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1. كلمــة رئيــــس 
    مجلس اإلدارة
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السادة مساهمو شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يســّرني باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أقــّدم لكــم التقريــر الســنوي للشــركة لعــام 2018م، و الــذي 
كان عنــوان العهــد الجديــد لمســيرة “أمــالك العالميــة” ضمــن قطــاع صناعــة التمويــل العقــاري يف المملكــة. ورغــم التحديــات التــي مــّر 
ــات  ــا عــى تجــاوز التحدي ــة أثبتــت قدرته ــا العالي ــه إال أن الشــركة بكفاءته ــف قطاعات ــا المشــهد االقتصــادي يف المملكــة عــى مختل به

واالســتمرار يف صناعــة اإلنجــازات والمضــي بمشــوارها نحــو األمــام والحفــاظ عــى مكتســباتها مــن الســمعة والمكانــة الالئقــة. 
لقــد أثبتــت “أمــالك العالميــة” دورهــا الداعــم والمنســجم مــع األهــداف والمقاصــد االجتماعيــة واالقتصاديــة للمملكــة والتــي عّبــرت عنهــا 
رؤيــة 2030، بمــا أولتــه مــن أهميــة خاصــة لتوســيع قاعــدة مــالك الســكن مــن المواطنيــن مــن خــالل تيســير الحلــول التمويليــة لهــم، 
ــاه االجتماعــي للمواطــن. حيــث  ــم والرف ــق العيــش الكري ــي تســهم يف تحقي ــة الت ــم التســهيالت والمنتجــات ذات الجــودة العالي وتقدي
تمكنــت “أمــالك العالميــة” بفضــل حضورهــا النشــط يف تقديــم باقــة متكاملــة مــن الخدمــات والمنتجــات والحلــول التمويليــة المصممــة 
لتلبيــة مختلــف االحتياجــات العقاريــة، والتــي تمنــح العمــالء مــن األفــراد والشــركات قيمــة مضافــة تســتجيب لتطلعــات قيادتنــا الحكيمة. 
وممــا ال شــك فيــه؛ أن مــا أنجزتــه الشــركة يف مجــال طــرح وتقديــم الحلــول التمويليــة المبتكــرة والتوســع يف نطاقهــا بمــا يلبــي احتياجات 
الشــريحة األوســع مــن العمــالء – أفــراد و شــركات – والتطويــر المســتمر لمنظومتهــا التشــغيلية، تتــوازى مــع اإلجــراءات المســتمرة التــي 
ــز عــى جــودة األصــول وتخفيــض التكلفــة، واإلدارة الُمثــى  ــد المســاهمين، مــن خــالل التركي ــا الشــركة لتحســين عوائ اضطلعــت عليه

للمخاطــر، واســتقطاب الكفــاءات والقيــادات المحليــة المميــزة. 
أمــا عــى صعيــد الخدمــات التمويليــة؛ فقــد عــززت الشــركة مــن جهودهــا خــالل العــام لتوســيع قاعــدة عمالئهــا، معتمــدة يف ذلــك عــى 
تنــوع خياراتهــا التمويليــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، ومزاياهــا التنافســية، إىل جانــب إجراءاتهــا الســريعة والميّســرة 

والتــي أكســبتها ميــزة تفــوق أخــرى. وتبعــًا لذلــك؛ فقــد حققــت الشــركة نمــوًا يف حجــم إيراداتهــا المتأتيــة مــن منتجاتهــا التمويليــة. 
إن هــذه النتائــج واإلنجــازات مهمــا بلغــت يف مداهــا، إال أنهــا تبقــى دون طموحاتنــا. ومــع ذلــك فإنهــا تمثــل نقطــة انطــالق جديــدة نحــو 
الغــد بمــا يحملــه مــن آفــاق. ورغــم حزمــة الجوائــز التــي تّوجــت الشــركة بهــا تقديــرًا ألدائهــا المتميــز، إال أن األولويــة ســتبقى منصّبــة دومــًا 
عــى عــدم التوقــف عــن ابتــكار خدمــات وحلــول ومنتجــات تمويليــة هدفهــا تلبيــة احتياجــات األفــراد والشــركات عــى حــد ســواء، وكذلــك 

الذهــاب بعيــدًا بمســاهمة أمــالك العالميــة وشــراكتها مــع الجهــود الحكوميــة الراميــة إىل تحقيــق تنميــة يف قطــاع التمويــل العقــاري. 
ختامــًا؛ أتقــدم بالشــكر الجزيــل أصالــًة عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة إىل مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز آل ســعود، وإىل صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، نائــب رئيــس 
ــات  ــة الجه ــاري، وإىل كاف ــل العق ــاع التموي ــجيع لقط ــم وتش ــن دع ــه م ــا يقدمان ــى م ــه ، ع ــا الل ــاع حفظهم ــر الدف ــوزراء ووزي ــس ال مجل
الحكوميــة وفــي مقدمتهــا وزارة الماليــة و مؤسســة النقــد العربــي الســعودي و وزارة التجــارة واالســتثمار و وزارة اإلســكان وصنــدوق 
التنميــة العقاريــة والشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل عــى مســاندتهم جميعــًا لهــذا القطــاع الحيــوي ولــدوره يف االقتصــاد الوطنــي، 
والشــكر والعرفــان موصــول إىل عمالئنــا الكــرام عــى وفائهــم، وإىل كافــة المســاهمين والعامليــن يف أمــالك العالميــة لوالئهــم وانتمائهــم 

وجهودهــم التــي تقــف وراء مــا تحقــق لتبقــى الشــركة رائــدة صناعــة التمويــل العقــاري يف المملكــة.
والله الموفق.

عبدالله بن إبراهيم الهويش 
رئيس مجلس اإلدارة
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مضــت “أمــالك العالميــة” خــالل عــام 2018م بخطواتهــا الواثقــة عــى طريــق تنميــة األداء، وتعظيــم اإلنجــازات وتحفيــز النمــو.  وعمــدت الشــركة 
اســتنادًا إىل قدراتهــا وإمكانياتهــا وشــغفها الدائــم بالتميــز، إىل العمــل بجــٍد لتحقيــق رؤيتهــا بــأن تصبــح الخيــار األول للتمويــل العقــاري يف 
ــة للمنتجــات  ــم القيمــة المضاف ــر دع ــز درجــة التنافســية عب ــة، وتعزي ــا، واســتثمار الفــرص المواتي ــق بقَيمه المملكــة، مــن خــالل التمّســك الوثي

ــول المبتكــرة بمــا يتوافــق مــع تطلعــات عمالئهــا.  والحل
وكنتيجــة الســتراتيجية التطويــر المســتمر الــذي تبنتهــا الشــركة خــالل الســنوات الماضيــة مــن خــالل إجــراء المراجعــات الدوريــة لجــودة المنتجات 
والخدمــات المقّدمــة؛ فقــد أظهــرت دراســة اســتطالعية متخصصــة ومســتقّلة، عــن تنامــي مؤشــر مســتوى  رضــا عمــالء “أمــالك العالميــة” ليصــل 
إىل درجــة 84.6 % فيمــا يخــص شــريحة األفــراد، وبنســبة 80 % لشــريحة الشــركات، وعــى نحــو متفــوق عــن مســتوى الرضــا للخدمــات المقدمــة 
مــن الجهــات التمويليــة المنافســة األخــرى . وتعكــس نتائــج االســتطالع عمــق الجهــود الحثيثــة التــي تضطلــع عليهــا الشــركة يف ســبيل تحســين 
وتطويــر الخدمــات والمنتجــات، والتزامهــا الدائــم بتطبيــق أفضــل الممارســات االحترافيــة التــي تمّكنهــا مــن رفــع كفاءتهــا التشــغيلية والتنافســية 

وتوســيع قاعــدة عمالئهــا. 
كمــا و واصلــت الشــركة خــالل العــام الســير عــى نهجهــا القائــم عــى بنــاء شــراكات اســتراتيجية مــع وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة 
والشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل لمواكبــة تغيــرات الســوق واحتياجاتــه  وبمــا يمكننــا يف الوقــت ذاتــه مــن تقديــم منتجــات عاليــة الجــودة، 
وتتســم بالجاذبيــة فضــاًل عمــا تســهم بــه مــن توفيــر حلــول متكاملــة أمــام عمــالء الشــركة تجمــع بيــن المنتــج المميــز والحلــول التمويلية الميســرة 

وذات القيمــة المضافــة. 
ــراكة  ــة للش ــام 2018م نتيج ــراد لع ــاع األف ــات لقط ــدد عملي ــدار 115 % يف ع ــو بمق ــق نم ــى تحقي ــركة ع ــدرة الش ــراءات ق ــك اإلج ــرة تل ــن ثم وم

االســتراتيجية مــع وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة.  
ــد عــى  ــم مــن وضــع الســوق، تؤك ــة عــى الرغ ــج المالي ــام 2018م وعكســتها النتائ ــي رافقــت أداء الشــركة خــالل ع ــة الت إن المؤشــرات اإليجابي
اتــزان السياســة التــي تتبناهــا )أمــالك العالميــة( يف مزاولــة نشــاطها التمويلــي، ودورهــا المتنامــي كالعــب رئيــس ضمــن قطــاع التمويــل العقــاري 
الواعــد يف المملكــة. وتأّتــى ذلــك بفضــل حــرص الشــركة عــى تطويــر و توفيــر حلــول ومنتجــات تمويليــة مبتكــرة واالرتقــاء يف مســتوى خدماتهــا  

المقدمــة عــن طريــق  فريــق مــن الكــوادر والكفــاءات المتميــزة ، واعتمــاد أفضــل معاييــر الحوكمــة وااللتــزام. 
إضافــة لذلــك، قطعــت الشــركة شــوطًا طويــال  يف التهيئــة و العمــل عــى تطويــر نظــام جديــد للتمويــل يهــدف لرفــع كفــاءة البنيــة التحتيــة والبيئــة 

التشــغيلية والــذي يعــد مــن أحــدث مــا توصلــت إليــه صناعــة البرمجيــات التمويليــة والماليــة والــذي ســيظهر أثــره يف الســنوات القادمــة. 
كمــا أســهمت الدراســة المتأّنيــة الحتياجــات الســوق المســتقبلية عــى استشــراف متطلبــات المرحلــة القادمــة يف تقديــم حلــول اســتباقية، وطــرح 
أفــكار ســّباقة وبنــاء ســمعة مرموقــة للشــركة تحّولــت بموجبهــا إىل بيــت للخبــرة يحظــى بالتقديــر، ويؤّهلهــا للمنافســة وبــكل جــدارة عــى صــدارة 

قائمــة مقدمــي خدمــات التمويــل العقــاري يف المملكــة. 
إن القطــاع العقــاري وفــي ظــل مــا يشــهده مــن تغيــرات نوعيــة، يقــف عــى أعتــاب نقطــة تحــول رئيســة يف واقعــه تحيــط بــه جملــة مــن التوقعــات 
اإليجابيــة، وبفضــل مــن اّللــه فــإن توافــر اإلمكانــات لــدى الشــركة مــن الكــوادر البشــرية المؤهلــة، ومنظومــة تقنيــة متقدمــة، ورؤيــة اســتراتيجية 

بعيــدة المــدى، يجعلهــا اليــوم أكثــر مــن أي وقــت جاهــزة للعبــور نحــو المســتقبل والبنــاء عــى مــا تقــّدم مــن إنجــازات وتحقيــق األفضــل ...
والله الموّفق.

عبد الله بن تركي السديري
الرئيس التنفيذي



مجلس اإلدارة
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3. أمالك العالمية...  
     مســيرة تفـوق
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3. أمالك العالمية ... مسيرة تفوق
أمــالك العالميــة للتمويــل العقــاري هــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة تأسســت يف عــام 2007م، وكانــت  أول شــركة ُيرخــص لهــا 
مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي “ســاما” لمزاولــة نشــاط التمويــل العقــاري يف الســوق الســعودي وفقــا ألنظمــة التمويــل 
العقــاري التــي جــرى ســنها، وبمــا يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية تحــت إشــراف هيئــة الرقابــة الشــرعية التــي تضــم عــددًا مــن 

العلمــاء والمشــايخ مــن ذوي الخبــرة والمعرفــة الكبيــرة بالتمويــل المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية.
تزامــن عــام 2018م مــع انطالقــة العقــد الثانــي مــن مســيرة شــركة أمــالك العالميــة للتمويــل العقــاري بعــد مــرور 11 ســنة عــى 
تأسيســها. ومنــذ البدايــة، تبنــت الشــركة اســتراتيجية متكاملــة ألعمالهــا تقــوم عــى أســاس حزمــة مــن القيــم األساســية تتمحــور 
حــول االبتــكار والثقــة المتبادلــة والكفــاءة يف تعزيــز القيمــة المضافــة والمزايــا التنافســية يف حلولهــا ومنتجاتهــا وبرامجهــا. وتتمثــل 
ــة  ــوق يف المملك ــات الس ــق الحتياج ــم العمي ــى الفه ــك ع ــدة يف ذل ــركات معتم ــراد والش ــي األف ــة قطاع ــية يف خدم ــا الرئيس أهدافه
ــا وقطاعــات  ــي تواجــه هــذه االحتياجــات مــن خــالل إداراته ــات المتعــددة الت ــام للتحدي ــة الســعودية وأيضــا عــى اإلدراك الت العربي
أعمالهــا وفروعهــا يف المملكــه العربيــة الســعودية ممــا يجعــل ريــادة الشــركة يف مجــال التمويــل العقــاري ال يقتصــر عــى كونهــا األوىل 
مــن حيــث التأســيس يف الســوق الســعودي، بــل ومتصــدرة أيضــا يف تقديــم وتوفيــر حلــول ومنتجــات وبرامــج تمويــل عقاريــة مبتكــرة 

وســباقة ومتميــزة ومتكاملــة.
وفــي ســعيها لمواصلــة ريادتهــا وصدارتهــا، تلتــزم شــركة أمــالك العالميــة للتمويــل العقــاري يف تحديــث وتطويــر اســتراتيجيات 
ــه  ــي تواج ــتقبلية الت ــة والمس ــات الحالي ــات والتحدي ــل العقب ــاهمتها يف تذلي ــن مس ــا يضم ــغيلية بم ــتراتيجياتها التش ــا واس أعماله

ســوق التمويــل العقــاري الســعودي تلبيــًة الحتياجــات العمــالء والمســتفيدين.

ومن أبرز اإلنجازات والتطورات التي تحققت للشركة منذ تأسيسها مايلي:

2007م

2008م

2009م

2010م

أبرز التطورات واإلنجازاتالعام

• تم تأسيس الشركة كشركة مساهمة تحت اسم “شركة أمالك العالمية للتطوير والتمويل العقاري” برأس مال يبلغ مليار 
ريال سعودي يف مدينه الرياض.

• طرح برنامج اإلجارة لألفراد.
• طرح برنامج اإلجارة للعمالء من الشركات ورجال األعمال من أصحاب المالءة المالية.

• افتتاح فرع الرياض.

• توسع أعمال الشركة ليشمل المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية.
• تحقيق الشركة أرباح بعد سنة من تأسيسها.

• تقديم منتج البيع عى الخارطة كأول منتج من نوعه يف المملكة.
• نمو المحفظة التمويلية بنسبه  45 %.

• نمو المحفظة التمويلية بنسبة 35 %.
• الحصول عى جائزة أفضل برنامج للتمويل والتطوير العقاري.
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أبرز التطورات واإلنجازاتالعام

2011م

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

• نمو المحفظة التمويلية بنسبه %42.
• الحصول عى جائزة برنامج التمويل العقاري للمطورين.

• تخفيض رأس المال من مليار ريال سعودي إىل )877,500,000( ريال سعودي

• إنشاء قسم إدارة الخزينة.
• بلغت قيمة المحفظة التمويلية مبلغ ملياري ريال.

• تعديل القرارالسابق بخصوص تخفيض رأس المال من مليار ريال سعودي إىل ثمانمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة ألف
 )877,500,000( ريال سعودي ليصبح التخفيض بعد التعديل من مليار ريال سعودي إىل )900,000,000( ريال سعودي

• نمو المحفظة التمويلية بنسبه %30.

• الحصول عى رخصة من مؤسسة النقد كأول شركة تمويل عقاري تحصل عى الرخصة.
• إنشاء نظام العتماد الموافقات الفورية عبر اإلنترنت، وتعتبر األوىل من نوعها يف المملكة العربية السعودية.

• وصول العقود التمويلية ألكثر من )1,000( عقد.
• الحصول عى جائزة أفضل برنامج تمويل عقاري للشركات حتى سنة 2014م.

• تنفيذ أول عملية بيع لمحفظة تمويلية .
• الحصول عى جائزة أفضل برنامج تمويل عقاري لألفراد يف مكة المكرمة بعام 2015م لقطاع الشركات.

• الحصول عى جائزة أفضل برنامج للمطورين يف مكة المكرمة 2015م.
• الحصول عى جائزة أفضل برنامج تمويل لمشاريع التطوير العقاري يف الرياض بعام 2015م لقطاع الشركات.

• بلغت قيمة المحفظة التمويلية ثالثة مليارات ريال.

• توقيع اتفاقيات مشتركة مع وزارة اإلسكان و صندوق التنمية العقارية.
• إطالق منتج القرض المدعوم بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة اإلسكان.

• طرح برنامج أسهم للموظفين وبناء عى ذلك تم زيادة رأس مال الشركة من )900,000,000( ريال سعودي إىل
 )903,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة سجلت لصالح بعض الموظفين. 

• تنفيذ ثاني عملية بيع لمحفظة تمويلية بقيمة مائه وأربعة ماليين وستمائة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة 
 )104,650,709( ريال.

• توقيع اتفاقية البيع المباشر لمنتج البيع عى الخارطة مع صندوق التنمية العقارية.
• إجراء تعديالت يف الهيكل التنظيمي بحسب المتطلبات النظامية من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بحيث:

- تم إنشاء وحدة مستقلة )لألمن السيبراني( ضمــن قطــاع المخاطر واالئتمان.
- تم إنشاء وحدة معالجة شكاوى العمالء ترتبط وظيفيًا بالمدير التنفيذي لقطاع األفراد، وإداريًا بالرئيس التنفيذي

 لشركة أمالك العالمية.
• نمو عدد العقود لعام 2018م بنسبه 115 %. 

• زيادة رأس مال الشركة من )903,000,000( ريال سعودي إىل )906,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم 
جديدة سجلت لصالح بعض الموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين.
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4. استراتيجيتنا
4.1. الرؤية والمهام والقيم

رؤيتنا:
أن نكون الخيار األول يف التمويل العقاري.

مهمتنا:
- تقديم مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية المبتكرة وذات القيمة المضافة لعمالئنا والمبنية عى أسس طويلة األمد من 

   الثقة والفائدة المتبادلة.

- تعظيم القيمة المستدامة الستثمارات مساهمينا بتحقيق التوازن بين العائد االقتصادي لالستثمار والمخاطر.

- تمييز موظفينا كموارد ثمينة وتحفيزهم إلطالق مكامن إبداعهم وتوسيع مدارك المعرفة لديهم.

- تفعيل المشاركة بشكل بناء لتحقيق طموح التملك العقاري ألفراد مجتمعنا.

قيمنا:
- االبتكار: السعي دوما إىل التمّيز والتطور واإلبداع لمواكبة كافة المستجدات يف قطاع أعمالنا.

- القيادة: البقاء يف الصدارة بأعى المقاييس يف كل أعمالنا لتقديم قيمة مضافة توازي احتياجات عمالئنا وأكثر.
- الثقة: الحفاظ عى عالقات قوية ومتينة مع جميع شركائنا أساسها الشفافية والعدالة واإلنصاف والتقدير المتبادل.

- الكفاءة: العمل عى تطوير قدراتنا الريادية من خالل التعامل باحترافية وجدارة ونظره شمولية.
- المسؤولية: االلتزام بتحقيق عوائد مستدامة ونمو متوازن لعمالئنا ومساهمينا وموظفينا وكافة أطياف مجتمعنا. 
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4.2. أهدافنا
تهــدف شــركة أمــالك العالميــة يف مواصلــة ريادتهــا وتصدرهــا يف تقديــم خدمــات التمويــل العقــاري المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 
ــادي ضمــن قطــاع  ــذي يرســخ مكانتهــا ودورهــا القي ــة عــى النحــو ال ــرة ثابت ــوازن وعــى وتي ــادة عائداتهــا بشــكل مت اإلســالمية وزي
صناعــة التمويــل العقــاري يف المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا يعــود نجــاح الشــركة إىل توفــر فريــق عمــل ذو خبــرة واســعة قــادر عــى 

تنفيــذ االســتراتيجية التشــغيلية للشــركة والتــي تضمــن الحفــاظ عــى وتيــرة األداء واإلنتاجيــة العاليــة.
وترتكز االستراتيجية التشغيلية للشركة عى المبادرات التالية:

تطوير أعمال قطاع الشركات 
بالنظــر إىل التركيــز المتزايــد لدعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة يف المملكــة، تقــوم الشــركة حاليــا بزيــادة القطاعــات المســتهدفة 
مــن شــريحة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــع األخــذ بعيــن العتبــار القطاعــات الناميــة بمســتويات مخاطــر مقبولــة. هــذا باإلضافة 

إىل اســتهدافها الشــركات والمســتثمرين الذيــن يتطلعــون للتوســع وزيــادة أحجــام اســتثماراتهم العقارية.

التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة
ــادرات  ُيعــد عمــل الشــركة مــع الجهــات والقطاعــات الحكوميــة محــور اســتراتيجي مهــم للشــركة. وبالنظــر إىل دخــل الفــرد وإىل مب
المملكــة يف تذليــل مصاعــب تملــك المســكن األول لألفــراد، تــرى الشــركة فــرص يف المســاهمة عــن طريــق تطويــر منتجــات تمويــل 
عقــاري جديــدة وتطويــر منتجاتهــا التمويليــة الحاليــة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات ســوق التمويــل العقــاري. ومــن المنتجــات المطــورة 
ــوم  ــل المدع ــا تقــوم الشــركة بالمشــاركة يف برامــج التموي ــل عــى الخارطــة. كم ــا التموي ــي تعمــل الشــركة عــى توســيع نطاقه الت

المقــدم مــن وزارة اإلســكان بمــا يف ذلــك تمويــل الوحــدات الجاهــزة وتمويــل الوحــدات تحــت اإلنشــاء.

إدارة هيكلة رأس المال 
نمــوذج عمــل الشــركة هــو بنــاء رأس مــال ذو فعاليــة عاليــة وتعظيــم العائــد عــى رأس المــال. ومــن هــذا المنطلــق عكفــت الشــركة 
عــى البحــث عــن مصــادر أخــرى للتمويــل طويــل األجــل إيمانــا منهــا بــأن أحــد عوامــل النجــاح الرئيســية هــو امتــالك هيــكل رأس مــال 
يعتمــد عــى عــدة قنــوات تمويليــة. ولذلــك بــدأت الشــركة بالتركيــز عــى االســتفادة مــن المبــادرات ذات العالقــة، مثــل بيــع المحافــظ 

التمويليــة، لتحقيــق طموحاتهــا يف التنميــة المســتدامة.

إدارة المخاطر  
إن المحافــظ االئتمانيــة الســليمة هــي المحــرك الحيــوي لنجــاح الشــركة. ونظــرا إىل المصاعــب والتحديــات االقتصاديــة الحاليــة فــإن 
التطويــر والتحســين المســتمرين لنمــوذج عمــل إدارة المخاطــر باالســتثمار يف النظــم والبنــى التحتيــة، والكفــاءات البشــرية، وتطويــر 

سياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر يعــد ضــرورة اســتراتيجية للحفــاظ عــى القــوة االئتمانيــة للمحفظــة.
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التحول الرقمي والتقني 
تقــوم شــركة أمــالك العالميــة باالســتثمار يف تطويــر البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات لتوســيع قــدرات النظــم والبرامــج القائمــة 
حاليــا، واســتخدام النظــم والبرامــج الالزمــة لرفــع مســتوى كفــاءة األعمــال بالشــركة، بحيــث كان االســتهداف الرئيســي يف مجــاالت 

التعامــالت والعمليــات الداخليــة، وخدمــة العمــالء، وإدارة المخاطــر، والحوكمــة، وأخيــرًا وليــس آخــرًا، إدارة البيانــات والمعلومــات. 
قــررت الشــركة اســتخدام نظــام إدارة التمويــل اإلســالمي )تيمينــوس 24(، والمقــرر إطالقــه خــالل النصــف األول مــن عــام 2019م، 
بحيــث يمكــن شــركة أمــالك العالميــة مــن تبســيط وتســريع إجــراءات تنفيــذ عمليــات التمويــل، وتعزيــز الكفــاءة والجــودة والدقــة، 
ورفــع مســتوى رضــا العمــالء. هــذا ومــع إقرانــه بتطويــر ممارســات كشــف االحتيــال وعمليــات غســيل األمــوال ممــا ســيمكن أمــالك 

العالميــة مــن كســب ميــزات تنافســية واســتدامة يف ســوق التمويــل العقــاري.

تطوير ودعم الموارد البشرية
يعــد إيجــاد وتوظيــف والحفــاظ عــى المواهــب مــن أولويــات الشــركة. حيــث أن الشــركة تســتثمر يف مواردهــا البشــرية عــن طريــق 
توفيــر بيئــة عمــل إيجابيــة، ودعــم فــرص التطــور الوظيفــي، ودعــم برامــج المكافــآت القائــم عــى األداء والجــدارة حيــث تعــد الشــركة 

مــن أول المؤسســات الماليــة غيــر البنكيــة التــي تطبــق برنامــج منــح أســهم للموظفيــن. 

التطوير المستمر لخدمة العمالء
تعتبــر خدمــة العمــالء أحــد المميــزات الرئيســية لمنتجــات الشــركة، فــإن تطويــر وتحســين خدمــات العمــالء عامــال رئيســيا لمكانــة 
الشــركة بيــن منافســيها. واســتطاعت الشــركة بحســب آخــر دراســة يف 2018م أن تجتــاز نســبة 81 % لمــدى رضــا عمالئهــا مــن 
قطاعــات األفــراد والشــركات. ومــع ذلــك فــإن الطمــوح هــو أن تتجــاوز النســبة 85 % للســنوات القليلــة القادمــة، ولهــذا فــإن تركيــز 

الشــركة ســيكون عــى:

• تقليل عدد أيام تنفيذ عمليات التمويل.
• تطوير وتحسين خدمات العمالء.

• تطوير وتحسين خدماتها اإللكترونية.
• تحسين معالجة شكاوى العمالء.



5. نبـــذة عن قطـاعـــات
وإدارات الشــــــركــة

وأنشـــــــــطتهــا
الرئيســـية
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5. نبذة عن قطاعات وإدارات الشركة وأنشطتها الرئيسية
5.1. وصف األنشطة الرئيسية للشركة:

يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة يف مزاولــة أعمــال نشــاط التمويــل العقــاري للشــركات واألفــراد من خــالل تقديم عدد مــن المنتجات 
التمويليــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية ) مرابحــة ، إجــارة ، إجــارة موصوفــة يف الذمــة للعمــالء مــن األفــراد والشــركات ( 
و وفقــًا لنظــام الشــركات ونظــام مراقبــة شــركات التمويــل والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة ذات العالقــة والقواعــد والتعليمــات الصــادرة 

عــن الجهــات المختصة.

5.2. نبذة عن أهم قطاعات وإدارات الشركة:

قطاع االستراتيجية والتسويق:
يتمحــور قطــاع االســتراتيجية والتســويق حــول دعــم ومســاندة جميــع قطاعــات شــركة أمــالك العالميــة مــن خــالل تحديــد أهــداف 
الشــركة وإداراتهــا عــى المــدى البعيــد والقريــب، وبنــاء خطــط العمــل المثــى ومتابعتهــا لتحقيــق تلــك األهــداف. ويقــوم أيضــا بمراجعــة 

السياســات واإلجــراءات المتبعــة يف الشــركة وإعــادة هيكلتهــا وربطهــا باســتراتيجيات وخطــط عمــل أمــالك العالميــة.
ويعنــى هــذا القطــاع أيضــًا بتعديــل وتطويــر المنتجــات القائمــة حاليــًا لــدى الشــركة، وبنــاء منتجــات جديــدة تتناســب ووضــع ســوق 
ــدأ القطــاع بتخطيــط وإدارة الحمــالت التســويقية التــي تهــدف  ــات والشــرائح المســتهدفة. وعــى إثرهــا يب التمويــل العقــاري والفئ
ــل  ــة يف المملكــة. ب ــة التجاري ــة، وتهــدف أيضــا لرفــع مســتوى الوعــي بعالمــة أمــالك العالمي ــات المعني للوصــول إىل الشــرائح والفئ
ووســع القطــاع مــن نطــاق أعمالــه ليقــوم بتوفيــر عــدد مــن العمــالء لقطاعــي التجزئــة واألعمــال عــن طريــق االســتهداف المباشــر لبعــض 

الشــرائح والفئــات.

قطاع الشركات:
يقــدم قطــاع الشــركات مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن الحلــول والمنتجــات التمويليــة التــي تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، 
ــدأ قيمــة عقــود التمويــل لهــذه  وتســتهدف متطلبــات العمــالء ذو اإلمكانيــات الماليــة العاليــة مــن شــركات ومســتثمرين بحيــث تب
الشــريحة مــن خمســة مالييــن ريــال ســعودي وتصــل إىل أكثــر مــن ثمانيــن مليــون ريــال ســعودي بفتــرات تمويليــة تصــل إىل أكثــر مــن 
خمــس ســنوات. وتكمــن اســتراتيجية قطــاع الشــركات يف إقامــة عالقــات طويلــة األمــد مــع العمــالء، ســواًء مــن الشــركات متوســطة 
وكبيــرة الحجــم أو أشــخاص بمــالءات ماليــة عاليــة، وذلــك البتــكار وتقديــم الحلــول المتميــزة والمناســبة لهــم. وُيعنــى القطــاع كذلــك 

بتقديــم أعــى معاييــر إدارة العالقــة مــع العمــالء حيــث بلــغ معــدل الرضــا لعمــالء يف عــام 2018م لعمــالء القطــاع 80 %. 
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قطاع األفراد:
يهــدف قطــاع األفــراد بالشــركة عبــر فريــق عمــل متميــز لتلبيــة احتياجــات العمــالء وتقديــم حلــول تمويليــة ســكنية لهم ضمــن منتجات 
الشــركة المتعــددة وأيضــًا البرامــج التمويليــة بالتعــاون مــع وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقــاري, يتميــز قطــاع األفــراد بوجــود 
موظفيــن متخصصيــن لخدمــة العمــالء باســتخدام أفضــل وأحــدث وســائل الخدمــات التمويليــة لجعــل رحلــة تمويــل العميــل متســمه 
بالوضــوح والســهولة مــن خــالل مركــز العنايــة بالعميــل والموقــع اإللكترونــي  للخدمــات الذاتيــة ممــا نتــج عنــه ارتفــاع نســبة رضــا 
العمــالء عــن خدمــات التمويــل المقدمــة مــن الشــركة يف عــام 2018م اىل 84.6 %، مــع الحفــاظ عــى النمــو يف عــدد عقــود التمويــل  

لتحقــق نســبة تجــاوزت 115 % عــن عــدد العقــود لعــام 2017م.

قطاع االستثمار:
قــام قطــاع االســتثمار يف شــركة أمــالك  العالميــة باســتثمارات رأســمالية يف عــدد مــن المشــروعات العقاريــة الســكنية مــن خــالل 
شــراكات متعــددة مــع مجموعــة مــن المطوريــن العقارييــن الســعوديين. وقــد حققــت تلــك االســتثمارات نجاحــات تمثلــت يف تحقيــق 

عوائــد أثــرت إيجابيــًا عــى ربحيــة الشــركة يف الســنوات الســابقة.
وتوافقــًا مــع األنظمــة ذات العالقــة وتماشــيًا مــع أحــكام نظــام التمويــل العقــاري والترخيــص الممنــوح مــن مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي يف عــام 2014م، فقــد راعــت الشــركة وقــف االســتثمارات الرأســمالية يف المشــاريع العقاريــة، وحصلــت عــى موافقــة 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي “ســاما” بخصــوص اســتمرار االســتثمارات القائمــة حاليــًا لحيــن التخــارج منهــا بالكامــل، والمتوقــع 

أن يتــم بنهايــة عــام 2020م.

قطاع االئتمان والمخاطر:
تولــي شــركة أمــالك أهتمــام كبيــر بقطــاع االئتمــان والمخاطــر و قــد تــم وضــع اســتراتيجية واضحــة يتــم إدارتهــا مــن خــالل مجلــس 
اإلدارة ولجنــة المخاطــر الرئيســية و اللجــان الفرعيــة الداخليــة األخــرى و التــي تضطلــع بالمخاطــر التــي مــن شــأنها التأثيــر ســلبا عــى 
أهــداف و رؤيــة الشــركة ، باإلضافــة إىل التأكــد مــن جــودة المحفظــة االئتمانيــة ووضــع آليــة لتحديــد وقيــاس وتصحيــح المخاطــر 
التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة خــالل ممارســة أنشــطتها وذلــك ضمــن إطــار متكامــل يتضمــن إدارة المخاطــر التشــغيلية والســوقية 
والقانونيــة ومخاطــر الســمعة والســيولة وأمــن المعلومــات، وذلــك تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه باالضافــة إىل 

لجــان المخاطــر الداخليــة وبمــا يســهم يف تحقيــق أهــداف الشــركة و يفــي بمتطلبــات  الجهــات التنظيميــة و الرقابيــة.
كمــا يقــوم قطــاع االئتمــان والمخاطــر يف شــركة أمــالك بــإدارة مخاطــر االئتمــان لقطاعــي الشــركات واألفــراد ومــا يتعلــق بهمــا مــن 
معالجــة الديــون المتعثــرة و أنشــطة أرشــفة العقــود والتحصيــل مــن العمــالء وذلــك بغــرض المحافظــة عــى جــودة أصــول الشــركة 
و بالتالــي تحقيــق أهدافهــا. وبحســب المتطلبــات النظاميــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي “ســاما”، فقــد تــم إنشــاء وحــدة 
مســتقلة )لألمــن الســيبراني( تعمــل عــى مــدار الســاعة عــى إدارة الضوابــط األساســية لجميــع أنظمــة الشــركة وعملياتهــا والحــد مــن 

المخاطــر المعلوماتيــة وتحجيمهــا إىل أدنــى حــد ممكــن.
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قطاع المالية والعمليات وتقنية المعلومات:
يتكون القطاع من ثالثة إدارات وهي:

اإلدارة المالية:  
 تتــوىل اإلدارة الماليــة عــدد مــن المســؤوليات منهــا إدارة التســهيالت االئتمانيــة، واتخــاذ قــرارات التمويــل وعمليــات التحــوط 
ــودات  ــإدارة موج ــة ب ــات متعلق ــيق أي عملي ــى تنس ــل اإلدارة ع ــركة، وتعم ــة للش ــراءات المالي ــة اإلج ــذ ومطابق ــد، وتنفي وإدارة النق
ومطلوبــات الشــركة. وعــى المســتوى اإلجرائــي فقــد حققــت اإلداراة الماليــة تطــورًا يف األداء وجــودة التقاريــر ، وتطويــر األســاليب 
الرقابيــة، والتركيــز عــى االنتهــاء مــن أتمتــة إجــراءات المدفوعــات والمطابقــات وحســابات البنــوك، كمــا تقــوم بإعــداد القوائــم الماليــة 

ــة واإلشــرافية.  ــر اإلداري ــة والتقاري ــات التخطيطي والموازن

إدارة العمليات: 
ــة معلومــات العمــالء الحالييــن  وتتمثــل المهــام  الرئيســية إلدارة العمليــات يف تقديــم المســاندة المتعلقــة بتســجيل وإدارة ورقاب
والمتوقعيــن للشــركة، وتنفيــذ خدمــات مــا بعــد البيــع للعمــالء، والتــي تشــمل تحليــل ومراجعــة وتحديــث البيانــات الخاصــة بالعمــالء 
وبيانــات التمويــل، ويعتمــد إدارة العمليــات عــى أنظمــة وإجــراءات تســاهم يف متابعــة العمليــات المتعلقــة بجــودة المدخــالت 

ــات العمــالء. والمخرجــات لبيان

إدارة تقنية المعلومات:
يرتكز عمل إدارة تقنية المعلومات عى التطوير المستمر بتحديث أنظمة الشركة مع االلتزام بالتقيد وتوفير معايير حماية معلومــات 
العمالء، ومواكبة احتياجات الشركة من التقارير والمعلومات الالزمة لتسيير أعمالها، ويقوم القسم عى تخطي الكثير من التحديـات 
ومن أبرزها تعزيز أمن المعلومات الذي يعد أبرز التحديات التي تواجه قطاعات األعمال حول العالـــم، والبــدء يف تطبــيق نظـام إدارة 
تمويل العمالء الجديد للشركة والمخطط االنتهاء منه يف نهاية النصف األول من العام 2019م، والــذي سيســــاهم يف رفع فعاليـــة 
وكفاءه األداء، وتعزيز القدرة عى الحصول عى تقارير تدعم سرعة اتخاذ القرار، وتســــهيل متطلبـــات العمـــالء والمســـتفيدين من 

المعلومات.

قطاع الموارد البشرية واإلدارية:
يتمحــور دور قطــاع المــوارد البشــرية والشــؤون اإلداريــة حــول وضــع خطــط اســتراتيجية وتشــغيلية الســتقطاب الكفــاءات المناســبة 
وتطويرهــا والمحافظــة عليهــا، باإلضافــة إىل تقديــم الدعــم والمســاندة اإلداريــة لكافــة قطاعــات الشــركة. كمــا ينفــذ القطــاع برامــج 
ومشــاريع تطويريــة تتعلــق بتطويــر المهــارات الفنيــة والقياديــة وتحفيــز الموظفيــن لتحقيــق أعــى النتائــج. ويحــرص القطــاع كذلــك 
عــى تحقيــق نســب الســعودة والتــي بلغــت بشــكل إجمالــي 86 % يف نهايــة عــام 2018م وعمــل المبــادرات الالزمــة لتحســين بيئــة 
العمــــل ورفــــع مســتوى الرضــا الوظيفــي باإلضافـــــة إىل وضــــــع خطــط تدريــب وتطويـــــر الموظفيــن والتــي تجاوزت نســبة تنفيذهـــــا

 90 % للعام 2018م.
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قطاع إدارة الحوكمة والشؤون القانونية:
ُيعنــى قطــاع إدارة الحوكمــة والشــؤون القانونيــة بتأطيــر الحوكمــة يف شــركة أمــالك العالميــة بمــا يتماشــى مــع أحــكام نظــام 
الشــركات، ومــا يصــدر مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي )ســاما( مــن تعاميــم ولوائــح وضوابــط. كمــا ُيعنــى إدارة الحوكمــة كذلــك 
بتطبيــق الئحــة الحوكمــة لشــركة أمــالك العالميــة للتمويــل العقــاري المعتمــدة مــن المســاهمين بمــا يتوافــق مــع أنظمــة التمويــل 
العقــاري و لوائحهــا التنفيذيــة. كمــا ســتعنى إدارة الحوكمــة كذلــك باإلضافــة إىل تطبيــق أنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة )بعــد 

طــرح وإدراج أســهم الشــركة يف تــداول(.
وينــاط بــاإلدارة القانونيــة التــي تتبــع تنظيميــًا هــذا القطــاع تقديــم االستشــارات القانونيــة الالزمــة لجميــع أقســام وإدارات الشــركة 
بحســب طبيعــة األعمــال اليوميــة. وكمــا تقــوم اإلدارة القانونيــة بــإدارة القضايــا المســندة إليهــا و متابعتهــا و تمثيــل الشــركة أمــام 

الجهــات القضائيــة و التــي تشــمل قضايــا العقــود التمويليــة و العقــود غيــر التمويليــة.
كمــا ُتعنــى اإلدارة القانونيــة بتقديــم أعمــال أمانــة الهيئــة الشــرعية كجهــاز فنــي وإداري تأســس بغــرض مســاندة الهيئــة الشــرعية يف 
تحقيــق أهدافهــا وأداء أعمالهــا وذلــك مــن خــالل دراســة معامــالت الشــركة وأنشــطتها دراســة شــاملة، وتجهيزهــا للعــرض عــى الهيئــة 
الشــرعية إلصــدار مــا يلــزم بشــأنها، وصياغــة جميــع مــا يقــرر عــن الهيئــة الشــرعية، ومتابعتــه وتبليغــه إلدارات الشــركة، والعمــل عــى 
توثيــق ذلــك، وأرشــفته ، والتحقــق مــن مطابقــة جميــع أعمــال الشــركة وإجراءاتهــا التنفيذيــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية حســب 

القــرارات الصــادرة مــن الهيئــة الشــرعية.

إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال:
تعمــل إدارة االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال عــى متابعــة كل مــا يســتجد مــن أنظمــة أو تعديــالت تطــرأ عليهــا وترجمــة تلــك 
التغيــرات والمســتجدات عــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة للشــركة لضمــان االلتــزام التــام باألنظمــة والقوانيــن الصــادرة مــن 
الجهــات التشــريعية يف شــأن مكافحــة الجرائــم الماليــة وعــى األخــص مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومكافحــة االحتيــال.  
وخــالل العــام  2018م أجــرت الشــركة عــددًا مــن التعديــالت عــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة بمــا يهــدف لتعزيــز بيئــة االلتــزام ، 
ــااًل للتغيــرات التــي طــرأت عــى األنظمــة والقوانيــن التــي تخضــع لهــا شــركة  ــم الماليــة عــى وجــه الخصــوص امتث ومكافحــة الجرائ

ــاري. ــل العق ــة للتموي أمــالك  العالمي
وتماشــيًا مــع المتطلبــات اإلشــرافية فقــد قامــت إدارة االلتــزام خــالل العــام  بالعمــل عــى إعــداد تقاريــر توضــح  مــدى التــزام الشــركة  
ــة المراجعــة، ومــن ثــم إىل مجلــس اإلدارة،  والتــي تضمنــت تقييمــًا  ــة والقوانيــن، وروعــي أن تقــدم هــذه التقاريــر إىل  لجن باألنظم
بالمخاطــر المتعلقــة بااللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي تواجــه الشــركة باإلضافــة إىل العمليــات واإلجــراءات 

القائمــة واقتــراح أي تعديــالت أو تغيــرات عليهــا.
ولرغبــة الشــركة يف تنميــة وتطويــر كوادرهــا البشــرية فقــد تمكنــت الشــركه خــالل العــام 2018م مــن تدريــب 99 % مــن موظفــي  
الشــركة عــى مناحــي االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وقــد كان لهــذا أثــر إيجابــي يف تعزيــز ثقافــة االلتــزام بيــن 
الموظفيــن. كمــا تــم مراجعــة مؤشــرات االشــتباه بعمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومؤشــرات االشــتباه بعمليــات االحتيــال 

وتحديثهــا وتعميمهــا عــى موظفــي الشــركة للعمــل بموجبهــا.
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إدارة المراجعة الداخلية:
تعــد إدارة المراجعــة الداخليــة جــزءًا أصيــاًل ال يتجــّزأ مــن إطــار الرقابــة الداخليــة والحوكمــة يف الشــركة، الســيما وقــد أوكلــت لهــا مهــام 
مراجعــة أعمــال وإجــراءات الشــركة وتقييــم مــدى توافقهــا مــع السياســات والضوابــط واإلجــراءات الموضوعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
أو اللجــان المنبثقــة منــه، إىل جانــب دورهــا يف تقييــم  مــدى توافقهــا مــع التشــريعات واألنظمــة ذات العالقــة و المعمــول بهــا يف المملكــة.
ــة وإدارة المخاطــر  ــة الداخلي ــة الرقاب ــم وتحســين فاعلي ــدة لتقيي ــة بالشــركة خطــط وسياســات معتم ــة الداخلي ــع إدارة المراجع  وتتب
والحوكمــة بمــا يضمــن أن تكــون جميعهــا متوافقــة مــع أفضــل الممارســات والمعاييــر مــن خــالل تقديــم المشــورة والتوصيــة بإطــار 

ــة الداخليــة وحمايــة أصــول الشــركة.    ــز الرقاب مهنــي وموضوعــي، وذلــك بغــرض تعزي
ــة المراجعــة تتضمــن المالحظــات  ــة لهــا، تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة برفــع تقاريــر ربــع ســنوية للجن وانطالقــًا مــن المهــام الموكول
ونقــاط الضعــف الخاصــة بتطبيــق إجــراءات الرقابــة الداخليــة باإلضافــة إىل دراســة التأثيــرات المحتملــة عــى إجــراءات العمــل والمعامالت 
الخاصــة بالشــركة، مــع تســليط االهتمــام عــى األنشــطة ذات المخاطــر العاليــة والمتوســطة، كمــا يتضمــن كل تقريــر عــى التوصيــات 
ــة  ــم وتحســين فاعلي ــك لتقيي ــا وكذل ــة للشــركة وتحســين عملياته ــة قيم ــة التعامــل مــع هــذه المالحظــات بهــدف إضاف الخاصــة بآلي

عمليــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر.



6. هيكل رأس مال
      أمالك العالميــة
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عدد األسهمعدد األسهمالمساهمون القيمة االسمية
 )ريال سعودي(

القيمة االسمية
 )ريال سعودي(

نسبة الملكية
 المباشرة

نسبة الملكية
 المباشرة

البنك السعودي لالستثمار

شركة أمالك للتمويل

شركة بيت التوفيق القابضة

شركة المكارم العالمية للتنمية العقارية

شركة عسير للتجارة والسياحة

باقي المساهمين

المجموع

29,000,000

23,750,000

13,000,000

5,100,000

5,000,000

14,450,000

90,300,000

29,000,000

23,750,000

13,000,000

5,100,000

5,000,000

14,750,000

90,600,000

290,000,000

237,500,000

130,000,000

51,000,000

50,000,000

144,500,000

903,000,000

290,000,000

237,500,000

130,000,000

51,000,000

50,000,000

147,500,000

906,000,000

% 32.12

% 26.30

% 14.40

% 5.65

% 5.54

% 16 

% 100

% 32.01

% 26.21

% 14.35

% 5.63

% 5.52

% 16.28 

% 100

6. هيكل رأس مال أمالك العالمية 
وافــق المســاهمون يف اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد بتاريــخ 1439/08/21هـــ )الموافــق 2018/05/07م( عــى زيــادة 
رأس مــال الشــركة مــن )903,000,000( ريــال ســعودي إىل )906,000,000( ريــال ســعودي مقســم عــى 90,600,000 ســهم 
بقيمــة اســمية تعــادل 10 ريــال ســعودي للســهم الواحــد عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة بمقــدار )300,000( ســهم وبقيمــة قدرهــا 
)3,000,000( ريــال ســعودي تســجل لصالــح بعــض الموظفيــن ضمــن برنامــج أســهم الموظفيــن، كمــا تنــازل جميــع المســاهمين عــن 

ــح الموظفيــن. ــادة رأس مــال لصال ــة لزي حقــوق األولوي
ويمثــل رأس المــال بعــد الزيــادة األخيــرة رأس مــال الشــركة الحالــي كمــا بتاريــخ 2018/12/31م وفيمــا يلي هيكل ملكية المالك الرئيســيين 

ألســهم الشركة:

عدد ونسبة األسهم يف آخر العام عام 2018 معدد ونسبة األسهم يف بداية عام 2018 م



7. النتائج الماليـة وأبــرز
     نتائـج أداء قطاعات

     األعمـــال
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7. النتائج المالية وأبرز نتائج أداء قطاعات األعمال
تأثــرت أنشــطة القطــاع العقــاري وقطــاع التمويــل بالعوامــل االقتصاديــة ، حيــث اســتمرت التحديات بانخفــاض الطلب عــى المنتجات 
العقاريــة التجاريــة يف خــالل  العــام 2018م ، وقــد شــهد الربــع األخيــر مــن العــام 2018م نمــوًا ملحوظــًا يف الطلــب عى التمويــل العقاري 
الســكني وكان لتطبيــق السياســات والبرامــج الحكوميــة المتعلقــة بزيــادة تملــك المواطنيــن للمســاكن وتطبيــق عــدد مــن اإلجــراءات 
االقتصاديــة مســببا لهــذا النمــو، وبالرغــم مــن ذلــك إال أن الشــركة عملــت عــى تجــاوز تلــك التحديــات والمحافظــة عــى مركــزًا ماليــًا 

قويــًا وتحقيــق نتائــج عكســت نمــوا يف أرباحهــا التمويليــة.

حافظــت الشــركة عــى موقعهــا كأحــد أكبــر الشــركات غيــر المصرفيــة المرخصــة بتقديــم منتجــات التمويــل العقــاري يف المملكــة، و 
تتبــوأ الشــركة دورًا متمیــزًا  يف المشــاركة يف مبــادرات وزارة اإلســكان لزیــادة نســبة ملكیــة المنــازل يف المملكــة وبمــا يتوافــق مــع 
المبــادرات االســتراتیجیة للحكومــة يف ظــل رؤیــة 2030م.  وخــالل عــام 2018م قامــت أمــالك العالميــة بمالءمــة سیاســة التمويــل 
ــل العقــاري  ــة وصــول العمــالء للتموی ــة بھــدف توســیع إمكانی ــا الســلطات الرقابی ــي أجرتھ ــرات الت ــا لكــي تتماشــى مــع التغیی لدیه
بشــكل عــادل، وأطلقــت منتجــات تمويليــة إلتاحــة خیــارات أكبــر للعمــالء ،كمــا ســتواصل أمــالك العالميــة العمــل مــع وزارة اإلســكان 

و صنــدوق التنمیــة العقاریــة خــالل األعــوام القادمــة.

وتظهــر نتائــج العــام 2018م يف قائمــة المركــز المالــي انخفــاض محــدود يف أصــول أو موجــودات الشــركة لتصــل إىل 3,263 مليــون 
ــمبلغ 3,327 مليــون ريــال عــن العــام 2017م، والجديــر بالذكــر ان أن الشــركة باعــت محفظــة تمويليــة لشــركة إعــادة  ريــال مقارنــة بـ
التمويــل بمبلــغ 104 مليــون ريــال خــالل شــهر مايــو 2018م ، وعنــد ُأخــذ ذلــك يف اإلعتبــار فــإن إجمالــي المحافــظ التمويليــة القائمــة  
والمـــدارة قــد زادت يف مجملهــــا عــن العــام الماضــي، وانخفضــــت أرصــــدة التمويــــل مــن البنــــوك لتبلــــــغ 1,994 مليـــون ريــال مقابـــــل
2,072 مليون ريال يف العام 2017 م وبما يعكــــس االنخفــــاض يف المحافــــظ التمويليـــــة، وانخفضــــت حقـــوق الملكيـة لتصل إىل

 1,126 مليــون ريــال مقارنــة بمبلــغ 1,169 مليــون ريــال للعــام الماضــي ، وذلــك بســبب تأثيــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
)9( بمبلــغ 37.8 مليــون ريــال كمــا تــم تجنيــب مبلــغ 33.5 مليــون ريــال كمخصــص متوقــع تســويته مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
إلقفــال ملــف االعتراضــات الزكويــة عــن ســنوات ســابقة خصمــًا مــن األربــاح المبقــاة، وصاحــب ذلــك زيــادة يف رأس المــال واالحتياطــي 
النظامــي، كمــا تــم توزيــع أربــاح نقديــة لعــام 2017م والتــي تــم توزيعهــا خــالل العــام الحالــي، وبلغــت مخصصــات االئتمــان 88 مليــون 
ريــال بزيــادة 37 مليــون ريــال بســبب تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9(. وفــي قائمــة الدخــل انخفــض إجمالــي اإليــرادات مــن 
عمليــات التمويــل ليصــل إىل 265.75 مليــون ريــال مقارنــة مــع 275.40 مليــون ريــال يف العــام المالــي 2017 م بســبب تجنيــب أربــاح 
التمويــل للعمــالء المتعثريــن ألكثــر مــن 90 يومــًا ، وكذلــك انخفضــت تكلفــة اإليــرادات )تكلفــة التســهيالت االئتمانيــة مــن البنــوك( إىل 
88.08 مليــون ريــال عــن تكلفــة العــام الماضــي 2017م بمبلــغ 3.66 مليــون ريــال نتيجــة انخفــاض اإلحتياجــات التمويليــة وصاحبــه 
انخفــاض طفيــف يف هامــش شــعر اإلقــراض، وانخفضــت المصاريــف التشــغيلية بمبلــغ 0.33 مليــون ريــال لتصــل إىل 80.05 مليــون 
ريــال يف نهايــة العــام 2018م مقارنــة مــع 80,39  مليــون ريــال للعــام 2017م، وحققــت الشــركة صافــي دخــل قــدره 97.61  مليــون 
ــرادات  ــاض إي ــا إىل انخف ــاض يف معظمه ــباب االنخف ــود أس ــال. وتع ــون ري ــغ 103.25ملي ــام 2017 م بل ــح لع ــي رب ــة بصاف ــال مقارن ري
المحفظــة االســتثمارية بنســبة 96.8 % أو بمبلــغ 9.1 مليــون ريــال بالمقارنــة مــع العــام 2017م  نظــرًا إلنخفــاض عمليــات البيــع لهــذه 
االســتثمارات وجــاري التخــارج منهــا وفقــًا للتعليمــات النظاميــة ، وعنــد احتســاب الربــح مــن العمليــات التمويليــة فــإن هنــاك نمــو يف 

األربــاح بمبلــغ 3.5 مليــون ريــال مقارنــة بربــح العــام الماضــي بعــد اســتبعاد أربــاح النشــاط االســتثماري.  
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2014م

مراجعة

2015م

مراجعة

2016م

مراجعة

2017م

مراجعة

2018م

مراجعة

189,157

34,432

154,725

66,980

87,745

61,890

229,989

48,719

181,270

75,409

105,861

85,350

273,847

81,809

192,038

82,998

109,040

95,580

275,403

91,755

183,648

80,394

103,254

93,843

265,756

88,087

177,669

80,056

97,613

97,359

7.1. مقارنة النتائج المالية :

البيان )ألف ريال(

إيرادات النشاط

المصاريف البنكية

مجمل ربح النشاط

إجمالي المصاريف التشغيلية

صافي الدخل

صافي الدخل بعد استبعاد 
إيرادات االستثمار
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2,258,452

291,823

2,550,275

1,442,710

72,568

1,515,278

1,034,997

2,550,275

2,770,766

259,682

3,030,448

1,854,689

77,880

1,932,569

1,097,879

3,030,448

3,089,673

199,844

3,289,517

2,102,270

53,975

2,156,245

1,133,272

3,289,517

3,121,866

205,214

3,327,080

2,072,175

85,609

2,157,784

1,169,296

3,327,080

7.2. مقارنة األصول والخصوم : 

البيان )ألف ريال(

3,090,740

172,280

3,263,020

1,994,132

142,494

2,136,626

1,126,394

3,263,020

المحفظة التمويلية

الموجودات األخرى 

الموجودات األخرى 

إجمالي القروض البنكية 

المطلوبات االخرى

إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية 

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

2014م

مراجعة

2015م

مراجعة

2016م

مراجعة

2017م

مراجعة

2018م

مراجعة
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كما يوضح البيان التالي أهم المؤشرات المالية:  

2018م

موحدة

2017م

التغيرموحدة

265,756

88,087

177,669

80,056

97,613

97,359

275,403

91,755

183,648

80,394

103,254

93,843

)9,647(

)3,668(

)5,979(

)338(

)5,641(

3,516

%البيان )ألف ريال(

)% 3.5 (

)% 4(

)% 3.3(

)% 0.4(

)% 5.5 (

% 3.7

اإليرادات

تكلفة اإليرادات

إجمالي الربح

إجمالي المصاريف التشغيلية

أرباح العام

أرباح العام بعد استبعاد 

ايرادات االستثمار

المؤشرات المالية 

ربح السهم )ريال(

العائد عىل حقوق الملكية  %

العائد عىل الموجودات %

2014م

0.94

% 8.25

% 3.84

2015م

1.14

% 9.65

% 3.69

2016م

1.21

% 9.44

 % 3.33

2017م

1.14

% 8.67

% 3.02

2018م

1.08

 % 8.24

% 2.87

7.3. الفروقات يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:



33 

قطاع 

األفراد 

قطاع 

الشركات 
اإلجمالياستثمار

 1,005,207

 668,856

 82,466

 2,147,673

 1,357,884

 183,036

 110,140

109,886

 254

3,263,020

2,136,626

265,756

البيان )ألف ريال(

موجودات 

مطلوبات 

دخل عمليات 

النسبةإيرادات النشاط )ألف ريال( اسم النشاط

16,370

236,590

6,398

6,144

254

265,756

% 6.16 

% 89.02

% 2.41

% 2.31

% 0.10

% 100.00

)*( تتكــون أتعــاب تســيير معامــالت مــن الرســوم اإلداريــة ورســوم التقييــم العقــاري للممتلــكات ورســوم الســداد المبكــر ورســوم الســداد الجزئــي المبكــر أو الســداد الكلــي المبكــر 
ورســوم إدارة المحافــظ المباعــة.

دخل عقود مرابحة

دخل عقود إجارة

دخل عقود إجارة موصوفة يف الذمة

أتعاب تسيير معامالت وتقييم، صافي )*(

االستثمارات

اإلجمالي

7.4. حجم أعمال األنشطة الرئيسية يف الشركة: 
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المنطقة الشرقيةالمنطقة الغربيةإجمالي اإليرادات المنطقة الوسطى العام

265,756

275,403

75,489

67,432

161,277

176,794

28,990

31,177

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركةالبيان )ألف ريال(

2018م

2017م

7.6. إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
 

اعتمــدت الشــركة معاييــر جديــدة اعتبارًا من1  ینایر 2018م حيــث اعتمــدت الشرکة المعيــار الدولــي للتقاريــر المالیة رقم 15 - اإلیرادات 
من العقود مع العمالء والذي لم يكن له أثر جوهــــري عى القوائــــم الماليـــــة للشــــــركة ، وكذلك المعيــــــار الدولـــــي للتقاريـــــر الماليــــة

بالمطلوبات  الخاصة  المحاسبة  المالیة وبعض جوانب  الخاصة باألصول  المحاسبة  رقــم )9( والــذي یقدم تغییرات جوھــریة علی 
الماليــة ، ولــم يتــم تعديــل فتــرات المقارنــة ، وتــم إثبــات الفــرق يف القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة 
الناتجــة عــن اعتمــاد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( يف األربــاح المبقــاة واالحتياطيــات حتــى 1 ينايــر 2018م ،و تــم اإلفصــاح عــن 

ــة. ــم المالي ــدة يف إيضاحــات القوائ ــر الجدي السياســات المحاســبية لهــذه المعايي

7.5. تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة: 
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شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري:

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

هيكل الملكية لشركة أمالك العالمية للتطوير العقاري: 

تأسســت شــركة أمــالك العالميــة للتطويــر العقــاري بتاريــخ 1432/11/05 هـــ )الموافــق 2011/10/03م( كشــركة ذات مســؤولية محــدودة 
مقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 1010317413 وتاريــخ 1432/11/06 هـــ )الموافــق 2011/10/04م ( ويقــع مركزهــا الرئيســي بمدينــة الريــاض.

ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية لشركة أمالك العالمية للتطويرالعقاري كما يف تاريخ 2018/12/31م: 

جميع القروض ممنوحة لشركة أمالك العالمية للتمويل العقاري. وال توجد أي قروض أو أدوات للشركة التابعة. 

وتشــمل األنشــطة الرئيســية لشــركة أمــالك العالميــة للتطويــر العقــاري بيــع وشــراء وتأجيــر العقــارات واألراضــي لغــرض حفــظ صكــوك 
التمويــل العقــاري مــع التأكــد بــأن الشــركة ال تمــارس أي نشــاط تجــاري حاليــًا وليــس لديهــا موظفيــن ويقتصــر نشــاطها يف قيــام شــركة أمــالك 

العالميــة للتمويــل العقــاري بتســجيل الجــزء األكبــر مــن صكــوك العقــارات التــي تمولهــا باســمها. 

رأس

 مالها

نسبة ملكية 

الشركة فيها

نشاطها 

الرئيس

الدولة المحل 

الرئيس لعملياتها

500,000 ريال 
سعودي

شركة أمالك العالمية 
للتطوير العقاري

بيع وشراء وتأجير  100 %
العقارات واألراضي ألجل 
حفط صكوك التمويل 

العقاري

المملكة العربية 
السعودية 

الدولة محل 

التأسيس

المملكة العربية 
السعودية 

اسم الشركة

 التابعة

7.7. الشركات التابعة:
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الرصيد االفتتاحي
للتمويل

مدة التمويل 
)بالسنوات (

البنك السعودي البريطاني

البنك األول

البنك السعودي لالستثمار

بنك الخليج الدولي

مصرف الراجحي

بنك البالد

مجموعة سامبا المالية

بنك الجزيرة

3

3

5

3.5

3

3

4

5

اسم الجهة
المانحة للتمويل

المبالغ المدفوعة سدادًا
للتمويل خالل السنة

مبلغ التمويل
 اإلضافي

91,125,000

155,050,000

381,176,294

236,966,666

37,244,871

82,605,064

124,194,712

56,150,000

تسلسل

1

2

3

4

5

6

7

8

المبلغ المتبقي 
من التمويل

المديونية اإلجمالية
 للشركة وشركاتها التابعة

152,125,000

362,958,333

441,740,366

224,666,667

87,671,796

15,493,612

440,153,846

259,750,000

152,125,000

362,958,333

441,740,365

224,666,667

87,671,795

15,493,612

440,153,846

259,750,000

165,250,000

232,008,333

596,116,659

396,833,333

112,916,667

98,098,676

265,848,558

195,900,000

7.8. المعلومات المتعلقة بأي قروض عىل الشركة: 

78,000,000

286,000,000

226,800,000

64,800,000

12,000,000

-

298,500,000

120,000,000
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2018م
المسدد 

خالل العام 
المستحق حتى نهاية الفترة 
المالية السنوية ولم يسدد

بيان األسبابوصف موجز لها

2,677,853

10,590,087

1,113,921

4,736,190

28,450

174,900

2,992,223

1,593,118

23,871

394,429

-

-

الزكاة

الهيئة العامة للزكاة والدخل

) ضريبة القيمة المضافة (

الهيئة العامة للزكاة والدخل

) ضريبة استقطاع (

تكاليف التأشيرات والجوازات

رسوم مكتب العمل

-

متطلب نظامي

متطلب نظامي

متطلب نظامي

متطلب نظامي

متطلب نظامي

البيان

7.9. بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة للســداد ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة 
الماليــة الســنوية:

تتكــون المدفوعــات النظاميــة المســتحقة عــى الشــركة لعــام 2018م يف جلهــا مــن الزكاة المســتحقة والضريبة والمبالغ المســتحقة للمؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة يف مقابــل اشــتراكات التأميــن للموظفيــن، ويوضــح الجــدول التالــي بيانات تلــك المدفوعات :

ما يتم سداده أو تحميله عى 
الفترة وفقا ألحكام وقواعد فريضة 
الزكاة ونظام ضريبة الدخل ورسوم 

نظام سداد يف المملكة العربية 
السعودية.

ما يتم سداده أو تحميله عى 
الفترة وفقا ألحكام وقواعد فريضة 
الزكاة ونظام ضريبة الدخل ورسوم 

نظام سداد يف المملكة العربية 
السعودية.

ما يتم سداده أو تحميله عى 
الفترة وفقا ألحكام وقواعد فريضة 
الزكاة ونظام ضريبة الدخل ورسوم 

نظام سداد يف المملكة العربية 
السعودية.

ما يتم سداده أو تحميله عى 
الفترة وفقا ألحكام نظام العمل يف 

المملكة العربية السعودية.
ما  يتم  سداده  أو تحميله  عى  
الفترة  وفقًا ألحكام  التراخيص  
الممنوحة للشركة مقابل تقديم 

الخدمة تجاريًا. 
ما  يتم  سداده  أو تحميله  عى  
الفترة وفقــًا ألحكـام  التراخيص  
الممنوحة للشركة مقابل تقديم 

الخدمة تجاريًا.

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية
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8. إدارة المخاطر 
8.1. مخاطر االئتمان

نظــرًا إىل أن التمويــل العقــاري هــو النشــاط الرئيســي ألمــالك العالميــة، فــإن مخاطــر االئتمــان تعــد مــن أهــم المخاطــر الرئيســية التــي 
قــد تواجــه الشــركة ومحافظهــا التمويليــة. وتســعى الشــركة للحــد مــن هــذه المخاطــر بااللتــزام بالسياســيات واإلجــراءات المعتمــدة 
مــن مجلــس إدارتهــا ضمــن إطــار تعليمــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي »ســاما«، وضمــان تطبيقهــا عــن طريــق تفعيــل دور لجنــة 

المخاطــر، وإدارة ائتمــان مختصــة بشــرائح األفــراد وإدارة ائتمــان مختصــة بالشــركات وشــرائح رجــال األعمــال.

8.2. مخاطر أسعار التمويل والسيولة النقدية
 تعتمــد أمــالك العالميــة عــى االقتــراض مــن المؤسســات البنكيــة وإعــادة اإلقــراض للمســتفيدين مــن العمــالء والشــركات ورجــال 
األعمــال كنمــوذج عمــل رئيســي للشــركة. وبمــا أن أســعار التمويــل البنكــي يف تذبــذب مســتمر، فقــد تضمــن هــذا النمــوذج مخاطــر قــد 
تؤثــر ســلبا عــى أعمــال الشــركة وســيولتها الماليــة وأرباحهــا. ولهــذا، فــإن أمــالك العالميــة تعكــف مــن خــالل إدارة الخزينــة عــى تنويــع 
محافــظ االقتــراض والتحــوط ضــد التقلبــات يف أســعار التمويــل لتحجيــم مخاطرهــا. كمــا قامــت الشــركة أيضــا بتوســيع إطــار عملهــا 
الرئيســي ليشــمل التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة يف مبادراتهــم وبرامجهــم الموجهــة للقطاعــات اإلســكانية والعقاريــة يف 

ســعي أمــالك العالميــة لتذليــل مخاطــر توفــر الســيولة النقديــة ولزيــادة أربــاح الشــركة.

8.3. مخاطر السوق 
يتمتــع ســوق التمويــل العقــاري بميــزات توســعية كبيــرة وبيئــة محفــزة ممــا قــد يجــذب المزيــد مــن شــركات التمويــل ســواء الداخليــة 
أو الخارجيــة للعمــل يف هــذا المجــال. هــذا باإلضافــة ألي عمليــات اســتحواذ واندمــاج والتــي قــد تتــم بيــن الشــركات العاملــة يف مجــال 
الشــركة ممــا قــد يزيــد حصصهــم الســوقية ويتســبب ذلــك يف ازديــاد مســتوى المنافســة بيــن الشــركات العاملــة يف ســوق التمويــل 

العقــاري.  ووقــوع تلــك التطــورات خــارج عــن نطــاق ســيطرة الشــركة ويصعــب التنبــؤ بــه.
كمــا أن حــدوث أي مــن هــذه االحتمــاالت يعنــي أن الشــركة قــد تواجــه منافســة مــع مؤسســات ماليــة أخــرى لديهــا مــوارد أكبــر تحــت 
تصرفهــا أو تمتلــك مميــزات أخــرى يصعــب أو يســتحيل عــى الشــركة مضاهاتهــا، فقــد تتمكــن المؤسســة التــي تملــك مــوارد ماليــة أو 
شــبكة عمــالء كبيــرة مــن التفــوق عــى الشــركة يف نفقــات الدعايــة وقــد يســتقطب أعضــاء مــن طاقــم العمــل الرئيســين لــدى الشــركة 
مــن خــالل مكافــآت ماليــة وتحفيزيــة أكبــر ممــا تســتطيع الشــركة تقديمــه ورصــد المزيــد مــن المــوارد لتطويــر منتجاتــه وتوســيع 
رقعــة تغطيــة أعمالــه.  فعــى ســبيل المثــال هنــاك منافســة عــى أســعار العمــوالت واألربــاح مــن قبــل المؤسســات الماليــة التمويليــة 
األخــرى.  وقــد ينتــج عــن ذلــك أحــداث ســلبية أهمهــا أن تفقــد الشــركة عمــالء أو شــريحة مــن الســوق، ممــا قــد يخفــض هوامــش الربــح 
أو يزيــد التكلفــة أو تضطــر الشــركة إىل الحصــول عــى تمويــل أو رأس مــال إضافــي قــد ال يكــون متاحــًا بأســعار جذابــة أو قــد ال يكــون 

متاحــًا عــى اإلطــالق.
وقــد تعمــل المنافســة كقيــد عــى قــدرة الشــركة يف زيــادة أو المحافظــة عــى هوامــش أرباحهــا حيــث تســعى شــركات أخــرى لكســب 
األعمــال مــن خــالل عــرض أســعار وهيــاكل أربــاح أقــل انخفاضــا. وعليــه، فــإن ارتفــاع مســتوى المنافســة يف مجــاالت عمــل الشــركة 
الرئيســية ســوف يحــد مــن قــدرة الشــركة عــى تنفيــذ اســتراتيجيتها للنمــو وزيــادة شــرائح عمالئهــا وتوســيع عملياتهــا وقــد تنخفــض 
هوامــش األربــاح ومعــدل نمــو الموجــودات لــدى الشــركة، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي جوهــري عــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي 

أو نتائــج أعمالهــا أو توقعاتهــا المســتقبلية.   
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8.4. مخاطر تقلب أسعار الفوائد
تحــرص الشــركة عــى الحصــول عــى تمويــل متوافــق مــع أحــكام الشــريعة بنــاء عــى هوامــش ربــح تنافســية إال أن ذلــك يعتمــد بشــكل 
كبيــر عــى توافــر الســيولة لــدى المقرضيــن وأســعار الفائــدة البنكيــة المرتبطــة بمؤشــر الســايبور )SIBOR(،  فعــى ســبيل المثــال 
فــإن ترتيــب قــروض تمويــل المرابحــة تعتمــد عــى أن يبنــى هامــش الربــح عــى أســاس تثبيــت ســعر الســايبور لمــدد طويلــة تمتــد إىل 
فتــرة التمويــل الممنــوح للشــركة ممــا قــد ينتــج عنــه تكلفــة أعــى للتمويــل مــن أشــكال التمويــل األخــرى التــي تكــون فيهــا أســعار 
الســايبور )SIBOR( متغيــرة طبقــًا لألســعار الســائدة بالقطــاع المصرفــي أو أعــى مــن أشــكال التمويــل األخــرى التــي تكــون أســعار 
الســايبور )SIBOR( مثبتــة لفتــرات قصيــرة.  باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن موجــة االرتفــاع يف أســعار الفائــدة األمريكيــة والتــي عــادة مــا 
تؤثــر مباشــرة عــى أســعار الســايبور نظــرًا الرتبــاط ســعر صــرف الريــال بالــدوالر والتوســع يف برنامــج الســندات والصكــوك الحكوميــة 

والتــي قــد تتســبب يف ارتفــاع أســعار الفائــدة المحليــة وبالتالــي ارتفــاع تكلفــة التمويــل عــى الشــركة. 
تحــرص الشــركة عــى أن تكــون فتــرات أســعار األقــراض واالقتــراض لمــا يزيــد عــن العــام متطاقبــة لتقليــل األثــر مــن تقلبــات أســعار 

الفوائــد عــى نتائــج الشــركة. 

8.5. مخاطر انخفاض قيمة الضمانات العقارية
حيــث أن األصــول العقاريــة بشــكل عــام هــي اســتثمارات طويلــة األجــل، فإنــه مــن الصعــب تســييلها بشــكل ســريع دون التأثيــر عــى 
ســعر العقــار.  وتحتفــظ الشــركة بمحفظــة مــن األصــول العقاريــة والتــي تشــكل ضمــان لمنتجاتهــا التمويليــة وفــي حــال تعثــر عمــالء 
الشــركة وباألخــص إذا حصــل ذلــك بشــكل مفاجــئ أو جماعــي نتيجــة ظــروف اقتصاديــة عامــة فقــد يصعــب عــى الشــركة تســييل 
عقارتهــا المرتبطــة بعقــود العمــالء المتعثريــن باألســعار المناســبة وخــالل مــدة وجيــزة ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري عــى 

أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

8.6. مخاطر العمليات
الشــركة عرضــة لمخاطــر تشــغيلية قــد ينتــج عنهــا خســائر ماديــة بمــا يف ذلــك عــى ســبيل المثــال، دون حصــر، أخطــاء الموظفيــن يف 
عــدم توثيــق المعامــالت بالشــكل الصحيــح ووفقــًا لنمــاذج الشــركة المقــرة أو الفشــل يف أخــذ المشــورة القانونيــة الالزمــة يف شــأن 
العمليــات غيــر النمطيــة والتــي ال تدخــل ضمــن إطــار نمــاذج عمليــات الشــركة أو عمليــات االحتيــال )الداخلــي أو الخارجــي( أو ســوء 
اســتخدام الصالحيــات أو التفويضــات. وقــد يشــمل ذلــك عــدم التــزام موظفــي الشــركة بإجــراءات االلتــزام أو حــدود المخاطــر الخاصــة 
بهــا أو عــدم االمتثــال للمتطلبــات التنظيميــة وقواعــد ممارســة األعمــال أو أعطــال األنظمــة والمعــدات أو الكــوارث الطبيعيــة أو فشــل 
األنظمــة الخارجيــة وال يمكــن للشــركة القضــاء عــى مخاطــر العمليــات بشــكل كلــي، ووقــوع أي مــن هــذه األحــداث ســيكون لــه تأثيــر 

ســلبي قــد يكــون جوهريــًا عــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو توقعاتهــا المســتقبلية.   

8.7. المخاطر القانونية
تســعى أمــالك العالميــة للتعامــل مــع المخاطــر القانونيــة، الناتجــة عــن عقــود الشــركة التمويليــة وغيــر التمويليــة عطفــا عــى مجمــوع 
ــة داخــل الشــركة، مــن خــالل إحــالل إطــار عمــل متكامــل، ويحــدث بشــكل  ــة والتنظيمي اإلجــراءات والسياســات والقــرارات اإلداري
دوري بمــا يتناســب مــع أنشــطة الشــركة، ُيعنــى بتحديــد المخاطــر القانونيــة الحاليــة والمســتقبلية وتحليلهــا وتقييمهــا، ومــن ثــم 
إعطــاء التوصيــات واإلجــراءات الكفيلــة بتذليلهــا إىل األقســام واإلدارات المعنيــة. كمــا يقــوم قســم إدارة المخاطــر يف أمــالك العالميــة 
بتصديــر تقاريــر ربــع ســنوية إىل لجنــة المخاطــر واللجــان الفرعيــة الداخليــة يف الشــركة تتضمــن التوصيــات واإلجــراءات المقترحــة 

لمعالجــة المخاطــر القنونيــة القائمــة.



41 

8.8. مخاطر السمعة
تتمتــع الشــركة بســمعة جيــدة يف مجــال أعمالهــا ومــن المهــم المحافظــة عــى ذلــك بمــا يشــمل قدرتهــا الماليــة القويــة ونزاهتهــا وذلــك يف ســبيل 
ــرة.  وبهــذا الخصــوص فمــن المحتمــل أن  ــة مــع األطــراف النظي ــا عــى اســتقطاب عمــالء جــدد واإلبقــاء عليهــم وإقامــة عالقــات قوي ــز قدرته تعزي
تتأثــر ســمعة الشــركة بشــكل ســلبي بســبب عــدة عوامــل مثــل عــى ســبيل المثــال، ال الحصــر، التدهــور يف نتائجهــا الماليــة، أو تعــرض الشــركة أو 
أعضــاء إدارتهــا لدعــاوى قضائيــة أو إجــراءات نظاميــة غيــر مواتيــة والتــي قــد تنتــج عــن عــدم االلتــزام ببعــض المتطلبــات القانونيــة، أو ســوء ســلوك 
الموظفيــن الــذي يتســبب يف إخــالل الشــركة بالمتطلبــات النظاميــة المعمــول بهــا. ويمكــن أن تتســبب األضــرار الناتجــة لســمعة الشــركة يف تأثيــر 

ســلبي قــد يكــون جوهريــًا عــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو توقعاتهــا المســتقبلية.

8.9. مخاطر تقنية المعلومات 
تقــوم الشــركة بتطويــر أنظمتهــا لتقنيــة المعلومــات حيــث أن طبيعــة أعمالهــا والمتطلبــات التنظيميــة الخاضعــة لهــا تحتــم عليهــا االعتمــاد بشــكل 
مهــم عــى االســتخدام األمثــل لتلــك التقنيــات.  كمــا أن ضوابطهــا الداخليــة المتعلقــة بمراقبــة مســتوى المخاطــر وااللتــزام باللوائــح واألنظمــة ذات 
العالقــة بمــا يف ذلــك مــا يخــص المســائل الماليــة يزيــد مــن حاجــة الشــركة إىل االعتمــاد عــى تقنيــة المعلومــات الحديثــة يف القيــام بالكثيــر مــن 
أعمالهــا والحفــاظ عــى مســتوى نشــاطها وجودتــه. وبالتالــي ففــي حالــة حــدوث أي فشــل يف منظومــة الشــركة التقنيــة والتــي قــد تنشــأ ألســباب 
ــر وغيرهــا مــن  ــة وفيروســات الكمبيوت ــرات طويل ــي لفت ــة واالنقطــاع الكهربائ ــال، ال الحصــر، الكــوارث الطبيعي ــا عــى ســبيل المث ــدة مــن بينه عدي
ــرًا  ــكل خط ــزال يش ــك ال ي ــإن ذل ــداث، ف ــك األح ــر تل ــن مخاط ــد م ــي تح ــراءات الت ــذ اإلج ــركة تتخ ــت الش ــة، وإن كان ــة الخارجي ــات اإللكتروني الهجم
عــى معلومــات الشــركة وعمالئهــا واســتمرارية أنشــطتها خــالل فتــرات االنقطــاع للشــبكة اإللكترونيــة.  كمــا يعتمــد األداء الســليم ألنظمــة تقنيــة 
المعلومــات الخاصــة بالشــركة عــى البيانــات الدقيقــة والموثوقــة وغيرهــا مــن إدخــاالت األنظمــة األخــرى وهــي عرضــة لألخطــاء البشــرية.  وأي فشــل 
أو تأخيــر يف تســجيل عمليــات الشــركة والمعامــالت التــي تتــم مــع عمــالء الشــركة بمــا يف ذلــك مــا يتعلــق باســتالم وتســليم المســتحقات والدفعــات 
وااللتزامــات التعاقديــة األخــرى قــد يعــرض الشــركة إىل مطالبــات بالتعويــض عــن الخســائر إىل جانــب غرامــات وعقوبــات تنظيميــة.  وال تســتطيع 
الشــركة أن تقــدم أي ضمانــات يف شــأن منــع حصــول أي مــن تلــك األحــداث وفــي حــال حصولهــا وتأثــر أنظمــة الشــركة اإللكترونيــة بهــا فــإن ذلــك 
قــد يتســبب يف تأثيــر ســلبي قــد يكــون جوهريــا عــى أعمــال الشــركة أو مركزهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو توقعاتهــا المســتقبلية. 
كمــا أن الشــركة تعتمــد عــى بعــض األطــراف الخارجيــة يف تقديــم خدمــات التركيــب والبرمجــة والدعــم التقنــي وال تســتطيع الشــركة أن تضمــن 
ــك  ــإن ذل ــق ف ــدون عوائ ــات ب ــك الخدم ــا بتل ــم لتزويده ــل مالئ ــاد بدي ــركة يف إيج ــلت الش ــراف وإذا فش ــك األط ــع تل ــة م ــا التعاقدي ــتمرار عالقته اس
سيتســبب يف تعطــل أعمــال الشــركة وســيكون لهــذا الفشــل تأثيــر ســلبي جوهــري عــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو 
توقعاتهــا المســتقبلية. وقــد يكــون هنــاك تعطــل كبيــر ألعمــال الشــركة يف حــال كان هنــاك أخطــاء يف تصميــم وتركيــب أجهــزة وبرامــج المعلومــات 
لديهــا بخــالف األهــداف والعمليــات التــي مــن أجلهــا تــم االســتعانة بهــا أو كنتيجــة للفشــل يف اإلدارة الســليمة للوظائــف التقنيــة للبرامــج التــي تــم 
وضعهــا وهــو مــا قــد يكــون لــه تأثيــر جوهــري ســلبي عــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي أو توقعاتهــا المســتقبلية.   

8.10. المخاطر االستراتيجية
ــي  ــذي تســلكه والســلوكيات واألعمــال الت ــق ال ــة المــدى. وتحــرص الشــركة عــى أن يكــون الطري ــا طويل ــق أهدافه ــة لتحقي تســعى أمــالك العالمي
تنتهجهــا هــي األمثــل يف ســبيل تحقيــق تلــك األهــداف. ولذلــك، فقــد قامــت أمــالك العالميــة بصياغــة خطــة خمســية تغطــي كافــة أهدافهــا ســواء 
كانــت ماليــة أوعملياتيــة ومشــاريع تنظيميــة وإداريــة وحتــى أنظمتهــا ومواردهــا البشــرية وغيــر البشــرية. وتقــوم الشــركة بشــكل ســنوي بتطويــر 
بطاقــة أداء متــوازن تحتــوي عــى خطــط عمــل ومشــاريع ومؤشــرات أداء ســنوية تخدمهــا يف تحقيــق أهــداف المــدى الطويــل. وحرصــا منهــا عــى 
الحــد مــن المخاطــر وتذليــل العقبــات التــي قــد تؤثــر ســلبا عــى تحقيقهــا ألهدافهــا، تقــوم أمــالك العالميــة وبنــاًء عــى بطاقــة األداء المتــوازن، بعقــد 

اجتمــاع شــهري مخصــص لدراســة وتحديــد مســتوى األداء واتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر التصحيحيــة إذا لــزم األمــر. 
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8.11. المخاطـــر التي تم تغطيتها تأمينيًا
تقــوم الشــركة بالتغطيــة التأمينيــة المتعلقــة بالمخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة باإلضافــة إىل تلــك التــي قــد تكــون متطلبــة نظامــًا 

لتغطيــة المخاطــر المرتبطــة بعمليــات التمويــل. ومــن المخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا تأمينيــًا مايلــي: 
- التأمين عى الحياة بالنسبة لعمالء شركة أمالك العالمية

- التأمين عى العجز الجزئي والكلي لعمالء شركة أمالك العالمية
- التأمين عى العقارات الممولة ضد جميع المخاطر المحتملة.

- تأمين أمن المعلومات وحماية الخصوصية.
- الـتأمين عى مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا.

- التأمين عى الموظفين )حياة,صحي(.

8.12. المخاطـــر المتعلقة بالموقف الزكوي للشركة
تقــدم  الشــركة إقرارتهــا الســنوية بصــورة منتظمــة وفــي األوقــات المحــددة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، ويتــم إعــداد 
اقرارتهــا الزكويــة وفــق آراء شــرعية تؤيــد طريقــة الشــركة يف عمليــة االحتســاب ، ووفــق طــرق احتســاب تطبقهــا الهيئــة يف عــدد مــن 
األنشــطة غيــر الماليــة، ويتــم ســداد الــزكاة المســتحقة وفــق احتســاب الشــركة إىل الهيئــة يف المــدد المحــددة حســب النظــام. وقــد 

اختلفــت الهيئــة مــع الشــركة يف طريقــة االحتســاب وكذلــك هــو الحــال مــع الشــركات الماليــة األخــرى والبنــوك. 
ــزكاة والدخــل للســنوات المنتهيــة يف 31 ديســمبر 2007م  ــة العامــة لل فقــد قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة إىل الهيئ
ــة  ــة وضريبي ــزكاة والدخــل ربوطــا زكوي ــة لل ــة العام ــام 2018م ، وأصــدرت الهيئ ــن الع ــم إقرارهــا ع ــى 2017م، وتعمــل عــى تقدي حت
للســنوات مــن 2007م إىل 2012م وطالبــت بــزكاة إضافيــة وفــرق ضريبــة دخــل بمبلــغ 83.9 مليــون ريــال ســعودي متضمنــة غرامــات 
التأخيــر، القضيــة منظــورة أمــام لجنــة االعتــراض االســتئنافية، كمــا أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ربوطــا زكويــة وضريبيــة 
ــة  ــعودي متضمن ــال س ــون ري ــغ 151.4 ملي ــل بمبل ــة دخ ــات ضريب ــة وفروق ــزكاة إضافي ــت ب ــن 2013م إىل 2016م وطالب ــنوات م للس
غرامــات تأخيــر، والقضيــة منظــورة أيضــًا أمــام لجنــة االعتــراض االســتئنافية، وقــد نتجــت الفروقــات يف معظمهــا لعــدم خصــم عقــود 
ــذ  ــم تأخ ــنتين 2017م و 2018م، ول ــط للس ــم الرب ــم يت ــزكاة، ول ــاء ال ــن وع ــتركة م ــاريع مش ــتثمار يف مش ــة واالس ــارة والمرابح اإلج
الشــركة بعيــن االعتبــار عــدم الســماح بخصــم صافــي االســتثمار يف عقــود التأجيــر التمويلــي. وإذا طبــق مبــدأ عــدم الســماح بالخصــم 
كمــا ورد ســابقًا، فــإن التــزام الــزكاة ســيكون بمقــدار 55 مليــون ريــال ســعودي للعــام 2017 و48 مليــون ريــال ســعودي للعــام 2018م،  
ومــن المتوقــع أن يتــم االتفــاق مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل  عــى تســوية لألعــوام مــن 2013م إىل العــام 2017م بمبلــغ 33.7 
مليــون ريــال ، وتســوية مقــدرة لعــام 2018م بنســبة 10 % مــن األربــاح أو مبلــغ 9.5 مليــون ريــال ، كمــا تــم تقديــم طلــب تســوية إىل 

الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للســنوات الســابقة مــن عــام 2007م إىل 2012م. 
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9. مجلس إدارة الشركة واللجان
وفقــًا لمــا ينــص عليــه نظــام الشــركة األســاس، فيتــوىل إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن تســعة أعضــاء تعينهــم الجمعيــة 
ــم عقــد اجتمــاع   ــخ 1439/08/21هـــ الموافــق 2018/05/07م ت ــن بتاري ــوم اإلثني ــخ ي ــة لمــدة ثــالث ســنوات.  وبتاري العامــة العادي
الجمعيــة العامــة غيرالعاديــة رقــم )2018/01( حيــث تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة الرابعــة وفــق أســلوب التصويــت 

ــة أســمائهم: ــدأ مــن تاريــخ 2018/06/04م ، وهــم األعضــاء التالي التراكمــي ولمــدة ثــالث ســنوات تب

*وافــق مجلــس اإلدارة بتاريــخ 12 نوفمبــر 2018م عــى قبــول اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/ صالــح ســعيد لوتــاه مــن عضويتــه يف مجلــس اإلدارة و جميــع اللجــان المنبثقــة 
منهــا و المشــارك يف عضويتهــا . وفــي تاريــخ 21 نوفمبــر 2018م تــم الحصــول عــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي رقــم 16451/99 و تاريــخ 1440/03/13هـــ عــى 
تعييــن األســتاذ / ثامــر عبدالقــادر جــان عضــوا يف مجلــس اإلدارة بــدل العضــو المســتقيل وقــرر أعضــاء مجلــس اإلدارة بالتمريــر تعييــن األســتاذ / ثامــر عبدالقــادر جــان عضــوا يف 
مجلــس اإلدارة والرفــع للجمعيــة العامــة للموافقــة عــى ذلــك، حيــث تــم التصويــت بالموافقــة عــى هــذا التعييــن مــن قبــل المســاهمين يف الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 

18 ديســمبر 2018م .

1. األستاذ / عبدالله إبراهيم الهويش. 

2. األستاذ / منصور عبدالعزيز البصيلي.

3. األستاذ / صالح سعيد لوتاه*. 

4. األستاذ / عادل حسين علي أحمد.

5. األستاذ / فيصل بن عبدالله العمران.

6. األستاذ / ماجد عبدالغني فقيه.

7. األستاذ / سلطان بن فواز الحكير. 

8. األستاذ / عمرو بن محمد بن عبدالله كامل.

9. األستاذ / خالد بن عبدالعزيز الريس.
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و تــم الحصــول عــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي رقــم 391000072231 بتاريــخ 1439/06/24هـــ عــى جميــع 
المرشــحين المذكوريــن أعــاله. وعمــال بأحــكام المــادة رقــم 42 مــن النظــام األساســي للشــركة تــم اســتخدام التصويــت التراكمــي يف 

انتخــاب مجلــس اإلدارة بحيــث ال يجــوز اســتخدام حــق التصويــت للســهم أكثــر مــن مــرة واحــدة.

وتماشــيًا مــع أحــكام نظــام الشــركات ونظــام الشــركة ووثيقــة حوكمتهــا، وبعــد الحصــول عــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي رقــم 2032/41 وتاريــخ 1439/09/07 هـــ فقــد وافــق مجلــس إدارة الشــركة عــى تعييــن األســتاذ/ عبــد اللــه إبراهيــم 
الهويــش رئيســًا لمجلــس اإلدارة للــدورة الرابعــة ، وتعييــن األســتاذ/ منصــور عبدالعزيــز البصيلــي نائبــًا لرئيــس مجلــس اإلدارة وبمــا 
للمجلــس مــن صالحيــات بحســب المــادة رقــم 25 مــن النظــام األساســي ؛ قرر أعضــاء مجلــس اإلدارة بالتعييــن بقرار رقــم )2018/06( 

ابتــداًء مــن تاريــخ 2018/06/04م، ولمــدة ثــالث ســنوات. 

ويتــوىل مجلــس اإلدارة القيــام بمهامــه الموضحــة يف نظــام الشــركة األساســي والئحــة الحوكمــة لشــركة أمــالك العالميــة للتمويــل 
العقــاري، ومــن أبرزهــا:

• الموافقة عى الخطط االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة وآليات تطبيقها.
• تقييم األداء التشغيلي العام مقارنة بالخطط واألهداف االستراتيجية المعتمدة.

• الموافقة عى البيانات المالية الفصلية والقوائم المالية الختامية.
•  وضع قواعد أنظمة الرقابة الداخلية واإلشراف عليها، والموافقة عى سياسات وإجراءات التأكد من االلتزام بالقوانين واللوائح. 

ويوضح البيان أدناه أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضوياتهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018م :

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

االسم

عبدالله بن إبراهيم الهويش

منصور بن عبدالعزيز البصيلي

فيصل بن عبدالله العمران

ماجد عبدالغني فقيه

عادل حسين علي أحمد

سلطان بن فواز الحكير

خالد بن عبدالعزيز الريس

عمرو بن محمد بن عبدالله كامل

ثامر عبدالقادر جان

العضوية

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

تصنيف العضوية

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

مستقل
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االجتماع االول
2018/01/23م

االجتماع الثاني
2018/03/20م

االجتماع الثالث
2018/05/15م

االجتماع الرابع
2018/06/04م

االجتماع الخامس
2018/09/11م

االجتماع السادس
2018/11/20م

االجتماع السابع
2018/12/18م

عدد االجتماعات

اإلجمالي

لم يتواجد 
بالدورة الثالثة

لم يتواجد 
بالدورة الثالثة

لم يتواجد 
بالدورة الثالثة

انتهت فترة الدورة 
ولم يتم الترشيح

انتهت فترة الدورة 
ولم يتم الترشيح

انتهت فترة الدورة 
ولم يتم الترشيح

انتهت فترة الدورة 
ولم يتم الترشيح

انتهت فترة الدورة 
ولم يتم الترشيح

انتهت فترة الدورة 
ولم يتم الترشيح

انتهت فترة الدورة 
ولم يتم الترشيح

انتهت فترة الدورة 
ولم يتم الترشيح

مستقيلمستقيل

لم يتواجد 
بالدورة الثالثة

لم يتواجد 
بالدورة الثالثة

لم يتواجد 
بالدورة الثالثة

لم يتواجد 
بالدورة الثالثة

لم يتواجد 
بالدورة الثالثة

لم يتواجد 
بالدورة الثالثة

لم يتواجد 
بالدورة الثالثة

لم يتواجد 
بالدورة الثالثة

لم يتواجد 
بالدورة الثالثة

لم يتم الترشيحلم يتم الترشيحلم يتم الترشيح

%67

% 40

% 67

% 86

% 100

% 100

% 86

% 100

% 75

% 100

% 100

% 100

أ. اجتماعات مجلس اإلدارة: 
عقد مجلس اإلدارة خالل عام 2018م عدد) 7( اجتماعات، ويوضح البيان التالي اجتماعات المجلس وسجل الحضور لكل اجتماع :

العضو

األستاذ /عبدالرحمن الرويتع

األستاذ /صالح سعيد لوتاه 

األستاذ/ كامل بديع القلم

األستاذ / ماجد عبد الغني فقيه 

األستاذ عبد الله بن ابراهيم الهويش 

األستاذ / عادل أحمد

األستاذ/ فيصل عبدالله العمران 

األستاذ / منصور البصيلي 

األستاذ /سلطان بن فواز الحكير

األستاذ / عمرو بن محمد كامل 

األستاذ / خالد عبدالعزيز الريس

األستاذ/ ثامر عبدالقادر جان
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ب. الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة:
خــالل العــام 2018م عقــدت الشــركة جمعيتيــن عامتيــن ، ويوضــح البيــان التالــي بياناتهمــا وســجل حضــور أعضــاء المجلــس لهمــا 

لــكل اجتمــاع :

ت. اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم:
أنشــأ مجلــس اإلدارة خــالل العــام 2017 م إدارة متخصصــة يف مجــال الحوكمــة و الشــؤون القانونيــة  ، وتــم تعييــن عــدد مــن 
المختصيــن يف مجــال الحوكمــة بــاإلدارة لتولــي مهــام ومســؤوليات ســكرتير مجلــس اإلدارة و عــدد مــن اللجــان التابعــة لــه وتعنــى 

هــذه اإلدارة باســتقبال اقتراحــات ومالحظــات المســاهمين مــن خــالل وســائل االتصــال المختلفــة.

ــك أي مقترحــات أو  ــم تكــن هنال ــدة ول ــة المنعق ــة العمومي ــاع الجمعي ــج اجتم ــي بنتائ ــاع التال ــس اإلدارة يف اجتم ــد مجل ــم تزوي و ت
ــا. ــال الشــركة وأدائه ــل المســاهمين حي ملحوظــات مــن قب

سجل الحضور

اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول
 المنعقد بتاريخ 2018/05/07م

اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني المنعقد 
بتاريخ 2018/12/18م

1. عبدالله بن إبراهيم الهويش

2. ماجد عبدالغني فقيه

3. عادل حسين أحمد

1. عبدالله بن إبراهيم الهويش

2. عمرو بن محمد كامل

3. عادل حسين أحمد

4. خالد بن عبدالعزيز الريس

5. ثامر عبد القادر جان

ث. طلبات الشركة لسجل المساهمين: 

تاريخ الطلب
عدد طلبات الشركة
أسباب الطلب لسجل المساهمين

2018/01/23م

2018/10/01م

2018/10/21م

توزيع أرباح مقترح 

التأكد من ملكيه أحد المساهمين

التأكد من عملية انتقال ملكية 

)1(

)2(

)3(
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ج. أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية:

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاءاللجان )من داخل المجلس( المنبثقة عنه كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018م:

االسم
عضوية اللجان 
داخل الشركة

الوظائف 
الحالية

الوظائف 
السابقة

الخبرات*المؤهالت م

عبدالله بن ابراهيم 
سليمان الهويش

منصور عبدالعزيز 
راشد البصيلي

فيصل عبدالله 
عبدالعزيز العمران

رئيس اللجنة
التنفيذية

رئيس لجنة 
المكآفات و 
الترشيحات

مدير عام 
شركة عبدالله الهويش و 

شركاءه لالستثمار. 

العضو المنتدب لشركة 
أمالك العالمية للتمويل 

العقاري.

المدير العام التنفيذي 
للشؤون القانونية 

واألمين العام للبنك 
السعودي البريطاني من 
1990م وحتى 2014م.

بكالوريوس أنظمة 
من جامعة الملك 
سعود – المملكة 
العربية السعودية 

1984م.

خبرة تمتد ألكثر 
من 30 عامًا يف 

القطاع المصرفي 
والقانوني

بكالوريوس 
اقتصاد من جامعة 

الملك عبدالعزيز 
– المملكة العربية 
السعودية 1985م.

خبرة تمتد ألكثر 
من 35 عامًا يف 

القطاع المصرفي 
والمالي والتمويل

نائب الرئيس التنفيذي لدى 
البنك السعودي لالستثمار 

منذ 2017م.

بكالوريوس 
تمويل ومحاسبة 
من جامعة نورث 

إيسترن – الواليات 
المتحدة األمريكية 

2003م.

خبرة تمتد ألكثر 
من 15 عامًا يف 

القطاع المصرفي 
والمالي والتمويل

الرئيس التنفيذي 
يف شركة االستثمار 
كابيتال منذ 2018م 

حتى اآلن.

مدير اإلستثمار يف شركة 
عسير من 2014م وحتى 

2018م.

مدير تمويل الشركات يف 
شركة الراجحي المالية من 

2010م وحتى 2014م.

خبرة تمتد ألكثر 
من 15 عامًا يف 

القطاع المصرفي 
والمالي واالستثمار

- عضو لجنة 
المراجعة

- عضو اللجنة 
التنفيذية

خالد عبدالعزيز 
عبدالرحمن الريس

-

1

4

3

2

-

مدير عام مجموعة الخزينة 
واالستثمار لدى البنك 

السعودي لالستثمار من 
2015م وحتى 2017م

نائب مدير عام مجموعة 
الخزينة واالستثمار لدى 

البنك السعودي لالستثمار 
من 2014م وحتى 2015م.

ماجستير يف 
التمويل من 
جامعة دنفر 

بالواليات المتحدة 
األمريكية 2007م.
ماجستير يف إدارة 
األعمال من جامعة 

دنفر بالواليات 
المتحدة األمريكية 

2006م.
بكالوريوس يف 

إدارة األعمال من 
جامعة الملك 

سعود – المملكة 
العربية السعودية 

2002م.
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االسم
عضوية اللجان 
داخل الشركة

الوظائف 
الحالية

الوظائف 
السابقة

الخبرات*المؤهالت م

عمرو محمد عبدالله 
كامل

ماجد عبدالغني 
عبدالهادي فقيه

- عضو لجنة 
المكآفات و 
الترشيحات

- عضو لجنة 
المخاطر

- رئيس لجنة المخاطر
- عضو اللجنة التنفيذية
- عضو لجنة المكافآت 

و الترشيحات

بكالوريوس إدارة 
أعمال من جامعة 
الملك سعود – 
المملكة العربية 
السعودية 1997م

خبرة تمتد ألكثر 
من 18 عامًا يف 
قطاعات متعددة

مدير عام مصرفية 
الشركات لدى البنك 

السعودي لالستثمار منذ 
2012م وحتى اآلن

بكالوريوس إدارة 
أعمال من جامعة 
الملك سعود – 
المملكة العربية 
السعودية 1995م

خبرة تمتد ألكثر 
من 20 عامًا يف 

القطاع المصرفي 
والمالي والتمويل

نائب رئيس شركة 
األغذية والترفيه 

منذ 2014م

خبرة  يف إدارة 
األعمال لقطاعات 
متعددة األنشطة

خبرة تمتد ألكثر 
من 20 عامًا يف 

القطاع المصرفي 
والتمويل 
واالستثمار

عضو لجنة 
المكافآت و 
الترشيحات

سلطان فواز 
عبدالعزيز الحكير

ثامر عبدالقادر 
عبدالله جان

5

7

8

6

-

-

بكالوريوس إدارة 
أعمال اختصاص 
تمويل وتأمين 
وريادة األعمال 

من جامعة نورث 
إيسترن – الواليات 
المتحدة األمريكية 

2014م

بكالوريوس 
اقتصاد من 

جامعة الملك 
سعود بالرياض – 
المملكة العربية 

السعودية 1989م
ماجستير 
االقتصاد 

التطبيقي من 
جامعة ساوثرين 

ميثوديست 
الجنوبية يف 

داالس – الواليات 
المتحدة األمريكية 

1995م

مدير عام مصرفية 
الشركات يف البنك 

السعودي البريطاني – 
من تاريخ مارس 2011 م 

إىل يونيو 2013م

مساعد رئيس تنفيذي لدى 
شركة دله البركة القابضة 
من أبريل عام 2000م و 

حتى اآلن.
المدير العام لدى شركة 

اتصاالت الجواء المحدودة 
من مايو 2010م وحتى اآلن.

المدير العام لدى شركة 
المراعاة المحدودة من 

فبراير 2001م وحتى اآلن.

-

- -

تتمة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان )من داخل المجلس( المنبثقة عنه كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018م:
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االسم
عضوية اللجان 
داخل الشركة

الوظائف 
الحالية

الوظائف 
السابقة

الخبرات*المؤهالت م

عادل حسين علي 
أحمد

- عضو اللجنة 
التنفيذية

- عضو لجنة 
المخاطر

ماجستير تجارة 
إلكترونية من 
جامعة بوند – 

استراليا 2004م
بكالوريوس إدارة 
أنظمة معلومات 

من جامعة اإلمارات 
– اإلمارات العربية 

المتحدة 2001م

خبرة تمتد ألكثر 
من 15 عامًا يف 

قطاع التمويل و 
اإلستثمار

نائب رئيس االستثمار 9
العقاري لشركة أمالك 

المالية منذ 2014م

مدير عام لدى شركة 
ليمتلس بفيتنام من 
2010م وحتى 2014م
رئيس قطاع التأجير 

وإدارة األمالك لدى شركة 
ليمتلس يف دبي يف عام  

منذ  02-2014م وحتى
08-2014م

*)تفاصيل العضوية يف مجالس إدارات شركات أخرى يف جدول الحق(.

عضوية اللجان داخل الشركة : 
- رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة المخاطر.

الوظائف الحالية : -

الوظائف السابقة :
- الرئيس التنفيذي لشركة ميد غلف من 2016م وحتى 2017م.

- مدير عام مراقبة شركات التمويل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي من 2012م وحتى 2014م.
- مدير مراقبة شركات التأمين لدى مؤسسة النقد العربي السعودي من 2007م وحتى 2012م. 

- مدير التفتيش البنكي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي من 2004م وحتى 2007م.

أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة:

1 - األستاذ محمد عبدالعزيز الشايع )مستقل(

تتمة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان )من داخل المجلس( المنبثقة عنه كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018م:
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المؤهالت:
- بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة اإلمام محمد بن سعود – المملكة العربية السعودية بتاريخ 1990م

- ماجستير تخصص محاسبة من جامعة والية إلينويز إربانا تشامبين – الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 1998م

الخبرات:
- عضو مجلس إدارة شركة نجم لخدمات التأمين منذ 2016م وحتى اآلن.

- رئيس لجنة المراجعة لدى شركة نجم لخدمات التأمين منذ 2017م وحتى اآلن.
- عضــو مجلــس إدارة، وعضــو اللجنــة التنفيذيــة، ورئيــس لجنــة المراجعــة لــدى الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة منــذ 2015م 

وحتــى اآلن.
- عضو لجنة المراجعة لدى الشركة السعودية لإلسمنت األبيض منذ 2015م وحتى اآلن.

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة لدى اتش اس بي سي )HSBC( السعودية منذ 2015م وحتى اآلن.
- رئيس مجلس إدارة شركة ساب تكافل للتأمين من تاريخ أغسطس 2018م وحتى اآلن.

- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة من تاريخ أغسطس 2018م وحتى اآلن.
- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد من 2011م وحتى 2014م.

- عضــو مجلــس إدارة ستوســيد )STUSID( بجمهوريــة تونــس مــن 2008م وحتــى 2013م. وكذلــك عضــو لجنــة المراجعــة مــن تاريــخ 
2008م وحتــى 2010م ورئيســها مــن تاريــخ 2010م وحتــى تاريــخ 2014م .

ــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب مــن تاريــخ  ــي متعل ــة التوجيهيــة ألحــد صناديــق مؤسســة النقــد الدول - عضــو اللجن
ــخ 2014م. ــى تاري ــخ 2013م وحت ــن تاري ــها م ــخ 2014م ورئيس ــى تاري 2009م وحت

- نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل األموال من تاريخ 2006م وحتى تاريخ 2013م.
- عضو لجنة التدريب لدى مؤسسة النقد من تاريخ 2006م وحتى تاريخ 2010م ورئيسها من تاريخ 2010م وحتى تاريخ 2014م.
- عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تاريخ 2006م وحتى تاريخ 2014م.

- عضو لجنة المعايير المحاسبية لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من تاريخ 2008م وحتى تاريخ 2013م.
- عضو لجنة مراقبة الجودة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من تاريخ 2013م وحتى تاريخ 2016م.

- عضو اللجنة التأسيسية للشركة السعودية إلعادة التمويل من تاريخ 2013م وحتى تاريخ 2014م.

تتمة أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة:
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عضوية اللجان داخل الشركة : 
- عضو لجنة المراجعة.

الوظائف الحالية : -

الوظائف السابقة :
- سكرتير مجلس اإلدارة لدى البنك السعودي البريطاني من تاريخ يناير 2015م وحتى أبريل 2017م.

- نائب سكرتير مجلس اإلدارة لدى البنك السعودي البريطاني من تاريخ يونيو 2004م وحتى ديسمبر 2014م.
- عمــل يف القطــاع المصرفــي يف عــدد مــن اإلدارات وتقلــد مناصــب عــدة تشــمل أعمــال التحصيــل، والخدمــات التجاريــة، والمراجعــة 

الداخليــة، والعمليــات، ومكافحــة الجرائــم الماليــة وااللتــزام خــالل الفتــرة مــن مــارس 1991م وحتــى يونيــو 2004م.

المؤهالت:
- بكالوريوس تخصص علوم إدارية من جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية بتاريخ يونيو 1990م.

الخبرات:
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لدى شركة ساب تكافل من تاريخ مارس 2014م وحتى مايو 2016م.

- مستشــار عــام لــدى شــركة اتــش اس بــي ســي )HSBC( الســعودية مــن تاريــخ ســبتمبر 2014م وحتــى تاريــخ ديســمبر 2014م. ومــن 
تاريــخ أغســطس 2017م وحتى اآلن.

- مستشار عام لدى شركة ساب تكافل من تاريخ نوفمبر 2017م وحتى أبريل 2018م. 
- مستشار عام للشركة السعودية للخدمات األرضية من تاريخ مارس 2018م وحتى اآلن.

- عضو مستقل بلجنة المخاطر واالستثمار ببرنامج كفالة من تاريخ مارس 2018م وحتى اآلن.
- عضو مستقل يف لجنة المراجعة لدى الشركة السعودية للخدمات األرضية من تاريخ مايو 2017م وحتى مارس 2018م.

2 - األستاذ محمد إبراهيم العبيد )مستقل(

تتمة أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة:
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عضوية اللجان داخل الشركة : 
- عضو لجنة المخاطر - عضو اللجنة التنفيذية. 

الوظائف الحالية : 
- الرئيس التنفيذي لشركة أمالك العالمية.

الوظائف السابقة :
- نائب الرئيس التنفيذي – مدير تنفيذي التطوير االستراتيجي يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري من 2011م وحتى 2013م.

- مدير تنفيذي االئتمان والمخاطر يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري من 2007م وحتى 2011م.
- مساعد مدير عام قسم الشركات يف مجموعة سامبا المالية من 1999م وحتى 2007م.

المؤهالت:
- ماجستير إدارة دولية من كلية ثندر بيرد للدراسات العليا لإلدارة الدولية - الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 1998م.

- بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية بتاريخ 1996م.

الخبرات:
- عضو اللجنة التنفيذية يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري من 2012م وحتى اآلن.

- عضو لجنة المخاطر يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري من 2016م وحتى اآلن.
- عضو اللجنة التنفيذية يف شركة الخزف السعودي من 2016م وحتى اآلن.

- عضو لجنة االستراتيجية يف شركة الخزف السعودي من 2016م وحتى اآلن.
- عضو مجلس اإلدارة يف شركة الخزف السعودي من 2016م وحتى اآلن.

- رئيس لجنة الترشيحات يف الخزف السعودي من 2018م حتى اآلن.
- عضو مجلس إدارة شركة مطارات الرياض من سبتمبر 2017م حتى فبراير 2018م.

3 -عبدالله بن تركي السديري )تنفيذي(

تتمة أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة:
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االسم
الوظائف 

الحالية
الوظائف 
السابقة

الخبرات*المؤهالت م

عبدالله بن تركي 
السديري

الرئيس 
التنفيذي

- نائب الرئيس التنفيذي 
/ مدير تنفيذي التطوير 
االستراتيجي يف شركة 
أمالك العالمية للتمويل 

العقاري من 2011م
وحتى 2013م.

- مدير تنفيذي االئتمان 
والمخاطر يف شركة أمالك 
العالمية للتمويل العقاري 
من 2007م وحتى 2011م.  
- مساعد مدير عام قسم 

الشركات يف مجموعة 
سامبا المالية من 1999م 

وحتى 2007م.

ماجستير إدارة دولية من 
كلية ثندر بيرد للدراسات 

العليا لإلدارة الدولية 
- الواليات المتحدة 

األمريكية بتاريخ 1998م
بكالوريوس تخصص 

محاسبة من جامعة الملك 
سعود – المملكة العربية 
السعودية بتاريخ 1996م

بكالوريوس تخصص تربية 
بدنية من جامعة الملك 
سعود، المملكة العربية 

السعودية بتاريخ 1999م.

- عضو اللجنة التنفيذية يف شركة 
أمالك العالمية للتمويل العقاري من 

2012م وحتى اآلن.
- عضو لجنة المخاطر يف شركة أمالك 
العالمية للتمويل العقاري من 2016م 

وحتى اآلن.
- عضو اللجنة التنفيذية يف شركة 

الخزف السعودي من 2016م
وحتى اآلن.

- عضو لجنة االستراتيجية يف شركة 
الخزف السعودي من 2016م

وحتى اآلن.
- عضو مجلس اإلدارة يف شركة 

الخزف السعودي من 2016م
وحتى اآلن

- رئيس لجنة الترشيحات يف الخزف 
السعودي من 2018 م حتى اآلن 

- عضو مجلس إدارة شركة مطارات 
الرياض من سبتمبر 2017 م حتى 

فبراير 2018م.

رئيس اللجنة الفرعية للتمويل 
العقاري لشركات التمويل يف 
مؤسسة النقد منذ 2017م 

وحتى اآلن.

مدير تنفيذي – 
قطاع األفراد

توفيق بن يحي 
معافا

1

2

- مدير تنفيذي 
العمليات وتقنية 

المعلومات يف شركة 
أمالك العالمية 

للتمويل العقاري من 
2011م وحتى 2014م
- مدير أول العمليات 

يف شركة أمالك 
العالمية للتمويل 

العقاري من 2007م 
وحتى 2011م 
- مدير االلتزام 

والجودة يف إدارة 
الخدمات اإللكترونية 

البديلة لدى البنك 
العربي الوطني 

من 2006م وحتى 
2007م.

اإلدارة التنفيذية:
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االسم
الوظائف 

الحالية
الوظائف 
السابقة

الخبرات*المؤهالت م

سعود بن عبدالله 
الشثري

مديرتنفيذي – 
الموارد البشرية 
والشؤون اإلدارية

- مدير إدارة الموارد 
البشرية يف شركة أمالك 
العالمية للتمويل العقاري 
من 2007م وحتى 2011م

- مدير عام الشؤون 
اإلدارية والموارد البشرية 

يف شركة سدر من 2002م 
إىل 2007م.

بكالوريوس تخصص إدارة 
أعمال من جامعة والية 

اريزونا – الواليات المتحدة 
األمريكية بتاريخ 2001م.

- بكالوريوس تخصص 
إدارة أعمال من جامعة 
الملك سعود – المملكة 

العربية السعودية بتاريخ 
1998م.

- ماجستير تخصص إدارة 
أعمال من جامعة الملك 
سعود - المملكة العربية 
السعودية بتاريخ 2008م.

- بكالوريوس تخصص 
هندسة كيميائية تطبيقية 

من جامعة الملك فهد 
للبترول – المملكة العربية 
السعودية بتاريخ 1999م.

- ماجستير تخصص إدارة 
أعمال من جامعة برونيل 

-  المملكة المتحدة بتاريخ 
2006م.

 سكرتير لجنة المكافآت والترشيحات 
يف شركة أمالك العالمية للتمويل 

العقاري منذ 2011م
 وحتى اآلن.

- رئيس اللجنة الفرعية للمخاطر 
لشركات التمويل بالمملكة العربية 

السعودية يف مؤسسة النقد
منذ 2016م وحتى اآلن.

- سكرتير لجنة المخاطر يف شركة 
أمالك العالمية منذ 2016م

وحتى اآلن.

عضو يف اللجنة الفرعية لإليجار 
التمويلي لشركات التمويل يف 
مؤسسة النقد منذ عام 2017م 

وحتى اآلن.

مديرتنفيذي – 
المخاطر واالئتمان.

مدير تنفيذي -  
قطاع الشركات

محمد بن حبيب 
السلمان

نزار بن صالح 
الصويان

3

4

5

مدير ائتمان يف بنك 
الرياض من 1998م 

وحتى 2014م.

- مدير أول قطاع 
الشركات يف شركة أمالك 
العالمية للتمويل العقاري 
من 2011م وحتى 2016م.

- كبير مدراء الخدمات 
المصرفية للشركات يف 

البنك السعودي البريطاني 
)سـاب( من 2006م 

وحتى 2011م.
- مدير الخدمات 

المصرفية للشركات يف 
البنك السعودي البريطاني 

)سـاب( من 2002م
وحتى 2006م.

- مساعد مدير الخدمات 
المصرفية للشركات يف 

البنك السعودي البريطاني 
)سـاب( من 2001م

وحتى 2002م.

تتمة اإلدارة التنفيذية:



57 

االسم
الوظائف 

الحالية
الوظائف 
السابقة

الخبرات*المؤهالت م

علي بن محمد
آل شعشاع

مدير تنفيذي – 
المالية والعمليات 
وتقنية المعلومات

- مدير عام الشؤون المالية 
واإلدارية يف هيئة تنمية 
الصادرات السعودية من 

تاريخ 2014م
وحتى 2016م.

- عضو تنفيذي ومدير عام 
المالية يف شركة اينجوس 

يف عام 2013م. 
- مستشار مالي يف مكتب 

انطالق لالستشارات 
المالية من تاريخ 2012م 

وحتى 2013م.
- مدير عام المالية 
يف شركة الراجحي 

لالستثمارات العقارية من 
تاريخ 2010م
وحتى 2012م.

- رئيس الشؤون المالية 
يف شركة وطن لالستثمار 
وأعمال األوراق المالية من 

2006م وحتى 2010م. 
- مدير المحاسبة المالية 

يف بنك الرياض من 1992م 
وحتى 2006م.

- مدير أول لالستراتيجية 
يف شركة أمالك العالمية 

للتمويل العقاري من 
2014م وحتى 2017م

- مدير إدارة ائتمان األفراد 
يف شركة أمالك العالمية 

للتمويل العقاري من 
2010م وحتى 2014م

- محلل ائتمان يف البنك 
العربي الوطني من 2003م 

وحتى 2010م

 بكالوريوس تخصص 
محاسبة من جامعة الملك 

سعود، المملكة العربية 
السعودية بتاريخ 1992م.

بكالوريوس تخصص 
أساليب كمية من جامعة 
الملك سعود - المملكة 

العربية السعودية 
بتاريخ 2002م.

- عضو مجلس إدارة يف شركة سند 
للتأمين وإعادة التأمين التعاوني من 

2013م وحتى 2014م.
 - عضو لجنة مراجعة يف شركة 

التصنيع الوطنية من 2008م وحتى 
2013م.

- نائب رئيس اللجنة الفرعية للمدراء 
الماليين لشركات التمويل يف 

مؤسسة النقد منذ 2017م
وحتى اآلن.

-
مدير تنفيذي – 
االستراتيجية 

والتسويق

تركي بن عتيبي 
الزهراني

6

7

تتمة اإلدارة التنفيذية:
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االسم
الوظائف 

الحالية
الوظائف 
السابقة

الخبرات*المؤهالت م

راشد بن خالد 
المضيان

مدير أول – الشؤون 
القانونية والحوكمة

- مدير إدارة االلتزام 
ومكافحة غسل األموال 
يف شركة أمالك العالمية 

للتمويل العقاري من 
2013م وحتى 2017م.

- مساعد مدير عام يف إدارة 
االلتزام لدى شركه سامبا 
لألصول وإدارة االستثمار 

)سامبا كابيتال( من 
2011م وحتى 2012م.
- مدير إدارة االلتزام 

ومكافحة غسل األموال 
يف شركة فينشر كابيتال 
السعودية يف عام 2011م. 

- مدير إلتزام ومكافحة 
غسل األموال يف شركة 

اتش اس بي سي العربية 
السعودية المحدودة من 

2007م وحتى 2009م.
- مساعد مدير صندوق يف 
إدارة خدمات اإلستثمار 

والتخطيط المالي 
لدى البنك السعودي 
لالستثمارمن 2005م 

وحتى 2007م.
- مسؤول الشؤون اإلدارية 
يف شركة فيصل وشركائه 

للخدمات الطبية من 
2000م وحتى 2005م.

إدارة أعمال تخصص إدارة 
مالية من جامعة الملك 

سعود - المملكة العربية 
السعودية بتاريخ 2003م. 

- سكرتير مجلس اإلدارة واللجنة 
التنفيذية يف شركة أمالك العالمية 

للتمويل العقاري منذ 2013م 
وحتى اآلن.

 
- سكرتير مجلس اإلدارة ولجنة 

االستثمار والتمويل يف شركة فينشر 
كابيتال السعودية من 2011م وحتى 

2011م.

8

تتمة اإلدارة التنفيذية:
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اسم 
العضو

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف مجالس 
إداراتها الحالية أو 

من مديريها

أسماء الشركات 
التي يكون عضو

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانوني
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

#

عضو مجلس اإلدارة 
لشركة االتفاق 

للصناعات الحديدية 
منذ 2011م.

رئيس مجلس اإلدارة 
للشركة السعودية 
للخدمات األرضية 

منذ 2016م.

رئيس مجلس 
إدارة شركة األمد 

السعودية لخدمات 
المطارات ودعم 

النقل منذ 2016م.

رئيس مجلس إدارة 
ستاندرد تشارترد 
كابيتال العربية 
السعودية منذ 

2018م.

مدير عام شركة 
عبدالله الهويش 

وشركائه لالستثمار. 

مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة غير مدرجة

توصية بسيطة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة

عضو مجلس إدارة مجموعة 
التوفيق المالية )حاليًا شركة 

إتقان كابيتال( من 2008م 
حتى 2013م.

عضو مجلس إدارة ساب 
تكافل من 2010م

حتى 2014م.

عضو مجلس إدارة الشركة 
السعودية للخدمات 
األرضية من 2014م

حتى 2015 م.

عضو مجلس إدارة شركة 
مطارات الرياض من

 2016 م حتى 2017م.

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

عبدالله 
بن إبراهيم 

الهويش 1

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا يف مجالس إدارتها 
الحالية والسابقة أو من مديريها:
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اسم 
العضو

#

رئيس مجلس اإلدارة 
وعضو لجنة المخاطر 
– شركة اتش اس 
 )HSBC( بي سي
العربية السعودية 

من تاريخ يناير 
2015م وحتى اآلن.

عضو مجلس إدارة 
الشركة السعودية 

إلعادة التأمين 
التعاونية )إعادة( من 

2012م وحتى اآلن.

عضو مجلس إدارة 
الشركة السعودية 

للخدمات األرضية من 
2015م وحتى اآلن.

عضو مجلس إدارة 
الشركة المتحدة 

لإللكترونيات 
)إكسترا( من 2016م 

وحتى اآلن.

عضو مجاس إدارة 
شركة جبل عمر 

للتطوير من 2016م 
وحتى اآلن.

مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة المدير العام التنفيذي 
للشؤون القانونية واألمين 

العام للبنك السعودي 
البريطاني من 1990م 

وحتى 2014م.

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

منصور بن 
عبدالعزيز 
البصيلي

2

تتمة أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا يف مجالس 
إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف مجالس 
إداراتها الحالية أو 

من مديريها

أسماء الشركات 
التي يكون عضو

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانوني
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة
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اسم 
العضو

#

عضو مجلس إدارة 
شركة االستثمار 
لألوراق المالية 
والوساطة من 

2012م حتى اآلن.

عضو مجلس إدارة 
شركة الدكتور 

محمد راشد الفقيه 
وشركائه من 2016م 

حتى اآلن.

نائب الرئيس 
التنفيذي لدى البنك 
السعودي لالستثمار 

منذ2017م.

عضو مجلس 
المديرين يف شركة 
الربيع السعودية 

لألغذية من 2014م 
وحتى اآلن.

الرئيس التنفيذي 
يف شركة االستثمار 
كابيتال منذ 2018م 

حتى اآلن.

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

مدير عام مجموعة الخزينة 
واالستثمار لدى البنك 

السعودي لالستثمار من 
2015م وحتى 2017م.

مدير األستثمار يف شركة 
عسير من 2014م وحتى 

2018م.

مدير تمويل الشركات يف 
شركة الراجحي المالية من 

2010م وحتى 2014م.

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

فيصل بن 
عبدالله 
العمران

خالد بن 
عبدالعزيز 

الريس

3

4

تتمة أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا يف مجالس 
إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف مجالس 
إداراتها الحالية أو 

من مديريها

أسماء الشركات 
التي يكون عضو

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانوني
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة
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اسم 
العضو

#

رئيس مجلس 
المديرين لدى شركة 

مدارس تعليم 
القيادة

منذ 2016م.

عضو مجلس 
مديرين لدى شركة 
دله لالتصاالت منذ 

2005م.

عضو مجلس 
المديرين لدى الشركة 

الوطنية للمحافظة 
عى البيئة )بيئة(

منذ 2003م.

مساعد رئيس 
تنفيذي لدى شركة 
دله البركة القابضة 

من أبريل عام 2000م 
و حتى اآلن.

المدير العام لدى 
شركة اتصاالت 

الجواء المحدودة من 
مايو 2010م
وحتى اآلن.

المدير العام لدى 
شركة المراعاة 

المحدودة من فبراير 
2001م وحتى اآلن.

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

- -

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

-

عمرو بن 
محمد بن 
عبدالله 

كامل
5

تتمة أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا يف مجالس 
إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف مجالس 
إداراتها الحالية أو 

من مديريها

أسماء الشركات 
التي يكون عضو

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانوني
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة
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اسم 
العضو

#

عضو لجنة االئتمان 
لدى البنك السعودي 
لالستثمار من تاريخ 
2012م وحتى اآلن.

مدير عام مجموعة 
- تمويل الشركات – 
لدى البنك السعودي 

لالستثمار منذ 
2012م وحتى اآلن.

عضو مجلس إدارة 
شركة فاس القابضة 

منذ 2014م.

نائب رئيس مجلس 
إدارة مجموعة فواز 
الحكير من تاريخ 

يناير 2018م
حتى اآلن.

نائب الرئيس لشركة 
األغذية والترفيه.

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

قابضه

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة غير مدرجة عضو مجلس إدارة شركة 
أوركس للتأجير التمويلي 
من 2012م حتى 2015م.

-

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

--

ماجد بن 
عبدالغني 

فقيه

سلطان 
بن فواز 
الحكير

6

7

تتمة أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا يف مجالس 
إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف مجالس 
إداراتها الحالية أو 

من مديريها

أسماء الشركات 
التي يكون عضو

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانوني
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة
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اسم 
العضو

#

عضو مجلس إدارة 
مستقل ورئيس لجنة 

االئتمان والمخاطر 
وعضو اللجنة 

التنفيذية وعضو 
لجنة الترشيحات 

والمكافأت يف شركة
دلتا المملكة العربية 
السعودية من عام 
2014 م حتى اآلن.

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

مساهمة غير 
مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة غير
 مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

عضو مجلس إدارة المرابحات 
والصكوك يف شركة إتقان 
كابيتال يف المملكة العربية 

السعودية من تاريخ
 2017م إىل 2018م.

عضو مجلس إدارة مستقل 
وعضو لجنه التدقيق وعضو 

اللجنه التنفيذية يف بنك 
اإلمارات دبي الوطني كابيتال 

المملكة العربية السعودية من 
عام 2015م  إىل عام 2018م.

عضو مجلس إدارة مستقل 
ورئيس لجنه االئتمان 

والمخاطر وعضو اللجنة 
التنفيذية وعضو لجنة 

الترشيحات والمكافئات يف 
شركه الخليج للتمويل – يف 
اإلمارات العربية المتحدة من 

تاريخ 2016م إىل 2017م.

رئيس مجلس إدارة مستقل 
ورئيس لجنه االئتمان 

والمخاطر وعضو اللجنة 
التنفيذية وعضو لجنة 

الترشيحات والمكافئات يف 
شركة الخليج للتمويل – 

المملكة العربية السعودية – 
من تاريخ 2013م إىل 2017م.

عضو لجنه المراجعة المستقل 
يف البنك السعودي الهولندي 
من تاريخ 2014 م إىل 2015م.

مدير عام مصرفية الشركات
يف البنك السعودي البريطاني

 – من تاريخ مارس
 2011م اىل يوينو 2013م.

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

ثامر 
عبدالقادر 
عبدالله جان 8

تتمة أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا يف مجالس 
إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف مجالس 
إداراتها الحالية أو 

من مديريها

أسماء الشركات 
التي يكون عضو

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانوني
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة
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اسم 
العضو

#

عضو مجلس إدارة 
ورقة قاردينز منذ 

2014م.

عضو مجلس إدارة 
مالك سكاي جاردينز 

منذ 2014م.

نائب رئيس 
االستثمار العقاري 
لدى شركة أمالك 

للتمويل منذ 2014م 
حتى اآلن.

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

مدير عام لدى شركة 
ليمتلس بفيتنام من

 2010م وحتى 2014م

رئيس قطاع التأجير
 وإدارة األمالك 

لدى شركة ليمتلس
 يف دبي يف عام 2014م 

حتى 2014م.

خارج 
المملكة

خارج 
المملكة

خارج 
المملكة

خارج 
المملكة

خارج 
المملكة

عادل 
حسين علي 

أحمد
9

تتمة أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا يف مجالس 
إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضوًا يف مجالس 
إداراتها الحالية أو 

من مديريها

أسماء الشركات 
التي يكون عضو

مجلس اإلدارة عضوًا 
يف مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

الكيان القانوني
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة

داخل
 المملكة/

خارج
المملكة
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ح. اللجان المنبثقة من مجلس االدارة:
وفقــًا لنظــام الشــركة األساســي والئحــة حوكمــة الشــركة يتــم تشــكيل عــدد مناســب مــن اللجــان الفرعيــة المنبثقــة عــن المجلــس 
حســب حاجــة الشــركة وظروفهــا وأنشــطتها، وبمــا يســهم يف مســاعدة مجلــس اإلدارة عــى تأديــة المهــام الموكلــة لــه بشــكل فعــال 
وفقــًا إلجــراءات عامــة يضعهــا المجلــس تتضمــن تحديــد مهمــة اللجنــة ومــدة عملهــا والصالحيــات الممنوحــة لهــا خــالل هــذه المــدة 
وكيفيــة رقابــة المجلــس عليهــا. وترفــع اللجــان تقاريرهــا لمجلــس اإلدارة الــذي يتابــع عمــل هــذه اللجــان بشــكل دوري للتحقــق مــن 
قيامهــا باألعمــال الموكلــة إليهــا. كمــا يقــر المجلــس لوائــح عمــل جميــع اللجــان المنبثقــة عنــه، يف حيــن تقــر الجمعيــة العامــة الئحــة 

عمــل )لجنــة المراجعــة( وقــد تــم تشــكيل لجــان المجلــس التاليــة :  
1. اللجنة التنفيذية.

2. لجنة المخاطر.
3. لجنة المكافئآت والترشيحات.

4. لجنة المراجعة.
5. الهيئة الشرعية.

وبالتالي استعراض لمهام ومسؤوليات تلك اللجان واجتماعاتها خالل عام 2018م:

ــة  تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة المنبثقــة عــن مجلــس إدارة الشــركة للــدورة الرابعــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة لتبــدأ مزاول
ــم الهويــش و بتاريــخ 2018/12/04م  ــن ابراهي ــه ب ــخ  2018/06/04م لمــدة ثــالث ســنوات، برئاســة األســتاذ / عبدالل ــا بتاري أعماله
ــتقالة  ــد اس ــك بع ــة وذل ــة التنفيذي ــوًا يف اللجن ــس* عض ــز الري ــد عبدالعزي ــتاذ / خال ــن األس ــى تعيي ــس اإلدارة ع ــة مجل ــت موافق تم

ــخ 2018/11/20م.  ــة بتاري ــة التنفيذي ــة اللجن ــران مــن عضوي ــه العم اإلســتاذ / فيصــل عبدالل
*وذلك بعد الحصول عى عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 99 / 19205 وتاريخ 1440/03/26هـ .

وتتكون اللجنة التنفيذية من األعضاء التالية أسمائهم:

1. عبدالله بن ابراهيم الهويش         رئيسًا
2. عادل حسين أحمد                      عضوًا
3. خالد عبدالعزيز الريس                 عضوًا
4. ماجد عبد الغني فقيه                  عضوًا
5. عبدالله تركي السديري                عضوًا

اللجنة التنفيذية:
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ويوّضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وعدد االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي 2018م:

اسم 
العضو

22
فبراير
2018

النسبة  الرقم 

األستاذ عبدالله 
الهويش

 
األستاذ عبدالله 

السديري

 

األستاذ
 ماجد فقيه

األستاذ
فيصل العمران

األستاذ 
عادل حسين أحمد

األستاذ 
خالد الريس

% 100

 
% 100

 

% 100

% 50

% 100

% 100 لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

مستقيل

1

2

3

4

5

6

07
مايو

2018

28
أغسطس

2018

11
نوفمبر
2018

11
ديسمبر
2018
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وصف مختصر الختصاص اللجنة التنفيذية ومهامها:

لجنة المخاطر:

• مراجعــة اســتراتيجيات وأهــداف الشــركة وتقديــم توصياتهــا للمجلــس بهــذا الخصــوص، ومراجعــة موازنــة العمليــات وموازنــة 
المصاريــف الرأســمالية.

• مراجعة خطط األعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص. 
ــدا السياســات  ــا ع ــر المشــاريع االســتراتيجية، ومراجعــة سياســات وإجــراءات العمــل يف الشــركة فيم • اإلشــراف واســتالم التقاري

ــبية. ــراءات المحاس واإلج
• الموافقة عى الخطط التشغيلية السنوية والميزانيات المالية التقديرية للشركة قبل رفعها لمجلس اإلدارة العتمادها.

• الموافقة عى جميع المصاريف اإلضافية التشغيلية والرأسمالية فيما يزيد عن 25 % من الميزانيات المعتمدة.
• تمنــح اللجنــة التنفيذيــة صالحيــات الموافقــة عــى االقتــراض لتمويــل نشــاط الشــركة التمويلــي واالســتثماري بمــا ال يتجــاوز أربعــة 

مليــارات ريــال ســعودي.

تــم إعــادة تشــكيل لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس إدارة الشــركة للــدورة الرابعــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة لتبــدأ مزاولــه أعمالهــا 
بتاريــخ  2018/06/04م لمــدة ثــالث ســنوات، برئاســة األســتاذ / فيصــل العمــران وبتاريــخ 2018/12/04م تمــت موافقــة مجلــس 
اإلدارة عــى تعييــن األســتاذ / ماجــد فقيــه رئيــس لجنــة المخاطــر* وذلــك بعــد اســتقالة اإلســتاذ/ فيصــل العمــران مــن رئاســة لجنــة 

المخاطــر بتاريــخ 2018/11/20م. 
وذلك بعد الحصول عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 99 / 19205 وتاريخ 1440/03/26هـ .

 
وتتكون لجنة إدارة المخاطر من األعضاء التالية أسمائهم :

1. ماجد عبد الغني فقيه                      رئيسًا
2. محمد بن عبدالعزيز الشايع             عضوًا
3. عبدالله تركي السديري                    عضوًا
4. عادل حسين علي احمد                   عضوًا
5. عمرو محمد كامل                           عضوًا
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اسم
طبيعة 
النسبة العضوية

ماجد عبد الغني
 فقيه

محمد عبدالعزيز 
الشايع

عبدالله تركي 
السديري

عادل حسين علي 
أحمد

عمرو كامل

عبدالله بن إبراهيم 
الهويش

فيصل عبدالله  
العمران

% 0

 
% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

رئيس 
اللجنة

عضو 

عضو

عضو

عضو

رئيس 
اللجنة 
السابق

رئيس 
اللجنة 
السابق

1

2

3

4

5

6

7

الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء اللجنة وعدد االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي 2018م:

االجتماع األول
2018/02/22 م

االجتماع الثاني
2018/05/07 م

االجتماع الثالث
2018/08/13 م

االجتماع الرابع
2018/12/04 م

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

مستقيل

لم يرشح يف 
هذه اللجنة

لم يرشح يف 
هذه اللجنة

• تــم انتهــاء دورة المجلــس الحاليــة ولجــان التابعــة لــه يف تاريــخ 03-06-2018م  و لــم يرشــح األســتاذ / عبداللــه الهويــش نفســه 
يف هــذه اللجنــة.

• تم تعيين رئيس لجنة المخاطر األستاذ / فيصل العمران يف تاريخ 04-06-2018م. 
• تم تعيين عضو لجنة المخاطر األستاذ / عمرو كامل يف تاريخ 04-06-2018م.

• تم استقالة رئيس لجنة المخاطر األستاذ / فيصل العمران يف تاريخ 20-11-2018م. 
• تم تعيين رئيس لجنة المخاطر األستاذ / ماجد فقيه يف تاريخ 04-12-2018م. 
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وصف مختصر الختصاص اللجنة المخاطر ومهامها:

لجنة المكافآت والترشيحات:

ــة  ــة وطريق ــر ذات العالق ــواع المخاط ــع أن ــد جمي ــر وتحدي ــة إلدارة المخاط ــة ومكتوب ــل واضح ــات عم ــتراتيجية وسياس ــع اس - وض
ــا . التعامــل معه

- وضع اإلجراءات المناســبة للكشــف المبكر والشــامل للمخاطر وتقييمها وإدارتها ومراقبتها وإعداد التقارير يف شأنها .
- مناقشة تقرير المخاطر بشكل ربع سنوي ورفعه لمجلس اإلدارة متضمنا القرارات المتخذه يف شأنه .

- مراجعة السياسات واألنظمة المتعلقة بأنشطة إدارة المخاطر.
- مراجعة المخصصات العامة للشركة ووضع حد أعى للتعرضات الكبيرة .

- دراسة المعالجة المناسبة للحسابات المتأخرة عن السداد .
- تقييـــــم ومراقبـــــة كفايـــــة وفعاليـــــة إطـــــارإدارة المخاطـــــر فـــــي الشركة واإلشـــــراف عليـــه لضمـــان تحديـــــد وقيـــاس  المخاطـــر 

واإلبالغ عنهـــــا بشـــــكل فاعـــــل، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تحديـــد الرغبـــة فـــــي المخاطـــرة والقـــدرة علـــــى تحمـــل المخاطـــر. 
- مراجعة السياسات واألنظمة المتعلقة بأنشطة إدارة أمن المعلومات.

- اإلشراف عى المخاطـر القائمـة والمحتملـــة بمـــا فـــي ذلـــك، مخاطـــر االئتمـــان ومخاطـــر الســـوق ومخاطـــر الســـيولة والمخاطـــر 
التشـــــغيلية والمخاطــر القانونيــة والمخاطـــــر االســـــتراتيجية ومخاطـــــر الســـــمعة  و مخاطــر التركــزات االئتمانيــة بالمحفظــة 

والمخاطــر المرتبطــة بالصناعــة ومخاطــر أمــن المعلومــات وذلــك ضمــن إطــار و توجيهــات مجلــس اإلدارة.

تــم إعــادة تشــكيل لجنــة المكافــآت والترشــيحات المنبثقــة عــن مجلــس إدارة الشــركة للــدورة الرابعــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة لتبــدأ 
مزاولــه أعمالهــا بتاريــخ 2018/06/04م لمــدة ثــالث ســنوات برئاســة األســتاذ / منصــور عبدالعزيــز البصيلــي ، وبتاريــخ 2018/11/12م 
تمــت موافقــة مجلــس اإلدارة عــى قبــول اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/ صالــح ســعيد لوتــاه مــن عضويتــه يف مجلــس 

اإلدارة ولجنــة المكافــآت والترشــيحات.

وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات من األعضاء التالية أسمائهم :
1. منصور عبدالعزيز البصيلي              رئيسًا– مستقل

2. ماجد عبدالغني فقيه                      عضوًا
3. سلطان فواز الحكير                       عضوًا
4. عمرو محمد كامل                          عضوًا
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- تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه، كمــا تقــوم اللجنــة بتقييــم جوانــب القــوة والضعــف يف المجلــس ولجانــه، واقتــراح 
معالجــة أي قصور.

ــة لمجلــس اإلدارة بسياســة ترشــح وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وإجــراءات الحصــول عــى موافقــة مؤسســة النقــد  - التوصي
ــي الســعودي يف شــأن المرشــحين.   العرب

ــل  ــى األق ــمل ع ــب أن تش ــة ويج ــب القيادي ــن يف المناص ــحين للتعيي ــع المرش ــة جمي ــدارة ومالئم ــن ج ــد م ــة للتأك ــاد سياس - اعتم
متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، وإجــراءات تقييــم الجــدارة والمالئمــة، واإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا يف حــال انتفــاء 

عوامــل المالئمــة للشــخص المعيــن واإلجــراءات المتعلقــة بمراجعــة وتطويــر السياســة المذكــورة. 
- متابعــة اســتمرارية اســتقاللية األعضــاء بشــكل ســنوي، وضمــان عــدم وجــود أي تعــارض يف المصالــح إذا كان العضــو يشــغل منصــب 

عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى. 
- التأكد من وضع برنامج تعريفي لألعضاء الجدد يف مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه.

- مراجعــة واعتمــاد سياســات الشــركة للتعويضــات والمزايــا، كمــا تراجــع اللجنــة وتوصــي بكافــة أشــكال التعويــض ألعضــاء وأمنــاء 
المجلــس واللجــان. 

- تطويــر معاييــر لتقييــم الرئيــس التنفيــذي يتــم إخطــاره بهــا مســبقًا والقيــام بتقييمــه بنــاء عليهــا بشــكل ســنوي والموافقــة عــى 
أجــره والزيــادة يف ذلــك ومكافآتــه األخــرى بمــا يف ذلــك مــا يكــون ضمــن برنامــج أســهم الموظفيــن.  

- التوصيــة لمجلــس اإلدارة يف شــأن الموافقــة عــى أو رفــض أي معاملــة ألحــد أعضــاء المجلــس مــع شــركة أخــرى قــد تنطــوي عــى 
تعــارض مصالــح. 

- مراجعــة سياســات وإجــراءات المــوارد البشــرية ومنهــا برامــج التطويــر اإلداري، خطــط اإلحــالل الوظيفــي للمــدراء التنفيذييــن 
وأهــداف التطويــر التــي تتضمــن مؤشــرات األداء الواجــب تحقيقهــا ضمــن برامــج التحفيــز والمكافــآت. 

- مراجعــة واعتمــاد جميــع التعيينــات عــى مســتوى المــدراء التنفيذييــن يف الشــركة بعــد التأكــد مــن تلبيــة متطلبــات المالئمــة 
والحصــول عــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي قبــل التعييــن.  

وصف مختصر الختصاص لجنة المكافآت والترشيحات ومهامها:
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الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء اللجنة وعدد االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي 2018م:

اسم
طبيعة 
النسبة العضوية

منصور البصيلي

ماجد فقيه

صالح لوتاه

كامل القلم

عمرو كامل

سلطان الحكير

% 100

 
% 100

% 50

% 33,33

% 100

% 0

رئيس 
اللجنة

عضو 

عضو 
)مستقيل(

عضو
)لم يترشح 

لدورة 
المجلس (

عضو

عضو

1

2

3

4

5

6

االجتماع األول
2018/02/09 م

االجتماع الثاني
2018/03/07 م

االجتماع الثالث
2018/05/15 م

االجتماع الرابع
2018/10/18 م

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

لم يترشح 
للدورة 
المجلس

لجنة المراجعة:

تشــكلت لجنــة المراجعــة المنبثقــة عــن مجلــس إدارة الشــركة للــدورة الرابعــة و التــي تبــدأ بتاريــخ  2018/06/04 م ولمــدة 3 ســنوات 
بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة رقــم 2018/01 و المنعقــدة بتاريــخ 2018/05/07 م. وبعــد االطــالع عــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد 

العربــي الســعودي رقــم 391000084421 وتاريــخ 1439/08/01 هـــ للمرشــحين لعضويــة اللجنــة وهــم:
1. األستاذ / محمد الشايع ) رئيسًا للجنة المراجعة – مستقل(

2. األستاذ / محمد العبيد ) عضوًا يف لجنة المراجعة – مستقل(
3. األستاذ / خالد الريس )عضوًا – ممثل من مجلس اإلدارة غير تنفيذي( 
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- التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالموافقــة عــى تعييــن أو إعــادة تعييــن المراجعيــن الخارجييــن،  وتحديــد أتعابهــم، ويشــمل نطــاق عمــل 
ــة، وممارســة عملهــم  ــرات الالزمــة لمراجعــة أعمــال الشــركات المالي ــن المرشــحين بالخب ــن الخارجيي ــع المراجعي ــة ضمــان تمت اللجن

بحياديــة واســتقاللية.
- التأكد من استقالل المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا يف الشركة.

- اإلشــراف عــى إدارتــي المراجعــة الداخليــة و االلتــزام والتأكــد مــن اســتقاللهما يف أداء مهامهمــا، والتحقــق مــن عــدم وجــود أيــة قيــود 
عــى أعمالهمــا أو وجــود مــا يمكــن أن يؤثــر ســلبًا عــى أعمالهمــا. 

- دراســة القوائــم الماليــة الســنوية األوليــة مــع المراجــع الخارجــي واإلدارة العليــا للشــركة قبــل التوصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأنها. 
باإلضافــة إىل مراجعــة القوائــم الماليــة ربــع الســنوية ومناقشــتها مــع اإلدارة العليــا قبــل التوصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأنها. 

- دراسة خطة وميثاق المراجعة الداخلية والموافقة عليهما.
- دراسة دليل سياسات وإجراءات إدارة المراجعة الداخلية ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة العتماده والموافقة عليه.

- مراجعة مدى فعالية أنشطة المراجعة الداخلية من حيث مدى توافقها مع معايير معهد المراجعين الداخليين.
- دراســة تقاريــر المراجعيــن الداخلييــن  والخارجييــن ومالحظاتهــم، وتقاريــر إدارة االلتــزام  وإبــداء الــرأي بهــا ورفــع التوصيــات لمجلــس 

اإلدارة.
- مراجعــة مــدى فعاليــة االلتــزام بالقوانيــن والتشــريعات ونتائــج بحــث إدارة االلتــزام ، ومتابعــة أي حــاالت مــن عــدم االلتــزام بتلــك 

القوانيــن واألنظمــة.
- مراجعــة ميثــاق عمــل لجنــة المراجعــة و الرفــع لمجلــس اإلدارة بالتوصيــات العتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة يتضمــن قواعــد 

ومســؤوليات والتزامــات اللجنة. 
- االطــالع عــى جميــع الســجالت والمســتندات الالزمــة ألداء أعمالهــا، واالســتعانة بأيــة جهــة استشــارية مــن خــارج الشــركة للقيــام 

بمهــام محــددة مــن أجــل مســاعدتها يف أداء عملهــا. 
- تحديد مدى فعالية ضوابط الرقابة الداخلية للشركة بما يف ذلك إجراءات حماية المعلومات والرقابة عليها.

- التوصية بتعيين أو إقالة مدير إدارة المراجعة الداخلية ومدير إدارة االلتزام ورفع التوصية بذلك لمجلس اإلدارة. 

وصف مختصر الختصاص لجنة المراجعة ومهامها:
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ويوضح الجدول اآلتي أسماء أعضاء اللجنة، وعدد االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي 2018م:

اسم 
العضو النسبة الرقم

مجموع 
الحضور 

األستاذ 
محمد 

عبدالعزيز 
الشايع
)رئيس

– مستقل(

األستاذ 
محمد 

إبراهيم 
العبيد )عضو 

– مستقل(

األستاذ 
كامل بديع 

القلم  )عضو 
غير تنفيذي(

خالد 
عبدالعزيز 
الريس 

)عضو غير 
تنفيذي(

% 100

 

% 100

% 50

% 100

5

 

5

1

3

1

2

3

4

االجتماع 1
2018/02/18 م

االجتماع 2
2018/04/24 م

االجتماع 3
2018/07/10 م

االجتماع 4
2018/10/24 م

االجتماع 5
2018/12/24 م

لم يتم
 التعيين 

لم يتم
 التعيين 

)لم يترشح 
لدورة المجلس (

)لم يترشح 
لدورة المجلس (

)لم يترشح 
لدورة المجلس (
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تنتهــج الشــركة إطــارًا رقابيــًا داخليــًا مبنيــًا عى خطــوط دفاع ثالث  )أواًل: السياســات واإلجراءات المتوافقة مع األنظمة والتشــريعات، 
ثانيــًا: الرقابــة الداخليــة، ثالثــًا: إدارة المراجعــة الداخليــة( ، وتقــوم اإلدارات المختلفــة يف الشــركة بمواءمــة أنشــطتها بمــا يتوافــق مــع 
األنظمــة واللوائــح الموضوعــة والمعتمــدة مــن الجهــات المختصــة كخــط دفــاع أول، يف حيــن تقــوم إدارات الرقابــة الداخليــة المتمثلــة 
بــإدارة اإللتــزام والمخاطــر وأمــن وســرية المعلومــات بــدور خــط الدفــاع الثانــي وتعنــى بتقييــم وقيــاس ومراقبــة مســتويات المخاطــر 
المختلفــة عــى صعيــد العمليــات اليوميــة وعمليــات االئتمــان وأمــن المعلومــات لضمــان التماشــي مــع الضوابــط التــي ُســنت وبمــا 
يهــدف إليفــاء الشــركة بالمتطلبــات النظاميــة، وترفــع هــذه اإلدارات تقاريــر دوريــة للجــان الشــركة المختلفــة وأهمهــا لجنــة المخاطــر 
ولجنــة األمــن الســيبراني، وتقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بمهــام خــط الدفــاع الثالــث والمعنــي بإجــراء الفحــوص والمراجعــات الالزمــة 
التــي تكفــل التــزام الشــركة ومنســوبيها بسياســات الشــركة المعتمــدة بنــاًء عــى أعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة والمنفــذة خــالل 

الســنة الماليــة 2018م والتــي غطــت األقســام األساســية بالشــركة.
ــك اإلجــراءات  ــة تل ــث تغطي ــة مــن حي ــة الداخلي ــة إجــراءات ونظــم الرقاب ــة مــن فاعلي ــم التأكــد بدرجــة معقول ــام، فقــد ت وبشــكل ع
الجوانــب الرقابيــة الهامــة والتــي تؤثــر بشــكل جوهــري عــى قيــام الشــركة بالوصــول اىل أهدافهــا بــكل سالســة وســهولة، ويشــمل 

ذلــك عــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 
• إجراءات فصل المهام الجوهرية يف مختلف اقسام الشركة،  

• إجراءات معالجة تضارب المصالح. 
• إجراءات حفظ المستندات الهامة. 

• إجراءات تسوية الحسابات البنكية. 
• إجراءات تسوية حسابات العمالء والذمم المدينة. 
• إجراءات الرقابة عى إدارة أمن وسرية المعلومات. 

• إجراءات االعتراف يف اإليرادات وتسجيلها. 
• إجراءات تسجيل المصروفات. 

• إجراءات إعداد الموازنة التقديرية والتحقق من مدى فاعلية اإلجراءات األخرى.

خ. نتائج المراجعة الداخلية السنوية :
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تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة يف الشــركة بتنفيــذ خطــة المراجعــة الســنوية المبنيــة عــى أســاس المخاطــر والُمعتمــدة مــن قبــل 
لجنــة المراجعــة لتقييــم كفــاءة الرقابــة الداخليــة الُمطبقــة مــع التركيــز عــى تقييــم البيئــة واألنشــطة الرقابيــة، والهيــكل التنظيمــي، 
والمخاطــر، والسياســات واإلجــراءات، وفصــل المهــام، وتضــارب المصالــح، وأمــن وســرية المعلومــات، ودقــة التقاريــر الماليــة، وذلــك 
مــن خــالل أخــذ عينــة عشــوائية أو مدروســة لألنشــطة المخطــط مراجعتهــا بهــدف فحصهــا للتأكــد مــن مــدى فاعليــة وكفايــة أنظمــة 
الراقابــة الداخليــة المصممــة والمطبقــة. والحصــول عــى تأكيــدات معقولــة عــى فاعليــة وكفــاءة الرقابــة الداخليــة خالل العــام. وكذلك 
تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة باالطــالع ومراجعــة أعمــال المراجــع الخارجــي والمتمثلــة بتخطيــط وتنفيــذ أعمــال المراجعــة للحصــول 
عــى درجــة معقولــة مــن القناعــة بــأن القوائــم الماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ووفقــًا لمعاييــر المراجعــة المتعــارف عليهــا يف 
المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي ينتــج عنهــا تقديــم رأيــًا غيــر متحفــظ عــى البيانــات الماليــة للشــركة خــالل العــام 2018م وبنــاًء 
عــى الفحــص الســنوي إلجــراءات الرقابــة الداخليــة محــل االختبــار خــالل الفتــرة مــن قبــل لجنــة المراجعــة والمراجــع الخارجــي وإدارة 
المراجعــة الداخليــة يف الشــركة، فــإن نتائــج هــذا الفحــص وفــرت ضمانــات معقولــة بشــأن مــدى فاعليــة وكفــاءة العمليــات واإلعــدادات 
والعــرض العــادل للتقاريــر الماليــة وكذلــك االمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا والصــادرة مــن الجهــات التنظيميــة ذات العالقــة. 
مــع وجــود عــدد مــن المالحظــات التــي زودت بهــا اإلدارة التنفيذيــة، وتــم االتفــاق عــى اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة مــع تحديــد 
المــدة الزمنيــة للتصحيــح، ورفــع تقاريــر دوريــة للجنــة المراجعــة وملخــص لمجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص، كمــا ننــوه انــه ال يمكــن 
التأكيــد بشــكل مطلــق عــى شــمولية عمليــات الفحــص والتقييــم التــي تتــم إلجــراءات الرقابــة الداخليــة وذلــك ألن عمليــة المراجعــة 
يف جوهرهــا تســتند إىل أخــذ عينــات عشــوائية أو مدروســة. الســيما وأن إدارة المراجعــة الداخليــة تعمــل وبشــكل حثيــث مــع اإلدارة 

التنفيذيــة للشــركة الســتمرار ضمــان مســتوى معقــول وفعــال لكفــاءة نظــام إجــراءات الرقابــة الداخليــة يف الشــركة.    

د. رأي لجنة المراجعة:
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ذ. توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع داخلي يف الشركة:
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ر. الهيئة الشرعية:

اجتماعات الهيئة الشرعية لعام 2018م:

حرصــًا مــن شــركة أمــالك العالميــة للتمويــل العقــاري عــى توافــق نشــاطها مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية؛ فقــد قامــت بإنشــاء هيئــة 
شــرعية تضــم يف عضويتهــا عــددًا مــن العلمــاء المختصيــن يف فقــه المعامــالت الماليــة واالقتصــاد اإلســالمي. وتقــوم الهيئــة بــدور 
الدراســة، والفتــوى، وإجــازة المنتجــات، ووضــع ضوابــط شــرعية لهــا، وإصــدار القــرارات تجاههــا. وهــي مســتقلة عــن إدارات الشــركة، 

وتخضــع جميــع معامــالت الشــركة لموافقتهــا ومراقبتهــا، وتعــد قراراتهــا ملزمــة عــى الشــركة بأكملهــا.

وصف مختصر الختصاصات اللجنة ومهامها:

-  بيان األحكام الشرعية يف جميع معامالت الشركة.
-  التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة اإلسالمية.

-  اإلسهام فيما يخدم تنمية األداء الشرعي للشركة والمحافظة عى هويتها الشرعية يف السياسات والمعايير واإلجراءات ونحوها.
-  تعزيز مشاركة الشركة يف التعريف بالتمويل اإلسالمي واإلسهام يف تطورها.

االسم

عدد االجتماعات )3( اجتماعات طبيعة 
العضوية

د.عبد الستار 
أبو غدة

د. محمد 
القري

د. يوسف 
الشبيلي

رئيس الهيئة

نائب رئيس 
الهيئة

عضو

1

2

3

االجتماع األول
2018/02/25 م

االجتماع الثاني
2018/06/24 م

االجتماع الثالث
2018/10/16 م
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ز. تقرير الهيئة الشرعية:
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تماشــيًا مــع توجيهــات مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2018 م والموافقــة عــى تحديــث سياســة وآليــات تقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــات  ــات وآلي ــم اعتمــاد نمــاذج ومحتوي ــد ت ــل سياســات الئحــة حوكمــة الشــركة ، وق ــه ضمــن أطــر دلي ــه وأعضائ واللجــان التابعــة ل

التقييــم الســنوية والتــى يتــم العمــل بهــا حيــث تــم تقســيم التقييــم إىل ســتة أقســام وهــي كمــا يلــي :
• تقييم فاعلية أعضاء مجلس اإلدارة.

• تقييم فاعلية مجلس اإلدارة.
• تقييم فاعلية لجنة المراجعة .
• تقييم فاعلية لجنة المخاطر.

• تقييم فاعلية لجنة الترشيحات والمكافآت.
• تقييم فاعلية اللجنة التنفيذية.

و بنــاء عــى تقييــم أداء المجلــس واللجــان المنبثقــة الــذي تــم يف عــام 2018م وذلــك بحســب أدائهــم يف عــام 2017م، فقــد أصــدرت 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت التوصيــات التاليــة:

1. أن يتــم عمــل لقــاء تعريفــي لألعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد و أعضــاء اللجــان الجــدد مــع اإلدارة التنفيذيــة مــع تقديــم عــرض عــن 
الشــركة يتضمــن أقســامها وأدائهــا.

ــة  ــس اإلدارة التالي ــا ألعضــاء مجل ــم عــرض مختصــر عــن الشــركة تضمــن أقســامها وأدائه ــاء تعريفــي مــع تقدي ــم عمــل لق ــث ت حي
أســمائهم خــالل عــام 2018م:

• األستاذ /خالد عبد العزيز الريس.
• األستاذ / سلطان فواز الحكير.

• األستاذ / عمرو محمد كامل.
• األستاذ/ ثامر عبدالقادر جان.

2. أن يتم حصول المجلس عى دورة تعريفية لمبادئ الحوكمة.
ــادىء الحوكمــة الشــركات مقدمــة مــن مستشــار خارجــي )شــركه ديلويــت( يف اجتمــاع مجلــس اإلدارة  تــم عــرض مختصــر عــن مب

بتاريــخ 18 ديســمبر 2018م.
3. أن يتم عمل تقييم سنويا لمالءمة أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدراة.

تم عمل تقييم سنويًا لمالءمة أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدراة خالل عام 2018م.
4. أن يتــم دعــوة رئيــس لجنــة المراجعــة يف اخــر اجتمــاع ســنوي للمجلــس لتأكــد مــن اســتقاللية أعضائــه و التأكــد مــن اســتقاللية 

اللجنــة و أعضائهــا يف اتخــاذ قراراتهــا و اســتعراض عملهــا.

تــم حضــور رئيــس لجنــة المراجعــة االســتاذ / محمــد الشــايع بنــاء عــى دعــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة اجتمــاع مجلــس اإلدارة بتاريــخ 
18 ديســمبر 2018م، و تــم عمــل اجتمــاع مغلــق معــه بحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة فقــط. حيــث تــم اســتعراض عمــل اللجنــة خــالل 
عــام 2018م و التأكــد مــن اســتقاللية اللجنــة و أعضاءهــا يف اتخــاذ قراراتهــا، بــدون إبــداء أي مالحظــات مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 

رئيــس لجنــة المراجعــة األســتاذ / محمــد الشــايع.
وباإلضافــة إىل ذلــك  خــالل النصــف األول مــن عــام 2019م ســيتم إجــراء  تقييــم ألداء أعضــاء مجلــس اإلدارة و أعضــاء اللجــان 

المنبثقــة مــن مجلــس اإلدراة وفقــًا ألدائهــم خــالل عــام 2018م .

س. تقييم مجلس االدارة:
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ش. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2018م:

المكافآت الثابتة

أواًل: األعضاء المستقلين

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين:

مجموع 
ثالثه 
أعضاء 

مستقلين

مجموع 
تسعة 

أعضاء غير 
تنفيذيين 

)1(

عضو 
تنفيذي 

واحد
)1( 

مبلغ
 معين

نسبة 
من 

األرباح

بدل 
حضور 

جلسات 
المجلس

مكافآت 
دورية

مجموع 
بدل 

حضور 
جلسات 

اللجان

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 
األجل

خطط 
تحفيزية 
طويلة 
األجل

األسهم 
الممنوحة 

)يتم إدخال 
القيمة(

بيان ما قبضه 
أعضاء المجلس 
بوصفهم عاملين 
أو إداريين أو ما 

قبضوه نظير 
أعمال فنية 
أو إدارية أو 
استشارات

العضو 
المنتدب 
أو أمين 
السر إن 
كان من 
األعضاء

وع
جم

لم
ا

ية
ين

ا ع
زاي

م

وع
جم

لم
ا

المكافآت المتغيرة
مكافأة 
نهاية 
الخدمة

المجموع 
الكلي
)3( 
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60
2.

74
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1.6
4

-
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,0
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00
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52
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0

46
9,

10
2.

74
1,4

92
,6

21
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4
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.2

46
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4
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-
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1,1
31
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-
-

-
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-
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-

-
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9.

45

-
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-

-
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-
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1,9
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)1( تــم قبــول اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/ عبداللــه إبراهيــم ســليمان الهويــش مــن منصــب عضــو المنتــدب بتاريــخ 
ــدة  ــخ 2018/06/04م ولم ــن تاري ــداًء م ــس اإلدارة إبت ــة للمجل ــدورة الرابع ــس اإلدارة لل ــًا لمجل ــه رئيس ــم تعيين 2018/06/03م وت

ثــالث ســنوات.
)2( تم استقطاع قيمة الضربية من اإلجمالي المذكور بحسب الالئحة التنفيذية لضريبة الدخل المادة رقم 63 الفقرة رقم 3.

)3( جميع المبالغ المذكورة التشمل ضريبة القيمة المضافة للمسجلين ضريبًا.
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ص. مكافآت أعضاء اللجان:

المكافآت بالريال 
السعودي

المكافآت الثابتة )عدا بدل
حضور الجلسات(

مجموع ستة 
أعضاء

244,38336,000280,383

مجموع ستة 
أعضاء

299,45228,500327,952

مجموع ستة 
أعضاء

209,09518,000227,095

مجموع أربعة 
أعضاء

267,34221,000288,342

مجموع ثالثة 
أعضاء

210,00049,000259,000

بدل حضور جلسات

أعضاء اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة التنفيذية

المجموع

أعضاء لجنة المخاطر

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء  الهيئة الشرعية

تقــوم الشــركة بدفــع كافــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملھــا كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة مــن مجلــس 
إدارة الشــركة يف ســبيل حضــور اجتماعــات المجلــس و اللجــان بمــا يف ذلــك مصروفــات الســفر واإلقامــة واإليــواء حيــث بلغــت تلــك 

المصروفــات كمــا بنهايــة 2018م )170,297.51 ريــال ســعودي(.

* جميع المبالغ المذكورة التشمل ضريبة القيمة المضافة للمسجلين ضربيًا.
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المكافآت  
الثابتة

المكافآت
 المتغيرة

------4,177,656.002,050,690.06المجموع* 6,228,346.06245,0002,125,0002,370,0008,598,346.06
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ض. مكافآت اإلدارة التنفيذية بالشركة:

ط. مكافآت اإلدارة التنفيذية:

توجــد لــدى الشــركة سياســة خاصــة بمكافــآت اإلدارة التنفيذيــة معتمــدة مــن لجنــة المكافــات و الترشــيحات ويتــم منحهــم الرواتــب 
والبــدالت والتعويضــات ضمــن سياســة المــوارد البشــرية المعتمــدة بالشــركة وحســب عقــود العمــل المبرمــة معهــم.



10. العــقــوبـــــــات 
       والجـزاءات
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10. العقوبات والجزاءات:
ــا نصــًا وروحــًا، وخــالل العــام  ــزم به ــي تلت ــة، الت ــح والتوجيهــات المرعي ــًا للنظــم واللوائ ــا وأنشــطتها وفق تمــارس الشــركة أعماله

ــي:  ــم فــرض التال 2018م ت

العقوبة /الجزاء/ 
التدبير االحترازي/ 

القيد االحتياطي

الجهة الموقعة 
للمخالفة

سبل عالجها وتفادي 
وقوعها يف المستقبل أسباب المخالفة

مؤسسة النقد العربي 
السعودي

بلدية العليا

بلدية عرقة 

إنذار الشركة بعدم تكرار 
مثل هذه المخالفة 
أو مخالفة األنظمة 
والتعاميم السارية.

إلزام الشركة بدفع غرامة 
مالية قدرها )25,000( 

ريال سعودي

إيقاف خدمات بلدية عى 
العقارات المملوكة لشركة 

أمالك العالمية للتطوير 
العقاري

إيقاف خدمات بلدية عى 
العقارات المملوكة لشركة 

أمالك العالمية للتطوير 
العقاري

عدم قيام الشركة بتحديث المعلومات االئتمانية 
الخاصة بأحد عمالئها لدى شركة سمة.

مخالفة شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري 
لنص الفقرة )2( من المادة )57( من الالئحة 

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ونص 
الفقرة )4( من  المادة )40( من الالئحة التنفيذية 

لنظام المعلومات االئتمانية.

مخالفة عميل لدى قطاع الشركات لنظام البلدية 
بإضافة سواتر وأبواب غير مصرح بها للمبنى 
)علمًا بأن المبنى غير مملوك للشركة وإنما 

مرهون فقط(.

قام العميل  لدى قطاع األفراد بمخالفة نظام 
الرخص والبناء وذلك بالبدء بالبناء عى العقار 
المملوك للشركة دون إكمال إجراءات اصدار 

كامل التراخيص بهذا الخصوص.

تم وضع آلية إلدارة تقنية 
المعلومات وإدارة اإلئتمان 
لتفادي الوقوع المخالفة 
مستقباًل. واعتمادها من 

اإلدارات المعنية.

1 - إلزام عمالء الشركة بإتباع 
األنظمة الحكومية وعدم 

مخالفتها.
2 - متابعة حسابات الشركة 

اإللكترونية والتأكد من 
خلوها من أي مالحظات أو 
تنبيهات تخص المخالفات.

 

1 - إلزام عمالء الشركة بإتباع 
األنظمة الحكومية وعدم 

مخالفتها.
2 - متابعة حسابات الشركة 
اإلكترونية والتأكد من خلوها 
من أي مالحظات أو تنبيهات 

تخص المخالفات. 



11. ســياســـات الشــركة
       يف توزيع األرباح
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11. سياسة الشركة يف توزيع األرباح:
وفقــًا ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الشــركة األساســي، فيثبــت للمســاهم جميــع الحقــوق المتصلــة بالســهم، وعــى وجــه خــاص 

الحــق يف الحصــول عــى نصيــب مــن صافــي األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا. 
ويقــوم مجلــس اإلدارة بالتوصيــة بتوزيــع أيــة أربــاح قبــل إقرارهــا مــن قبــل المســاهمين يف اجتمــاع الجمعيــة العامــة. وبالرغــم مــن 
ذلــك فإنــه ال يوجــد أي ضمانــات بتوزيــع فعلــي لألربــاح، كمــا ال يوجــد أي ضمــان بشــأن المبالــغ التــي ســتدفع يف أي ســنة. ويعتمــد أي 
قــرار بتوزيــع أربــاح عــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا أربــاح الشــركة الســابقة والمتوقعــة والتدفقــات النقديــة، والتمويــل ومتطلبــات 
رأس المــال، ومعطيــات الســوق والعوامــل االقتصاديــة بشــكل عــام، والــزكاة، فضــاًل عــن االعتبــارات القانونيــة والنظاميــة األخــرى.  
ــي تنــص عــى وجــوب الحصــول عــى خطــاب مــن  ــل والت ــة شــركات التموي ــود المقــرة يف الئحــة مراقب ــاح للقي ــع األرب وتخضــع توزي
مؤسســة النقــد يتضمــن عــدم ممانعتهــا قبــل أي توزيــع لألربــاح أو أي توزيعــات أخــرى أو التوصيــة بذلــك أو اإلعــالن عنــه، وذلــك بعــد 

التأكــد مــن اســتيفاء الشــروط األتيــة: 
• أال يؤدي التوزيع إىل انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة عن المستويات المقررة. 

• أال يزيد مجموع التوزيعات يف العام المالي عن األرباح المحققة خالل العام المالي السابق. 
• أي شروط أخرى تقررها المؤسسة. 

وتوزع أرباح الشركة بعد خصم جميع المصروفات عى النحو التالي: 
ــة وقــف هــذا  ــة العامــة العادي ــرار مــن الجمعي ــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز بق ــة لتكوي ــاح الصافي ــب عشــرة )10 %( مــن األرب • يجن

ــوع.  ــال المدف ــون )30 %( رأس الم ــور ثالث ــي المذك ــغ االحتياط ــى بل ــب مت التجني
• للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء عــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة مئويــة معينــة مــن األربــاح الســنوية الصافيــة لتكويــن 

احتياطــي اتفاقــي أو احتياطيــات اتفاقيــة أخــرى وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة تقررهــا الجمعيــة العامــة. 
• ال يجــوز أن يســتخدم االحتياطــي االتفاقــي أو االحتياطيــات االتفاقيــة األخــرى إال بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.  وإذا لــم 
يكــن هــذا االحتياطــي مخصصــًا لغــرض معيــن، جــاز للجمعيــة العامــة العاديــة – بنــاء عــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة – أن تقــرر صرفــه 

فيمــا يعــود بالنفــع عــى الشــركة أو المســاهمين. 
• يوزع الباقي بعد ذلك عى المساهمين كحصة يف األرباح أو يحول إىل حساب األرباح المبقاة.  

يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة تخصــم مــن األربــاح المحــددة أعــاله وذلــك وفقــًا للقواعــد المنظمــة لذلــك والصــادرة مــن الجهــات 
المختصة. 
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الجدول األرباح المعلنة والموزعة يف عام 2018م: 

نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة 2018م 
عن عام 2017م بقرار من الجمعية العمومية 

للمساهمين المنعقدة بتاريخ 2018/05/07 م

نسب األرباح التي  تم 
توزيعها يف سنة 2018م عن 

عام 2017م

7.567,725,500 % من رأس مال الشركة05/10/ 2018متاريخ التوزيع

إجمالي األرباح

تاريخ االستحقاق هو : المسـجـلين يف سـجالت المساهمين يف نهاية اليوم السابق النعقاد الجمعية العمومية.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه – كما يف تاريخ هذا التقرير  – ال يوجد أي أرباح معلنة لعام 2018م باستثناء ما تم توضيحه أعاله.

معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين : 

تعيين مراجعي حسابات الشركة الخارجيين:

تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة وفقــًا لتوجيهــات الجهــات اإلشــرافية ، و يقــر مجلــس اإلدارة أنــه ال يوجــد 
أي اختــالف عــن معاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

صادقــت الجمعيــة العامــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 2018/05/07م عــى اختيــار الســادة/ كــي بــي ام جــي )KPMG( الفــوزان مــن 
قائمــة المرشــحين كمراجعــي حســابات للشــركة طبقــًا لتوصيــة لجنــة المراجعــة مــن أجــل مراجعــة القوائــم الماليــة الســنوية للشــركة 

وأيضــًا الربــع ســنوية للســنة الماليــة المنتهيــة يف 31 ديســمبر 2018م.

وفيما يلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها: 
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12. األطــراف ذوي 
       العالقة
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12. األطراف ذوي العالقة:
ــركات  ــام الش ــكام نظ ــات أح ــذه العالق ــب ه ــم ترتي ــة ويحك ــراف ذوي العالق ــن األط ــدد م ــع ع ــا م ــركة يف دورة أعماله ــل الش تتعام
وأنســاق وثيقــة حوكمــة الشــركة وسياســاتها، وخــالل عــام 2018م تمــت موافقــة المســاهمين يف الجمعيــة العموميــة المنعقــدة 

ــة: ــة التالي ــخ 2018/12/18م عــى تعامــالت األطــراف مــن ذوي العالق بتاري

الطرف
 ذو العالقة

نوع عالقته 
بالشركة

قيمتهامدتهانوع الصفقة
الرقم 

مساهم

مساهم

مساهم

مملوكة بالكامل 
للمساهم البنك 

السعودي لالستثمار

مساهم

مبنى مؤجر بالباطن 
من المساهم البنك 
السعودي لالستثمار

مساهم

تسهيالت ائتمانية

تسهيالت ائتمانية

تسهيالت ائتمانية

استثمار يف وحدات 
صندوق سرايا العقاري

بيع محفظة تمويلية 
للشركة عى المساهم

استئجار مكاتب اإلدارة 
العامة

بنك مستلم لعملية 
االكتتاب

سنة

سنتين

سنة

خمس سنوات

سنة

ثالث سنوات

مستقبلي

927,108,449 ريال

777,104,449 ريال

750,608,449 ريال

12,000,000 ريال

10,626,068.27 ريال
وعمولة بنسبة 1.25 % سنويًا من 

أصل المبلغ المتبقي القائم

)1,754,032( 2016م
)1,802,829.64( 2017م
 )1,953,328.96( 2018م

200,000 ريال

1

2

3

4

5

6

7

البنك السعودي 
لالستثمار

البنك السعودي 
لالستثمار

البنك السعودي 
لالستثمار

شركة اإلستثمار
لألوراق المالية 

والوساطة
 

البنك السعودي 
لالستثمار

المساهم البنك
السعودي لالستثمار

 

البنك السعودي 
لالستثمار



13. التعــامــــــالت مع
       األطــراف ذوي 

       العالقة
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طبيعة العمل 
أوالعقد

مبلغ 
العمل أو 

العقد

مدة العمل 
أو العقد

شروط 
العمل أو 

العقد

اسم العضو/ كبار 
التنفيذيين أو أي شخص 

ذي عالقة بأي منهم

927,108,449 ريال

777,104,449 ريال

750,608,449 ريال

سنة

سنتين

1

2

3

)1( تسهيالت ائتمانية 
من المساهم البنك 
السعودي لالستثمار 

لعام 2018م. 

)2( تسهيالت إئتمانية 
من المساهم البنك 
السعودي لالستثمار 

لعام 2017م.

)3( تسهيالت إئتمانية 
من المساهم البنك 
السعودي لالستثمار 

لعام 2016م.

13. التعامالت مع األطراف ذوي العالقة:
خــالل عــام 2018م تمــت موافقــة المســاهمين يف الجمعيــة العموميــة المنعقــدة بتاريــخ 2018/12/18م عــى تعامــالت األطــراف 

مــن ذوي العالقــة التاليــة:

نفس الشروط
والمعايير المتبعة 
مع الغير دون أي

تفضيالت.

نفس الشروط
والمعايير المتبعة 
مع الغير دون أي

تفضيالت.

نفس الشروط
والمعايير المتبعة 
مع الغير دون أي

تفضيالت.

األستاذ/ فيصل بن عبدالله 
العمران )ممثل البنك السعودي 
لالستثمار يف مجلس اإلدارة( 

واألستاذ / ماجد عبدالغني 
فقيه )ممثل البنك السعودي 
لالستثمار يف مجلس اإلدارة( 
واألستاذ/ خالد بن عبدالعزيز 

الريس )الرئيس التنفيذي لشركة 
االستثمار لألوراق المالية و 

الوساطة و المملوكة بالكامل من 
قبل  المساهم البنك السعودي 

لالستثمار(.

األستاذ/ فيصل بن عبدالله 
العمران )ممثل البنك السعودي 
لالستثمار يف مجلس اإلدارة( 

واألستاذ / ماجد عبدالغني فقيه 
)ممثل البنك السعودي لالستثمار 

يف مجلس اإلدارة(.

األستاذ/ فيصل بن عبدالله 
العمران )ممثل البنك السعودي 
لالستثمار يف مجلس اإلدارة( 

واألستاذ / ماجد عبدالغني فقيه 
)ممثل البنك السعودي لالستثمار 

يف مجلس اإلدارة( .

سنة
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طبيعة العمل 
أوالعقد

مبلغ 
العمل أو 

العقد

مدة العمل 
أو العقد

شروط 
العمل أو 

العقد

اسم العضو/ كبار 
التنفيذيين أو أي شخص 

ذي عالقة بأي منهم

12,000,000 ريال

10,626,068.27 ريال
وعمولة بنسبة 

1.25 % سنويًا من أصل 
المبلغ المتبقي القائم

)1,754,032( 2016م
)1,802,829.64( 2017م
)1,953,328.96( 2018م

خمس سنوات

ثالث سنوات

سنة

4

5

6

استثمار يف وحدات 
صندوق سرايا 

العقاري  المدار من 
قبل شركة االستثمار 

لألوراق المالية و 
الوساطة -والمملوكة 

بالكامل من قبل  
المساهم البنك 

السعودي لالستثمار-  
يف عام 2014م.

بيع محفظة تمويلية 
للشركة عى المساهم 

البنك السعودي 
لالستثمار يف عام 

2016م.

 عقد بين الشركة و 
شركة أوركس لألعوام  

2016م و 2017م 
و 2018م المتلعقة 
باستئجار مكاتب 

اإلدارة العامة لشركة 
أمالك العالمية يف 

المبني المؤجر بالباطن 
من المساهم )البنك 
السعودي لالستثمار( 

متضمنة صيانة المرافق 
والحراسة األمنية 

والتـي قامت الشركة 
باستئجاره

نفس الشروط
والمعايير المتبعة 
مع الغير دون أي

تفضيالت.

نفس الشروط
والمعايير المتبعة 
مع الغير دون أي

تفضيالت.

نفس الشروط
والمعايير المتبعة
مع الغير دون أي

تفضيالت.

األستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران 
)ممثل البنك السعودي لالستثمار يف 
مجلس إدارة  الشركة و عضو مجلس 

إدارة شركة االستثمار لألوراق 
المالية و الوساطة( واألستاذ/ 

ماجد عبدالغني فقيه )ممثل البنك 
السعودي لالستثمار يف مجلس 

اإلدارة( واألستاذ/ خالد بن عبدالعزيز 
الريس )الرئيس التنفيذي لشركة 

االستثمار لألوراق المالية و الوساطة 
و المملوكة بالكامل من قبل  

المساهم البنك السعودي لالستثمار 
و عضو مجلس إدارة صندوق سرايا 

العقاري(.

األستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران 
)ممثل البنك السعودي لالستثمار 

يف مجلس اإلدارة( واألستاذ / ماجد 
عبدالغني فقيه )ممثل البنك السعودي 

لالستثمار يف مجلس اإلدارة( 
واألستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس 
)الرئيس التنفيذي لشركة االستثمار 

لألوراق المالية و الوساطة و المملوكة 
بالكامل من قبل  المساهم البنك 

السعودي لالستثمار(.

األستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران 
)ممثل البنك السعودي لالستثمار 

يف مجلس اإلدارة( واألستاذ / ماجد 
عبدالغني فقيه )ممثل البنك السعودي 

لالستثمار يف مجلس اإلدارة( 
واألستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الريس 
)الرئيس التنفيذي لشركة االستثمار 
لألوراق المالية و الوساطة والمملوكة 

بالكامل من قبل المساهم البنك 
السعودي لالستثمار و عضو مجلس 

إدارة صندوق سرايا العقاري(.
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طبيعة العمل 
أوالعقد

مبلغ 
العمل أو 

العقد

مدة العمل 
أو العقد

شروط 
العمل أو 

العقد

اسم العضو/ كبار 
التنفيذيين أو أي شخص 

ذي عالقة بأي منهم

مستقبلي200,000 ريال 7

عقد بين الشركة و 
المساهم ) البنك 

السعودي لالستثمار ( 
كبنك مستلم لعملية 

اإلكتتاب.

نفس الشروط
والمعايير المتبعة
 مع الغير دون أي

تفضيالت.

األستاذ/ فيصل بن عبدالله 
العمران )ممثل البنك السعودي 
لالستثمار يف مجلس اإلدارة( 

واألستاذ / ماجد عبدالغني 
فقيه )ممثل البنك السعودي 
لالستثمار يف مجلس اإلدارة( 
واألستاذ/ خالد بن عبدالعزيز 

الريس )الرئيس التنفيذي لشركة 
االستثمار لألوراق المالية

والوساطة و المملوكة بالكامل 
من قبل  المساهم البنك 

السعودي لالستثمار و عضو 
مجلس إدارة صندوق سرايا 

العقاري(.



14. اإلقرارات
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14. إقرارات:
يقر مجلس اإلدارة بناء عى المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي:

• أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد عى أسس سليمة ونفذ بفاعلية

• أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة عى مواصلة نشاطها
• أنــه وفقــا ألفضــل المعلومــات المتاحــة لــه مــن جميــع النواحــي الجوهريــة بعــدم وجــود أي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــا 
فيهــا، أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أواإلدارة التنفيذيــة أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم )إال يف 
حــدود مــا نــص عليــه يف المــادة رقــم 56 مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل الصــادر مــن مؤسســة النقــد العربــي 

الســعودي أو مــا تــم اإلفصــاح عنــه يف القوائــم الماليــة و هــذا التقريــر(.
• وخــالل عــام 2018م، ال توجــد أي توصيــات للجنــة المراجعــة والتــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي رفــض 

المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي.
• أنه ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح

• أنه ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
• أنــه لــم يتــم توصيــة مجلــس اإلدارة بتغييــر مراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا، كمــا لــم يتــم التوصيــة بذلــك 

مــن قبــل لجنــة المراجعــة.
• و ال يوجــد تعــارض بيــن توصيــات لجنــة المراجعــة وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه 

وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي.
• اليوجد أي أسهم وأدوات الدين الصادرة ألي شركة تابعة.

• التوجد خالل عام 2018م أي مساهمات اجتماعية للشركة .
• اليوجد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة.

• اليوجــد أي اســتثمارات أو احتياطــات أنشــئت لمصلحــة موظفــي الشــركة عــدا برنامــج منــح أســهم لموظفــي الشــركة و الــذي تــم 
الموافقــة عليــه مــن قبــل المســاهمين خــالل عــام 2017م.

• اليوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية.
ــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة، أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو  • اليوجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابل

حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.
ــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات  حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة  ــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابل • اليوجــد أي فئ

ــة 2018م. ــا الشــركة خــالل الســنة المالي ــا أو منحته أصدرته
ــار التنفيذييــن وأقربائهــم  • اليوجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكب
يف أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة، وأي تغييــر يف تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة 

2018م، عــدا ماتــم اإلفصــاح عنــه يف هــذا التقريــر.
• اليوجــد أي مصلحــة يف فئــة األســهم ذات األحقيــة يف التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار 

التنفيذييــن وأقربائهــم( أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق ، وأي تغييــر يف تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة 2018م.



15. تقاريــــر مراجـــع 
        الحســــابات
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15. تقارير مراجع الحسابات:
يظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية وليست هناك أي تحفظات تجاهها.
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الخاتمة:
يســر مجلــس اإلدارة أن يعبــر مــرة أخــرى عــن امتنانــه لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين، ويخــص بالشــكر مؤسســة النقــد العربــي 
ــعودية  ــركة الس ــة والش ــة العقاري ــدوق التنمي ــكان وصن ــتثمار وزارة اإلس ــارة واالس ــة ووزارة التج ــوق المالي ــة الس ــعودي وهيئ الس

إلعــادة التمويــل عــى دعمهــم المتواصــل والبنــاء. 

ويــود المجلــس أيضــًا أن يتقــدم بالشــكر والتقديــر إىل جميــع مســاهمي الشــركة وعمالئهــا عــى دعمهــم وثقتهــم التــي تدفعــه إلنجــاز 
المزيــد. كمــا يعــرب المجلــس عــن تقديــره لجهــود مســؤولي وموظفــي الشــركة عــى إخالصهــم ووالئهــم لتطويــر وتحســين األداء 

ولتحقيــق أهــداف الشــركة االســتراتيجية.








