
 

1 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة مجلس تقریر

  م  2019للسنة المالیة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

2 

 

 الفھرس

 3 ................................................................................. كلمة رئیس مجلس اإلدارة  .1

 4 ...................................................................................... كلمة الرئیس التنفیذي .2

 5 ........................................................................... أمالك العالمیة ... مسیرة تفوق .3

 7 .................................................................................................. استراتیجیتنا  .4

 10 ............................................ نبذة عن قطاعات وإدارات الشركة وأنشطتھا الرئیسیة .5

 13 .......................................................................... ھیكل رأس مال أمالك العالمیة .6

 14 ................................................... النتائج المالیة وأبرز نتائج أداء قطاعات األعمال .7

 22 .............................................................................................. ادارة المخاطر  .8

 25 ........................................................................... مجلس إدارة الشركة واللجان .9

 47 ............................................................................................ الھیئة الشرعیة .10

 49 ....................................................................................... تقییم مجلس االدارة .11

 50 ......................................................... م2019مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لعام  .12

 52 ...................................................................................... العقوبات والجزاءات . 13

 52 ...................................................................... سیاسة الشركة في توزیع األرباح  . 14

 53 ..................................................................................... األطراف ذوي العالقة . 15

 53 .................................................................... التعامالت مع األطراف ذوي العالقة . 16

 53 ...................................................................................................... إقرارات . 17

 54 ........................................................................ تعیین وتقاریر مراجع الحسابات . 18

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

3 

 

 
  كلمة رئیس مجلس اإلدارة  .1

  

  السادة مساھمي شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري  
  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،، 

  

نتائج أعمال شركة أمالك العالمیة وانجازاتھا  سم زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة التقریر السنوي المتضمن إسمي وبإیسعدني أن أقدم لكم ب

  المالیة للسنة المنتھیة.  قوائم، بما في ذلك الم2019خالل عام 

بتكار والتمیز والریادة في قطاع صناعة التمویل العقاري في  استمراراً لمسیرة حافلة باإل م2019لقد كان األداء المتمیز للشركة خالل العام 

واستراتیجیة حكیمة تستشرف المستقبل، وتستجیب للتحدیات بمرونة وفاعلیة، في إطار سعینا الدؤوب للحفاظ على المملكة، وتجسیداً لرؤیة 

مكانة الشركة وسمعتھا المرموقة، وتعظیم مكاسبھا وعوائد المساھمین، والتأكید على قیمھا وھویتھا، وتعزیز دورھا ومساھمتھا في تحقیق 

  . 2030أھداف الرؤیة الملكیة الثاقبة 

وفي ھذا السیاق، واصلت الشركة خططھا في توسیع قاعدة عمالئھا، وتمكین شریحة أوسع من المواطنین لتملك السكن المناسب عبر ابتكار  

ة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، ومزایاھا التنافسیة، إلى جانب إجراءاتھا السریعة والمیّسرالمتوافقة المزید من الحلول التمویلیة والتسھیالت 

أمالك كما عززت والتي أكسبتھا میزة تفوق أخرى. وتبعاً لذلك؛ فقد حققت الشركة نمواً في حجم إیراداتھا المتأتیة من منتجاتھا التمویلیة. 

للمواطن، ، بما یسھم في تحقیق الرفاه االجتماعي تحقیق تنمیة في قطاع التمویل العقاريفي سبیل الحكومیة  الجھات معشراكتھا العالمیة 

وتمكینھ من حق أصیل من حقوقھ اإلنسانیة وھو السكن الكریم، عبر خیارات تمویلیة تلبي توقعاتھ وتطلعاتھ وتراعي مختلف االحتیاجات 

  العقاریة.

حیة للحفاظ على وبالتوازي، أولى مجلس اإلدارة اھتماماً بالغاً لتحسین بیئة العمل، وتطویر األداء واستقطاب الكفاءات، واتخاذ إجراءات إصال

نجاز والریادة، وھو ما انعكس بشكل الفت على األداء المالي للشركة وعلى جودة خدماتھا وتسریع اإلجراءات وتیسیرھا، وحقق دیمومة اإل

  في اإلنفاق وتعظیماً لمكاسب المساھمین.   ءةً كفا

بتكار المزید من الحلول ب، بما نملكھ من شغف وطموح إلنجازات والمكاسلتحقیق مزید من التمیز، وتعزیز اإلم 2020وإذ نتطلع في العام 

نطمح لتوسیع قاعدة عمالئنا والوصول إلى أكبر شریحة من   التمویلیة غیر التقلیدیة، التي تضعنا في صدارة قطاع التمویل العقاري، فإننا

  المستفیدین وفق أعلى معاییر الجودة بما یلیق بمكانة وسمعة الشركة.  

بطرح جزء من أسھمھا على طلب أمالك العالمیة م 2019أن أشیر إلى صدور موافقة ھیئة السوق المالیة في نھایة عام وال یفوتني ھنا 

لالكتتاب العام، ما یجعل الشركة على موعد مع نقطة تحول ھامة في مسیرتھا، ویعكس في الوقت عینھ الثقة المضطردة بإمكانیات الشركة  

   .وآفاقھا االستثماریة المستقبلیة

إلى مقام خادم الحرمین   – أصالةً عن نفسي ونیابة عن أعضاء مجلس اإلدارة – بعظیم الثناء والشكر أتقدم ال یسعني إال أن ؛ في الختام

من دعم وتشجیع یقدمانھ ، على ما حفظھما هللا  زیر الدفاعوالشریفین وإلى صاحب السمو الملكي ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء 

لتجارة و وزارة لقطاع التمویل العقاري، وإلى كافة الجھات الحكومیة وفي مقدمتھا وزارة المالیة و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة ا

قتصاد الوطني، القطاع الحیوي ولدوره في اإلا  لھذ مساندتھم جمیعاً  اإلسكان وصندوق التنمیة العقاریة والشركة السعودیة إلعادة التمویل على  

نتمائھم وجھودھم والشكر والعرفان موصول إلى عمالئنا الكرام على وفائھم، وإلى كافة المساھمین والعاملین في أمالك العالمیة لوالئھم وا

  التي تقف وراء ما تحقق لتبقى الشركة رائدة صناعة التمویل العقاري في المملكة. 

  وهللا الموفق؛؛؛ 

  

  

 
  عبدهللا بن إبراھیم الھویش  

 رئیس مجلس اإلدارة                                                                                        
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 كلمة الرئیس التنفیذي  .2
  

عام ، سنة اعتیادیة في مسیرة "أمالك العالمیة"، وإن كانت المؤشرات اإلیجابیة التي رافقت أداء الشركة خالل م2019لم تكن السنة المالیة 

م وعكستھا النتائج المالیة، جاءت وفق التوقعات لكن ثمة مكسب ال نملك أن نعبر عنھ باألرقام، وإنما نلمس أثره في انطباع ورضا 2019

زة  متمیالعمالء، إزاء الحلول والمنتجات التمویلیة المبتكرة، التي ارتقت في مستوى خدماتنا  المقدمة عن طریق  فریق من الكوادر والكفاءات ال 

  .، واعتماد أفضل معاییر الحوكمة الرشیدة وااللتزام

التي تتبناھا "أمالك العالمیة" في مزاولة نشاطھا  واالجتھاد، وبفكر مبتكر، وباتزان السیاسةوبخطى ثابتة، وبأداء مشبع باإلخالص والجد 

نمو وتحقیق مكاسب وانجازات، مّكنت الشركة من في تحفیز ال ت الشركةنجح التمویلي، وبالحفاظ على قیم الشركة ومعاییرھا الراسخة، 

 الحفاظ على موقعھا الریادي في قطاع التمویل العقاري في المملكة. كما عززت درجة التنافسیة عبر دعم القیمة المضافة للمنتجات والحلول

  المبتكرة بما یتوافق مع تطلعات عمالئھا. 

یقة االنجاز، فقد أظھرت دراسة استطالعیة متخصصة ومستقلّة، عن تنامي مؤشر مستوى   وألن األرقام أصدق في التعبیر عن واقع األداء وحق

%. وتعكس نتائج االستطالع عمق الجھود الحثیثة التي تضطلع بھا الشركة في سبیل تحسین وتطویر  85رضا عمالء الشركة بنسبة تجاوزت  

حترافیة التي تمّكنھا من رفع كفاءتھا التشغیلیة والتنافسیة وتوسیع قاعدة الخدمات والمنتجات، والتزامھا الدائم بتطبیق أفضل الممارسات اال

تبنتھا الشركة خالل السنوات الماضیة من خالل إجراء   تيعمالئھا. یأتي ذلك ترجمة أمینة واحترافیة الستراتیجیة التطویر المستمر ال 

  المراجعات الدوریة لجودة المنتجات والخدمات المقدّمة؛  

جھود الشركة في تعزیز الشراكة مع وزارة اإلسكان وصندوق التنمیة العقاریة والشركة السعودیة إلعادة التمویل، عن تحقیق الشركة  وأثمرت  

  الخاصة بالشركات. مبالغ التمویل % في29م، ونمو بحوالي 2019باألفراد لعام  مبالغ التمویل الخاصھفي % 90معدل نمو بمقدار 

تغیرات السوق واحتیاجاتھ، ومواصلة العمل على تطویر نظام جدید للتمویل یھدف لرفع كفاءة البنیة التحتیة  ومضت الشركة في مواكبة 

ا والبیئة التشغیلیة والذي یعد من أحدث ما توصلت إلیھ صناعة البرمجیات التمویلیة والمالیة والذي سیظھر أثره في السنوات القادمة، وبم

منتجات عالیة الجودة، وتتسم بالجاذبیة فضالً عما تسھم بھ من توفیر حلول متكاملة أمام عمالء الشركة تجمع یمكننا في الوقت ذاتھ من تقدیم 

  بین المنتج الممیز والحلول التمویلیة المیسرة وذات القیمة المضافة.  

اتھا "جائزة أفضل شركة تمویل عقاري" للربع  ، وقدرتھا التنافسیة المتزایدة، فقد أضافت "أمالك العالمیة" لرصید إنجازء الشركةألداوتتویجاً  

" م2019والصادرة من قبل وزارة اإلسكان، إلى جانب اختیارھا لجائزة "أفضل شركة تمویل عقاري في المملكة لعام  م  2019الثالث من عام  

طلع بھ الشركة ضمن قطاع صناعة التمویل  ضمن قائمة الجوائز السنویة لمجلة "إنترناشیونال فاینانس"، تقدیراً وتكریماً للدور الفاعل الذي تض 

  "أمالك العالمیة".  :لھذا الكیان العقاري في المملكة، ما یعد مصدر اعتزاز وفخر لكل من ینتمي 

إن "أمالك العالمیة" رسمت لنفسھا دوراً یتخطى الدور التقلیدي الذي تضطلع بھ شركات التمویل العقاري، فبقدر حرصنا على المكاسب 

إّال أننا نتطلع إلى تحفیز طاقات ثروتنا من رأس المال البشري كأولویة استراتیجیة لما یمثلھ ذلك من عصٍب لمقومات شركتنا یضاف المالیة،  

األمر الذي یدفع بدورنا كجزٍء فاعل من مسیرة   ، وبیئة األعمال الجاذبة،ستراتیجیة بعیدة المدىاال  رؤیةال متقدمة، والتقنیة تنا المنظومإلیھا 

  حول االقتصادي واالجتماعي التي تشھدھا المملكة الیوم، ونموذجاً رائداً لمستقبل القطاع. الت

  وهللا الموفّق ؛؛؛ 

  عبد هللا بن تركي السدیري 

  الرئیس التنفیذي                                                                                             

  



 

5 

 

  

  سیرة تفوقمأمالك العالمیة ...  .3
  

رخص لھا من قبل مؤسسة یُ أول شركة  ، وكانت م2007ست في عام ھي شركة سعودیة مساھمة مقفلة تأس العقاري أمالك العالمیة للتمویل 

وبما یتوافق  لمزاولة نشاط التمویل العقاري في السوق السعودي وفقا ألنظمة التمویل العقاري التي جرى سنھا،   النقد العربي السعودي "ساما"

من العلماء والمشایخ من ذوي الخبرة والمعرفة الكبیرة   أحكام الشریعة اإلسالمیة تحت إشراف ھیئة الرقابة الشرعیة التي تضم عدداً  مع

 یعة اإلسالمیة. الشر أحكام بالتمویل المتوافق مع 

سنة على تأسیسھا. ومنذ البدایة،    12م مع انطالقة العقد الثاني من مسیرة شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري بعد مرور  2019تزامن عام  

والكفاءة في تعزیز    تبنت الشركة استراتیجیة متكاملة ألعمالھا تقوم على أساس حزمة من القیم األساسیة تتمحور حول االبتكار والثقة المتبادلة

في  القیمة المضافة والمزایا التنافسیة في حلولھا ومنتجاتھا وبرامجھا. وتتمثل أھدافھا الرئیسیة في خدمة قطاعي األفراد والشركات معتمدة

لتي تواجھ ھذه اإلحتیاجات ذلك على الفھم العمیق إلحتیاجات السوق في المملكة العربیة السعودیة وأیضا على اإلدراك التام للتحدیات المتعددة ا

من خالل إداراتھا وقطاعات أعمالھا وفروعھا في المملكھ العربیة السعودیة مما یجعل ریادة الشركة في مجال التمویل العقاري ال یقتصر  

تمویل عقاریة مبتكرة   وبرامج   أیضا في تقدیم وتوفیر حلول ومنتجات  متصدرةعلى كونھا األولى من حیث التأسیس في السوق السعودي، بل و

  .ومتكاملھ وسباقة ومتمیزة

واستراتیجیاتھا وفي سعیھا لمواصلة ریادتھا وصدارتھا، تلتزم شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري في تحدیث وتطویر استراتیجیات أعمالھا  

التي تواجھ سوق التمویل العقاري السعودي تلبیةً إلحتیاجات  ضمن مساھمتھا في تذلیل العقبات والتحدیات الحالیة والمستقبلیةبما یالتشغیلیة 

  مستفیدین.العمالء وال 

  منذ تأسیسھا مایلي: حققتھا الشركةومن أبرز اإلنجازات والتطورات التي 
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  أبرز التطورات واإلنجازات  التاریخ

للتطویر والتمویل العقاري" برأس مال یبلغ ملیار لایر ـسعودي تم تأـسیس الـشركة كـشركة مـساھمة تحت اـسم "ـشركة أمالك العالمیة    م 2007
 في مدینھ الریاض.

 .طرح برنامج اإلجارة لألفراد 
  للعمالء من الشركات ورجال األعمال من أصحاب المالئة المالیةطرح برنامج اإلجارة. 
 .افتتاح فرع الریاض 

  والمنطقة الشرقیة.توسع أعمال الشركة لیشمل المنطقة الغربیة   م 2008
 .تحقیق الشركة ألرباح بعد سنة من تأسیسھا 

  تقدیم منتج البیع على الخارطة كأول منتج من نوعھ في المملكة.  م 2009
 % 45نمو المحفظة التمویلیة بنسبھ. 

 %.35نمو المحفظة التمویلیة بنسبة   م 2010
 العقاري.الحصول على جائزة أفضل برنامج للتمویل والتطویر 

 .42نمو المحفظة التمویلیة بنسبھ %   م 2011
 .الحصول على جائزة برنامج التمویل العقاري للمطورین 
 ) لایر سعودي877,500,000تخفیض رأس المال من ملیار لایر سعودي الى (  

  إنشاء قسم إدارة الخزینة.  م 2012
  لایر ملیاريبلغت قیمة المحفظة التمویلیة مبلغ. 
  تعدیل القرارالســابق بخصــوص تخفیض رأس المال من ملیار لایر ســعودي إلى ثمانمائة وســبعة وســبعون ملیون وخمســمائة ألف

  ) لایر سعودي900,000,000) لایر سعودي لیصبح التخفیض بعد التعدیل من ملیار لایر سعودي إلى (877,500,000(
  .30نمو المحفظة التمویلیة بنسبھ %   م 2013

 .الحصول على رخصة من مؤسسة النقد كأول شركة تمویل عقاري تحصل على الرخصة  م 2014
 إنشاء نظام العتماد الموافقات الفوریة عبر األنترنت، وتعتبر األولى من نوعھا في المملكة العربیة السعودیة.  

 .) عقد1,000(وصول العقود التمویلیة ألكثر من   م 2015
 م2014الحصول على جائزة أفضل برنامج تمویل عقاري للشركات حتى سنة.  

 .تنفیذ أول عملیة بیع لمحفظة تمویلیة   م 2016
  م لقطاع الشركات2015الحصول على جائزة أفضل برنامج تمویل عقاري لألفراد في مكة المكرمة بعام. 
  م2015المكرمة الحصول على جائزة أفضل برنامج للمطورین في مكة.  
  م لقطاع الشركات2015الحصول على جائزة أفضل برنامج تمویل لمشاریع التطویر العقاري في الریاض بعام.  
 بلغت قیمة المحفظة التمویلیة ثالثة ملیارات  لایر. 

 .ةة العقاریتوقیع اتفاقیات مشتركھ مع وزارة االسكان و صندوق التنمی  م 2017
  رة اإلسكان.ووزا ةالمدعوم بالتعاون مع صندوق التنمیة العقاریإطالق منتج القرض 
  لایر ســـــعودي إلى 900,000,000زیــادة رأس مــال الشـــــركــة من (طرح برنــامج اســـــھم للموظفین وبنــاء على ذلــك تم (

  ) لایر سعودي عن طریق إصدار أسھم جدیدة سجلت لصالح بعض الموظفین 903,000,000(
) 104,650,709عملیة بیع لمحفظة تمویلیة بقیمة مائھ وأربعة مالیین و سـتمائة وخمسـون الف و سـبعمائة و تسـعھ  (تنفیذ ثاني   م 2018

  .لایر
 ةلعقاریمع صندوق التنمیة ا بیع المباشر لمنتج البیع على الخارطھتوقیع اتفاقیة ال. 
  النظامیة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بحیث:إجراء تعدیالت في الھیكل التنظیمي بحسب المتطلبات 

o .تم إنشاء وحدة مستقلة (لألمن السیبراني) ضمن قطاع المخاطر واإلئتمان 
o ــكاوى العمالء ترتبط وظیفیا بالمدیر التنفیذي لقطاع األفراد، وإداریا ب ــاء وحدة معالجة شـ الرئیس التنفیذي تم إنشـ

 لشركة أمالك العالمیة.
  87بنسبھ  2018لعام لألفراد  عدد العقودنمو  % . 
 ) ــركة من ــعودي إلى (903,000,000زیادة رأس مال الش ــھم 906,000,000) لایر س ــدار أس ــعودي عن طریق إص ) لایر س

 جدیدة سجلت لصالح بعض الموظفین ضمن برنامج أسھم الموظفین.
 ) خالل منتصف السنة.24نظام إدارة التمویل اإلسالمي (تیمینوس إطالق  م 2019

  ملیون لایر. 235تنفیذ عملیتي بیع محافظ تمویلیة بقیمة تتجاوز  
 .تكریم وزارة اإلسكان ألمالك العالمیة كأفضل شركة تمویل عقاري للربع الثالث من السنة 
 تدشین فرع الشركات ورجال األعمال في جدة. 
  29الخاصة بالشركات حوالي  مبالغ التمویلبلوغ إجمالي النمو في.% 
  90الخاصة باألفراد حوالي  مبالغ التمویلبلوغ إجمالي النمو في% 
 الحصول على موافقة ھیئة سوق المال على طلب شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري تسجیل وطرح أسھمھا لالكتتاب العام  
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 تنا استراتیجی .4
 الرؤیة والمھام والقیم .4.1

 

 :رؤیتنا

 . أن نكون الخیار األول في التمویل العقاري

 :مھمتنا

 تقدیم مجموعة متكاملة من الحلول التمویلیة المبتكرة وذات القیمة المضافة لعمالئنا والمبنیة على اسس طویلة األمد من الثقة والفائدة
 .المتبادلة

 .الستثمارات مساھمینا بتحقیق التوازن بین العائد االقتصادي لالستثمار والمخاطرتعظیم القیمة المستدامة 

 .تمییز موظفینا كموارد ثمینة وتحفیزھم ألطالق مكامن ابداعھم وتوسیع مدارك المعرفة لدیھم

 .تفعیل المشاركة بشكل بناء لتحقیق طموح التملك العقاري ألفراد مجتمعنا

 :قیمنا 

 .الى التمیّز والتطور واألبداع لمواكبة كافة المستجدات في قطاع أعمالنا السعي دوما :االبتكار

 .البقاء في الصدارة بأعلى المقاییس في كل أعمالنا لتقدیم قیمة مضافة توازي احتیاجات عمالئنا وأكثر :القیادة

 .نصاف والتقدیر المتبادلالحفاظ على عالقات قویة ومتینة مع جمیع شركائنا أساسھا الشفافیة والعدالة واأل :الثقة

 .العمل على تطویر قدراتنا الریادیة من خالل التعامل باحترافیة وجدارة ونظره شمولیة :الكفاءة

   .االلتزام بتحقیق عوائد مستدامة ونمو متوازن لعمالئنا ومساھمینا وموظفینا وكافة أطیاف مجتمعنا :المسؤولیة
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  أھدافنا  .4.2
  

زیادة وفي تقدیم خدمات التمویل العقاري المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة  في مواصلة ریادتھا وتصدرھاتھدف شركة أمالك العالمیة 
عائداتھا بشكل متوازن وعلى وتیرة ثابتة على النحو الذي یرسخ مكانتھا ودورھا القیادي ضمن قطاع صناعة التمویل العقاري في المملكة 

 والتي تضمن لشركة االستراتیجیة التشغیلیة ل  قادر على تنفیذد نجاح الشركة إلى توفر فریق عمل ذو خبرة واسعة والسعودیة. كما یع العربیة
  الحفاظ على وتیرة األداء واإلنتاجیة العالیة. 

  للشركة على المبادرات التالیة: التشغیلیة وترتكز االستراتیجیة 

   تطویر أعمال قطاع الشركات

الشركات وذوي في المملكة، تقوم الشركة حالیا بزیادة القطاعات المستھدفة من شریحة  القطاع الخاصإلى التركیز المتزاید لدعم  بالنظر
مع األخذ بعین اإلعتبار القطاعات النامیة بمستویات مخاطر مقبولة. ھذا باإلضافة إلى استھدافھا الشركات والمستثمرین الذین   المالئھ المالیھ

  .العقاریھ لتوسع وزیادة أحجام استثماراتھمل  نیتطلعو

  التعاون مع القطاعات الحكومیة والخاصة

عمل الشركة مع الجھات والقطاعات الحكومیة محور استراتیجي مھم للشركة. وبالنظر إلى دخل الفرد وإلى مبادرات المملكة في تذلیل   یُعد
في المساھمة عن طریق تطویر منتجات تمویل عقاري جدیدة وتطویر منتجاتھا مصاعب تملك المسكن األول لألفراد، ترى الشركة فرص 

توسیع نطاقھا التمویل على ي تعمل الشركة على تال المطورة  التمویلیة الحالیة بما یتوافق مع متطلبات سوق التمویل العقاري. ومن المنتجات
لمقدم من وزارة اإلسكان بما في ذلك تمویل الوحدات الجاھزة وتمویل  . كما تقوم الشركة بالمشاركة في برامج التمویل المدعوم االخارطھ

  الوحدات تحت اإلنشاء.

    إدارة ھیكلة رأس المال

مصادر  تنویع. ومن ھذا المنطلق عكفت الشركة على وتعظیم العائد على رأس المال عالیھ نموذج عمل الشركة ھو بناء رأس مال ذو فعالیة
لتمویل طویل األجل إیمانا منھا بأن أحد عوامل النجاح الرئیسیة ھو امتالك ھیكل رأس مال یعتمد على عدة قنوات تمویلیة. ولذلك بدأت ا

  المحافظ التمویلیة، لتحقیق طموحاتھا في التنمیة المستدامة.  بیع، مثل ذات العالقھ الشركة بالتركیز على االستفادة من المبادرات 

     رإدارة المخاط

سین  إن المحافظ اإلئتمانیة السلیمة ھي المحرك الحیوي لنجاح الشركة. ونظرا إلى المصاعب والتحدیات االقتصادیة الحالیة فإن التطویر والتح 
اطر المستمرین لنموذج عمل إدارة المخاطر باإلستثمار في النظم والبنى التحتیة، والكفاءات البشریة، وتطویر سیاسات وإجراءات إدارة المخ 

  .یعد ضرورة إستراتیجیة للحفاظ على القوة االئتمانیة للمحفظة

 التحول الرقمي والتقني 

النظم  واستخدامتقوم شركة أمالك العالمیة باإلستثمار في تطویر البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات لتوسیع قدرات النظم والبرامج القائمة حالیا، 
مة ، بحیث كان االستھداف الرئیسي في مجاالت التعامالت والعملیات الداخلیة، وخدبالشركھاألعمال  كفاءهوالبرامج الالزمة لرفع مستوى 

  العمالء، وإدارة المخاطر، والحوكمة، وأخیرا ولیس آخرا، إدارة البیانات والمعلومات. 

من    العالمیة  ، بحیث مكن شركة أمالكم2019من عام    االول) خالل النصف  24الشركة نظام إدارة التمویل اإلسالمي (تیمینوس    وقد أطلقت
، ورفع مستوى رضى العمالء. ھذا ومع اقرانھ بتطویر  والدقة لكفاءة والجودةتبسیط وتسریع إجراءات تنفیذ عملیات التمویل، وتعزیز ا

  . في سوق التمویل العقاري ستدامھم و ممارسات كشف االحتیال وعملیات غسیل األموال مما مكن أمالك العالمیة من كسب میزات تنافسیة
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  تطویر ودعم الموارد البشریة

یعد إیجاد وتوظیف والحفاظ على المواھب من أولویات الشركة. حیث أن الشركة تستثمر في مواردھا البشریة عن طریق توفیر بیئة عمل  
إیجابیة، ودعم فرص التطور الوظیفي، ودعم برامج المكافآت القائم على األداء والجدارة حیث تعد الشركة من أول المؤسسات المالیة غیر  

 أسھم للموظفین.   تطبق برنامج منحالتي البنكیة 

  التطویر المستمر لخدمة العمالء

عامال رئیسیا  یعد العمالء رضا ألن وذلك ، ھامنتجاتو ألمالك العالمیة  الرئیسیة أھم األركانالعمالء أحد  اتخدمل التطویر والتحسین المستمر
% لمدى رضا عمالئھا من قطاعات 85م أن تجتاز نسبة 2019لمكانة الشركة بین منافسیھا. واستطاعت الشركة بحسب آخر دراسة في 

 :على منصبا ، فإن تركیز الشركة سیكونوللمحافظة على ھذه النسبةاألفراد والشركات. 

 .تقلیل عدد أیام تنفیذ عملیات التمویل •

  .تطویر وتحسین خدمات العمالء •

 .اإللكترونیة الخدماتتطویر وتحسین  •

  العمالء. تحسین معالجة شكاوى  •
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  وأنشطتھا الرئیسیة  نبذة عن قطاعات وإدارات الشركة .5

  

  :ة للشركةیوصف األنشطة الرئیس .5.1
  

توافقة یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في مزاولة أعمال نشاط التمویل العقاري للشركات واألفراد من خالل تقدیم عدد من المنتجات التمویلیة الم 
شركات ونظام نظام اللوفقاً و )  والشركات الشریعة اإلسالمیة ( مرابحة ، اجارة ، إجارة موصوفة في الذمة للعمالء من األفرادمع أحكام 

 مراقبة شركات التمویل والئحتھ التنفیذیة واألنظمة ذات العالقة والقواعد والتعلیمات الصادرة عن الجھات المختصة. 

  : ةنبذة عن أھم قطاعات وإدارات الشرك .5.2
 

:ستراتیجیة والتسویق قطاع اإل  

على   إداراتھایتمحور قطاع اإلستراتیجیة والتسویق حول دعم ومساندة جمیع قطاعات شركة أمالك العالمیة من خالل تحدید أھداف الشركة و 
مراجعة السیاسات واإلجراءات المتبعة في   على  المدى البعید والقریب، وبناء خطط العمل المثلى ومتابعتھا لتحقیق تلك األھداف. ویقوم أیضا

  الشركة وإعادة ھیكلتھا وربطھا بإستراتیجیات وخطط عمل أمالك العالمیة.

یا لدى الشركة، وبناء منتجات جدیدة تتناسب ووضع سوق التمویل العقاري  ویعنى ھذا القطاع أیضا بتعدیل وتطویر المنتجات القائمة حال
  والفئات والشرائح المستھدفة. وعلى إثرھا یبدأ القطاع بتصمیم وبناء وإدارة الحمالت التسویقیة التي تھدف للوصول إلى الشرائح والفئات 

توى الوعي بعالمة أمالك العالمیة التجاریة في المملكة. بل ووسع القطاع من نطاق أعمالھ لیقوم بتوفیر  رفع مسإلى أیضا المعنیة، وتھدف 
  لقطاعي التجزئة واألعمال عن طریق اإلستھداف المباشر لبعض الشرائح والفئات. الفرص البیعیھعدد من 

 

:قطاع الشركات   

منتجات التمویلیة التي تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، وتستھدف متطلبات یقدم قطاع الشركات مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول وال

وتصل  بحیث تبدأ قیمة عقود التمویل لھذه الشریحة من خمسة مالیین لایر سعودي    العمالء ذواإلمكانیات المالیة العالیة من شركات ومستثمرین

. وتكمن استراتیجیة قطاع الشركات في إقامة عالقات طویلة األمد مع خمس سنوات أكثر من بفترات تمویلیة تصل إلى إلى مائة ملیون لایر 

. العمالء، سواًء من الشركات متوسطة وكبیرة الحجم أو أشخاص بمالءات مالیة عالیة، وذلك إلبتكار وتقدیم الحلول المتمیزة والمناسبة لھم

مع نمو في مبالغ    % 88م  2019ل الرضا لعمالء القطاع لعام  قة مع العمالء حیث بلغ معد دارة العال ویُعنى القطاع كذلك بتقدیم أعلى معاییر إ

  م  2018% مقارنة مع عام 29التمویل بنسبة 

 
   :قطاع األفراد

 المتعددة الشركةمنتجات ضمن  لھموتقدیم حلول تمویلیة سكنیة  یھدف قطاع االفراد بالشركة عبر فریق عمل متمیز لتلبیة احتیاجات العمالء 

وایضا البرامج التمویلیة بالتعاون مع وزارة االسكان وصندوق التنمیة العقاري, یتمیز قطاع االفراد بوجود موظفین متخصصین لخدمة 

من خالل مركز العنایة   متسمھ بالوضوح والسھولھرحلة تمویل العمیل  لجعلالعمالء باستخدام افضل واحدث وسائل الخدمات التمویلیة 

، مع الحفاظ على % 81نسبة رضا العمالء عن خدمات التمویل المقدمة من الشركة  بلغت وقدللخدمات الذاتیة  العمیل والموقع االلكتروني ب

  .م2018عام مقارنة ب% 90نسبة  ب مبالغ التمویلالنمو في 
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:قطاع اإلستثمار  

ً مع أحكام نظام  ً مع األنظمة ذات العالقة وتماشیا التمویل العقاري والترخیص الممنوح من مؤسسة النقد العربي السعودي في عام توافقا

وحصلت على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"   م، فقد راعت الشركة وقف اإلستثمارات الرأسمالیة في المشاریع العقاریة،2014

  م.2021عام  منتصفوالمتوقع أن یتم بمل، لحین التخارج منھا بالكا بخصوص استمرار اإلستثمارات القائمة حالیا

 
: قطاع اإلئتمان والمخاطر  

تولي شركة أمالك أھتمام كبیر بقطاع اإلئتمان والمخاطر و قد تم وضع أستراتیجیة واضحة یتم إدارتھا من خالل مجلس اإلدارة و ولجنة 

أھداف و رؤیة الشركة   التأثیر سلبا على شأنھالمخاطر التي من إدارة ا بالمخاطر الرئیسیة و اللجان الفرعیة الداخلیة األخرى و التي تضطلع 

ضافة إلى التأكد من جودة المحفظة االئتمانیة ووضع آلیة لتحدید وقیاس وتصحیح المخاطر التي قد تتعرض لھا الشركة خالل ممارسة  ، باال

أنشطتھا وذلك ضمن اطار متكامل یتضمن ادارة المخاطر التشغیلیة والسوقیة والقانونیة ومخاطر السمعة والسیولة وامن المعلومات، وذلك 

االدارة واللجان المنبثقة منھ باالضافة إلى لجان المخاطر الداخلیة وبما یسھم في تحقیق اھداف الشركة و یفي بمتطلبات   تحت اشراف مجلس

  الجھات التنظیمیة و الرقابیة.

معالجة الدیون كما یقوم قطاع االئتمان والمخاطر في شركة أمالك بإدارة مخاطر االئتمان لقطاعي الشركات واالفراد وما یتعلق بھما من 

وبحسب  تحقیق أھدافھا. المتعثرة و انشطة أرشفة العقود والتحصیل من العمالء وذلك بغرض المحافظة على جودة أصول الشركة و بالتالي

على تعمل على مدار الساعة   المتطلبات النظامیة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد تم إنشاء وحدة مستقلة(لألمن السیبراني) 

  إدارة الضوابط األساسیة لجمیع أنظمة الشركة وعملیاتھا والحد من المخاطر المعلوماتیة وتحجیمھا إلى أدنى حد ممكن.

  
 قطاع المالیة والعملیات وتقنیة المعلومات: 

  یتكون القطاع من ثالثة ادارات وھي: 

   اإلدارة المالیة

إدارة التسھیالت االئتمانیة، واتخاذ قرارات التمویل وعملیات التحوط وإدارة النقد، وتنفیذ  تتولى االدارة المالیة عدد من المسؤولیات منھا  

وعلى المستوى  .جودات ومطلوبات الشركةومطابقة اإلجراءات المالیة للشركة، وتعمل اإلدارة على تنسیق أي عملیات متعلقة بادارة مو

نتھاء من أتمتة إجراءات  تطوراً في األداء وجودة التقاریر ، وتطویر األسالیب الرقابیة، والتركیز على اال  بتحقیق  اإلداراة المالیة  تقوماإلجرائي  

    .المدفوعات والمطابقات وحسابات البنوك، كما تقوم بإعداد القوائم المالیة والموازنات التخطیطیة والتقاریر اإلداریة واإلشرافیة

  ادارة العملیات 

مساندة المتعلقة بتسجیل وإدارة ورقابة معلومات العمالء الحالیین والمتوقعین للشركة،  ال  تقدیم لعملیات فيإلدارة ائیسیة الر وتتمثل المھام 

العملیات   إدارةعتمد توتنفیذ خدمات ما بعد البیع للعمالء، والتي تشمل تحلیل ومراجعة وتحدیث البیانات الخاصة بالعمالء وبیانات التمویل، و

  .والمخرجات لبیانات العمالء إجراءات تساھم في متابعة العملیات المتعلقة بجودة المدخالتعلى أنظمة و

  ادارة تقنیة المعلومات  

معلومات على التطویر المستمر بتحدیث أنظمة الشركة مع االلتزام بالتقید وتوفیر معاییر حمایة معلومات العمالء، تقنیة ال إدارةكز عمل یرت

كثیر من التحدیات ومن ابرزھا تعزیز تخطي الومواكبة احتیاجات الشركة من التقاریر والمعلومات الالزمة لتسییر أعمالھا، ویقوم القسم على  

، والبدء في تطبیق نظام إدارة تمویل العمالء الجدید للشركة  حول العالم  أبرز التحدیات التي تواجھ قطاعات األعمالأمن المعلومات الذي یعد  

على تقاریر    للحصولاألداء، وتعزیز القدرة  وكفاءه  م، والذي سیساھم في رفع فعالیة  2019  عامفي نھایة النصف األول من  طالقھ  إوالذي تم  

 .تدعم سرعة اتخاذ القرار، وتسھیل متطلبات العمالء والمستفیدین من المعلومات
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 قطاع الموارد البشریة واإلداریة:

قطاع الموارد البشریة والشؤون اإلداریة حول وضع خطط استراتیجیة وتشغیلیة إلستقطاب الكفاءات المناسبة وتطویرھا  دور یتمحور

بتطویر    والمحافظة علیھا، باإلضافة إلى تقدیم الدعم والمساندة اإلداریة لكافة قطاعات الشركة. كما ینفذ القطاع برامج ومشاریع تطویریة تتعلق

القیادیة وتحفیز الموظفین لتحقیق أعلى النتائج. ویحرص القطاع كذلك على تحقیق نسب السعودة والتي بلغت بشكل إجمالي المھارات الفنیة و 

وضع خطط تدریب  باإلضافة إلى وعمل المبادرات الالزمة لتحسین بیئة العمل ورفع مستوى الرضا الوظیفي م 2019% في نھایة عام 88

  .م2019% للعام 100نسبة ب م تنفیذھاوالتي توتطویر الموظفین  

 
: الحوكمة والشؤون القانونیةإدارة قطاع   

الحوكمة والشؤون القانونیة بتأطیر الحوكمة في شركة أمالك العالمیة بما یتماشى مع أحكام نظام الشركات، وما یصدر من    إدارة  یعنى قطاع

میة  مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من تعامیم ولوائح وضوابط. كما تعنى إدارة الحوكمة كذلك بتطبیق الئحة الحوكمة لشركة أمالك العال

كما ستعنى إدارة الحوكمة    ئحھا التنفیذیة.امساھمین بما یتوافق مع أنظمة التمویل العقاري و لوالجمعیة العمومیة للالمعتمدة من  ویل العقاري  للتم

بتحدیث   م2019كما أن الشركة قامت خالل عام    في تداول).وإدراج أسھم الشركة    (بعد طرحھیئة السوق المالیة  نظمة ولوائح  أكذلك بتطبیق  

   لیة.سوق الماال الداخلیة بما یتماشى مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة والسیاسات الئحة الحوكمھ 

تقدیم اإلستشارات القانونیة الالزمة لجمیع أقسام وإدارات الشركة بحسب طبیعة األعمال  ب ھذا القطاع  لویناط باإلدارة القانونیة التي تتبع تنظیمیاً  

قضایا العقود الیومیة. وكما تقوم اإلدارة القانونیة بإدارة القضایا المسندة إلیھا و متابعتھا و تمثیل الشركة أمام الجھات القضائیة و التي تشمل 

 التمویلیة و العقود غیر التمویلیة. 

 أھدافھا تحقیق في الشرعیة الھیئة مساندة غرضب تأسس وإداري فني كجھاز الشرعیة الھیئة أمانة كما تعنى اإلدارة القانونیة بتقدیم أعمال

 یلزم ما  إلصدار الھیئة الشرعیة على للعرض وتجھیزھا شاملة، دراسة وأنشطتھا الشركة معامالت دراسة خالل من وذلك  وأداء أعمالھا

 من والتحقق  ، وأرشفتھ ذلك، توثیق على الشركة، والعمل  إلدارات وتبلیغھ ومتابعتھ الشرعیة، الھیئة عن ما یقرر جمیع وصیاغة بشأنھا،

  .الشرعیة الھیئة من الصادرة القرارات حسب اإلسالمیة الشریعة ألحكام وإجراءاتھا التنفیذیة الشركة أعمال  جمیع مطابقة

  
ة االلتزام ومكافحة غسل األموال: دارإ  

 والمستجدات التغیرات تلك وترجمة تطرأ علیھا تعدیالت أو أنظمة من یستجد ما كل  متابعة على اإللتزام ومكافحة غسل األموال إدارة تعمل

باألنظمة والقوانین الصادرة من الجھات التشریعیة في شأن مكافحة الجرائم  التام اإللتزام للشركة لضمان السیاسات واإلجراءات الداخلیة على

السیاسات   علىمراجعة  أجرت الشركة   م2019 مالعا  وخالل المالیة وعلى األخص مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب ومكافحة األحتیال.

 األنظمة على  طرأت التي للتغیرات امتثاالً  الداخلیة بما یھدف لتعزیز بیئة اإللتزام ،ومكافحة الجرائم المالیة على وجھ الخصوص واإلجراءات 

  .العقاري للتمویل  العالمیة أمالك  شركة لھا تخضع والقوانین التي

  

باألنظمة والقوانین،  مدى التزام الشركة   توضح   تقاریر إعداد على بالعمل اإللتزام خالل العام   إدارة  المتطلبات اإلشرافیة فقد قامتوتماشیاً مع  

 غسل ومكافحة باإللتزام المتعلقة المخاطروالتي تضمنت   اإلدارة، مجلس إلى ثم ومن المراجعة، لجنة وروعي أن تقدم ھذه التقاریر إلى 

  .علیھا أو تغیرات تعدیالت أي وإقتراح القائمة واإلجراءات العملیات باإلضافة إلى تواجھ الشركة التي األموال وتمویل اإلرھاب
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: إدارة المراجعة الداخلیة  

 أعمال مھام مراجعة وقد آوكل لھاسیما    الشركة، ال في والحوكمة الداخلیة إطار الرقابة من یتجّزأ جزءاً أصیالً ال الداخلیة المراجعة إدارة تعد

منھ، إلى  المنبثقة اللجان أو اإلدارة مجلس قبل من الموضوعة والضوابط واإلجراءات السیاسات مع توافقھا وتقییم مدى وإجراءات الشركة

 .لسعودیةالعربیة ا مدى توافقھا مع التشریعات واألنظمة ذات العالقة و المعمول بھا في المملكة  جانب دورھا في تقییم

والحوكمة بما یضمن  وإدارة المخاطر الداخلیة الرقابة فاعلیة  وتحسین لتقییم معتمدة وسیاسات بالشركة خطط الداخلیة المراجعة إدارة وتتبع 

والمعاییر من خالل تقدیم المشورة والتوصیة بإطار مھني وموضوعي، وذلك بغرض تعزیز   الممارسات أفضل مع متوافقة أن تكون جمیعھا

     الرقابة الداخلیة وحمایة أصول الشركة.

سنویة للجنة المراجعة تتضمن المالحظات ونقاط الضعف  و  دوریةلھا، تقوم إدارة المراجعة الداخلیة برفع تقاریر    ھوإنطالقاً من المھام الموكل 

طبیق إجراءات الرقابة الداخلیة باإلضافة إلى دراسة التأثیرات المحتملة على إجراءات العمل والمعامالت الخاصة بالشركة، مع الخاصة بت

ات تسلیط اإلھتمام على األنشطة ذات المخاطر العالیة والمتوسطة، كما یتضمن كل تقریر على التوصیات الخاصة بآلیة التعامل مع ھذه المالحظ

  یمة للشركة وتحسین عملیاتھا وكذلك لتقییم وتحسین فاعلیة عملیات الحوكمة وإدارة المخاطر. بھدف إضافة ق
  
  

  رأس مال أمالك العالمیة ھیكل .6
   

  : الشركةسھم المالك الرئیسین أل ھیكل ملكیة 

 المساھمون
  عدد ونسبة األسھم 

   
  المباشرةنسبة الملكیة   القیمة االسمیة (لایر سعودي)  عدد األسھم

 %32.01 290,000,000 29,000,000 البنك السعودي لالستثمار

  %26.21  237,500,000 23,750,000 شركة امالك للتمویل

  %14.35  130,000,000 13,000,000 القابضھشركة بیت التوفیق 

  %5.63  51,000,000 5,100,000 شركھ المكارم العالمیھ للتنمیھ العقاریھ

  %5.52  50,000,000 5,000,000 للتجاره والسیاحھشركھ عسیر 

 16.28% 147,500,000 14,750,000  باقي المساھمین

 100% 906,000,000 90,600,000  المجموع
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  النتائج المالیة وأبرز نتائج أداء قطاعات األعمال .7
 

نمواً ملحوظا في الطلب على التمویل العقاري السكني وكان لتطبیق السیاسات والبرامج الحكومیة المتعلقة بزیادة تملك   م 2019شھد العام 

المواطنین للمساكن وتطبیق عدد من اإلجراءات االقتصادیة محفزا لھذا النمو، كما أن الشركة عملت على المحافظة على مركزھا المالي  

  نتائجھا المالیة.  وتحقیق نتائج عكست نموا في

كما حافظت الشركة على موقعھا كأحد أكبر الشركات غیر المصرفیة المرخصة بتقدیم منتجات التمویل العقاري في المملكة، و تتبوء الشركة  

االستراتیجیة للحكومة  دوراً متمیزاً  في المشاركة في مبادرات وزارة اإلسكان لزیادة نسبة ملكیة المنازل في المملكة وبما یتوافق مع المبادرات  

م قامت أمالك العالمیة بمالئمة سیاسة التمویل لدیھا لتتماشى مع التغییرات التي أجرتھا 2019. وخالل عام 2030في ظل رؤیة المملكة 

یارات أكبر السلطات الرقابیة بھدف توسیع إمكانیة وصول العمالء للتمویل العقاري بشكل عادل، وأطلقت الشركة منتجات تمویلیة إلتاحة خ 

  للعمالء، كما ستواصل أمالك العمل مع وزارة اإلسكان و صندوق التنمیة العقاریة خالل األعوام القادمة. 

ملیون لایر مقارنة بـمبلغ   3,405و موجودات الشركة لتصل الى أصول أم في قائمة المركز المالي ارتفاعاً في 2019وتظھر نتائج العام 

م،  2018ملیون لایر للعام    3,091م مقابل  2019ملیون لایر للعام    3,198لیة  یم، تمثل المحافظ التمو 2018ملیون لایر عن العام    3,263

م، و أُخذ ذلك 2019ملیون لایر خالل العام   235عادة التمویل بمبلغ السعودیة إل لشركةل والجدیر بالذكر أن الشركة باعت محافظ تمویلیة 

،  وازدادت أرصدة % 11جاوز تبنسبھ ت المحافظ التمویلیة القائمة والمدارة قد زادت في مجملھا عن العام الماضيفي اإلعتبار فإن إجمالي 

م وبما یعكس االرتفاع في المحافظ التمویلیة، 2018ملیون لایر في العام  1,994ملیون لایر مقابل  2,080التمویل من البنوك لتبلغ 

ملیون لایر في معظمھ    1.18ملیون لایر للعام الماضي  وبمبلغ  1,127ملیون لایر مقارنة بمبلغ    1,125وانخفضت حقوق الملكیة لتصل الى  

ملیون لایر وبمعدل    67.9م بمبلغ  2018م توزیع أرباح نقدیة عن العام  2019بسبب إعادة التقییم لعقود المشتقات المالیة ، وقد تم خالل العام  

ملیون لایر بما یتوافق مع المعیار الدولي للتقاریر المالیة    1.8ملیون لایر بزیادة    90االئتمان  ھللة للسھم الواحد ، وبلغت مخصصات    0.75

)9  .(  

ملیون لایر في العام  265.75ملیون لایر مقارنة مع  292.62لى إصل یفي قائمة الدخل ارتفع إجمالي اإلیرادات من عملیات التمویل ل

 93.76یرادات (تكلفة التسھیالت اإلئتمانیة من البنوك) الى ات، وكذلك ارتفعت تكلفة اإل% زیادة في االیراد10م لتعكس 2018المالي 

ھ ملیون لایر نتیجة الزیادة في اإلحتیاجات التمویلیة، وصاحب 5.68م بمبلغ 2018ملیون لایر مقارنة بتكلفة التسھیالت عن العام الماضي 

رتفعت المصاریف  وإتفاقیات مع البنوك للعام الحالي، في بنود المصروفات اإل نخفاض طفیف في ھامش سعر اإلقراض نتیجة إعادة تسعیرإ

ملیون   16.74م  بزیادة 2018ملیون لایر للعام   80.05م مقارنة بمبلغ  2019ملیون لایر في نھایة العام  96.80التشغیلیة لتصل الى 

، وحققت الشركة صافي دخل   تكالیف الرواتبفي  الزیادة  وكذلك  ات  المعلوم  ة ستثمار في تقنیواإل   مخصص ضریبة القیمة المضافة لایر نتیجة  

رتفاع إى إلرتفاع ملیون لایر، وتعود أسباب اإل 97.61مبلغ م 2018ملیون لایر مقارنة بصافي ربح لعام   102.06قبل الزكاة بمبلغ 

حتساب مصاریف الزكاة وضریبة الدخل من  إملیون لایر ، حیث تم    61.2ملیون مقابل    70یرادات الشركة التشغیلیة، كما بلغ صافي الدخل  إ

رباح الشركة نتیجة تسویة المنازعات أثرت  أرباح والخسائر وكانت سابقا تحتسب خصما من االرباح المبقاة في حقوق الملكیة، وقد تحساب األ 

م، وقد 2018ملیون لایر تم تسویتھ العام  33.4ملیون لایر مقارنة بمبلغ  16.6بمبلغ  2019ألعوام السابقة حیث تم تحمیل العام الزكویة ل

 2019ملیون لایر للزكاة عن العام  15.4حتساب مبلغ إزكاة للمؤسسات المالیة ونتج عن ذلك الحتساب إطبقت الھیئة العامة للزكاة طریقة 

  . م2018 للعام ملیون لایر  3مقابل 
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  مقارنة النتائج المالیة :  .7.1
 

 م 2015 م 2016 م 2017 م 2018  2019
 مراجعة  مراجعة  مراجعة   مراجعة   مراجعة   البيان (الف رال)

شاط 229,989 273,847 265,992  265,756  292,626  إيرادات ال

 املصارف البنكية  48,719 81,809 91,755  88,087  93,767

شاط   181,270  192,038  174,237  177,669  198,859   مجمل ربح ال

شغيلية  75,409 82,998 80,394  80,056  96,800  اجما املصارف ال

  قبل الزكاة  –صا الدخل  105,861 109,040 103,254  97,613  102,059
  مصروف زكاة العام  ) 2,981(  ) 3,441(  ) 3,706(  ) 2,984( ) 15,441(

ات زكاة أعوام سابقة  0  0  0  (33,474) (16,608)   سو
  عد الزكاة  –صا الدخل  102,880 105,599 99,548 61,155 70,010

بعاد قبلصا الدخل  85,350  95,580  93,843  97,359 102,935 ثمار و  الزكاة اس   االس
ساب يتم لم ، 2017 إ 2015 االعوام (*)     ر حسب الدخل قائمة  الزكاة اح ية املعاي اس سب كانت وإنما  آنذاك، امل  تم امللكية. حقوق   تح

ر ساب طرقة غي ن السعودية هيئةال مع بالتعاون  النقد مؤسسة عميم حسب 2019 العام  االح ن للمحاسب   من 2018 عديل تم وعليھ القانوني

  املالية. املقارنة أجل
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   : الموجودات والمطلوبات مقارنة  .7.2
 

 م 2015 م 2016 م 2017 م 2018  م 2019
  البيان (الف رال)

 مراجعة  مراجعة  مراجعة   مراجعة   مراجعة 

لية  2,770,766 3,089,673 3,121,866  3,090,740  3,197,678 فظة التمو  امل

 املوجودات االخرى  259,682 199,844 205,214  172,796  207,527

 اجما املوجودات  3,030,448 3,289,517 3,327,080  3,263,536  3,405,205

 إجما القروض البنكيھ  1,854,689 2,102,270 2,072,175  1,994,132  2,080,432

  املطلوبات االخرى   77,880 53,975 85,609 142,494  199,496

  اجما املطلوبات   1,932,569 2,156,245 2,157,784 2,136,626  2,279,928

  حقوق امللكية   1,097,879 1,133,272 1,169,296 1,126,910  1,125,277

  اجما املطلوبات وحقوق امللكية  3,030,448  3,289,517  3,327,080  3,263,536  3,405,205
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   السابقة السنة  نتائج عن التشغیلیة النتائج في النمو .7.3
  

 

م املؤشرات املالية:    كما يو البيان التا ا

 املؤشرات املالية  م 2015 م 2016 م 2017 م 2018  م 2019

 ربح السهم قبل الزكاة (رال)  1.18 1.21 1.14 1.08  1.13

عد الزكاة (رال)   1.14  1.17  1.10 0.68 0.77   * ربح السهم 

 % قبل الزكاة    العائد ع حقوق امللكية % 9.93 % 9.77 8.97% 8.50%  %9.06

 % قبل الزكاة العائد ع املوجودات  % 3.79 % 3.45 % 3.12 % 2.96  %3.06

  % عد الزكاة   العائد ع حقوق امللكية % 9.65  % 9.47  % 8.65  % 5.33 % 6.22

  % عد الزكاة العائد ع املوجودات   % 3.69  % 3.34  % 3.01  % 1.86 % 2.10

ساب  يتم لم ، 2017 إ 2015 االعوام (*) ر حسب الدخل  قائمة  الزكاة اح ية املعاي اس سب كانت وإنما آنذاك، امل  تم امللكية. حقوق   تح

ر ساب طرقة غي ن السعودية الهيئة مع بالتعاون  النقد مؤسسة عميم حسب 2019 العام  االح ن للمحاسب   من 2018 عديل تم وعليھ القانوني

  املالية. املقارنة أجل

ر  %  التغ
 م 2019  م 2018

  (ألف رال)البيان 
 موحدة   موحدة 

 االيرادات  292,626 265,756 26,870  %10.11

لفة االيرادات  93,767 88,087 5,680 % 6.45  ت

 إجما الربح  198,859 177,669 21,190  %11.93

شغيلية   96,800 80,056 16,744  %20.92  إجما املصارف ال

  قبل الزكاة –ارباح العام   102,059 97,613 4,446  %4.55

  عد الزكاة –ارباح العام  70,010 61,155 8,855  %14.48 
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   الشركة في الرئیسیة األنشطة أعمال حجم .7.4
سية  قطاع الشركات    قطاع األفراد   البيان (الف رال)   اإلجما   اإلدارة الرئ

  3,405,205  68,009  2,323,031  1,014,165  موجودات 

  2,279,928  121,091 1,505,869 652,968 مطلوبات 

  292,626 - 196,089  96,537 *دخل عمليات 

ون  (*) ل عقود دخل من العمليات دخل يت عاب و التمو ر أ ات العقاري  التقييم ورسوم اإلدارة الرسوم من معامالت سي ها (مخصوم للممتل  مصارف م

جزئي السداد ورسوم املبكر السداد ورسوم التقييم) افظ إدارة ورسوم املبكر الك السداد أو املبكر ا  املباعة  امل

 

شاط شاط  اسم ال ال)إيرادات ال سبة (الف ر   ال

  %2.94 8,607  املرابحھدخل عقود 

  %88.81 259,884  جارةاإل دخل عقود 

  %1.89 5,529  دخل عقود إجارة موصوفة  الذمة

ر معامالت وتقييم، صا (*) سي عاب    %6.65 19,482  أ

ثمارات   (%0.29) (876)  االس

  %100.0 292,626  اإلجما

ون  (*) عاب تت ر أ ات العقاري  التقييم ورسوم اإلدارة الرسوم  من معامالت سي ها (مخصوم للممتل  السداد ورسوم املبكر السداد ورسوم التقييم) مصارف م
جزئي افظ إدارة  ورسوم املبكر الك السداد أو املبكر ا   املباعة. امل
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 إیرادات الشركة   تحلیل جغرافي إلجمالي .7.5
جغرا إلجما إيرادات الشركة البيان (الف رال)   التحليل ا

    إجما اإليرادات  العام 
  املنطقة الشرقية   املنطقة الغربية   املنطقة الوسطى

  28,990  75,489  161,277  265,756  م 2018

  28,765  94,197  169,664  292,626  م 2019

 

 معاییر المحاسبة المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین  إیضاح ألي اختالف عن .7.6
، والذي بموجبھ تم تسجیل التزامات عقود 16، اعتمدت الشركة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  2019ینایر  1اعتباًرا من 

التزامات في قائمة المركز المالي باإلضافة الى أصول حق االستخدام ضمن بند األصول في قائمة المركز المالي اإلیجار لتظھر ضمن بند 
  وتم اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة واألثر على القوائم المالیة لھذا المعیار في إیضاحات القوائم المالیة.

  الشركات التابعھ .7.7
  

  أمالك العالمیة للتطویر العقاري شركة

م) كشركة ذات مسؤولیة محدودة مقیدة 03/10/2011ھـ (الموافق 05/11/1432تأسست شركة أمالك العالمیة للتطویر العقاري بتاریخ 
 .) ویقع مركزھا الرئیسي بمدینة الریاض م04/10/2011ھـ (الموافق  1432/ 06/11وتاریخ  1010317413بالسجل التجاري رقم 

  م: 31/12/2019ویلخص الجدول التالي ھیكل الملكیة لشركة أمالك العالمیة للتطویرالعقاري كما في تاریخ 

  ھیكل الملكیة لشركة أمالك العالمیة للتطویر العقاري 

  اسم الشركة

  التابعة 
  رأس مالھا

نسبة ملكیة 
  الشركة فیھا

نشاطھا 
  الرئیس 

الدولة المحل  
  الرئیس لعملیاتھا 

  التأسیسالدولة محل 

شركة أمالك العالمیة 
  للتطویر العقاري

500,000 
  لایر سعودي 

100 %  

بیع وشراء  
وتأجیر 
العقارات  

واألراضي 
ألجل حفط 
الصكوك  

  التمویل العقاري 

المملكة العربیة 
  السعودیة  

  المملكة العربیة السعودیة 

  

األنشطة الرئیسیة لشركة أمالك العالمیة للتطویر العقاري في بیع وشراء وتأجیر العقارات واألراضي لغرض حفظ صكوك التمویل وتشمل 
أن الشركة ال تمارس أي نشاط تجاري حالیاً ولیس لدیھا موظفین ویقتصر نشاطھا في قیام شركة أمالك العالمیة للتمویل ب مع التأكدالعقاري 

   ك العقارات التي تمولھا باسمھا.الجزء األكبر من صكوالعقاري بتسجیل 
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 .تفاصیل األسھم وأدوات الدین الصادرة لكل شركة تابعة

  جمیع القروض ممنوحة لشركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري. وال توجد أي قروض أو أدوات للشركة التابعة.

  

  قروض على الشركة  المعلومات المتعلقة بأي .7.8
 

املديونية اإلجمالية 
عة ها التا   للشركة وشركا

هاية السنة    

ر املبلغ امل تاح وغ
من   املستعمل
ل  التمو

ل   مبلغ التمو
 االضا

املبالغ املدفوعة 
 سداداً 

ل خالل السنة   للتمو

ل  مدة التمو
  (بالسنوات ) 

ل جهة املانحة    الرصيد االفتتا للتمو لاسم ا   سلسل  للتمو

ي 152,125,000 3 59,875,000 17,000,000 65,750,000 109,250,000 ريطا   1 البنك السعودي ال

  2 البنك األول  362,958,333 3 188,000,000 - 275,041,667 174,958,333

ثمار البنك السعودي  441,740,366 5 251,919,856 426,000,000 33,965,790 615,820,510   3 لالس

ليج الدو  224,666,667 3.5 150,333,334 100,000,000 241,916,667 174,333,333   4 بنك ا

  5 مصرف الراج  87,671,796 3 85,868,046 100,000,000 148,196,250 101,803,750

  6 بنك البالد  15,493,612 3 15,493,612 125,000,000 25,000,000 125,000,000

  7 الية مجموعة سامبا امل 440,153,846 4 168,810,096 45,000,000 158,656,250 316,343,750

جزرة  259,750,000 5 78,200,000 62,000,000 56,450,000 243,550,000   8 بنك ا

 9  التجاري  البنك األ - 5  17,800,000        153,000,000     244,800,000 135,200,000

عادة إل  الشركة السعودية - 5 - 75,000,000           200,000,000 75,000,000
ل    التمو

10 
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سداد ولم تسدد حتى نھایة الفترة المالیة  لل المدفوعات النظامیة المسددة والمستحقةبیان بقیمة  .7.9
  السنویة 

 
جلھا من الزكاة المستحقة والضریبة والمبالغ المستحقة للمؤسسة م في  2019تتكون المدفوعات النظامیة المستحقة على الشركة لعام  
 للموظفین، ویوضح الجدول التالي بیانات تلك المدفوعات :  ات اإلجتماعیةالعامة للتامینات االجتماعیة في مقابل إشتراكات التأمین

  

 البيان (ألف رال) 

  م 2019

املسدد خالل  بيان األسباب  وصف موجز لها 
 العام  

 املستحق ح
رة  هاية الف

ة   املالية السنو
سدد   ولم 

  الهيئة العامة للزكاة والدخل
 ) 2019عام  التخص  –(الزكاة  

0 15,441  
ام وقواعد فرضة  رة وفقا ألح ما يتم سداده أو تحميلھ ع الف

العربية الزكاة ونظام ضربة الدخل ورسوم نظام سداد  اململكة 
 السعودية.

- 

  الهيئة العامة للزكاة والدخل
  تخص أعوام سابقة) –(الزكاة  

34,782 18,939  
ام وقواعد فرضة  رة وفقا ألح ما يتم سداده أو تحميلھ ع الف

الزكاة ونظام ضربة الدخل ورسوم نظام سداد  اململكة العربية 
  السعودية.

-  

  الهيئة العامة للزكاة والدخل
 ضربة القيمة املضافة )( 

18,297 0 
ام وقواعد ضربة   رة وفقا ألح ما يتم سداده أو تحميلھ ع الف

 القيمة املضافة  اململكة العربية السعودية.
 متطلب نظامي

  الهيئة العامة للزكاة والدخل
 ( ضربة استقطاع ) 

1,001 66 

ام  رة وفقا ألح وقواعد فرضة ما يتم سداده أو تحميلھ ع الف
الزكاة ونظام ضربة الدخل ورسوم نظام سداد  اململكة العربية 

 السعودية.
  متطلب نظامي

 214 5,147 للتأمينات االجتماعية  املؤسسة العامة
ام نظام العمل    رة وفقا ألح ما يتم سداده أو تحميلھ ع الف

 متطلب نظامي اململكة العربية السعودية˙

اليف  راتت  0 155  وجوازات تأش
رة   ع   أو تحميلھ   سداده   يتم   ما وفقًا    الف

ام راخيص   ألح اً    ال دمة تجار  املمنوحة للشركة مقابل تقديم ا
 متطلب نظامي

 0 49 رسوم مكتب العمل 
رة   ع   أو تحميلھ   سداده   يتم   ما وفقًا    الف

ام راخيص   ألح ًا    ال دمة تجار  املمنوحة للشركة مقابل تقديم ا
 متطلب نظامي
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   ادارة المخاطر .8

  

 مخاطر االئتمان  .8.1

الشركة  نظراً إلى أن التمویل العقاري ھو النشاط الرئیسي ألمالك العالمیة، فإن مخاطر االئتمان تعد من أھم المخاطر الرئیسیة التي قد تواجھ  
ات  ومحافظھا التمویلیة. وتسعى الشركة للحد من ھذه المخاطر بااللتزام بالسیاسیات واإلجراءات المعتمدة من مجلس إدارتھا ضمن إطار تعلیم

، وإدارة ائتمان مختصة بشرائح األفراد وإدارة المخاطرمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وضمان تطبیقھا عن طریق تفعیل دور لجنة 
  ائتمان مختصة بالشركات وشرائح رجال األعمال. 

 والسیولة النقدیة  مخاطر أسعار التمویل .8.2

نكیة وإعادة اإلقراض للمستفیدین من العمالء والشركات ورجال األعمال كنموذج تعتمد أمالك العالمیة على االقتراض من المؤسسات الب  
عمل رئیسي للشركة. وبما أن أسعار التمویل البنكي في تذبذب مستمر، فقد تضمن ھذا النموذج مخاطر قد تؤثر سلبا على أعمال الشركة  

ل إدارة الخزینة على تنویع محافظ االقتراض والتحوط ضد التقلبات في وسیولتھا المالیة وأرباحھا. ولھذا، فإن أمالك العالمیة تعكف من خال
أسعار التمویل لتحجیم مخاطرھا. كما قامت الشركة أیضا بتوسیع إطار عملھا الرئیسي لیشمل التعاون مع الجھات الحكومیة والخاصة في 

 السیولة النقدیة ولزیادة أرباح الشركة.  لتنویع مصادر  عالمیةمبادراتھم وبرامجھم الموجھة للقطاعات اإلسكانیة والعقاریة في سعي أمالك ال

  مخاطر السوق  .8.3
  

ل  یتمتع سوق التمویل العقاري بمیزات توسعیة كبیرة وبیئة محفزة مما قد یجذب المزید من شركات التمویل سواّء الداخلیة أو الخارجیة للعم
واندماج والتي قد تتم بین الشركات العاملة في مجال الشركة مما قد یزید حصصھم في ھذا المجال. ھذا باإلضافة ألي عملیات استحواذ 

السوقیة ویتسبب ذلك في ازدیاد مستوى المنافسة بین الشركات العاملة في سوق التمویل العقاري. ووقوع تلك التطورات خارج عن نطاق 
  سیطرة الشركة ویصعب التنبؤ بھ.

یعني أن الشركة قد تواجھ منافسة مع مؤسسات مالیة أخرى لدیھا موارد أكبر تحت تصرفھا أو تمتلك  كما أن حدوث أي من ھذه االحتماالت
ممیزات أخرى یصعب أو یستحیل على الشركة مضاھاتھا، فقد تتمكن المؤسسة التي تملك موارد مالیة أو شبكة عمالء كبیرة من التفوق على 

طاقم العمل الرئیسین لدى الشركة من خالل مكافآت مالیة وتحفیزیة أكبر مما تستطیع  الشركة في نفقات الدعایة وقد یستقطب أعضاء من 
ت الشركة تقدیمھ ورصد المزید من الموارد لتطویر منتجاتھ وتوسیع رقعة تغطیة أعمالھ.  فعلى سبیل المثال ھناك منافسة على أسعار العموال 

وقد ینتج عن ذلك أحداث سلبیة أھمھا أن تفقد الشركة عمالء أو شریحة من السوق،  واألرباح من قبل المؤسسات المالیة التمویلیة األخرى.  
مما قد یخفض ھوامش الربح أو یزید التكلفة أو تضطر الشركة إلى الحصول على تمویل أو رأس مال إضافي قد ال یكون متاحاً بأسعار جذابة 

  أو قد ال یكون متاحاً على اإلطالق. 

وقد تعمل المنافسة كقید على قدرة الشركة في زیادة أو المحافظة على ھوامش أرباحھا حیث تسعى شركات أخرى لكسب األعمال من خالل 
عرض أسعار وھیاكل أرباح أقل انخفاضا. وعلیھ، فإن ارتفاع مستوى المنافسة في مجاالت عمل الشركة الرئیسیة سوف یحد من قدرة الشركة  

تیجیتھا للنمو وزیادة شرائح عمالئھا وتوسیع عملیاتھا وقد تنخفض ھوامش األرباح ومعدل نمو الموجودات لدى الشركة، مما على تنفیذ استرا 
  سیكون لھ أثر سلبي جوھري على أعمال الشركة أو وضعھا المالي أو نتائج أعمالھا أو توقعاتھا المستقبلیة.   

 مخاطر تقلب أسعار الفوائد  .8.4
إال أن ذلك یعتمد بشكل كبیر على توافر   تنافسیة ربح ھوامش على بناء الشریعة أحكام مع متوافق تمویل على الحصول الشركة تحرص

لعمالء )،  فعلى سبیل المثال فإن ترتیب قروض تمویل SIBORالسیولة لدى المقرضین وأسعار الفائدة البنكیة المرتبطة بمؤشر السایبور ( 
التمویل الممنوح ر من فترة تثبیت أكث طویلة تمتد إلى فترة  هعتمد على أن یبنى ھامش الربح على أساس تثبیت سعر السایبور لمدی ھ قدالشرك 

تحرص الشركة على أن تكون فترات أسعار االقراض واالقتراض كما  ).  SIBORأسعار السایبور (   مخاطر عند تغیرللشركة مما قد ینتج عنھ  
تقلبات في أسعار تحوط ضد وذلك باستخدام معامالت  لتقلیل االثر من تقلبات اسعار الفوائد على نتائج الشركھ. متقاربھلما یزید عن العام 

 م من المخاطر السابق ذكرھا.یالتمویل لتحج 
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 الضمانات العقاریھ ة مخاطر انخفاض قیم .8.5
العقاریة بشكل عام ھي استثمارات طویلة األجل، فإنھ من الصعب تسییلھا بشكل سریع دون التأثیر على سعر العقار.   ألصولحیث أن ا

یة والتي تشكل ضمان لمنتجاتھا التمویلیة وفي حال تعثر عمالء الشركة وباألخص إذا حصل ذلك وتحتفظ الشركة بمحفظة من األصول العقار
بشكل مفاجئ أو جماعي نتیجة ظروف اقتصادیة عامة فقد یصعب على الشركة تسییل عقارتھا المرتبطة بعقود العمالء المتعثرین باألسعار  

ي على أعمال الشركة وتوقعاتھا ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا  المناسبة وخالل مدة وجیزة مما سیؤثر بشكل سلبي وجوھر
 المستقبلیة. 

 مخاطر العملیات .8.6
الشركة عرضة لمخاطر تشغیلیة قد ینتج عنھا خسائر مادیة بما في ذلك على سبیل المثال، دون حصر، أخطاء الموظفین في عدم توثیق 

تي ال المعامالت بالشكل الصحیح ووفقاً لنماذج الشركة المقرة أو الفشل في أخذ المشورة القانونیة الالزمة في شأن العملیات غیر النمطیة وال 
إطار نماذج عملیات الشركة أو عملیات االحتیال (الداخلي أو الخارجي) أو سوء استخدام الصالحیات أو التفویضات. وقد یشمل   تدخل ضمن

ذلك عدم التزام موظفي الشركة بإجراءات االلتزام أو حدود المخاطر الخاصة بھا أو عدم االمتثال للمتطلبات التنظیمیة وقواعد ممارسة 
نظمة والمعدات أو الكوارث الطبیعیة أو فشل األنظمة الخارجیة وال یمكن للشركة القضاء على مخاطر العملیات بشكل  األعمال أو أعطال األ

ھا كلي، ووقوع أي من ھذه األحداث سیكون لھ تأثیر سلبي قد یكون جوھریاً على أعمال الشركة أو وضعھا المالي أو نتائج عملیاتھا أو توقعات
  المستقبلیة.   

 القانونیة المخاطر .8.7
عطفا على مجموع اإلجراءات والسیاسات   ، الناتجة عن عقود الشركة التمویلیة وغیر التمویلیةالمخاطر القانونیة  للتعاملتسعى أمالك العالمیة  

یُعنى    ة،، ویحدث بشكل دوري بما یتناسب مع أنشطة الشرك من خالل إحالل إطار عمل متكاملوالقرارات اإلداریة والتنظیمیة داخل الشركة،  
التوصیات واإلجراءات الكفیلة بتذلیلھا إلى األقسام واإلدارات   اعطاءتحلیلھا وتقییمھا، ومن ثم و الحالیة والمستقبلیة بتحدید المخاطر القانونیة

  في الشركة الداخلیةالمعنیة. كما یقوم قسم إدارة المخاطر في أمالك العالمیة بتصدیر تقاریر ربع سنویة إلى لجنة المخاطر واللجان الفرعیة 
  التوصیات واإلجراءات المقترحة لمعالجة المخاطر القنونیة القائمة.تتضمن 

 مخاطر السمعة  .8.8
 تتمتع الشركة بسمعة جیدة في مجال أعمالھا ومن المھم المحافظة على ذلك بما یشمل قدرتھا المالیة القویة ونزاھتھا وذلك في سبیل تعزیز 

وبھذا الخصوص فمن المحتمل أن تتأثر سمعة  . جدد واإلبقاء علیھم وإقامة عالقات قویة مع األطراف النظیرةقدرتھا على استقطاب عمالء 
الشركة بشكل سلبي بسبب عدة عوامل على سبیل المثال ال الحصر، التدھور في نتائجھا المالیة، أو تعرض الشركة أو أعضاء إدارتھا لدعاوى 

یة والتي قد تنتج عن عدم االلتزام ببعض المتطلبات القانونیة، أو سوء سلوك الموظفین الذي یتسبب في  قضائیة أو إجراءات نظامیة غیر موات 
إخالل الشركة بالمتطلبات النظامیة المعمول بھا. ویمكن أن تتسبب األضرار الناتجة لسمعة الشركة في تأثیر سلبي قد یكون جوھریاً على 

  . عملیاتھا أو توقعاتھا المستقبلیةأعمال الشركة أو وضعھا المالي أو نتائج 

   تقنیة المعلوماتمخاطر  .8.9
  كبیر حیث أن طبیعة أعمالھا والمتطلبات التنظیمیة الخاضعة لھا تحتم علیھا االعتماد بشكل  المعلومات  لتقنیة أنظمتھا بتطویر الشركة تقوم

قة  اللع على االستخدام األمثل لتلك التقنیات.  كما أن ضوابطھا الداخلیة المتعلقة بمراقبة مستوى المخاطر وااللتزام باللوائح واألنظمة ذات ا 
والحفاظ  بما في ذلك ما یخص المسائل المالیة یزید من حاجة الشركة إلى االعتماد على تقنیة المعلومات الحدیثة في القیام بالكثیر من أعمالھا

على مستوى نشاطھا وجودتھ. وبالتالي ففي حالة حدوث أي فشل في منظومة الشركة التقنیة والتي قد تنشأ ألسباب عدیدة من بینھا على سبیل  
جیة،  المثال، ال الحصر، الكوارث الطبیعیة واالنقطاع الكھربائي لفترات طویلة وفیروسات الكمبیوتر وغیرھا من الھجمات اإللكترونیة الخار

وإن كانت الشركة تتخذ اإلجراءات التي تحد من مخاطر تلك األحداث، فإن ذلك ال یزال یشكل خطراً على معلومات الشركة وعمالئھا 
 البیانات  واستمراریة أنشطتھا خالل فترات االنقطاع للشبكة اإللكترونیة.  كما یعتمد األداء السلیم ألنظمة تقنیة المعلومات الخاصة بالشركة على

الدقیقة والموثوقة وغیرھا من إدخاالت األنظمة األخرى وھي عرضة لألخطاء البشریة.  وأي فشل أو تأخیر في تسجیل عملیات الشركة  
ض والمعامالت التي تتم مع عمالء الشركة بما في ذلك ما یتعلق باستالم وتسلیم المستحقات والدفعات وااللتزامات التعاقدیة األخرى قد یعر

مطالبات بالتعویض عن الخسائر إلى جانب غرامات وعقوبات تنظیمیة.  وال تستطیع الشركة أن تقدم أي ضمانات في شأن منع  الشركة إلى
حصول أي من تلك األحداث وفي حال حصولھا وتأثر أنظمة الشركة اإللكترونیة بھا فإن ذلك قد یتسبب في تأثیر سلبي قد یكون جوھریا على  

  المالي أو نتائج عملیاتھا أو توقعاتھا المستقبلیة. أعمال الشركة أو مركزھا 
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 المخاطر اإلستراتیجیة  .8.10

تسعى أمالك العالمیة لتحقیق أھدافھا طویلة المدى. وتحرص الشركة على أن یكون الطریق الذي تسلكھ والسلوكیات واألعمال التي تنتھجھا 
أمالك العالمیة بصیاغة خطة خمسیة تغطي كافة أھدافھا سواء كانت مالیة  ھي األمثل في سبیل تحقیق تلك األھداف. ولذلك، فقد قامت 

تنظیمیة وإداریة وحتى أنظمتھا ومواردھا البشریة وغیر البشریة. وتقوم الشركة بشكل سنوي بتطویر بطاقة أداء متوازن    ومشاریع   یةأوعملیات
داف المدى الطویل. وحرصا منھا على الحد من المخاطر ومؤشرات أداء سنویة تخدمھا في تحقیق أھ ومشاریعتحتوي على خطط عمل 

 مخصص  شھري  اجتماعوتذلیل العقبات التي قد تؤثر سلبا على تحقیقھا ألھدافھا، تقوم أمالك العالمیة وبناًء على بطاقة األداء المتوازن، بعقد  
   ر.دراسة وتحدید مستوى األداء واتخاذ اإلجراءات والتدابیر التصحیحیة إذا لزم األمل

8.11.  ً   المخاطـــر التي تم تغطیتھا تأمینیا
ً لتغطیة المخ  اطر تقوم الشركة بالتغطیة التأمینیة المتعلقة بالمخاطر التي قد تواجھ الشركة باإلضافة إلى تلك التي قد تكون متطلبة نظاما

ً أومن المخاطر التي یتم تغطیتھا تالمرتبطة بعملیات التمویل.    مایلي: مینا

  التأمین على الحیاة بالنسبة لعمالء شركة أمالك العالمیة 
 تامین على العجز الجزئي والكلي لعمالء شركة أمالك العالمیة ال 
 .التامین على العقارات الممولة ضد جمیع المخاطر المحتملة 
 تأمین أمن المعلومات وحمایة الخصوصیة. 
 و اإلدارة العلیا ةمجلس االدار أعضاء مسئولیةلى الـتأمین ع. 
 .(حیاه,صحي) التأمین على الموظفین 

 

 للشركة  والضریبي المتعلقة بالموقف الزكويالمخاطـــر  .8.12
 

ل عن األعوام  على مبالغ زكویة إضافیة فرضتھا الھیئة العامة للزكاة والدخ   الشركةباعتراض    كانت الشركة طرف في منازعات زكویة متعلقة
)  33,680,095م بمبلغ (2017م حتى 2013م عن األعوام من 03/03/2019تم توقیع اتفاقیة تسویة بتاریخ م. و2017م إلى 2007

م  لتسویة  11/04/2019لایر،  كما تم اعتماد قرار لجنة تسویة الخالفات الزكویة والضریبیة لدى الھیئة العامة للزكاة والدخل بتاریخ 
قدیم إقرار بمبلغ ( ) لایر  شاملة ضریبة الدخل وغرامة عدم ت12,601,875م بمبلغ (2012م إلى 2007المنازعات الزكویة من العام 

) لایر، إن أثر التسویات ظھر في القوائم المالیة للشركة، وتم سداد جمیع مبالغ التسویات عدا ما تم االتفاق على جدولتھ مع الھیئة  20,000
ل عام وأخر دفعة  دیسمبر من ك  1ملیون لایر تستحق    5.4دفعات بمبلغ    4م بمعدل    2019ملیون لایر كما في نھایة العام    21.6والتي تبلغ   

م، وال تتوقع الشركة أي مطالبات إضافیة غیر مشمولة  2017-م  2013م، وتتعلق بتسویة المبالغ الزكویة للفترة  1/12/2023ستكون بتاریخ  
  في التسویة او مطالبات زكویة أخرى لم یتم ذكرھا.

بنوك وشركات التمویل المرخصة من مؤسسة النقد، ونشرت وقد أصدرت ھیئة الزكاة قواعد حساب زكاة أنشطة التمویل، والتي تنطبق على ال
، وتم اتباع ھذه القواعد في احتساب الزكاة من بدایة 4771م في جریدة أم القرى العدد  15/3/2019ھـ الموافق  7/1440/ 8ھذه القواعد في  

تي تحقق صافي أرباح، تتراوح ما بین أربعة  م ، وبناًء على تلك القواعد سیكون لوعاء الزكاة حد أعلى وحد أدنى للشركات ال 2019العام 
) أمثال الربح قبل الزكاة كما في نھایة العام الزكوي كحد 8) أمثال صافي الربح قبل الزكاة كما في نھایة العام الزكوي كحد ادنى وثمانیة (4(

 اعلى. 

وھي ضریبة جدیدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم االخرى  ،  01/01/2018نظام ضریبة القیمة المضافة حیز التنفیذ بتاریخ    كما دخل
جرت الھیئة العامة للزكاة والدخل فحص على تطبیق ضریبة القیمة المضافة بالشركة للفترات من  على قطاعات محددة في المملكة. كما  أ

وغرامات بإجمالي مبلغ   ضریبة القیمة المضافة. استلمت الشركة إشعارات تتعلق بمطالبات م2019یة ینایر م حتى نھا2018بدایة ینایر 
على تقدیم اعتراض یوضح موقفھا   ) PWCبالتعاون مع المستشار  الضریبي المعین (شركة  الشركة عملتو .ملیون لایر سعودي 19.9

 محددة فترة زمنیةوال یوجد حالیاً وقد تم تقدیم جمیع المستندات المطلوبة للھیئة  للزكاة والدخل، ھیئة العامة على االشعارات المستلمة من ال 
.إن الحداثة النسبیة لتطبیق ضریبة القیمة المضافة یصاحبھا بعض الحاالت التي یكتنفھا عدم الوضوح وقیام الشركة  نھائي إلصدار قرار

الشركة    مما قد ینتج عنھ اختالف بین تفسیر  حاالت غیر الواضحة إال أن ھیئة الزكاة قد ال تتفقباالجتھاد في تفسیر طریقة التطبیق في بعض ال
یؤثر سلباً على سالمحصلة. وفي حال حدوث ذلك قد ینتج عنھ تحمل الشركة لتكالیف إضافیة وھو ما  وتفسیر الھیئة العامة للزكاة والدخل في 

  أعمال الشركة ونتائجھا المالیة. 
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  الشركة واللجان مجلس إدارة  .9
 

ً وفق  ثالث لمدة العادیة العامة الجمعیة تعینھم أعضاء تسعة من مؤلف إدارة سمجل ةالشرك إدارة یتولىما ینص علیھ نظام الشركة األساس،  ل  ا

 م07/05/2018ھـ الموافق 21/08/1439یوم اإلثنین بتاریخ  في) 01/2018غیرالعادیة رقم (  العامة الجمعیة تم عقد اجتماع  سنوات.

سنوات تبدأ من تاریخ   ثالث  لمدة لدورة تمتد وفق أسلوب التصویت التراكمي نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الرابعةإحیث تم 

  .م04/06/2018

 ومن ،العقاريالحوكمة لشركة أمالك العالمیة للتمویل األساسي والئحة  الشركة نظام في الموضحة بمھامھ القیام اإلدارة مجلس ویتولى

 :أبرزھا

 تطبیقھا. وآلیات للشركة الرئیسیة واألھداف االستراتیجیة الخطط على الموافقة 

 المعتمدة.  االستراتیجیة واألھداف بالخطط مقارنة العام التشغیلي األداء تقییم 

 الختامیة. المالیة والقوائم الفصلیة المالیة القوائم  على الموافقة 

  واللوائح. بالقوانین االلتزام من التأكد  وإجراءات سیاسات على والموافقة علیھا، واإلشراف الداخلیة الرقابة أنظمة  قواعد وضع  

   

  م :2019دیسمبر   31ویوضح البیان ادناه أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنیف عضویاتھم كما بتاریخ 

  

  تصنیف العضویة  العضویة  االسم  م

   غیر تنفیذي رئیس مجلس االدارة الھویشعبدهللا بن إبراھیم   1

  مستقل نائب رئیس مجلس االدارة  منصور بن عبدالعزیز البصیلي  2

   غیر تنفیذي عضو مجلس االدارة  فیصل بن عبدهللا العمران  3

   غیر تنفیذي عضو مجلس االدارة  ماجد عبدالغني فقیھ  4

   تنفیذيغیر  عضو مجلس االدارة عادل حسین علي أحمد  5

   غیر تنفیذي عضو مجلس االدارة  سلطان بن فواز الحكیر  6

   غیر تنفیذي عضو مجلس االدارة  خالد بن عبدالعزیز الریس  7

  مستقل عضو مجلس االدارة  عمرو بن محمد بن عبدهللا كامل  8

  مستقل عضو مجلس االدارة  ثامر عبدالقادر جان  9
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  اجتماعات مجلس اإلدارة   .أ
  

ــام   ــالل ع ــس اإلدارة خ ــد مجل ــدد( 2019عق ــل 4م ع ــور لك ــجل الحض ــس وس ــات المجل ــالي إجتماع ــان الت ــح البی ــات، ویوض ) إجتماع

  إجتماع :

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  اسم العضو 

  )4( عدد االجتماعات

  االجتماع االول 

  م20/03/2019

  االجتماع الثاني 

  م21/05/2019

  االجتماع الثالث

  م24/09/2019

  االجتماع الرابع 

  م16/12/2019

مجموع 
  الحضور 

  نسبة الحضور 

األستاذ /  
عبدهللا 
ابراھیم  

  الھویش  

√ √   √  √  4 
  

100% 

األستاذ 
منصور  /

عبدالعزیز  
  البصیلي  

√ √√√ 4 
  

100% 

األستاذ /  
فیصل  
عبدهللا 
  العمران

√X√√ 3 
  

75% 

  /األستاذ
خالد 

عبدالعزیز  
  الریس 

√√√   √ 4 
  

100% 

األستاذ /  
عمرو 

  محمد كامل 

√√√√ 4 
  

100% 

األستاذ 
ماجد /

عبدالغني  
 فقیھ  

  

√  √  √  √  4 
 

100% 

األستاذ /  
سلطان 

فواز الحكیر  
  

√  X   √  √ 3 
  

75% 

األستاذ /  
ثامر 

عبدالقادر 
 جان

  

√  √  √  √ 4 
 

100% 

األستاذ/  
عادل حسین  

 أحمد  
  

√  √  √  √  4 
 

100% 
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 الجمعیات العامة للمساھمین المنعقدة  .ب
  وفق التالي :  م عقدت الشركة جمعیتین عامتین 2019خالل العام 
 م، وشملت بنود جدول أعمال الجمعیة التالي : 21/5/2019إجتماع الجمعیة العامة العادیة المنعقد بتاریخ  ) 1
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 اإلجراءات التي اتخذھا مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ بمقترحات المساھمین وملحوظاتھم  ج. 

 لتولي باإلدارة الحوكمة مجال في المختصین من عدد تعیین وتم و الشوؤن القانونیة ، الحوكمة مجال في  متخصصة إدارة اإلدارة مجلس أنشأ
 من خالل المساھمین ومالحظات إقتراحات بإستقبال اإلدارة ھذه وتعنى لھ التابعة اللجان من عدد و اإلدارة مجلس سكرتیر مھام ومسئولیات

  .المختلفة اإلتصال وسائل
 
  وأدائھا . الشركة حیال المساھمینت أو ملحوظات من قبل مقترحاتكن ھنالك اي  لم
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  طلبات الشركة لسجل المساھمین  د. 
 

  

  التنفیذیة واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء ومعلومات أسماءه. 
  

  م: 9201دیسمبر  31عنھ كما بتاریخ  المنبثقة )المجلس داخل من (وأعضاءاللجان اإلدارة مجلس أعضاء

  

عضویة اللجان   االسم  م
  داخل الشركة

  *الخبرات  المؤھالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالیة

عبدهللا ابراھیم   1
  سلیمان الھویش

 اإلدارة مجلس عضو   رئیس اللجنة التنفیذیة
 شركة – المنتدب

 للتجارة عسیر
والصناعة  والسیاحة

والزراعة والعقارات 
  وأعمال المقاوالت

 أمالك شركة –المنتدب  العضو 
 منذ العقاري للتمویل العالمیة

 مایو حتى م2006 عام
 م.2018

 مجموعة رئیس/  أول عام مدیر
 البنك والمخاطر االئتمان
 م2001 منذ الوطني العربي
 .م2006 یونیو حتى یونیو 

 لدى مفوض ائتمان أول مسئول
 یولیو  منذ التجاري األھلي البنك

   م2001 یونیو  حتى م1999

 المصرفیة الخدمات عام مدیر
 السعودي البنك لدى للشركات
 م1992 سبتمبر منذ البریطاني

   م1999 یونیو  حتى

بكالوریوس اقتصاد من 
جامعة الملك عبدالعزیز 

المملكة العربیة  –
  م1985السعودیة 

 من ألكثر تمتد خبرة
 القطاع في عاما35

 والمالي المصرفي
  والتمویل

  

منصور   2
عبدالعزیز راشد 

  البصیلي

المكافات لجنة ئیس ر
   و الترشیحات

  

 
- 

المدیر العام التنفیذي للشؤون 
القانونیة واألمین العام للبنك 

السعودي البریطاني من 
  م2014م وحتى 1990

بكالوریوس أنظمة من 
 –جامعة الملك سعود 

العربیة المملكة 
  م1984السعودیة 

من  ألكثر تمتد خبرة
القطاع  في عاما30

  المصرفي والقانوني

  

فیصل عبدهللا   3
عبدالعزیز 

  العمران

الرئیس التنفیذي البنك   -
 ستثمار السعودي لإل

  

مدیر عام مجموعة الخزینة 
واالستثمار لدى البنك السعودي 

م وحتى 2015لالستثمار من 
  م2017

 
مجموعة نائب مدیر عام 

الخزینة واإلستثمار لدى البنك 
السعودي لالستثمار من 

  م2015م وحتى 2014

بكالوریوس تمویل 
ومحاسبة من جامعة 

 –نورث إیسترن 
الوالیات المتحدة 

  م2003األمریكیة 

من  ألكثر تمتد خبرة
القطاع  في عاما15

المصرفي والمالي 
  والتمویل

  

خالد عبدالعزیز   4
عبدالرحمن 

  الریس

  لجنة المراجعةعضو 
 

  التنفیذیة لجنةالو عض

 لدىالرئیس التنفیذي 
 االستثمار كابیتال 

  

مدیر اإلستثمار في شركة 
م وحتى 2014عسیر من 

  .م2018
 

مدیر تمویل الشركات في شركة 
م 2010الراجحي المالیة من 

 م2014وحتى 

ماجستیر في التمویل من 
جامعة دنفر بالوالیات 

المتحدة األمریكیة 
 .م2007

ماجستیر في إدارة 
األعمال من جامعة دنفر 

من  ألكثر تمتد خبرة
القطاع  في عاما15

المصرفي والمالي 
  واإلستثمار

  

 أسباب الطلبتاریخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساھمین
 توزیع أرباح مقترح م30/07/2019 ) 1(
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بالوالیات المتحدة   
 م2006األمریكیة 

إدارة  في بكالوریوس
األعمال من جامعة 

المملكة  –الملك سعود 
العربیة السعودیة 

  م2002

عمرو محمد   5
  عبدهللا كامل

المكافات لجنة و عض
  و الترشیحات

 
  عضو لجنة المخاطر

مساعد رئیس تنفیذي 
لدى شركة دلھ البركة 

 القابضة. 

المدیر العام لدى شركة 
اتصاالت الجواء 

 المحدودة 

المدیر العام لدى شركة 
 المراعاة المحدودة 

 

  

-  

بكالوریوس إدارة أعمال 
من جامعة الملك سعود 

المملكة العربیة  –
  م1997السعودیة 

من  ألكثر تمتد خبرة
قطاعات  في عاما18

  متعددة

  

ماجد عبدالغني   6
  عبدالھادي فقیھ

 رئیس لجنة المخاطر
  

 عضو اللجنة التنفیذیة
  

عضو لجنة المكافات 
  و الترشیحات

مدیر عام مصرفیة 
الشركات لدى البنك 
  السعودي لالستثمار 

  

 –كبیر مصرفیي الشركات 
 المؤسسات الحكومیة والعامة

في البنك األھلي التجاري من 
 2012الى عام  2006عام 

  

بكالوریوس إدارة أعمال 
من جامعة الملك سعود 

المملكة العربیة  –
  م1995السعودیة 

من  ألكثر تمتد خبرة
القطاع  في عاما24

المصرفي والمالي 
 والتمویل

   

سلطان فواز   7
عبدالعزیز 

  الحكیر

عضو لجنة المكافات 
  و الترشیحات

 الرئیس التنفیذي نائب 
ألطعمة اشركة ل

والترفیة لدى شركة 
فواز عبدالعزیز الحكیر 

 وشركاه

  

  

-  

بكالوریوس إدارة أعمال 
اختصاص تمویل وتأمین 

وریادة األعمال من 
 –جامعة نورث إیسترن 

الوالیات المتحدة 
  م2014األمریكیة 

خبرة  في إدارة األعمال 
لقطاعات متعددة 

  األنشطة

  

ثامر عبدالقادر   8
  عبدهللا جان

-  
  
-  

  

 

 

مدیر عام مصرفیة الشركات في 
البنك السعودي البریطاني منذ 

  م2013م وحتى 2011

 

  

بكالوریوس اقتصاد من 
جامعھ الملك سعود 

المملكة  –بالریاض 
العربیة السعودیة 

 م1989

ماجستیر االقتصاد 
التطبیقي من جامعة 
ساوثرین میثودیست 
 –الجنوبیة في داالس 

الوالیات المتحدة 
  م1995األمریكیة 

من  ألكثر تمتد خبرة
القطاع  في عاما20

المصرفي والتمویل 
  واإلستثمار

  

عادل حسین   9
  علي أحمد

 التنفیذیةعضو اللجنة 
  

 عضو لجنة المخاطر

  
-  

  

نائب رئیس اإلستثمار العقاري 
  لشركة أمالك المالیة 

 

مدیر عام لدى شركة لیمتلس 
  بفیتنام 

رئیس قطاع التأجیر وإدارة 
األمالك لدى شركة لیمتلس في 

 دبي 
  

ماجستیر تجارة 
الكترونیة من جامعة 

 م2004استرالیا  –بوند 

بكالوریوس إدارة أنظمة 
معلومات من جامعة 

االمارات  –االمارات 
  م2001العربیة المتحدة 

من  ألكثر تمتد خبرة
قطاع  في عاما15

  التمویل و اإلستثمار
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  اإلدارة مجلس اللجان من خارج أعضاء

عضویة   االسم  م
اللجان داخل 

  الشركة

الوظائف 
  الحالیة

  الخبرات  المؤھالت  الوظائف السابقة

1  

األستاذ محمد 
عبدالعزیز 

الشایع  
  (مستقل)

لجنة رئیس 
  المراجعة 

عضو لجنة 
   المخاطر

-  

الرئیس التنفیــذي لشـــــركــة میــد  
م وحــتـــى  2016غــلــف مــن 

 م2017
  

مدیر عام مراقبة شركات التمویل  
لـدى مؤســـــســـــة النقـد العربي  

م وحتى  2012الســـــعودي من 
 م2014

  
مدیر مراقبة شركات التأمین لدى 
مؤســســة النقد العربي الســعودي  

 م. 2012م وحتى 2007من 
 

مدیر التفتیش البنكي لدى 
مؤسسة النقد العربي السعودي 

  م.2007م وحتى 2004من 

  

 

ــبة   بكالوریوس تخصـــص محاسـ
من جامعة اإلمام محمد بن سعود  

المملكـة العربیـة الســـــعودیـة   –
  م1990بتاریخ 

 
ماجسـتیر تخصـص محاسـبة من  

ــة إلی  ــة والی ــامع ــا  ج ــان نویز إرب
ــام ات المتحـدة   – نبی تشـــ الوالـی

  م1998 األمریكیة بتاریخ
  

عضو مجلس إدارة في 
شركة صناعات العیسى منذ 

م، وحتى األن .2019  

عضو مجلس إدارة، وعضو 
اللجنة التنفیذیة، ورئیس لجنة 

المراجعة لدى الشركة 
السعودیة للخدمات األرضیة 

م2019م وحتى 2015منذ   

عضو لجنة المراجعة لدى 
الشركة السعودیة لإلسمنت 

م وحتى 2015األبیض منذ 
 اآلن

عضو مجلس إدارة ورئیس 
لجنة المراجعة لدى شركة 

سي السعودیة أتش أس بي 
م وحتى اآلن2015نذ م  

رئیس مجلس إدارة شركة 
ساب تكافل للتأمین من تاریخ 

م وحتى 2018أغسطس 
 االن.

عضو مجلس إدارة الھیئة 
العامة للمنافسة من تاریخ 

م وحتى 2018أغسطس 
 االن.

عضو مجلس إدارة المؤسسة 
م 2011العامة للتقاعد من 

. م2014وحتى   

عضو مجلس إدارة شركة 
ین منذ نجم لخدمات التأم

م.2019م وحتى 2016  

 عضو مجلس إدارة ستوسید
(STUSID)  بجمھوریة

م وحتى 2008تونس من 
م. وكذلك عضو لجنة 2013

م 2008المراجعة من تاریخ 
م ورئیسھا من 2010وحتى 
م وحتى تاریخ 2010تاریخ 
م2014   

عضو اللجنة التوجیھیة ألحد 
صنادیق مؤسسة النقد الدولي 
متعلق بمكافحة غسل األموال 

وتمویل اإلرھاب من تاریخ 
م وحتى تاریخ 2009
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م ورئیسھا من تاریخ 2014
م وحتى تاریخ 2013
م2014  

نائب رئیس اللجنة الدائمة 
لمكافحة غسل األموال من 

م وحتى تاریخ 2006تاریخ 
م2013  

یب لدى عضو لجنة التدر
مؤسسة النقد من تاریخ 

م وحتى تاریخ 2006
م ورئیسھا من تاریخ 2010
م وحتى تاریخ 2010
م2014  

عضو مجلس إدارة ھیئة 
المحاسبة والمراجعة لدول 

مجلس التعاون لدول الخلیج 
م 2006العربیة من تاریخ 

م2014وحتى تاریخ   

عضو لجنة المعاییر 
المحاسبیة لدى الھیئة 

ن السعودیة للمحاسبی 
م 2008القانونیین من تاریخ 

م2013وحتى تاریخ   

عضو لجنة مراقبة الجودة 
لدى الھیئة السعودیة 

للمحاسبین القانونیین من 
م وحتى تاریخ 2013تاریخ 
م2016  

عضو اللجنة التأسیسیة 
للشركة السعودیة إلعادة 

م 2013التمویل من تاریخ 
  م  2014وحتى تاریخ 

  

2  

األستاذ محمد 
إبراھیم العبید 

  (مستقل)

عضو لجنة 
  المراجعة

االمین العام 
ورئیس 

مجموعة 
لدى  الحوكمة

  بنك الجزیرة

مجلس اإلدارة لدى األمین العام ل
البنك السعودي البریطاني من 

م وحتى 2015تاریخ ینایر 
م2017أبریل   

 مجلس اإلدارة ل األمین العامنائب 
البنك السعودي  ورئیس اإللتزام

البریطاني من تاریخ یونیو 
م2014م وحتى دیسمبر 2004  

عمل في القطاع المصرفي في 
عدد من اإلدارات وتقلد مناصب 

عدة تشمل أعمال التحصیل، 
والخدمات التجاریة، والمراجعة 
الداخلیة، والعملیات، ومكافحة 
الجرائم المالیة وااللتزام خالل 

 م وحتى1991 فرایرالفترة من 
  م2004یونیو 

بكالوریوس تخصص علوم 
 –إداریة من جامعة الملك سعود 

المملكة العربیة السعودیة بتاریخ 
  م1990یونیو 

عضو مجلس إدارة غیر 
تنفیذي لدى شركة ساب 
تكافل من تاریخ مارس 

م وحتى مایو 2014
م2016  

مستشار عام لدى شركة أتش 
 (HSBC) أس بي سي

السعودیة من تاریخ سبتمبر 
م وحتى تاریخ 2014

م ومن تاریخ 2014دیسمبر 
م وحتى 2017أغسطس 

م.2019مارس   

مستشار عام لدى شركة 
ساب تكافل من تاریخ نوفمبر 

م وحتى أبریل 2017
م2018   

مستشار عام للشركة 
السعودیة للخدمات األرضیة 
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م  2018من تاریخ مارس 
م.2019مارس وحتى   

عضو مستقل بلجنة المخاطر 
مج كفالة من واإلستثمار ببرنا

وحتى  2018تاریخ مارس 
م.2019فبرایر   

عضو مستقل في لجنة 
المراجعة لدى الشركة 

السعودیة للخدمات األرضیة 
م 2017من تاریخ مایو 
  م2018وحتى مارس 

3  

عبدهللا بن 
تركي 

السدیري 
  (تنفیذي)

عضو لجنة 
  المخاطر

عضو اللجنة 
 التنفیذیة 

الرئیس 
التنفیذي لشركة 
 أمالك العالمیة 

مدیر  –نائب الرئیس التنفیذي 
تنفیذي التطویر االستراتیجي في 

شركة أمالك العالمیة للتمویل 
م وحتى 2011العقاري من 

م2013  

مدیر تنفیذي اإلئتمان والمخاطر 
في شركة أمالك العالمیة للتمویل 

م وحتى 2007العقاري من 
م2011   

مدیر عام قسم الشركات مساعد 
في مجموعة سامبا المالیة من 

  م2007م وحتى 1999

ماجستیر إدارة دولیة من كلیة 
ثندر بیرد للدراسات العلیا 

الوالیات  -لإلدارة الدولیة 
المتحدة األمریكیة بتاریخ 

م1998  

بكالوریوس تخصص محاسبة 
 –من جامعة الملك سعود 

المملكة العربیة السعودیة بتاریخ 
  م1996

عضو اللجنة التنفیذیة في 
شركة أمالك العالمیة للتمویل 

م وحتى 2012العقاري من 
 اآلن

عضو لجنة المخاطر في 
شركة أمالك العالمیة للتمویل 

م وحتى 2016العقاري من 
 اآلن

عضو مجلس اإلدارة في 
شركة الخزف السعودي من 

م وحتى اآلن2016  

رئیس لجنة الترشیحات في 
 2018السعودي من الخزف 

  م حتى اآلن

عضو مجلس ادارة شركة 
مطارات الریاض من 

م حتى  2017سیتمبر 
  م2018فبرایر 

 عضو مجلس ادارة شركة
  .2019دلھ الصحیة من 

  
 لجنھ المراجعھ فيعضو 

شركة دلھ الصحیة من 
2019. 

  

 اإلدارة التنفیذیة

  الخبرات  المؤھالت  الوظائف السابقة   الوظائف الحالیة  االسم  

1  

عبدهللا بن 
تركي 
 السدیري

مدیر تنفیذي  –نائب الرئیس التنفیذي  الرئیس التنفیذي.
التطویر االستراتیجي في شركة 

أمالك العالمیة للتمویل العقاري من 
م2013م وحتى 2011  

مدیر تنفیذي اإلئتمان والمخاطر في 
شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري 

م2011م وحتى 2007من    

ماجستیر إدارة دولیة من كلیة 
ثندر بیرد للدراسات العلیا 

الوالیات  -لإلدارة الدولیة 
المتحدة األمریكیة بتاریخ 

م1998  

بكالوریوس تخصص محاسبة 
 –من جامعة الملك سعود 

عربیة السعودیة المملكة ال
  م1996بتاریخ 

عضو اللجنة التنفیذیة في شركة أمالك 
م 2012العالمیة للتمویل العقاري من 

 وحتى اآلن

عضو لجنة المخاطر في شركة أمالك 
م 2016العالمیة للتمویل العقاري من 

 وحتى اآلن

عضو مجلس اإلدارة في شركة الخزف 
م وحتى اآلن2016السعودي من   
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مساعد مدیر عام قسم الشركات في 
م 1999مجموعة سامبا المالیة من 

  م2007وحتى 

الترشیحات في الخزف رئیس لجنة 
م حتى اآلن 2018السعودي من    

عضو مجلس ادارة شركة مطارات 
م حتى  2017الریاض من سیتمبر 

  م2018فبرایر 
  

دلھ الصحیة  عضو مجلس ادارة شركة
  .2019من 

  
شركة دلھ  لجنھ المراجعھ فيعضو 

 .2019الصحیة من 

2  

توفیق بن 
 یحي معافا

قطاع  –مدیر تنفیذي 
  األفراد.

یـــة   ـن ـق یـــات وـت ـل ـم ـع یـــذي اـل ـف ـن مـــدـیر ـت
المعلومات في شــــركة أمالك العالمیة 

م وحتى  2011للتمویـل العقـاري من 
  م2014

 
مدیر أول العملیات في شـــركة أمالك  

م  2007الـعالمـیة للتموـیل العـقاري من 
  م  2011وحتى 

 
مدیر االلتزام والجودة في إدارة 

الخدمات اإللكترونیة البدیلة لدى البنك 
م وحتى 2006لعربي الوطني من ا

  م2007

بكالوریوس تخصص تربیة 
بدنیة من جامعة الملك سعود، 

المملكة العربیة السعودیة 
  .م1999بتاریخ 

رئیس اللجنة الفرعیة للتمویل العقاري 
لشركات التمویل في مؤسسة النقد منذ 

  م وحتى اآلن2017

3  

سعود بن 
عبدهللا 
 الشثري

الموارد  –مدیرتنفیذي 
ھ البشری 

 اإلداریة. الشؤونو 

مدیر إدارة الموارد البـشریة في ـشركة  
ل العقـاري من   أمالك العـالمیـة للتموـی

  م2011م وحتى 2007
  

مدیر عام الشؤون اإلداریة والموارد 
م 2002البشریة في شركة سدر من 

  م2007إلى 

بكالوریوس تخصص إدارة 
أعمال من جامعة والیة اریزونا 

لمتحدة األمریكیة الوالیات ا –
  م2001 بتاریخ

سكرتیر لجنة المكافآت والترشیحات في  
شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري 

 م وحتى اآلن2011منذ 

4  

محمد بن 
حبیب 
 السلمان 

المخاطر  –مدیرتنفیذي 
 واإلئتمان.

مدیر ائتمان في بنك الریاض من 
  م2014م وحتى 1998

ـبكـــاـلورـیوس ـتخصـــــص إدارة 
ــعود  أعمال من  جامعة الملك ســ

ة   – ة الســـــعودـی المملكـة العربـی
  م1998بتاریخ 

  
ماجستیر تخصص إدارة أعمال 

 -من جامعة الملك سعود 
المملكة العربیة السعودیة 

 م2008بتاریخ 

رئیس اللجنة الفرعیة للمخاطر لشركات 
التمویل بالمملكة العربیة السعودیة في 

م وحتى اآلن2016مؤسسة النقد منذ   
 

سكرتیر لجنة المخاطر في شركة أمالك 
 م وحتى اآلن2016العالمیة منذ 

5  

نزار بن 
صالح  
 الصویان

مدیر تنفیذي إلدارة 
    الشركات.

مدیر أول قطاع الشركات في شركة 
أمالك العالمیة للتمویل العقاري من 

م2016م وحتى 2011  

كبیر مدراء الخدمات المصرفیة 
للشركات في البنك السعودي 

م 2006اني (سـاب) من البریط
م2011وحتى   

مدیر الخدمات المصرفیة للشركات  
في البنك السعودي البریطاني (سـاب) 

م2006م وحتى 2002من   

مساعد مدیر الخدمات المصرفیة 
للشركات في البنك السعودي 

م 2001البریطاني (سـاب) من 
  م2002وحتى 

ــة  ــص ھندسـ بكالوریوس تخصـ
ــائیــة تطبیقیــة من جــامعــة   كیمی

المملكــة  –الملــك فھــد للبترول 
اـلـعرـبیـــة الســــــعودیـــة ـبتـــارـیخ 

  م1999
 

ماجستیر تخصص إدارة أعمال 
المملكة  –من جامعة برونیل 

 م2006المتحدة بتاریخ 

عضو في اللجنة الفرعیة لإلیجار 
التمویلي لشركات التمویل في مؤسسة 

 م وحتى اآلن2017النقد منذ عام 
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6  

علي بن 
محمد ال 

 شعشاع

المالیة  –یذي مدیر تنف
والعملیات وتقنیة 

  المعلومات.

مدیر عام الشؤون المالیة واإلداریة 
في ھیئة تنمیة الصادرات السعودیة 

 م2016م وحتى 2014من تاریخ 

عضو تنفیذي ومدیر عام المالیة في 
 م 2013شركة اینجوس في عام 

مستشار مالي في مكتب انطالق 
لالستشارات المالیة من تاریخ 

 م2013م وحتى 2012

مدیر عام المالیة في شركة الراجحي 
لالستثمارات العقاریة من تاریخ 

 م2012م وحتى 2010

رئیس الشئون المالیة في شركة وطن 
لالستثمار وأعمال األوراق المالیة من 

 م 2010م وحتى 2006

مدیر المحاسبة المالیة في بنك 
  م2006م وحتى 1992الریاض من 

حاســبة  بكالوریوس تخصــص م 
من جامعة الملك ـسعود، المملكة 
اـلـعرـبیـــة الســــــعودیـــة ـبتـــارـیخ 

 م1992
  

عضو مجلس إدارة في شركة سند 
للتأمین وإعادة التأمین التعاوني من 

م2014م وحتى 2013  
  

عضو لجنة مراجعة في شركة التصنیع 
م2013م وحتى 2008الوطنیة من   

 
نائب رئیس اللجنة الفرعیة للمدراء 

المالیین لشركات التمویل في مؤسسة 
 م وحتى اآلن2017النقد منذ 

7  

تركي بن 
عتیبي 

 الزھراني

 –مدیر تنفیذي 
 اإلستراتیجیة والتسویق.

مدیر أول لالستراتیجیة في شركة 
أمالك العالمیة للتمویل العقاري من 

م2017م وحتى 2014  

مدیر إدارة إئتمان األفراد في شركة 
العالمیة للتمویل العقاري من أمالك 
م2014م وحتى 2010  

محلل إئتمان في البنك العربي الوطني 
  م2010م وحتى 2003من 

بكالوریوس تخصص أسالیب 
 -كمیة من جامعة الملك سعود 

المملكة العربیة السعودیة 
  م2002بتاریخ 

- 

8  

عمر بن 
سلیمان 
 أبانمي 

الشؤون  –مدیر أول 
 والحوكمة.القانونیة 

ـمدیر إدارة االلتزام ومـكافـحة غســـــل 
ة  األموال في شـــــركـة أمالك العـالمـی

ــاھمة   -للتمویل العقاري  شــــركة مســ
في قـطاع التموـیل العـقاري من   -مقفـلة 

 م2019وحتى  م2017
ي   زام ـف ـت ــم اإلـل ي قســـ ر أول ـف مـــدـی

م حتى  2016الراجحي من  مصــرف
 م2017

رئیس اإللتزام في بنــك مســـــقط من  
 م2016م حتى 2013

ـناـئب رئیس اإللتزام في بـنك مســـــقط  
 م2013م حتى 2013من 

مســــؤول مكافحة غســــل األموال في 
م  2012اـلـبنـــك اـلـعرـبي اـلوـطـني ـمن 

 م2013حتى 
مسؤول مكافحة غسل األموال في بنك  

 م2009م حتى 2008سامبا من 
 

ــوس ــوری ــكـــال ــمـــال  ب إدارة أع
ــص  ــبة تخصـ من جامعة  محاسـ

ــعود  المملكة العربیة   -الملك ســ
 م2008السعودیة بتاریخ 

ماجستیر إدارة أعمال من 
 –جامعة میدل تینیسسي ستایت 

الوالیات المتحدة األمریكیة 
 م2011بتاریخ 

مجلس اإلداره واللجنھ التنفیذیھ سكرتیر 
في شركة أمالك العالمیة للتمویل 

 م وحتى اآلن2019العقاري منذ 

9  

عبدهللا 
  الشھري

رئیس  –مدیر أول 
  الداخلیة إدارة المراجعة

امالك العالمیة للتمویل 
  العقاري 

إدارة المراجعة الداخلیة -مدیرأول 
 مجموعة سامبا المالیة

إدارة المراجعة الداخلیة بنك  –مدیر 
 الجزیرة

مجموعة تمویل الشركات  -مدیر
یرة والمتوسطة بنك الجزیرةغالص  

عملیات التمویل العقاري بنك مدیر 
 الجزیرة

شھادة المدقق الداخلي المعتمد 
الجزء األول والثاني من المعھد 
األمریكي للمراجعین الداخلیین 

)CIA 1 & 2(  

المعتمد للتدقیق  شھادة الممارس
داخلي من الجمعیة األمریكیة ال

  للمراجعین الداخلیین

 –بكالوریوس كیمیاء حیویة 
  جامعة الملك سعود

عضو الجمعیة األمریكیة للمراجعین 
  IIA-USAالداخلیین

عضو الجمعیة السعودیة للمراجعین 
 IIA-KSA الداخلیین
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مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتھا الحالیة والسابقة أو من أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجھا التي یكون عضو 
  مدیریھا

  اسم العضو  #

أسماء الشركات التي  
یكون عضو مجلس  
اإلدارة عضواً في  

مجالس إداراتھا الحالیة 
  أو من مدیریھا 

  

  

داخل  
المملكة/ 
خارج  
  المملكة

 الكیان القانوني 

مدرجة/  مساھمة(
مساھمة غیر 

ذات  /مدرجة
مسؤولیة 

  ) ....محدودة/

أسماء الشركات التي  
مجلس   یكون عضو 

اإلدارة عضواً في  
مجالس إداراتھا السابقة 

  أو من مدیریھا 

  

  

داخل  
 المملكة/

خارج  
  المملكة

الكیان القانوني  
(مساھمة مدرجة/ 

مساھمة غیر 
 /مدرجة

ذات مسؤولیة 
  محدودة/....) 

1  
عبدهللا بن 
ابراھیم 
  الھویش

عضو مجلس اإلدارة لشركة 
االتفاق للصناعات الحدیدیة 

  م2011منذ 

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة

عضو مجلس إدارة 
مجموعة التوفیق المالیة 

(حالیاً شركة إتقان كابیتال) 
  م2013م حتى 2008من 

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة

ساب عضو مجلس إدارة 
م حتى 2010تكافل من 

  م2014

داخل 
  المملكة

  

  

  مساھمة مدرجة

  

 – اإلدارة مجلس رئیس
 للتمویل العالمیة أمالك شركة

 م2018 یونیو  منذ العقاري
  تاریخھ حتى

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة

مجلس إدارة  رئیس 
الشركة السعودیة للخدمات 

م حتى 2016األرضیة من 
  م 2019

  

داخل 
  المملكة

  

  

  مساھمة مدرجة

 – اإلدارة مجلس رئیس نائب  
-  إخوان حلواني شركة

 أبریل  السعودیة منذ
  تاریخھ حتى م2019

داخل 
 المملكة

  مساھمة مدرجة

 
عضو مجلس إدارة شركة 

مطارات الریاض من 
  م2017م حتى  2016

داخل 
  المملكة

  مدرجة غیر مةمساھ

 –نائب رئیس مجلس اإلدارة 
  -شركة حلواني إخوان

م 2019مصر منذ نوفمبر 
  حتى تاریخھ

خارج 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة
مجلس إدارة  عضو 

الشركة السعودیة للخدمات 
م حتى 2014األرضیة من 

  م 2015

داخل 
  المملكة

  

  مساھمة مدرجة

  

 – نائب رئیس مجلس اإلدارة
منذ  العیسى صناعات شركة

م حتى 2019 سبتمبر 

داخل 
  المملكة

 مساھمة غیر مدرجة
عضو مجلس إدارة 

 شركةمنتدب والعضو 
أمالك العالمیة للتمویل 

داخل 
  المملكة

  مدرجة غیر مةمساھ

مساعد مدیر عملیات التمویل العقاري 
 بنك الجزیرة

مسؤول مخاطر اإلئتمان البنك 
  السعودي الفرنسي
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تاریخھ وعضو مجلس 
 م2019 منذ ینایر  اإلدارة

  

 م2006 عام منذ العقاري
  م2018 مایو  حتى

  
 

رئیس مجلس اإلدارة في 
 السعودیة األمد شركة

 ودعم المطارات لخدمات
 م2016 ینایر النقل منذ

  م2019 فبرایر حتى

داخل 
  المملكة

مسؤولیة ذات 
  محدودة

  – اإلدارة مـجـلـس رئـیـس
  تشــارترد ســتاندرد شــركة
  الســـــعودـیة العربـیة ـكابیـتال

   حتى م2018 فـبرایر منـــذ
 م2019 یونیو 

  

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة

 شركة اإلدارة مجلس عضو 
 یونیو  منذ كابیتال سدكو 

 .تاریخھ حتى م2019
  

داخل 
  المملكة

  مدرجةغیر مساھمة 

  – اإلدارة ـمـجـلس عضـــــو 
جـمـوعـــة واز ـم ر ـف حـكــی   اـل

  م 2007 ینایر منذ وـشركاه
  م2008 ابریل حتى

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

  – اإلدارة مـجـلـس رئـیـس
  الســــــعــودیـــة الشــــــركـــة
مھ) االئتمانیة للمعلومات   (ـس

  ـحـتى م2004 مـــاـیو  ـمنـــذ
  م2006 مارس

داخل 
  المملكة

ذات مسؤولیة 
  محدودة

  – اإلدارة ـمـجـلس عضـــــو 
  الســــــعــودیـــة الشــــــركـــة
مھ) االئتمانیة للمعلومات   (ـس

  ـحـتى م2002 مـــاـیو  ـمنـــذ
  م2004 ابریل

داخل 
  المملكة

ذات مسؤولیة 
  محدودة

ـیس/  أول عـــام مـــدـیر   رـئ
  والمخاطر  االئتمان  مجموعة

ــذ الوطني العربي البنــك   من
  ـیوـنـیو ـحـتى ـیوـنـیو  م2001
  م2006

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

 الـــخـــدمـــات عـــام مـــدیـــر
ــرفیة ــركات المصـ  لدى للشـ

ــعودي البنك   البریطاني الســ
  حتى م1992 ســــبتمبر منذ

  م1999 یونیو 

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

2  
منصور بن 
عبدالعزیز 

  البصیلي

شركة  رئیس مجلس اإلدارة
) HSBCاتش اس بي سي (

العربیة السعودیة من 
  م وحتى اآلن2015

داخل 
  المملكة

  مدرجةمساھمة غیر 

المدیر العام التنفیذي 
للشؤون القانونیة واألمین 

العام للبنك السعودي 
م 1990البریطاني من 

  م2014وحتى 

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

عضو مجلس إدارة الشركة 
  السعودیة للخدمات األرضیة

  

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

عضو مجلس إدارة الشركة 
لإللكترونیات المتحدة 

م 2016(إكسترا) من 
 وحتى اآلن

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

عضو مجاس إدارة شركة 
جبل عمر للتطویر من 

  م وحتى اآلن2016

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة 
عسیر للتجارة والسیاحة 

  والصناعة

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

3 

  

فیصل بن 
عبدهللا 
  العمران

 
عضو مجلس أدارة شركة 
االستثمار لألوراق المالیة 

م حتى 2012والوساطة من 
  اآلن

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة
مدیر عام مجموعة الخزینة 

واالستثمار لدى البنك 
السعودي لالستثمار من 

  م2017م وحتى 2015

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة
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عضو مجلس إدارة شركة 
الدكتور محمد راشد الفقیھ 

حتى  2016وشركائھ من 
  اآلن

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة
نائب الرئیس التنفیذي لدى 
البنك السعودي لالستثمار 

  م2017منذ

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

4  
خالد بن 

عبدالعزیز 
  الریس

  

الرئیس التنفیذي في شركة 
االستثمار كابیتال منذ 

 م حتى اآلن2018
  

  

داخل 
  المملكة

  

  مساھمة غیر مدرجة

مدیر األستثمار في شركة 
م وحتى 2014عسیر من 

  م2018

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

عضو مجلس المدیرین في 
شركة الربیع السعودیة 

م وحتى 2014لألغذیة من 
2019  

داخل 
  المملكة

ذات مسؤولیة 
  محدودة

مدیر تمویل الشركات في 
الراجحي المالیة من شركة 
  م2014م وحتى 2010

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة

5  
عمرو بن 
محمد بن 
  عبدهللا كامل

عضو مجلس إدارة شركة 
عسیر للتجارة والسیاحة منذ 

  م حتى االن2019

داخل 
  المملكة

رئیس مجلس المدیرین لدى   مساھمة مدرجة
شركة مدارس تعلیم القیادة 

  م2016منذ 

داخل 
   المملكة

ذات مسؤولیة 
  محدودة

عضو مجلس إدارة معاد 
لإلنشاء والتعمیر القابضة  

  م حتى االن2013منذ 

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة 
الخزامى لإلدارة منذ 

  م حتى االن2018

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة
  

عضو مجلس مدیرین لدى 
لالتصاالت منذ شركة دلھ 

  م2005

ل داخ 
  المملكة

ذات مسؤولیة 
  محدودة

عضو مجلس إدارة شركة 
م 2010اتحاد شمس منذ 

 حتى األن

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة
  

عضو مجلس إدارة شركة 
م 2019دلھ الصحیة منذ 

  حتى االن

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

مساعد رئیس تنفیذي لدى 
البركة القابضة شركة دلھ 

م و 2000من أبریل عام 
  حتى األن.

داخل 
  المملكة

  ذات مسؤولیة محدودة

المدیر العام لدى شركة 
اتصاالت الجواء المحدودة 

م وحتى 2010من مایو 
  األن

داخل 
  المملكة

  ذات مسؤولیة محدودة

عضو مجلس المدیرین لدى 
الشركة الوطنیة للمحافظة 

على البیئة (بیئة) منذ 
  م2003

داخل 
  المملكة

ذات مسؤولیة 
المدیر العام لدى شركة   محدودة

المراعاة المحدودة من 
  م وحتى األن.2001فبرایر 

داخل 
  المملكة

  ذات مسؤولیة محدودة

6  
ماجد بن 
عبدالغني 

  فقیھ

مجموعة تمویل -مدیر عام 
لدى البنك  –الشركات 

السعودي لالستثمار منذ 
  م وحتى اآلن2012

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة
 شركة إدارة مجلس عضو 

 للتأجیر السعودیة أوركس
 وحتى م2012 من التمویلي
  م2015

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة

7  
سلطان بن 
  فواز الحكیر

عضو مجلس إدارة شركة 
  م2014فاس القابضة منذ 

داخل 
  المملكة

  قابضھ

-  -  -  
نائب رئیس مجلس إدارة 

فواز الحكیر من مجموعة 
م حتى 2018تاریخ ینایر 

  اآلن

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة
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نائب الرئیس لشركة األغذیة 
  والترفیھ

داخل 
  المملكة

  ذات مسؤولیة محدودة

8  
ثامر 

عبدالقادر 
  عبدهللا جان

عضو مجلس اإلدارة في 
شركھ دلتا المملكة العربیة 

م حتى  2014منذ  السعودیة
 االّن 

  

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة

عضو مجلس االداره 
صندوق المرابحات 

والصكوك في شركة إتقان 
كابیتال في المملكة العربیة 

 2017منذ السعودیة 
  م2018وحتى 

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة

عضو مجلس اإلدارة في 
بنك االمارات دبي الوطني 
كابیتال المملكة العربیة 

وحتى  2015منذ  السعودیة  
  م2018

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة

عضو مجلس اإلدارة في 
في  –شركھ الخلیج للتمویل 

 االمارات العربیة المتحدة
  م2017وحتى  2016منذ 

  

خارج 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

شركة مجلس اإلدارة  رئیس
المملكة  –الخلیج للتمویل 

منذ  العربیة السعودیة
  م2017وحتى  2013

  

داخل 
  المملكة

  مساھمة غیر مدرجة

عضو لجنھ المراجعة 
البنك السعودي المستقل 

وحتى  2014منذ الھولندي 
 م2015

 

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

مصرفیھ -مدیر عام 
في البنك -الشركات 

من  -السعودي البریطاني 
الى  2011تاریخ مارس 

  2013یوینو 

داخل 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

9  
عادل حسین 

  -  -  -  علي أحمد

مدیر عام لدى شركة 
م 2010لیمتلس بفیتنام من 

  م2014وحتى 

خارج 
  المملكة

ذات مسؤولیة 
  محدودة

رئیس قطاع التأجیر وإدارة 
األمالك لدى شركة لیمتلس 

م 2014في دبي في عام 
  م.2014حتى 

خارج 
  المملكة

ذات مسؤولیة 
  محدودة

  

اء عضو مجلس إدارة ورق
حتى و م2014قاردینز منذ 

  م2019

خارج 
  المملكة

ذات مسؤولیة 
  محدودة

عضو مجلس إدارة مالك 
سكاي جاردینز منذ 

  م2019حتى و م2014

خارج 
  المملكة

مسؤولیة ذات 
  محدودة
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نائب رئیس االستثمار 
العقاري لدى شركة أمالك 

حتى وم 2014منذ  المالیة
  م2019

خارج 
  المملكة

  مساھمة مدرجة

 

 ةاللجان المنبثقھ من مجلس االدار  .و
  

 ً حسب حاجة الشركة  الفرعیة المنبثقة عن المجلس الئحة حوكمة الشركة یتم تشكیل عدد مناسب من اللجان و يلنظام الشركة األساسوفقا
بشكل فعال وفقاً إلجراءات عامة یضعھا المجلس المھام الموكلة لھ تأدیة  علىمجلس اإلدارة وبما یسھم في مساعدة ، وأنشطتھا  وظروفھا

ترفع اللجان تقاریرھا لمجلس یات الممنوحة لھا خالل ھذه المدة وكیفیة رقابة المجلس علیھا. وتتضمن تحدید مھمة اللجنة ومدة عملھا والصالح 
اللجان بشكل دوري للتحقق من قیامھا باألعمال الموكلة إلیھا. كما یقر المجلس لوائح عمل جمیع اللجان المنبثقة ھذه یتابع عمل اإلدارة الذي 

  وقد تم تشكیل لجان المجلس التالیة :   و "لجنة المكافأت والترشیحات"" عة"لجنة المراج عمل  الئحة ، في حین تقر الجمعیة العامة عنھ

  اللجنة التنفیذیة.  .1
 لجنة المخاطر.  .2
  .والترشیحات لجنة المكافأت .3
 .لجنة المراجعة .4

  
  
  

  م :2019إستعراض لمھام ومسئولیات تلك اللجان وإجتماعاتھا خالل عام 
  

  اللجنة التنفیذیة

  :  م2019دیسمبر  31) أعضاء ، ویوضح البیان أدناه أسماء أعضاء اللجنة كما بتاریخ 5(تتكون اللجنة التنفیذیة من 

ً             عبدهللا ابراھیم الھویش  .1   رئیسا

  عضواً                  عادل حسین أحمد  .2

 عضواً             خالد عبدالعزیز الریس .3

 عضواً                فقیھماجد عبد الغني  .4

 عضواً             عبدهللا تركي السدیري .5

  

 :م 2019 المالي العام خالل المنعقدة االجتماعات سجل حضورو اللجنة أعضاء أسماء التالي ویوّضح الجدول

                                                    

  

  االسم
طبیعة 
 العضویة

   ) اجتماعات4االجتماعات (عدد 

 االجتماع األول

 م10/03/2019

  االجتماع الثاني

20/05/2019 
 م

  االجتماع الثالث

10/09/2019 
 م

االجتماع الرابع

04/12/2019
 م

مجموع 
  الحضور

نسبة 
  الحضور

1 
عبدهللا 
 الھویش

رئیس 
 اللجنة

√ √ √ √ 
      4 100%  

2 
عبدهللا 

 السدیري
  %100 4 √ √ √ √ عضو 
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  %100 4√√√√ عضو ماجد فقیھ 3

4 
خالد 

 الریس
  %100 4 √ √ √ √ عضو

5 
عادل 
حسین 

 أحمد
 √ √ X X عضو

2 
 

50%  

 

 :ومھامھا التنفیذیة اللجنة الختصاص مختصر  وصف

 الرأسمالیة المصاریف وموازنة العملیات موازنة ومراجعة الخصوص، بھذا للمجلس توصیاتھا وتقدیم الشركة وأھداف استراتیجیات مراجعة.  

 الخصوص بھذا للمجلس توصیاتھا وتقدیم المقترحة المالیة والخطط والعملیات األعمال خطط مراجعة.   

 المحاسبیة واإلجراءات السیاسات عدا فیما الشركة في العمل وإجراءات سیاسات االستراتیجیة، ومراجعة المشاریع   تقاریر واستالم اإلشراف. 

 .الموافقة على الخطط التشغیلیة السنویة والمیزانیات المالیة التقدیریة للشركة قبل رفعھا لمجلس اإلدارة العتمادھا 

  من المیزانیات المعتمدة.  % 25یزید عن الیة فیما الموافقة على جمیع المصاریف اإلضافیة التشغیلیة والرأسم 

  تمنح اللجنة التنفیذیة صالحیات الموافقة على االقتراض لتمویل نشاط الشركة التمویلي واالستثماري بما ال یتجاوز أربعة ملیارات لایر

 سعودي. 

 لجنة المخاطر 

  :م 2019دیسمبر  31) أعضاء ، ویوضح البیان أدناه أسماء أعضاء اللجنة كما بتاریخ 5(تتكون لجنة إدارة المخاطر من 

ً                     ماجد عبد الغني فقیھ .1   رئیسا
  عضواً               محمد بن عبدالعزیز الشایع .2
  عضواً                    عبدهللا تركي السدیري .3
 عضواً                   عادل حسین علي احمد .4
 عضواً                         عمرو محمد كامل .5

  :م9201 المالي العام خالل المنعقدة االجتماعات سجل حضورو و اللجنة أعضاء أسماء یوضح التالي الجدول

  

  االسم
طبیعة 
 العضویة

   ) اجتماعات4االجتماعات (عدد 

 االجتماع األول

 م11/03/2019

  االجتماع الثاني

20/05/2019 
 م

  االجتماع الثالث

10/09/2019 
 م

االجتماع الرابع

03/12/2019
 م

مجموع 
  الحضور

نسبة 
  الحضور

1 
ماجد عبد 

الغني 
 فقیھ

رئیس 
 اللجنة

√ √ √ √ 
      4 100%  

2 
محمد 

عبدالعزیز 
 الشایع

 √ √ X √ عضو 
3 75%  

3 
عبدهللا 
تركي 

 السدیري
 √ √ √ √ عضو

4 100%  
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4 

عادل 
حسین 

علي 
 احمد

 √ √ √ √ عضو

4 100%  

5 
عمرو 

 كامل
  %100 4 √ √ √ √ عضو

 

  

  :ومھامھا المخاطر لجنة الختصاص مختصر  وصف

وضع استراتیجیة وسیاسات عمل واضحة ومكتوبة الدارة المخاطر وتحدید جمیع انواع المخاطر ذات العالقة وطریقة التعامل  - 
 . معھا

 . المبكر والشــامل للمخاطر وتقییمھا وادارتھا ومراقبتھا وإعداد التقاریر في شأنھاوضع االجراءات المناســبة للكشــف  - 

  . مناقشة تقریرالمخاطربشكل ربع سنوي ورفعھ لمجلس االدارة متضمنا القرارات المتخذه في شأنھ - 

  مراجعة السیاسات واالنظمة المتعلقة بأنشطة إدارة المخاطر. - 

  . للشركة ووضع حد أعلى للتعرضات الكبیرةراجعة المخصصات العامة م - 

  . دراسة المعالجة المناسبة للحسابات المتأخرة عن السداد - 

تقییـــم ومراقبـــة كفایـــة وفعالیـــة إطـــارإدارة المخاطـــر فـــي الشركة واالشـــراف علیـــھ لضمـــان تحدیـــد  - 

عـــل، بمـــا فـــي ذلـــك تحدیـــد الرغبـــة فـــي المخاطـــرة والقـــدرة علـــى  المخاطـــر واالبالغ عنھـــا بشـــكل فا  وقیـــاس

   تحمـــل المخاطـــر. 

  مراجعة السیاسات واالنظمة المتعلقة بأنشطة إدارة أمن المعلومات.  - 

االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق ومخاطـــر الســـیولة اإلشراف على المخاطـر القائمـة والمحتملـــة بمـــا فـــي ذلـــك، مخاطـــر  - 

و مخاطر التركزات اإلئتمانیة     والمخاطـــر التشـــغیلیة والمخاطر القانونیة والمخاطـــر االســـتراتیجیة ومخاطـــر الســـمعة

  لس اإلدارة.بالمحفظة والمخاطر المرتبطة بالصناعة ومخاطر امن المعلومات وذلك ضمن إطار و توجیھات مج 
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  لجنة المكافآت والترشیحات 

دیســـمبر  31أعضـــاء ، ویوضـــح البیـــان أدنـــاه أســـماء أعضـــاء اللجنـــة كمـــا بتـــاریخ  4 تتكـــون لجنـــة المكافـــآت والترشـــیحات مـــن 

  :م  2019

ً رئی              منصور عبدالعزیز البصیلي .1  مستقل –سا

  عضواً                       فقیھماجد عبدالغني  .2

  عضواً                        سلطان فواز الحكیر .3

 عضواً                          عمرو محمد كامل .4

 :م9201 المالي العام خالل المنعقدة االجتماعات سجل حضورو اللجنة أعضاء أسماء یوضح التالي الجدول .5

 طبیعة العضویة  االسم  

   ) إجتماعات2( 2019عدد االجتماعات للعام 

 االجتماع األول

 م 13/03/2019

  االجتماع الثاني

 م 12/05/2019
  مجموع الحضور

  

  نسبة الحضور

منصور  1
 البصیلي

 2 √ √ رئیس اللجنة
  
100%  

ماجد  2
 فقیھ

 2 √ √ عضو
  
100%  

عمرو  3
 كامل

 2 √ √ عضو
  
100%  

سلطان  4
 الحكیر

 X √ 1 عضو
  
50%  

 

  :ومھامھا لجنة المكافآت والترشیحات الختصاص مختصر  وصف

تقییم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منھ، كما تقوم اللجنة بتقییم جوانب القوة والضعف في المجلس ولجانھ، واقتراح معالجة   - 

 أي قصور.

التوصیة لمجلس اإلدارة بسیاسة ترشح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وإجراءات الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي   - 

 السعودي في شأن المرشحین.  

اعتماد سیاسة للتأكد من جدارة ومالئمة جمیع المرشحین للتعیین في المناصب القیادیة ویجب أن تشمل على األقل متطلبات مؤسسة   - 

العربي السعودي، وإجراءات تقییم الجدارة والمالئمة، واإلجراءات التي یجب اتخاذھا في حال انتفاء عوامل المالئمة للشخص النقد  

 المعین واإلجراءات المتعلقة بمراجعة وتطویر السیاسة المذكورة. 
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ذا كان العضو یشغل منصب متابعة استمراریة استقاللیة األعضاء بشكل سنوي، وضمان عدم وجود أي تعارض في المصالح إ - 

 عضویة مجلس إدارة شركة أخرى.  

 التأكد من وضع برنامج تعریفي لألعضاء الجدد في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منھ.  - 

مراجعة واعتماد سیاسات الشركة للتعویضات والمزایا، كما تراجع اللجنة وتوصي بكافة أشكال التعویض ألعضاء وأمناء المجلس   - 

 واللجان.  

طویر معاییر لتقییم الرئیس التنفیذي یتم أخطاره بھا مسبقاً والقیام بتقییمھ بناء علیھا بشكل سنوي والموافقة على أجره والزیادة  ت - 

 في ذلك ومكافآتھ األخرى بما في ذلك ما یكون ضمن برنامج أسھم الموظفین.  

أعضاء المجلس مع شركة أخرى قد تنطوي على تعارض التوصیة لمجلس اإلدارة في شأن الموافقة على أو رفض أي معاملة ألحد   - 

 مصالح. 

مراجعة سیاسات وإجراءات الموارد البشریة ومنھا برامج التطویر اإلداري، خطط اإلحالل الوظیفي للمدراء التنفیذیین وأھداف  - 

 التطویر التي تتضمن مؤشرات األداء الواجب تحقیقھا ضمن برامج التحفیز والمكافآت.  

ماد جمیع التعیینات على مستوى المدراء التنفیذیین في الشركة بعد التأكد من تلبیة متطلبات المالئمة والحصول على  مراجعة واعت - 

   عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل التعیین.

 

  لجنة المراجعة 

ــة  ــون لجن ــةتتك ــن  المراجع ــرھم 3م ــس اإلدارة أو غی ــن أعضــاء مجل ــا , أعضــاء م ــة كم ــماء أعضــاء اللجن ــاه أس ــان أدن ویوضــح البی

  :م 2019دیسمبر  31بتاریخ 

  )من خارج المجلس مستقل –األستاذ / محمد الشایع ( رئیسا للجنة المراجعة  .1
  ) من خارج المجلس مستقل –ستاذ / محمد العبید ( عضواً في لجنة المراجعة األ .2
    غیر تنفیذي)مجلس إدارة عضو –ستاذ / خالد الریس (عضواً األ .3

 

 :ومھامھا لجنة المراجعة الختصاص مختصر  وصف

وتحدید أتعابھم، ویشمل نطاق عمل اللجنة    التوصیة لمجلس اإلدارة بالموافقة على تعیین أو إعادة تعیین المراجعین الخارجیین، - 

المالیة، وممارسة عملھم بحیادیة ضمان تمتع المراجعین الخارجیین المرشحین بالخبرات الالزمة لمراجعة أعمال الشركات 

 وإستقاللیة.

 التأكد من إستقالل المراجعین الخارجیین عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العلیا في الشركة. - 

قیود على اإللتزام والتأكد من إستقاللھما في أداء مھامھما، والتحقق من عدم وجود أیة   اإلشراف على إدارتي المراجعة الداخلیة و - 

  .أعمالھما أو وجود ما یمكن أن یؤثر سلباً على أعمالھما

األولیة مع المراجع الخارجي واإلدارة العلیا للشركة قبل التوصیة لمجلس اإلدارة بشأنھا. باإلضافة  دراسة القوائم المالیة السنویة - 

 التوصیة لمجلس اإلدارة بشأنھا.  الى مراجعة القوائم المالیة ربع السنویة ومناقشتھا مع اإلدارة العلیا قبل

 دراسة خطة ومیثاق المراجعة الداخلیة والموافقة علیھما.  - 

 دراسة دلیل سیاسات وإجراءات إدارة المراجعة الداخلیة ورفع التوصیات لمجلس اإلدارة إلعتماده والموافقة علیھ. - 

 ییر معھد المراجعین الداخلیین. مراجعة مدى فعالیة أنشطة المراجعة الداخلیة من حیث مدى توافقھا مع معا - 
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وإبداء الرأي بھا ورفع التوصیات لمجلس   والخارجیین ومالحظاتھم، وتقاریر إدارة اإللتزام  دراسة تقاریر المراجعین الداخلیین - 

 اإلدارة.

اإللتزام بتلك القوانین  مراجعة مدى فعالیة اإللتزام بالقوانین والتشریعات ونتائج بحث إدارة اإللتزام ، ومتابعة أي حاالت من عدم - 

 واألنظمة. 

مراجعة میثاق عمل لجنة المراجعة و الرفع لمجلس اإلدارة بالتوصیات إلعتمادھا من قبل الجمعیة العمومیة یتضمن قواعد   - 

 ومسؤولیات وإلتزامات اللجنة. 

ریة من خارج الشركة للقیام بمھام اإلطالع على جمیع السجالت والمستندات الالزمة ألداء أعمالھا، واإلستعانة بأیة جھة إستشا - 

  .محددة من أجل مساعدتھا في أداء عملھا

 تحدید مدى فعالیة ضوابط الرقابة الداخلیة للشركة بما في ذلك اجراءات حمایة المعلومات والرقابة علیھا. - 

 ذلك لمجلس اإلدارة.  التوصیة بتعیین أو إقالة مدیر إدارة المراجعة الداخلیة ومدیر إدارة االلتزام ورفع التوصیة ب - 

 

 : م 9201المالي العام خالل المنعقدة االجتماعات سجل حضورو اللجنة، أعضاء أسماء اآلتي ویوضح الجدول

  اسم العضوالرقم 

   6االجتماع  5االجتماع  4االجتماع  3االجتماع  2االجتماع  1االجتماع 

م2019/12/25 م2019/10/15 م2019/07/29 م2019/05/27 م2019/04/23 م2019/02/14
 مجموع 
الحضور 

 النسبة

1 

األستاذ محمد عبدالعزیز 

 √ √ √ √ √ مستقل) –الشایع ( رئیس 

 

√  6 100% 

2 
األستاذ محمد إبراھیم العبید ( 

 √ √ √ √ √ مستقل) –عضو 
 

√  
6 100% 

3 
عضو  (خالد عبدالعزیز الریس

 √ √ √ √ √ غیر تنفیذي)
 

√  
6 100% 

 

  السنویة الداخلیة المراجعة  نتائج  .ج

( أوالً: السیاسات واالجراءات المتوافقة مع االنظمة والتشریعات، ثانیاً:    رقابیاً داخلیاً مبنیاً على خطوط دفاع ثالثتنتھج الشركة إطاراً  

واللوائح  الرقابة الداخلیة، ثالثاً: إدارة المراجعة الداخلیة) ، وتقوم اإلدارات المختلفة في الشركة بموائمة أنشطتھا بما یتوافق مع األنظمة  

في حین تقوم إدارات الرقابة الداخلیة المتمثلة بإدارة اإللتزام والمخاطر  الموضوعة والمعتمدة من الجھات المختصة كخط دفاع أول، 

وأمن وسریة المعلومات بدور خط الدفاع الثاني وتعنى بتقییم وقیاس ومراقبة مستویات المخاطر المختلفة على صعید العملیات الیومیة 

ت وبما یھدف بإیفاء الشركة بالمتطلبات النظامیة، وترفع ھذه وعملیات اإلئتمان وأمن المعلومات لضمان التماشي مع الضوابط التي ُسن

 اإلدارات تقاریر دوریة للجان الشركة المختلفة وأھمھا لجنة المخاطر ولجنة األمن السیبراني، وتقوم إدارة المراجعة الداخلیة بمھام خط

لشركة ومنسوبیھا بسیاسات الشركة المعتمدة بناًء على  الدفاع الثالث والمعني بإجراء الفحوص والمراجعات الالزمة التي تكفل التزام ا

  . األساسیة بالشركة م والتي غطت األقسام2019المالیة أعمال إدارة المراجعة الداخلیة والمنفذة خالل السنة 
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لجوانب الرقابیة وبشكل عام، فقد تم التأكد بدرجة معقولة من فاعلیة إجراءات ونظم الرقابة الداخلیة من حیث تغطیة تلك اإلجراءات ا

  الھامة والتي تؤثر بشكل جوھري على قیام الشركة بالوصول الى أھدافھا بكل سالسة وسھولة، ویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر: 

   ،إجراءات فصل المھام الجوھریة في مختلف اقسام الشركة 

 إجراءات معالجة تضارب المصالح.  

 إجراءات حفظ المستندات الھامة.  

  ات تسویة الحسابات البنكیةإجراء.  

 إجراءات تسویة حسابات العمالء والذمم المدینة.  

 إجراءات الرقابة على إدارة أمن وسریة المعلومات.  

  اإلیرادات وتسجیلھابإجراءات اإلعتراف.  

 إجراءات تسجیل المصروفات.  

  رى.إجراءات إعداد الموازنة التقدیریة والتحقق من مدى فاعلیة اإلجراءات االخ 

 

  المراجعة  لجنة رأي  .ح

تقییم  تقوم إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة بتنفیذ خطة المراجعة السنویة المبنیة على أساس المخاطر والُمعتمدة من قبل لجنة المراجعة ل 

التنظیمي، والمخاطر، والسیاسات واإلجراءات، وفصل كفاءة الرقابة الداخلیة الُمطبقة مع التركیز على تقییم البیئة واألنشطة الرقابیة، والھیكل  

المھام، وتضارب المصالح، وأمن وسریة المعلومات، ودقة التقاریر المالیة، وذلك من خالل أخذ عینة عشوائیة أو مدروسھ لألنشطة المخطط 

بقة. والحصول على تأكیدات معقولة على فاعلیة مراجعتھا بھدف فحصھا للتأكد من مدى فاعلیة وكفایة أنظمة الراقابة الداخلیة المصممة والمط 

ط وتنفیذ  وكفاءة الرقابة الداخلیة خالل العام. وكذلك تقوم إدارة المراجعة الداخلیة باإلطالع ومراجعة أعمال المراجع الخارجي والمتمثلة بتخطی 

ألخطاء الجوھریة ووفقاً لمعاییر المراجعة المتعارف  أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالیة خالیة من ا 

على الفحص   م وبناءً 2019للشركة خالل العام  المالیة    قوائمعلیھا في المملكة العربیة السعودیة، والتي ینتج عنھا تقدیم رأیاً غیر متحفظ على ال

راجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلیة في السنوي إلجراءات الرقابة الداخلیة محل اإلختبار خالل الفترة من قبل لجنة الم 

ك الشركة، فإن نتائج ھذا الفحص وفرت ضمانات معقولة بشأن مدى فاعلیة وكفاءة العملیات واإلعدادات والعرض العادل للتقاریر المالیة وكذل 

ة. مع وجود عدد من المالحظات التي زودت بھا اإلدارة  اإلمتثال للقوانین واللوائح المعمول بھا والصادرة من الجھات التنظیمیة ذات العالق

 التنفیذیة، وتم اإلتفاق على اإلجراءات التصحیحیة الالزمة مع تحدید المدة الزمنیة للتصحیح، ورفع تقاریر دوریة للجنة المراجعة وملخص

یات الفحص والتقییم التي تتم إلجراءات الرقابة لمجلس اإلدارة بھذا الخصوص، كما ننوه انھ ال یمكن التأكید بشكل مطلق على شمولیة عمل

كل  الداخلیة وذلك ألن عملیة المراجعة في جوھرھا تستند الى أخذ عینات عشوائیة أو مدروسة. السیما وأن إدارة المراجعة الداخلیة تعمل وبش

       ت الرقابة الداخلیة في الشركة.حثیث مع اإلدارة التنفیذیة للشركة إلستمرار ضمان مستوى معقول وفعال لكفاءة نظام إجراءا
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  توصیة لجنة المراجعة بشأن تعیین مراجع داخلي في الشركة   .خ
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 الھیئة الشرعیة .10
  

حرصاً من شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري على توافق نشاطھا مع أحكام الشریعة اإلسالمیة؛ فقد قامت بإنشاء ھیئة شرعیة تضم في 

من العلماء المختصین في فقھ المعامالت المالیة واالقتصاد اإلسالمي. وتقوم الھیئة بدور الدراسة، والفتوى، وإجازة المنتجات، ثالثة  عضویتھا  

مستقلة عن إدارات الشركة، وتخضع جمیع معامالت الشركة لموافقتھا الھیئة ووضع ضوابط شرعیة لھا، وإصدار القرارات تجاھھا. و

  .اراتھا ملزمة على الشركة بأكملھاومراقبتھا، وتعد قر 

 

 - :9201الھیئة الشرعیة لعام اجتماعات 

  

 طبیعة العضویة االسم

  اجتماعات )3( عدد االجتماعات

  االجتماع األول

  م03/02/2019

  االجتماع الثاني

  م16/10/2019

  االجتماع الثالث

  م17/12/2019

 X  √  √  رئیس الھیئة  د.عبدالستار أبو غدة  1

 √ √√  نائب رئیس الھیئة  د. محمد القري  2

 √ √√  عضو د. یوسف الشبیلي 3

  
  :وصف مختصر الختصاصات اللجنة ومھامھا

 
o  األحكام الشرعیة في جمیع معامالت الشركة بیان  

o  التحقق من التزام الشركة بأحكام الشریعة اإلسالمیة 

o اإلسھام فیما یخدم تنمیة األداء الشرعي للشركة والمحافظة على ھویتھا الشرعیة في السیاسات والمعاییر واإلجراءات ونحوھا 

o ھام في تطورھا تعزیز مشاركة الشركة في التعریف بالتمویل اإلسالمي واإلس 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  



 

48 

 

  
 

  تقریر الھیئة الشرعیة 10.1
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 تقییم مجلس االدارة .11
  

ً مع تطبیقات الحوكمة التي تنتھجھا الشركة، و  أعضائھتقییم والمنبثقة منھ  واللجان اإلدارة مجلسأعمال  وآلیات تقییم سیاسةتنفیذاً لتمشیا
 حیث بھا العمل یتم والتى السنویة التقییم وآلیات نماذج ومحتویات المجلس واللجان وفق  تقییم م إتمام2019روعي خالل العام   قدف ،المعتمدة

 : یلي كما وھي أقسام سبعة الى التقییم تقسیم تم

 اإلدارة مجلس أعضاء  فاعلیة تقییم.  
 اإلدارة مجلس فاعلیة تقییم.  
 المراجعة لجنة فاعلیة تقییم . 
 المخاطر فاعلیة لجنة تقییم. 
 والمكافآت  الترشیحات لجنة فاعلیة تقییم. 
 التنفیذیة اللجنة فاعلیة تقییم. 
 الھیئة الشرعیة فاعلیة تقییم.  

  
 

م، فقد 2018م و ذلك بحسب أداءھم في عام 2019عام  م فيت الذي مجلس اإلدارة وأعضاء و بناء على تقییم أداء المجلس واللجان المنبثقة 
   -والمكافأت التوصیات التالیة: الترشیحات اصدرت لجنة

 
 .ألعضاء مجلس اإلدارة النظم واللوائح المنظمة لعمل التمویل العقاريتقدیم نبذة عن أن یتم  .1

  
 ضوابط وسلوكیات العمل المعتمدة.ب واإللتزامأن تقوم لجنة المكافآت والترشیحات بأخذ إقرار جمیع أعضاء مجلس اإلدارة  .2

 
المكافآت والترشیحات بتعدیل ضوابط وسلوكیات العمل لتشمل كل من لھ عالقة بأعمال الشركة ولیس فقط الموظفین وذلك قامت لجنة  كما 

  لتتمكن إدارة الشركة من أخذ إقرار جمیع أعضاء مجلس اإلدارة على اإللتزام بضوابط وسلوكیات العمل المعتمدة.
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 م2019لعام  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .12
  

 ألطروبما یتسق وا  اإلدارة مجلس خارج من األعضاء أو دارةاإل مجلس ألعضاء المدفوعة والتعویضات المكافآتالشركة  سیاسة تحدد
 المكافآتوالتوجیھات الخاصة ب حوكمةلل الرئیسیة للمبادئألحكام نظام الشركات و وتخضع اإلشرافیة السلطات توجیھات بموجب المحددة

 ثم ومن استشاري، أو فني طابع ذي عمل بأي الفرعیة اللجان أو اإلدارة مجلس أعضاء  من أي یقم لم  م 2019 العام وخالل، والتعویضات
 اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والتعویضات المكافآت بیانات التالي الجدول ویوضح، بشأنھا خاصة مزایا أو مقابل أي  على یحصلوا لم

  : العام خالل لشركةبا التنفیذیین المسئولین وكبار لھ التابعة اللجان وأعضاء
  

 
  

  المكافآت المتغیرة  المكافآت الثابتة 
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  األعضاء المستقلینأوًال:
ثالثھ  مجموع

  أعضاء مستقلین
750,000  36,000  12,000  -  -  -  798,000  -  -  -  -  -  -  -  798,000  

 وغیر مستقلین ثانیاً: األعضاء غیر التنفیذیین
 ستھ مجموع

أعضاء غیر 
وغیر  تنفیذیین
  مستقلین

1,425,000  66,000 46,500 -  -  -  1,537,500 -  -  -  -  -  -  -  1,537,500 
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  مكافآت أعضاء اللجان

 المكافآت الثابتة (عدا بدل  المكافات باللایر السعودي

  )حضور الجلسات

  المجموع  بدل حضور جلسات

  أعضاء اللجنة التنفیذیة

  005,492  19,500  230,000  أعضاء خمسة مجموع

  أعضاء لجنة المخاطر

  297,500 22,500 275,000  أعضاء خمسة مجموع

  أعضاء لجنة المكافآت والترشیحات

 240,500 10,500 230,000  أعضاءأربعة  مجموع

  أعضاء لجنة المراجعة

 307,000 27,000 280,000  أعضاء ثالثة مجموع

  أعضاء  الھیئة الشرعیة

  266,000.00  56,000.00  210,000.00أعضاءة مجموع ثالث

 

 سبیل في الشركة إدارة مجلس من المنبثقة مجلس اإلدارة واللجان أعضاء من عضو كل یتحملھا التي الفعلیة النفقات كافة بدفع الشركة تقوم
  .واإلیواء واإلقامة السفر مصروفات ذلك في بما المجلس و اللجان إجتماعات حضور

  بالشركة التنفیذیة اإلدارة مكافآت
  والبدالت الرواتب منحھم ویتم التنفیذیة معتمدة من لجنة المكافات و الترشیحات اإلدارة بمكافآت خاصة سیاسة الشركة لدى توجد

  .معھم  المبرمة العمل عقود وحسب بالشركة المعتمدة الموارد البشریة سیاسة ضمن  والتعویضات

  
  التنفیذیة مكافآت اإلدارة

  

  المكافآت المتغیرة  الثابتة  المكافآت

مكافأة 
نھایة 
  الخدمة
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 8,966,315 - - 2,380,000  1,950,000 - 430,000 - - 6,586,315 - 2,155,975 4,430,340  المجموع*

 .المالي والمدیر التنفیذي  الرئیس ضمنھم من الشركة من المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفیذیین كبار من تشمل خمسة *
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  العقوبات والجزاءات  .13
م  تم فرض 2019تمارس الشركة أعمالھا وأنشطتھا وفقاً للنظم واللوائح والتوجیھات المرعیة، التي تلتزم بھا نصاً وروحاً، وخالل العام   

  التالي  : 

  

  

  سیاسة الشركة في توزیع األرباح  .14
 

وفقاً ألحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، فیثبت للمساھم جمیع الحقوق المتصلة بالسھم، وعلى وجھ خاص الحق في الحصول على 
 نصیب من صافي األرباح التي یتقرر توزیعھا.  

العامة. ویعتمد أي قرار بتوزیع أرباح ویقوم مجلس اإلدارة بالتوصیة بتوزیع أیة أرباح قبل إقرارھا من قبل المساھمین في اجتماع الجمعیة 
وامل  على عدد من العوامل من بینھا أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدیة، والتمویل ومتطلبات رأس المال، ومعطیات السوق والع 

ئحة التنفیذیھ لمراقبة  الللقیود المقرة في الوتخضع توزیع األرباح     االقتصادیة بشكل عام، فضالً عن االعتبارات القانونیة والنظامیة األخرى.
شركات التمویل والتي تنص على وجوب الحصول على خطاب من مؤسسة النقد یتضمن عدم ممانعتھا قبل أي توزیع لألرباح أو أي توزیعات 

  أخرى أو التوصیة بذلك أو اإلعالن عنھ. 

  وزیعھا: وفیما یلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنھا وت

  م 2019عام األرباح المعلنة والموزعة في 
م بقرار من الجمعیـة العمومیـة للمســـــاھمین والمنعقـدة بتـاریخ 2018م عن العـام 2019تتلخص األربـاح التي تم توزیعھـا خالل العـام 

  م وفق التالي: 31/07/2019

عدد االسهم املستحقة 
عات   (سهم) للتوز

حصة 
السهم 
الواحد 

ال)   (ر

إجما 
األرباح 
 املوزعة
ال)   (ر

سبة األرباح 
  املوزعة

ن و  ع  تارخ اإلستحقاقاملستحق   تارخ التوز

ال 0.75  90,600,000   67,950,000  ر
 % من رأس7.5

  مال الشركة

هاية اليوم  ن   م ن  سـجالت املسا ن املسـجـل م للمسا
جمعية العمومية املنعقدة بتارخ  عقاد ا السابق إل

  م 07/2019/ 31
  م  2019/ 08/ 02

عات عن العام  ولم يتم  ذا التقرر.2019االعالن عن اية توز   م ح تارخ اصدار 

 المسـجـلین في سـجالت المساھمین في نھایة الیوم السابق إلنعقاد الجمعیة العمومیة تاریخ اإلستحقاق ھو :

 

 سبل عالجها وتفادي وقوعها  املستقبل
جهة   ا

املوقعة 
 للمخالفة 

الفة   اسباب امل
ر  جزاء/ التدب رازي/ العقوبة /ا االح

 القيد االحتياطي 

ساب  راض ع فروقات اإلح والزال والغرامات تم األع
راض قائم امام الهيئة العامة للزكاة والدخل وال تم  اإلع

جة تتوافق مع انظمة   التواصل معها للوصول ا معا
 ضربة القيمة املضافة  

الهيئة 
العامة للزكاة  
 والدخل

ية اختالف   جة الضر املعا
ل العقاري وآلية  ملبيعات التمو

تطبيق سداد ضربة عمالء  
 املسكن األول 

ر وخطأ  اإلقرار   فرض غرامات تأخ
يجة فروقات   10.7بمبلغ  ال ن مليون ر

ساب لضربة القيمة املضافة   اح
ال   9.2بمبلغ    مليون ر
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  عالقةالي وف ذاطراأل .15
حوكمة  مع  بما یتوافقتتعامل الشركة في دورة أعمالھا مع عدد من األطراف ذوي العالقة ویحكم ترتیب ھذه العالقات أحكام نظام الشركات 

من قبل الجمعیة    2018تمت الموافقھ علیھا خالل عام    2019وجمیع التعامالت الناشئھ مع أطراف ذات عالقھ خالل سنھ    .الشركة وسیاساتھا
 لم تتم اي معامالت جدیده مع أطراف ذوي عالقھ. 2019خالل عام و, العمومیھ

  التعامالت مع األطراف ذوي العالقة .16
  .2019عام  ال توجد اي تعامالت مع أطراف ذات عالقھ جدیده خالل

  إقرارات  .17
 :یلي بما الجوھریة النواحي جمیع من لھ المتاحة المعلومات  على بناء اإلدارة مجلس یقر

 الصحیح بالشكل أعدت الحسابات سجالت أن 
 بفاعلیة  ونفذ سلیمة أسس  على أعد الداخلیة الرقابة نظام أن 
 نشاطھا مواصلة على الشركة قدرة في یذكر شك  أي یوجد ال أنھ 
 أو فیھا، طرفا تكون الشركة عقود أو أعمال أي وجود بعدم الجوھریة النواحي جمیع من لھ المتاحة المعلومات ألفضل وفقا أنھ 

(إال في حدود ما نص  منھم بأي عالقة ذي شخص ألي أو اإلدارة التنفیذیةأو  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء ألحد مصلحة فیھا كانت
من مؤسسة النقد العربي السعودي أو ما تم  ةالالئحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات التمویل الصادرمن  56علیھ في المادة رقم 

  .اإلفصاح عنھ في القوائم المالیة وھذا التقریر)
  تتعلقتعارض بینھا وبین قرارات مجلس اإلدارة، أو  تتعلق بوجودم، ال توجد أي توصیات للجنة المراجعة 2019وخالل عام 

  لس األخذ بھا بشأن تعیین مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم أدائھ أو تعیین المراجع الداخلي.رفض المج ب
 أي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي الشركة عن أي حقوق في األرباح  یوجد ال أنھ  
 إدارة الشركة أو أحد كبار التنفیذیین عن أي مكافآتأي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس  یوجد ال أنھ  
  مجلس اإلدارة بتغییر مراجع الحسابات قبل انتھاء الفترة المعین من أجلھا، كما لم یتم التوصیة بذلك من توصیة إصدار أنھ لم یتم

  من قبل لجنة المراجعة.
  ،بشأن تعیین مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید ال یوجد تعارض بین توصیات لجنة المراجعة وبین قرارات مجلس اإلدارة

  .أتعابھ وتقییم أدائھ أو تعیین المراجع الداخلي
  وأدوات دین صادرة ألي شركة تابعةأسھم أ الیوجد أي.  
  م أي مساھمات إجتماعیة للشركة2019التوجد خالل عام. 
 الیوجد أسھم خزینة محتفظ بھا من قبل الشركة.  
 أي استثمارات أو احتیاطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة عدا برنامج منح أسھم لموظفي الشركة و الذي تم الموافقة   الیوجد

 م.2017علیھ من قبل المساھمین خالل عام 
 أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دین قابلة لالسترداد، وقیمة األوراق المالیة المتبقیة الیوجد . 
 أي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل أو أوراق مالیة تعاقدیة، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق  الیوجد

 مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة. 
 أصدرتھا أي فئات وأعداد أي أدوات دین قابلة للتحویل وأي أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات  حق اكتتاب أو حقوق مشابھة    الیوجد

 . م2019 أو منحتھا الشركة خالل السنة المالیة
 أي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفیذیین وأقربائھم في أسھم   الیوجد

م ، عدا 2019السنة المالیة أو أدوات دین الشركة أو أي من شركاتھا التابعة، وأي تغییر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل 
 ماتم اإلفصاح عنھ في ھذا التقریر. 

 أي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفیذیین  الیوجد
 م.  2019 وأقرباءھم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق ، وأي تغییر في تلك الحقوق خالل السنة المالیة

  ً لتوجیھات الجھات اإلشرافیة ، و یقر مجلس اإلدارة أنھ ال یوجد أي  تم إعداد القوائم المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة وفقا

 .عن معاییر المحاسبة المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینجوھري اختالف 
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  الحسابات مراجع  قاریرتتعیین و .18
  

من  وشركاه) الفوزان KPMGكي بي أم جي ( على إختیار السادة/ م21/05/2019صادقت الجمعیة العامة للشركة التي عقدت بتاریخ 

وأیضاً الربع  قائمة المرشحین كمراجعي حسابات للشركة طبقاً لتوصیة لجنة المراجعة من أجل مراجعة القوائم المالیة السنویة للشركة

 .م2020والقوائم الربع سنویھ (الربع األول) لعام  م2019دیسمبر  31سنویة للسنة المالیة المنتھیة في 

  .تجاھھا  تحفظات أي ھناك ولیست جوھریة أخطاء أي من خالیة  المالیة القوائم أن الحسابات مراجع تقریر یظھركما 
  

  الخاتمة 
 العربي النقد مؤسسةوزارة المالیة و بالشكر ویخص الشریفین، الحرمین خادم لحكومة متنانھإ عن أخرى مرة یعبر أن اإلدارة مجلس یسر

 دعمھم  على وزارة اإلسكان وصندوق التنمیة العقاریة والشركة السعودیة إلعادة التمویل التجارة ووزارة المالیة السوق وھیئة السعودي

   .والبناء المتواصل

 یعرب كما .المزید إلنجاز تدفعھ التي وثقتھم على دعمھم وعمالئھا الشركة مساھمي جمیع إلى والتقدیر بالشكر یتقدم أن أیضا  المجلس ویود

 .االستراتیجیة الشركة أھداف  ولتحقیق األداء وتحسین لتطویر ووالئھم على إخالصھم وموظفي الشركة مسؤولي لجھود تقدیره عن المجلس


