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عام

من العطاء



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

هويمل فراج الدوسريسعود 
رئيس مجلس اإلدارة

بتاريخنتهيةاملاملاليةللسنةالشركةأعمالعنالسنوي التقريرلكميقدمأنللتمويلالنايفاتشركةإدارةمجلسيسر
والقوائماملاليو التشغيليالشركةأداءاستعراضالتقريرهذاتضمنوقدعليه،التصويتثمومنملناقشتهم2021/12/31

.عنهاملنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءعنتفصيليةمعلوماتالتقريرتضمنكماوإيضاحاتها،املالية

 م2021عامكانلقد
 
والتيالسوق ألوضاعاملتسارعةاملتغيراتوجهفيالصمودفيهاستطعناواألحداث،بالتحدياتمليئا

Covid)كورونالجائحةالسلبيةاآلثارنتيجةالقطاعاتمختلفعلىبظاللهاألقت تبعاتمناآلثارهذهخلفتهاوما(19-
.أجمعالعالمعلىأثرتسلبيةاقتصادية

ملحوظلبشكوتخطيهابلاملوضوعةاألهدافتحقيقاستطعناالشركةإدارةوجدارةالحكوميالدعمثمهللاوبفضل
 قللعاليأداءمستوى وتحقيق

 
.الجائحةأثرمنكثيرا

 19منأكثرقبلتأسيسهامنذاملصرفيةغيراملاليةاملؤسساتسوق فيرائدةمكانةالنايفاتشركةحققتلقد
 
ومنعاما

"تداول "السعوديةةاملاليالسوق فيالشركةأسهمطرحتمفقدالطموحة،استراتيجيتنامنالتاليةاملرحلةإلىاإلنتقالأجل
قتخلالتيالسعوديةاملاليةلألسواقالناجحالتحول ذلكفيبما،2030رؤيةأتاحتهاالتياملهمةالفرصعلىالتركيزأجلمن
اإلنجازهذامنتفادةلإلسالكافيةباملؤهالتتتمتعالنايفاتشركةأنمنواثقوأنا.املتقدمةالدول تضاهياستثماريةبيئة
.”والطموحالشابالسعوديللمجتمعالتمويلاحتياجاتلدعماالستراتيجيةأهدافناتحقيقفيسيساعدالذي

جميعفيهمومشاركتالفعالةمساهمتهمعلىلهموتقديري شكري أقدمأنأوداإلدارة،مجلسفيوزمالئيأخوانيعنونيابة
تيجييناالستراوشركاؤناالكرامومساهميهاالشركةعمالءلجميعوكذلكاألعمالهذهنجاحيعكسبماالشركةقرارات

 قدمواالذينالتنفيذية،واإلدارةملوظفيناأيضامدينون نحنالنايفات،فيوثقتهماملستمرلدعمهم
 
تعزيرفيفعاالدورا

.األجلطويلةالنموأهداف

واملحافظةالشركةألعمالماملستداالنموتحقيقعلىبقدرتنايقينعلىونحنثقةبكلاملستقبلإلىنتطلعالنايفاتشركةفي
.كةالشر ملساهمياملجزيةالعوائدوتحقيقالعمالءإلرضاءاملنشوداملستوى وتحقيقللعملمحفزةبيئةعلى



كلمة العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

عبدالرحمن مساعد السويلمعبدالمحسن 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

همدعمعلىاإلدارةمجلسأعضاءأشكرأنأودللتمويلالنايفاتشركةمنسوبيزمالئيعنونيابةنفس يعنأصالة
مباشرةنتيجةكانتوديةالسعالعربيةباململكةالتمويلقطاعفيالنايفاتشركةبهاتحظىالتىاملتميزةاملكانةفإنالالمحدود،
.عمالئهاوتوقعاتمتطلباتتلبيةحول تتمحور التيأعمالهاإلستراتيجية

Covidكوروناجائحةعنالناجمةالسلبيةاآلثارمنالتخفيففياألثربالغاإلدارةمجلسلتوجيهاتكانلقد نتجمما،((19-
 قللعاليأداءمستوى وتحقيقملحوظبشكلاألهدافتخطيعنه

 
.الجائحةآثارمنكثيرا

 الرئيسيةاألداءمؤشراتشهدتوقد
 
 تحسنا

 
إدارةمجالفيضبطواملناملتحفظالنهجواتباعاألداءفيللتميزنتيجةمضطردا

.اإلشرافيةالجهاتمنالصادرةبالتشريعاتواإللتزاماملخاطر

غيراملاليةاملؤسساتأحدلنصبحم2002عاممنذكبيرتوسعتحقيقالعمالءعلىاملرتكزونهجنااملرن أعمالنانموذجلناأتاح
معاألساس يعملنامجالفيالتركيزوسنواصل.الفخرإلىيدعوانربحيةومستوى متميزسجلمعاململكةفيالرائدةاملصرفية
.والعامالخاصالقطاعينعبراملستغلةغيراملجاالتفيكذلكاالستثمار

لشركةةالتجاريالعالمةوليعزز تطورنا،قصةمنالتاليةالخطوةبمثابةليكون الشركةألسهمالعامالطرحمشروعجاء
وأعمالوسطةواملتالصغيرةاملنشآتقطاعاتإلىوالتوسعاألفراد،تمويلمجالفياألساسيةأعمالنانموويدعمالنايفات،

.االئتمانوبطاقاتاملاليةالتقنية

والخدماتتجاتاملنوتنوعالعمالءوخدمةاألداءمعاييرتطبيقعبرالشركةأهدافلتحقيقكفاءةبكلاعمالنالتطويرنسعى
 أولينالذلكالشركة،أصول أهمأحدونعتبرهالبشريةاملواردأهميةندركأنناكماالشركة،مناملقدمةاملالية

 
لتدريباهتماما

 ومنحهماملوظفين
 
تتمحور متميزةمؤسسيةةثقافبناءفينجحناوقدالوظيفي،التطور تحقيقومهاراتهملتنميةمتكافئةفرصا

جديدهآفاقتحفعلىالنايفاتشركةودأبتللشركة،املوظفووالءالثقةمستوى وتعزيزواحدكفريقالعملانضباطيةحول 
.%91.5منأكثرالشركةفيالتوطيننسبةبلغتحيثالوطنألبناءالعملفرصمناملزيدتوفيرخاللمن

واملحافظةالشركةألعمالاملستدامالنموتحقيقعلىبقدرتنايقينعلىنحنوثقةبكلاملستقبلإلىنتطلعالنايفاتشركةفي
.الشركةميملساهاملجزيةالعوائدتحقيقوالعمالءرضاءمستوى مناملنشوداملستوى تحقيقوللعملمحفزةبيئةعلى
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أعضاء مجلس اإلدارة

هويمل فراج الدوسريسعود 
رئيس مجلس اإلدارة

عطا حمد محمد البيوك
مجلس اإلدارةعضو 

لم عبدالمحسن عبدالرحمن مساعد السوي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

دعبدالعزيز سعود عمر البليه
مجلس اإلدارةنائب رئيس 

فهد صالح محمد المسبحي
مجلس اإلدارةعضو 

صالح ناصر سليمان العمير
مجلس اإلدارةعضو 

محمد علي محمد الحوقل
مجلس اإلدارةعضو 

محمد طاهر عبدالكريم اللوزي
مجلس اإلدارةعضو 

بندر محمد أحمد البيز
مجلس اإلدارةعضو 

حسين محمد سالم الشكرة
مجلس اإلدارةرئيس الحوكمة وأمين سر 



املحتويات
10الشركةوصف:األول الباب

11أعمالهاوطبيعةالنايفاتعنعامةنظرة

11االستراتيجيةووالرسالةالرؤية

12الشركةألعمالاملستقبليةوالتوقعات(عملياتهاوقف/أعمالهاتوسعة/للشركةالهيكليةالتغيرات)م2021العامخاللاملهمةالشركةوقراراتلخططوصف

14االستراتيجيةاألهداف

15التجاريةوالعالمةالرئيسيةاألنشطة

17التوسعاستراتيجية

18الجغرافيالتوسع

19للشركةالتنظيميالهيكل

20الرئيسيةواإلداراتالوظائف

26(COVID-19)كورونافيروسجائحةتطورات

27األداء املالي والتشغيلي : الباب الثاني

28املاضيةأعوامالخمسخاللالنتائجفيوإساهمهالشركةأعمالحجمفيالرئيسيةاألنشطةتأثير

28األخيرةسنواتللخمساألعمالنتائجمقارنة

30واملطلوباتاملوجودات

31م2021للعامالتابعةوشركاتهاللشركةاإلسالميللتمويلاملدينةللذممجغرافيتحليل

31الشركةأعلنتهاتوقعاتأيأوالسابقةالسنةنتائجعنالتشغيليةالنتائجفيجوهريةفروقاتأليإيضاح

31القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةمناملعتمدةاملحاسبةمعاييرعناختالفأليإيضاح

32األرباحتوزيعسياسة

33م2021العامخاللاملوزعةاألرباح

33م2021العامخاللالنظاميةاملدفوعات

34الحــــــــــــوكمة : الباب الثالث

35أعضائهوتصنيفاإلدارةمجلستكوين

36اإلدارةمجلسومسؤولياتمهام

 العضوفيهايكون التياململكةخارج/داخلالشركاتوخبراتهم،وأسماءومؤهالتهموالسابقةالحاليةووظائفهمالتنفيذية،واإلدارةاللجان،وأعضاءاإلدارة،مجلسأعضاءأسماء
 
37.مديريهادأحأومجلسهافيعضوا

41ومسؤولياتهااإلدارةمجلسلجان

48والتدريبالسعودة

50وأعضاؤهلجانهوأداءأدائهتقييمفياإلدارةمجلسعليهااعتمدالتيالوسائلينطبق،حيثما

50التنفيذيةواإلدارةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءمكافآتسياسة

52التنفيذيينوكبارواللجاناإلدارةمجلسألعضاءاملدفوعةوالتعويضاتاملكافآتبشأنالالزمةالتفاصيلبيان

54ذلكوأسبابيطبقلموماالشركاتحوكمةالئحةأحكاممنطبقما

54اإلجتماعيةاملسؤولية

54م2021العامخاللوأسبابهاالطلباتتلكوتواريخاملساهمينلسجلالشركةطلبات

 الشركةتكون عقودأوأعمالأيأوعالقةذيوطرفالشركةبينصفقةأليوصف
 
ذيشخصأليأوفيهافيذيينالتنلكبارأواملاليللمديرأوالتنفيذيللرئيسأواإلدارةمجلسأعضاءألحدمصلحةفيهاكانتأووفيهافيها،طرفا

منهمبأيعالقة
55

خاللالحقوق تلكأوصلحةاملتلكفيتغييروأيالتابعةشركاتهامنأيأوالشركةدينأدواتأوأسهمفيوأقربائهمالتنفيذيينوكبارالشركةإدارةمجلسألعضاءتعوداكتتابوحقوق تعاقديةماليةوأوراقمصلحةأليوصف

م2021املاليةالسنة
56

56م2021ديسمبر31فيكماالشركةأسهمفيمنهمواحدلكلالتملكونسبةاملساهمينكبار

57املستقبلفيهاوقوعوتفاديعالجهاوسبللهااملوقعةوالجهةاملخالفةأسباببيانمعقضائية،أوتنظيميةأوإشرافيةجهةأيمنأوالهيئةمنالشركةعلىمفروضاحتياطيقيدأواحترازي تدبيرأوجزاءأوعقوبةأي

 -التنفيذيينغيروبخاصة-أعضائهإلحاطةاإلدارةمجلساتخذهاالتياإلجراءات
 
57وأدائهاالشركةحيالوملحوظاتهماملساهمينبمقترحاتعلما

57الجوهريةاالتفاقيات

60املخاطر : الباب الرابع

61املخاطر

63اإلقرارات: الباب الخامس

64اإلقرارات

66الخاتمة
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ق/188رقموالقرار(م17/11/2009املوافق)هـ29/11/1430بتاريخوالصادرق/361رقمالتجارةوزارةقراربموجبعامةسعوديةمساهمةشركةهيللتمويلالنايفاتشركة
وعنوانهاالرياض،بمدينة(م04/05/2002املوافق)هـ21/02/1423بتاريخالصادر1010176451رقمالتجاري السجلبموجب(م23/05/2010املوافق)هـ09/06/1431وتاريخ

السعودية،العربيةاململكةالرياض،مدينة،11417البريديالرمز،27389ب.صاملالية،للخدماتفالكممبنىالعام،العلياطريقالورود،حي:املسجل
حصلتمصرفيةغيرماليةمؤسسةأول الشركةوكانت.سعوديريالملياراليومرأسمالهاحجمويبلغسعودي،ريالمليون 10قدرهمالبرأسللتمويلالنايفاتشركةتأسست

.االستهالكيالتمويلسوق فيالرائدةالشركاتمنواحدةوتعد  م،2014عامفيالسعودياملركزي البنكمنترخيصعلى
الصغيرةركاتالشوتمويلاالئتمان،وبطاقاتاألفراد،تمويلذلكفيبمااإلسالمية،الشريعةوأحكاممبادئمعبالكاملمتوافقةوخدماتمنتجاتلعمالئهاالشركةتقدم

 427معمدينة23تغطيواسعةفروعشبكةمنالشركةوتستفيد.املاليةالتقنيةخدماتوتمويلواملتوسطة،
 
 27عبريعملون موظفا

 
.اململكةفيفرعا

 للتمويلالنايفاتشركةتعد
 
بمكانةالشركةوتحظى.السعوديةيةالعرباململكةفيلألفرادالتمويليةاالحتياجاتتلبيةعلىتركزالتياملصرفيةغيراملاليةاملؤسساتأبرز منواحدة

وعالمتهااملخاطر،ارةإلداملحكموإطارهاالواسعة،الفروعوشبكةالشاملة،منتجاتهامجموعةإلىباالستناداملتاحةالنموفرصالغتناموتستعداألفراد؛تمويلسوق فيرائدة
تمويلوسوق ستهالكياإل التمويلالسوق تغيراتملواكبةاستراتيجياتهاوتكييفالسوق،ظروفمعالتعاملفيواملرونةالنموعلىعاليةقدرةالشركةوأبدت.الرائدةالتجارية
.السعوديةالعربيةاململكةفيواملتوسطةالصغيرةاملنشآت

:نظرة عامة عن النايفات وطبيعة أعمالها( 1)

:الرؤية( 2)

.مزدهرواقتصادحيوي مجتمعبناءفي2030رؤيةطموحاتدعممعالسعوديةالعربيةاململكةفيالتمويللخدماتاألول املزودلنصبحجاهديننسعى

مبتكرةمجموعةتوفيرلخالمنوذلكالسعودية،العربيةاململكةفياألفرادلجميعالتمويليةاالحتياجاتتسهيلعبررائدةمصرفيةغيرماليةكمؤسسةإرثنامواصلةإلىنسعي
.املاليةالتقنيةأعمالمويلوتاالئتمان،وبطاقاتواملتوسطة،الصغيرةالشركاتوتمويلاالستهالكي،التمويلمجاالتفياإلسالميةالشريعةمعاملتوافقةوالخدماتاملنتجاتمن

:الرسالة( 3)

وموظفيهالعمالئهاةالفائدويزيداملضافةالقيمةيحققبمااإلسالمية،الشريعةأحكاممعواملتوافقةاملبتكرةالتمويلوخدماتمنتجاتتقديمفيالرائدةالشركةتكون أن
نمواستمرارأنالشركةتعتقد.ارؤيتهمعيتماش ىوبمابكفاءةاستراتيجيتهاينفذالذيالعالية،والكفاءةالخبرةذوي منوموظفيهاإدارتهافريقإلىالشركةنجاحوينسبومساهميها،

اململكةداخلليةاملاالخدماتقطاعفيالتمويلشركاتتواجدمنيعزز سوفاملاليالقطاعتطويروبرنامجالتمويلشركاتقطاعفيوالتوسع2030رؤيةومبادراتاململكةاقتصاد
.التمويلعلىالطلبيعزز أنشأنهمنوالذي

:االستراتيجية( 4)

ةالشركأنشطةأنإالالقابضة،فالكملشركةتابعةشركةالشركةوتعتبرالشركة،مالرأسمن(%48,006)تملكإذالشركة،فياألكبراملساهمالقابضةفالكمشركةتعتبر
تامة،باستقالليةوتتمتعالسعودي،املركزي البنكلرقابةخاضعة
 .اليوميةاإلدارةبأعمالالشركةإدارةتقومحينفيالشركة،بإدارةمستقلينأعضاءثالثةيضمالذيالشركةإدارةمجلسويقوم

 
وسياساتقواعدركةالشوضعتذلك،إلىإضافة

.بهتعملالذيالقطاعفياملطبقةواملمارساتاملعاييرأفضلمعتتوافقداخليةحوكمة

وصف الشركة
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وصف الشركة

:م2021العامخاللواألحداثالقراراتأبرز 
oيليماعلىالعاديةالعامةالجمعيةوافقتم17/02/2021تاريخفي:

م2020املاليةللسنةاملاليةالقوائم
م2020العامعنأرباحبتوزيعاإلدارةمجلسقرارات
م2020للعاماإلدارةملجلسالسنوي التقريرإعتماد
تعيينPWCم2021للعامللشركةحساباتكمراجع

oالشركةمالرأسمن%35تمثلالشركةأسهممنسهممليون 35طرحعلىالعاديةالعامةالجمعيةوافقتم05/04/2021تاريخفي 
 
 طرحا

 
فيالشركةأسهموإدراجعاما

."تداول "السعوديةاملاليةالسوق 
oالحوقلعليمحمد/األستاذتعيينعلىالعاديةالعامةالجمعيةوافقتم21/09/2021تاريخفي 

 
 اإلدارةمجلسفيعضوا

 
أحمدسليمان/األستاذاملستقيلالعضوعنبدال

.أبوتايه
oم15/10/2021تاريخمنتبدأأشهر3ملدةالتشريعيةالتجريبيةالبيئةفيالشركةفترةبتمديدالسعودياملركزي البنكخطابإستالمتمم10/10/2021تاريخفي.
oالهيئةعموقفيذلكعناالعالنوتمالعاملإلكتتابأسهمهاوطرحلتسجيلالشركةطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالحصول تمم29/09/2021تاريخفي.
oاإلكتتابأوامرسجلبناءبغرضاملستثمرينعلىلعرضهااألوليةاإلصدارنشرةبنشراملاليةالسوق هيئةقامتم14/10/2021تاريخفي.
oتداول فيرسميبشكلالشركةأسهمإدراجتمم22/11/2021تاريخفي
oم16/12/2021تاريخفياملساهمينعلىالفعليالتوزيعوتمم،2021لعاموالثالثالثانيالربععنمرحليةنقديةأرباحتوزيععنالشركةإعالنتمم06/12/2021تاريخفي.
oوذلكاملجمعةبمحافظةللشركةالجديدالفرعإفتتاحعنتداول فيالشركةإعالنتمم21/12/2021تاريخفي 

 
.العمالءإحتياجاتوتلبيةالتوسعلخطةإستكماال

(عملياتهاوقف/أعمالهاتوسعة/للشركةالهيكليةالتغيرات)م2021العامخاللاملهمةالشركةوقراراتلخططوصف(5)
:الشركةألعمالاملستقبليةوالتوقعات

:املستقبليةوالتوقعاتالتطوراتأبرز 
الشركةتوقعاتعلىسينعكسالذياألمروهو،"تداول "السعوديةاملاليةالسوق فيالشركةألسهمالعامالطرحهوم2021عامفيالشركةعلىطرأتالتيالتطوراتأبرز 

:يليفيماأهمهانوردوالتياملستقبلية
oواملتوسطةالصغيرةاملنشآتوتمويلاإلستهالكيالتمويلسوق فيالريادة
oوتحققالعمالءحول وتتمحور السعودياإلستهالكيالتمويلقطاعفيرائدةتجاريةعالمة 

 
 نموا

 
أنحاءعبرقويةتوزيعكةشبخاللمنانتشارهاومستوى عملياتهاحجمفيمطردا

.اململكة
oاألسعارفيمنافسةومنتجاترائدةسوقيةوحصةالسوق فيفريدبمركزالتمتع.
oاالئتمانبطاقات/واملتوسطةالصغيرةاملنشآتتمويل/اإلستهالكيالتمويل)املطورةالشاملةاملنتجاتومجموعةاملحددةالنموفرصمنباإلستفادةيسمحجيدوضع/

."(FinTech“املاليةالتقنية
oلألصول عاليةجودةإلىيفض يرشيدةوحوكمةمخاطرإدارةإطار
oاملرتفعةالعوائدمنحافلسجلجانبإلىقوي ماليأداء 

 
.للمخاطرقويةبإدارةمدعوما

oاألرباحتوزيعاتعلىالحفاظمعقوي رأسماليبمركزمدعومةللنموأكبرمجال.
oعاليةخبرةذاتوإدارةإدارة،مجلستدعمقويةمساهمينقاعدة.
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وموظفيهالعمالئهادةالفائويعظماملضافةالقيمةيحققبمااإلسالمية،الشريعةأحكاممعواملتوافقةاملبتكرةالتمويلوخدماتمنتجاتتقديمفيالرائدةالشركةتكون أن
نمواستمرارأنالشركةتعتقد.رؤيتهامعيتماش ىوبمابكفاءةاستراتيجيتهاينفذالذيالعالية،والكفاءةالخبرةذووالعملاإلدارةفريقإلىالشركةنجاحويرجعومساهميها،

غيراملاليةساتاملؤستواجدمنيعزز سوفاملاليالقطاعتطويروبرنامجاملصرفيةغيراملاليةاملؤسساتقطاعفيوالتوسع2030رؤيةومبادراتالسعوديةالعربيةاململكةاقتصاد
:يليماعلىوترتكزالتمويل،علىالطلبيعزز أنشأنهمنوالذياململكةداخلاملاليةالخدماتقطاعفياملصرفية

التمويلإلىالسهلالوصول تمكين
اعلىالشركةتعتمد،الهدفهذاولتحقيق.لعمالئهاوميسرةمبسطةبإجراءاتمبتكر،بشكلاإلسالميةالشريعةمعاملتوافقالتمويلتوفيرإلىالشركةاستراتيجيةتهدف نموذج 

ا الحديثةالقنواتإلىباإلضافة(اتفالهعبرواملبيعاتاملباشرةواملبيعاتاململكةأنحاءجميعفيمنتشرةفروعشبكةعبرأي)التقليديةالقنواتعلىيستندالقنواتمتعددتسويقي 
املبسطةعملياتهاخاللنمللعمالءوصرفهاالتمويلمبالغتوفيرتضمنبحيثالفوريةالسيولةإلىالعمالءحاجةتلبيةعلىالشركةوتركز.(اإلنترنتعبراملبيعاتأنشطةأي)

االشركةوتهدف.والصرفاالعتمادحيثمنوالسريعة تواجدهاتمكينلاالجتماعيالتواصلووسائلاإلنترنتعبرالتواصلقنواتخاللمنعمالئهاقاعدةتوسيعإلىأيض 
.اململكةأنحاءجميعفيالجغرافي

العمالءشرائحوزيادةالتمويلسوق فياالنتشارتوسيع
تحسينإلىالشركةتهدفكما.هاعمالئعلىتعرضهاالتياإلسالميةالشريعةمعاملتوافقالتمويلقطاعفيالرئيسيةأعمالهاعلىالتركيزالشركةتواصلتطلعاتها،تحقيقإلىسعيا

هذهتلبيمبتكرةجاتمنتتوفيروعلىلعمالئهااملتطورةالتمويليةاالحتياجاتعلىالشركةتركزولذلك.الجغرافيواالنتشارالعمالءفئاتعددزيادةخاللمنأعمالهامستوى 
.االحتياجات

لشركةاتتطلعذلك،إلىباإلضافة.االستهالكيالتمويلقطاعفيإيجابيةإمكانيةالشركةوتمتلكالعام،القطاعموظفيمنكبيرعددتتضمنمميزةعمالءبقاعدةالشركةوتتمتع
ا التشملاالستهالكيالتمويلعمالءقاعدةتوسيعإلىحالي  .املرتفعالدخلذوي منالخاصالقطاعموظفيأيض 

ا كفالةبرنامجمناملدعوماعالقطنموظلفيواملتوسطةالصغيرةاملنشآتتمويلقطاعفيأكبرسوقيةحصةعلىالحصول إلىالشركةتهدفاألخرى،التمويلشركاتمعوتماشي 
بماللمملكةاإلجمالياملحليالناتجفيواملتوسطةالصغيرةاملنشآتمساهمةوزيادةالتمويلعلىالحصول تسهيلإلىتهدفوالتيالحكومةتقودهاالتيالحوافزمنوغيرهاومنشآت
.2030رؤيةمعيتماش ى
اتتكون والتياملالية،التقنيةمجالفيعروضهاخاللمنواملتوسطةالصغيرةاملنشآتمنالعمالءمنمزيدلجذبالشركةوتخطط للتمويل(ULEND)ديولينمنصةمنحالي 
peer-to-peer)للنظيرالنظير lending)،الحالييناالستهالكيالتمويلعمالءإلىاالئتمانبطاقاتتوفيرخاللمناألفرادمنالعمالءمنمزيدلجذبوكذلك.

االئتمانيةاملحفظةجودةعلىالحفاظ
التقيدمعوربحيتهاودتهاجعلىالتأثيردون محفظتهانموتحقيقإلىالشركةوتسعىاملستدام،النمولضمانوقوتهااالئتمانيةمحفظتهاجودةعلىاملحافظةعلىالشركةتركز

لتحقيقوذلكالسوق فيتغيرةاملبالظروفالتنبؤإلىالشركةتهدفذلك،إلىباإلضافةالتمويلية،محفظتهاونموعمالئهاقاعدةلزيادةمحاولتهافيالصارمةاالئتمانيةبمعاييرها
.الربحهامشعلىالفائدةأسعارفيالتغيراتتأثيرمنللحدمموليهامعدوريةبصفةالتفاوضوإعادةلديهااملتغيرةالربحملعدالتالتحوطخاللمناألرباحفيزيادة

املرونة
دوريبشكلوتحديثهاجياتهااستراتيبمراجعةالشركةوتقوم.التجاريةاألنشطةملعظمبالنسبةالتحدياتأبرز منوالتشغيليةاالستراتيجيةاملرونةتحقيقيعتبر
اململكة،فيقديةالنغيراملدفوعاتاستعمالزيادةمعاملثال،سبيلعلى.لديهاالحوكمةسياساتوتحديثالسوق ظروفتغيراتمعباستمرارالتكيفبهدف

التحوطخاللمنالربحيةلدعماملتغيرةالسوق ظروفاستباقإلىالشركةتهدفكذلك.م2020عامفيبهاالخاصةاالئتمانبطاقاتنشاطالشركةأطلقت
 التفاوضوإعادة

 
.ربحيتهاهوامشعلىالفائدةأسعارتغيرتأثيرمنللحداملمولينمعدوريا

:األهداف االستراتيجية( 6)
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اإللكترونيةالخدماتفياإلبتكار 
(الهاتفعبرواملبيعاتباشرةاملواملبيعاتاململكةأنحاءجميعفيمنتشرةفروعشبكةعبرالتسويقأي)التقليديةالقنواتعلىيستندالقنواتمتعددتسويقنموذجالشركةلدى

اإلنترنتعلىالقائمةول الحلزيادةخاللمناإللكترونيةالخدماتفيالتوسععلىالقدرةالشركةلدىتتوفر،(اإلنترنتعبراملبيعاتأنشطةأي)الحديثةالقنواتإلىباإلضافة
بطاقاتعمالءذلكفيبما)األفرادوالعمالءواملتوسطةالصغيرةللمنشآتتسمحإلكترونيةبواباتللشركةاإللكترونياملوقعويتضمن.ودعمهمالعمالءلجذبوالتطبيقات

.اإلنترنتعبروتقديمهاالتمويلطلباتاستكمال(االئتمان
ا(اإللكترونية)الرقميةللقناةلهااملخططاإلضافةوتعد اأقلعامةبتكلفةالعمالءجذبنطاقلتوسيعالشركةاستراتيجيةمنجزء  سكانمناألكبرالجزءكينتمخاللمننسبي 

.الشركةمنتجاتإلىالوصول مناململكة
بهدفدوريةبصفةحديثهابتوتقوماستراتيجياتهابمراجعةالشركةتقومإذالشركات،معظمتواجهالتيالرئيسيةالتحدياتأحدتعدوالتشغيليةاالستراتيجيةاملرونةأنحيث

النقديةغيراملدفوعاتتخداماسلزيادةنظر ا،املثالسبيلفعلى.الحوكمةفيسليمةسياساتواتباعمستمرةبصورةالسوق وظروفاالقتصادعلىتطرأالتيالتغيراتمعالتكيف
مكنتإلكترونيةبوابةخاللمنالشركةقبلمناملقدماالئتمانبطاقاتمنتجويوفر.م2020عاممنيونيوشهرفيبهاالخاصاالئتمانبطاقاتنشاطالشركةأطلقتاململكة،في

.املعلوماتمنذلكغيروإلىوأرصدتهممعامالتهمعلىاالطالعمنالعمالء
(FinTech)يةاملالالتقنيةمجالفيالتجريبيةالبيئةفيللعملالسعودياملركزي البنكمنممانعةعدمخطابعلىالشركةحصلتم،19/04/2020بتاريخذلك،إلىباإلضافة

اأطلقتهاالتيالجماعيالتمويلمنصةخاللمن
 
م،2020عامفيجديدةCrowdfundingجماعيتمويلمنصةالحينذلكمنذالشركةوأطلقتULEND"يوليند"اسمتحتحديث

peer-to-peerللنظيرالنظيرالتمويلخدماتتقديممنمكنهامما lendingالشركةوأنم،14/01/2022تاريخحتىتمديدهتماملمانعةعدمخطابأناإلشارةوتجدر 
 
حاليا

.األعمالهذهملزاولةدائمةرخصةإصداربصدد
.التشغيليةالعملياتكفاءةمنتزيدوأنالتشغيلتكاليفمنتقللوأنالعمالءرضاءعلىاملبادراتهذهتحوز أناملتوقعومن

:الرئيسيةاألنشطة(7)
 التمويلنشاطمزاولةهوالشركةغرض

 
عنالصادرةعليماتوالتوالقواعدالعالقةذاتواألنظمةالتنفيذيةوالئحتهالتمويلشركاتمراقبةونظامالشركاتنظامألحكاموفقا

.السعودياملركزي البنك
 الشركةأنشطةتتمثل

 
:يليابماألساس يونظامهاالسعودياملركزي البنكمنللشركةالصادريناملمانعةعدموخطابالتمويل،أنشطةممارسةلترخيصوفقا

االستهالكيالتمويل•
التمويلياإليجار•
واملتوسطةالصغيرةاملنشآتنشاطتمويل•
االئتمانبطاقاتتمويل•
التجريبيةالبيئةفي(FinTech)املاليةالتقنيةخدماتتقديم•

.اإلسالميةعةالشريمبادئمعيتوافقبماأعمالهمولتطويرالشخصيةاحتاجاتهمتمويللغرضواملؤسساتلألفراداملاليةالحلول تقديمفيالشركةأنشطةوتتركز
املوافق)هـ28/02/1435بتاريخ201312/شأ/5رقمبالترخيصالسعودياملركزي البنكالصادرالتمويلأنشطةممارسةترخيصبموجبعملهاالشركةوتمارس

التقنيةحلول بتقديمللشركةبالسماح(م19/04/2020املوافق)ه25/08/1441بتاريخالسعودياملركزي البنكمنالصادراملمانعةعدمخطابوبموجب(م31/12/2013
.التجريبيةالبيئةفيالجماعيالتمويلمنصةتجربةقبول خاللمن(FinTech)املالية

:التجاريةالعالمة(8)
علىتزيدلفترةالتمويلتخدماتقديمفيالعمالءعلىيركزالذيالقوي سجلهابفضلاململكةأنحاءجميعفيواسعمستوى علىبتقدير"نايفات"للشركةالتجاريةالعالمةتحظى

ا19  لها،عةالتابالفروعشبكةبفضلوذلكاململكةفياملصارفبهاتنتشرالالتيواملناطقالكبيرةاملدنإلىالوصول علىقادرةالشركةأصبحتوقد.عام 
 
الخدماتعنفضال

قاعدةتوسيعمنسيزيدياالجتماعالتواصلووسائلاإلنترنتعبرتواجدهازيادةأنالشركةوتعتقد.االجتماعيالتواصلووسائلاإلنترنتعبروتواجدهاتوفرهاالتياإللكترونية
 منخفضةبتكلفةاململكةمنأخرى أنحاءفيعمالئها

 
.الحاليةالشركةمنصةمنباستخدامنسبيا
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:التوسعاستراتيجية(9)

:االستهالكيالتمويل
عبراملبيعاتأنشطة)الحديثةالقنواتذاتالتسويقأنشطةجانبإلىاململكةأنحاءجميعفياملنتشرةالفروعمنالقويةشبكتهامنباالستفادةلهايسمحجيدبوضعالشركةتتمتع

من(االجتماعيواصلالتووسائلاإلنترنتعبرالتواجد)الشاملوااللكترونيالجغرافيتواجدهاخاللمنالشركةوتتمكن.االستهالكيالتمويلعمالءقاعدةلتوسيع(اإلنترنت
توسيعمنسيزيداالجتماعيالتواصلووسائلاإلنترنتعبرتواجدهازيادةأنالشركةوتعتقد.اململكةفياملصارففيهاتتواجدالالتيالنائيةواملناطقالكبيرةاملدنإلىالوصول 
القطاعمنعمالءلجذبتجربتهسبقوالذيبهاالخاصالفعالاألعمالنموذجاستخدامعلىقادرةالشركةفإنوكذلك.العامالقطاعموظفيقطاعبخالفعمالئهاقاعدة

التمويلتجاتمنعلىللحصول بطلبالتقدممناملحتملينالعمالءتمكناإلنترنتعبرأداةالشركةأطلقتالسياق،هذاوفي.سعوديينغيرعمالءيتضمنوالذيالخاص
االتجاهاتمناالستفادةىعلبالقدرةالشركةتتمتعذلك،إلىباإلضافة.اإلنترنتعبرتواجدهاوتوسيععمالئهاقاعدةزيادةمنالشركةسيمكنمماالشركة،موقععلىاالستهالكي

فياالستهالكيالتمويلقطاعمن%12نسبةيقاربماالسوقيةالشركةحصةبلغتوقد.القطاعهذافيالرياديوضعهامناالستفادةمعاالستهالكيالتمويلقطاعنموفيالقوية
.للعمالءقبلهامناملمنوحالتمويلحجمعلىبناء  وذلكاململكةفيالعقاري غيرالتمويلشركاتقطاع

واملتوسطةالصغيرةاملنشآتتمويل
 السعوديةالحكومةعليهاتركزالتيالرئيسيةاملجاالتأحدواملتوسطةالصغيرةاملنشآتقطاعيعد

 
رؤيةوبموجب.القطاعتطويرإلىتهدفبرامجتبنيخاللمن2030لرؤيةوفقا

2030،
.م2030عامبحلول %35إلىم2019يوليو30فيكما%28.75منواملتوسطةالصغيرةللمنشآتاإلجمالياملحليالناتجمساهمةتزيدأناملتوقعمن

تتمتعذلك،إلىباإلضافة.2030رؤيةإطارفيخصخصتهااملستهدفالقطاعاتاستهدافخاللمنواملتوسطةالصغيرةاملنشآتتمويلإنتاجقطاعفيللتوسعفرصةالشركةوتمتلك
قدمالتمويليدعمالمنالشركةوتستفيدواملتوسطة،الصغيرةاملنشآتلعمالءاملقدمةمنتجاتهانطاقلتوسيعالتشغيليةقدراتهامناالستفادةعلىبالقدرةالشركة

ُ
البرامجمنامل

ربحيتها،تعزيزوبالتاليةمخفضبأسعارواملتوسطةالصغيرةاملنشآتمنلعمالئهاتمويليةتسهيالتعلىبالحصول للشركةيسمحالذيمنشآتبرنامجمثلاملختلفة،الحكومية
.حكوميبضمانواملتوسطةالصغيرةاملنشآتتمويلتقديممنالشركةيمكنالذيكفالةوبرنامج

االئتمانبطاقات
عمالئهاالستقطابالشركةوتخططVISAفيزابطاقاتبمنظومةترتبطوالتياالئتمانبطاقاتوهومنتجاتهالحزمةجديدتمويليمنتجبإضافةالشركةقامتم،2020عامفي

بطاقاتعمالءعلىويةسنرسومأيالشركةتفرضوال.العمالءمنجديدةقاعدةلجذبالتعريفيةاملعلوماتلتقديملهاالتابعةالتسويققنواتاستخدامإلىباإلضافةالحاليين
 املجالهذافيالتوسعالشركةوتستهدف.البطاقةإصدارمنواحدعامغضون فياالئتمانحدمن%70ويستخدمون املحددالوقتفياملستحقاتيدفعون الذيناالئتمان

 
أخذا

 املاليةمعامالتهُينجزنقديغيرمجتمعإلىالتحول هو2030رؤيةأهدافأحدأنباالعتبار
 
فيآخرينيينعاملائتمانبطاقاتمزوديمعأخرى شراكاتإقامةالشركةوتعتزم.رقميا

خططكماالقريب،املستقبل
ُ
.واملتوسطةالصغيرةللمنشآتآخرتمويليمنتجإضافةإلىالشركةت

(FinTech)املاليةالتقنية
ايتضمنوالذيم،2020عاممنيوليوشهرخاللFinTechاملاليةالتقنيةمجالفيالتمويلبتقديموقامتمنتجاتهانطاقفيبالتوسعالشركةقامت ،ULENDيوليندمنصةحالي 
peer-to-peerللنظيرالنظيرالتمويلخدماتتقديممنالشركةتمكنcrowdfundingجماعيتمويلمنصةوهي lending،التقنيةمجالفيلإلقراضالشركةأنشطةوتركزت

العمالءلتشملFinTechةاملاليالتقنيةأعمالقطاعإطارضمنأخرى منتجاتاملستقبلفيالشركةتطور قدذلكومعواملتوسطة،الصغيرةاملنشآتعمالءعلىكاملبشكلاملالية
.األفراد
peer-to-peerللنظيرالنظيروالتمويلFinTechاملاليةالتقنيةمجالفيالتمويلبأنالشركةتؤمن lendingفيالتمويلنقصمجابهةفيسيساعدالذيالتمويلأشكالمنشكلهو

املاليةالتقنيةمجالفيالتمويلأعمالقطاعتنفيذويتم.املاللرأسالراغبيناملقترضينتمويلفيمساهمتهمإلىباإلضافةاألرباحلكسبفرصةللمقرضينويوفرالسعوديةالسوق 
.وسريعةبسيطةالتمويلعمليةيجعلممااإلنترنتعبرUlendيوليندمنصةعلىبالكامل
.السعودياملركزي البنكمنالنهائيالترخيصعلىللحصول الالزمةاملتطلباتجميعاستكمالعلىالشركةوتعمل



م2021تقرير مجلس اإلدارة 18

وصف الشركة

المنطقة الشماليةالمنطقة الجنوبيةالمنطقة الغربيةالمنطقة الشرقيةالمنطقة الوسطى

تبوكالباحة1جدة الدمامالعليا–الرياض 

سكاكاأبها2جدة الخبرخريص–الرياض 

حائلجازانمكةالهفوف10مخرج –الرياض 

نجرانالطائفالقطيفالبديعة–الرياض 

بيشةاملدينة املنورةالجبيلالخرج

حفر الباطنبريدة

الدوادمي

املجمعة

اململكةمناطقمعظمعلىالشركةفروعشبكةوتتوزع.فرع(27)وعشرونسبعةالشركةلدى.اململكةفيالجغرافيانتشارهاحجمزيادةبهدفلهاالتابعةالفروعشبكةتوسعةفيخططهاملواصلةالشركةتخطط
 املمتدةالشبكةهذهخاللمنالشركةوتهدف.منطقة13عددهاوالبالغ

 
حلول فيهاتتوفروالمقبول سكانيبتعددتتمتعالتيتلكخاصةالنائية،املناطقعلىاملستقبلفيالتركيزإلىاملباشرةومبيعاتهاجغرافيا

فرعالفتتاحالشركةخططوت.الخاصالقطاعشركاتومقراتالعسكريةوالقواعدالحكوميةاملكاتبوتوفرالسكانيالتعدادتشملمعاييرعدةباستخدامالجديدةفروعهامواقعالشركةوتختار.متعددةتمويلية
.م2023عامخاللعرعرفيجديدوفرعم2022عامخاللالزلفيفيجديد

(اململكةشركات تابعة للشركة داخل أو خارج ال توجد )

:التوسع الجغرافي( 10)
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:للشركةالتنظيمي الهيكل ( 11)

 للصالحيات امل. اإلشراف العام على أعمال الشركة ومراقبتهامسؤوليةمجلس اإلدارة يتولى 
 
.دارةمنوحة له من قبل مجلس اإل كما يتولى العضو املنتدب والرئيس التنفيذي مسؤولية إدارة األعمال اليومية العامة للشركة وفقا
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:الرئيسيةواإلداراتالوظائف(12)

:والتسويقاملبيعاتإدارة
أي)الحديثةالقنواتلىإباإلضافة(الهاتفعبرواملبيعاتاملباشرةواملبيعاتالفروعشبكةعبرأي)التقليديةالقنواتتضمالقنواتومتعددةواسعةمبيعاتشبكةالشركةلدى

عددوبلغ.وخدماتهانتجاتهاممجموعةفياالستثمارخاللمنأفضلسوقيةحصةلتحقيقالتجزئةمبيعاتعلىتركزالتياملبيعاتفرق إلىباإلضافة.(اإلنترنتعبراملبيعاتأنشطة
ا144للشركةالتابعاملبيعاتفريق وتهدف.الخدمةوسنواتالعملمجالحسبسعوديريالماليين5إلى3منتتراوحبيعموظفلكلسنويةتمويلأهدافالشركةوتحدد.موظف 

قنواتشركةالمبيعاتشبكةتضماملباشرة،املبيعاتوفريقالفروعإلىباإلضافة.القادمةاألربعالسنواتخاللموظف300إلىلديهااملباشرةاملبيعاتموظفيعددزيادةإلىالشركة
ا،31للشركةالتابعةالهاتفعبراملبيعاتقناةموظفيعددوبلغ.اإلنترنتعبرواملبيعاتالهاتفعبرالبيع 100إلى81بينماليكون الفريقهذاعددلزيادةالشركةوتخططموظف 

.االستهالكيالتمويلمبيعاتإجماليمنالتواليعلى%86و%14املباشرةواملبيعاتالهاتفعبراملبيعاتخاللمناملبيعاتوشكلت.القادمةاألربعالسنواتخاللموظف
املشاهداتمنعددألكبرول الوصيتملكيوالتقليديةالرقميةاملنصاتفيتسويقيةحمالتإطالقتم..النايفاتتقدمهاالتياملضافةالقيمةومعرفةالتمويلإلىالوصول ولسهولة
:املستهدفةالشرائحوأنواعطبقاتكلمنوالتفاعل
:التقليديةاملنصاتعبر التسويقيةالحمالت

الخارجيةالدعائيةالحمالت•
النصيةالرسائل•
اإلذاعة•
التلفزيون •

:الرقميةاملنصاتعبر التسويقيةالحمالت
اإللكترونيالبريد•
اإلجتماعيالتواصلبرامج•
قوقلإعالنات•
األخبارمنصات•

قام
ُ
:األهدافهذهتتضمن.األهدافمنمجموعةلتحقيقالتسويقيةالحمالتهذهكلوت
o انتباههموجذباملستهدفةالعمالءفئاتمنممكنعددأكبرإلىالوصول.
oاملنافسةلشركاتامنغيرهادون واملتوسطةالصغيرةوالشركاتلألفرادتقدمهاالتياملضافةوالقيمةالنايفاتتمويلومزايابمنتجاتالدرايةوزيادةاإلدراكمستوى رفع.
oاملستهلكينمنالجديدةاألجيالوجذباملبيعاتمعدلوزيادةاملنتجعلىالطلبخلق.
oتعزيزفيودورهااطها،نشوتطور أدائها،ومستوياتالعمل،فيوأسلوبهاالشركةعنإيجابيةصورةتقديمطريقعنالسوق فيوالخدمةاملنتجحضور بتقويةوذلكالسمعةبناء

.والئهوضماناملستهلكلجذبالسبيلهيالذهبيةالسمعةتصبحوبذلكللبلد،االقتصاديالنشاط

:العملياتإدارة
أقساموتتكون .للشركةةالداخليالسياساتوكذلكالسعودياملركزي البنكيتطلبهاالتياليوميةواإلجراءاتالعملياتتدعمأقسامأربعةمنللشركةالتابعةالعملياتإدارةتتكون 
:يليمماالعملياتإدارة

العمالء؛لحساباتوتحويلهاالتمويلمبالغصرففيالشروعقبلاملستنداتبدارسةيقومالذياملستنداتمنالتحققفريق1.

الداخلية؛واإلداراتاالتصالوإداراتالفروع،منالطلباتينفذالذيالعملياتدعمفريق2.

ا؛بهاملعمول واإلجراءاتاللوائحمعيتماش ىبمااملستلمةاملدفوعاتهذهويعالجاملبالغمنويتحققاملصارفمناملستلمةاملدفوعاتيتتبعدعمفريق3.

.املحددةللمدةالسعودياملركزي البنكلوائحمعيتوافقبماوالعقودالوثائقبأرشفةيقومأرشفةفريق4.
علىوالحفاظوالتكلفةالجودةاعتباراتعلىبناء  املهامبينالفصلخاللمنالداخليةالعملياتومراقبةاألعمالودعمبالعقوداملتعلقةاألنشطةجميعتنفيذالعملياتإدارةتدعم
االعملياتإدارةوتضم.األعمالأداء ااملناسبينواملؤهلينالخبرةذوي املهنيينمنفريق  املقدمةالخدماتدةجو وضمانالتجاريةالعملياتلتسهيلاملختلفةواألدواتللتقنياتتمام 

.للشركة
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:االئتمانإدارة
االئتمانيةالسياسة

االتمويليةلحلولهامفصلةائتمانيةسياسةالشركةتبنت قبلمناملطبقةاالئتمانخطةوتهدف.السعودياملركزي البنكعنالصادرةالتنفيذيةالالئحةمتطلباتمعتماشي 
معدةمكتوبةمعاييرركةللشاالئتمانيةالسياسةوتتضمن.املختلفةاملخاطرإدارةأساليبخاللمنلديهااملخاطرملفوتنويعسليمةائتمانيةقراراتاتخاذإلىبوضوحالشركة

السياسةهذهوتعد.وإدارتهابالعمالءاملرتبطةاملخاطرعنالناشئةااللتزاماتمعللتعاملموحدنهجوتوفيراالئتمانيةبمحفظتهااملرتبطاملخاطرمستوى ومراجعةعلىللسيطرة
ا ملخاطرالشركةتعرضالتياألخرى وااللتزاماتالتمويلقراراتاتخاذعنداتباعهاالواجباإلجراءاتتحددكماالشركة،فيواملديرينالتنفيذييناملديرينخبرةمنيتجزأالجزء 

املتعلقةالتنظيميةتطلباتاملوتلبيةاملرجوةاألرباحوتحقيقمساهميهااستثماراتسالمةوضمانللشركةاملاليةاملالءةعلىللحفاظالتمويالتمستوى اإلدارةوتتابع.االئتمان
.العمالءبتمويل
االئتمانيالتصنيففريق
وتهدف.الشركةلهارضتتعقدالتياملحتملةاالئتمانيةاملخاطرمنيقللمماللعمالءاملالياملركزقوةضمانالعملفيأهدافهومنخبرةذوائتمانيتصنيففريقالشركةلدى

دراسةإجراءإلىباإلضافةتسهيالت،علىللحصول مؤهلينليكونوااستيفائهااملحتملينالعمالءعلىيجبأوليةتقييممعاييرإعدادخاللمناالئتمانمخاطرمنالحدإلىالشركة
السوق فيالعميلعوضوتحديدالخارجيةالطلباتتقييمأنظمةمنوغيرها(سمة)االئتمانيةللمعلوماتالسعوديةالشركةخاللمناالئتمانيةالدرجاتوتحليلالبياناتلقاعدة

األولي،التثمينإلىضافةباإل .مستقلينعقاراتمثمنيقبلمنالعقارتقييميتمللتمويل،كضمانالعقاراتتقديمحالةوفي.املتاحةاملصادرمناملعلوماتعلىالحصول خاللمن
تكون أنيجبوسطة،واملتالصغيرةاملنشآتتمويلحاالتوفي.العقاراتأسعارفيالتغيراتنتيجةلذلكضرورةرأواإذاأخرى تقييماتبإجراءاملعنيون العقاراتمثمنويقومقد

.التمويلقيمةمناألقلعلى%150كضماناملستخدمالعقارقيمة
االئتمانإدارة
 مؤهلةاالئتمانإدارةالشركةلدىكما

 
اتأهيال علىبناء  املاليمركزهمالمةوسالتمويل،علىللحصول وأهليتهمالسعودي،املركزي البنكبمتطلباتعمالئهاالتزاممنتتحققعالي 

 الواردة،املعلوماتعلىبناء  االئتمان،إدارةوتجري .التمويلعلىاملوافقةقبليقدمونهاالتياملستندات
 
رسلإيجابية،التقييمنتائجكانتوإذا.الديون تحمللنسبةتحليال

ُ
البياناتت

ااالئتمانإدارةوتراجع.التقييمعناصرمراقبةعناملسؤولالشخصإلى وعملياتاملاضيةالثالثةلألشهرللعميلاملصرفيالحسابوكشف،(KYC")عميلكاعرف"مستنداتأيض 
تكون أنويجب.الطلبرفضأومشروطةموافقةمنحأوموافقتهامنحذلكبعداالئتمانإلدارةويجوز .السدادعنتخلفحاالتوجودعدملضمانالحسابهذامنالسحب

آخرطلبتقديملبيتطذلكفإنالطلب،علىاملوافقةبعدالتمويليالتسهيلوأحكامشروطتعديلأولتغييرالحاجةدعتوإذا.واألسبابباملبرراتمدعومةاالئتمانإدارةردود
.األصليالطلبعلىوافقتالتيالجهةمنالالزمةاملوافقاتعلىوالحصول االئتمانيةالتسهيالتعلىللحصول 

:التحصيلإدارة
 الالزمةالخبرةلديهابالشركةالتحصيلإدارة

 
الصوتيةوالرسائللتلقائي،ااالتصالنظاماملثال،سبيلعلى)آليةاتصاالتأنظمةفيواملتمثلاإلدارةلتلكاملقدمالدعمعنفضال

التحصيلإدارةوتتبع.التحصيللعملية(القصيرةوالرسائلاملسجلة،
بصورةاملدفوعاتدادسمنوالتأكدالعمالءبتتبعالتحصيلإدارةتقوملذلك،ونتيجة.املتأخرةللحساباتمرتفعاستردادمعدللضمانومفصلةفعالةتحصيلاستراتيجية

خسائرمعدلعلىفاظالحمنالشركةيمكنانالصارمةاالئتمانوسياسةالتحصيللفريقالكافيةاملواردتوافرإن.ممكنحدأقلإلىالشركةتتكبدهاخسائرأيلخفضمنتظمة
إلىالتشغيليةصول األ منوتحويلهااملدينةالذممهذهتصنيفإعادةإلىاالضطرارعدمبهدفاملحدد،الوقتفيالعمالءمناملستحقاتبتحصيلالتحصيلإدارةتقوم.منخفض

أمامالقضاياورفعانونيةالقباإلجراءاتالقيامالقانونيةالشؤونفريقويتولى.النظاميةاإلجراءاتفيالشروعللشركةيحقعاملة،غيرأصول أيأصبحتفإذا.متعثرةتمويلأصول 
 تباشرالسعودياملركزي البنكتعليماتعلىبناء  .املختصةاملحاكم

 
 (120)شرونوعمائةفترةمروربعداملتعثرينعمالئهاضدالقانونيةباإلجراءاتالشركةعادة

 
تاريخمنيوما

ا،(46)وأربعون ستةالتحصيلإدارةموظفيعددبلغ.العميلسدادعدم رفعسؤوليةمالقانونيةالشؤونفريقويتولى.االستردادوفريقالقانونيةالشؤونفريقذلكفيبماموظف 
ااملوظفون ويتلقى.التنفيذومحاكمالعامةاملحاكمفيالقانونيةالقضاياومتابعة اتدريب  .التحصيلعمليةكفاءةلضمانداخلي 
:الداخليالتحصيلفريق
كما.املتعثرينبالعمالءيالتلقائاالتصالخاللمنالتحصيلعمليةيسهلوالذيالداخلية،التحصيلآلليةالرئيسيةالقوةبالشركةالخاصاملتقدمالتلقائياالتصالنظاميعد

اللشركةالداخليالتحصيلفريقويستخدم.القصيرةوالرسائلالهاتفيةاملكاملاتخاللمنالعمالءمعالشركةتتواصل إرسالمنتمكنهاعليةتفجماعيةاتصاالتحلول أيض 
امسجلةصوتيةرسائل .ماثلةاملاملعلوماتمنوغيرهاالدفعوتواريخاملستحقةاملبالغحول مهمةوتنبيهاتورسائلبمعلوماتالعمالءلتزويدالفور علىمسبق 
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:والشكاوى بالعميلالعنايةوفريقالتحصيلعملياتمساندةفريق
الضامنين،أولعمالءامعاملتابعةإمكانيةعدمحالةففي.والشكاوى بالعميلالعنايةوفريقالتحصيلعملياتدعمفريقوهماالتحصيل،إدارةيدعمانفريقينالشركةتضم
 التحصيلعملياتدعمفريقيكون 

 
ُيستخدمالتمويلإلدارةنظاموهو)(FinnOne)ون فننظامفيالجديدةالتحصيلبياناتوإدخالالصلةذاتالبياناتمعالجةعنمسؤوال

.العميلتأكيداللخمندقتهامنوالتحققجديدةاتصالمعلوماتبجمعالتحصيلعملياتدعمفريقويقوم.(املاليةواملدخالتوالتحصيلالعمالءمعالتعاملبدءدورةإلدارة
معالحالعكسلىعالشركات،زيارةخاللمنميدانيعملعبرتكون الشركاتمنالتحصيالتمعظمإنحيثللشركات،التحصيلعمليةعنلألفرادالتحصيلعمليةتختلف
إتاحةيضمنمما،(FinnOne)"ون فن"ونظاماملتقدمالتلقائياالتصالنظاممثلمختلفةتحصيلطرق وتستخدمخبرة،ذيتحصيلفريقالشركةوتضم.األفرادالعمالء
بإدارةاملتعلقةالءالعمشكاوى جميعمعالتعاملمسؤوليةوالشكاوى بالعميلالعنايةفريقويتولى.العمالءمنالتحصيلعمليةبدورهيسهلالذياألمرللوكالء،البيانات

.السعودياملركزي البنكمنالواردةالعمالءشكاوى وجميعالتحصيل

:البشريةاملواردإدارة
لأعمافينوعيةنقلةإحداثعلىساعدتوالتياإلستراتيجيةواملشاريعاملبادراتمنمجموعةعلىالعملعلىم2021العامخاللالبشريةاملواردونشااطاتأعمالتركزت

 أكثرجعلهافيوتساهمالنايفات،
 
.والخبرةواملهارةاملعرفةمنعال  مستوى علىبفريقالشركةتتمتعكماسواء،حد  علىوموظفيهاعمالؤهاحول تمحورا

البشريةاملواردإدارةقياملخالمنالتحتيةوالبنيةالبيعوقنواتوالخدماتاملنتجاتتطويرفيإمكانياتهممنالكاملةلالستفادةالعاملةالبشريةالقوى فيالشركةوتستثمر
منعال  مستوى لتحقيقالحالييناملوظفينوقدراتومهاراتكفاءاتوتطويرللشركة،الوظيفيةاالحتياجاتلسداملرشحينقدراتوتقييمعاليةكفاءةذوموظفون باستقطاب

.الشركةموظفيلتحفيزاألداءعلىالقائمةوالحوافزاملكافآتبرامجببناءالشركةقامتكماالشركة،رؤيةمعيتوافقبمااألداء
ودعمجديدةدماءضخخاللمنللشركةاالستراتيجيةوالتوجيهات2030اململكةرؤيةمعيتوافقبمام،2021املاليللعامواستقطابتوظيفخططوضععلىالعملتمأنهكما

 )427(م2021عامبنهايةالشركةموظفيعددويبلغالشابة،الوطنيةالكوادرتوظيف
 
الشركةتصنيفوتم،%91.5بلغتتوطينوبنسبةالوطنبناتمن%27منهمموظفا

.نطاقاتبرنامجوفقالبالتينيالنطاقضمن

:والتدريباإلداريةالشؤونإدارة
 الشركةتضم

 
 فريقا

 
االئتمانمثلاألساسيةفللوظائالدعمبتوفيرالفريقهذاويقوم.بالسوق واسعةومعرفةالقطاعفيكبيرةبخبرةيتمتعون الذينالكفاءاتذوي منإداريا

عالقتهمعلىوالحفاظمالءالعمعالتعاملبشأناإلداراتمختلففيالعاملينوالخارجيينالداخليينللموظفيناملشورةويقدمواإلدارة،واملشترياتاملعلوماتوتقنيةواملبيعات
.معهااملتعاقداألخرى الدعموخدماتواملشترياتوالتمويلواألمنالسجالتإدارةذلكفيبمابالشركة،

اإلداراتمعبالتنسيقدريبالتإدارةوتعملالعمليات،ومتابعةالشركةاستراتيجيةإدارةفيكبيرةمسؤولياتويتحملكبيرة،وخبرةواسعةبدرايةللشركةاإلداري الفريقويتمتع
.بكفاءةبدورهمقيامللالجديدةالفروعموظفيتجهيزإلىالتدريبهذاويهدفواملالئم،املناسبالتدريبعلىالشركةفروعفيالجدداملوظفينجميعحصول لضماناألخرى 

بالتنسيقفُتعقداملتخصصةملالعوورشالتدريبيةالدوراتأما.التدريبإدارةتجريهاالتياملبتكرةواألساليبالبرامجباستخداممنتظمبشكلموظفيهابتدريبالشركةتقومكما
.املعنيةاإلداراتومديري التدريبإدارةبين

ولذلك،.األداءمنعال  توى مسلتحقيقموظفيهاوقدراتومهاراتكفاءاتتطويرعلىللتركيزوتسعىوالتطويرللتدريباألولويةالشركةتعطياملتوقع،النمومواكبةولضمان
اسنويةتدريبخطةالشركةاعتمدت وتقدماإلدارات،جميعةوميزانيالتدريبمتطلباتتقييمإلىباالستنادالخطةهذهإعدادتموقدالسعودي،املركزي البنكإلرشاداتوفق 
االشركة اتدريب  مناملشبوهةالحاالتمعاملالتععلىقدرتهملتحسينالالزمةباملهاراتوتزويدهماملجالهذافياملستجداتبآخراملوظفينوموافاةاألموالغسلملكافحةدوري 
.بكفاءةإليهماملوكلةباملهاماالضطالععلىالجديدةالفروعموظفيالتدريبهذاويساعدالصلة،ذاتاإلجراءاتتطبيقخالل
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:املعلوماتتقنيةإدارة
بحلول خاصةالالتقنياتأحدثكذلكوتستخدم.وسريعةوفعالةآمنةبخدماتالعمالءوتزويدوفعالةمكلفةغيربطريقةأعمالهاإلدارةالتقنياتأحدثالشركةتستخدم
FinnOne)"ون فن"نظامالشركةوتستخدم.واملرونةالتوسعقابليةعلىللحفاظاألخرى التمويلوحلول التحصيل system)وعملياتواملبيعاتأعمالهاسياقفيأساس يبشكل
customer)العمالءجذببرنامجخاللومن.والتحصيلالتمويل acquisition system (CAS))،ون فن"نظاماستخداميتم"(FinnOne system)واالئتماناملبيعاتفرق قبلمن
loan)التمويلإدارةنظامالشركةتستخدمكما.بياناتهموإدخالمنهموالتحققالعمالءلتقييم management system)أنشطةإدارةفيبالتحصيل،خاصتطبيقإلىباإلضافة
FinnOne)"ون فن"نظامالستبدالالشركةوتخطط.والتحصيلالتمويل system)نيوجنبنظامبهاالخاص(Newgen)(أومنيمنصةعلىقائماألعمالإجراءاتإلدارةمنتجوهو
(Omni))نةوتطبيقاتتقنياتعلىيشتملالذي .2021مارسشهرمناعتبار امحس 
Dynamics)اكسايداينميكلنظامالجديدالتحديث2020أكتوبرفيالشركةأطلقت AX)365داينميكإلى(Dynamics Dynamics)365داينميكنظامُيستخدم.(365 365)
.اإلمداداتسلسلةوعملياتالبشريةاملواردإلىباإلضافةاملالية،الوحدةقبلمنالجديد

Dynamics)365داينميكنظامَيستخدم أنحاءجميعفيينيالبالتشغيلقابليةتحسينبغيةاملعلوماتبتقنيةالخاصةالقراراتالتخاذللشركةالبينيالتشغيلسياسات(365
ذلك،إلىاإلضافةب.اإلداراتجميععبراملتبادلةالبياناتواتساقتوافرمنسيزيدمماالبيانات،لتبادلاإلدارةمستوى علىبياناتلوحةإلعدادالشركةتخططكماالشركة،
االشركةتستخدم اإطار  جميعفيملشتركةاالخدماتبرنامجفعاليةلضمانالالزمةالدعموسياساتإجراءاتإلصدارعليهاوالحفاظالخدماتهذهإلعداداملشتركةللخدماتقوي 

الخاصةنياتالتقأحدثكذلكوتستخدم.وسريعةوفعالةآمنةبخدماتالعمالءوتزويدوفعالةمكلفةغيربطريقةأعمالهاإلدارةالتقنياتأحدثالشركةوتستخدم.الفروع
FinnOne)"ون فن"نظامالشركةوتستخدم.واملرونةالتوسعقابليةعلىللحفاظاألخرى التمويلوحلول التحصيلبحلول  system)واملبيعاتأعمالهاسياقفيأساس يبشكل

customer)العمالءجذببرنامجخاللومن.والتحصيلالتمويلوعمليات acquisition system (CAS))،ون فن"نظاماستخداميتم"(FinnOne system)املبيعاتفرق قبلمن
loan)التمويلإدارةنظامالشركةتستخدمكما.بياناتهموإدخالمنهموالتحققالعمالءلتقييمواالئتمان management system)إدارةفيبالتحصيل،خاصتطبيقإلىباإلضافة
FinnOne)"ون فن"نظامالستبدالالشركةوتخطط.والتحصيلالتمويلأنشطة system)نيوجنبنظامبهاالخاص(Newgen)(علىقائماألعمالإجراءاتإلدارةمنتجوهو
نةوتطبيقاتتقنياتعلىيشتملالذي((Omni)أومنيمنصة اكسايداينميكلنظامالجديدالتحديث2020أكتوبرفيالشركةأطلقت.2021مارسشهرمناعتبار امحس 

(Dynamics AX)365داينميكإلى(Dynamics Dynamics)365داينميكنظامُيستخدم.(365 وعملياتالبشريةاملواردإلىباإلضافةاملالية،الوحدةقبلمنالجديد(365
Dynamics)365داينميكنظامَيستخدم.اإلمداداتسلسلة التشغيلقابليةتحسينبغيةاملعلوماتبتقنيةالخاصةالقراراتالتخاذللشركةالبينيالتشغيلسياسات(365
توظيفودعمجديدةدماءضخخاللمنللشركةاالستراتيجيةوالتوجهات2030اململكةرؤيةمعيتوافقبياناتبمالوحةإلعدادالشركةتخططكماالشركة،أنحاءجميعفيالبيني
االشركةتستخدمذلك،إلىباإلضافة.اإلداراتجميععبراملتبادلةالبياناتواتساقتوافرمنسيزيدمماالبيانات،لتبادلاإلدارةمستوى على إلعداداملشتركةللخدماتاقوي  إطار 
.الفروعجميعفياملشتركةالخدماتبرنامجفعاليةلضمانالالزمةالدعموسياساتإجراءاتإلصدارعليهاوالحفاظالخدماتهذه
Incorta)انكورتامنصةعلىاألعمالذكاءبرنامجبتطويرتقوماملعلوماتتقنيةإدارةكانتم،2020ديسمبر31فيكما Business Intelligence)التقاريرمنقائمةيوفروالذي

جميعفياالتساقوضماناملشتركةالبياناتتوافرزيادةإلىالشركةتهدفاملمارسات،أفضلتطبيقخاللومن.الشركةمستوى علىالبياناتتبادللتعزيزالبياناتومجموعات
Incorta)انكورتاإلىللتحول وتخطط(SAS)ساسأنظمةتستخدمالشركةتزالالالنشرة،هذهتاريخفيوكما.الفروع Business Intelligence) م2021العامنهايةبحلول.
ااملستخدمةاألنظمةبينالتوافقضمانعلىالقدرة)املعلوماتتقنيةمجالفيالقراراتخاذقطاعفيالبينيالتشغيلسياساتالشركةتتبنى تلقائيةبطريقةاملعلوماتوتبادلداخلي 

للمعاييراالمتثالتعزيزلخالمنفعالةبتكلفةالبياناتتبادلعلىاألنظمةقدرةتحسينإلىذلكويؤدي.الشركةأنحاءجميعفيالبينيالتشغيلقابليةتحسينبهدف(وسهلة
قابليةوتعمل.البينيالتشغيلخاللمنالخدماتوتبادلاملعلوماتفياملشاركةلتعزيزمشتركةومفرداتومنصاتوبروتوكوالتمعاييرالشركةاعتمدتكمااملمارسات،وأفضل

ومن.وأمنهاالبياناتوصيةخصضمانمعاملصلحةوأصحاباملستخدمينمعوالتواصلاملوارد،تبادلتوفيرعلىاملعلوماتتقنيةفريققدرةزيادةعلىواالستخدامالبينيالتشغيل
ااملصلحة،أصحابلجميعالبينيالتشغيلوقابليةالبياناتإلىالوصول تحسينعلىاملعلوماتتقنيةإدارةتعملاملمارسات،هذهخالل الرعايةوحتىاإلدارةعملياتمنبدء 

علىالشركةقدرةوحسنتشركةالمستوى علىوالشفافيةالفعالالتواصلتسهيلفيساهمتقدالبينيالتشغيلوقابليةالبياناتتبادلسياسةإن.للطوارئ واالستجابةاملباشرة
طرإعدادخاللومن.اإلداريةالقراراتواتخاذالرسائلتوجيهلخدمةللبياناتاملتقدمالتحليلاستخدام

ُ
تجربةوتصميمبيقات،التطلبرامجوواجهاتللبيانات،مفتوحةومعاييرأ

أصحابمعالفعالواصلبالتللشركةيسمحوالوصول االستخدامقابليةتحسينأناملؤكدومن.النظاممعامالتجميعكفاءةتحسينمناملعلوماتتقنيةإدارةتمكنتاملستخدم،
عنُمحدثةمعلوماتتوفرالتيتاملعلوماتقنيةوعملياتأنظمةبتطبيقالشركةتلتزم.الشركةرسالةتدعمالتيالوظيفيةواملهامالبياناتإلىالوصول بإمكانيةوتزويدهماملصالح
لتقنيةالتحتيةالبنيةديثوتحاملعلوماتتقنيةبيئةبتقييمالشركةوتقوم.الشركةنمويواكبممااملعلوماتهذهعلىبناء  استراتيجيةقراراتباتخاذلهاوتسمحالشركةأعمال

ااملعلوماتتقنيةإدارةوتقوم.منتظمةبصفةاملعلومات التعليمبرامجتوسيعمعبهظواالحتفاوتنميتهاملعلوماتلتقنيةومتنوعقوي فريقلجذبخططوضععلىبالتركيزأيض 
.اإلدارةداخلالتخصصاتلجميعاملعلوماتتقنيةمجالفيوالفرصوالخبرةاملعرفةتحسينإلىكذلكاإلدارةوتسعى.الشركةمستوى علىوالتدريب
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:بالعميلالعنايةإدارة

تجهيز ابالشركةالخاصةالاالتصمراكزتجهيزتمذلك،ولتحقيق.ألعمالهااملستمرالنمولدعمللعمالءالجودةعاليةخدماتلتقديماألولويةوتعطيبالعميلالعنايةعلىالشركةتركز
ا االشركةتقوموكذلك.تأخيردون ومعالجتهاالشكاوى هذهمراقبةيتمبحيثالشكاوى تسجلالتياألنظمةأحدثخاللمنجيد  منبانتظامالعمالءبالعنايةأنظمةبتحديثأيض 
.تأخيرودون ءةبكفاشكاوى أيوحلالعمالءتطلعاتلتلبيةخبرةوذوي مؤهلينموظفينالشركةاستقطبتذلك،إلىباإلضافة.التقنياتأحدثاستخدامعلىالحفاظخالل
الهاتفيالخطخدمةذلكفيبمامتعددةقنواتالشركةتمتلككما.العمالءمنشكاوى أيتكرارلتجنبفروعهاجميعفيللعمالءممتازةخدمةتقديمثقافةبتشجيعالشركةتقوم

وُيجري البيعبعدمادماتخالفريقويقدم.العمالءآراءلتلقيكأدواتواالستطالعات،الفورية،املراسلةوخدماتاإللكتروني،والبريداإلنترنت،عبرالشركةموقعإلىاملقدمةوالشكاوى 
.توقعاتهمتلبيةلضمانالعمالءرضابشأناستطالعات

ابالعميلوالعنايةاالتصالمركزموظفويتلقى  تدريب 
 
درجاتأقص ىتوفيرفيستمراراال إلىالشركةوتسعى.شكاواهمومعالجةالعمالءمعالتواصلفيومهاراتهمقدراتهملتحسينشامال

.ورضاهمالعمالءوالءعلىالحفاظأجلمنللعمالءالرعاية

:السيبرانياألمنإدارة
ااملعلوماتتقنيةأصول حمايةتعد وسياساتإجراءاتلشركةاتطبقلذلك،.األنظمةهذهفيالبياناتودقةالشركةمعلوماتأنظمةموثوقيةلضمانللشركةبالنسبةاألهميةبالغأمر 

وقد.بالشركةالخاصةعلوماتاملتقنيةأنظمةإلىالوصول إمكانيةلديهمتكون مؤقتينموظفينأيوكذلكبالشركةعالقةلهمممنوغيرهمومستشاريهاموظفيهاعلىاإللكترونياألمن
املادية،البيئةأمنةوسياسوالتصنيف،البياناتإدارةوسياسةاملعلومات،أمنسياسةذلكفيبماالنواحي،جميعمنالشركةلحمايةشاملةسياساتالسيبرانياألمنإدارةتبنت

.املعلوماتتقنيةإدارةوسياسةالشبكة،أمنإدارةوسياسةاإلنترنت،استخداموسياسةاملعلومات،أمنإدارةوسياسة
وخططوإجراءات،الضعفونقاطالتهديداتوتحليلاألصول،إدارةتحسينخاللمنبهاالخاصةاملعلوماتتقنيةألصول صارمةمخاطرإدارةسياسةبتطبيقكذلكالشركةتقوم

وتسمح.عملهاواحتياجاتالتهارسمعيتماش ىبمااملتكاملةعملياتهاضوءفياملعلوماتتقنيةمجالفياألمنيوضعهاعلىبالحفاظللشركةالسياسةهذهوتسمح.واالسترداداالستجابة
املالية،والبياناتة،الشخصيالصحيةواملعلوماتالشخصية،املعلوماتمثلالهامةواملعلوماتالعمالءبياناتلحمايةاألولويةإعطاءللشركةاملخاطرإلدارةالشاملةالسياسةهذه
األمنمخاطرأولوياتوتحديدعلىالتعريفلدعماإلداراتمستوى علىبرامجتطبيقخاللومن.املعلوماتتقنيةأصلأونظامحياةدورةطوالاملالئماملخاطرمستوى معيتماش ىبما

البياناتتبادلعمليذلك،علىوعالوة.الضروريةغيرالتكاليفخفضمعفعالةبصورةاملخاطرمنالحدمناإللكترونياألمنموظفيالشركةتمكنمستمر،أساسعلىالسيبراني
السعودياملركزي البنكامقأفضل،بشكلالسيبرانياألمنمخاطروملواجهة.السائدبالوضعالشركةوعيتحسينعلىالشركةفروعجميعبين(اإللكترونياألمنتهديداتذلكفيبما)

هذاويمتاز.برانيالسياألمنمخاطرإدارةعلىالشركاتملساعدةاملجالهذافياملمارساتوأفضلاملعاييرمنومجموعةاملخاطرعلىقائماإلنترنتألمناختياري عملإطاربتطوير
حسبتكلفةالحيثمنفعالأساسعلىوإدارتهاالسيبرانياألمنمخاطرملواجهةمشتركةلغةباستخداموالخاص،العامالقطاعينبينالتعاون خاللمنإعدادهتمالذياإلطار،

عاممنالثالثللربعديهالالسيبرانياألمنإلطارذاتيتقييمتقريرالسعودياملركزي للبنكالشركةوقدمت.الشركاتعلىإضافيةتنظيميةمتطلباتفرضدون األعمالاحتياجات
.م2020

:والخزينةاملاليةاإلدارة
 هلينمؤ موظفيناإلدارةهذهوتضم.التقاريروإعداداملعلوماتنظموإدارةاملاليةواملحاسبةالخزينةإدارةذلكفيبمامتعددةوظائفبالشركةاملاليةاإلدارةتتولى

 
اتأهيال فيعالي 

والذيالشركة،فياملنهيق التفو مستوياتبأعلىاملاليةالشؤونإدارةوتتمتع.للشركةالخزينةوأميناملالياملديربإشرافخبرةذوي مديريناإلدارةيقود.واملحاسبةاملاليةاملجاالت
IFRS)9رقماملاليللتقريرالدوليللمعياراملبكرالتطبيقخاللمنتجسد .الشركةفيالتقاريروإعداداملحاسبةبرامجأحدثاإلدارةتستخدمكما.(9

علىملحوظوهري جتأثيرلهيكون قدأويؤثرأنشأنهمناملاضيةشهر اعشراالثنيفترةخاللالشركةأعمالفيانقطاعأوتوقفأيهناكيكنلمبأنهاإلدارةمجلسأعضاءيقر
ااإلدارةوتقوماملالي،وضعها توفروتأميناالقتضاءدعنالسيولةتوافرضمانأجلمنوإدارتها،واإلقليميةالوطنيةاملصارفمختلفمناملتاحةاالئتمانخطوطحول بالتفاوضأيض 
.منخفضةبتكلفةالتمويل
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:الداخليةالرقابة
:األموالغسلومكافحةااللتزامإدارة
التنفيذيةولوائحهاالتمويلأنظمة
التيالتنفيذية،والئحتيهمالالتمويشركاتمراقبةونظامالتمويلياإليجارنظامالسعودياملركزي البنكأصدرحيث.السعودياملركزي البنكلتنظيمباململكةالتمويلقطاعيخضع

ا90التنفيذحيزودخلت(م31/08/2012املوافق)هـ13/10/1433بتاريخالرسميةالجريدةفينشرهاتم ية،شمولأكثربشكلالتمويلقطاعوترتيبتنظيمبهدفوذلكذلكبعديوم 
لزمو .(م16/05/2018املوافق)هـ02/09/1439بتاريخالسعودياملركزي البنكعنالصادرةلألفراداملسؤولالتمويلمبادئإلىباإلضافة

ُ
جميعالتنفيذيةولوائحهاالتمويلأنظمةت

سماحفترةللشركاتينالقوانهذهومنحت.السعودياملركزي البنكمنترخيصعلىبالحصول السعوديةالعربيةاململكةفي(أدناهمبينهوكما)تمويلأعمالتمارسالتيالشركات
املوافق)هـ28/02/1435يومنهايةقبلتقدمت،قدالتمويلشركاتجميعتكون أنيجبوبالتالي،.الترخيصعلىللحصول م29/11/2012فيالقوانينسريانتاريخمنسنتانمدتها

االترخيصبطلبات،(م31/12/2013 الشركةحصلتوقدهذا.السعودياملاليالسوق منللخروجأوالقوانين،لهذهلتمتثلأعمالهاتكييفكيفيةتوضحالتيالعملخطةبهامرفق 
خمسملدةالترخيصهذاتجديدوتم(م03/09/2018املوافق)هـ23/12/1439وبتاريخ،(م31/12/2013املوافق)هـ28/02/1435بتاريخالسعودياملركزي البنكمنترخيصعلى

.(م11/09/2023املوافق)هـ26/02/1445فيلينتهيسنوات

:الشركةأعمالعلىالساريةالتنفيذيةولوائحهاالتمويلأنظمةعناصرأهم
الصغيرةاملنشآتشطةأنتمويل/اإلنتاجيةاألصول تمويل/العقاري التمويل)السعودياملركزي البنكمنمستقلترخيصتتطلبالتاليةالتمويلأنشطة:الترخيصمتطلبات

لجميعاالمتثالسبيلوفي.(ديالسعو املركزي البنكيقرهآخرتمويلينشاطأي/الصغرمتناهيالتمويل/االستهالكيالتمويل/االئتمانبطاقاتتمويل/التمويلياإليجار/واملتوسطة
®RISKNUCLEUS““وااللتزامللمطابقة"نيكوالسرسك"نظامعليهيطلقمتكاملآلينظامتبنتوبالفعلاملهام،هذهبإتمامتقومأنالشركةعلىكاناملتطلبات،هذه

COMPLIANCE”،كماواحدإطارنضمالتنظيمياالمتثالأنشطةجميعدمجخاللمنالشركةفياالمتثالإدارةيبسطممااالستخدام،وسهلومنظمبالكاملآليحلعنعبارةوهو
إغالقهاعويتاباالنتهاكاتجميعويسجلاملحددة،املجاالت/واألعمالاألنشطةأداءويقيمواملسؤوليات،األدوارويعيناملتطلبات،ويحددمحدثة،قواعدبمكتبةالنظامهذايحتفظ

.متكاملةنظروجهةلتكوينالقياسولوحالتقاريرمنويستفيد

اإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحة
اإلرهابجرائممكافحةونظامهـ،25/06/1424وتاريخم/39رقمامللكياملرسومبموجبالصادرةالتنفيذيةوالئحتهاألموالغسلمكافحةنظامإلىوباإلشارةسبق،ماإلىباإلضافة
املتطلباتمعيتفقوبماالسعودي،املركزي البنكعنالصادرةوالتعاميمه،02/05/1440وتاريخ(228)رقمالوزراءمجلسقراربموجبالصادرةالتنفيذيةوالئحتهوتمويله

لهاتمتثلأنيجبتيوالاإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةقواعدالسعودياملركزي البنكأصدراإلرهاب،وتمويلاألموالغسلملكافحةوالدوليةاملحليةواإلشرافيةالتنظيمية
RISK"األمواللغسملكافحة"نيكوالسرسك"نظامعليهيطلقمتكاملآلينظامبتوفيرالشركةبادرتوقد.إلزاميةوإجراءاتسياساتباعتبارهااملرخصةالتمويلشركات

NUCLEUS® AML"لحمايةإضافيةبأدواتاملؤسساتويزودالتنظيميةاملتطلباتجميعيراعياألموالغسلملكافحةمتكاملحلعنعبارةالنظاموهذااملساهمينأصول لحماية
قوائمضوءفيرهم،وغيواملوظفين،واملعامالتالعمالءبفحصالنظامهذايقوم.األموالغسلأنشطةفيالتورطعنتنشأقدالتيالسمعةومخاطرالتنظيميةاملخاطرمننفسها

العمللتدفقوحدةو بالكامل،للضبطقابلسيناريومديرخاللمناملعامالتومراقبةالعمالء،مخاطرتقييماتوإجراءعميلك،اعرف/بالعميلالواجبةالعنايةومراعاةالعقوبات،
.النطاقواسعةتقاريروإعدادالضروريةالوثائقوحفظبها،املشكوكواألنشطةالعمالتمعامالتتقاريروأتمته

:الداخليةاملراجعة
.عملياتهاوتحسينشركةللمضافةقيمةإضافةبهدفوموضوعيمستقلبشكلالداخليالتدقيقبأعمالللقياماملشورةبتقديمتقوماملراجعة،لجنةتحتتندرجمستقلةإدارةهي

.والرقابةاملخاطروإدارةالحوكمةعملياتفاعليةوتطويرلتقييممنظممنهجيأسلوباتباعخاللمنالشركةأهدافتحقيقفييساعدبدورهوالذي
.العملكفاءةلضمانالداخليالتدقيقأعمالبكاملللقيامالكبيرةالشركاتمنتعتبروالتي(جيإمبيكى)بشركةاالستعانةالشركةقررتم2021عاموفي

:املخاطرإدارة
عنهاالتنويهيتمالتياطراملخجميعإلىباإلضافةالتشغيليةواملخاطرالسوق ومخاطر(واألفرادللشركات)االئتمانمخاطربمراقبةتقوماملخاطر،لجنةتحتتندرجمستقلةإدارةهي
املخاطرإدارةهاممومناملخاطر،لتحملالشركةقابليةمدىوتقييموقياسواإلجراءاتالسياساتوتفعيلبتطويرتقوماملخاطرإدارةأنكما.السعودياملركزي البنكقبلمن

 املخاطرتقييمعملياتلتنفيذلهاخطهوإعدادالتشغيلية،باملخاطراملتعلقةواإلجراءاتالسياساتجميعوتفعيلتطوير
 
لجنةقبلمناعتمادهاتميالتالتقييمخطةمعتماشيا

 .املخاطر
 
ألعضاء(سنوي عرب)دوريبشكلللمخاطرتقريرتقديمعنمسؤولةاملخاطرإدارةأنكما.الرقابةمنوالتأكدالشركةسياساتجميعمراجعةاملخاطرإدارةمهاممنأيضا

فعاليةأكثروجعلهاللشركةاملخاطرآليةبتطويراملخاطرإدارةوتلتزم.املستقبليةاملخاطرمنللحدالشركةتواجههاالتياملخاطرتحليليتضمناإلدارةمجلسوأعضاءاملخاطرلجنة
 الشركةعلىتوثروالتياملستقبلفياملحتملةاملخاطرلتفاديوقابلية

 
.سلبيا
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:(COVID-19)كورونافيروسجائحةتطورات(13)

الشركةدارةإقامتواالقتصادية،االجتماعيةاألنشطةعلىتأثيرمنعنهنتجوماالشركةفيهاتعملالتياململكةمدنمنعددفي(COVID-19)كورونافيروسجائحةالنتشارنتيجة
وتعديلاألزماتإلدارةستمرةملجانتشكيلالحصر،الاملثالسبيلعلىالتدابير،هذهوتشمل.الوقائيةالتدابيرمنسلسلةواتخذتاستباقيبشكلعملياتهاعلىتأثيرهبتقييم

.وعمالئهاالشركةموظفيوسالمةصحةلضمانالعمليات،
اللشركةالتجاريةالعملياتأظهرتالتحديات،هذهمنالرغمعلى اأظهرتأنبعدم2020يونيومنذتمويالتصرففيتحسن  التحصيل،ناحيةومن.ومايوأبريلشهري خاللانخفاض 

قاعدةغالبيةلكون نظر ام2020ومايوأبريلفيهامشيةانخفاضاتواجهتأنبعد(COVID-19)كورونافيروسجائحةانتشارقبلعليهاكانتالتياملستوياتنفسالشركةحققت
قيمةخفاضانمخصصلتحديداملستخدماالقتصاديالعاملتحديثتم،الحاليةاالقتصاديةالظروفضوءوفيذلك،علىعالوة.العامالقطاعموظفيمن(%90منأكثر)العمالء

موديزوقعاتتعلىبناء  املتوقعاإلجمالياملحليالناتجنمومعدلبانخفاضالتنبؤفيالشركةواستمرت2020مارس31فياملنتهيةالفترةخاللاملتوقعةالخسائرعنالناتجةالتمويالت
(Moody’s)السعوديلالقتصاد.

ا(م2021مارس31إلىمنها%26.66منيقربمااستخدامتموالتي)التجاريةالبنوكمناألجلطويلةكبيرةتسهيالتعلىالحصول بإمكانيةالشركةتتمتعالسيولة،ناحيةمن نظر 
احتياجاتلتمويلالكبيرةالشركةملكيةحقوق لقاعدة
.البعيداملدىعلىاالحتياجاتوكذلكالحاليةالتمويليةالشركة
وتحرصكما.السيولةملخاطركبيربشكلمعرضةليستفهيوبالتاليمتاحة،كافيةسيولةالشركةتمتلكالفعال،والتحصيلالتمويلطلباتصرفالنخفاضنظر اذلك،علىعالوة

املستحقةالتمويلمبالغاستحقاقفتراتتكون انعلىالشركة
للقطاعالسعودياملركزي بنكالدعمبرامجفيواملشاركةالعاليةالتكلفةذاتالتمويالتكسدادتدابيربعدةالشركةإدارةقامتلذا.لدائنيهاالتزاماتهامعكبيرحدإلىمتطابقةللشركة
.املصرفيةتسهيالتهاأقساطتأجيلتضمنتوالتيالخاص

التيالبنكيةاألرباحريقطعنوذلكالشركةدخلصافيعلىالتأثيروتخفيضاإليراداتزيادةبغرضاملصارفلدىالفائضةالنقديةأرصدتهابإيداعالشركةقامتذلك،إلىباإلضافة
.الدخلصافيزيادةعنهينتجماوهواإليداعخاللمنالشركةمنهاتستفيد

ون يكأناملتوقعمنذلك،ومع.التمويلطلباتالنخفاضذلكأدىحيثالشركةربحيةعلىأثرت(COVID-19)كورونافيروسجائحةأنالشركةإدارةالحظتالعوامل،هذهعلىبناء  
ا،االنخفاضهذا .م2020مايوشهرمنذملحوظبشكلالتحسنفيبالفعلاملدفوعاتبدأتحيثمؤقت 
وقدسابقةالبالفتراتمقارنةالتمويلطلباتفياالنخفاضضوءفيالشركةربحيةعلىذلكيؤثرفقدأطول،لفترة(COVID-19)كورونافيروسجائحةوضعاستمرإذاذلك،ومع

الهيكون  .االقتضاءحسبالسائدالوضععلىبناء  استراتيجيتهابتعديلوستقومكثبعنالوضعمراقبةالشركةإدارةوتواصل.األعلىالفئاتمستحقاتمنالتحصيلعلىتأثيرأيض 



األداء املالي 
والتشغيلي
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ــــان ــ ــ ــ البيــ
20212020201920182017

النسبة اإليراداتالنسبة اإليراداتالنسبة اإليراداتالنسبة اإليراداتالنسبة اإليرادات

%344,709100%322,278100%97.57386,50199%404,423%363,15694التمويل اإلستهالكي

----%2.353,3871%9,728%23,6516طةواملتوسالشركات الصغيرة

------0.08%319%4,0471البطاقات اإلئتمانية

%344,709100%322,278100%389,888100%414,470100%390,855100اإلجمالي

:النحو التاليالنتائج خالل الخمس أعوام املاضية، على حجم أعمال الشركة وإساهمه في تأثير األنشطة الرئيسية في ( 14)

:األخيرةللخمس سنوات مقارنة نتائج األعمال ( 15)

20212020201920182017البيان 

392,322416,909392,302325,389344,909اإليرادات

19,55543,22555,57051,99180,116تكاليف اإليرادات

372,767373,684336,732273,398264,793مجمل الربح

225,088201,465218,821176,561169,578صافي الربح
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20212020201920182017البيان 

711,820720,200675,295696,199877,439املتداولةاملوجودات

1,155,7271,149,2011,313,4751,056,9701,027,325املتداولةغير املوجودات

1,867,5471,869,4011,988,7701,753,1691,904,764املوجوداتإجمالي

307,696382,574454,042458,036621,978املتداولةاملطلوبات

367,608367,452518,311347,385426,599املتداولةغير املطلوبات

675,304750,026972,353805,4211,048,577املطلوباتإجمالي

:املوجودات واملطلوبات( 16)
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(ألف ريال سعودي): م2021للعام * التابعةجغرافي للذمم املدينة للتمويل اإلسالمي للشركة وشركاتها تحليل ( 17)
.ال توجد شركات تابعة للشركة* 

(ألف ريال سعودي)تحليل جغرافي إلجمالي ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي للشركة 

املنطقة الشماليةاملنطقة الشرقيةاملنطقة الوسطىاملنطقة الجنوبيةاملنطقة الغربيةإجمالي اإليرادات

1,624,660254,051124,624983,767216,46945,749

(سعوديريالألف):الشركةأعلنتهاتوقعاتأيأو السابقةالسنةنتائجعنالتشغيليةالنتائجفيجوهريةفروقاتأليإيضاح(18)

نسبة التغير(-)أو )+( التغيرات 20212020البيان 

%6-(23,615)390,855414,470اإليرادات

%55-(23,670)19,55543,225اإليراداتتكاليف

%371,300371,245550الدخلإجمالي

%40-(972)1,4672,439أخرى تشغيليةإيرادات

%17-(25,744)122,179147,923أخرى تشغيليةتكاليف

%250,588225,76124,82711ليالتشغي(الخسارة)الربح

:القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةمناملعتمدةاملحاسبةمعايير عناختالفأليإيضاح(19)
 املاليةالقوائمأعدت

 
الزكاةعنباملحاسبةيتعلقمافيالسعودياملركزي البنكقبلمنواملعدلةالسعوديةالعربيةاململكةفياملعتمدةاملاليةالتقاريرإلعدادالدوليةللمعاييروفقا

.الدخلوضريبة

المنطقة الغربية
16%

ةالمنطقة الجنوبي
8%

المنطقة الوسطى
60%

ةالمنطقة الشرقي
13%

ةالمنطقة الشمالي
3%
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:األرباحتوزيعسياسة(20)

فيالحقصوصالخوجهعلىتشملوالتيمتساوي،بشكلباألسهماملتصلةوااللتزاماتالحقوق جميعمساهملكلتثبتالشركات،نظاممن(110)املائةبعدالعاشرةاملادةبموجب
.العامةالجمعيةجتماعافياملساهمينقبلمنإقرارهاقبلالسنوي تقريرهضمنأرباحأيةبتوزيعالتوصيةاإلدارةمجلسويتولى.توزيعهااملقرر األرباحمننصيبعلىالحصول 
النقدية،والتدفقاتةواملتوقعالسابقةالشركةأرباحبينهامنالعواملمنعددعلىأرباحبتوزيعقرارأيويعتمدلألرباح،فعليبتوزيعضماناتأييوجدالفإنهذلكمنوبالرغم

 أهميتهااملجلسيرى التياألخرى العواملمنذلكوغيروالزكاة،عام،بشكلاالقتصاديةوالعواملالسوق ومعطياتاملال،رأسومتطلباتوالتمويل
 
القانونيةاالعتباراتعنفضال

.الشركةسيطرةعنخارجةتكون قدالتيوالشكوكواملخاطراالفتراضاتمنللعديدالعواملبهذهيتعلقفيماالشركةتوقعاتوتخضع.األخرى والنظامية
تحققهاالتياألرباحعلىبناء  لكوذاالستثمارية،ومتطلباتهاماليةالرأسمصاريفهامعتتماش ىبطريقةفيهااستثماراتهمقيمةتعزيزبهدفمساهميهاعلىأرباحتوزيعالشركةتعتزم

وتوقعاتهاية،الرأسمالومتطلباتهااألرباح،تلكاستثمارإلعادةالشركةحاجةتشملوالتيأخرى وعواملالعامة،االقتصاديةوالعواملالسوق،وحالةاملالي،ووضعهاالشركة
.األخرى والتنظيميةالقانونيةواالعتباراتاالقتصادي،ونشاطهااملستقبلية،

تلزمالتيالتمويلشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(والعشرونالسادسة)واملادةللشركةاألساس يالنظامفيعليهااملنصوصالقيودمنلعدداألرباححصصتوزيعيخضع
:الشركة

املقررةاملستوياتعنوالسيولةاملالرأسكفايةمستوى انخفاضإلىالتوزيعيؤديأالالتأكد(1)
املاض ياملاليالعامخاللاملحققةاألرباحعناملاليالعامفيالتوزيعاتمجموعتزيدأال(2)
بذلكالتوصيةأوى أخر توزيعاتأيأولألرباحتوزيعأيإقرارقبلممانعتهعدمعلىالحصول وجوبإلىباإلضافةوذلكالسعودياملركزي البنكيقررهاأخرى شروطبأيااللتزام(3)

.عنهاإلعالنأو

:اآلتيالوجهعلىالسنويةالصافيةالشركةأرباحتوزع
(30%)باملائةالثون ثاملذكور االحتياطيبلغمتىالتجنيبهذاوقفالعاديةالعامةالجمعيةتقرر أنويجوز النظامي،االحتياطيلتكويناألرباحصافيمن(%10)باملائةعشرةيجنب•

.املدفوعاملالرأسمن
هاتقرر معينةأغراضأولغرضوتخصيصهاتفاقياحتياطيلتكويناألرباحصافيمن(10%)باملائةعشرةنسبةتجنبأناإلدارةمجلساقتراحعلىبناءالعاديةالعامةللجمعية•

.العاديةالجمعية
.املساهمينعلىاإلمكانقدرثابتةأرباحتوزيعيكفلأوالشركةمصلحةيحققالذيبالقدروذلكأخرى احتياطياتتكوينتقرر أنالعاديةالعامةللجمعية•
املدفوعالشركةمالرأسمن(%5)عنتقلالنسبةاملساهمينعلىذلكبعدالباقيمنيوزع•
يكون أنعلىاإلدارة،مجلسملكافأةالباقيمن%10تتجاوز النسبةتقدممابعديخصصاألساس،الشركةنظاممن(21)والعشرونالحاديةاملادةفياملقررةاألحكاممراعاةمع•

 املكافأةهذهاستحقاق
 
.العضويحضرهاالتيالجلساتعددمعمتناسبا

.املبقاةاألرباححسابإلىيحول أواألرباحفيكحصةاملساهمينعلىذلكبعدالباقييوزع•
 كانتسواءاألرباحفيحصتهاملساهميستحق•

 
 ممنوحةأسهمأونقدا

 
القرارويبينمرحلية،حأربابتوزيعالقاض ياملجلسلقرارأوالشأن،بهذاالصادرالعامةالجمعيةلقراروفقا

توزيعسياسةوتتوافق.الستحقاقاتاريخبعدتداول يومثانيفيإيداعمركزلدىاملساهمينسجالتفياملسجليناألسهمملالكياألرباحأحقيةوتكون .التوزيعوتاريخاالستحقاقتاريخ
.للشركةاألساس يالنظاممنواألربعون التاسعةاملادةفيجاءمامعاألرباح

.السعوديبالريالاألرباححصصتوزيعيتم•
.الشركةمعهاتتعاملالتيالتجاريةالبنوكأحدفييتمثلخارجيبطرفاالستعانةاألرباحتوزيععمليةوإتمامتنظيملغرضللشركةيجوز •
األرباح،بتوزيعيتعلقفيمااملساهمينأمامالقانونيةمسؤوليتهامنالشركةيعفيالخارجيبطرفاالستعانةفإنذلكومع•
 اإلدارة،مجلسمنبقرارسنوي ربعأوسنوي نصفبشكلمرحليةأرباحتوزيعللشركةويجوز •

 
.الهيئةتحددهاالتيللقواعدوفقا
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:م2021خالل العام املوزعة األرباح ( 21)

ا في األرباح املقترح توزيعهنسبنسب األرباح التي تم توزيعها خالل العام

م2021نهاية العام 
إجمالي األرباح

الربع الثالثالربع الثاني الربع األول م

-0.3850.3750.375النسبة
113,610,000

-38,610,00037,500,00037,500,000اإلجمالي

البيان
م2021عام 

سبب الدفع
املستحق حتى نهاية الفترة املالية ولم يسدداملسدد

الزكاة وضريبة الدخل-29,111,824الزكاة وضريبة الدخل

ضريبة القيمة املضافة-4,215,770ضريبة القيمة املضافة

االجتماعيةإشتراكات التأمينات -6,995,000التأمينات االجتماعية

مدفوعات وزارة العمل-282,025وزارة العمل

املدفوعات الحكومية-1,432,835املدفوعات الحكومية

رسوم اإلشراف-3,613,874البنك املركزي السعودي

رسوم اإلدراج-68,527تداول 

والرسوم السنويةرسوم اإلدراج-653,452إيداع

46,373,307إجمالي الدفعات

:م2021العامخاللالنظاميةاملدفوعات(22)



الحوكمة
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:اإلدارةمجلس
ص ى،أقكحدسنواتثالثعنتزيدالملدةالتراكميالتصويتطريقعنالعامةالجمعيةتعينهمأعضاء(9)تسعةمنيتألفوالذيالشركةإدارةاإلدارةمجلسيتولى
حوكمةوالئحةتالشركانظامويحدد.ممانعتهعدميتضمنمنهخطابعلىوالحصول السعودياملركزي البنكيقررهاالتياملالءمةمتطلباتاستيفاءبعدوذلك

.اإلدارةمجلسومسؤولياتمهامللشركةالداخليةالحوكمةولوائحاألساسوالنظامالشركات
ا.واحدتنفيذيوعضواملستقليناألعضاءمن(4)وأربعةالتنفيذيين،غيراألعضاءمن(4)أربعةبينهممنأعضاء،(9)تسعةالحالياملجلسويضم الجمعيةلقراروفق 
املوافق)هــ26/01/1441فيسنوات،(3)ثالثوهيالحالية،لدورتهاإلدارةمجلسأعضاءعضويةفترةبدأت،(م24/09/2019املوافق)هـ25/01/1441بتاريخالعامة

.(م24/09/2022املوافق)هــ27/02/1444فيوستنتهي(م25/09/2019
مثلاملعنيين،املصالحأصحاببينالتوازن وتحقيقمساهميهامصالحعلىاملحافظةبهدفالشركةشؤونعلىاإلشراففياإلدارةملجلسالرئيسيةاملسؤوليةتتمثل

التنفيذيوالرئيسدباملنتوالعضواإلدارةمجلسرئيساختيارومراجعةاالستراتيجياتوتنفيذتطويرمراجعةمسؤوليةاملجلسويتولى.ومورديهاوموظفيهاعمالئها
.املاليةوغيراملاليةالبياناتعنواإلفصاحالتواصلفيالشفافيةوضمانمكافآتهموتحديدأدائهمومتابعةالتنفيذيينوكبار
 
 
اإلدارةمجلسيتمتعالعامة،للجمعيةاملمنوحةالصالحياتمراعاةومعاملالية،السوق هيئةعنالصادرالشركاتحوكمةالئحةمن26إلى21املادة،2للفصلوفقا

عددأيتشكيلبصالحيةويحتفظ.الشركةإلدارةالالزمةالصالحياتبجميع
أخرى،أطرافىإلأوأكثرأوواحدمديرإلىصالحياتهبعضتفويضأوبفاعلية،الشركةعملياتوإدارةواإلشرافالحوكمةبأعمالللقيامضروريةيراهااللجانمن
.املدةمحددغيرأوعامالتفويضيكون أندون 

وممارساتاتالصالحيللشركةاألساسالنظاممعالدليل،هذاويحدد.ومهامهومسؤولياتهاإلدارةمجلسدور يفصلالذياإلدارةمجلسدليلعلىاملجلسيعتمد
الشركاتظامونالسعودياملركزي البنكولوائحللشركةاألساسالنظاممعتعارضهعدممراعاةمعكبيرةبعنايةالدليلهذاإعدادتموقد.الشركةفيالحوكمة

.الرائدةالدوليةواملمارساتاملاليةالسوق هيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةوالئحةالسعودي،

التعيينتاريخ )%(ة املباشر امللكية غير ()%املباشرة امللكية صفة العضويةالجنسيةاملنصباالسم

م25/09/2019-%5.113غير تنفيذيسعوديرئيس مجلس اإلدارةسعود هويمل فراج الدوسري 

م25/09/2019-%4.950مستقلسعودينائب رئيس مجلس اإلدارةسعود عمر البليهدعبدالعزيز 

م25/09/2019--غير تنفيذيسعوديعضو مجلس اإلدارةعطا حمد محمد البيوك

م09/08/2021-%3.750مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارة*الحوقلمحمد علي محمد 

م25/09/2019%0.037-غير تنفيذيسعوديعضو مجلس اإلدارةاملسبحيفهد صالح محمد 

عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم
والرئيساملنتدب العضو 

التنفيذي 
م25/09/2019%0.520%1.582تنفيذيسعودي

م25/09/2019--مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةصالح ناصر سليمان العمير

م25/09/2019--مستقلأردنيعضو مجلس اإلدارةاللوزيعبدالكريم محمد طاهر 

م25/09/2019%0.043-غير تنفيذيسعوديعضو مجلس اإلدارةالبيزبندر محمد أحمد 

م25/09/2019--مستقلأردنيعضو مجلس اإلدارة**سليمان بن أحمد ابو تاية 

 الحوقلعليمحمد/األستاذتعيينتم*
 
.م09/08/2021تاريخفي(املستقيل)أبوتايهأحمدسليمان/لألستاذخلفا

.م08/08/2021تاريخفياملراجعةولجنةاملجلسعضويةمنباستقالتهتقدم**

:أعضائهمجلس اإلدارة وتصنيف تكوين ( 23)
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:اإلدارةمجلسومسؤولياتمهام(24)
بماأعمالهاوجيهوتالشركةإدارةفيالصالحياتأوسعاإلدارةملجلسيكون األساس،الشركةونظامالتنفيذيةولوائحهالشركاتنظامفيالعامةللجمعيةاملقررةاالختصاصاتمراعاةمع

-:يليماواختصاصاتهاإلدارةمجلسمهامضمنويدخلأغراضها،يحقق

-:ذلكومن،لتحقيقهامةالالز واملاليةالبشريةاملواردتوافرمنوالتأكد،دوريبشكلومراجعتهاتنفيذهاعلىواإلشرافللشركةالرئيسيةواألهدافواالستراتيجياتوالسياساتالخططوضع-1

الرئيسيةاملخاطرإدارةو لتحديدالالزمةالتقنيةالنظمتوفيرعلىوالعملوتوجيههاومراجعتهااملخاطرإدارةوإجراءاتوسياساتالرئيسيةالعملوخططللشركةالشاملةاالستراتيجيةوضع-أ

.كةالشر فيالشاملواألداءالتنفيذومراقبةاألداءأهدافووضعاألموالغسلمكافحةومخاطرالتشغيليةواملخاطراالكتتابومخاطراملقابلالطرفومخاطرالسوق مخاطرمثل

.بأنواعهاالتقديريةاملوازناتواقراراملاليةوأهدافهاواستراتيجياتهاللشركةاألمثلالرأسماليالهيكلتحديد-ب

.بهاوالتصرفاألصول وتملك،للشركةالرئيسةالرأسماليةالنفقاتعلىاإلشراف-ج

.الشركةفيالشاملواألداءالتنفيذومراقبةاألداءأهدافوضع-د

.واعتمادهاالشركةفيوالوظيفيةالتنظيميةللهياكلالدوريةاملراجعة-ه

.الرئيسةوخططهاالشركةأهدافلتحقيقالالزمةواملاليةالبشريةاملواردتوافرمنالتحقق-و

:ذلكومنعليها،العامواإلشرافالداخليةللرقابةوضوابطأنظمةوضع-2

،ومرافقهاالشركةأصول استخدامإساءةذلكويشملواملساهمين،التنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسأعضاءمنلكلواملحتملةالفعليةاملصالحتعارضحاالتملعالجةمكتوبةسياسةوضع-أ

.العالقةذوي األطرافمعالتعامالتعنالناتجالتصرفوإساءة

.املاليةالتقاريربإعدادالصلةذاتاألنظمةذلكفيبماواملحاسبية،املاليةاألنظمةسالمةمنالتأكد-ب

وطرحهاالشركة،ستوى معلىاملخاطرإدارةبثقافةملمةبيئةوإنشاءالشركةتواجهقدالتياملخاطرعنعامتصور بوضعوذلكاملخاطر،وإدارةلقياسمناسبةرقابيةأنظمةتطبيقمنالتأكد-ج

.بالشركةالصلةذاتواألطرافاملصالحأصحابمعبشفافية

.الشركةفيالداخليةالرقابةاجراءاتلفاعليةالسنويةاملراجعة-د

.لهاالعامةالجمعيةإقراربعدالتنفيذموضعووضعها،-الالئحةهذهفياإللزاميةاألحكاممعيتعارضالبما-اإلدارةمجلسفيللعضويةومحددةواضحةوإجراءاتومعاييرسياساتإعداد-3

.الالئحةهذهأحكاموفقاملصالحأصحابمعالعالقةتنظممكتوبةسياسةوضع-4

.بهاالتنفيذيةدارةاإل تقيدمنوالتحققاملصالح،وأصحابللمساهمينالجوهريةاملعلوماتعنباإلفصاحوالتزامهاواللوائحباألنظمةالشركةتقيدتضمنالتيواإلجراءاتالسياساتوضع-5

.الغيرمعواالئتمانيةاملاليةوعالقاتهاالنقدية،وتدفقاتهاالشركة،ماليةإدارةعلىاإلشراف-6

:يليماحياليراهبماالعاديةغيرالعامةللجمعيةاالقتراح-7

.تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادة-أ

.استمرارهاتقريرأواألساسالشركةنظامفياملعيناألجلقبلالشركةحل-ب

:يليماحياليراهبماالعاديةالعامةللجمعيةاالقتراح-8

.معينلغرضتخصيصهوعدمالعاديةغيرالعامةالجمعيةقبلمنتكوينهحالفيللشركةاالتفاقياالحتياطياستخدام-أ

.للشركةإضافيةماليةمخصصاتأواحتياطياتتكوين-ب

الصافيةالشركةأرباحتوزيعطريقة-ج

.نشرهاقبلواعتمادهاللشركةوالسنويةاألوليةاملاليةالقوائمإعداد-9

.نشرهقبلواعتمادهاإلدارةمجلستقريرإعداد-10

.بهااملعمول والشفافيةاإلفصاحعملونظمسياساتوفقوذلكعنهااإلفصاحالواجبواملعلوماتالبياناتوسالمةدقةضمان-11

.جوهريةتطوراتوأيللشركةاملختلفةاألنشطةأوجهعلىودوريمستمربشكلاالطالعللمساهمينتتيحفعالةاتصالقنواتإرساء-12

مهامهموتحديدألعضاءاتسميةالتشكيلقراريتضمنأنعلى،عليهااملجلسرقابةوكيفيةومسؤولياتها،وصالحياتهااللجنةمدةفيهايحددبقراراتعنهمنبثقةمتخصصةلجانتشكيل-13

.وأعضائهااللجانهذهوأعمالأداءتقييممعوواجباتهم،وحقوقهم
منحالتياملكافآتأنواعتحديد-14

ُ
الصادرةالتنظيميةواإلجراءاتطالضوابمعيتعارضالبماأسهم،شكلفيواملكافآتباألداء،املرتبطةواملكافآتالثابتة،املكافآتمثلالشركة،فيللعاملينت

 
 
.املدرجةاملساهمةبشركاتالخاصةالشركاتلنظامتنفيذا

.الشركةفيالعملتحكمالتيواملعاييرالقيموضع-15
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م1979األمريكية،املتحدةالواليات–وودبري جامعةاألعمال،اقتصادفيالبكالوريوساملؤهالت األكاديمية والعلمية
م1983األمريكية،املتحدةالواليات-الفيرن جامعةاألعمال،إدارةفياملاجستير

م1963السعودية،العربيةاململكةسعود،امللكجامعةاألعمال،وإدارةاملحاسبةفيالبكالوريوسم1981األمريكية،املتحدةالوالياتأوريجون،جامعةالصناعية،اإلدارةفيالبكالوريوس
م1973املتحدة،اململكةالقانونيين،املحاسبينمجمعمنالزمالة
م1974العربية،مصرجمهوريةواملراجعين،املحاسبينجمعيةمنالزمالة

م1985السعودية،العربيةاململكة،106رقمترخيصالتجارةوزارةمنمعتمدمترجم
م1990السعودية،العربيةاململكة،87رقمترخيصالتجارةوزارةمنإداري مستشار
م1992السعودية،العربيةاململكةفيالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةفي(مؤسسعضو)عضوية

املخاطرلجنةرئيسواملكافآتالترشيحاتلجنةعضو/التنفيذيةاللجنةرئيس/اإلدارةمجلسرئيسنائباإلئتمانيةاللجنةرئيس/االستراتيجيةاللجنةرئيس/اإلدارةمجلسرئيسالعضوية في النايفات

(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةإدارةمجلسرئيس–م2009املناصب الحالية
بالستيكيةالالصناعاتمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)للصناعةالخليجيةالتكامليةالشركةإدارةمجلسعضو–م2016

.(اململكةداخل/

قاوالتاملمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة).واملقاوالتللتجارةسدرمجموعةلشركةالتنفيذيالرئيس–م1981
(اململكةداخل/العامة
(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةإدارةمجلسرئيسنائب–م2009
(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةفيواملكافآتالترشيحاتلجنةعضو–م2014
/الستيكيةالبالصناعاتمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)للصناعةالخليجيةالتكامليةشركةإدارةمجلسعضو–م2016
(اململكةداخل
/السياراتتأجيرمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)السياراتلتأجيراملتكاملةاملساراتشركةإدارةمجلسعضو–م2018
(اململكةداخل
(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةفيالتنفيذيةاللجنةرئيس–م2019

(ملكةاملداخل/املاليةالخدماتفيتعملمهنيةفرديةمؤسسة)قانونيون،محاسبون البيوكمكتبفيمدير–م1977من
(اململكةداخل/الترجمةفيتعملمهنيةفرديةمؤسسة)للترجمةالبيوكشركةفيمدير–م1985من
داخل/العامةالتجارةمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)املحدودةللتجارةالفارابيشركةفيشريك–م1985من

(ةاململك
(اململكةاخلد/البيطريةاملنتجاتمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)الوطنيةالبيطرةشركةفيشريك–م1986من
داخل/داريةاإل االستشاراتمجالفيتعملمهنيةفرديةمؤسسة)اإلداريةلالستشاراتالفيصليةشركةفيمدير–م1990من

(اململكة
(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةفياإلدارةمجلسعضو–م2016من
ناعاتالصمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)للصناعةالخليجيةالتكامليةالشركةفيإدارةمجلسعضو–م2016من

(اململكةداخل/البالستيكية
أجيرتمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)السياراتلتأجيراملتكاملةاملساراتشركةفيإدارةمجلسعضو–م2017من

(اململكةداخل/السيارات

.(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)–للتمويلالنايفاتشركةفيالعاماملديرم2010–م2002الخبرة العملية السابقة
داخل/ةالبنكيالخدماتمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)–الوطنيالعربيالبنكفيالعاماملديرنائبم2000–م1999
.(اململكة
فيطاقاتللباألوسطوالشرق آسيافيللقياسالقياديةاللجنةورئيساالئتمانيةالبطاقاتإدارةعاممديرم1999–م1991

.(اململكةداخل/البنكيةالخدماتمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)–املاليةسامبامجموعة
مجالفيتعملعامةمساهمةشركة)–املاليةسامبامجموعةفيواألفرادالعمالءكبارقطاعإدارةمديرم1991–م1988

.(اململكةداخل/البنكيةالخدمات
البنكيةالخدماتمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)–املاليةسامبامجموعةفيالوسطىاملنطقةفروعمديرم1988–م1986

.(اململكةداخل/
الخدماتمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)–املاليةسامبامجموعةفيالخرجفرعشؤونإدارةمديرم1986–م1984

.(اململكةداخل/البنكية
/ةالبنكيالخدماتمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)–املاليةسامبامجموعةفياالسهمقسممشرفم1982–م1980
.(اململكةداخل

داخل/التأمينمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)التعاونيللتأميناألهليةشركةإدارةمجلسعضو:م2016–م2010
(اململكة

/ةاملاليالخدماتمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)املاليةللخدماتفالكمشركةإدارةمجلسعضوم2014–م2011
(اململكةداخل
داخل/القانونيةاملحاسبةمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)الرياضويونغارنستفيمنتدبشريكم1984–م1973
(اململكة
حاسبةاملمجالفييعملاملتحدة،اململكةبقانونيون محاسبون )راسلنيفيلمكتبفيمتدربمحاسبم1973–م1970

(اململكةخارج/القانونية
/مشتقاتهو النفطتكريرفيتعملعامةمساهمةشركة)بترومينشركةفياملاليةاإلدارةمديرونائبمحاسبم1970–م1963
(اململكةداخل

:وخبراتهمومؤهالتهموالسابقةالحاليةووظائفهمالتنفيذية،واإلدارةاللجان،وأعضاء،اإلدارةمجلسأعضاءأسماء(25)
عضويةمنبإستقالتهتقدموالذيأبوتايهسليمان/األستاذاملستقيلالعضومحلليحلم09/08/2021بتاريختعيينهتموالذيالحوقلمحمد/األستاذماعدا،م24/09/2022تاريخفيتنتهيسنواتثالثوملدة،م25/09/2019تاريخفياإلدارةملجلسالحاليةللدورةاإلدارةمجلسأعضاءتعيينتم

.م08/08/2021بتاريخاملراجعةولجنةاإلدارةمجلس
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مناألعمالإدارةفيالبكالوريوس.م1989عام–األمريكيةاملتحدةالواليات-وسكانسنجامعةمنوتسويقماليةماجستيراملؤهالت األكاديمية والعلمية
.م1985عام–األمريكيةاملتحدةالواليات-أوريغون -كونكوردياجامعة
.م1977–السعوديةالعربيةاململكة-الرياض-فيصلامللكثانوية-علمي/ثانوية

م1987السعودية،العربيةاململكةسعود،امللكجامعةاملحاسبة،فيالبكالوريوس
م1992–اململكة العربية السعودية –الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  / عضو 

م1992السعودية،العربيةاململكةسعود،امللكجامعةاألعمال،إدارةفيالبكالوريوس
م2003.السعوديةالعربيةاململكة،130رقمترخيصواالستثمارالتجارةوزارةمالي،مستشار
م1997,السعوديةالعربيةاململكة،245رقمترخيصواالستثمارالتجارةوزارةإداري،مستشار

االستراتيجيةاللجنةعضو/والخصوماألصول لجنةعضو/التنفيذيةاللجنةعضواإلئتمانيةاللجنةعضو/واملكافآتالترشيحاتلجنةعضو/التنفيذيةاللجنةعضواإلئتمانيةاللجنةعضو/والخصوماألصول لجنةرئيس/املراجعةلجنةرئيسالعضوية في النايفات

(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةفياإلدارةمجلسعضو:م2021مناملناصب الحالية
الخدماتعقطافيتعملعامةمساهمةشركة)الوطنياألهليالبنكفياملراجعةلجنةورئيسإدارةمجلسعضو:م2018من

(اململكةداخل/البنكية
مجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)رزاشركةفياملراجعةلجنةورئيسإدارةمجلسعضو:م2018من

(اململكةداخل/العقاريةاالستثمارات
فيتعملمغلقةمساهمةشركة)لالستثمارالدوليةالراجحيشركةفياملراجعةلجنةورئيسإدارةمجلسعضو:م2020من

.(اململكةداخل/والصناعيالزراعياالستثمارمجال
يفتعملمغلقةمساهمةشركة)القابضةالبوارديمجموعةفياإلدارةمجلسومستشارإدارةمجلسعضو:م2020من

(اململكةداخل/االستثمارمجال
داخل/راالستثمامجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)القابضةكواراشركةفياملستشارينمجلسعضو:م2021من

(اململكة
تالصناعامجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)الحديديةللصناعاتبناءشركةفيإدارةمجلسعضو:م2021من

(اململكةداخل/للحديدالتحويلية
املاليةاراتاالستشمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)فليمنجارجيشركةفياإلدارةمجلسمستشار:م2019من

.(اململكةداخل/واالستثمارية
إعادةجالمفيتعملمغلقةمساهمةشركة)(يونيلوب)املعالجةالتشحيملزيوتاملتحدةالشركةفيشريك:م2004من

(اململكةداخل/املحروقةالزيوتوتكريرتصفية

(ةاململكداخل/التجارةمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)الخضراء،الحلول شركةفيشريك:م2010من

(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةفياإلدارةمجلسعضو–م2013من
داخل/نالتأميوساطةمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)التأمين،لوساطةاملتوسطالبحرمجموعةشركةفيشريك–م2014من

(اململكة
وساطةجالمفيتعملمحدودة،مسؤوليةذاتشركة)التأمين،لوساطةاملتوسطالبحرمجموعةشركةفياملديرينمجلسرئيس–م2014من

(اململكةداخل/التأمين
(اململكةخلدا/املعلوماتتقنيةمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)املعلومات،لتقنيةالتكامليةالحلول شركةمالك–م2016من
الطبلياتنيعتصمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)البالستيكية،واملنتجاتللطبلياتالبناءعمدشركةفيشريك–م2016من

(اململكةداخل/الخشبية
داخل/كيةالبالستيالصناعاتمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)للصناعة،الخليجيةالتكامليةشركةإدارةمجلسرئيس–م2016من

(اململكة
داخل/تالسياراتأجيرمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)السيارات،لتأجيراملتكاملةاملساراتشركةإدارةمجلسرئيس–م2017من

(اململكة
(ةاململكداخل/الطاقةحلول مجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)للطاقة،العامليةالتكامليةشركةفيشريك–م2018من
داخل/الطبيةواملعداتواألجهزةاألغذيةمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)للتجارة،العامليةالتكامليةشركةفيشريك–م2018من

(اململكة
(كةاململداخل/املقاوالتمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)للمقاوالت،العامليةالتكامليةشركةفيشريك–م2019من
(اململكةداخل/اتاملركبتوجيهمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)املركبات،لتوجيهالعامليةالتكامليةشركةفيشريك–م2019من
(ململكةاداخل/املركباتصيانةمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)السيارات،لصيانةالتكامليةشركةفيشريك–م2019من
(اململكةاخلد/والتجزئةبالجملةالبيعمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)التجارية،الذكيةالعرباتشركةفيشريك–م2020من
داخل/يالنفس والتأهيلالعالجمراكزمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)الطبية،الشفاءتكاملشركةفيشريك–م2020من

(اململكة

اخلد/املاليةالخدماتمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)املالية،للخدماتفالكمشركةفيإدارةمجلسعضو–م2006من
(اململكة

(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةفياإلدارةمجلسعضو–م2013من
(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتلشركةالتنفيذيوالرئيساملنتدبالعضو–م2014من
الصناعاتمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)للصناعة،الخليجيةالتكامليةالشركةفيإدارةمجلسعضو–م2016من

(اململكةداخل/البالستيكية
/لسياراتاتأجيرمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)السيارات،لتأجيراملتكاملةاملساراتشركةإدارةمجلسعضو–م2016من

(اململكةداخل
(اململكةداخل/االستثمارمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)القابضة،فالكمشركةفيإدارةمجلسعضو–م2017من
داخل/ةالطبيواملعداتاألجهزةمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)للتجارة،العامليةالتكامليةشركةفيشريك–م2018من

(اململكة
الطلبياتجالمفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)البالستيكية،واملنتجاتللطبلياتالبناءعمدشركةفيشريك–م2018من

(اململكةداخل/الخشبية
(اململكةداخل/الطاقةحلول مجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)للطاقة،العامليةالتكامليةشركةفيشريك–م2018من
داخل/لطبيةاواملعداتاألغذيةمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)للتجارة،العامليةالتكامليةشركةفيشريك–م2018من

(اململكة
(ةاململكداخل/املقاوالتمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)للمقاوالت،التكامليةشركةفيشريك–م2019من
داخل/السياراتصيانةمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)السيارات،لصيانةالتكامليةشركةفيشريك–م2019من

(اململكة
داخل/جزئةوالتبالجملةالبيعمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)التجارية،الذكيةالعرباتشركةفيشريك–م2020من

(اململكة

.للتمويلالنايفاتشركةفيإدارةمجلسعضومنصبشغل:م2018–م2016الخبرة العملية السابقة
الوسطى،قةاملنط-املاليةسامبامجموعةفياملصرفيةالخدماتملجموعةاإلقليميوالرئيسالعاماملدير:2017–م2016

.(اململكةداخل/البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامةمساهمةشركة)
ةشرك)،املاليةسامبامجموعةفي(للشركاتاملصرفيةالخدماتمجموعة)عاممديرمنصبشغل:م2016–م2007

.(اململكةداخل/البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامةمساهمة
األول،لبنكافي(للشركاتاملصرفيةالخدماتمجموعة)الوسطىللمنطقةاإلقليمياملديرمنصبشغل:م2007–م2003

.(اململكةداخل/البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامةمساهمةشركة)
ركةش)املالية،سامبامجموعةفي(واالستثمارللشركاتاملصرفيةالخدماتمجموعة)قسمرئيس:م2003–م1997

.(اململكةداخل/البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامةمساهمة
مساهمةةشرك)املالية،سامبامجموعةفي(واالستثمارللشركاتاملصرفيةالخدمات)أول عالقاتمدير:م1997–م1995
.(اململكةداخل/البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامة

اهمةمسشركة)املالية،سامبامجموعةفي(واالستثمارللشركاتاملصرفيةالخدمات)عالقاتمدير:م1995–م1992
.(اململكةداخل/البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامة

كةشر )املالية،سامبامجموعةفي(الخدماتإدارةمجموعة)وحدةرئيس/اإلنتاجمسؤولمنصبشغل:م1992–م1990
.(اململكةداخل/البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامةمساهمة

داخل/اليةاملالخدماتمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)لالستثمارالسعوديةاملتوسطالبحرشركةإدارةمجلسرئيسم2021–م2007
.(اململكة
(اململكةداخل/املقاوالتمجالفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة)،أوجيهسعوديأول،مستشارم2017–م1988
داخل/غليفوالتالتعبئةمجالفيتعملمساهمةشركة)،(فيبكو)والتغليفالتعبئةموادتصنيعشركةإدارةمجلسعضوم2015–م2010
(اململكة
(اململكةداخل/التأمينمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)التعاوني،للتأمينأمانةشركةإدارةمجلسعضوم2013–م2010
داخل/االتاالتصمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)لالتصاالتالسعوديةالعربيةأوجيهلشركةاملديرينمجلسعضوم2018–م2005

(اململكة

/لوجستيةالالخدماتمجالفيتعملمغلقةمساهمةشركة)املساندةوالخدماتاملخازن شركةفيالتنفيذيالرئيسم2014–م2010
(اململكةداخل
(اململكةداخل/الخزفصناعةمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)السعودي،الخزفشركةإدارةمجلسعضوم2016–م2010
تعبئةالمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)،(فيبكو)والتغليفالتعبئةموادتصنيعشركةإدارةمجلسعضوم2016–م2010

(اململكةداخل/والتغليف
الخدماتمجالفيتعملمغلقةعامةمساهمةشركة)املساندةوالخدماتاملخازن شركةفيإدارةمجلسعضوم2020–م2008

(اململكةداخل/اللوجستية
.(ملكةاملداخل/األنابيبصناعةمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)لألنابيبالعربيةالشركةإدارةمجلسعضوم2012–م2009
فيعملتعامةمساهمةشركة)الراجحي،مصرففياألعمالتطويرفيالشرائحواستراتيجيةالتسويقإدارةمديرم2005–م2003
.(اململكةداخل/البنكيةالخدماتمجال
.(اململكةاخلد/البنكيةالخدماتمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)الوطني،العربيالبنكفيالتسويقإدارةرئيسم2003–م1999
.(اململكةداخل/البنكيةالخدماتمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)املالية،سامبامجموعةفيأول مديرم1999–م1993
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م2010بريطانيا،-ويلزسوانزي،جامعةالتغيير،إدارةفياملاجستيراملؤهالت األكاديمية والعلمية
م1981األمريكية،املتحدةالوالياتفلوريدا،جنوبجامعة-األعمالإدارةفيالبكالوريوس

م2000األمريكية،املتحدةالواليات–(HIAA)األمريكيةالطبيالتأمينجمعيةالطبي،التأمينفياألمريكيةالزمالة
م1994بريطانيا، –شهادة الكفاءة املهنية في التأمين العام، معهد تشارتد للتأمين 

م1990الهاشمية،األردنيةاململكةاألردنية،الجامعةواإلحصاء،االقتصادفيالبكالوريوس
م2000املتحدة،اململكةمانشستر،/سالفوردجامعةالشركات،تمويلفياملاجستير

م2006األمريكية،املتحدةالوالياتاملعتمدين،املالييناملحللينمعهد،(CFA)معتمدماليمحللشهادة
م2007األمريكية،املتحدةالواليات،(AAFM)املاليةلإلدارةاألمريكيةاالكاديمية،(CIPOS)األوليةالطروحاتشهادة

م2009السعودية،العربيةاململكةاملالية،السوق هيئة،(CME1)املاليةاألوراقفيللتعاملالعامةالشهادة

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

واملكافآتالترشيحاتلجنةعضو/املخاطرلجنةعضو/التنفيذيةاللجنةعضواملراجعةلجنةعضو/اإلستراتيجيةاللجنةعضو/واملكافآتالترشيحاتلجنةرئيسوالخصوماألصول لجنةعضو/املخاطرلجنةعضوالعضوية في النايفات

(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةفياإلدارةمجلسعضو–م2016املناصب الحالية
املاليةالخدماتقطاعفيتعملمغلقةمساهمةشركة)املالية،فالكمبشركةاالستثماريةالصناديقإدارةمجلسعضو–م2020

(اململكةداخل/واالستثمارية

(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةفياإلدارةمجلسعضو–م2017
داخل/ستثماريةواال املاليةالخدماتقطاعفيتعملمغلقةمساهمةشركة)لألستثمار،االنماءشركةفياملصرفيةاألستثماراتادارةمديرــــــــــــم2020
.(اململكة

(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةفياإلدارةمجلسعضو–م2013
/املاليةالخدماتمجالفيتعملمساهمةشركة)املالية،للخدماتفالكمشركةفيالعملياتإدارةمدير–م2014
(اململكةداخل

/لتأمينامجالفيتعملعامةمساهمةشركة).املخاطرلجنةورئيسللتأمين،املتحدةالشركةفيإدارةمجلسعضو:م2019–م2017الخبرة العملية السابقة
(اململكةداخل
مجاليفتعملمغلقةمساهمةشركة)،التأمينلخدماتنجملشركةالتنفيذيةاللجنةورئيساإلدارةمجلسعضو:م2013–2010
.(اململكةداخل/املؤمنةالسياراتبحوادثاملتعلقةاألنشطةإدارة

/التأمينالمجفيتعملمساهمةشركة).األستثمارلجنةوعضوالتعاونيللتأمينأمانةلشركةالتنفيذيالرئيس:م2013–م2011
.(اململكةداخل
.(اململكةداخل/التأمينمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)للتكافلالسعوديةسوليدرتيلشركةالتنفيذيالرئيس:م2010–م2006
.(اململكةداخل/التأمينمجالفيتعملعامةمساهمةشركة)للتأمينالتعاونيةشركةرئيسنائب:م2006–م1993
قطاعفيلتعمعامةمساهمةشركة)السعودية،االتصاالتشركةفيالبشريةواملوارداالستراتيجيالتدريبمدير:م1990–م1982

.(اململكةداخل/االتصاالتخدمات

(اململكةاخلد/املاليةالخدماتمجالفيمساهمةشركة)الكويتي،السعوديالتمويلبيتفيلألستثمارالتنفيذيالرئيس:م2020–م2019
(ملكةاملداخل/املاليةالخدماتمجالفيمساهمةشركة)الكويتي،السعوديالتمويلبيتفيالتنفيذيالرئيسنائب:م2018–م2017
/املاليةالخدماتجالمفيمساهمةشركة)الكويتي،السعوديالتمويلبيتشركةفيالخاصةوامللكيةاالستثماريةاملصرفيةمدير:م2017–م2013
(اململكةداخل
(اململكةلداخ/املاليةالخدماتمجالفيمساهمةشركة)املالية،للخدماتفالكمشركةفياملصرفياالستثمارمجموعةمدير:م2013–م2006
 )السعوديالعربيالنقدمؤسسةالسعودياملركزي البنكلدىاملصرفياملعهدفيالتدريبهيئةعضو:م2006–م2004

 
(سابقا

(ملكةاملخارج)الهاشميةاألردنيةاململكةفياالجتماعيالضمانأموالاستثمارصندوق فيالشركاتتمويلقسمرئيس:م2004–م2002
الهاشميةيةاألردناململكةفياالجتماعيللضمانالعامةاملؤسسةفيواملشاريعاألسهمإدارةلدىأول ماليومحللمحفظةمدير:م2002–م1991

(اململكةخارج)

مجاليفتعملمساهمةشركة)املالية،للخدماتفالكمشركةفي(مكلف)العملياتإدارةمديرم2014–م2013
(اململكةداخل/املاليةالخدمات

ماتالخدمجالفيتعملمساهمةشركة)املالية،للخدماتفالكمشركةفيالعملياتمشرفم2013–م2007
(اململكةداخل/املالية
ؤولبةمسذاتشركة)،(حالياكابيتالالجزيرة)الجزيرةأوراقشركةفيالعمالءحساباتمديرم2006–م2005

(اململكةداخل/املاليةالخدماتمجالفيتعملمحدودة
داخل / شركة مساهمة تعمل في مجال الخدمات املالية)م مساعد مدير العمليات في بنك الرياض، 2005–م 2002
( اململكة
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.2002الرياض،–سعودامللكجامعةاآلدابكليةبكالوريوساملؤهالت األكاديمية والعلمية
.م2004الرياض،فيوالصناعةالتجارةغرفةمناملحاسبينلغيراملعتمداملحاسبدورة

Miniاملصغراملنهياألعمالإدارةماجستيرشهادة MBAم2012تركيا،فيالبشريةاملواردلتنميةالعربياالتحادمن.

اإلدارةمجلسسرأمينالعضوية في النايفات

.للتمويلالنايفاتشركةفياإلدارةمجلسسروأمينالحوكمةرئيس–اآلنوحتىم2009مناملناصب الحالية

(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةفيواملتوسطةالصغيرةاملنشآتتمويلإدارةمدير:م2017–م2009الخبرة العملية السابقة
(اململكةداخل/عامةمساهمةشركة)للتمويلالنايفاتشركةفياملخاطرولجنةاالئتمانإدارةمدير:م2009–م2002
.(ملكةاملداخل/البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامةمساهمةشركة)األول،البنكفياالئتمانبطاقاتمنسق:م2002–م2002
اخلد/البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامةمساهمةشركة)املالية،سامبامجموعةفيائتمانبطاقاتمنسق:م2002–م1996
.(اململكة
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العضويةاالسمم
م2021تواريخ إجتماع مجلس اإلدارة لعام 

نسبة الحضور عدد الحضور 
عدد اإلجتماعات التي حضرها العضو من تاريخ آخر 

م21/09/2021إجتماع جمعية عامة منعقدة في  23/0312/0407/0928/12

 سعود هويمل فراج الدوسري 1
 
1%4/4100√√√√رئيسا

1%4/4100√√√√نائب الرئيسسعود عمر البليهدعبدالعزيز 2

 عطا حمد محمد البيوك3
 
1%4/4100√√√√عضوا

 *الحوقلمحمد علي محمد 4
 
1%2/2100√√ال ينطبقال ينطبقعضوا

 املسبحيفهد صالح محمد 5
 
1%4/4100√√√√عضوا

 لم عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السوي6
 
1%4/4100√√√√عضوا

 صالح ناصر سليمان العمير7
 
1%4/4100√√√√عضوا

 اللوزيعبدالكريم محمد طاهر 8
 
1%4/4100√√√√عضوا

 البيزبندر محمد أحمد 9
 
1%4/4100√√√√عضوا

 **سليمان أحمد سليمان أبو تاية 10
 
ال ينطبق%1/250ال ينطبقال ينطبق√Xعضوا

:م 2021املنعقدة خالل السنة العام املالي مجلس اإلدارة جتماعات إ( 26)
 بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة والحضور حسب الجدول التالي ( 4) م 2021عقد مجلس اإلدارة للدورة الحالية خالل عام 

 
: إجتماعات وفيما يلي بيانا

الصفةاالسمم
عدد سجل الحضور 

الحضور 
ر نسبة الحضو 

17-0205-0421-09

%3100√√√نيةرئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة اإلستراتيجية واللجنة اإلئتماسعود هويمل فراج الدوسري 1

%3100√√√رئيس املجلس ورئيس اللجنة التنفيذيةنائب سعود عمر البليهدعبدالعزيز 2

X267%√√املجلس ورئيس لجنة املخاطرعضوعطا حمد محمد البيوك3

%3100√√√املجلس ورئيس لجنة املراجعة ورئيس لجنة األصول والخصومعضو*الحوقلمحمد علي محمد 4

X267%√√املجلس عضواملسبحيفهد صالح محمد 5

%3100√√√العضو املنتدب والرئيس التنفيذياملجلس و عضولم عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السوي6

X√267%√املجلس عضوصالح ناصر سليمان العمير7

X√267%√املجلس ورئيس لجنة الترشيحات واملكافآتعضواللوزيعبدالكريم محمد طاهر 8

X√267%√املجلس عضوالبيزبندر محمد أحمد 9

--ال ينطبقXXاملجلسعضو**سليمان أحمد سليمان أبو تاية 10

:م2021العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة العام املالي الجمعيات ( 27)
 م،2021تم عقد ثالث إجتماعات للجمعية العامة خالل العام 

 
: أسماء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الحضور حسب الجدول التالي بمواعيد عقدها و وفيما يلي بيانا

 الحوقلعليمحمد/األستاذتعيينتم*
 
.م09/08/2021تاريخفي(املستقيل)أبوتايهأحمدسليمان/لألستاذخلفا

.م08/08/2021تاريخفياملراجعةولجنةاملجلسعضويةمنباستقالتهتقدم**

 الحوقلعليبنمحمد/األستاذتعيينتم*
 
.م09/08/2021تاريخفي(املستقيل)أبوتايهسليمان/لألستاذخلفا

.م08/08/2021تاريخفياملراجعةولجنةاملجلسعضويةمنباستقالتهتقدم**
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:ومسؤولياتهااإلدارةمجلسلجان(28)

املنصباالسم
الرئيساملنيعسليمانبنعبدهللا/الشيخ

 القري عليبنمحمد/الدكتور 
َ
عضوا

 يسةالنفعبدالعزيزبنعبدالرحمن/الشيخ
َ
عضوا

:الشرعيةاللجنة
:بالتاليوتختصم،24/09/2019بتاريخالعامةالجمعيةمنقراربموجبتشكيلهاتموقدشرعية،ناحيةمنالشركةأعمالعلىاإلشرافالشرعيةاللجنةتتولى

.الشريعةألحكاممطابقتهامنللتأكداالستثماريةالشركةوسياساتأهدافومراجعةدراسة1.

.الشركةتبرمهاالتيواالتفاقياتوالعقودالجديدةاملنتجاتمراجعة2.

.اإلسالميةالشريعةأحكاموفقبالعملتتعلقالتياملواضيعبخصوصالشركةإلدارةوالقراراتالفتاوى إصدار3.

.الداخليةالشرعيةالرقابةإدارةطريقعنالشركةأعماللجميعالدوريةاملراقبة4.

.الشرعيةبالضوابطالتزامهاومدىالشركةأعمالعنسنوي شرعيتقريرتقديم5.
.الشركةأعمالكافةفيتطبيقهامراعاةوتضمنالشرعيةاللجنةمنتصدرالتيوالقراراتوالضوابطبالتوجيهاتالشركةإدارةتلتزم
 اإلسالمية،الشريعةومبادئبأحكامالتزمتالشركةأنفيهأكدت،م2021لعامديسمبر31وحتىيناير1تاريخمناملنتهيةللفترةالسنوي التقريرالشرعيةاللجنةقدمتوقد

 
الشرعيةالهيئةقبلمنالصادرةوالتوجيهاتللفتاوى طبقا

:الشرعيةاللجنةأعضاء
:م24/09/2019بتاريخقرارهابموجبللشركةالعاديةالعامةالجمعيةقبلمنتعيينهمتمممنالتاليين،األعضاءمنالشرعيةاللجنةتتألف

فيسةالنعبدالرحمن بن عبدالعزيز / الشيخ الدكتور القري محمد بن علي / الدكتور املنيععبدهللا بن سليمان / الشيخ

املؤهالت 
ة األكاديمي

والعلمية

العربيةةاململكفيسعودبنمحمداإلمامجامعةمنالعربيةاللغةفيالبكالوريوس
.م1957عامالسعودية،
السعودية،يةالعرباململكةفيللقضاءالعالياملعهدمناملقارن الفقهفيماجستير

.م1969عام

عامريكية،األماملتحدةالوالياتفيكاليفورنياجامعةمناالقتصادفيالدكتوراه
.م1984

عاممريكية،األ املتحدةالوالياتفيكاليفورنياجامعةمناالقتصادفياملاجستير
.م1981

السعودية،يةالعرباململكةفيعبدالعزيزامللكجامعةمناالقتصادفيالبكالوريوس
.م1975عام

ملكةاملفياإلسالميةسعودبنمحمداإلمامجامعةمنالشريعةفيالبكالوريوس
.م2015السعودية،العربية

العربيةاململكةفيسعودامللكجامعةمناالجتماععلمفياملاجستير
.م2008السعودية،
لوالياتافيبواشنطناألمريكيةالجامعةمناإلسالمياالقتصادفياملاجستير

.م2007األمريكية،املتحدة
اململكةيفاإلسالميةسعودبنمحمداإلمامجامعةمناالجتماععلمفيالبكالوريوس

.م1994السعودية،العربية
.م2019عاماإلسالمي،االقتصادفيدكتوراه

املناصب 

الحالية

.السعوديامللكيالديوانفيشرعيمستشار–م2008
أغلبهاوعامة،خاصةشرعيةوهيئاتمجالسمنمجموعةفيعضو-م1990
.ماليةملؤسساتشرعيةهيئات
.والدولياإلسالميالفقهمجمعيعضو–م1980
.السعوديةالعربيةاململكةفيالعلماءكبارهيئةفيعضو–م1971

املاليةللمؤسساتواملراجعةاملحاسبةلهيئةالشرعياملجلسفيعضو–م2000
.(أيوفي)اإلسالمية

.اإلسالميالتعاون منظمة–اإلسالميالفقهياملجمعفيخبير–م2005
.(كنيويور )اإلسالميةلألسهمجونزدوملؤشرالشرعيةالهيئةعضو–م1998
دوليةالللجمعيةالتابعة”اإلسالمياالقتصاد“مجلةتحريرهيئةعضو–م1990

.(بريطانيا)اإلسالميلالقتصاد
التابعالفقهياملجمععنالصادرة”الفقهمجمع“مجلةتحريرهيئةعضو–م1990
.اإلسالميالعالملرابطة
ىعلاملاليةللمؤسساتشرعيةوهيئاتمجالسمنمجموعةفيعضو–م1998

.العالممستوى 
.اإلسالميمراملؤتملنظمةالتابعالدولياإلسالميالفقهياملجمعفيخبير-م1985

.للتمويلالنايفاتشركةفيالشرعيةاللجنةفيعضو:م2016
.يةواملالاالستثماريةالشركاتمنلعددالشرعيةالرقابةهيئةعضو:م2014
لخدماتلفالكمبشركةالشرعيةالرقابةإدارةومديرالشرعيةالهيئةأمين:م2005
.املالية
.اإلسالميةسعودبنمحمداإلمامجامعةمعمتعاون محاضر:م2010

الخبرة 
العملية 

السابقة

.مةاملكر مكةفيالغربيةاملنطقةفيالتمييزمحكمةرئيس:م2000–م1996
.املكرمةمكةيفالغربيةاملنطقةفيالتمييزمحكمةفيتمييزقاض ي:م1996–م1976
فيهللارحمهبازبنعبدالعزيزالشيخاململكةملفتيعامنائب:م1976–م1975

.واملاليةواإلداريةالشرعيةالشؤون
.سعوديةالالعربيةاململكةفيالعلياالقضائيةالهيئةفيعضو:م1971–م1969
يةالسعودالعربيةاململكةعاممفتيرئاسةتحتإفتاءعضو:م1969–م1957
.هللارحمهإبراهيمبنمحمدالشيخ

.لعزيزعبداامللكجامعةفياإلسالمياالقتصادأبحاثمركزمديرم2008–م2000
.ةبجدعبدالعزيزامللكجامعةفياإلسالمياالقتصادأستاذم2008–م1975

.والتعليمالتربيةوزارةفيطالبيمرشد:م2005–م1994
.االجتماعيةوالتنميةالعملوزارةفياجتماعيأخصائي:م1993–م1992

العضويةاالسمم
م2021تواريخ اجتماعات اللجنة الشرعية لعام 

املجموع
نسبة 

الحضور  17/0110/0215/0308/0422/0501/0601/0726/0716/0830/0911/1109/12

 املنيعسليمانعبدهللاالشيخ1
 
%12100√√√√√√√√√√√√رئيسا

 القري عليمحمدالدكتور 2
 
%12100√√√√√√√√√√√√عضوا

 يسةالنفعبدالعزيزعبدالرحمنالشيخ3
 
%12100√√√√√√√√√√√√عضوا

:إجتماعات اللجنة الشرعية 
)م2021العامخاللجلسة12وعددهااللجنةجلساتحضور بدلمقابلعضولكلسعوديريالألف40بواقعالشرعية،اللجنةأعضاءإلىسعوديريالألف120مبلغدفعتم(-:م 2120خالل العام إجتماعات ( 12) عقدت اللجنة وقد 
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:املراجعةلجنة
(3)ووالتنظيمية؛القانونيةواملتطلباتبالقواعدالشركةالتزام(2)وودقتها؛وفعاليتهاللشركةاملاليةوالتقاريرالقوائمونزاهةسالمة(1):علىاإلشراففياإلدارةمجلسومساعدةوشؤونهاالشركةأعمالمراقبةفياملراجعةللجنةالرئيس يالدور يتمثل

بشكلأعمالهارسةبمماالشركةتقومأنوتضمنمستقلة،مجموعاتثالثعلىاملراجعةلجنةوتشرف.وفعاليتهاوسالمتهاللشركةاملاليةوالتقاريرالداخليةواملراجعةالرقابةنظمأداء(4)والخارجي؛الشركةحساباتمراجعوأداءواستقاللمؤهالت
:التاليةالثالثةاملجموعاتمعمالئم

.(الداخليالتدقيقأعمالبكاملللقيام(جيإمبيكى)بشركةالشركةاستعانت)للشركةالداخليالتدقيقإدارة1.

.للشركةالخارجيالحساباتمراجع2.

.األموالغسلومكافحةوااللتزاماملطابقةإدارة3.
:يليمااملراجعةلجنةومسؤولياتمهاموتشمل

:املاليةالقوائم•
oوشفافيتهاوعدالتهانزاهتهالضمانشأنها؛فيوالتوصيةرأيهاوإبداءاإلدارةمجلسعلىعرضهاقبلللشركةاملاليباألداءاملتعلقةاإلعالناتوجميعللشركةوالسنويةاألوليةاملاليةالقوائمدراسة.
oعملهاونموذجوأدائهاللشركةاملالياملركزتقييمواملستثمرينللمساهمينتتيحالتياملعلوماتوتتضمنومفهومةومتوازنةعادلةللشركةاملاليةوالقوائماإلدارةمجلستقريركانإذافيما-اإلدارةمجلسطلبعلىبناء  -الفنيالرأيإبداء

.واستراتيجيتها
oللشركةاملاليةوالتقاريرالقوائمتتضمنهامألوفةغيرأومهمةمسائلأيدراسة.
oالحساباتمراجعأوالداخلياملراجعأوااللتزاممديرأو(ينوبهممنأو)املالياملديرأوالتنفيذيالرئيسيثيرهامسائلأيفيبدقةالبحث.
oللشركةاملاليةالتقاريرفيالواردةالجوهريةاملسائلفياملحاسبيةالتقديراتمنالتحقق.
oشأنهافياإلدارةملجلسوالتوصيةالرأيوإبداءاملتبعةاملحاسبيةالسياساتدراسة.

:الداخليةاملراجعة•
oالشركةلدىاملخاطروإدارةواملاليةالداخليةالرقابةنظمومراجعةدراسة.
oفيهاالواردةللملحوظاتالتصحيحيةاإلجراءاتتنفيذومتابعةالداخليةاملراجعةتقاريردراسة.
oللتحققالشركةفيالداخليةاملراجعةوإدارةالداخلياملراجعوأنشطةأداءعلىواإلشرافالرقابة

.بهااملنوطةواملهاماألعمالأداءفيوفعاليتهاالالزمةاملواردتوافرمن
oللشركةالداخليةاملراجعةالئحةاعتماد.
oللشركةالداخلياملراجعومكافأةوعزل تعيينبشأناإلدارةملجلسالتوصية.

:الخارجيةاملراجعة•
oمعهالتعاقدوشروطعملهنطاقومراجعةاستقالليتهمنالتحققبعدأتعابه،وتحديدوعزلهالحساباتمراجعبترشيحاإلدارةملجلسالتوصية.
oالصلةذاتواملعاييرالقواعداالعتبارفياألخذمعاملراجعة،أعمالفعاليةومدىوعدالته،وموضوعيتهالحساباتمراجعاستقاللمنالتحقق.
oتقديمعدممنوالتحققوأعمالها،الشركةحساباتمراجعخطةمراجعة 

 
.ذلكحيالمرئياتهاوإبداءاملراجعة،أعمالنطاقعنتخرجإداريةأوفنيةأعماال

oالحساباتمراجعاستفساراتعناإلجابة.
oبشأنهااملتخذةاإلجراءاتومتابعةللشركةاملاليةالقوائمعلىوتحفظاتهومالحظاتهالحساباتمراجعتقريردراسة.

املنصب(إلدارةمراجعة الجزء الخاص بالسير الذاتية ألعضاء مجلس ايرجى–السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة  )االسم
الرئيسالحوقلمحمدعليمحمد
 البيزأحمدمحمدبندر

َ
عضوا

 (م08/08/2021بتاريخاللجنةعضويةمنبإستقالتهتقدم)تايهأبوسليمانأحمدسليمان
َ
عضوا

 اللوزيعبدالكريمطاهرمحمد
َ
عضوا

االجتماعات
الحساباتومراجعخليالداللمراجع.وجدإنللشركة،الداخلياملراجعومعالشركة،حساباتمراجعمعدوريةبصفةاملراجعةلجنةتجتمعوللشركةاملاليةالسنةخاللاجتماعاتستةعناجتماعاتهاتقلأالعلىدوريةبصفةاملراجعةلجنةتجتمع
:م2120العامخاللإجتماعات(7)اللجنةعقدتوقد.ذلكإلىالحاجةدعتكلمااملراجعةلجنةمعاالجتماعطلب

العضويةاالسمم
م2021تواريخ إجتماعات لجنة املراجعة لعام 

املجموع
نسبة 

الحضور  21/0102/0219/0431/0510/0707/1024/10
 محمد بن علي الحوقل1

 
%7100√√√√√√√رئيسا

 بندر بن محمد البيز2
 
%7100√√√√√√√عضوا

 سليمان بن حمد أبو تاية3
 
%5100ال ينطبقال ينطبق√√√√√عضوا

 محمد بن طاهر اللوزي4
 
%7100√√√√√√√عضوا

:االلتزامضمان•
oبشأنهازمةالال لإلجراءاتالشركةاتخاذمنوالتحققالتنظيمية،أوالرقابيةالجهاتوتحقيقاتتقاريرنتائجمراجعة.
oالعالقةذاتوالتعليماتوالسياساتواللوائحباألنظمةالشركةالتزاممنالتحقق.
oإلىذلكحيالهاوتوصياتمرئياتهاوتقديمالعالقة،ذوي األطرافمعالشركةتجريهاأناملقترحوالتعامالتالعقودمراجعة

.اإلدارةمجلس
oاتخاذهاتعينيالتيباإلجراءاتتوصياتهاوإبداءاإلدارة،مجلسإلىبشأنهاإجراءاتخاذضرورةترى مسائلمنتراهمارفع.

:املراجعةلجنةأعضاء
 تضموأالاألقل،علىمستقلعضوبينهممنيكون أنعلىغيرهم،منأواملساهمينمناألقلعلىأعضاءثالثةمناملراجعةلجنةتتألف

 
يعململنيجوز ال.واملحاسبيةيةاملالبالشؤونمختصبينهممنيكون وأنالتنفيذيين،اإلدارةمجلسأعضاءمنأيا

 يكون أنالشركة،حساباتمراجعلدىأوللشركة،املاليةأوالتنفيذيةاإلدارةفياملاضيتينالسنتينخالليعملكانأو
 
ااملراجعةلجنةوتتألف.املراجعةلجنةفيعضوا غيرالعامةالجمعيةقبلمنينهمتعيتمممنأسماؤهم،التاليةاألعضاءمنحالي 

:م24/09/2022بتاريخالدورةفترةتنتهيأنعلىم25/09/2019بتاريخللشركةالعادية
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الحوكمة

:واملكافآتالترشيحاتلجنة
:يليماواملكافآتالترشيحاتلجنةومسؤولياتمهامتشمل.بالشركةالعليااإلدارةوأعضاءاملجلسألعضاءاملكافآتسياسةووضعاإلدارةمجلسأعضاءترشيحمهاموالترشيحاتاملكافآتلجنةتتولى
الترشيحات:

oالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسفيللعضويةواضحةومعاييرسياساتاقتراح.
oالعامةالجمعيةعلىوعرضهماإلدارةمجلسلعضويةالترشيحفيالراغبيناألشخاصترشيح.
oترشيحهموإعادةأعضاءبترشيحاإلدارةملجلسالتوصية 

 
تقررهوماوأحكام،روطشمنالشركاتحوكمةالئحةفيوردمامراعاةومعباألمانة،مخلةبجريمةإدانتهسبقتشخصأيترشيحعدممراعاةمعاملعتمدة،واملعاييرللسياساتوفقا

.متطلباتمنالهيئة
oالتنفيذيةاإلدارةوظائفوشغلاإلدارةمجللعضويةاملطلوبةواملؤهالتللقدراتوصفإعداد.
oاإلدارةمجلسألعمالتخصيصهالعضوعليتعينالذيالوقتتحديد.
oالتنفيذيةاإلدارةووظائفاإلدارةمجلسلعضويةاملناسبةالخبراتأواملهاراتمنالالزمةلالحتياجاتالسنويةاملراجعة.
oإجراؤهايمكنالتيالتغييراتشأنفيالتوصياتوتقديمالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسهيكلمراجعة.
oأخرى شركةإدارةمجلسعضويةيشغلالعضوكانإذامصالحتعارضأيوجودوعدماملستقلين،األعضاءاستقاللمنسنوي بشكلالتحقق.
oالتنفيذيينوكباراملستقلينواألعضاءالتنفيذيينغيرواألعضاءالتنفيذيينلألعضاءوظيفيوصفوضع.
oالتنفيذيينكبارأواإلدارةمجلأعضاءأحدمركزشغور حالفيالخاصةاإلجراءاتوضع.
oالشركةمصلحةمعيتفقبماملعالجتهاالحلول واقتراحاإلدارة،مجلسفيوالقوةالضعفجوانبتحديد.
oمالترشحبابيظلأنعلىاإلدارة،مجلسلعضويةالترشحفيالراغبيناألشخاصلدعوةوذلكالهيئة؛تحددهاأخرى وسيلةأيوفيللسوق اإللكترونيواملوقعللشركةاإللكترونياملوقعفيالترشحإعالننشر 

 
تاريخمناألقلعلشهرمدةفتوحا

.اإلعالن
املكافآت:

oفيهاللنظراإلدارةمجلسإلىورفعهاالتنفيذية،واإلدارةاملجلسعناملنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءملكافآتواضحةسياسةإعداد 
 
باألداء،ترتبطمعاييرباعاتالسياسةتلكفييراعىأنعلىالعامة،الجمعيةمنالعتمادهاتمهيدا

:يليماالسياسةهذهفيُيراعىأنيجبكما.تنفيذهامنوالتحققعنها،واإلفصاح
.وأهدافهاالشركةاستراتيجيةمعانسجامها-
مأن- .الطويلاملدىعلىباألداءاملكافآتمناملتغيرالجزءتربطكأنالطويل،املدىعلىوتنميتهاالشركةإنجاحعلىالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسأعضاءحثبغرضاملكافآتتقدَّ
دأن- .األداءومستوى واملهارات،العملية،والخبراتالعلمية،واملؤهالتبشاغلها،املنوطةواملسؤولياتواملهامالوظيفة،مستوى علبناء  املكافآتتحدَّ
.الشركةلدىاملخاطرودرجةوطبيعةحجممعانسجامها-
.والتعويضاتللمكافآتمبررغيرارتفاعمنذلكعنينشأقدماتفاديمعاملكافآت،تحديدفياألخرى الشركاتممارساتاالعتبارفياألخذ-
.فيهااملبالغةعدممعوتحفيزها،عليهاواملحافظةاملهنيةالكفاءاتاستقطابتستهدفأن-
.تحقةمسغيرمكافآتعلللحصول الوظيفيالوضعاستغاللملنعوذلكالتنفيذية؛اإلدارةأواإلدارةمجلسفيعضوقدمهادقيقةغيرمعلوماتعلبناء  تقررتأنهاتبينإذااستردادهاأواملكافأةصرفإيقافحاالت-
 أكانتسواءالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسألعضاءالشركةفيأسهممنحتنظيم-

 
 إصدارا

 
 أمجديدا

 
.الشركةاشترتهاأسهما

oالسياسةهذهعنجوهري انحرافأيوبيانبها،املعمول املكافآتوسياسةاملمنوحةاملكافآتبينالعالقةتوضيح.
oمنهااملتوخاةاألهدافتحقيقفيفعاليتهامدىوتقييماملكافآت،لسياسةالدوريةاملراجعة.
oبالشركةالتنفيذيينوكبارعنهاملنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءبمكافآتاإلدارةملجلسالتوصية 

 
.املعتمدةللسياسةوفقا

واملكافآتالترشيحاتلجنةعضوية
 تضموأالاألقل،علىمستقالنعضوانبينهممنيكون أنعلىغيرهم،منأواملساهمينمناألقلعلىأعضاءثالثةمنوالترشيحاتاملكافآتلجنةتتألف

 
.التنفيذييناإلدارةمجلسأعضاءمنأيا

:م24/09/2022بتاريخالدورةفترةتنتهيأنعلىم25/09/2019بتاريخاملجلسقراربموجبتعينهمتمأسماؤهمالتاليةاألعضاء
املنصب(مجلس اإلدارةمراجعة الجزء الخاص بالسير الذاتية ألعضاءيرجى–السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت )االسم 
الرئيساللوزيعبدالكريمطاهرمحمد

 البليهدعمرسعودعبدالعزيز
َ
عضوا

 املسبحيمحمدصالحفهد
َ
عضوا

 البيزأحمدمحمدبندر
َ
عضوا

االجتماعات
:م2120العامخاللإجتماعان(2)اللجنةعقدتوقدذلك،إلىالحاجةدعتوكلمااألقل،علأشهرستةكلدوريةبصفةوالترشيحاتاملكافآتلجنةتجتمع

العضويةاالسمم
م2021تواريخ إجتماعات لجنة الترشيحات واملكافأت لعام 

نسبة الحضور املجموع
25/0113/06

 اللوزيعبدالكريمطاهرمحمد1
 
%2100√√رئيسا

 البليهدعمرسعودعبدالعزيز2
 
%2100√√عضوا

 املسبحيمحمدصالحفهد3
 
%2100√√عضوا

 البيزأحمدمحمدبندر4
 
%2100√√عضوا
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الحوكمة

:املخاطرلجنة
:يليمااملخاطرلجنةومسؤولياتمهامتشمل

للشركةوالخارجيةالداخليةاملتغيراتعلبناء  وتحديثهاومراجعتهاتنفيذهامنوالتحققالشركة،أنشطةوحجمطبيعةمعيتناسببمااملخاطرإلدارةشاملةوسياساتاستراتيجيةوضع.
لهالشركةتجاوز عدممنوالتحققعليهوالحفاظالشركةلهاتتعرضقدالتيللمخاطرمقبول مستوى تحديد.
عشراالثنيخاللاستمرارهاتهددالتياملخاطرتحديدمعبنجاح،نشاطهاومواصلةالشركةاستمرارجدوى منالتحقق 

 
.القادمةشهرا

بهاالقصور أوجهلتحديدوذلكالشركة؛لهاتتعرضقدالتياملخاطرومتابعةوقياستحديدوآلياتنظمفعاليةوتقييمبالشركةاملخاطرإدارةنظامعلاإلشراف.
املثالسبيلعلالتحملاختباراتإجراءخاللمن(دوريبشكللهاوتعر ضهااملخاطرتحملعلىالشركةقدرةتقييمإعادة.)
اإلدارةمجلسإلىورفعهااملخاطر،هذهإلدارةاملقترحةوالخطواتللمخاطرالتعرضحول مفصلةتقاريرإعداد.
املخاطربإدارةاملتعلقةاملسائلحول للمجلالتوصياتتقديم.
املخاطرإلدارةالكافيةوالنظماملواردتوافرضمان.
اإلدارةمجلسقبلمناعتمادهقبلتوصياتووضعاملخاطرإلدارةالتنظيميالهيكلمراجعة.
للمخاطرالشركةتعرضعليهاينشأقدالتياألنشطةعناملخاطرإدارةموظفياستقاللمنالتحقق.
املخاطربثقافةالوعيزيادةعلوالعملبالشركة،املحيطةللمخاطراملخاطرإدارةموظفياستيعابمنالتحقق.
الشركةفياملخاطرإدارةفيتؤثرقدمسائلمناملراجعةلجيةتثيرهمامراجعة.

املخاطرلجنةعضوية
.املاليةوالشؤوناملخاطربإدارةاملعرفةمنمالئممستوى أعضائهافييتوافرأنوُيشترطالتنفيذيين،غيراإلدارةمجلسأعضاءمناألعضاءوغالبيةالرئيسيكون أنعلىأعضاء،ثالثةمناملخاطرلجنةتتألف
:م24/09/2022بتاريخالدورةفترةتنتهيأنعلىم25/09/2019بتاريخاملجلسقراربموجبتعيينهمتمممنأسماؤهمالتاليةاألعضاءمناملخاطرلجنةتتألف

االجتماعات
:م2120العامخاللإجتماعات(4)اللجنةعقدتوقدذلك،إلىالحاجةدعتوكلمااألقل،علأشهرستةكلدوريةبصفةاملخاطرلجنةتجتمع

املنصب(اإلدارةمجلسألعضاءالذاتيةبالسيرالخاصالجزءمراجعةيرجى–املخاطرلجنةألعضاءالذاتيةالسيرة)االسم
الرئيسالبيوكمحمدحمدعطا

عضوالبليهدعمرسعودعبدالعزيز
عضوالعميرسليمانناصرصالح

العضويةاالسمم
م2021تواريخ إجتماعات لجنة املخاطر لعام 

ر نسبة الحضو املجموع
03/0226/0414/0719/10

 البيوكمحمدحمدعطا1
 
%4100√√√√رئيسا

 دالبليهعمرسعودعبدالعزيز2
 
%4100√√√√عضوا

 العميرسليمانناصرصالح3
 
%4100√√√√عضوا

:التنفيذيةاللجنة
:ومنهااإلدارة،مجلسرئيسمنلهانوحةاملمالسلطاتجميعممارسةفيالحقولهاالشركةعملياتكفاءةلضماناإلدارة،مجلسرئيسبهاكلفهالتيواملهامباألنشطةالقيامفياملنتدبوالعضوالتنفيذيالرئيسمساعدةإلىالتنفيذيةاللجنةتهدف

بشأنهاتوصياتهاوتقدموأهدافهاالشركةاستراتيجياتمراجعة.
اإلدارةمجلسلرئيستوصياتهاوتقدموالتشغيلية،املاليةوالخططالبعيد،املدىعلىاملقترحةاألعمالخططمراجعة.
املعتمدةاألجلطويلةالشركةخططمعيتماش ىبمااملقترحةاألجلومتوسطةقصيرةوالتشغيليةاملاليةوالخططاألعمالخططاعتماد.
الجديدةواألعمالاملنتجاتجميعواعتمادالبنكيةوالتسهيالتاإلسالميالتمويلمنتجاتمراجعة.
الصالحياتمصفوفةبموجباالئتمانلجنةسلطةتتجاوز التياالئتمانيةالحدودعلىاملوافقة.
واملتوسطةالصغيرةاملنشآتمنتحصيلهافياملشكوكالديون شطبعملياتعلىاملوافقة.
الرئيسيةاملناصبعلىواملوافقةوالرأسمالية،التشغيليةوالنفقاتللموظفينالسنويةاملوازنةواعتمادمراجعة.
األجلطويلةوالتشغيليةاملاليةوالخططاألعمالخططمعيتماش ىبماوالتصفية،واالستحواذاتواالتفاقياتاملشتركةاملشاريعبشأناإلدارةمجلسرئيستوصياتمراجعة.
موجوداتهاأوالشركةممتلكاتتبديلأوتأجيرأوببيعيتعلقفيمااإلدارةمجلسلرئيسالتوصياتوتقديمتقييم.
للشركةاألجلطويلةوالتشغيليةاملاليةوالخططاألعمالوخططللشركةاملعتمدةاالستراتيجياتمعيتماش ىبمافرعيةمكاتبتأسيسعلىاملوافقة.
املراجعةلجنةقبلمنمراجعتهايتموالتيوااللتزامباملحاسبةاملتعلقةتلكباستثناءالشركة،وإجراءاتسياساتعلىاملوافقة.
الشركةأموالفائضاستثمارذلكفيبمااالستثمار،خططبشأناإلدارةمجلسلرئيستوصياتتقديم.

الالزمةاإلجراءاتباتخاذاإلدارةمجلسلرئيسوالتوصيةالهامةاملسائلأووالتقاض يالقانونيةاملراسالتبشأناإلدارةمنالواردةالتقاريرومناقشةاستالم.
املعتمدةواملوازنةالخططعنانحرافأيبشأنوتفسيراتإيضاحاتوتطلبالفردية،أعمالهاووحداتالشركةأداءمراقبة.
املماثلةواألنشطةاملنظماتمعاملعياريةاملقارنةوإجراءاملعنيةاألطرافوتعليقاتمالحظاتخاللمناألداءبشأنمعلوماتدراسة.
بالشركةالخاصةالصالحياتمصفوفةووفقسلطتهاحدودضمنوالرأسماليةالتشغيليةالنفقاتاعتماد.
آلخروقتمناإلدارةمجلسرئيسبهايفوضهاقدأخرى مهامأي.
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الحوكمة

:التنفيذيةاللجنةعضوية
:م24/09/2022بتاريخالدورةفترةتنتهيأنعلىم25/09/2019بتاريخاملجلسقراربموجبتعيينهمتمممنأسماؤهمالتاليةاألعضاءمنالتنفيذيةاللجنةتتألف

املنصب(اإلدارةمجلسألعضاءالذاتيةبالسيرالخاصالجزءمراجعةيرجى–التنفيذيةاللجنةألعضاءالذاتيةالسيرة)االسم

الرئيسالبليهدعمرسعودالعزيزعبد
عضوالسويلممساعدعبدالرحمنعبداملحسن

عضواملسبحيمحمدصالحفهد
عضوالبيزأحمدمحمدبندر

:االجتماعات
:م2120العامخاللإجتماعات(6)اللجنةعقدت

العضويةاالسمم
م2120تواريخ واجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 

ر نسبة الحضو املجموع
23/0308/0615/0706/0914/1126/12

 سعود عمر البليهدعبد العزيز 1
 
%6100√√√√√√رئيسا

 لمعبدالرحمن مساعد السويعبداملحسن 2
 
%6100√√√√√√عضوا

 املسبحيصالح محمد فهد 3
 
%6100√√√√√√عضوا

 بندر محمد أحمد البيز4
 
%6100√√√√√√عضوا

:اإلئتمانلجنة
السلطاتجميعممارسةناالئتماللجنة.االئتمانملخاطرالتعرضومراجعةواإلجراءات،والضوابطاالئتمانوسياساتاالئتمانومخاطراالئتمانيةاألهدافذلكفيبماومراجعتها،االئتمانعملياتعلىاإلشرافمسؤوليةاالئتمانلجنةتتولى

:ومنها(ككلاإلدارةمجلسبهايحتفظالتيالسلطاتمعاللجنةسلطةتتعارضأالعلى)اإلدارةمجلسمنلهااملمنوحة
للشركةاالئتمانيةاألنشطةعلىوالرقابةاإلشراف 

 
.اإلدارةمجلسعننيابة

العالقةذاتالتصحيحيةاإلجراءاتباتخاذيوص يحتىللسياساتاستثناءاتأومخالفاتبأياملجلسإبالغمنوالتأكداالئتمان،وإجراءاتسياساتواعتمادمراجعة.
واعتمادبمراجعةاالئتمانلجنةتقومتجاوزها،عندوالتي(الصالحياتضمنوتحديدها)واملتوسطةالصغيرةاملنشآتومناألفرادمنللعمالءاملقدماإلسالميالتمويلمنتجعلىاإلدارةموافقاتعلىوالحصول للعمالءائتمانيةحدودوضع

.هارفضأوبقبولهاإماالنهائيةالقراراتوإصداراالئتمانمديروتوصياتاالئتمانلجنةعلىاملفروضةالقيودضوءفيواملتوسطةالصغيرةباملنشآتالخاصةاالئتمانلطلباتالدقيقةاملراجعة.االئتمانحدود
بهاموص ىتغييراتوأيلألقساطاملستحقةبالذممالعالقةذاتاملوافقاتومنحالشطبسياسةووضعالشروطتحديد.
ااملثال،سبيلعلى)العمالءتصنيفاتوضع التعرض/التركيزحدودوإعدادةالشركمنتجاتتسعيرفياستخدامهاسيتمالتيالعمالءتقييمومعايير(.إلخاملنتجات،وأنواعالجغرافيواملوقعاملختلفة،والقطاعاتالعمالء،ملجموعاتوفق 

.للمخاطرة
اذلككانحيثما)لإلدارةتوجيهاتتقديم التمويلمنتجاتذلكفيمابللشركة،االئتمانيةباملخاطرالعالقةذاتاملعلوماتوتقييممراجعة.دوريبشكلللمحفظةاالئتمانيةاملخاطرومراجعةاالئتمانمخاطرتحليلتقريرإلعداد(ضروري 

التوصيات،وتقديماالئتمان،إدارةمعاإلسالميالتمويلمنتجوتعثراتاملشاكلمناقشة.املتعثراإلسالميالتمويلمنتجومراقبةاإلسالميالتمويلمنتجاتوحدوداملخاطر،عاليةاإلسالميالتمويلومنتجاتسلبيبشكلاملصنفةاإلسالمي

.الديون جدولةإعادةعلىواملوافقة
السعودياملركزي للبنكالتوجيهيةاإلرشاداتمعيتماش ىبمابالتعديلالخاصةوالقواعدالضماناتسياسةوضع.
بفعاليةومستخدممصمممياإلسال التمويلمنتجومراقبةوإدارةوتقييملتحديداإلدارةمجلسيضعهاالتياألنظمةأنمنالتأكد.بالشركةاالئتمانمخاطرإدارةوأنظمةوضوابطوسياساتاستراتيجياتذلكفيبمااالئتمان،عمليةمراجعة.
املعلوماتسريةوضمانسليمبشكلالعمالءوملفاتاالئتمانيةالطلباتأرشفةمنالتأكد.
بهااللجنةتفويضيتمأخرى مسؤولياتأومهامأيأداء 

 
.االئتمانعملياتوتحسينلرصدضروري هوكماأواملجلسقبلمنآلخروقتمنصراحة

:اإلئتمانلجنةعضوية
:م24/09/2022بتاريخالدورةفترةتنتهيأنعلىم25/09/2019بتاريخاملجلسقراربموجبتعيينهمتمممنأسماؤهمالتاليةاألعضاءمناإلئتمانلجنةتتألف

املنصب(ارةاإلدمجلسألعضاءالذاتيةبالسيرالخاصالجزءمراجعةيرجى–اإلئتمانلجنةألعضاءالذاتيةالسيرة)االسم

الرئيسالدوسري فراجهويملسعود
عضوالحوقلمحمدعليمحمد

عضواملسبحيمحمدصالحفهد

:االجتماعات
:م2120العامخاللإجتماعات(5)اللجنةعقدت

العضويةاالسمم
م2021تواريخ و إجتماعات لجنة اإلئتمان لعام 

املجموع
نسبة 

الحضور  10/0228/0613/0711/0827/10
 الدوسري فراجهويملسعود1

 
%5100√√√√√رئيسا

 الحوقلمحمدعليمحمد2
 
%5100√√√√√عضوا

 املسبحيمحمدصالحفهد3
 
%5100√√√√√عضوا
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:والخصوماألصول لجنة
مراقبةإلىباإلضافةاملوازنةمونأهدافوتضعالنقديةوالتدفقاتالسيولةبمراجعةاللجنةتقومكماالشركة،ملكيةحقوق فياألجلطويلةاالستثماراتومراجعةللشركة،املالرأسوكفايةالسيولةمراقبةفيوالخصوماألصول لجنةمسؤوليةتمثل
اإلدارةمجلسمنلهااملمنوحةالسلطاتجميعممارسةوللجنة.املستثمرينعلىاألرباحتوزيع

:ومنها(ككلاإلدارةمجلسبهايحتفظالتيالسلطاتمعاللجنةسلطةتتعارضأالعلى)
تقاتاملشواستخداموالتحوطواالستثماراتاملالرأسوإدارةالربحمعدلوإدارةبالسيولةيتعلقفيماللشركةوالخصوماألصول إلدارةالعامةالسياسةأخرى،أمور بينمنتحددوالخصوماألصول إلدارةمالئمةسياسةوضع.
ومطلوباتهابموجوداتهااملتعلقةللمخاطرالشركةتحملمستوياتتحديدذلكفيبماالشركة،ومطلوباتموجوداتعلىتؤثرقدالتياملخاطروإدارةوتقييمتحديدعمليةتطوير.
والتحصيالتواالئتمانواإلقراضالبيعأنشطةذلكفيبماالشركة،بهاتقومالتيالسيولةإدارةأنشطةومراقبةدوريأساسعلىالسيولةوضعمراجعة.
والخصوماألصول إدارةاستراتيجيةمعالشركةأقسامبهاتقومالتيواإلجراءاتاألنشطةمواءمةمنالتأكد.
السوق فيالفائدةأسعاربتغيرالشركةأرباحتأثرومدىالشركةمنتجاتأسعارمراجعة.
تواجههاالتياألرباحأولدخلاأواملطلوباتأواملوجوداتفيوالتقلباتالسيولةمخاطرعلىتؤثرقدالتياألخرى واملسائلالتنظيميةواللوائحواملنافساتاألسواقاتجاهاتبشأناملشورةوتقديمعام،بشكلاالقتصادية،االتجاهاتمراجعة

.الشركة
اجالداخليةالضوابطهذهوتشكل.العمليةهذهفياإلدارةدور ذلكفيبماالشركة،ومطلوباتبموجوداتاملتعلقةاملخاطرإدارةعمليةوفعاليةكفايةعلىللحفاظكافيةداخليةضوابطتضعالشركةأنمنالتأكد الرقابةنظاممنيتجزأالزء 

.(الداخليالتدقيقأعمالبكاملللقيام(جيإمبيكى)بشركةالنايفاتشركةاستعانت)الداخليالتدقيققسمقبلمنمراقبتهاوسيتمللشركة،الداخلية
السيولةبمخاطرتتعلقأزمةأيملواجهةالشركةاستعدادمنللتأكدطوارئ خطةومراجعةإعداد.
اإلدارةبهاتوص يالتياالستثماروتوجيهاتوسياساتأهدافواعتمادمراجعة.
الشركةباستثماراتاملتعلقةاألخرى واألنشطةوالصرفوالبيعالشراءمثلاإلدارة،بهاتقومالتياالستثمارأنشطةمراقبة.

املالرأسلهيكلاألجلطويلةتوجيهاتوضععلىواإلشرافالشركة،مالرأسلهيكلدوريتقييمإجراء.
(السيولةمخاطرمنظور من)امليزانياتبشأنوالتعليقاتاملالحظاتتقديم.
التاليةاإلدارةتقاريرمراجعة:

oإلخاالقتصادية،والسياساتالرئيسيةالسوق ومؤشراتالصرفوأسعاروالتضخمالربحمعدالتمثلاالقتصاديةالعواملذلكفيبماالسوق،بشأنالرأيوإبداءالتحليلطريقعناالقتصادي،التقرير.
oاألرباحخسارةوبيانالعموميةللميزانيةالتباينوتحليالتوتحديثاتاملاليةاملسائلأبرز عنبياناتيتضمنالذياملاليالتقرير.
oالنقديةالتدفقاتوتوقعاتالشركةفيالسيولةبوضعملخصذلكفيبماالسيولة،مخاطرمراجعة.
oاملنتجاتجميعبربحيةملخصذلكفيبماالربح،معدلمخاطرمراجعةتقرير.

آلخروقتمناملجلسبهايفوضهاقدأخرى مهامأيأداء.

:والخصوماألصول لجنةعضوية
:م24/09/2022بتاريخالدورةفترةتنتهيأنعلىم25/09/2019بتاريخاملجلسقراربموجبتعيينهمتمممنأسماؤهمالتاليةاألعضاءمنواألصول الخصوملجنةتتألف

املنصب(اإلدارةلسمجألعضاءالذاتيةبالسيرالخاصالجزءمراجعةيرجى–والخصوماألصول لجنةألعضاءالذاتيةالسيرة)االسم
الرئيسالحوقلمحمدعليمحمد

عضوالسويلممساعدعبدالرحمنعبداملحسن
عضوالعميرسليمانناصرصالح

:االجتماعات
:م2120العامخاللإجتماعات(4)اللجنةعقدت

ةالعضوياالسمم
م2021تواريخ إجتماعات لجنة األصول والخصوم لعام 

نسبة الحضور املجموع
08/0307/0606/0923/12

 الحوقلمحمدعليمحمد1
 
%4100√√√√رئيسا

 مالسويلمساعدعبدالرحمنعبداملحسن2
 
%4100√√√√عضوا

 العميرسليمانناصرصالح3
 
%4100√√√√عضوا
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:اإلستراتيجيةاللجنةعضوية
:م24/09/2022بتاريخالدورةفترةتنتهيأنعلىم25/09/2019بتاريخاملجلسقراربموجبتعيينهمتمممنأسماؤهمالتاليةاألعضاءمناالستراتيجيةاللجنةتتألف

:االجتماعات
:م2120العامخاللإجتماعان(2)اللجنةعقدت

املنصب(اإلدارةلسمجألعضاءالذاتيةبالسيرالخاصالجزءمراجعةيرجى–اإلستراتيجيةاللجنةألعضاءالذاتيةالسيرة)االسم
الرئيسالدوسري فراجهويملسعود

عضوالسويلممساعدعبدالرحمنعبداملحسن
عضواللوزيعبدالكريمطاهرمحمد

العضويةاالسمم
م2120تواريخ واجتماعات اللجنة اإلستراتيجية لعام 

ر نسبة الحضو املجموع
05/0731/08

 الدوسري فراجهويملسعود1
 
%2100√√رئيسا

 السويلممساعدعبدالرحمنعبداملحسن2
 
%2100√√عضوا

 اللوزيعبدالكريمطاهرمحمد3
 
%2100√√عضوا

:اإلستراتيجيةاللجنة
:يليمامناالستراتيجيةاللجنةومسؤولياتمهامتتألف

اللجنةالعالقةذاتواللجانالعلياواإلدارةللشركةالتنفيذياملديرمعاملدىطويلةالشركةاستراتيجياتعلىملموسأثرلهايكون أناملتوقعمنالتياألمور جميعنقاش.
االستراتيجيةالشركةبمبادراتتتعلقالتيباألمور اإلدارةمجلسملوافقةتوصياتعمل.
الشركةقبلمناتوالتصفياالستحواذات,باالستثماراتاملتعلقةاالستراتيجيةوالقرارات,باالستراتيجيةاملتعلقةوالفرصاملخاطر,للشركةاملدىطويلةباالستراتيجيةاملتعلقةاإلشرافيةمسؤولياتهافياإلدارةمساعدة.
الشركةاستراتيجيةتنفيذلضمانالعالقةذاتاللجانمعالتنسيق.
يةالعاملاالقتصاديةواألوضاعالقانونيةوالتطوراتاملتطورةأوالناشئةالتنافسيةاألنشطةوتأثير,األخرى والعملياتللشركةاالستراتيجياملخاطرتقييمأثناءاملكتشفةاالستراتيجيةوفرصمخاطرمراجعة.
ومتىكيفملراقبةإجراءتطوير.نافسينواملاملتبقيةاألهدافعلىاملترتبةواآلثاراالستحواذعملياتملعرفةشاملةتكون وأناملدىطويلةالشركةاستراتيجيةمعتتماش ىالتياالستحواذاستراتيجيةتطويرعلىلإلشرافالشركةقياداتمعالعمل

.االنسجامتحقيقذلكفيبمامحددةمعاييرومراقبةالدمج,االستحواذبعدماتطبيق,العملياتتنفيذ,الكبرى االستحواذعملياتبخصوصاملتعددةالقراراتتصنع
االستحواذعمليةخاللالصالحياتمناملستوياتبمختلفاإلدارةملجلستوصياتبعملتقوم,االستحواذعملياتعلىواملوافقةوالتوصيةمراجعةفيالشركةإجراءاتمراجعة.
املشتركةالشركاتواذ،االستحجديدة،مجاالتفيالدخول الحالية،املجاالتبعضمنالخروجباحتمالاملتعلقةاالستراتيجيةالقراراتلبعضاإلدارةملجلساملقدمةالتوصياتعلىلإلشرافالشركةوقياداتالتنفيذيالرئيسمعالعمل(JV)،

.واألصول بالشركاتالتصرفأواالستثمارات
االنسجاموتحقيقاملستهدفةاالستحواذخطةبمؤشراتاألداءومقارنةالعملياتأداءتقييم.
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رةغير املباشأسهم امللكية عدد املباشرةأسهم امللكية عدد الجنسيةاملنصباالسم
1,582,073520,418سعوديالعضو املنتدب والرئيس التنفيذيعبدالرحمن مساعد السويلمعبداملحسن 
--يباكستانمدير اإلدارة املالية والخزينةشيخإقبالجوهر 
--نمساوي مدير ادارة املخاطرالشاميالرحمنعبدمحمد
-36,915سعوديمدير ادارة املوارد البشريةالقحطانيحمدناصرتركي
--سعوديمدير ادارة االمن السيبرانيالسحيممحمدسعدمحمد
-31,642سعوديمدير ادارة الشؤون االدارية والتدريبحمليفارعإبراهيمأحمد
--سعوديمدير ادارة التقنية املاليةالسلمانعليمحمد
-112,406سعوديمدير إدارة العناية بالعميلاملهيدخليلطاللنورة
--سعوديمدير ادارة االئتمانالياميمباركطارق 
--سعوديةمدير إدارة تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطباكراععمرلؤي 
--أردنيمدير ادارة التحصيلالدقمعقلطعمهحسان
-52,736سعوديمدير ادارة العملياتالعتيبيوقيانشويطسلطان
--سعوديمدير ادارة تقنية املعلوماتالشمري حسنعايدجمال

-36,915سعوديواملبيعاتالتسويقادارةمدير*العبيدصالحسليمانتركي

--سعودياألموالغسلمكافحةواإللتزامإدارةمدير**جيفانبنفهدعبدالرحمن

:التنفيذيةاإلدارة( 31)
ة فـي الحفـاظ علـى فريـق وقد نجحت الشـرك. صلحةاملمؤهلين ومن ذوي الخبرة يتمتعون باملعرفة والخبرات الالزمة إلدارة أعمال الشركة بما يتماش ى مع أهداف وتوجيهات مجلس اإلدارة وأصحاب تتألف اإلدارة العليا من أعضاء

.  اإلدارة العليا لديها وعملت على تنمية قدرات املوظفين املؤهلين وترقيتهم إلى املناصب العليا فيها

م2021عضاء اإلدارة التنفيذية وملكياتهم املباشرة وغير املباشرة في أسهم الشركة لعام أ

.م30/11/2021تاريخفيالشركةفيلهعمليومآخروكانالشركةفيوالتسويقاملبيعاتإدارةكمديرمنصبهمناستقالتهالعبيدصالحسليمانتركي/األستاذقدم*

.التجربةفترةخاللاستقالتهجيفانبنفهدعبدالرحمن/األستاذقدم**

:السعودة(29)
 النايفاتبشركةالبشري املالرأسيعتبر

 
فيالبشريةاملواردإدارةوتسعى،الشركةتطلعاتمعتتوافقتنافسيةبيئةوخلقعليهم،واملحافظالكفآةذوي استقطابحيثمنبذلكالشركةواهتمتلنجاحها،رئيسيامحورا

أدىذلككل.للشركةوانتمائهماملوظفينءوالرفععلىوالعملوالتنافسيةاالستقرارنسبةورفعاملحليالسوق فيتنافسيةعملبيئةأفضلوخلقاملعاييرأفضلتطبيقالىتهدفالتيوالبرامجالوسائلكافةبتطويرالشركة
ةالوقائياإلحترازاتبجميعبالقيامكوروناجائحةخاللالبشري مالهارأسعلىالنايفاتشركةحافظتحيث،%591.الشركةفيالتوطيننسبةوتجاوزت،الشركةورسالةرؤيةمعوتوافقهابالشركةالعملثقافةتعزيزإلى

 
 
.العملاستمراريةلضمانالحديثةالتقنياتباستخداماالستمرارمعمنسوبيهاعلىحفاظا
.األكاديميةالجهاتعمالتعاونيالتدريبفيوالتعاون منهم،املتميزينواستقطابالطالبلتدريباألكاديميةالجهاتمعالتعاون الىإضافةاملدى،وطويلقصيرواالحاللالوظائفبتوطينالشركةتهتموكذلك

:التدريب(30)
 الشركةتولي

 
 إهتماما

 
وتمويلاالموالغسلمكافحةمجالفيتوعويةبجلسةالتنفيذيينوكباراملجلساعضاءتزويدتم2021العاموخاللالتنفيذية،اإلدارةمستوى علىأواملجلسمستوى علىسواءبالتدريبكبيرا

التقاريرإعدادمتطلباتوكذلكوالتزاماتهاإلدارةمجلسبمسؤولياتيتعلقفيماالتوعيةألغراضتدريبيةبجلسةتزويدهمتمكماللتدريب،املالخبراءمعهدقبلمنالسيبراني،واالمناالحتيال،ومكافحةاالرهاب،

.اإلرهابومكافحةاألمواللغسمجالفيكالدوراتوااللزاميةالتخصصيةالتطويريةبالدوراتاملوظفينجميعتزويدتمكما،"تداول "السعوديةالسوق عنالصادرةاملستمرةواإللتزاماتالشركاتحوكمةبلوائحواإلمتثال

67%
77%

88% 90% 91% 92%

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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:التنفيذيينالخبرات واملؤهالت لكبار 

جوهر إقبال شيخ
مدير اإلدارة املالية والخزينة 

محمد عبد الرحمن الشامي
مدير إدارة املخاطر

تركي ناصر حمد القحطاني
مدير إدارة املوارد البشرية

محمد سعد محمد السحيم
مدير إدارة األمن السيبراني

أحمد إبراهيم فارع حملي
مدير إدارة الشؤون اإلدارية والتدريب

محمد علي السلمان
مدير إدارة التقنية املالية 

املؤهالت 
ة األكاديمي

والعلمية

.باكستانفيالقانونييناملحاسبينمعهدفيعضو
.م1983باكستان،كاراتش ي،جامعةالتجارة،فيبكالوريوس

والياتالبوسطن،إيسترن،نورثجامعة–األعمالإدارةفيالبكالوريوس
.م1998األمريكية،املتحدة

ياتالوال بوسطن،إيسترن،نورثجامعة–األعمالإدارةفياملاجستير
.م2002األمريكية،املتحدة
فيالداخلييناملدققينجمعيةمنCIAمعتمدداخليمدققشهادة

.م2007األمريكية،املتحدةالواليات
ية،السعودالعربيةاململكةفياملاليةالسوق هيئةمنCME1شهادة
.م2013

نولوجيا،والتكللعلومالعربيةاألكاديمية-األعمالإدارةفياملاجستير
.2009مصر،اإلسكندرية،
العربيةةاململكعبدالعزيز،امللكجامعة-األعمالإدارةفيالبكالوريوس
.2006السعودية،

14990ترخيصالتجارةوزارةإداري،مستشار
SHRMالبشريةللموارداألمريكيةالجمعيةمنمعتمدمدير

لوسكاليفورنيا،نورثردج،جامعة–املعلوماتنظمفيبكالوريوس
2012األمريكية،املتحدةالوالياتأنجلوس،

م٢٠١٩املعتمداألخالقيالهاكر
م٢٠١٩املعتمداملعلوماتنظممدقق

ربيةالعاململكةفيصلامللكجامعةاألعمالإدارةفيالبكالوريوس
.م2014–السعودية

-يةاإلسالمسعودبنمحمداإلمامجامعةاإلنجليزيةاللغةفيدبلوم
.م2004

م2005سعود،امللكجامعة–ومعلوماتمكتباتالبكالوريوس
.م2010سعود،امللكجامعة_البشريةاملواردادارة-عاليدبلوم

ربي مؤسسة النقد الع–في اساسيات مصرفية االفراد ( RBPFC)شهادة 
م2015املعهد املصرفي –السعودي 

املناصب 

الحالية

اتالنايفشركة–والخزينةاملاليةاإلدارةمدير:اآلنوحتىم2020من
للتمويل

النايفاتشركةالبشرية،املواردإدارةمدير:اآلنوحتىم2016منويلللتمالنايفاتشركةفياملخاطرإدارةمدير:اآلنوحتىم2017من
.للتمويل

فاتالنايشركةفيالسيبرانياألمنإدارةمدير:اآلنوحتىم2020من
للتمويل

كةشر فيوالتدريباإلداريةالشؤونإدارةمدير:اآلنوحتىم2016من
.للتمويلالنايفات

فاتالنايشركةفياملاليةالتقنيةإدارةمدير:اآلنوحتىم2021من
للتمويل

الخبرة 
العملية 

السابقة

ايفاتالنشركة–واالستراتيجيةاملاليةاإلدارةمدير:م2020–م2019
.للتمويل

فيلتعمباكستانيةشركةميزان،بنكمالي،مراقب:م2019–م2018
.البنكيةالخدماتقطاع
فيتعملعامةمساهمةشركةالبالد،بنكمالي،مدير:م2017–م2008
.البنكيةالخدماتقطاع
البنكوالعمليات،املاليةالشؤونإدارةمدير:م2008–م2005

.البنكيةدماتالخقطاعفيتعملباكستانيةشركةالباكستاني،اإلسالمي
فيتعملباكستانيةشركةميزان،بنكمالي،مدير:م2005–م1998
.البنكيةالخدماتقطاع
تثمار،لالسبنككريسنتاملالي،القسمرئيسنائب:م1998–م1992
.البنكيةالخدماتقطاعفيتعملباكستانيةشركة
تمويللالوطنيةاملؤسسةاملالية،الشؤونرئيسنائب:م1992–م1989

.ةالبنكيالخدماتقطاعفيتعملباكستانيةمؤسسةالتنمية،
ةشركباكستان،ويلكومالداخلية،املراجعةمدير:م1989–م1988

.األدويةقطاعفيتعملباكستانية
تبمكالباكستان،–ويونغإرنستقانوني،محاسب:م1988–م1983

.حساباتمراجعة

البيوكعطامكتبفياالستشاريةالخدماترئيس:م2017-م2017
مراجعةمجالفيتعملمهنيةفرديةمؤسسةقانونيون،محاسبون 
.الحسابات

ركةشكابيتال،البالدشركةفياملخاطرإدارةرئيس:م2017–م2016
.واالستشاريةاملاليةالخدماتقطاعفيتعملمساهمة

تال،كابيالفرنس يالسعوديفياملخاطرإدارةرئيس:م2016–م2013
.واالستشاريةاملاليةالخدماتقطاعفيتعملمساهمةشركة
أرنستفيللمخاطراالستشاريةالخدمات-أول مدير:م2013-م2004
قطاعيفتعملمهنيةشركةالسعودية،العربيةاململكةالرياض،ويونغ،

.الحساباتمراجعةخدمات

مواديعتصنشركةفيواإلداريةالبشريةاملواردرئيس:م2016–م2008
اعقطفيتعملعامةمساهمةشركة،(فيبكو)والتغليفالتعبئة
.التصنيعخدمات

ةللتجار الدهاميشركةفيالبشريةاملواردمدير:م2008–م2000
خدماتقطاعفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركةواملقاوالت،

.واملقاوالتالتجارة

شةدويتشركةفيباإلنابةالسيبرانياألمنمدير:م2020–م2019
.لالتمويخدماتقطاعفيتعملمغلقةمساهمةللتمويل،الخليج
يجالخلدويتشةشركةفياملعلوماتتقنيةمشرف:م2019–م2017

.التمويلخدماتقطاعفيتعملمغلقةمساهمةللتمويل،
يجالخلدويتشةشركةفياملعلوماتتقنيةأخصائي:م2017-م2015

.التمويلخدماتقطاعفيتعملمغلقةمساهمةللتمويل،

.لتمويللالنايفاتشركةفيالبشريةاملواردإدارةمدير:م2016–م2012
اريعواملشالتوريداتشركةفيالبشريةاملواردمدير:م2012–م2011

(AUVA)،املقاوالتقطاعفيتعملمحدودةمسؤوليةذاتشركة.
،الرياضكابالتشركةفيواألجور الرواتبمسؤول:م2011–م2005
.الكابالتصناعةقطاعفيتعملمغلقةمساهمةشركة
السقافبيتمؤسسة-املوظفينشؤونمدير:م2004–م1999

.التجارةقطاعفيتعملفرديةمؤسسةللتجارة،

شركةالرياض،بنكالرقمية،القنواترئيسنائبم2016-2021
.البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامةمساهمة

شركةساب،بنك-رقميةقنواتتطويرمسؤول2015–2008
.البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامةمساهمة

نورة طالل خليل املهيد
مدير إدارة العناية بالعمالء

طارق مبارك سعد اليامي
مدير إدارة اإلئتمان

لؤي عمر علي باكراع
مدير إدارة تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة

حسان طعمه عقل الدقم
مدير إدارة التحصيل

النفيعيوقيانشويطسلطان

العملياتإدارةمدير

الشمري حسنعايدجمال

املعلوماتتقنيةإدارةمدير
املؤهالت 
ة األكاديمي

والعلمية

العربيةملكةاملفيالعامةاإلدارةمعهدالتنفيذية،السكرتاريةفيالدبلوم
.م2003السعودية،

.م1994السعودية،العربيةاململكةالعامة،الثانوية
دارةواإل لألعمالالدوليةاألكاديميةمنمعتمدائتمانمخاطرأخصائي
أمريكااملالية،

لطانساألميركلية–املعلوماتونظماملحاسبةفيالبكالوريوس
م2011السعودية،العربيةاململكة–واإلدارةللسياحة

–السعوديةالعربيةاململكة–حائلجامعة–األعمالإدارةدبلوم
م2006

هاشمية،الاألردنيةاململكةفيفيالدلفياجامعةمحاسبة،بكالوريوس
2005

اململكة،عبدالعزيزامللكجامعةالتسويق،–األعمالإدارةفيالبكالوريوس

.2000السعودية،العربية

يةاإلسالمسعودبنمحمداإلمامجامعة–األعمالإدارةفيالبكالوريوس
.م2014
عادنواملللبترولفهدامللكجامعة–اآلليالحاسبوعلومهندسةدبلوم
.م2005
ITIL)شهادة Expert)م2014-براكتسبيستجلوبال.
.م2018-املشاريعإدارةمعهدمن(PMP)اإلحترافيةاملشاريعإدارةشهاد

املناصب 

الحالية

اتالنايفشركةبالعمالء،العنايةإدارةمديرة:اآلنوحتىم2010من
.للتمويل

فيسطةواملتو الصغيرةاملنشآتتمويلإدارةمدير:اآلنوحتىم2019منلللتمويالنايفاتشركةاالئتمان،إدارةمدير:اآلنوحتىم2016من
للتمويلالنايفاتشركة

تالنايفاشركةفياملعلوماتتقنيةإدارةمدير:اآلنوحتىم2020من.ويلللتمالنايفاتشركةفيالعملياتإدارةمدير:اآلنوحتىم2015منويلللتمالنايفاتشركةالتحصيل،إدارةمدير:اآلنوحتىم2018من
.للتمويل

الخبرة 
العملية 

السابقة

سامبامجموعةفيواملبيعاتالعمالءخدمةممثل:م2005–م2003
.البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامةمساهمةشركةاملالية،
فيواملبيعاتالعمالءخدمةفياملناصبمنالعديد:م2010–م2005

اتالخدمقطاعفيتعملعامةمساهمةشركةاملالية،سامبامجموعة
.البنكية

املالية،سامبامجموعةالعمالء،أصول إدارةمدير:م2016–م2001
.البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامةمساهمةشركة

توسطةواملالصغيرةاملنشآتلتمويلاإلقليمياملدير:م2019–م2018
للتمويلالنايفاتشركةفي

ل،األو البنكفياألعمالبمصرفيةأول عالقةمدير:م2018–م2018

.البنكيةالخدماتقطاعفيتعملكانتعامةمساهمةشركة
ة،الجزير بنكفيالشركاتبمصرفيةعالقةمدير:م2018–م2015
.البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامةمساهمةشركة
البنكفياألعمالبمصرفيةعالقةمديرمساعد:م2015–م2013
.ةالبنكيالخدماتقطاعفيتعملكانتعامةمساهمةشركةاألول،
شركةاألول،البنكفيالشركاتخدماتمنسق:م2013–م2007

.البنكيةالخدماتقطاعفيتعملكانتعامةمساهمة

اتالنايفشركةفيالهاتفيالتحصيلقسممدير:م2018–م2014
.للتمويل

شركةالعربي،البنكفيديون تحصيلمشرف:م2014–م2010
.البنكيةالخدماتقطاعفيتعملأردنيةعامةمساهمة

ركةشالعربي،البنكفيأفرادتمويلائتمانمسؤول:م2010–م2008
.البنكيةالخدماتقطاعفيتعملأردنيةعامةمساهمة

ةعاممساهمةشركةالعربي،البنكفيديون محصل:م2008–م2005
.البنكيةالخدماتقطاعفيأردنية

باملنطقةالشركاتخدماتفروعمدير–أول مدير:م2015-م2010

قطاعفيلتعممساهمةشركةالرياض،بنكفي-للشركاتمصرفيةالوسطى

.البنكيةالخدمات

شركةالرياض،بنكفيالعمالءخدمةمساعدمدير:م2010-م2008

.البنكيةالخدماتقطاعفيتعملمساهمة

مساهمةشركةالرياض،بنكفيالعمالءخدمةمشرف:م2008–م2005

.البنكيةالخدماتقطاعفيتعملعامة

وزارةفيمناقصاتومشرفعامةعالقاتمسؤول:م2005–م2000

.حكوميةهيئةالداخلية،

فيقميالر والتحول املعلوماتتقنيةفياملناصبمنالعديدم2005-2020
.حكوميةهيئةوينبع،للجبيلامللكيةالهيئة

الحوكمة

م2021تقرير مجلس اإلدارة 

الحوكمة
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الحوكمة

:وأعضاؤهلجانهوأداءأدائهتقييمفياإلدارةمجلسعليهااعتمدالتيالوسائلينطبق،حيثما(32)
األهدافتحقيقبمدىبطةاملرتالرئيسيةاألداءمؤشراتباستخدامالتنفيذيةواإلدارةولجانهوأعضائهاملجلسأداءلتقييمالالزمةاآللياتباقتراحواملكافآتالترشيحاتلجنةقامت

املجلس،يمتلكهاالتيتوالخبرااملهاراتعلىواشتملتوواضحة،مكتوبةاألداءتقييمإجراءاتوكانتوغيرها،الداخليةالرقابةأنظمةوكفاءةاملخاطرإدارةوجودةللشركةاالستراتيجية

واجباتهبأداءتزامهوالللعضوالفعالةاملشاركةمدىاإلدارةمجلسألعضاءالفرديالتقييمفيروعيوقدعام،بشكلاملجلسفيالعملآلياتتقييمعلىاألداءتقييماشتملكما

.لهاالالزمالوقتوتخصيصولجانهاملجلسجلساتحضور ذلكفيبماومسؤولياته

بأعضاءالخاصةافآتاملكواعتمادتحديدآليةتوضحوالتيالتنفيذية،واإلدارةواللجاناملجلسأعضاءبمكافآتالخاصةالشركةسياسةمعمتجانسةالرئيسيةاألداءمؤشراتوجاءت

عن(الشخصيةاملعلومات)معرفةاللجنةمهمةمنوكجزءم،2021املاليللعاماملعاييرهذهبتطبيقواملكافآتالترشيحاتلجنةقامتوقدللشركة،التنفيذيةواإلدارةواللجاناملجلس

 املكافآتتحديدأجلمنبالشركةالرئيسيةواألقساماإلداراترؤساء
 
.العملسوق بوضعمقارنةالرواتبهيكلومراجعةم،2021عامبنهايةالعليااإلدارةأداءلتقييموفقا

للعامواللجاناإلدارةمجلسألعضاءسنويةمكافآتبإقتراحللمجلسبالتوصيةم،07/02/2022بتاريخإجتماعهافيواملكافآتالترشيحاتلجنةقامتاألداء،تقييمنتائجعلىوبناء  

 )م2021
 
.(للمساهمينالعامةالجمعيةفيالشركةمساهميملوافقةخضوعا

:سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية( 33)
الترشيحاتلجنةهبقامتوالتيالرئيسيةاالداءمؤشراتعلىبناءالسنوي التقييمنتائجعلىالتنفيذيةواإلدارةواللجاناملجلسأعضاءمكافآتتحديدفياإلدارةمجلساعتمد

:املكافآتنحمفيالتاليةواملعاييرالقواعدالسياسةتضمنتحيثالتنفيذية،واإلدارةواللجاناملجلسأعضاءبمكافآتالخاصةالشركةسياسةإلىباإلضافةواملكافآت،

املكافآتمنحومعايير قواعد:الرابعةاملادة
القواعد اإلدارةمجلسعضاءأمكافآتتحديدعنديراعىاألساس،الشركةونظامالتنفيذيةولوائحهمااملاليةالسوق ونظامالشركاتنظامبأحكاماإلخاللدون :العامةواملعايير -أ
:التاليةواملعاييرالقواعدالتنفيذيةواإلدارةواللجان

.واملكافآتالترشيحاتلجنةتوصيةعلىمبنيةاملكافآتتكون أن1)
قبلمناملحددةاألهدافإلىباإلضافةويتحملها،بهايقومالتيواملسؤولياتواألعمالالتنفيذيأواللجنةعضوأواملجلسعضوإختصاصاتمعومتناسبةعادلةاملكافآتتكون أن2)

.وأهدافهاالشركةإستراتيجيةمعاألنسجاميحققوبمااملالية،السنةخاللتحقيقهااملراداإلدارةمجلس
علىباألداءاملكافآتمنراملتغيالجزءوربطعليهم،واإلبقاءوتحفيزهممناسبةوكفاءةخبرةذوي وتنفيذيينولجانمجلسأعضاءالستقطابمعقول بشكلكافيةاملكافآةتكون أن3)

.الطويلاملدىعلىالشركةإنجاحعلىالتنفيذيةواإلدارةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءحثبغرضالطويلاملدى
.األداءومستوى واملهاراتالعمليةوالخبراتالعلميةواملؤهالتبشاغلها،املنوطةواملسؤولياتواملهامالوظيفي،املستوى علىبناء  املكافآتتحدد4)
.الشركةلدىاملخاطروطبيعةحجممعاالنسجام5)
.الجديدةالتعييناتعندواملكافآتالترشيحاتلجنةمعبالتنسيقاملكافآتتحديديتم6)

:واللجاناإلدارةمجلسأعضاءمكافآت-ب
صافيمننةمعينسبةأوعينيةمزاياأوالجلساتعنحضور بدلأومعينامبلغااملكافأةهذهتكون أنويجوز اإلدارة،مجلسأعضاءمكافأةطريقةاألساسالشركةنظاميبين1)

.املزاياهذهمنأكثرأواثنتينبينالجمعويجوز األرباح،
حكامأل تطبيقاالعامةالجمعيةقررتهاالتياالحتياطياتخصمبعدوذلكاألرباح،صافيمن(%10)علىالنسبةهذهتزيدأنيجوز فالالشركة،أرباحمنمعينةنسبةاملكافأةكانتإذا2)

يالتالجلساتعددمعمتناسبااملكافأةهذهاستحقاقيكون أنعلىاملدفوع،الشركةمالرأسمن(%5)عنيقلالاملساهمينعلىربحتوزيعوبعداألساس،الشركةونظامالنظام
.باطاليكون ذلكيخالفتقديروكلالعضو،يحضرها

ألفخمسمائة(500,000)علىمنهملكلاملكافآةمبلغيتجاوز أالعلىسعوديريالألفثالثمائة(300,000)مبلغاإلدارةمجلسوأعضاءلرئيسالسنويةللمكافأةاألدنىالحديكون 3)
.املختصةالجهاتتضعهاالتيالضوابطوفقوذلكاملراجعةلجنةبإستثناءسعوديريال

.املجلسمنصادروقرارواملكافآتالترشيحاتلجنةمنتوصيةبموجبالسنوية،املكافآةعلىعالوةاإلدارةمجلسلرئيسخاصةمكافآةمنحيتم4)
ذلكوغيرروفاتمصوبدلمكافآتمناملاليةالسنةخاللاإلدارةمجلسأعضاءعليهحصلمالكلشاملبيانعلىالعاديةالعامةالجمعيةإلىاإلدارةمجلستقريريشتملأنيجب5)

بعددبيانعلىضاأييشتملوأناستشاراتأوإداريةأوفنيةأعمالنظيرقبضوهماأوإداريينأوعاملينبوصفهماملجلسأعضاءقبضهمابيانعلىكذلكيشتملوأناملزايامن
.العامةللجمعيةاجتماعآخرتاريخمنعضوكلحضرهاالتيالجلساتوعدداملجلسجلسات
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وغيرروفاتمصوبدلمكافآتمناملاليةالسنةخاللاإلدارةمجلسأعضاءعليهحصلمالكلشاملبيانعلىالعاديةالعامةالجمعيةإلىاإلدارةمجلستقريريشتملأنيجب5)

بيانعلىأيضاتمليشوأناستشاراتأوإداريةأوفنيةأعمالنظيرقبضوهماأوإداريينأوعاملينبوصفهماملجلسأعضاءقبضهمابيانعلىكذلكيشتملوأناملزايامنذلك

.العامةللجمعيةاجتماعآخرتاريخمنعضوكلحضرهاالتيالجلساتوعدداملجلسجلساتبعدد

.ومكافأتهاختصاصاتهويحددغيرهم،منأوأعضائهبينمنيختارهسرأميناإلدارةمجلسيعين6)

اجتماعاتحضور أجلمنيتحملونهاالتيالفعليةالنفقاتقيمةاملجلس،رئيسفيهمبما(خارجهمنأواملجلسأعضاءمن)املنبثقةواللجاناملجلسأعضاءمنعضولكلٌيدفع7)

.واإلعاشةواإلقامةالسفرمصروفاتذلكفيبمااإلدارةمجلسمناملنبثقةاللجانأواملجلس

لألسهماملدخلةقيمةالتكون الحالةهذهوفيالشأن،هذافياملقررةالنظاميةالضوابطكافةإستيفاءبعدوذلكأسهم،شكلفيواللجاناإلدارةمجلسألعضاءمكافآتمنحيجوز 8)

.االستحقاقتاريخعندالسوقيةالقيمةهي

يحضرهاالتياتالجلسوعددواستقاللهبهاملنوطةواملهاموإختصاصاتهالعضوخبرةمدىتعكسبحيثاملقدارمتفاوتةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءمكافآتتكون أنيجوز 9)

.االعتباراتمنغيرها

أيلعضواهذايستحقفالمشروع،عذردون للمجلسمتتاليةإجتماعاتثالثةحضورهعدمبسبباإلدارةمجلسأعضاءمنتغيبمنعضويةإنهاءالعامةالجمعيةقررتإذا10)

.الفترةتلكخالللهصرفتالتياملكافآتجميعإعادةعليهويجبحضره،اجتماعآخرتليالتيالفترةعنمكافآت

:التنفيذيةاإلدارةمكافآت-ج
قصيرةباألداءاملرتبطةاملكافآتأوالثابتةاملكافآتمثلالشركةفيالتنفيذيينلكبارتمنحالتياملكافآتأنواع–واملكافآتالترشيحاتلجنةتوصيةعلىبناء–اإلدارةمجلسيحدد1)

.املدىوطويلة

.املكافآتو الترشيحاتللجنةاألخرى واملزايااملكافآةهذهتحديداملجلسيفوضأنويمكناإلدارةمجلسمنصادرقراربموجبالتنفيذيالرئيسمكافآةتحديديتم2)

.معهماملبرمةالعملعقودحسبالثابتةواملكافآتالتعويضاتإلىباإلضافةاألداء،تقييمعلىبناء  سنويةمكافآتالتنفيذيينكبارمنحيتم3)

القيمةهيلألسهمدخلةاملالقيمةتكون الحالةهذهوفيالشأن،هذافياملقررةالنظاميةالضوابطكافةإستيفاءبعدوذلكأسهم،شكلفيالتنفيذيينلكبارمكافآتمنحيجوز 4)

.االستحقاقتاريخعندالسوقية
.االستراتيجيةتقييم أداء كبار التنفيذيين بشكل رئيس ي على أدائهم املنهي خالل العام ومدى تفاعلهم املنهي في تحقيق أهداف الشركة يبنى ( 5

:العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت( 34)
.السياسةهذهعنإنحرافأييوجدوال،املكافآتسياسةمعمنسجمةجاءتم،2021عامخاللالتنفيذيةواإلدارةواللجاناإلدارةمجلسألعضاءاملمنوحةاملكافآت
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:بيان التفاصيل الالزمة بشأن املكافآت والتعويضات املدفوعة( 35)
لتقييمومعاييرعامارإطبعملقامتوالتيواملكافآتالترشيحاتلجنةمناألداءتقييمنتائجعلىالتنفيذيةواإلدارةواللجاناملجلسأعضاءمكافآتتحديدفياإلدارةمجلساعتمد

.واإلدارةواللجاناملجلسأعضاءبمكافآتالخاصةالشركةسياسةعلىاعتمادهاإلىباإلضافةاألداء

املكافآت املتغيرةاملكافآت الثابتة
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ً
األعضاء املستقلين: أوال

123648300300348سعود عمر البليهدعبدالعزيز -1

122436300300336ناصر سليمان العميرصالح -2

64854118.3118.3172.3علي محمد الحوقلمحمد -3

123345300300345اللوزيعبدالكريم طاهر محمد -4

يخ استقال في تار )سليمان أحمد سليمان أبوتايه -5

08/08/2021)

31518181.7181.7199.7

 
ً
األعضاء غير التنفيذيين: ثانيا

122133300300333فراج الدوسري سعود هويمل -6

123951300300351صالح محمد املسبحيفهد -7

124557300300357محمد أحمد البيزبندر -8

121224300300324حمد محمد البيوكعطا -9

 
ً
األعضاء التنفيذيين: ثانيا

123648300300348عبدالرحمن مساعد السويلم  عبداملحسن -10

1053094142,7002,7003,114املجموع

(ألف ريال سعودي: )م2021مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي –أ 

:م2021ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي عن العام املالي املكافآت، من تعويضات و مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى –ب 

املكافآت املتغيرةاملكافآت الثابتة
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2,510,000469,959300,0009,285,659----4,415,3331,590,3676,005,7002,510,000املجموع

 إجماليبشكلالتنفيذيينلكباراملمنوحةاملكافآتعنباإلفصاحالنايفاتالتزمت
 
(الفرعيةالفقرةفيالواردةالنظاميةللمتطلباتوفقا وذلكمفصلبشكلعنهااإلفصاحدون الشركات،حوكمةالئحةمن93رقماملادةمن)أ(الفقرةمن)ب/4

.الشركةأداءعلىسينعكسمماالوظيفياإلستقراروعدماملنافسةمنمناخخلقفيتتمثلبالتفصيل،ذكرهاحالأضرارمنبهايلحققدملاالشركةمصالحلحماية
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(ألف ريال سعودي: )مكافآت أعضاء اللجان–ج 

املجموعبدل حضور جلساتم2021عن العام ( عدا بدل حضور الجلسات)املكافآت الثابتة املدفوعة البيان

أعضاء لجنة املراجعة

60.562181.56محمد علي محمد الحوقل

2121بندر محمد أحمد البيز

2121اللوزيعبدالكريم محمد طاهر 

1515(08/08/2021استقال في تاريخ )سليمان أحمد سليمان أبوتايه 

أعضاء لجنة التنفيذية

1818عبد العزيز سعود عمر البليهد

1818فهد صالح محمد املسبحي

1818عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم  

1818بندر محمد أحمد البيز

أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت

66محمد طاهر عبد الكريم اللوزي

66عبد العزيز سعود عمر البليهد

66فهد صالح محمد املسبحي

66بندر محمد أحمد البيز

أعضاء لجنة االئتمان

1515سعود هويمل فراج الدوسري 

1515محمد علي محمد الحوقل

1515فهد صالح محمد املسبحي

أعضاء لجنة املخاطر

1212عطا حمد محمد البيوك

1212عبد العزيز سعود عمر البليهد

1212صالح ناصر سليمان العمير

أعضاء لجنة االصول والخصوم

1212محمد علي محمد الحوقل

1212صالح ناصر سليمان العمير

1212عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم  

أعضاء اللجنة االسترتيجية

66سعود هويمل فراج الدوسري 

66عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم  

66اللوزيعبدالكريم محمد طاهر 

60.56309369.56املجموع

-م2021العامخاللجلسة12وعددهااللجنةجلساتحضور بدلمقابلعضولكلسعوديريالألف40بواقعالشرعية،اللجنةأعضاءإلىسعوديريالألف120مبلغدفعتم-
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:طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلكما ( 36)

قأسباب عدم التطبينص املادةاملادة

:التقييم41

جهة خارجيةتقييم( هـ)
إسترشادية فقرة

:تحفيز العاملين85

.تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملين في الشركة
مادة إسترشادية

:مبادرة العمل اإلجتماعي88

.يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد  الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي
مادة إسترشادية 

:تشكيل لجنة حوكمة الشركات95

هذهوعلىالالئحة،هذهمن94املادةبموجباملقررةاالختصاصاتإليهايفوضأنفعليهالشركات،بحوكمةمختصةلجنةاإلدارةمجلستشكيلحالفي

 اإلدارة،مجلسوتزويدالحوكمة،تطبيقاتبشأنموضوعاتأيمتابعةاللجنة
 
.إليهاتتوصلالتيوالتوصياتبالتقاريراألقل،علىسنويا

مادة إسترشادية 

تؤكدكماذلك،فيحوريواملاألساس يالدور اإلدارةوملجلس،الرقابيةالجهاتعنوالصادرةالحوكمةبتطبيقاملتعلقةاألحكامكلبتنفيذكبيرواهتمامقصوى أولويةالشركةتعطي
يفرضهاالتيالشرعيةاتواملتطلبالسائدةوالنظمواإلجراءتاملعاييركافةتطبيقلضمانالشركةفياملنفذةواألنشطةللممارساتاملستمرةباملراجعةاهتمامهاعظيمعلىالشركة
.خاصةبصفةبالحوكمةواملتعلقةالنظام،

األحكامبعضثناءبإست.املاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةالسعوديةالعربيةاململكةفيالشركاتحوكمةبالئحةالواردةاإللزاميةاألحكامجميعبتطبيقالشركةقامتوقد
:م2021العامخاللتطبقلموالتيالتاليةاإلسترشادية

:اإلجتماعيةاملسؤولية(37)
 ملجتمعاأفرادبينالتكافليحققنحوعلىاإلجتماعيدورهاأهميةالشركةتدرككمامنه،يتجزأالجزءبإعتبارهااملجتمعتجاهبدورهاإلتزامهاأهميةمدىالشركةتدرك

 
للمبادئتطبيقا

.املجتمعأفرادجميعبينوالتعاون والتقوى البرعلىحثتالتيالسمحةاإلسالميةالشريعةمناملستمدة

لغمبالخصوماتهذهقيمةبلغتوقدالشركة،فيمديونياتهمإنهاءعلىمساعدتهمبهدفوذلكم،2021املاليالعامخاللعميل249لعددأضافيةخصوماتبمنحالشركةقامتوقد

.سعوديريال932,235

:م2021الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خالل العام طلبات ( 38)

أسباب الطلبتاريخ الطلبم

إجراءات الشركة121/11/2021

إجراءات الشركة201/12/2021

التحفظاتكتلاإلدارةمجلستقرير يوضحأنيجبالسنوية،املاليةالقوائمعلىتحفظاتيتضمنالحساباتمراجعتقرير كانإذا(39)

:بهامتعلقةمعلوماتوأيوأسبابها
.(PWC)الحساباتمراجعتقريرفيم2021لعاماملاليةالقوائمعلىتحفظاتأيتوجدال
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 الشركةتكون عقودأو أعمالأيأو عالقةذيوطرفالشركةبينصفقةأليوصف(40)
ً
ألحدحةمصلفيهاكانتأو وفيهافيها،طرفا

املاليالعاماللخمنهم،بأيعالقةذيشخصأليأو فيهاالتنفيذيينلكبار أو املاليللمدير أو التنفيذيللرئيسأو اإلدارةمجلسأعضاء

:م2021

افقةآلية :العالقةذاتأطرافمعالتعامالتعلىاملو
اإلدارةلسمجعلىعالقةذاتاألطرافمعالتعامالتهذهتعرضثم.الشركةتخصعقودأوأعمالأيفيشخصيةمصلحةمنلهبمااإلدارةمجلسرئيساإلدارةمجلسعضويبلغ

ويبلغللتجديد،ابلةقميالديةلسنةبهاوالترخيصعليهاللموافقةالعامةالجمعيةعلىالتعامالتهذهعرضيتمكما.اإلدارةمجلسقرارعلىالتصويتللعضويحقوالللموافقة،

.العامةلجمعيةافيالبندهذاعلىالتصويتللعضويحقوالالشركة،تخصعقودأوعملأيفيشخصيةمصلحةمنللعضوبماانعقادهاعندالعامةالجمعيةاإلدارةمجلسرئيس

عضو مجلس اإلدارةاسم الشركة #
غير / مباشرة )مصلحة 

(مباشرة 
التعاملوشروطومدةطبيعة

م قيمة التعامالت خالل عا

ضريبة م شاملة 2021

القيمة املضافة

لم عبداملحسن السويةللخدمات املاليفالكم شركة 1

البيزبندر 

(طرف ذو عالقة)غير مباشرة 

(طرف ذو عالقة)مباشرة غير 

ىبمبنالرئيس يالشركةمقرايجارعقد

النايفاتشركةاألول الطرف–فالكم

للخدماتفالكمشركةالثانيوالطرف

املالية

ريال سعودي 983,538

لم عبداملحسن السويةللخدمات املاليفالكم شركة 2

البيزبندر 

(طرف ذو عالقة)غير مباشرة 

(طرف ذو عالقة)مباشرة غير 

–فالكمبمبنىالعليافرعايجارعقد

والطرفالنايفاتشركةاألول الطرف

املاليةللخدماتفالكمشركةالثاني

ريال سعودي 227,010

لم عبداملحسن السويةللخدمات املاليفالكم شركة 3

البيزبندر 

(طرف ذو عالقة)غير مباشرة 

(طرف ذو عالقة)مباشرة غير 

الطرف–العليامستودعاتايجارعقد

شركةالثانيوالطرفالنايفاتشركةاألول 

املاليةللخدماتفالكم

ريال سعودي 72,450

لم عبداملحسن السويةللخدمات املاليفالكم شركة 4

البيزبندر 

(طرف ذو عالقة)غير مباشرة 

(طرف ذو عالقة)مباشرة غير 

ةشركاألول الطرف–مستودعايجارعقد

يالثانوالطرفاملاليةللخدماتفالكم

النايفاتشركة

ريال سعودي 11,500

لم عبداملحسن السويةللخدمات املاليفالكم شركة 5

البيزبندر 

(طرف ذو عالقة)غير مباشرة 

(طرف ذو عالقة)مباشرة غير 
ريال سعودياإلستثماريةاملحفظةإدارة 3,070,000 

ريال سعودياملضافةالقيمةوضريبةالزكاة(مالك)مباشرة عطا البيوك البيوك محاسبون قانونيون 6 287,500

نية شركة الحلول املتكاملة لتق7

املعلومات

يةلتقنفنيةوإستشاراتتقنيةخدمات(مالك)مباشرة ي فهد صالح املسبح

إلىافةباإلضالسيبراني،واألمناملعلومات

دوتجديالدوريةوالصيانةالفنيالدعم

التراخيص

ريال سعودي 9,446,590

فيمااملحاسبيوالدعماإلستشاراتتقديم(طرف ذو عالقة)غير مباشرة لم عبداملحسن السويشركة إرنست آند يونغ8

IFRSنموذجبتطبيقيتعلق 9

دوالر أمريكي غير شامل 

125,000الضريبة



م2021تقرير مجلس اإلدارة 56

الحوكمة

أقربائهالتنفيذيينوكبار الشركةإدارةمجلسألعضاءتعوداكتتابوحقوق تعاقديةماليةوأوراقمصلحةأليوصف(41) أو أسهمفيمو

:م2021املاليةالسنةخاللالحقوق تلكأو املصلحةتلكفيتغيير وأيالتابعةشركاتهامنأيأو الشركةدينأدوات

املئويةالنسبة (سعوديريال )االسمية القيمة عدد األسهماملساهمون 

%48,005,515480,055,15048.01شركة فالكم القابضة

%5,112,98351,129,8305.11سعود هويمل فراج الدوسري 

%53,118,498531,184,98053.12اإلجمالي

من تعود له املصلحة
نوع 

امللكية

م2021عام نهاية  م2021عام بداية 
%التغيير نسبة التغييرصافي 

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

اإلدارةمجلسأعضاء

الدوسري فراجهويملسعود
اإلدارةمجلسرئيس

%7,866,1285,112,9832,753,14535مباشرة

غير  مباشرة

عبد العزيز سعود عمر البليهد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

%7,252,2494,950,0002,302,24932مباشرة

غير  مباشرة

فهد صالح محمد املسبحي
عضو مجلس اإلدارة

مباشرة

%56,27036,57619,69435غير  مباشرة

محمد علي محمد الحوقل
عضو مجلس اإلدارة

%4,539,5663,750,000789,56617مباشرة

غير  مباشرة

عبداملحسن عبدالرحمن مساعد السويلم 
عضو مجلس اإلدارة

%2,433,9591,582,073851,88635مباشرة

%800,643520,418280,22535غير  مباشرة

بندر محمد أحمد البيز
عضو مجلس اإلدارة

مباشرة

%66,82143,43423,38735غير  مباشرة

التنفيذيينكبار 
السويلممساعدعبدالرحمنعبداملحسن

التنفيذيوالرئيساملنتدبالعضو

%2,433,9591,582,073851,88635مباشرة

%800,643520,418280,22535غير  مباشرة

القحطانيحمدناصر تركي
البشريةاملواردإدارةمدير

%56,79236,91519,87735مباشرة

غير  مباشرة

العتيبيوقيانشويطسلطان
العملياتإدارةمدير

%81,13252,73628,39635مباشرة

غير  مباشرة

حمليفارعإبراهيمأحمد
والتدريباإلداريةالشؤونإدارةمدير

%48,68031,64217,03835مباشرة

غير  مباشرة

املهيدخليلطاللنورة
بالعميلالعنايةإدارةمدير

%172,933112,40660,52735مباشرة

غير  مباشرة

*تركي سليمان صالح العبيد

مدير إدارة املبيعات والتسويق

%56,79236,91519,87735مباشرة

غير  مباشرة

:م2021ديسمبر31فيكماالشركةأسهمفيمنهمواحدلكلالتملكونسبةاملساهمينكبار

.م30/11/2021تاريخفيالشركةفيلهعمليومآخروكانالشركةفيوالتسويقاملبيعاتإدارةكمديرمنصبهمناستقالتهالعبيدصالحسليمانتركي/األستاذقدم*
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افيةجهةأيمنأو الهيئةمنالشركةعلىمفروضاحتياطيقيدأو احترازي تدبير أو جزاءأو عقوبةأي(42) قضائية،أو تنظيميةأو إشر
:املستقبلفيوقوعهاوتفاديعالجهاوسبللهااملوقعةوالجهةاملخالفةأسباببيانمع

أسباب املخالفةالقيد االحتياطي /التدبير االحترازي /الجزاء /العقوبة
الجهة املوقعة

للمخالفة

سبل عالجها وتفادي وقوعها في 

املستقبل

متطلبات–ابيةوالرقاإلشرافيةاملركزي البنكلتعليماتللتمويلالنايفاتشركةمخالفة

:عليهترتبمماالقياديةاملناصبفيالتعيين

ئحواللوااألنظمةمنأيمخالفةأواملخالفاتهذهمثلتكراربعدمالشركةإنذار-1

.العالقةذاتالساريةوالتعليمات

.سعوديريالألفخمسون (50,000)قدرهاماليةغرامةبدفعالشركةإلزام-2

إدارةمديرعملاستمرار
يفاالئتمانيةالبطاقات

دةاملانتهاءبعدمنصبه
عدمخطابفياملحددة

.التعيينعلىاملمانعة

البنك املركزي 

السعودي

عملهاوفريقالشركةإدارةمجلس
اإللتزامعلىالحرصكلحريصون 
خاصةالوالتعليماتواللوائحباألنظمة
لىعالعملوسيتمالرقابية،بالجهات

باملنصلشغلسعوديةكوادرتوفير
.وقتأقربفيإليهاملشار

 -التنفيذيينغير وبخاصة-أعضائهإلحاطةاإلدارةمجلساتخذهاالتياإلجراءات(43)
ً
حيالاتهموملحوظاملساهمينبمقترحاتعلما

:وأدائهاالشركة
وبخاصةضائهأعبإحاطةاإلدارةمجلسيقوماملساهمين،منملحوظاتأومقترحاتأياستالمحالوفيوأدائها،الشركةحيالاملساهمينمنمستلمةمقترحاتأومالحظاتوجدتال

.تجاههاالالزمةالقراراتأوالتوصياتوإتخاذمناقشتهاليتمللمجلسإجتماعأول أعمالجدول ضمنطرحهاخاللمنالتنفيذيينغير

:االتفاقيات الجوهرية( 44)
 الشركةتعد

 
بأنهاالشركةإدارةلسمجأعضاءيعتقدالتيوالعقوداالتفاقياتملخصالقسمهذاويوضح.متعددةأطرافمعواملعامالتالجوهريةوالعقوداالتفاقياتمنعددفيطرفا

جميعيشملالأدناهيهاإلاملشاروالعقوداالتفاقياتملخصإن.الطرحأسهمفياالكتتابفياملستثمرينقرارعلىتؤثرقدأوالشركةبأعماليتعلقفيمامهمةأوجوهريةتكون قد
 امللخصاعتباريمكنوالواألحكامالشروط

 
.والنماذجاالتفاقياتتلكفيالواردةواألحكامالشروطعنبديال

التجاريةلعالمتها(Visa)فيزاوترخيصالعمالءخدماتاتفاقيات
االشركة(Visa)فيزاشركةخاللهامنمنحت(م02/02/2018املوافق)16/05/1439بتاريخ(Visa)فيزاشركةمعاتفاقيةالشركةأبرمت املعتمدةالبرامججميعفيللمشاركةترخيص 

 تجديدهايتماالتفاقيةإبرامتاريخمنسنوات(5)خمساالتفاقيةهذهمدة.(Visa)فيزامن
 
مئةعنليقالماقبلاآلخرالطرفبإشعارالطرفينأحديقممالمسنةملدةتلقائيا

.التجديدفيرغبتهبعدماالتفاقيةمدةانتهاءتاريخقبليوم(180)وثمانين
الديون تحصيلاتفاقيات
الديون لتحصيلالوطنيةالوصلومؤسسةالشركةبينمبرمةديون تحصيلاتفاقية
والذي(مةالخدمقدمبصفتها)الديون لتحصيلالوطنيةالوصلمؤسسةمعديون تحصيلعقد(العميلبصفتها)الشركةأبرمت،(.م01/03/2016)املوافقه21/05/1437بتاريخ

تحصيلهايتمالتياملبالغمن%12قيمتهمبلغبسدادالشركةتقومأنعلىللشركةاملتعثرينالعمالءمنالديون بتحصيلالديون لتحصيلالوطنيةالوصلمؤسسةتقومبموجبه
شهرينقبلكتابيااآلخربإشعارالطرفينأحديقممالمتلقائياتتجددسنةاالتفاقيةمدة.املؤسسةلصالحالديون لتحصيلالوطنيةالوصلمؤسسةطريقعنالشركةعنبالنيابة

العقدمدةانتهاءمن
الديون لتحصيلاالستردادبيتومكتبالشركةبينمبرمةديون تحصيلاتفاقية
والذي(الخدمةمقدمبصفته)الديون لتحصيلاالستردادبيتمكتبمعديون تحصيلعقد(العميلبصفتها)الشركةأبرمت،(.م01/03/2016)املوافقه21/05/1437بتاريخ

بالنيابةتحصيلهايتمالتياملبالغمن%12قيمتهمبلغبسدادالشركةتقومأنعلىللشركةاملتعثرينالعمالءمنالديون بتحصيلالديون لتحصيلاالستردادبيتمكتبيقومبموجبه
مدةانتهاءمنشهرينقبلاكتابياآلخربإشعارالطرفينأحديقممالمتلقائياتتجددسنةاالتفاقيةمدة.املكتبلصالحالديون لتحصيلاالستردادبيتمكتبطريقعنالشركةعن

العقد

الحوكمة
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تحصيل ديون مبرمة بين الشركة ومكتب فنية اإلتقان لتحصيل الديون اتفاقية 
الذي بموجبه و ( بصفته مقدم الخدمة)عقد تحصيل ديون مع مكتب فنية اإلتقان لتحصيل الديون ( بصفتها العميل)، أبرمت الشركة .(م01/03/2016)ه املوافق 21/05/1437بتاريخ 

مــن املبــالغ التــي يــتم تحصــيلها بالنيابــة عــن % 12يقــوم مكتــب فنيــة اإلتقــان لتحصــيل الــديون بتحصــيل الــديون مــن العمــالء املتعثــرين للشــركة علــى أن تقــوم الشــركة بســداد مبلــغ قيمتــه 
ل شهرين من انتهاء مدة العقد مدة االتفاقية سنة تتجدد تلقائيا مالم يقم أحد الطرفين بإشعار اآلخر كتابيا قب. الشركة عن طريق مكتب فنية اإلتقان لتحصيل الديون لصالح املكتب

اتفاقية تحصيل ديون مبرمة بين الشركة وشركة إجادة لتحصيل الديون 
بـه تقـوم والـذي بموج( بصـفته مقـدم الخدمـة)عقد تحصيل ديون مـع شـركة إجـادة لتحصـيل الـديون ( بصفتها العميل)، أبرمت الشركة (م06/09/2021)ه املوافق 29/01/1443بتاريخ 

مـن املبـالغ التـي يـتم تحصـيلها بالنيابـة عـن الشـركة عـن طريـق % 5شركة إجادة لتحصيل الديون بتحصيل الديون من العمالء املتعثرين للشركة على أن تقوم الشركة بسداد مبلـغ قيمتـه 
 من انتها. شركة إجادة لتحصيل الديون لصالح شركة إجادة

 
ء مدة العقد مدة االتفاقية سنة تتجدد تلقائيا مالم يقم أحد الطرفين بإشعار اآلخر كتابيا قبل ثالثين يوما

االتفاقيات املبرمة مع عمالء الشركة
 لنما. فئة األفراد وفئة املنشآت الصغيرة واملتوسطة: وينقسم عمالء الشركة إلى فئتين رئيسيتين وهما

 
:ذج موحدة لعقود الشركة وهيوتبرم الشركة تعاقداتها مع كافة عمالئها وفقا

عقد بيع آجل
 لنمـوذج عقـد التمويـل 

 
، وذلـك مقابـل بيـع آجـل (ترينبصـفتهم املشـ)ببيـع سـلع علـى العمـالء ( بصـفتها البـائع)حيـث تقـوم الشـركة ( التـورق)تبرم الشركة جـزء مـن تعاقـداتها مـع عمالئهـا وفقـا

 للجداول الواردة في عقد التمويل 
 
 للجـداول الـواردة فـي عقـد التمويـل ( 1)وفي املقابل، تحصل الشركة على (. التورق)بثمن مقسط وفقا

 
رسـوم ( 2)، و(التـورق)قيمة السلعة مقسطة وفقـا

( التـورق)عمولـة إضـافية كرسـوم وكالـة، ويتضـمن نمـوذج عقـد التمويـل ( 3)ريال سعودي بحد أقصـ ى و( 5,000)من قيمة البيع أو خمسة آالف %( 1)باملائة ( 1)إدارية بقيمة تمثل واحد 
. الغرامات والعقوبات الناتجة عن عدم سداد الدفعات في املواعيد املحددة( 3)جدول الدفعات وتواريخها، و( 2)قيمة السلعة، و( 1: )ما يلي

نموذج طلب بطاقة النايفات االئتمانية
 لشـروط وأحكـام معينـة تتضـمن مـا يلـي( Visa" )فيـزا"بإصدار بطاقاتها االئتمانية للعمالء املسـتخدمين لهـا والتـي تحمـل شـعار ( بصفتها املمول )تقوم الشركة 

 
التـزام العميـل بعـدم ( 1: )وفقـا

التزام العميل بعدم استخدام البطاقة االئتمانية للمتاجرة في العمالت( 2)استخدام البطاقة االئتمانية من أجل تنفيذ أي مشتريات أو خدمات تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، و
ة الحساب موافقة العميل حامل البطاقة االئتمانية الستعمال الشركة معلوماته الشخصية ومشاركتها مع شركات أخرى معينة لغرض خدم( 3)األجنبية أو شراء العمالت االفتراضية، و

ام بطاقــات النايفــات وتتضــمن شــروط وأحكــ. موافقــة العميــل حامــل البطاقــة االئتمانيــة علــى تحريــر ســند ألمــر لصــالح الشــركة بقيمــة الحــد االئتمــاني األعلــى للبطاقــة املعنيــة( 4)املعنــي، و
تقــديم أي مبــرر ض أي عمليــة دون رفــاالئتمانيــة علــى اقتصــار مســؤولية الشــركة عــن أي عمليــات تمــت إذا كانــت مخالفــة للشــروط واألحكــام الــواردة فــي النمــوذج، ومــع ذلــك، يحــق للشــركة

عمالء بموجب إخطار كما يحق للشركة إنهاء العمل بشروط نموذج الطلب واستعادة البطاقات من ال. للعميل في حال رأت الشركة مخالفة العملية لألحكام والشروط الواردة في النموذج
اع ينشــأ عــن شــروط وُيحــال أي نــز . يــللعمكتــابي مســبق، كمــا يجــوز للشــركة إنهــاء العمــل بشــروط نمــوذج الطلــب وإلغــاء البطاقــة االئتمانيــة فــي حالــة عــدم اســتخدامها ملــدة عــامين مــن قبــل ا

ا إلـــى نســـبة تحمـــل الـــدين وتقـــوم الشـــركة بتعيـــين حـــدود االئتمـــان اســـتناد  . وأحكـــام بطاقـــات النايفـــات االئتمانيـــة إلـــى اللجـــان املختصـــة لـــدى البنـــك املركـــزي الســـعودي أو الجهـــات القضـــائية
DBR))ا لتحديد حد االئتمان ا على املخاطر حيث سيتم استخدام درجة االئتمان أيض  ا قائم  .، على أن الشركة تخطط العتماد نهج 

نموذج تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة
 لنموذج عقد تمويل يستخدم لكل  من معامالت ا( بصفتهم املستفيدين)عقود تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة ( بصفتها املمول )تبرم الشركة 

 
ويتضـمن ( التـورق)ملرابحة وتمويل وفقا

 للجـداول الزمنيــة،( 2)سـقف التمويـل وهـامش الـربح وأي عمولـة إضـافية تفـرض علـى العميـل، و( 1: )مـا يلـي
 
جـدول سـداد الـدفعات واآلثـار املترتبـة علـى التخلـف عـن سـداد الـدفعات وفقـا

ركة إنهـاء ويجـوز للشـ. التـزام العميـل بعـدم اسـتخدام املبلـغ املمـول إال علـى األغـراض املنصـوص عليهـا فـي العقـد املعنـي( 4)و( إن وجـد)التـزام العميـل بتقـديم سـند ألمـر ورهـن العقـارات ( 3)و
صغيرة واملتوسطة إال ويحظر تنازل العمالء عن العقد في نموذج عقد تمويل املنشآت ال. العمل بشروط نموذج عقد التمويل في حالة مخالفة العميل ألي من االلتزامات الواردة في العقد

ى الجهـات القضـائية أو وُيحل أي نزاع ينشأ عن نموذج تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة بالطرق الودية، وإذا تعـذر ذلـك فيحـال إلـ. بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل الشركة
. اللجان املختصة بتسوية النزاعات املالية
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الحوكمة

الجوهريةالشروطاالتفاقيةقيمةموضوعهااألطرافومدتهاتاريخهاةاالتفاقياسم

ابتداء  سنوات5ومدتهام07/02/2018خدماتاتفاقية

قيةاالتفاوتجدداالتفاقيةتاريخمن

منيأل ويحق.متتاليتينسنتينملدة

شعارإبموجباالتفاقيةإنهاءالطرفين

.شهراعشراثنيقبلخطي

الشركة

وشركة

الشبكة

الدولية

املحدودة

(Network

Internatio

nal LLC)

وتشغيلاستضافةخدماتتقديم

وكذااالئتمان،بطاقاتوتشكيل

بالغاملورداملشتريات،تشغيلخدمات

قةاملتعلاملنازعاتفضواملدفوعة

.االئتمانيةبالبطاقات

يعادلبما)أمريكيدوالر150,000

(سعوديريال562,500

زاعاتنأيةنشوءحالةوفىدبيإمارةلقوانيناالتفاقيةتخضع

،اتسويتهالطرفانيستطيعولماالتفاقيةهذهبخصوص
 
يتموديا

 التحكيمإلياللجوء
 
-DIFCلالتابعالتحكيممركزلقواعدطبقا

LCIAاللغةتكون أنعلىواحد،محكممنمكونةهيئةأمام

حكيمبالتاملتعلقةواملخاطباتاإلجراءاتكافةفياملستخدمة

قابلروغيوملزمنهائيالتحكيمحكميكون .اإلنجليزيةباللغة

.لالستئناف

اتفاقية

األمناستشارات

السيبراني

اراتاستشتقديميتمأنهاإلشارةتجدر

بموجبللشركةالسيبرانياألمن

شركةقبلمناملقدمالعرض

قبلمنعليهاواملوافقإنفوبيرسيبت

هوالعرضتاريخ.الشركة

الخدماتتقديمةومدم31/01/2021

تاريخمنتبدأواحدةسنةهي

يذكرلم2021سنةنهايةالى.العرض

.تالخدماوإنهاءتجديدأحكامبالعرض

الشركة

وشركة

يإنفوبيرس 

بت

(Infoperce

pt)

(امريكيدوالر192.000العرضقيمةيالسيبراناألمناستشاراتتقديم

.)سعوديريال720.000يعادلبما

ةالتقنيالتفاصيلسوى أحكامأوشروطأيالعرضيشملال

(Infopercept)إنفوبيرسيبتشركةقبلمناملقدمةللخدمات

.املاليوالعرض

ترخيصاتفاقية

برامجباستخدام

وتقديمآلية

دعمخدمات

تقني

سنةالعقدومدةم16/11/2009

 تجددواحدة
 
راتفتأولفترةتلقائيا

خراآل الطرفينأحديخطرلممامماثلة

 بستينالعقدانتهاءقبل
 
األقل،لىعيوما

.ساري يزالالوالعقد

الشركة

وشركة

نيوكليوس

لتصدير

البرمجيات

املتحدة

خصةر الشركةنيوكليوسشركةتمنح

هااستحداثتمآليةبرامجالستخدام

لصالحنيوكليوسشركةقبلمن

جيللتسآليةبنماذجومتعلقةالشركة

التهاوتمويالشركةمتحصالتومتابعة

وسنيوكليشركةتقدمكماللعمالء،

يالتقنالدعمخدماتالشركةلصالح

.البرامجتلكبشأنواآللي

عاباألتبجدول املبينةاالتفاقيةقيمة

ألفوعشرونبخمسمائةتقدر

ون ملييعادلبماأمريكيدوالر(520.000)

(1.950.000)ألفوخمسون وتسعمائة

األتعابقيمةوبلغت.سعوديريال

املقدمةالدعملخدماتاملستحقة

وحتىم1/10/2020بينالفترةفيللشركة

ألفوسبعون أربعةمبلغم31/03/2021

دوالر(74.434)وثالثون وأربعةوأربعمائة

عون وسبوتسعةمئتانيعادلبماأمريكي

(279.127)وعشرونوسبعةومائةألف

.سعوديريال

خراأل الطرفقامإذاماحالةفياالتفاقيةإنهاءللطرفينيحق

قبلمنةاالتفاقيإنهاءحالةوفيانهإال.االتفاقيةشروطبمخالفة

رةمباشغيرخسارةأينيوكليوسشركةتتحملفلنالشركة،

علقتتخسائرأيأوكسبمنالشركةفاتماأوبالشركةتلحق

ولن.ةبالشركالخاصةالبياناتفيخسائرأيأوالشركةبسمعة

منحالبأيالخسائرعننيوكليوسشركةمسؤوليةتتجاوز 

.االتفاقيةقيمةمن%75األحوال

تطيعيسولماالتفاقيةهذهبخصوصنزاعاتأيةنشوءحالةفي

 التحكيمإلياللجوءيتموديا،تسويتهاالطرفان
 
مركزلقواعدطبقا

منكونةمهيئةأمامبلندنالدوليةالتجارةلغرفةالتابعالتحكيم

تخابانعلىالطرفيناتفاقعدمحالةوفيطرف،لكلواحدمحكم

ملحكم،اهذابتعييناملركزفيقوميوماثالثينمدةخاللاملحكم

باتواملخاطاإلجراءاتكافةفياملستخدمةاللغةتكون أنعلى

نهائيكيمالتححكميكون .اإلنجليزيةباللغةبالتحكيماملتعلقة

لالستئنافقابلوغيروملزم

ترخيصاتفاقية

برامجباستخدام

وتقديمآلية

دعمخدمات

تقني

املوافق)ـه05/11/1439

سنةاالتفاقيةمدة(م18/07/2018

ميالديعامكلبدايةفيتبدأواحدة

جددوتامليالديالعامبنهايةوتنتهي

 
 
لممامماثلةفتراتأولفترةتلقائيا

اءانتهقبلاآلخرالطرفينأحديخطر

األقل،علىأشهربثالثةالعقد

.ساريةتزالالواالتفاقية

الشركة

وشركة

سويفت

(Swift)

ةرخصالشركةسويفتشركةتمنح

SWIFTباسمآليةبرامجالستخدام

Integration Layerالشركةلصالح

معبالتخاطبمتعلقةبرامجوهي

كشوفاتواستصدارالبنوك

كةشر تقدمكماالبنكية،الحسابات

خدماتالشركةلصالحسويفت

.لبرامجاتلكبشأنواآلليالتقنيالدعم

ريال267،000يعادلبما)يورو60،700

جالبراماستخدامرخصةمقابل(سعودي

بما)يورو10،000إلىإضافةاآللية،

 (سعوديريال44،000يعادل
 
سنويا

.اإللكترونيوالدعمالصيانةلخدمات

يلالتفاصسوى جوهريةأحكامأوشروطأياالتفاقيةتشملال

ملالياوالعرضسويفتشركةقبلمناملقدمةللخدماتالتقنية

مسبقيكتابإخطاربموجباالتفاقيةإنهاءفيالشركتينوأحقية

.اإلنهاءتاريخمناألقلعلىأشهرثالثةبمدة

:األخرى االتفاقيات 

البحرينبنك–الوطنيدبياإلماراتبنك–الرياضبنك–األهليالبنك–الراجحيمصرف–الجزيرةبند–البالدبنك):وهيالبنوكمنعددمعالتمويلإتفاقياتإلىباإلضافة
.إئتمانيةتسهيالتعلىمنهاللحصول وذلك(املاليةسامبامجموعة-البريطانيالسعوديالبنك–الوطني
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املخاطر

:املخاطر(45)
:التحصيلومخاطر السدادعنوالتخلفاالئتمانمخاطر املخاطر
 الشركةتعثروكذلكالشركةلصالحبذمتهماملستحقةالتمويلمبالغبسدادعمالئهاالتزامعدمملخاطرالشركةتتعرض

 
 لهادمةاملقالضماناتعلىالتنفيذفيعمليا

 
التمويللسدادضمانا

املنشآتمنوالعمالءناالئتمابطاقاتوعمالءاألفرادالعمالءمنأساس يبشكليتألفون الذين)لعمالئهااملاليةاملالءةعلىوأرباحهاوعائداتهاالشركةأداءويعتمد.مستحقاتهاوتحصيل
الفعلياالستخدامالشركةقبتراواللهمالتمويلمبالغوصرفمنحبعداالئتمانيالعمالءلوضعدوريبتقييمتقومالالشركةبأنالعلممعاالئتماني،وضعهمواستقرار(واملتوسطةالصغيرة

ممالعمالئها،االئتمانيةلحالةاتدهور حالفيالالزمالوقتفياملطلوبةاإلجراءاتاتخاذعلىوقدرتهادقيقبشكلالتمويلمحفظةتصنيفعلىقدرتهامنيحدمماصرفه،بمجردالتمويلملبلغ
.العمالءقبلمنالسدادعنالتخلفإمكانيةمنيزيد

:الشركةلدىوالسيولةاملاليةباملوارداملتعلقةاملخاطر 
كُمنالتيالسيولةملخاطرمعرضةالشركةإن

َ
بعملياتاملخاطرهذهوترتبط.تاجهاتحالتيالسيولةتكلفةارتفاعأواالستحقاق،عنداملاليةبالتزاماتهاللوفاءكافيةماليةمواردتوافرعدمفيت

مناملحصلةنقديةالوالتدفقات(للتمويلاملدينةالذممأصول )جهةمنكتمويلللعمالءاملقدمةالنقديةالتدفقاتقيمةبينفجوةحدوثعنداملخاطرهذهتتحققأنويمكنالتمويل،

وقد.األخرى وق السأوضاعتسوءأو(األجلطويلأوقصير)للتمويلمعينمصدرعلىالشركةتعتمدعندماأوأخرى،جهةمن(املتبقيةاألرصدةوسدادالتمويلأقساطمدفوعات)العمالء

.املستقبليةوتوقعاتهاعملياتهاونتائجاملاليومركزهاالشركةأعمالعلىسلبيتأثيرالسيولةفياالنخفاضهذاملثليكون 

:التشغيليةاملخاطر 
.خارجيةحوادثعنالناجمةتلكاواالنظمة،اواألفرادفشلاوالداخليةالعملياتفشلأوكفاءةعدمعنالناجمةالخسارةمخاطربأنهاالتشغيليةاملخاطرتعرف

 الشركةلدىالتشغيليةاملخاطرادارةعملوسياسةاطاريتضمن
 
 تعريفا

 
تحديدخاللهامنيتمتيالالعملياتواالدواتاإلطاريحددكماككلالشركةنطاقعلىالتشغيليةللمخاطرشامال

السيناريووتحليل(KRIs)الرئيسيةاملخاطرومؤشرات(RCSA)والتحكمللمخاطرالذاتيالتقييماإلطارلهذاالرئيسيةاملكوناتتشمل.بهاوالتحكمومراقبتهاوتقييمهاالتشغيليةاملخاطر

.لشركةالتشغيليةاملخاطرإجراءاتفيشاملبشكلتوثيقهاتموالتيالحوادث،وإدارة

:بالسوق املتعلقةاملخاطر 
 اململكةفياملصرفيغيرالتمويلقطاعنمومعدليكون قد

 
املنتجاتوتنوعاريةالتجالبنوكمنافسةعلىالتمويلشركاتقدرةأهمهامنعوامللعدةنتيجةالشركةتوقعاتعنمختلفا

أيذلكفيبماعام،الالقطاعموظفينرواتبفيكبيرانخفاضأوالبطالةزيادةمثلالشركةسيطرةعنالخارجةالعواملمنآخرعددإلىباإلضافةالتمويل،علىالحصول إجراءاتوسهولة

وتوقعاتهاعملياتهاونتائجاملاليزهاومركالشركةأعمالعلىسلبيتأثيراملصرفيغيرالتمويلقطاععلىسلبيتأثيرأليفسيكون وعليه،.اململكةفياالقتصاديالنمووتيرةفيتراجعأوتباطؤ

.املستقبلية

:االئتمانيةوالتصنيفاتاملديونيةفيباإلفراطاملتعلقةاملخاطر 
حالوفيالشركة،إلىجاريةالتالبنوكمناملقدمةالتمويالتارتفاعإلىللشركةاالئتمانيالتصنيفارتفاعأوالتمويلتكلفةانخفاضمثل–حدوثهاحالفي–العواملمنعددتساهمسوف

اسيؤثرممااملالية،األزماتأوقاتفيبالتزاماتهاالوفاءالشركةعلىسيتعذرمفرطة؛استدانةقراراتالشركةاتخاذ .املستقبليةوتوقعاتهاعملياتهاجونتائاملاليومركزهاالشركةأعمالعلىسلب 

اسيؤثرممااملالية،األزماتأوقاتفيبالتزاماتهاالوفاءالشركةعلىيتعذرفقدللشركة،املاليةاالستدانةنسبةزادتحالفي وتوقعاتهاعملياتهاونتائجملالياومركزهاالشركةأعمالعلىسلب 

الشركةالتزاماتزيادةإلىقةاملتحقالخسائرتؤديأنيمكنحيثاملاليةومالءتهاللشركةالعاماملالياملركزعلىاملخاطرمنمستوى فرضإلىاملديونيةحجمفيالزيادةوتمثل.املستقبلية

 
 
.الشركةربحيةعلىبيسلتأثيرلهاسيكون مماالتجاريةالبنوكمناملقدمالتمويلتكلفةزيادةوبالتاليللشركة،املالياملركزعلىسلبيتأثيرلهيكون قدممابأصولها،مقارنة

:الربحومعدلالتمويلتكلفةبتقلباتاملتعلقةاملخاطر 
قرضة،التجاريةالبنوكمنالتمويلعلىالحصول علىالشركةأعمالتعتمد

ُ
املمولينلدىلسيولةاتوافرعلىأساس يبشكلاملمنوحةالتمويلعقودمناملحققةالربحهوامشوتعتمدامل

اتدرالتيالتمويليةاملحفظةفيواملتمثلةالحاليةاألصول وتحقق.(SAIBOR)سايبور سعرأساسعلىالربحومعدالت  للشركةأرباح 
 
التيااللتزاماتأنحينفيثابتربحمعدلأساسعلىربحا

.متقلبةربحمعدلأساسعلىتحتسبالشركةعلىتمويليةأعباء  تحمل

وال.الربحعدالتمأسعارتطابقعدمملخاطرالشركةتعرضإلىوااللتزامات،األصول هذهاستحقاقتواريختزامنعدمإلىباإلضافةوااللتزامات،األصول ربحمعدالتاختالفيؤديوقد

.التزاماتهاعلىتدفعهاالتيالربحمعدالتفيزيادةأيتعويضأجلمنعمالؤهايدفعهاالتيالربحمعدالتزيادةطريقعنالربحيةمعدلعلىالحفاظعلىقادرةستكون بأنهاالشركةتضمن
علىالشركةقدرةعدملىإعمالؤهايدفعهاالتيربحهامشمعدلإجماليزيادةطريقعنالزيادةهذهتمريرعلىقدرتهاعدممعلهااملمنوحالتمويلعلىاملترتبالربحمعدلفيزيادةأيبالفعلتؤديوقد

بشكلالتمويلمنتجاتةجاذبيانخفاضإلىالربحمعدالتزيادةستؤديكما،التمويلاملنتجاتعلىالشركةربحهوامشانخفاضإلىيؤديمماتقدمها،التيالتمويلمنتجاتربحيةمعدلعلىالحفاظ

.حالربهامشانخفاضإلىذلكسيؤديحيثاملستقبلفيالربحمعدالتانخفاضمناالستفادةمنالشركةتتمكنالقدأخرى،ناحيةومن.واملتقدمينالحاليينالعمالءلدىعام
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املخاطر

:السيبرانياألمنملخاطر والتعرضاملعلوماتتقنيةأنظمةعلىالشركةباعتماداملتعلقةاملخاطر
أوالحرائقبسببقطاعاالنملخاطرمعرضةاإللكترونيةوالخدماتاالئتمانبطاقاتفيشركائهاأوالرئيسيةالخدماتبمقدميالخاصةوتلكبالشركةالخاصةاملعلوماتتقنيةأنظمةفإن

منغيرهاأواألحداثهذهمنأيلوقوعوسيكون .البشريةاألنشطةعنالناجمةالكوارثمنوغيرهاالطبيعيةوالكوارثاإلرهابيةاألعمالأشكالمنغيرهاأواالنفجاراتأوالفيضانات

.الشركةأعمالعلىسلبيتأثيرأعالهاملذكورةاملماثلةالتأثيراتذاتاألحداث

:للشركةالتجاريةوالعالمةالتجاري االسمحمايةو بالسمعةاملتعلقةاملخاطر 
سمعتهاعلىومنتجاتهاهاخدماتتسويقفيالشركةتعتمدبالشالخاصةالفكريةامللكيةحقوق انتهاكأوخرق أوبسرقةأخرى أطرافأيقيامحالفيأو–بنجاحبهاالخاصةالفكريةامللكية

التجاريةعالمتهاقوةعلىحفاظالعلىقدرتهاعلىكبيرحدإلىيتوقفالشركةنجاحفإنوبالتالي،.السوق فيالتنافس يومركزهاأعمالهايدعممماالتجارية،وعالمتهاالتجاري باسمهااملرتبطة

في"يولند"و"النايفات"جاريةالتعالمتهاالشركةسجلت.التجاريةعالمتهاوشهرةتقدمهاالتيالتمويليةواملنتجاتالشركةسمعةمنهاالعوامل،منالعديدعلىيعتمدوذلكوتعزيزهما،وقيمتها

.للشركةالتجاريةالعالمةقيمةتتضرر قد–ركةحقوق حمايةفيالشركةأخفقتحالوفي.السعوديةالعربيةاململكة

:املخاطرإدارةوإجراءاتبسياساتاملتعلقةاملخاطر 
اتعتبروالتياألعمالبهذهمرتبطةعديدةمخاطرعلىتنطوي بالتمويل،تتمثلوالتيالشركة،أعمالطبيعةإن األعمالهذهجراءالخسائرضلبعالشركةتكبدفإنوعليه،.منهايتجزأالجزء 

األمروهذاأخرى،جهةمنتجنيهاالتيوالعوائدجهةمنلهاتتعرضيمكنالتياملخاطربينالتوازن مننوعخلقعلىقدرتهامنيأتيالخسائرهذهبتجاوز الشركةنجاحأنإالمنه،مفرالأمر

إدارةومخاطرالئتمان،امخاطرتشملوالتياملخاطر،إلدارةبأعمالهاخاصةوإجراءاتاستراتيجياتوتحديثبوضعالشركةوقامت.بعنايةلهاتتعرضالتياملخاطرإدارةالشركةمنيتطلب

للمتغيراتاملستقبليللتوجهبتوقعالشركةفتقومللسوق التاريخيةالسلوكياتمراقبةعلىاملخاطرإدارةسياساتوتعتمد.التشغيليةواملخاطرالسوق ومخاطروااللتزامات،األصول 

وإعداداالستراتيجيطيطالتخمثلأخرى ألغراضالشركةقبلمناملستخدمةاملعلوماتمعتماشيهاومدىاحتماالاألكثرالنتائجفيتتمثلوالتيالترجيحاتباالعتبارواألخذاالقتصادية

وقداملتوقعةاملخاطرحجمهافيز تتجاو أنيمكنالتياملستقبليةباملخاطربدقةبالتنبؤالسياساتهذهتفشلأناملمكنمنلذلك،.تشاؤماوأكثرتفاؤالأكثرنتائجوعكساملاليةاملوازنات

.التشغيليةونتائجهاالياملمركزهاعلىوجوهري سلبيتأثيرلهسيكون معروفةغيرملخاطرالشركةتعرضفإنلذلك،ونتيجة.الوقتمرورمعبسرعةوتعقيداتهااملخاطرهذهطبيعةتتغير

:املطبقةاملحاسبيةالسياساتبتغيير املرتبطةاملخاطر 
IFRS)9رقماملاليللتقريرالدولياملعياربتطبيقالسعوديةالتمويلوشركاتالتجاريةالبنوكتقوم املعاييرهذهالشركةطبقتوعليه،.م2018يناير1منابتداء  املاليةالتقاريرإلعداد(9

 
 
 املخصصاتحسابفياملستخدمةالكلياالقتصادافتراضاتبتعديلالشركةقامتوقدم2017يناير1مناعتبارا

 
IFRS)9رقماملاليللتقريرالدوليللمعياروفقا م2020مارسخالل(9

COVID)وباءلتفش ينتيجةوذلك  الوباءتفش يبعدالسعوديلالقتصاد(Moody’s)موديزوكالةتوقعاتمعيتماش ىبما،(19
 
.املخصصاتزيادةإلىأدىمماعامليا

 سيؤثرمامإضافيةمخصصاتبرصدالشركةستقومالحالوبطبيعةاملعايير،بهذهالخاصةاملتطلباتالستيفاءإضافيةمخصصاترصدتتطلبقدصلةذاتتحديثاتأي
 
صافيعلىسلبا

 املطبقةاملحاسبيةالسياسةبموجبذلك،علىوعالوة.موجوداتهاوإجماليالشركةدخل
 
 محاساملتعثرةالتمويليةاألصول شطبيتمكانالشركة،قبلمنتاريخيا

 
وعشرونأربعةمروربعدبيا

(24) 
 
 استحقاقها،تاريخمنشهرا

 
 48بعدمحاسبيااملتعثرةالتمويليةاألصول شطبم2021العامبدايةمنابتداءاعتمدتالشركةبأنعلما

 
املوافق)هـ08/04/1442تاريخفي.شهرا

 تسري والتيالتمويل،شركاتلدىواملخصصاتاالئتمانملخاطرالتعرضتصنيفقواعدبنشرواملتعلق42022533رقمتعميمالسعودياملركزي البنكأصدر،(م23/11/2020
 
مناعتبارا

 تسري سوفالتمويليةاألصول بشطبالخاصةاألحكامأنإلىاإلشارةمعم01/01/2022تاريخ
 
املتعلقةاملتطلباتمناألدنىالحدالقواعدهذهوتضع.م31/12/2023تاريخمناعتبارا

فيزيادةالقواعدلهذهركةالشتطبيقعنوسينتج.التمويللشركاتالتمويليةاألصول بشطبيتعلقفيماصرامةأكثرسياساتوتضعواملخصصاتاالئتمانملخاطرالتعرضبتصنيف
 أعاله،للتعميمووفقااملاليوضعهاعلىسلبيأثرلهسيكون ماواملخصصاتالشطبعمليات

 
األصول شطبسياسةلتطبيقالشركةتخطط2021العاممنالرابعالربعبدايةمناعتبارا

 (15)مدةبعدالتمويلشركاتعلىالسعودياملركزي البنكقبلمناملطبقةالتمويلية
 
 الجديدةاملبيعاتعلىوذلكاستحقاقهاتاريخمن(شهرا

 
،(48)وأربعون ثمانيةمنبدال

 
أماشهرا

وعملياتاملخصصاتحجمفيزيادةعنهسينتجممام31/12/2023تاريخقبلوذلكالتعميمفيإليهااملشارالفترةنفسبتطبيقتدريجياالشركةستقومالحاليةاملحفظةإلىبالنسبة
 كافية،غيرتجنيبهاتمالتياالئتمانخسائرمخصصاتاعتبرتماإذاالشطب،

 
إضافيةمخصصاتتجنيبلببطالسعودياملركزي البنكيقومفقدالسعودي،املركزي البنكلتقييمووفقا

 كانسواءالشطب،سياسةعلىتطرأقدتغييراتأي.عملياتهاونتائجاملاليمركزهاعلىسلبيبشكلسيؤثربدورهوالذيإضافيةتعليماتإصدارأو
 
املركزي البنكلتعليماتتيجةنأوتطوعيا

.عملياتهاونتائجاملاليووضعهاالشركةأعمالعلىسلبيتأثيرلهسيكون الفترةلهذهتقصيرعنهينتجالسعودي



اإلقرارات
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االقرارات

: لية في الشركةالسنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة املراجعة في مدى كفاية الرقابة الداخنتائج املراجعة ( 46)
معويتماش ىاملساهمينةمصلحيخدمبماومنظم،فعالبشكلتنفيذهاويتمسليمةأسسعلىتستندوأنهابالشركة،الداخليةالرقابةإجراءاتفعاليةالسنويةاملراجعةنتائجأكدت

.السعوديةالعربيةاململكةفيبهااملعمول والقوانينواللوائحاألنظمة

: لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركةتوصية ( 47)
أيتوجدوالالعمل،كفاءةلضمانوذلكم2021للعامالداخليالتدقيقأعمالبكاملللقيامالكبيرةالشركاتمنتعتبروالتي(جيإمبيكى)خارجيةمستقلةبشركةالنايفاتإستعانت
.الخصوصبهذاللجنةتوصيات

يـــين مراجــــع لجنـــة املراجعـــة التــــي يوجـــد تعـــارض بينهـــا وبــــين قـــرارات مجلـــس اإلدارة أو التــــي رفـــ  املجلـــس األخـــذ بهــــا بشـــأن تعتوصـــيات ( 48)
:خذ بهاحسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األ 

ال توجد

لـى ذلـك، مـع بيـان حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهـاء الفتـرة املعـين مـن أجلهـا، يجـب أن يحتـوي التقريـر عفي ( 49)
:أسباب التوصية بالتغيير

.2021العامخاللالحساباتمراجعباستبدالاإلدارةمجلسمنتوصيةأيتصدرلم

:ولة محل تأسيسهاكل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة املحل الرئيس لعملياتها والداسم ( 50)
. توجد شركات تابعةال 

:تابعةشركةلكلالصادرةالدينوأدواتاألسهمتفاصيل(51)
. ال توجد شركات تابعة

أقرباءهمعدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي)وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص ( 52) ( ين و
:من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير  في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة45أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة  نسبة التغييرصافي التغييرعدد األسهم نهاية العامعدد األسهم بداية العاماسم من تعود له المصلحةم 

%73,854,63848,005,51525,849,12335القابضةفالكمشركة(1)

أو درتهاأصمشابهةحقوق أو اكتتابحقمذكراتأو تعاقديةماليةأوراقوأيللتحويلقابلةدينأدواتأيوأعدادلفئاتوصف(53)
:ذلكمقابلالشركةعليهحصلتعوضأيإيضاحمعم،2021املاليةالسنةخاللالشركةمنحتها

يوجدال

حقوق أو ،اكتتابحقمذكراتأو تعاقدية،ماليةأوراقأو للتحويل،قابلةدينأدواتبموجباكتتابأو تحويلحقوق أليوصف(54)
:م2021املاليالعامخاللالشركةمنحتهاأو أصدرتهامشابهة،

توجدال

التمييز معة،املتبقياملاليةاألوراقوقيمةلالسترداد،قابلةدينأدواتأليالشركةجانبمنإلغاءأو شراءأو استردادأليوصف(55)
:التابعةشركاتهااشترتهاالتيوتلكالشركة،اشترتهاالتياملدرجةاملاليةاألوراقبين

يوجدال

:بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار  التنفيذيين عن أي مكافآت( 56)
ال توجد

:بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح( 57)
توجدال 
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االقرارات

تسلسل
اسم الجهة المانحة 

للتسهيل التمويلي

مبلغ أصل التسهيل 

التمويلي

مدة التسهيل 

(شهور)التمويلي 

المبالغ 

المسحوبة

ن المبلغ القابل للسحب م

التسهيل التمويلي

شروط التسهيل / نوع 

التمويلي

سايبور+ قرض دوار، 150361419بنك البحرين الوطني(1)

سايبور+ قرض دوار، 200368192البنك األهلي السعودي(2)

سايبور+ قرض دوار، 399489390البنك السعودي البريطاني(3)

سايبور+ قرض دوار، 3004879221بنك البالد(4)

سايبور+ قرض دوار، 150481464بنك الجزيرة(5)

سايبور+ قرض دوار، 40048137263بنك الرياض(6)

سايبور+ قرض دوار، 4004863338مصرف الراجحي(7)

ال ينطبق104891البنك المركزي السعودي(8)

2,0095921,417اإلجمالي

.اململكةخارجأوداخلللشركةتابعةشركاتتوجدال*

:إقرارات أخرى ( 61)
إدارةمنلهقدمتيالتاملعلوماتظلوفيفإنهأجله،منأسستالذيالهدفأجلمنعليهاوالحفاظالشركةإستمراريةعلىوحرصهاإلدارةمجلسإلىاملوكلةاملسؤوليةمنطلقمن

:يليمايؤكدالشركة

تأكيد الشركة ومجلس اإلدارةنوع اإلقرار

.تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيحسجالت الحسابات

.  يةنظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلنظام الرقابة الداخلية

.ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطهااالستمرارية

.بالتفصيلذكرهاتمالشركةعلىتمويليةتسهيالتتوجداملعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة

:بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة( 58)
ال توجد

:اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم( 59)
ال توجد

باملديونيةوكشف،)ذلكغير أمالطلبعندالسدادواجبةأكانتسواء)الشركةعلىتمويليةتسهيالتبأياملتعلقةاملعلومات(60)
ريالمليون ):بقياملتواملبلغومدتهلهااملانحةالجهةوأسهمالتمويليالتسهيلأصلومبلغ،*لهاالتابعةوالشركاتللشركةاإلجمالية
(سعودي



الخاتمة
والعطاء،لبذلامناملزيدالىتدفعالتيوثقتهماملستمردعمهمعلىاملساهمينيشكرأناإلدارةمجلسيود

مناملزيدينمتمناملبذولةجهودهمعلىالشركةموظفيالىوالتقديربالشكراإلدارةمجلسيتقدموكذلك
منقطاعالهذادعمفيجهودهعلىالسعودياملركزي البنكمقاماإلدارةمجلسيشكركماواالنجازالتقدم
االقتصادانةمتمنويزيدالعمالءشرائحيخدمبماالشفافيةوزيادةوالرقابيةالنظاميةاالسستعزيزخالل

.الوطني

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

سعود هويمل فراج الدوسري 

اإلدارةمجلس رئيس 
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