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المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
إنه لمن دواعي الفخر واالعتزاز أن يتزامن إصدار هذا التقرير والذي يوجز أداء شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري خالل عام 2016م ،ومع
ً
واعتبارا
مرور  10ســنوات على انطالقة أعمال الشــركة في عام 2007م ،كأول شــركة متخصصة يرخص لها بمزاولة نشــاط التمويل العقاري.
ً
ماضية بطريقها نحو التقدم وإثبات الذات،
ً
عاما تلو اآلخر
من ذلك العام في وضع اللبنات األولى لمسيرتها العامرة بالتميز ،والتي آتت أكُلها
ومنهية عقدها األول بحزمة واسعة من اإلنجازات.
التحــدي ومضت بعزيمتها نحو األمام مســتندة فــي ذلك إلى رؤيتهــا العميقــة ،والتزامها بمفهوم
تمكنــت أمــاك العالميــة مــن خــوض غمار
ّ
«االبتــكار» و «المبــادرة» كركيــزة أساســية نحو النموُ ،يضاف إلى ذلك فريقنا من الكفاءات الوطنيــة المتميزة والقادر على الجمع بين تطلعات
الشركة في النمو ،وبين االستجابة الحتياجات العمالء ،مع الحرص على تقديم حلول تمويلية نوعية تمنح العمالء قيمة مضافة ،وتنوع أوسع
في تلبية متطلباتهم.
ولعل جميع هذه العوامل قد أســهمت وبشــكل مباشــر في ترســيخ مكانة «أمالك العالمية» في الســوق المحلية ،وتعزيز قدرتها التنافسية،
ودعم جهودها في توسيع قاعدة عمالئها ،وتنمية مظلة خدماتها ومنتجاتها ،وتحقيق نمو متواتر في أدائها المالي ،ودعم قاعدتها الرأسمالية،
والذي عكســتها نتائجها المحققة خالل الســنوات الماضية ،والتي كان آخرها ما حققته الشــركة من أداء إيجابي خالل العام الماضي 2016م،
رغم ما شهده قطاع التمويل العقاري كبقية القطاعات االقتصادية األخرى من تقلبات نتيجة هبوط أسعار النفط وارتفاع تكلفة اإلقتراض في
المملكــة و التــي ألقــت بظاللهــا على أداء العديد من كبريات الشــركات والجهات المنافســة العاملة في الســوق وتســببت في تراجع ملحوظ
في أدائها.
ً
وصوال إلى  274مليون ريال سعودي مقارنة مع  230مليون
نموا في إيراداتها بنسبة تزيد عن 19%
حيث حققت الشركة خالل العام 2016م
ً
ريــال ســعودي فــي العــام الســابق 2015م ،فــي الوقت الذي بلغ فيه صافي الربــح المحقق عن العام 2016م 105.7 ،مليون ريال ســعودي،
مقابــل  102.8مليــون ريــال ســعودي عــن عام 2015م وبارتفاع نســبته  2.8%فيما نما إجمالي األصول بنســبة  8.6%ليصل بنهاية ديســمبر
2016م إلى  3,291مليون ريال سعودي مقابل  3,030مليون ريال سعودي في العام السابق 2015م.
ً
تقديرا لدور أمالك العالمية الريادي في تنمية قطاع
وتكللت تلك النتائج اإليجابية بحصول الشــركة على مجموعة رفيعة من الجوائز التكريمية
ً
واعترافا بجودة منتجاتها وقدرتها التنافسية .حيث حصلت الشركة على جائزة «أفضل برنامج تمويل عقاري لألفراد بمنطقة
التمويل العقاري،
مكة المكرمة لعام 2015م عن قطاع شركات التمويل» وجائزة «أفضل برنامج تمويل للمطورين العقاريين بمنطقة مكة المكرمة لعام 2015م»
جدة للعقارات واإلســكان والتطوير العمرانــي 2016م ،وألحقتها بحصولها على
وذلــك علــى هامش مشــاركتها في النســخة األخيــرة لمعرض ّ
جائزة «أفضل برنامج تمويل لمشروعات التطوير العمراني لعام 2015م عن قطاع الشركات» في معرض الرياض للعقارات 2016م.
إن هذه اإلنجازات والتي تصب في ســجل الشــركة وتؤشــر على ما تتمتع به من كفاءة ومتانة واحترافية ،ما كان له أن يتحقق لوال ثقة ودعم
فضال عن وفــاء عمالئنا ووالئهم للشــركة كخيار تمويلي
مســاهمي الشــركة ،والجهــود المتفانيــة لفريــق العمل بها وإنتمائهم غيــر المحدود،
ً
موثــوق .فإلــى كل هــؤالء الشــكر والتقدير لمســاهمتهم البنّ اءة في الدفع بعجلة أمالك العالمية نحو تحقيــق تطلعاتها وكلنا أمل بأن نمضي
بمسيرة أمالك العالمية نحو المزيد والمزيد من النجاح واالزدهار.
وفي الختام أتقدم بالشــكر الجزيل لمســاهمينا وعمالؤنا لثقتهم في الشــركة وخدماتها وإلى وزارة التجارة واإلســتثمار وإلى مؤسســة النقد
العربي السعودي كذلك ،كما أتقدم بالشكر الجزيل للزمالء في مجلس اإلدارة وإلدارة الشركة ومنسوبيها على جهودهم ومساهمتهم في
تحقيق هذه اإلنجازات ونتطلع لتحقيق معدالت أداء أفضل خالل األعوام المقبلة بمشيئة الله.
والله الموفق ،،

رئيس مجلس اإلدارة
عبدالله صالح كامل

مجلس اإلدارة
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االستاذ
عبد الله صالح كامل
رئيس – غير تنفيذي

االستاذ

المهندس

االستاذ

االستاذ

عبد الرحمن ابراهيم الرويتع

عبد الله ابراهيم الهويش

صالح سعيد لوتاه

منصور عبد العزيز البصيلي

عضو غير تنفيذي

عضو منتدب

عضو غير تنفيذي

عضو مستقل

االستاذ
كامل بديع القلم

االستاذ

االستاذ

االستاذ

ماجد عبد الغني فقيه

فيصل عبدالله العمران

محمد عمر العيدروس

عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

الرؤية والمهام
والقيم
رؤيتنا
أن نكون الخيار األول في التمويل العقاري

مهمتنا
•تقديــم مجموعــة متكاملة من الحلــول التمويلية المبتكرة وذات
القيمــة المضافــة لعمالئنا والمبنية على أســس طويلة األمد
من الثقة والفائدة المتبادلة.
•تعظيــم القيمــة المســتدامة الســتثمارات مســاهمينا بتحقيــق
التوازن بين العائد االقتصادي لالستثمار والمخاطر.
•تمييز موظفينا كمواد ثمينة وتحفيزهم إلطالق مكامن إبداعهم
وتوسيع مدارك المعرفة لديهم.
•تفعيــل المشــاركة بشــكل بنــاء لتحقيق طموح التملــك العقاري
ألفراد مجتمعنا.
قيمنا
التميــز والتطور واإلبــداع لمواكبة كافة
اإلبتــكار :الســعي دوما الى
ّ
المستجدات في قطاع أعمالنا.
القيــادة :البقــاء فــي الصــدارة بأعلــى المقاييــس فــي كل أعمالنــا
لتقديم قيمة مضافة توازي احتياجات عمالئنا وأكثر.
الثقة :الحفاظ على عالقات قوية ومتينة مع جميع شركائنا أساسها
الشفافية والعدالة واألنصاف والتقدير المتبادل.
الكفاءة:العمــل علــى تطويــر قدراتنــا الرياديــة مــن خــال التعامــل
باحترافية وجدارة ونظره شمولية.
المسؤولية :اإللتزام بتحقيق عوائد مستدامة ونمو متوازن لعمالئنا
ومساهمينا وموظفينا وكافة أطياف مجتمعنا.
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لمحة عامة حول
شركة أمالك العالمية
نشـأت شـركة أملاك العالميـة للتمويـل العقـاري وبـدأت نشـاطها
كشـركة سـعودية مسـاهمة مقفلة عام 2007م ،واتخذت من مدينة
ً
ً
مال مدفوع قدره  900مليون
رئيسـيا لها وذلك برأس
مقرا
الرياض
ٍ
ريال سعودي.
أمالك العالمية للتمويل ،هي الشركة األولى والرائدة بين شركات
التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية التي حصلت على
ترخيـص لممارسـة التمويـل العقـاري كنشـاط مـن مؤسسـة النقـد
العربي السعودي «ساما» وفق اللوائح التنفيذية ألنظمة التمويل
العقاري التي أقامتها مؤسسة النقد.
ال تقتصـر ريـادة الشـركة علـى كونهـا األولـى فقـط ،بـل لكونهـا
السـباقة فـي توفيـر حلـول تمويـل عقاريـة مبتكـرة لـكل مـن قطاعـي
ً
معا ،وفق أحكام الشـريعة اإلسلامية وبإشـراف
الشـركات واألفراد
ً
عـددا مـن العلمـاء والمشـايخ ذو
هيئـة الرقابـة الشـرعية التـي تضـم
خبرة ومعرفة عميقة بالمصرفية اإلسالمية.
تدرك شركة أمالك أهمية التمويل العقاري للمستقبل في المملكة،
كما تتفهم إحتياجات السـوق لتمويل المشـاريع المسـتقبلية وتملك
األفراد للوحدات السكنية ،والتحديات التي تشوب طريق نجاح هذه
المشـاريع .كمـا أن مجمـوع مـا مولتـه الشـركة منـذ نشـأتها تجاوز 6.7
مليار ريال مما ساهم في تطوير أكثر من  100مشروع سكني وأكثر
من  9000وحدة سكنية ممولة في قطاع األفراد.
بعـون اللـه وتوفيقـه ثـم بالخبـرات العريقـة التـي تمتلكهـا الشـركة،
سـنتمكن مـن تلبيـة إحتياجـات عمالئنـا ورفـع معاييـر الجـودة النوعيـة
فـي الحلـول التمويليـة العقاريـة (السـكنية والتجاريـة) والتقيـد بقيـم
مجتمعنـا النبيلـة سـاعين إلـى تحقيـق رضـا عمالئنـا واسـتمراريته من
خالل توثيق شـراكتنا معهم بالمصداقية والشـفافية وتقديم الدعم
التمويلـي االسـتثماري لهـم عبـر اإلستشـارات مـن قبـل فريـق عمـل
مـدرب ليتمكنـوا مـن تحقيـق طموحاتهـم وتطلعاتهـم المسـتقبلية،
ضمن رؤيتها للنهوض بقطاع التمويل العقاري في المملكة العربية
السعودية.
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نبذة عن قطاعات وإدارات الشركة

الشركة على إدارة كافة المخاطر ذات العالقة بنشاطها.

نبذة عن أهم قطاعات وإدارات الشركة بحسب الهيكل التنظيمي :

قطاع االستراتيجية

ُيعنــى قســم االســتراتيجية بإعــداد الخطــط الخاصــة بالشــركة ومراقبــة
تنفيذهــا بغــرض تحقيق األهداف المرجوه وكذلك إعداد ورســم المشــاريع
االســتراتيجية التــي تهــدف الى تطوير البنية التحتية للشــركة بما في ذلك
دراســة وتحليــل أوضــاع الســوق حتــى يتم اإلســتفادة من الفــرص ونقاط
القوة والتعامل مع نقاط الضعف والتحديات.

قطاع الشركات

يقــدم قطــاع الشــركات مجموعة متنوعة وواســعة من المنتجــات والحلول
التمويليــة التــي تتوافــق مــع متطلبــات العمــاء مــن شــركات وأشــخاص
ذو إمكانيــات ماليــة عاليــة تتوافــق مــع أحكام الشــريعة اإلســامية .كما أن
اســتراتيجية أمــاك العالميــة تــدور حــول إقامــة عالقــة طويلــة المــدى مع
عمالئها مما يمكنها من فهم متطلبات أعمالهم وتقديم الحلول التمويليه
ً
ووصوال الى الشركات
بدءا من الشركات المتوسطة الحجم
المتميزة لهم
ً
الكبيــرة واألشــخاص ذوي المــاءة المالية ،حيث بلغ معــدل النمو في عام
2016م للمحفظة التمويلية للشركات .9.4%

قطاع األفراد

يحــرص دومــا قطــاع األفــراد إلــى ابتــكار منتجــات وحلــول تمويلية ســكنية
لشــريحة األفراد ،حيث يحرص دائما على إحاطة عمالئه بمنظومة متكاملة
مــن الخدمــات والمنتجــات التمويلية الســكنية ذات القيمــة المضافة التي
تســاهم فــي تحقيــق أحالمهــم فــي امتــاك بيــت العمــر ،لذا فــإن قطاع
ً
جاهدا وعبر فريق عمل متفاني إلى تلبية احتياجات العمالء
األفراد يسعى
فــي الحصــول على حلول تمويلية مبتكــرة ،حيث بلغ معدل النمو في عام
 2016م للمحفظة التمويلية لالفراد .9.83%

قطاع اإلستثمار:

قطاع المالية والتخطيط:

تتولى إدارة المالية والتخطيط عدد من المسؤوليات منها تنفيذ ومطابقة
اإلجــراءات الماليــة للشــركة ،واســتكمال أعمــال الدفــع وإدارة النقديــة
والتســهيالت االئتمانيــة وإدارة عمليــات التحــوط ،كمــا تعمــل اإلدارة على
إعداد التقارير المالية والرقابية وتقارير األداء والتقارير اإلشــرافية للشــركة
وللقطاعات الداخلية ،وقد حققت اإلدارة خالل العام عدد من األهداف من
ضمنها تطوير األداء ،وتطوير األســاليب الرقابية ،والتوســع في استخدام
البرنامــج المالــي واإلداري للشــركة ليشــمل المدفوعــات والمطابقــات
وحسابات البنوك.

قطاع العمليات وتقنية المعلومات:

يعتبــر قســم تقنيــة المعلومــات ضمــن الركائــز األساســية واإلســتراتيجية
لعام 2016م وذلك من خالل تزويد الشــركة بالمعلومات والتقارير الالزمة
والدقيقة في الوقت المناسب كما يجب أن يوفر مستويات معقولة من
معايير الحماية وأمن المعلومات .ومن اهم المشــاريع لتقنية المعلومات
والتي بدأت في عام 2016م هي إنهاء الدراسات المالية والتقنية الالزمة
لتحديث أنظمة الشــركة والذي من شــأنه النهوض بجــودة التقارير وخفض
التكاليف عن طريق أتمتة المعلومات وقد تم اإلستعانه بشركة متخصصة
في هذا المجال.

قطاع الموارد البشرية واإلدارية:

تقوم مجموعة الموارد البشــرية والشــؤون اإلدارية بشــكل رئيس بتقديم
الدعــم والمســاندة اإلداريــة لكافــة قطاعــات الشــركة ،حيث أنها مســؤولة
عن اســتقطاب وتوظيف المرشــحين المناسبين لشــغل مختلف المناصب
والوظائف في الشــركة والتأكد من توفر البيئة المناســبة لهم .كما قامت
إدارة المــوادر البشــرية بالتعــاون مــع اإلدارت االخــرى وبمشــاركة شــركة
متخصصة في هذا المجال في عام 2016م من االنتهاء من مشروع إعادة
صياغــة الهيــكل التنظيمــي واإلداري للشــركة وذلــك بهــدف رفع مســتوى
األداء وزيادة االنتاجية وتسهيل اجراءات العمل .

مــن خــال شــراكات متعــددة مــع مجموعــة مــن المطورييــن العقارييــن
السعوديين ،يقوم قطاع اإلستثمار في شركة أمالك العالمية بإستثمارات
رأسمالية في عدد من المشروعات العقارية السكنية.

ونجحت إدارة الموارد البشــرية في رفع نســبة السعودة بنسبة  11%عام
2016م لتصــل إلــى  80%في ديســمبر 2016م .كما تم تدريب  71%من
الموظفين فيما يعادل  810يوم تدريبي خالل عام 2016م.

ً
وتماشــيا مــع نظام التمويــل العقاري
وتوافقــا مــع األنظمــة ذات العالقة
والترخيــص الممنــوح مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي عــام
2014م ،فقد تم إيقاف اإلســتثمارات الرأســمالية في المشاريع العقارية
ً
حاليا على االنتهاء من هذه المشاريع ويتوقع أن تتم تصفيتها
ويتم العمل
بنهاية عام 2018م.

قامت إدراة الشؤون اإلدارية بنقل فرع المنطقة الشرقية إلى مقر أفضل
في مدينة الخبر لتوفير خدمة أفضل لعمالئها باإلضافة إلى تحسين مقر
العمل في المركز الرئيسي وفرع المنطقة الغربية وذلك لتوفير بيئة عمل
مناسبة لمنسوبي الشركة وعمالئها .

قطاع االئتمان والمخاطر

يقــوم قطاع االئتمان بدارســة وتحليل طلبات األفراد والشــركات قبل منح
التمويــل وذلــك مــن خالل معايير ائتمانيــة متقدمة بهــدف تقليل المخاطر
والتأكــد مــن إمكانيــة العمــاء الماليــة .وكذلــك قامــت إدارة الشــركة فــي
2016م مــن اإلنتهــاء مــن دراســة شــاملة والتي من شــأنها تحســين قدرة

أمانة الهيئة الشرعية:

تصنف أمانة الهيئة الشــرعية كجهاز فني وإداري تأســس بغرض مســاندة
الهيئة الشــرعية في تحقيق أهدافها وأداء أعمالها وذلك من خالل دراســة
معامــات الشــركة وأنشــطتها دراســة شــاملة ،وتجهيزهــا للعــرض علــى
الهيئة الشــرعية إلصدار ما يلزم بشــأنها ،وصياغة جميع ما ينتج عن الهيئة
الشــرعية ،ومتابعتــه وتبليغــه إلدارات الشــركة ،والعمل علــى توثيق ذلك،
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والتحقــق مــن مطابقــة جميــع أعمال الشــركة وإجراءاتهــا التنفيذيــة ألحكام
الشريعة اإلسالمية حسب القرارات الصادرة من الهيئة الشرعية.

إدارة اإللتزام:

تعمل إدارة اإللتزام على متابعة كل ما يستجد من أنظمة أو تعديالت تطرأ
عليهــا وترجمــة تلــك التغيرات والمســتجدات على اللوائح الداخلية للشــركة
ً
عددا من التعديالت
لضمان اإللتزام التام باألنظمة ،حيث أجرت عام 2016م
امتثاال للتغيرات التي طرأت على األنظمة والقوانين
على اللوائح الداخلية
ً
التي تخضع لها شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري.
كمــا قامــت إدارة اإللتــزام بالعمــل علــى إعــداد تقريــر ربع ســنوي عن مدى
التزامهــا باألنظمــة يقدم إلى لجنة المراجعة ،ومن ثم إلى مجلس اإلدارة،
يتضمــن المخاطــر المتعلقة باإللتزام ومكافحة غســل األمــوال التي تواجه
ً
متضمنــا العمليــات واإلجــراءات القائمــة وإقتــراح أي تعديــات أو
الشــركة
تغيــرات عليهــا .كمــا تــم تدريب أغلب موظفين الشــركة خالل الســنة على
اإللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقد كان لهذا أثر إيجابي
في تعزيز ثقافة اإللتزام بين الموظفين .كما تم مراجعة مؤشرات االشتباه
بعمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتحديــث قائمــة المؤشــرات
والتعميم لموظفي الشركة للعمل بموجبها.
ً
علما بأنه ال يوجد أي قيود احتياطية أو غرامات مالية مفروضة على شركة
أمــاك العالميــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي أو مــن أية جهة
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خالل عام 2016م.

إدارة المراجعة الداخلية:

ً
جزءا ال يتجزّ أ من إطار اإلدارة الداخلية والحوكمة
تعد إدارة المراجعة الداخلية
فــي الشــركة .حيث يبــرز دورها في مراجعة أعمال الشــركة ومدى توافقها
مــع السياســات الموضوعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو اللجــان المنبثقــة
منــه .كذلــك تتبع إدارة المراجعة الداخلية خطط وسياســات معتمدة لتقييم
وتحســين فاعليــة الرقابة الداخليــة والمخاطر والحوكمــة وجميعها متوافقة
مــع أفضل الممارســات والمعاييــر .إضافة إلى ذلك تقــوم إدارة المراجعة
الداخلية برفع تقارير ربع سنوية للجنة المراجعة تتضمن المالحظات ونقاط
الضعــف الخاصــة بتطبيــق إجــراءات الرقابــة الداخلية باإلضافة إلى دراســة
التأثيــرات المحتملــة علــى ســامة إجــراءات العمــل والمعامــات الخاصــة
بالشــركة ،مــع تســليط اإلهتمــام علــى األنشــطة ذات المخاطــر العاليــة
والمتوســطة ،كما يتضمن كل تقرير على التوصيات الخاصة بآلية التعامل
مــع هــذه المالحظــات لرفــع مســتوى إجــراءات الرقابــة الداخليــة والحوكمة
وإدارة المخاطر.
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استعراض النتائج المالية للشركة

شهد العام 2016م عدد من التحديات للشركة منها ارتفاع تكلفة التمويل
والتوجــه الحكومــي لترشــيد اإلنفــاق ،وانخفــاض الطلــب علــى المنتجات
العقاريــة نظــرا لترقــب العمالء نتائج تطبيــق برامج وزارة اإلســكان لتطوير
القطــاع العقــاري ،إال أن الشــركة عملت على تجــاوز تلك التحديات لتحقق
نتائج مميزة بالمقارنة مع الشركات العاملة في القطاع المالي ،فقد زاد
إجمالي ايرادات الشــركة بنســبة  19.10%لتصل إلى  273.8مليون ريال
مقارنــة مــع 230مليــون ريال فــي العام 2015م ،علــى الرغم من أن ()1
انخفاض أرباح المحفظة االســتثمارية بنســبة  35%بالمقارنة مع  2015و
( )2ارتفــاع مصاريف التمويل بنســة  67.9%لألســباب الــوارد ذكرها أدناه
فقد تمكنت الشــركة من تســجيل نمو قدره  2.8%في أرباحها بعد الزكاة
والضرائــب بلغــت  105.74مليــون للســنة المنتهية فــي 2016/12/31م
وقــد تحقــق هــذا االرتفاع نتيجة الســيطرة علــى المصاريف وزيــادة النمو
فــي المحفظــة التمويليــة وتحقيق هوامــش ربحية عاليــة لجميع قطاعات
التمويل.
ً
وتوافقا مع استراتيجية الشركة بالتركيز على نشاط التمويل وعلى الرغم
مــن زيــادة مصاريــف التمويــل مــن  48.7مليــون ريــال فــي عــام 2015م
الى  81.8مليون ريال ســعودي في عام 2016م بـــواقع  33مليون ريال
وبنســبة  67.9%تمكنت الشــركة من زيادة أرباحها من أعمالها األساســية
( التمويــل ) بمبلــغ  10.10مليــون ريال وبنســبة  12.20%مقارنة مع عام
 2015م وذلــك بعد اســتبعاد أرباح نشــاط االســتثمار والــذي يتم تصفيته
ً
ً
توافقا مع أنظمة مؤسســة النقد العربي الســعودي ذات العالقة.
حاليا
ً
علما بأن ارتفاع مصاريف التمويل يعود بشــكل رئيســي الى زيادة تكلفة
ســعراالقتراض بيــن البنــوك الســعودية ( )SIBORوزيــادة حجــم القــروض
لتمويل األعمال األساســية ،إال أن تحســين فعالية إدارة النقدية وتنفيذ
عــدد مــن عمليــات التحــوط كان لهــا أثــر فــي تخفيــف حــدة ارتفــاع تكاليف
التمويل.
كما ارتفعت المصاريف التشغيلية للسنة المالية 2016م بنسبة 8.20%
مقارنة مع عام 2015م بما يتماشى مع ارتفاع اإليرادات التشغلية والتي
ارتفعــت بأكثــر مــن ضعفي مصاريف التشــغيل وبنســبة  19%عن العام
المنصرم واســتمرار الشــركة في االستثمار في تعزيز البنية التحتية لدعم
نمو أعمال الشركة على المدى الطويل.
ارتفــع مخصــص االئتمان العام الى  1.55%مقارنة  1.4%للعام 2015م
مــن إجمالــي محفظة التمويل وهــذا االرتفاع يعود بســبب تغير العوامل
اإلقتصادية وهو ما يتماشى مع توجه الجهات التمويلية.
وتظهر نتائج 2016م نمو في موجودات الشركة لتبلغ  3,291مليون ريال
أي بنســبة نمــو  8.6%عــن العام  ،2015وتركزت الزيــادة في المطلوبات
فــي أرصــدة التمويل من البنوك نتيجة التوســع في أعمال الشــركة حيث
زادت أرصدة القروض من  1,855لتصل الى  2,092مليون ريال بمعدل
 12.78%وبمبلــغ  237مليــون ريال ،وارتفعــت حقوق الملكية لتصل الى
 1,135مليــون ريــال بزيــادة تبلــغ  37مليــون او  3.4%بعــد توزيــع أربــاح
المســاهمين فــي الشــركة خالل عــام  2016م وبمبلــغ  67.5مليون ريال
وذلــك عــن عــام  2015م ،و تواصــل الشــركة تحقيق عوائد مناســبة على
رأس المــال ،حيــث بلــغ العائد على حقــوق الملكيــة  9.47%وبلغت ربحية
السهم  1.17ريال.
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األداء التشغيلي
لشركة امالك العالمية خالل  5سنوات
المؤشرات المالية

2012

2013

2014

2015

2016

إجمالي اإليرادات*

110,473

143,559

189,157

229,989

273,847

المصاريف البنكية*

10,807

17,246

34,432

48,719

81,809

الدخل قبل الزكاة*

51,026

72,673

87,745

105,861

109,040

صافي الدخل*

49,308

70,233

84,729

102,880

105,747

1,399,787

1,860,725

2,550,275

3,030,448

3,291,433

944,863

1,019,396

1,034,997

1,097,879

1,135,188

معدل العائد على حقوق الملكية

5.41%

7.15%

8.25%

9.65%

9.47%

معدل العائد على الموجودات

3.88%

4.31%

3.84%

3.69%

3.35%

 0.81ريال

 0.94ريال

 1.14ريال

 1.17ريال

29.9%

31.8%

21.6%

19.1%

*بآالف الرياالت السعودية

إجمالي الموجودات*
حقوق الملكية*

ربحية السهم
النمو في اإليرادات

 0.57ريال

36.6%
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المعايير المحاسبية

منذ عام  2014م والشــركة تتبع أنظمة مؤسســة النقد العربي الســعودي
فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ( ،)IFRSوتعمل الشركة
علــى التماشــي مــع التغيــرات فــي المعاييــر وال تتوقــع الشــركة أن يكون
هنــاك أثــر جوهري علــى القوائم المالية عند تطبيق تلــك المعايير المخطط
تطبيقها في الفترات القادمة.

المصادر التمويلية

تحتفــظ الشــركة بحــدود إئتمانية كافيــة لتمويل عملياتها المســتقبلية حيث
بلغــت الحــدود اإلئتمانيــة اكثــر مــن  3,146مليــون ريــال ســعودي بنهايــة
العــام 2016م .وتبلــغ الحــدود المتاحــة للتوســع فــي أعمــال الشــركة مبلغ
1,046مليــون ريــال نهايــة العــام 2016م ،وتبلغ نســبة المديونيــة لحقوق
الملكية (الرافعة) في حدود ضعفي حقوق الملكية ،ولدى أمالك العالمية
للتمويل العقاري سيولة كافية لتحقيق خططها لعام 2017م.
تتخــذ شــركة أمــاك تدابيــر احترازية للتحــوط من ارتفــاع أســعار االقتراض،
كمــا أنهــا تدرس المزايا االقتصادية لمراكز التحــوط الجديدة من خالل النظر
إلى التوجهات الناشــئة في العوائد وظروف الســيولة المحلية .باإلضافة
إلــى أنهــا تــدرس خيارات الشــركة بيــن مبادلة الربــح المتغيــر باإلقتراض أو
االقتراض بسعر ثابت ضمن مساعيها لترشيد التكلفة .كما تدرس الشركة
خــال الفترة المســتقبلية تنويــع المصادر التمويلية للشــركة من خالل بيع
محافظ تمويلية للمصارف السعودية.

الربط الزكوي عن سنوات سابقة

تعتبــر القضايــا المتعلقــة بالزكاة والــوارد ذكرها في القوائــم المالية إحدى
التحديــات الرئيســة التي يواجههــا قطاع التمويل و شــركة أمالك العالمية
على حد ســواء والتي من شــأنها تقويض الجدوى االقتصادية لإلســتثمار
في شركات التمويل والمصارف.
اعترضــت شــركة أمــاك على الربط الزكــوي لمصلحة الــزكاة وضريبة الدخل
لألعوام من  2012 –2007م ،ثم استأنف االعتراض أمام لجنة اإلستئناف
العليــا بعــد قــرار اتخذته اللجنــة اإلبتدائية ضد موقف أمــاك العالمية نحو
الربــط الزكــوى بمبلــغ  39.5مليون ريال ســعودي خالل العــام  2007وحتى
عام 2010م.
ً
حاليــا أمــام لجنــة االســتئناف العليا للســنوات لألعوام
اإلعتــراض المقــدم
 2007وحتــى 2010م ،فقــد صدر به خطــاب ضمان مصرفي  .وقد قامت
الشــركة باإلفصــاح عــن الضمــان ضمــن المطالبــات المحتملــة ولــم يتــم
تخصيص أي احتياطي له في القوائم المالية.
قدمــت الشــركة اعتــراض آخــر على مبلــغ  44.2مليون ريال مــن عام 2011
وحتى عام 2012م وال تزال القضية معروضة أمام لجنة االعتراض الزكوية
االبتدائية األولى.
تتخذ الشركة مبادرات وتدابير لمعالجة قضية احتساب الوعاء الزكوي ،حيث
ً
جهودا
قدمــت دراســة إلــى الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة و التي تبــذل
إلزالــة العقبــات التي تواجه ســوق التمويل العقاري فــي المملكة ،والتي
ً
عائقا لنمو تطور ســوق اإلسكان والتمويل العقاري .إن
ان اســتمرت تعتبر
شركة أمالك العالمية عملت وبشكل وثيق مع مجموعة من أصحاب الخبرة

في مجال الشريعة والزكاة والضريبة لصياغة وعرض القضية على الجهات
الحكوميــة المختصــة وعلــى أعلى المســتويات إلعادة النظر فــي التطبيق
الحالي للزكاة ،آملين بتجنب تأثيرها السلبي على المصالح الوطنية.

مجلس إدارة الشركة واللجان

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء  ،وهم األعضاء
التالية أسمائهم:
		
 .1األستاذ عبد الله صالح كامل

رئيس – غير تنفيذي

 .2المهندس عبد الرحمن ابراهيم الرويتع

عضو غير تنفيذي

 .3األستاذ عبد الله ابراهيم الهويش

العضو المنتدب

		
 .4األستاذ صالح سعيد لوتاه

عضو غير تنفيذي

 .5األستاذ منصور عبدالعزيز البصيلي

عضو مستقل

		
 .6األستاذ كامل بديع القلم

عضو غير تنفيذي

		
 .7األستاذ ماجد عبد الغني فقيه

عضو غير تنفيذي

		
 .8األستاذ فيصل عبدالله العمران

عضو غير تنفيذي

		
 .9األستاذ محمد عمر العيدروس

عضو غير تنفيذي

أبرزمهام مجلس اإلدارة

ويتولــى مجلــس اإلدارة القيــام بمهامــه الموضحــة فــي نظــام الشــركة
األساسي والئحة عمل مجلس اإلدارة ،ومن أبرزها:
•الموافقــة علــى الخطــط االســتراتيجية واألهــداف الرئيســية للشــركة
وآليات تطبيقها
•تقييم األداء التشغيلي العام مقارنة بالخطط واألهداف االستراتيجية
المعتمدة
•الموافقة على البيانات المالية الفصلية والقوائم المالية الختامية
•وضــع قواعــد أنظمــة الرقابــة الداخليــة ،الحوكمــة ،إدارة المخاطــر
واإلشــراف عليهــا ،والموافقــة علــى سياســات وإجــراءات التأكــد من
اإللتزام للقوانين واللوائح.

يوضح الجدول اآلتي ،عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل عام
ّ
ً
موضحا فيه أسماء الحاضرين:
2016م و سجل حضور كل إجتماع
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10
مارس

اسم العضو
األستاذ

عبد الله
صالح كامل

13
يونيو

20
سبتمبر

18
ديسمبر

مجموع

النسبة

2

50%

المهندس

عبد الرحمن
ابراهيم

4

100%

الرويتع

األستاذ عبد

الله ابراهيم
الهويش

4

100%

األستاذ
صالح
سعيد لوتاه

3

75%

االستاذ منصور
عبدالعزيز البصيلي

3

75%

األستاذ
كامل بديع
القلم

3

75%

األستاذ
ماجد عبد
الغني

3

75%

فقيه

األستاذ فيصل عبدالله
العمران

4

100%

األستاذ محمد عمر
العيدروس

4

100%

الحضور

موجود

معتذر

اللجنة التنفيذية

تشــكلت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الشــركة للدورة الحالية
من خمسة أعضاء وهم :
 .1عبدالله ابراهيم الهويش

رئيس – تنفيذي

		
 .2محمد عمر العيدروس

عضو غير تنفيذي

		
 .3ماجد عبد الغني فقيه

عضو غير تنفيذي

		
 .4فيصل عبدالله العمران

عضو غير تنفيذي

		
 .5عبدالله تركي السديري

عضو تنفيذي

الجــدول التالــي يوضح أســماء أعضــاء اللجنة وعــدد االجتماعــات المنعقدة
خالل العام المالي 2016م:
1
مارس

اسم العضو

األستاذ عبد
الله بن إبراهيم
الهويش

4

األستاذ محمد
عمر العيدروس

األستاذ ماجد
عبد الغني
فقيه

األستاذ
عبدالله بن
تركي السديري

الحضور

أغسطس

مجموع
3

األستاذ
فيصل عبدالله
العمران

موجود

29
مايو

23

13
ديسمبر

النسبة
75%

100%

4

100%

4

100%

4

100%

معتذر

أبرزمهام اللجنة التنفيذية

•مراجعــة اســتراتيجيات وأهــداف الشــركة وتقديم توصياتهــا للمجلس
بهــذا الخصــوص ،ومراجعــة موازنــة العمليــات وموازنــة المصاريــف
الرأسمالية.

•مراجعــة خطــط األعمال والعمليات والخطــط المالية المقترحة وتقديم
توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.
•اإلشــراف واستالم تقارير المشــاريع اإلستراتيحية ومراجعة سياسات
وإجــراءات العمــل فــي الشــركة فيمــا عــدا السياســات واإلجــراءات
المحاسبية.
•الموافقــة علــى الخطــط التشــغيلية الســنوية والميزانيــات الماليــة
التقديرية للشركة قبل رفعها لمجلس اإلدارة العتمادها.
•تقــوم اللجنــة التنفيذيــة بالموافقــة علــى االقتــراض لتمويــل نشــاط
الشركة التمويلي واالستثماري.

أمالك العالمية
Amlak International

2016

التقرير السنوي
Annual Report

لجنة المخاطر

تشــكلت لجنة المخاطر و اإلئتمان المنبثقة عن مجلس إدارة الشــركة للدورة
الحالية من خمسة أعضاء وهم:

ً
تأمينيا من قبل شركة أمالك
المخاطر التي يتم تغطيتها
العالمية للتمويل العقاري

1 .1التأمين على الحياة بالنسبة لعمالء شركة أمالك العالمية.

 .1عبدالله ابراهيم الهويش

رئيس  -تنفيذي

		
 .2محمد عمر العيدروس

عضو تنفيذي

 .3فيصل عبدالله العمران

عضو غير تنفيذي

 .4محمد بن عبدالعزيز الشايع

عضو مستقل *

3 .3التأميــن علــى العقــارات ضد جميــع المخاطر المحتملة بالنســبة لعمالء
شركة أمالك العالمية.

		
 .5عبدالله تركي السديري

عضو غير تنفيذي

لجنة المراجعة

2 .2التأميــن علــى العجــز الجزئــي والكلــي بالنســبة لعمــاء شــركة أمــاك
العالمية.

الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء اللجنة وعدد االجتماعات المنعقدة
خالل العام المالي 2016م:
1
مارس

اسم العضو

29
مايو

23

أغسطس

13
ديسمبر

األستاذ عبد
الله بن إبراهيم

مجموع

النسبة

3

75%

الهويش

األستاذ
عبدالله بن

4

100%

تركي السديري
األستاذ محمد
عمر العيدروس

4

100%

4

100%

4

100%

األستاذ محمد

عبدالعزيز
الشايع

األستاذ
فيصل عبدالله
العمران

الحضور

موجود

معتذر

*من خارج أعضاء مجلس اإلدارة

أبرزمهام لجنة المخاطر

1 .1وضع استراتيجية عمل واضحة ومكتوبة وسياسات مكتوبة ألدارة المخاطر
وتحديد جميع انواع المخاطر ذات العالقة وطريقة التعامل معها
2 .2وضع األجراءات المناســبة للكشــف المبكر والشــامل للمخاطر وتقييمها
وادارتها ومراقبتها وإعداد التقارير في شأنها
3 .3مناقشة تقرير المخاطربشكل ربع سنوي ورفعه لمجلس األدارة متضمنا
القرارات المتخذه في شأنه
 4 .4مراجعة السياسات واالنظمة المتعلقة بأنشطة إدارة المخاطر
5 .5مراجعة المخصصات العامة للشركة ووضع حد أعلى للتعرضات الكبيرة
6 .6دراسة المعالجة المناسبة للحسابات المتأخرة عن السداد

تشكلت لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة للدورة الحالية من
ثالث أعضاء وهم :
رئيس مستقل*

		
 .1محمد عبدالعزيز الشايع
 .2سامي عبدالسالم وهيبه
		
 .3كامل بديع القلم

عضو مستقل*
عضو غير تنفيذى

الجــدول اآلتــي يوضح أســماء أعضاء اللجنــة ،وعدد االجتماعــات المنعقدة
خالل العام المالي  2016م:
25
فبراير

اسم العضو

األستاذ محمد
عبدالعزيز
الشايع
األستاذ سامي
عبدالسالم
وهيبة
األستاذ كامل
بديع القلم
الحضور

موجود

10
مايو

معتذر

28

يوليو

20
أكتوبر

28
ديسمبر

مجموع

النسبة

5

100%

3

60%

5

100%

*من خارج أعضاء مجلس اإلدارة

أبرز مهام لجنة المراجعة

•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالموافقــة علــى تعييــن أو إعــادة تعييــن
المراجعيــن الخارجيين ،ويشــمل هذا ضمان تمتــع المراجعين الخارجيين
المرشحين بالخبرات الالزمة لمراجعة أعمال الشركات المالية.
•التاكــد مــن إســتقالل المراجعين الخارجيين عن الشــركة وأعضاء مجلس
اإلدارة أو اإلدارة العليا في الشركة.
•التاكــد مــن إســتقالل إدارتــي المراجعــة الداخليــة و اإللتــزام فــي أداء
مهامهمــا ،والتحقــق من عدم وجود أي قيــد على أعمالهما أو وجود ما
يمكن أن يؤثر سلبا على أعمالهما.
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•مناقشــة القوائم المالية السنوية األولية مع المراجع الخارجية واإلدارة
العليا للشركة قبل التوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.
•دراسة خطة وميثاق المراجعة الداخلية والموافقة عليهما.
•دراسة دليل سياسة وإجراءات إدارة المراجعة الداخلية ورفع التوصيات
لمجلس اإلدارة إلعتمادة والموافقة عليه.
•دراســة تقاريــر المراجعييــن الداخلييــن والخارجيين وتقاريــر إدارة اإللتزام
وابداء الرأي بها ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة.
•مراجعــة ميثاق عمل لجنــة المراجعة و الرفع لمجلس اإلدارة بالتوصيات
إلعتمادهــا من قبــل الجمعيــة العمومية يتضمن قواعد ومســؤوليات
والتزامات اللجنه.
•اإلطــاع علــى جميع الســجالت والمســتندات والالزمــة ألداء أعمالها،
واإلســتعانة بأي جهة إستشــارية من خارج الشركة للقيام بمهام محددة
من أجل مساعدتها في أداء عملها.

النقاط االساســية التي وردت في تقرير لجنة المراجعة
السنوي :

•التوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة على إعادة تعيين المراجع •	
التوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة على إعادة تعيين المراجع الخارجي
 E&Yلمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية
للعام 2016م والربع االول من العام .2017

لجنة المكافأت و الترشيحات

تشــكلت لجنــة المكافــآت والترشــيحات المنبثقــة عــن مجلس إدارة الشــركة
للدورة الحالية من أربع أعضاء وهم
 .1منصور عبدالعزيز البصيلي

رئيس مستقل

 .2صالح سعيد لوتاه

عضو غير تنفيذي

		
 .3كامل بديع القلم

عضو غير تنفيذي

		
 .4ماجد عبد الغني فقيه

عضو غير تنفيذي

الجــدول التالــي يوضح أســماء أعضــاء اللجنة وعــدد االجتماعــات المنعقدة
خالل العام المالي  2016م :
اسم العضو

األستاذ منصور بن
عبدالعزيز البصيلي
األستاذ صالح بن
سعيد لوتاه
األستاذ كامل بديع
القلم
ماجد عبدالغني
فقيه

10
مارس

20

سبتمبر

8
ديسمبر

مجموع

النسبة

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

•مناقشــة القوائــم الماليــة الســنوية األولية للعام 2016م مــع المراجع
الخارجي والتوصية لمجلس بإعتمادها والموافقة عليها.
•مراجعــة أهــم النقــاط الــواردة فــي تقاريــر المراجــع الداخلــي والخارجي
وتقاريــر إدارة اإللتــزام ورفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة بشــأنها.
المتخذة مــن ِق َبل إدارة
باإلضافــة إلــى مراجعــة االجــراءات التصحيحيــة ُ
الشركة والخاصة بمالحظات المراجع الداخلي والخارجي وإدارة اإللتزام
ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة إن وجدت.
•دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية للعام 2017م والموافقة عليها.
•دراسة ميثاق لجنة المراجعة المحدث ورفعه الى أعضاء مجلس اإلدارة
لالطالع وابداء الرأي قبل رفعه للجمعية العمومية إلعتمادة.
•مراجعــة ســير خطــة عمــل المراجــع الداخلــي بشــكل ربــع ســنوي للعام
2016م.
•دراســة التقريــر الخــاص بتقييــم أداء اللجنــة وابــداء الــرأي حولــه ورفعه
لمجلس اإلدارة إلعتماده.
•إعــداد تقريــر ســنوي يوضــح رأي اللجنــه بمــدى فاعليــة نظــام الرقابــة
الداخلية ،الحوكمة ،إدارة المخاطر لدى الشركة ومناقشة رأي اللجنة مع
إدارة الشركة العليا واإلطالع على الخطط واإلجراءات المعدة لإلحتفاظ
مرض ،حيث أظهر التقرير السنوي للجنة المراجعة
ٍ
بمستوى رقابي عام
مرض للعام 2016م.
ٍ
حصول الشركة على مستوى رقابي عام

الحضور

موجود

معتذر

أبرزمهام لجنة المكافآت والترشيحات

•تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه ،كمــا تقــوم اللجنــة
بتحديــد جوانــب القوة والضعف في المجلس و لجانه ،واقتراح معالجة
أي قصور.

•متابعــة اســتمرارية اســتقاللية األعضــاء بشــكل ســنوي ،وضمان عدم
وجود أي تعارض في المصالح إذا كان العضو يشــغل منصب عضوية
مجلس إدارة في شركة أخرى.
•مراجعــة واعتمــاد التعويضات المالية لجميع المدراء التنفيذيين بشــكل
سنوي.
•مراجعــة سياســات وإجــراءات المــوارد البشــرية ومنهــا برامــج التطويــر
اإلداري ،خطــط اإلحالل الوظيفي للمدراء التنفيذيين وأهداف التطوير
التــي تتضمــن مؤشــرات األداء الواجــب تحقيقها ضمن برامــج التحفيز
والمكافآت.
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الهيئة الشرعية في شركة أمالك العالمية

ً
حرصا من شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري على توافق نشاطها مع
أحكام الشريعة اإلسالمية قامت بإنشاء هيئة شرعية تضم في عضويتها
ً
عــددا مــن العلمــاء المختصيــن فــي فقــه المعامــات الماليــة واإلقتصــاد
اإلســامي وتقــوم الهيئــة بــدور الدراســة ،والفتــوى ،وإجــازة المنتجــات،
ووضع ضوابط شــرعية لها ،وإصدار القرارات تجاهها ،وهي مســتقلة عن
إدارات الشــركة ،وتخضــع جميــع معامالت الشــركة لموافقتهــا ومراقبتها،
وتعد قراراتها ملزمة على الشركة.

أعضاء الهيئة الشرعية في شركة أمالك العالمية:

		
فضيلة الشيخ الدكتور /عبدالستار أبو غدة

ً
رئيسا للهيئة

		
فضيلة الشيخ الدكتور /محمد بن علي القري

ً
نائبا للرئيس

		
فضيلة الشيخ الدكتور /يوسف الشبيلي

ً
عضوا
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مصاريف ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

يبيــن الجدول التالي تفاصيــل البدالت والمخصصات والمزايا والمصاريف
األخــرى المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،واللجنــة التنفيذيــة ،ولجنــة
المراجعــة ،ولجنة الترشــيحات والمكافــآت ولجنة المخاطر واللجنة الشــرعية
خالل السنة المالية 2016م:
بيــــان

مجلس

اللجنة

اإلدارة

التنفيذية

بدالت حضور
االجتماعات

90,000

التذاكر
والسكن
والمخصصات
األخرى

147,406

المكافآت

1,290,000

لجنة
لجنة
المخاطر و الترشيح
والمكافآت
االئتمان

لجنة
المراجعة

اللجنة
الشرعية

18,000

19,500

42,000

226,500

28,757.5 28,757.5

-

-

2,621

207,542

*60,000

-

28,500

-

28,500

المجموع

1,656,000 210,000 *96,000

المجموع

2,090,042

*فقط ألعضاء اللجنه المستقلين من خارج مجلس اإلدارة.

إقرار مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه

•توافــق عمــل جميــع اللجــان مــع لوائــح عملهــا المحــددة ألدوارهــم
ومسؤولياتهم.
ً
وفقا لصالحياتهــم ،والمصادقة
•إعــداد محاضــر جميع اجتماعــات اللجان
عليها في اجتماع مجلس اإلدارة.
ً
وفقا لصالحياتهم في النظام
•إعــداد محاضــر إجتماعات مجلس اإلدارة
األساســي للشــركة و التوقيــع عليهــا مــن قبــل الحاضريــن و ســكرتير
مجلس اإلدارة

اإلفصاح عن أعمال مجلس اإلدارة في عام 2016م

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 قابلة للتحويــل ،وأي أوراق
مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشــابهة ،خالل الســنة
المالية.

ً
طرفــا فيهــا ،أو كانــت فيها
•ال توجــد أي أعمــال أو عقــود كانــت الشــركة
مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير
المالــي أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم  ،إال في حــدود ما نص
عليــه فــي المادة رقم  56مــن الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شــركات
التمويل الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي .
•لــم يتضمــن تقريــر المحاســب القانونــي أي تحفظــات علــى القوائــم
المالية السنوية.
•لــم يوصي مجلس اإلدارة باســتبدال المحاســب القانونــي قبل انتهاء
الفترة المعين من أجلها.
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