول تمويل مبتكرة متوافقة مع أحكام 

 وتوقعاتهم املتغيرة باستمرار. الشريعة اإلسالمية لتلبية احتياجات العمالء

 

 االستراتيجية ج.

 أن تكون الشركة الرائدة في تقديم منتجات وخدمات التمويل املبتكرة واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، بما يحقق القيمة املضافة

والعمل ذو الخبرة والكفاءة العالية، الذي ينفذ ويرجع نجاح الشركة إلى فريق اإلدارة  ويعظم الفائدة لعمالئها وموظفيها ومساهميها،

 2030تعتقد الشركة أن استمرار نمو اقتصاد اململكة العربية السعودية ومبادرات رؤية  .استراتيجيتها بكفاءة وبما يتماش ى مع رؤيتها

ر املصرفية في جد املؤسسات املالية غيوالتوسع في قطاع املؤسسات املالية غير املصرفية وبرنامج تطوير القطاع املالي سوف يعزز من توا

 .قطاع الخدمات املالية داخل اململكة والذي من شأنه أن يعزز الطلب على التمويل

 

 :وترتكز األهداف االستراتيجية للشركة على ما يلي

 تمكين الوصول السهل إلى التمويل

تهدف استراتيجية الشركة إلى توفير التمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية بإجراءات مبسطة وميسرة لعمالئها. ولتحقيق هذا الهدف، 

أنشأت الشركة شبكة فروع قوية في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية. وتركز الشركة على تلبية حاجة العمالء إلى السيولة الفورية 

 صرف التمويل للعمالء من خالل عملياتها املبسطة والسريعة لالعتماد والصرف.   بضمان سرعة

 

 توسيع نطاق االنتشار في سوق التمويل وشرائح العمالء

 سعيا إلى تحقيق تطلعاتها، تواصل الشركة التركيز على أعمالها الرئيسية في قطاع التمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية بالتركيز على

ها من األفراد والشركات الصغيرة واملتوسطة. كما تهدف الشركة إلى تحسين مستوى أعمالها من خالل   زيادة عدد فئات العمالء و عمالئ

 االنتشار الجغرافي. 

 وفي سبيل ذلك، تركز الشركة على احتياجات التمويل لدى العمالء واالبتكار لتصميم وتقديم منتجات تلبي تلك االحتياجات. حيث تدرك

أهمية تطوير منتجات وخدمات جديدة مبتكرة لتوسيع نطاق االنتشار في السوق من أجل التكيف مع التغيرات في قطاع الخدمات املالية. 

وتسعى الشركة لتكون الخيار املفضل لتمويل العمالء والشركات الصغيرة واملتوسطة. وبالتالي، فهي تخطط لتحقيق أقص ى نمو لألرباح 

 تها السوقية في هذا القطاع.من خالل زيادة حص
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 الحفاظ على جودة املحفظة االئتمانية

تأثير وتسعى الشركة إلى نمو محفظتها دون ال. لضمان النمو املستداموقوتها تركز الشركة على الحفاظ على جودة محفظتها االئتمانية 

 ويلية.  االئتمانية الصارمة في محاولتها لزيادة قاعدة عمالئها ونمو محفظتها التم وربحيتها مع التقيد بمعاييرها على جودة محفظتها التمويلية

 املرونة

بالنسبة ملعظم األنشطة التجارية. وتقوم الشركة بمراجعة  التحدياتيعتبر تحقيق املرونة االستراتيجية والتشغيلية من أبرز 

ع تغيرات ظروف السوق وتحديث سياسات الحوكمة لديها. على سبيل استراتيجياتها وتحديثها بشكل دوري بهدف التكيف باستمرار م

م. كذلك 2020املثال، مع زيادة استعمال املدفوعات غير النقدية في اململكة، أطلقت الشركة نشاط بطاقات االئتمان الخاصة بها في عام 

 مع املمولين للحد من تأثير تتهدف الشركة إلى استباق ظروف السوق املتغيرة لدعم الربحية من خالل التحوط وإعا
ً
غير دة التفاوض دوريا

 أسعار الفائدة على هوامش ربحيتها. 

 استراتيجية التوسع

 تمويل األفراد .1

 عدد موظفين بالنظر إلى 
ً
تتمتع بقدرة فإن الشركة منسوبي القطاع العسكري(،   مليون شخص بما في ذلك1.5القطاع الحكومي )تقريبا

وتعمل على توسيع نطاق توجه  عميل من القطاع الحكومي،  45,000 الحالي البالغ حوالي عن مستواهفي السوق  انتشارهازيادة عالية على 

يدة في املناطق الجد فروعهاافتتاح معظم  نشاطها التمويلي نحو شرائح إضافية من العمالء املستهدفين. وفي هذا اإلطار، تعتزم الشركة

القطاعين املدني والعسكري بشكل أساس ي مع استهداف بقية الشرائح املستهدفة عبر البيع  وميين منعلى املوظفين الحكتركز  التي

  .املباشر والقنوات األخرى، وتسعى الشركة كذلك إلى االستفادة من الوسائط عبر اإلنترنت لتوسيع نطاق الوصول للعمالء
ً
على  وعالوة

 ارتفاع نسبة مشاركة النساء في قطاعات ذلك، من املتوقع زيادة الدعم الحكومي عبر البرام
ً
ج املوجهة لدعم القطاع الخاص و أيضا

 األعمال. 

 الصغيرة واملتوسطةاملنشأت تمويل  .2

ى بدعم من الصغيرة واملتوسطة والتي تحظ املنشأتتتوفر لشركات التمويل في اململكة العربية السعودية فرصة كبيرة لتمويل قطاع 

 للرؤية السعودية  %35الحكومة حيث من املتوقع أن يساهم هذا القطاع بنسبة 
ً
. وتوفر بيئة السوق 2030من الناتج املحلي اإلجمالي وفقا

 كبيرة للشركة لتاملنشأت الحالية والدعم الفعال الذي تقدمه الحكومة لقطاع 
ً
تمويلية وسيع أنشطتها الالصغيرة واملتوسطة فرصا

الصغيرة واملتوسطة في مختلف القطاعات. وتعتزم الشركة االستفادة من هذه الفرصة من خالل توسيع محفظة تمويل املنشأت لتشمل 

 ة واملتوسطةالصغير املنشأت الصغيرة واملتوسطة عبر فروعها اإلقليمية. وتهدف الشركة إلى مواصلة زيادة حضورها في قطاع املنشأت 

ودعم مساعي الحكومة الهادفة لتطوير هذا القطاع. كما وتخطط الشركة لتقديم مجموعة متنوعة من التمويل للشركات الصغيرة 

 واملتوسطة. 

 

 بطاقات االئتمان   .3

مانية في تم بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة فيزا إنترناشيونال لتقديم خدمات بطاقات فيزا االئ2019قامت الشركة خالل عام 

اململكة العربية السعودية، وحصلت على ترخيص ممارسة أعمال تمويل بطاقات االئتمان. وتعد الشركة أول مؤسسة مالية غير مصرفية 

 ٌتصدر بطاقات فيزا االئتمانية في اململكة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

؛ تخطط الشركة %70منها الوصول بحجم املعامالت الغير النقدية لنسبة وما تتضمنه من أهداف  2030في ضوء الرؤية السعودية 

لتوسيع أعمالها لتشمل بطاقات االئتمان. وتهدف الشركة بشكل أساس ي إلى بيع منتجات بطاقات االئتمان الخاصة بها إلى قاعدة عمالئها 
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علما بأن الشركة  ،ئتمان وتعريف عمالئها على هذا املنتجالحاليين. كما تهدف إلى االستفادة من منصتها التسويقية لتوفير بطاقات اال 

 .م2021اطالقها في منتصف عام  يتوقعوالتي للمنشأت االن تقوم دراسة جدوى الصدار بطاقات ائتمانية 

 مع توجه الدولة
ً
دعمها و  تعمل الشركة على تقديم البطاقات كمنتج تمويلي اضافي وذلك تلبية لرغبات وحاجات عمالء الشركة وتماشيا

 لتنويع منتجات الشركة 
ً
للتحول الرقمي واملدفوعات األلكترونية واملتزامن مع بروز جيل جديد يعتمد بشكل اكبر على التقنية وأيضا

 وتوسيع نطاق أعمالها واألستفادة من عمليات البيع التقاطعي بين املنتجات املختلفة.

  "منصة التمويل الجماعي "يوليند .4

، تعد أحد قنوات التمويل املعتمدة على استخدام التقنية املالية املنصة اإلكترونية 
ً
املسجلة واململوكة للشركة و التي تم اطالقها مؤخرا

 بأهمية التحول الرقمي.
ً
 لعمالء  املنشأت الصغيرة واملتوسطة التي تهدف الى تسريع وتسهيل األجراءات وعيا

 التوسع الجغرافي

الرئيس ي ها فهي تمتلك باإلضافة إلى مكتب .النطاق من أجل زيادة انتشارها الجغرافي الواسع فروعهاتخطط الشركة ملواصلة توسيع شبكة 

 تحت اإلنشاء في مدينة  26في مدينة الرياض، 
ً
 منهم فرعا

ً
. شبكة 2021و من املتوقع أن يبدأ نشاطه في الربع األول من العام  الخبرفرعا

منطقة في اململكة. وتعمل الشركة من خالل شبكة كبيرة من الفروع واملبيعات  13موزعة في معظم مناطق اململكة والبالغ عددها  الفروع 

حلول تمويلية  توفر فيهاتتلك التي تتمتع بتعدد سكاني مقبول وال  خاصةاملباشرة، وتهدف إلى التركيز في املستقبل على املناطق البعيدة، 

قواعد وال الحكوميةوتوفر املكاتب  التعداد السكانيالجديدة باستخدام عدة معايير تشمل  فروعهاالشركة مواقع  روتختامتعددة. 

 لة.في عدة مدن على مدى السنوات األربع املقبجديدة لفتح سبعة فروع  إدارة الشركةشركات القطاع الخاص. وتخطط  ومكاتبالعسكرية 

 أثار الجائحة 

، خلف اثاره تبعات اقتصادية سلبية أثرت على حميع دول العالم  Coronavirus (COVID-19)هد العالم وباء م،ش2019في أواخر عام 

بشكل عام ، ولتخفيف هذه التبعات السلبية اتخذت الحكومة الرشيدة فيما يخص نشاط قطاع التمويل وعمالئه عدد من اإلجراءات 

بعدة إجراءات للمحافظة على متانة األقتصاد ولتقوية القطاع املالي بشكل عام للوقوف امام  السعودي الوقائية منها قيام البنك املركزي 

 تأثيرات األزمة واملحافظة على كل من الشركات في القطاع والعمالء، 

 

 :19-برنامج البنك املركزي السعودي لدعم القطاع الخاص في مواجهة اآلثار املالية واالقتصادية لفيروس كوفيد

مليار ريال سعودي في مارس  50البنك املركزي السعودي عن إطالق برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بقيمة إجمالية تبلغ حوالي أعلن 

، وذلك في إطار دوره لتفعيل أدوات السياسة النقدية املتاحة وتعزيز االستقرار املالي، بما في ذلك تمكين القطاع املالي من دعم نمو 2020

( والتخفيف من حدة آثاره املالية واالقتصادية املتوقعة 19-ودعم جهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا )كوفيدالقطاع الخاص، 

 على القطاع الخاص، والسيما على قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة.

 

 دابير تشمل ما يلي:ويهدف البرنامج إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه من تعزيز النمو االقتصادي من خالل مجموعة من الت

 

: دعم تمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة
ً
 أوال

يهدف البرنامج إلى التخفيف من آثار التدابير االحترازية ملكافحة فيروس كورونا على قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة، وتحديًدا  

كينه من النمو خالل املدة القادمة واملساهمة في دعم تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس املال العامل لهذا القطاع وتم

 النمو االقتصادي واملحافظة على التوظيف. ويتكون البرنامج من ثالثة عناصر أساسية على النحو التالي:
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مليار ريال سعودي تقريًبا لصالح البنوك وشركات التمويل مقابل تأجيل  30برنامج تأجيل الدفعات: إيداع مبلغ يصل إلى  .1

سداد مستحقات القطاع املالي )البنوك وشركات التمويل( ملدة ستة أشهر على قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة كما في 

 تاريخه.

مليار ريال سعودي، عن طريق  13.2برنامج تمويل اإلقراض: تقديم تمويل ميسر للشركات الصغيرة واملتوسطة يصل إلى مبلغ  .2

ل لقطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة تستهدف دعم استمرارية األعمال ونمو هذا منح قروض من البنوك وشركات التموي

 القطاع خالل املرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو االقتصادي واملحافظة على مستويات التوظيف في هذه الشركات.

وك وشركات التمويل لتمكينهم  من إعفاء مليار ريال سعودي لصالح البن 6برنامج دعم ضمانات التمويل: إيداع مبلغ يصل إلى  .3

الشركات الصغيرة واملتوسطة من تكاليف برنامج كفالة بغرض املساهمة في تخفيض تكلفة اإلقراض للمنشآت املستفيدة 

 م ودعم التوسع في التمويل.2020من هذه الضمانات خالل العام املالي 

: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكت
ً
 رونيةثانًيا

وقد تحقق هذا من خالل دعم رسوم املدفوعات لجميع املتاجر ومنشآت القطاع الخاص حيث تحمل البنك املركزي السعودي تلك  

مليون ريال  800أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تجاوزت  3الرسوم لصالح مقدمي خدمات املدفوعات املشاركين في املنظومة الوطنية ملدة 

 سعودي.

 

 :
ً
 ثالثا

قِرت في مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة، فيما
ُ
يقوم البنك املركزي السعودي  يتعلق باملنشآت املتأثرة جّراء التدابير االحترازية التي أ

 حالًيا بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل املدفوعات املتعلقة بتمويل هذه املنشآت.

:
ً
 رابعا

القطاع املصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما ُيعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة يؤكد البنك املركزي السعودي أن 

التحديات واألزمات املستقبلية ، وقد انعكست هذه املؤشرات إيجاًبا على استمرار البنوك التجارية في أداء دورها املحوري في التنمية 

كزي السعودي استمراره في القيام بدوره في املحافظة على االستقرار املالي، وزيادة كفاءة االقتصادية في اململكة، كما يؤكد البنك املر 

 .٢٠٣٠القطاع املالي لدعم تحقيق رؤية اململكة 

 

 على النحو التالي: 2020جاءت التطورات الرئيسية في لوائح البنك املركزي السعودي في عام 

 :2020لوائح شركات التمويل التي تقبل الودائع لعام 

تنطبق لوائح البنك املركزي السعودي على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع والتي تزاول أعمالها في اململكة. ويرد ملخص الالئحة  

 على النحو التالي:

 ال يجوز ألي شركة تمويل مزاولة أعمال قبول الودائع دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك املركزي السعودي 

 لتعيينها كشركة تمويل تقبل الودائع.

  يجب أن ُيرفق بطلب الحصول على موافقة البنك املركزي السعودي ملزاولة أعمال قبول الودائع دراسة الجدوى وخطة عمل مدتها

الربحية  لثالث سنوات لعملية قبول الودائع املقترحة توضح بالتفصيل الرسالة والرؤية ونطاق العمليات التجارية وطبيعته وتحلي

 والضوابط الداخلية وإجراءات املراقبة.

 

 :2020القواعد التي تحكم تصنيف حجم التعرض للمخاطر االئتمانية ورصد املخصصات لعام 

 تتمثل األهداف الرئيسية لهذه القواعد في تمكين شركات التمويل من

 .تقييم درجة املخاطر االئتمانية املرتبطة بالتعرض للمخاطر 
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 التعرض للمخاطر بحكمة. تقويم محفظة 

 .تحديد ورصد مخصصات كافية للخسائر االئتمانية املتوقعة بعد تنفيذ حوكمة قوية 

 تحقيق التوحيد واالتساق في تصنيف التعرض للمخاطر ومنهجيات رصد املخصصات.

 

  -قدمت النايفات على الفور عدة مبادرات للحد من األثر املالي وغير املالي للوباء مثل:

 وعي املوظفين باحتياطات السالمة ضد  زيادةCOVID-19 

 ضمنت استراتيجية العمل من املنزل ملعظم املوظفين بسبب اإلغالق 

  بمبلغ احتياطي مناسب ألحتياج وأعمال الشركة املستقبلية 
ً
تم تحديد املبالغ الالزمة لتسيير أعمال الشركة واألحتفاظ ايضا

املتوقعة و تمت مراجعة املبالغ املتوفرة واألحتياطية بشكل دوري عبر ادارة الشركة عند الحاجة بناًء على الخطة املعدلة 

 لسير األعمال واحتياجات العمل
ً
 واللجان املعنية وذلك طبقا

  تم إعادة صياغة الخطة األستراتيجية الخمسية  ووضع خطة وأهداف تناسب مستجدات املرحلة الحالية على أن تراجع خالل

 ا يتناسب مع الفترة القادمة.تم تطويرها وتعديلها بمم  وي2021العام 

 

 وعلى مستوى املنطقة بشكل مالحظ وكان هناك تأثر على اعمال الشركة  مثل  COVID-19منذ اندالع أزمة 
ً
، تأثر األقتصاد عامليا

 ريق البيع والتسويق واجراءاتانخفاض املبيعات وعليه اتخذت األدارة اجراءات احترازية واستثنائية سريعة خاصة بأجراءات عمل ف

 واألهتمام بمستوى اداء فريق التحصيل بشكل عام بقصد املحافظة على مستويات األداء ونوعية املحفظة و تقليل 
ً
ائتمانية أكثر تحوطا

 في أداء الشركة خالل نهاية الربع األول و 
ً
اني من العام، الربع الثتأثر مستويات الربحية بأثر الجائحة خاصة أن تأثير الجائحة كان مالحظا

ولكن كان لألجراءات املتخذة وتعديل األستراتيجية ووضع أهداف متحفظة في بداية األزمة من قبل مجلس األدارة بالغ األثر في تعديل 

ستثنائي امسار التأثر وبفضل هللا ثم الدعم الحكومي وجدارة ادارة الشركة التي عملت بجد وتفاني لوضع الخطط الداخلية بشكل فعال و 

مع تبني  األستراتيجية العامة للشركة مما نتج عنه تحقيق األهداف املوضوعة بل وتخطيها بشكل ملحوظ وتحقيق مستوى أداء عالي قلل 

 من أثار الجائحة و كان تعامل األدارة مع الحدث بمستوى تطلعات املجلس والسادة املساهمين عبر العمل على تحديد وتقييم 
ً
كثيرا

طرح منتجات اضافية كبطاقات األئتمان ومنتج التقنية املالية )منصة يولند( وتعديل املنتجات القائمة لتواكب التغيرات التي املخاطر و 

 استثنائية.
ً
 احدثتها الجائحة مع املحافظة على الجودة ومستوى السيولة وأداء التحصيل، وكان ذلك خالل فترة جدا

 املعلومات املالية واإلحصائية

 ملعايير املحاسبة الدولية  م2020ديسمبر من العام املالي  31املالية املنتهية في  السنةوائم املالية املدققة للشركة عن أعدت الق
ً
، وفقا

(IFRS9)  ألغراض تتعلق بالضرائب والزكاة، وتمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات  البنك املركزي السعودي واملعدلة من قبل

محاسبون قانونيون( )"املحاسب القانوني"(. وقد تم إدراج هذه القوائم املالية. (PWC) القانوني للشركة )برايس وتر هاوس كوبرز 

 وتصدر الشركة قوائمها املالية بالريال السعودي.

حيح. تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحتوي عليها هذا التقرير ياملعلومات املالية واإلحصائية التي وتجدر اإلشارة إلى أن بعض 

 .في هذا التقرير  وعليه، فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما هو مذكور 
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 (تر هاوس كوبرز يس و )برا القوائم املالية وتقرير املحاسب القانوني

 املالية القوائم مراجعة حول  تقرير

 رأينا

في  افي رأينا، أن القوائم املالــية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، املركز املالي لشركة النايفات للتمويل )"الشركة"( كم

 للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة ف 2020ديسمبر  31
ً
اململكة  يوأداءها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا

 العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

 ما قمنا بمراجعته

 تتألف القوائم املالية للشركة مما يلي:

  2020ديسمبر  31قائمة املركز املالي كما في 

 قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية في ذلك التاريخ 

 قائمة التغيرات في حقوق املساهمين للسنة املنتهية في ذلك التاريخ 

 قائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ 

 .إيضاحات حول القوائم املالية، التي تتضمن ملخص السياسات املحاسبية الهامة 

 

 الرأي أساس

 ملعايير املراجعة الدولية املعتم
ً
ها دة في اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه املعايير تم توضيحلقد قمنا بمراجعتنا وفقا

 في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية.

 

 نعتقد أن أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.

 

  االستقاللية

 لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية املتعلقة بمراجعتنا للقوائم املالية،  إننا مستقلون عن
ً
الشركة وفقا

 لهذه القواعد.
ً
 كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

 

 مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم املالية

 للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية، إن اإلدارة مسؤولة عن 
ً
اإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية وفقا

 
ً
 واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروريا

 قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. لتتمكن من إعداد

 

ن األمور ع -عند الضرورة  -عند إعداد القوائم املالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح 

بي ما لم تنو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل املتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية املحاس

 حقيقي بخالف ذلك.

 

 إن لجنة املراجعة مسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للشركة.
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 املالية القوائم مراجعة حول  املراجع مسؤوليات

كانت القوائم املالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا

عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا. ُيعد التأكيد املعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية 

 ملعايير املراجعة الدولية املعتم
ً
 عن تحريف جوهري عناملراجعة التي تم القيام بها وفقا

ً
د دة في اململكة العربية السعودية، ستكشف دائما

َعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من املتوقع إلى حد معقول أن تؤثر 
ُ
وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وت

 ملالية.على القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون بناًء على هذه القوائم ا

 

 ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة العربية السعودية، نمارس الحكم ا
ً
ينهي ملوفي إطار عملية املراجعة التي تم القيام بها وفقا

 بما يلي:
ً
 ونحافظ على الشك املينهي خالل عملية املراجعة. كما نقوم أيضا

 

 ئم املالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوا

إجراءات مراجعة ملواجهة هذه املخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم 

طؤ على توا اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من املخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش

 أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

 

  ،الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية املتعلقة بعملية املراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف

 وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

  مدى مالءمة السياسات املحاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي تقييم

 قامت بها اإلدارة.
 

  استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية املحاسبي، وبناًء على أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد

تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الشركة على ما إذا كان هناك عدم 

االستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات 

م ات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة املراجعة التي تالعالقة في القوائم املالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاح

الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في 

 أعمالها.

 

  املالية القوائم مراجعة حول  املراجع مسؤوليات

  املحاسبي، االستمرارية ملبدأ اإلدارة استخدام مالئمة مدى استنتاج
ً
 هناك كان إذا فيما الحصول عليها، تم التي املراجعة أدلة إلى استنادا

  تثير قد ظروف أو بأحداث يتعلق جوهري  تأكد عدم
ً
  شكا

ً
  االستمرار على الشركة قدرة حول  جوهريا

ً
 توصلنا وإذا .االستمرارية ملبدأ وفقا

 كانت إذا رأينا تعديل أو املالية، القوائم في الصلة ذات اإلفصاحات إلى تقريرنا في االنتباه لفت علينا يتعين جوهري  تأكد عدم وجود إلى

 .املراجع تقرير تاريخ حتى عليها الحصول  يتم التي املراجعة أدلة على تتوقف لها نتوصل التي االستنتاجات إن .كافية غير اإلفصاحات تلك

 .االستمرارية عن التوقف إلى الشركة تدفع قد املستقبلية الظروف أو األحداث فإن ذلك، ومع

 تمثل املعامالت املالية القوائم كانت إذا ما وتحديد اإلفصاحات، ذلك في بما ومحتوياتها، ونسقها املالية للقوائم العام العرض تقييم

 .العادل العرض يضمن الذي النحو على العالقة ذات واألحداث
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 نتائج أعمال الشركة 

 .م2019مع نتائج اعمالها عن عام   م2020لعام  املالية فيما يلي مقارنة لنتائج اعمال الشركة

  

   م ) الف ريال ( 2019عام  م ) الف ريال ( 2020عام  

   213,532 225,761  صافي الدخل قبل الزكاة

   218,821 201,465 صافي الربح 

   2.19 2.04 ربح السهم بالريال 

 

واالزمة االقتصادية م لظروف جائحة كورونا 2019م مقارنة بالعام املاض ي 2020لهذا العام  صافي الربح النخفاضيعود السبب الرئيس ي 

 .صافي دخل قبل الزكاة اعلى من العام السابقاال ان الشركة حققت  العاملية،

 

 املبيعات 

وقد ريال ،  943,446,320م  2019عام ريال مقارنة بمبيعات  516,445,000مبلغ وقدرة  م2020لعام  ) أفراد ( مبيعاتحققت الشركة 

  حسب الجدول التالي : بسبب تأثير جائحة كوروناقامت بإتباع نهج إئتماني محافظ وذلك 

 التحليل الجغرافي ملبيعات الشركة
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صافي الربح صافي الدخل قبل الزكاة
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16%
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 الطرح العام 

ا بعد ار إليها فيمكمستشار مالي لها فيما يخص الطرح )ويشوقد قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية 

  ملستشار املاليابـ
ً
 لسجل اكتتاب املؤسسات ومديرا

ً
 (  عهد التغطيةمتوكمتعهد لتغطية الطرح )  (،مدير االكتتابلالكتتاب ) (، ومديرا

 -مع كل من : عدد من اإلتفاقيات( من رأس مال الشركة وتم توقيع  % 35) بالتخارج وطرح ما نسبته

 كمستشار قانوني  –مقرن آل شعالن وايت آند كيس  -

 كمستشار مالي   -مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركائه  -

 كمستشار تسويق –شركة الرؤية العربية للتسويق املحدودة  -

 كمستشار عالقات عامة و عالقات مستمثرين  –شركة فنزبري  -

 مستشار قانوني للوكالء –الثام وواتكينز  -

 حلول غرفة البيانات املرئية )خاضع ملوافقة البنك املركزي السعودي ( –ليون كايت وركس اكي -

 يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من املستثمرين هما:

  (: الفئات املشاركة أ الشريحة ) -1

  الشريحة )ب(: املكتتبين األفراد -2

 

ومن ضمن املرشحين شركة االنماء لالستثمار علما بأن عضو ومدير اكتتاب مشارك مشارك تغطية متعهد  تعيين دراسة الشركة بصدد

 رئيس التنفيذي في شركة اإلنماء.الهر اللوزي يشغل منصب نائب ااملجلس االدارة األستاذ / محمد ط

 

 م 2021ومن املتوقع ان يتم الطرح خالل عام 

 

26,708,000

63,560,000

2019 2020

مبيعات تمويل املنشأت الصغيرة واملتوسطة
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 العالمة التجارية 

انتشار في جميع أنحاء اململكة بفضل تاريخها العريق وابتكاراتها في تقديم خدمات التمويل التي بنتها على تحظى العالمة التجارية للشركة 

عام، باإلضافة إلى تلبية احتياجات العمالء. وتعتقد الشركة أنها تتمتع بمكانة رائدة في تقديم منتجات وخدمات التمويل  18مدار 

 مكانة مرموقة بين اإلسالمي الشامل حيث حققت نجاحا ملحوظ ف
ً
ي قطاع شركات التمويل في اململكة العربية السعودية، و تتبوأ حاليا

 للخدمات الجيدة 
ً
أكبر الشركات. كما قد رسخت الشركة حضورها القوي وسمعتها الجيدة في القطاع املالي في اململكة، مما جعلها مقياسا

 التي تقدمها شركات التمويل غير املصرفي.

 

 

 

 

 وتواجد في جميع أنحاء اململكة وزيع قويةشبكة ت

شركة النايفات هي واحدة من أكبر شركات التمويل غير املصرفي في اململكة العربية السعودية من حيث عدد الفروع والتغطية الجغرافية. 

  (26)حيث تمتاز بانتشار جغرافي واسع النطاق بشبكة فروع يبلغ عددها 
ً
منطقة في اململكة.  13موزعة على ، يالرئيس  املقر بما فيهفرعا

وهذا ما يتيح لها إمكانية تلبية احتياجات قاعدة عمالئها املتنوعة، بما في ذلك العمالء من القطاعين الخاص والحكومي إضافة إلى قطاع 

ء من مواقع ودعم العمالالشركات الصغيرة واملتوسطة. كما أن الشبكة الواسعة للشركة تمكنها من الحفاظ على أعمالها وتنميتها وخدمة 

 .م 2021من املتوقع أن يبدأ نشاطه في الربع األول من العام و  في محافظة الخبر ( 27وقد قامت الشركة بتجهيز الفرع رقم )  قريبة.

 

 

الفرع الرئيسي

ا حي الورود طريق العلي
العام 

فرع خريص

طريق خريص بعد شارع •
النهضة

10مخرج 

حي القدس طريق الملك عبدهللا•
10مخرج 

فرع العليا

حي الورود شارع العليا العام •
تقاطع طريق الملك عبدهللا

فرع البديعة

27طريق الدائري مخرج•

فرع الخرج

جطريق الملك عبدالعزيز ، الخر•

فرع القصيم

شارع البخاري•

فرع حائل

طريق الملك فهد الوسيطاء •
حائل

فرع الدوادمي

طريق الملك عبدالعزيز•

فرع ابها

طريق الملك فهد•

فرع الباحه

طريق الملك فهد•

فرع جيزان

طريق الكورنيش•

فرع نجران

–طريق الملك عبدالعزيز •
نجران

فرع بيشة

شارع الملك سعود بن •
ال عبدالعزيز بجانب مكتب األحو

المدنية

م قس/ فرع جدة الرئيسي 
النسائي

طريق اال ندلس الفرعي الطالع•
ز بتجاه طريق الملك عبد العزي

مركز السحيلي

2فرع جدة 

شارع عبدهللا سليمان حي •
الفيحاء

فرع مكة

طريق القاضي بطحاء قريش•

فرع المدينة المنورة

طريق الملك عبدهللا الفرعي •
المدينة المنورة

فرع الطائف

بعد كبري الصيانه•

فرع تبوك

طريق الملك فهد•

فرع الدمام

حي الشاطئ الغربي طريق •
الخليج الدمام

فرع الهفوف

حي المحاسن طريق مكه •
المكرمة ، الهفوف

فرع حفر الباطن

طريق الملك عبدالعزيز مقابل•
البنك العربي الوطني

فرع الجبيل البلد

ب شارع الملك عبد العزيز بالقر•
من بنك ساب

فرع القطيف

شارع القدس•

فرع سكاكا

ز طريق الملك فهد بن عبد العزي•
مخطط الصناعية
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 سياسة االلتزام والحوكمة 

م، أعلن البنك املركزي السعودي عن تطبيق 2014تسعى الشركة  للمحافظة على أعلى معايير األداء وااللتزام والشفافية. وفي نوفمبر 

 
ً
نظام مراقبة شركات التمويل. وبفضل الجهود االستباقية لفريق اإلدارة  وسياسات الشركة الراسخة، فقد استوفت الشركة مسبقا

البنك املركزي السعودي. فكانت أول شركة في قطاع املؤسسات املالية غير املصرفية تحصل على  يشترطهاالتي جميع متطلبات الترخيص 

 ترخيص من البنك املركزي السعودي للعمل في اململكة واليوم تتبوأ الشركة مكانة رائدة في قطاع شركات التمويل الغير مصرفي.

م، قبل التنفيذ املعتمد 2014بشفافية أكثر وذلك مع بدايات عام  املاليةاملية للتقارير باإلضافة لذلك، فقد طبقت الشركة املعايير الع

م )بالنسبة للشركات غير املدرجة(. واعتمدت الشركة بشكل استباقي املعيار الدولي التاسع للتقارير 2015للممارسة املحاسبية في عام 

 من 
ً
ماده. وتسعى الشركة باستمرار إلى أن تكون رائدة في هذا املجال بين شركات م، أي قبل عام من اعت2017يناير  1املالية اعتبارا

التمويل غير املصرفية فيما يتعلق بحوكمة الشركات. ولتتمكن الشركة من تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجيتها تسعى الشركة ملراجعة 

 وترقية سياساتها ومعاييرها بانتظام.

م )بالنسبة للشركات غير املدرجة(. واعتمدت شركة النايفات بشكل استباقي 2017حاسبية في عام قبل التنفيذ املعتمد للممارسة امل

 من 
ً
م، أي قبل عام من اعتماده. وتسعى الشركة باستمرار إلى أن تكون رائدة 2017يناير  1املعيار الدولي التاسع للتقارير املالية اعتبارا

ملصرفية فيما يتعلق بحوكمة الشركات. ولتتمكن الشركة من تحقيق أهدافها وتنفيذ بين شركات التمويل غير امن في هذا املجال 

 استراتيجيتها فإنها تقوم بمراجعة وترقية سياساتها ومعاييرها بانتظام.

( مخالفة من البنك املركزي السعودي بموجب القرارات التنفيذية فيما يخص عدم االلتزام بمبادئ التمويل 2تلقت الشركة عدد )

ملسئول واإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية ملواجهة جائحة فايروس كورونا، وقد قامت الشركة بإتخاذ اإلجراءات التصحيحية ا

 لعدم تكرار هذه املخالفات وتقليل نسبة حدوثها.

 وذلك حسب التفاصيل أدناه:

( وتاريخ 99/46538البنك املركزي رقم )استمرار مخالفة مبادئ التمويل املسئول لألفراد الصادرة بموجب تعميم  .1

ه، وذلك بموجب قرار البنك املركزي 9/9/1439( وتاريخ 1/40694ه واملعدلة بموجب تعميم البنك املركزي رقم )2/9/1439

م والذي تضمن إلزام الشركة بدفع غرامة مالية قدرها 07/01/2020هـ املوافق 12/05/1441بتاريخ   20001رقم ت/ 

ال ملخالفتها الفقرة )ب( من املادة السادسة عشر من مبادئ التمويل املسئول لألفراد وإلزام الشركة بدفع ( ري250,000)

( ريال ملخالفتها الفقرة )ج( من املادة السادسة عشر من مبادئ التمويل املسئول لألفراد. 250,000غرامة مالية قدرها )

 ي مبادئ التمويل املسئول. وحصر العقود املخالفة لنسب التحمل املنصوص عليها ف

 

هـ املوافق 06/01/1441عدم التزام بتعليمات البنك املركزي املرسلة إلى شركات التمويل عبر البريد االلكتروني في تاريخ  .2

م املتضمنة التأكيد على االلتزام والتقييد بعدد من اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية ملواجهة جائحة 29/05/2020

هـ املوافق 12/03/1442بتاريخ   20078، وذلك بموجب قرار البنك املركزي رقم ت/ (COVID-19)وس كورونا فاير 

 ( ريال.25,000م والذي تضمن إنذار الشركة بعدم تكرار املخالفة وإلزام الشركة بدفع غرامة مالية قدرها )29/10/2020
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 اتباع نهج يركز على العميل 

الذي يركز على العمالء هو من بين األسباب الرئيسة لنموها املستمر ويساعد على تميزها عن منافسيها. ويعتبر إن نهج شركة النايفات 

عمالء الشركة من أهم أولوياتها وأحد ثرواتها وتعتبر الشركة عمالءها العنصر األساس في وجودها واستمراريتها. ولطاملا كان االهتمام 

أهم املحفزات في جميع سياسات وإجراءات الشركة لتطوير أعمالها. ولخدمة العمالء بشكل أفضل برعاية العمالء وإرضائهم هو أحد 

 تتميز الشركة مقارنة 
ً
فإن الفترة الزمنية بين تقديم طلب التمويل وصرف القرض تقلصت إلى يومين عمل في بعض الحاالت، وأيضا

ز كزي السعودي  إلصدار منتج تمويل بطاقات االئتمان الذي تم تجهيبشركات التمويل غير املصرفية بحصولها على ترخيص البنك املر 

م 2020م وإطالقه بشكل مبدئي في النصف الثاني لعام 2019االنظمة املساعدة و والبدء بتجهيز البنية التحتية خالل العام نهاية عام 

حو وقديم منتج يتوافق مع اهداف الرؤية للتحول نالذي يستهدف تلبية احتيجات ورغبات العمالء املتغيرة في ظل ظروف جائحة كورونا 

م . كذلك 2021االستخدام للمعامالت واملدفوعات االلكترونية بدال عن النقد.  وتعتزم الشركة بإطالق بطاقة إئتمان للشركات في عام 

صة خالل " يولند " وتم تفعيل املن خالل العام تم الحصول على موافقة البنك املركزى على طرح  منتج التقنية املالية منصة عبر منصة 

 م  وتستمر  الشركة في البحث عن منتجات لتوفير الحلول التمويلية املرنة لتلبية متطلبات وإحتياجات العمالء.2020منتصف عام 

 

 املحافظة على مستوى عاٍل من جودة محفظة التمويل

 املخاطر يكفل لها تحديد وضبط وإدارة املخاطر املتعلقة بالتمويل. وتعتبرالشركة إطار عمل منهجي دقيق لتقييم االئتمان وإدارة  تعتمد

إدارة االئتمان من اإلدارات املهمة في إدارة أعمال  الشركة، خاصة نتيجة لعدم وجود ضمانات )أصول( مادية يتم تقديمها للشركة من 

ملمنوح لهم، وقد قامت الشركة باعتماد حزمة من األنظمة املقترضين  على سبيل الرهن لضمان سداد التمويل ااألفراد  قبل العمالء

 بتقييم السلوك 
ً
واإلجراءات املعدة للحفاظ على جودة محفظتها. وباإلضافة إلى تقييمها املالءة املالية للعميل فإن الشركة تقوم أيضا

الشركة  الء من املنشأت الصغيرة واملتوسطة فأنافقة على أي تمويل، ولتغطية مخاطر تمويل العمواألنماط االستهالكية للعمالء قبل املو 

  تشارك بفعالية في برنامج كفالة الذي 
ً
تحصل على ضمانات من العمالء على سبيل الرهن لضمان سداد التمويل املمنوح لهم،  وأيضا

 يقدم ضمان حكومي لدعم تمويل املنشأت الصغيرة واملتوسطة.

 التقييم االئتماني

الشركة بإجراء تقييم ائتماني مستقل للتحقق من أوضاع العمالء وتقييم احتياجاتهم املالية وتحليل قدراتهم يختص فريق االئتمان في 

على تسديد التسهيالت التمويلية مستخدما في ذلك وسائل تقنية متقدمة. ولغرض التقييم االئتماني للعمالء املحتملين، تعتمد الشركة 

 لتحديد نتيجة التقييم )
ً
 مزدوجا

ً
بناء على املعلومات املقدمة في الطلب واستنادا إلى تقارير الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية نهجا

إضافة إلى نظامها الخاص لتحديد التقييم االئتماني النهائي للعميل  ( وتعتمد الشركة على تقارير "سمة" االئتمانية لألفراد  "سمة"

 . FICOو نظام تحليل البيانات  تمويلباالستناد إلى املعلومات الواردة في طلب ال

ورية لطلبات ل بشري مما يتيح معالجة فدخوبفضل تبنيها نهج النظام االئتماني املزدوج، تصدر الشركة موافقات إلكترونية سريعة دون ت

االئتمانية  عملية املوافقاتالتمويل بأعلى مستويات الدقة في التقييم وبأدنى حد من مخاطر األخطاء البشرية. ]عالوة على ذلك، تعتمد  

لدى الشركة على عمليات حسابية محايدة ومصممة بشكل محكم ال تنطوي على أي اعتبارات شخصية مما يتيح للنايفات الحد من 

 كما أنها تعتمد على نظام تحليل وتقييم الكفاءة املالية عبر استخدام انظمة متطورة مخاطر االئتمان واملحافظة على جودة أصولها.

 وتقارير ائتمانية لتقييم عمالئها من الشركات. 
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 آلية التحصيل

تعتمد الشركة آلية تحصيل متعددة املسارات. حيث يتم استالم األقساط الدورية املستحقة بموجب وثائق التحصيل املختلفة التي 

 standingوالتعليمات الدورية للتسديد )،  ( Direct Debitتصدر عن العميل مثل تفويض الحسم املباشر من الحساب البنكي للعميل )

instructions .)وسند االمر (promisory note)  ويدعم هذه العملية فريق تحصيل يتمتع بمستوى عالي من الخبرة والكفاءة ومزود بأنظمة

اتصال آلية، كما أن الشركة تستعين بمكاتب تحصيل ديون خارجية للتعامل مع حاالت التقصير في التسديد في املواعيد املحددة. ومن 

ا بأداء مهامها. ولقد انعكست فعالية إدارة التحصيل في الشركة بصورة الجدير بالذكر أن إدارة التحصيل مدعومة بفرق قانونية تساعده

 واضحة بقدرتها على املحافظة على مستويات عالية من كفاءة عمليات التحصيل.

 الوصول إلى التمويل

ؤسسات صارف ومبفضل سجلها الناجح الذي يمتد ألكثر من عقد من الزمن، نجحت الشركة في إقامة عالقات عمل وثيقة مع البنوك وامل

مما  ة الخليجمنطقفي  الرئيسية املصرفية. وتتمتع الشركة بعالقات عمل ناجحة وتسهيالت ائتمانية معتمدة قائمة مع جميع البنوك 

 من ارتفاع أسعار الفائدة من خالل آليات التحوط مع 
ً
 من التدفقات التمويلية بتكلفة معقولة ويخفف جزئيا

ً
 منتظما

ً
يوفر لها انسيابا

 لبنوك.ا

 مع الهيئة العامة للمنشـآت الصغيرة واملتوسطة في اململكة العربية السعودية )"منشآت"(، للحصول على 
ً
كما تتعاون الشركة حاليا

تسهيالت تمويلية لعمالئها من املنشـآت الصغيرة واملتوسطة بمعدالت مخفضة، األمر الذي من شأنه تعزيز ربحية الشركة ومكانتها الرائدة 

 افة الى التعاون مع برنامج كفالة و الخاص بتمويل املنشآت الصغيرة و املتوسطةباإلض

 فريق إداري ذو كفاءة عالية

لدى الشركة فريق إدارة تنفيذي وإداري قوي وذو كفاءة عالية  يتمتع بمعرفة واسعة وبخبرة مهنية طويلة وذلك من خالل الخبرة التي 

 عن  أنظمة وإجراءات إدارة اكتسبوها من خالل عملهم في القطاع امل
ً
صرفي. تعتقد الشركة بأن الخبرة الواسعة لفريقها اإلداري، فضال

 املخاطر املحكمة التي تطبقها، ستمكن الشركة من مواجهة التحديات املحتملة.

 إدارة الشركة

 الرئيس التنفيذي  مسؤولية إدارةيتولى مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف  العام على أعمال الشركة ومراقبتها. كما  يتولى 

 للصالحيات املمنوحة له من قبل مجلس اإلدارة.
ً
 األعمال اليومية العامة للشركة وفقا

 الهيكل التنظيمي للشركة
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 مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس

العامة عن طريق التصويت يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية  يتولى مجلس اإلدارة إدارة الشركة،

التراكمي ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات كحد أقص ى، وذلك بعد استيفاء متطلبات املالءمة التي يقررها البنك املركزي السعودي 

ولوائح  االساس يويحدد نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والنظام  والحصول على خطاب منه يتضمن عدم ممانعته.

 ومسؤوليات مجلس اإلدارة. للشركة مهام الحوكمة الداخلية

من األعضاء املستقلين.  (3من األعضاء غير التنفيذيين، وثالثة ) (8( أعضاء، من بينهم ثمانية )9ويضم املجلس الحالي تسعة )

 م(، بدأت فترة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة24/09/2019هـ )املوافق 25/01/1441وفًقا لقرار الجمعية العامة بتاريخ 

هــ )املوافق 27/02/1444م( وستنتهي في 25/09/2019هــ )املوافق 26/01/1441( سنوات، في 3لدورته الحالية، وهي ثالث )

 م(.24/09/2022

املسؤولية الرئيسية ملجلس اإلدارة هي اإلشراف على شؤون الشركة بما يحافظ على مصالح مساهميها ويحقق التوازن بين 

ثل عمالئها وموظفيها ومورديها. ويتولى املجلس مسؤولية مراجعة تطوير وتنفيذ االستراتيجيات أصحاب املصالح املعنيين، م

ومراجعة اختيار رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين ومتابعة أدائهم وتحديد مكافآتهم وضمان 

 الشفافية في التواصل واإلفصاح عن البيانات املالية وغير املالية.

 للفصل وفق
ً
من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق املالية، ومع مراعاة الصالحيات املمنوحة  26إلى  21، املادة 2ا

للجمعية العامة، يتمتع مجلس اإلدارة بجميع الصالحيات الالزمة إلدارة الشركة. ويحتفظ بصالحية تشكيل أي عدد من 

ة واإلشراف وإدارة عمليات الشركة بفاعلية، أو تفويض بعض صالحياته إلى اللجان يراها ضرورية للقيام بأعمال الحوكم

 ]مدير واحد أو أكثر أو إلى أطراف أخرى، دون أن يكون التفويض عام أو غير محدد املدة.

ة إدارة قني ة الت المالي

ة جن حات ل  و الترشي

آت المكاف

قة إدارة  و اإللتزام و المطاب

حة األموال غسل مكاف
عة ة المراج خارجي ال

جلس سكرتير الم

عة ة المراج لي داخ ال

ة جن ة الل جي اإلستراتي

ة إدارة قني المعلومات ت ات إدارة اإلئتمان بطاق العمليات إدارة سيبراني األمن إدارة ال

ة جن ت ل  و الموجودا

المطلوبات
ة جن ة الل ذي في التن

دب العضو  الرئيس و المنت

ذي في التن

شؤون إدارة  و اإلدارية ال

دريب الت
سويق و المبيعات إدارة الت ة إدارة بالعميل العناي اإلئتمان إدارة

ين م ساه الم ة جن عة ل المراج

جلس اإلدارة م

ة جن ة الل اإلئتماني

حصيل إدارة الت ة اإلدارة ة و المالي خزين ال

ة جن ة الل الشرعي

ة جن خاطر ل الم

ة الموارد إدارة البشري
ل إدارة موي شآت ت  المن

المتوسطة و الصغيرة

خاطر  إدارة الم
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 يعتمد املجلس على دليل مجلس اإلدارة الذي يفصل دور مجلس اإلدارة ومسؤولياته ومهامه. ويحدد هذا الدليل، مع النظام

للشركة الصالحيات وممارسات الحوكمة في الشركة. وقد تم إعداد هذا الدليل بعناية كبيرة مع مراعاة عدم تعارضه  االساس ي 

للشركة ولوائح البنك املركزي السعودي ونظام الشركات السعودي، والئحة حوكمة الشركات الصادرة  االساس ي مع النظام 

 ولية الرائدة.عن هيئة السوق املالية واملمارسات الد

 مسؤوليات مجلس اإلدارة

 فيما يلي ملخص ملهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة ورئيس وأعضاء وأمين سر املجلس:

 مجلس اإلدارة

 تتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة ما يلي:

 لرؤية.ا تحديد رؤية الشركة وقيمها، وضمان تحقيقها واالمتثال لها، وتقديم التوجيه بشأن كيفية تنفيذ الشركة لتلك 

  اعتماد أهداف الشركة الرئيسية وخططه االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الشركة و سير العمل فيها عن طريق

 االجتماعات الدورية التي يعقدها خالل العام.

 .اعتماد خطط العمل طويلة األجل 

 .ضمان وضوح املساءلة والتواصل الفعال داخل الشركة 

  عمل إيجابية.إيجاد بيئة 

 .تحديد هيكل رأس املال املناسب للشركة واستراتيجياتها وأهدافها املالية واعتماد ميزانياتها السنوية 

 .مراجعة سنوية ألداء الرئيس لضمان أنه يمثل أفضل قيادة للشركة على املدى البعيد والقريب 

  ساس ياأل من النظام  22ئيس املجلس وبموجب املادة تعيين أمين سر املجلس وتحديد مكافأته ومدة عمله، وفًقا لتوصيات ر 

 للشركة.

  املتابعة مع اإلدارة للتأكد من إدارة جميع األصول بكفاءة وفعالية، ومن استغالل رأس املال بشكل صحيح، وذلك للحفاظ على

 استمرارية الشركة وأصولها على املدى البعيد.

  للشركة واالستحواذ على األصول والتصرف فيها.اإلشراف على املصروفات الرأسمالية األساسية 

 .املراجعة الدورية واعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة 

 .مراقبة أداء الشركة بشكل عام 

 .ضمان التزام الشركة باألنظمة واللوائح املعمول بها، واملعايير املحاسبية، وغيرها من األمور املتعلقة بعمل الشركة 

  ئحة الحوكمة الخاصة بالشركة إضافة إلى االلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتهاضمان االلتزام بال 

 .ضمان التزام الشركة املستمر باإلفصاح عن املعلومات املهمة للمساهمين واألطراف األخرين ذوي العالقة 
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 ملالية.ضمان سالمة اإلجراءات املالية واملحاسبية بما في ذلك اإلجراءات املتعلقة بإعداد التقارير ا 

  باستثناء لجنة املراجعة واللجنة الشرعية، تشكيل لجان تابعة ملجلس اإلدارة لها اختصاصات محددة وإقرار لوائح العمل

 الخاصة بها وتعيين أعضاءها واستعراض أدائها.

 وهرية.فاقيات أخرى جاستعراض اتفاقيات املشاريع املشتركة، أو اتفاقيات التعاون، أو اتفاقيات التوزيع أو الوكالة أو أي ات 

 .استعراض ومناقشة تداعيات أي دعوى قضائية جوهرية، تم رفعها من قبل أو ضد الشركة 

 .استعراض أي أمر أو إخطار قضائي هام تم استالمه من السلطات التنظيمية 

 من  ت املتأخرة وغيرهااستعراض أي تعثر للشركة في سداد الديون من األصول أو األرباح، بما في ذلك الغرامات على املدفوعا

 املستحقات.

  استعراض أي  مطالبات قد تواجهها الشركة متعلقة باملسؤولية العامة أو املسؤولية عن املنتجات، بما في ذلك أي حكم قضائي

 قد يؤثر بشكل سلبي على الشركة.

  عضويته وتصنيف اإلدارة مجلس

 

 *تاريخ التعيين صفة العضوية الجنسية املنصب االسم م

 م25/09/2019 غير تنفيذي سعودي رئيس مجلس اإلدارة سعود هويمل فراج الدوسري  1

 م25/09/2019 غير تنفيذي سعودي نائب رئيس مجلس اإلدارة عبد العزيز سعود عمر البليهد 2

 م25/09/2019 غير تنفيذي سعودي عضو مجلس اإلدارة عطا حمد محمد البيوك 3

 م25/09/2019 غير تنفيذي سعودي مجلس اإلدارةعضو  فهد صالح محمد املسبحي 4

 م25/09/2019 تنفيذي سعودي  الرئيس التنفيذيالعضو املنتدب و  عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم 5

 م25/09/2019 مستقل سعودي عضو مجلس اإلدارة صالح ناصر سليمان العمير  6

 م25/09/2019 تنفيذي غير سعودي عضو مجلس اإلدارة بندر محمد أحمد البيز 7

 م25/09/2019 مستقل أردني عضو مجلس اإلدارة محمد طاهر عبدالكريم اللوزي 8

 م25/09/2019 مستقل أردني عضو مجلس اإلدارة سليمان أحمد سليمان أبو تاية  9

 

 

  24م حتى  2019 – 09 – 25التاريخ املشار إليه اعاله في تاريخ التعين املقصود به تاريخ دورة املجلس الحالية والتي بدأت من 

 م 2022 – 09 –
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 -حسب التالي :2019و  2020أسماء  أعضاء مجلس اإلدارة الحالي وملكيتهم والتغير في ملكيتهم عام 

 اسم العضو م
 واألوالد القصر أسهم الزوجةعدد  عدد األسهم

31 – 12 – 2020 31 – 12 – 2019 31 – 12 – 2020 31 – 12 – 2019 

 356,693 172,933 7,579,232 7,866,127 سعود هويمل فراج الدوسري  1

 - - 7,038,450 7,252,249 عبد العزيز سعود عمر البليهد 2

 - - - - عطا حمد محمد البيوك  3

 - - - - املسبحي فهد صالح محمد 4

 - - 2,400,700 2,433,959 عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم 5

 - - - - صالح ناصر سليمان العمير 6

 - - - - بندر محمد أحمد البيز 7

 - - - - محمد طاهر عبدالكريم اللوزي  8

 - - - - سليمان أحمد سليمان ابو تاية  9

 

 لكيةنسب امل

 

 غير املباشرة )%( امللكية املباشرة )%(امللكية  االسم

 - %7.58 سعود هويمل فراج الدوسري 

 - %7.04 عبد العزيز سعود عمر البليهد

 - - صالح ناصر سليمان العمير

 %0.055 - 1فهد صالح محمد املسبحي

 - - سليمان أحمد سليمان أبو تاية 

 %0.78 %2.36 2عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم

 %0.06 - 3بندر محمد أحمد البيز

 - - عطا حمد محمد البيوك

 - - محمد طاهر عبد الكريم اللوزي

 

 ( مساهمين في شركة فالكم القابضة  3 -  2 – 1) 
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  -:  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

 

 رئيس مجلس اإلدارة –الدوسري سعود هويمل فراج 

املؤهالت األكاديمية 

 والعلمية

 م1979الواليات املتحدة األمريكية، –البكالوريوس في اقتصاد األعمال، جامعة وودبري 

 م1983 الواليات املتحدة األمريكية، -املاجستير في إدارة األعمال، جامعة الفيرن 

 املناصب الحالية

 شركة النايفات للتمويلرئيس مجلس إدارة   –م 2009

 رئيس لجنة االئتمان في شركة النايفات للتمويل  –م 2013

 رئيس اللجنة اإلستراتيجية في شركة النايفات للتمويل  –م 2018

 عضو مجلس إدارة الشركة التكاملية الخليجية للصناعة شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الصناعات البالستيكية. –م 2016

 لية السابقةالخبرة العم

 املدير العام في شركة النايفات للتمويلم 2010 –م 2002

 نائب املدير العام في البنك العربي الوطني، شركة مساهمة في مجال الخدمات البنكية م 2000 –م 1999

مدير عام إدارة البطاقات االئتمانية ورئيس اللجنة القيادية للقياس في آسيا والشرق األوسط للبطاقات في مجموعة  م1999 –م 1991

 سامبا املالية، شركة مساهمة في مجال الخدمات البنكية 

 لخدمات البنكيةمدير إدارة قطاع كبار العمالء واألفراد في مجموعة سامبا املالية، شركة مساهمة في مجال ام 1991 –م 1988

 مدير فروع املنطقة الوسطى في مجموعة سامبا املالية، شركة مساهمة في مجال الخدمات البنكيةم 1988 –م 1986

 مدير إدارة شؤون فرع الخرج في مجموعة سامبا املالية، شركة مساهمة في مجال الخدمات البنكيةم 1986 –م 1984

 سامبا املالية، شركة مساهمة في مجال الخدمات البنكيةمشرف قسم االسهم في مجموعة م 1982 –م 1980

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة –عبد العزيز سعود عمر البليهد 

املؤهالت األكاديمية 

 والعلمية
 م1981البكالوريوس في اإلدارة الصناعية، جامعة أوريجون، الواليات املتحدة األمريكية، 

 املناصب الحالية

 التنفيذي لشركة مجموعة سدر للتجارة واملقاوالت. شركة ذات مسؤولية محدودة في مجال املقاوالت العامةالرئيس  –م 1981

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل  –م 2009 

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت في شركة النايفات للتمويل  –م 2014

 شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الصناعات البالستيكية ية للصناعةعضو مجلس إدارة شركة التكاملية الخليج  –م 2016

 عضو مجلس إدارة شركة املسارات املتكاملة لتأجير السيارات شركة مساهمة مقفلة في مجال تأجير السيارات  –م 2018

 فيذية في شركة النايفات للتمويل رئيس اللجنة التن  –م 2019

الخبرة العملية 

 السابقة
 م: عضو مجلس إدارة شركة األهلية للتأمين التعاوني شركة مساهمة في مجال التأمين2016 –م 2010

 

 صالح ناصر سليمان العمير، عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت األكاديمية 

 والعلمية

 م2010بريطانيا،  -املاجستير في إدارة التغيير، جامعة سوانزي، ويلز 

 م1981جنوب فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية،  جامعة -البكالوريوس في إدارة األعمال 

 م2000الواليات املتحدة األمريكية، –( HIAAالزمالة األمريكية في التأمين الطبي، جمعية التأمين الطبي األمريكية )

 م1994بريطانيا،  –شهادة الكفاءة املهنية في التأمين العام، معهد تشارتد للتأمين 

 املناصب الحالية
 عضو مجلس اإلدارة في شركة النايفات للتمويل  –م 2016

 عضو لجنة األصول والخصوم في شركة النايفات للتمويل  –م 2016
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 عضو لجنة املخاطر في شركة النايفات للتمويل.  –م 2019

 عضو مجلس إدارة الصناديق االستثمارية بشركة فالكم املالية. –م 2020 

 الخبرة العملية السابقة

 عضو مجلس إدارة في الشركة املتحدة للتأمين، ورئيس لجنة املخاطر. شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين    –م 2017

م: عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة نجم لخدمات التأمين ، شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال 2013 – 2010

 يارات املؤمنة.إدارة األنشطة املتعلقة بحوادث الس

 م: الرئيس التنفيذي لشركة أمانة للتأمين التعاوني وعضو لجنة األستثمار. شركة مساهمة تعمل في مجال التأمين.2013 –م 2011

 م: الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين.2010 –م 2006

 شركة التعاونية للتأمين شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين. م: نائب رئيس2006 –م 1993

 م: مدير التدريب االستراتيجي واملوارد البشرية في  االتصاالت السعودية .1990 –م 1982

 

 فهد صالح محمد املسبحي، عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت األكاديمية 

 والعلمية

 م1987سعود، اململكة العربية السعودية، البكالوريوس في املحاسبة، جامعة امللك 

 م1992 –اململكة العربية السعودية  –عضو / الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 املناصب الحالية

تعمل في مجال الخدمات املالية ، مقفلة رئيس مجلس إدارة شركة البحر املتوسط السعودية لالستثمار شركة مساهمة   –م 2007

 مساهمة مقفلة .شركة 

 عضو مجلس اإلدارة في شركة النايفات للتمويل.  – 2013

 عضو لجنة اإلئتمان في شركة النايفات للتمويل.  –م  2014

رئيس مجلس املديرين في شركة مجموعة البحر املتوسط لوساطة التأمين ، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال وساطة   –م 2014

 التأمين.

 نة الترشيحات واملكافآت في شركة النايفات للتمويل عضو لج  –م 2016

 رئيس مجلس إدارة شركة التكاملية الخليجية للصناعة، شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الصناعات البالستيكية  –م 2016

 ت.تأجير السيارارئيس مجلس إدارة شركة املسارات املتكاملة لتأجير السيارات شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال   –م 2017

الخبرة العملية 

 السابقة

 مستشار أول، سعودي أوجيه ، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال املقاوالت م 2017 –م 1988

 عضو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(، شركة مساهمة تعمل في مجال التعبئة والتغليفم 2015 –م 2010

 ضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني، شركة مساهمة تعمل في مجال التأمين عم 2013 –م 2010

تعمل في مجال شركة مساهمة مقفلة لالتصاالت العربية السعودية م  عضو مجلس املديرين لشركة أوجيه 2018  –م 2005

 االتصاالت

 

 عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم، عضو مجلس اإلدارة، العضو املنتدب و الرئيس التنفيذي 

املؤهالت األكاديمية 

 والعلمية

 م1992البكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، 

 م2003العربية السعودية.  ، اململكة130مستشار مالي، وزارة التجارة واالستثمار ترخيص رقم 

 م1997، اململكة العربية السعودية, 245مستشار إداري، وزارة التجارة واالستثمار ترخيص رقم 

 املناصب الحالية

 عضو مجلس اإلدارة في شركة النايفات للتمويل  –م 2013

 في مجال الخدمات املالية عضو مجلس إدارة في شركة فالكم للخدمات املالية شركة، مساهمة مقفلة تعمل  –م 2006

 الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لشركة النايفات للتمويل  –م 2014 

 عضو لجنة األصول والخصوم في شركة النايفات للتمويل  –م 2015

 عضو مجلس إدارة في الشركة التكاملية الخليجية للصناعة، شركة مساهمة تعمل في مجال الصناعات البالستيكية  –م 2016 
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 ت السياراتأجير مجال في تعمل  ر السيارات ، شركة مساهمة مقفلةعضو مجلس إدارة شركة املسارات املتكاملة لتأجي –م 2016

 عضو مجلس إدارة في شركة فالكم القابضة شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال االستثمار  –م 2017

 

 الخبرة العملية السابقة

 شركة املخازن والخدمات املساندة شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات اللوجستية الرئيس التنفيذي فيم 2014 –م 2010

 عضو مجلس إدارة شركة الخزف السعودي، شركة مساهمة تعمل في مجال صناعة الخزف م2016 –م 2010

 غليفي مجال التعبئة والتعضو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(، شركة مساهمة تعمل فم 2016 –م 2010

 عضو مجلس إدارة في شركة املخازن والخدمات املساندة شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات اللوجستية  م2016–م 2008

 عضو مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب شركة، مساهمة تعمل في مجال صناعة األنابيب. م 2012 –م 2009

مدير إدارة التسويق واستراتيجية الشرائح في تطوير األعمال في مصرف الراجحي، شركة مساهمة تعمل في مجال  م 2005 –م 2003

 الخدمات البنكية. 

 رئيس إدارة التسويق في البنك العربي الوطني، شركة مساهمة تعمل في مجال الخدمات البنكية.م 2003 –م 1999

( ، شركة مساهمة تعمل في مجال الخدمات  مدير أول في البنك السعودي م 1999 –م 1993
ً
األمريكي )مجموعة سامبا املالية حاليا

 البنكية.  

 

 بندر محمد أحمد البيز، عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت األكاديمية 

 والعلمية
 م2001البكالوريوس في املحاسبة، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، 

 املناصب الحالية

 عضو مجلس اإلدارة في شركة النايفات للتمويل  –م 2013

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت في شركة النايفات للتمويل  –م 2015

 عضو اللجنة التنفيذية في شركة النايفات للتمويل  –م 2015

 عضو لجنة املخاطر في شركة النايفات للتمويل  –م 2016

  مدير إدارة العمليات في شركة فالكم للخدمات املالية، شركة مساهمة تعمل في مجال الخدمات املالية   –م 2014

 الخبرة العملية السابقة

 مدير إدارة العمليات )مكلف( في شركة فالكم للخدمات املالية، شركة مساهمة تعمل في مجال الخدمات املاليةم 2014 –م 2013

 مشرف العمليات في شركة فالكم للخدمات املالية، شركة مساهمة تعمل في مجال الخدمات املاليةم 2013 –م 2007

مدير حسابات العمالء في شركة أوراق الجزيرة )الجزيرة كابيتال حاليا(، شركة ذات مسؤولبة محدودة تعمل في  م 2006 –م 2005

 مجال الخدمات املالية  

 في بنك الرياض، شركة مساهمة تعمل في مجال الخدمات املالية  مساعد مدير العملياتم 2005 –م 2002

 

 عطا حمد محمد البيوك، عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت األكاديمية 

 والعلمية

 

 م1963البكالوريوس في املحاسبة وإدارة األعمال، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، 

 م1973اململكة املتحدة،  الزمالة من مجمع املحاسبين القانونيين،

 م1974الزمالة من جمعية املحاسبين واملراجعين، جمهورية مصر العربية، 

 م1992عضوية )عضو مؤسس( في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اململكة العربية السعودية، 

 املناصب الحالية

 عضو مجلس اإلدارة في شركة النايفات للتمويل  –م 2016

 رئيس لجنة املخاطر في شركة النايفات للتمويل  –م 2016

 عضو مجلس إدارة في الشركة التكاملية الخليجية للصناعة شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الصناعات البالستيكية   –م 2016

 رات  تأجير السيا عضو مجلس إدارة في شركة املسارات املتكاملة لتأجير السيارات شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال –م 2017
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 مدير لشركة الفيصلية لالستشارات اإلدارية منشأة فردية مهنية تعمل في مجال االستشارات اإلدارية   –م 1990

 مدير لشركة البيوك للترجمة منشأة فردية مهنية تعمل في الترجمة   –م 1985

 في الخدمات املالية مدير ملكتب البيوك محاسبون قانونيون منشأة فردية مهنية تعمل   –م 1977

 الخبرة العملية السابقة

 عضو مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات املالية، شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات املالية م 2014 –م 2011

 شريك منتدب في ارنست ويونغ الرياض، شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال املحاسبة القانونية  م 1984 –م 1973

محاسب متدرب في مكتب نيفيل راسل محاسبون قانونيون، اململكة املتحدة، مكتب يعمل في مجال املحاسبة م 1973 –م 1970

 القانونية  

 محاسب ونائب مدير اإلدارة املالية في شركة بترومين، شركة مساهمة تعمل في تكرير النفط ومشتقاتهم 1970 –م 1963

 

 عضو مجلس اإلدارةمحمد طاهر عبدالكريم اللوزي، 

املؤهالت األكاديمية 

 والعلمية

 

 م1990البكالوريوس في االقتصاد واإلحصاء، الجامعة األردنية، اململكة األردنية الهاشمية، 

 م2000املاجستير في تمويل الشركات، جامعة سالفورد/مانشستر، اململكة املتحدة، 

 م2006املاليين املعتمدين، الواليات املتحدة األمريكية، (، معهد املحللين CFAشهادة محلل مالي معتمد )

 م2007(، الواليات املتحدة األمريكية، AAFM(، االكاديمية األمريكية لإلدارة املالية )CIPOSشهادة الطروحات األولية )

 م2009دية، (، هيئة السوق املالية، اململكة العربية السعو CME1الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية )

 املناصب الحالية
ـــــ مدير ادارة األستثمارات املصرفية في شركة االنماء لألستثمار  م2020 ـــ ـــ  ـ

 عضو مجلس اإلدارة في شركة النايفات للتمويل  –م  2017

 الخبرة العملية السابقة

 شركة مساهمة في مجال الخدمات املاليةفي بيت التمويل السعودي الكويتي، لألستثمار : الرئيس التنفيذي 2019  –م  2018

 : نائب الرئيس التنفيذي في بيت التمويل السعودي الكويتي، شركة مساهمة في مجال الخدمات املاليةم2018  –م 2017

م: مدير املصرفية االستثمارية وامللكية الخاصة في شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، شركة مساهمة في مجال 2017 –م 2013

 لخدمات املاليةا

 م: مدير مجموعة االستثمار املصرفي في شركة فالكم للخدمات املالية، شركة مساهمة في مجال الخدمات املالية2013 –م 2006

() العربي السعوديالبنك املركزي السعودي مؤسسة النقد  م: عضو هيئة التدريب في املعهد املصرفي لدى 2006 –م 2004
ً
 سابقا

 رئيس قسم تمويل الشركات في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي في اململكة األردنية الهاشميةم: 2004 –م 2002

م: مدير محفظة ومحلل مالي أول لدى إدارة األسهم واملشاريع في املؤسسة العامة للضمان االجتماعي في اململكة 2002 –م 1991

 األردنية الهاشمية

 

 ضو مجلس اإلدارةسليمان أحمد سليمان أبو تاية، ع

املؤهالت األكاديمية 

 والعلمية

 

 .2010( من معهد املحللين املاليين املعتمدين في الواليات املتحدة األمريكية، 1شهادة محلل مالي معتمد )املستوى 

 .2009( من هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية، CME1شهادة )

 .2004كاليفورنيا للمحاسبة في الواليات املتحدة األمريكية،  شهادة محاسب قانوني معتمد من مجلس

 .1998البكالوريوس في املحاسبة من الجامعة األردنية في اململكة األردنية الهاشمية، 

 م: نائب الرئيس للشئون املالية في شركة فال القابضة2019 املناصب الحالية

 الخبرة العملية السابقة

ــم 2012 ــ ـــ ـــ ـــ  ( ICIECم: رئيس قسم املحاسبة واملالية في املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات )2019ـ

ــــــ 2012 ـــ ـــ  م: عضو البنك اإلسالمي للتنمية2019م ـ

 م: املدير املالي في شركة فالكم للخدمات املالية.2012 –م 2006
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 املحاسبة اإلدارية في بنك البالد.م: مدير وحدة 2006 –م 2004

 م: مدقق خدمات مخاطر األعمال في أرنست ويونغ.2004 –م 2003

م: مدير محفظة ومحلل مالي أول لدى إدارة األسهم واملشاريع 2002 –م 1991م: مدقق داخلي في مؤسسة العجيمي.2003 –م 1999

 لهاشميةفي املؤسسة العامة للضمان االجتماعي في اململكة األردنية ا

 

 حسين محمد سالم الشكرة، أمين سر مجلس اإلدارة

املؤهالت األكاديمية 

 والعلمية

 .2002الرياض،  –بكالوريوس كلية اآلداب جامعة امللك سعود 

 م.2004دورة املحاسب املعتمد لغير املحاسبين من غرفة التجارة والصناعة في الرياض، 

 م.2012( من اإلتحاد العربي لتنمية املوارد البشرية في تركيا، Mini MBAاملصغر )شهادة ماجستير إدارة األعمال املينهي 

 أمين سر مجلس اإلدارة في شركة النايفات للتمويل.  –م 2009 املناصب الحالية

 الخبرة العملية السابقة

 م: رئيس قسم تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة2017 –م 2009

 االئتمان واملخاطر في شركة النايفات للتمويل.م: مدير 2009 –م 2002

 م: منسق بطاقات االئتمان في البنك األول.2002 –م 2002

 م: منسق بطاقات ائتمان في مجموعة سامبا.2002 –م 1996

 إجتماعات املجلس 

 بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة والحضور حسب  4م)  2020عام س اإلدارة للدورة الحالية خالل عقد مجل
ً
( إجتماعات وفيما يلي بيانا

 الجدول التالي : 

 

 

 

 

 

 االسم م

 م2020تواريخ إجتماع مجلس اإلدارة لعام  

 29/12 15/12 16/11 09/02 العضوية
عدد 

 الحضور 

نسبة 

 الحضور 

  سعود بن هويمل الدوسري  1
ً
 %100 4 √ √ √ √ رئيسا

 %100 4 √ √ √ √ نائب الرئيس بن سعود البليهدعبد العزيز  2

  فهد بن صالح املسبحي 3
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا

  عطا بن حمد البيوك 4
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا

  عبد املحسن بن عبد الرحمن السويلم 5
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا

  صالح بن ناصر العمير 6
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا

  بندر بن محمد البيز 7
ً
 X √ 3 75% √ √ عضوا

  محمد بن طاهر اللوزي  8
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا

  سليمان بن أحمد ابو تاية  9
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا
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 اللجان الداخلية ومسؤولياتها

 

 للجنة الشرعيةا

ة، الجمعية العامتتولى اللجنة الشرعية اإلشراف على أعمال الشركة من ناحية شرعية، وقد تم تشكيلها بموجب قرار من 

 وتختص بالتالي:

 دراسة ومراجعة أهداف وسياسات الشركة االستثمارية للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة. -1

 مراجعة املنتجات الجديدة والعقود واالتفاقيات التي تبرمها الشركة.   -2

 كام الشريعة اإلسالمية.إصدار الفتاوى والقرارات إلدارة الشركة بخصوص املواضيع التي تتعلق بالعمل وفق أح -3

 املراقبة الدورية لجميع أعمال الشركة عن طريق إدارة الرقابة الشرعية الداخلية. -4

 تقديم تقرير شرعي سنوي عن أعمال الشركة ومدى التزامها بالضوابط الشرعية. -5

افة أعمال اة تطبيقها في ك تلتزم إدارة الشركة بالتوجيهات والضوابط والقرارات التي تصدر من اللجنة الشرعية وتضمن مراع

 الشركة.

م، أكدت فيه أن 2020ديسمبر لعام  31يناير وحتى  1وقد قدمت اللجنة الشرعية التقرير السنوي للفترة املنتهية من تاريخ 

 للفتاوى والتوجيهات الصادرة من قبل الهيئة الشرعية
ً
 الشركة التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، طبقا

ا للشركة بموجب قراره نة الشرعية من األعضاء التاليين، ممن تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العاديةتتألف اللج

 م:24/02/2020بتاريخ 

 

 أعضاء اللجنة الشرعية.

 املنصب االسم

 الرئيس الشيخ/ عبدهللا بن سليمان املنيع

 عضو الدكتور/ محمد بن علي القري 

 عضو النفيسةالشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

 

 السير الذاتية ألعضاء اللجنة الشرعية

 ، رئيس اللجنة الشرعيةالشيخ/ عبدهللا بن سليمان املنيع 

 رئيس اللجنة الشرعية املنصب

املؤهالت األكاديمية 

 والعلمية

 م.1957البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة اإلمام محمد بن سعود في اململكة العربية السعودية، عام 

 م.1969ماجستير في الفقه املقارن من املعهد العالي للقضاء في اململكة العربية السعودية، عام 

 املناصب الحالية

 مستشار شرعي في الديوان امللكي السعودي.  –م 2008

 عضو في مجموعة من مجالس وهيئات شرعية خاصة وعامة، أغلبها هيئات شرعية ملؤسسات مالية.  -م 1990

 عضو مجمعي الفقه اإلسالمي والدولي.  –م 1980

 عضو في هيئة كبار العلماء في اململكة العربية السعودية.  –م 1971
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الخبرة العملية 

 السابقة

 م: رئيس محكمة التمييز في املنطقة الغربية في مكة املكرمة.2000 –م 1996

 في مكة املكرمة. م: قاض ي تمييز في محكمة التمييز في املنطقة الغربية1996 –م 1976

 م: نائب عام ملفتي اململكة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه هللا في الشؤون الشرعية واإلدارية واملالية.1976 –م 1975

 م: عضو في الهيئة القضائية العليا في اململكة العربية السعودية.1971 –م 1969

 بية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه هللا.م: عضو إفتاء تحت رئاسة مفتي عام اململكة العر 1969 –م 1957

 

 ، عضو اللجنة الشرعيةالدكتور/ محمد بن علي القري 

 عضو اللجنة الشرعية املنصب

املؤهالتاألكاديمية 

 والعلمية

 م.1984الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا في الواليات املتحدة األمريكية، عام 

 م.1981من جامعة كاليفورنيا في الواليات املتحدة األمريكية، عام  املاجستير في االقتصاد

 م.1975البكالوريوس في االقتصاد من جامعة امللك عبدالعزيز في اململكة العربية السعودية، عام 

 املناصب الحالية

 )أيوفي(.عضو في املجلس الشرعي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية   –م 2000

 منظمة التعاون اإلسالمي. –خبير في املجمع الفقهي اإلسالمي   –م 2005

 عضو الهيئة الشرعية ملؤشر دو جونز لألسهم اإلسالمية )نيويورك(.  –م 1998

 التابعة للجمعية الدولية لالقتصاد اإلسالمي )بريطانيا(.” االقتصاد اإلسالمي“عضو هيئة تحرير مجلة   –م 1990

 الصادرة عن املجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي.” مجمع الفقه“عضو هيئة تحرير مجلة   –م 1990

 عضو في مجموعة من مجالس وهيئات شرعية للمؤسسات املالية على مستوى العالم.  –م 1998

 خبير في املجمع الفقهي اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي. -م 1985

العملية الخبرة 

 السابقة

 مدير مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي في جامعة امللك عبدالعزيز. م2008 –م 2000

 أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة امللك عبدالعزيز بجدة. م2008 –م 1975

 

 ، عضو اللجنة الشرعيةالشيخ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة

 عضو اللجنة الشرعية املنصب

املؤهالت األكاديمية 

 والعلمية

 م.2015البكالوريوس في الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في اململكة العربية السعودية،

 م.2008املاجستير في علم االجتماع من جامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية،

 م.2007ية بواشنطن في الواليات املتحدة األمريكية،املاجستير في االقتصاد اإلسالمي من الجامعة األمريك

 م.1994البكالوريوس في علم االجتماع من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في اململكة العربية السعودية، 

 م.2019دكتوراه في االقتصاد اإلسالمي، عام 

 املناصب الحالية

 لتمويل.م: عضو في اللجنة الشرعية في شركة النايفات ل2016

 م: عضو هيئة الرقابة الشرعية لعدد من الشركات االستثمارية واملالية.2014

 م: أمين الهيئة الشرعية ومدير إدارة الرقابة الشرعية بشركة فالكم للخدمات املالية.2005

 م: محاضر متعاون مع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.2010

 الخبرة العملية السابقة
 م: مرشد طالبي في وزارة التربية والتعليم.2005 –م 1994

 م: أخصائي اجتماعي في وزارة العمل والتنمية االجتماعية.1993 –م 1992
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 إجتماعات اللجنة الشرعية :

   -م :2020( إجتماعات خالل العام  10عقدت اللجنة ) وقد 

 

 م

 االسم
العض

 وية

 م2020تواريخ اجتماعات اللجنة الشرعية لعام 
املجمو

 ع

نسبة 

الحض

 ور 
2/1

9 

2/2

6 

3/1

1 

3/3

1 

4/2

3 

11/

6 

7/

3 

7/2

3 

8/1

3 

9/0

8 

10/

6 

11/

4 

11/

20 

12/

14 

12/

28 

عبدهللا الشيخ  1

 سليمان املنيع
 
ً
 %100 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ رئيسا

محمد الدكتور  2

 علي القري 
 
ً
 %100 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ عضوا

الشيخ            3

 الرحمنعبد

عبدالعزيز 

 النفيسة

 
ً
 %100 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ عضوا

حكام ومبادئ الشريعة األسالمية م أكدت فيه ان الشركة التزمت بأ2020وقد قدمت اللجنة الشرعية التقرير السنوي للفترة املنتهية لعام 

 للفتاوي والتوجيهات الصادرة من قبل 
ً
 اللجنة الشرعية .طبقا

 لجنة املراجعة

( سالمة 1يتمثل الدور الرئيس ي للجنة املراجعة في مراقبة أعمال الشركة وشؤونها ومساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على: )

والتنظيمية؛ و ( التزام الشـــركة بالقواعد واملتطلبات القانونية 2ونزاهة القوائم والتقارير املالية للشـــركة وفعاليتها ودقتها؛ و )

( أداء نظم الرقابة واملراجعة الداخلية والتقارير املالية 4( مؤهالت واســـتقالل وأداء مراجع حســـابات الشـــركة الخارجي؛ و )3)

للشـــــــركة وســـــــالمتها وفعاليتها. وتشـــــــرف لجنة املراجعة على ثالث مجموعات مســـــــتقلة، وتضـــــــمن أن تقوم الشـــــــركة بممارســـــــة 

 موعات الثالثة التالية:أعمالها بشكل مالئم مع املج

 إدارة التدقيق الداخلي للشركة )استعانت الشركة بشركة )كى بي إم جي( للقيام بكامل أعمال التدقيق الداخلي(. -1

 مراجع الحسابات الخارجي للشركة. -2

 إدارة املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال. -3

 وتشمل مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة ما يلي:

  املالية:القوائم 

o  دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة وجميع اإلعالنات املتعلقة باألداء املالي للشركة قبل عرضها على

 مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

o   ن تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة فيما إذا كا -بناًء على طلب مجلس اإلدارة  -إبداء الرأي الفني

ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها 

 ونموذج عملها واستراتيجيتها.

o .دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها القوائم والتقارير املالية للشركة 
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o  البحث بدقة في أي مسائل يثيرها الرئيس التنفيذي أو املدير املالي )أو من ينوبهم( أو مدير االلتزام أو املراجع

 الداخلي أو مراجع الحسابات.

o .التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية للشركة 

o اء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبد 

 :املراجعة الداخلية 

o .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر لدى الشركة 

o .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها 

o راجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر املوارد الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة امل

 الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها.

o  .اعتماد الئحة املراجعة الداخلية للشركة 

o .التوصية ملجلس اإلدارة بشأن تعيين وعزل ومكافأة املراجع الداخلي للشركة 

 :املراجعة الخارجية 

o  التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه، بعد التحقق من استقالليته ومراجعة

 نطاق عمله وشروط التعاقد معه.

o  التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار

 .القواعد واملعايير ذات الصلة

o  فنية أو إدارية تخرج عن نطاق 
ً
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالها، والتحقق من عدم تقديم أعماال

 أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

o .اإلجابة عن استفسارات مراجع الحسابات 

o ة بعة اإلجراءات املتخذدراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته وتحفظاته على القوائم املالية للشركة ومتا

 بشأنها.

 :ضمان االلتزام 

o  مراجعة نتائج تقارير وتحقيقات الجهات الرقابية أو التنظيمية، والتحقق من اتخاذ الشركة لإلجراءات الالزمة

 بشأنها.

o .التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة 

o ملقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال مراجعة العقود والتعامالت ا

 ذلك إلى مجلس اإلدارة.
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o  رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين

 اتخاذها.

 

 االجتماعات

تجتمع لجنة املراجعة و  عات خالل السنة املالية للشركةدورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماتجتمع لجنة املراجعة بصفة 

للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع  بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع املراجع الداخلي للشركة، إن وجد.

 مع لجنة املراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

 ام أخرى مه

 قوضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية. وعمل اللجية التحقق من تطبي

هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.بدء تحقيقات خاصة واإلشراف 

 القيام باألعمال األخرى ذات العالقة بناًء على طلب مجلس اإلدارة. حسب الحاجة. عليها،

 

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض املجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع 

لداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة املراجع ا حسابات الشركة وعزل وتحديد أتعاب وتقييم أدائه أو تعيين

 ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.

 

 نة املراجعة في سبيل أداء مهامهاللج

 حق االطالع عل سجالت الشركة ووثائقها. -

 أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. -

اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار  سأن تطلب من مجل -

تصدر الجمعية العامة للشركة بناًء عل اقتراح من مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنة املراجعة عل أن تشمل  أو خسائر جسيمة.

أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم،  واعد اختيارهذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وق

تتألف لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء على  ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

 من أعضا
ً
ة ء مجلس اإلدار األقل من املساهمين أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل، وأال تضم أيا

ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين املاضيتين  التنفيذيين، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون املالية واملحاسبية.

 في لجنة املراجعة.
ً
 في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضوا

 

ا من األعضاء التالية أسماؤهم، ممن تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة بموجب قرارها تتألف لجنة املراجعة حاليً 

 (:25/09/2022ه )املوافق 03/03/1444م( على أن تنتهي فترة الدورة بتاريخ 25/09/2019هـ املوافق  ) 26/01/1440بتاريخ 

 

 أعضاء لجنة املراجعة

 املنصب االسم

 الرئيس محمد الحوقلمحمد علي 

 عضو  سليمان أحمد سليمان أبو تايه
ً
 ا

  محمد طاهر عبدالكريم اللوزي
ً
 عضوا

  بندر بن محمد بن أحمد البيز
ً
 عضوا
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 السير الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة

 الحوقل، رئيس لجنة املراجعةمحمد علي محمد 

املؤهالت 

األكاديمية 

 والعلمية

 م.1989من جامعة ويسكونسن وايت ووتر في الواليات املتحدة األمريكية،  املاجستير في إدارة األعمال

 م.1985البكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة كونكورديا، بورتالند في أوريغون بالواليات املتحدة األمريكية، 

الخبرة العملية 

 السابقة

 للتمويل.م: شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة النايفات 2018 –م 2009

 م: شغل منصب مدير عام )مجموعة الخدمات املصرفية للشركات( في مجموعة سامبا املالية.2016 –م 2007

م: شغل منصب املدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى )مجموعة الخدمات املصرفية للشركات( في البنك 2007 –م 2003

 األول.

 لشركات واالستثمار( في البنك السعودي األمريكي.م: رئيس قسم )مجموعة الخدمات املصرفية ل2003 –م 1997

 م: مدير عالقات أول )الخدمات املصرفية للشركات واالستثمار( في البنك السعودي األمريكي.1997 –م 1995

 م: مدير عالقات )الخدمات املصرفية للشركات واالستثمار( في البنك السعودي األمريكي.1995 –م 1992

 منصب مسؤول اإلنتاج / رئيس وحدة )مجموعة إدارة الخدمات( في البنك السعودي األمريكي.م: شغل 1992 –م 1990

 م: متدرب تنفيذي في البنك السعودي األمريكي. 1989–م 1989

 

 سليمان أحمد سليمان أبو تايه، عضو لجنة املراجعة

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 محمد طاهر عبدالكريم اللوزي، عضو لجنة املراجعة 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 بندر بن محمد بن احمد البيز، عضو لجنة املراجعة 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 إجتماعات لجنة املراجعة 

 م :2020( إجتماعات خالل العام   6وقد وعقدت اللجنة )   

 

 العضوية االسم م
 م2020تواريخ إجتماعات لجنة املراجعة لعام 

 نسبة الحضور  املجموع
02/02 22/04 23/07 14/09 22/10 27/12 

  محمد بن علي الحوقل 1
ً
 %100 5 √ √ √ √ √ √ رئيسا

  بندر بن محمد البيز 2
ً
 %100 5 √ √ √ √ √ √ عضوا

  سليمان بن حمد أبو تاية 3
ً
 %100 5 √ √ √ √ √ √ عضوا

  محمد بن طاهر اللوزي 4
ً
 %100 5 √ √ √ √ √ √ عضوا

 م 2020وقد قامت اللجنة بإعداد تقرير عن اعمال الشركة للسنة املالية 

 

 



 

             33 

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت 

مجلس اإلدارة ووضع سياسة املكافآت ألعضاء املجلس وأعضاء تتولى لجنة املكافآت والترشيحات مهام ترشيح أعضاء 

 اإلدارة العليا بالشركة. تشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت ما يلي:

 :الترشيحات 

o .اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

o  مجلس اإلدارة وعرضهم على الجمعية العامة.ترشيح األشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية 

o  للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم 
ً
التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء وإعادة ترشيحهم وفقا

ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة، ومع مراعاة ما ورد في الئحة حوكمة الشركات من شروط 

 يئة من متطلبات.وأحكام، وما تقرره اله

o .إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجل اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية 

o اإلدارة مجلس ألعمال تخصيصه العضو عل يتعين الذي الوقت تحديد. 

o اإلدارة اإلدارة ووظائف مجلس لعضوية املناسبة الخبرات أو املهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية املراجعة 

 .التنفيذية

o إجراؤها التي يمكن التغييرات شأن في التوصيات وتقديم التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس هيكل مراجعة. 

o يشغل العضو إذا كان مصالح تعارض أي وجود وعدم املستقلين، األعضاء استقالل من سنوي  بشكل التحقق 

 .أخرى  شركة إدارة مجلس عضوية

o وكبار التنفيذيين املستقلين واألعضاء التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع. 

o  كبار التنفيذيين أو اإلدارة مجل أعضاء أحد مركز شغور  حال في الخاصة اإلجراءات وضع. 

o مصلحة الشركة. مع يتفق بما ملعالجتها الحلول  واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد 

o الترشح في املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة؛  نشر إعالن

 مدة شهر 
ً
وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوحا

 عل األقل من تاريخ اإلعالن.

 :املكافآت 

o ضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى إعداد سياسة واضحة ملكافآت أع

 العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط 
ً
مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

 اسة ما يلي:باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. كما يجب أن ُيراعى في هذه السي

 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها. -
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م املكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على  - أن تقدَّ

 املدى الطويل، كأن تربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل.

د املكافآت بناًء عل مستوى  - الوظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية، أن تحدَّ

 والخبرات العملية، واملهارات، ومستوى األداء.

 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة. -

األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع  -

 ير مبرر للمكافآت والتعويضات.غ

 .فيها املبالغة عدم مع وتحفيزها، عليها واملحافظة املهنية الكفاءات استقطاب تستهدف أن -

 في عضو دقيقة قدمها غير معلومات عل بناءً  تقررت أنها تبين إذا استردادها أو املكافأة صرف إيقاف حاالت  -

 غير مكافآت عل الوظيفي للحصول  الوضع استغالل ملنع وذلك التنفيذية؛ اإلدارة أو اإلدارة مجلس

 .مستحقة

  أكانت سواء التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الشركة في أسهم منح تنظيم -
ً
 جديدا

ً
  أم إصدارا

ً
 أسهما

 .الشركة اشترتها

o هذه توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن 

 السياسة.

o .املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منها 

o  
ً
التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 للسياسة املعتمدة.

 االجتماعات 

o يحات بصفة دورية كل ستة أشهر عل األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.تجتمع لجنة املكافآت والترش 

  مهام أخرى 

o .القيام باألعمال األخرى ذات العالقة بناًء على طلب مجلس اإلدارة 

تصدر الجمعية العامة للشركة بناًء عل اقتراح من مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات، عل أن تشمل 

 وابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.هذه الالئحة ض

تتألف لجنة املكافآت والترشيحات من ثالثة أعضاء على األقل من املساهمين أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو 

 من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين.
ً
 مستقل على األقل، وأال تضم أيا

تتألف لجنة الترشيحات واملكافآت الحالية من األعضاء التالية أسماؤهم ممن تم تعينهم بموجب قرار املجلس بتاريخ 

 م:24/09/2022م على أن تنتهي فترة الدورة بتاريخ 25/09/2019
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 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت 

 

 السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت

 

 محمد طاهر عبدالكريم اللوزي، رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 عمر البليهد، عضو لجنة الترشيحات واملكافآت عبد العزيز سعود

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 فهد صالح محمد املسبحي، عضو  لجنة الترشيحات واملكافآت

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 واملكافآت بندر محمد أحمد البيز، عضو لجنة الترشيحات

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 

 إجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت 

 -م  ولم يطرأ على هذه اللجنة اي تعديل فيما يخص األعضاء  :2020عام ( اجتماعات خالل  5وقد عقدت اللجنة ) 

 

 م
 العضوية االسم

 م2020واملكافأت لعام تواريخ إجتماعات لجنة الترشيحات 
 املجموع

نسبة 

 15/12 13/12 22/10 31/05 28/01 الحضور 

  محمد بن طاهر اللوزي 1
ً
 %100 5 √ √ √ √ √ رئيسا

  عبد العزيز بن سعود البليهد 2
ً
 %100 5 √ √ √ √ √ عضوا

  فهد بن صالح املسبحي 3
ً
 %100 5 √ √ √ √ √ عضوا

  بندر بن محمد البيز 4
ً
 %100 5 √ √ √ √ √ عضوا

 

 لجنة املخاطر

 تشمل مهام ومسؤوليات لجنة املخاطر ما يلي:

 املنصب االسم

 الرئيس محمد طاهر عبدالكريم اللوزي

 عضو سعود عمر البليهدعبد العزيز 

 عضو فهد صالح محمد املسبحي

 عضو بندر محمد أحمد البيز
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  وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها

 ومراجعتها وتحديثها بناًء عل املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

  للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.تحديد مستوى مقبول 

  
ً
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد املخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهرا

 القادمة.

 لها تتعرض قد التي ومتابعة املخاطر وقياس تحديد لياتوآ نظم فعالية وتقييم بالشركة املخاطر إدارة نظام عل اإلشراف 

 .بها القصور  أوجه لتحديد وذلك الشركة؛

  املثال.( سبيل عل التحمل إجراء اختبارات خالل من( دوري بشكل لها وتعّرضها املخاطر تحمل على الشركة قدرة تقييم إعادة 

  اإلدارة مجلس ورفعها إلى املخاطر، هذه إلدارة املقترحة والخطوات للمخاطر التعرض حول  مفصلة تقارير إعداد. 

 املخاطر بإدارة املتعلقة املسائل حول  للمجل التوصيات تقديم. 

 املخاطر إلدارة الكافية والنظم املوارد توافر ضمان. 

 مجلس اإلدارة قبل من اعتماده قبل  توصيات ووضع املخاطر إلدارة التنظيمي الهيكل مراجعة. 

 الشركة للمخاطر تعرض عليها ينشأ قد التي األنشطة عن املخاطر إدارة موظفي استقالل من التحقق. 

 املخاطر بثقافة زيادة الوعي عل والعمل بالشركة، املحيطة للمخاطر املخاطر إدارة موظفي استيعاب من التحقق. 

 الشركة في املخاطر إدارة في تؤثر قد مسائل من املراجعة لجية تثيره ما مراجعة. 

 االجتماعات:

o .تجتمع لجية املخاطر بصفة دورية كل ستة أشهر عل األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك 

تتألف لجنة املخاطر من ثالثة أعضاء، على أن يكون الرئيس وغالبية األعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، 

 املخاطر والشؤون املالية. وُيشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من املعرفة بإدارة

على أن م 25/09/2019تتألف لجنة املخاطر من األعضاء التالية أسماؤهم ممن تم تعيينهم بموجب قرار املجلس بتاريخ 

 م:24/09/2022تنتهي فترة الدورة بتاريخ 

 

 أعضاء لجنة املخاطر

 املنصب االسم

 الرئيس عطا حمد محمد البيوك

 عضو عبدالعزيز سعود البليهد

 عضو صالح سليمان العمير 
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 السير الذاتية ألعضاء لجنة املخاطر

 عطا حمد محمد البيوك، رئيس لجنة إدارة املخاطر

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية

 

 ، عضو لجنة إدارة املخاطرعبدالعزيز سعود البليهد 

 اإلدارة وأمين سر املجلسأسماء أعضاء مجلس  السيرة الذاتية

 

 ، عضو لجنة املخاطرصالح ناصر سليمان العمير 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية

 

 إجتماعات لجنة املخاطر 

  -م :2020عام ( إجتماعات  5وقد عقدت اللجنة ) 

 م
 العضوية االسم

 م2020تواريخ إجتماعات لجنة املخاطر لعام 
 املجموع

نسبة 

 03/12 29/10 02/09 22/04 20/04 الحضور 

  عطا بن حمد البيوك 1
ً
 %100 5 √ √ √ √ √ رئيسا

  عبدالعزيز بن سعود البليهد 2
ً
 %100 5 √ √ √ √ √ عضوا

  صالح بن سليمان العمير 3
ً
 %100 5 √ √ √ √ √ عضوا

 

 اللجنة التنفيذية

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب في القيام باألنشطة واملهام التي كلفه بها رئيس تهدف اللجنة التنفيذية إلى مساعدة 

مجلس اإلدارة، لضمان كفاءة عمليات الشركة ولها الحق في ممارسة جميع السلطات املمنوحة لها من رئيس مجلس 

 اإلدارة، ومنها:

 .مراجعة استراتيجيات الشركة وأهدافها وتقدم توصياتها بشأنها 

 خطط األعمال املقترحة على املدى البعيد، والخطط املالية والتشغيلية، وتقدم توصياتها لرئيس مجلس اإلدارة.  مراجعة 

  اعتماد خطط األعمال والخطط املالية والتشغيلية قصيرة ومتوسطة األجل املقترحة بما يتماش ى مع خطط الشركة

 طويلة األجل املعتمدة.

  التسهيالت البنكية واعتماد جميع املنتجات واألعمال الجديدة.مراجعة منتجات التمويل اإلسالمي و 

 .املوافقة على الحدود االئتمانية التي تتجاوز سلطة لجنة االئتمان بموجب مصفوفة الصالحيات 

 .املوافقة على عمليات شطب الديون املشكوك في تحصيلها من املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

  للموظفين والنفقات التشغيلية والرأسمالية، واملوافقة على املناصب الرئيسية.مراجعة واعتماد املوازنة السنوية 

  مراجعة توصيات رئيس مجلس اإلدارة بشأن املشاريع املشتركة واالتفاقيات واالستحواذات والتصفية، بما يتماش ى مع

 خطط األعمال والخطط املالية والتشغيلية طويلة األجل.
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  مجلس اإلدارة فيما يتعلق ببيع أو تأجير أو تبديل ممتلكات الشركة أو موجوداتها.تقييم وتقديم التوصيات لرئيس 

  املوافقة على تأسيس مكاتب فرعية بما يتماش ى مع االستراتيجيات املعتمدة للشركة وخطط األعمال والخطط املالية

 والتشغيلية طويلة األجل للشركة.

  تلك املتعلقة باملحاسبة وااللتزام والتي يتم مراجعتها من قبل لجنة املوافقة على سياسات وإجراءات الشركة، باستثناء

 املراجعة.

 .تقديم توصيات لرئيس مجلس اإلدارة بشأن خطط االستثمار، بما في ذلك استثمار فائض أموال الشركة 

 لرئيس  مة والتوصيةاستالم ومناقشة التقارير الواردة من اإلدارة بشأن املراسالت القانونية والتقاض ي أو املسائل الها

 مجلس اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة.

  مراقبة أداء الشركة ووحدات أعمالها الفردية، وتطلب إيضاحات وتفسيرات بشأن أي انحراف عن الخطط واملوازنة

 املعتمدة.

 رية مع املنظمات دراسة معلومات بشأن األداء من خالل مالحظات وتعليقات األطراف املعنية وإجراء املقارنة املعيا

 واألنشطة املماثلة.

 .اعتماد النفقات التشغيلية والرأسمالية ضمن حدود سلطتها ووفق مصفوفة الصالحيات الخاصة بالشركة 

 .أي مهام أخرى قد يفوضها بها رئيس مجلس اإلدارة من وقت آلخر 

 

هـ املوافق   26/01/1440بتاريخ رار املجلس تتألف اللجنة التنفيذية من األعضاء التالية أسماؤهم ممن تم تعينهم بموجب ق

 (:25/09/2022ه )املوافق 03/03/1444م( على أن تنتهي فترة الدورة بتاريخ 25/09/2019)

 

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 املنصب االسم

 الرئيس  عبد العزيز سعود عمر البليهد

 عضو عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم

 عضو فهد صالح محمد املسبحي

 عضو بندر محمد أحمد البيز

 

 السير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية

 عبد العزيز سعود عمر البليهد، رئيس اللجنة التنفيذية

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 اللجنة التنفيذيةعبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم، عضو 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 
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 فهد صالح محمد املسبحي، عضو  اللجنة التنفيذية

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 بندر محمد أحمد البيز، عضو اللجنة التنفيذية

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

  ةإجتماعات اللجنة التنفيذي

 -م:2020عام ( إجتماعات خالل  6دت اللجنة ) وعق

 

 العضوية االسم م
 م2020تواريخ واجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 

 املجموع
نسبة 

 الحضور 
22/01 03/08 20/05 16/11 15/12 29/12 

  عبد العزيز بن سعود البليهد 1
ً
 %100 6 √ √ √ √ √ √ رئيسا

  عبداملحسن بن عبد الرحمن السويلم 2
ً
 %100 6 √ √ √ √ √ √ عضوا

  فهد بن صالح املسبحي 3
ً
 %100 6 √ √ √ √ √ √ عضوا

  محمد بن طاهر اللوزي 4
ً
 %100 6 √ √ √ √ √ √ عضوا

 

  لجنة االئتمان

تمان االئتمانية ومخاطر االئتتولى لجنة االئتمان مسؤولية اإلشراف على عمليات االئتمان ومراجعتها، بما في ذلك األهداف 

وسياسات االئتمان والضوابط واإلجراءات، ومراجعة التعرض ملخاطر االئتمان. للجنة االئتمان ممارسة جميع السلطات 

 املمنوحة لها من مجلس اإلدارة )على أال تتعارض سلطة اللجنة مع السلطات التي يحتفظ بها مجلس اإلدارة ككل( ومنها:

 عن مجلس اإلدارة. اإلشراف والرقابة 
ً
 على األنشطة االئتمانية للشركة نيابة

  مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات االئتمان، والتأكد من إبالغ املجلس بأي مخالفات أو استثناءات للسياسات حتى

 يوص ي باتخاذ اإلجراءات التصحيحية ذات العالقة.

 على منتج التمويل اإلسالمي املقدم للعمالء من األفراد  وضع حدود ائتمانية للعمالء والحصول على موافقات اإلدارة

ومن املنشآت الصغيرة واملتوسطة )وتحديدها ضمن الصالحيات( والتي عند تجاوزها، تقوم لجنة االئتمان بمراجعة 

 دواعتماد حدود االئتمان. املراجعة الدقيقة لطلبات االئتمان الخاصة باملنشآت الصغيرة واملتوسطة في ضوء القيو 

 املفروضة على لجنة االئتمان وتوصيات مدير االئتمان وإصدار القرارات النهائية إما بقبولها أو رفضها.

  تحديد الشروط ووضع سياسة الشطب ومنح املوافقات ذات العالقة بالذمم املستحقة لألقساط وأي تغييرات موص ى

 بها.

 عمالء، والقطاعات املختلفة، واملوقع الجغرافي وأنواع وضع تصنيفات العمالء )على سبيل املثال، وفًقا ملجموعات ال

املنتجات، إلخ.( ومعايير تقييم العمالء التي سيتم استخدامها في تسعير منتجات الشركة وإعداد حدود التركيز / التعرض 

 للمخاطرة.
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 ة عة املخاطر االئتمانيتقديم توجيهات لإلدارة )حيثما كان ذلك ضرورًيا( إلعداد تقرير تحليل مخاطر االئتمان ومراج

للمحفظة بشكل دوري. مراجعة وتقييم املعلومات ذات العالقة باملخاطر االئتمانية للشركة، بما في ذلك منتجات 

التمويل اإلسالمي املصنفة بشكل سلبي ومنتجات التمويل اإلسالمي عالية املخاطر، وحدود منتجات التمويل اإلسالمي 

ي املتعثر. مناقشة املشاكل وتعثرات منتج التمويل اإلسالمي مع إدارة االئتمان، وتقديم ومراقبة منتج التمويل اإلسالم

 التوصيات، واملوافقة على إعادة جدولة الديون.

 .وضع سياسة الضمانات والقواعد الخاصة بالتعديل بما يتماش ى مع اإلرشادات التوجيهية للبنك املركزي السعودي 

 ذلك استراتيجيات وسياسات وضوابط وأنظمة إدارة مخاطر االئتمان بالشركة. التأكد  مراجعة عملية االئتمان، بما في

من أن األنظمة التي يضعها مجلس اإلدارة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة منتج التمويل اإلسالمي مصمم ومستخدم 

 بفعالية.

  سرية املعلومات.التأكد من أرشفة الطلبات االئتمانية وملفات العمالء بشكل سليم وضمان 

  من وقت آلخر من قبل املجلس أو كما هو ضروري 
ً
أداء أي مهام أو مسؤوليات أخرى يتم تفويض اللجنة بها صراحة

 لرصد وتحسين عمليات االئتمان.

 

وافق  هـ امل 26/01/1440بتاريخ تتألف لجنة االئتمان من األعضاء التالية أسماؤهم ممن تم تعيينهم بموجب قرار املجلس بتاريخ 

 (:25/09/2022ه )املوافق 03/03/1444م( على أن تنتهي فترة الدورة بتاريخ 25/09/2019)

 

  أعضاء لجنة االئتمان

 املنصب: االسم:

 الرئيس  سعود هويمل فراج الدوسري 

 عضو محمد علي محمد الحوقل

 عضو فهد صالح محمد املسبحي

 

 السير الذاتية ألعضاء لجنة االئتمان

 

 هويمل فراج الدوسري، رئيس لجنة االئتمانسعود 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 محمد علي محمد الحوقل، عضو لجنة االئتمان

 راجع "السير الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة" السيرة الذاتية 
ً

 فضال

 

 فهد صالح محمد املسبحي، عضو لجنة االئتمان

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 
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 إجتماعات لجنة اإلئتمان 

 -م  :2020عام ( اجتماعات خالل  4ت اللجنة )  وقد عقد

 

 العضوية االسم م
 م2020لعام  تواريخ و إجتماعات لجنة اإلئتمان

 املجموع
نسبة 

 16/07 09/07 16/05 22/02 الحضور 

  هويمل الدوسري سعود بن  1
ً
 %100 4 √ √ √ √ رئيسا

  محمد بن علي الحوقل 2
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا

  فهد بن صالح املسبحي 3
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا

 

 األصول والخصوم لجنة 

في مراقبة السيولة وكفاية رأس املال للشركة، ومراجعة االستثمارات طويلة األجل في  األصول والخصومتمثل مسؤولية لجنة 

حقوق ملكية الشركة، كما تقوم اللجنة بمراجعة السيولة والتدفقات النقدية وتضع أهداف نمو املوازنة باإلضافة إلى مراقبة 

ة ة لها من مجلس اإلدارة )على أال تتعارض سلطة اللجنتوزيع األرباح على املستثمرين. وللجنة ممارسة جميع السلطات املمنوح

 مع السلطات التي يحتفظ بها مجلس اإلدارة ككل( ومنها:

  األصول والخصومتحدد من بين أمور أخرى، السياسة العامة إلدارة  األصول والخصوموضع سياسة مالئمة إلدارة 

 املال واالستثمارات والتحوط واستخدام املشتقات. للشركة فيما يتعلق بالسيولة وإدارة معدل الربح وإدارة رأس 

  تطوير عملية تحديد وتقييم وإدارة املخاطر التي قد تؤثر على موجودات ومطلوبات الشركة، بما في ذلك تحديد

 مستويات تحمل الشركة للمخاطر املتعلقة بموجوداتها ومطلوباتها.

  إدارة السيولة التي تقوم بها الشركة، بما في ذلك أنشطة البيع مراجعة وضع السيولة على أساس دوري ومراقبة أنشطة

 واإلقراض واالئتمان والتحصيالت.

  األصول والخصومالتأكد من مواءمة األنشطة واإلجراءات التي تقوم بها أقسام الشركة مع استراتيجية إدارة. 

 دة في السوق.مراجعة أسعار منتجات الشركة ومدى تأثر أرباح الشركة بتغير أسعار الفائ 

  مراجعة االتجاهات االقتصادية، بشكل عام، وتقديم املشورة بشأن اتجاهات األسواق واملنافسات واللوائح التنظيمية

واملسائل األخرى التي قد تؤثر على مخاطر السيولة والتقلبات في املوجودات أو املطلوبات أو الدخل أو األرباح التي 

 تواجهها الشركة.

 لشركة تضع ضوابط داخلية كافية للحفاظ على كفاية وفعالية عملية إدارة املخاطر املتعلقة بموجودات التأكد من أن ا

ومطلوبات الشركة، بما في ذلك دور اإلدارة في هذه العملية. وتشكل هذه الضوابط الداخلية جزًءا ال يتجزأ من نظام 

م الداخلي )استعانت شركة النايفات بشركة )كى بي إ الرقابة الداخلية للشركة، وسيتم مراقبتها من قبل قسم التدقيق

 جي( للقيام بكامل أعمال التدقيق الداخلي(.

 .إعداد ومراجعة خطة طوارئ للتأكد من استعداد الشركة ملواجهة أي أزمة تتعلق بمخاطر السيولة 

 .مراجعة واعتماد أهداف وسياسات وتوجيهات االستثمار التي توص ي بها اإلدارة 
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 شطة االستثمار التي تقوم بها اإلدارة، مثل الشراء والبيع والصرف واألنشطة األخرى املتعلقة باستثمارات مراقبة أن

 الشركة.

 .إجراء تقييم دوري لهيكل رأس مال الشركة، واإلشراف على وضع توجيهات طويلة األجل لهيكل رأس املال 

  مخاطر السيولة(.تقديم املالحظات والتعليقات بشأن امليزانيات )من منظور 

 :مراجعة تقارير اإلدارة التالية 

o  التقرير االقتصادي، عن طريق التحليل وإبداء الرأي بشأن السوق، بما في ذلك العوامل االقتصادية مثل معدالت

 الربح والتضخم وأسعار الصرف ومؤشرات السوق الرئيسية والسياسات االقتصادية، إلخ.

o ت عن أبرز املسائل املالية وتحديثات وتحليالت التباين للميزانية العمومية وبيان التقرير املالي الذي يتضمن بيانا

 خسارة األرباح.

o .مراجعة مخاطر السيولة، بما في ذلك ملخص بوضع السيولة في الشركة وتوقعات التدفقات النقدية 

o .تقرير مراجعة مخاطر معدل الربح، بما في ذلك ملخص بربحية جميع املنتجات 

  مهام أخرى قد يفوضها بها املجلس من وقت آلخر.أداء أي 

 

 راجعة تقارير اإلدارة التاليةم

  التقرير االقتصادي، عن طريق التحليل وإبداء الرأي بشأن السوق، بما في ذلك العوامل االقتصادية مثل معدالت الربح

 والتضخم وأسعار الصرف ومؤشرات السوق الرئيسية والسياسات االقتصادية، إلخ.

  التقرير املالي الذي يتضمن بيانات عن أبرز املسائل املالية وتحديثات وتحليالت التباين للميزانية العمومية وبيان خسارة

 األرباح.

 .مراجعة مخاطر السيولة، بما في ذلك ملخص بوضع السيولة في الشركة وتوقعات التدفقات النقدية 

 بربحية جميع املنتجات. تقرير مراجعة مخاطر معدل الربح، بما في ذلك ملخص 

 .أداء أي مهام أخرى قد يفوضها بها املجلس من وقت آلخر 
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هـ املوافق   26/01/1440بتاريخ من األعضاء التالية أسماؤهم ممن تم تعيينهم بموجب قرار املجلس بتاريخ  األصول والخصومتتألف لجنة 

 -(:25/09/2022ه )املوافق 03/03/1444م( على أن تنتهي فترة الدورة بتاريخ 25/09/2019)

 

 األصول والخصوم أعضاء لجنة 

 املنصب: االسم:

 الرئيس محمد علي محمد الحوقل 

 عضو عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم

 عضو صالح ناصر سليمان العمير

 عضو   جوهر إقبال شيخ * 

 عضو مشارك بدون احتساب صوته* 

 

 األصول والخصومالسير الذاتية ألعضاء لجنة 

 األصول والخصوم محمد علي محمد الحوقل، رئيس لجنة 

 راجع "السير الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة" السيرة الذاتية 
ً

 فضال

 

 األصول والخصوم عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم، عضو لجنة 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 صالح ناصر سليمان العمير، عضو لجنة األصول والخصوم 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 إجتماعات لجنة األصول والخصوم 

 -م:2020( إجتماعات خالل عام  4وقد عقدت اللجنة ) 

 م
 العضوية االسم

 م2020تواريخ إجتماعات لجنة األصول والخصوم لعام 
 املجموع

نسبة 

 14/09 15/07 11/03 11/02 الحضور 

  محمد بن علي الحوقل  1
ً
 %100 4 √ √ √ √ رئيسا

  عبداملحسن بن عبدالرحمن السويلم 2
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا

  صالح بن سليمان العمير  3
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا

  جوهر إقبال شيخ *   4
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا

* 
ً
 مشاركا

ً
 عضوا
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 جنة االستراتيجية للا

 تتألف مهام ومسؤوليات اللجنة االستراتيجية من ما يلي:

  نقاش جميع األمور التي من املتوقع أن يكون لها أثر ملموس على استراتيجيات الشركة طويلة املدى مع املدير التنفيذي

 للشركة واإلدارة العليا واللجان ذات العالقة اللجنة. 

  .عمل توصيات ملوافقة مجلس اإلدارة باألمور التي تتعلق بمبادرات الشركة االستراتيجية 

  ة في مسؤولياتها اإلشرافية املتعلقة باالستراتيجية طويلة املدى للشركة, املخاطر والفرص املتعلقة مساعدة اإلدار

 باالستراتيجية, والقرارات االستراتيجية املتعلقة باالستثمارات, االستحواذات والتصفيات من قبل الشركة. 

 .التنسيق مع اللجان ذات العالقة لضمان تنفيذ استراتيجية الشركة 

 جعة مخاطر وفرص االستراتيجية املكتشفة أثناء تقييم املخاطر االستراتيجي للشركة والعمليات األخرى, وتأثير مرا

 األنشطة التنافسية الناشئة أو املتطورة  والتطورات القانونية واألوضاع االقتصادية العاملية.

 املدى  تتماش ى مع استراتيجية الشركة طويلة العمل مع قيادات الشركة لإلشراف على تطوير استراتيجية االستحواذ التي

وأن تكون شاملة ملعرفة عمليات االستحواذ واآلثار املترتبة على األهداف املتبقية واملنافسين. تطوير إجراء ملراقبة كيف 

ج مومتى تصنع القرارات املتعددة بخصوص عمليات االستحواذ الكبرى, تنفيذ العمليات, تطبيق ما بعد االستحواذ, الد

 ومراقبة معايير محددة بما في ذلك تحقيق االنسجام.  

  مراجعة إجراءات الشركة في مراجعة والتوصية واملوافقة على عمليات االستحواذ, تقوم بعمل توصيات ملجلس اإلدارة

 بمختلف املستويات من الصالحيات خالل عملية االستحواذ. 

 ف على التوصيات املقدمة ملجلس اإلدارة لبعض القرارات العمل مع الرئيس التنفيذي وقيادات الشركة لإلشرا

االستراتيجية املتعلقة باحتمال الخروج من بعض املجاالت الحالية، الدخول في مجاالت جديدة، االستحواذ، الشركات 

 (، االستثمارات أو التصرف بالشركات واألصول. JVاملشتركة )

 طة االستحواذ املستهدفة وتحقيق االنسجام. تقييم أداء العمليات ومقارنة األداء بمؤشرات خ 

 جنة االستراتيجيةللاأعضاء 

 املنصب: االسم:

 الرئيس سعود هويمل فراج الدوسري 

 عضو تنفيذي عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم

 عضو محمد طاهر عبدالكريم اللوزي
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  جنة االستراتيجيةللاالسير الذاتية ألعضاء 

 فراج الدوسري، رئيس لجنة االستراتيجيةسعود هويمل 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم، عضو لجنة االستراتيجية

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 االستراتيجيةمحمد طاهر عبدالكريم اللوزي، عضو لجنة 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس السيرة الذاتية 

 

 إجتماعات اللجنة اإلستراتيجية 

 -م:2020عام ( إجتماعات خالل  3دت اللجنة ) وعق

 

 العضوية االسم م
 م2020تواريخ واجتماعات اللجنة اإلستراتيجية لعام 

 املجموع
نسبة 

 17/11 10/09 13/05 الحضور 

  سعود بن هويمل الدوسري  1
ً
 %100 3 √ √ √ رئيسا

  عبداملحسن بن عبد الرحمن السويلم 2
ً
 %100 3 √ √ √ عضوا

  محمد بن طاهر بن عبدالكريم اللوزي 3
ً
 %100 3 √ √ √ عضوا

 إدارة املخاطر 

عبارة عن إدارة مســــــــتقلة تندرج تحت لجنة املخاطر، تقوم بمراقبة مخاطر االئتمان )للشــــــــركات  املخاطر بالشــــــــركة هو ادارة 

واألفراد( ومخاطر الســــــــــــوق واملخاطر التشــــــــــــغيلية باإلضــــــــــــافة إلى جميع املخاطر التي يتم التنويه عنها من قبل البنك املركزي 

 السعودي. 

 ،جراءات وقياس وتقييم مدى قابلية الشـــــــــــركة لتحمل املخاطركما أن إدارة املخاطر تقوم بتطوير وتفعيل الســـــــــــياســـــــــــات واإل 

مهام إدارة املخاطر تطوير وتفعيل جميع الســياســات واإلجراءات املتعلقة باملخاطر التشــغيلية، وإعداد خطه لها لتنفيذ  ومن

 من مهام إدارة املخاطر 
ً
 مع خطة التقييم التي تم اعتمادها من قبل لجنة املخاطر. أيضـــــــــــــا

ً
عمليات تقييم املخاطر تماشــــــــــــيا

الرقابة. كما أن إدارة املخاطر مسـؤولة عن تقديم تقرير للمخاطر بشـكل دوري مراجعة جميع سـياسـات الشـركة والتأكد من 

)ربع ســــنوي( ألعضــــاء لجنة املخاطر وأعضــــاء مجلس اإلدارة يتضــــمن تحليل املخاطر التي تواجهها الشــــركة للحد من املخاطر 

ليــة املخــاطر للشــــــــــــركــة وجعلهــا أكثر فعــاليــة و  املســــــــــــتقبليــة
َ
 قــابليــة لتفــادي املخــاطر املحتملــة فيتلتزم إدارة املخــاطر بتطوير ا

 
ً
 املستقبل والتي توثر على الشركة سلبيا
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  إدارة  االلتزام ومكافحة غسل األموال.

 االلتزام القانوني / النظامي 

 قوانين التمويل ولوائحها التنفيذية

ع بشكل قوانين لتنظيم هذا القطاالبنك املركزي السعودي أصدرت  البنك املركزي السعودي يخضع قطاع التمويل باململكة لتنظيم 

أكثر شمولية: نظام اإليجار التمويلي ونظام مراقبة  شركات التمويل والئحته التنفيذية، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 

ى مبادئ التمويل املسؤول لألفراد الصادرة يوًما بعد ذلك، باإلضافة إل 90م( ودخلت حيز التنفيذ 31/08/2012هـ )املوافق 13/10/1433

 ( البنك املركزي السعودي البنك املركزي السعودي عن 
ً
 م(.16/05/2018هـ )املوافق 02/09/1439بتاريخ  ) سابقا

لزم قوانين التمويل ولوائحها التنفيذية جميع الشركات التي تمارس أعمال تمويل )كما هو مبين أدناه( في اململكة العربية
ُ
لسعودية ا ت

 ( البنك املركزي السعودي البنك املركزي السعودي بالحصول على ترخيص من 
ً
كات العربي السعودي. ومنحت هذه القوانين للشر  ) سابقا

م للحصول على الترخيص. وبالتالي، يجب أن تكون جميع شركات 2012نوفمبر  29فترة سماح مدتها سنتان من تاريخ سريان القوانين ي 

م، بطلبات الترخيص مرفًقا بها خطة العمل التي توضح كيفية 31/12/2013هـ املوافق 28/02/1435د تقدمت، قبل نهاية يوم التمويل ق

تكييف أعمالها لتمتثل لهذه القوانين، أو للخروج من السوق املالي السعودي. تعمل الشركة حالًيا على تجديد ترخيصها للخمس سنوات 

 القادمة.

 م عناصر قوانين التمويل ولوائحها التنفيذية السارية على أعمال شركة النايفات:نتناول فيما يلي أه

 سابق) مؤسسة النقد  البنك املركزي السعودي  متطلبات الترخيص: أنشطة التمويل التالية تتطلب ترخيص مستقل من
ً
 (.ا

 التمويل العقاري  -

 تمويل األصول اإلنتاجية -

 ةتمويل أنشطة املنشآت الصغيرة واملتوسط -

 التمويل اإليجاري  -

 تمويل بطاقات االئتمان -

 التمويل االستهالكي -

 التمويل متناهي الصغر -

  البنك املركزي السعودي أي نشاط تمويلي آخر تقره  -

في سبيل االمتثال لجميع هذه املتطلبات، كان على الشركة أن تقوم  بإتمام هذه املهام، وبالفعل تبنت نظام آلي متكامل يطلق عليه نظام 

، وهو عبارة عن حل آلي بالكامل ومنظم وسهل االستخدام، ”RISKNUCLEUS® COMPLIANCE“ “سك نيكوالس" للمطابقة وااللتزام "ر 

مما يبسط إدارة االمتثال في املؤسسة من خالل دمج جميع أنشطة االمتثال التنظيمي ضمن إطار واحد كما يحتفظ هذا النظام بمكتبة 

، ويعين األدوار واملسؤوليات، ويقيم أداء األنشطة واألعمال / املجاالت املحددة، ويسجل جميع قواعد محدثة، ويحدد املتطلبات

 االنتهاكات ويتابع إغالقها و يستفيد من التقارير ولوح القياس لتكوين وجهة نظر متكاملة.

 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

/ م وتاريخ  39باإلضافة إلى ما سبق، وباإلشارة إلى نظام مكافحة غسيل األموال والئحته التنفيذية الصادرة بموجب املرسوم امللكي رقم 

ا لشركات التأجير التمويلي، وبما يتفق مع املتطلبات التنظيمية  البنك املركزي السعودي ، والتعاميم الصادرة عن هـ 1424/  06/ 25

ال قواعد مكافحة غسيل األمو  البنك املركزي السعودي  يل األموال وتمويل اإلرهاب، أصدرواإلشرافية املحلية والدولية ملكافحة غس

 وتمويل اإلرهاب والتي يجب أن تمتثل لها شركات التمويل املرخصة باعتبارها سياسات وإجراءات إلزامية.

" لحماية RISK NUCLEUS® AMLق عليه نظام "رسك نيكوالس" ملكافحة غسل األموال"شراء نظام آلي متكامل  يطلقامت الشركة بوقد 

أصول املساهمين وهذا النظام عبارة عن حل متكامل ملكافحة غسيل األموال يراعي جميع املتطلبات التنظيمية ويزود املؤسسات بأدوات 

نشأ عن التورط في أنشطة غسيل األموال. يقوم هذا النظام إضافية لحماية نفسها من املخاطر التنظيمية ومخاطر السمعة التي قد ت

بفحص العمالء واملعامالت واملوظفين، وغيرهم، في ضوء قوائم العقوبات، ومراعاة العناية الواجبة بالعميل / اعرف عميلك، وإجراء 
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امالت حدة لتدفق العمل وأتمته تقارير معتقييمات مخاطر العمالء، ومراقبة املعامالت من خالل مدير سيناريو قابل للضبط بالكامل، وو 

 العمالت واألنشطة املشكوك بها، وحفظ الوثائق الضرورية وإعداد تقارير واسعة النطاق.

 قسم التدقيق الداخلي

هي إدارة مســــــــــــتقلـة تنـدرج تحـت لجنـة املراجعـة، تقوم بتقـديم املشــــــــــــورة للقيـام بـأعمـال التـدقيق الـداخلي بشــــــــــــكـل مســــــــــــتقل 

فة قيمة مضــافة للشــركة وتحســين عملياتها. والذي بدوره يســاعد في تحقيق أهداف الشــركة من خالل وموضــوعي بهدف إضــا

 اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتطوير فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة املخاطر والرقابة.

الداخلي  امل أعمال التدقيقوقد قررت الشــــركة االســــتعانة بشــــركة )كى بي إم جي( والتي تعتبر من الشــــركات الكبيرة للقيام بك

  لضمان كفاءة العمل.

 اإلدارة التنفيذية

تتــألف اإلدارة العليــا من أعضـــــــــــــاٍء مؤهلين ومن ذوي الخبرة يتمتعون بــاملعرفــة والخبرات الالزمــة إلدارة أعمــال الشــــــــــــركــة بمــا 

على فريق اإلدارة العليا يتماشــــــــ ى مع أهداف وتوجيهات مجلس اإلدارة وأصــــــــحاب املصــــــــلحة. وقد نجحت الشــــــــركة في الحفاظ 

لديها وعملت على تنمية قدرات املوظفين املؤهلين وترقيتهم إلى املناصـــــــــــب العليا فيها. يوضـــــــــــح املخطط التالي كبار التنفيذيين 

 كما في تاريخ إصدار هذه النشرة:

 

 فاصيل اإلدارة التنفيذية للشركةالجدول التالي يتضمن ت

 تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة 

 عدد أسهم تاريخ التعيين الجنسية االسم

 امللكية املباشرة 

 عدد أسهم

 امللكية غير املباشرة 

 921,263 2,433,959 م16/12/2014 سعودي عبد املحسن عبدالرحمن مساعد السويلم

 - - م25/09/2019 باكستاني جوهر إقبال شيخ

 - 56,792 م15/10/2014 سعودي تركي سليمان العبيد

 - 56,792 م16/03/2016 سعودي القحطاني تركي ناصر

 - 81,132 م25/08/2015 سعودي سلطان شويط وقيان العتيبي

 - 48,680 م14/02/2012 سعودي أحمد إبراهيم حملي

 - 169,923 م18/12/2010 سعودي خليل املهيد نورة طالل

 - - م01/02/2016 سعودي طارق مبارك اليامي

 - - م16/11/2014 هندي نيكيل بهاردواج

 - - م11/11/2018 سعودي لؤي عمر باكراع

 - - م19/07/2020 سعودي جمال عايد حسن الشمري 

 - - م07/12/2014 أردني حسان طعمه الدقم

 - - م14/04/2019 سعودي محمد عبدهللا الجريش*

 - - م15/10/2017 نمساوي  محمد عبد الرحمن الشامي*

 - - م06/08/2017 - كى بي إم جي*
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 - - م06/04/2020 سعودي محمد سعد محمد السحيم

 - - م16/11/2020 سعودي حسين علي املنصور 

 لشركة وال تتبع للرئيس التنفيذي. اإلدارات التابعة للجان ا*

 املبادرات الحكومية للمؤسسات االئتمانية غير املصرفية في اململكة العربية السعودية

ه لجاًنا منفصلة للرقابة على شركات 1437ذي القعدة  09بتاريخ  65رقم م/ بموجب قرار محافظه البنك املركزي السعودي  شكل

 التمويل في إلثراء النقاش الدائر حول املبادرات الجديدة وتقديم االقتراحات حول نمو القطاع واستقراره. 

 وأن تسد الفجوة بين ممثلي الشركات املالية والهيئات كما يتوقع لهذه اللجان أن تتعاون مع وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقارية

الحكومية لتبدأ في مناقشة التحديات الرئيسية مثل فرض الرسوم على األراض ي غير املطورة )وزارة اإلسكان( واملسائل املتعلقة بتمويل 

 املنشآت الصغيرة واملتوسطة )الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة(.

 ابة الداخلية ( ضوابط ) الرق 

إن إدارة شركة النايفات مسئولة عن مراجعة النص بإطار رقابة داخلية كاف وفعال يشمل السياسات واإلجراءات  العمليات وأنظمة 

املعلومات حسب ما يوافق عليه مجلس اإلدارة بما يسهل تحقيق عمليات ذات كفاءة وفعالية عالية . ويضمن نظام الرقابة الداخلية 

 بالقواعد واألنظمة النافذة والسياسات و اإللتزاملتقارير الخارجية والداخلية ، والحفاظ على السجالت واإلجراءات املالئمة ، نوعية ا

قع على عاتق مجلس اإلدارة ، كما أن نظام الرقابة سئولية عن اي نظام رقابة داخلية يالداخلية فيما يخص سير العمل. إال أن امل

 م2020ي عام وف اإلجراءات والضوابط ، وليس لتقليل  مخاطر اإلخفاق في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة . الداخلية مصمم إلدارة

 للتعليمات املتعلقة بضوابط الرقابة الداخلية 
ً
بذلت الشركة كافة جهودها لكي تضمن استمرار عمل نظام الرقابة الداخلية طبقا

لذي يمثل إجراءات متواصلة لتحديد وتقييم إدارة املخاطر الكبيرة التي تواجهها الشركة . وقد ، وا البنك املركزي السعودي الصادرة من 

أثناء زياراتهم التفتيشية على الفور ومن ثم اتخاذ  البنك املركزي السعودي تمت مراجعة مالحظات املراجع الخارجي وفريق تفتيش 

 إدارة الشركة لتصحيح تلك املالحظات بما يحمي مصالح الشركة . وكجزء اإلجراءات الالزمة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة املراجع
ً
ة وأيضا

 رمن تقييم الشركة . فإن نظام الرقابة الداخلي املعتمد يوفر تأكيدا معقوال بالنسبة لنزاهة وموثوقية ضوابط الرقابة املوضوعة والتقاري

 التي تصدرها اإلدارة .

 

 عالية إجراءات الرقابة الداخلية املراجعة السنوية لف

إن مجلس اإلدارة مسئول عن الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعة فعاليتها . وقد صمم إطار املعايير والسياسات واإلجراءات 

اطر املعتمد ملخالرئيسية التي وضعها مجلس اإلدارة من أجل تحقيق رقابة داخلية فعالة بالشركة بهدف إدارة املخاطر ضمن إطار تقبل ا

ية ، وموثوقظ على السجالت املحاسبية الصحيحةمن االستخدام أو التصرف غير املفوض ، الحفا والخصوم األصول لديه ، حماية 

املعلومات املالية املستخدمة ضمن العمل أو للنشر . وهذه اإلجراءات مصممة إلدارة وتخفيف مخاطر اإلخفاق في تحقيق أهداف العمل 

أو اإلحتيال . وكان قد تم اعتماد العمل باألنظمة واإلجراءات املتعلقة بإستمرار تحديد وتقييم وإدارة املخاطر الرئيسية التي ، والخسائر 

 تواجه الشركة خالل السنة .
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 املوارد البشرية

 رئيسيا لنجاحها ، واهتمت الشركة بذلك من حيث استقطاب 
ً
حافظ ذوي الكفآة وامليعتبر رأس املال البشري بشركة النايفات محورا

، وخلق بيئة تنافسية تتوافق مع تطلعات الشركة ، وتسعى إدارة املوارد البشرية في الشركة بتطوير كافة الوسائل والبرامج التي  عليهم

فضل املعايير وخلق أفضل بيئة عمل تنافسية في السوق املحلي ورفع نسبة االستقرار والتنافسية والعمل على رفع والء تهدف الى تطبيق أ

املوظفين وانتمائهم للشركة . كل ذلك أدى إلى تعزيز ثقافة العمل بالشركة وتوافقها مع رؤية ورسالة الشركة ، وتجاوز نسبة التوطين في 

 . %90الشركة 

 

 
 

ريب جميع املوظفين بشكل دوري بالدورات التطويرية التخصصية وااللزامية: كالدورات في مجال غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب ويتم تد

وكذلك اهتمام الشركة بتوطين الوظائف واالحالل قصير وطويل املدى ، إضافة الى التعاون مع الجهات األكاديمية لتدريب الطالب 

 والتعاون في التدريب التعاوني مع الجهات األكاديمية.واستقطاب املتميزين منهم ، 

 على منسوبيها مع 
ً
وحافظت شركة النايفات على رأس مالها البشري خالل جائحة كورونا بالقيام بجميع اإلحترازات الوقائية حفاظا

 االستمرار باستخدام التقنيات الحديثة لضمان استمرارية العمل .

 ومية لهذا العاماملبالغ املدفوعة للجهات الحك

 )الف ريال(   2019 )الف ريال( 2020 الدفعات املسددة للجهات الحكومية )بآالف الرياالت السعودية (

 46,310 29,300 الزكاة والضريبة

 6,145 6,550 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 1,675 442 تكاليف التأشيرات واإلقامات

 54,130 36,292 املجموع

 اإلحتياطي النظامي  

 
ً
 الخسائر املتراكمة، تغطية بعد نظامي، احتياطي بتجنيب الشركة تقوم السعودية، العربية اململكة في الشركات نظام متطلبات مع تمشيا

 .للتوزيع قابل غير االحتياطيهذا  وإن .املال رأس من ٪ 30 االحتياطي هذا يبلغ حتى الدخل صافي من ٪ 10 عن يقل ال ما بنسبة وجدت، إن

 سنوي نهاية السنة . أساس على النظامي االحتياطي حساب إلى التحويل هذا يتم

 

 

67%
77%

88% 90% 91%

2016 2017 2018 2019 2020

نسبة السعودة
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 الخزينة أسهم

البرنامج واملحدد ، وذلك بسبب إنتهاء فترة سهم ( 380.418 ) املوظفين برنامج مكافاة بتحويل عدد من اسهم الشركة قامتخالل السنة، 

، وتم تسجيلها كأسهم خزينة ضمن هذا البرنامجم وفق الشروط واألحكام املنظمة لعمل 2020 – 12 – 31بتاريخ  والذي ينتهيشهر  36ب 

 .عرضها باملزايدة على املساهمين الحاليين وبيعها بالسعر األعلى وتمحقوق امللكية. وفًقا لخطة اإلدارة الحالية، 

 تأكيدات مجلس اإلدارة 

 يؤكد مجلس اإلدارة : 

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية 

 أنه ال يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

 د كبار التنفيذيين او املساهمينالتنازل عن املصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أح

اقيات يقوم بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو مساهمي الشركة  بالتنازل عن ال يوجد أي ترتيبات أو اتف

 مصالحه أو التنازل عن حقوقه في األرباح .

 ( من نظام الشركات  69تعامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة وفقا ألحكام املادة ) 

حكم التعامالت والعقود التي يكون لعضو مجلس إدارة الشركة املساهمة مصلحة فيها ونصت ( من نظام الشركات التي ت 69تنص املادة ) 

   -على مايلي:

"ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص 

ى من ذلك األعمال التي تتم بطريق املناقصات العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة ويستثن

وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب   صاحب العرض األفضل.

 االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذاالشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع وال يجوز للعضو ذي املصلحة 

الشأن. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة 

 “ شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات

 مية وااللتزام بها في التعامالت ولم يكن للطرف ذو العالقة حق في التصويت على القرار.وتم إتباع اإلجراءات النظا

 

( االتفاقية بين الشركة ومكتب البيوك محاسبون قانونيون فيما يتعلق بتقديم خدمات مهنية زكوية وضريبية 1املوافقة على  .1

والدخل ورفع أي اعتراضات تخص الربوط الزكوية املبرمة تشمل مراجعة اإلقرارات الزكوية وتقديمها للهيئة العامة للزكاة 

( 2م(؛ و 01/01/2020هـ )املوافق 05/05/1441م( والذي تم تجديدها بتاريخ 31/12/2018هـ )املوافق 02/03/1437بتاريخ 

ون الف نالخدمات السابقة املقدمة من قبل مكتب البيوك محاسبون قانونيون مقابل مبلغ إجمالي قدره مائة وتسعة وثما

م والتي لدى عضو مجلس اإلدارة عطا حمد البيوك مصلحة فيها مع 31/12/2020( ريال سعودي كما في تاريخ 189,000)

 امتناعه عن التصويت.

( االتفاقية بين الشركة ومكتب البيوك محاسبون قانونيون لتقديم خدمات مهنية ضريبية تشمل إدارة حساب 1املوافقة على  .2

هـ )املوافق 23/04/1439افة الخاص بالشركة وتقديم خدمات استشارية فيما يتعلق بذلك املبرمة بتاريخ ضريبة القيمة املض

( الخدمات السابقة املقدمة من قبل مكتب البيوك محاسبون قانونيون مقابل مبلغ إجمالي قدره تسعة 2م(؛ و 10/01/2018
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والتي لدى عضو مجلس اإلدارة عطا حمد   م31/12/2020( ريال سعودي كما في تاريخ 79,800وسبعون الف وثمانمائة )

 البيوك مصلحة فيها مع امتناعه عن التصويت.

( االتفاقية بين الشركة وشركة فالكم للخدمات املالية فيما يتعلق بفتح حساب استثماري وتقديم بعض من  1املوافقة على )  .3

هـ )املوافق 02/05/1436الصناديق االستثمارية، املبرمة بتاريخ الخدمات االستثمارية والتي تتضمن تداول األوراق املالية في 

( الخدمات السابقة املقدمة من قبل شركة فالكم للخدمات املالية مقابل مبلغ إجمالي قدره ستة  2)  م(؛ و16/02/2015

مجلس اإلدارة  م والتي لدى أعضاء31/12/2020ريال سعودي كما في تاريخ  (26,500,000)وعشرون مليون وخمسمائة الف 

 عبداملحسن السويلم وبندر البيز وفهد املسبحي مصلحة فيها مع امتناعهم عن التصويت. 

املوافقة على إيجار املقر الرئيس ي للشركة بالرياض من شركة فالكم للخدمات املالية بموجب العقد املبرم بين الطرفين بتاريخ  .4

إيجار سنوي يبلغ مقداره سبع مائة وستة وثالثون ألف وثالث مائة م(، وذلك مقابل 01/01/2019هـ )املوافق 23/04/1440

( ريال سعودي باإلضافة إلى رسوم تشغيلية سنوية بقيمة مائة وواحد وستون ألف وسبع مائة 736,312واثني عشر )

يه مع لحة ف( ريال سعودي، والذي لدى أعضاء مجلس اإلدارة عبداملحسن السويلم وبندر البيز وفهد املسبحي مص161,700)

 امتناعهم عن التصويت.

املوافقة على إيجار مستودعات للشركة بحي الورود بالرياض من شركة فالكم للخدمات املالية بموجب العقد املبرم بين  .5

( ريال 60,000م(، وذلك مقابل أجر سنوي يبلغ مقداره ستون ألف )01/12/2015هـ )املوافق 18/02/1437الطرفين بتاريخ 

( من قيمة اإليجار السنوي، والذي لدى أعضاء مجلس %5باإلضافة إلى رسوم تشغيلية سنوية بقيمة خمسة باملائة )سعودي 

 اإلدارة عبداملحسن السويلم وبندر البيز وفهد املسبحي مصلحة فيه مع امتناعهم عن التصويت.

فين ات املالية بموجب العقد املبرم بين الطر املوافقة على إيجار مكاتب للشركة بحي الورود بالرياض من شركة فالكم للخدم .6

( 188,000م(، وذلك مقابل أجر سنوي يبلغ مقداره مائة وثمانية وثمانون ألف )19/04/2015هـ )املوافق 30/06/1434بتاريخ 

اء ( من قيمة اإليجار السنوي، والذي لدى أعض%5ريال سعودي باإلضافة إلى رسوم تشغيلية سنوية بقيمة خمسة باملائة )

 مجلس اإلدارة عبداملحسن السويلم وبندر البيز وفهد املسبحي مصلحة فيه مع امتناعهم عن التصويت.

املوافقة على إيجار مساحة صيانة واقعة باملقر الرئيس ي للشركة من شركة فالكم للخدمات املالية بموجب العقد املبرم بين  .7

( ريال 10,000وذلك مقابل أجر سنوي يبلغ مقداره عشرة آالف )م(، 01/08/2018هـ )املوافق 20/11/1439الطرفين بتاريخ 

سعودي، والذي لدى أعضاء مجلس اإلدارة عبداملحسن السويلم وبندر البيز وفهد املسبحي مصلحة فيه مع امتناعهم عن 

 التصويت.

م علق بتقديم خدمات الدع( اتفاقية مستوى الخدمة مع شركة الحلول املتكاملة لتقنية املعلومات فيما يت1املوافقة على ) .8

م( وابرام اتفاقية لتصميم وتنفيذ نظم معلوماتية وتشغيلية 18/02/2020)املوافق  23/06/1441االلكتروني املبرمة بتاريخ 

إلدارة الشركة واتفاقية توريد فيما يتعلق مساندة أعمال الشركة املتعلقة بالبرامج التقنية وعلى تجديدها عند الحاجة حسب 

( الخدمات السابقة املقدمة من قبل شركة الحلول املتكاملة لتقنية املعلومات مقابل مبلغ إجمالي  2ارة الشركة ؛ و ) تقدير إد

م والتي لدى عضو مجلس 31/12/2020ريال سعودي كما في تاريخ  (8,053,000)قدره ثمانية مليون وثالثة وخمسون الف 

 التصويت. اإلدارة فهد املسبحي مصلحة فيها مع امتناعه عن
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 )الف ريال(املبلغ  نوع العالقة طرف ذي عالقة

يف مقابل مصار  صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية ) سلع وسيطة ( شركة فالكم للخدمات املالية *

 السلع

26,500 

مكتب عطا البيوك للمحاسبة والذي تعود 

 ملكيته ألحد األعضاء  *

 للشركة ومتابعة القرارات الزكوية تقديم خدمات واستشارات زكوية وضريبة

 مع الهئية العامة للزكاة والدخل

269 

فرع العليا واملستودعات من شركة فالكم للخدمات املركز الرئيس ي و إيجار  شركة فالكم للخدمات املالية *

 املالية

1,179 

شركة الحلول املتكاملة لتقنية املعلومات 

 ربط اإللكترونيلشركة تقدم خدمات ا والذي تعود ملكيته ألحد األعضاء *
8,053 

ـــــــــــــالي  ــــــــــــــــــــــ  36,001 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويطلب املجلس املوافقة واعتماد ما تم من اعمال وعقود مع اطراف ذوي عالقة واالستمرار في ما تم التوصية باإلستمرار به للعام القادم 

 م 2021

 

وفًقا للنظام األساس للشركة، تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة حيث يحصل كل عضو على 

ألف ريال سعودي، مع مراعاة القرارات الرسمية والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة في هذا  300مكافأة سنوية بقيمة 

الشأن، وبما يتفق مع أحكام نظام الشركات واألنظمة واللوائح األخرى. هذا باإلضافة إلى بدالت حضور الجلسات وبدالت 

 للوائح والقرارات والتعل
ً
يمات الصادرة عن الجهات املختصة في اململكة العربية النقل التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا

 السعودية.

 للفقرة )
ً
( من نظام الشركات، يجب أال يتجاوز املبلغ الكلي الذي يتقاضاه أي عضو بمجلس اإلدارة 76( من املادة )3وفقا

 ألعضاء مجلس اإلدارة.  ( ريال سعودي. وتحدد الجمعية العامة للشركة املكافأة السنوية500،000سنوًيا خمسمائة ألف )

يجب أن توافق الجمعية العامة على مكافآت وتعويضات املجلس في اجتماعاتها، مع العلم أنه ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة 

 التصويت على هذه املكافآت والتعويضات.

 لم يحصل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة على أي تعويضات أو مكافآت عينية. -

بدل تقديم خدمات استشارية لرئيس اللجنة االستراتيجية مكافأة سنوية و مبلغ شهري صرف  مجلس ادارة الشركة اعتمد

 لتوصية لجنة ريال  3,700,000بمبلغ أجمالي مقداره 
ً
املبلغ  ية اإلستراتيج اللجنة، وقد استلم رئيس الترشيحات واملكافآتوفقا

 .م2021التوصية لصرفها للعام القادم ويقدم املجلس  ت السابقةوما قبلها من السنوا م2020خالل العام 

ويوضح الجدول التالي تفاصيل مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وأعلى خمسة من كبار 

 م.2020ديسمبر  31التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي، للسنوات املالية املنتهية في 
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 )ألف ريال(: م2020مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين،

 

 م 2020 الوصف

 2,700 أعضاء مجلس اإلدارة

 438 أعضاء اللجان

 21,435 أعلى خمسة من كبار التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي واملدير املالي

 24,573 اإلجمالي

 

 االجتماعيةمبدأ املسئولية 

لية تمثل في سداد عقود بعض العمالء الذين يمرون بظروف ماتي تاالجتماعية والة ليمجال املسئو املساهمة في في  شركة النايفات بادرت

املرض ى الج عو املساهمة في تكاليف  ،الحكوميةك املساهمة في دعم بعض الصناديق وكذل ،صعبة أو تركوا العمل وال يغطيهم التأمين

 -:ساهمات التاليةاملوتشمل 

 قيمة الدعم الجهة  م

 ريال 500,000 دعم الصندوق الصحي 1

 ريال 107,000 مدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز اإلنسانية  2

 ريال 1,535,829 ذوو الحاالت األنسانية سداد وإقفال حسابات العمالء  3

 ريال 2,142,829 االجمالي

 للشركة ونتائج نشاطها وسياستها املتعلقة بتوزيع األرباح ملركز املالي ا

 الذمم املدينة

م حيث 2019مقارنة بحجم الذمم املدينة لعام  %12ريال  بنسبة إنخفاض  1,520,583,000م بمبلغ 2020إن حجم الذمم املدينة لعام 

 ريال ،وفيما يلي الذمم املدينة للعامين املنصرمين : 1,728,094,000م مبلغ وقدره 2019بلغت الذمم املدينة لعام 

 

 الذمم املدينة باآللف  السنة 

 

 1,520,583 م 2020

 1,728,094 م 2019
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  املالرأس 

 

2020 

 رأسمال الشركة واملساهمين ذلك حسب الجدول التالي  :

 قيمة الحصص ) بالريال ( عدد الحصص نسبة امللكية املساهمين

 738,546,380 73,854,638 % 73.85 شركة فالكم القابضة

 261,153,620 25,764,944 % 26.15 أفراد سعوديون وشركات أخرى 

 1,000,000,000 100,000,000 100% املجموع
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  املركز املالي للشركة :

ريال  الف وأربعمائة وواحد ألفوثمانمائة وتسعة وستون ريال )مليار  1,869,401,000 م 2020لعام  بلغ إجمالي موجودات الشركة

سعودي(، كما  وستة وعشرون ريال  مليون سبعمائة وخمسون  ريال ) 750,026,000سعودي(، كما بلغ إجمالي مطلوباتها 

ومائة وتسعة عشر مليون وثالثمائة وخمسة مليار  ريال ) 1,119,375,000م ، وبهذا يكون إجمالي )حقوق املساهمين( 31/12/2020في

 كالتالي : ريال سعودي ( الف وسبعون 

 

 )الف ريال( 2019 )الف ريال( 2020 البند

 1,000,000 1,000,000 رأس املال

 40,143 60,290 احتياطي نظامي

 41,426 59,085 أرباح  مبقاة

 (65,152) 0 أسهم خزينة 

 1,016,417 1,119,375 املجموع

 

 

 : نتيجة نشاط الشركة وتوزيع األرباح

( بعد  ريال سعودي  الف مليون وأربعمائة وخمسة وستون وواحد ن ائتام )، ريال 201,465,000 م 2020لعام الشركة  بلغ صافي أرباح

سعودي( ، وبلغ نصيب السهم  ريال الف أربعة وعشرون مليون ومئتان وستة وتسعون  ( ريال24,296,000  خصم الزكاة البالغ مقدارها

 . )سهم 100,000,000عدد األسهم (ريال ، للسهم الواحد  2.04من األرباح 

تسعة وخمسون مليون وخمسة ) ريال 59,085,000علما بأن األرباح لهذا العام ستدور لحساب األرباح املبقاة ليصبح رصيد األرباح املبقاة 

 . (وثمانون ألف ريال سعودي
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 )الف ريال( 2019 )الف ريال( 2020 البند

 213,531 225,761 الربح قبل الزكاة

 (5,289) 24,296 الزكاة

 218,821 201,465 الربح )الخسارة(صافي 

 

 

 حقوق تمويل أدوات الدين حقوق خيار 

ال توجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب 

ألي أدوات كما ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة  م2020أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل عام 

 .دين قابلة لألسترداد
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 السياسات املحاسبية املستخدمة بالشركة 

تستخدم الشركة السياسات املحاسبية التي تتفق مع معايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما يود أن 

 ألفضل املعلومات املتاحة له من جميع النواحي الجوهرية ما يلي :يؤكد 
ً
 -مجلس اإلدارة وفقا

 ملا تم  -
ً
يوجد لدى الشركة دفاتر وسجالت محاسبية بالشكل النظامي ويتم استخدام السياسات املحاسبية املناسبة وفقا

 اإلفصاح عنه في اإليضاحات حول القوائم املالية .

 لقناعة بأن شركة النايفات تمتلك املوارد الالزمة ملواصلة أعمالها في املستقبل املنظور.أن مجلس اإلدارة لديه ا -

تستخدم الشركة أحد مكاتب املحاسبة القانونية للقيام بمهام أعمال املراجعة الداخلية في الشركة ويرفع املكتب تقاريره  -

 لرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمهللجنة املراجعة وقد حرصت لجنة املراجعة على التأكد من أن نظام ا

ويتم تطبيقه بفاعلية ويؤكد مجلس اإلدارة  م 2017ابتداء من بداية العام  9IFRSتبنت الشركة استخدام املعيار املحاسبي  -

تطبيق م قبل موعد ال 2017 – 01 – 01صحة إجراءات الرقابة الداخلية .وقامت الشركة بتطبيق هذا املعيار ابتداًء من 

 م .2018 – 01 – 01اريخ   االلزامي بت

 إدارة رأس املال 

 ومنافع للمساهمين عوائد تحقيق أجل من أعمالها في االستمرار على الشركة قدرة على الحفاظ هي املال رأس إدارة من الشركة فهد إن

 على للحفاظ اإلدارة مجلس يسعىو  .املال رأس تكلفة لتخفيض املثالي املال رأس بهيكل االحتفاظ وكذلك اآلخرين املصلحة ألصحاب

 خالل من املتاح والضمان واملميزات البنكي التمويل من مرتفعة مستويات وذات محتملة تكون  قد التي املرتفعة العوائد بين توازن ال

 بمراقبة وتقوم كثب عن باللوائح االلتزام بمراقبة اإلدارة تقوم بالشركة، الخاص املال رأس بهيكل يتعلق وفيما .املال لرأس السليم املركز

  ملتزمة وهي اإلسالمي البنكي التمويل ضمانات
ً
 اإلدارة تحليل إن .للشركة املالي املركز قائمة تاريخ في كما عليها املنصوص باملتطلبات أيضا

 .املديونية لنسبة

 :يلي كما املالي املركز قائمة تاريخ في كما

 ريال()الف  2019 )الف ريال( 2020 

 1,016,417  1,119,375  حقوق املساهمين 

 868,616  661,354  التمويل البنكي األسالمي 

 1,885,033  1,780,729  إجمالي هيكل رأس املال 

  %46.07 %37.14 نسبة املديونية 
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 توزيع األرباح 

الثالث والرابع  الربعذلك وك،  م2020 لعامالثاني  الربعو  األول  الربع مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح للمساهمين عن اعمال الشركة في أوص ى

 م بموجب محاضر  إجتماع مجلس اإلدارة .2020لعام 

 م وذلك حسب الجدول التالي : 2020م و2019م و2018ديسمبر  31األرباح املوزعة في السنوات املنتهية في 

  ملخاطرا

 اإلدارة مجلس وقد أنشأ .عليه واإلشراف بالشركة املخاطر إدارة عمل إطار وضع عن الشاملة باملسؤولية الشركة إدارة مجلس يختص

 املخاطر إدارة ومنهجيات وسياسات واستراتيجيات املخاطر إدارة عمليات على والحفاظ التطوير على لإلشراف املخاطر إلدارة لجنة

 ومناقشة الداخلية املراجعة مخاطر تقييم فحص تتولى بالشركة املراجعة لجنة فإن ذلك، على وعالوة .بشأنها املجلس إلى تقارير وإعداد

إدارة  وإجراءات بسياسات اإلدارة التزام كيفية على اإلشراف املراجعة لجنة تتولى .املخاطر وإدارة بتقييم يتعلق الشركة فيما سياسات

 على املخاطر لجنة إدارة وتشرف .الشركة تواجهها التي باملخاطر يتعلق فيما املخاطر إدارة إطار كفاية مدى وفحص بالشركة املخاطر

 .اإلدارة ملجلس التقارير وإعداد الشركة مخاطر

 

 االئتمان :  مخاطر

 إلحاق يتسبب في مما التعاقدية بالتزاماته الوفاء في مالية ألداة عميل أخفق حال في الشركة لها تتعرض مخاطر هي االئتمان مخاطر

 مخاطر الشركة إدارة وتحلل .املالية للموجودات الدفترية القيمة االئتمان ملخاطر تعرض أقص ى يساوي  .اآلخر للطرف مالية خسارة

 :التالية الفئات في االئتمان

 اإلسالمي للتمويل املدينة الذمم

 ملخاطر التعرض الدارة إجراءات الشركة وضعت .جوهرية ائتمان ملخاطر اإلسالمي للتمويل املدينة الذمم تتعرض

 على االئتمانية والحصول  السقوف وتخصيص لالئتمان الرسمية واالعتمادات االئتمانية الجدارة مدى تقييم ذلك في بما االئتمان

 :التالية الرئيسية املؤشرات على العام التمويل قرار يستند .الشخصية الضمانات مثل الضمانات

 .الطلبات تقييم ونظام  )سمة( في وتتمثل مزدوجة، ائتمان درجة

 .املقترض على الديون  لعبء للدين األقص ى والحد للدخل األدنى الحد

 .سمة ومصدره األخرى  املالية املؤسسات مع القرض سداد تاريخ

 .به الشهري للعميل الراتب ايداع يتم الذي للبنك أشهر ثالث آلخر حساب وكشف العمل صاحب من الراتب شهادة

 بتوفير العمالء يقوم ذلك، إلى إضافة .النايفات شركة حساب في الشهرية األقساط إليداع مستديمة أوامر بتوفير العمالء جميع يقوم

 إلى باإلضافة البنك وتحويالت "سداد" نظام خالل من تسديدات الشركة تستلم كما .متاحة سداد كطريقة املباشر بالحسم تفويض

 ملتابعة تحصيل استراتيجية يؤسس ودليل إجراءات عليها املوافقة تم تحصيل سياسة الشركة لدى .النقدية املعامالت من قليل عدد

 التي املخاطر هي التركيز مخاطر إن .التحصيل عملية في بشكل فعال إلشراكها القانونية إدارتها بتعزيز الشركة قامت .املتعثرين العمالء

 خالل من االئتمان ملخاطر تعرضها الشركة تدير .صناعة واحدة أو واحد قطاع في موجوداتها جميع استثمرت إذا الشركة لها تتعرض

 محددة أعمال أو مواقع في العمالء من ومجموعات افراد مع مفرط مخاطر تركيز وجود عدم من للتأكد األساس ي نشاطها في التنوع

 :التالية للفئات وفقا املواطنين السعوديين تمويل في الشركة استراتيجية وتتمثل

 ريال سعودي م2018 م2019 م 2020

 التوزيعات املعلنة عن الفترة 85.000.000 85.000.000 50,000,000

 التوزيعات املدفوعة خالل الفترة 85.000.000 85.000.000 50,000,000

 رأس مال الشركة خالل الفترة 850.000.000  850.000.000 1,000,000,000

 نسبة التوزيع من رأس مال الشركة 10% 10% 10%



 

             59 

 

 مضمونة عمل بيئة في العاملين األفراد

 .عملهم لخسارة قليلة بفرص أو كبير حد إلى آمنة وظيفة مع ثابت دخل لديهم الذين

 .مختارة كبيرة شركات لدى خاص قطاع موظفين

 .الخاص والقطاع الحكومة من لألفراد فقط التحويل بتقديم الشركة وتقوم السعودية العربية اململكة في الشركة عمليات تنفيذ يتم

 .األرباح من ٪ 10 من أكثر العمالء من أي يوجد ال .واحد تشغيلي قطاع في الشركة نشاط يتمثل ولذلك،

 

 السيولة مخاطر

 والظروف الطبيعية حال الظروف في استحقاقها عند بها الخاصة بالتزامات الوفاء على الشركة قدرة عدمب مخاطر السيولة مخاطر تمثل

 يؤدي مما االئتماني التصنيف درجات مستوى  انخفاض أو السوق  في اضطراب وجود عند السيولة مخاطر تحدث أن ويمكن .الصعبة

 االعتبار بعين األخذ بعد األصول والخصوم بإدارة اإلدارة املخاطر،تقوم هذه من وللتقليل .التمويل مصادر بعض توفر في انخفاض إلى

 بصفة والسيولة النقدية التدفقات وتراقب للتسويق القابلة املالية يعادله واألوراق وما للنقد كاف رصيد على والحفاظ السيولة، توفر

  .املستقبلية السيولة احتياجات لتلبية إليها الوصول  يمكنها تجارية بنوك من مدورة ائتمانية تسهيالت أيضا الشركة ولدى .يومية

 

 الربح معدل مخاطر

 عند الخطورة تنشأ ،والسوق  في الربح معدل في التغيير نتيجة للشركة املستقبلية اإليرادات على التأثير في الربح معدل مخاطر تتمثل

 يتمثل بالشركة املخاطر لهذه مصدر أهم إن .محددة فترة ضمن الربح معدل لتعديالت الخاضعة األصول والخصوم بين تفاوت وجود

 من الربح من الرئيس ي للجزء وكذلك املدينة الذمم لتمويل ثابتا الربح هامش يكون ،اإلسالمي البنكي والتمويل للتمويل املدينة الذمم في

 .املستقبلية للعقود االقراض معدل تعديل خالل

 

 املخاطر التشغيلية 

املخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن قصور او فشل في االجراءات الداخلية او االنظمة االلية او املوظفين او بفعل 

 عوامل خارجية اخرى وقد تقع بأي جزء من الشركة او خالل اي نشاط فيه.

ولدى الشركة فريق ألدارة مخاطر التشغيل كجزء من مجموعة ادارة املخاطر والتي تتولى متابعة ورقابة حاالت املخاطر التشغيلية في 

وبغرض تنظيم قياس مخاطر التشغيل والتخفيف الشركة. وتسترشد هذه الوحدة بسياسة مخاطر التشغيل واطار العمل الخاص بها. 

من اثارها قامت الشركة بتأسيس اطار عمل خاص للرقابة الداخلية وبيئة االعمال من خالل القياس الذاتي والتحكم باملخاطر باالضافة 

من قبل ادارة مخاطر  الى استحداث مؤشرات املخاطر االساسية لجميع وحدات االعمال ودعم االعمال ويتم مراقبة مقاييس املخاطر

التشغيل بشكل مستمر باالضافة الى ذلك اكملت الشركة بنجاح توثيق واختبار برنامج استمرارية االعمال وموقع معالجة حاالت 

   الكوارث.

 

 مخاطر التركز

بيئة   يلتي قد تحدث فندرك تماما في شركة النايفات ان التركيز على نشاط واحد يجعله عرضة ملخاطر التركز حتى من أقل الصدمات ا

العمل. لذلك فقد حرصت النايفات على تحقيق التنوع الجغرافي واالعتماد على ثقة ووالء قاعدة متنوعة من العمالء. هذا التنوع يشكل 

 درعا للحماية من مخاطر التركز كما يحقق االستقرار في مواجهة التأثيرات الخارجية. 
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 الجمعيات العامة للمساهمين

 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

 الحاضرين لهذه الجمعيات برئاسة رئيس املجلس األستاذ / سعود بن هويمل الدوسري  حسب التالي: 

 قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة

  م.2020ديسمبر  31مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للعام املالي املنتهي في  على كل ما تضمنه تقريرالتصويت 

  م. 2020ديسمبر  31التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في 

  م. 2020ديسمبر  31التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام املالي املنتهي في 

 م2020 ديسمبر 31 في املنتهية املالية مجلس اإلدارة عن األعمال التي تمت خالل السنة على إبراء ذمة أعضاء التصويت. 

  التصويت على تعيينPWC  للشركة بناء على توصية لجنة املراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم  كمراجع حسابات

 على املوافقات من الجهات التنظيمية.م وتحديد أتعابه بعد الحصول 2021ديسمبر  31املالية للعام املالي املنتهي في 

 م.2020لعام عن ابتوزيع ارباح   على قرارات مجلس اإلدارة التصويت 

  م. 2020ديسمبر  31التصويت على تقرير لجنة املراجعة عن العام املالي املنتهي 

  ريال( عن العام املالي  2,700,000وقدره )اجمالي التصويت على اعتماد صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ

 ريال( لكل عضو.  300,000م بواقع )2020ديسمبر  31املنتهي في 

  التصويت على اعتماد ميثاق لجنة املراجعة 

  التصويت على اعتماد دليل املراجعة الداخلية 

  التصويت على اعتماد ميثاق املراجعة 

  املكافآت التصويت على اعتماد ميثاق لجنة الترشيحات و 

  التصويت على اعتماد دليل حوكمة الشركة 

  التصويت على اعتماد سياسة و مصفوفة الصالحيات 

  التصويت على اعتماد دليل مجلس اإلدارة 

  التصويت على اعتماد سياسة توزيع االرباح 

 بأن ثمار علومن ضمن املرشحين اإلنماء لإلستمتعهد تغطية مشارك ومدير اكتتاب مشارك  تعيين التصويت على 
ً
ما

 عضو مجلس اإلدارة األستاذ / محمد بن طاهر اللوزي ، يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في اإلنماء لإلستثمار 

 م  2020سجل أعضاء مجلس اإلدارة للجمعيات العمومية  

 الجمعية األولى ) عادية (  الجمعية الثانية ) عادية (  الجمعية الثالثة ) غير عادية ( 

 م 2020 – 02 – 24 م 2020 – 07 – 06 م 2020 – 10 – 13

 عبدالعزيز بن سعود البليهد عبدالعزيز بن سعود البليهد عطا بن حمد البيوك

 فهد بن صالح املسبحي فهد بن صالح املسبحي عبدالعزيز بن سعود البليهد 

 عبداملحسن بن عبدالرحمن السويلم عبداملحسن بن عبدالرحمن السويلم عبداملحسن بن عبدالرحمن السويلم

 محمد بن طاهر اللوزي محمد بن طاهر اللوزي صالح بن ناصر العمير

 بندر بن محمد البيز   
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 يكما هو مذكور فواعتماد ما تم من اعمال وعقود مع اطراف ذوي عالقة واالستمرار  التصويت 

 ألحكام املادة   
ً
 االتوصية باإلستمرار بهو من نظام الشركات (  69البند ) تعامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة وفقا

 . م2021للعام القادم 

  صرف مبلغ شهري ومكافأة سنوية بدل تقديم خدمات استشارية لرئيس اللجنة االستراتيجية بمبلغ التصويت على

 لتوصية لجنة الترشيحات واملكافآتريال  3,700,000جمالي مقداره إ
ً
، وقد استلم رئيس وموافقة مجلس االدارة وفقا

ويقدم املجلس التوصية لصرفها للعام م وما قبلها من السنوات السابقة 2020املبلغ خالل العام  اللجنة اإلستراتيجية 

 م.2021القادم 

 الخاتمة

املستمر وثقتهم التي تدفع الى املزيد من البذل والعطاء، وكذلك يتقدم مجلس اإلدارة يود مجلس اإلدارة أن يشكر املساهمين على دعمهم 

لبنك اكما يشكر مجلس اإلدارة مقام  بالشكر والتقدير الى موظفي الشركة على جهودهم املبذولة متمنين املزيد من التقدم واالنجاز

االسس النظامية والرقابية وزيادة الشفافية بما يخدم شرائح العمالء  تعزيزفي دعم هذا القطاع من خالل  على جهوده املركزي السعودي 

 .الوطنيويزيد من متانة االقتصاد 

 

                                                                         


