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في  هية  املنت لية  املا للسنة   2020-12-31تقرير مجلس اإلدارة 

 2020-12-31فيما يلي تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املالي للسنة املالية املنتهية في 

 املساهمين الكرام :

واملقــدم إلــى جمعيتكــم املوقــرة ملناقشــته ومــن ثــم مثل ي ملجلــس إدارة شــركة اال التقريــر الســنو يســـرنا أن نقــدم لكــم  

، كمـا والقوائـم املاليـة وإيضاحاتهـا التصويت عليــه، وقــد تضمـن هـذا التقريـر إستعراض أداء الشركة التشـغيلي واملالـي

ليـة عـن أعضاء مجلـس اإلدارة واللجان املنبثقـة عـن املجلـس، ومـن الجديـر تضمـن هـذا التقريـر معلومـات تفصي

، وقـد روعي عـن وزارة التجـارة واإلسـتثمار بالذكـر أنـه تـم إعـداد هـذا التقريـر وفقـا ملتطلبـات نظام الشـركات الصـادر

 بمــا يضمــن تزويــد الســادة املســاهمين واملســتثمرين عنـد إعـداد التقرير تبنـى درجـة عاليـة مــن الشــفافية واإلفصــاح

 .ا يسـاعدهم فـي اتخـاذ قراراتهـمبـكل مـمثل وأصحــاب املصالـح فـي اال 

الرئيسية   األنشطة 

 لنظام واملنشات الصغيرة واملتوسطة للشركة هو تقديم الحلول التمويلية للعمالء من األفراد  يالنشاط الرئيس 
ً
وفقا

الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن 

 .البنك املركزي السعودي

غير املصرفي كما هو محدد في نظام توافق مع احكام الشريعة االسالمية السمحة تعمل الشركة في مجال التمويل امل

 البنك املركزي التمويل "شركة مساهمة مرخص لها بممارسة األنشطة املالية"، وتخضع ألنظمة مراقبة شركات 

( وينتهي في م16/03/2015هـ )املوافق 25/05/1436بتاريخ 201503أ ش//31ترخيص رقم بموجب السعودي، 

 :     ملمارسة األنشطة التالية ( م25/11/2024هـ )املوافق23/05/1446

 االيجار التمويلي  -

 تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة  -

 التمويل االستهالكي -
 

 الرؤية، والرسالة، واالستراتيجية

 

 رؤيتنا :  .أ

نطمح الى ان نكون الخيار االول للتمويل لقطاع املنشات الصغيرة واملتوسطة وكذلك لالفراد وذلك من خالل 

منخفضة املخاطر وذات عوائد مجزية تساهم توفير سلة منتجات  خالقة متوافقة مع احكام الشريعة االسالمية 

 بشكل متدرج وسلس ين وكذلك النمو  املستمر للشركة في تعظيم ارباح املساهم
 

 :مهمتنا.  ب

املبتكرة األفراد من خالل االستفادة من املنتجات تمويلية للمنشات الصغيرة واملتوسطة ولقطاع  تقديم حلول 

والقدرة على زيادة حصتنا السوقية وذلك من خالل الوصول االسرع  لشرائح العمالء في اململكة العربية  الجديدة،

وهذا التفوق سينعكس ايجابا على زيادة  البيعية  والتسويقية والخدمات، السعودية من خالل رقمنة العمليات

 2022بحلول ال املارباح املساهمين مما يسهل عملية ادارج الشركة مستقبال في اسواق 
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 :االستراتيجية ج. 

في أن تكون هي الشركة الرائدة في تقديم منتجات وخدمات التمويل املبتكرة  االمثليتمثل الهدف لشركة 

واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، بما يحقق القيمة املضافة ويعظم الفائدة لعمالئها وموظفيها 

استراتيجيتها ومساهميها، ويرجع نجاح الشركة إلى فريق اإلدارة والعمل ذو الخبرة والكفاءة العالية، الذي ينفذ 

تعتقد الشركة أن استمرار نمو اقتصاد اململكة العربية السعودية ومبادرات رؤية و  بكفاءة وبما يتماش ى مع رؤيتها.

من  %20ليصل الى  ع املنشات الصغيرة واملتوسطة ا على رفع مساهمة التمويل في قطاالسيما تركيزه 2030

بحول عام   %35هذا القطاع في  الناتج املحلي ليصل  الى   اجمالي تمويل القطاع التجاري وكذلك رفع مساهمة

 شأنه أن يعزز الطلب على التمويل.كل هذا من   2030

 

 :وترتكز األهداف االستراتيجية للشركة على الركائز التالية

 تمكين الوصول السهل إلى التمويل

اإلسالمية بإجراءات سريعة وميسرة لعمالئها. تهدف استراتيجية الشركة إلى توفير التمويل املتوافق مع الشريعة 

اهم املناطق التي تحتضن العدد االكبر جميع  ونقاط  بيع  لتغطي  ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت الشركة شبكة فروع

اململكة العربية السعودية. وتركز الشركة على تلبية حاجة العمالء إلى السيولة  من املنشات الصغيرة واملتوسطة في 

 والسريعة لالعتماد والصرف. سلسة للعمالء من خالل عملياتها الية بضمان سرعة صرف التمويل الفور 

التركيز على  االمثلسعيا إلى تحقيق تطلعاتها، تواصل شركة  توسيع نطاق االنتشار في سوق التمويل وشرائح العمالء

الصغيرة من املنشات  أعمالها الرئيسة في قطاع التمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية بالتركيز على عمالئها 

كما تهدف الشركة إلى تحسين األداء من خالل زيادة عدد شرائح العمالء و االنتشار وقطاع االفراد  واملتوسطة. 

 الجغرافي. 

لى احتياجات التمويل لدى العمالء واالبتكار لتصميم وتقديم منتجات تلبي تلك وفي سبيل ذلك، تركز الشركة ع

االحتياجات. وهي تدرك أهمية تطوير منتجات وخدمات جديدة مبتكرة لتوسيع نطاق االنتشار في السوق من أجل 

من قطاعي  مالءالتكيف مع التغيرات في قطاع الخدمات املالية. وتسعى الشركة لتكون الخيار املفضل لتمويل الع

وبالتالي، فهي تخطط لتحقيق أقص ى نمو لألرباح من خالل زيادة حصتها و االفراد  الصغيرة واملتوسطةاملنشات 

 السوقية في هذا القطاع.

 

 الحفاظ على جودة املحفظة االئتمانية

وتسعى الشركة إلى نمو  على الحفاظ على جودة محفظتها االئتمانية وقوتها لضمان النمو املستدام. االمثلتركز شركة 

محفظتها دون التأثير على جودة محفظتها التمويلية وربحيتها مع التقيد بمعاييرها االئتمانية الصارمة في محاولتها 

  .لزيادة قاعدة عمالئها 
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 املرونة

يعتبر تحقيق املرونة االستراتيجية والتشغيلية من أبرز التحديات بالنسبة ملعظم األنشطة التجارية. وتقوم شركة 

 لجنب مع مجلس اإلدارة  االمثل
ً
بمراجعة استراتيجياتها وذلك عن طريق " اللجنة االستراتيجية " التي تعمل جنبا

تأثير  سوق وتحديث سياساتباستمرار مع تغيرات ظروف ال واإلدارة التنفيذية وتحديثها بشكل دوري بهدف التكيف

 تغير أسعار الفائدة على هوامش ربحيتها. 

 

  الحديثهاالنظمة 

تماشيا مع قرارات البنك املركزي السعودي وذلك بتطوير اليات العمل تم استبدال االنظمة التقنية بانظمة جديده 

 حيث تم االستثمار في االنظمة التالية :وأفضل املمارسات املعمول بها،  تخدم اللوائح و القوانين

الذي يخدم عمليات البيع واإلئتمان  Universal Lending Suite (ULS)®  دقراض املوحنظام اإل -1

 واملنح,وكذلك خدمات ما بعد البيع والتحصيل.

 .مايتعلق بها لوك  ةيخدم املالي ORION Enterprise® دارة املالية نظام اإل  -2

األموال  غسلالنظام عبارة عن حل متكامل ملكافحة  AMLOCK ®هاب ر األ تمويل موال و األ  نظام مكافحة غسل -3

يراعي جميع املتطلبات التنظيمية ويزود املؤسسات بأدوات إضافية لحماية نفسها من املخاطر التنظيمية ومخاطر 

 األموال غسلالسمعة التي قد تنشأ عن التورط في أنشطة 

  ORION HR Payroll & HR Portal®نظام املوارد البشرية والرواتب  -4

 داء أفضل وفقا ألفضل املمارسات املعمول بها. ببعضها البعض أل  ةة مرتبطر نظمة املذكو حيث جميع األ 

  

التوسع تيجية    استرا

 تعتمد استراتجية  التوسع  على  تقديم  سلة متنوعة من املنتجات املالئمة  لحاجة العمالء  ومنها : 

 :   االيجار التمويلي –أ 

 لالفراد : 

االمثل أن تكون املتكاملة وفق أحكام ومبادئ الشريعة وتتطلع شركة  االيجار التمويليلعمالئها خدمات  االمثلتقدم 

 مع إحتياجاتفي إطار زمن ،حتياجات وتطلعات جميع عمالئهاهي األفضل في تلبية إ
ً
عمالئها االيجار  ي مرن يتوافق تماما

 .للسياراتالتمويلي 

لسيارات مع الوعد االيجار التمويلي لبقيمنا التي ترتكز على مبادئ الشريعة اإلسالمية في تقديم حلول  االمثلنعتز في 

ك، وتستمد من باملنتهي 
ّ
العلمية الحديثة، قواعد راسخة للعمل املبدع القائم على ابتكار أفضل النظريات التمل

 .املنتجات والخدمات التمويلية وتقديمها لعمالئنا بحيث تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم

ك، إذ مع الوعد لسيارات االيجار التمويلي ل" هو تقديم خدمات االمثلإن أحد أهم مجاالت عملنا في "
ّ
املنتهي بالتمل

املجال  خبرات طويلة ومعرفة واسعة في هذا املجال باململكة العربية السعودية، وتخصصنا في هذاالشركة  تملك

سيمض ي مع العميل في كل خطوة حتى تحقيق  مبيعات، وفريق االيجار التمويليخدمات يمكّننا من تقديم أفضل 

 .بها منذ لحظة تواصله معنا وحتى يتملك سيارته التي لطاملا حلم هدفه 
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 للمنشات الصغيرة واملتوسطة :  

 2030التي ركزت عليها رؤية القطاعات السيما  واملتوسطةوهو احد الحلول التمويلية التي تحتاجه املنشات الصغيرة 

سهم بشكل فعال في توسيع تلك ه تمالئم اتلذا عملت االمثل على توفير منتج العربية السعودية  في جعل اململكة

 املنشات  

 التمويل اإلستهالكي ) األفراد (  -ب  

في ظل تطبيق معايير التمويل املسوول وكذلك اعادة تنظيم التقسيط في السوق فان الفرصة اصبحت كبيرة للتوسع 

الف ريال و باسعار مناسبة   250في التمويل االستهالكي وذلك بهدف توفير سيولة للعمالء االفراد  بتمويل يصل الى 

والخاص وكذلك الشراكات التي تعقدها شركة االمثل مع الحكومي  ينالقطاع تنامي اعداد املوظفين في السيما في ظل 

 ادة انتشارها تتمتع بقدرة عالية على زي االمثلفإن شركة البنوك بهدف تمويل قاعدة عمالئها  

 الصغيرة واملتوسطةنشات  تمويل امل  -ج

الصغيرة واملتوسطة. وتوفر ملنشات السعودية فرصة كبيرة لتمويل قطاع اتتوفر لشركات التمويل في اململكة العربية 

 كبيرة للشركة  نشات الذي تقدمه الحكومة لقطاع املبيئة السوق الحالية والدعم الفعال 
ً
الصغيرة واملتوسطة فرصا

املنشات الصغيرة  هيئةولهذا الغرض قامت شركة االمثل بتوقيع اتفاقية شراكة ودعم مع أنشطتها التمويلية  لتوسيع

، والواعدبهدف تمويل هذا القطاع املهم  2020و  2019وتم تمديدها لعامي    2018واملتوسطة  ) منشات ( في عام 

ن الشركة  قامت بتوقيع اتفاقية مع البنك املركزي السعودي  وبرنامج كفالة لتقديم برنامج التمويل املضمون أ كم

 خالل جائحة كورونا وكان للشركة دور فعال ونشط في تحقيق ارقام عالية في هذا البرنامج  2020في عام 

 

 التوسع الجغرافي

ك أجل زيادة انتشارها الجغرافي الواسع النطاق. فهي تمتل ملواصلة توسيع شبكة فروعها من االمثلتخطط شركة 

ونقاط من الفروع  وتعمل الشركة من خالل شبكة  في اململكة. اطقمن 4لىموزعة ع وعفر  5باإلضافة إلى مكتبها الرئيس ي 

لتي تتمتع ، خاصة تلك اتواجدها في مناطق جديدةواملبيعات املباشرة، وتهدف إلى التركيز في املستقبل على البيع  

بتعدد سكاني مقبول وال تتوفر فيها حلول تمويلية متعددة. وتختار الشركة مواقع فروعها الجديدة باستخدام عدة 

وعدد املنشات  الصغيرة واملتوسطة  من خالل االحصائيات التي توفرها  هيئة االحصاء  معايير تشمل التعداد السكاني 

 .املقبلة. األربعفي عدة مدن على مدى السنوات  الجديدة عدد من الفروعوتخطط إدارة الشركة لفتح 

ئية لية واإلحصا املا  املعلومات 

  م2020ديسمبر من العام املالي  31أعدت القوائم املالية املدققة للشركة عن السنوات املالية املنتهية في 
ً
، وفقا

، وتمت مراجعتها السعودي )ساما( البنك املركزي واملعدلة من قبل  (IFRS) الدولية إلعداد التقارير املاليةعايير لمل

قانونيون( )"املحاسب  محاسبون (PWC) من قبل مراجع الحسابات القانوني للشركة )برايس وتر هاوس كوبرز 

 . وتصدر الشركة قوائمها املالية بالريال السعودي.القانوني"(

حتوي عليها هذا التقرير تم تقريبها من خالل جبرها إلى يعلومات املالية واإلحصائية التي وتجدر اإلشارة إلى أن بعض امل

أقرب عدد صحيح. وعليه، فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما هو مذكور 

 في هذا التقرير .
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لقانوني ا املالية وتقرير املحاسب   القوائم 

القانوني  تقرير  املالية القوائم مراجعة حول املحاسب 

 رأينا

 للتمويل االمثل لشركة املالي املركز الجوهرية، النواحي جميع من عادلة، بصورة تمثل املالية القوائم أن رأينا، في

  التاريخ ذلك في املنتهية للسنة النقدية وتدفقاتها املالي م وأداءها 2020 ديسمبر 31 في كما )"الشركة"(
ً
 للمعايير وفقا

 املالية القوائم تتكون ، و  الدخل وضريبة الزكاة عن البنك املركزي السعودي من املالية املعدلة للتقارير الدولية

 :من للشركة

 . م2020 ديسمبر 31 في كما املالي املركز قائمة -

 التاريخ. ذلك في املنتهية للسنة الشامل الدخل قائمة -

 التاريخ. ذلك في املنتهية للسنة املساهمين حقوق  في التغيرات قائمة -

 تتضمن والتي املالية، القوائم حول  و إيضاحات التاريخ؛ ذلك في املنتهية للسنة النقدية التدفقات قائمة -

 
ً
 .الهامة املحاسبية للسياسات ملخصا

 الرأي أساس

  مراجعتنا تمت
ً
 هذه بموجب مسؤوليتنا إن .السعودية العربية اململكة في املعتمدة الدولية املراجعة ملعايير وفقا

 .تقريرنا في املالية القوائم مراجعة حول  الحسابات مراجع مسؤوليات قسم في توضيحها بالتفصيل تم املعايير

 عملية على بناءً  نبديه الذي للرأي مناسب أساس لتوفير ومالئمة كافية عليها حصلنا التي املراجعة أدلة أن نعتقد

 .املراجعة
 

 االستقاللية 

  الشركة عن مستقلون  إننا
ً
 تتعلق والتي السعودية العربية اململكة في املعتمدة املهنة، وآداب سلوك لقواعد وفقا

  األخرى  األخالقية بمسؤولياتنا التزمنا كما للقوائم ، املالية، بمراجعتنا
ً
 .املتطلبات لهذه وفقا

 

 املالية القوائم حول  الحوكمة على والقائمين اإلدارة مسؤوليات

  املالية للقوائم العادل والعرض اإلعداد عن مسؤولة اإلدارة إن
ً
البنك  من املعدلة املالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا

 لكي ضرورية اإلدارة تعتبرها التي الرقابة الداخلية إجراءات وعن الدخل وضريبة الزكاة عن املركزي السعودي)ساما(

 .الخطأ أو الغش عن ناشئة نتكا سواءً  الجوهرية، األخطاء من خالية مالية إعداد قوائم من تتمكن

  االستمرار على الشركة قدرة مدى تقييم عن مسؤولة اإلدارة فإن املالية، القوائم إعداد عند
ً
 االستمرارية، ملبدأ وفقا

 لم ما املحاسبي االستمرارية مبدأ واستخدام االستمرارية بهذه املتعلقة األمور  عن مالئم، هو ما واإلفصاح، بحسب

 .بذلك القيام سوى  واقعي بديل أي لديها يكن لم أو أنشطتها وقف أو الشركة في تصفية لإلدارة نية هناك تكن
 

 

 املالية القوائم مراجعة حول  املراجع مسؤوليات

 أخطاء أي من خالية ككل املالية القوائم كانت إذا ما حول  معقول  تأكيد على الحصول  في أهدافنا تتمثل

 التأكيد يعد .رأينا يتضمن الذي الحسابات مراجع تقرير وإصدار خطأ، أو غش عن ناتجة جوهرية،سواء كانت
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  ليس ولكنه من التأكيد، عالي مستوى  املعقول 
ً
  بها القيام تم التي املراجعة عملية أن على ضمانا

ً
 املراجعة ملعايير وفقا

  ستكشف العربية السعودية، اململكة في املعتمدة الدولية
ً
 تنشأ أن يمكن .موجود جوهري  تحريف عن دائما

  التحريفات، تلك تؤثر أن معقول  حد إلى املتوقع كان من إذا جوهرية وتعتبر خطأ، أو غش عن التحريفات
ً
 أو إفرادا

،
ً
 .املالية القوائم هذه على أساس املستخدمون  يتخذها التي االقتصادية القرارات على إجماال

نمارس  فإننا السعودية، العربية اململكة في املعتمدة الدولية، املراجعة ملعايير وفقا املراجعة عملية من وكجزء

 :ب نقوم كما .املراجعة أعمال خالل املنهي الشك نزعه ونحافظ على املنهي التقدير

 وتنفيذ وتصميم خطأ، أو غش عن ناشئة كانت سواءً  املالية، القوائم في الجوهرية التحريفات مخاطر وتقييم تحديد

 إن .رأينا إلبداء أساس لتوفير ومالئمة كافية مراجعة أدلة على والحصول  املخاطر، تلك ملواجهة إجراءات املراجعة

 الغش ينطوي  قد حيث الخطأ، عن الناجم الخطر من أكبر يعد غش عن ناتج جوهري  تحريف عدم اكتشاف خطر

 .الداخلية الرقابة نظام تجاوز  أو مضللة إفادات أو املتعمد الحذف أو أو التزوير التواطؤ على

 مالئمة مراجعة إجراءات تصميم أجل من املراجعة بأعمال املتعلقة الداخلية الرقابة نظام حول  فهم تكوين -

 .للشركة الداخلية الرقابة نظام فاعلية حول  رأي إبداء لغرض للظروف، وليس

 التي واإلفصاحات املحاسبية التقديرات ومعقولية املستخدمة املحاسبية السياسات مالئمة مدى تقييم -

 قامت بها اإلدارة .

  املالية القوائم مراجعة حول  املراجع مسؤوليات

  املحاسبي، االستمرارية ملبدأ اإلدارة استخدام مالئمة مدى استنتاج
ً
 الحصول عليها، تم التي املراجعة أدلة إلى استنادا

  تثير قد ظروف أو بأحداث يتعلق جوهري  تأكد عدم هناك كان إذا فيما
ً
  شكا

ً
 على الشركة قدرة حول  جوهريا

  االستمرار
ً
 إلى تقريرنا في االنتباه لفت علينا يتعين جوهري  تأكد عدم وجود إلى توصلنا وإذا .االستمرارية ملبدأ وفقا

 التي االستنتاجات إن .كافية غير اإلفصاحات تلك كانت إذا رأينا تعديل أو املالية، القوائم في الصلة ذات اإلفصاحات

 أو األحداث فإن ذلك، ومع .املراجع تقرير تاريخ حتى عليها الحصول  يتم التي املراجعة أدلة على تتوقف لها نتوصل

 .االستمرارية عن التوقف إلى الشركة تدفع قد املستقبلية الظروف

 املالية القوائم كانت إذا ما وتحديد اإلفصاحات، ذلك في بما ومحتوياتها، ونسقها املالية للقوائم العام العرض تقييم

 .العادل العرض يضمن الذي النحو على العالقة ذات واألحداث تمثل املعامالت

 املراجعة ونتائج املقررين املراجعة وتوقيت بنطاق أخرى، أمور  بين من يتعلق، فيما الحوكمة على القائمين مع نتواصل

 مراجعتنا أثناء الداخلية الرقابة نظام في نحددها جوهرية قصور  أوجه أي ذلك في الجوهرية، بما

 

 )ساما( على الخسائر االئتمانية املتوقعة وبرامج البنك املركزي السعودي 19-تأثير كوفيد

( يعطل األسواق العاملية حيث بدأت العديد من املناطق الجغرافية تشهد 19-ال يزال جائحة فيروس كورونا )كوفيد

أنها سيطرت سابًقا على تفش ي املرض من خالل إجراءات احترازية صارمة "موجة ثانية" من العدوى على الرغم من 

مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي. ومع ذلك، تمكنت حكومة اململكة العربية 

لى اإلجراءات السعودية )"الحكومة"( من السيطرة بنجاح على تفش ي املرض حتى اآلن، ويرجع ذلك في املقام األول إ

الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وبعد ذلك أنهت الحكومة اآلن عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ إجراءات أولية لتطبيع 

 السفر الدولي واستئناف العمرة.
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، والتي يمكن الشعور 19-تواصل الشركة إدراك كل من التحديات االقتصادية الجزئية والكلّية التي يطرحها كوفيد

ارها الناشئة لبعض الوقت، وتراقب عن كثب تعرضاتها على مستوى محبب. وقد استلزم ذلك مراجعة قطاعات بآث

اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة وحماية الضمان واتخاذ إجراءات التصنيف االئتماني املناسبة للعمالء والبدء في 

 إعادة هيكلة  القروض، عند االقتضاء.

ة بعض املدخالت واالفتراضات املستخدمة لتحديد خسائر االئتمان املتوقعة. تدور قامت الشركة أيًضا بمراجع

 املراجعات بشكل أساس ي حول:
 

تعديل عوامل / مدخالت االقتصاد الكلي التي تستخدمها الشركة في نموذج الخسائر االئتمانية املتوقعة  -

 بما في ذلك معدالت التخلف عن السداد امللحوظة

 السيناريوتنقيحات احتماالت  -

السعودي ولتحديد التعرضات بشكل فعال  البنك املركزي تنقيح معايير التدريج في ضوء إجراءات دعم  -

حيث قد تكون خسائر الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر قد حدثت على الرغم من فترات 

 السماح في السداد.

 نتائج أعمال الشركة 

 .م2019مع نتائج اعمالها عن عام   م2020فيما يلي مقارنة لنتائج اعمال الشركة لعام 
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  م2019عام  م2020عام  

  45,915,346 61,596,719 مجمل الربح 

  16.470.751 12.047.673 الدخل ماقبل الزكاة

  (3.399.563) (2.409.535) مبلغ الزكاة 

 - مبالغ معكوسة للسنوات السابقة فيما يخص الزكاة

(2.409.535) 

28.628.841 

25.229.278 

 

  41,700,029 9,638,138 صافي الربح 

    

مقارنة بالعام املاض ي  م2020لعام لزيادة مبيعات الشركة  مجمل الربح والربح التشغيلي إلرتفاعيعود السبب الرئيس ي 

م لزيادة تكلفة التمويل وزيادة أجور العاملين نتيجة لزيادة الرأسمال 2020إنخفض صافي الربح لعام . كما  م2019

مما جعل صافي الربح في  2014إلى  2005م تم عكس مخصص الزكاة للسنوات من  2019كما أن في سنة   البشري .

 م . 2020أعلى من صافي الربح في سنة  2019سنة 

 

 

http://www.al-amthal.com.sa/


 

Page 12 of 47 

 

 املبيعات 

  م2019ريال( مقارنة بمبيعات عام  404,360,526 مبلغ وقدرة ) م2020 لعام مبيعات حققت الشركة

 : وذلك حسب الجدول التالي  %98ريال( ، أي بنسبة نمو  204,245,715)

 

ملبيعات الشركة ي   التحليل الجغراف

 

 م2020تحليل املبيعات لعام 

 النسبة م2020املبيعات لعام  املنطقة

 %50 200,687,581 الوسطى

 %28 111,751,143 الغربية

 %10 39,078,924 الجنوبية

 %13 52,842,879 الشرقية

 %100 404,360,526 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 الذمم املدينة 

الذمم املدينة لعام  بصافيمقارنة  %117 ريال ( بنسبة زيادة  657,788,227 ) م2020الذمم املدينة لعام  صافي يبلغ

 ريال ( ، وفيما يلي الذمم املدينة للعامين املنصرمين :  303,208,749وقدره )مبلغ بحيث بلغت  م2019

 الذمم املدينة بالرياالت  السنة 

 

 657,788,227  م2020

 303,208,749 م2019
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  رأس املال

2020 

 حسب الجدول التالي  :رأسمال الشركة 
 قيمة الحصص ) بالريال ( عدد الحصص نسبة امللكية املساهمين

 142,634,400 14.263.440 %45.5 شركة فالكم القابضة

 95,927,400 9,592,740 %30.6 للتجارة واإلقتصاد البالدشركة 

 53,293,000 5,329,300 %17.1 القابضة العربية شركة فال 

 21,317,200 2,131,720 %6.8 فهد بن محمد العذلالدكتور 

 313.172.000 31,317,200 % 010 املجموع

 

التجارية   العالمة 

انتشار في جميع أنحاء اململكة بفضل تاريخها العريق في تقديم خدمات ب االمثلتحظى العالمة التجارية لشركة 

. وتعتقد الشركة أنها تتمتع بمكانة رائدة في تقديم منتجات وخدمات التمويل اإلسالمي الشامل  20التمويل منذ 
ً
عاما

 املنشات الصغيرة واملتوسطة ف قطاعتمويل  حققت نجاحا ملحوظ في  حيث
ً
ي اململكة العربية السعودية، و تتبوأ حاليا

مكانة مرموقة بين أكبر الشركات. كما رسخت الشركة حضورها القوي وسمعتها الجيدة في القطاع املالي في اململكة، 

 للخدمات الجيدة التي تقدمها شركات التمويل غير املصرفي.
ً
 مما جعلها مقياسا

أنحاء اململكة توزيع قويةشبكة  في جميع   وتواجد 

شركات التمويل غير املصرفي في اململكة العربية السعودية حيث تمتاز بانتشار  احدىهي واحدة من  االمثلشركة 

في  إدارية مناطق 4باإلضافة إلى مكتبها الرئيس، موزعة على  فروع 5جغرافي واسع النطاق بشبكة فروع يبلغ عددها 

اململكة. وهذا ما يتيح لها إمكانية تلبية احتياجات قاعدة عمالئها املتنوعة، بما في ذلك العمالء من القطاعين الخاص 

والحكومي إضافة إلى قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة. كما أن الشبكة الواسعة للشركة تمكنها من الحفاظ على 

  م العمالء من مواقع قريبة.أعمالها وتنميتها وتنويع املخاطر وخدمة ودع

 

النظامية   الجزاءات والعقوبات 

م، ومعظم هذه الغرامات هي 2020لم تتعرض الشركة ألي جزاءات أو غرامات ذات أهمية تذكر خالل العام املالي 

 جزاءات تشغيلية تم معالجتها في حينه وفيما يلي بيان بهذه الغرامات:
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 الجزائية : )ساما(البنك املركزي السعودي قرارات 

 

 2019السنة املالية  2020السنة املالية  املخالفة تصنيف

القرارات  عدد  البنك املركزي السعوديمخالفة تعليمات 

 الجزائية

إجمال مبلغ الغرامات 

 املالية بالريال السعودي

عدد القرارات 

 الجزائية

إجمال مبلغ الغرامات 

 املالية بالريال السعودي

تعليمات البنك الخاصة بتدابير العناية )مخالفة 

 الواجبة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب(

 متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 0 0 ريال 150,000 1

 )مخالفة تعليمات البنك اإلشرافية والرقابية(

 مبادئ التمويل املسؤول

 0 0 ريال 80,000 1

 اإلشرافية والرقابية()مخالفة تعليمات البنك 

عدد من مواد الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 

 شركات التمويل

 0 0 ريال 60,000 1

 التوجد غرامات من طرف وزارة التجارة واالستثمار. -

 

 اتباع نهج يركز على العميل

الذي يركز على العمالء هو من بين األسباب الرئيسة لنموها املستمر ويساعد على تميزها عن  االمثلإن نهج شركة 

منافسيها. ويعتبر عمالء الشركة من أهم أولوياتها وأحد ثرواتها وتعتبر الشركة عمالءها العنصر األساس في وجودها 

أهم املحفزات في جميع سياسات وإجراءات  واستمراريتها. ولطاملا كان االهتمام برعاية العمالء وإرضائهم هو أحد

ونظرا ان عامل الوقت هو العامل االكثر اهمية في ان شركة االمثل اعادة صياغة رحلة  الشركة لتطوير أعمالها.

لخاص االتمويل الطلب من نقطة التقديم الى الحصول على التمويل حتى تضمن السرعة والدقة والجودة لذا فان 

لذي اليخضع ااما  التمويل الخاص بقطاع املنشات الصغيرة واملتوسطة  ،ساعة  فقط 24رق بعمالء االفراد يستغ

ايام  عمل فقط لتنفيذه  ويعتبر هذا التمويل هو االسرع  3لبرنامج كفالة ويكون مكتمل املستندات الداعمة يستغرق 

  ايام عمل  10الى مقارنة باملنافسين وترتفع عدد ايام العمل في حال طلب العميل برنامج كفالة 

 

افقة مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية  منتجات متو

في أنشطتها االلتزام التام بأحكام الشريعة اإلسالمية حيث تقوم بتزويد عمالئها بمجموعة من املنتجات  االمثلتتوخى 

املالية املتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، وترتكز أهم منتجات الشركة على صيغ التورق واملرابحة 

لى جانب التوسع في القطاع املصرفي سيعزز من الطلب أن استمرار نمو االقتصاد السعودي إ االمثلواإلجارة. وتعتقد 

 على التسهيالت التمويلية املتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.
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 املحافظة على مستوى عاٍل من جودة محفظة التمويل

املخاطر. وتعتبر إطار عمل منهجي دقيق لتقييم االئتمان وإدارة املخاطر يكفل لها تحديد وضبط وإدارة  االمثلتعتمد 

، وقد قامت الشركة بتنظيم وتبسيط العمليات واألنظمة نشاط الشركةفاعلية  في  إدارة االئتمان من اإلدارات املهمة

طاع املنشات والجدارة االئتمانية في ق املعدة للحفاظ على جودة محفظتها. وباإلضافة إلى تقييمها املالءة املالية للعميل

نشاط املنشاة من خالل زيارات ميدانية  يتم فيها ان الغرض من التمويل يتوافق مع  تاكد منوالالصغيرة واملتوسطة 

 بتقييم السلن التنفيذية املناط بادارة الشركة وكذلك فإتقييم املنشاة ومالكها وفريق االدارة 
ً
وك الشركة تقوم أيضا

لتزام باالنظمة ول بصرامة وذلك حرصا على االملسؤ ا تطبيقها ملعايير التمويلاالفراد مع  واألنماط االستهالكية للعمالء

 قبل املوافقة على أي تمويل.التي حددها البنك املركزي السعودي  لتمويل االفراد 

 

 التقييم االئتماني

يختص فريق االئتمان في الشركة بإجراء دراسة مستقلة للتحقق من أوضاع العمالء وتقييم احتياجاتهم املالية 

 على تسديد التسهيالت التمويلية مستخدم وتحليل قدراتهم
ً
في ذلك وسائل تقنية متقدمة. ولغرض التقييم االئتماني  ا

 لتحديد نتيجة التقييم )بناء على املعلومات املقدمة في الطلب 
ً
 مزدوجا

ً
للعمالء املحتملين، وتعتمد الشركة نهجا

( "بيان"وشركة بيان للمعلومات اإلئتمانية ،ة"واستنادا الى تقارير الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية "سم

" للشركات واملؤسسات إضافة الى نظامها الخاص و "بيان وتعتمد الشركة على تقارير "سمة" االئتمانية لألفراد

نظام لتحديد التقييم االئتماني النهائي للعميل باالستناد الى املعلومات الواردة في طلب التمويل مع األخذ بعين اإلعتبار 

 عبئ املالي  وال " التمويل املسئوول " الذي يحقق التوازن بين دخل العميل ومصروفاته الشهرية

 (DBR (. 

وبفضل تبنيها نهج النظام االئتماني املزدوج، تصدر الشركة موافقات إلكترونية سريعة دون أدنى تدخل للعمليات 

ات التمويل بأعلى مستويات الدقة في التقييم وبأدنى حد من مما يتيح معالجة فورية لطلبفي تمويل االفراد  اليدوية 

تعتمد على عمليات حسابية  االمثلمخاطر األخطاء البشرية. عالوة على ذلك فإن عملية املوافقات االئتمانية لدى 

الحد من مخاطر االئتمان  لألمثلمحايدة ومصممة بشكل محكم ال تنطوي على أي اعتبارات شخصية مما يتيح 

 حافظة على جودة أصولها.وامل

 

   التحصيل

آلية تحصيل متعددة املسارات. حيث يتم استالم األقساط الدورية املستحقة بموجب مستندات  األمثلتعتمد شركة 

نقاط البيع  أجهزة و استخدام لحساب البنكي للعميل،التحويل من ا املباشر  الحسم ،سداد التحصيل املختلفة مثل

فريق تحصيل يتمتع بمستوى عالي من الخبرة والكفاءة ومزود بأنظمة اتصال آلية، للتعامل مع ويدعم هذه العملية 

حاالت التقصير في التسديد في املواعيد املحددة. ومن الجدير بالذكر أن فرق التحصيل مدعومة بفرق قانونية 

درتها على املحافظة على داخلية وخارجية. ولقد انعكست فعالية إدارة التحصيل في الشركة بصورة واضحة بق

 مستويات عالية من كفاءة عمليات التحصيل.
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 الوصول إلى التمويل

من الزمن، نجحت الشركة في إقامة عالقات عمل وثيقة مع البنوك  ينألكثر من عقد بفضل سجلها الناجح الذي يمتد

بعالقات عمل ناجحة وتسهيالت ائتمانية معتمدة قائمة مع جميع  االمثلواملصارف ومؤسسات اإلقراض. وتتمتع 

 
ً
 من التدفقات التمويلية بتكلفة معقولة ويخفف جزئيا

ً
 منتظما

ً
 مما يوفر لها انسيابا

ً
البنوك الرئيسة في اململكة تقريبا

 من ارتفاع أسعار الفائدة من خالل آليات التحوط مع البنوك.

كة مع الهيئة العامة للمنشـآت الصغيرة واملتوسطة في اململكة العربية السعودية على تأسيس شرا كما قامت االمثل

 بمعدالت ربح)"منشآت"(، للسماح لها بالحصول على تسهيالت تمويلية لعمالئها من املنشـآت الصغيرة واملتوسطة 

مخفضة، األمر الذي من شأنه تعزيز ربحية الشركة ومكانتها الرائدة وزيادة تمويل وخدمة قطاع تمويل الشركات 

 لرؤية 
ً
 والتي يكون لها األثر اإليجابي باملساهمة في نمو اإلقتصاد . 2030املتوسطة والصغيرة وفقا

 

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة  مجلس ومسئوليات ومهام دور  ملخص

 

 حسب الشركة إدارة عن للمساهمين العامة الجمعية أمام املسؤول األعلى اإلداري  الجهاز هو مثلاأل  إدارة مجلس إن

 واعتماد رسم للمجلس الرئيسة والوظائف املهام أبرز  ومن العالقة، ذات واألنظمة والقوانين للشركة األساس ي النظام

 وإدارة والحوكمة الداخلية الرقابة إجراءات ومتابعة ووضع للشركة الرئيسة واألهداف االستراتيجية التوجهات

 الشركة أداء ومراقبة ومتابعة املالية والسياسات الرئيسة املوازنات واعتماد وفاعليتها، كفاءتها وضمان املخاطر

 بما حقوقهم، وتحمي املصالح أصحاب مع العالقة تنظم التي السياسات وضع بجانب بها، التنفيذية اإلدارة وأعمال

 النظامية واللوائح القوانين تنفيذ على واإلشراف التطبيق وتضمن تؤكد التي السياسات واعتماد وضع ذلك في

 الشركة مساهمي تساعد أن شأنها من والتي وأدائها بالشركة املتعلقة الجوهرية املعلومات عن باإلفصاح وااللتزام

 . األساس النظام في تفصيلها ورد التي األخرى  املهام إلى باإلضافة هذا الشركة، وخصوم أصول  تقييم

 

  عضويته وتصنيف اإلدارة مجلس
 

 الشركات نظام مع يتوافق ما وهو أعضاء ( 9 ) ب اإلدارة مجلس أعضاء عدد  مثلاأل لشركة  األساس ي النظام حدد

 العامة الجمعية قبل من إدارة مجلس انتخاب تم حيث املالية، السوق  هيئة من الشركات الصادرة حوكمة والئحة

م وذلك  2022 – 02 – 10 في تنتهي سنوات ثالث وملدة م  2019 – 02 – 10في  بدأت التي الحالية للدورة للمساهمين

 -حسب الجدول التالي : 
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 تاريخ التعيين صفة العضوية الجنسية املنصب االسم م

م10/02/2019 غير مستقل-غير تنفيذي  سعودي رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / بدر بن فهد بن محمد العذل* 1  

م04/12/2020 غير مستقل-غير تنفيذي سعودي رئيس مجلس اإلدارة األستاذ /سليمان بن عبدهللا بن سليمان العمرو ** 2  

م04/12/2020 غير مستقل-غير تنفيذي سعودي نائب رئيس مجلس اإلدارة ابراهيم بن مرشد العقيلي /  املهندس 3  

م10/02/2019 غير مستقل-غير تنفيذي اردني عضو مجلس اإلدارة / محمد ابراهيم ابو جبل األستاذ 4  

م10/02/2019 مستقل-غير تنفيذي سعودي عضو مجلس اإلدارة األستاذ / عبدهللا بن محمد الدويش 5  

 األستاذ / عمار بن فوزي بيدس 6
العضو املنتدب و الرئيس 

 التنفيذي
 غير مستقل -تنفيذي  سعودي

م10/02/2019  

م10/02/2019 غير مستقل-غير تنفيذي كندي عضو مجلس اإلدارة األستاذ / معاذ قاسم الخصاونة 7  

م10/02/2019 مستقل-غير تنفيذي سعودي عضو مجلس اإلدارة سناء بنت حسين الحجار /ةاألستاذ 8  

م10/02/2019 مستقل-تنفيذيغير  سعودي عضو مجلس اإلدارة األستاذ / طارق بن عبدهللا الرميم* 9  

  .م2019-2-10في دورة املجلس التي بدأت من   م2020-9-27حيث تقدم بطلب االستقاله بتاريخ  ،بدر بن فهد العذل األستاذ /  *رئيس املجلس

 .م 2020-10-19حيث تقدم بطلب االستقاله من عضوية املجلس واللجان بتاريخ ،طارق بن عبدهللا الرميم العضو األستاذ / *

**نائب رئيس املجلس  م.2019-2-10في دورة املجلس التي بدأت من م 2020-12-04حيث تم تعيينه كرئيس للمجلس بتاريخ  ،سليمان بن عبدهللا العمرو  األستاذ /  **رئيس املجلس

 م.2019-2-10في دورة املجلس التي بدأت من  م 2020-12-04قيلي، حيث تم تعيينه كنائب رئيس للمجلس بتاريخ إبراهيم بن مرشد الع /  املهندس

 

 

 

لية  املجلس الحا  دورة 
 

 للنظام األساس ي للشركة يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية ا
ً
 ( 3)لعامة ملساهمي الشركة ملدة وفقا

( سنوات ابتداًء  3من قبل الجمعية العمومية ، وملدة )  الحالية نيةاملجلس للدورة الثاتخاب اعضاء سنوات، وقد تم ان

(  أعضاء  ومنهم عضو  9الحالي بما فيهم الرئيس )  ويبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارةم،2019 - 02 - 10من تاريخ 

 (  والباقي أعضاء غير تنفيذيين. 1تنفيذي ) 

توجيهات االستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها .وقد ومن مهام مجلس اإلدارة اعتماد ال

 بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  6م ) 2020عقد مجلس اإلدارة للدورة الحالية خالل العام 
ً
( إجتماعات وفيما يلي بيانا

 والحضور حسب الجدول التالي : 
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  م.2019-2-10في دورة املجلس التي بدأت من   م2020-9-27حيث تقدم بطلب االستقاله بتاريخ  ،بدر بن فهد العذل األستاذ /  *رئيس املجلس

 م. 2020-10-19حيث تقدم بطلب االستقاله من عضوية املجلس واللجان بتاريخ ،طارق بن عبدهللا الرميم العضو األستاذ / *

**نائب رئيس املجلس  م.2019-2-10في دورة املجلس التي بدأت من م 2020-12-04حيث تم تعيينه كرئيس للمجلس بتاريخ  ،سليمان بن عبدهللا العمرو  األستاذ /  املجلس **رئيس

 م.2019-2-10تي بدأت من في دورة املجلس ال م 2020-12-04إبراهيم بن مرشد العقيلي، حيث تم تعيينه كنائب رئيس للمجلس بتاريخ  /  املهندس

 

 مجلس إدارة الشركة

 للدورة الحالية  أعضاء مجلس اإلدارة
 

 صفة العضوية اسم العضو م

 رئيس مجلس اإلدارة  بدر بن فهد العذلاألستاذ /* 1

 مجلس اإلدارة رئيس  نائب  ابراهيم بن مرشد العقيلي/  **املهندس 2

 رئيس مجلس اإلدارة  العمرو  األستاذ /سليمان بن عبدهللا بن سليمان** 3

  األستاذ / محمد ابراهيم ابو جبل 4
ً
 عضوا

  األستاذ / عبدهللا بن محمد الدويش 5
ً
 عضوا

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي  األستاذ / عمار بن فوزي بيدس 6

  األستاذ / معاذ قاسم الخصاونة 7
ً
 عضوا

  سناء بنت حسين الحجار /ةاألستاذ 8
ً
 عضوا

  طارق بن عبدهللا الرميماألستاذ / * 9
ً
 عضوا

  م.2019-2-10في دورة املجلس التي بدأت من   م2020-9-27حيث تقدم بطلب االستقاله بتاريخ  ،بدر بن فهد العذل األستاذ /  *رئيس املجلس

 م. 2020-10-19بتاريخ حيث تقدم بطلب االستقاله من عضوية املجلس واللجان ،طارق بن عبدهللا الرميم العضو األستاذ / *

**نائب رئيس املجلس  م.2019-2-10في دورة املجلس التي بدأت من م 2020-12-04حيث تم تعيينه كرئيس للمجلس بتاريخ  ،سليمان بن عبدهللا العمرو  األستاذ /  **رئيس املجلس

 م.2019-2-10في دورة املجلس التي بدأت من  م 2020-12-04إبراهيم بن مرشد العقيلي، حيث تم تعيينه كنائب رئيس للمجلس بتاريخ   /املهندس

 

 العضوية االسم م

 م2020اإلدارة لعام ريخ إجتماع مجلس توا

 سبتمبر  30 سبتمبر  6 أبريل 23

 

 أكتوبر 28

 

 نوفمبر  18
 ديسمبر 29

عدد 

الحضو

 ر

نسبة 

 الحضور 

 √ √ رئيس مجلس اإلدارة بدر بن فهد العذل  *األستاذ/ 1
 

 الينطبق
2 33.33% 

 √ √ √ √ √ √ رئيس مجلس اإلدارة سليمان بن عبدهللا العمرو  **األستاذ/ 2
 

6 
100% 

 X √ √ √ √ 4 66.66% شاغر نائب رئيس مجلس ابراهيم بن مرشد العقيلي **املهندس/ 3

  طارق بن عبدهللا الرميم *األستاذ/ 4
ً
 %50 3 الينطبق √ √ √ عضوا

  محمد ابراهيم ابو جبل  األستاذ/ 5
ً
 %100 6 √ √ √ √ √ √ عضوا

  سناء بنت حسين النجار  األستاذه/ 6
ً
 %100 6 √ √ √ √ √ √ عضوا

  عبدهللا بن محمد الدويش  األستاذ/ 7
ً
 X √ √ √ 5 83.33% √ √ عضوا

  معاذ قاسم الخصاونة األستاذ/ 8
ً
 %100 6 √ √ √ √ √ √ عضوا

 √ √ √ √ √ √ العضو املنتدب والرئيس التنفيذي فوزي بيدسبن  عمار األستاذ/ 9
 

6 100% 

 √ √ √ √ √ √ أمين سر وائل بن عبدهللا الغامدي األستاذ/ 10
6 100% 
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 -م وذلك حسب الجدول التالي : 2022 –م 2019والتصويت على أعضاء لجنة املراجعة للدورة الجديدة 

 صفة العضوية اسم العضو م

  حسام بن عطا البيوك  1
ً
 رئيسا

  سناء بنت حسين الحجار  2
ً
 عضوا

  محمد بن إبراهيم أبو جبل  3
ً
 عضوا

 

املنبثقة  من املجلس اللجان 

 -وكذلك تكوين اللجان املنبثقة من املجلس وهي : -

 اللجنة االستراتيجية  -

 ذية اللجنة التنفي -

 واملخاطرلجنة اإلئتمان  -

 لجنة الترشيحات واملكافآت -

 لألنظمة ومتطلبات الحوكمة . توقد باشر 
ً
 جميع اللجان مهام عملها للدورة الحالية للمجلس وفقا

 

التنظيمي اإلداري    الهيكل 
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 ة والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالي

 رئيس مجلس اإلدارة –*بدر بن فهد العذل 

 جامعة والية بورتالند ، أوريغون ، الواليات املتحدة األمريكية. _إدارة أعمال_بكالوريوس _2007 املؤهالت األكاديمية والعلمية

 املناصب الحالية

 األمثل للتمويل.شركة : رئيس مجلس اإلدارة في م2020 -م2019

 اللجنة التنفيذية في شركة األمثل للتمويل : رئيس م2020-م 2019

 األمثل للتمويل.شركة اإلدارة في م: عضو لجنة الترشيحات واملكافآت 2020 -م2019

 عضو اللجنة اإلستراتيجية في شركة األمثل للتمويل: م2020 -م2019

 .شركة فال القابضة العربيةم االن: رئيس مجلس اإلدارة في 2019

 .طاقةم االن:عضو مجلس اإلدارة في شركة 2014

 .شركة الخدمات اللوجستيةفي نائب رئيس مجلس اإلدارة م االن:2013

 .مجلس اإلدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبيةعضو م االن: 2011

 شركة البالد كاتاليست املحدودةفي  رئيس مجلس اإلدارة م االن:2010

 .واسير البالد الخرسانيةم االن:عضو مجلس اإلدارة في م2009

 .الشركة السعودية الخليجية للهيدروليكام االن:عضو مجلس اإلدارة في 2009

 .شركة دتيكون السعوديةفي  اإلدارةعضو مجلس م االن:2008

 الخبرة العملية السابقة

 .شركة فالكم القابضةنائب رئيس مجلس اإلدارة في  م 2020 –م 2017

 شركة فالكم للخدمات املاليةفي  رئيس مجلس اإلدارةم 2020  -م 2017

 .في شركة االمثل للتمويل نائب رئيس مجلس اإلدارةم :2019م _2013

  .م2019-2-10في دورة املجلس التي بدأت من   م2020-9-27حيث تقدم بطلب االستقاله بتاريخ  ،بدر بن فهد العذل األستاذ /  *رئيس املجلس

 

 رئيس مجلس اإلدارة – سليمان بن عبدهللا العمرو **

 املؤهالت األكاديمية والعلمية
 . غويدي جامعة أمريكا الدولية سانمن _ إدارة أعمال_ بكالوريس_1979

  . غويدي جامعة أمريكا الدولية سانمن _إدارة أعمال  _ماجستير_1981

 املناصب الحالية

 .شركة األمثل للتمويلرئيس لجنة الترشيحات واملكافآت في  :االن_م2018

 .شركة فالكم القابضة نائب رئيس املجلس ورئيس لجنة املراجعة في :االنم_2017

 .شركة الخدمات األرضية في عضو مجلس اإلدارة:االن _م2008

 .شركة امانتيت السعوديةفي  عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة املراجعة:االن م_1990

 الخبرة العملية السابقة

 .شركة األمثل للتمويل في نائب رئيس املجلس م2020-م2018

 م:عضو لجنة املراجعه في شركة االمثل للتمويل .2019م_2015

 .شركة األمثل للتمويل في عضو مجلس اإلدارة :2019_م2007

 .شركة نما للكيماوياتفي  عضو مجلس اإلدارة م:2016-م1992

 .شركة فالكم للخدمات املالية في عضو مجلس اإلدارة م:2014-م2008

 . البنك البحريني السعوديفي عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية م: 2009-م2003

 .م2019-2-10في دورة املجلس التي بدأت من م 2020-12-04حيث تم تعيينه كرئيس للمجلس بتاريخ  ،سليمان بن عبدهللا العمرو  األستاذ /  **رئيس املجلس
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 نائب رئيس مجلس اإلدارة – العقيلي  مرشدابراهيم  ** 

 األكاديمية والعلمية املؤهالت
 .جامعة ديفري ، كانساس سيتي ، ميسوري ، الواليات املتحدة األمريكية _هندسة اإللكترونيات _ بكالوريس

 

 املناصب الحالية

 . شركة تكامل الوطنية:الرئيس التنفيذي في االن  -م2016

 .البالد للتجارة واالقتصاد شركةالتنفيذي في  س: الرئياالن-م2020

 .شركة األمثل للتمويل في نائب رئيس املجلس االن:-م2020

 الخبرة العملية السابقة

 .الرئاسة العامة لرعاية الشبابفي للرئيس  الخاصالمستشار  م:2016-م2014

 .لالستثمار البترولي الرشيد شركة فينائب الرئيس  م:2014-م2010

 .لالستثمار البترولي الرشيد شركة في نائب الرئيس م:2010-م2009

 .لالستثمار البترولي الرشيد شركة في مدير عام م:2008-م2007

 لالستثمار البترولي الرشيد شركة في املدير التنفيذي م:2009-م2008

-2-10في دورة املجلس التي بدأت من  م 2020-12-04إبراهيم بن مرشد العقيلي، حيث تم تعيينه كنائب رئيس للمجلس بتاريخ   /**نائب رئيس املجلس املهندس

 .م2019

 عضو مجلس اإلدارة عبدهللا بن محمد الدويش   

 .جامعة والية بورتالند الواليات املتحدة االمريكية _ادارة ماليه _بكالوريوس  املؤهالت األكاديمية والعلمية

 املناصب الحالية

 .شركة األمثل للتمويل في االن: عضو مجلس اإلداره-م2019

 .شركة األمثل للتمويل في تآجنة الترشيحات واملكافأل االن: عضو -م2019

 .للصناعات الغذائية عضو مجلس اإلدارة في شركة مفاد املدير التنفيذي و  االن: -م2016

 االن :عضو مجلس اإلداره في صندوق أصول وبخيت للمطروحات األولية.-م2015

 االن :عضو مجلس اإلداره في صندوق أصول وبخيت للطروحات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.-م2015

 االن:عضو مجلس اإلدارة في صندوق أصول وبخيت األسهم املحلية.-م2015

 مجلس اإلدارة في صندوق أصول وبخيت لسوق نمو. االن:عضو-م2015

 الرئيس في شركة إثاء الزراعيه. االن: نائب-م2013

 .السعودي الفرنس ي كابتيال-مشاركم:2013-م2005 الخبرة العملية السابقة

 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي، عضو مجلس اإلدارة، عمار فوزي حسني بيدس

 بحوث العمليات .-بكالريوس-م1992 والعلميةاملؤهالت األكاديمية 

 املناصب الحالية

 االن:العضو املنتدب في شركة األمثل للتمويل.-2019

 االن:عضو اللجنه االستراتيجيه في شركة األمثل للتمويل.-2019

 .االن: الرئيس التنفيذي في شركة األمثل للتمويل -2016

 االن:عضو اللجنه التنفيذية في شركة األمثل للتمويل. -2016

 الخبرة العملية السابقة
 مدير عام إدارة منتجات األصول في البنك العربي الوطني. -م2016 -م2004 

 دارة األئتمان في شركة األمثل للتمويل. مدير إ-2004 -م2000
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 عضو مجلس اإلدارة،الرميم بن عبدهللا طارق *

 األكاديمية والعلمية املؤهالت

 وزارة التجارة.–إداره ماليه -:مستشار مالي ) لغير األوراق املالية (-م2015

 اململكه املتحده(.-كلية لندن لألعمال )لندن-إدارة أعمال-ماجستير:-م2011

 في هيئة سوق املال السعودية. -CME1-:مستشار استثمار-م2011

 اململكه املتحدة(.–ي للتدريب املالي )لندن يورومون-مخاطر ائتمان-:محلل مخاطر-م2006

 أمريكا(.-كيندي وموران اسوسييشن )نيويورك -إدارة ماليه -:محلل مالي -م2004

 .بورتالند الواليات املتحدة األمريكية-هندسة مكانيكية-بكالوريوس:-م2003

 املناصب الحالية

 م عضو مجلس اإلدارة في شركة األمثل للتمويل 2020 –م 2019

 م عضو اللجنة التنفيذية بشركة األمثل للتمويل 2020 –م 2019

 أمالك الدرعيه القابضه. -م_االن:مدير2018

 ركن املعذر ريت . -م_االن:عضو مجلس ادارة2017

 شركة االوائل لألستثمار العقاري -م_االن: مدير2017

 صندوق تالل امللقى.–االن:رئيس مجلس االداره -م2016

 شركة شركاء وتر األعمال للتجاره .-سساالن:شريك مؤ -م2014

 وتر األعمال التجارية .-االن:شريك مؤسس-م2014

 شركة تضامن الهمه.-االن:عضو مجلس ادارة -م2013

 الخبرة العملية السابقة

 شركة املجموعه املتحدة للتأمين التعاوني .-عضو مجلس ادارةم 2020 -م2013

 السعوديه لالسماك.الشركه –رئيس مجلس االداة م 2020 -م2017

 شركة أشمور لألستثمار  -م عضو مجلس ادارة2019 –م 2013

 .في شركة دويتشة لالوراق املالية -دارة األصول والثروات م:مدير إ2015- م2012

 في بنك بي ان بي باريبا.-مدير العمالء االستراتجيين م:2012-م2007

 م. 2020-10-19تقدم بطلب االستقاله من عضوية املجلس واللجان بتاريخ حيث ،طارق بن عبدهللا الرميم العضو األستاذ / *

 ، عضو مجلس اإلدارةسناء حسين الحجار

 املؤهالت األكاديمية والعلمية
 .اململكة العربية السعودية -جامعة امللك سعود  -تخصص برمجة  –حاسب واملعلومات علوم ال -بكالوريوسشهادة ال -م1996

 .اململكة العربية السعودية -IPA - برمجة الحاسوب -دبلوم-م1987

 املناصب الحالية

 .شركة األمثل للتمويل م_االن: عضو مجلس اإلداره في2019

 .شركة األمثل للتمويل م_االن: رئيس لجنة االئتمان واملخاطر في2019

 .شركة األمثل للتمويل م_االن: عضو مجلس اإلداره في2019

 .تواصف للتقنيه الحيويةممثل مجلس االداره في شركة االن:م_2017

 الخبرة العملية السابقة

 مساعد مدير عام البنك العربي الوطني–م:رئيس السياسات االئتمانية ملحفظة االصول االستهالكية 2017-م2007

 البنك العربي الوطني–: مدير مركز البطاقات االئتمانية -2006-م2005

 البنك العربي الوطني –م: مدير اإلحصائيات االدارية والتخطيط االستراتيجي 2004-م2001

 البنك السعودي البريطاني –م: مدير مخاطر اإلحتيال 2000-م1999

 البنك السعودي البربطاني –م: مدير عمليات البطاقات االئتمانية 1998-م1996
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 ، عضو مجلس اإلدارةبن قاسم الخصاونهمعاذ 

 املؤهالت األكاديمية والعلمية

 

 شهادة التعليم التنفيذي في األسهم الخاصة واالستثمار الجريء من جامعة هارفارد لألعمال، الواليات املتحدة األمريكيةم: 2013

 (، هيئة السوق املالية، اململكة العربية السعوديةCME1الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية )م: 2011

 (، الواليات املتحدةISACA( جمعية ضبط وتدقيق نظم املعلومات )(CISAشهادة مدقق نظم معلومات معتمد : م2007 

 (، الواليات املتحدةIIA( معهد املدققين الداخليين املعتمدين )(CIAشهادة زمالة املراجع الداخلي املعتمد  م:2007

 ، الواليات املتحدة (IAA) اخليين املعتمدين ( معهد املدققين الدCCSAشهادة مراقب تقييم ذاتي ) م:2006

 شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة دالهاوس ي، كندا  م:2005

 شهادة البكالوريوس في كل من العلوم املالية واملصرفية وكذلك في نظم املعلومات من جامعة سانت ماري، كندا م:2003

 املناصب الحالية

شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع املياه  –عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة واملخاطر في شركة بيرين  االن:-م2020

 .املعبأه

 شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع التمويل –عضو في لجنة اإلئتمان واملخاطر في شركة األمثل للتمويل  االن:-م 2019

 .شركة فالكم للخدمات املالية  –العضو املنتدب والرئيس التنفيذي  االن:-م2016

 :رئيس مجلس إدارة عدد من الصناديق الخاضعة ألنظمة هيئة السوق املالية وتعمل في قطاع االستثمار  االن:-م2016

 صندوق عام متداول مفتوح -م املتداول لألسهم السعودية 2016صندوق فالكم 

 صندوق عام متداول  -لقطاع البتروكيماويات صندوق فالكم املتداول 

 صندوق عام مفتوح  -صندوق فالكم للطروحات األولية 

 صندوق عام مفتوح  -صندوق فالكم لألسهم السعودية 

 صندوق عام مفتوح  -صندوق فالكم للمرابحة 

 صندوق عام مفتوح  -صندوق فالكم لتمويل املرابحة 

 صندوق سلع عام مفتوح  -صندوق فالكم للذهب 

  صندوق عام مغلق -صندوق تالل عرعر 

شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع  –في شركة األمثل للتمويل  اللجنة التنفيذيةعضو مجلس إدارة وعضو في االن: -م2014

 التمويل

 الخبرة العملية السابقة

وعضو مجلس املديرين وعضو في لجنة الترشيحات واملكافات في املركز العربي نائب رئيس مجلس املديرين : م1620-م 2019

شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في القطاع الصحي واملستشفيات –الطبي   

شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع  -رئيس مجموعة اإلستثمار املصرفي في شركة فالكم للخدمات املالية : م1620-م 2012

 الخدمات املالية

شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع  -مدير في مجموعة االستثمار املصرفي في شركة فالكم للخدمات املالية : م1220-م 2008

   الخدمات املالية

شركة مهنية تعمل في قطاع اإلستشارات واملحاسبة والتدقيق -مستشار في شركة ديلويت كندا :  م8200-م 2007  

ل شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع إدارة األصو  -مالء في آيم ترايمارك )انفسكو( محلل عالقات الع: م6200-م 2005  

تعمل في قطاع االستشارات  -شركة ذات مسؤولية محدودة  -رئيس الشركة في أتالنتك بزنس كونسالتانتس : م.2005-م 2003

 اإلدارية
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 ، عضو مجلس اإلدارةبن ابراهيم ابوجبلمحمد 

 املؤهالت األكاديمية والعلمية 

 

 .هيئة السوق املالية السعودية_املؤهل العام لألوراق املالية(_CME-1م_)2012

 .األردن_جامعة عمان األهلية -محاسبهم_بكالوريس _2003

 املناصب الحالية

 .اآلن: عضو مجلس اإلدارة في شركة األمثل للتمويل  –م 2019

 في شركة األمثل للتمويل.-واملخاطر عضو لجنة االئتمان االن:-م2016

 .للتمويل لشركة األمثفي -عضو لجنة املراجعة االن:-م2013

 .شركة فالكم القابضةفي  رئيس الدائرة املالية االن:-م2007

 الخبرة العملية السابقة

 .في شركة فالكم للخدمات املالية رئيس الدائرة املاليةم: 2017-م2012

 .عمان -فالكم للخدمات املالية وشركاؤها ش.م.ع.م في - املراجعةجنة : رئيس ل-م2018--2012

 .عمان -فالكم للخدمات املالية وشركاؤها ش.م.ع.م في - : نائب رئيس مجلس االإدارة-م2018--2012

 ية في شركة فالكم للخدمات املالية.م:مدير املحاسبة املال2012-م2007

 .املركز العربي الطبيفي -عضو مجلس اإلدارة م:2020-م2017

 .ملركز العربي الطبيفي ا- املراجعةجنة رئيس ل م:2020-م2017

 .ملركز العربي الطبيفي ا- عضو اللجنة التنفيذية م:2020-م2017

 قطر و اململكة العربية السعودية  –في برايس وترهاوس كوبرز ، خارجيم: مدقق أول 2007-م2004

 االردن-عمان-ويونغ  إرنستفي خارجي مدقق حسابات و  ركمستشا م:2004-م 2003
  

 مدير عام الحوكمة وامانة املجلس ، وائل عبدهللا الغامدي

 املؤهالت األكاديمية والعلمية

 حوكمة الشركات  مسؤولشهادة   -2020

 (CCP)خبير  إلتزام معتمد  -2018

 (COCمسؤول إلتزام معتمد ) -2017

 ( CME1) املاليةاملؤهل العام لألوراق  -2017

 جده . –اململكة العربية السعودي  –جامعة امللك عبدالعزيز  –بكالرويس إدارة عامة  -2014

 (IFCEمسؤول وساطة التأمين ) -2013

 ( MC)مسؤول وساطة تداول  -2006

 الرياض . –اململكة العربية السعودية  –معهد اإلدارة  –دبلوم سكرتير تنفيذي - 2004

 الحاليةاملناصب 
 .لس اإلدارة واللجان املنبثقه منهاالن: مدير عام الحوكمة وامانة مج-م2020

 .لس اإلدارة واللجان املنبثقه منهسكرتير مجاالن: -م2016

 الخبرة العملية السابقة

 في شركة األمثل للتمويل  –م ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب م مدير عام اإللتزا2020 –م 2013

 في البنك السعودي الفرنس ي  –التخطيط املالي لألفراد وخدمات التأمين عام م مساعد مدير 2013 –م 2012

 مجموعة سامبا املالية –الحظر الدولي في إدارة اإللتزام و  الجودةم مدير وحدة 2012 –م 2010

  مجموعة سامبا املالية  –مدير حسابات خاصة  م 2010 –م 2008

 مجموعة سامبا املالية  –م املشرف على أنظمة الدعم واملوازنة ) ضمن الطاقم العاملي( 2008 –م 2005

 الرياض  –في هيئة الهالل األحمر السعودي  – مساعد مدير اإلستشاراتم  2005 –م 2002
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ا ه يات الداخلية ومسؤول  اللجان 

 اللجنة الشرعية

 

 من ناحية شرعية، وتختص بالتالي: تتولى اللجنة الشرعية اإلشراف على أعمال الشركة

 الشريعة. األحكامدراسة ومراجعة أهداف وسياسات الشركة االستثمارية للتأكد من مطابقتها  -

 مراجعة املنتجات الجديدة والعقود واالتفاقيات التي تبرمها الشركة. -

 كام الشريعة اإلسالمية.إصدار الفتاوى والقرارات إلدارة الشركة بخصوص املواضيع التي تتعلق بالعمل وفق أح -

 املراقبة الدورية لجميع أعمال الشركة عن طريق إدارة الرقابة الشرعية الداخلية. -

 تقديم تقرير شرعي سنوي عن أعمال الشركة ومدى التزامها بالضوابط الشرعية. -

اة تطبيقها في كافة أعمال تلتزم إدارة الشركة بالتوجيهات والضوابط والقرارات التي تصدر من اللجنة الشرعية وتضمن مراع -

 الشركة.

 

، أكدت فيه أن الشركة م2020ديسمبر لعام  31يناير وحتى  1وقد قدمت الهيئة الشرعية التقرير السنوي للفترة املنتهية من تاريخ 

 للفتاوى والتوجيهات الصادرة من قبل الهيئة الشرعية تتألف الل
ً
نة الشرعية من جالتزمت بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، طبقا

 األعضاء التاليين 

 أعضاء اللجنة الشرعية.

 املنصب االسم

 الرئيس الشيخ/ عبدهللا بن سليمان املنيع

 عضو الدكتور/ محمد بن علي القري 

 عضو الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة
 

 

 السير الذاتية ألعضاء اللجنة الشرعية

 رئيس اللجنة الشرعية، الشيخ/ عبدهللا بن سليمان املنيع 

 رئيس اللجنة الشرعية املنصب

 املؤهالت األكاديمية والعلمية
 م.1957البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة اإلمام محمد بن سعود في اململكة العربية السعودية، عام 

 م.1969عام ماجستير في الفقه املقارن من املعهد العالي للقضاء في اململكة العربية السعودية، 

 املناصب الحالية

 اآلن: مستشار شرعي في الديوان امللكي السعودي. –م 2008

 اآلن: عضو في مجموعة من مجالس وهيئات شرعية خاصة وعامة، أغلبها هيئات شرعية ملؤسسات مالية. -م 1990

 اآلن: عضو مجمعي الفقه اإلسالمي والدولي. –م 1980

 العلماء في اململكة العربية السعودية.اآلن: عضو في هيئة كبار  –م 1971

 الخبرة العملية السابقة

 م: رئيس محكمة التمييز في املنطقة الغربية في مكة املكرمة.2000 –م 1996

 م: قاض ي تمييز في محكمة التمييز في املنطقة الغربية في مكة املكرمة.1996 –م 1976

 عبدالعزيز بن باز رحمه هللا في الشؤون الشرعية واإلدارية واملالية.م: نائب عام ملفتي اململكة الشيخ 1976 –م 1975

 م: عضو في الهيئة القضائية العليا في اململكة العربية السعودية.1971 –م 1969

 م: عضو إفتاء تحت رئاسة مفتي عام اململكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه هللا.1969 –م 1957
 

 

 

 

http://www.al-amthal.com.sa/


 

Page 26 of 47 

 

 ، عضو اللجنة الشرعيةمحمد بن علي القري الدكتور/ 

 عضو اللجنة الشرعية املنصب

 األكاديمية والعلمية املؤهالت

 م.1984الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا في الواليات املتحدة األمريكية، عام 

 م.1981املاجستير في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا في الواليات املتحدة األمريكية، عام 

 م.1975البكالوريوس في االقتصاد من جامعة امللك عبدالعزيز في اململكة العربية السعودية، عام 

 املناصب الحالية

 اآلن: عضو في املجلس الشرعي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي(. –م 2000

 منظمة التعاون اإلسالمي. –اآلن: خبير في املجمع الفقهي اإلسالمي  –م 2005

 اآلن: عضو الهيئة الشرعية ملؤشر دو جونز لألسهم اإلسالمية )نيويورك(. –م 1998

 التابعة للجمعية الدولية لالقتصاد اإلسالمي )بريطانيا(.” االقتصاد اإلسالمي“اآلن: عضو هيئة تحرير مجلة  –م 1990

 الصادرة عن املجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي.” مجمع الفقه“اآلن: عضو هيئة تحرير مجلة  –م 1990

 اآلن: عضو في مجموعة من مجالس وهيئات شرعية للمؤسسات املالية على مستوى العالم. –م 1998

 اآلن: خبير في املجمع الفقهي اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي.-م 1985

 الخبرة العملية السابقة
 مدير مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي في جامعة امللك عبدالعزيز. م2008 –م 2000

 أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة امللك عبدالعزيز بجدة. م2008 –م 1975
 

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة، عضو اللجنة الشرعية /الدكتور  الشيخ

 املؤهالت األكاديمية والعلمية

 م.2015من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في اململكة العربية السعودية،البكالوريوس في الشريعة 

 م.2008املاجستير في علم االجتماع من جامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية،

 م.2007املاجستير في االقتصاد اإلسالمي من الجامعة األمريكية بواشنطن في الواليات املتحدة األمريكية،

 م.1994الوريوس في علم االجتماع من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في اململكة العربية السعودية، البك

 م2019الدكتوراة في االقتصاد اإلسالمي من جامعة اسطنبول زعيم في 

 املناصب الحالية

 للتمويل. األمثلاآلن: عضو في الهيئة الشرعية في شركة  –م 2016

 هيئة الرقابة الشرعية لعدد من الشركات االستثمارية واملالية.اآلن: عضو  –م 2014

 اآلن: أمين الهيئة الشرعية ومدير إدارة الرقابة الشرعية بشركة فالكم القابضة. –م 2005

 : محاضر متعاون مع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.2019 -م 2010

 الخبرة العملية السابقة
 طالبي في وزارة التربية والتعليم.م: مرشد 2005 –م 1994

 م: أخصائي اجتماعي في وزارة العمل والتنمية االجتماعية.1994 –م 1993
 

 

 

 من   -
ً
 (3)    وهي لجنة تشرف على أعمال الشركة وقد تم تشكيلها بموجب قرار من الجمعية العمومية ، وتتكون اللجنة حاليا

  -أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة وهي تختص بمراجعة التالي : 

 دراسة ومراجعة أهداف وسياسات الشركة االستثمارية للتأكد من مطابقتها ألحكام الشرعية. -

 مراجعة املنتجات الجديدة والعقود واالتفاقيات التي تبرمها الشركة. -

 لتي تتعلق بالعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.إصدار القرارات والفتاوى إلدارة الشركة بخصوص املواضيع ا -

 املراقبة الدورية لجميع أعمال الشركة عن طريق الرقابة الشرعية الداخلية. -

 تقديم تقرير شرعي سنوي عن أعمال الشركة ومدى التزامها بالضوابط الشرعية. -

تلتزم إدارة الشركة بالتوجيهات والضوابط والقرارات التي تصدر من الهيئة الشرعية وتضمن مراعاة تطبيقها في كافة أعمال  -

   -: م2020( إجتماعات خالل العام  15الشركة، وعقدت اللجنة ) 
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بأحكام ومبادئ الشريعة أكدت فيه ان الشركة التزمت  م2020وقد قدمت اللجنة الشرعية التقرير السنوي للفترة املنتهية لعام 

 للفتاوي والتوجيهات الصادرة من قبل اللجنة الشرعيةاألسالمية
ً
 . . طبقا

 

 املراجعةلجنة 

تشكل بقرار من الجمعية العامة و ( أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة يرشحون من قبل مجلس اإلدارة  3تتكون هذه اللجنة من ) حيث 

العادية في شركات املساهمة لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من املساهمين أو من غيرهم، على أال يقل 

 3ملدة ال تزيد عن )  ثالثة وال يزيد على خمسة، وأن تحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها، ومكافآت أعضائهاعدد أعضائها عن 

( سنة ويجوز إعادة تعيينهم ملدد مماثلة. وتنتهي عضوية اللجنة بإنتهاء عضوية مجلس اإلدارة. وتختص هذه 1( سنوات وال تقل عن )

رقابة الداخلية بما يحقق أهداف الشركة و مصالح املساهمين و يحق لها االطالع على كافة املعلومات اللجنة بالتحقق من كفاية نظام ال

و كذلك دراسة القوائم املالية األولية و السنوية و السياسات املحاسبية و اقتراح تعيين املحاسب القانوني لكل عام مالي و بعد اطالع 

ظمة املعتمدة فإنها تؤكد على سالمة و فاعلية نظام الرقابة في الشركة. و يتم اختيار أعضاء اللجنة على نظام الرقابة املتمثل في االن

 اللجنة و مدة عضويتهم وقد اتخذت اللجنة في تقريرها سالمة نظام الرقابة الداخلية في الشركة 

 دارة في اإلشراف على: يتمثل الدور الرئيس ي للجنة املراجعة في مراقبة أعمال الشركة وشؤونها ومساعدة مجلس اإل 

 سالمة ونزاهة القوائم والتقارير املالية للشركة وفعاليتها ودقتها -

 التزام الشركة بالقواعد واملتطلبات القانونية والتنظيمية -

 مؤهالت واستقالل وأداء مراجع حسابات الشركة الخارجي -

وسالمتها وفعاليتها. وتشرف لجنة املراجعة على ثالث مجموعات أداء نظم الرقابة واملراجعة الداخلية والتقارير املالية للشركة  -

 مستقلة، وتضمن أن تقوم الشركة بممارسة أعمالها بشكل مالئم مع املجموعات الثالثة التالية:

 إدارة التدقيق الداخلي للشركة )استعانت شركة النايفات بشركة )كى بي إم جي( للقيام بكامل أعمال التدقيق الداخلي(. -

 قق الخارجي للشركة.املد -

 األموال. غسلإدارة املطابقة وااللتزام ومكافحة  -

 تشمل مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة ما يلي:كما 
 

املالية:  القوائم 

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة وجميع اإلعالنات املتعلقة باألداء املالي للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة  -

 لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. ،رأيها والتوصية في شأنهاوإبداء 

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة  -بناًء على طلب مجلس اإلدارة  -إبداء الرأي الفني  -

للشركة وأدائها ونموذج عملها ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي 

 واستراتيجيتها.

 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها القوائم والتقارير املالية للشركة. -

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها الرئيس التنفيذي أو املدير املالي )أو من ينوبهم( أو مدير االلتزام أو املراجع الداخلي أو مراجع  -

 الحسابات.

 العضوية  االسم م
 م2020تواريخ اجتماعات اللجنة الشرعية لعام 

 املجموع
نسبة 

 الحضور 
26 - 2 11 – 3  31 – 3  23 – 4  14 - 5 11- 6  3 - 7 23 - 7 13 - 8 8 - 9 16 - 10 4 - 11 30- 11 14 - 12 28-12 

1 
سليمان  بن الشيخ/عبدهللا

 املنيع
 
ً
                               15 100% رئيسا

2 
الدكتور/ محمد بن علي 

 القري 

 
ً
 عضوا

                              15 100% 

3 

عبد /الدكتور  الشيخ

عبدالعزيز  الرحمن

 النفيسة

 
ً
 عضوا

                               15 100% وأمينا
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 لتحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية للشركة.ا -

 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها. -

الداخلية  املراجعة 

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر لدى الشركة. -

 اسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.در  -

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر املوارد الالزمة  -

 وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها.

 الئحة املراجعة الداخلية للشركة. اعتماد -

 التوصية ملجلس اإلدارة بشأن تعيين وعزل ومكافأة املراجع الداخلي للشركة. -

لخارجية  املراجعة ا

التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه، بعد التحقق من استقالليته ومراجعة نطاق عمله  -

 وشروط التعاقد معه.

، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد راجع الحسابات وموضوعيته وعدالتهن استقالل مالتحقق م -

 واملعايير ذات الصلة.

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال  -
ً
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالها، والتحقق من عدم تقديم أعماال

 ذلك. املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال

 اإلجابة عن استفسارات مراجع الحسابات. -

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته وتحفظاته على القوائم املالية للشركة ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها. -

تزام االل  ضمان 

 الالزمة بشأنها. مراجعة نتائج تقارير وتحقيقات الجهات الرقابية أو التنظيمية، والتحقق من اتخاذ الشركة لإلجراءات -

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. -

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال ذلك إلى  -

 مجلس اإلدارة.

 إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ -
 

 االجتماعات

تجتمع لجنة املراجعة بصفة  عات خالل السنة املالية للشركةتجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتما

للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة  الداخلي للشركة، إن وجد.دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع املراجع 

 املراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 

 مهام أخرى 

 للجنة املراجعة في سبيل أداء مهامها

 حق االطالع عل سجالت الشركة ووثائقها. -

 التنفيذية.أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  -

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار  -

تصدر الجمعية العامة للشركة بناًء عل اقتراح من مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنة املراجعة عل أن تشمل  أو خسائر جسيمة.

أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم،  ات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيارهذه الالئحة ضوابط وإجراء

تتألف لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء على  ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
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 من أعضاء مجلس اإلدارة األقل من املساهمين أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األ
ً
قل، وأال تضم أيا

ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين املاضيتين  التنفيذيين، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون املالية واملحاسبية.

 في لجنة املراجعة.
ً
 في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضوا

 

تتألف لجنة املراجعة حالًيا من األعضاء التالية أسماؤهم، ممن تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة بموجب قرارها 

 :م 10/02/2022ه املوافق 23/07/1443م على أن تنتهي فترة الدورة بتاريخ 27/02/2019هـ املوافق  22/06/1440بتاريخ 
 

 أعضاء لجنة املراجعة

 املنصب االسم

 مستقل  – الرئيس حسام بن عطا البيوك 

 مستقل  تنفيذيغير عضو  سناء بنت حسين الحجار

 غير مستقل –غير تنفيذي  عضو محمد بن ابراهيم ابوجبل 
 

 : م2020( إجتماعات خالل العام   8وعقدت اللجنة )

 العضوية االسم م
 م2020تواريخ إجتماعات لجنة املراجعة لعام 

 املجموع
نسبة 

 16-12-2020 21-10-2020 07-10-2020 15-09-2020 21-07-2020 05-07-2020 19-05-2020 03-01-2020 الحضور 

حسام بن عطا  1

 البيوك

 
ً
 رئيسا

X √ √ √ √ √ √ √ 7 87.5% 

سناء بنت حسين  2

 الحجار

 
ً
 عضوا

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 100% 

محمد بن ابراهيم  3

 ابوجبل

 
ً
 عضوا

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 100% 

 

 السير الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة

 ، رئيس لجنة املراجعةحسام عطا البيوك

 املؤهالت األكاديمية والعلمية

 جامعه امللك سعود/السعوديه.-محاسبه  -بكالوريوس  -1986

 بريطانيا –جامعه جالسجو  -محاسبه -دبلوم عالي -1987

 بريطانيا. –جامعه استيرلينج  -محاسبه -دبلوم عالي -1988

 .جامعه االمام-املعهد العالي للقضاء  -قانون  -دبلوم محاماه -2013

 .شركه الفارابي للتجاره املحدوده -االن : مدير عام –م 1988 املناصب الحالية

 الخبرة العملية السابقة
 شركه انساين.فرع  -مدير الفرع دوام جزئي -م2016-م2011

 .مكتب البيوك محاسب قانوني -مستشار زكاه وضريبه -م2001

 السير الذاتية ألعضاء لجنة املراجعةباقي 

 راجع القسم "السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس" بهذا القسم. السيرة الذاتية 
ً

 فضال
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واملكافآتلجنة   الترشحيات 

مهام ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ووضع سياسة املكافآت ألعضاء املجلس وأعضاء اإلدارة العليا  واملكافآتالترشحيات تتولى لجنة 

إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس و  بالشركة

 اتنفيذهي تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من ، على أن يراعى فوإعتمدهااإلدارة للنظر فيها 

 االجتماعات : 

 املكافآت بصفة دورية كل ستة أشهر عل األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.و تجتمع لجنة الترشيحات  -

 القيام باألعمال األخرى ذات العالقة بناًء على طلب مجلس اإلدارة. -

أن تشمل هذه الالئحة ضوابط  ى، علاملكافآت و جلس اإلدارة الئحة عمل لجنة الترشيحاتمل هابناًء عل اقتراح من اللجنةتصدر  -

 وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.

غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو تتألف لجنة املكافآت والترشيحات من ثالثة أعضاء على األقل من املساهمين أو من  -

 من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين.
ً
 مستقل على األقل، وأال تضم أيا

 

هـ 22/06/1440بتاريخ تتألف لجنة الترشيحات واملكافآت الحالية من األعضاء التالية أسماؤهم ممن تم تعينهم بموجب قرار املجلس 

 :م 10/02/2022ه املوافق 23/07/1443م على أن تنتهي فترة الدورة بتاريخ 27/02/2019املوافق  

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت 

-10في دورة املجلس التي بدأت من  م2020-09-27حيث تقدم بطلب االستقاله من عضوية املجلس واللجان بتاريخ   ،بدر بن فهد العذل األستاذ /  اللجنة عضو*

 .م2-2019
 

 راجع القسم "السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس" بهذا القسم. السيرة الذاتية 
ً

 فضال
 

( سنوات وال تقل  3( أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة يعينهم مجلس اإلدارة ملدة ال تزيد عن )  3تتكون هذه اللجنة من ) و 

 ، وتنتهي عضوية اللجنة بإنتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة.ويجوز إعادة تعيينهم ملدد مماثلة( سنة  1عن ) 

الجدد للمجلس و كذلك االطالع  تتولى اللجنة مهام تحديد حجم و كفاءة املجلس و رفع التوصيات بخصوص املرشحين

. و يتم اختيار أعضاء اللجنة و مدة عضويتهم من قبل مجلس اإلدارة في ت السنوية للشركة و آلية التوزيعو إعتماد املكافآ

، كما تتولى اللجنة كل ما من شأنه تقييم لشركةمجلس اإلدارة باحين يتم إعتماد أسلوب عمل اللجنة بموجب موافقة 

 : م2020( اجتماعات خالل العام  2أداء املجلس ووضع الخطط املستقبلية لتطوير األداء، وقد عقدت اللجنة ) 
 

 العضوية االسم م

تواريخ إجتماعات لجنة الترشيحات واملكافأت لعام 

 نسبة الحضور  املجموع م2020

08/11/2020 29/11/2020 

  سليمان بن عبدهللا العمرو  1
ً
 %100 2 √ √ رئيسا

  *بدر بن فهد العذل  2
ً
 %50 1 الينطبق  √ عضوا

  عبدهللا بن محمد الدويش 3
ً
 %100 2 √ √ عضوا

-10في دورة املجلس التي بدأت من  م2020-09-27حيث تقدم بطلب االستقاله من عضوية املجلس واللجان بتاريخ   ،بدر بن فهد العذل األستاذ /  *عضو اللجنة

 .م2-2019

 

 املنصب االسم

 الرئيس سليمان بن عبدهللا العمرو 

 عضو *بدر بن فهد العذل 

 عضو عبدهللا بن محمد الدويش
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ا  الئتمان واملخاطرلجنة 
 

 االجتماعات:

املخاطر من  االئتمان و تتألف لجنة أشهر عل األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ثالثةاملخاطر بصفة دورية كل  االئتمان و لجنةتجتمع 

ثالثة أعضاء، على أن يكون الرئيس وغالبية األعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، وُيشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى 

املخاطر من األعضاء التالية أسماؤهم ممن تم االئتمان و  تتألف لجنة املخاطر والشؤون املالية. االئتمان و مالئم من املعرفة بإدارة

ه املوافق 23/07/1443تهي فترة الدورة بتاريخ م على أن تن27/02/2019هـ املوافق  22/06/1440تعيينهم بموجب قرار املجلس بتاريخ 

 :م 10/02/2022

 

 املخاطراالئتمان و أعضاء لجنة إدارة 

 املنصب االسم

 الرئيس  سناء بنت حسين الحجار 

 عضو معاذ بن قاسم الخصاونه

 عضو محمد بن ابراهيم ابو جبل 
 

 

 

 السير الذاتية ألعضاء لجنة إدارة املخاطر

 راجع القسم "السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس" بهذا القسم. السيرة الذاتية 
ً

 فضال
 

( ويجوز  1( وال تقل عن  )  3( أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة يختارهم مجلس اإلدارة ملدة ال تزيد عن ثالث )  3تتكون هذه اللجنة من ) و 

 إعادة تعيينهم ملدد مماثلة وتنتهي عضوية اللجنة بإنتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة.

ئتمان ، تحقيق سياسات املخاطر ، وضع ضوابط تتولى هذه اللجنة اإلشراف ومراجعة عمليات املخاطر باالضافة الى مراقبة مخاطر اال 

  -: م2020( إجتماعات لعام  4وقد عقدت اللجنة ) املخاطر و آلية تطبيقها ،  االئتمان و املخاطر ومراجعة إجراءات

 

 العضوية االسم م

 م2020املخاطر لعام األئتمان و تواريخ إجتماعات لجنة 

 نسبة الحضور  املجموع
2020-04-30 

2020-07-

26 
2020-11-17 2020-12-16 

  سناء بنت حسين الحجار  1
ً
 %100 4 √ √ √ √ رئيسا

 %100 4 √ √ √ √ عضو معاذ بن قاسم الخصاونه 2

 %100 4 √ √ √ √ عضو محمد بن ابراهيم ابو جبل  3

 

 

لتنفيذية ا  اللجنة 

، لضمان كلفه بها مجلس اإلدارةتهدف اللجنة التنفيذية إلى مساعدة الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب في القيام باألنشطة واملهام التي 

 .ممارسة جميع السلطات املمنوحة لهكفاءة عمليات الشركة ولها الحق في 
 

هـ املوافق  22/06/1440بتاريخ  بموجب قرار املجلسممن تم تعينهم تتألف اللجنة التنفيذية من األعضاء التالية أسماؤهم 

 :م 10/02/2022ه املوافق 23/07/1443م على أن تنتهي فترة الدورة بتاريخ 27/02/2019
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 أعضاء اللجنة التنفيذية

 املنصب االسم

 الرئيس  *بدر بن فهد العذل 

 الرئيس ** إبراهيم بن مرشد العقيلي 

 عضو *طارق بن عبدهللا الرميم

 عضو معاذ بن قاسم الخصاونه

 عضو عمار بن فوزي بيدس

-10في دورة املجلس التي بدأت من  م2020-09-27حيث تقدم بطلب االستقاله من عضوية املجلس واللجان بتاريخ   ،بدر بن فهد العذل األستاذ /  اللجنة رئيس*

 .م2-2019

 .م2019-2-10في دورة املجلس التي بدأت من  م2020-12-20بتاريخ  تم تعيينه كرئيس باللجنة حيث  ،إبراهيم بن مرشد العقيلي /  املهندس اللجنة رئيس*

في دورة املجلس التي بدأت من  م2020-10-19حيث تقدم بطلب االستقاله من عضوية املجلس واللجان بتاريخ   ،طارق بن عبدهللا الرميم األستاذ /  *عضو اللجنة

 .م10-2-2019
 

 ألعضاء اللجنة التنفيذيةالسير الذاتية 

 راجع القسم "السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس" بهذا القسم. السيرة الذاتية 
ً

 فضال
 

( سنوات وال تقل  3) بين أعضائه ملدة ال تزيد عن ( أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة يعينهم مجلس اإلدارة من  4تتكون هذه اللجنة من ) و 

 سنة ويجوز إعادة تعيينهم ملدد مماثلة ، وتنتهي عضوية اللجنة بإنتهاء عضوية مجلس اإلدارة . ( 1عن ) 

ويحرر بإجتماعات اللجنة محاضر منتظمة وتوقع من أعضاء اللجنة وتعرض هذه املحاضر على مجلس اإلدارة في أقرب اجتماع يعقده 

 -:م2020( إجتماعات خالل العام 4املجلس ، وعقدت اللجنة )
 

 العضوية االسم م
 م2020تواريخ واجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 

 املجموع
نسبة 

 الحضور 
2020-04-23 2020-08-27 2020-12-22 2020-12-23 

  *بدر بن فهد العذل  1
ً
 %50 2 الينطبق  √ √ رئيسا

  ** إبراهيم بن مرشد العقيلي 2
ً
 %50 2 √ √ الينطبق رئيسا

  الرميم*طارق بن عبدهللا  3
ً
 %50 2 الينطبق √ √ عضوا

  معاذ بن قاسم الخصاونه 4
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا

  عمار بن فوزي بيدس 5
ً
 %100 4 √ √ √ √ عضوا

-10في دورة املجلس التي بدأت من  م2020-09-27حيث تقدم بطلب االستقاله من عضوية املجلس واللجان بتاريخ   ،بدر بن فهد العذل األستاذ /  اللجنة رئيس*

 .م2-2019

 .م2019-2-10في دورة املجلس التي بدأت من  م2020-12-20بتاريخ  تم تعيينه كرئيس باللجنة حيث  ،إبراهيم بن مرشد العقيلي /  املهندس اللجنة رئيس*

في دورة املجلس التي بدأت من  م2020-10-19حيث تقدم بطلب االستقاله من عضوية املجلس واللجان بتاريخ   ،طارق بن عبدهللا الرميم األستاذ /  *عضو اللجنة

 .م10-2-2019

تيجية  اللجنة  االسترا

( سنوات وال تقل  3)  ( أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة يعينهم مجلس اإلدارة من بين أعضائه ملدة ال تزيد عن 3تتكون هذه اللجنة من ) 

 ( سنة ويجوز إعادة تعيينهم ملدد مماثلة ، وتنتهي عضوية اللجنة بإنتهاء عضوية مجلس اإلدارة . 1) عن 

تشمل مهمات اللجنة مراقبة األداء و اإلشراف على صياغة الخطط االستراتيجية العام للشركة بما يحقق أهداف مجلس اإلدارة وكذلك 

في حدود صالحياتهم خطط االستراتيجية العامة للشركة دارة للتأكد من تطبيق الالتنسيق بين أعمال اللجان املنبثقة من مجلس اإل 

 ومسؤولياتهم التي يحددها مجلس اإلدارة و مساعدة الرئيس التنفيذي في أداء األنشطة واملهام املفوضة إليه .
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 االستراتيجية اللجنةأعضاء 

 املنصب االسم

 الرئيس در بن فهد العذل *ب

 عضو تنفيذي بيدسعمار بن فوزي 

 عضو محمد بن ابراهيم ابو جبل 

-10في دورة املجلس التي بدأت من  م2020-09-27حيث تقدم بطلب االستقاله من عضوية املجلس واللجان بتاريخ   ،بدر بن فهد العذل األستاذ /  اللجنة رئيس*

 .م2-2019

 

 االستراتيجية  اللجنةالسير الذاتية ألعضاء 

 راجع  "السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس" بهذا القسم. السيرة الذاتية 
ً

 فضال

 

ارة في أقرب اجتماع يعقده ويحرر بإجتماعات اللجنة محاضر منتظمة وتوقع من أعضاء اللجنة وتعرض هذه املحاضر على مجلس اإلد

 -:م2020( إجتماعات خالل العام  2، وعقدت اللجنة ) املجلس

 

 العضوية االسم م
 م2020لعام  اإلستراتيجيةتواريخ واجتماعات اللجنة 

 املجموع
نسبة 

 الحضور 
07-09-2020 01-12-2020 

  در بن فهد العذل *ب 1
ً
 %50 1 الينطبق √ رئيسا

  عمار بن فوزي بيدس 2
ً
 %100 2 √ √ عضوا

  محمد بن ابراهيم ابو جبل  3
ً
 %100 2 √ √ عضوا

-10في دورة املجلس التي بدأت من  م2020-09-27حيث تقدم بطلب االستقاله من عضوية املجلس واللجان بتاريخ   ،بدر بن فهد العذل األستاذ /  اللجنة رئيس*

 .م2-2019

 

: إدارة تزام ومكافحة غسل األموال   االل

 السياسة القوية للمطابقة وااللتزام 

البنك املركزي السعودي  نم، أعل2014وااللتزام والتقارير والشفافية. وفي نوفمبر على أعلى معايير األداء واملطابقة مثل تحافظ شركة اال 

عن التنفيذ الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل. وبفضل الجهود اإلستباقية لفريق اإلدارة  وسياسات الشركة الراسخة، فقد استوفت 

السعودي. فكانت من أوائل الشركات التي حصلت على ترخيص  البنك املركزي شترطها يالشركة مسبقا حميع متطلبات الترخيص التي 

 مكانة رائدة في قطاع شركات التمويل الغير مصرفي. االمثلالسعودي للعمل في اململكة واليوم تتبوأ شركة  البنك املركزي من 

م، قبل التنفيذ املعتمد 2014ايات عام باإلضافة لذلك، فقد طبقت الشركة املعايير العاملية للتقارير املالية بشفافية أكثر وذلك مع بد

بشكل استباقي املعيار الدولي التاسع  االمثلم )بالنسبة للشركات غير املدرجة(. واعتمدت شركة 2017للممارسة املحاسبية في عام 

 من 
ً
ائدة في هذا املجال بين م، أي قبل عام من اعتماده. وتسعى الشركة باستمرار إلى أن تكون ر 2017يناير  1للتقارير املالية اعتبارا

شركات التمويل غير املصرفية فيما يتعلق بحوكمة الشركات. ولتتمكن الشركة من تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجيتها فإنها تقوم 

 بمراجعة وترقية سياساتها ومعاييرها بانتظام.
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 االلتزام القانوني / النظامي 

 قوانين التمويل ولوائحها التنفيذية

السعودي قوانين لتنظيم هذا القطاع بشكل أكثر  البنك املركزي السعودي. أصدر  البنك املركزي التمويل باململكة لتنظيم  يخضع قطاع

شمولية: نظام اإليجار التمويلي ونظام مراقبة  شركات التمويل والئحته التنفيذية، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 

يوًما بعد ذلك، باإلضافة إلى مبادئ التمويل املسؤول لألفراد الصادرة  90م ودخلت حيز التنفيذ 31/08/2012هـ املوافق 13/10/1433

 م.16/05/2018هـ املوافق 02/09/1439بتاريخ  البنك املركزي السعوديعن 

لزم قوانين التمويل ولوائحها التنفيذية جميع الشركات التي تمارس أعمال تمويل )كما هو مبين أدناه( في اململكة العربية السعودية 
ُ
ت

السعودي. ومنحت هذه القوانين للشركات فترة سماح مدتها سنتان من تاريخ سريان القوانين  البنك املركزي بالحصول على ترخيص من 

هـ 28/02/1435م للحصول على الترخيص. وبالتالي، يجب أن تكون جميع شركات التمويل قد تقدمت، قبل نهاية يوم 2012نوفمبر  29ي 

م، بطلبات الترخيص مرفًقا بها خطة العمل التي توضح كيفية تكييف أعمالها لتمتثل لهذه القوانين، أو للخروج 31/12/2013املوافق 

كة على ترخيص للممارسة أنشطة االيجار التمويلي، وتمويل نشاط املنشآت الصغيرة حصلت الشر  (من السوق املالي السعودي .

هـ 23/05/1446نتهي في تواملتوسطة، والتمويل االستهالكي، ملدة خمس سنوات وقامت بتجديد  الترخيص ملدة خمس سنوات 

 ( م25/11/2024)املوافق

 

 :االمثلنفيذية السارية على أعمال شركة نتناول فيما يلي أهم عناصر قوانين التمويل ولوائحها الت

 )ساما(. البنك املركزي السعوديمتطلبات الترخيص: أنشطة التمويل التالية تتطلب ترخيص مستقل من 

 التمويل العقاري  -

 تمويل األصول اإلنتاجية -

 تمويل أنشطة املنشآت الصغيرة واملتوسطة -

 التمويل اإليجاري  -

 تمويل بطاقات االئتمان -

 تهالكيالتمويل االس -

 التمويل متناهي الصغر -

 )ساما( البنك املركزي السعوديأي نشاط تمويلي آخر تقره  -

والذي نظام آلي متكامل استقطاب ب قامت في سبيل االمتثال لجميع هذه املتطلبات، كان على الشركة أن تقوم  بإتمام هذه املهام، وبالفعل

 ®RISKNUCLEUS“يطلق عليه نظام "رسك نيكوالس" للمطابقة وااللتزام  م والذي2021نهاية الربع االول من عام  سيتم العمل عليه

COMPLIANCE” وهو عبارة عن حل آلي بالكامل ومنظم وسهل االستخدام، مما يبسط إدارة االمتثال في املؤسسة من خالل دمج جميع ،

يحتفظ هذا النظام بمكتبة قواعد محدثة، ويحدد املتطلبات، ويعين األدوار  أنشطة االمتثال التنظيمي ضمن إطار واحد كما

واملسؤوليات، ويقيم أداء األنشطة واألعمال / املجاالت املحددة، ويسجل جميع االنتهاكات ويتابع إغالقها و يستفيد من التقارير ولوح 

 القياس لتكوين وجهة نظر متكاملة.

 

 

 رهابمكافحة غسل األموال وتمويل اإل 

وتاريخ  (80) باإلضافة إلى ما سبق، وباإلشارة إلى نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية الصادرة بموجب املرسوم امللكي رقم 

وبما يتفق مع املتطلبات التنظيمية ،االيجار التمويليالسعودي لشركات  البنك املركزي والتعاميم الصادرة عن ،هـ04/02/1439

األموال  غسلالسعودي قواعد مكافحة البنك املركزي  ب، أصدراألموال وتمويل اإلرها غسلواإلشرافية املحلية والدولية ملكافحة 

 وتمويل اإلرهاب والتي يجب أن تمتثل لها شركات التمويل املرخصة باعتبارها سياسات وإجراءات إلزامية.
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لحماية أصول املساهمين وهذا النظام   ل" ملكافحة غسل األمواAMLOCKعليه نظام "نظام آلي متكامل  يطلق  بتوفيرالشركة  قامتوقد 

األموال يراعي جميع املتطلبات التنظيمية ويزود املؤسسات بأدوات إضافية لحماية نفسها من  غسلعبارة عن حل متكامل ملكافحة 

األموال. يقوم هذا النظام بفحص العمالء واملعامالت  غسلاملخاطر التنظيمية ومخاطر السمعة التي قد تنشأ عن التورط في أنشطة 

واملوظفين، وغيرهم، في ضوء قوائم العقوبات، ومراعاة العناية الواجبة بالعميل / اعرف عميلك، وإجراء تقييمات مخاطر العمالء، 

تقارير معامالت العمالت واألنشطة للضبط بالكامل، ووحدة لتدفق العمل وأتمته  هقابل سيناريوهاتمن خالل مدير  التعامالتومراقبة 

 املشكوك بها، وحفظ الوثائق الضرورية وإعداد تقارير واسعة النطاق.

 

الداخلي لتدقيق  ا  قسم 

هي إدارة مستقلة تندرج تحت لجنة املراجعة، تقوم بتقديم املشورة للقيام بأعمال التدقيق الداخلي بشكل مستقل وموضوعي بهدف 

عملياتها. والذي بدوره يساعد في تحقيق أهداف الشركة من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم إضافة قيمة للشركة وتحسين 

 وتطوير فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة املخاطر والرقابة.

مان كفاءة وقد قررت الشركة االستعانة بشركة )كى بي إم جي( والتي تعتبر من الشركات الكبيرة للقيام بكامل أعمال التدقيق الداخلي لض

 العمل.

 

 إدارة املخاطر 

قسم املخاطر بالشركة هو عبارة عن إدارة مستقلة تندرج تحت لجنة املخاطر، تقوم بمراقبة مخاطر االئتمان )للشركات واألفراد( 

 . السعوديالبنك املركزي ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية باإلضافة إلى جميع املخاطر التي يتم التنويه عنها من قبل 

مهام إدارة  ، ومنكما أن إدارة املخاطر تقوم بتطوير وتفعيل السياسات واإلجراءات وقياس وتقييم مدى قابلية الشركة لتحمل املخاطر

املخاطر تطوير وتفعيل جميع السياسات واإلجراءات املتعلقة باملخاطر التشغيلية، وإعداد خطه لها لتنفيذ عمليات تقييم املخاطر 

 
ً
 من مهام إدارة املخاطر مراجعة جميع سياسات الشركة والتأكد  تماشيا

ً
مع خطة التقييم التي تم اعتمادها من قبل لجنة املخاطر. أيضا

. كما أن إدارة املخاطر مسؤولة عن تقديم تقرير للمخاطر بشكل دوري )ربع سنوي( ألعضاء لجنة املخاطر على أعمال الشركة من الرقابة

 يتضمن تحليل املخاطر التي تواجهها الشركة للحد من املخاطر املستقبلية. وأعضاء مجلس اإلدارة

لية املخاطر للشركة وجعلها أكثر فعالية وقابلية لتفادي املخاطر املحتملة في املستقبل والتي توثر على
َ
 تلتزم إدارة املخاطر بتطوير ا

.
ً
 الشركة سلبيا

 

 مخاطر االئتمان

خر لعملية مالية على الوفاء ال ملخاطر أهمية التي تتعرض لها االشركة، وتتمثل في عدم قدرة الطرف اتعتبر مخاطر االئتمان من أكثر ا

حــة بالتزاماته ممـا يـؤدي إلـى تكبـد الشركة لخسـارة ماليـة. وتنشـأ مخاطـر االئتمان بصـورة أساسـية عـن التسهيالت االئتمانية املمنو 

املحلية أو العاملية أو في النظام املالي بشكل عام، وقد تؤثر أي من هذه  األوضاع االقتصادية نتيجةة االئتمانيللعمـالء. وتزداد املخاطر 

العوامل على قيمة أصول الشركة وإمكانية تحصيلها مما يتطلب زيادة مخصصات الشركة للديون املعدومة واملشكوك تحصيلها مقابل 

 قيمة األصول التمويلية والضمانات. 

لشركة في الحفاظ على الجودة االئتمانية لعملياتها التمويلية، فسوف ترتفع املخصصات التي تغطي خسائر عمليات التمويل إذا أخفقت ا

وسوف ترتفع مستويات التعثر في السداد وشطب الديون، وهي أمور سيكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج 

 . عملياتها وتوقعاتها املستقبلية

املالءة االئتمانية الكلية للعميل بناء على عوامل كمية ونوعية، ما يساعدنا على الحفاظ على محفظة تمويل تقوم بشكل منهجي بدراسة 

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

سـتبدال اموال عنـد تمثــل مخاطــر الســيولة عــدم مقــدرة الشركة علــى الوفــاء بالتعهــدات املتعلقــة بالتزاماتــه املاليــة عنـد اسـتحقاقها وا 

 بأن الشركة معرضة ملخاطر السيولة وذلك عند عدم توفر
ً
سيولة  سـحبها دون تكبد خسائر غير مقبولة، مما يضر بسمعة الشركة. علما

كافية للشركة للوفاء بالتزاماتها، هذه املخاطر تقترن بالعمليات املصرفية ويمكن أن تزداد حدتها بسبب عدد من العوامل املحددة، ومن 

بينها أي اختالف جوهري في تواريخ االستحقاق بين موجودات الشركة ومطلوباتها، كذلك االفراط في االعتماد على مصدر تمويل معين 

شمل االعتماد على تمويل قصير األجل أو طويل األجل او قطاع معين(، والتغيرات في التصنيفات اإلئتمانية، أو الظواهر السوقية )وهذا ي

مثل مشكالت سوق التمويل الحادة والكوارث الكبرى. هذا كله من شأنه أن يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إدارة مخاطر السيولة، كأن 

سبب من األسباب على توفير التمويل أو النقد املطلوب والكافي للوفاء بالتزاماتها، مما سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي تصبح غير قادرة ألي 

  على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 االستحقاقات إيضاحات على وبناء .املحتملة السيولة مبلغ كاحتياطي ملخاطر وتخصيص سياسة للسيولة بوضع الشركة قامت

 .السيولة ملخاطر معرضة غير أنها الشركة ترى  اإلدارة، قبل تحليلها من تم كما املالية واملطلوبات للموجودات

 

التشغيلية   املخاطر 

املترتبة عليها بسبب املخاطر التشغيلية تعتبر سيناريوهات املخاطر التشغيلية ذات طبيعة خاصة و تنتج املخاطر التشغيلية والخسائر 

 للمتطلبات النظامية ووفق سياسة 
ً
االحتيال )الخارجي أو الداخلي( أو أخطاء املوظفين أو عدم توثيق املعامالت على الوجه الصحيح وفقا

ملمارسات في الشركة الداخلية، أو عدم الحصول على املوافقات الداخلية الالزمة أو عدم االلتزام باملتطلبات التنظيمية واتباع أفضل ا

القطاع، أو أعطال األنظمة واألجهزة التقنية أو الكوارث الطبيعية أو فشل األنظمة الخارجية وسيترتب على وقوع أي من هذه األحداث 

ن أظهرت النتائج املجمعة مستويات من املخاطر يمك.تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية

إدارتها بينما لم يتم خرق مستويات املخاطر العالية، ما يدل على قدرة الشركة ونهجه املتكامل في تحديد املخاطر التشغيلية وقياسها 

 .ومراقبتها

 

تركز  ال  مخاطر 

ل الصدمات التي كلما كانت الشركة تقدم خدماتها الي فئة واحدة فقط من العمالء فأنها ستكون اكثر عرضة ملخاطر التركيز حتى من اق

 ويعتمد على والء عمالئها وخدمة قاعدة متنوعة من العمالء يقلل هذا 
ً
تحدث في بيئة العمل تعمل الشركة في اماكن متنوعة جغرافيا

ن التنوع من مخاطر التركيز من خالل توفير استقرار اكبر في مواجة التأثيرات الخارجية.يظل تنوع قاعدة عمالئنا قوة حقيقية للشركة فم

 خالل فهمنا الشديد ملتطلبات الخدمات التمويلية املختلفة لعمالئنا قمنا بتقسيم العمالء الي قسمين: 

  عمالء الخدمات لالفراد 

 عمالء الخدمات للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم 

 

 

بر   نيااألمن السي

الرقمية الهادفة الى الوصول للمعلومات السرية والهامة  األمن السيبراني نشاط يهدف الى حماية األنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات

من اجل تغييرها و/أو اتالفها و/أو ابتزاز املال من املستخدمين. وهذا النشاط قد يلحق ضرر بنشاط املنشأة.ومع تطور التقنية تتزايد 

 للمنشأة ولذلك باتت مصدر قلق عاملي في الوقت الراهن. املخاطر على األجهزة واالنظمة

لذلك قامت الشركة بأخذ التدابير االحتياطية والالزمة للحد من التهديدات التي قد تنشأ عن هذه الهجمات، وقامت الشركة بمراقبة 

 مع انظمة وتعليمات 
ْ
السعودي، وتتشكل  البنك املركزي هذا املجال عن كثب بتشكيل لجنة تدعى لجنة األمن السيبراني. وذلك توافقا

 أشهر على األقل. ثالثةاللجنة وتجتمع بشكل دوري كل بما فيهم رئيس  تسعةهم اللجنة من اعضاء عدد
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العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

\مدير اإلدارة المالية مدير إدارة  األعمال
مدير إدارة  الموارد 

البشرية والشؤون اإلدارية
مديرة إدارة  العناية 

بالعميل
مدير إدارة  االئتمان مدير اإلدارة القانونية

مدير إدارة  تقنية 
المعلومات

مدير إدارة  التحصيل مدير إدارة امن المعلومات مدير ادارة المشاريع

لتنفيذية  ا  اإلدارة 

ف تتألف اإلدارة العليا من أعضاٍء مؤهلين ومن ذوي الخبرة يتمتعون باملعرفة والخبرات الالزمة إلدارة أعمال الشركة بما يتماش ى مع أهدا

وتوجيهات مجلس اإلدارة وأصحاب املصلحة. وقد نجحت الشركة في الحفاظ على فريق اإلدارة العليا لديها وعملت على تنمية قدرات 

 هلين وترقيتهم إلى املناصب العليا فيها. يوضح املخطط التالي كبار التنفيذيين كما في تاريخ إصدار هذ التقرير املوظفين املؤ 

 

 .هيكل اإلدارة التنفيذية

 

 

 

 

 
 

 فاصيل اإلدارة التنفيذية للشركةالجدول التالي يتضمن ت

 تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة 

 تاريخ التعيين املنصب االسم

 01/05/2016 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي فوزي حسني بيدسعمار 

 29/03/2020 مدير اإلدارة املالية عمار محمد شاهد عبداللطيف

 23/06/2016 األعمال مدير إدارة  حمد صالح سالم آل سالم

 11/10/2008 والشؤون اإلدارية املوارد البشرية مدير إدارة  مرزوق طويرش عياط العنزي 

 19/08/2013 العناية بالعميل مديرة إدارة  عبدالعزيز النعمان الزبير

 01/08/2016 االئتمان مدير إدارة  ابراهيم عبدالرحمن الجثالن

 01/08/2017 مدير اإلدارة القانونية ياسر عبداملجيد ابو عقيل

 30/08/2020 تقنية املعلومات مدير إدارة  سالم سعيد هادي بالحارث

 03/10/2016 التحصيل مدير إدارة  سعيد محمد القحطانيمرزوق 

 18/08/2016 االلتزام ومكافحة غسل األموالمدير إدارة  سلمان عبدهللا عبدالرحمن بن صويلح

 01/10/2018 املخاطر مدير إدارة  عهود مشهور الدريس

 08/04/2018 مدير إدارة امن املعلومات محمد فايز علي الشهري 

 12/07/2020 املشاريع  مدير إدارة العطاسأبو بكر 

 اإلدارات التابعة للجان الشركة وال تتبع للرئيس التنفيذي. *

الكبيرة للقيام بكامل أعمال التدقيق الداخلي لضمان كفاءة  املهنيه وقد قررت الشركة االستعانة بشركة )كى بي إم جي( والتي تعتبر من الشركات **

 العمل.

 واإلدارة التنفيذي لإلدارة العلياالسير الذاتية 

 فيما يلي ملخص بالخبرات الحالية والسابقة ومؤهالت ومناصب كبار التنفيذيين

 الرئيس التنفيذي و  ، العضو املنتدبعمار بن فوزي بيدس

 راجع القسم السير الذاتية ألعضاء "مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس". السيرة الذاتية 
ً

 فضال

 

 الذاتية ملدراء اإلدارات التابعة للجان الشركةالسير 

 فيما يلي ملخص بالخبرات الحالية والسابقة ومؤهالت ومناصب مدراء اإلدارات التابعة للجان الشركة:
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 ، مدير اإلدارة املالية عمار محمد شاهد عبداللطيف 

 باكستاني الجنسية

 األكاديمية والعلمية  املؤهالت

 .2019-باكستانفي عضو معهد املحاسب القانوني 

 .2016-عضو مؤقت بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 .2012-بكالوريوس تجارة من جامعة كراتش ي

 التكليف.ب املالي واملدير املالي بااملراقاالن: -2020 املناصب الحالية 

 الخبرة العملية السابقة

 2020إلى مارس  2019يوليو  -مدير  -اململكة العربية السعودية ( PWCبرايس ووتر هاوس كوبرز )

 2019إلى يونيو  2016ديسمبر  -مساعد أول  -اململكة العربية السعودية (PWCبرايس ووتر هاوس كوبرز )

 2016إلى مارس  2015مساعد أول ديسمبر  -عمان  (PWCبرايس ووتر هاوس كوبرز )

A.F.Ferguson & Coشركة شبكة من  ون . محاسبون قانونيPwC -  وتدقيق أول مشرف  

 2016إلى نوفمبر  2011أكتوبر  -مساعد 
 

 األعمال مدير إدارة ، حمد صالح سالم آل سالم 

 .2001السنه .، املدينه الظهران ، امللك فهد للبترول واملعادن جامعة  علوم التسويق  بكالوريوس في   املؤهالت األكاديمية والعلمية  

 االمثل للتمويلشركة  –.اإلدارة مدير عام ادارة االعمال مدير -اآلن: – م 2016 املناصب الحالية 

 الخبرة العملية السابقة

 مدير اعمال ادارة التمويل التاجيري البنك العربي الوطني.:  2016 –  2014

 البنك العربي الوطني. مدير مبيعات اململكة : 2014 – 2006

 مبيعات قطاع السيدات والعقار البنك العربي الوطني.: مدير م2006 – 2004

 ساعد مدير مبيعات شركة  كوكاكوال السعودية.: م2004 – 2001
 

 املوارد البشرية مدير، مرزوق طويرش عياط العنزي 

 املؤهالت األكاديمية والعلمية  

 2017   ماجستير ادارة االعمال

 2011بكالوريوس ادارة االعمال 

 2006موارد بشرية  دبلوم

 والشؤون اإلدارية. املوارد البشرية مديراالن:–م 2008 املناصب الحالية

 الخبرة العملية السابقة
 .ملوارد البشرية في مدارس اململكةمدير ادارة ا: 2008 – 2007

  .مجموعة الجميح )الرابح للعقارات( مدير شوؤن املوظفين في : 2006- 2005
 

 

 العناية بالعميل مدير إدارة ،  النعمان الزبيرعبدالعزيز 

 املؤهالت األكاديمية والعلمية 

 ثانوي 

 اصل على شهادة الشكاوي من  تمكين.ح2019

 9001حاصل على شهادة الجودة 

 2020حاصل على شهادة املستشار االئتماني

 .إدارة العناية بالعميل االن:مدير–م 2018 املناصب الحالية

 رف خدمة عمالء في شركة األمثل.مش العملية السابقةالخبرة 
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 االئتمان مدير إدارة ،  ابراهيم عبدالرحمن الجثالن

 2014-االمام محمد بن عبدالرحمن  /جامعة -ادارة االعمال و االقتصاد -بكالوريوس املؤهالت األكاديمية والعلمية 

 .شركة االمثل للتمويل -عام ادارة االئتمان مدير :  اآلن – 2016 املناصب الحالية 

 الخبرة العملية السابقة

 العربي الوطني..، البنك وحدة  االستثناءات االئتمانية في ادرة املخاطر االئتمانية  : مدير  2016 – 2014

 العربي الوطني.البنك   -الجودة في ادارة املخاطر االئتمانية  : مدير  2014 – 2008

 العربي الوطنيالبنك   -  مشرف تحصيل البطاقات االئتمانية:  2008 – 2005

 

 مدير اإلدارة القانونية،  ياسر عبداملجيد ابو عقيل

 . 2020ماجستير قانون خاص ، كليات الشرق العربي ، الرياض ،  املؤهالت األكاديمية والعلمية 

 . 2016، الرياض ، امللك سعود ، جامعة القانون بكالوريوس في 

 London school of business& finance   ،2020،  ( CCGOأخصائي حوكمة معتمد )

 األمثل للتمويلشركة  –القانونية  اإلدارة مدير االن:  -م2020 املناصب الحالية

 شركة األمثل للتمويل. –مستشار قانوني  -م  -2020 -م2017 الخبرة العملية السابقة

 مكتب جابر الخبراني للمحاماة واإلستشارات القانونية. –: مستشار قانوني م2017-م 2016 

 

 تقنية املعلومات مدير إدارة ، سالم سعيد هادي بالحارث 

 2018, الجامعة السعودية اإللكترونية, الرياض ,  ماجستير في إدارة األعمال  املؤهالت األكاديمية والعلمية 

 . 2001، الظهران، للبترول واملعادنامللك فهد ، جامعة هندسة النظمبكالوريوس في 

 PMP® #1818482  ,USA , 2015   (PMI)معهد إدارة املشاريع 

 شركة األمثل للتمويل. –عام إدلرة تقنية املعلومات  مدير-اآلن: –م 2020 املناصب الحالية 

 ساب.، بنك  دير إدارة املشاريع املركزية بالنيابةم: م2020 –م 2014 الخبرة العملية السابقة

 العربي.بنك ال، مدير مشاريع تقنية –نائب رئيس قسم م: 2014 –م 2008

 العربي.بنك ال، مساعد مدير مشاريع م: 2008 –م 2003

 العربي.بنك ال، محلل نظم وتطبيقات تقنيةم: 2003 –م 2001

 

 

 التحصيل مدير إدارة ،  مرزوق سعيد محمد القحطاني

 والعلميةاملؤهالت األكاديمية 

 علوم الحاسب )تقنية البرمجة( -دبلوم

 2005حاصل على شهادة تدريب لغة االنجليزية 

 2009حاصل على دورة حل املشكالت واتخاذ القرار 

 2014عام  البنك املركزي السعودياالسس القانونية املصرفية وتعليمات 

 للتمويل . شركة االمثل-مدير ادارة التحصيلاالن: –م 2020 املناصب الحالية 

 منفذ عمليات. –بنك العربي  الخبرة العملية السابقة 
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 مدير إدارة امن املعلومات،  محمد فايز علي الشهري 

 املؤهالت األكاديمية والعلمية 

 .2009، عسير-أبها، جامعة امللك خالد، جامعة علوم الحاسب اآلليبكالوريوس في 

 .2020(، برلين أملانيا، IBMالدولي إلدارة األعمال )ماجستير مصغر في إدارة األعمال، املعهد 

 (ISACA-1140109الجمعية الدولية لتدقيق ومراقبة نظم املعلومات )عضو في 

-(، ملبورنRMITماجستير علوم تطبيقية في أمن وحماية املعلومات، الجامعة امللكية لتقنية املعلومات بلمبورن )

 .2014أستراليا، 

 الشهادات التقنية اإلحترافيه في حلول أمن وحماية املعلوماتحاصل على عدد من 

 .شركة االمثل للتمويل–االن: مدير عام ادارة امن املعلومات –م 2018 املناصب الحالية 

 الخبرة العملية السابقة
  جامعة امللك خالد بأبها،  رئيس وحدة أمن املعلوماتم: 2018 –م 2016

 جامعة امللك خالد بأبها،  معلوماتمهندس أمن م: 2016 –م 2014
 

 املشاريع مدير إدارة   ،أبو بكر العطاس

 يمني  الجنسيه

 املؤهالت األكاديمية والعلمية 
 2010السنه ، اليمن  –املدينه املكال ، االحقاف  ، جامعة التجارة االلكترونيةبكالوريوس في 

 .2018  - ادارة مشاريع

 االمثل للتمويلشركة  –ادارة  املشاريع مدير -اآلن: –م 2020 املناصب الحالية 

 الخبرة العملية السابقة

 شركة ساال للترفية و فيدا القابضة،  مدير ادارة تقنية املعلوماتم: 2020 –م 2019

 شركة ثري آي انفوتيك السعودي، مدير مشاريع و مستشار تنفيذ حلول تمويلية  )فني  و وظيفي (م: 2019 –م 2015

 شركة اكسيوم تليكوم،  محلل نظم )فني  و وظيفي (م: 2014 – م2014

 شركة اكسيوم تليكوم، مشرف تقنية معلومات م: 2014 –م 2011

 مؤسسة دعم املواقع االلكترونية، مطور مواقع ودعم فني م: 2010 –م 2008

 مركز القدس للحاسب االلي، فني حاسب آلي م: 2007 –م 2005

 

 :ء اإلدارات التابعة للجان الشركةبالخبرات الحالية والسابقة ومؤهالت ومناصب مدرافيما يلي ملخص 

 اللتزام ومكافحة غسل األموالامدير إدارة ، سلمان عبدهللا عبدالرحمن بن صويلح 

 املؤهالت األكاديمية والعلمية 
 .م 2011السنه ، امللك سعود املدينه: الرياض ، جامعةكلية اآلداببكالوريوس في 

 .م 2018 عام (COC) اإللتزام شهادة التدريبي البرنامج

 . شركة االمثل للتمويل–املكلف اإللتزام مدير إدارة االن :– م2020 املناصب الحالية 

 الخبرة العملية السابقة

 للتمويل. األمثل شركة)اإللتزام مسؤول(: 2020 – م2016

 .املحدودة السعودية العربية بارسونز شركة)أول  إداري  موظف(: م2016 – م2014

 املحدودة. أوجية سعودي شركة،  )عامة عالقات مسؤول(: م2013 – م2012

 وشركائه. قباني عصام مجموعة  ، )تحصيل مشرف(: م2012 – م2012

 واإلستشارات للتدريب الحياةشركة ،  )عامة عالقات مسؤول(م: 2011 –م 2011
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 املخاطر مدير إدارة ،  عهود مشهور الدريس

 املؤهالت األكاديمية والعلمية 
 .2018،الرياض  ،االمير سلطان، جامعة العلوم في هندسة البرمجيات  ماجستير

 . 2009،الرياض  ،امللك سعود، جامعة علوم الحاسب و املعلومات / تخصص تقنية معلومات بكالوريوس في 

 األمثل للتمويلشركة  – إدراة املخاطر املكلف  مدير -اآلن: –م 2019 املناصب الحالية 

 الخبرة العملية السابقة

 شركة األمثل للتمويل، مديرمخاطرم: 2019 –م 2019

 شركة األمثل للتمويل، املخاطر مديرمساعد م: 2019 –م 2018

 البنك العربي الوطني، محلل نظم معلوماتم: 2017 –م 2011

 

 االئتمانية غير املصرفية في اململكة العربية السعوديةاملبادرات الحكومية للمؤسسات 

ه لجاًنا منفصلة للرقابة 1437ذي القعدة  09بتاريخ  65السعودي بموجب قرار محافظها رقم م/ البنك املركزي  شكل

ع على شركات التمويل في البالد إلثراء النقاش الدائر حول املبادرات الجديدة وتقديم االقتراحات حول نمو القطا

 واستقراره. 
 

:  ) الداخلية  الرقابة   (  ضوابط 
 

مسئولة عن مراجعة النص بإطار رقابة داخلية كاف وفعال يشمل السياسات واإلجراءات   االمثلإن إدارة شركة 

العمليات وأنظمة املعلومات حسب ما يوافق عليه مجلس اإلدارة بما يسهل تحقيق عمليات ذات كفاءة وفعالية عالية 

لى السجالت واإلجراءات املالئمة ، . ويضمن نظام الرقابة الداخلية نوعية التقارير الخارجية والداخلية ، والحفاظ ع

األلتزام بالقواعد واألنظمة النافذة والسياسات الداخلية فيما يخص سير العمل. إال أن املسئولية عن اي نظام رقابة 

داخلية تقع على عاتق مجلس اإلدارة ، كما أن نظام الرقابة الداخلية مصمم إلدارة اإلجراءات والضوابط ، وليس 

م بذلت الشركة كافة جهودها لكي 2020اإلخفاق في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة . وفي عام  لتقليل  مخاطر

 للتعليمات املتعلقة بضوابط الرقابة الداخلية الصادرة من 
ً
البنك تضمن استمرار عمل نظام الرقابة الداخلية طبقا

ارة املخاطر الكبيرة التي تواجهها الشركة . وقد السعودي ، والذي يمثل إجراءات متواصلة لتحديد وتقييم إد املركزي 

أثناء زياراتهم التفتيشية على الفور البنك املركزي السعودي تمت مراجعة مالحظات املراجع الخارجي وفريق تفتيش 

 إدارة الشركة لتصحيح تلك املالحظات
ً
 ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة وأيضا

بما يحمي مصالح الشركة . وكجزء من تقييم الشركة . فإن نظام الرقابة الداخلي املعتمد يوفر تأكيدا معقوال بالنسبة 

 والتقارير التي تصدرها اإلدارة .لنزاهة وموثوقية ضوابط الرقابة املوضوعة 

 

 املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية 

الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعة فعاليتها . وقد صمم إطار املعايير والسياسات إن مجلس اإلدارة مسئول عن 

واإلجراءات الرئيسية التي وضعها مجلس اإلدارة من أجل تحقيق رقابة داخلية فعالة بالشركة بهدف إدارة املخاطر 

و التصرف غير املفوض ، الحفاظ ضمن إطار تقبل املخاطر املعتمد لديه ، حماية األصول والخصوم من االستخدام أ

على السجالت املحاسبية الصحيحة ، وموثوقية املعلومات املالية املستخدمة ضمن العمل أو للنشر . وهذه 

اإلجراءات مصممة إلدارة وتخفيف مخاطر اإلخفاق في تحقيق أهداف العمل ، والخسائر أو اإلحتيال . وكان قد تم 
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ت املتعلقة بإستمرار تحديد وتقييم وإدارة املخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة اعتماد العمل باألنظمة واإلجراءا

 خالل السنة .
 

البشرية  املوارد 

 رئيسيا لنجاحها ، واهتمت الشركة بذلك من حيث استقطاب املواهب  االمثليعتبر رأس املال البشري بشركة 
ً
محورا

ذات الكفآة واملحافظ عليها ، وخلق بيئة تنافسية تتوافق مع تطلعات الشركة ، وتسعى إدارة املوارد البشرية في 

مل تنافسية في السوق الشركة بتطوير كافة الوسائل والبرامج التي تهدف الى تطبيق أفضل املعايير وخلق أفضل بيئة ع

 املحلي ورفع نسبة االستقرار والتنافسية والعمل على رفع والء املوظفين وانتمائهم للشركة . 

كل ذلك أدى إلى تعزيز ثقافة العمل بالشركة وتوافقها مع رؤية ورسالة الشركة ، وتجاوز نسبة التوطين في الشركة 

91% . 

تطوير والتدريب ، ويتم تدريب جميع املوظفين بشكل دوري بالدورات تهتم الشركة برأس املال البشري من حيث ال

، وكذلك إهتمام الشركة األموال ومكافحة اإلرهاب غسلالتطويرية التخصصية واإللزامية كالدورات في مجال 

طاب لطالب واستقالوظائف واإلحالل قصير وطويل املدى،إضافة إلى التعاون مع الجهات األكاديمية لتدريب ابتوطين 

 .املتميزين منهم
 

للجهات الحكومية   املبالغ املدفوعة 
 

 

  2019  2020 الدفعات املسددة للجهات الحكومية 

 3,844,616 3,748,685 الزكاة والضريبة

 2,745,029 3,021,619 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 8,100 10,650 تكاليف التأشيرات واإلقامات

 6,597,745 6,780,954 املجموع
 

 

 

: لنظامي  ا   اإلحتياطي 

 

 اتم
ً
 بعد نظامي، احتياطي بتجنيب الشركة تقوم السعودية، العربية اململكة في الشركات نظام متطلبات مع شيا

 من ٪ 30 االحتياطي هذا يبلغ حتى الدخل صافي من ٪ 10 عن يقل ال ما بنسبة وجدت، إن الخسائر املتراكمة، تغطية

سنوي  أساس على النظامي االحتياطي حساب إلى التحويل هذا يتم .للتوزيع قابل غير االحتياطيهذا  وإن .املال رأس

 .املالية نهاية السنةفي 

 تأكيدات مجلس اإلدارة 

 يؤكد مجلس اإلدارة : 

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح  -

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية  -

 يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .أنه ال  -
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 فيــه توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة إلى  -
ً
رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة   ال يوجــد أي عقــد كانت الشركة طرفــا

مباشـرة بـأي منهـم، عـدا مـا جـرى  عالقةراء التنفيذين او إلى شـخص ذو الشركة أو للرئيـس التنفيـذي أو املد

 العالقةذكـره فـي بيـان املعامالت مــع األطراف ذوي 
 

او املساهمين التنفيذيين  أحد كبار  أو  قبل أعضاء مجلس اإلدارة   التنازل عن املصالح من 

يذيين أو مساهمي ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يقوم بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنف

 الشركة  بالتنازل عن مصالحه أو التنازل عن حقوقه في األرباح .

   ( دة  املا أطراف ذات عالقة وفقا ألحكام    ( من نظام الشركات 71تعامالت الشركة مع 

( من نظام الشركات التي تحكم التعامالت والعقود التي يكون لعضو مجلس إدارة الشركة املساهمة  71تنص املادة ) 

   -مصلحة فيها ونصت على مايلي:

"ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب 

لعادية يجدد كل سنة ويستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق املناقصات الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة ا

وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له من   العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل.

ال يجوز مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع و 

للعضو ذي املصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية 

العامة العادية عند انعقادها األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق 

 “ بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات

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

 

( إثنا عشر ألف 12000قامت الشركة بالتعاقد مع شركة فالكم للخدمات املاليه ملدة سنة وقد بلغ أجمالي التعاقد ) -

 لفالكم لرئيس يم في املبنى ا 4ريال سعودي تخص إيجار مخازن 

  .العضو: األستاذ/ بدر بن فهد العذل

 املصلحة: رئيس مجلس إدارة شركة األمثل للتمويل السابق ورئيس مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات املالية السابق

 العضو: األستاذ/ معاذ الخصاونة.

 شركة األمثل للتمويلاملصلحة: عضو مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات املالية، عضو مجلس إدارة في 

 العضو: األستاذ/ محمد إبراهيم أبو جبل.

 املصلحة: عضو مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات املالية، عضو مجلس إدارة في شركة األمثل للتمويل
 

 تديره شركة من خالل مع شركة فالكم للخدمات املالية  بالتعاقد شركة األمثل للتمويلقامت  -
ً
صندوق متداول علنا

ن قبل م قصيرة األجل اإلستثماراتبلغت حيث ، الشركةفالكم بغرض تقديم تسهيالت التمويل اإلسالمي لعمالء 

   مليون ريال سعودي . 7.5في الحساب الخاص مبلغ  2020خالل عام  الشركة

  .العضو: األستاذ/ بدر بن فهد العذل

 كة األمثل للتمويل السابق ورئيس مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات املالية السابقاملصلحة: رئيس مجلس إدارة شر 
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 العضو: األستاذ/ معاذ الخصاونة.

 املصلحة: عضو مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات املالية، عضو مجلس إدارة في شركة األمثل للتمويل

 العضو: األستاذ/ محمد إبراهيم أبو جبل.

 إدارة شركة فالكم للخدمات املالية، عضو مجلس إدارة في شركة األمثل للتمويلاملصلحة: عضو مجلس 
 

ملدة سنة وقد بلغ  اإلعالمية للحصول على مجموعة من الخدمات اإلعالميةقامت الشركة بالتعاقد مع شركة فال  -

الدعاية  أعماليال سعودي تخص خدمات ( واحد وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون ر 81750أجمالي التعاقد )

  .لشركة األمثل للتمويلاميم وتص واإلعالن
 

للحصول على مجموعة من الخدمات التأمينة لشركة األمثل قامت الشركة بالتعاقد مع شركة فال لوساطة التأمين  -

وال تتضمن مقابل من شركة األمثل للتمويل حيث ان شركة فال لوساطة التأمين تحصل على مقابل من  للتمويل

 التأمين مباشرة.شركة 
 

 اإليجارات املتبقيةوقد بلغ اجمالي بعقد إيجار تمويلي  العذل وتمويله فهد بدر بناألستاذ/ قامت الشركة بالتعاقد مع 

 .%3.99بهامش ربح سنوي  سعودي ريال ( الف214)

م 2020من القوائم املالية املدققة لعام  25وملزيد من تفاصيل التعامالت الجوهرية تم اإلفصاح عنها في الفقرة رقم 

 وتقرير املراجع الخارجي املتعلق بأطراف ذات العالقة. 

 ويطلب املجلس املوافقة واعتماد ما تم من اعمال وعقود مع اطراف ذوي عالقة واالستمرار في ما تم التوصية

  م2021باإلستمرار به للعام القادم 
 

 

 

 بما يلي: م2020ديسمبر  31املكافآت كما في 
 

 البيان

 )بآالف الرياالت السعودية(
 التنفيذيين أعضاء

 

 املستقلين أعضاء
أعضاء غير 

 التنفيذيين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت 

التنفيذي واملدير املالي إن لم  والتعويضات يضاف إليهم الرئيس

 يكونوا من ضمنهم

 4,092,181 - - - الرواتب والتعويضات

 465,654 126,000 75,000 30,000 البدالت

 1,275,000 1,427,671 760,000 400,000 املكافآت الدورية والسنوية

 - - - - الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 أو سنوي  تدفع بشكل شهري 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 5,832,835 1,553,671 835,000 430,000 املجموع 
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: األرباح  بتوزيع  ملتعلقة  ا ها  تائج نشاطها وسياست للشركة ون ي  املال  املركز 
 

  املركز املالي للشركة :

، كما ريال  662,890,832 ، كما بلغ إجمالي مطلوباتها  ريال سعودي 1,041,900,467 ةإجمالي موجودات الشركبلغ 

           ، وبهذا يكون إجمالي حقوق املساهمين م31/12/2020في

 كالتالي:، ممثلة في حقوق املساهمين ريال 379.009.635
 

 2019 2020 البند

 313,172,000 313,172,000 رأس املال

 8,960,647 9,924,461 احتياطي نظامي

 47,562,673 55,990,279 أرباح  مبقاة

 369,695,320 379,086,740 املجموع

 

 : نتيجة نشاط الشركة وتوزيع األرباح

 2,409,535الزكاة البالغ مقدارها  عكس مبلغسعودي بعد  ريال 9,638,138بلغ صافي أرباح الشركة لهذه السنة 

 .سعودي ريال  55,990,279 أصبح ، علما بأن رصيد األرباح املبقاة سعوديريال 
 

  2019  2020 البند

 16,470,751 12,047,673 الربح قبل الزكاة

 25,229,278 (2,409,535)  الزكاة

 41,700,029 9,638,138 صافي الربح )الخسارة(
 

 

 : الدين ، حقوق خيار ، حقوق تمويل   أدوات 

 

ال توجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو 

كما ال يوجد أي استرداد أو  م2020مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل عام 

 . شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لألسترداد

 

: بالشركة  املحاسبية املستخدمة   السياسات 

 

تستخدم الشركة السياسات املحاسبية التي تتفق مع معايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

 ألفضل املعلومات املتاحة له 
ً
 -:من جميع النواحي الجوهرية ما يليالقانونيين كما يود أن يؤكد مجلس اإلدارة وفقا

  يوجد لدى
ً
الشركة دفاتر وسجالت محاسبية بالشكل النظامي ويتم استخدام السياسات املحاسبية املناسبة وفقا

 ملا تم اإلفصاح عنه في اإليضاحات حول القوائم املالية .
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تمتلك املوارد الالزمة ملواصلة أعمالها في املستقبل املنظور.تستخدم  االمثلأن مجلس اإلدارة لديه القناعة بأن شركة 

لشركة أحد مكاتب املحاسبة القانونية للقيام بمهام أعمال املراجعة الداخلية في الشركة ويرفع املكتب تقاريره للجنة ا

 املراجعة وقد حرصت لجنة املراجعة على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمه

م ويتم تطبيقه بفاعلية ويؤكد  2017ابتداء من بداية العام IFRS9 الدولي تبنت الشركة استخدام املعيار املحاسبي

م  2017 - 01 - 01مجلس اإلدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية .وقامت الشركة بتطبيق هذا املعيار ابتداًء من 

 م .2018 - 01 - 01قبل موعد التطبيق االلزامي بتاريخ   

 

 : ملال  ا  إدارة رأس 

 عوائد تحقيق أجل من أعمالها في االستمرار على الشركة قدرة على الحفاظ هي املال رأس ارةإد من الشركة أهداف إن

 .املال رأس تكلفة لتخفيض املثالي املال رأس بهيكل االحتفاظ وكذلك اآلخرين املصلحة ألصحاب ومنافع للمساهمين

 من مرتفعة مستويات وذات محتملة تكون  قد التي املرتفعة العوائد بين توازن  على للحفاظ اإلدارة مجلس يسعى

 الخاص املال رأس بهيكل يتعلق وفيما .املال لرأس السليم املركز خالل من املتاح والضمان واملميزات البنكي التمويل

 وهي اإلسالمي البنكي التمويل ضمانات بمراقبة وتقوم كثب عن باللوائح االلتزام بمراقبة اإلدارة تقوم بالشركة،

  ملتزمة
ً
 املديونية. لنسبة اإلدارة تحليل إن .للشركة املالي املركز قائمة تاريخ في كما عليها املنصوص باملتطلبات أيضا

 :يلي كما املالي املركز قائمة تاريخ في كما

 

 2020 2019 

 369,695,320 379,086,740 حقوق املساهمين 

 116,137,861 621,569,277 التمويل البنكي 

 313,172,000 313,172,000 إجمالي رأس املال 

 0.31 1.64 نسبة املديونية

 

 

للمساهمين العامة   الجمعيات 

برئاسة رئيس املجلس  الجمعيةبيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة لهذه 

  حسب التالي: ، بدر بن فهد العذلاألستاذ / 

 

 

 

 

 

 

 

 2020سجل أعضاء مجلس اإلدارة للجمعيات العمومية  

 م

 الجمعية األولى ) عادية (

 م 2020 – 06 – 22
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تمة:  الخا

 

يود مجلس اإلدارة أن يشكر املساهمين على دعمهم املستمر وثقتهم التي تدفع الى املزيد من البذل والعطاء، وكذلك 

يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير الى موظفي الشركة على جهودهم املبذولة متمنين املزيد من التقدم واالنجاز 

في دعم هذا القطاع من خالل تقوية االسس  جهودهعلى ودي السع البنك املركزي .كما يشكر مجلس اإلدارة مقام 

 النظامية والرقابية وزيادة الشفافية بما يخدم شرائح العمالء ويزيد من متانة االقتصاد السعودي.

 

 

 إبراهيم بن مرشد العقيلي                                                                                                        

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                  
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