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تقرير مجلس اإلدارة
للفترة املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

”يســــر شــــركــــة األمــــثل لــــلتمويــــل مــــمثلة بمجــــلس اإلدارة بــــتقديــــم الــــتقريــــر الــــسنوي 
للمجلس مرفقاً بالقوائم املالية املدققة للعام املالي املنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨“ 

املقدمة

شــركــة األمــثل لــلتمويــل هــي شــركــة مــساهــمة مــقفلة مسجــلة فــي الــريــاض- املــملكة الــعربــية الــسعوديــة ، بسجــل تــجاري رقــم: 
1010160349 بـتاريـخ  28 ربـيع الـثانـي 1421هـ. املـوافـق لـ 30 يـولـيو 2000. تـعمل الشـركـة فـي نـشاط اإليـجار الـتمويـلي؛ 
SA//31 وتـمويـل الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة والـتمويـل اإلسـتهالكـي، بـترخـيص مـن مـؤسـسة الـنقد الـعربـي الـسعودي رقـم

201503 بتاريخ جمادى األولى 25 , 1436 هـ املوافق لـ مارس 16 , 2015 .  

عنوان الشركة:  
شركة األمثل للتمويل 

طريق امللك عبداهلل حي الرائد مقابل جامعة امللك سعود 
صندوق بريد 300827 الرياض 11372 

اململكة العربية السعودية
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أعمال الشركة

تعتبر شركة األمثل للتمويل أحد أوائل الشركات الخاصة املرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 
ملمارسة نشاط اإليجار التمويلي في اململكة. منذ أن بدأت الشركة عملياتها في عام ٢٠٠٠ ، حققت الشركة 
نجاحات على مستويات جديدة في أعمال التمويل التأجيري في اململكة. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، تقوم 

الشركة بخدمة عمالئها من مكتبها الرئيسي ومن فروعها في الرياض وجدة والدمام وأبها.

تقدم الشركة الحلول التمويلية لألصول املنقولة والغير منقولة والسيارات لعمالئها في القطاعات الرئيسية في 
السوق السعودي وهي املقاوالت العامة والتصنيع والنقل والتجارة والخدمات وتأجير السيارات واألفراد. تركز 
الشركة بشكل أساسي على توفير منتج اإليجار التمويلي متوافق مع الشريعة اإلسالمية لعمالئها في قطاع 

املنشآت الصغيرة واملتوسطة.وقامت الشركة في السنوات األخيرة في توسيع قاعدة عمالئها لتشمل تمويل 
املركبات لقطاع األفراد. 

كما تمت إضافة أنشطة جديدة متوافق مع الشريعة اإلسالمية لعمالئها في قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة. 
ملنتجي املرابحة والتورق.

قامت الشركة بتكوين شراكات إستراتيجية مع مجموعة الوكالء واملوزعني لتمويل السيارات واملعدات لتلبية 
االحتياجات املتزايدة لعمالئها. وقد خدمت الشركة عشرات اآلالف من العمالء من خالل خبرتها املمتدة على 

مدار الثمانية عشر عاًما املاضية.
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األداء املالي
موضح في الجدول أدناه أبرز النتائج املالية ألعمال الشركة ملدة خمس أعوام متتالية: 

حـققت شـركـة األمـثل أداء مـالـي جـيد خـالل هـذا الـعام ٢٠١٨ ونـتج عـن ذلـك صـافـي أربـاح بـمقدار ١٤.٦ مـليون  مـقارنـة بـصافـي خـسارة 
سجـلتها الشـركـة بـمقدار ٢١.٤ مـليون ريـال فـي الـعام املـاضـي ٢٠١٧. كـما إرتـفعت إيـرادات الـتأجـير الـتمويـلي إلـى ٣٦.٤ مـليون ريـال 
خـــالل الـــعام املـــالـــي املـــنتهي بـــتاريـــخ ٣١ ديـــسمبر ٢٠١٨ مـــقارنـــة بـــإيـــرادات ٢٩.٨ مـــليون لـــلعام الـــسابـــق ٢٠١٧. كـــما زادت املـــصاريـــف 
الـتشغيلية فـي الـعام املـالـي ٢٠١٨ إلـى ٣٧.١ مـليون ريـال مـقارنـة بـمصاريـف ٣٠,٤ مـليون فـي الـعام الـسابـق٢٠١٧  .وذلـك يـعود الـى 

إستثمار الشركة في رأس املال البشري والبنية التحتية والخدمات اإلستشارية.

إرتـفع إجـمالـي األصـول فـي عـام ٢٠١٨ إلـى ٣٢٠,٩ مـليون ريـال مـقارنـة بـإجـمالـي ٢٧٩,٦ مـليون ريـال لـعام ٢٠١٧. حـيث بـلغ صـافـي 
مـــحفظة الـــتأجـــير الـــتمويـــلي بـــمقدار٠,٨  مـــليون ريـــال بـــإرتـــفاع بنســـبة ٠,٣٧ ٪ فـــي عـــام ٢٠١٨ مـــقارنـــة بـــعام ٢٠١٧ كـــما زادت حـــقوق 
املـلكية عـام ٢٠١٨ بـمقدار ٥.٧ % لـتصل ٢٢٧,٨ مـليون ريـال مـقارنـة بـنتائـج الـعام الـسابـق ٢٠١٧ بـمقدار ٢١٥.٦ مـليون ريـال . كـما 

أصبحت حقوق امللكية نسبتها ٧١ % إلجمالي األصول مقارنة ٧٧ % في بداية العام املالي ٢٠١٨.
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يوضح الجدول أدناه التغيرات في نتائج قائمة الدخل لعامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ :

*تم تعديل تقديم البيانات املالية ألرقام املقارنة لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي 
السعودي إلستبعاد الزكاة من قائمة الدخل وإظهارها في قائمة التغير في حقوق امللكية.

أحداث جوهرية بعد إصدار القوائم املالية
لم تطرأ أية مسائل أو ظروف منذ نهاية السنة املالية، والتي تؤثر بشكل كبير أو قد تؤثر بشكل
 كبير على عمليات الشركة، ونتائج تلك العمليات، أو حالة الشركة في السنوات املالية املقبلة. 

التركزات الجغرافية
تعمل شركة األمثل للتمويل فقط داخل اململكة العربية السعودية من خالل مكتبها الرئيسي في 

الرياض وفروعها في الرياض والدمام وجدة وأبها. 

اإللتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية 
تلتزم شركة األمثل بتقديم تمويل إسالمي متوافق مع متطلبات الهيئة الشرعية.

اإلجارة هي أحد منتجات التمويل اإلسالمي حيث تقوم شركة األمثل بشراء األصول 
التي يطلبها العميل مثل املركبات أو املعدات ويقوم بتأجير األصل للعميل مقابل مبلغ

اإليجار الشهري.
يمكن تحويل ملكية األصل إلى العميل في أي وقت خالل الفترة التعاقدية. تعتمد أسعار 
اإليجار على القيمة السوقية لألصول باإلضافة إلى هامش العمولة املحدد ويتم تقسيم

القيمة اإلجمالية خالل فترة زمنية متفق عليها.

إطار إدارة املخاطر
يشرف مجلس إدارة شركة األمثل، بدعم من اللجنة التنفيذية، ولجنة االئتمان واملخاطر ولجنة املراجعة

على أنشطة إدارة املخاطر في الشركة. تشرف اللجنة التنفيذية على املخاطر الغير مالية، مثل
املخاطر اإلستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية، في حین تشرف لجنة اإلئتمان واملخاطر ولجنة املراجعة 
على مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت و

مخاطر إدارة رأس املال. 
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مخاطر الشركة الغير املالية تم تلخيصها كاآلتي:

املخاطر اإلستراتيجية 
وضــعت الشــركــة أهــدافًــا وغــايــات لــلعمليات أو الــبرامــج تــتماشــى مــع مــهام الشــركــة لــتجنب الــتأثــير الســلبي الــحالــي واملســتقبلي 
عـــلى األربـــاح أو رأس املـــال الـــناتـــج عـــن الـــتنفيذ غـــير الســـليم لـــعملية اتـــخاذ الـــقرار أو خـــطة الـــعمل غـــير الـــناجـــحة أو الـــقرارات 
الــتجاريــة الســلبية الــتي تــم اتــخاذهــا. يــمكن أن يــؤثــر عــدم اإلســتجابــة  لــلتغيرات فــي بــيئة األعــمال عــلى الــحالــة املــالــية للشــركــة 

ونتائج العمليات.

املخاطر التشغيلية 
تــشجع الشــركــة االســتخدام الــفعال والــكفء ملــواردهــا لــتجنب املــخاطــر الــناجــمة عــن األخــطاء البشــريــة واألعــطال فــي عــملياتــها 

الداخلية وأنظمتها التي تعمل من خاللها. 

املخاطر التشريعية 
تــخضع عــمليات الــتمويــل الــتي تــقوم بــها الشــركــة لــإلشــراف واملــراقــبة مــن قــبل مــؤســسة الــنقد الــعربــي الــسعودي مــن خــالل نــظام  
مـراقـبة شـركـات الـتمويـل واألنـظمة والـلوائـح والـتعامـيم ذات الـعالقـة. قـد تـؤثـر الـتعامـيم والـتغيرات الـتنظيمية املسـتقبلية عـلى نـشاط 

التمويل والتأجير وقد يكون له تأثير سلبي على وضع القطاع ونتائج عملياته.
تــديــر الشــركــة هــذه املــخاطــر مــن خــالل اإللــتزام الــصارم لــلقوانــني الــسعوديــة ، خــاصــة أنــظمة مــؤســسة الــنقد والــلوائــح والــتعامــيم 

ذات العالقة. حيث يتم رصد التغيرات في هذه األنظمة واللوائح والتعاميم ليحد من املخاطر املرتبطة بعدم اإللتزام.  

املخاطر الجغرافية
قـد يـؤثـر أي حـالـة مـن عـدم االسـتقرار الـسياسـي فـي املـملكة سـلبًا عـلى أعـمال شـركـة األمـثل لـلتمويـل ونـتائـج عـملياتـها وحـالـتها 
املــالــية.  يــمكن أن تــؤدي أعــمال اإلرهــاب والجــرائــم الــعنيفة إلــى زعــزعــة اســتقرار الــبالد ويــمكن أن يــكون لــها أثــر ســلبي مــلموس 
عــلى األعــمال الــتجاريــة واملــالــية لشــركــة. وقــد يــؤثــر الــتصنيف االئــتمانــي الــسيادي لــلمملكة الــعربــية الــسعوديــة ســلبًا أيــًضا عــلى 

أعمال شركة األمثل قد يؤثر وقوع الكوارث الطبيعية سلبًا على أعمال الشركة وحالتها املالية ونتائج عملياتها.

املخاطر األخرى 
يــجوز للشــركــة، فــي ســياق األعــمال االعــتياديــة، رفــع دعــاوى قــضائــية ضــد أطــراف اخــرى ، وقــد يــقوم آخــرون بــرفــع دعــاوى ضــد 

الشركة. هذه الحاالت قد تؤثر سلبًا على املركز املالي للشركة في املستقبل.
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مخاطر إعداد التقارير املالية للشركة تم تلخيصها كاآلتي:

مخاطر اإلئتمان 
إن مـــخاطـــر ائـــتمان الشـــركـــة تـــعزى بـــشكل أســـاســـي إلـــى أصـــولـــها املـــالـــية. إلدارة املـــخاطـــر االئـــتمانـــية ، تـــحتفظ الشـــركـــة بـــسياســـات 
االئـــتمان املحـــددة ومـــراقـــبتها عـــلى أســـاس مســـتمر لتحـــديـــد تـــعرضـــها ملـــخاطـــر االئـــتمان. بـــالـــنظر إلـــى قـــاعـــدة الشـــركـــة املـــتنوعـــة مـــن 

العمالء ، فإنها لم تتعرض لتركزات كبيرة من مخاطر االئتمان على عدد محدود من العمالء. 

مخاطر السيولة 
تــقوم الشــركــة بــمراقــبة  الــتدفــقات الــنقديــة واســتحقاق املــطلوبــات ووضــع الــسيولــة بــشكل عــام فــي الشــركــة  لــتقييم تــعرضــاتــها ملــخاطــر 
الــسيولــة، وتــحافــظ الشــركــة عــلى مســتويــات مــن الــنقد ومــا يــعادلــها الــتي تــعتبر كــافــية لــتمويــل الــعمليات ولــتخفيف آثــار الــتقلبات فــي 
الـــتدفـــقات الـــنقديـــة. وبـــناًء عـــلى ذلـــك ، تـــتم مـــراجـــعة اســـتحقاق املـــطلوبـــات بـــانـــتظام لـــضمان تـــوفـــر الـــتمويـــل مـــن خـــالل عـــدد كـــاف مـــن 

التسهيالت االئتمانية مع البنوك و املؤسسات املالية. 

مخاطر العمالت 
املـــوجـــودات املـــالـــية والـــتسهيالت الـــتمويـــلية املـــمنوحـــة للشـــركـــة بـــالـــريـــال الـــسعودي. عـــلى هـــذا الـــنحو ، فـــإن مـــخاطـــر الـــعمالت األجـــنبية 

للشركة غير جوهرية. 

مخاطر معدالت العموالت 
تترکز سیاسة إدارة تعرض أسعار العموالت للشرکة علی خفض مصروفات العمولة الشاملة للشرکة والتعرض للتغیرات في 
أسعار العموالت. تـتعلق الـتغيرات فـي أسـعار عـمولـة الـسوق فـي املـقام األول بـالـتزامـات الـديـن الـتي تحـملها الشـركـة مـع مـعدل عـمولـة 

ربح ثابتة 

مخاطر إدارة رأس املال 
إن هـدف الشـركـة عـند إدارة رأس املـال هـو الـحفاظ عـلى قـدرة الشـركـة عـلى االسـتمرار فـي الـعمل مـن أجـل تـوفـير الـعوائـد لـلمساهـمني 
واملـنافـع ألصـحاب املـصلحة اآلخـريـن ولـلحفاظ عـلى هـيكل رأس املـال األمـثل لـتقليل تـكلفة رأس املـال. تـقوم الشـركـة فـي املـقام األول 

بتمويل عملياتها وإدارة رأس املال العامل من خالل حقوق امللكية.
تجتمع لجان مجلس اإلدارة بانتظام وتمارس دورًا إشرافيًا في إدارة املخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة. 

إدارة املخاطر – مطابقة اإللتزام ومكافحة غسيل األموال 
تقوم الشرکة بإجراء تقییم للمخاطــر بــشكل سنوي لتحدید وتوثیق معاییر محددة لإللــتزام ومخاطــر محتملة لغســل األموال. تــجتمع 

لجان مجلس اإلدارة بانتظام وتمارس دورًا إشرافيًا في إدارة املخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة.
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معايير التقارير املالية
تلتزم شركة األمثل في تقاريرها املالية مع معايير التقارير املالية الدولية (IFRS) الصادرة عن مجلس

 . (SAMA) وقانون مراقبة شركات التمويل الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،(IASB) معايير املحاسبة الدولية
وفًقا لذلك، تم إعداد البيانات املالية للشركة من الفترة من ١ يناير ٢٠١٨ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 

وفًقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.
وتم توضيح  املزيد من التفاصيل في الفقرة رقم ٢في تقرير املراجع الخارجي. 

فعالية أنظمة الرقابة الداخلية
مجلس اإلدارة بدعم من لجنة املراجعة مسؤول عن الحفاظ على أنظمة فعالة للرقابة الداخلية في الشركة.
جميع املوظفني ، على كل املستويات مسؤولون عن نظام مراقبة داخلي فعال ومحايد. وتعتبر إدارة شركة 
األمثل مسؤولة في النهاية عن اإلطار العام واألنظمة الداخلية، ووظائف إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية 

واإللتزام تقوم باإلشراف املستمر على النظام ومراجعته.

مراجعي الحسابات الخارجيني يقومون  بتحديد مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لتحديد مستوى االعتماد
الذي يمكن أن يضعوه على فعالية الضوابط الداخلية للشركة وتخطيط خطة املراجعة الخاصة بهم.

تشمل الضوابط الرئيسية ألنظمة الرقابة الداخلية للشركة ما يلي:
أ.  اإلشراف القياسي واختبار مدى كفاءة الرقابة الداخلية على أساس خطة سنوية معتمدة.
ب.  وجود سياسات وإجراءات تخضع لتقييم دوري وتحديثات للتحقق من كفاءتها واكتمالها.

ج. املراجعة املنتظمة للتقارير التي تتلقاها لجنة املراجعة فيما يتعلق بأنشطة اإلدارات الخاضعة 
للمراجعة والتي ترفع نتائجها إلى مجلس اإلدارة بصفة منتظمة.

يرى مجلس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية يتميز بالكفاءة والفعالية ولم يلفت انتباه لجنة املراجعة 
إلى أي شيء يجعله يعتقد خالف ذلك. 

مراجعي الشركة
مراجعي الشركة الخارجيني والداخليني:

للتأكد من اإللتزام بالسياسات واإلجراءات العامة للشركة وجميع اإلدارات قامت الشركة باإلستعانة
بخدمات املراجعة الداخلية ملكتب البسام والنمر PKF ومرجعيته هي لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة .

.(PWC) ويقوم بمراجعة الحسابات وتدقيق القوائم املالية في عام ٢٠١٨ شركة برايس واترهاوس كوبرز
على حد علم أعضاء املجلس ال توجد معلومات جوهرية  ضمن نطاق التدقيق لم يتم اإلفصاح عنها.

قام املجلس باتخاذ الخطوات املطلوبة لنفي الجهالة بوجود أي معلومات جوهرية ضمن نطاق التدقيق 
أو التأكيد من املراجع الداخلي الشركة بذلك.

اليوجد أي لفت انتباه او تحفظات تم ابدائها من قبل شركة برايس واترهاوس كوبرز (PWC) في تقريرهم عن 
القوائم املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ . ولم يقم مراجعي الشركة بالتبليغ عن وجود اي احداث جوهرية 

او حاالت احتيال إلى لجنة املراجعة. 
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اإلقتراض 
أدناه هي تفاصيل القروض لشركة األمثل للتمويل:

٣١ ديسمبر 
٢٠١٨

٣١ ديسمبر 
٢٠١٧

آالف
 الرياالت

سجل املساهمني
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ٢١٣,١٧٢,٠٠٠ ريال سعودي تتكون من ٢١,٣١٧,٢٠٠ سهم بقيمة 

اسمية ١٠ ريال، كما في ٣١ ديسمبر٢٠١٨. 
سجل املساهمني موضح في الجدول أدناه:

مجموع رأس املال عدد األسهم 
اململوكة

نسبة امللكية املساهم

٩٥,٩٢٧,٤٠٠ ٩,٥٩٢,٧٤٠ ٪٤٥ شركة البالد للتجارة واإلقتصاد

٥٣,٢٩٣,٠٠٠ ٥,٣٢٩,٣٠٠ ٪٢٥ شركة فال العربية القابضة املحدودة

٤٢,٦٣٤,٤٠٠ ٤,٢٦٣,٤٤٠ ٪٢٠ شركة فالكم القابضة

٢١,٣١٧,٢٠٠ ٢,١٣١,٧٢٠ ٪١٠ األستاذ فهد محمد العذل

٢١٣,١٧٢,٠٠٠ ٢١,٣١٧,٢٠٠ ٪١٠٠ اإلجمالي

الرصيد االفتتاحي

الرصيد الختامي

إضافات خالل الفرتة

ما تم تسديده خالل الفرتة
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التعامالت مع أطراف ذي عالقة
تــتعامــل الشــركــة فــي دورتــها اإلعــتياديــة لــألعــمال مــع أطــراف ذات عــالقــة، وتــشمل املــعامــالت والــصفقات املــهمة فــي املــصاريــف 
اإليــجاريــة، مــنافــع وتــعويــضات اإلدارة  الــعليا وعــقود إيــجار تــمويــلي.  تــفاصــيل الــتعامــالت الــجوهــريــة تــم اإلفــصاح عــنها فــي 

الفقرة رقم ٢٣ من القوائم املالية املدققة لعام ٢٠١٨.  

مجلس اإلدارة
يتألف مجلس اإلدارة من األعضاء التالية أسمائهم

 كما هو موضح في الجدول أدناه:

اجتماعات مجلس اإلدارة وبيانات الحضور
قام مجلس اإلدارة باالجتماع مرتني خالل الفترة من ١ يناير إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

حسب ما هو موضح بالجدول أدناه:

املنصب طبيعة العضوية األسم

رئيس املجلس غير تنفيذي سعادة األستاذ/ فهد محمد العذل

نائب الرئيس غير تنفيذي سعادة األستاذ/ بدر فهد العذل

عضو غير تنفيذي سعادة األستاذ/ سليمان العمرو

عضو غير تنفيذي سعادة األستاذ/ معاذ الخصاونة

ديسمبر
٢٠١٨

فبراير
٢٠١٨

عدد مرات 
الحضور

عدد مرات 
الحضور

األسم

X ✓ ١ ٢  سعادة األستاذ/ فهد محمد العذل

✓ ✓ ٢ ٢ سعادة األستاذ/ بدر فهد العذل

✓ ✓ ٢ ٢ سعادة األستاذ/ سليمان العمرو

✓ ✓ ٢ ٢ سعادة األستاذ/ معاذ الخصاونة
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اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة والتعيينات القيادية
ملساعدة مجلس اإلدارة في اتخاذ القرارات قامت بتوزيع املهام إلى ربع لجان منبثقة وهي كالتالي:

اللجنة التنفيذية1.

لجنة االئتمان واملخاطر2.

لجنة املراجعة3.

لجنة الترشيحات واملكآفات4.

تعيني رئيس التنفيذيني املاليني للشركةا)

في ١ يناير ٢٠١٨ قامت لجنة الترشيحات واملكافآت بتعيني األستاذ محمد الصاعدي رئيس 
التنفيذيني املاليني للشركة. 

اللجنة التنفيذيةب)

تساعد اللجنة التنفيذية مجلس اإلدارة في ادارة شؤون الشركة خصوصاً التخطيط
 االستراتيجي والسياسات. تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء حسب الجدول أدناه:

 

لجنة اإلئتمان واملخاطرت)

تم تعيني لجنة االئتمان واملخاطر من قبل مجلس اإلدارة. تساعد اللجنة مجلس اإلدارة في اإلشراف 
على اإلطار العام إلدارة املخاطر متضمناً السياسات واإلجراءات الهامة إلدارة مخاطر االئتمان ومخاطر 

السوق واملخاطر التشغيلية واملخاطر األخرى. تتألف اللجنة في ثالثة أعضاء حسب الجدول أدناه:

 

عضوسعادة األستاذ / معاذ الخصاونة

عضوسعادة األستاذ / عامر بيدس

عضوسعادة األستاذ / محمد أبو جبلرئيسسعادة األستاذ /سليامن العمرو

عضوسعادة األستاذ / بدر الصليع
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لجنة املراجعةث)

دور لجنة املراجعة هو تحسني عمليات إعداد التقارير املالية وعمليات املراجعة وأنظمة الرقابة
 واإللتزام باألنظمة والقوانني واإلشراف على ذلك. تتألف اللجنة من عضوين حسب الجدول أدناه.

لجنة املكافآت والترشيحاتج)

تم تعيني لجنة املكافآت والترشيحات من قبل مجلس اإلدارة. تساعد اللجنة املجلس في الشؤون
 الخاصة بتعيينات ومنافع أعضاء املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية واإلهتمام بعملية اإلحالل 

الوظيفي تتألف اللجنة من عضوين حسب الجدول أدناه: 

الهيئة الشرعية

تقدم الهيئة الشرعية املشورة للشركة وملجلس اإلدارة في األمور املتعلقة بالشريعة وتساعد الشركة في 
اإللتزام بمبادئ الشريعة. تشرف الهيئة الشرعية على إعداد السياسات واإلجراءات الخاصة بالشريعة. 

تتألف الهيئة من ثالثة أعضاء حسب الجدول أدناه: 

 

 

عضوسعادة األستاذ / محمد أبو جبلعضوسعادة األستاذ /سليامن العمرو

عضوسعادة األستاذة / ريم الفايزرئيسسعادة األستاذ / بدر فهد العذل

رئيسفضيلة الشيخ عبداللّه سليامن املنيع

عضوفضيلة الشيخ د.محمد عيل القري
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مصالح أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيني 
أعضاء مجلس اإلدارة: 

تــــم اخــــتيار جــــميع أعــــضاء مجــــلس اإلدارة مــــن قــــبل املــــساهــــمني. مــــا عــــدا رئــــيس املجــــلس ال يــــملك أي مــــن األعــــضاء أو 
أقاربهم أي اسهم في الشركة او لديهم أي مصالح أخرى مع الشركة. 

اإلدارة العليا: 
اإلدارة التنفيذية وتشمل الرئيس التفنيذي واملدير املالي ال يملكون أي اسهم في الشركة. 

إفصاحات مجلس اإلدارة
يؤكد مجلس اإلدارة على أنه تم االحتفاظ بسجالت الحسابات وأن الشركة قامت بإعداد تقاريرها املالية وفًقا للمعايير الدولية 
إلعداد التقارير املالية  (IFRS)  الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولي . (IASB) كما يؤكد مجلس اإلدارة على أن 
وظيفة الرقابة و املراجعة الداخلية قد تم تنفيذها بشكل صحيح وفعال. يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة ليس لديها عقود حالية 

مهمة يكون فيها لعضو مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي أو رئيس مالي أو أي من شركائهم مصلحة مادية باستثناء تلك املفصح 
عنها في إيضاح ٢٣ في القوائم املالية.

لدى مجلس اإلدارة توقعات معقولة بأن لدى الشركة موارد كافية ملواصلة وجودها التشغيلي في املستقبل املنظور ، وبالتالي 
االستمرار في تبني أساس االستمرارية في إعداد القوائم املالية.

الخطط املستقبلية
حققت الشركة سمعة قوية في السوق خالل السبعة عشر عاًما املاضية ، وتستكشف بشكل مستمر الفرص املتاحة 
في اململكة العربية السعودية. تطمح شركة األمثل للتمويل أن تكون مساهًما فعااًل في نمو قطاع الشركات الصغيرة 

واملتوسطة ضمن رؤية ٢٠٣٠ في اململكة العربية السعودية.

يطيب ملجلس اإلدارة أن ينتهزهذه الفرصة ليقدم الشكر لحكومة اململكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة 
وعلى وجه الخصوص مؤسسة النقد العربي السعودي على دعمهم املستمر .يشكر مجلس اإلدارة جميع أصحاب 

املصلحة في الشركة بما في ذلك العمالء الكرام والبائعني والتجار واملساهمني واملصرفيني لدعمهم خالل العام. كما 
يقدر املجلس املساهمة التي يقدمها املوظفون على جميع املستويات.
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بالنيابة عن مجلس اإلدارة
رئيس املجلس

سعادة األستاذ/ فهد بن محمد صالح 
العذل


