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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عبدالله بن إبراهيم الهويش 

التقرير السنوي 62020



ــة  ــج أعمــال شــركة أمــالك العالمي ــر الســنوي المتضمــن نتائ ــة التقري ــس إدارة شــركة أمــالك العالمي ــي أعضــاء مجل ــدم لكــم باســمي وباســم زمالئ يســعدني أن أق
ــة. ــة للســنة المنتهي ــات المالي ــك البيان ــا يف ذل ــام 2020م ، بم ــا خــالل ع وانجازاته

عــام 2020م كان اســتثنائيًا بــل وتاريخيــًا بــكل تفاصيلــه، بعــد أن فرضــت جائحــة كورونــا عــى العالــم واقتصاديــات الــدول وقطاعــات األعمــال والمجتمعــات، واقعــًا 
جديــدًا وتحديــات هــي األوىل مــن نوعهــا يف العصــر الحديــث. وكغيرهــا مــن دول العالــم، فــإن المملكــة العربيــة الســعودية شــهدت جــّراء ذلــك، حزمــة مــن اإلجــراءات 
والتدابيــر للتعامــل مــع الجائحــة، والحــد مــن آثارهــا، وتغييــرًا جوهريــًا يف أجنــدة األولويــات التــي تصّدرتهــا المتطلبــات الوقائيــة واالحترازيــة والصحيــة، إىل جانــب 
المبــادرات التحفيزيــة االقتصاديــة والماليــة، الموجهــة لمســاندة اإلقتصــاد يف ظــل الظــروف االســتثنائية المحيطــة وإجــراءات اإلغــالق المصاحبــة والتــي أّثــرت بشــكل 

مباشــر عــى النشــاط االقتصــادي للكثيــر مــن القطاعــات. 

وبالنســبة لنــا يف أمــالك العالميــة، ومــع أولويتنــا يف الحفــاظ عــى ســالمة الموظفيــن والعمــالء عــى حــد ســواء؛ فلــم يكــن مــن الســهل مواجهــة كل تلــك التحديــات 
الناشــئة، لكننــا آثرنــا رغــم ذلــك االســتمرار بــكل مــا أوتينــا مــن إمكانيــات وطاقــات والعمــل بجــد لتنفيــذ تطلعاتنــا االســتراتيجية، مــع التزامنــا بالموازنــة بيــن المتطلبات 
الوقائيــة الصــادرة عــن الجهــات المعنيــة، وبيــن مواصلــة تقديــم خدماتنــا لعمالئنــا بكفــاءة، والبنــاء عــى مــا تقــدم مــن إنجــازات لتعظيــم مكتســبات شــركتنا وحقــوق 

مســاهميها، وتلبيــة احتياجــات عمالئهــا. 

ــتوى  ــيد بمس ــرم، وأن أش ــام المنص ــالل الع ــة خ ــالك العالمي ــون يف أم ــع العامل ــا جمي ــي بذله ــزة الت ــود المتمي ــارة إىل الجه ــن اإلش ــد م ــه ال ب ــياق، فإن ــذا الس ــي ه وف
االحترافيــة العاليــة التــي حرصــوا عــى إظهارهــا خــالل مرحلــة التعامــل مــع جائحــة كورونــا، والتزامهــم بالتوجيهــات والمحاذيــر الوقائيــة، وتفانيهــم يف تأديــة مهامهــم 

وواجباتهــم الوظيفيــة وفــي تلبيــة احتياجــات العمــالء دون توقــف وبمرونــة عاليــة. 

ورغــم تلــك الظــروف إال أنــه ُيســّجل للشــركة نجاحهــا يف إنجــاز االســتحقاق التاريخــي لمســيرتها العريقــة المتمثــل بإتمــام االكتتــاب العــام عــى مــا يعــادل %30 مــن 
رأس مــال الشــركة البالــغ 906 مليــون ريــال، يف شــهر يوليــو 2020م، بتغطيــة فاقــت توقعــات المراقبيــن بلغــت %498 مــن قبــل شــريحة المؤسســات والصناديــق 

االســتثمارية، قابلهــا تغطيــة بنســبة %2690 مــن قبــل شــريحة المســتثمرين األفــراد. 

وممــا ال شــك فيــه، أن تســجيل معــدالت المشــاركة يف اكتتــاب الشــركة عــى هــذا النحــو وفــي ظــل الظــروف المحيطــة، يعــد شــهادة ثقــة لمجتمــع المســتثمرين مــن 
مختلــف شــرائحه بالجــدوى االســتثمارية ألمــالك العالميــة وبمســتقبلها الواعــد، كمــا يعــد تأكيــدًا عــى األداء المتفــوق واإلدارة الحصيفــة ألعمالهــا التــي اتســّمت بهــا 
مســيرة الشــركة منــذ انطالقــة نشــاطها يف قطــاع صناعــة التمويــل العقــاري يف عــام 2007م، يف الوقــت الــذي مــن شــأن هــذه الخطــوة بمــا تحملــه مــن أهميــة ومــا 
تمثلــه مــن نقطــة تحــول جوهريــة يف مســيرتها، أن تمهــد الطريــق أمامهــا لتحقيــق تطــور نوعــي يف منهجيتهــا ومعاييــر أعمالهــا نتطلــع أن يســهم يف إحــداث نقــالت 

تؤســس لعهــد جديــد مــن التميــز والتفــوق والتنافســية. 

ــإدارة العامــة يف  ــم ل ــع عــام 2020م وتمثــل يف تدشــين المقــر الرئيــس والدائ ــي أن أشــير إىل حــدث هــام آخــر كانــت الشــركة عــى موعــد معــه مطل كمــا وال يفوتن
العاصمــة الريــاض، والــذي جــاء كاســتجابة للخطــة التــي تبّنتهــا الشــركة لتطويــر بيئــة األعمــال، وتهيئــة اإلمكانيــات المالئمــة التــي تدعــم تنافســية الشــركة، وتســهم 
يف تحفيــز أداء العامليــن بهــا. واختتمــت أمــالك العالميــة العــام 2020م بنتائــج ماليــة تؤكــد عــى قــوة ومرونــة الشــركة وقدراتهــا الكامنــة. فقــد بلــغ صافــي الدخــل 

قبــل الــزكاة 115,4 مليــون ريــال ســعودي، ومعــدل عائــد عــى حقــوق المســاهمين قبــل الــزكاة تجــاوز 10%.

ختامــًا، قــدرة المملكــة بتوفيــق مــن اللــه عــى تجــاوز الصعوبــات الجّمــة التــي رافقــت عــام 2020م تدفعنــا دومــًا للتطلــع بتفــاؤل نحــو الغــد، وال يســعني هنــا إال أن أتقــدم 
باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة، بعظيــم الشــكر والتقديــر  إىل مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين وإىل صاحــب الســمو الملكــي ولــي 
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع حفظهمــا اللــه ، وإىل الحكومــة الرشــيدة وفــي مقدمتهــا البنــك المركــزي الســعودي، وزارة اإلســكان، ووزارة الماليــة، 
وهيئــة الســوق الماليــة، عــى التوجيهــات الســديدة واإلجــراءات الحصيفــة، التــي كان لهــا أطيــب األثــر يف المضــي بمملكتنــا العزيــزة إىل بــر األمــان خــالل الجائحــة، 
وعــى مســتوى الدعــم والمســاندة للحفــاظ عــى اســتدامة أداء مؤسســاتنا وإنتاجيــة اقتصادنــا الوطنــي. والشــكر والعرفــان موصــول إىل عمالئنــا الكــرام عــى وفائهــم، 
وإىل كافــة المســاهمين والعامليــن يف أمــالك العالميــة عــى انتمائهــم وجهودهــم، لتبقــى أمــالك العالميــة العالمــة المتميــزة يف قطــاع صناعــة التمويــل العقــاري يف 

المملكــة العربيــة الســعودية. 

والله الموفق؛؛؛

السادة مساهمي شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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كلمة الرئيس التنفيذي

عبد الله بن تركي السديري

التقرير السنوي 82020



لــم تكــن الســنة الماليــة 2020م ســنة اعتياديــة كغيرهــا مــن الســنوات، وقــد تكــون األصعــب خــالل نصــف القــرن األخيــر بســبب تفشــي جائحــة كورونــا مطلــع العــام، 
والــذي ألقــى بظــالل ثقيلــة للغايــة عــى األســواق العالميــة؛ لكــن تلــك النظــرة قــد تبــدو مختلفــة بعــض الشــيء بالنســبة لـــ »أمــالك العالميــة« ، بعــد أن أثبتــت الشــركة 
ــة تحقيــق معــدالت نمــو مســتقرة،  قدرتهــا عــى تخطــي الصعــاب يف قطــاع صناعــة التمويــل العقــاري يف المملكــة العربيــة الســعودية، نتيجــة تمّكنهــا مــن مواصل
ومضيهــا بخطــى ثابتــة عــى طريــق تنفيــذ تطلعاتهــا االســتراتيجية مســتندة يف ذلــك عــى فريــق عمــل يملــك خبــرات وكفــاءات متميــزة، وعــى التزامهــا بأعــى معاييــر 

المهنيــة واالحترافيــة التــي كانــت عــى الــدوام إحــدى محــركات الدفــع التــي تتمتــع بهــا لترّســخ موقعهــا المتقــدم بيــن منافســيها. 

حيــث أكــدت تبعــات جائحــة كورونــا، فاعليــة القاعــدة الصلبــة التــي ترتكــز عليهــا »أمــالك العالميــة« يف مزاولــة نشــاطها التمويلــي، وقدرتهــا عــى تحويــل التحديــات إىل 
فــرص مواتيــة للنمــو، مــع توافــر الحلــول التــي تكفــل اســتدامة أعمالهــا وعملياتهــا التشــغيلية عبــر منظومــة متقدمــة مــن اإلمكانيــات البشــرية والتقنيــة، ومســارات 
األعمــال البديلــة، التــي تعــزز مــن تنافســيتها وتدعــم ريادتهــا، وهــو مــا يفســر االرتفــاع يف مؤشــرات مســتوى رضــا العمــالء لــدى الشــركة. كمــا أبــدت الشــركة طيلــة 
فتــرة التعامــل مــع الجائحــة قــدرة فائقــة عــى االســتمرار بتقديــم خدماتهــا دون توقــف مــع اتخــاذ أقصــى درجــات االلتــزام واالســتجابة لإجــراءات االحترازيــة الموجهــة 
للحفــاظ عــى ســالمة وصحــة منســوبيها وعمالئهــا، مــن خــالل تبنــي مفهــوم العمــل عــن ُبعــد، واالعتمــاد عــى القنــوات اإللكترونيــة يف عملياتهــا التشــغيلية، إىل جانــب ما 
اتخذتــه مــن تدابيــر وقائيــة عــى صعيــد بيئــة العمــل الداخليــة تراعــي مفهــوم التباعــد االجتماعــي، والتعقيــم المســتمر، وفحــص الموظفيــن والزائريــن إىل مبنــى الشــركة. 

ــال الالفــت عــى االكتتــاب العــام عــى أســهم الشــركة، حيــث بلغــت تغطيــة المؤسســات االســتثمارية 4.9 مــرة، وبلغــت تغطيــة  وفــي منتصــف 2020م، جــاء اإلقب
المكتتبيــن األفــراد 26.9 مــرة، وبتغطيــة إجماليــة بلغــت 7.7 مــرة، وليتــم إدراج »أمــالك العالميــة« يف الســوق الماليــة الســعودية »تــداول« يف شــهر يوليــو 2020م 
كأول شــركة ُتطــرح لالكتتــاب العــام بعــد أزمــة كوفيــد19-. وكمــا يعــد هــذا اإلكتتــاب األول مــن نوعــه، بحيــث اعتمــد عــى المنصــات اإللكترونيــة والرقميــة كقنــوات 
رســمية لحملــة اإلكتتــاب العــام األولــي. هــذا اإلســتحقاق التاريخــي لــه أهميــة وأبعــاٍد تنظيميــة وماليــة واســتثمارية، مــن شــأنها تحفيــز جاذبيــة الشــركة، والمضــي 

بخارطــة طريقهــا نحــو مســتقبلها يف النمــو واالزدهــار. 

وبمــوازاة تلــك الخطــوة، كانــت »أمــالك العالميــة« يف عــام 2020م عــى موعــد مــع العديــد مــن المحطــات المهمــة. حيــث جــددت شــراكتها مــع الشــركة الســعودية 
إلعــادة التمويــل يف اتفاقيــة جديــدة تســهم يف زيــادة قــدرة المنــح لــدى الشــركة وتمكينهــا مــن التوســع بأنشــطتها التمويليــة لألفــراد، بمــا يتناغــم ومعــدالت الطلــب 

المتناميــة يف الســوق المحليــة عــى منتجــات التمويــل العقــاري.

اســتطاعت أمــالك العالميــة يف نهايــة 2020م مــن تســجيل نمــو يف محافظهــا التمويليــة يتجــاوز %4.8، وذلــك بالرغــم مــن بيعهــا لمجموعــة مــن المحافــظ تتجــاوز 
قيمتهــا 459.6 مليــون ريــال ســعودي. كمــا نمــا صافــي الربــح قبــل الــزكاة بمعــدل %13.1 بعــد بلوغــه 115.4 مليــون ريــال ســعودي. يف حيــن بلــغ معــدل العائــد عــى 

األصــول قبــل الــزكاة %3.3، ومعــدل العائــد عــى حقــوق المســاهمين قبــل الــزكاة 10%.

كمــا وعملــت الشــركة عــى تركيــز جهودهــا يف مجــال تطويــر قنواتهــا التفاعليــة واإللكترونيــة وأتمتــة عملياتهــا التمويليــة والتشــغيلية لتعزيــز تحولهــا الرقمــي، بمــا 
ــادة قــدرة  ــاره الداعــم الرئيــس لزي ــم عــى االبتــكار عــى اعتب ــة، مــع االســتمرار يف النهــج القائ ــة الذكي يمّكنهــا مــن رفــع جاهزيتهــا نحــو مســتقبل الصناعــة التمويلي

الشــركة عــى تقديــم حلــول متكاملــة وذات قيمــة مضافــة تســتجيب لتطلعــات عمالئهــا. 
وإذ نــودع عامــًا ونســتقبل عامــًا جديــد، فإننــا يف أمــالك العالميــة نؤكــد حرصنــا الدائــم عــى االســتثمار يف رأس مالنــا البشــري عــى اعتبــاره أولويــة اســتراتيجية لتحقيــق 
تطلعــات الشــركات يف تعظيــم مكاســبها، وتنميــة إنجازاتهــا، واالحتفــاظ بمكانتهــا كنمــوذج رائــد ســيبقى ركنــًا أساســيًا مــن أركان قطــاع التمويــل العقــاري الواعــد يف 

المملكــة، وركيــزة رئيســة مــن ركائــز نمــوه.

وال بــد يف هــذا المقــام، مــن توجيــه جزيــل الشــكر والتقديــر إىل خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده األميــن، وإىل كافــة شــركائنا مــن الجهــات الحكوميــة وشــبه 
الحكوميــة والخاصــة وعــى جهودهــم المتواصلــة لدعــم هــذا القطــاع الحيــوي وتحفيــز دوره يف خدمــة االقتصــاد الوطنــي، وعــى رأســها البنــك المركــزي الســعودي، 
ووزارة اإلســكان، وهيئــة ســوق المــال، وصنــدوق التنميــة العقــاري، والشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل، والســوق الماليــة الســعودية )تــداول( عــى دعمهــم 

ــة.  ومســاندتهم الدائم

والله الموّفق ؛؛؛

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

9 التقرير السنوي 2020
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ــة تأسســت يف عــام 2007م، وُمدرجــة يف الســوق الماليــة الســعودية »تــداول« منــذ يوليــو  أمــالك العالميــة للتمويــل العقــاري هــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفل
2020،  وكانــت  أول شــركة ُيرخــص لهــا مــن قبــل البنــك المركــزي 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.

يف عــام 2020، أكملــت أمــالك العالميــة عامهــا الثالــث عشــر كشــركة رائــدة يف قطــاع التمويــل العقــاري، 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 ومنتجاتها 
وبرامجهــا. وتتمثــل أهدافهــا الرئيســية يف خدمــة قطاعــي األفــراد والشــركات معتمــدة يف ذلــك عــى الفهــم العميــق إلحتياجــات الســوق يف المملكــة العربيــة الســعودية 
وأيضــا عــى اإلدراك التــام للتحديــات المتعــددة التــي تواجــه هــذه اإلحتياجــات مــن خــالل إداراتهــا وقطاعــات 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 ومتكاملــه.

وفــي ســعيها لمواصلــة ريادتهــا وصدارتهــا، تلتــزم شــركة أمــالك العالميــة للتمويــل العقــاري يف تحديــث وتطويــر اســتراتيجيات أعمالهــا واســتراتيجياتها التشــغيلية بمــا 
يضمــن مســاهمتها يف تذليــل العقبــات والتحديــات الحاليــة والمســتقبلية التــي تواجــه ســوق التمويــل العقــاري الســعودي تلبيــًة إلحتياجــات العمــالء والمســتفيدين.

ومن أبرز اإلنجازات والتطورات التي حققتها الشركة منذ تأسيسها مايلي:

3. أمالك العالمية ... مسيرة تفوق

أبرز التطورات واإلنجازاتالتاريخ

2007م

• 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 المالئة المالية.
• افتتاح فرع الرياض.

2008م
• توسع أعمال الشركة ليشمل المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية.

• تحقيق الشركة ألرباح بعد سنة من تأسيسها.

2009م
• تقديم منتج البيع عى الخارطة كأول منتج من نوعه يف المملكة.

• نمو المحفظة التمويلية بنسبه %45.

2010م
• نمو المحفظة التمويلية بنسبة 35%.

• الحصول عى جائزة أفضل برنامج للتمويل والتطوير العقاري.

2011م
• نمو المحفظة التمويلية بنسبه %42.

• الحصول عى جائزة برنامج التمويل العقاري للمطورين.
• تخفيض رأس المال من مليار ريال سعودي اىل )877,500,000( ريال سعودي
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2012م

• 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%.2013م

2014م
• الحصول عى رخصة من البنك المركزي السعودي كأول شركة تمويل عقاري تحصل عى الرخصة.

• إنشاء نظام العتماد الموافقات الفورية عبر األنترنت، وتعتبر األوىل من نوعها يف المملكة العربية السعودية.

2015م
• وصول العقود التمويلية ألكثر من )1,000( عقد.

• الحصول عى جائزة أفضل برنامج تمويل عقاري للشركات حتى سنة 2014م.

2016م

• 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.

2017م

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

• طرح برنامج اسهم 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 

2018م

• تنفيذ ثاني عملية بيع لمحفظة تمويلية بقيمة مائه وأربعة ماليين و ستمائة وخمسون الف و سبعمائة و تسعة )104,650,709( ريال.
• توقيع اتفاقية البيع المباشر لمنتج البيع عى الخارطه مع صندوق التنمية العقارية.

• إجراء تعديالت يف الهيكل التنظيمي بحسب المتطلبات النظامية من البنك المركزي السعودي »ساما« بحيث:
       - تم إنشاء وحدة مستقلة )لألمن السيبراني( ضمن قطاع المخاطر واإلئتمان.

       - تم إنشاء وحدة معالجة شكاوى العمالء ترتبط وظيفيا بالمدير التنفيذي لقطاع األفراد، وإداريا بالرئيس التنفيذي لشركة أمالك العالمية.
• نمو عدد العقود لألفراد لعام 2018 بنسبه 87 %. 

• 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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2019م

• إطالق نظام إدارة التمويل اإلسالمي )تيمينوس 24( خالل منتصف السنة.
• تنفيذ عمليتي بيع محافظ تمويلية بقيمة تتجاوز 235 مليون ريال.

• تكريم وزارة اإلسكان ألمالك العالمية كأفضل شركة تمويل عقاري للربع الثالث من عام 2019م.
• تدشين فرع الشركات ورجال األعمال يف جدة.

• بلوغ إجمالي النمو يف مبالغ التمويل الخاصة بالشركات حوالي 29%.
• بلوغ إجمالي النمو يف مبالغ التمويل الخاصة باألفراد حوالي 90%

• الحصول عى موافقة هيئة سوق المال عى طلب شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري تسجيل وطرح أسهمها لالكتتاب العام 

2020م

• تدشين المقر الرئيسي الجديد للشركة يف الرياض.
• إدراج شركة »أمالك العالمية« يف السوق المالية السعودية »تداول« يف شهر يوليو 2020م.

• تنفيذ أربع عمليات بيع محافظ بقيمة تتجاوز 459 مليون ريال.
• معدل العائد عى حقوق المساهمين قبل الزكاة تجاوز 10%.
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أن نكون الخيار األول يف التمويل العقاري.

- تقديم مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية المبتكرة وذات القيمة المضافة لعمالئنا والمبنية عى اسس طويلة األمد من الثقة والفائدة المتبادلة.

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

- تمييز موظفينا كموارد ثمينة وتحفيزهم ألطالق مكامن ابداعهم وتوسيع مدارك المعرفة لديهم.

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

االبتكــــــــار: السعي دوما اىل التمّيز والتطور واألبداع لمواكبة كافة المستجدات يف قطاع أعمالنا.

القيــــــــادة: البقاء يف الصدارة بأعى المقاييس يف كل أعمالنا لتقديم قيمة مضافة توازي احتياجات عمالئنا وأكثر.

الثقـــــــــــــة: الحفاظ عى عالقات قوية ومتينة مع جميع شركائنا أساسها الشفافية والعدالة واألنصاف والتقدير المتبادل.

الكفـــــــاءة: 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. 

4. استراتيجيتنا
4.1. الرؤية والمهام والقيم

رؤيتنـــــــا:

أهدافنا   .4.2
ــة ريادتهــا وتصدرهــا يف تقديــم خدمــات التمويــل العقــاري المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية وزيــادة عائداتهــا  تهــدف شــركة أمــالك العالميــة يف مواصل
بشــكل متــوازن وعــى وتيــرة ثابتــة عــى النحــو الــذي يرســخ مكانتهــا ودورهــا القيــادي ضمــن قطــاع 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.

وفــي ســعيها لمواصلــة ريادتهــا وصدارتهــا، تلتــزم شــركة أمــالك العالميــة للتمويــل العقاري يف تحديــث وتطوير اســتراتيجيات أعمالها واســتراتيجياتها التشــغيلية بما 
يضمــن مســاهمتها يف تذليــل العقبــات والتحديــات الحاليــة والمســتقبلية التــي تواجــه ســوق التمويــل العقاري الســعودي تلبيــًة إلحتياجات العمالء والمســتفيدين.

ومن أبرز اإلنجازات والتطورات التي حققتها الشركة منذ تأسيسها مايلي:

تطوير أعمال قطاع الشركات 
بالنظر إىل التركيز المتزايد لدعم القطاع الخاص يف المملكة، تقوم الشركة حاليا بزيادة القطاعات المستهدفة من شريحة الشركات وذوي المالئه الماليه مع 

األخذ بعين اإلعتبار القطاعات النامية بمستويات مخاطر مقبولة. هذا باإلضافة إىل استهدافها الشركات والمستثمرين الذين يتطلعون للتوسع وزيادة أحجام 
استثماراتهم العقاريه.

مهمتنــــا:

قيمنا:
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التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة
ُيعــد عمــل الشــركة مــع الجهــات والقطاعــات الحكوميــة محــور اســتراتيجي مهــم للشــركة. وبالنظــر إىل دخــل الفــرد وإىل مبــادرات المملكــة 
ــدة  ــر منتجــات تمويــل عقــاري جدي ــك المســكن األول لألفــراد، تــرى الشــركة فــرص يف المســاهمة عــن طريــق تطوي يف تذليــل مصاعــب تمل
وتطويــر منتجاتهــا التمويليــة الحاليــة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات ســوق التمويــل العقــاري. ومــن المنتجــات المطــورة التــي تعمــل الشــركة 
ــة المتزايــدة والمتناقصــة، كمــا تقــوم الشــركة بالمشــاركة يف برامــج التمويــل المدعــوم  عــى توســيع نطاقهــا، هــي خاصيــة األقســاط المرن

المقــدم مــن وزارة اإلســكان.

إدارة هيكلة رأس المال 
ــق عكفــت الشــركة عــى  ــد عــى رأس المــال. ومــن هــذا المنطل ــم العائ ــه وتعظي ــة عالي ــاء رأس مــال ذو فعالي نمــوذج عمــل الشــركة هــو بن
تنويــع مصــادر التمويــل 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 العالقــه، مثــل بيــع المحافــظ التمويليــة، لتحقيــق طموحاتهــا يف 

التنميــة المســتدامة وتقليــل المخاطــر.

إدارة المخاطر  
ــر  ــإن التطوي ــة ف ــة الحالي ــات االقتصادي ــوي لنجــاح الشــركة. ونظــرا إىل المصاعــب والتحدي ــة الســليمة هــي المحــرك الحي إن المحافــظ اإلئتماني
والتحســين المســتمرين لنمــوذج عمــل إدارة المخاطــر باإلســتثمار يف النظــم والبنــى التحتيــة، والكفــاءات البشــرية، وتطويــر سياســات وإجــراءات 

إدارة المخاطــر يعــد ضــرورة إســتراتيجية للحفــاظ عــى القــوة االئتمانيــة للمحفظــة.

التحول الرقمي والتقني 
ــا،  ــة حالي ــج القائم ــم والبرام ــدرات النظ ــيع ق ــات لتوس ــة المعلوم ــة لتقني ــة التحتي ــر البني ــتثمار يف تطوي ــة باإلس ــالك العالمي ــركة أم ــوم ش تق
واســتخدام النظــم والبرامــج الالزمــة لرفــع مســتوى كفــاءه األعمــال بالشــركه، بحيــث كان االســتهداف الرئيســي يف مجــاالت التعامــالت 
والعمليــات الداخليــة، وخدمــة العمــالء، وإدارة المخاطــر، والحوكمــة، وأخيــرا وليــس آخــرا، إدارة البيانــات والمعلومــات. وتواصــل أمــالك 
العالميــة اســتثمارها وتطويرهــا يف نظــام إدارة التمويــل اإلســالمي )تيمينــوس 24(، باإلضافــة إىل عمــل التحســينات المالئمــة لنمــوذج عمــل 
ــز الكفــاءة والجــودة والدقــة، ورفــع مســتوى رضــى  الشــركة عــى النظــام، وذلــك لتبســيط وتســريع إجــراءات تنفيــذ عمليــات التمويــل، وتعزي
ــزات  ــب مي ــن كس ــة م ــالك العالمي ــن أم ــا يمك ــوال مم ــيل األم ــات غس ــال وعملي ــف االحتي ــات كش ــر ممارس ــه بتطوي ــع إقران ــذا وم ــالء. ه العم

تنافســية ومســتدامه يف ســوق التمويــل العقــاري.

تطوير ودعم الموارد البشرية 
ــق  ــة . حيــث أن الشــركة تســتثمر يف مواردهــا البشــرية عــن طري ــات أمــالك العالمي يعــد إيجــاد وتوظيــف والحفــاظ عــى المواهــب مــن أولوي
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 طبقــت برنامــج منــح أســهم للموظفيــن. 
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التطوير المســتمر لخدمة العمالء
التطويــر والتحســين المســتمر لخدمــات العمــالء أحــد أهــم األركان الرئيســية ألمــالك العالميــة ومنتجاتهــا، وذلــك ألن رضــا العمــالء يعــد عامــال 
رئيســيا لمكانــة الشــركة بيــن منافســيها. واســتطاعت الشــركة بحســب آخــر دراســة مســتقلة يف 2020م أن تجتــاز نســبة %86.3 لمــدى رضــا 

عمالئهــا مــن قطاعــات األفــراد والشــركات. وللمحافظــة عــى هــذه النســبة، فــإن تركيــز الشــركة ســيكون منصبــا عــى:

• تقليــل عــدد أيام تنفيــذ عمليات التمويل.

• تطــويـــر وتحسيــــن خــدمـــــات العمــالء.

• تطوير وتحســين خدماتها اإللكتـــرونية.

• تحسيـــــن معالجـــــة شكـــاوى العمـالء.
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5. نبذة عن قطاعات وإدارات الشركة  الرئيسية

5.1. وصف األنشطة الرئيسية للشركة:
ــة أعمــال نشــاط التمويــل العقــاري للشــركات واألفــراد مــن خــالل تقديــم عــدد مــن المنتجــات  يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة يف مزاول
ــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية ) مرابحــة ، اجــارة ، إجــارة موصوفــة يف الذمــة للعمــالء مــن األفــراد والشــركات ( و  التمويلي
ــة شــركات التمويــل والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة ذات العالقــة والقواعــد والتعليمــات الصــادرة عــن  وفقــًا لنظــام الشــركات ونظــام مراقب

ــة. ــات المختص الجه

نبذة عن أهم قطاعات وإدارات الشــركة:  .5.2

قطاع اإلســتراتيجية والتســويق:
يتمحوردورقطــاع اإلســتراتيجية 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 عــى مراجعــة 

ــة. ــالك العالمي ــل أم ــط عم ــتراتيجيات وخط ــا بإس ــا وربطه ــادة هيكلته ــركة وإع ــة يف الش ــراءات المتبع ــات واإلج السياس

ويعنــى هــذا القطــاع أيضــا بتعديــل وتطويــر المنتجــات القائمــة حاليــا لــدى الشــركة، وبنــاء منتجــات جديــدة تتناســب ووضــع ســوق 
ــدف  ــي ته ــويقية الت ــالت التس ــاء وإدارة الحم ــم وبن ــاع بتصمي ــدأ القط ــا يب ــى إثره ــتهدفة. وع ــرائح المس ــات والش ــاري والفئ ــل العق التموي
للوصــول إىل الشــرائح والفئــات المعنيــة، وتهــدف أيضــا إىل رفــع مســتوى الوعــي بعالمــة أمــالك العالميــة التجاريــة يف المملكــة. بــل ووســع 
ــق اإلســتهداف المباشــر لبعــض  ــال عــن طري ــة واألعم ــي التجزئ ــه لقطاع ــدد مــن الفــرص البيعي ــر ع ــوم بتوفي ــه ليق القطــاع مــن نطــاق أعمال

ــات. ــرائح والفئ الش

قطــاع الشــركات وأصحاب المالئــه المالية:
يقــدم قطــاع الشــركات مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن الحلــول والمنتجــات التمويليــة التــي تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، 
ــذه  ــل له ــود التموي ــة عق ــادًة بقيم ــدأ ع ــث تب ــتثمرين بحي ــركات ومس ــن ش ــة م ــة العالي ــات المالي ــالء ذواإلمكاني ــات العم ــتهدف متطلب وتس
الشــريحة مــن خمســة مالييــن ريــال ســعودي وتصــل إىل مائــة مليــون ريــال بفتــرات تمويليــة تصــل إىل أكثــر مــن خمــس ســنوات. وتكمــن 
ــرة الحجــم أو  ــرة, متوســطة وكبي ــة األمــد مــع العمــالء، ســواًء مــن الشــركات صغي اســتراتيجية قطــاع الشــركات يف إقامــة عالقــات طويل
ــر  ــم أعــى معايي ــك بتقدي ــى القطــاع كذل ــزة والمناســبة لهــم. وُيعن ــول المتمي ــم الحل ــكار وتقدي ــك إلبت ــة، وذل ــة عالي أشــخاص بمــالءات مالي

ــغ معــدل الرضــا لعمــالء قطــاع الشــركات %87.3 لعــام 2020م. إدارة العالقــة مــع العمــالء حيــث بل

األفراد:   قطاع 
ــة ســكنية لهــم ضمــن منتجــات  ــول تمويلي ــم حل ــة احتياجــات العمــالء وتقدي ــز لتلبي ــق عمــل متمي ــر فري ــراد بالشــركة عب يهــدف قطــاع االف
الشــركة المتعــددة وايضــا البرامــج التمويليــة بالتعــاون مــع وزارة االســكان وصنــدوق التنميــة العقــاري, يتميــز قطــاع االفــراد بوجــود 
ــوح  ــمه بالوض ــل متس ــل العمي ــة تموي ــل رحل ــة لجع ــات التمويلي ــائل الخدم ــل وس ــتخدام افض ــالء باس ــة العم ــن لخدم ــن متخصصي موظفي
والســهوله مــن خــالل مركــز العنايــة بالعميــل والموقــع االلكترونــي للخدمــات الذاتيــة وقــد بلغــت نســبة رضــا العمــالء عــن خدمــات التمويــل 

ــام 2020م. المقدمــة مــن الشــركة %84 لع



التقرير السنوي 222020

قطاع اإلســتثمار:
قــام قطــاع اإلســتثمار يف شــركة أمــالك  العالميــة بإســتثمارات رأســمالية يف عــدد مــن المشــروعات العقاريــة الســكنية مــن خــالل شــراكات متعــددة مــع 
مجموعــة مــن المطوريــن العقارييــن الســعوديين. وقــد حققــت تلــك اإلســتثمارات نجاحــات تمثلــت يف تحقيــق عوائــد أثــرت إيجابيــا عــى ربحيــة الشــركة 

يف الســنوات الســابقة.

وتوافقــًا مــع األنظمــة ذات العالقــة وتماشــيًا مــع أحــكام نظــام التمويــل العقــاري والترخيــص الممنــوح مــن البنــك المركــزي الســعودي يف 
عــام 2014م، فقــد راعــت الشــركة وقــف اإلســتثمارات الرأســمالية يف المشــاريع العقاريــة، وحصلــت عــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي 

»ســاما« بخصــوص اســتمرار اإلســتثمارات القائمــة حاليــا لحيــن التخــارج منهــا بالكامــل، والمتوقــع أن يتــم بنهايــة عــام 2021م.

قطــاع اإلئتمان والمخاطر:
تولــي شــركة أمــالك أهتمــام كبيــر بقطــاع اإلئتمــان والمخاطــر و قــد تــم وضــع أســتراتيجية واضحــة يتــم إدارتهــا مــن خــالل مجلــس اإلدارة  
ــلبا  ــر س ــأنها التأثي ــن ش ــي م ــر الت ــع بالمخاط ــي تضطل ــرى و الت ــة األخ ــة الداخلي ــان الفرعي ــس اإلدارة و اللج ــة لمجل ــر التابع ــة المخاط ولجن
عــى أهــداف و رؤيــة الشــركة ، باالضافــة إىل التأكــد مــن جــودة المحفظــة االئتمانيــة ووضــع آليــة لتحديــد وقيــاس وتصحيــح المخاطــر التــي 
قــد تتعــرض لهــا الشــركة خــالل ممارســة أنشــطتها وذلــك ضمــن اطــار متكامــل يتضمــن ادارة المخاطــر التشــغيلية والســوقية والقانونيــة 
ومخاطــر الســمعة والســيولة وامــن المعلومــات، وذلــك تحــت اشــراف مجلــس االدارة واللجــان المنبثقــة منــه باالضافــة إىل لجــان المخاطــر 

الداخليــة وبمــا يســهم يف تحقيــق اهــداف الشــركة و يفــي بمتطلبــات  الجهــات التنظيميــة و الرقابيــة.

ويقــوم قطــاع االئتمــان والمخاطــر يف شــركة أمــالك بــإدارة مخاطــر االئتمــان لقطاعــي الشــركات واالفــراد ومــا يتعلــق بهمــا مــن معالجــة الديــون 
المتعثــرة و انشــطة أرشــفة العقــود والتحصيــل مــن العمــالء وذلــك بغــرض المحافظــة عــى جــودة أصــول الشــركة و بالتالــي تحقيــق أهدافهــا. 
ــى إدارة  ــاعة ع ــدار الس ــى م ــل ع ــيبراني تعم ــن الس ــتقلة لألم ــدة مس ــاع وح ــم القط ــث يض ــات، بحي ــة المعلوم ــن وحماي ــا بأم ــي اهتمام ــا يول كم

ــى حــد ممكــن. ــة وتحجيمهــا إىل أدن ــع أنظمــة الشــركة وعملياتهــا والحــد مــن المخاطــر المعلوماتي ــط األساســية لجمي الضواب

قطاع المالية والعمليات وتقنية المعلومات:
يتكون القطاع من ثالثة ادارات وهي:

اإلدارة المالية  
ــات التحــوط وإدارة النقــد،  ــة، واتخــاذ قــرارات التمويــل وعملي ــا إدارة التســهيالت االئتماني ــة عــدد مــن المســؤوليات منه  تتــوىل االدارة المالي
وتنفيــذ ومطابقــة اإلجــراءات الماليــة للشــركة، وتعمــل اإلدارة عــى تنســيق أي عمليــات متعلقــة بــادارة موجــودات ومطلوبــات الشــركة. وعــى 
المســتوى اإلجرائــي تعمــل اإلداراة الماليــة عــى تحقيــق تطــورًا يف األداء وجــودة التقاريــر ، وتطويــر األســاليب الرقابيــة، والتركيــز عــى االنتهــاء 
مــن أتمتــة إجــراءات المدفوعــات والمطابقــات وحســابات البنــوك، كمــا تقــوم بإعــداد القوائــم الماليــة والموازنــات التخطيطيــة والتقاريــر 

اإلداريــة واإلشــرافية. 

ادارة العمليات 
وتتمثــل المهــام  الرئيســية إلدارة العمليــات يف تقديــم المســاندة المتعلقــة بتســجيل وإدارة ورقابــة معلومــات العمــالء الحالييــن والمتوقعيــن 
للشــركة، وتنفيــذ خدمــات مــا بعــد البيــع للعمــالء، والتــي تشــمل تحليــل ومراجعــة وتحديــث البيانــات الخاصــة بالعمــالء وبيانــات التمويــل، وتعتمــد 

إدارة العمليــات عــى أنظمــة وإجــراءات تســاهم يف متابعــة العمليــات المتعلقــة بجــودة المدخــالت والمخرجــات لبيانــات العمــالء.

ادارة تقنية المعلومات 
يرتكــز عمــل إدارة تقنيــة المعلومــات عــى التطويــر المســتمر بتحديــث أنظمــة الشــركة مــع االلتــزام بالتقيــد وتوفيــر معاييــر حمايــة معلومــات 
العمــالء، ومواكبــة احتياجــات الشــركة مــن التقاريــر والمعلومــات الالزمــة لتســيير أعمالهــا، ويقــوم القســم عــى تخطــي الكثيــر مــن التحديــات ومــن 
ابرزهــا تعزيــز أمــن المعلومــات الــذي يعــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه قطاعــات األعمــال حــول العالــم. كمــا تقــوم إدارة تقنيــة المعلومــات بتطبيــق 
التحســينات المالئمــة عــى أنظمــة الشــركة، والتــي تســاهم يف رفــع فعاليــة وكفــاءه األداء، وتعزيــز القــدرة عــى الحصــول عــى تقاريــر تدعــم ســرعة 

اتخــاذ القــرار، وتســهيل متطلبــات العمــالء والمســتفيدين مــن المعلومــات.



23 التقرير السنوي 2020

قطاع الموارد البشــرية واإلدارية:
يتمحــور دور قطــاع المــوارد البشــرية والشــؤون اإلداريــة حــول وضــع خطــط اســتراتيجية وتشــغيلية إلســتقطاب 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 %90.6 يف نهايــة 
عــام 2020م، وعمــل المبــادرات الالزمــة لتحســين بيئــة العمــل ورفــع مســتوى الرضــا الوظيفــي باإلضافــة إىل وضــع خطــط ســنوية لتدريــب وتطويــر الموظفيــن.

قطــاع إدارة الحوكمة والشــؤون القانونية:
يعنــى قطــاع إدارة الحوكمــة والشــؤون القانونيــة بتطبيــق الحوكمــة يف شــركة أمــالك العالميــة بمــا يتماشــى مــع أحــكام نظــام الشــركات ولوائــح هيئــة ســوق المــال، ومــا يصــدر مــن البنــك 

المركــزي الســعودي )ســاما( مــن تعاميــم ولوائــح وضوابــط, كمــا تعنــى إدارة الحوكمــة كذلــك بتطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركة المعتمــدة بمــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقة. 

وينــاط بــاإلدارة القانونيــة التــي تتبــع تنظيميــًا لهــذا القطــاع بتقديم اإلستشــارات القانونيــة الالزمة لجميع أقســام وإدارات الشــركة بحســب طبيعة األعمــال اليومية. وكما 
تقوم اإلدارة القانونية بإدارة القضايا المســندة إليها و متابعتها و تمثيل الشــركة أمام الجهات القضائية و التي تشــمل قضايا العقود التمويلية و العقود غير التمويلية.

كمــا تعنــى اإلدارة القانونيــة بتقديــم أعمــال أمانــة الهيئــة الشــرعية كجهــاز فنــي وإداري تأســس بغــرض مســاندة الهيئــة الشــرعية يف تحقيــق أهدافهــا وأداء أعمالهــا وذلــك مــن خالل دراســة 
معامــالت الشــركة وأنشــطتها دراســة شــاملة، وتجهيزهــا للعــرض عــى الهيئــة الشــرعية إلصــدار مــا يلــزم بشــأنها، وصياغــة جميــع مــا يقــرر عن الهيئــة الشــرعية، ومتابعتــه وتبليغــه إلدارات 
الشــركة، والعمل عى توثيق ذلك، وأرشــفته، والتحقق من مطابقة جميع أعمال الشــركة وإجراءاتها التنفيذية ألحكام الشــريعة اإلســالمية حســب القرارات الصادرة من الهيئة الشــرعية.

إدارة االلتزام ومكافحة غســل األموال:
تعمــل إدارة اإللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال عــى متابعــة كل مــا يســتجد مــن أنظمــة أو تعديــالت تطــرأ عليهــا وترجمــة تلــك التغيــرات والمســتجدات عــى السياســات 
واإلجــراءات الداخليــة للشــركة لضمــان اإللتــزام التــام باألنظمــة والقوانيــن الصــادرة مــن الجهات التشــريعية يف شــأن مكافحــة الجرائــم المالية وعى األخص مكافحة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومكافحــة األحتيــال. وخــالل العــام 2020م أجــرت الشــركة مراجعــة عــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة بمــا يهــدف لتعزيــز بيئــة اإللتــزام ، و 

مكافحــة الجرائــم الماليــة عــى وجــه الخصــوص امتثــااًل للتغيــرات التــي طــرأت عــى األنظمــة والقوانيــن التــي تخضــع لهــا شــركة أمــالك  العالميــة للتمويــل العقــاري.

وتماشــيًا مــع المتطلبــات اإلشــرافية فقــد قامــت إدارة اإللتــزام خــالل العــام  بالعمــل عــى إعــداد تقاريــر توضــح  مــدى التــزام الشــركة  باألنظمــة 
ــة المراجعــة، ومــن ثــم إىل مجلــس اإلدارة،  والتــي تضمنــت تقييمــًا بالمخاطــر المتعلقــة باإللتــزام  والقوانيــن، وروعــي أن تقــدم هــذه التقاريــر إىل  لجن
ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي تواجــه الشــركة باإلضافــة إىل العمليــات واإلجــراءات القائمــة وإقتــراح أي تعديــالت أو تغيــرات عليهــا.

ولتنميــة وتطويــر الكــوادر البشــرية، تقــوم الشــركة بتدريــب موظفيهــا بشــكل ســنوي عــى مناحــي اإللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال 
ــات  ــتباه بعملي ــرات االش ــة مؤش ــم مراجع ــا ت ــن. كم ــن الموظفي ــزام بي ــة اإللت ــز ثقاف ــي يف تعزي ــر إيجاب ــذا أث ــد كان له ــاب، وق ــل اإلره وتموي
ــا. ــا عــى موظفــي الشــركة للعمــل بموجبه ــا وتعميمه ــال وتحديثه ــات األحتي ــل اإلرهــاب ومؤشــرات االشــتباه بعملي غســل األمــوال وتموي

إدارة المراجعــة الداخلية:
تعــد إدارة المراجعــة الداخليــة جــزءًا أصيــاًل ال يتجــّزأ مــن إطــار الرقابــة الداخليــة والحوكمــة يف الشــركة، ال ســيما وقــد آوكل 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 العربيــة الســعودية.

 وتتبــع إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة خطــط وسياســات معتمــدة لتقييــم وتحســين فاعليــة الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر والحوكمــة بما يضمــن أن تكون جميعها 
متوافقــة مــع أفضــل الممارســات والمعاييــر مــن خــالل تقديــم المشــورة والتوصيــة بإطــار مهنــي وموضوعــي، وذلــك بغرض تعزيــز الرقابــة الداخليــة وحماية أصول الشــركة.   

وإنطالقــًا مــن المهــام الموكلــه لهــا، تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة برفــع تقاريردوريــة وســنوية للجنــة المراجعــة تتضمــن المالحظــات ونقــاط الضعــف 
الخاصــة بتطبيــق إجــراءات الرقابــة الداخليــة باإلضافــة إىل دراســة التأثيــرات المحتملــة عــى إجــراءات العمــل والمعامــالت الخاصــة بالشــركة، مع تســليط 
اإلهتمــام عــى األنشــطة ذات المخاطــر العاليــة والمتوســطة، كمــا يتضمــن كل تقريــر عــى التوصيــات الخاصــة بآليــة التعامــل مــع هــذه المالحظــات 

بهــدف إضافــة قيمــة للشــركة وتحســين عملياتهــا وكذلــك لتقييــم وتحســين فاعليــة عمليــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر.
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قطاع اإلســتثمار:
قــام قطــاع اإلســتثمار يف شــركة أمــالك  العالميــة بإســتثمارات رأســمالية يف عــدد مــن المشــروعات العقاريــة الســكنية مــن خــالل شــراكات متعــددة مــع 
مجموعــة مــن المطوريــن العقارييــن الســعوديين. وقــد حققــت تلــك اإلســتثمارات نجاحــات تمثلــت يف تحقيــق عوائــد أثــرت إيجابيــا عــى ربحيــة الشــركة 

يف الســنوات الســابقة.

وتوافقــًا مــع األنظمــة ذات العالقــة وتماشــيًا مــع أحــكام نظــام التمويــل العقــاري والترخيــص الممنــوح مــن البنــك المركــزي الســعودي يف 
عــام 2014م، فقــد راعــت الشــركة وقــف اإلســتثمارات الرأســمالية يف المشــاريع العقاريــة، وحصلــت عــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي 

»ســاما« بخصــوص اســتمرار اإلســتثمارات القائمــة حاليــا لحيــن التخــارج منهــا بالكامــل، والمتوقــع أن يتــم بنهايــة عــام 2021م.

قطــاع اإلئتمان والمخاطر:
تولــي شــركة أمــالك أهتمــام كبيــر بقطــاع اإلئتمــان والمخاطــر و قــد تــم وضــع أســتراتيجية واضحــة يتــم إدارتهــا مــن خــالل مجلــس اإلدارة  
ــلبا  ــر س ــأنها التأثي ــن ش ــي م ــر الت ــع بالمخاط ــي تضطل ــرى و الت ــة األخ ــة الداخلي ــان الفرعي ــس اإلدارة و اللج ــة لمجل ــر التابع ــة المخاط ولجن
عــى أهــداف و رؤيــة الشــركة ، باالضافــة إىل التأكــد مــن جــودة المحفظــة االئتمانيــة ووضــع آليــة لتحديــد وقيــاس وتصحيــح المخاطــر التــي 
قــد تتعــرض لهــا الشــركة خــالل ممارســة أنشــطتها وذلــك ضمــن اطــار متكامــل يتضمــن ادارة المخاطــر التشــغيلية والســوقية والقانونيــة 
ومخاطــر الســمعة والســيولة وامــن المعلومــات، وذلــك تحــت اشــراف مجلــس االدارة واللجــان المنبثقــة منــه باالضافــة إىل لجــان المخاطــر 

الداخليــة وبمــا يســهم يف تحقيــق اهــداف الشــركة و يفــي بمتطلبــات  الجهــات التنظيميــة و الرقابيــة.

ويقــوم قطــاع االئتمــان والمخاطــر يف شــركة أمــالك بــإدارة مخاطــر االئتمــان لقطاعــي الشــركات واالفــراد ومــا يتعلــق بهمــا مــن معالجــة الديــون 
المتعثــرة و انشــطة أرشــفة العقــود والتحصيــل مــن العمــالء وذلــك بغــرض المحافظــة عــى جــودة أصــول الشــركة و بالتالــي تحقيــق أهدافهــا. 
ــى إدارة  ــاعة ع ــدار الس ــى م ــل ع ــيبراني تعم ــن الس ــتقلة لألم ــدة مس ــاع وح ــم القط ــث يض ــات، بحي ــة المعلوم ــن وحماي ــا بأم ــي اهتمام ــا يول كم

ــى حــد ممكــن. ــة وتحجيمهــا إىل أدن ــع أنظمــة الشــركة وعملياتهــا والحــد مــن المخاطــر المعلوماتي ــط األساســية لجمي الضواب

قطاع المالية والعمليات وتقنية المعلومات:
يتكون القطاع من ثالثة ادارات وهي:

اإلدارة المالية  
ــات التحــوط وإدارة النقــد،  ــة، واتخــاذ قــرارات التمويــل وعملي ــا إدارة التســهيالت االئتماني ــة عــدد مــن المســؤوليات منه  تتــوىل االدارة المالي
وتنفيــذ ومطابقــة اإلجــراءات الماليــة للشــركة، وتعمــل اإلدارة عــى تنســيق أي عمليــات متعلقــة بــادارة موجــودات ومطلوبــات الشــركة. وعــى 
المســتوى اإلجرائــي تعمــل اإلداراة الماليــة عــى تحقيــق تطــورًا يف األداء وجــودة التقاريــر ، وتطويــر األســاليب الرقابيــة، والتركيــز عــى االنتهــاء 
مــن أتمتــة إجــراءات المدفوعــات والمطابقــات وحســابات البنــوك، كمــا تقــوم بإعــداد القوائــم الماليــة والموازنــات التخطيطيــة والتقاريــر 

اإلداريــة واإلشــرافية. 

ادارة العمليات 
وتتمثــل المهــام  الرئيســية إلدارة العمليــات يف تقديــم المســاندة المتعلقــة بتســجيل وإدارة ورقابــة معلومــات العمــالء الحالييــن والمتوقعيــن 
للشــركة، وتنفيــذ خدمــات مــا بعــد البيــع للعمــالء، والتــي تشــمل تحليــل ومراجعــة وتحديــث البيانــات الخاصــة بالعمــالء وبيانــات التمويــل، وتعتمــد 

إدارة العمليــات عــى أنظمــة وإجــراءات تســاهم يف متابعــة العمليــات المتعلقــة بجــودة المدخــالت والمخرجــات لبيانــات العمــالء.

ادارة تقنية المعلومات 
يرتكــز عمــل إدارة تقنيــة المعلومــات عــى التطويــر المســتمر بتحديــث أنظمــة الشــركة مــع االلتــزام بالتقيــد وتوفيــر معاييــر حمايــة معلومــات 
العمــالء، ومواكبــة احتياجــات الشــركة مــن التقاريــر والمعلومــات الالزمــة لتســيير أعمالهــا، ويقــوم القســم عــى تخطــي الكثيــر مــن التحديــات ومــن 
ابرزهــا تعزيــز أمــن المعلومــات الــذي يعــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه قطاعــات األعمــال حــول العالــم. كمــا تقــوم إدارة تقنيــة المعلومــات بتطبيــق 
التحســينات المالئمــة عــى أنظمــة الشــركة، والتــي تســاهم يف رفــع فعاليــة وكفــاءه األداء، وتعزيــز القــدرة عــى الحصــول عــى تقاريــر تدعــم ســرعة 

اتخــاذ القــرار، وتســهيل متطلبــات العمــالء والمســتفيدين مــن المعلومــات.
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قطاع الموارد البشــرية واإلدارية:
يتمحــور دور قطــاع المــوارد البشــرية والشــؤون اإلداريــة حــول وضــع خطــط اســتراتيجية وتشــغيلية إلســتقطاب 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 %90.6 يف نهايــة 
عــام 2020م، وعمــل المبــادرات الالزمــة لتحســين بيئــة العمــل ورفــع مســتوى الرضــا الوظيفــي باإلضافــة إىل وضــع خطــط ســنوية لتدريــب وتطويــر الموظفيــن.

قطــاع إدارة الحوكمة والشــؤون القانونية:
يعنــى قطــاع إدارة الحوكمــة والشــؤون القانونيــة بتطبيــق الحوكمــة يف شــركة أمــالك العالميــة بمــا يتماشــى مــع أحــكام نظــام الشــركات ولوائــح هيئــة ســوق المــال، ومــا يصــدر مــن البنــك 

المركــزي الســعودي )ســاما( مــن تعاميــم ولوائــح وضوابــط, كمــا تعنــى إدارة الحوكمــة كذلــك بتطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركة المعتمــدة بمــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقة. 

وينــاط بــاإلدارة القانونيــة التــي تتبــع تنظيميــًا لهــذا القطــاع بتقديم اإلستشــارات القانونيــة الالزمة لجميع أقســام وإدارات الشــركة بحســب طبيعة األعمــال اليومية. وكما 
تقوم اإلدارة القانونية بإدارة القضايا المســندة إليها و متابعتها و تمثيل الشــركة أمام الجهات القضائية و التي تشــمل قضايا العقود التمويلية و العقود غير التمويلية.

كمــا تعنــى اإلدارة القانونيــة بتقديــم أعمــال أمانــة الهيئــة الشــرعية كجهــاز فنــي وإداري تأســس بغــرض مســاندة الهيئــة الشــرعية يف تحقيــق أهدافهــا وأداء أعمالهــا وذلــك مــن خالل دراســة 
معامــالت الشــركة وأنشــطتها دراســة شــاملة، وتجهيزهــا للعــرض عــى الهيئــة الشــرعية إلصــدار مــا يلــزم بشــأنها، وصياغــة جميــع مــا يقــرر عن الهيئــة الشــرعية، ومتابعتــه وتبليغــه إلدارات 
الشــركة، والعمل عى توثيق ذلك، وأرشــفته، والتحقق من مطابقة جميع أعمال الشــركة وإجراءاتها التنفيذية ألحكام الشــريعة اإلســالمية حســب القرارات الصادرة من الهيئة الشــرعية.

إدارة االلتزام ومكافحة غســل األموال:
تعمــل إدارة اإللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال عــى متابعــة كل مــا يســتجد مــن أنظمــة أو تعديــالت تطــرأ عليهــا وترجمــة تلــك التغيــرات والمســتجدات عــى السياســات 
واإلجــراءات الداخليــة للشــركة لضمــان اإللتــزام التــام باألنظمــة والقوانيــن الصــادرة مــن الجهات التشــريعية يف شــأن مكافحــة الجرائــم المالية وعى األخص مكافحة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومكافحــة األحتيــال. وخــالل العــام 2020م أجــرت الشــركة مراجعــة عــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة بمــا يهــدف لتعزيــز بيئــة اإللتــزام ، و 

مكافحــة الجرائــم الماليــة عــى وجــه الخصــوص امتثــااًل للتغيــرات التــي طــرأت عــى األنظمــة والقوانيــن التــي تخضــع لهــا شــركة أمــالك  العالميــة للتمويــل العقــاري.

وتماشــيًا مــع المتطلبــات اإلشــرافية فقــد قامــت إدارة اإللتــزام خــالل العــام  بالعمــل عــى إعــداد تقاريــر توضــح  مــدى التــزام الشــركة  باألنظمــة 
ــة المراجعــة، ومــن ثــم إىل مجلــس اإلدارة،  والتــي تضمنــت تقييمــًا بالمخاطــر المتعلقــة باإللتــزام  والقوانيــن، وروعــي أن تقــدم هــذه التقاريــر إىل  لجن
ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي تواجــه الشــركة باإلضافــة إىل العمليــات واإلجــراءات القائمــة وإقتــراح أي تعديــالت أو تغيــرات عليهــا.

ولتنميــة وتطويــر الكــوادر البشــرية، تقــوم الشــركة بتدريــب موظفيهــا بشــكل ســنوي عــى مناحــي اإللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال 
ــات  ــتباه بعملي ــرات االش ــة مؤش ــم مراجع ــا ت ــن. كم ــن الموظفي ــزام بي ــة اإللت ــز ثقاف ــي يف تعزي ــر إيجاب ــذا أث ــد كان له ــاب، وق ــل اإلره وتموي
ــا. ــا عــى موظفــي الشــركة للعمــل بموجبه ــا وتعميمه ــال وتحديثه ــات األحتي ــل اإلرهــاب ومؤشــرات االشــتباه بعملي غســل األمــوال وتموي

إدارة المراجعــة الداخلية:
تعــد إدارة المراجعــة الداخليــة جــزءًا أصيــاًل ال يتجــّزأ مــن إطــار الرقابــة الداخليــة والحوكمــة يف الشــركة، ال ســيما وقــد آوكل 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 العربيــة الســعودية.

 وتتبــع إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة خطــط وسياســات معتمــدة لتقييــم وتحســين فاعليــة الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر والحوكمــة بما يضمــن أن تكون جميعها 
متوافقــة مــع أفضــل الممارســات والمعاييــر مــن خــالل تقديــم المشــورة والتوصيــة بإطــار مهنــي وموضوعــي، وذلــك بغرض تعزيــز الرقابــة الداخليــة وحماية أصول الشــركة.   

وإنطالقــًا مــن المهــام الموكلــه لهــا، تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة برفــع تقاريردوريــة وســنوية للجنــة المراجعــة تتضمــن المالحظــات ونقــاط الضعــف 
الخاصــة بتطبيــق إجــراءات الرقابــة الداخليــة باإلضافــة إىل دراســة التأثيــرات المحتملــة عــى إجــراءات العمــل والمعامــالت الخاصــة بالشــركة، مع تســليط 
اإلهتمــام عــى األنشــطة ذات المخاطــر العاليــة والمتوســطة، كمــا يتضمــن كل تقريــر عــى التوصيــات الخاصــة بآليــة التعامــل مــع هــذه المالحظــات 

بهــدف إضافــة قيمــة للشــركة وتحســين عملياتهــا وكذلــك لتقييــم وتحســين فاعليــة عمليــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر.



التقرير السنوي 2020

6

رأس مال شركة 
أمالك العالمية

26



27 التقرير السنوي 2020

6. رأس مال شركة أمالك العالمية 
ملكية المالك الرئيسين ألسهم الشركة:

• البيانات الواردة أعاله كما يف 2020/12/31م.

النتائــج المالية وأبــرز نتائج أداء قطاعات األعمال  .6.1
شــهد العــام 2020م نمــوًا ملحوظــا يف الطلــب عــى التمويــل العقــاري الســكني وكان لتطبيــق السياســات والبرامــج الحكوميــة المتعلقــة بزيــادة تملــك المواطنيــن 
للمســاكن وتطبيــق عــدد مــن اإلجــراءات االقتصاديــة محفــزا لهــذا النمــو، كمــا أن الشــركة عملــت عــى المحافظــة عــى مركزهــا المالــي وتحقيــق نتائــج عكســت 

نمــوا يف نتائجهــا الماليــة.

كمــا حافظــت الشــركة عــى موقعهــا كأحــد أكبــر الشــركات غيــر المصرفيــة المرخصــة بتقديــم منتجــات التمويــل العقــاري يف المملكــة، و تتبــوء الشــركة دورًا 
ــة  ــادرات االســتراتیجیة للحكومــة يف ظــل رؤی ــازل يف المملكــة وبمــا يتوافــق مــع المب ــة المن ــادة نســبة ملكی ــادرات وزارة اإلســكان لزی يف المشــاركة يف مب
المملكــة 2030. وخــالل عــام 2020م قامــت أمــالك العالميــة بمالئمــة سیاســة التمويــل لدیهــا لتتماشــى مــع التغییــرات التــي أجرتھــا الســلطات الرقابیــة 
بھــدف توســیع إمكانیــة وصــول العمــالء للتمویــل العقــاري بشــكل عــادل، وأطلقــت الشــركة منتجــات تمويليــة إلتاحــة خیــارات أكبــر للعمــالء، كمــا ســتواصل 

أمــالك العمــل مــع وزارة اإلســكان و صنــدوق التنمیــة العقاریــة خــالل األعــوام القادمــة.

وتظهــر نتائــج العــام 2020م يف قائمــة المركــز المالــي ارتفاعــًا يف أصــول أو موجــودات الشــركة لتصــل اىل 3,580.4  مليــون ريــال مقارنــة بـــمبلغ 3,405.2 
ــر  ــال للعــام 2019م،  والجدي ــون ري ــل 3,197.6  ملي ــال للعــام 2020م مقاب ــون ري ــة 3,352.3  ملي ــل المحافــظ التمويلي ــال عــن العــام 2019م، تمث ــون ري ملي
ــك يف  ــام 2020م، و ُأخــذ ذل ــال خــالل الع ــون ري ــل بقيمــة تتجــاوز 459 ملي ــادة التموي ــة للشــركة الســعودية إلع ــر أن الشــركة باعــت محافــظ تمويلي بالذك
ــي المحافــظ التمويليــة القائمــة والمــدارة قــد زادت يف مجملهــا عــن العــام الماضــي بنســبه تتجــاوز %14.9،  وازدادت أرصــدة التمويــل  ــار فــإن إجمال اإلعتب
مــن البنــوك بمــا يف ذلــك ودائــع البنــك المركــزي الســعودي لتبلــغ 2,246.9  مليــون ريــال مقابــل 2,080.4  مليــون ريــال يف العــام 2019م ممــا يعكــس زيــادة 
القــدرة التمويليــة . وارتفعــت حقــوق الملكيــة لتصــل اىل 1,148.4   مليــون ريــال مقارنــة بمبلــغ 1,125.3  مليــون ريــال للعــام الماضــي ، وقــد تــم خــالل العــام 
2020م توزيــع أربــاح نقديــة عــن العــام 2019م بمبلــغ 67.9 مليــون ريــال وبمعــدل 0.75 هللــة للســهم الواحــد ، وبلغــت مخصصــات االئتمــان 93.8 مليــون 

ريــال بزيــادة 5.4  مليــون ريــال بمــا يتوافــق مــع المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( بمــا يف ذلــك شــطب مبلــغ 1.3 مليــون ريــال ســعودي.

يف قائمــة الدخــل انخفــض إجمالــي اإليــرادات مــن عمليــات التمويــل ليصــل إىل274.1  مليــون ريــال مقارنــة مــع 292.6  مليــون ريــال يف العــام 
المالــي 2019م لتعكــس %6.3 انخفــاض يف االيــرادات وذلــك بســبب تأثيــر ســعر الســايبر , وانخفــاض األربــاح الرأســمالية مــن بيــع المحافــظ 
وكذلــك بســبب الخســائر مــن اإلســتثمارات. وكذلــك انخفضــت تكلفــة التســهيالت االئتمانيــة اىل65.1 مليــون ريــال مقارنــة بتكلفــة التســهيالت 
اإلئتمانيــة عــن العــام الماضــي 2019م والتــي بلغــت 93.6 مليــون ريــال كنتيجــة إلنخفــاض ســعر الســايبر والودائــع المســتلمة مــن البنــك المركــزي 
بموجــب برنامــج تأجيــل الدفعــات . كمــا إنخفضــت المصاريــف التشــغيلية لتصــل اىل93.6  مليــون ريــال يف نهايــة العــام 2020م مقارنــة بمبلــغ 
96.8  مليــون ريــال للعــام 2019م، بانخفــاض وقــدره 3.2 مليــون ريــال, وحققــت الشــركة صافــي دخــل قبــل الــزكاة بمبلــغ 115.4 مليــون ريــال 

مقارنــة بصافــي ربــح لعــام 2019م مبلــغ 102.1 مليــون ريــال، كمــا بلــغ صافــي الدخــل 98.9 مليــون مقابــل 70 مليــون ريــال .

المساهمون
أبرز التطورات واإلنجازات

نسبة الملكية المباشرةعدد األسهم

% 20,300,00022.4البنك السعودي لإستثمار

18.34 %16,625,000شركة أمالك للتمويل )دولة اإلمارات العربية المتحدة(

10.04 %9,100,000شركة دلة البركة لإستثمار القابضة

49.2%44,575,000باقي المساهمين

%90,600,000100المجموع
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مقارنــة النتائج المالية  :   .6.2

)*( االعــوام 2016 إىل 2017 ، لــم يتــم احتســاب الــزكاة يف قائمــة الدخــل حســب المعاييــر المحاســبية آنــذاك، وإنمــا كانــت تحتســب يف حقــوق الملكيــة. تــم تغييــر طريقــة 
االحتســاب يف العــام 2019 حســب تعميــم البنــك المركــزي بالتعــاون مــع الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وعليــه تــم تعديــل 2018 مــن أجــل المقارنــة الماليــة. 

مقارنــة األصول والخصوم :   .6.3

البيان )الف ريال(
2020م2019م2018م2017م2016م

مراجعةمراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

273,847275,403265,756292,626274,073إيرادات النشاط

81,80991,75588,08793,76765,100المصاريف البنكية

192,038183,648177,669198,859208,973مجمل ربح النشاط

82,99880,39480,05696,80093,579اجمالي المصاريف التشغيلية

109,040103,25497,613102,059115,394صافي الدخل – قبل الزكاة

105,33499,81361,15570,01098,900صافي الدخل – بعد الزكاة

صافي الدخل- قبل الزكاة و بعد إستبعاد 
إيرادات االستثمار

95,71393,84397,359102,935117,408

البيان )الف ريال(
2020م2019م2018م2017م2016م

مراجعةمراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

3,089,6733,121,8663,090,7403,197,6283,352,267المحفظة التمويلية

199,844205,214172,796207,577228,092الموجودات االخرى 

3,289,5173,327,0803,263,5363,405,2053,580,359اجمالي الموجودات

إجمالي القروض البنكيه وبرنامج البنك 
المركزي لتأجيل الدفعات

2,102,2702,072,1751,994,1322,080,4322,246,851

53,97585,609142,494199,496185,081المطلوبات االخرى 

2,156,2452,157,7842,136,6262,279,9282,431,932اجمالي المطلوبات 

1,133,2721,169,2961,126,9101,125,2771,148,427حقوق الملكية 

3,289,5173,327,0803,263,5363,405,2053,580,359اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



29 التقرير السنوي 2020

الفروقات يف النتائج التشــغيلية عن نتائج الســنة الســابقة :  .6.4

كمــا يوضح البيان التالي اهم المؤشــرات المالية: 

)*( االعــوام 2016 إىل 2017 ، لــم يتــم احتســاب الــزكاة يف قائمــة الدخــل حســب المعاييــر المحاســبية آنــذاك، وإنمــا كانــت تحتســب يف حقــوق الملكيــة. تــم تغييــر طريقــة 
االحتســاب يف العــام 2019 حســب تعميــم البنــك المركــزي بالتعــاون مــع الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وعليــه تــم تعديــل 2018 مــن أجــل المقارنــة الماليــة. 

حجم أعمال األنشــطة الرئيســية يف الشركة   .6.5

)*( يتكــون دخــل العمليــات مــن دخــل عقــود التمويــل و أتعــاب تســيير معامــالت مــن الرســوم اإلداريــة ورســوم التقييــم العقــاري للممتلــكات )مخصــوم منهــا مصاريــف 
التقييــم( ورســوم الســداد المبكــر ورســوم الســداد الجزئــي المبكــر أو الســداد الكلــي المبكــر ورســوم إدارة المحافــظ المباعــة

البيان )الف ريال(
2019م2020م

%التغير
موحدةموحدة

%6.3-)18,553(274,073292,626ايرادات النشاط

30.6- %)28,667(65,10093,767تكلفة االيرادات)التسهيالت االئتمانية(

%208,973198,85910,1145.1إجمالي الربح

%3.3-)3,221(93,57996,800إجمالي المصاريف التشغيلية

%115,394102,05913,33513.1ارباح العام – قبل الزكاة

%98,90070,01028,89041.3ارباح العام – بعد الزكاة

20192020م2018م2017م2016مالمؤشرات المالية

1.211.141.081.131.27ربح السهم قبل الزكاة )ريال(

1.171.110.680.771.09ربح السهم بعد الزكاة )ريال(*

%10.15%9.06%8.50%8.97%9.77العائد عى حقوق الملكية  قبل الزكاة %

%3.30%3.06%2.96%3.12%3.45العائد عى الموجودات قبل الزكاة %

%8.70%6.22%5.33%8.67%9.44العائد عى حقوق الملكية بعد الزكاة %

%2.83%2.10%1.86%3.02%3.33العائد عى الموجودات بعد الزكاة %

اإلجمالياإلدارة الرئيسيةقطاع الشركات قطاع األفراد البيان )الف ريال(

969,5372,524,58186,2413,580,359موجودات 

612,5181,684,490134,9242,431,932مطلوبات 

86,316187,7580274,073دخل عمليات *
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ــر  ــداد المبك ــوم الس ــم( ورس ــف التقيي ــا مصاري ــوم منه ــكات )مخص ــاري للممتل ــم العق ــوم التقيي ــة ورس ــوم اإلداري ــن الرس ــالت م ــيير معام ــاب تس ــون أتع )*( تتك
ــة. ــظ المباع ــوم إدارة المحاف ــر ورس ــي المبك ــداد الكل ــر أو الس ــي المبك ــداد الجزئ ــوم الس ورس

6.6. تحليــل جغرافي إلجمالي إيرادات الشــركة 

6.7. إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ــود  ــات عق ــم تســجيل التزام ــه ت ــذي بموجب ــم 16، وال ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــر 2019 ، اعتمــدت الشــركة المعي ــاًرا مــن 1 يناي اعتب
اإليجــار لتظهــر ضمــن بنــد التزامــات يف قائمــة المركــز المالــي باإلضافــة اىل أصــول حــق االســتخدام ضمــن بنــد األصــول يف قائمــة المركــز المالــي 

ــم الماليــة. ــار يف إيضاحــات القوائ ــم الماليــة لهــذا المعي وتــم اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية واألثــر عــى القوائ

6.8. الشركات التابعة

شــركة أمالك العالميــة للتطوير العقاري
تأسســت شــركة أمــالك العالميــة للتطويــر العقــاري بتاريــخ 1432/11/05هـــ )الموافــق 2011/10/03م( كشــركة ذات مســؤولية محــدودة مقيــدة 

بالســجل التجــاري رقــم 1010317413 وتاريــخ 1432/11/06هـــ )الموافــق 2011/10/04م( ويقــع مركزهــا الرئيســي بمدينــة الريــاض.

ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية لشركة أمالك العالمية للتطويرالعقاري كما يف تاريخ 2020/12/31م:

النسبةإيرادات النشاط )الف ريال(اسم النشاط

%14,5415.31دخل عقود المرابحة

%240,50487.75دخل عقود اإلجارة

%7,4672.72دخل عقود إجارة موصوفة يف الذمة

%13,5754.95أتعاب تسيير معامالت وتقييم، صافي )*(

%0.73-)2,014(االستثمارات

%274,073100اإلجمالي

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركةالبيان )الف ريال(

المنطقة الشرقيةالمنطقة الغربيةالمنطقة الوسطىإجمالي اإليراداتالعام

2019292,625169,66494,19728,765م

2020274,073147,24995,96430,859م
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هيــكل الملكية لشــركة أمالك العالميــة للتطوير العقاري 

وتشــمل األنشــطة الرئيســية لشــركة أمــالك العالميــة للتطويــر العقــاري يف 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. 

تفاصيل األســهم وأدوات الدين الصادرة لكل شــركة تابعة.
جميع القروض ممنوحة لشركة أمالك العالمية للتمويل العقاري. وال توجد أي قروض أو أدوات للشركة التابعة. 

6.9. المعلومــات المتعلقة بأي قروض عىل الشــركة 

اسم الشركة
التابعة

رأس مالها
نسبة ملكية 
الشركة فيها

نشاطها الرئيس
الدولة المحل 

الرئيس 
لعملياتها

الدولة محل 
التأسيس

شركة أمالك العالمية 
للتطوير العقاري

500,000 ريال 
سعودي

100%
بيع وشراء وتأجير العقارات 

واألراضي ألجل حفظ صكوك 
التمويل العقاري

المملكة العربية 
السعودية 

المملكة العربية 
السعودية

تسلسل
اسم الجهة المانحة 

للتمويل
الرصيد االفتتاحي 

للتمويل

المبالغ المدفوعة 
سدادًا

للتمويل خالل السنة

مبلغ التمويل 
االضافي

المبلغ المتبقي من 
التمويل

المديونية 
اإلجمالية للشركة 
وشركاتها التابعة

109,250,000114,327,640252,718,921202,623,407247,376,593البنك السعودي البريطاني1

174,958,333164,320,04562,065,759102,217,07772,782,923البنك األول2

615,820,510248,760,11088,606,252198,603,541451,182,759البنك السعودي لالستثمار3

174,333,333236,412,115319,495,089158,833,693257,416,307بنك الخليج الدولي4

101,803,75071,242,85229,799,933189,639,16960,360,831مصرف الراجحي5

125,000,00063,362,92858,320,92980,042,000119,958,000بنك البالد6

316,343,750331,572,854319,187,452170,928,839304,071,161مجموعة سامبا المصرفية7

243,550,000322,986,578382,391,536147,045,042302,954,958بنك الجزيرة8

135,200,00058,189,637117,686,649185,416,731194,583,269البنك األهلي التجاري9

الشركة السعودية إلعادة 10
75,000,00075,669,22975,669,229200,000,00075,000,000التمويل 

برنامج البنك المركزي 11
00157,070,9370157,070,937لتأجيل الدفعات
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6.10. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للسداد ولم تسدد حتى نهاية 
           الفترة المالية السنوية

الــزكاة المســتحقة والضريبــة والمبالــغ المســتحقة  تتكــون المدفوعــات النظاميــة المســتحقة عــى الشــركة لعــام 2020م يف جلهــا مــن 
للمؤسســة العامــة للتامينــات االجتماعيــة يف مقابــل إشــتراكات التأمينــات اإلجتماعيــة للموظفيــن، ويوضــح الجــدول التالــي بيانــات تلــك 

: المدفوعــات 

البيان )ألف ريال(

2020م

بيان األسبابوصف موجز لها

المسدد خالل العام 
المستحق حتى 

نهاية الفترة المالية 
السنوية ولم يسدد

الهيئة العامة للزكاة والدخل
)الزكاة – تخص العام 2020(

016,920
ما يتم سداده أو تحميله عى الفترة وفقا ألحكام 

وقواعد فريضة الزكاة ونظام ضريبة الدخل ورسوم 
نظام سداد يف المملكة العربية السعودية.

-

الهيئة العامة للزكاة والدخل
)الزكاة – تخص أعوام سابقة(

19,92616,166
ما يتم سداده أو تحميله عى الفترة وفقا ألحكام 

وقواعد فريضة الزكاة ونظام ضريبة الدخل ورسوم 
نظام سداد يف المملكة العربية السعودية.

-

الهيئة العامة للزكاة والدخل
) ضريبة القيمة المضافة (

5,704)11,440(

الرصيد المستحق للشركة لدي الهيئة )تسويات 
وفواتير مشتريات عن فترات سابقة( وما تم 

سداده عى الفترة وفقا ألحكام وقواعد ضريبة 
القيمة المضافة يف المملكة العربية السعودية.

متطلب نظامي

الهيئة العامة للزكاة والدخل
) ضريبة القيمة المضافة – 

تسوية مطالبات(
5,6030

بناء عى االتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل 
عى تسوية المطالبات الزكوية

متطلب نظامي

الهيئة العامة للزكاة والدخل
) ضريبة استقطاع (

7991.2
ما يتم سداده أو تحميله عى الفترة وفقا ألحكام 

وقواعد فريضة الزكاة ونظام ضريبة الدخل ورسوم 
نظام سداد يف المملكة العربية السعودية.

متطلب نظامي
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المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

4,8930
ما يتم سداده أو تحميله عى الفترة وفقا ألحكام 

نظام العمل يف المملكة العربية السعودية˙
متطلب نظامي

280تكاليف تأشيرات وجوازات
ما  يتم  سداده  أو تحميله  عى  الفترة  وفقًا 
ألحكام  التراخيص  الممنوحة للشركة مقابل 

تقديم الخدمة تجاريًا
متطلب نظامي

2120رسوم مكتب العمل
ما  يتم  سداده  أو تحميله  عى  الفترة  وفقًا 
ألحكام  التراخيص  الممنوحة للشركة مقابل 

تقديم الخدمة تجاريًا 
متطلب نظامي
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7

إدارة المخاطر
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7. إدارة المخاطر
7.1. مخاطر االئتمان

نظــرًا إىل أن التمويــل العقــاري هــو النشــاط الرئيســي ألمــالك العالميــة، فــإن مخاطــر االئتمــان تعــد مــن أهــم المخاطــر الرئيســية التــي قــد تواجــه الشــركة 
ــار  ــن إط ــا ضم ــس إدارته ــن مجل ــدة م ــراءات المعتم ــيات واإلج ــزام بالسياس ــر بااللت ــذه المخاط ــن ه ــد م ــركة للح ــعى الش ــة. وتس ــا التمويلي ومحافظه
تعليمــات البنــك المركــزي الســعودي »ســاما«، وضمــان تطبيقهــا عــن طريــق تفعيــل دور لجنــة المخاطــر، وإدارة ائتمــان مختصــة بشــرائح األفــراد وإدارة 

ائتمــان مختصــة بالشــركات وشــرائح رجــال األعمــال.

7.2. مخاطر أســعار التمويل والســيولة 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 

ــركة. ــاح الش ــادة أرب ــة ولزي ــيولة النقدي ــادر الس ــع مص ــة لتنوي العالمي

7.3. مخاطر السوق 
ــة  ــواّء الداخلي ــل س ــركات التموي ــن ش ــد م ــذب المزي ــد يج ــا ق ــزة مم ــة محف ــرة وبيئ ــعية كبي ــزات توس ــاري بمي ــل العق ــوق التموي ــع س يتمت
ــال  ــة يف مج ــركات العامل ــن الش ــم بي ــد تت ــي ق ــاج والت ــتحواذ واندم ــات اس ــة ألي عملي ــذا باإلضاف ــال. ه ــذا المج ــل يف ه ــة للعم أو الخارجي
الشــركة ممــا قــد يزيــد حصصهــم الســوقية ويتســبب ذلــك يف ازديــاد مســتوى المنافســة بيــن الشــركات العاملــة يف ســوق التمويــل 

ــه. ــؤ ب ــب التنب ــركة ويصع ــيطرة الش ــاق س ــن نط ــارج ع ــورات خ ــك التط ــوع تل ــاري. ووق العق

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 

ــة األخــرى. ــة التمويلي ــل المؤسســات المالي ــاح مــن قب ــاك منافســة عــى أســعار العمــوالت واألرب ــال هن ــه.  فعــى ســبيل المث أعمال

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.

كمــا أن أحــد أهــم أســباب زيــادة الطلــب عــى تملــك المســاكن ناتــج مــن برامــج دعــم مــن وزارة اإلســكان فــإن مــن مخاطــر الســوق والتــي 
ــب بالســوق العقــاري. ــل الطل ــل هــذه البرامــج ممــا يقل ــا الشــركة هــو إيقــاف أو تقلي مــن الممكــن أن تواجهه

مخاطر تقلب أســعار الفوائد  .7.4
ــى  ــر ع ــكل كبي ــد بش ــك يعتم ــية إال أن ذل ــح تنافس ــش رب ــى هوام ــاء ع ــريعة بن ــكام الش ــع أح ــق م ــل متواف ــى تموي ــول ع ــركة الحص ــرص الش تح
توافــر الســيولة لــدى المقرضيــن وأســعار الفائــدة البنكيــة المرتبطــة بمؤشــر الســايبور )SIBOR(،  فعــى ســبيل المثــال فــإن ترتيــب قــروض 
تمويــل لعمــالء الشــركه قــد يعتمــد عــى أن يبنــى هامــش الربــح عــى أســاس تثبيــت ســعر الســايبور لمــده طويلــة تمتــد إىل فتــرة أكثــر مــن فتــرة 
تثبيــت التمويــل الممنــوح للشــركة ممــا قــد ينتــج عنــه مخاطــر عنــد تغيــر أســعار الســايبور )SIBOR(. كمــا تحــرص الشــركة عــى أن تكــون 
فتــرات أســعار االقــراض واالقتــراض لمــا يزيــد عــن العــام متقاربــه لتقليــل االثــر مــن تقلبــات اســعار الفوائــد عــى نتائــج الشــركه. وذلــك باســتخدام 

ــم مــن المخاطــر الســابق ذكرهــا. ــل لتحجي ــات يف أســعار التموي معامــالت تحــوط ضــد تقلب
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مخاطــر انخفاض قيمــة الضمانات العقارية  .7.5
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.

العمليات مخاطر   .7.6
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.   

القانونية المخاطر   .7.7
تســعى أمــالك العالميــة للتعامــل المخاطــر القانونيــة، الناتجــة عــن عقــود الشــركة التمويليــة وغيــر التمويليــة عطفــا عــى مجمــوع اإلجــراءات والسياســات 
والقــرارات اإلداريــة والتنظيميــة داخــل الشــركة، مــن خــالل إحــالل إطــار عمــل متكامــل، ويحــدث بشــكل دوري بمــا يتناســب مــع أنشــطة الشــركة، ُيعنــى بتحديــد 
المخاطــر القانونيــة الحاليــة والمســتقبلية وتحليلهــا وتقييمهــا، ومــن ثــم اعطــاء التوصيــات واإلجــراءات الكفيلــة بتذليلهــا إىل األقســام واإلدارات المعنيــة. ومــن 
هــذي المخاطروالتحديــات قانونيــة والتــي تواجههــا الشــركة مــع الجهــات القضائيــة عــدم االعتــداد يف بعــض األحيــان بقــرارات الهيئــة الشــرعية للجهــة التمويليــة 
ــة الفصــل يف المخالفــات  ــن المحكمــة العامــة ولجن ــازع اإلختصــاص بي ــك خطــر تن ــه للقضاء,وكذل ــل وإحالت ــة والعمي ــة التمويلي ــن الجه ــزاع بي ــد حــدوث أي ن عن
والمنازعــات التمويليــة, وكذلــك عــدم ثبــات ملكيــة الصــك. 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 القانونيــة القائمــة. 

السمعة مخاطر   .7.8
تتمتــع الشــركة بســمعة جيــدة يف مجــال أعمالهــا ومــن المهــم المحافظــة عــى ذلــك بمــا يشــمل قدرتهــا الماليــة القويــة ونزاهتهــا وذلــك يف ســبيل 
تعزيــز قدرتهــا عــى اســتقطاب عمــالء جــدد واإلبقــاء عليهــم وإقامــة عالقــات قويــة مــع األطــراف النظيــرة.  وبهــذا الخصــوص فمــن المحتمــل أن 
ــركة أو  ــرض الش ــة، أو تع ــا المالي ــور يف نتائجه ــر، التده ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــل ع ــدة عوام ــبب ع ــلبي بس ــكل س ــركة بش ــمعة الش ــر س تتأث
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.

7.9.  مخاطــر تقنية المعلومات 
تقــوم الشــركة بتطويــر أنظمتهــا لتقنيــة المعلومــات حيــث أن طبيعــة أعمالهــا والمتطلبــات التنظيميــة الخاضعــة لهــا تحتــم عليهــا االعتمــاد بشــكل 
كبيــر 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 
عديــدة مــن بينهــا عــى ســبيل المثــال، ال الحصــر، الكــوارث الطبيعيــة واالنقطــاع الكهربائــي لفتــرات طويلــة وفيروســات الكمبيوتــر وغيرهــا مــن 
الهجمــات اإللكترونيــة الخارجيــة، وإن كانــت الشــركة تتخــذ اإلجــراءات التــي تحــد مــن مخاطــر تلــك األحــداث، فــإن ذلــك ال يــزال يشــكل خطــرًا 
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.  
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7.10. المخاطر االســتراتيجية
ــذي تســلكه والســلوكيات واألعمــال  ــق ال ــة المــدى. وتحــرص الشــركة عــى أن يكــون الطري ــق أهدافهــا طويل ــة لتحقي تســعى أمــالك العالمي
ــة  ــي كاف ــية تغط ــة خمس ــة خط ــة بصياغ ــالك العالمي ــت أم ــد قام ــك، فق ــداف. ولذل ــك األه ــق تل ــبيل تحقي ــل يف س ــي األمث ــا ه ــي تنتهجه الت
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. 

7.11. المخاطـــــر التي تــم تغطيتها تأمينيًا
ــة نظامــًا لتغطيــة  ــك التــي قــد تكــون متطلب تقــوم الشــركة بالتغطيــة التأمينيــة المتعلقــة بالمخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة باإلضافــة إىل تل

ــي:  ــًا مايل المخاطــر المرتبطــة بعمليــات التمويــل. ومــن المخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا تأمين

             - التأمين عى الحياة بالنسبة لعمالء شركة أمالك العالمية

             - التامين عى العجز الجزئي والكلي لعمالء شركة أمالك العالمية

             - التامين عى العقارات الممولة ضد جميع المخاطر المحتملة.

             - تأمين أمن المعلومات وحماية الخصوصية.

             - الـتأمين عى مسئولية أعضاء مجلس االدارة و اإلدارة العليا.

             - التأمين عى الموظفين )صحي(.

7.12. المخاطر االســتراتيجية
ــزكاة والدخــل عــن  ــة العامــة لل ــا الهيئ ــة فرضته ــة إضافي ــغ زكوي ــراض الشــركة عــى مبال ــة متعلقــة باعت ــت الشــركة طــرف يف منازعــات زكوي كان
ــغ )33,680,095(  األعــوام 2007م إىل 2017م. وتــم توقيــع اتفاقيــة تســوية بتاريــخ 2019/03/03م عــن األعــوام مــن 2013م حتــى 2017م بمبل
ريــال،  كمــا تــم اعتمــاد قــرار لجنــة تســوية الخالفــات الزكويــة والضريبيــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بتاريــخ 2019/04/11م  لتســوية 
المنازعــات الزكويــة مــن العــام 2007م إىل 2012م بمبلــغ )12,601,875( ريــال شــاملة ضريبــة الدخــل وغرامــة عــدم تقديــم إقــرار بمبلــغ ) 20,000( 
ريــال، إن أثرالتســويات ظهــر يف القوائــم الماليــة للشــركة، وتــم ســداد جميــع مبالــغ التســويات عــدا مــا تــم االتفــاق عــى جدولتــه مــع الهيئــة والتــي 
تبلــغ  21.6 مليــون ريــال كمــا يف نهايــة العــام 2019 م بمعــدل 4 دفعــات بمبلــغ 5.4 مليــون ريــال تســتحق 1 ديســمبر مــن كل عــام وأخــر دفعــة 
ســتكون بتاريــخ 2023/12/1م، وتتعلــق بتســوية المبالــغ الزكويــة للفتــرة 2013م 2017-م، وال تتوقــع الشــركة أي مطالبــات إضافيــة غيــر مشــمولة 

يف التســوية او مطالبــات زكويــة أخــرى لــم يتــم ذكرهــا.

وقــد أصــدرت هيئــة الــزكاة قواعــد حســاب زكاة أنشــطة التمويــل، والتــي تنطبــق عــى البنــوك وشــركات التمويــل المرخصــة مــن البنــك المركــزي 
الســعودي، ونشــرت هــذه القواعــد يف 1440/7/8هـــ الموافــق 2019/3/15م يف جريــدة أم القــرى العــدد 4771، وتــم اتبــاع هــذه القواعد يف احتســاب 
الــزكاة مــن بدايــة العــام 2019م ، وبنــاًء عــى تلــك القواعــد ســيكون لوعــاء الــزكاة حــد أعــى وحــد أدنــى للشــركات التــي تحقــق صافــي أربــاح، تتــراوح 
مــا بيــن أربعــة )4( أمثــال صافــي الربــح قبــل الــزكاة كمــا يف نهايــة العــام الزكــوي كحــد ادنــى وثمانيــة )8( أمثــال الربــح قبــل الــزكاة كمــا يف نهايــة 

العــام الزكــوي كحــد اعــى.

كمــا دخــل نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة حيــز التنفيــذ بتاريــخ 2018/01/01، وهــي ضريبــة جديــدة تضــاف لمنظومــة الضرائــب والرســوم 
االخــرى عــى قطاعــات محــددة يف المملكــة.إن الحداثــة النســبية لتطبيــق ضريبــة التصرفــات العقاريــة وضريبــة القيمــة المضافــة يصاحبهــا 
ــر الواضحــة إال  ــق يف بعــض الحــاالت غي ــة التطبي ــاد يف تفســير طريق ــام الشــركة باالجته ــدم الوضــوح وقي ــا ع ــي يكتنفه بعــض الحــاالت الت
أن هيئــة الــزكاة قــد ال تتفــق ممــا قــد ينتــج عنــه اختــالف بيــن تفســير الشــركة وتفســير الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل يف المحصلــة. وفــي 

حــال حــدوث ذلــك قــد ينتــج عنــه تحمــل الشــركة لتكاليــف إضافيــة وهــو مــا ســيؤثر ســلبًا عــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة.
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8. مجلس إدارة الشــركة واللجان
ــة  ــة العام ــم الجمعي ــاء تعينه ــعة أعض ــن تس ــف م ــس إدارة مؤل ــركة مجل ــوىل إدارة الش ــاس، يت ــركة األس ــام الش ــه نظ ــص علي ــا ين ــًا لم وفق
العاديــة لمــدة ثــالث ســنوات. تــم عقــد اجتمــاع  الجمعيــة العامــة رقــم )2018/01( يف يــوم اإلثنيــن بتاريــخ 1439/08/21هـــ الموافــق 
ــدأ مــن  ــد لمــدة ثــالث ســنوات تب ــدورة تمت ــم إنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وفــق أســلوب التصويــت التراكمــي ل 2018/05/07م حيــث ت

2018/06/04م. تاريــخ 

ويتوىل مجلس اإلدارة القيام بمهامه الموضحة يف نظام الشركة األساسي والئحة الحوكمة لشركة أمالك العالمية للتمويل العقاري، ومن أبرزها:

• الموافقــة عــى الخطــط االســتراتيجية واألهداف الرئيســية للشــركة وآليــات تطبيقها.

• تقييــم األداء التشــغيلي العــام مقارنــة بالخطــط واألهــداف االســتراتيجية المعتمدة.

• الموافقــة عــى القوائــم الماليــة الفصليــة والقوائم الماليــة الختامية.

•  وضــع قواعــد أنظمــة الرقابــة الداخليــة واإلشــراف عليهــا، والموافقــة عى سياســات وإجراءات التأكد مــن االلتــزام بالقوانين واللوائح. 

ويوضــح البيــان ادناه أســماء أعضــاء مجلس اإلدارة وتصنيــف عضوياتهم:

*اســتقالة األســتاذ عادل حســين أحمد بتاريخ 2020/10/27م.

تصنيف العضويةالعضويةاالسمم

غير تنفيذيرئيس مجلس االدارةعبدالله بن إبراهيم الهويش1

مستقلنائب رئيس مجلس االدارةمنصور بن عبدالعزيز البصيلي2

غير تنفيذيعضو مجلس االدارةفيصل بن عبدالله العمران3

غير تنفيذيعضو مجلس االدارةماجد عبدالغني فقيه4

غير تنفيذيعضو مجلس االدارةسلطان بن فواز الحكير5

غير تنفيذيعضو مجلس االدارةخالد بن عبدالعزيز الريس6

مستقلعضو مجلس االدارةعمرو بن محمد بن عبدالله كامل7

مستقلعضو مجلس االدارةثامر عبدالقادر جان8

غير تنفيذيعضو مجلس االدارةعادل حسين أحمد*9
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أ . اجتماعــات مجلس اإلدارة 
 عقد مجلس اإلدارة خالل عام 2020م عدد) 6( إجتماعات، ويوضح البيان التالي إجتماعات المجلس وسجل الحضور لكل إجتماع :

اسم العضو

عدد االجتماعات )6(

االجتماع 
االول

2020/03/04

االجتماع 
الثاني

2020/03/29م

االجتماع 
الثالث

2020/04/28م

االجتماع 
الرابع

2020/07/14م

االجتماع 
الخامس

2020/09/22م

االجتماع 
السادس

2020/09/23م

مجموع 
الحضور

نسبة 
الحضور

األستاذ 
عبدالله ابراهيم الهويش 

√√√√√√6100%

األستاذ
منصور عبدالعزيز البصيلي 

√√√√√√6100%

األستاذ
 فيصل عبدالله العمران

√√√√√√6100%

األستاذ
 خالد عبدالعزيز الريس

√√√√X√583%

األستاذ 
عمرو محمد كامل  

√√√√√√6100%
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أ . اجتماعــات مجلس اإلدارة 
 عقد مجلس اإلدارة خالل عام 2020م عدد) 6( إجتماعات، ويوضح البيان التالي إجتماعات المجلس وسجل الحضور لكل إجتماع :

*اســتقالة األســتاذ عادل حســين أحمد بتاريخ 2020/10/27م.

اسم العضو

عدد االجتماعات )6(

االجتماع 
االول

2020/03/04

االجتماع 
الثاني

2020/03/29م

االجتماع 
الثالث

2020/04/28م

االجتماع 
الرابع

2020/07/14م

االجتماع 
الخامس

2020/09/22م

االجتماع 
السادس

2020/09/23م

مجموع 
الحضور

نسبة 
الحضور

األستاذ
ماجد عبدالغني فقيه 

√√√√√√6100%

األستاذ
سلطان فواز الحكير 

√X√√√√583%

األستاذ
ثامر عبدالقادر جان

√√√√√√6100%

األستاذ
عادل حسين أحمد 

%583استقاله√√√√√
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ب . الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة
خالل العام 2020م عقدت الشركة جمعيتين عامتين وجمعية عامه غير عادية وفق التالي :

1( إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2020/01/22م، وشملت بنود جدول أعمال الجمعية التالي :
• التصويت عى تعيين األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي عضو مستقل يف لجنة المراجعة.

2( إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2020/06/10م، وشملت بنود جدول أعمال الجمعية التالي :

1. التصويت عى تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي يف 2019/12/31م.

2. التصويت عى تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي يف 2019/12/31م.

3. التصويت عى القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي يف 2019/12/31م.

4. التصويت عى إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أدائهم خالل العام المالي المنتهي يف 2019/12/31م.

5. التصويــت  عــى تعييــن مراجعــي الحســابات للشــركة حســب توصيــة لجنــة المراجعــة، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للربــع الثانــي والثالــث 
والســنوي للعــام المالــي 2020م، والربــع األول مــن عــام 2021م وتحديــد أتعابــه.

6. التصويــت عــى مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء لجنــة المراجعــة مــن خــارج المجلــس كمــا هــو مذكــور بتقريــر مجلــس االداره عــن العــام المالــي المنتهــي 
يف 2019/12/31م .

7. التصويت عى تقرير الهيئه الشرعية لعام 2019م.

8. التصويت عى تقرير لجنه المراجعة لعام 2019م.

9. التصويت عى طرح ما يعادل %30 من أسهم الشركة أو أي نسبه أقل, بعد الحصول عى الموافقات التنظيميه الالزمه.

10. التصويــت عــى  الُعقــود واألعمــال التــي تمــت بيــن الشــركة و المســاهم ) البنــك الســعودي لإســتثمار( والتــي إلعضــاء مجلــس االدارة اإلســتاذ/ فيصــل بــن 
عبداللــه العمــران )ممثــل البنــك الســعودي لإســتثمار يف مجلــس اإلدارة( واإلســتاذ / ماجــد عبدالغنــي فقيــه )ممثــل البنــك الســعودي لإســتثمار يف مجلــس 
اإلدارة( واإلســتاذ/ خالــد بــن عبدالعزيــز الريــس )الرئيــس التنفيــذي لشــركة اإلســتثمار لــألوراق الماليــة و الوســاطة و المملوكــة بالكامــل مــن قبــل  المســاهم 
البنــك الســعودي لإســتثمار( مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا ، وهــي عبــارة عــن تســهيالت إئتمانيــة بقيمــة إجماليــة 698,000,000  ريــال ســعودي 

لعــام 2019 والترخيــص بهــا  حتــى 31  ديســمبر 2020م.

11. التصويــت  عــى الُعقــود واألعمــال التــي تمــت بيــن الشــركة و شــركة اإلســتثمار لــألوراق الماليــة و الوســاطة -والمملوكــة بالكامــل مــن قبــل  المســاهم البنــك 
الســعودي لإســتثمار-  والتــي إلعضــاء مجلــس االدارة اإلســتاذ/ فيصــل بــن عبداللــه العمــران )ممثــل البنــك الســعودي لإســتثمار يف مجلــس إدارة  الشــركة( 
واإلســتاذ/ ماجــد عبدالغنــي فقيــه )ممثــل البنــك الســعودي لإســتثمار يف مجلــس اإلدارة( واإلســتاذ/ خالــد بــن عبدالعزيــز الريــس )الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
اإلســتثمار لــألوراق الماليــة و الوســاطة و المملوكــة بالكامــل مــن قبــل  المســاهم البنــك الســعودي  لإســتثمار و عضــو مجلــس إدارة صنــدوق ســرايا العقــاري 
( مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا ، وهــي عبــارة عــن إســتثمار يف وحــدات صنــدوق ســرايا العقــاري بقيمــة  12,000,000 ريــال ســعودي. والترخيــص بهــا 

للعــام الحالــي المنتهــى يف 31 ديســمبر 2020م.

12. التصويــت عــى الُعقــود واألعمــال التــي تمــت بيــن الشــركة و شــركة أوركــس المتعلقــة باســتئجار مكاتــب االدارة العامــة لشــركة أمــالك العالميــة يف المبنــي 
المؤجــر بالباطــن مــن المســاهم )البنــك الســعودي لالســتثمار( متضمنــة صيانــة المرافــق والحراســة األمنيــة والتــي قامــت الشــركة باســتئجاره والتــي إلعضــاء 
ــي فقيــه )ممثــل  ــه العمــران )ممثــل البنــك الســعودي لإســتثمار يف مجلــس اإلدارة( واإلســتاذ / ماجــد عبدالغن ــن عبدالل مجلــس االدارة اإلســتاذ/ فيصــل ب
البنــك الســعودي لإســتثمار يف مجلــس اإلدارة( واإلســتاذ/ خالــد بــن عبدالعزيــز الريــس )الرئيــس التنفيــذي لشــركة اإلســتثمار لــألوراق الماليــة و الوســاطة و 
المملوكــة بالكامــل مــن قبــل  المســاهم البنــك الســعودي لإســتثمار( مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا بقيمــة 1,479,731  لعــام 2019 والموافقــة عــى التكاليــف 

التــي تمــت حتــى نهايــة فبرايــر  2020م بمبلــغ 163,495  ريــال.

إجتماع الجمعية العامة الغيرعادية المنعقد بتاريخ 2020/09/30م، وشملت بنود جدول أعمال الجمعية التالي :  )3

1. التصويــت عــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن العــام 2019م بواقــع 0.75 ريــال للســهم وبإجمالــي مبلــغ وقــدره 67,950,000 مليــون ريــال 

ــن يف ســجل مســاهمي  ــوم االســتحقاق المقيدي ــن لألســهم ي ــاح لمســاهمي الشــركة المالكي ــة األرب )وبنســبة %7.5( مــن رأس المــال، عــى أن تكــون أحقي

الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة وســيتم التوزيــع خــالل 15 يومــًا مــن تاريــخ االســتحقاق.

2. التصويت عى تعديل المادة )1( من النظام األساس والمتعلقة بالتأسيس. 

3. التصويت عى تعديل المادة )2( من النظام األساس والمتعلقة باسم الشركة.

4. التصويت عى تعديل المادة )3( من النظام األساس والمتعلقة بأغراض الشركة. 
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التصويت عى تعديل الماده )4( من النظام األساس والمتعلقه بالمشاركة والتملك بالشركات .  .5

التصويت عى تعديل المادة )9(  من النظام األساس والمتعلقة ببيع األسهم الغير مستوفاة القيمة.   .6

التصويت عى تعديل المادة )10(  من النظام األساس والمتعلقة بإصدار األسهم.  .7

التصويت عى تعديل المادة )11(  من النظام األساس والمتعلقة باألسهم الممتازة.  .8

التصويت عى تعديل المادة )12( من النظام األساس والمتعلقة بتداول األسهم.  .9

10. التصويت عى إضافة المادة )13(  من النظام األساس والمتعلقة بشراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها.

11. التصويت عى تعديل المادة )14(  من النظام األساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. 

12.  التصويت عى تعديل المادة )15( من النظام األساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

13. التصويت عى تعديل المادة )19(  من النظام األساس والمتعلقة بالقروض والسندات وأدوات الدين والصكوك التمويلية.

14. التصويت عى تعديل المادة )20(  من النظام األساس والمتعلقة بإدارة الشركة.

15.  التصويت عى تعديل المادة )22(  من النظام األساس والمتعلقة بالمركز الشاغر يف المجلس.

16.  التصويت عى تعديل المادة )23( من النظام األساس والمتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة.

17.  التصويت عى تعديل المادة )24( من النظام األساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.

18.  التصويت عى تعديل المادة )25(  من النظام األساس والمتعلقة باختصاصات وصالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

19.  التصويت عى تعديل المادة )26(  من النظام األساس والمتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة.

20.  التصويت عى تعديل المادة )28(  من النظام األساس والمتعلقة بقرارات مجلس اإلدارة.

21. التصويت عى تعديل المادة )33(  من النظام األساس والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

22. التصويت عى تعديل المادة )34(  من النظام األساس والمتعلقة بحضور الجمعيات. 

23. التصويت عى تعديل المادة )38(  من النظام األساس والمتعلقة بالدعوة للجمعيات.

24. التصويت عى تعديل المادة )41(  من النظام األساس والمتعلقة بنصاب الدعوة للجمعية العامة الغير عادية.

25. التصويت عى تعديل المادة )47(  من النظام األساس والمتعلقة بصالحيات مراجع الحسابات.

26. التصويت عى تعديل المادة )48(  من النظام األساس والمتعلقة بالسنة المالية.

27. التصويت عى تعديل المادة )49(  من النظام األساس والمتعلقة بالوثائق المالية.

28. التصويت عى تعديل المادة )50(  من النظام األساس والمتعلقة بتوزيع األرباح.

29. التصويت عى تعديل المادة )53(  من النظام األساس والمتعلقة بخسائر الشركة. 

30. التصويت عى تعديل المادة )54(  من النظام األساس والمتعلقة بدعوى المسؤولية.  

31. التصويــت عــى إعــادة ترتيــب مــواد النظــام األســاس وترقيمهــا لتتوافــق مــع التعديــالت المقترحــة يف البنــود أعــاله )6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1

9,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30( يف حــال الموافقــة عليهــا.

ويوضح البيان التالي بيانات وسجل حضور أعضاء المجلس لهما لكل إجتماع :

سجل الحضور

إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 
2020/01/22م

إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد 
بتاريخ 2020/06/10م

نسبة ملكية الشركة فيها

عبدالله بن إبراهيم الهويشعبدالله إبراهيم الهويشعبدالله إبراهيم الهويش

منصور عبدالعزيز البصيليمنصور عبدالعزيز البصيليماجد عبدالغني عبدالهادي فقيه

عمرو محمد كامل  عمرو محمد كامل  

ثامر عبدالقادر جانثامر عبدالقادر جانعمرو محمد كامل  

خالد عبدالعزيز الريسماجد عبدالغني عبدالهادي فقيه

ماجد عبدالغني عبدالهادي فقيهخالد عبدالعزيز الريس
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ج. اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم 
ــي  ــاهمين لتول ــات المس ــال عالق ــن يف مج ــن المختصي ــدد م ــن ع ــم تعيي ــة ، وت ــوؤن القانوني ــة و الش ــال الحوكم ــة يف مج ــس اإلدارة إدارة متخصص ــأ مجل أنش
مهــام ومســئوليات إســتقبال إقتراحــات ومالحظــات المســاهمين مــن خــالل وســائل اإلتصــال المختلفــة ولــم تكــن هنالــك اي مقترحــات أو ملحوظــات مــن قبــل 

المســاهمين حيــال الشــركة وأدائهــا خــالل عــام 2020م.

د. طلبات الشركة لسجل المساهمين 
ــي  ــاهمين لتول ــات المس ــال عالق ــن يف مج ــن المختصي ــدد م ــن ع ــم تعيي ــة ، وت ــوؤن القانوني ــة و الش ــال الحوكم ــة يف مج ــس اإلدارة إدارة متخصص ــأ مجل أنش
مهــام ومســئوليات إســتقبال إقتراحــات ومالحظــات المســاهمين مــن خــالل وســائل اإلتصــال المختلفــة ولــم تكــن هنالــك اي مقترحــات أو ملحوظــات مــن قبــل 

المســاهمين حيــال الشــركة وأدائهــا خــالل عــام 2020م.

ه. أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاءاللجان (من داخل المجلس) المنبثقة عنه كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م:

عدد طلبات الشركة لسجل 
المساهمين

أسباب الطلبتاريخ الطلب

الطرح العام للشركة2020/07/13م)1(

الجمعية العامة الغيرعادية2020/09/30 م)2(

توزيع أرباح2020/10/04م)3(

إجراءات الشركة 2020/12/30م)4(

االسمم
عضوية اللجان 
داخل الشركة

الخبرات*المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

1
عبدالله ابراهيم 
سليمان الهويش

رئيس اللجنة 
التنفيذية

-عضو مجلس اإلدارة
المنتدب – شركة عسير 

للتجارة والسياحة 
والصناعة والزراعة 
والعقارات وأعمال 

المقاوالت
 منذ يناير 2019م حتى 

تاريخه.

-العضو المنتدب – شركة أمالك 
العالمية للتمويل العقاري منذ عام 

2006م حتى مايو 2018م.
- مدير عام أول / رئيس مجموعة 
االئتمان والمخاطر البنك العربي 

الوطني منذ 2001م يونيو حتى يونيو 
2006م.

-مسئول أول ائتمان مفوض لدى البنك 
األهلي التجاري منذ يوليو 1999م حتى 

يونيو 2001م.
مدير عام الخدمات المصرفية 
للشركات لدى البنك السعودي 

البريطاني منذ سبتمبر 1992م حتى 
يونيو 1999م.

بكالوريوس اقتصاد 
من جامعة الملك 

عبدالعزيز – المملكة 
العربية السعودية 

1985م

خبرة تمتد ألكثر 
من 35عاما يف 

القطاع المصرفي 
والمالي والتمويل
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االسمم
عضوية اللجان 
داخل الشركة

الخبرات*المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

2
منصور عبدالعزيز 

راشد البصيلي

رئيس لجنة 
المكافات و 
الترشيحات

عضو لجنة 
المراجعة

-

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 30عاما يف 

القطاع المصرفي 
والقانوني

3
فيصل عبدالله 

عبدالعزيز العمران
-

الرئيس التنفيذي البنك 
السعودي لإستثمار

مدير عام مجموعة الخزينة واالستثمار 
لدى البنك السعودي لالستثمار من 

2015م وحتى 2017م

نائب مدير عام مجموعة الخزينة 
واإلستثمار لدى البنك السعودي 

لالستثمار من 2014م وحتى 2015م

بكالوريوس تمويل 
ومحاسبة من جامعة 

نورث إيسترن – 
الواليات المتحدة 
األمريكية 2003م

خبرة تمتد ألكثر 
من 15عاما يف 

القطاع المصرفي 
والمالي والتمويل

4
خالد عبدالعزيز 

عبدالرحمن الريس

عضو لجنة 
المراجعة

عضو اللجنة 
التنفيذية

الرئيس التنفيذي 
االستثمار كابيتال

مدير اإلستثمار يف شركة عسير من 
2014م وحتى 2018م.

مدير تمويل الشركات يف شركة 
الراجحي المالية من 2010م وحتى 

2014م

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

خبرة تمتد ألكثر 
من 18عاما 
يف القطاع 

المصرفي والمالي 
واإلستثمار

5
عمرو محمد 
عبدالله كامل

عضو لجنة 
المكافات و 
الترشيحات

عضو لجنة 
المخاطر

نائب الرئيس تنفيذي 
بشركة دله البركة 

القابضة.
-

بكالوريوس من كلية 
إدارة أعمال

بجامعة الملك سعود 
قسم إدارة مالية
المملكة العربية 
السعودية 1997م

-

6
ماجد عبدالغني 
عبدالهادي فقيه

رئيس لجنة 
المخاطر

عضو اللجنة 
التنفيذية

عضو لجنة 
المكافات و 
الترشيحات

مدير عام مصرفية 
الشركات لدى البنك 
السعودي لالستثمار

كبير مصرفيي الشركات – المؤسسات 
الحكومية والعامة يف البنك األهلي 
التجاري من عام 2006 اىل عام 2012

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

خبرة تمتد ألكثر 
من 24عاما يف 

القطاع المصرفي 
والمالي والتمويل
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*استقالة األستاذ عادل حسين أحمد بتاريخ 27/10/2020م.

االسمم
عضوية اللجان 

داخل الشركة
الخبرات*المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

7
سلطان فواز 

عبدالعزيز الحكير

عضو لجنة 
المكافات و 
الترشيحات

المؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة ازدها ر 
القابضة وشركة موفي 

لدور السينما

نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
األطعمة والترفيه لدى شركة فواز عبد 

العزيزالحكير وشركاه

بكالوريوس إدارة 
أعمال اختصاص 

تمويل وتأمين وريادة 
األعمال من جامعة 

نورث إيسترن – 
الواليات المتحدة 
األمريكية 2014م

خبرة  يف إدارة 
األعمال لقطاعات 
متعددة األنشطة

8
ثامر عبدالقادر 

عبدالله جان
--

المدير العام االقليمي المنطقة الغربية 
/ البنك السعودي الهولندي منذ 

2008م وحتي 2011م.

مدير عام مصرفية الشركات يف البنك 
السعودي البريطاني )ساب( منذ 

2011م وحتى 2013م

بكالوريوس اقتصاد 
من جامعه الملك 
سعود بالرياض 
المملكة العربية 

السعودية 1989م

ماجستير يف 
االقتصاد التطبيقي 
من جامعة ساوثرين 
ميثوديست الجنوبية 
يف داالس تكساس– 

الواليات المتحدة 
األمريكية 1995م

خبرة تمتد ألكثر 
من 20عاما يف 

القطاع المصرفي 
والتمويل 
واإلستثمار

9
عادل حسين علي 

أحمد

- عضو اللجنة 
التنفيذية

- عضو لجنة 
المخاطر

-

نائب رئيس اإلستثمار العقاري لشركة 
أمالك المالية

مدير عام لدى شركة ليمتلس بفيتنام
رئيس قطاع التأجير وإدارة األمالك 

لدى شركة ليمتلس يف دبي

ماجستير تجارة 
الكترونية من جامعة 

بوند – استراليا 
2004م

بكالوريوس إدارة 
أنظمة معلومات 

من جامعة االمارات 
– االمارات العربية 

المتحدة 2001م

خبرة تمتد ألكثر 
من 15عاما يف 

قطاع التمويل و 
اإلستثمار
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أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة

االسمم
عضوية 

اللجان داخل 
الشركة

الوظائف 
الحالية

الخبرات*المؤهالتالوظائف السابقة

1

األستاذ 
محمد 

عبدالعزيز 
الشايع 

)مستقل(

رئيس لجنة 
المراجعة 

عضو لجنة 
المخاطر

-

الرئيس التنفيذي 
لشركة ميد غلف 
من 2016م وحتى 

2017م

مدير عام مراقبة 
شركات التمويل 

لدى البنك المركزي 
السعودي من 2012م 

وحتى 2014م

مدير عام مراقبة 
شركات التأمين 

لدى البنك المركزي 
السعودي من 
2007م وحتى 

2012م. 

مدير التفتيش 
البنكي لدى البنك 

المركزي السعودي 
من 2004م وحتى 

2007م.

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

-عضو لجنة المراجعة يف مركز برنامج التحول الوطني منذ 2019، 
وحتى اآلن.

-عضو مجلس إدارة يف شركة صناعات العيسى منذ 2019م، وحتى األن .

-عضو مجلس إدارة، وعضو اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة 
المراجعة لدى الشركة السعودية للخدمات األرضية منذ 2015م 

وحتى 2019م

-عضو لجنة المراجعة لدى الشركة السعودية لإسمنت األبيض منذ 
2015م وحتى اآلن

-عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة لدى شركة أتش أس 
بي سي السعودية منذ 2015م وحتى اآلن

-رئيس مجلس إدارة شركة ساب تكافل للتأمين من تاريخ 
أغسطس 2018م وحتى االن.

-عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة من تاريخ أغسطس 
2018م وحتى االن.

-عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد من 2011م وحتى 
2014م .

-عضو مجلس إدارة شركة نجم لخدمات التأمين منذ 2016م وحتى 
2019م.

-عضو مجلس إدارة ستوسيد )STUSID( بجمهورية تونس من 
2008م وحتى 2013م. وكذلك عضو لجنة المراجعة من تاريخ 2008م 

وحتى 2010م ورئيسها من تاريخ 2010م وحتى تاريخ 2014م

-عضو اللجنة التوجيهية ألحد صناديق البنك المركزي 
السعودي الدولي متعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب من تاريخ 2009م وحتى تاريخ 2014م ورئيسها من 
تاريخ 2013م وحتى تاريخ 2014م

-نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل األموال من تاريخ 
2006م وحتى تاريخ 2013م

-عضو لجنة التدريب لدى البنك المركزي السعودي 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
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االسمم
عضوية 

اللجان داخل 
الشركة

الوظائف 
الحالية

الخبرات*المؤهالتالوظائف السابقة

2

األستاذ 
محمد بن 

إبراهيم العبيد 
)مستقل(

عضو لجنة 
المراجعة

االمين العام 
ورئيس 
مجموعة 

الحوكمة لدى 
بنك الجزيرة

- األمين العام لمجلس اإلدارة 
لدى البنك السعودي البريطاني 
من تاريخ يناير 2015م وحتى 

أبريل 2017م 

- نائب األمين العام لمجلس 
اإلدارة  ورئيس اإللتزام البنك 
السعودي البريطاني من تاريخ 
يونيو 2004م وحتى ديسمبر 

2014م

- عمل يف القطاع المصرفي يف 
عدد من اإلدارات وتقلد مناصب 
عدة تشمل أعمال التحصيل، 

والخدمات التجارية، والمراجعة 
الداخلية، والعمليات، ومكافحة 
الجرائم المالية وااللتزام خالل 
الفترة من فبراير 1991م وحتى 

يونيو 2004م

بكالوريوس 
تخصص علوم 

إدارية من جامعة 
الملك سعود – 
المملكة العربية 

السعودية بتاريخ 
يونيو 1990م

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لدى شركة 
ساب تكافل من تاريخ مارس 2014م وحتى 

مايو 2016م.

- مستشار عام لدى شركة أتش أس بي سي 
)HSBC( العربية السعودية من تاريخ سبتمبر 

2014م وحتى تاريخ ديسمبر 2014م ومن 
تاريخ أغسطس 2017م وحتى مارس 2019م.

- مستشار عام لدى شركة ساب تكافل من 
تاريخ نوفمبر 2017م وحتى أبريل 2018م .

- مستشار عام للشركة السعودية للخدمات 
األرضية من تاريخ مارس 2018 م وحتى 

مارس 2019م.

- عضو مستقل بلجنة المخاطر واإلستثمار 
ببرنامج كفالة من تاريخ مارس 2018 وحتى 

فبراير 2019م.

- عضو مستقل يف لجنة المراجعة لدى الشركة 
السعودية للخدمات األرضية من تاريخ مايو 

2017م وحتى مارس 2018م

3
عبدالله بن 

تركي السديري 
)تنفيذي(

عضو لجنة 
المخاطر

عضو اللجنة 
التنفيذية

الرئيس 
التنفيذي 

لشركة أمالك 
العالمية 

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

العقاري من 2011م وحتى 
2013م

-مدير تنفيذي اإلئتمان 
والمخاطر يف شركة أمالك 

العالمية للتمويل العقاري من 
2007م وحتى 2011م

- عدة مهام كان أخرها مساعد 
مدير عام قسم الشركات يف 
مجموعة سامبا المالية من 

1999م وحتى 2007م

-ماجستير 
إدارة دولية من 
كلية ثندر بيرد 

للدراسات العليا 
لإدارة الدولية - 
الواليات المتحدة 
األمريكية بتاريخ 

1998م.

-بكالوريوس 
تخصص محاسبة 
من جامعة الملك 
سعود – المملكة 
العربية السعودية 

بتاريخ 1996م

- 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 مجلس اإلدارة يف شركة الخزف 

السعودي من 2016م وحتى اآلن

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

- عضو مجلس مديرين شركة مطارات الرياض 
من سيتمبر 2017 م حتى فبراير 2018م.

- عضو مجلس ادارة شركة دله الصحية من 2019.

- عضو لجنه المراجعه يف شركة دله 
الصحية من 2019.

-  عضو اللجنة اإلستراتيجية يف شركة الخزف 
السعودي من 2016م حتى 2019 م.

-عضو اللجنة التنفيذية يف شركة الخزف 
السعودي 2016م حتى 2019 م
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االسمم
الوظائف 

الحالية
الخبرات*المؤهالتالوظائف السابقة

1
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 اإلئتمان 
والمخاطر يف شركة 

أمالك العالمية للتمويل 
العقاري من 2007م 

وحتى 2011م.
- عدة مهام كان أخرها  

مساعد مدير عام قسم 
الشركات يف مجموعة 

سامبا المالية من 
1999م وحتى 2007م

-ماجستير إدارة 
دولية من كلية ثندر 
بيرد للدراسات العليا 

لإدارة الدولية - 
الواليات المتحدة 
األمريكية بتاريخ 

1998م.

-بكالوريوس تخصص 
محاسبة من جامعة 

الملك سعود – 
المملكة العربية 

السعودية بتاريخ 
1996م.

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 مجلس اإلدارة يف شركة الخزف السعودي من 2016م وحتى اآلن.

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

عضو مجلس ادارة شركة مطارات الرياض من سيتمبر 2017 م حتى فبراير 
2018م.

-عضو مجلس ادارة شركة دله الصحية من 2019.

عضو لجنه المراجعه يف شركة دله الصحية من 2019.

عضو اللجنة اإلستراتيجية يف شركة الخزف السعودي من 2016م حتى 2019 م.

عضو اللجنة التنفيذية يف شركة الخزف السعودي 2016م حتى 2019 م.

2
توفيق بن 
يحي معافا

مدير تنفيذي 
– قطاع 
األفراد.

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

بكالوريوس تخصص 
تربية بدنية من 

جامعة الملك سعود، 
المملكة العربية 

السعودية بتاريخ 
1999م.

رئيس اللجنة الفرعية للتمويل العقاري لشركات التمويل يف البنك المركزي 
السعودي منذ 2017م وحتى 2020م

3
سعود بن 
عبدالله 
الشثري

مديرتنفيذي 
– الموارد 
البشريه 

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

 سكرتير لجنة المكافآت والترشيحات يف شركة أمالك العالمية للتمويل 
العقاري منذ 2011م وحتى اآلن

اإلدارة التنفيذية
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االسمم
الوظائف 

الحالية
الخبرات*المؤهالتالوظائف السابقة

1
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 اإلئتمان 
والمخاطر يف شركة 

أمالك العالمية للتمويل 
العقاري من 2007م 

وحتى 2011م.
- عدة مهام كان أخرها  

مساعد مدير عام قسم 
الشركات يف مجموعة 

سامبا المالية من 
1999م وحتى 2007م

-ماجستير إدارة 
دولية من كلية ثندر 
بيرد للدراسات العليا 

لإدارة الدولية - 
الواليات المتحدة 
األمريكية بتاريخ 

1998م.

-بكالوريوس تخصص 
محاسبة من جامعة 

الملك سعود – 
المملكة العربية 

السعودية بتاريخ 
1996م.

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 مجلس اإلدارة يف شركة الخزف السعودي من 2016م وحتى اآلن.

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

عضو مجلس ادارة شركة مطارات الرياض من سيتمبر 2017 م حتى فبراير 
2018م.

-عضو مجلس ادارة شركة دله الصحية من 2019.

عضو لجنه المراجعه يف شركة دله الصحية من 2019.

عضو اللجنة اإلستراتيجية يف شركة الخزف السعودي من 2016م حتى 2019 م.

عضو اللجنة التنفيذية يف شركة الخزف السعودي 2016م حتى 2019 م.

2
توفيق بن 
يحي معافا

مدير تنفيذي 
– قطاع 
األفراد.

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

بكالوريوس تخصص 
تربية بدنية من 

جامعة الملك سعود، 
المملكة العربية 

السعودية بتاريخ 
1999م.

رئيس اللجنة الفرعية للتمويل العقاري لشركات التمويل يف البنك المركزي 
السعودي منذ 2017م وحتى 2020م

3
سعود بن 
عبدالله 
الشثري

مديرتنفيذي 
– الموارد 
البشريه 

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

 سكرتير لجنة المكافآت والترشيحات يف شركة أمالك العالمية للتمويل 
العقاري منذ 2011م وحتى اآلن
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االسمم
الوظائف 

الحالية
الخبرات*المؤهالتالوظائف السابقة

4
محمد 

بن حبيب 
السلمان

أستقال 
من منصبه  

كمديرتنفيذي 
للمخاطر 
واإلئتمان 

يف سبتمبر 
2020م

مديرتنفيذي – المخاطر واإلئتمان 
من عام 2014م حتى سبتمبر 

2020م

مدير ائتمان يف بنك الرياض من 
1998م وحتى 2014م

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

رئيس اللجنة الفرعية للمخاطر لشركات التمويل 
بالمملكة العربية السعودية يف البنك المركزي 

السعودي منذ 2016م وحتى سبتمبر 2020

سكرتير لجنة المخاطر يف شركة أمالك العالمية 
منذ 2016م  وحتى سبتمبر 2020

5
نزار بن صالح 

الصويان

مدير تنفيذي 
إلدارة 

الشركات. 

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

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

عضو يف اللجنة الفرعية لإيجار التمويلي لشركات 
التمويل يف البنك المركزي السعودي

6
علي بن محمد 

ال 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 الشئون المالية يف شركة 
وطن لالستثمار وأعمال األوراق 

المالية من 2006م وحتى 2010م 
مدير المحاسبة المالية يف بنك 

الرياض من 1992م وحتى 2006م

 بكالوريوس تخصص 
محاسبة من جامعة الملك 

سعود، المملكة العربية 
السعودية بتاريخ 1992م

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 البنك المركزي السعودي 
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الخبرات*المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

7
تركي بن 
عتيبي 
الزهراني

مدير تنفيذي 
اإلستراتيجية 

والتسويق.

والمدير المكلف 
إلدارة المخاطر 
واإلئتمان من 
سبتمبر 2020

- مدير أول لالستراتيجية يف شركة 
أمالك العالمية للتمويل العقاري من 

2014م وحتى 2017م

- مدير إدارة إئتمان األفراد يف شركة 
أمالك العالمية للتمويل العقاري من 

2010م وحتى 2014م

-محلل إئتمان يف البنك العربي 
الوطني من 2003م وحتى 2010م

بكالوريوس تخصص أساليب 
كمية من جامعة الملك سعود 
- المملكة العربية السعودية 

بتاريخ 2002م

8
عمر بن 
سليمان 
أبانمي 

مدير أول – الشؤون 
القانونية والحوكمة.

-مدير إدارة االلتزام ومكافحة غسل 
األموال يف شركة أمالك العالمية 

للتمويل العقاري - شركة مساهمة 
مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري من 

2017م وحتى 2019م

-مدير أول يف قسم اإللتزام يف مصرف 
الراجحي من 2016م حتى 2017م

-رئيس اإللتزام يف بنك مسقط من 
2013م حتى 2016م

نائب رئيس اإللتزام يف بنك مسقط من 
2013م حتى 2013م

-مسؤول مكافحة غسل األموال يف 
البنك العربي الوطني من 2012م حتى 

2013م

-مسؤول مكافحة غسل األموال يف 
بنك سامبا من 2008م حتى 2009م

بكالوريوس إدارة أعمال 
تخصص محاسبة من جامعة 

الملك سعود - المملكة 
العربية السعودية بتاريخ 

2008م

-ماجستير إدارة أعمال من 
جامعة ميدل تينيسسي 

ستايت 

– الواليات المتحدة األمريكية 
بتاريخ 2011م

سكرتير مجلس اإلداره واللجنه 
التنفيذيه يف شركة أمالك العالمية 

للتمويل العقاري منذ 2019م
وحتى اآلن

9
عبدالله 
الشهري

مدير أول – رئيس 
إدارة المراجعة 

الداخلية

مديرأول -إدارة المراجعة الداخلية 
مجموعة سامبا المالية

مدير-إدارة المراجعة الداخلية بنك 
الجزيرة

مدير- مجموعة تمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة بنك الجزيرة

مدير عمليات التمويل العقاري بنك الجزيرة

مساعد مدير عمليات التمويل 
العقاري بنك الجزيرة

مسؤول مخاطر اإلئتمان البنك 
السعودي الفرنسي

-شهادة المدقق الداخلي 
المعتمد الجزء األول 

والثاني من المعهد األمريكي 
 CIA( للمراجعين الداخليين

)1 & 2

- شهادة الممارس المعتمد 
للتدقيق الداخلي من الجمعية 

األمريكية للمراجعين 
الداخليين

- بكالوريوس كيمياء حيوية – 
جامعة الملك سعود

-سكرتير لجنه المراجعة يف شركة أمالك 
العالمية للتمويل العقاري 

-عضو الجمعية األمريكية للمراجعين 
IIA-USAالداخليين

-عضو الجمعية السعودية للمراجعين 
IIA-KSA الداخليين
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أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوًا يف 
مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا

1. عبدالله بن ابراهيم الهويش

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

رئيس مجلس اإلدارة – شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري 
مساهمة مدرجةداخل المملكةمنذ يونيو 2018م حتى تاريخه

نائب رئيس مجلس اإلدارة – شركة إعمار المدينة اإلقتصادية- منذ 
مساهمة مدرجةداخل المملكةأكتوبر 2020م

نائب رئيس مجلس اإلدارة – شركة حلواني إخوان  -السعودية منذ  
مساهمة مدرجةداخل المملكةأبريل 2019م حتى تاريخه

نائب رئيس مجلس اإلدارة – شركة حلواني إخوان-  مصر منذ 
مساهمة غير مدرجةخارج المملكةنوفمبر 2019م حتى تاريخه

نائب رئيس مجلس اإلدارة – شركة صناعات العيسى منذ سبتمبر  
مساهمة غير مدرجةداخل المملكة2019م حتى تاريخه وعضو مجلس اإلدارة منذ يناير  2019م

عضو مجلس اإلدارة شركة سدكو كابيتال منذ يونيو 2019م
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةحتى تاريخه.



التقرير السنوي 542020

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

عضو مجلس إدارة مجموعة التوفيق المالية )حاليًا شركة إتقان 
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةكابيتال( من 2008م حتى 2013م

مساهمة مدرجةداخل المملكةعضو مجلس إدارة ساب تكافل من 2010م حتى 2014م

رئيس  مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية من 
مساهمة مدرجةداخل المملكة2016م حتى 2019 م

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة مطارات الرياض من 2016 م حتى 2017م

عضو  مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية من 
مساهمة مدرجةداخل المملكة2014م حتى 2015 م

عضو مجلس إدارة والعضو منتدب شركة أمالك العالمية للتمويل 
مساهمة مدرجةداخل المملكةالعقاري منذ عام 2006م حتى مايو 2018م

رئيس مجلس اإلدارة يف شركة األمد السعودية لخدمات المطارات 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةودعم النقل منذ يناير 2016م حتى فبراير 2019م

رئيس مجلس اإلدارة – شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية 
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالسعودية منذ فبراير 2018م حتى  يونيو 2019م

عضو مجلس اإلدارة – مجموعة فواز الحكير وشركاه منذ يناير 
مساهمة مدرجةداخل المملكة2007 م حتى ابريل 2008م

رئيس مجلس اإلدارة – الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة)سمه( منذ مايو 2004م حتى مارس 2006م

عضو مجلس اإلدارة – الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة)سمه( منذ مايو 2002م حتى ابريل 2004م

عضو مجلس اإلدارة لشركة االتفاق للصناعات الحديدية منذ 
مساهمة غير مدرجةداخل المملكة2011م حتى ديسمبر2020م

مدير عام أول / رئيس مجموعة االئتمان والمخاطر البنك العربي 
مساهمة مدرجةداخل المملكةالوطني منذ 2001م يونيو حتى يونيو 2006م

مدير عام الخدمات المصرفية للشركات لدى البنك السعودي 
مساهمة مدرجةداخل المملكةالبريطاني منذ سبتمبر 1992م حتى يونيو 1999م

1. عبدالله بن ابراهيم الهويش
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2. منصور بن عبدالعزيز البصيلي

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

رئيس مجلس اإلدارة شركة اتش اس بي سي )HSBC( العربية 
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالسعودية من 2015م وحتى اآلن

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة جاز العربية للخدمات

مساهمة مدرجةداخل المملكةعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لإلكترونيات )إكسترا( من 
مساهمة مدرجةداخل المملكة2016م وحتى اآلن

مساهمة مدرجةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

المدير العام التنفيذي للشؤون القانونية واألمين العام للبنك 
مساهمة مدرجةداخل المملكةالسعودي البريطاني من 1990م وحتى 2014م

مساهمة مدرجةداخل المملكةعضو مجاس إدارة شركة جبل عمر من 2018م وحتى 2020
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3. فيصل بن عبدالله العمران

4. خالد بن عبدالعزيز الريس

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية 
مساهمة غير مدرجةداخل المملكة)سمة(

عضو مجلس أدارة شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة من 
2012م حتى اآلن

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

مساهمة مدرجةداخل المملكةنائب الرئيس التنفيذي لدى البنك السعودي لالستثمار منذ2017م

مدير عام مجموعة الخزينة واالستثمار لدى البنك السعودي 
مساهمة مدرجةداخل المملكةلالستثمار من 2015م وحتى 2017م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

الرئيس التنفيذي يف شركة االستثمار كابيتال منذ 2018م
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةحتى اآلن
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4. خالد بن عبدالعزيز الريس

5. عمرو بن محمد بن عبدالله كامل

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

مساهمة عامهداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة دله الصحية

مساهمة عامهداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةرئيس مجلس اإلدارة بالشركة الوطنية للمحافظة عى البيئة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة الخزامى لإدارة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةعضو مجلس إدارة معاد لإنشاء والتعمير القابضة  

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة اتحاد شمس

مساهمة مغلقةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة المساحة الحرة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةمدير األستثمار يف شركة عسير من 2014م وحتى 2018م

عضو مجلس المديرين يف شركة الربيع السعودية لألغذية من 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة2014م وحتى 2019

مدير تمويل الشركات يف شركة الراجحي المالية من 2010م وحتى 
مساهمة غير مدرجةداخل المملكة2014م
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6. ماجد بن عبدالغني فقيه

7. سلطان بن فواز الحكير

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

مدير عام -مجموعة تمويل الشركات – لدى البنك السعودي 
مساهمة مدرجةداخل المملكةلالستثمار منذ 2012م وحتى اآلن

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

عضو مجلس إدارة شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي من 
مساهمة غير مدرجةداخل المملكة2012م وحتى 2015م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

قابضهداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة فاس القابضة منذ 2014 م 

نائب رئيس مجلس إدارة 
مساهمة مدرجة داخل المملكةمجموعة فواز الحكير من تاريخ يناير 2018م لغاية 2019 م 

ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةنائب الرئيس لشركة األغذية والترفيه لغاية 2019 م 
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7. سلطان بن فواز الحكير

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة فاس التجارية  

ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة فالية األعمال  

قابضةداخل المملكةالرئيس التنفيذي لشركة ازدهار القابضة منذ 2019 حتى االن   

الرئيس التنفيذي لشركة موفي لدور السينما منذ 2019م
ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةوحتى االن  

ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةعضو مجلس إدارة لشركة ازدهار العقارية منذ 2019 وحتى االن 

عضو مجلس إدارة لشركة ازدهار الرياضية منذ 2019
ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةوحتى االن 
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8. ثامر عبدالقادر عبدالله جان

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

عضو مجلس اإلدارة يف شركه دلتا المملكة العربية السعودية منذ 
مساهمة غير مدرجةداخل المملكة2014 م حتى ااّلن 

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

عضو مجلس االداره يف صندوق المرابحات والصكوك يف شركة 
إتقان كابيتال يف المملكة العربية السعودية منذ 2017 وحتى 

2018م
مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

عضو مجلس اإلدارة )مستقل( يف بنك االمارات دبي الوطني 
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةكابيتال المملكة العربية السعودية منذ 2015 وحتى 2018م

عضو مجلس اإلدارة )مستقل( يف شركه الخليج للتمويل – يف 
مساهمة مدرجةخارج المملكةاالمارات العربية المتحدة منذ 2016 وحتى 2017م

رئيس مجلس اإلدارة )مستقل( شركة الخليج للتمويل – المملكة 
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالعربية السعودية منذ 2013 وحتى 2017م

عضو )مستقل( يف لجنة التدقيق السعودي الهولندي المالية 
مساهمة مدرجةداخل المملكة)مرخصة من هيئة السوق المالية-  السعوديه(  )2014م2016-م(.
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9. عادل حسين علي أحمد

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا يف 
مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني )مساهمة مدرجة/ مساهمة غير 
مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....(

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير عام لدى شركة ليمتلس بفيتنام من 2010م وحتى 2014م

رئيس قطاع التأجير وإدارة األمالك لدى شركة ليمتلس يف دبي يف 
ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةعام 2014م حتى 2014م.

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةعضو مجلس إدارة ورقاء قاردينز منذ 2014م وحتى 2019م

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةعضو مجلس إدارة مالك سكاي جاردينز منذ 2014م وحتى 2019م

نائب رئيس االستثمار العقاري لدى شركة أمالك المالية منذ 
مساهمة مدرجةخارج المملكة2014م وحتى 2019م
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و . اللجان المنبثقه من مجلس االدارة
تحــرص الشــركة الحصــول عــى تمويــل متوافــق مــع أحــكام الشــريعة بنــاء عــى هوامــش ربــح تنافســية إال أن ذلــك يعتمــد بشــكل كبيــر عــى توافــر 
ــل  ــروض تموي ــب ق ــإن ترتي ــال ف ــبيل المث ــى س ــايبور )SIBOR(،  فع ــر الس ــة بمؤش ــة المرتبط ــدة البنكي ــعار الفائ ــن وأس ــدى المقرضي ــيولة ل الس
لعمــالء الشــركه قــد يعتمــد عــى أن يبنــى هامــش الربــح عــى أســاس تثبيــت ســعر الســايبور لمــده طويلــة تمتــد إىل فتــرة أكثــر مــن فتــرة تثبيــت 
التمويــل الممنــوح للشــركة ممــا قــد ينتــج عنــه مخاطــر عنــد تغيــر أســعار الســايبور )SIBOR(. كمــا تحــرص الشــركة عــى أن تكــون فتــرات أســعار 
ــالت  ــتخدام معام ــك باس ــركه. وذل ــج الش ــى نتائ ــد ع ــعار الفوائ ــات اس ــن تقلب ــر م ــل االث ــه لتقلي ــام متقارب ــن الع ــد ع ــا يزي ــراض لم ــراض واالقت االق

تحــوط ضــد تقلبــات يف أســعار التمويــل لتحجيــم مــن المخاطــر الســابق ذكرهــا.

1. اللجنــة التنفيذيــة.
2. لجنــة المخاطر.

3. لجنــة المكافأت والترشــيحات.
4. لجنــة المراجعة.

إســتعراض لمهــام ومســئوليات تلــك اللجــان وإجتماعاتهــا خالل عام 2020م :

1. اللجنــة التنفيذيــة.
تتكون اللجنة التنفيذية من )5( أعضاء ، ويوضح البيان أدناه أسماء أعضاء اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م :

ويوّضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي 2020 م:

*استقالة األستاذ عادل حسين أحمد بتاريخ 2020/10/27م.

عبدالله ابراهيم الهويش
رئيسًا

عادل حسين أحمد

عضوًا

خالد عبدالعزيز الريس

عضوًا

ماجد عبد الغني فقيه

عضوًا

عبدالله تركي السديري

عضوًا
*استقالة األستاذ عادل حسين أحمد 

بتاريخ 2020/10/27م.

اسم العضو
طبيعة 
العضوية

عدد االجتماعات )6( اجتماعات

االجتماع االول
2020/03/04

االجتماع 
الثاني

2020/03/29م

االجتماع الثالث
2020/04/28م

االجتماع 
الرابع

2020/07/14م

االجتماع 
الخامس

2020/09/22م

االجتماع 
السادس

2020/09/23م

مجموع 
الحضور

نسبة 
الحضور

عبدالله الهويش1
رئيس 
اللجنة

√√√√√√6100%

%6100√√√√√√عضو عبدالله السديري2

%6100√√√√√√عضوماجد فقيه3

%6100√√√√√√عضوخالد الريس4

5
عادل حسين 

أحمد
%583إستقالة√√√√√عضو
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وصف مختصر الختصاص اللجنة التنفيذية ومهامها:
• مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص، ومراجعة موازنة العمليات وموازنة المصاريف الرأسمالية.

• مراجعة خطط األعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص. 
• اإلشراف واستالم تقارير المشاريع االستراتيجية، ومراجعة سياسات وإجراءات العمل يف الشركة فيما عدا السياسات واإلجراءات المحاسبية.

• 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.

• تمنح اللجنة التنفيذية صالحيات الموافقة عى االقتراض لتمويل نشاط الشركة التمويلي واالستثماري بما ال يتجاوز أربعة مليارات ريال سعودي.

2. لجنــة المخاطر.
تتكون لجنة إدارة المخاطر من )5( أعضاء ، ويوضح البيان أدناه أسماء أعضاء اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م :

ويوّضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي 2020 م:

*استقالة األستاذ عادل حسين أحمد بتاريخ 2020/10/27م.

ماجد عبد الغني فقيه                    
رئيسًا

محمد بن عبدالعزيز الشايع

عضوًا

عبدالله تركي السديري

عضوًا

عادل حسين علي احمد

عضوًا

عمرو محمد كامل

عضوًا
*استقالة األستاذ عادل حسين أحمد 

بتاريخ 2020/10/27م.

اسم
طبيعة 
العضوية

عدد االجتماعات )4( اجتماعات

االجتماع األول
2020/03/17م

االجتماع الثاني
2020/06/22 م

االجتماع الثالث
2020/09/08 م

االجتماع الرابع
2020/12/16 م

مجموع 
الحضور

نسبة 
الحضور

ماجد عبد الغني فقيه1
رئيس 
اللجنة

√√√√4      100%

2
محمد عبدالعزيز 

الشايع
%4100√√√√عضو 

X√√375%√عضوعبدالله تركي السديري3

%4100√√√√عضوعمرو كامل4

%375إستقاله√√√عضوعادل حسين احمد5
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وصف مختصر الختصاص لجنة المخاطر ومهامها:
وضع استراتيجية وسياسات عمل واضحة ومكتوبة الدارة المخاطر وتحديد جميع انواع المخاطر ذات العالقة وطريقة التعامل معها .  -

وضع االجراءات المناســبة للكشــف المبكر والشــامل للمخاطر وتقييمها وادارتها ومراقبتها وإعداد التقارير يف شأنها .  -
مناقشة تقريرالمخاطربشكل ربع سنوي ورفعه لمجلس االدارة متضمنا القرارات المتخذه يف شأنه .  -

مراجعة السياسات واالنظمة 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 واالشـــراف عليـــه لضمـــان تحديـــد وقيـــاس  المخاطـــــر واالبالغ عنهـــا بشـــكل فاعـــل،   -

بمـــــا فـــــي ذلـــــك تحديـــــد الرغبـــة فـــــي المخاطـــرة والقـــدرة علـــــى تحمـــل المخاطـــر. 
مراجعة السياسات واالنظمة المتعلقة بأنشطة إدارة أمن المعلومات.  -

اإلشراف عى المخاطـــر القائمـــة والمحتملـــــة بمـــــا فـــــي ذلـــــك، مخاطـــــر االئتمـــــان ومخاطـــــر الســـــوق ومخاطـــــر الســـــيولة والمخاطـــــر التشـــــغيلية والمخاطر   -
القانونيــة والمخاطـــــر االســـــتراتيجية ومخاطـــــر الســـــمعة  و مخاطــر التركــزات اإلئتمانيــة بالمحفظــة والمخاطــر المرتبطــة بالصناعــة ومخاطــر امــن المعلومــات 

وذلــك ضمــن إطــار و توجيهــات مجلــس اإلدارة.

3. لجنــة المكافآت والترشــيحات.
تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من  4 أعضاء ، ويوضح البيان أدناه أسماء أعضاء اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م  :

5. الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي 2020م:

منصور عبدالعزيز البصيلي
رئيسًا– مستقل

سلطان فواز الحكير

عضوًا

عمرو محمد كامل

عضوًا

ماجد عبدالغني فقيه

عضوًا

اسم
طبيعة 
العضوية

عدد االجتماعات )2(

االجتماع األول
2020/03/11 م

االجتماع الثاني
2020/12/06 م

نسبة الحضورمجموع الحضور

منصور البصيلي1
رئيس 
اللجنة

√√2100%

%2100√√عضوماجد فقيه2

%2100√√عضوعمرو كامل3

XX00%عضوسلطان الحكير4
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وصف مختصر الختصاص اللجنة التنفيذية ومهامها:
تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه، كما تقوم اللجنة بتقييم جوانب القوة والضعف يف المجلس ولجانه، واقتراح معالجة أي قصور.  -

التوصية لمجلس اإلدارة بسياسة ترشح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وإجراءات الحصول عى موافقة البنك المركزي السعودي يف شأن المرشحين.    -
اعتمــاد سياســة للتأكــد مــن جــدارة ومالئمــة جميــع المرشــحين للتعييــن يف المناصــب القياديــة ويجــب أن تشــمل عــى األقــل متطلبــات البنــك المركــزي 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.  -

مراجعة واعتماد سياسات الشركة للتعويضات والمزايا، كما تراجع اللجنة وتوصي بكافة أشكال التعويض ألعضاء وأمناء المجلس واللجان.   -
تطويــر معاييــر لتقييــم الرئيــس التنفيــذي يتــم أخطــاره 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.  
التوصية لمجلس اإلدارة يف شأن الموافقة عى أو رفض أي معاملة ألحد أعضاء المجلس مع شركة أخرى قد تنطوي عى تعارض مصالح.   -

ــر التــي تتضمــن  ــر اإلداري، خطــط اإلحــالل الوظيفــي للمــدراء التنفيذييــن وأهــداف التطوي مراجعــة سياســات وإجــراءات المــوارد البشــرية ومنهــا برامــج التطوي  -
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 البنــك   -
المركــزي الســعودي قبــل التعييــن.  

4. لجنــة المراجعة.
تتكون لجنة المراجعة من 4 أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة أو غيرهم, ويوضح البيان أدناه أسماء أعضاء اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م :

وصف مختصر الختصاص لجنة المراجعة ومهامها:
• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالموافقــة عــى تعييــن أو إعــادة تعييــن المراجعيــن الخارجييــن،  وتحديــد أتعابهــم، ويشــمل نطــاق عمــل اللجنــة ضمــان تمتــع المراجعيــن 

الخارجييــن المرشــحين بالخبــرات الالزمــة لمراجعــة أعمــال الشــركات الماليــة، وممارســة عملهــم بحياديــة وإســتقاللية.
• التأكد من إستقالل المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا يف الشركة.

• اإلشــراف عــى إدارتــي المراجعــة الداخليــة و اإللتــزام والتأكــد مــن إســتقاللهما 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 اىل 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 إلعتماده والموافقة عليه.

• مراجعة مدى فعالية أنشطة المراجعة الداخلية من حيث مدى توافقها مع معايير معهد المراجعين الداخليين.
• دراسة تقارير المراجعين الداخليين  والخارجيين ومالحظاتهم، وتقارير إدارة اإللتزام  وإبداء الرأي بها ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة.

• مراجعة مدى فعالية اإللتزام بالقوانين والتشريعات ونتائج بحث إدارة اإللتزام ، ومتابعة أي حاالت من عدم اإللتزام بتلك القوانين واألنظمة.
• مراجعة ميثاق عمل لجنة المراجعة و الرفع لمجلس اإلدارة بالتوصيات إلعتمادها من قبل الجمعية العمومية يتضمن قواعد ومسؤوليات وإلتزامات اللجنة. 
• اإلطالع عى جميع السجالت والمستندات الالزمة ألداء أعمالها، واإلستعانة بأية جهة إستشارية من خارج الشركة للقيام بمهام محددة من أجل مساعدتها يف أداء عملها. 

• تحديد مدى فعالية ضوابط الرقابة الداخلية للشركة بما يف ذلك اجراءات حماية المعلومات والرقابة عليها.
• التوصية بتعيين أو إقالة مدير إدارة المراجعة الداخلية ومدير إدارة االلتزام ورفع التوصية بذلك لمجلس اإلدارة. 

األستاذ: محمد الشايع 
رئيسا للجنة المراجعة

عضو من خارج المجلس

األستاذ / منصور البصيلي 

عضوًا يف لجنة المراجعة 
عضو مجلس إدارة مستقل 

األستاذ: محمد العبيد  
عضوًا يف لجنة المراجعة 
عضو من خارج المجلس

األستاذ: خالد الريس 
عضوًا يف لجنة المراجعة عضو 

مجلس إدارة غير تنفيذي
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اسم العضو
طبيعة 
العضوية

عدد االجتماعات )6( اجتماعات

االجتماع االول
12/02/2020م

االجتماع 
الثاني

22/04/2020م

االجتماع الثالث
16/06/2020م

االجتماع 
الرابع

18/08/2020م

االجتماع 
الخامس

14/10/2020م

االجتماع 
السادس

21/12/2020م

مجموع 
الحضور

نسبة 
الحضور

1
األستاذ محمد 

عبدالعزيز الشايع 
) رئيس-مستقل(

رئيس 
اللجنة

√√√√√√6100%

2
األستاذ محمد 
إبراهيم العبيد

)عضو – مستقل(
%6100√√√√√√عضو 

3
خالد عبدالعزيز 

الريس( عضو غير 
تنفيذي(

%6100√√√√√√عضو

4
منصور البصيلي 
)عضو- مستقل(

%6100√√√√√√عضو

ويوضح الجدول اآلتي أسماء أعضاء اللجنة، وسجل حضور االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي2020م:

ج . نتائج المراجعة الداخلية السنوية 
تنتهــج الشــركة إطــارًا رقابيــًا داخليــًا مبنيــًا عــى خطــوط دفــاع ثــالث  ) أواًل: السياســات واالجــراءات المتوافقــة مــع االنظمــة والتشــريعات، ثانيــًا: الرقابــة 
الداخليــة، ثالثــًا: إدارة المراجعــة الداخليــة( ، وتقــوم اإلدارات المختلفــة يف الشــركة بموائمــة 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 اإلئتمــان وأمــن المعلومــات لضمــان التماشــي 
ــة  ــا لجن ــة للجــان الشــركة المختلفــة وأهمه ــر دوري ــة، وترفــع هــذه اإلدارات تقاري ــات النظامي ــي ُســنت وبمــا يهــدف بإيفــاء الشــركة بالمتطلب ــط الت مــع الضواب
المخاطــر ولجنــة األمــن الســيبراني، وتقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بمهــام خــط الدفــاع الثالــث والمعنــي بإجــراء الفحــوص والمراجعــات الالزمــة التــي تكفــل 
ــاًء عــى أعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة والمنفــذة خــالل الســنة الماليــة 2020م والتــي غطــت  ــزام الشــركة ومنســوبيها بسياســات الشــركة المعتمــدة بن الت

األقســام األساســية بالشــركة.

وبشــكل عــام، فقــد تــم التأكــد بدرجــة معقولــة مــن فاعليــة إجــراءات ونظــم الرقابــة الداخليــة مــن حيــث تغطيــة تلــك اإلجــراءات الجوانــب الرقابيــة الهامــة 
والتــي تؤثــر بشــكل جوهــري عــى قيــام الشــركة بالوصــول اىل أهدافهــا بــكل سالســة وســهولة، ويشــمل ذلــك عــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 

• إجــراءات فصــل المهــام الجوهرية يف مختلف اقســام الشــركة،  

• إجــراءات معالجة تضــارب المصالح. 

• إجــراءات حفظ المســتندات الهامة. 

• إجــراءات تســوية الحســابات البنكية. 

• إجــراءات تســوية حســابات العمالء والذمــم المدينة. 

• إجــراءات الرقابــة عــى إدارة أمن وســرية المعلومات. 

• إجــراءات اإلعتراف باإليرادات وتســجيلها. 

• إجــراءات تســجيل المصروفات. 

• إجــراءات إعــداد الموازنــة التقديريــة والتحقــق من مــدى فاعلية اإلجراءات االخرى.
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ح . رأي لجنة المراجعة
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 مدروســه لألنشــطة المخطــط مراجعتهــا بهــدف فحصهــا للتأكــد مــن مــدى فاعليــة وكفايــة أنظمــة 
الراقابــة الداخليــة المصممــة والمطبقــة. والحصــول عــى تأكيــدات معقولــة عــى فاعليــة وكفــاءة الرقابــة الداخليــة خــالل العــام. وكذلــك تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة باإلطــالع 
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 القوائــم الماليــة للشــركة خــالل العــام 2020م وبنــاًء 
عــى الفحــص الســنوي إلجــراءات الرقابــة الداخليــة محــل اإلختبــار 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 اإلمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا والصــادرة 
مــن الجهــات التنظيميــة ذات العالقــة. مــع وجــود عــدد مــن المالحظــات التــي زودت بهــا اإلدارة التنفيذيــة، وتــم اإلتفــاق عــى اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة مــع تحديد المــدة الزمنية 
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 اىل أخــذ عينــات عشــوائية أو مدروســة. الســيما وأن إدارة المراجعــة الداخليــة تعمــل وبشــكل 

حثيــث مــع اإلدارة التنفيذيــة للشــركة إلســتمرار ضمــان مســتوى معقــول وفعــال لكفــاءة نظــام إجــراءات الرقابــة الداخليــة يف الشــركة.    

خ . توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع داخلي يف الشركة 
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9. الهيئة الشرعية
حرصــًا مــن شــركة أمــالك العالميــة للتمويــل العقــاري عــى توافــق نشــاطها مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية؛ فقــد قامــت بإنشــاء هيئــة شــرعية تضــم يف 
عضويتهــا ثالثــة مــن العلمــاء المختصيــن يف فقــه المعامــالت الماليــة واالقتصــاد اإلســالمي. وتقــوم الهيئــة بــدور الدراســة، والفتــوى، وإجــازة المنتجــات، 
ووضــع ضوابــط شــرعية لهــا، وإصــدار القــرارات تجاههــا. والهيئــة مســتقلة عــن إدارات الشــركة، وتخضــع جميــع معامــالت الشــركة لموافقتهــا ومراقبتهــا، 

وتعــد قراراتهــا ملزمــة عــى الشــركة بأكملهــا.

اجتماعــات الهيئــة الشــرعية لعام 2020:

*توفــي العضــو الدكتور/عبدالســتار أبــو غدة -رحمــة الله عليه-.

طبيعة العضويةاسم

عدد االجتماعات )3( اجتماعات

االجتماع األول
2020/01/28م

االجتماع الثاني
2020/09/08م

االجتماع الثالث
2020/12/08م

X√√رئيس الهيئةد.عبدالستار أبو غدة*1

√√√نائب رئيس الهيئةد. محمد القري2

√√√عضود. يوسف الشبيلي3
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وصــف مختصــر الختصاصات اللجنــة 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
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9.1. تقرير الهيئة الشــرعية
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10. تقييم مجلس االدارة
تماشــيًا مــع تطبيقــات الحوكمــة التــي تنتهجهــا الشــركة، وتنفيــذًا لسياســة وآليــات تقييــم أعمــال مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه وتقييــم أعضائــه المعتمــدة، فقــد 
روعــي خــالل العــام 2020م إتمــام تقييــم المجلــس واللجــان وفــق نمــاذج ومحتويــات وآليــات التقييــم الســنوية حيــث تــم تقســيم التقييــم اىل ســبعة أقســام وهــي كمــا يلــي :

• تقييم فاعلية أعضاء مجلس اإلدارة.
• تقييم فاعلية مجلس اإلدارة.

• تقييم فاعلية لجنة المراجعة .
• تقييم فاعلية لجنة المخاطر.

• تقييم فاعلية لجنة المكافآت والترشيحات 
• تقييم فاعلية اللجنة التنفيذية.
• تقييم فاعلية الهيئة الشرعية.

و بنــاء عــى تقييــم أداء المجلــس واللجــان المنبثقــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة الــذي تــم يف عــام 2020م ، فقــد أصــدرت لجنــة الترشــيحات والمكافــأت بــأن 
يتــم تقديــم نبــذة عــن النظــم واللوائــح المنظمــة لعمــل التمويــل العقــاري ألعضــاء مجلــس اإلدارة.

10.1. مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة لعام 2020م
تحــدد سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مكافئــات أعضــاء مجلــس اإلدارة و األعضــاء مــن خــارج المجلــس نظيــر حضورهــم إلجتماعــات 
المجلــس والقيــام بمهامهــم  بمــا  يتوافــق مــع التعليمــات اإلشــرافية، وخــالل العــام 2020م  لــم يقــم أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اللجــان 

الفرعيــة بــأي عمــل ذي طابــع فنــي أو استشــاري، ولــم يحصلــوا عــى أي مقابــل أو مزايــا خاصــة خــارج نطــاق سياســة المكافئــات المعتمــدة.

ويوضــح الجــدول التالــي بيانــات المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان التابعــة لــه بمــا يتوافــق مــع سياســة المكافئــات 
: العــام  بالشــركة خــالل  التنفيذييــن  المســئولين  لكبــار  المدفوعــة  المكافــآت والتعويضــات  المعتمــدة وكذلــك 

مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلين

منصور 
عبدالعزيز 
25البصيلي

0,
00

0

18
,0

00

12
,0

00---

28
0,

00
0

-------

28
0,

00
0

ثامر 
عبدالقادر 

25جان
0,

00
0

18
,0

00----

26
8,

00
0

-------

26
8,

00
0

عمرو 
محمد 
25كامل  

0,
00

0

18
,0

00

9,
00

0

---

27
7,0

00

-------

27
7,0

00



التقرير السنوي 742020

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين وغير مستقلين
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كمــا تقــوم الشــركة بدفــع كافــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملھــا كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة مــن مجلــس إدارة الشــركة لحضــور 
إجتماعــات المجلــس و اللجــان.

مكافآت اإلدارة التنفيذية بالشركة 
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.

مكافآت اإلدارة التنفيذية:

* تــم اإلفصــاح باإلجمالــي لخمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعــى المكافــآت مــن الشــركة وذلــك بعــد مــا رأت الشــركة بــأن اإلفصــاح عــن تفاصيــل 
مكافــآت وتعويضــات اإلدارة التنفيذيــة قــد يشــكل ضــرر مــن ناحيــة عدالــة المنافســة يف قطــاع التمويــل خصوصــا بــأن شــركة أمــالك هــي الشــركة الوحيــدة 

المدرجــة مــن شــركات قطــاع التمويــل وعددهــا 42 شــركة.

المكافآت الثابتةالمكافات بالريال السعودي
المجموعبدل حضور جلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء اللجنة التنفيذية
80,0009,00089,000عبدالله ابراهيم الهويش

60,0009,00069,000ماجد عبدالغني فقيه

60,0009,00069,000خالد عبدالعزيز الريس

50,0007,50057,500عادل حسين أحمد

أعضاء اللجنة التنفيذية
80,0006,00086,000ماجد عبدالغني فقيه

100,0006,000106,000محمد عبدالعزيز الشايع

60,0006,00066,000عمرو محمد كامل

45,0004,50049,500عادل حسين أحمد

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
80,0003,00083,000منصور عبدالعزيز البصيلي

60,0003,00063,000ماجد عبدالغني فقيه

60,0003,00063,000عمرو محمد كامل

000سلطان فواز الحكير

أعضاء لجنة المراجعة
120,0009,000129,000محمد عبدالعزيز الشايع

100,0009,000109,000محمد إبراهيم العبيد

60,0009,00069,000خالد عبدالعزيز الريس

60,0009,00069,000منصور عبدالعزيز البصيلي

المكافآت المتغيرةالمكافآت  الثابتة
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4,357,7881,905,745-6,263,533218,275-3,055,000--3,273,275--9,536,808
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العقـــــــوبــات
والجــــــزاءات
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ــي  ــة، الت ــح والتوجيهــات المرعي ــًا للنظــم واللوائ ــا وأنشــطتها وفق تمــارس الشــركة أعماله
تلتــزم بهــا نصــًا، وخــالل العــام 2020م لــم يتــم فــرض أي غرامــات أو جــزاءات عــى الشــركة.
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سياسة الشركة 
يف توزيع األرباح
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12. سياسة الشركة يف توزيع األرباح
ــع  ــاح المســاهمين بعــد خصــم جمي ــوزع أرب ــل ت ــة شــركات التموي ــة لنظــام مراقب دون إخــالل بأحــكام المــادة )السادســة والعشــرون( * مــن الالئحــة التنفيذي

ــي: المصروفــات عــى النحــو التال

1. يجنــب )%10( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور 
%30 رأس المــال المدفــوع.

2. للجمعية العامة بناء عى اقتراح مجلس اإلدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك عى المساهمين نسبة ال تقل عن )%5( من رأس مال الشركة المدفوع.

3. ويجــوز بقــرار مــن مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح مرحليــة عــى مســاهميها تخصــم مــن األربــاح المحــددة يف الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة وفقــًا للقواعــد المنظمــة 
لذلــك والصــادرة مــن الجهــات المختصــة.

وتخضــع توزيــع األربــاح للقيــود المقــرة يف الالئحــة التنفيذيــه لمراقبــة شــركات التمويــل والتــي تنــص عــى وجــوب الحصــول عــى خطــاب مــن البنــك المركــزي 
الســعودي يتضمــن عــدم ممانعتهــا قبــل أي توزيــع لألربــاح أو أي توزيعــات أخــرى أو اإلعــالن عنــه.

كمــا تقــوم الشــركة بدفــع كافــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملھــا كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة مــن مجلــس إدارة 
الشــركة لحضــور إجتماعــات المجلــس و اللجــان.

وفيمــا يلــي ملخــص باألربــاح التي قامت الشــركة باإلعالن عنهــا وتوزيعها:

األربــاح المعلنــة والموزعــة يف عام 2020م 
تتلخص األرباح التي تم توزيعها خالل العام 2020م بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين والمنعقدة بتاريخ 30/09/2020م وفق التالي: 

تاريخ التوزيع
المستحقين و تاريخ 

اإلستحقاق
نسبة األرباح 

الموزعة
إجمالي األرباح 
الموزعة )ريال(

حصة السهم الواحد )ريال(
عدد االسهم 
المستحقة 

للتوزيعات )سهم(

0.7567,950,000 ريال90,600,000
%7.5 من رأس مال 

الشركة

أحقية األرباح لمساهمي الشركة 
المالكين لألسهم يوم االستحقاق 

المقيدين يف سجل مساهمي 
الشركة لدى مركز اإليداع 

بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم 
انعقاد الجمعية العامة للشركة 

2020/09/30م

2020/10/11 م
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األطراف ذوي 
العـــــــــــالقة
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تتعامــل الشــركة يف دورة أعمالهــا مــع عــدد مــن األطــراف ذوي العالقــة ويحكــم ترتيــب هذه 
العالقــات أحــكام نظــام الشــركات بمــا يتوافــق مــع حوكمــة الشــركة وسياســاتها. وخــالل 

عــام 2020م لــم تتــم اي عقــود جديــدة مــع أطــراف ذوي عالقــه.
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التعامـــــالت
مع الطـــــرف
ذوي العالقة
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ال توجد اي تعامالت مع أطراف ذات عالقه جديده خالل عام 2020م.
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إقــــرارات
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15. 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 

ــة  ــن الالئح ــم 56 م ــادة رق ــه يف الم ــص علي ــا ن ــدود م ــم )إال يف ح ــأي منه ــة ب ــخص ذي عالق ــة أو ألي ش ــركة أواإلدارة التنفيذي ــس إدارة الش ــاء مجل ــد أعض ألح

التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل الصــادرة مــن البنــك المركــزي الســعودي أو مــا تــم اإلفصــاح عنــه يف القوائــم الماليــة وهــذا التقريــر(.

• وخــالل عــام 2020م، ال توجــد أي توصيــات للجنــة المراجعــة تتعلــق بوجــود تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو تتعلــق برفــض 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.

• أنه لم يتم إصدار توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، كما لم يتم التوصية بذلك من قبل لجنة المراجعة.

• 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 أوأدوات دين صادرة ألي شركة تابعة.

• التوجد خالل عام 2020م أي مساهمات إجتماعية للشركة.

• اليوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

ــل  ــه مــن قب ــم الموافقــة علي ــذي ت ــح أســهم لموظفــي الشــركة و ال ــدا برنامــج من • اليوجــد أي اســتثمارات أو احتياطــات أنشــئت لمصلحــة موظفــي الشــركة ع

ــام 2019م. ــه بع ــاء من ــم اإلنته ــذي ت ــام 2017م وال المســاهمين خــالل ع

• اليوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية.

• اليوجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة، أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو 

منحتهــا الشــركة.

• اليوجــد أي فئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات  حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة 

خــالل الســنة الماليــة 2020م.

• اليوجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم يف أســهم أو أدوات ديــن الشــركة 

أو أي مــن شــركاتها التابعــة، وأي تغييــر يف تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة 2020م ، عــدا ماتــم اإلفصــاح عنــه يف هــذا التقريــر.

ــار التنفيذييــن وأقرباءهــم( أبلغــوا  ــة األســهم ذات األحقيــة يف التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكب • اليوجــد أي مصلحــة يف فئ

ــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة 2020 م. ــك الحقــوق ، وأي تغييــر يف تل الشــركة بتل

•  تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة وفقــًا لتوجيهــات الجهــات اإلشــرافية ، و يقــر مجلــس اإلدارة أنــه ال يوجــد أي اختــالف جوهــري عــن 

معاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.
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ما طبق من أحكام 
الئحــة حــــوكمــــة 

الشركات ومالم يطبق 
وأسباب ذلك 
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16. ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك: 

ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك

مالحظاتأسباب عدم االلتزامنص المادةرقم المادة/ الفقرةم

1
المادة الحادية واألربعون 

فقرة )و،هـ( 

التقييم: - و- يجري أعضاء مجلس اإلدارة غير 
التنفيذيين تقييما دوريا ألداء رئيس مجلس 

اإلدارة بعد أخذ وجهات نظر أعضاء مجلس 
اإلدارة التنفيذيين – من دون أن يحضر رئيس 

مجلس اإلدارة النقاش المخصص لهذا الغرض- 
عىل أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح 

معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 
-هـ- يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمه 

للحصول عىل تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه 
كل ثالث سنوات.

)المادة إسترشادية(
يتم التقييم بشكل داخلي 

وبصورة سنوية.

السابعة والثمانون2

المسؤولية اإلجتماعية:  تضع الجمعية العامة 
العادية – بناًء عىل اقتراح من مجلس اإلدارة - 

سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف 
التي يصبو المجتمع إىل تحقيقها، بغرض تطوير 

األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع

-)المادة إسترشادية(



ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك

مالحظاتأسباب عدم االلتزامنص المادةرقم المادة/ الفقرةم

الثامنة والثمانون3

مبادرات العمل اإلجتماعي:  يضع مجلس 
اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة 
لطرح مبادرات الشركة يف مجال العمل 

اإلجتماعي, ويشمل ذلك مايلي:
1. وضع مؤشرات قياس تربط أداء 

الشركة بما تقدمه من مبادرات يف العمل 
اإلجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات األخرى 

ذات النشاط المشابه.
2. اإلفصاح عن أهداف المسؤولية 

اإلجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين 
فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها

3. اإلفصاح عن خطط المسؤولية 
اإلجتماعية يف التقارير الدورية ذات الصلة 

بأنشطة الشركة.
4.  وضع برامج توعوية للمجتمع وللتعريف 

بالمسؤولية االجتماعية للشركة.

-)المادة إسترشادية(

الثالثة والتسعون4

4. بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت 
والتعويضات المدفوعة الفقرة )ب( : خمسة 

من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعىل المكافآت 
من الشركة عىل أن يكون من ضمنهم الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي.

تم اإلفصاح باإلجمالي لخمسة من كبار 
التنفيذيين ممن تلقوا أعىل المكافآت 
من الشركة وذلك بعد ما رأت الشركة 

بأن اإلفصاح عن تفاصيل مكافآت 
وتعويضات اإلدارة التنفيذية قد 

يشكل ضرر من ناحية عدالة المنافسة 
يف قطاع التمويل خصوصا بأن شركة 
أمالك هي الشركة الوحيدة المدرجة 

من شركات قطاع التمويل وعددها 42 
شركة.

-
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ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك

مالحظاتأسباب عدم االلتزامنص المادةرقم المادة/ الفقرةم

الخامسة والتسعون5

تشكيل لجنة حوكمة الشركة: يف حال 
تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركة، فعىل 

المجلس تفويض اإلختصاصات الواردة يف 
المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، 

وعىل هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن 
تطبيق الحوكمة، وتزويد المجلس بها سنويا 

عىل األقل، وبالتقارير التي تتوصل إليها.

)المادة إسترشادية(

يوجد إدارة حوكمة 
مختصة بإدارة الحوكمة 
يف شركة أمالك العالمية 

للتمويل العقاري  وعالقات 
المساهمين.
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تعيين 
وتقارير مراجع 
الحســـابـــــات
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صادقــت الجمعيــة العامــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 2020/06/10م عــى 
إختيــار الســادة/ كــي بــي أم جــي )KPMG( مــن قائمــة المرشــحين كمراجعــي 
حســابات للشــركة طبقــًا لتوصيــة لجنــة المراجعــة مــن أجــل مراجعــة القوائــم 
ــة المنتهيــة يف 31  ــع ســنوية للســنة المالي ــة الســنوية للشــركة وأيضــًا الرب المالي

ديســمبر 2020م والقوائــم الربــع ســنويه )الربــع األول( لعــام 2021م.  

التــي عقــدت بتاريــخ 2020/06/10م عــى إختيــار  صادقــت الجمعيــة العامــة للشــركة 
الســادة/ كــي بــي أم جــي )KPMG( مــن قائمــة المرشــحين كمراجعــي حســابات للشــركة 
طبقــًا لتوصيــة لجنــة المراجعــة مــن أجــل مراجعــة القوائــم الماليــة الســنوية للشــركة وأيضًا 
الربــع ســنوية للســنة الماليــة المنتهيــة يف 31 ديســمبر 2020م والقوائــم الربــع ســنويه 

)الربــع األول( لعــام 2021م.  



التقرير السنوي 922020

الخاتمة
يســر مجلــس اإلدارة أن يعبــر مــرة أخــرى عــن إمتنانــه لحكومــة خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وولــي عهــده األميــر محمــد 
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظهمــا اللــه ، ويخــص بالشــكر وزارة الماليــة والبنــك 
المركــزي الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة ووزارة اإلســكان 
وصنــدوق التنميــة العقاريــة والشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل عــى دعمهــم 

المتواصــل والبنــاء. 
ويــود المجلــس أيضــا أن يتقــدم بالشــكر والتقديــر إىل جميــع مســاهمي الشــركة 
وعمالئهــا عــى دعمهــم وثقتهــم التــي تدفعــه إلنجــاز المزيــد. كمــا يعــرب المجلس 
عــن تقديــره لجهــود مســؤولي وموظفــي الشــركة عــى إخالصهــم ووالئهــم 

لتطويــر وتحســين األداء ولتحقيــق أهــداف الشــركة االســتراتيجية.




