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المحترمين
			
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
يســر مجلــس اإلدارة أن يتقــدم بتقريــره الســنوي عــن أداء شــركة أمــاك العالميــة
للتمويــل العقــاري للعــام 2015م ،متضمنــا معلومــات حــول أنشــطة الشــركة،
وأهــم إنجازاتهــا ،واســتراتيجياتها ونتائجهــا الماليــة ،مــع نبــذة عــن مجلــس اإلدارة
ولجانــه المختلفــة والتــي تهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات المســاهمين.
وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجههــا ســوق التمويــل العقــاري خــال العــام
2015م ،إال أن الشــركة اســتمرت بتحقيــق نمــو فــي أصولهــا خــال عــام 2015م؛
حيــث بلــغ إجمالــي أصــول الشــركة بنهايــة عــام 2015م 3,031 ،مليــون ريــال
ســعودي بإرتفــاع قــدره  %19مقارنــة بعــام 2014م .كمــا بلــغ العائــد الســنوي علــى
االصــول للشــركة  % 3.69فــي نهايــة العــام ،ونمــا إجمالــي الدخــل مــن العمليــات
بنســبة  ٪22ليصــل إلــى  229.9مليــون ريــال ســعودي فــي نهايــة الســنة الماليــة
2015م .وجــاء هــذا النمــو فــي اإليــرادات بشــكل رئيســي مــن عمليــات التمويــل
الجديــدة التــي قامــت بهــا الشــركة خــال عامــي 2014م و 2015م .كمــا بلغ صافي
الدخــل بعــد الــزكاة للشــركة لعــام 2015م 102.9 ،مليــون ريــال ســعودي بنمــو قــدره
 %21.5عــن عــام 2014م.
ويجــدر بالذكــر أن شــركة أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري قــد اســتمرت خــال
عــام 2015م بحصــد الجوائــز ،حيــث حصلــت الشــركة علــى جائــزة أفضــل برنامــج
تمويــل عقــاري للشــركات للمــرة الخامســة علــى التوالــي مــن وزارة اإلســكان ،كمــا
حصــدت أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري وللمــرة األولــى علــى جائــزة أفضــل
برنامــج تمويــل لألفــراد مــن خــال المطوريــن العقارييــن .وقــد تــم إســتالم الجائــزة
مــن راعــي الحفــل صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز
ً
ً
مثمــرا إلســتراتيجية الشــركة
إســتمرارا
أميــر المنطقــة الشــرقية .إذ يمثــل ذلــك
وقدرتهــا علــى المنافســة فــي ســوق التمويــل العقــاري بتقديــم وطــرح منتجــات
وخدمــات مميــزة لعمالئهــا.
وفــي الختــام اتقــدم بالشــكر الجزيــل لعمالئنــا ومســاهمينا لثقتهــم فــي الشــركة
وخدماتهــا ،وإلــى وزارة التجــارة والصناعــة وإلــى مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي كذلــك ،كمــا اتقــدم بالشــكر الجزيــل للزمالء في مجلــس اإلدارة وإلدارة
الشــركة ومنســوبيها علــى جهودهــم ومســاهمتهم فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات
ونتطلــع لتحقيــق معــدالت أداء جيــدة خــال األعــوام المقبلــة بمشــيئة اللــه.

رئيس مجلس اإلدارة
عبدالله صالح كامل
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نبذة عن شركة أمالك العالمية
فــي عــام 2007م ،تأسســت شــركة أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري وبــدأت
نشــاطها كشــركة ســعودية تتخــذ مــن مدينــة الريــاض مقـ ً
ـرا رئيسـ ًـا لهــا ،بــرأس مــال
مدفــوع وقــدره  900مليــون ريــال ســعودي.
تعتبــر شــركة أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري؛ الشــركة الرائــدة واألولــى بيــن
شــركات التمويــل العقــاري وثانــي جهــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تحصــل
علــى ترخيــص لممارســة نشــاط التمويــل العقــاري مــن مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي «ســاما» ،وذلــك وفقـ ًـا للوائــح التنفيذيــة ألنظمــة التمويــل العقــاري
التــي أصدرتهــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .ويعـ ُّـد ذلــك الترخيــص إنجـ ً
ـازا
يعكــس جاهزيــة الشــركة ،وتوافقهــا مــع المتطلبــات النظاميــة فــي المملكــة

العربيــة الســعودية.
وكانــت شــركة أمــاك العالميــة ســباقه فــي توفيــر حلــول التمويــل العقاريــة
المبتكرة لقطاعي األفراد والشــركات ،وفق معايير وأحكام الشــريعة اإلســامية،
مكونــة مــن مشــايخ وعلمــاء مــن ذوي الخبــرة
وتحــت إشــراف هيئــة رقابــة شــرعية
ّ

والدرايــة الواســعة فــي المصرفيــة اإلســامية والتمويــل اإلســامي.

ونعــي فــي شــركة أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري أهميــة مســتقبل
التمويــل العقــاري فــي المملكــة ،ونتفهــم احتياجــات الســوق لتمويــل المشــاريع
ّ
وتملــك األفــراد
المســتقبلية ،والتحديــات الكامنــة فــي نجــاح هــذه المشــاريع،
للوحــدات الســكنية .وسنســعى بعــون اللــه بفضــل خبرتنــا الواســعة ،علــى
مواجهــة احتياجــات عمالئنــا بتعزيــز معاييــر الجــودة النوعيــة ،والقيمــة العاليــة فــي
حلولنــا التمويليــة العقاريــة الســكنية و التجاريــة المتكاملــة ،وااللتــزام الكامــل
بقيــم مجتمعنــا النبيلــة ،ســاعين دائمـ ًـا نحــو تحقيــق رضــى عمالئنــا المســتمر ،مــن
خــال توثيــق الشــراكة الحقيقيــة معهــم ،وتقديــم الدعــم التمويلــي واالستشــاري
ومتفــان فــي تقديــم النصــح و المشــورة
الــازم لهــم عبــر فريــق عمــل مــدرب
ٍ

لجميــع العمــاء ،لكــي نحقــق طموحاتهــم وتطلعاتهــم ،وذلــك ضمــن رؤيتنــا
للنهــوض بقطــاع التمويــل العقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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إستراتيجية الشركة
رؤيتنا:

أن نكون الخيار األول في التمويل العقاري.

مهمتنا:

• تقديم مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية المبتكرة ،وذات القيمة المضافة
لعمالئنا ،والمبنية على أسس طويلة األمد من الثقة والفائدة المتبادلة.
• تعظيــم القيمــة المســتدامة الســتثمارات مســاهمينا بتحقيــق التــوازن بيــن
العائــد االقتصــادي لالســتثمار والمخاطــر.
• تمييــز موظفينــا كمــوارد ثمينــة ،وتحفيزهــم إلطــاق مكامــن إبداعاتهــم،
وتوســيع مداركهــم المعرفــة.
• تفعيل المشاركة بشكل بناء لتحقيق طموح التملك العقاري ألفراد مجتمعنا.

قيمنا:

ً
التميــز والتطــور واإلبــداع لمواكبــة كافــة
دومــا إلــى
• االبتــكار :الســعي
ّ

المســتجدات فــي قطــاع أعمالنــا.

• القيــادة :البقــاء فــي الصــدارة بأعلــى المقاييــس فــي كل أعمالنــا ،لتقديــم
قيمــة مضافــة تــوازي احتياجــات عمالئنــا وأكثــر.
• الثقــة :الحفــاظ علــى عالقــات قويــة ومتينــة مــع جميــع شــركائنا ،أساســها
الشــفافية والعدالــة واإلنصــاف والتقديــر المتبــادل.
• الكفــاءة :العمــل علــى تطويــر قدراتنــا الرياديــة مــن خــال التعامــل باحترافيــة
وجــدارة ونظــره شــمولية.
• المســؤولية :االلتــزام بتحقيــق عوائــد مســتدامة ،ونمــو متــوازن لعمالئنــا
ومســاهمينا وموظفينــا وكافــة أطيــاف مجتمعنــا.
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المعلومات والبيانات المالية
القوائم المالية للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2015م

استعراض عام

تضاءلــت آفــاق النمــو الفعلــي نظـ ً
ـرا ألن الكثيــر مــن األســواق الناشــئة اســتمرت
ـا عــن تصاعــد المخــاوف بشــأن التراجــع الحــاد فــي االقتصــاد
فــي معاناتهــا ،فضـ ً
الصينــي .وبينمــا تتصاعــد المخاطــر ،نتوقــع أن تحافــظ الصيــن علــى معــدالت
نمــو تتــراوح بيــن  %6.5-6ممــا يســاعد علــى تقديــم بعــض الدعــم لألســواق
الناشــئة .وفــي نفــس الوقــت واصلــت االقتصــادات المتقدمــة أداءهــا حســب
المتوقــع ،حيــث يتســارع النمــو فــي دول منطقــة اليــورو ،فيمــا حافــظ أداء
المملكــة المتحــدة علــى متانتــه ،وشــهدت اليابــان انتعاشـ ًـا بعــد االنكمــاش الــذي
شــهدته فــي الســنة الماضيــة ،وواصــل االقتصــاد األمريكــي أداءه الجيــد رغــم
بعــض مجــاالت الضعــف .ومــع ذلــك فــإن الضغوطــات التــي تتعــرض لهــا أســواق
ـاء
المــال وضعــف أســواق الــدول الناشــئة تثيــر العديــد مــن الريــاح المعاكســة ،وبنـ ً
علــى ذلــك فقــد عدلنــا تقديراتنــا للنمــو العالمــي لمــا دون ثالثــة فــي المائــة هــذا

العــام والعــام القــادم.
تســارعت الضغوطــات علــى أســواق النفــط بعد االتفاقية الخاصــة برفع العقوبات
علــى إيــران ،فــي ظــل ارتفــاع إنتــاج دول منظمــة األوبــك وزيــادة المعــروض مــن
النفــظ ،ومــن المتوقــع اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط لفتــرة أطــول.
وقــد تــم مراجعــة نظرتنــا للمملكــة العربيــة الســعودية بمــا يتوافــق مــع التغييــر
فــي تقديــرات أســعار النفــط .ونتوقــع خفــض اإلنفــاق علــى االســتثمارات العامــة
أداء أضعــف للقطاعــات غيــر
فــي هــذا العــام والعــام الــذي يليــه ،ممــا يعنــي
ً

النفطيــة .وينبغــي أن يتحســن الوضــع فــي عــام 2017م مــع اســتعادة أســعار
النفــط لقوتهــا ،وتتجــه الحكومــة إلــى خفــض اإلعانــات علــى منتجــات الطاقــة
ً
محليــا .ومــا تــزال التوقعــات الماليــة مفعمــة بالتحديــات ولكــن المجــال واســع
إلصــدار ســندات الديــن المحليــة مــن شــأنه أن يخفــف الضغــط علــى االحتياطيــات
الدولية ،ونعتقد أن الســلطات الســعودية ســتكون قادرة على التعامل الســلس
مــع أي ضغــوط علــى ارتبــاط العملــة المحليــة بالــدوالر األمريكــي.
المصــدر :النشــرة االقتصاديــة لمجموعــة ســامبا الماليــة بتاريــخ اكتوبــر من عام 2015م
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المعلومات والبيانات المالية

المحفظة التمويلية

٢٫٥٠٠

نظرة على األداء التشغيلي والمالي
ملخص األداء التشغيلي والمالي:

٢٫٠٠٠
١٫٥٠٠

مقاييس التشغيل الرئيسية (بماليين الرياالت السعودية)

2015م

2014م

إجمالي دخل العمليات

229.9

189.2

النفقات العامة (التكاليف غير المباشرة) للعمليات

67.9

57.5

الدخل قبل الزكاة والضريبة

105.9

88

الدخل بعد الزكاة والضريبة

102.9

85

إجمالي محفظة التمويل

2810

2290

النفقات العامة للعمليات  /إجمالي دخل العمليات

%29.5

%30.4

متوسط العائد على محفظة التمويل

%8.2

%8.2

١٫٠٠٠

التغيير

٥٠٠

%22

٠

%18
%20

إجمالي محفظة

%23

%21
%3%0

المقاييس المالية الرئيسية

التمويل

أشخاص من ذوي

األفراد

المالءة العالية

بماليين الرياالت السعودية

القوائم المالية للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2015م

٣٫٠٠٠

الشركات

٢٨١٠

٨٥٤

٨٥٤

١٢٥٢

٢٢٩٠

٧٥٩

٧٥٩

٩٠٩

٢٠١٥

٪٢٣

٪١٣

٪١٣

٪٣٨

٪

٢٠١٤

العائد على معدل حقوق الملكية

%9.65

%8.25

ورغــم أدائنــا المشــجع فــي تنميــة أصولنــا المــدرة للدخــل ،فقــد واجــه نشــاط التمويــل العقــاري عمومـ ًـا

العائد على معدل األصول

%3.69

%3.84

ظروفـ ًـا قاســية خــال معظــم عــام 2015م .وقــد واجهــت بيئتنــا التشــغيلية فــي العــام 2015م العقبــات

%53

التاليــة علــى الصعيديــن المنهجــي والقطاعــي:

صافي األرباح الموزعة كنسبة من صافي الدخل
الرافعة (مرة)

سيحدد في وقت الحق

1.6

1.39
ً
مدفوعــا بنظــام ضريبــة العقــار المعلــن عنــه علــى األراضــي غيــر
• انكمــاش األنشــطة العقاريــة

المعلومات المتعلقة بالسهم (بالريال السعودي)

المســتغلة .ورغــم أنــه مــن المتوقــع دخــول هــذا النظــام حيــز التنفيــذ فــي مســتهل الربــع الثالــث مــن

ربحية السهم

1.14

0.94

صافي األصول للسهم

12.2

11.5

األرباح الموزعة للسهم

سيحدد في وقت الحق

0.5

أنشطة وعمليات الشركة
كان عــام 2015م مــن أكثــر األعــوام التجاريــة نجاحـ ًـا فــي تاريــخ أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري .حيــث

العــام 2016م؛ فــإن آليــات تطبيــق النظــام مــا زالــت غيــر واضحــة،
• ممــا دفــع العمــاء والمطوريــن والمســتثمرين إلــى تبنــي موقــف «االنتظــار لنــرى مــا ســيحدث».
وقــد كان هــذا النظــام الجديــد بمثابــة مثبــط رئيســي للصفقــات العقاريــة فــي القطــاع العقــاري برمتــه.
• اعتمــدت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي دفعــة مقدمــة بنســبة  ٪30علــى القــروض العقاريــة
الســكنية لألفــراد .وانخفــض نمــو قــروض التمويــل العقــاري لألفــراد فــي الســوق الســعودية خــال

شــهدت جميــع قطاعــات الشــركة تحسـ ً
ـنا فــي األداء .ورغــم مواجهــة سلســلة مــن التحديــات فــي البيئــة

عــام 2015م بنســبة  %67بالمقارنــة عــن عــام 2014م .وبمواجهــة عــدم كفايــة المدخــرات ،فــإن العمــاء

التشــغيلية ،فقــد نجحنــا فــي تنميــة محفظــة التمويــل لدينــا بنســبة  %23عــن العــام 2014م .وقــد كان

الباحثيــن عــن التمويــل العقــاري يضطــرون إللغــاء أو تأجيــل قراراتهــم بشــراء منــزل .ومــع ذلــك؛ فــإن

ـع ،وســاهمت فيــه جميــع قطاعــات العمــل الرئيســية .كمــا نجحنــا فــي تنميــة
النجــاح علــى نطـ ٍ
ـاق واسـ ٍ

االنتقــال االســتباقي لـــ «أمــاك العالميــة» نحــو االنتشــار بيــن شــرائح العمــاء ممــن يحصلــون علــى

أصولنــا التمويليــة مــن خــال االســتحواذ علــى عمــاء جــدد ،وتوثيــق عالقاتنــا مــع العمــاء الحالييــن مــن

خدمــات أقــل وتتوفــر لديهــم الدفعــة المقدمــة ،قــد أكســبنا الحصانــة مــن هــذا الهبــوط فــي حجــم

الشــركات واألشــخاص مــن ذوي المــاءة الماليــة العاليــة ،ومــن خــال كذلــك التوســع فــي االنتشــار

التمويــل العقــاري لألفــراد ،بــل وسـ ّـجلت المحفظــة التمويليــة لـــ «أمــاك» ارتفاعـ ًـا بنســبة .%23

األعمــق للقطاعــات المخدومــة بصــورة أقــل فــي ســوق التمويــل العقــاري لألفــراد .

• التباطؤ على مستوى االقتصاد الكلي الناجم عن تراجع أسعار النفط ،وأثره على ثقة المستهلك.

والتغلغــل األعمــق للقطاعــات المخدومــة بصــورة أقــل فــي ســوق التمويــل العقــاري لألفراد.والتغلغــل
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التسهيالت االئتمانية

وفــي نفــس الوقــت فــإن أنشــطة الشــركة اإلســتثمارية الخاضعــة للتخــارج فــي الوقــت الحالــي بحســب
أنظمــة التمويــل العقــاري مســتمرة فــي تصفيــة مراكــز حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا .حيــث تراجعــت
االســتثمارات القائمــة مــن  177مليــون ريــال فــي نهايــة الســنة الماليــة 2014م إلــى  123مليــون ريــال

٢٫٥٠٠

ســعودي بنهايــة الســنة الماليــة 2015م .وقــد تــم تحقيــق هــذا االنخفــاض مــن خــال( :أ) اســتردادات

٢٫٠٠٠

حقــوق الملكيــة مــن متحصــات بيــع الوحــدات الســكنية المكتملــة؛ (ب) هيكلــة اتفاقيــات التخــارج حيــث

١٫٥٠٠

نقــوم بنقــل المخاطــر مــن اإلســتثمارات إلــى الشــركاء فــي المشــاريع التطويريــة وبالتالــي التخــارج مــن

١٫٠٠٠

هــذه اإلســتثمارات .ومــا زال العمــل متواصــل لتحقيــق مزيـ ٍـد مــن الخفــض لحجــم محفظتنــا اإلســتثمارية

٥٠٠

فــي المشــاريع الســكنية خــال العــام 2016م.

المحفظة االستثمارية

٢٠١٣
200

١٫٠٥٠
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١٫٨٥٦
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٠

خطوط تمويل

٢٫٦٧٥

معتمدة

180
160
140
100
80
60
40
20
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٪٤

٪٧

٪٦

٠
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120

٢٥٥

٣٣٨

٧٧٣
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٪٧٧

٪٤٤

بماليين الرياالت السعودية

٣٫٠٠٠

خطوط تمويل
غير مستخدمة

نسبةالنمولخطوط

التمويل المعتمدة

تســتمر الشــركة كذلــك فــي اتخــاذ تدابيــر احترازيــة للتحــوط مــن ارتفــاع أســعار االقتــراض .وتــدرس المزايــا
االقتصاديــة لمراكــز التحــوط الجديــدة بالنظــر للتوجهــات الناشــئة فــي منحنــى العوائــد وظــروف الســيولة
المحليــة .كمــا نــدرس ونحلــل خياراتنــا بيــن االقتــراض بـــمبادلة الربــح المتغيــر أو االقتــراض بســعر ثابــت
ضمــن مســعانا لترشــيد هــذه التكلفــة المرتفعــة .بخصــوص قضيــة الــزكاة المذكــورة فــي القوائــم
الماليــة؛ فهــي تعتبــر مــن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه الشــركة ،ومــن شــأنها أن تقـ ّـوض الجــدوى

االقتصاديــة لإلســتثمار فــي شــركات التمويــل العقــاري .وقــد اعترضــت «أمــاك العالميــة» علــى الربــط
الزكــوي لمصلحــة الــزكاة وضريبــة الدخــل بمبلــغ  83,6مليــون ريــال للســنوات مــن 2012 – 2007م .و تــم

المبالغ

االســتئناف ضــد الربــط الزكــوي أمــام لجنــة االســتئناف العليــا بعــد قــرار اتخذتــه اللجنــة اإلبتدائيــة ضــد

الجارية

موقــف أمــاك العالميــة الزكــوي بمبلــغ  39,4مليــون ريــال ســعودي (للفتــرة 2010-2007م) .والشــركة

النسبة من
قائمة المركز ٪

بصــدد تقديــم اعتــراض علــى مبلــغ  44.2مليــون ريــال (للفتــرة 2012-2011م).
بخصــوص االعتــراض المرفــوع حاليـ ًـا أمــام لجنــة االســتئناف العليــا للســنوات مــن 2010 – 2007م؛ فقــد

بــدأ ســوق الســكن بإظهــار مؤشــرات التراجــع فــي عــام 2015م متأثـ ً
ـرا بصــورة ســلبية مــن «تــردد» العمــاء و
صعوبــة توفيــر الدفعــة المقدمــة .وتعتبــر محفظتنــا اإلســتثمارية المتنوعــة األفضــل مــن نوعهــا مــن حيــث
العــروض ذات القيمــة المتميــزة .ومــن المرجــح أن تتمتــع بمرونــة أكثــر مــن غيرهــا مــع دخولنــا فــي العــام
2016م ،فيمــا يواجــه القطــاع برمتــه تحديــات تمليهــا عــدم قــدرة العمــاء علــى اتخــاذ القــرارات والحصــول
علــى التمويــل المطلــوب .ورغــم التحديــات التــي نوجههــا؛ نعتقــد أن محفظتنــا اإلســتثمارية يمكنهــا أن
أداء أفضــل مــن نتائــج القطــاع ،حيــث أن مطورينــا يقدمــون عروضـ ًـا ذات قيمــة مميــزة للعمــاء.
تحقــق ً
وعلــى جانــب التمويــل ،فقــد هيأنــا خطــوط ائتمانيــة بحدود  2,675مليون ريال ســعودي بنهاية عــام 2015م،
منهــا خطــوط جديــدة بقيمــة  670مليــون ريــال خــال العــام 2015م .وعلــى خلفيــة نســبة المديونيــة لحقــوق
الملكيــة (الرافعــة) البالغــة  ،%1.6تظــل أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري تتمتــع بســيولة مالئمــة بالنظــر
للمتطلبــات الرأســمالية لعــام 2016م ،وتحافــظ علــى قــدرات ائتمانيــة جيــدة لدعــم نمــو أعمالهــا.
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صــدر بــه خطــاب ضمــان مصرفــي مــن البنــك الســعودي لالســتثمار .وقــد قمنــا باإلفصــاح عــن الضمــان
ضمــن المطلوبــات المحتملــة ولــم يتــم تضميــن مخصــص لــه فــي القوائــم الماليــة.
تتخــذ شــركة «أمــاك العالميــة» سلســلة مــن المبــادرات  /التدابيــر لمعالجــة قضيــة احتســاب الــزكاة
والتــي ســتكون عائقـ ًـا لنمــو وتطــور ســوق اإلســكان والتمويــل العقــاري بالمملكــة العربيــة الســعودية.
وتعمــل «أمــاك العالميــة» بشــكل وثيــق مــع مجموعــة مــن أصحــاب الخبــرة فــي مجــال الشــريعة والــزكاة
والضريبــة لصياغــة وعــرض القضيــة علــى الجهــات الحكوميــة المختصــة إلعــادة النظــر فــي التطبيــق
الحالــي للــزكاة ،لتالفــي تأثيرهــا الســلبي علــى المصالــح الوطنيــة .لقــد قدمنــا دراســة شــرعية و ماليــة
شــاملة لدعــم تفســيرنا  /موقفنــا علــى تطبيــق احتســاب الــزكاة أمــام لجنــة االســتئناف العليــا .وكذلــك تم
تقديــم تلــك الدراســة إلــى الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة والتــي تبــذل جهــود حثيثــة إلزالــه العقبــات
التــي تواجــه ســوق التمويــل العقــاري بالمملكــة العربيــة الســعودية.
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استعراض النتائج المالية للشركة
نمــا إجمالــي الدخــل التشــغيلي بنســبة  ٪22ليصــل إلــى  229,9مليــون ريــال
ســعودي مقارنــة مــع  189,2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي نهايــة الســنة الماليــة
2014م .وجــاء هــذا النمــو فــي اإليــرادات بشــكل رئيســي مــن عمليــات التمويــل
الجديــدة التــي قامــت بهــا الشــركة خــال عامــي  2014و 2015م.
بلغــت النفقــات التشــغيلية العامــة للســنة الماليــة 2015م مبلــغ  67,9مليــون
ريــال ســعودي ،بزيــادة  ٪18مقارنــة مــع أرقــام العــام 2014م .وجــاءت هــذه
الزيــادة بشــكل رئيســي مــن عــدة جوانــب؛ مثــل :تطويــر البنــى التحتيــة لتكنولوجيــا
المعلومــات ،وأتعــاب االستشــارات ،والزيــادة فــي عــدد الموظفيــن .إذ تواصــل
الشــركة تحســين وتعزيــز إجــراءات العمليــات الداخليــة بحثـ ًـا عــن الكفــاءة التنظيميــة.
وبينمــا نحافــظ علــى ضبــط نفقاتنــا العامــة ،فإننــا نواصــل البحــث عــن المبــادرات
لزيــادة كفــاءة العمليــات .وفــي ضــوء ذلــك ،فــإن االرتفــاع فــي تكاليــف التشــغيل
أمــر ال مفــر منــه.
بلغــت تكلفــة االقتــراض  48.7مليــون ريــال ســعودي مقابــل  34.4مليــون ريــال
فــي عــام 2014م .وتعــزى هــذه الزيــادة فــي التكاليــف إلــى االرتفــاع فــي القروض
لتمويــل األعمــال األساســية.
يتــم تكويــن المخصصــات بنســبة  ٪1.4مــن مســتوى التمويــل القائــم .وهــذا إجــراء
عــام إذ أن جــودة المحفظــة ال تــزال جيــدة ،مــع نســبة تعثــر ال تتجــاوز  %0.1مــن
إجمالــي التمويــل بنهايــة عــام 2015م.
وعلــى الرغــم مــن أن أربــاح المحفظــة االســتثمارية تراجعــت بمبلــغ  5.4مليــون
ريــال أو بنســبة  ٪21أقــل مــن الســنة الماضيــة 2014م ،فقــد بلــغ صافــي الربــح
قبــل الــزكاة والضرائــب  105.9ريــال بزيــادة  ٪20عــن الســنة الماضيــة.
كمــا أن الربحيــة مــن نشــاط تمويــل األعمــال األساســية كانــت إيجابيــة بالمقارنــة
مــع الســنة الماضيــة 2014م وإذا مــا اســتبعدنا أربــاح المحفظــة االســتثمارية
الجــاري التخلــص منهــا ( حســب أنظمــة التمويــل العقــاري ) .وباســتثناء الدخــل
مــن االســتثمار ،فقــد بلــغ صافــي أربــاح الســنة الحاليــة مــن نشــاط التمويــل 82.4
مليــون ريــال ســعودي ،بالمقارنــة بالســنة الماضيــة 2014م والــذي بلــغ 59.1
مليــون ريــال ســعودي بزيــادة قدرهــا .٪39.4
تواصــل الشــركة تحقيــق عوائــد تنافســية علــى رأس المــال ،حســبما يتضــح مــن
التحســن المســتدام فــي العائــد علــى متوســط حقــوق الملكيــة .والــذي ارتفــع
مــن  ٪8.25فــي الســنة الماضيــة إلــى  ٪9.65فــي الســنة الحاليــة 2015م.
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المعايير المحاسبية في عام 2015م
أصــدرت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي قرارهــا القاضــي بــأن علــى جميــع شــركات التمويــل اعتبـ ً
ـارا
مــن بدايــة 2015م اتبــاع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالتقاريــر الماليــة ( .)IFRSوعلــى ضــوء ذلــك؛ قامــت
الشــركة علــى إعــداد القوائــم الماليــة عــن الفتــرات الماليــة وفــق المعاييــر الدوليــة للوفــاء بالتزاماتهــا

وبمــا للمجلــس مــن صالحيــات بحســب المــادة رقــم  23مــن النظــام األساســي؛ قــرر أعضــاء مجلــس
اإلدارة بقــرار رقــم ( )2015/01/09تعييــن األســتاذ عبــد اللــه صالــح كامــل رئيسـ ًـا لمجلــس اإلدارة لدورتــه
الحاليــة ،وتعييــن األســتاذ عبــد اللــه ابراهيــم الهويــش عضـ ً
ـداء مــن تاريــخ 2015/06/03م،
ـوا منتدبـ ًـا ابتـ ً

بتطبيــق هــذه المعاييــر.

ولمــدة ثــاث ســنوات.

ووفقـ ًـا لتلــك التشــريعات؛ فقــد وقعــت الشــركة مــع بيــت الخبــرة المحاســبي )كــي بــي أم جــي(()KPMG

ويتولــى مجلــس اإلدارة القيــام بمهامــه الموضحــة فــي نظــام الشــركة األساســي والئحــة عمــل مجلــس

اتفاقيــة لتقديــم الدعــم والمشــورة لبرنامــج التحــول إلــى المعاييــر المحاســبية الدوليــة .ومــن أبــرز جهــود

اإلدارة ،ومــن أبرزها:

الشــركة لتحقيــق االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالتقاريــر الماليــة مــا يلــي:

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

ً
وفقــا للهيئــة الســعودية للمحاســبين
• تحليــل ألهــم الفروقــات بيــن معاييــر المحاســبة الســعودية

• الموافقة على البيانات المالية الفصلية والقوائم المالية الختامية.

القانونييــن ،والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالتقاريــر الماليــة.

• وضــع قواعــد أنظمــة الرقابــة الداخليــة واإلشــراف عليهــا ،والموافقــة علــى سياســات وإجــراءات التأكــد

• إنشــاء وتطويــر وتحديــث السياســات المحاســبية للشــركة ،لتتفــق مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة

مــن االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح.

بالتقاريــر الماليــة.
ً
وفقــا للسياســات
• تدريــب الموظفيــن فــي الشــركة علــى التطبيــق العملــي للمعاييــر الدوليــة

* وافــق مجلــس اإلدارة بتاريــخ  25يونيــو 2015م علــى قبــول اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ

المحاســبية التــي تــم تطويرهــا وتحديثهــا لتتفــق مــع تلــك المعاييــر.

عبدالرحمــن الفــدى .وفــي تاريــخ  02يوليــو 2015م قــرر أعضــاء مجلــس اإلدارة تعييــن األســتاذ فيصــل

• تجهيــز األرصــدة االفتتاحيــة والربعيــة والختاميــة للعــام المالــي  2014م لتكــون مهيــأة لمقارنتهــا مــع

عبداللــه العمــران بــدل العضــو المســتقيل وســيتم الرفــع للجمعيــة العامــة للموافقــة علــى ذلــك.

العــام المالــي  2015م ،وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة.
يوضــح الجــدول اآلتــي ،عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت خــال عــام 2015م و ســجل حضــور
ّ

مجلس إدارة الشركة

كل اجتمــاع موضحـ ًـا فيــه أســماء الحاضريــن:

يــوم األحــد بتاريــخ 1436/07/14هـــ الموافــق 2015/05/03م ولمــدة ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ
2015/06/03م  ،وهــم األعضــاء التاليــة أســمائهم:
 .1األستاذ عبد الله صالح كامل
 .2األستاذ صالح سعيد لوتاه

 .5األستاذ ماجد عبد الغني فقيه
 .6األستاذ عبد الله ابراهيم الهويش

1

األستاذ عبد الله صالح كامل

1

1

معتذر

معتذر

2

%50

2

األستاذ صالح سعيد لوتاه

1

1

1

1

4

%100

3

األستاذ محمد عمر العيدروس

1

1

1

1

4

%100

4

األستاذ كامل بديع القلم

معتذر

1

1

1

3

%75

5

األستاذ ماجد عبد الغني فقيه

1

1

1

1

4

%100

6

األستاذ عبد الله ابراهيم الهويش

1

1

1

1

4

%100

7

المهندس عبد الرحمن ابراهيم الرويتع

1

معتذر

1

1

3

%75

8

األستاذ فيصل عبدالله العمران *

لم يتم التعيين

لم يتم التعيين

1

1

2

%100

9

األستاذ منصور البصيلي

لم يتم التعيين

معتذر

1

1

2

%66.6

1

مستقيل

مستقيل

مستقيل

1

%100

T

ثــاث ســنوات .حيــث تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد

 .4األستاذ كامل بديع القلم

عدد الحضور عدد الحضور

عدد الحضور

عدد الحضور

الحضور

الرقم

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن تســعة أعضــاء تعينهــم الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة

 .3األستاذ محمد عمر العيدروس

May15
15-Jun-25
Mar17 /15
/12 15-Mar-17

15-Jun-25
Sep15 / 6

Dec23
15-Jun-25
/ 15

مجموع

v

10

اسم العضو

األستاذ عبدالرحمن الفدى *

 .7المهندس عبد الرحمن ابراهيم الرويتع
 .8األستاذ منصور عبدالعزيز البصيلي (عضو مستقل)
 .9األستاذ فيصل عبدالله العمران *
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النسبة

ولضمــان الوصــول إلــى أفضــل أداء فــي إدارة الشــركة ،فقــد كـ ّـون المجلــس ثــاث لجــان منبثقــة

وصف مختصر الختصاص لجنة المراجعة ومهامها

فقــد تأكــد المجلــس مــن تحقــق مــا يلــي:

من أبرز مهام عمل لجنة المراجعة اآلتي:

عنــه ،وهيئــة شــرعية مســتقلة ،وفقـ ًـا للمهــام الموضحــة فــي الئحــة عملهــا .وفــي هــذا الصــدد،

• اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة لضمــان تحقيــق الكفــاءة فــي أداء األنشــطة،

• توافق عمل جميع اللجان مع لوائح عملها المحددة ألدوارهم ومسؤولياتهم.
ً
وفقا لصالحياتهم ،والمصادقة عليها في اجتماع مجلس اإلدارة.
• إعداد محاضر جميع اجتماعات اللجان
ً
وفقــا لصالحياتهــم المحــددة فــي النظــام األساســي
• إعــداد محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة
للشــركة والتوقيــع عليهــا مــن قبــل الحاضريــن و ســكرتير مجلــس اإلدارة.

• مراجعــة خطــة وإجــراءات وتقاريــر المراجعــة الداخليــة ،ورفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن
• مراجعة أهم المالحظات الواردة في تقارير ومذكرات التدقيق الداخلي واإلجراءات المتخذة حيالها.
• رفــع توصيــة لمجلــس اإلدارة للمرشــحين لمراجعــة حســابات الشــركة وتحديــد أتعابهــم ،مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار اســتقالليتهم أثنــاء تقديــم التوصيــات.

لجنة المراجعة:

• مراجعــة البيانــات الماليــة للشــركة بشــكل دوري قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة ،والتأكــد مــن دقــة

تشــكلت لجنــة المراجعــة المنبثقــة عــن مجلــس إدارة الشــركة للــدورة الحاليــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة
بتاريــخ 2015/06/25م .وبعــد االطــاع علــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
للمرشــحين لعضويــة اللجنــة وهــم:

إليهــم أثنــاء قيامهــم بأعمــال.

إدارة التدقيــق.

ً
عضوا

		
 .3كامل بديع القلم

• متابعــة أعمــال المحاســبين القانونييــن واعتمــاد أي أنشــطة خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة الموكلــة

• القيــام بمراجعــة ميثــاق التدقيــق الداخلــي ،أنشــطة التدقيــق الداخلــي ،الهيــكل التنظيمــي ومــاك

ً
عضوا  -مستقل

 .2سامي عبدالسالم وهيبه

اإلجــراءات المحاســبية والرقابيــة وســامتها ومــدى التقيــد بهــا.

• دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة.

ً
رئيسا  -مستقل

 .1محمد عبدالعزيز الشايع

• رفــع تقاريــر دوريــة لمجلــس اإلدارة بخصــوص اللجنــة وتوصياتهــا حيــال المواضيــع والقضايــا التــي

ويوضح الجدول اآلتي أسماء أعضاء اللجنة ،وعدد االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي  2015م:
May15 / 12 Mar17 /15

Aug31 / 15

Nov30 / 15

مجموع

عدد الحضور عدد الحضور

عدد الحضور

عدد الحضور

الحضور

1

األستاذ محمد عبد العزيز الشايع

لم يتم التعيين

1

1

1

3

%100

2

األستاذ سامي عبدالسالم وهيبه

1

1

1

1

4

%100

3

األستاذ كامل بديع القلم

1

1

1

1

4

%100

4

األستاذ نبيل المبارك *

1

مستقيل

مستقيل

مستقيل

1

%100

الرقم

• التأكد من عدم وجود أي قيود أو حدود تؤثر على عمل ونطاق التدقيق الداخلي.
تعييــن أو إنهــاء خدمــات رئيــس التدقيــق الداخلــي.

وفيما يلي تفاصيل تلك اللجان:

اسم العضو

والمهــام التــي يكلفهــا بهــا مجلــس اإلدارة.

*رئيس لجنة المراجعة السابق والذي تم قبول استقالته بتاريخ 2015/03/03م ،وتم تعيين
األستاذ /محمد الشايع بعد أخذ عدم ممانعة المؤسسة
ابتداء من تاريخ .2015/04/30
ً
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النسبة

تعــرض عليهــا فــي إطــار ممارســة اللجنــة لمهامهــا ومســؤوليتها العتمادهــا مــن قبــل المجلــس.
• توفير قناة اتصال ما بين مجلس اإلدارة ودائرة التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي.

لجنة المكافآت و الترشيحات:
ّ
تشــكلت لجنــة المكافــآت والترشــيحات المنبثقــة عــن مجلــس إدارة الشــركة للــدورة الحاليــة بقــرار مــن
مجلــس اإلدارة فــي تاريــخ  .2015/06/25وبعــد االطــاع علــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي للمرشــحين لعضويــة اللجنــة وهــم :
 .1منصور عبدالعزيز البصيلي
		
 .2صالح سعيد لوتاه

		
 .3كامل بديع القلم

		
 .4ماجد عبد الغني فقيه

ً
رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
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ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وعدد االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي  2015م:
ّ
الرقم

اسم العضو

Mar17 / 15

Sep15 / 6

مجموع

عدد الحضور

عدد الحضور

الحضور

لم يتم التعيين

معتذر

1

%100

1

2

%100

1

%50
%100
%100

1

األستاذ منصور عبدالعزيز البصيلي

2

األستاذ صالح سعيد لوتاه

1

3

األستاذ كامل بديع القلم

معتذر

1

4

األستاذ ماجد عبد الغني فقيه

لم يتم التعيين

1

1

5

األستاذ خالد الملحم *

1

مستقيل

1

النسبة

*رئيس اللجنة السابق وعضو مجلس إدارة للدورة السابقة ،ولم ّ
يرشح نفسه لعضوية المجلس في
الدورة الحالية.

وصف مختصر الختصاص لجنة المكافآت و الترشيحات ومهماتها:
من أبرز مهام عمل لجنة المكافآت والترشيحات اآلتي:
• المراجعة السنوية للمهارات والقدرات وخبرات العمل المطلوبة لتعزيز قدرات مجلس اإلدارة
والمساعدة في اختيار وتأهيل المرشحين لعضوية المجلس ،وإعداد خطة التعاقب طويلة األجل عند
الضرورة ،كما تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة والضعف في المجلس ،واقتراح معالجة أي قصور.
• التأكّد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ،ومن وجود أو عدم وجود أي تعارض في

ً
رئيسا

 .1عبدالله ابراهيم الهويش

ً
عضوا

 .2محمد عمر العيدروس

ً
عضوا

 .3فيصل عبدالله العمران

ً
عضوا

 .4ماجد عبد الغني فقيه

ً
عضوا

 .5عبدالله تركي السديري

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وعدد االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي  2015م:
ّ
Jun25 / 15

Aug25 /15

Dec15 / 10

مجموع

عدد الحضور عدد الحضور

عدد الحضور

عدد الحضور

الحضور

1

األستاذ عبدالله الهويش

1

1

1

1

4

2

األستاذ عبدالله السديري

1

1

1

1

4

%100

3

األستاذ محمد العيدروس

1

1

1

1

4

%100

4

األستاذ ماجد فقيه

1

1

1

1

4

%100

5

األستاذ فيصل العمران

لم يتم التعيين

لم يتم التعيين

1

1

2

%100

اسم العضو

الرقم

Mar15 /02

النسبة

وصف مختصر الختصاص اللجنة التنفيذية ومهماتها:

المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

من أبرز مهام عمل اللجنة التنفيذية اآلتي:

• مراجعة واعتماد كامل التعويضات )الرواتب ،البدالت ،األسهم( لجميع المدراء التنفيذيين )الرئيس

• مراجعــة اســتراتيجيات وأهــداف الشــركة وتقديــم توصياتهــا للمجلــس بهــذا الخصــوص ،ومراجعــة

التنفيذي ونوابه والمدراء التنفيذيين) بشكل سنوي.

موازنــة العمليــات وموازنــة المصاريــف الرأســمالية.

• المراجعة والموافقة على :سياسات وإجراءات الموارد البشرية ،برامج التطوير اإلداري ،خطط

• مراجعــة خطــط األعمــال والعمليــات والخطــط الماليــة المقترحــة وتقديــم توصياتهــا للمجلــس بهــذا

اإلحالل الوظيفي للمدراء التنفيذيين وأهداف التقويم (بما فيها مؤشرات األداء( الواجب تحقيقها

الخصــوص.

ضمن المكافآت وبرامج التحفيز.

• اإلشــراف واســتالم التقاريــر المشــاريع االســتراتيجية ،ومراجعــة سياســات وإجــراءات العمــل فــي

• مراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد سياسات الشركة للتعويضات والمزايا.

الشــركة فيمــا عــدا السياســات واإلجــراءات المحاســبية.

• مراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بكافة أشكال التعويض ألعضاء المجلس ،ولجان المجلس،

• الموافقــة علــى الخطــط التشــغيلية الســنوية والميزانيــات الماليــة التقديريــة للشــركة قبــل رفعهــا

وأمناء المجلس واللجان.

لمجلــس اإلدارة العتمادهــا.

اللجنة التنفيذية

• الموافقــة علــى جميــع المصاريــف اإلضافيــة التشــغيلية والرأســمالية فيمــا يزيــد عن  %25مــن الميزانيات
المعتمدة.

تشكّلت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة للدورة الحالية بقرار من مجلس اإلدارة في

• تمنــح اللجنــة التنفيذيــة صالحيــات الموافقــة علــى االقتــراض لتمويــل نشــاط الشــركة التمويلــي

تاريخ  .2015/06/25وبعد االطالع على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي للمرشحين

واالســتثماري بمــا ال يتجــاوز أربعــة مليــارات ريــال ســعودي.

ابتداء من الدورة الحالية لمجلس اإلدارة وهم :
لعضوية اللجنة ،واللذين تم تعيينهم
ً
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الهيئة الشرعية في شركة أمالك العالمية
ً
حرصــا مــن شــركة أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري علــى توافــق نشــاطها مــع أحــكام الشــريعة

 -1عبد الله بن إبراهيم الهويش

فــي فقــه المعامــات الماليــة واالقتصــاد اإلســامي .وتقــوم الهيئــة بــدور الدراســة ،والفتــوى ،وإجــازة

 -3توفيق بن يحيى معافا

وتخضــع جميــع معامــات الشــركة لموافقتهــا ومراقبتهــا ،وتعــد قراراتهــا ملزمــة علــى الشــركة بأكملهــا.

 -5محمد حبيب السلمان

ً
عــددا مــن العلمــاء المختصيــن
اإلســامية؛ فقــد قامــت بإنشــاء هيئــة شــرعية تضــم فــي عضويتهــا

 -2عبدالله بن تركي السديري

المنتجــات ،ووضــع ضوابــط شــرعية لهــا ،وإصــدار القــرارات تجاههــا .وهــي مســتقلة عــن إدارات الشــركة،

 -4سعود بن عبدالله الشـثري

أعضاء الهيئة الشرعية في شركة أمالك العالمية:
فضيلة الشيخ الدكتور /عبدالستار أبو غدة

فضيلة الشيخ الدكتور /محمد بن علي القري

فضيلة الشيخ الدكتور /يوسف الشبيلي

ً
رئيسا للهيئة
ً
نائبا للرئيس
ً
عضوا

أمانة الهيئة الشرعية
تأســس بغــرض مســاندة الهيئــة الشــرعية فــي
ي؛ ّ
ي وإدار ٍ
تُ صنّ ــف أمانــة الهيئــة الشــرعية كجهــا ٍز فنــ ٍ
تحقيــق أهدافهــا ،وأداء أعمالهــا ،وذلــك مــن خــال دراســة معامــات الشــركة وأنشــطتها دراســة شــاملة،

وتجهيزهــا للعــرض علــى الهيئــة الشــرعية إلصــدار مــا يلــزم بشــأنها ،وصياغــة جميــع مــا ينتــج عــن الهيئــة
الشــرعية ،ومتابعتــه وتبليغــه إلدارات الشــركة ،والعمــل علــى توثيــق ذلــك ،وأرشــفته وخدمتــه خدمــة
شــاملة ،والتحقــق مــن مطابقــة جميــع أعمــال الشــركة وإجراءاتهــا التنفيذيــة ألحــكام الشــريعة اإلســامية
حســب القــرارات الصــادرة مــن الهيئــة الشــرعية.

اإلدارة التنفيذية
عــال مــن الخبــرة و التأهيــل فــي مجــاالت
تتكــون إدارة الشــركة مــن فريــق متمــرس علــى مســتوى
ٍ
التمويــل المصرفــي والعقــاري ،وتمويــل المشــاريع ،و إدارة المخاطــر .ويعمــل الفريــق ضمــن منظومــة

 -6نزار بن صالح الصويان

( العضو المنتدب )
( الرئيس التنفيذي )
( مديرتنفيذي – مجموعةاألفراد و العمليات وتقنيةالمعلومات)
( مديرتنفيذي – مجموعة الموارد البشرية و الشؤون اإلدارية)
(مديرتنفيذي -مجموعةالمخاطرواإلئتمان)
( مدير أول  -قطاع الشركات و رجال األعمال )

اإلفصاح عن أعمال مجلس اإلدارة في عام 2015م
يقر مجلس إدارة الشركة باآلتي:
• أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
• لــم تصــدر أو تمنــح الشــركة أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل ،وأي أوراق ماليــة تعاقديــة ،أو مذكــرات حــق
اكتتــاب ،أو حقــوق مشــابهة ،خــال الســنة المالية.
• ال توجــد أي أعمــال أو عقــود كانــت الشــركة طرفـ ًـا فيهــا ،أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس
إدارة الشــركة أو للرئيــس التنفيــذي ،أو للمديــر المالــي ،أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم ،إال فــي
حــدود مــا نــص عليــه فــي المــادة رقــم  56مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل الصــادر
مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
• لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض.
• لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في األرباح.
• لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
• لم يوصي مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

ُمحكمــة مــن معاييــر االنضبــاط المؤسســي ،وبرؤيــة اســتراتيجية تركــز علــى تقديــم الحلــول المبتكــرة،

مــن خــال مجموعــة مــن المنتجــات لتلبيــة احتياجــات عمــاء الشــركة .و يشــمل فريــق اإلدارة الســادة
التاليــة أســماؤهم:
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مصاريف ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

إدارة المراجعة الداخلية

يبيــن الجــدول التالــي تفاصيــل البــدالت ،والمخصصــات ،والمزايــا ،والمصاريــف األخــرى المدفوعــة ألعضــاء
مجلــس اإلدارة ،واللجنــة التنفيذيــة ،ولجنــة المراجعــة ،ولجنــة الترشــيح والمكافــآت واللجنــة الشــرعية خــال

تعــد إدارة المراجعــة الداخليــة جـ ً
مهمتهــا علــى تقديــم
ـزءا ال يتجــزّ أ مــن إطــار الحوكمــة فــي الشــركة .وترتكــز
ّ

تقاريــر استشــارية وتأكيديــة مســتقلة ،وموضوعيــة ،وذات قيمــة مضافــة ،تســاعد علــى تطويــر مهــام

الســنة الماليــة 2015م:

وأعمــال الشــركة لتحقيــق أهــداف الشــركة عبــر اتبــاع مدخــل منتظــم ومنضبــط لتقييــم وتحســين فاعليــة
مجلس

اللجنة

لجنة الترشيح

لجنة

اللجنة

اإلدارة

التنفيذية

والمكافآت

المراجعة

الشرعية

بدالت حضور االجتماعات

87,000

18,000

7,500

18,000

14,000

التذاكر والسكن
والمخصصات األخرى

36,697

10,687

15,638

10,587

3,380

المكافآت

1,167,123

-

-

*120,635

210,000

اإلجمالي

1,290,820

28,687

23,138

149,222

227,380

بيــــان

*فقط ألعضاء اللجنة المستقلين من خارج مجلس اإلدارة.

اإللتزام بالقوانين
تعمــل إدارة االلتــزام علــى متابعــة كل مــا يســتجد مــن أنظمــة أو تعديــات تطــرأ عليهــا ،وترجمــة تلــك
التغيــرات والمســتجدات علــى اللوائــح الداخليــة للشــركة ،لضمــان االلتــزام التــام باألنظمــة .حيــث أجــرت
عــام 2015م عـ ً
ـاال للتغيــرات التــي طــرأت
ـددا مــن التعديــات علــى لوائــح المــوارد البشــرية الداخليــة امتثـ ً
علــى نظــام العمــل .كمــا اعتمــدت الشــركة نســخة جديــدة مــن «قواعــد الســلوك المهنــي»؛ لتكــون
الوثيقــة الرئيســية للشــركة ،والتــي يمكــن الرجــوع إليهــا كمصــدر أولــي لمعرفــة الحقــوق والواجبــات.
ً
وإيمانــا مــن الشــركة بضــرورة التأكــد مــن إيصــال محتــوى «قواعــد الســلوك المهنــي» إلــى جميــع
ً
ـتبيانا يكشــف جوانــب التطويــر
الموظفيــن وتفاعلهــم معهــا مــن خــال ممارســة األعمــال؛ فقــد أجــرت اسـ
والتحديــات ،بحيــث يتــم التركيــز عليهــا مــن خــال الــدورات ومعالجــة السياســات ،وتــم تدريــب أغلــب
الموظفيــن خــال الســنة علــى اإللتــزام و مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .وقــد كان لهــذا أثــر
إيجابــي فــي تعزيــز ثقافــة االلتــزام بيــن الموظفيــن.

آليــات إدارة المخاطــر والرقابــة والحوكمــة فــي إطــار الممارســات المهنيــة الدوليــة.
حيــث تقــدم إدارة المراجعــة الداخليــة خدماتهــا ومهامهــا التــي مــن ضمنهــا :تقديــم المشــورة ،والتأكيــد
علــى العديــد مــن المهــام اإلداريــة والحيويــة والتــي تســهم فــي عمليــة اتخــاذ القــرار إلدارات الشــركة
المختلفــة .وتقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة بمهــام مراجعــة ومحــددة لعمليــات الشــركة
المبنيــة علــى أســاس المخاطــر .حيــث تــم وضــع خطــة للمراجعــة الداخليــة التــي تغطــى عمليــات الشــركة
وذلــك بعــد اعتمــاد لجنــة المراجعــة .وتقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بتحديــث قائمــة المخاطــر بشــكل
ً
ـتنادا إلــى تغيــر ظــروف وطبيعــة األعمــال ،حيــث أن الهــدف مــن هــذه الخطــط هــو وصــف
مســتمر اسـ
لكيفيــة وآليــة التعامــل ومجابهــة تلــك المخاطــر ،وتحديــد كيف ،ومتى ،وبمن ســيتم تجنبهــا أو تقليصها.
وتضمنت خطة المراجعة الداخلية المبنية على )أساس المخاطر) األهداف التالية:
ّ

• تقييم فعالية وكفاءة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية والعمليات المختلفة.
• تقييم فعالية أنظمة إدارة المخاطر.

• التأكد من االمتثال للقوانين و األنظمة و اللوائح و العقود و السياسات الخاصة بالشركة.
• التأكد من الحفاظ على أصول الشركة المختلفة.
• موثوقية و سالمة المعلومات المالية و التشغيلية للشركة.
• مقارنة الممارسات المالية للشركة مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة.
• تحديد الفرص المتاحة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية لألنشطة و العمليات.
تضمنــت تقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة التــي رفعــت لمجلــس اإلدارة ،ولجنــة المراجعــة المنبثقة عن مجلس
اإلدارة ،واإلدارة العليــا ،واإلدارات المختلفــة ذات العالقــة؛ المالحظــات ونقــاط الضعــف الخاصــة بتطبيــق
إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي اإلدارات أو العمليــات موضــوع المراجعة ،مع دراســة التأثيرات المحتملة على
ســامة إجــراءات العمــل ،والمعامــات الخاصــة بالشــركة ،مــع التركيــز علــى األنشــطة ذات المخاطــر العاليــة
والمتوســطة .كمــا ركــزت علــى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة .ويتضمــن أيضـ ًـا كل تقريــر التوصيــات الخاصة
بآليــة التعامــل مــع هــذه المالحظــات لرفــع مســتوى إجــراءات الرقابــة الداخليــة.

وفي عام  2015م ،لم يتم إجراء أي مخالفات تجاه الشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
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ومن أهم النقاط التي ارتكزت عليها تقارير المراجعة
الداخلية:
ً
أساســا لألهــداف علــى مســتوى الشــركة
• الخطــة االســتراتيجية باعتبارهــا
والشــركات التابعــة.
• تطابق وتوافق خطط اإلدارات المختلفة مع أهداف الشركة ككل.
• التحقق من مؤشرات األداء وتوافقها مع أهداف الشركة وخططها.
• إتمــام العمليــات المحاســبية والماليــة بمــا يتفــق مــع المعاييــر المحاســبية
والمهنيــة المعتمــدة بصــورة دوريــة.
• نزاهــة وشــفافية إجــراءات ترســية العقــود ،وامتثالهــا لألنظمــة واللوائــح
والسياســات المعتمــدة.
• وجــود خطــة مطبقــة للتعامــل مــع المخاطــر ،وطــرق مواجهــة تلــك المخاطــر وآليــة
التعامــل معها.
• حماية أصول الشركة المختلفة ،وتفعيل أساليب رقابتها و الحفاظ عليها.
• توفيــر المــوارد والمهــارات الالزمــة األساســية لدعــم أعمــال الشــركة المختلفــة
التــي تســاعد فــي تحقيــق أهــداف الشــركة.
• التطبيــق و االمتثــال لجــدول الصالحيــات المعتمــد  ،وإجــراءات تطبيقهــا
اإللكترونيــة.
• سالمة وفعالية ودقة إجراءات حماية وأمن المعلومات.
• متانة ودقة إجراءات الضبط الداخلي.
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مجموعة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية
تقــوم مجموعــة المــوارد البشــرية والشــؤون اإلداريــة بتقديــم الدعــم والمســاندة
اإلداريــة لكافــة قطاعــات الشــركة ،باإلضافــة إلدارة المــوارد البشــرية ،والتــي
بدورهــا مســؤولة عــن اســتقطاب وتوظيــف المرشــحين المناســبين لشــغل
مختلــف المناصــب والوظائــف فــي المجــاالت المختلفــة لعمليــات الشــركة
وإبقائهــم والحفــاظ عليهــم .إلــى جانــب الممارســات اليوميــة للوظائــف والتــي
تشــمل :إدارة األجــور والمنافــع ،والوصــف الوظيفــي ،وتخطيــط التطويــر
الوظيفــي ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن المهــام األخــرى.
خــال عــام 2015م؛ تــم رفــع نســبة الســعودة بشــكل عــام بنســبة  ،٪11لتصــل
إلــى  ٪80فــي ديســمبر 2015م .كمــا تــم تدريــب  ٪71مــن الموظفيــن خــال عــام
( 2015مــا مجموعــه  810يــوم تدريبــي) باســتثمار يصــل الــى أكثــر مــن  630ألــف
ريــال ،باإلضافــة لعقــد  196دورة إلكترونيــة .وارتفــع معــدل رضــا الموظفيــن
بشــكل عــام بنســبة  ،٪20ليصــل إلــى  ٪78خــال عــام  .2015كمــا تــم تحقيــق زيــادة
فــي عــدد الموظفيــن بنســبة  ٪5خــال عــام 2015م .ويجــدر الذكــر بأنــه قــد تــم
نقــل فــرع الشــركة بمدينــة الريــاض مــن شــارع الملــك ســعود (المعــذر) إلــى طريــق
التخصصــي ،بجانــب مستشــفى المملكــة فــي منطقــة تجاريــة حيويــة وعلــى
مســاحة أكبــر ،ليســهل للعمــاء الوصــول إليــه.
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