










المحتويات

6

8كلمة رئيس مجلس االدارة

10كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

12أعضاء مجلس اإلدارة

15الفروع

16األنشطة الرئيسية

20المبيعات

22رأس المال

24الطرح العام

26مجلس اإلدارة

28أعضاء مجلس اإلدارة، اللجان، الخبرات والمؤهالت

32اللجان

34القوائم المالية

36لجنة الترشيحات والمكافآت

38لجنة المخاطر

40أعضاء لجنة االئتمان 



7

42اللجنة االستراتيجية

43قسم التدقيق الداخلي

44مخاطر التركز 

45تفاصيل ملكية اإلدارة التنفيذية للشركة 

46أدوات الدين، حقوق خيار، حقوق تمويل

47المسئولية االجتماعية



                                                                                                         س��عود بن هويمل الدوس��ري

                                                                                                                  رئي��س مجل��س اإلدارة 

كلمة رئي����س
مجلس االدارة

8

       يس���ر مجل��س إدارة ش��ركة النايفات للتموي��ل أن يقدم لك��م التقري��ر الس����نوي عن 

أعم��ال الش��ركة للس��نه المالي��ة المنتهي��ة بتاري��خ 2018/12/31م لمناقش����ته وم����ن ث����م 

التصويت علي��ه، وق��د تضم�ن ه�ذا التقري�ر اس��تعراض أداء الش��ركة التش�غيلي والمال�ي 

والقوائ���م المالي���ة وإيضاحاته�ا ، كم�ا تضم�ن التقري�ر معلوم���ات  تفصيلي�ة ع�ن  أعضاء 

مجل�س  اإلدارة واللجان  المنبثق�ة ع�نه.

وقد حققت الش��ركة أرباحًا وصلت إلى 172 ملي��ون ريال قبل الزكاة و 155 مليون ريال بعد 

خص��م مخصص الزكاة ويع��د هذا إنجاز ألعمال الش��ركة وفقًا لتحقيق اس��تراتيجياتها 

رغم من  الصعوبات  االقتصادية

 و الجدي���ر بالذك�ر أن�ه ت�م إع�داد ه�ذا التقري�ر وفق�ًا لمتطلب�ات نظام الش���ركات الص�ادر 

ع�ن وزارة التج�ارة واالس��تثمار ، وكذلك نظام الحوكمة الصادر من هيئة الس��وق المالية ، 

وق�د روعي عن�د إع�داد التقرير تبن�ى درج�ة الش����فافية واإلفص��اح بم��ا يضم��ن مساعدة 

الس��ادة المس��اهمين والمس����تثمرين وأصح��اب المصال�ح ف�ي شركة  النايفات   باتخ�اذ  

قراراته�م.

ترسيخ مفهوم النجاح

نياب��ة عن اخوان��ي وزمالئي في مجلس اإلدارة ، أود ان اقدم ش��كري وتقديري لهم على 

مس��اهمتهم الفعالة ومشاركتهم في جميع قرارات الش��ركة بما يعكس نجاح هذه 

األعمال وكذلك لجميع المساهمين الكرام وشركاؤنا االستراتيحيين لدعمهم المستمر 

وثقتهم في النايفات ، نحن مدينون أيضًا لموظفينا واإلدارة التنفيذية ، الذين قدموا دورًا 

فعااًل في تعزيز أهداف النمو طويلة األجل .
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                                                             عبدالمحسن بن عبدالرحمن السويلم 

                                                                                           العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي 

كلمة العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي 

10

 أصالة عن نفسي و نيابة عن زمالئي منسوبي شركة النايفات للتمويل أود أن اشكر أعضاء 

مجلس اإلدارة على دعمهم الالمحدود.

 

ان المكانة المتميزة التى تحضى بها شركة النايفات في قطاع التمويل بالمملكة العربية 

الس��عودية كانت نتيجة مباش��رة إلس��تراتيجية أعمالها التي تتمحور حول تلبية متطلبات 

و توقعات عمالئها، ش��هدت مؤش��رات األداء الرئيسية تحس��نًا مضطردًا نتيجة للتميز في 

األداء واتب��اع النهج المتحف��ظ و المنضبط في مجال إدارة المخاطر واإللتزام بالتش��ريعات 

الصادرة من الجهات اإلشرافية. 

 

نس��عى لتطوي��ر اعمالنا ب��كل كفائة لتحقي��ق اهداف الش��ركة عبر تطبيق اعل��ى معايير 

األداء وخدم��ة العمالء وتنوع المنتجات والخدمات المالية المقدمة من الش��ركة، كما أننا 

ندرك أهمية المورد البش��ري ونعتبره احد اهم أصول الشركة، لذلك اولينا اهتمامًا لتدريب 

الموظفين ومنحهم فرصًا متكافئة لتنمية مهاراتهم و تحقيق التطور الوظيفي.

 

وقد نجحنا في بناء ثقافة مؤسسية متميزة تتمحور حول انضباطية العمل كفريق واحد 

و تعزي��ز مس��توى الثقة و والء الموظف للش��ركة، و دأبت ش��ركة النايف��ات على فتح آفاق 

جدي��دة من خالل توفي��ر المزيد من فرص العمل ألبناء الوطن حيث بلغت نس��بة التوطين 
في الشركة أكثر من  87 % 

 

في شركة النايفات نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة و نحن على يقين بقدرتنا على تحقيق 

النمو المستدام ألعمال الشركة و المحافظة على بيئة محفزة للعمل و تحقيق المستوى 

المنشود من مستوى رضاء العمالء و تحقيق العوائد المجزية لمساهمي الشركة.
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أعضاء
مجلس االدارة

12

فهد صالح محمد المسبحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

بندر محمد أحمد البيز
ع�ضو جمل�س الإدارة

صالح ناصر سليمان العمير
ع�ضو جمل�س الإدارة

نواف عبد اهلل علي الفوزان
ع�ضو جمل�س الإدارة

محمد طاهر عبد الكريم اللوزي
ع�ضو جمل�س الإدارة



13

سعود هويمل فراج الدوسري
رئي�س جمل�س الإدارة

عبد العزيز سعود عمر البليهد
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

عطا حمد محمد البيوك
ع�ضو جمل�س الإدارة

عبد المحسن عبد الرحمن مساعد السويلم 
الع�ضو املنتدب و الرئي�س التنفيذي



سكاكا

تبوك حفر
الباطن

الجبيل
الدمام

الهفوف

الخرج 

المدينة
المنـورة

جيزان

نجران

حائل

الرياض

بريدة
القصيم

أبها

الباحة

مكةالطائف
المكرمة 

جدة

تمتلك الشركة شبكة من الفروع تصل إلى ) 24 ( فرع موزعه على المدن الرئيسية وباقي 
مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية وذلك لتغطية وتلبية متطلبات و إحتياجات 

عمالء الشركة وتقديم الخدمات من خالل هذه الفروع .
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سكاكا

تبوك حفر
الباطن

الجبيل
الدمام

الهفوف

الخرج 

المدينة
المنـورة

جيزان

نجران

حائل

الرياض

بريدة
القصيم

أبها

الباحة

مكةالطائف
المكرمة 

جدة

المنطقة الوسطى
خريص1
مخرج 210
العليا3
البديعة4
الخرج5
القصيم6
حائل7
الدوادمي8

المنطقة الشرقية
 الدمام9

الهفوف10
حفر الباطن11
الجبيل12
القطيف13
سكاكا14

المنطقة الجنوبية
الباحة21
البديعة22
جيزان23
نجران24

المنطقة الغربية
جدة 151
المدينة المنورة16
مكة17
جدة 182
الطائف19
تبوك20

الفروع : 
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يتمثل النش��اط الرئيسي للش��ركة بتقديم الحلول التمويلية المتوافقة 
مع األحكام الشرعية اإلس��المية للعمالء الطبيعيين واإلعتباريين وفقًا 
لنظ��ام مراقب��ة ش��ركات التموي��ل والئحت��ه التنفيذي��ة واألنظمة ذات 
العالق��ة والقواع��د والتعليم��ات الصادرة عن مؤسس��ة النق��د العربي 

السعودي.
وكما هو محدد في نظام مراقبة ش��ركات التمويل والئحته التنفيذية 
ف��إن الش��ركة تعمل ف��ي مج��ال التمويل اإلس��المي بإعتبارها ش��ركة 
مس��اهمة مقفل��ة مرخ��ص له��ا م��ن قب��ل مؤسس��ة النق��د العرب��ي 
الس��عودي بالترخيص رقم 5/أ ش/201312 تاري��خ 28/02/1435ه� )الموافق 
11/09/2023م(  )المواف��ق  27/02/1445ه���  ف��ي  وينته��ي  31/12/2013م( 

لممارسة األنشطة التالية:
• االيجار التمويلي 	
• تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 	
• التمويل االستهالكي	
• تمويل بطاقات االئتمان	

ومؤخرًا قامت الش��ركة بتوقيع اتفاقية تعاون اس��تراتيجي مع شركة 
فيزا إنترناشيونال لتقديم خدمات بطاقات فيزا االئتمانية في المملكة 

العربية السعودية.

أ. الرؤية
أن تك��ون الش��ركة رائ��دة في قط��اع التمويل، من خ��الل تقديم حلول 
تمويلية متميزة عالمية المستوى تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، بحيث 

تصبح الخيار المفضل لتمويل األفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الرسالة
تحقيق مستوى نمو ثابت عن طريق التوسع الجغرافي لشبكة خدماتنا 
بإيجاد حلول تمويلية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

لتلبية احتياجات العمالء وتوقعاتهم المتغيرة.

ج. االستراتيجية
أن تك��ون الش��ركة رائدة ف��ي تقديم الخدم��ات والمنتج��ات التمويلية 
المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، بما يحقق القيمة 

المضافة ويعظم الفائدة لعمالئها وموظفيها ومساهميها.
                                                                                                                                                                                       

األهداف االستراتيجية للشركة 
1 - تمكين الوصول السهل إلى التمويل

تهدف اس��تراتيجية الش��ركة إلى توفير التمويل المتوافق مع الشريعة 
اإلسالمية بإجراءات س��ريعة وميس��رة لعمالئها. ولتحقيق هذا الهدف 
أنش��أت الش��ركة ش��بكة ف��روع ف��ي جمي��ع أنح��اء المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية، وترك��ز الش��ركة عل��ى تلبي��ة حاجة العم��الء إلى الس��يولة 
الفوري��ة بضم��ان س��رعة إج��راءات ص��رف التموي��ل للعم��الء م��ن خالل 

عملياتها البسيطة والسريعة لالعتماد والصرف.

2 - نطاق سوق التمويل وشرائح العمالء
س��عيا إلى تحقي��ق تطلعاته��ا، تواص��ل ش��ركة النايف��ات التركيز على 
أعمالها الرئيس��ة في قطاع التمويل المتوافق مع الش��ريعة اإلسالمية 
لعمالئها م��ن األفراد والش��ركات الصغي��رة والمتوس��طة. كما تهدف 
الش��ركة إلى تحسين األداء من خالل زيادة عدد شرائح العمالء واإلنتشار 

الجغرافي. 
وفي س��بيل ذلك تركز الش��ركة عل��ى التصميم واإلبت��كار باإلحتياجات 
التمويلي��ة للعم��الء وتقدي��م منتج��ات تلبي تل��ك االحتياج��ات، مدركه 
أهمي��ة التطوير بالمنتج��ات والخدمات الجديدة من أجل توس��ع نطاق 
اإلنتش��ار في الس��وق للتكيف مع التغيرات المصاحبة لقطاع الخدمات 
المالي��ة، وتس��عى الش��ركة لتك��ون الخي��ار المفض��ل لتموي��ل األف��راد 

والشركات الصغيرة والمتوسطة.

3 - الحفاظ على جودة المحفظة االئتمانية
تركز ش��ركة النايفات عل��ى الحفاظ على جودة محفظته��ا االئتمانية 
وقوتها لضمان اس��تدامتها، لذلك تس��عى الش��ركة إل��ى نموها دون 
التأثير على الج��ودة بربحيتها مع التقيد بمعاييره��ا االئتمانية من أجل 

زيادة قاعدة عمالئها ونمو محفظتها االئتمانية.  

4 - المرونة
تحقيق المرونة االس��تراتيجية والتش��غيلية من أبرز التحديات لمعظم 
األنشطة التجارية، ومن أجل تحقيقها قامت شركة النايفات بمراجعة 
اس��تراتيجياتها عن طريق » اللجنة االستراتيجية » التي تعمل جنبًا لجنب 
م��ع مجل��س اإلدارة واإلدارة التنفيذي��ة وتحديثه��ا ك��ي تتكي��ف م��ع 
تغيرات ظروف السوق وتحديث سياس��ات الحوكمة لديها، ومع زيادة 
اس��تعمال المدفوعات غير النقدية في المملكة سوف تطلق الشركة 
نش��اط بطاقات االئتم��ان الخاص بها في عام 2019م، وتهدف الش��ركة 
إلى اس��تباق ظروف السوق المتغيرة لدعم الربحية للحد من تأثير تغير 

أسعار الفائدة على هوامش ربحيتها.

استراتيجية التوسع وتنوع األنشطة
أ – التأجير التمويلي:

تق��دم النايف��ات لعمالئه��ا خدم��ات التأجي��ر التمويل��ي المتوافق مع 
أحكام ومبادئ الش��ريعة وتتطلع ش��ركة النايف��ات أن تكون األفضل 
في تلبية احتياج��ات عمالئها وتطلعاتهم في إطار زمني مرن يتوافق 
تمامًا مع احتياجاتهم ، وللشركة باع طويل ومعرفة واسعة في هذا 
المج��ال وتخصصنا يمكّننا من تقديم أفض��ل الخدمات، ولديها فريق 
خدمة العمالء الذي س��وف يمضي مع العميل ف��ي كل خطوة حتى 

تحقيق هدفه منذ لحظة تواصله معنا.

ب -التمويل االستهالكي )األفراد( 
بالنظر إلى عدد موظفي القطاع الحكومي )تقريبًا 1.8 مليون شخص(، 
فإن شركة النايفات تتمتع بقدرة عالية على زيادة انتشارها في السوق، 
وفي هذا اإلطار تعتزم الش��ركة افتت��اح معظم فروعها الجديدة في 
المناط��ق الت��ي يترك��ز فيه��ا الموظفي��ن الحكوميين م��ن القطاعين 

المدني والعسكري. 

ج-تمويل المنشأت الصغيرة والمتوسطة
تتوف��ر لش��ركات التموي��ل فرص��ة كبي��رة لتموي��ل قط��اع المنش��أت 
الصغيرة والمتوس��طة وتوفر بيئة السوق الحالية والدعم الذي تقدمه 
الحكوم��ة لقط��اع الش��ركات الصغي��رة والمتوس��طة فرص��ًا كبي��رة 
للش��ركة لتوسيع أنشطتها التمويلية في مختلف القطاعات، وتعتزم 
شركة النايفات االستفادة من هذه الفرصة من خالل توسيع محفظة 
تمويل الش��ركات الصغيرة والمتوسطة عبر فروعها اإلقليمية وتهدف 
الش��ركة إل��ى مواصلة زيادة حضوره��ا في قطاع الش��ركات الصغيرة 
والمتوس��طة ودعم مس��اعي الحكومة لتطوير ه��ذا القطاع، كما أن 
الشركة تخطط لتقديم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل لهذا 

القطاع. 

د-تمويل بطاقات االئتمان
ته��دف الش��ركة إلى بيع منتج��ات بطاق��ات اإلئتمان الخاص��ة بها إلى 
قاع��دة عمالؤه��ا الحالييي��ن والمس��تهدفين من اجل اإلس��تفادة من 
منصتها التسويقية لتوفير بطاقات اإلئتمان وتعريف العمالء على هذا 

المنتج.

التوسع الجغرافي
تخطط شركة النايفات لمواصلة توسيع شبكة فروعها من أجل زيادة 
انتش��ارها الجغراف��ي ،فهي تمتلك باإلضافة إلى مكتبها الرئيس��ي 24 
فرعًا موزع��ة على 12 منطقة في المملكة وتعمل الش��ركة من خالل 
ش��بكة كبيرة من الفروع والمبيعات المباشرة، وتهدف إلى التركيز في 
المس��تقبل على المناطق البعيدة خاصة التي تتميز بتعداد سكاني وال 
يتواف��ر فيها حل��ول تمويلية متعددة وتختار الش��ركة مواقع فروعها 

األنشطة الرئيسية
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الجدي��دة باس��تخدام عدة معايي��ر منه��ا، التعداد الس��كاني، توفر 
المكات��ب الحكومية، القواعد العس��كرية، مكاتب ش��ركات القطاع 

الخ��اص، وتخطط إدارة الش��ركة لفتح س��بعة فروع جدي��دة في عدة 
مدن على مدى السنوات األربع المقبلة.

الميزات التنافسية للشركة
نظرة عامة على االقتصاد الكلي في المملكة

يمث��ل ع��ام 2018م نقط��ة تح��ول إيجابية في تاري��خ المملك��ة العربية 
الس��عودية لما فيه م��ن عالمات قاطعة على التحس��ن بالمقارنة مع 

األعوام ما بين  2015م و2017 م.
 ونتيج��ة االرتف��اع المعتدل في أس��عار النفط وفي خض��م االتجاهات 
المتفائل��ة بالنم��و الكلي ف��ي العالم، تواص��ل الحكومة الس��عودية 
تقدي��م “الرؤي��ة الس��عودية 2030 »الت��ي أطلقتها في ش��هر أبريل من 
عام 2016م متزامن��ة مع العديد من اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية 
واالجتماعية هادفة بذلك إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على 

النفط. 
إن من ش��أن انتعاش أس��عار النفط والتي وصلت إلى  28 دوالرًا للبرميل 
نهاية عام 2015م أن يعزز ويدفع بسياس��ة التوس��ع المالي الحكومي 
قدم��ًا عل��ى الرغ��م مم��ا ق��د ينجم ع��ن خف��ض الدع��م الحكومي 
لمنتج��ات الطاقة وف��رض ضريبة القيمة المضافة من رياح معاكس��ة 
قصيرة األجل في وجه النمو األولي إال أن أثرها الطويل سيكون إيجابيًا 
وس��يحفز المنتجين والمس��تهلكين عل��ى رفع كفاءته��م مع تنويع 
اإلي��رادات الحكومية، إذ ينبغي لإلنفاق االس��تهالكي أن يس��تفيد من 
مزي��ج الفرص التي تتمثل في زيادة فرص العمل وانضمام النس��اء إلى 
القوى العاملة والمبادرات الحكومية المباشرة التي تهدف إلى تطوير 

القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تس��عى رؤي��ة المملك��ة العربي��ة الس��عودية 2030 إلى التهيئ��ة لتحول 
االقتص��اد وخف��ض اعتم��اده على القط��اع النفط��ي وتنوي��ع مصادر 
الدخ��ل من خالل التركيز عل��ى قطاعات أخرى مث��ل التعليم والصحة 
والبنية التحتية والقطاع العسكري والسياحة، معتمدة في ذلك على 

ثالث محاور رئيسة هي:
• مجتمع حيوي 	
• وطن طموح 	
• اقتصاد مزدهر 	

ولكل منه��ا أهدافه الخاص��ة المرجو تحقيقه��ا بحلول عام 
2030 م.

المب��ادرات الحكومي��ة للمؤسس��ات 
ف��ي  المصرفي��ة  غي��ر  االئتماني��ة 

المملكة العربية السعودية
العرب��ي  النق��د  مؤسس��ة  ش��كلت 

الس��عودي بموجب ق��رار المحافظ 
رقم م/65 تاري��خ 09 ذي القعدة 

عل��ى  للرقاب��ة  لجاًن��ا  1437ه 
ف��ي  التموي��ل  ش��ركات 

الب��الد م��ن أج��ل إث��راء 
الدائ��ر  النق��اش 

المبادرات  ح��ول 
الجديدة 
وتقديم 



االقتراحات حول نمو القطاع واستقراره. 
كما يتوقع لهذه اللجان أن تتعاون مع وزارة اإلسكان وصندوق التنمية 
العقاري��ة وأن تس��د الفجوة بي��ن ممثلي الش��ركات المالي��ة والهيئات 
الحكومية لتبدأ في مناقش��ة التحديات الرئيس��ية مثل فرض الرسوم 
على األراضي غير المطورة )وزارة اإلسكان( والمسائل المتعلقة بتمويل 
المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة )الهيئ��ة العامة للمنش��آت الصغيرة 

والمتوسطة(.

ضوابط الرقابة الداخلية
إن إدارة شركة النايفات مسئولة عن مراجعة الرقابة الداخلية مراجعة 
كافية وفعالة وتشمل هذه المراقبة  السياسات واإلجراءات ، العمليات 
وأنظمة المعلومات حس��ب ما يوافق عليه مجلس اإلدارة بما يس��هل 
تحقي��ق عملي��ات ذات كف��اءة وفعالية عالي��ة. ويضمن نظ��ام الرقابة 
الداخلي��ة نوعية التقاري��ر الخارجية والداخلية، الحفاظ على الس��جالت 
واإلج��راءات المالئمة، االلت��زام بالقواعد واإلنظمة النافذة والسياس��ات 
الداخلية فيما يخص س��ير العمل. إال أن المس��ئولية عن اي نظام رقابة 
داخلي��ة تقع على عاتق مجلس اإلدارة، كما أن نظ��ام الرقابة الداخلية 
مصمم إلدارة اإلجراءات والضوابط، وليس لتقليل مخاطر اإلخفاق في 
تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة. وفي عام 2018م بذلت الشركة 
كافة جهودها لكي تضمن استمرار عمل نظام الرقابة الداخلية طبقًا 
للتعليم��ات المتعلقة بضوابط الرقابة الداخلية الصادرة عن مؤسس��ة 
النق��د العرب��ي الس��عودي، وال��ذي يمث��ل إج��راءات متواصل��ة لتحديد 
وتقيي��م إدارة المخاط��ر الكبي��رة الت��ي تواجهه��ا الش��ركة. وقد تمت 
مراجع��ة توصي��ات المراجع الخارج��ي وفريق تفتيش مؤسس��ة النقد 
أثناء زياراتهم التفتيش��ية عل��ى الفور ومن ثم اتخاذ اإلج��راءات الالزمة 
من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة و إدارة الش��ركة ألخذها بعين 
اإلعتبار بم��ا يحمي مصالح الش��ركة. وكجزء من تقييم الش��ركة. فإن 
نظام الرقابة الداخل��ي المعتمد يوفر تأكيدا معقوال بالنس��بة لنزاهة 

وموثوقية ضوابط الرقابة الموضوعة والتقارير التي تصدرها اإلدارة.

المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
إن مجل��س اإلدارة مس��ئول ع��ن الرقاب��ة الداخلي��ة في الش��ركة وعن 
مراجعة مدى فعاليتها ولذلك وضع المعايير والسياس��ات واإلجراءات 
الرئيس��ية التي تهدف إلى تحقيق رقابة فعالة من أجل حماية األصول 
والخص��وم م��ن االس��تخدام أو التصرف غي��ر المفوض، الحف��اظ على 
المالي��ة  المعلوم��ات  وموثوقي��ة  الصحيح��ة  المحاس��بية  الس��جالت 
المس��تخدمة ضمن العمل  وهذه اإلج��راءات مصممة إلدارة وتخفيف 
مخاط��ر اإلخفاق ف��ي تحقيق أه��داف العم��ل، والخس��ائر أو االحتيال. 
وكان ق��د تم اعتماد العم��ل باألنظمة واإلجراءات المتعلقة باس��تمرار 
تحدي��د وتقيي��م وإدارة المخاطر الرئيس��ية التي تواجه الش��ركة خالل 

السنة.

الموارد البشرية
تهتم الش��ركة برأس المال البش��ري من حيث التطوير والتدريب  ويتم 
تدريب جميع الموظفين بش��كل دوري بالدورات التطويرية التخصصية 
واإللزامي��ة كاال��دورات في مجال غس��ل األم��وال ومكافح��ة اإلرهاب  
وكذل��ك اهتمام الش��ركة بتوطي��ن الوظائف واإلح��الل قصير وطويل 
الم��دى، إضافة إل��ى التعاون مع الجه��ات األكاديمي��ة لتدريب الطالب 
واس��تقطاب المتميزي��ن منه��م ، كبرنام��ج وظيفت��ك بعثت��ك المبرم 
بين مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي ووزارة التعلي��م ، والتعاون في 
التدري��ب التعاوني مع جامعات الملك س��عود وجامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية والغرفة التجارية بالرياض .
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نتائج أعمال الشركة
فيما يلي مقارنة لنتائج اعمال الشركة لعام 2018م مع نتائج اعمالها عن عام 2017م.

 

عام 2017 م )ألف ريال( عام 2018 م )ألف ريال( 

172,368169,578   صافي الدخل للسنة 
2.032.08ربح السهم بالريال 

يعود السبب الرئيسي الرتفاع صافي الدخل لهذا العام 2018م مقارنة بالعام الماضي 2017م:
• تحسن األداء االئتماني للمحفظة	
• زيادة اإليرادات	
• التوسع في فتح الفروع	
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المبيعات
حققت الش��ركة مبيعات لعام 2018م مبلغ وقدرة خمسمائة وخمسة 

وتس��عون ملي��ون وثمانمائة وتس��عة وتس��عون أل��ف وس��تمائة واثنين 

وخمس��ون ريال )595,899,652 ريال ( مقارن��ة بمبيعات عام 2017م بمبلغ 

وقدرة أربعمائة وخمس��ة وتسعون مليون وس��بعمائة وستة وعشرون 

ألف وخمس��مائة ريال  )495,726,500 ريال(، أي بنس��بة نم��و )20.21 ٪( وذلك 

حسب الجدول التالي:
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التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة :

التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة 2018
النسبة المئوية المبيعات المنطقة 
28% 169,507,350 الوسطى

19% 110,818,562 الغربية 

16% 92,510,939 جنوب 

11% 67,886,721 الشرقية 

26% 155,176,080 مركز االتصال

100% 595,899,652 اإلجمالي 

21



71.68  %
شركة فالكم القابضة

25.37  %  

أفراد سعوديون
وشركات أخرى

2.95 %  
صندوق فالكم لحقوق الملكية الخاصة

ت��م زي��ادة رأس مال الش��ركة في 28 – 02 – 2018 م من س��تمائة وخمس��ة وثالث��ون مليون ري��ال  635,000,000( ري��ال ( ، إلى ثمانمائة وخمس��ون مليون ريال 

850,000,000( ريال (  وذلك عن طريق رسملة األرباح المبقاة بمبلغ وقدرة مائة وتسعة وسبعون مليون واربعمائة وستة وثالثون الف ريال    ) 179,436,000 ريال( 

واالحتياطي النظامي بمبلغ وقدرة خمس��ة وثالثون مليون وخمسمائة واربع وستون الف ريال )35,564,000 ريال( وذلك بعد توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 

01 – 02 – 2018 م و ت��م الحص��ول على عدم ممانعة مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي والتصويت عليه من قبل الجمعية العامة الغير عادية للش��ركة 

واعتماده بتاريخ 28 – 02 – 2018 م.

قيمة الحصص ) بالريال (عدد الحصصنسبة الملكيةالمساهمين

71.6860,925,773609,257,730 %شركة فالكم القابضة

2.952,505,82725,058,270 %صندوق فالكم لحقوق الملكية الخاصة

25.3721,568,400215,684,000 %أفراد سعوديون وشركات أخرى

85,000,000850,000,000 100 %اإلجم�����������������������الي

رأس المال :
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71.68  %
شركة فالكم القابضة

25.37  %  

أفراد سعوديون
وشركات أخرى

2.95 %  
صندوق فالكم لحقوق الملكية الخاصة
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شركة النايفات بشكل استباقي المعيار الدولي التاسع للتقارير المالية 
اعتب��ارًا م��ن 1 يناي��ر 2017م أي قبل عام من اعتماده. وتس��عى الش��ركة 
باس��تمرار إل��ى أن تك��ون رائدة ف��ي هذا المج��ال بين ش��ركات التمويل 
غير المصرفية فيما يتعلق بحوكمة الش��ركات ولتتمكن الش��ركة من 
تحقيق أهدافها وتنفيذ اس��تراتيجيتها فإنها تقوم بمراجعة وتحديث 

سياساتها ومعاييرها بانتظام.

اتباع نهج يركز على العميل
إن نه��ج ش��ركة النايفات الذي يرك��ز على العمالء هو من بين األس��باب 
الرئيسة لنموها المس��تمر ويساعد على تميزها عن منافسيها. ويعتبر 
عمالء الشركة من أهم أولوياتها وأحد ثرواتها وتعتبر الشركة عمالءها 
العنصر األس��اس في وجودها واس��تمراريتها، ولطالم��ا كان االهتمام 
برعاية العمالء وإرضائهم هو أحد أهم المحفزات في جميع سياسات 
وإجراءات الشركة لتطوير أعمالها، ولخدمة العمالء بشكل أفضل فإن 
الفت��رة الزمنية بين تقديم طلب التموي��ل والحصول عليه تقلصت إلى 
يومي عمل في بعض الحاالت، وأيضًا تتميز الش��ركة مقارنة بش��ركات 
التمويل غير المصرفية بحصولها على ترخيص مؤسس��ة النقد العربي 
الس��عودي إلصدار منتج تموي��ل بطاقات االئتمان الذي س��وف إطالقه 
ع��ام 2019م من اجل زي��ادة قدرتها على توفير منتج��ات تمويلية أخرى 

تلبي احتياجات العمالء .

قاعدة عمالء مستقرة وراسخة
قدمت ش��ركة النايفات على مدى الس��نوات الس��بعة عش��ر الماضية 
خدماته��ا ألكثر م��ن 220,000 عمي��ل معظمهم من موظف��ي القطاع 
الحكوم��ي والخاص وقد أس��همت قاعدة عمالء الش��ركة التي يغلب 
على تركيبتها موظف��ي القطاع الحكومي والخ��اص الذين يتمتعون 
بدخل ثابت واس��تقرار وظيفي ف��ي الحد من المخاط��ر االئتمانية التي 

تتعرض لها الشركة.

منتجات متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية
تتوخ��ى النايف��ات ف��ي أنش��طتها االلت��زام الت��ام بأح��كام الش��ريعة 
اإلس��المية حي��ث تق��وم بتزوي��د عمالئه��ا بمجموع��ة م��ن المنتجات 
المالي��ة المتوافقة مع مب��ادئ وأحكام الش��ريعة اإلس��المية، وترتكز 
أه��م منتج��ات الش��ركة عل��ى صي��غ التموي��ل اإلس��المية المتمثل��ة 
بالت��ورق والمرابحة واإلجارة وتعتقد النايفات أن اس��تمرار نمو االقتصاد 
السعودي إلى جانب التوسع في القطاع المصرفي سيعزز من الطلب 
على التس��هيالت التمويلي��ة المتوافقة مع مبادئ وأحكام الش��ريعة 

اإلسالمية.

المحافظة على مستوى عاٍل من جودة محفظة التمويل
تعتم��د النايف��ات إطار عم��ل منهج��ي دقيق لتقيي��م االئتم��ان وإدارة 
المخاطر يكفل لها تحديد وضبط وإدارة المخاطر، وتعتبر إدارة االئتمان 
من اإلدارات المهمة في الشركة وقد قامت الشركة بتنظيم وتبسيط 
العمليات واألنظمة المع��دة للحفاظ على جودة محفظتها باإلضافة 
إلى تقييمه��ا المالءة المالية للعميل فإن الش��ركة تقوم أيضًا بتقييم 

السلوك واألنماط االستهالكية للعمالء قبل الموافقة على أي تمويل.

التقييم االئتماني
يختص فري��ق االئتمان في الش��ركة بإجراء دراس��ة مس��تقلة للتحقق 
من أوض��اع العمالء وتقيي��م احتياجاته��م المالية وتحلي��ل قدراتهم 
على تس��ديد التسهيالت التمويلية مس��تخدما في ذلك وسائل تقنية 
متقدم��ة، لغ��رض التقييم االئتمان��ي للعمالء، وتعتمد الش��ركة نهجًا 
مزدوج��ًا لتحديد نتيج��ة التقييم )بناء على المعلوم��ات المقدمة في 
الطلب واس��تنادا الى تقارير الشركة الس��عودية للمعلومات االئتمانية 
»س��مة«( وتعتمد الش��ركة على تقارير »س��مة« االئتمانية لألفراد إضافة 
ال��ى نظامه��ا الخ��اص لتحدي��د التقيي��م االئتمان��ي النهائ��ي للعميل 

الطرح العام
ت��م الحص��ول على خط��اب ع��دم ممانع��ة مؤسس��ة النق��د العربي 
الس��عودي على طرح الش��ركة العام ، وقد بدأت الش��ركة في تجهيز 

وإعداد ملف الطرح وتعيين : 
• المستش��ار المال��ي ومدير االكتت��اب ومتعهد التغطي��ة )األهلي 	

كابيتال( 
• المستشار المالي المشارك )فالكم للخدمات المالية( 	
• المستشار القانوني )مكتب الضبعان للمحاماة( 	
• مستش��ار العناي��ة المهني��ة الالزم��ة المال��ي )ك��ي ب��ي ام ج��ي 	

)KPMG( الفوزان وشركاه( 
• مستشار دراسة السوق )ساذرالند للخدمات العالمية الخاصة( 	
• المحاس��ب القانوني )برايس وتر هاوس كوبرز )PWC( محاسبون 	

قانونيون( 
وبتاريخ 18/11/1439ه� )الموافق 31/07/2018م( وافقت الجمعية العامة غير 
العادية للش��ركة على زيادة رأس مال الشركة من ثمانمائة وخمسون 
ملي��ون ري��ال 850,000,000( ريال(  إلى مليار ومائتان وخمس��ة عش��ر مليون 
ري��ال )1,215,000,000 ري��ال(  وذلك بإصدار س��تة وثالثين مليون وخمس��مائة 
ألف س��هم عادي جديد )36,500,000( تمثل ما نس��بته ) 30.041  ٪ ( من رأس 
مال الشركة بعد الزيادة وذلك عن طريق الطرح العام األولي كما تمت 
الموافقة في نفس الجمعية على تنازل المساهمين الحاليين عن حق 

األولوية في االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال

العالمة التجارية 
تحظى العالمة التجارية لش��ركة النايفات باإلنتشار الواسع في جميع 
أنحاء المملك��ة بفضل تاريخه��ا العريق في تقديم خدم��ات التمويل 
وال��ذي يمتد لقرابة 17 عامًا وتتمتع الش��ركة بمكان��ة رائدة في تقديم 
منتج��ات وخدمات التمويل اإلس��المي الش��امل حي��ث حققت نجاحا 
ملحوظًا في قطاع شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، 
و تتب��وأ حالي��ًا مكان��ة مرموق��ة بي��ن أكبر الش��ركات. كما قد رس��خت 
الش��ركة حضورها القوي وس��معتها الجيدة في القط��اع المالي في 
المملكة مما جعلها مقياس��ًا للخدمات الجيدة التي تقدمها شركات 

التمويل غير المصرفي.

شبكة التوزيع 
ش��ركة النايفات هي واحدة من أكبر ش��ركات التموي��ل غير المصرفي 
من حيث عدد الف��روع والتغطية الجغرافية. و تمتاز بانتش��ار جغرافي 
واسع النطاق بشبكة فروع يبلغ عددها 24 فرعًا باإلضافة إلى مكتبها 
الرئيس��ي موزعة عل��ى 12 منطقة في المملكة. مم��ا يتيح لها إمكانية 
تلبي��ة احتياج��ات قاع��دة عمالئه��ا المتنوعة ف��ي القطاعي��ن الخاص 
والحكومي إضافة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أن 
الشبكة الواسعة للشركة تمكنها من الحفاظ على أعمالها وتنميتها 

وخدمة ودعم عمالئها من مواقع قريبة.

سياسة المطابقة وااللتزام والحوكمة
تحاف��ظ ش��ركة النايفات عل��ى إتب��اع أعل��ى معايي��ر األداء والمطابقة 
وااللت��زام والتقاري��ر والش��فافية وبفض��ل الجه��ود االس��تباقية لفريق 
اإلدارة وسياس��ات الش��ركة الراس��خة، فقد استوفت الش��ركة مسبقا 
جمي��ع متطلبات الترخيص المطلوبه من قبل مؤسس��ة النقد العربي 
الس��عودي، وكان��ت م��ن أوائل الش��ركات الت��ي حصلت عل��ى ترخيص 
لممارسة األنشطة التمويلية  في المملكة واليوم تتبؤ شركة النايفات 

مكانة رائدة في قطاع شركات التمويل غير المصرفي.
باإلضاف��ة لذل��ك فق��د طبق��ت الش��ركة معايي��ر المحاس��بة الدولية 
للتقارير المالية بش��فافية عام 2014م، قبل التنفيذ المعتمد للممارسة 
المحاسبية في عام 2017م ) بالنسبة للشركات غير المدرجة (. واعتمدت 
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باالستناد الى المعلومات الواردة في طلب التمويل.
وبفضل تبنيها نهج النظام االئتماني المزدوج تصدر الشركة موافقات 
إلكتروني��ة س��ريعة دون أدن��ى تدخ��ل للعملي��ات اليدوي��ة مم��ا يتي��ح 
له��ا معالج��ة فورية لطلب��ات التموي��ل بأعل��ى مس��تويات الدقة في 
التقيي��م وبأدن��ى حد م��ن مخاطر األخطاء البش��رية، ع��الوة على ذلك 
فإن الموافق��ات االئتمانية لدى النايفات تعتمد على عمليات حس��ابية 
محايدة ومصممة بشكل محكم ال تنطوي على أي اعتبارات شخصية 
مما يتي��ح للنايفات الحد من مخاطر االئتم��ان والمحافظة على جودة 

أصولها.

آلية التحصيل
تعتم��د ش��ركة النايفات آلي��ة تحصيل متع��ددة المس��ارات، حيث يتم 
اس��تالم األقس��اط الدورية المس��تحقة بموجب مس��تندات التحصيل 
المختلف��ة مث��ل الخص��م المباش��ر م��ن الحس��اب البنك��ي للعمي��ل 
والتعليم��ات القائم��ة للتس��ديد ويدعم ه��ذه العملي��ة فريق تحصيل 
يتمتع بمس��توى عالي من الخبرة والكف��اءة ومزود بأنظمة ذكية، كما 
أن الشركة تستعين بفرق تحصيل خارجية للتعامل مع حاالت التقصير 
ف��ي التس��ديد ف��ي المواعيد المح��ددة، وم��ن الجدير بالذك��ر أن فرق 
التحصي��ل مدعومة بفرق قانوني��ة داخلية وخارجية، ولقد انعكس��ت 
فعالي��ة إدارة التحصي��ل ف��ي الش��ركة بص��ورة واضح��ة بقدرتها على 

المحافظة على مستويات عالية من كفاءة عمليات التحصيل.

الوصول إلى التمويل
بفض��ل س��جلها الناج��ح ال��ذي يمتد لعق��د ونصف من الزم��ن نجحت 
الش��ركة ف��ي إقام��ة عالق��ات عم��ل وثيق��ة م��ع البن��وك والمص��ارف 
ناجح��ة  عم��ل  بعالق��ات  النايف��ات  وتتمت��ع  اإلق��راض،  ومؤسس��ات 
وتس��هيالت ائتمانية معتمدة قائمة مع البنوك الرئيس��ة في المملكة 
مما يوفر لها انسيابًا منتظمًا من التدفقات التمويلية بتكلفة معقولة 
ويخفف جزئي��ًا من ارتفاع أس��عار الفائدة من خالل آلي��ات التحوط مع 

البنوك.

فريق إداري ذو كفاءة عالية
ل��دى الش��ركة فري��ق إدارة تنفي��ذي وإداري ذو كف��اءة عالي��ة يتمت��ع 
بمعرف��ة واس��عة وبخب��رة مهني��ة طويلة نتيج��ة عمله ف��ي القطاع 
المصرف��ي، و تعتق��د اإلدارة العلي��ا في الش��ركة أن الخبرة الواس��عة 
للفريق اإلداري مضافًا إليها أنظمة وإجراءات إدارة المخاطر المحكمة، 

ستمكن الشركة من مواجهة التحديات المحتملة.

دور ومهام ومسئوليات مجلس اإلدارة
إن مجل��س إدارة النايف��ات هو الجه��از اإلداري األعلى المس��ؤول أمام 
الجمعي��ة العام��ة للمس��اهمين ع��ن إدارة الش��ركة حس��ب النظام 
األس��اس الخ��اص به��ا  واألنظم��ة ذات العالق��ة، وم��ن أب��رز المه��ام 
والوظائف الرئيس��ية للمجلس رسم واعتماد التوجهات االستراتيجية 
واألهداف الرئيسية للشركة ووضع ومتابعة إجراءات الرقابة الداخلية 
والحوكم��ة وإدارة المخاط��ر وضم��ان كفاءته��ا وفاعليته��ا واعتماد 
الموازنات الرئيسة والسياس��ات المالية ومتابعة ومراقبة أداء الشركة 
وأعم��ال اإلدارة التنفيذي��ة به��ا، بجانب وض��ع السياس��ات التي تنظم 
العالق��ة م��ع أصح��اب المصال��ح وتحم��ي حقوقه��م، بما ف��ي ذلك 
وضع واعتماد السياس��ات التي تؤكد وتضمن التطبيق واإلشراف على 
تنفي��ذ اللوائح النظامية وااللتزام باإلفص��اح عن المعلومات الجوهرية 
المتعلقة بالش��ركة وأدائها والتي من ش��أنها أن تس��اعد مس��اهمي 
الش��ركة في تقييم أص��ول ومطلوبات الش��ركة، ه��ذا باإلضافة إلى 

المهام األخرى التي ورد تفصيلها في النظام األساس للشركة .
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مجلس اإلدارة 
وفقًا للنظام األساسي للشركة يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة لمدة )3( سنوات، و تم انتخاب اعضاء 
المجلس للدورة الحالية من قبل الجمعية العامة لمدة )3( سنوات ابتداًء من تاريخ 25 – 09 – 2016 م ويبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي بما فيهم 

الرئيس )9( أعضاء ومنهم عضو تنفيذي )1( والباقي أعضاء غير تنفيذيين.

وقد عقد مجلس اإلدارة للدورة الحالية خالل العام 2018م )6( اجتماعات وفيما يلي بيانًا بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة والحضور حسب الجدول التالي:

العضويةاالسمم
تواريخ اجتماع مجلس اإلدارة لعام 2018

المجموع
نسبة 
الحضور 02/0104/1710/0110/2311/1912/25

100%6√√√√√√رئيسًا / غير مستقلسعود بن هويمل الدوسري1
100%6√√√√√√نائب الرئيس/ غير مستقلعبد العزيز بن سعود البليهد2
100%6√√√√√√عضوًا / غير مستقلعطا بن حمد البيوك3
100%6√√√√√√عضوًا تنفيذيًا / غير مستقلعبد المحسن بن عبد الرحمن السويلم4
100%6√√√√√√عضوًا / غير مستقلفهد بن صالح المسبحي5
100%6√√√√√√عضوًا / غير مستقلبندر بن محمد البيز6
83%5-√√√√√عضوًا / مستقلصالح بن ناصر العمير7
83%5-√√√√√عضوًا / مستقلنواف بن عبد اهلل الفوزان8
66%4√√√√غير عضوعضوًا / مستقلمحمد بن طاهر اللوزي * 9

* قدم األستاذ / محمد بن علي الحوقل، استقالته من مجلس اإلدارة بتاريخ 15 – 04 – 2018 م وتم تعيين األستاذ / محمد بن طاهر اللوزي مكانه كعضو 
مستقل 

تصنيف أعضاء مجلس إدارة الشركة 

تاريخ التعيينصفة العضويةالجنسيةالمنصباالسمم

2016/09/25مغير تنفيذي / غير مستقلسعوديرئيس مجلس اإلدارةسعود هويمل فراج الدوسري1

2016/09/25مغير تنفيذي / غير مستقلسعودينائب رئيس مجلس اإلدارةعبد العزيز سعود عمر البليهد2

2016/09/25مغير تنفيذي / غير مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةعطا حمد محمد البيوك3

2016/09/25متنفيذي / غير مستقلسعوديالعضو المنتدب الرئيس التنفيذي عبد المحسن عبد الرحمن مساعد السويلم4

2016/09/25مغير تنفيذي / غير مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةفهد صالح محمد المسبحي5

2016/09/25مغير تنفيذي / غير مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةبندر محمد أحمد البيز6

2016/09/25مغير تنفيذي / مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةصالح ناصر سليمان العمير7

2016/09/25مغير تنفيذي / مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةنواف عبد اهلل علي الفوزان8

2018/07/31مغير تنفيذي / مستقلأردنيعضو مجلس اإلدارةمحمد طاهر عبد الكريم اللوزي9
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التغيير في الملكية خالل عام 2017م و2018م حسب التالي:

اسم العضوم
عدد أسهم الزوجة واألوالد القصرعدد األسهم

2018 – 12 – 312017 – 12 – 312018 – 12 – 312017 – 12 – 31
6,442,3474,012,812303,18991,500سعود هويمل فراج الدوسري1
--5,982,6834,469,416عبد العزيز سعود عمر البليهد2
----عطا حمد محمد البيوك 3
--2,007,8741,500,000عبد المحسن عبد الرحمن مساعد السويلم4
----فهد صالح محمد المسبحي 5
----بندر محمد أحمد البيز6
----صالح ناصر سليمان العمير7
----نواف عبد اهلل علي الفوزان8
----محمد طاهر عبد الكريم اللوزي9

نسب الملكية ألعضاء مجلس اإلدارة

صفة العضويةالجنسيةالمنصباالسمم
الملكية 
المباشرة 

)%(

الملكية 
غير 

المباشرة* 
)%(

تاريخ التعيين

سعود هويمل فراج الدوسري1
رئيس مجلس 

اإلدارة
سعودي

غير تنفيذي / غير 
مستقل

2016/09/25م-%7.58

عبد العزيز سعود عمر البليهد2
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة
سعودي

غير تنفيذي / غير 
مستقل

2016/09/25م-%7.04

عطا حمد محمد البيوك3
عضو مجلس 

اإلدارة
سعودي

غير تنفيذي /غير 
مستقل

2016/09/25م--

عبد المحسن عبد الرحمن 4
مساعد السويلم1

سعوديالعضو المنتدب
تنفيذي / غير 

مستقل
2016/09/25م%2.36%0.78

فهد صالح محمد المسبحي52
عضو مجلس 

اإلدارة
سعودي

غير تنفيذي / 
غير مستقل

2016/09/25م%0.055-

بندر محمد أحمد البيز63
عضو مجلس 

اإلدارة
سعودي

غير تنفيذي / 
غير مستقل

2016/09/25م%0.06-

صالح ناصر سليمان العمير7
عضو مجلس 

اإلدارة
سعودي

غير تنفيذي / 
مستقل

2016/09/25م--

نواف عبد اهلل علي الفوزان84
عضو مجلس 

اإلدارة
سعودي

غير تنفيذي / 
مستقل

2016/09/25م%0.19-

محمد طاهر عبد الكريم اللوزي9
عضو مجلس 

اإلدارة
أردني

غير تنفيذي /
مستقل

2018/07/31م--

*الملكية الغير مباشرة )1 – 2 -3 – 4( مساهمين في شركة فالكم القابضة 
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أعضاء مجلس اإلدارة، اللجان، الخبرات والمؤهالت

سعود هويمل فراج الدوسري – رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت 
األكاديمية 

والعلمية

بكالوريوس في اقتصاد األعمال/ جامعة وودبري / الواليات المتحدة األمريكية 1979م
ماجستير في إدارة األعمال/ جامعة الفيرن / الواليات المتحدة األمريكية 1983م

المناصب 
الحالية

2009م –اآلن  رئيس مجلس إدارة/ شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة
2014م – اآلن رئيس لجنة االئتمان/ شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة

2016م – اآلن  عضو مجلس إدارة/ الشركة التكاملية الخليجية للصناعة –  شركة مساهمة مقفلة
2018م – اآلن  عضو اللجنة االستراتيجية/ شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة

الخبرة العملية 
السابقة

2002م – 2009م  المدير العام/ شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة
1999م – 2000م  نائب المدير العام/ البنك العربي الوطني– شركة مساهمة في مجال الخدمات البنكية

1991م – 1999م مدير عام إدارة البطاقات االئتمانية ورئيس اللجنة القيادية للقياس في آسيا والشرق األوسط للبطاقات/ 
مجموعة سامبا المالية– شركة مساهمة

1988م – 1991م  مدير إدارة قطاع كبار العمالء واألفراد/ مجموعة سامبا المالية– شركة مساهمة
1986م – 1988م  مدير فروع المنطقة الوسطى/ مجموعة سامبا المالية– شركة مساهمة

1984م – 1986م  مدير إدارة شؤون فرع الخرج / مجموعة سامبا المالية– شركة مساهمة
1980م – 1982م مشرف قسم االسهم/ مجموعة سامبا المالية– شركة مساهمة

عبد العزيز سعود عمر البليهد – نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت 
األكاديمية 

والعلمية
بكالوريوس في اإلدارة الصناعية/ جامعة أوريجون/ الواليات المتحدة األمريكية 1981م

المناصب 
الحالية

2016م –اآلن  نائب رئيس مجلس إدارة/ شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة
2014م –اآلن  عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة

2018م –اآلن  عضو مجلس إدارة/ شركة المسارات المتكاملة لتأجير السيارات–  شركة مساهمة مقفلة
2016م –اآلن  عضو مجلس إدارة/ شركة التكاملية الخليجية للصناعة –  شركة مساهمة مقفلة

1981م –اآلن  الرئيس التنفيذي / شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاوالت –   شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخبرة العملية 
السابقة

2010م – 2016م عضو مجلس إدارة/ شركة األهلية للتأمين التعاوني –  شركة مساهمة 

عطا حمد محمد البيوك، عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت 
األكاديمية 

والعلمية

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال/ جامعة الملك سعود/ المملكة العربية السعودية 1963م
الزمالة من مجمع المحاسبين القانونيين/ المملكة المتحدة 1973م

الزمالة من جمعية المحاسبين والمراجعين/ جمهورية مصر العربية 1974م
مستشار إداري/ وزارة التجارة واالستثمار ترخيص رقم 87/ المملكة العربية السعودية 1990م

مترجم معتمد /  وزارة التجارة واالستثمار ترخيص رقم 106/ المملكة العربية السعودية 1985م
عضوية )عضو مؤسس( / الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين / المملكة العربية السعودية 1992م

المناصب 
الحالية

2016م –اآلن  عضو مجلس اإلدارة / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة
2016م –اآلن  عضو لجنة المخاطر / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة

2017م –اآلن  عضو مجلس إدارة / شركة المسارات المتكاملة لتأجير السيارات–   شركة مساهمة مقفلة 
2016م –اآلن  عضو مجلس إدارة / الشركة التكاملية الخليجية للصناعة–   شركة مساهمة مقفلة 

1977م – مدير مكتب/ البيوك محاسبون قانونيون –  مؤسسة فردية

الخبرة العملية 
السابقة

2011م – 2014م عضو مجلس إدارة / شركة فالكم للخدمات المالية–  شركة مساهمة مقفلة 
1973م – 1984م شريك منتدب / ارنست ويونغ الرياض–  شركة مساهمة مقفلة 

1970م – 1973م محاسب متدرب / مكتب نيفيل راسل محاسبون قانونيون–  المملكة المتحدة 
1963م – 1970م: محاسب ونائب مدير اإلدارة المالية / شركة بترومين–   شركة مساهمة 
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عبد المحسن عبد الرحمن مساعد السويلم، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي 

المؤهالت 
األكاديمية 

والعلمية

بكالوريوس في إدارة األعمال/ جامعة الملك سعود/ المملكة العربية السعودية 1992م
مستشار مالي/ وزارة التجارة واالستثمار ترخيص رقم 130/ المملكة العربية السعودية 2003م

مستشار إداري/ وزارة التجارة واالستثمار ترخيص رقم 245/ المملكة العربية السعودية 1997م

المناصب 
الحالية

2008م–اآلن  عضو مجلس إدارة / شركة المخازن والخدمات المساندة –  شركة مساهمة مقفلة
2013م–اآلن  عضو مجلس إدارة / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة

2014م–اآلن  العضو المنتدب  و الرئيس التنفيذي / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة
2015م–اآلن  عضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة األصول والخصوم / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة

2016م–اآلن  عضو مجلس إدارة و عضو لجنة المراجعة / الشركة التكاملية الخليجية للصناعة–  شركة مساهمة مقفلة
 / الترشيحات والمكافأت  اللجنة اإلستراتيجية وعضو لجنة  التنفيذية وعضو  اللجنة  إدارة و عضو  2017م–اآلن  عضو مجلس 

شركة فالكم القابضة –  شركة مساهمة مقفلة
2017م – اآلن عضو مجلس إدارة / شركة المسارات المتكاملة لتأجير السيارات –  شركة مساهمة مقفلة

2018م –اآلن  عضو اللجنة االستراتيجية / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة
2018م–اآلن  نائب رئيس مجلس إدارة / شركة فالكم للخدمات المالية شركة –  شركة مساهمة مقفلة

2018م–اآلن  رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت / شركة فالكم للخدمات المالية شركة –  شركة مساهمة مقفلة

الخبرة العملية 
السابقة

2010م – 2014م الرئيس التنفيذي / شركة المخازن والخدمات المساندة –  شركة مساهمة مقفلة
2010م – 2016م عضو مجلس إدارة / شركة الخزف السعودي–  شركة مساهمة 

2010م – 2016م عضو مجلس إدارة / شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو( –  شركة مساهمة 
2009م – 2012م عضو مجلس إدارة / الشركة العربية لألنابيب –  شركة مساهمة 

2003م – 2005م مدير إدارة التسويق واستراتيجية الشرائح في تطوير األعمال / مصرف الراجحي–  شركة مساهمة 
1999م – 2003م رئيس إدارة التسويق / البنك العربي الوطني –  شركة مساهمة 

1993م – 1999م مدير أول في البنك السعودي األمريكي )مجموعة سامبا المالية حاليًا( –  شركة مساهمة مقفلة

صالح ناصر سليمان العمير، عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت 
األكاديمية 

والعلمية

بكالوريوس في إدارة األعمال /جامعة جنوب فلوريدا/ الواليات المتحدة األمريكية 1981م
الماجستير في إدارة التغيير/ جامعة سوانزي/ ويلز -بريطانيا 2010م

الزمالة األمريكية في التأمين الطبي /جمعية التأمين الطبي األمريكية )HIAA( / الواليات المتحدة األمريكية 2000م
شهادة الكفاءة المهنية في التأمين العام/ معهد تشارتد للتأمين / بريطانيا 1994م

المناصب 
الحالية

2016م –اآلن  عضو مجلس إدارة  و عضو لجنة األصول والخصوم / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة
2017م –اآلن  عضو مجلس إدارة / الشركة المتحدة للتأمين –  شركة مساهمة مقفلة

الخبرة العملية 
السابقة

ذات  شركة  المتحدة–    العربية  اإلمارات  دبي/  سوليوشنز  هيلت  هايبري  /شركة  المديرين  مجلس  رئيس  2015م  2006م– 
مسؤولية محدودة

2010م – 2013م عضو مجلس إدارة  ورئيس اللجنة التنفيذية /شركة نجم –  شركة مساهمة مقفلة
2011م – 2013م رئيس التنفيذي /شركة أمانة للتأمين التعاوني –  شركة مساهمة 

2006م – 2010م رئيس التنفيذي /شركة سوليدرتي السعودية للتكافل –  شركة مساهمة 
1993م – 2006م نائب رئيس/ شركة التعاونية للتأمين –  شركة مساهمة 

1982م – 1990م مدير التدريب االستراتيجي والموارد البشرية / شركة االتصاالت السعودية –  شركة مساهمة 

29



فهد صالح محمد المسبحي، عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت 
األكاديمية 

والعلمية

بكالوريوس في المحاسبة/ جامعة الملك سعود/ المملكة العربية السعودية 1987م
عضو / الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1992م

المناصب 
الحالية

2013م–اآلن  عضو مجلس إدارة  / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة
2014م–اآلن  عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة

2015م–اآلن  عضو اللجنة التنفيذية / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة
2014م –اآلن  عضو لجنة االئتمان / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة

2017م –اآلن  رئيس مجلس إدارة / شركة المسارات المتكاملة لتأجير السيارات –  شركة مساهمة مقفلة
2016م –اآلن  رئيس مجلس إدارة / شركة التكاملية الخليجية للصناعة –  شركة مساهمة مقفلة

2014م –اآلن  رئيس مجلس المديرين / شركة مجموعة البحر المتوسط لوساطة التأمين–   شركة ذات مسؤولية محدودة 
2007م –اآلن  رئيس مجلس إدارة / شركة البحر المتوسط السعودية لالستثمار –  شركة مساهمة 

2005م –اآلن  عضو مجلس المديرين / شركة سعودي أوجيه لالتصاالت–   شركة ذات مسؤولية محدودة.

الخبرة العملية 
السابقة

1988م – 2017م مستشار أول/ سعودي أوجيه –  شركة ذات مسؤولية محدودة 
2010م – 2015م عضو مجلس إدارة /  شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو( –  شركة مساهمة

2010م – 2013م عضو مجلس إدارة / شركة أمانة للتأمين التعاوني–  شركة مساهمة

نواف عبد اهلل علي الفوزان، عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت األكاديمية 
والعلمية

بكالوريوس في المحاسبة/ جامعة الملك سعود/ المملكة العربية السعودية 1994م
ماجستير في إدارة األعمال/ جامعة ديترويت، ميشيغان/ الواليات المتحدة األمريكية 1997م

المناصب الحالية

2016م –اآلن  عضو مجلس إدارة  وعضو لجنة المخاطر / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة مقفلة
2016م –اآلن  رئيس تنفيذي /شركة أساسيات الغذاء للتجارة–  شركة ذات مسؤولية محدودة 

2018م –اآلن  عضو مجلس مديرين /شركة شور العالمية–  شركة ذات مسؤولية محدودة
2018م –اآلن  عضو مجلس مديرين /شركة ثمين فراقنانس – بريطانيا–  شركة ذات مسؤولية محدودة 

2018م –اآلن  رئيس مجلس المديرين / شركة الغذاء المتخصص–  شركة ذات مسؤولية محدودة 
2004م –اآلن  رئيس مجلس المديرين /شركة الفوزان للتوزيع–  شركة ذات مسؤولية محدودة

الخبرة العملية 
السابقة

2009م – 2016م رئيس تنفيذي / شركة فالكم للخدمات المالية )عمان( –  شركة مساهمة 
2006م – 2016م رئيس خدمات االستثمارات الخاصة / شركة فالكم للخدمات المالية–  شركة مساهمة 

2001م – 2006م مدير إدارة النقد ومدير القنوات البديلة / البنك السعودي الهولندي–  شركة مساهمة 
2000م – 2001م مدير تطوير األعمال/ شركة أول نت – شركة ذات مسؤولية محدودة

1999م – 2000م مدير التسويق والمبيعات/ شركة أول نت–  شركة ذات مسؤولية محدودة 

بندر محمد أحمد البيز، عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت األكاديمية 
والعلمية

بكالوريوس في المحاسبة/ جامعة الملك سعود/ المملكة العربية السعودية 2001م

المناصب الحالية

2013م –اآلن  عضو مجلس إدارة  / شركة النايفات للتمويل –  شركة مساهمة مقفلة
2014م –اآلن  مدير إدارة العمليات / شركة فالكم للخدمات المالية –  شركة مساهمة مقفلة

2015م –اآلن  عضو لجنة الترشيحات والمكافآت و عضو اللجنة التنفيذية / شركة النايفات للتمويل–  شركة مساهمة 
مقفلة

2016م –اآلن  عضو لجنة المخاطر / شركة النايفات للتمويل –  شركة مساهمة مقفلة

الخبرة العملية 
السابقة

2013م – 2014م مدير إدارة العمليات )مكلف( / شركة فالكم للخدمات المالية –  شركة مساهمة مقفلة
2007م – 2013م مشرف العمليات / شركة فالكم للخدمات المالية –  شركة مساهمة مقفلة 
2005م – 2006م مدير حسابات العمالء / شركة أوراق الجزيرة  –  شركة ذات مسئولية محدودة 

2002م – 2005م مساعد مدير العمليات / بنك الرياض –  شركة مساهمة 
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محمد طاهر عبد الكريم اللوزي، عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت األكاديمية 
والعلمية

بكالوريوس في االقتصاد واإلحصاء/ الجامعة األردنية/ المملكة األردنية الهاشمية 1990م
ماجستير في تمويل الشركات/ جامعة سالفورد/مانشستر، المملكة المتحدة 2000م

شهادة محلل مالي معتمد )CFA( / معهد المحللين الماليين المعتمدين/ الواليات المتحدة األمريكية 2006م
األمريكية  المتحدة  الواليات   /)AAFM( المالية  لإلدارة  األمريكية  االكاديمية   /)CIPOS( األولية  الطروحات  شهادة 

2007م
الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية )CME1(/ هيئة السوق المالية/ المملكة العربية السعودية 2009م

المناصب الحالية
اللجنة  وعضو  المراجعة  لجنة  وعضو  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  ورئيس  إدارة  مجلس  عضو  –اآلن   2018م 

االستراتيجية / شركة النايفات للتمويل –  شركة مساهمة مقفلة
2017م –اآلن  نائب الرئيس التنفيذي / بيت التمويل السعودي الكويتي –  شركة مساهمة 

الخبرة العملية 
السابقة

–  شركة  الكويتي  التمويل السعودي  بيت  الخاصة / شركة  المصرفية االستثمارية والملكية  – 2017م مدير  2013م 
مساهمة

2006م – 2013م مدير مجموعة االستثمار المصرفي / شركة فالكم للخدمات المالية –  شركة مساهمة مقفلة 
2004م – 2006م عضو هيئة التدريب / المعهد المصرفي / مؤسسة النقد العربي السعودي

األردنية  المملكة   / االجتماعي  الضمان  أموال  استثمار  صندوق   / الشركات  تمويل  قسم  رئيس  2004م   – 2002م 
الهاشمية

للضمان  العامة  المؤسسة   / والمشاريع  األسهم  إدارة  لدى  أول  مالي  ومحلل  محفظة  مدير  2002م   – 1991م 
االجتماعي/ المملكة األردنية الهاشمية

حسين محمد سالم الشكرة، أمين سر مجلس اإلدارة

المؤهالت األكاديمية 
والعلمية

بكالوريوس اآلداب /  جامعة الملك سعود – الرياض 2002م

2014م  –اآلن  أمين سر مجلس اإلدارة / شركة النايفات للتمويل –  شركة مساهمة مقفلةالمناصب الحالية

الخبرة العملية 
السابقة

مساهمة  شركة    – للتمويل  النايفات  شركة   / والصغيرة  المتوسطة  الشركات  تمويل  إدارة   مدير  2018م   – 2009م 
مقفلة

2002م – 2009م مدير االئتمان والمخاطر / شركة النايفات للتمويل –  شركة مساهمة مقفلة
2000م – 2002م منسق بطاقات االئتمان / البنك السعودي الهولندي –  شركة مساهمة 

1996م – 2000م منسق بطاقات ائتمان / مجموعة سامبا –  شركة مساهمة
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اللجان 
• اللجنة الشرعية 	
• لجنة المراجعة 	
• لجنة الترشيحات والمكافآت 	
• لجنة المخاطر 	
• اللجنة التنفيذية 	
• لجنة اإلئتمان 	
• لجنة األصول والخصوم 	
• اللجنة االستراتيجية 	

اللجنة الشرعية
لجنة تشرف على أعمال الشركة وقد تم تشكيلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 25/09/2016م وتتكون اللجنة حاليًا من )3( 

أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة ومن مهامها :- 
دراسة ومراجعة أهداف وسياسات الشركة االستثمارية للتأكد من مطابقتها ألحكام الشرعية.

مراجعة المنتجات الجديدة والعقود واالتفاقيات التي تبرمها الشركة.
إصدار القرارات والفتاوى إلدارة الشركة بخصوص المواضيع التي تتعلق بالعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

المراقبة الدورية لجميع أعمال الشركة عن طريق الرقابة الشرعية الداخلية.
تقديم تقرير شرعي سنوي عن أعمال الشركة ومدى التزامها بالضوابط الشرعية.

تلتزم إدارة الشركة بالتوجيهات والضوابط والقرارات التي تصدر من الهيئة الشرعية وتضمن مراعاة تطبيقها في كافة أعمال الشركة، وعقدت اللجنة 
)7( اجتماعات خالل العام 2018م: -  

العضوية االسمم
تواريخ اللجنة الشرعية لعام 2018م 

المجموع
نسبة 
الحضور 06/0221/0210/0429/0504/0727/0913/11

100%7√√√√√√√رئيسًاالشيخ/ عبد اهلل بن سليمان المنيع1

100%7√√√√√√√عضوًاالدكتور/ محمد بن علي القري2

100%7√√√√√√√عضوًاالشيخ/ عبد الرحمن عبد العزيز النفيسة3

وقد قدمت اللجنة الش��رعية التقرير الس��نوي للفترة المنتهية لعام 2018م أكدت فيه ان الش��ركة التزمت بأحكام ومبادئ الش��ريعة اإلس��المية طبقًا 
للفتاوي والتوجيهات الصادرة من اللجنة الشرعية.

أعضاء اللجنة الشرعية.

المنصباالسم

الرئيسالشيخ/ عبد اهلل بن سليمان المنيع

عضوالدكتور/ محمد بن علي القري

عضوالشيخ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز النفيسة

المؤهالت والخبرات ألعضاء اللجنة 
الشيخ/ عبد اهلل بن سليمان المنيع، رئيس اللجنة الشرعية

المؤهالت األكاديمية 
والعلمية

بكالوريوس في اللغة العربية / جامعة اإلمام محمد بن سعود / المملكة العربية السعودية عام 1957م
ماجستير الفقه المقارن /المعهد العالي للقضاء / المملكة العربية السعوديةعام 1969م

المناصب الحالية

2008م –اآلن  مستشار شرعي /الديوان الملكي السعودي
1990م –اآلن  عضو / مجموعة من المجالس و الهيئات الشرعية الخاصة و العامة

1980م –اآلن  عضو /مجمع الفقه اإلسالمي والدولي
1971م –اآلن  عضو / هيئة كبار العلماء / المملكة العربية السعودية

الخبرة العملية 
السابقة

1996م – 2000م رئيس محكمة التمييز / المنطقة الغربية / مكة المكرمة
1976م – 1996م قاضي محكمة التمييز / المنطقة الغربية / مكة المكرمة

1975م – 1976م نائب عام مفتي المملكة / الشؤون الشرعية واإلدارية والمالية
1969م – 1971م عضو / الهيئة القضائية العليا / المملكة العربية السعودية

1957م – 1969م عضو / الرئاسة العامة لالفتاء / لمملكة العربية السعودية 
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الدكتور/ محمد بن علي القري، عضو اللجنة الشرعية

المؤهالت األكاديمية 
والعلمية

الدكتوراه في االقتصاد / جامعة كاليفورنيا / الواليات المتحدة األمريكية عام 1984م
الماجستير في االقتصاد / جامعة كاليفورنيا / الواليات المتحدة األمريكية عام 1981م

البكالوريوس في االقتصاد / جامعة الملك عبد العزيز / المملكة العربية السعودية عام 1975م

المناصب الحالية

2000م – اآلن عضو / المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي(
2005م – اآلن خبير / المجمع الفقهي اإلسالمي – منظمة التعاون اإلسالمي

1998م – اآلن عضو / الهيئة الشرعية لمؤشر دو جونز لألسهم اإلسالمية / نيويورك
1990م – اآلن عضو / هيئة تحرير مجلة “االقتصاد اإلسالمي” التابعة للجمعية الدولية لالقتصاد اإلسالمي / بريطانيا

1990م – اآلن عضو / هيئة تحرير مجلة “مجمع الفقه” الصادرة عن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي
1998م – اآلن عضو /  مجموعة من مجالس وهيئات شرعية للمؤسسات المالية على مستوى العالم

1985م – اآلن خبير / المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

الخبرة العملية 
السابقة

2000م – 2008م مدير مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي / جامعة الملك عبد العزيز / المملكة العربية السعودية
1975م – 2008م أستاذ االقتصاد اإلسالمي / جامعة الملك عبد العزيز / المملكة العربية السعودية

الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز النفيسة، عضو اللجنة الشرعية

المؤهالت األكاديمية 
والعلمية

بكالوريوس في الشريعة / جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية / المملكة العربية السعودية 2015م 
ماجستير في علم االجتماع / جامعة الملك سعود / المملكة العربية السعودية 2008م

ماجستير في االقتصاد اإلسالمي / الجامعة األمريكية بواشنطن / الواليات المتحدة األمريكية 2007م 
بكالوريوس في علم االجتماع / جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية / المملكة العربية السعودية 1994م

المناصب الحالية

2016م – اآلن عضو في اللجنة الشرعية / شركة النايفات للتمويل – شركة مساهمة مقفلة 
2014م – اآلن عضو هيئة الرقابة الشرعية لعدد من الشركات االستثمارية والمالية

2005م – اآلن أمين الهيئة الشرعية ومدير إدارة الرقابة الشرعية / شركة فالكم للخدمات المالية
2010م – اآلن محاضر متعاون / جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية / المملكة العربية السعودية 

الخبرة العملية 
السابقة

1994م – 2005م مرشد طالبي في وزارة التربية والتعليم
1992م – 1993م أخصائي اجتماعي /  وزارة العمل والتنمية االجتماعية

لجنة المراجعة
تتك��ون اللجن��ة من )4( أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة يت��م التصويت عليهم واعتماد تعيينهم من قبل الجمعي��ة العامة من غير األعضاء التنفيذيين 
عل��ى أن يكون أغلبهم من خارج مجلس اإلدارة لمدة ال تزيد عن )3( س��نوات وال تقل عن )1( س��نة ويجوز إع��ادة تعيينهم لمدد مماثلة وتنتهي عضوية 

اللجنة بانتهاء عضوية مجلس اإلدارة. 
وعقدت اللجنة )4( اجتماعات خالل العام 2018م:

العضويةاالسمم
تواريخ اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2018م

المجموع
نسبة 
الحضور 01/3103/1409/2110/24

100%4√√√√رئيسًامحمد بن علي الحوقل1
0%0----عضوًاصالح بن مقبل الخلف 2
100%4√√√√عضوًاسليمان بن حمد أبو تاية 3
25%1√غير عضوعضوًامحمد بن طاهر اللوزي*4

*تم تعيينه عضوًا في لجنة المراجعة  بتاريخ 17 – 10 – 2018م 

و يتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في مراقبة أعمال الشركة وشؤونها ومساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على: 
• 1 - سالمة ونزاهة القوائم والتقارير المالية للشركة وفعاليتها ودقتها.	
• 2 - التزام الشركة بالقواعد والمتطلبات النظامية والتنظيمية.	
• 3 - مؤهالت و إستقاللية مراجع حسابات الشركة في أداء أعماله.	
•  4 - أداء نظم الرقابة والمراجعة الداخلية والتقارير المالية للشركة وسالمتها وفعاليتها وتشرف لجنة المراجعة على ثالث مجموعات مستقلة 	

هي: 
• إدارة التدقيق الداخلي للشركة )رشحت شركة النايفات شركة )كي بي إم جي( للقيام بكافة أعمال التدقيق الداخلي(.	
• المدقق الخارجي للشركة.	
• إدارة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسيل األموال.	
• وتشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:	
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القوائم المالية
• دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة وجميع اإلعالنات المتعلقة باألداء المالي للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء 	

رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
• إبداء الرأي الفني - بناًء على طلب مجلس اإلدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة 	

وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
• دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها القوائم والتقارير المالية للشركة.	
• البح��ث بدقة في أي مس��ائل يثيره��ا الرئيس التنفي��ذي أو المدير المالي )أو م��ن ينوبهم( أو مدي��ر االلتزام أو المراج��ع الداخلي أو مراجع 	

الحسابات.
• التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية للشركة.	
• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.	

المراجعة الداخلية
• دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر لدى الشركة.	
• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة عليها.	
• الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها 	

في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.
• اعتماد الئحة المراجعة الداخلية للشركة.	
• التوصية لمجلس اإلدارة بشأن تعيين وعزل ومكافأة المراجع الداخلي للشركة.	

المراجعة الخارجية
• التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه سنويًا بعد التحقق من استقالليته ومراجعة نطاق عمله وشروط 	

التعاقد معه.
• التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات 	

الصلة.
• مراجعة خطة مراجع حس��ابات الش��ركة وأعمالها والتحقق من عدم تقديم أعمااًل فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء 	

مرئياتها حيال ذلك.
• اإلجابة عن استفسارات مراجع الحسابات.	
• دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته وتحفظاته على القوائم المالية للشركة ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.	

ضمان االلتزام
• مراجعة نتائج تقارير وتحقيقات الجهات الرقابية أو التنظيمية والتحقق من اتخاذ الشركة لإلجراءات الالزمة بشأنها.	
• التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.	
• مراجع��ة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الش��ركة مع األطراف ذوي العالقة وتقدي��م مرئياتها وتوصياتها حيال ذلك إلى مجلس 	

اإلدارة.
• رفع ما تراه من مسائل تستلزم ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.	

االجتماعات
• تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية للشركة.	

• تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ومع المراجع الداخلي للشركة.	

• للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات حق طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.	

مهام أخرى
• وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية و التحقق من هذه اآللية عن 	

طريق إجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.
• إذا حص��ل تع��ارض بين توصيات لجن��ة المراجعة وقرارات مجل��س اإلدارة أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية لجنة المراجعة بش��أن تعيين 	

مراجع حسابات الشركة وعزل وتحديد أتعاب وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة 
ومبرراتها وأسباب عدم أخذه بها.
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للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها
• االطالع عل سجالت الشركة ووثائقها.	
• طلب اي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.	
• الطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للش��ركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الش��ركة ألضرار أو خس��ائر 	

جسيمة.
• إص��دار الئح��ه عمل لجنه المراجع��ه بناًء على مقترح من مجل��س اإلدارة تتضمن ضوابط وإج��راءات عمل اللجنة ومهامه��ا وقواعد اختيار 	

أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
• تتألف لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء على األقل من المس��اهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مس��تقل على األقل وأال 	

تضم أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
• ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراجع حسابات الشركة أن يكون 	

عضوًا في لجنة المراجعة.

تتأل��ف لجن��ة المراجعة من األعضاء التالية أس��مائهم  ممن تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة غير العادية للش��ركة بتاري��خ 25/09/2016 م على أن 
تنتهي فترة الدورة بتاريخ 25/09/2019م :

أعضاء لجنة المراجعة:

المنصباالسم

الرئيسمحمد علي محمد الحوقل

عضوسليمان أحمد سليمان أبو تايه

عضومحمد طاهر عبد الكريم اللوزي*

عضوصالح مقبل عبد العزيز الخلف*

* تم إعادة تشكيل اللجنة وزيادة عدد األعضاء إلى ) 4 ( بداًل من ) 3 ( وذلك بتاريخ 01 – 10 – 2018 م 

المؤهالت والخبرات ألعضاء اللجنة 

محمد علي محمد الحوقل، رئيس لجنة المراجعة

المؤهالت األكاديمية 
والعلمية

ماجستير في إدارة األعمال / جامعة ويسكونسن وايت ووتر / الواليات المتحدة األمريكية 1989م
بكالوريوس في إدارة أعمال / جامعة كونكورديا/ بورتالند / أوريغون بالواليات المتحدة األمريكية 1985م

المناصب الحالية

2018م ابريل – اآلن عضو مجلس إدارة  / البنك األهلي – شركة مساهمة
2018 مايو – اآلن رئيس لجنة المراجعة / البنك األهلي – شركة مساهمة

2016م – اآلن رئيس لجنة المراجعة / رئيس لجنة األصول والخصوم وعضو لجنة اإلئتمان / شركة النايفات للتمويل - شركة 
مساهمة مقفلة 

الخبرة العملية 
السابقة

2016م – 2018م عضو مجلس إدارة / شركة النايفات للتمويل – شركة مساهمة مقفلة 
2016م – 2017م المدير العام والرئيس اإلقليمي لمجموعة الخدمات المصرفية / مجموعة سامبا المالية / لمنطقة الوسطى 

– شركة مساهمة 
2007م –2016م مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات/ مجموعة سامبا المالية – شركة مساهمة 

2003م –2007م المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى /مجموعة الخدمات المصرفية للشركات / البنك الهولندي  - شركة 
مساهمة 

شركة   – األمريكي  السعودي  البنك  واالستثمار/   للشركات  المصرفية  الخدمات  مجموعة   / قسم  رئيس  –2003م  1997م 
مساهمة 

1995م –1997م مدير عالقات أول / الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار/ البنك السعودي األمريكي – شركة مساهمة 
1992م –1995م مدير عالقات / الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار/  البنك السعودي األمريكي – شركة مساهمة 

1990م –1992م مسؤول اإلنتاج ورئيس وحدة / مجموعة إدارة الخدمات/  البنك السعودي األمريكي – شركة مساهمة 
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سليمان أحمد سليمان أبو تايه، عضو لجنة المراجعة

المؤهالت األكاديمية 
والعلمية

شهادة محلل مالي معتمد )المستوى 1( / معهد المحللين الماليين المعتمدين / الواليات المتحدة األمريكية 2010م 
شهادة )CME1( / هيئة السوق المالية / المملكة العربية السعودية 2009م

شهادة محاسب قانوني معتمد / مجلس كاليفورنيا للمحاسبة / الواليات المتحدة األمريكية 2004م
بكالوريوس محاسبة / الجامعة األردنية / المملكة األردنية الهاشمية 1998م

المناصب الحالية
)ICIEC( 2012م – اآلن  رئيس قسم المحاسبة والمالية / المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات

 2012م – اآلن عضو / البنك اإلسالمي للتنمية

الخبرة العملية السابقة

2006م – 2012م المدير المالي /  شركة فالكم للخدمات المالية – شركة مساهمة مقفلة 
2004م – 2006م مدير وحدة المحاسبة اإلدارية /  بنك البالد – شركة مساهمة 

2003م – 2004م مدقق خدمات مخاطر األعمال / أرنست ويونغ - شركة مساهمة مقفلة 
1999م – 2003م مدقق داخلي /  مؤسسة العجيمي 

صالح مقبل عبد العزيز الخلف، عضو لجنة المراجعة

المؤهالت األكاديمية 
والعلمية

الزمالة االمريكية للمحاسبين القانونيين )CPA( 1999م 
الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين )SOCPA( 1995م

المعهد االقتصادي بولدر كولورادو 1994م
بكالوريوس محاسبة / جامعة الملك سعود 1992م

المناصب الحالية

2016م – اآلن  مكتب الخلف محاسبون ومراجعون قانونيون – المملكة العربية السعودية 
2016م – اآلن  عضو لجنة المراجعة /  شركة هرفي – شركة مساهمة 

2015م – اآلن  عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة / شركة الراجحي الدولية لالستثمار- شركة مساهمة مقفلة 
2015م – اآلن  عضو لجنة المراجعة / أوقاف نورة المالحي 

الخبرة العملية السابقة

2016م – 2017م عضو لجنة المراجعة / مجموعة سامبا المالية – شركة مساهمة 
2008م – 2016م المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية /  شركة المياه الوطنية - شركة مساهمة                                                                                                                                                 

2003م – 2008م مدير ادارة السياسات واإلجراءات / شركة االتصاالت السعودية – شركة مساهمة 
2001م – 2003م مدير مراجعة /  شركة االتصاالت السعودية – شركة مساهمة 

2001م – 2001م مدير عمليات المتاجرة والتقسيط /  مصرف الراجحي – شركة مساهمة 
1993م – 2001م مراجع داخلي رئيسي /  صندوق التنمية الصناعية السعودي 

1991م – 1992م مراجع حسابات مجموعة المحاسبين العالميين/  برايس وتر هاوس كوبرز )PwC( – شركة مساهمة 
مقفلة 

لجنة الترشيحات والمكافآت
تتكون هذه اللجنة من )4( أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة يعينهم مجلس اإلدارة لمدة ال تزيد عن )3( سنوات وال تقل عن )1( سنة ويجوز إعادة تعيينهم 

لمدد مماثلة وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة.
وقد عقدت اللجنة )5( اجتماعات خالل العام 2018م ولم يطرأ على هذه اللجنة اي تعديل فيما يخص األعضاء: 

العضويةاالسمم
تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأة لعام 2018م

المجموع
نسبة 
الحضور 04/1905/1705/2908/0509/06

20%1√----رئيسًامحمد بن طاهر اللوزي*1
100%5√√√√√عضوًاعبد العزيز بن سعود البليهد*2
100%5√√√√√عضوًافهد بن صالح المسبحي3
100%5√√√√√عضوًابندر بن محمد البيز4

*قدم االس��تاذ / عبد العزيز البليهد اس��تقالته من رئاس��ة اللجنة مع استمراره في عضويتها وتم تعيين األس��تاذ / محمد طاهر اللوزي رئيسًا لها بتاريخ 
17 – 10 – 2018 م 
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تتولى لجنة الترشيحات المكافآت مهام ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ووضع سياسة المكافآت ألعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وأعضاء اإلدارة 
العليا و تشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

• اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	
• ترشيح األشخاص الراغبين في عضوية مجلس اإلدارة وعرضهم على الجمعية العامة.	
• التوصي��ة لمجلس اإلدارة بترش��يح أعضاء المجلس وإعادة ترش��يحهم وفقًا للسياس��ات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترش��يح أي 	

ش��خص س��بقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة ومع مراعاة ما ورد في الئحة حوكمة الش��ركات من ش��روط وأحكام وما تقرره الهيئة من 
متطلبات.

• إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.	
• تحديد الوقت الذي يتعين عل العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.	
• المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.	
• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.	
• التحقق من اس��تقالل األعضاء المس��تقلين سنويًا وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة في شركة 	

أخرى.
• وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.	
• وضع اإلجراءات الخاصة الواجب إتباعها في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.	
• تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	
• نش��ر إعالن الترش��ح في الموقع اإللكتروني للش��ركة والموقع اإللكتروني للس��وق وفي أي وس��يلة أخرى تحددها الهيئة من أجل دعوه 	

الراغبين بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة على أن يظل باب الترشح مفتوحًا مدة شهر عل األقل من تاريخ اإلعالن.
• إعداد سياس��ة واضحة لمكاف��آت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثق��ة عنه واإلدارة التنفيذية ورفعها إلى مجل��س اإلدارة للنظر فيها 	

تمهي��دًا العتمادها من الجمعية العامةعلى أن يراعى في تلك السياس��ة اتباع معايير ترتبط ب��األداء واإلفصاح عنها والتحقق من تنفيذها 
كما يجب أن ُيراعى في هذه السياسة ما يلي:

• انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.	
• م المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.	 أن تقدَّ
• د المكافآت بناًء عل المستوى الوظيفي والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهالت العلمية والخبرات العملية 	 أن تحدَّ

والمهارات ومستوى األداء.
• انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.	
• األخ��ذ في االعتبار ممارس��ات الش��ركات األخرى في تحديد قيمة المكافآت مع تفادي ما قد ينش��أ عن ذلك م��ن ارتفاع غير مبرر 	

للمكافآت والتعويضات.
• إستقطابها  الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.	
• الح��االت التي يتم بموجبها إيقاف صرف المكافأة أو اس��تردادها إذا تبين أنها تقررت بن��اًء عل معلومات غير دقيقة قدمها عضو 	

في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول عل مكافآت غير مستحقة.
• تنظيم منح أس��هم في الش��ركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا مشتراه من قبل  	

الشركة.
• توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه للسياسات.	
• المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوه منها.	
• التوصي��ة لمجل��س اإلدارة بمكاف��آت أعضاء مجل��س اإلدارة واللج��ان المنبثقة عن��ه وكبار التنفيذيين بالش��ركة وفقًا للسياس��ة 	

المعتمدة.
• القيام باألعمال األخرى ذات العالقة بناًء على طلب مجلس اإلدارة.	

تصدر الجمعية العامة للشركة بناًء عل اقتراح من مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات 
عم��ل اللجنة ومهامه��ا وقواعد اختيار أعضائها وم��دة عضويتهم ومكافآتهم تتألف لجنة المكافآت والترش��يحات من ثالث��ة أعضاء على األقل من 

المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل .
تتأل��ف لجنة الترش��يحات والمكافآت من األعضاء التالية أس��مائهم ممن تم تعينهم بموجب ق��رار المجلس بتاري��خ 25/09/2016م على أن تنتهي فترة 

الدورة بتاريخ 25/09/2019م :

المنصباالسم

الرئيسمحمد طاهر عبد الكريم اللوزي*

عضوعبد العزيز سعود عمر البليهد*

عضوفهد صالح محمد المسبحي

عضوبندر محمد أحمد البيز

*تم إعادة تش��كيل اللجنة بتاريخ 01 – 10 – 2018 م وذلك بإس��تقالة األس��تاذ / عبدالعزيز س��عود البليهد من رئاس��تها مع اإلس��تمرار في العضوية وتعيين 
األستاذ / محمد طاهر اللوزي رئيسًا للجنة .

 المؤهالت والخبرات لألعضاء مذكورة في مؤهالت وخبرات مجلس اإلدارة 
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لجنة المخاطر
تتكون هذه اللجنة من )3( أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة على أن يكون الرئيس وغالبية األعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، وُيش��ترط أن 
يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية يختارهم مجلس اإلدارة لمدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوات وال تقل عن 

)1( سنة ويجوز إعادة تعيينهم لمدد مماثلة وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة.

و تجتمع لجنة المخاطر بصفة دورية كل أربعة أشهر عل األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وقد عقدت اللجنة )6( اجتماعات لعام 2018م: - 

العضويةاالسمم
تواريخ اجتماعات لجنة المخاطر لعام 2018م

المجموع
نسبة 
الحضور 02/0704/2507/3011/0111/0509/23

100%6√√√√√√رئيسًاعطا حمد البيوك1
100%6√√√√√√عضوًانواف بن عبد اهلل الفوزان 2
100%6√√√√√√عضوًابندر بن محمد البيز3

مهام ومسؤوليات لجنة المخاطر:
وضع استراتيجيات وسياسات شاملة إلدارة المخاطر تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء عل 

المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
تحديد مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.

اإلش��راف عل��ى نظام إدارة المخاطر بالش��ركة وتقييم فعالية نظ��م وآليات تحديد وقياس ومتابع��ة المخاطر التي قد تتعرض لها الش��ركة من أجل 
تحديد أوجه القصور بها.

إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري من خالل إجراء اختبارات التحمل .
إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.

مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعلرض مصالح.

التأكد من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة والعمل عل زيادة الوعي بثقافة المخاطر والحد منها.
مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

تتألف لجنة إدارة المخاطر من األعضاء التالية أسمائهم ممن تم تعيينهم بموجب قرار المجلس بتاريخ 25/09/2016م على أن تنتهي فترة الدورة بتاريخ  
25/09/2019م:

أعضاء لجنة المخاطر
المنصباالسم

الرئيسعطا حمد محمد البيوك

عضوبندر محمد أحمد البيز

عضونواف عبد اهلل علي الفوزان

 المؤهالت والخبرات لألعضاء مذكورة في مؤهالت وخبرات مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية
تتكون هذه اللجنة من )4( أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة يعينهم مجلس اإلدارة من بين أعضائه لمدة ال تزيد عن )3( سنوات وال تقل عن )1( سنة ويجوز 

إعادة تعيينهم لمدد مماثلة وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء عضوية مجلس اإلدارة.
وعقدت اللجنة )6( اجتماعات خالل العام 2018م: -

العضويةاالسمم
تواريخ واجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 2018م

المجموع
نسبة 
الحضور

02/2007/2510/0910/1211/0612/18
100%6√√√√√√رئيسًاعبد العزيز بن سعود البليهد1
100%6√√√√√√عضوًاعبد المحسن بن عبد الرحمن السويلم2
100%6√√√√√√عضوًافهد بن صالح المسبحي 3
100%6√√√√√√عضوًابندر بن محمد البيز4
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تهدف اللجنة التنفيذية إلى مس��اعدة الرئيس التنفيذي في القيام باإلنش��طة والمهام التي كلفه بها مجل��س اإلدارة من أجل ضمان كفاءة عمليات 
الشركة ولها الحق في ممارسة جميع السلطات الممنوحة لها من مجلس اإلدارة ومنها:

• مراجعة استراتيجيات الشركة وأهدافها وتقديم توصياتها بشأنها.	
• مراجعة خطط األعمال المقترحة على المدى البعيد والخطط المالية والتشغيلية، وتقديم توصياتها لمجلس اإلدارة. 	
• اعتماد خطط األعمال والخطط المالية والتش��غيلية قصيرة ومتوس��طة األجل المقترحة بما يتماشى مع خطط الشركة طويلة األجل 	

المعتمدة.
• مراجعة منتجات التمويل اإلسالمي والتسهيالت البنكية واعتماد جميع المنتجات واألعمال الجديدة.	
• الموافقة على الحدود االئتمانية التي تتجاوز سلطة لجنة االئتمان بموجب جدول الصالحيات.	
• الموافقة على عمليات شطب الديون المشكوك في تحصيلها.	
• مراجعة واعتماد الميزانية السنوية للموظفين والنفقات التشغيلية والرأسمالية.	
• مراجعة توصيات مجلس اإلدارة بش��أن المش��اريع المش��تركة واالتفاقيات واالس��تحواذات والتصفية بما يتماش��ى م��ع خطط األعمال 	

والخطط المالية والتشغيلية طويلة األجل.
• تقييم وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق ببيع أو تأجير أو تبديل ممتلكات الشركة أو موجوداتها.	
• الموافقة على تأس��يس مكاتب فرعية تماش��يًا مع االس��تراتيجيات المعتمدة للش��ركة وخطط األعمال والخطط المالية والتش��غيلية 	

طويلة األجل.
• الموافقة على سياسات وإجراءات الشركة باستثناء تلك المتعلقة بالمحاسبة وااللتزام والتي يتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعة.	
• تقديم توصيات لمجلس اإلدارة بشأن خطط االستثمار بما في ذلك استثمار فائض أموال الشركة.	
• اس��تالم ومناقش��ة التقارير الواردة من اإلدارة بشأن المراسالت القانونية والتقاضي أو المس��ائل الهامة والتوصية لمجلس اإلدارة باتخاذ 	

اإلجراءات الالزمة.
• مراقبة أداء الشركة ووحدات أعمالها الفردية، وطلب إيضاحات وتفسيرات بشأن أي انحراف عن الخطط والميزانية المعتمدة.	
• دراس��ة المعلومات بش��أن األداء من خ��الل مالحظات وتعليقات األطراف المعني��ة وإجراء المقارنة المعيارية مع المنظمات واألنش��طة 	

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

تتأل��ف اللجن��ة التنفيذية من األعضاء التالية أس��مائهم ممن تم تعينهم بموجب قرار المجل��س بتاريخ 24/09/2016م على أن تنته��ي فترة الدورة بتاريخ 
25/09/2019م :

أعضاء اللجنة التنفيذية
المنصباالسم

الرئيس عبد العزيز سعود عمر البليهد* 

عضوعبد المحسن عبد الرحمن مساعد السويلم

عضوفهد صالح محمد المسبحي

عضوبندر محمد أحمد البيز

*قدم االس��تاذ / س��عود بن هويمل الدوسري، استقالته من رئاس��ة اللجنة وتم تعيين األستاذ / عبد العزيز بن سعود البليهد رئيسًا للجنة بتاريخ  18 – 10 – 
2018 م .

المؤهالت والخبرات لألعضاء مذكورة في مؤهالت وخبرات مجلس اإلدارة 

لجنة االئتمان
تتكون هذه اللجنة من )3( أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة يعينهم مجلس اإلدارة لمدة ال تزيد عن )3( سنوات وال تقل عن )1( سنة ويجوز إعادة تعيينهم 

لمدد مماثلة، وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة.
وقد عقدت اللجنة )4( اجتماعات خالل العام 2018م: -

العضويةاالسمم
تواريخ و اجتماعات لجنة االئتمان لعام 2018م

المجموع
نسبة 
الحضور 04/0805/1505/2706/05

100%4√√√√رئيسًاسعود بن هويمل الدوسري1
100%4√√√√عضوًامحمد بن علي الحوقل2
100%4√√√√عضوًافهد بن صالح المسبحي3
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تتولى لجنة االئتمان مسؤولية اإلشراف على عمليات االئتمان ومراجعتها بما في ذلك األهداف االئتمانية ومخاطر االئتمان وسياسات االئتمان والضوابط 
واإلجراءات ومراجعة التعرض لمخاطر االئتمان  ولها ممارس��ة جميع الس��لطات الممنوحة لها من مجلس اإلدارة )على أال تتعارض س��لطة اللجنة مع 

السلطات التي يحتفظ بها مجلس اإلدارة ككل( ومنها:
• اإلشراف والرقابة على األنشطة االئتمانية للشركة نيابًة عن مجلس اإلدارة.	
• مراجع��ة واعتماد سياس��ات وإج��راءات االئتمان والتأكد م��ن إبالغ المجلس بأي��ة مخالفات أو اس��تثناءات حتى يوصي باتخ��اذ اإلجراءات 	

التصحيحية ذات العالقة.
• وضع حدود ائتمانية للعمالء والحصول على موافقات اإلدارة على منتج التمويل اإلس��المي المقدم للعمالء من األفراد ومن المنش��آت 	

الصغي��رة والمتوس��طة )وتحديدها ضمن الصالحي��ات( وعند تجاوز الح��دود األئتمانية تق��وم اللجنة بمراجعة واعتماد ح��دود االئتمان 
باإلضاف��ة للمراجع��ة الدقيقة لطلبات االئتمان الخاصة بالمنش��آت الصغيرة والمتوس��طة في ضوء القي��ود المفروضة عليها وتوصيات 

مدير االئتمان ومن ثم إصدار القرارات النهائية إما بقبولها أو رفضها.
• تحديد الشروط ووضع سياسة الشطب ومنح الموافقات ذات العالقة بالذمم المستحقة لألقساط وأي تغييرات موصى بها.	
• وضع تصنيفات العمالء )على س��بيل المثال وفًقا لمجموعات العمالء والقطاعات المختلفة والموقع الجغرافي وأنواع المنتجات.. إلخ.( 	

ومعايير تقييم العمالء التي سيتم استخدامها في تسعير منتجات الشركة وإعداد حدود التركيز / التعرض للمخاطرة.
• تقديم توجيهات لإلدارة )حيثما كان ذلك ضرورًيا( إلعداد تقرير تحليل مخاطر االئتمان ومراجعة المخاطر االئتمانية للمحفظة بش��كل 	

دوري ومراجعة وتقييم المعلومات ذات العالقة بالمخاطر االئتمانية للشركة بما في ذلك منتجات التمويل اإلسالمي المصنفة بشكل 
سلبي ومنتجات التمويل اإلسالمي عالية المخاطر وحدود منتجات التمويل اإلسالمي ومراقبة منتج التمويل اإلسالمي المتعثر مناقشة 

المشاكل وتعثرات منتج التمويل اإلسالمي مع إدارة االئتمان وتقديم التوصيات والموافقة على إعادة جدولة الديون.
• وضع سياسة الضمانات والقواعد الخاصة بالتعديل بما يتماشى مع اإلرشادات التوجيهية لمؤسسة النقد العربي السعودي.	
• مراجعة عملية االئتمان بما في ذلك استراتيجيات وسياسات وضوابط وأنظمة إدارة مخاطر االئتمان بالشركة التأكد من أن األنظمة التي 	

يضعها مجلس اإلدارة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة منتج التمويل اإلسالمي مصمم ومستخدم بفعالية.
• التأكد من أرشفة الطلبات االئتمانية وملفات العمالء بشكل سليم وضمان سرية المعلومات.	
• أي مه��ام أو مس��ؤوليات أخ��رى يتم تفويض اللجن��ة بها صراحًة من وق��ت آلخر من قبل المجل��س أو كما هو ضروري لرصد وتحس��ين 	

عمليات االئتمان.
• تتأل��ف لجنة االئتمان من األعضاء التالية أس��مائهم الذين تم تعيينه��م بموجب قرار المجلس بتاري��خ 25/09/2016م على أن تنتهي فترة 	

الدورة بتاريخ 25/09/2019م :

أعضاء لجنة االئتمان 
المنصب:االسم:

الرئيس سعود هويمل فراج الدوسري

عضومحمد علي محمد الحوقل

عضوفهد صالح محمد المسبحي

مالحظة: المؤهالت والخبرات لألعضاء مذكورة في مؤهالت وخبرات مجلس اإلدارة ما عدا العضو / محمد علي محمد الحوقل مذكور في مؤهالت 
وخبرات “لجنة المراجعة » 

لجنة األصول والخصوم
تتك��ون ه��ذه اللجنة م��ن )4( أعضاء بما فيه��م رئيس اللجنة يختاره��م مجلس اإلدارة لم��دة ال تزيد عن )3( س��نوات وال تقل عن )1( س��نة ويجوز إعادة 

تعيينهم لمدد مماثلة وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة .
وقد عقدت اللجنة )4( اجتماعات خالل عام 2018م: -

العضويةاالسمم
تواريخ اجتماعات لجنة األصول والخصوم لعام 2018م

المجموع
نسبة 
الحضور 04/1809/2510/0212/25

100٪4√√√√رئيسًامحمد بن علي الحوقل 1

100٪4√√√√عضوًاعبد المحسن بن عبد الرحمن السويلم2

75٪03√√√عضوًاصالح بن سليمان العمير 3

100٪4√√√√عضوًاعارف احمد 4
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مهام ومسئوليات لجنة األصول والخصوم: 
• وضع سياسة مالئمة إلدارة األصول والخصوم. 	
• تطوي��ر عملي��ة تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي قد تؤثر على موجودات ومطلوبات الش��ركة بما في ذلك تحديد مس��تويات تحمل 	

الشركة للمخاطر المتعلقة بموجوداتها ومطلوباتها.
• مراجع��ة وضع الس��يولة بش��كل دوري ومراقبة أنش��طة إدارة الس��يولة التي تقوم بها الش��ركة بم��ا في ذلك أنش��طة البيع واإلقراض 	

واالئتمان والتحصيالت.
• التأكد من موائمة األنشطة واإلجراءات التي تقوم بها أقسام الشركة مع استراتيجية إدارة األصول والخصوم  .	
• مراجعة أسعار منتجات الشركة ومدى تأثر أرباح الشركة بتغير أسعار الفائدة في السوق.	
• مراجعة االتجاهات االقتصادية بش��كل عام وتقديم المش��ورة بش��أن اتجاهات األس��واق والمنافس��ات واللوائح التنظيمية والمس��ائل 	

األخرى التي قد تؤثر على مخاطر السيولة والتقلبات في األصول والخصوم أو الدخل أو األرباح التي تواجهها الشركة.
• التأكد من أن الش��ركة تضع ضوابط داخلية كافية للحفاظ على كفاية وفعالية عملية إدارة المخاطر بمطلوبات الش��ركة بما في ذلك 	

دور اإلدارة في هذه العملية. وتش��كل هذه الضوابط الداخلية جزًءا ال يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية للش��ركة وتتم مراقبتها من قبل 
قسم التدقيق الداخلي )استعانت شركة النايفات بشركة )كي بي إم جي( للقيام بكامل أعمال التدقيق الداخلي(.

• إعداد ومراجعة خطة طوارئ للتأكد من استعداد الشركة لمواجهة أي أزمة تتعلق بمخاطر السيولة.	
• مراجعة األهداف واألنشطة والسياسات وتوجيهات األستثمار الموصى بها من قبل اإلدارة وإعتمادها.	
• مراقبة أنشطة االستثمار التي تقوم بها اإلدارة كالشراء والبيع والصرف وباقي األنشطه المتعلقه بإستثمارات الشركة.	
• اجراء تقييم دوري لهيكل رأس مال الشركة واالشراف على وضع توجيهات طويلة األجل له.	
• تقديم المالحظات والتعليقات بشأن الميزانيات )من منظور مخاطر السيولة(.	
• أداء أي مهام أخرى قد يفوضها بها المجلس من وقت آلخر.	

مراجعة تقارير اإلدارة التالية
• التقرير االقتصادي عن طريق التحليل وإبداء الرأي بش��أن الس��وق بما في ذلك العوامل االقتصادية مثل معدالت الربح والتضخم وأسعار 	

الصرف ومؤشرات السوق الرئيسية والسياسات االقتصادية إلخ.
• التقرير المالي الذي يتضمن بيانات عن أبرز المسائل المالية وتحديثات وتحليالت التباين للميزانية العمومية.	
• مراجعة مخاطر السيولة وتقديم ملخص بوضع السيولة في الشركة وتوقعات التدفقات النقدية.	
• تقرير مراجعة مخاطر معدل الربح بما في ذلك ملخص بربحية جميع المنتجات.	

تتأل��ف لجنة األصول والخصوم من األعضاء التالية أس��مائهم ممن تم تعيينهم بموجب ق��رار المجلس بتاريخ 25/09/2016م على أن تنتهي فترة الدورة 
بتاريخ 25/09/2019م:

أعضاء لجنة األصول والخصوم
المنصب:االسم:

الرئيسمحمد علي محمد الحوقل 

عضوعبد المحسن عبد الرحمن مساعد السويلم

عضوصالح ناصر سليمان العمير

عضوعارف أحمد محمد معين الدين

مالحظة: المؤهالت والخبرات لألعضاء مذكورة في مؤهالت وخبرات مجلس اإلدارة ماعدا السيد/ عارف فيما يلي السيرة الذاتية 

عارف أحمد محمد معين الدين، عضو لجنة األصول والخصوم 

 

المؤهالت األكاديمية 
والعلمية

ماجستير إدارة األعمال/ كلية مانشستر لألعمال – مانشستر / المملكة المتحدة  2014م
بكالوريوس حقوق/ جامعة اندهرا – فيساخاباتنام / الهند 1992م 

الزمالة المعتمدة / المعهد الهندي للمصارف– بومباي / الهند 1988م
ماجستير اآلداب  / جامعة العثمانية – حيدر أباد /  الهند 1987م

بكالوريوس اآلداب / جامعة العثمانية – حيدر أباد / الهند 1985م

2012م – اآلن المدير المالي /  شركة النايفات للتمويل  –  شركة مساهمة مقفلة المناصب الحالية

الخبرة العملية السابقة

2009م – 2012م المدير المالي / شركة ماء لالستثمار – شركة مساهمة مقفلة 
2004م – 2009م مراقب مالي / بنك اإلمارات دبي الوطني – شركة مساهمة 

1993م – 2004م مسؤول التقارير الخارجية  / بنك ساب – شركة مساهمة 
1984م – 1993م مسؤول قسم الخدمات المصرفية الدولية / بنك اندهارا مومباي  
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اللجنة االستراتيجية
تم تشكيل اللجنة بتاريخ 01 – 10 2018- م وتتكون هذه اللجنة من )3( أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة يعينهم مجلس اإلدارة من بين أعضائه لمدة ال تزيد 

عن )3( سنوات وال تقل عن )1( سنة ويجوز إعادة تعيينهم لمدد مماثلة وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء عضوية مجلس اإلدارة.

وعقدت اللجنة )1( اجتماع واحد خالل العام 2018م: -

العضويةاالسمم
تواريخ واجتماعات اللجنة اإلستراتيجية لعام 2018م

المجموع
نسبة 
الحضور 10/31

100%1√رئيسًاسعود بن هويمل الدوسري1
100%1√عضوًاعبد المحسن بن عبد الرحمن السويلم2
100%1√عضوًامحمد بن طاهر بن عبد الكريم اللوزي3

مهام ومسؤوليات اللجنة االستراتيجية:
• مناقشة جميع األمور التي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على استراتيجيات الشركة طويلة المدى مع المدير التنفيذي للشركة 	

واإلدارة العليا واللجان ذات العالقة. 
• عمل توصيات لموافقة مجلس اإلدارة باألمور التي تتعلق بمبادرات الشركة االستراتيجية. 	
• مساعدة اإلدارة في مسؤولياتها اإلشرافية المتعلقة باالستراتيجية طويلة المدى للشركة والمخاطر والفرص المتعلقة باالستراتيجية 	

والقرارات االستراتيجية المتعلقة باالستثمارات واالستحواذات والتصفيات من قبل الشركة. 
• التنسيق مع اللجان ذات العالقة لضمان تنفيذ استراتيجية الشركة.	
• مراجعة مخاطر وفرص االستراتيجية المكتشفة أثناء تقييم المخاطر االستراتيجية ومدى تأثير األنشطة التنافسية الناشئة مع األوضاع 	

االقتصادية العالمية.
• العمل مع قيادات الش��ركة لإلشراف على تطوير استراتيجية االس��تحواذ التي تتماشى مع استراتيجية الشركة طويلة المدى وإجراءات 	

خاص��ه  بكي��ف ومتى تصنع الق��رارات المتعددة بخص��وص عمليات االس��تحواذ الكبرى وتنفي��ذ العمليات وتطبيقها ف��ي فترة ما بعد 
االستحواذ ،الدمج ومراقبة المعايير المحددة.  

• مراجعة إجراءات الش��ركة والتوصية والموافقة على عمليات االستحواذ  تقوم بعمل توصيات لمجلس اإلدارة بمختلف المستويات من 	
الصالحيات خالل عملية االستحواذ. 

• العمل مع الرئيس التنفيذي وقيادات الش��ركة لإلشراف على التوصيات المقدمة لمجلس اإلدارة لبعض القرارات االستراتيجية المتعلقة 	
باحتم��ال الخ��روج من بعض المجاالت الحالية الدخول في مجاالت جديدة، االس��تحواذ، الش��ركات المش��تركة ، االس��تثمارات أو التصرف 

بالشركات واألصول. 
• تقييم أداء العمليات ومقارنة األداء بمؤشرات خطة االستحواذ المستهدفة . 	

أعضاء اللجنة االستراتيجية.

المنصباالسم

الرئيسسعود هويمل فراج الدوسري

عضو تنفيذيعبد المحسن عبد الرحمن مساعد السويلم

عضومحمد طاهر عبد الكريم اللوزي

مالحظة: المؤهالت والخبرات لألعضاء مذكورة في مؤهالت وخبرات مجلس اإلدارة 

إدارة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال
يخضع قطاع التمويل بالمملكة لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي ، حيث أنها أصدرت أنظمة وتعليمات لتنظيم هذا القطاع بشكل أكثر 
ش��مولية كنظام اإليجار التمويلي ونظام مراقبة ش��ركات التمويل والئحته التنفيذية والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/10/1433ه� 
)الموافق 31/08/2012م( ودخلت حيز التنفيذ بعد مرور(90( يوًما على نش��رها في الجريدة الرس��مية باإلضافة إلى مبادئ التمويل المسؤول لألفراد 

الصادر عن مؤسسة النقد بتاريخ 02/09/1439ه� )الموافق 16/05/2018م(.
ُتل��زم أنظم��ة التمويل ولوائحها التنفيذية جميع الش��ركات التي تمارس أعمال التمويل في المملكة العربية الس��عودية الحصول على ترخيص 
من مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي وقد منحت هذه األنظمة الش��ركات فترة سماح مدتها س��نتان من تاريخ سريانها ويجب أن تكون جميع 
ش��ركات التمويل قد تقدمت قبل نهاية ي��وم 28/02/1435ه� الموافق 31/12/2013م بطلبات الترخيص مرفًق��ا بها خطة العمل التي توضح كيفية 

تكييف أعمالها لتمتثل لهذه األنظمة أو للخروج من السوق المالي السعودي. 
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قسم التدقيق الداخلي
هو قس��م مس��تقل يندرج تحت لجنة المراجعة يقوم بتقديم المش��ورة بأعمال التدقيق الداخلي بش��كل مس��تقل وموضوعي بهدف إضافة 
قيمة مضافة للش��ركة وتحس��ين عملياتها والذي بدوره يس��اعد في تحقيق أهداف الش��ركة من خالل اتباع أس��لوب منهجي منظم لتقييم 

وتطوير فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
وقد قررت الش��ركة االس��تعانة بشركة )كي بي إم جي( إحدى الشركات العالمية الكبيرة للقيام بكامل أعمال التدقيق الداخلي لضمان كفاءة 

العمل.

إدارة المخاطر
إدارة المخاطر بالش��ركة هى عبارة عن إدارة مس��تقلة تندرج تحت لجن��ة المخاطر تقوم بمراقبة مخاطر االئتمان )للش��ركات واألفراد( ومخاطر 

السوق والمخاطر التشغيلية باإلضافة إلى جميع المخاطر التي يتم التنويه عنها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. 
كم��ا أن إدارة المخاط��ر تقوم بتطوير وتفعيل السياس��ات واإلجراءات وقياس وتقييم مدى قابلية الش��ركة لتحمل المخاط��ر، ومن مهام إدارة 
المخاطر تطوير وتفعيل جميع السياس��ات واإلجراءات المتعلقة بالمخاطر التش��غيلية وإعداد خطة لها لتنفيذ عمليات تقييم المخاطر تماشيًا 
م��ع خط��ة التقييم التي تم اعتمادها م��ن قبل لجنة المخاطر، أيض��ًا من مهام إدارة المخاطر مراجعة جميع سياس��ات الش��ركة والتأكد من 
الرقاب��ة كم��ا أن إدارة المخاطر مس��ؤولة عن تقديم تقرير للمخاطر بش��كل دوري ) ربع س��نوي ( ألعضاء لجنة المخاطر وأعض��اء مجلس اإلدارة 

يتضمن تحليل المخاطر التي تواجهها الشركة للحد من المخاطر المستقبلية.
تلت��زم إدارة المخاط��ر بتطوير اَلية المخاطر للش��ركة وجعلها أكثر فعالية وقابلية لتف��ادي المخاطر المحتملة في المس��تقبل والتي تؤثر على 
الش��ركة س��لبيًا. نظرا ان الش��ركة تعمل في بيئة ديناميكية ش��ديدة التنافس��ية، فقد ركز خالل الس��نة قيد المراجعة على إدارة مجموعة من 

المخاطر تتضمن المخاطر الرئيسية التي حدتدها الشركة: 

مخاطر االئتمان
تعتبر مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أهمية التي تتعرض لها االشركة، وتتمثل في عدم قدرة الطرف االخر لعملية مالية على الوفاء بالتزاماته 
مم�ا ي�ؤدي إل�ى تكب�د الش��ركة لخس���ارة مالي�ة. وتنش�أ مخاط�ر االئتمان بص�ورة أساس�ية ع�ن التس��هيالت االئتمانية الممنوح��ة للعم�الء. وتزداد 
المخاط��ر االئتماني��ة نتيجة التدهور العام ف��ي األوضاع االقتصادية المحلية أو العالمية أو في النظام المالي بش��كل عام، وقد تؤثر أي من هذه 
العوامل على قيمة أصول الش��ركة وإمكانية تحصيلها مما يتطلب زيادة مخصصات الش��ركة للديون المعدومة والمشكوك تحصيلها مقابل 

قيمة األصول التمويلية والضمانات. 
إذا أخفقت الش��ركة في الحفاظ على الجودة االئتمانية لعملياتها التمويلية، فس��وف ترتفع المخصصات التي تغطي خس��ائر عمليات التمويل 
وس��وف ترتفع مس��تويات التعثر في الس��داد وش��طب الديون، وهي أمور سيكون لها تأثير س��لبي على أعمال الش��ركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
تقوم بش��كل منهجي بدراس��ة  المالءة االئتمانية الكلية للعميل بناء على عوامل كمية ونوعية، ما يس��اعدنا على الحفاظ على محفظة تمويل 

قوية. كما تستطيع الشركة اتخاذ التدابير التصحيحية عن طريق إجراء مراجعات دورية للقروض من أجل كشف نقاط الضعف. 

مخاطر السوق والسيولة
 تمث��ل مخاط��ر الس����يولة ع��دم مق��درة الش��ركة عل��ى الوف��اء بالتعه��دات المتعلق��ة بالتزامات��ه المالي��ة عن�د اس�تحقاقها واس�تبدال اموال 
عن�د س�حبها دون تكبد خسائر غير مقبولة، مما يضر بسمعة الشركة. علمًا بأن الشركة معرضة لمخاطر السيولة وذلك عند عدم توفر سيولة 
كافية للش��ركة للوفاء بالتزاماتها، هذه المخاطر تقترن بالعمليات المصرفية ويمكن أن تزداد حدتها بس��بب عدد من العوامل المحددة، ومن 
بينه��ا أي اخت��الف جوهري في تواريخ االس��تحقاق بين موجودات الش��ركة ومطلوباتها، كذل��ك االفراط في االعتماد على مص��در تمويل معين 
)وهذا يش��مل االعتماد على تمويل قصير األجل أو طويل األجل او قطاع معين(، والتغيرات في التصنيفات اإلئتمانية، أو الظواهر الس��وقية مثل 
مشكالت سوق التمويل الحادة والكوارث الكبرى. هذا كله من شأنه أن يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إدارة مخاطر السيولة، كأن تصبح غير 
قادرة ألي سبب من األسباب على توفير التمويل أو النقد المطلوب والكافي للوفاء بالتزاماتها، مما سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على أعمال 

الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
قامت الشركة بوضع سياسة للسيولة وتخصيص مبلغ كاحتياطي لمخاطر السيولة المحتملة. وبناء على إيضاحات االستحقاقات للموجودات 

والمطلوبات المالية كما تم تحليلها من قبل اإلدارة، ترى الشركة أنها غير معرضة لمخاطر السيولة.

المخاطر التشغيلية 
المخاطر التش��غيلية تعتبر س��يناريوهات المخاطر التش��غيلية ذات طبيعة خاصة و تنتج المخاطر التش��غيلية والخس��ائر المترتبة عليها بس��بب 
االحتي��ال )الخارج��ي أو الداخلي( أو أخطاء الموظفين أو عدم توثي��ق المعامالت على الوجه الصحيح وفقًا للمتطلبات النظامية ووفق سياس��ة 
الشركة الداخلية، أو عدم الحصول على الموافقات الداخلية الالزمة أو عدم االلتزام بالمتطلبات التنظيمية واتباع أفضل الممارسات في القطاع، 
أو أعطال األنظمة واألجهزة التقنية أو الكوارث الطبيعية أو فش��ل األنظمة الخارجية وس��يترتب على وقوع أي من هذه األحداث تأثير سلبي على 
أعمال الش��ركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المس��تقبلية.أظهرت النتائج المجمعة مس��تويات من المخاطر يمكن إدارتها بينما 

لم يتم خرق مستويات المخاطر العالية، ما يدل على قدرة الشركة ونهجه المتكامل في تحديد المخاطر التشغيلية وقياسها ومراقبتها
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مخاطر التركز 
كلما كانت الش��ركة تقدم خدماتها الي فئة واحدة فقط من العمالء فأنها س��تكون اكثر عرضة لمخاطر التركيز حتى من اقل الصدمات التي 
تح��دث ف��ي بيئة العمل تعمل الش��ركة في اماكن متنوعة جغرافيًا ويعتم��د على والء عمالئها وخدمة قاعدة متنوع��ة من العمالء يقلل هذا 
التنوع من مخاطر التركيز من خالل توفير استقرار اكبر في مواجة التأثيرات الخارجية.يظل تنوع قاعدة عمالئنا قوة حقيقية للشركة فمن خالل 

فهمنا الشديد لمتطلبات الخدمات التمويلية المختلفة لعمالئنا قمنا بتقسيم العمالء الي قسمين: 

• عمالء الخدمات لالفراد 	
• عمالء الخدمات للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم	

اإلدارة التنفيذية 
تتأل��ف اإلدارة العلي��ا م��ن أعضاء مؤهلي��ن ذوي خبرة يتمتع��ون بالمعرفة والخبرات الالزمة إلدارة أعمال الش��ركة بما يتماش��ى مع أه��داف وتوجيهات 
مجل��س اإلدارة وأصحاب المصلحة وقد نجحت الش��ركة في الحفاظ على فريق اإلدارة العليا لديها وعملت عل��ى تنمية قدرات الموظفين وترقيتهم 

إلى المناصب العليا فيها.

الهيكل التنظيمي
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تفاصيل ملكية اإلدارة التنفيذية للشركة 

تاريخ التعيينالمنصباالسم
عدد أسهم 

الملكية 
المباشرة

عدد أسهم 
الملكية      
غير المباشرة

2014/12/162,007,874660,484مالعضو المنتدب والرئيس التنفيذيعبد المحسن عبد الرحمن مساعد السويلم

--2012/12/25مالمالية عارف أحمد محمد معين الدين

-2014/10/1546,850مالتسويق والمبيعاتتركي سليمان صالح العبيد

-2016/03/1646,850مالموارد البشريةتركي ناصر حمد القحطاني

-2015/08/2566,929مالعملياتسلطان شويط وقيان العتيبي

-2002/06/16307,499متمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطةحسين محمد سالم الشكرة

-2012/02/1440,158مالتدريب والشؤون اإلداريةأحمد إبراهيم فارع حملي

-2010/12/18303,189مخدمة العمالءنورة طالل خليل المهيد

--2016/02/01ماالئتمانطارق مبارك سعد اليامي

--2014/11/16مالبطاقات االئتمانيةنيكل بهاردواج

--2010/07/17متقنية المعلوماتسامر قصي خليل قطيش

--2014/12/07مالتحصيلحسان طعمه عقل الدقم

-2014/06/0153,543مااللتزام ومكافحة غسل األموالأيمن أحمد عبد الكريم الزاير*

--2017/10/15مالمخاطرمحمد عبد الرحمن الشامي*

---التدقيق الداخلي )تابعة للجان الشركة(كي بي إم جي**

---األمن اإللكتروني )السيبراني(شاغر

* اإلدارات التابعة للجان الشركة وال تتبع للرئيس التنفيذي.
** وقد قررت الشركة االستعانة بشركة )كي بي إم جي( والتي هي احدى الشركات العالمية الكبيرة للقيام بكامل أعمال التدقيق الداخلي لضمان 

كفاءة العمل.

المبالغ المدفوعة للجهات الحكومية 

2018 )بآالف الرياالت السعودية(الدفعات المسددة للجهات الحكومية 

7,325الزكاة 

429الضريبة

2,995المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

565تكاليف التأشيرات واإلقامات

439رسوم مكتب العمل 

11,753المجموع

التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين او المساهمين
ال يوج��د أي��ة ترتيبات أو اتفاقي��ات يقوم بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو مس��اهمي الش��ركة بالتنازل عن مصالحه أو 

التنازل عن حقوقه في األرباح.

تعامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة وفقا ألحكام المادة )69( من نظام الشركات
تنص المادة )69( من نظام الشركات التي تحكم التعامالت والعقود التي يكون لعضو المجلس المساهمة مصلحة فيها على ما يلي: -  

»ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أية مصلحة مباش��رة أو غير مباش��رة في األعمال والعقود التي تتم لحس��اب الش��ركة إال بترخيص من الجمعية 
العام��ة العادي��ة يج��دد كل س��نة ويس��تثنى من ذل��ك األعمال الت��ي تتم بطري��ق المناقص��ات العام��ة إذا كان عضو مجل��س اإلدارة صاح��ب العرض 
األفضل وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة ش��خصية في األعمال والعقود التي تتم لحس��اب الشركة، ويثبت هذا التبليغ 
في محضر االجتماع وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن، ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية 
العام��ة العادي��ة عند انعقادها األعمال والعق��ود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة ش��خصية فيها ويرفق به��ذا التبليغ تقرير خاص من 

مراقب الحسابات 
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وتم إتباع اإلجراءات النظامية وااللتزام بها في التعامالت ولم يكن للطرف ذو العالقة حق في التصويت على القرار.

نوع العالقةطرف ذي عالقة
المبلغ

)ألف ريال(

شركة فالكم للخدمات المالية *
)سلع  السعودية  لألسهم  المتداول  فالكم  صندوق 

وسيطة( 
4,000

شركة فالكم للخدمات المالية *
 )  30 فالكم   ( الصندوق  بواسطة  وشراء  بيع  عمولة 

واإلستشارات األخرى  
1,122

مجلس  لعضو  ملكيته  تعود  والذي  للمحاسبة  البيوك  عطا  مكتب 
اإلدارة األستاذ/ عطا بن حمد البيوك  *

تقديم خدمات واستشارات زكوي وضريبة للشركة ومتابعة 
القرارات الزكوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل  

427

شركة فالكم للخدمات المالية *
إيجار فرع العليا والمستودعات من شركة فالكم للخدمات 

المالية 
273

ملكيته  تعود  والذي  المعلومات  لتقنية  المتكاملة  الحلول  شركة 
لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / فهد بن صالح المسبحي  * 

2,594شركة تقدم خدمات تقنية المعلومات 

8,416اإلجم�����������������������������������������������������������������������الي

ويطلب المجلس الموافقة واعتماد ما تم من اعمال وعقود مع أطراف ذوي عالقة واالستمرار و التوصية باالستمرار به للعام القادم 2019م .

تتلخص المكافآت كما في 31 ديسمبر 2018م بما يلي:
2018 )ألف ريال(نوع المكافأة

2,700مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )المقترحة( )*(

15,731رواتب ومزايا اإلدارة )**(  
686مكافآت  بدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 

19,117اإلجمالي 
*لكل عضو مجلس اإلدارة  ) 300,000 ريال ( 

** أكبر )5( من التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

أدوات الدين، حقوق خيار، حقوق تمويل
ال توج��د ل��دى الش��ركة أي حقوق تحوي��ل أو اكتتاب بموجب أدوات الدي��ن قابلة للتحويل إلى أس��هم أو حقوق خيار أو مذكرات ح��ق اكتتاب أو حقوق 

مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل عام 2018م كما ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة
تس��تخدم الش��ركة السياسات المحاس��بية التي تتفق مع معايير المحاس��بة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاس��بين القانونيين كما يود أن يؤكد 

مجلس اإلدارة على ما يلي: -
• يوجد لدى الش��ركة دفاتر وسجالت محاسبية بالشكل النظامي ويتم استخدام السياسات المحاسبية المناسبة وفقًا لما تم اإلفصاح 	

عنه في اإليضاحات حول القوائم المالية.
• أن مجلس اإلدارة لديه القناعة بأن شركة النايفات تمتلك الموارد الالزمة لمواصلة أعمالها في المستقبل المنظور.	
• تستخدم الشركة أحد مكاتب المحاسبة القانونية للقيام بمهام أعمال المراجعة الداخلية في الشركة ويرفع المكتب تقاريره للجنة 	

المراجعة وقد حرصت لجنة المراجعة على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمه
• تبنت الش��ركة اس��تخدام المعيار المحاس��بي 9IFRS ابتداء من بداية الع��ام 2017 م ويتم تطبيقه بفاعلية ويؤك��د مجلس اإلدارة صحة 	

إجراءات الرقابة الداخلية وقامت الشركة بتطبيق هذا المعيار ابتداًء من 01 – 01 – 2017 م قبل موعد التطبيق االلزامي بتاريخ  01 – 01 – 2018م.

توزيع األرباح
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح للمساهمين عن اعمال الشركة وذلك حسب الجدول التالي 

نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة
إجمالي األرباح الموزعة

2018/06/012018/11/01

10%5%5%النسبة
42,50085,000 42,500 اإلجمالي
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المسئولية االجتماعية
تشارك شركة النايفات للتمويل في برنامج المسئولية االجتماعية الوطنية ومن أهم المشاركات:

سداد تمويل بعض العمالء المتعثرين ومن لديهم ظروف مالية قاهرة أو صحية أو عجز وظيفي وال يشملها نظام التأمين التكافلي 
تساهم الشركة في مساعدة موظفيها غير السعوديين )المتميزين( في دفع بعض الرسوم الحكومية التي ال يستطيعون دفعها وتحملها.

تساهم الشركة في مساعدة بعض المرضى الذين لديهم عجز طبي وال يتوفر لديهم مصاريف العالج 
الجمعيات العامة للمساهمين

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات برئاسة رئيس المجلس األستاذ / سعود بن هويمل الدوسري  حسب التالي: 

سجل أعضاء مجلس اإلدارة للجمعيات العمومية  2018 م 

اإلجتماع األولاإلجتماع الثانياإلجتماع الثالثاإلجتماع الرابع

28 – 02 – 2018م01 – 05 – 2018 م31 – 07 – 2018 م05 – 12 – 2018 م

عبدالعزيز بن سعود البليهد
عبدالمحسن بن عبدالرحمن 

السويلم
عطا بن حمد البيوكعبدالعزيز بن سعود البليهد

عبدالمحسن بن عبدالرحمن 
السويلم

عبدالمحسن بن عبدالرحمن 
السويلم

عبدالعزيز بن سعود البليهد

فهد بن صالح المسبحي
عبدالمحسن بن عبدالرحمن 

السويلم

فهد بن صالح المسبحي

يؤكد مجلس اإلدارة 
• أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 	
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية 	
• أنه ال يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	

قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة
• التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م. 	
• المصادقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.	
• الموافقة على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 	
• المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ارباح عن أعمال الشركة لعام 2018.	
• إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م.	
• الموافق��ة عل��ى صرف مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2018 م، ومقدارها )300( ألف ري��ال للعضو الواحد بأجمالي مقداره 2.7 مليون 	

ريال ) مليونين وسبعمائة ألف ريال (. 
• الموافقة على اس��تمرار)PwC(كمراقب حس��ابات الش��ركة للعام المالي 2019م من بين المرش��حين من قبل لجنة المراجعة ومجلس 	

اإلدارة وتحديد أتعابه والتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية.
• ويطلب المجلس الموافقة واعتماد ما تم من اعمال وعقود مع أطراف ذوي عالقة واالس��تمرار فيما تم التوصية باالس��تمرار به للعام 	

القادم 2019م 

الخاتمة
ي��ود مجلس اإلدارة أن يش��كر المس��اهمين على دعمهم المس��تمر وثقتهم التي تدفع ال��ى المزيد من البذل والعط��اء، وكذلك يتقدم 
مجلس اإلدارة بالش��كر والتقدير الى موظفي الش��ركة على جهودهم المبذولة متمنين المزيد من التقدم واإلنجاز والنجاح، كما يش��كر 
مجلس اإلدارة مؤسسة النقد العربي السعودي على جهودها في دعم هذا القطاع من خالل تقوية االسس النظامية والرقابية وزيادة 

الشفافية بما يخدم شرائح العمالء ويزيد من متانة االقتصاد السعودي

47
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