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 الرئیس التنفیذيكلمة 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،

نجازات، العالمیة" العقد الثاني من مسیرتھا المھنیة العامرة، بالتمّسك برؤیتھا العمیقة، وبأھدافھا الرامیة لحصاد المزید من اإل أمالك استھلّت "
، على النحو الذي یرّسخ من مكانتھا الرائدة ودورھا القیادي ضمن قطاع صناعة التمویل العقاري في المملكة ةمتمیز والحفاظ على وتیرة أداء

 العربیة السعودیة. 

، وما الزم القطاع من تغییرات ومتطلبات 2017وعلى الرغم من جملة التحدیات التي ألقت بظاللھا على واقع السوق العقاري خالل عام 
شركة مضت جاھدة في سبیل مواجھة تلك التحدیات، وتجاوز أصدائھا، والحّد من ضغوطھا على مؤشرات األداء، وذلك من مستحدثة؛ إال أن ال

ماتنا خالل االلتزام الوثیق بالركائز األساسیة والتي تشكل مفاھیم "االبتكار" و "المبادرة" والسعي الدائم نحو تعزیز "القیمة المضافة" لخد
 التنافسیة، محاورھا الرئیسة.  المقّدمة، وتحفیز درجة

العالمیة" أمام ما تمّر بھ القطاعات االقتصادیة ومن بینھا القطاع العقاري وقطاع التمویل العقاري في المملكة، إلى العمل  أمالك وعمدت "
جودة الخدمات، مع االستمرار  التكالیف التشغیلیة والحفاظ في الوقت ذاتھ على المستوى المعھود من ترشیدوبشكل حثیث على المواءمة بین 

 ربحیة مستقربالجھود الرامیة لدعم القاعدة الرأسمالیة للشركة، وتنمیة اإلیرادات، وزیادة الحصة السوقیة، مع األخذ باالعتبار الحفاظ على معدل 
 یكفل حقوق المساھمین. 

م و ارتفعت 2017ملیون لایر في نھایة العام المالي  3,327وبالرغم من مواجھة التحدیات المذكورة آنفاً ، فقد زادت االصول لتصل الى 
 لعام صافیة قبل الزكاة رباحكأ ملیون لایر 103م ، وحققت الشركة 2016لیون لایر للعام م 274بـ ملیون لایر مقارنة  275االیرادات لتصل الى 

 .م2017

العالمیة  أمالك إلى مستوى طموحاتنا وآفاق تطلعاتنا، إال أنھا تعد خطوة نحو األمام، وتؤكد على قوة وصالبة مكانة ومع أن تلك النتائج لم ترق  
موقعھا ضمن قائمة مقدمي خدمات التمویل العقاري في السوق المحلیة، یضاف إلى ذلك ما أنجزتھ الشركة على صعید  تقدمفي السوق، و

جات استقطاب المزید من العمالء، وتوسیع منظومة خدماتھا ومنتجاتھا التمویلیة وتنویع مظلّتھا لتكون أكثر شمولیة وتكاملیة في تلبیة احتیا
 والشركات ورجال األعمال. العمالء من قطاعي األفراد 

إضافة إلى ذلك؛ فقد واصلت الشركة خطواتھا على طریق تعزیز مقومات النجاح واستدامتھا، فعمدت إلى االستمرار بنھجھا في استقطاب و
وكفاءة  القدرة التشغیلیة الكوادر البشریة المؤھلة، واستكمال منظومتھا من الطاقات والكفاءات القیادیة، واالرتقاء بشبكة أنظمتھا التقنیة، لرفع

إلى أقصى الحدود، وبما یمنح العمالء المزید من القیمة المضافة والمزایا النوعیة، وذلك ضمن خطة شاملة للتطویر والتخطیط  االداء
فاءتھا على تجاوز التحدیات االستراتیجي بعید المدى ترمي للحفاظ على وتیرة األداء واإلنتاجیة العالیة، وتحفیز القدرة التنافسیة للشركة، ودعم ك

 . المختلفة

كما وال بد من اإلشارة ھنا إلى أن األداء المتمیز الذي رافق أعمال الشركة كان موضع تقدیر من قبل بیوت الخبرة ومجموعة واسعة من 
قدیر التي تشید بالقدرة التنافسیة العالمیة في حصد مجموعة رفیعة من جوائز التكریم وشھادات الت أمالك المحافل العقاریة من خالل استمرار 

 العالیة التي تتمتع بھا الشركة، وبكفاءة وجودة خدماتھا، وحضورھا الدائم والنشط، كجھة فاعلة ومؤثرة في قطاع التمویل العقاري. 

بدعم مساھمي الشركة الكرام، وإننا إذ نسدل الستار على عام مضى؛ فإننا نتطلع بتفاؤل نحو ما ھو قادم، وكلنا ثقة باہلل عز وجل أوالً، ثم 
نجاز، وبالمستوى المرموق من االحترافیة والكفاءة الذي یتمتع بھا فریق العمل بالشركة، بما یمنحنا العزیمة لخوض بدایة جدیدة من التمیز واإل

  العالمیة" فصالً إضافیاً على طریق تحقیق تطلعاتھا في النجاح واالزدھار والتفوق. أمالك تضیف إلى سجل "

مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة اإلسكان مقام ، وإلى أمالك العالمیةختاماً؛ أتقدم بالشكر والتقدیر لمساھمینا وعمالئنا الكرام على ثقتھم في 
 أمالك ء في مجلس اإلدارة، وأعضاء اإلدارة التنفیذیة، وكافة منسوبي وصندوق التنمیة العقاریة و وزارة التجارة واالستثمار، وكذلك إلى الزمال

 العالمیة على إسھاماتھم وجھودھم ودعمھم الموصول. 

 ، ،وهللا الموفق 

 الرئیس التنفیذي

 السدیري بن تركي عبدهللا
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 الرؤیة والمھام والقیم

 رؤیتنا

 أن نكون الخیار األول في التمویل العقاري

 مھمتنا
  مجموعة متكاملة من الحلول التمویلیة المبتكرة وذات القیمة المضافة لعمالئنا والمبنیة على اسس طویلة األمد من الثقة والفائدة تقدیم

 .المتبادلة
 تعظیم القیمة المستدامة الستثمارات مساھمینا بتحقیق التوازن بین العائد االقتصادي لالستثمار والمخاطر. 
  وتحفیزھم ألطالق مكامن ابداعھم وتوسیع مدارك المعرفة لدیھمتمییز موظفینا كموار ثمینة. 
 تفعیل المشاركة بشكل بناء لتحقیق طموح التملك العقاري ألفراد مجتمعنا. 

 قیمنا

 .السعي دوما الى التمّیز والتطور واألبداع لمواكبة كافة المستجدات في قطاع أعمالنا :االبتكار

 .المقاییس في كل أعمالنا لتقدیم قیمة مضافة توازي احتیاجات عمالئنا وأكثرالبقاء في الصدارة بأعلى  :القیادة

 .الحفاظ على عالقات قویة ومتینة مع جمیع شركائنا أساسھا الشفافیة والعدالة واألنصاف والتقدیر المتبادل :الثقة

 .ه شمولیةالعمل على تطویر قدراتنا الریادیة من خالل التعامل باحترافیة وجدارة ونظر :الكفاءة

 .االلتزام بتحقیق عوائد مستدامة ونمو متوازن لعمالئنا ومساھمینا وموظفینا وكافة أطیاف مجتمعنا :المسؤولیة
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 العالمیة أمالك لمحة عامة حول شركة 

 

واتخذت من مدینة الریاض مقراً  ،م2007عام  مساھمة مقفلة العالمیة للتمویل العقاري وبدأت نشاطھا كشركة سعودیة أمالك شركة تأسست 

ملیون سھم بقیمة إسمیة  90.3ملیون لایر، مقسم إلى  903تم زیادتھ لیصبح ملیون لایر سعودي  900رئیسیاً لھا وذلك برأس ماٍل مدفوع قدره 

 ریاالت سعودیة لكل سھم. 10وقدرھا 

یة المبتكرة لقطاعي األفراد والشركات ، وفق معاییر وأحكام الشریعة عقاروتتمثل األھداف الرئیسیة للشركة في تقدیم وتوفیر حلول التمویل ال

أو  اإلسالمیة، من خالل إداراتھا وقطاعات أعمالھا وفروعھا في المملكھ العربیة السعودیة، وال یوجد للشركة أي فروع أو شركات تابعة مؤسسة

 تعمل خارج المملكھ.

التي حصلت على و، ھي الشركة األولى الرائدة بین شركات التمویل العقاري في المملكة العربیة السعودیة العقاري العالمیة للتمویل أمالك 

 جرى سنھا. ألنظمة التمویل العقاري التي  اً مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وفققبل ترخیص لممارسة التمویل العقاري من 

 األفرادبل لكونھا السباقة في توفیر حلول تمویل عقاریة مبتكرة لكل من قطاعي الشركات وال تقتصر ریادة الشركة على كونھا األولى فقط، 

عمیقة المعرفة الخبرة وال يذومن ضم عدداً من العلماء والمشایخ معاً، وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة وبإشراف ھیئة الرقابة الشرعیة التي ت

 اإلسالمیة.تمویل المتوافق مع الشریعة الب

للوحدات  األفرادتملك لسوق لتمویل المشاریع المستقبلیة وفي المملكة، كما تتفھم إحتیاجات ا مستقبلللأھمیة التمویل العقاري  أمالك تدرك شركة 

 وھو ماملیار لایر  7.5 مجموع ما مولتھ الشركة منذ نشأتھا تجاوز السیما وقد بلغ  السكنیة، والتحدیات التي تشوب طریق نجاح ھذه المشاریع.

 وحدة سكنیة. 9000وأكثر من  سكني مشروع 100 ساھم في تطویر أكثر من

ضمن رؤیتھا للنھوض بقطاع التمویل العقاري في المملكة العربیة و ،الخبرات العریقة التي تمتلكھا الشركةمتسلحون بعون هللا وتوفیقھ ثم ب

یة في الحلول التمویلیة العقاریة (السكنیة والتجاریة) والتقید بقیم معاییر الجودة النوع، سنتمكن من تلبیة إحتیاجات عمالئنا ورفع السعودیة

تقدیم الدعم التمویلي ووالشفافیة  مجتمعنا النبیلة ساعین إلى تحقیق رضى عمالئنا واستمراریتھ من خالل توثیق شراكتنا معھم بالمصداقیة

  .تطلعاتھم المستقبلیةطموحاتھم و مدرب لیتمكنوا من تحقیقاالستثماري لھم عبر اإلستشارات من قبل فریق عمل 
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 نبذة عن قطاعات وإدارات الشركة
 

 نبذة عن أھم قطاعات وإدارات الشركة بحسب الھیكل التنظیمي :

 قطاع االستراتیجیة والتسویق

العالمیة من خالل تحدید أھداف الشركة وقطاعاتھا على  أمالك یتمحور قطاع اإلستراتیجیة والتسویق حول دعم ومساندة جمیع قطاعات شركة 

مراجعة السیاسات واإلجراءات المتبعة في الشركة بالمدى البعید والقریب، وبناء خطط العمل المثلى ومتابعتھا لتحقیق تلك األھداف. ویقوم أیضا 

 .ا وربطھا بإستراتیجیات وخطط عمل الشركةوإعادة ھیكلتھ

ع سوق التمویل العقاري وضمع سب بتعدیل وتطویر المنتجات القائمة حالیا لدى الشركة، وبناء منتجات جدیدة تتنا ویعنى ھذا القطاع أیضا

إلى الشرائح والفئات  والفئات والشرائح المستھدفة. وعلى إثرھا یبدأ القطاع بتصمیم وبناء وإدارة الحمالت التسویقیة التي تھدف للوصول

ذلك مساھمة قطاع التسویق في دعم األعمال  إلىإضافة  العالمیة التجاریة في المملكة. أمالك توى الوعي بعالمة ھدف أیضا لرفع مسالمعنیة، وی

 .بالفرص البیعیة المناسبة من خالل الحمالت التسویقیة

 قطاع الشركات

وتستھدف متطلبات توافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، یقدم قطاع الشركات مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والمنتجات التمویلیة التي ت

، ءعمالالمع  مدطویلة األفي إقامة عالقات  الشركات قطاعلكانیات المالیة العالیة من شركات ومستثمرین. وتكمن استراتیجیة العمالء ذو اإلم

عنى القطاع إلبتكار وتقدیم الحلول المتمیزة والمناسبة لھم. ویُ شركات متوسطة وكبیرة الحجم أو أشخاص بمالءات مالیة عالیة، وذلك المن سواًء 

كما حصد قطاع الشركات  %.84.4 م 2017لعام  القطاع عمالءل االرضحیث بلغ معدل أعلى معاییر إدارة العالقة مع العمالء كذلك بتقدیم 

 " . م 2016 في عام أفضل برنامج تمویل عقاري للمطورینجائزة  " 

   األفرادقطاع 

یة یسعى قطاع األفراد عبر فریق عمل متفان إلى تلبیة احتیاجات العمالء من شریحة األفراد عن طریق ابتكار وتقدیم الحلول التمویلیة السكن

كما یقدم القطاع المعیشیة المحیطة بھم بشكل عام. ، مع األخذ بعین االعتبار الظروف واألحوال مستوى الدخلالمتمیزة والتي تتناسب مع 

مجموعة من الخدمات المضافة إلى الحلول والمنتجات بحیث تم إطالق نظام اإلستعالم لألفراد لخدمتھم على مدار الساعة وذلك لحرصھ على 

رة %. ویحرص قطاع األفراد كذلك على المشاركة في المشاریع المطروحة بواسطة وزا80.3 م 2017العمالء والذي بلغ في عام  ارضمستوى 

 .م2017في عام  %8.5 تجاوز تنویع المحفظة التمویلیة والتي حققت نمواً من خالل اإلسكان 

 قطاع اإلستثمار:

من خالل شراكات متعددة مع  في عدد من المشروعات العقاریة السكنیةالعالمیة بإستثمارات رأسمالیة  أمالك یقوم قطاع اإلستثمار في شركة 

 .مجموعة من المطورین العقاریین السعودیین

عام  في نظام التمویل العقاري والترخیص الممنوح من مؤسسة النقد العربي السعوديأحكام مع األنظمة ذات العالقة وتماشیاً مع  وتوافقاً 

والمتوقع أن  ه المشاریععلى االنتھاء من ھذ حالیاً  ویتم العملالرأسمالیة في المشاریع العقاریة، اإلستثمارات  راعت الشركة وقفم، فقد 2014

 م.2018بنھایة عام  تصفیة معظمھایتم 
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 قطاع اإلئتمان والمخاطر

العقود والتحصیل  كأرشفةبإدارة مخاطر االئتمان للشركات واالفراد وما یتعلق بھ من انشطة  أمالك االئتمان والمخاطر في شركة  یقوم قطاع

مانیة ووضع آلیة لتحدید وقیاس وتصحیح المخاطر التي قد تتعرض لھا الشركة خالل تئلى التأكد من جودة المحفظة االمن العمالء ، باالضافة إ

وذلك تحت  ،ن المعلوماتأنشطتھا وذلك ضمن اطار متكامل یتضمن ادارة المخاطر التشغیلیة والسوقیة والقانونیة ومخاطر السمعة والسیولة وام

من جھة إلى جانب اإلیفاء اشراف مجلس االدارة واللجان المنبثقة منھ باالضافة إلى لجان المخاطر الداخلیة وبما یسھم في تحقیق اھداف الشركة 

 االلتزام بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.و

 :والعملیات وتقنیة المعلوماتقطاع المالیة 

ت التمویل وعملیات التحوط االمالیة والتخطیط عدد من المسؤولیات منھا تنفیذ ومطابقة االجراءات المالیة للشركة، واتخاذ قرارتتولى االدارة 

وعلى المستوى م ، 2018خالل الربع الثالث من العام القیام بھ على التنسیق للطرح األولي للشركة المزمع  ویعمل القطاعوادارة النقد ، 

من أتمتة اجراءات المدفوعات  جودة التقاریر في االسالیب الرقابیة والتركیز على االنتھاء داء وققت االدارة المالیة تطوراً في االحاإلجرائي فقد 

  والمطابقات وحسابات البنوك.

والمتوقعین للشركة، وتنفیذ خدمات ما وتتمثل مھام ادارة العملیات في مساندة العملیات المتعلقة بتسجیل وادارة ورقابة معلومات العمالء الحالیین 

بعد البیع للعمالء، والتي تشمل تحلیل ومراجعة وتحدیث البیانات الخاصھ بالعمالء وبیانات التمویل، وتعتمد ادارة العملیات على انظمة 

 .واجراءات تساھم في متابعة العملیات المتعلقة بجودة المدخالت والمخرجات لبیانات العمالء

دارة تقنیة المعلومات على التطویر المستمر بتحدیث أنظمة الشركة مع االلتزام بالتقید وتوفیر معاییر حمایة معلومات العمالء، یرتكز عمل ا

م، 2017العدید من االنجازات خالل العام ھذه اإلدارة ، وقد حققت معلومات الالزمة لتسییر أعمالھا ومواكبة احتیاجات الشركة من التقاریر وال

زھا تعزیز أمن المعلومات الذي یعد أبرز التحدیات التي تواجھ قطاعات االعمال ، والبدء في تطبیق نظام إدارة تمویل العمالء الجدید ومن ابر

فعالیة األداء، وتعزیز القدرة على الحصول على  رفع م ، والذي سیساھم في2018للشركة والمخطط االنتھاء منھ في النصف الثاني من العام 

 دعم سرعة اتخاذ القرار، وتسھیل متطلبات العمالء والمستفیدین من المعلومات.تقاریر ت

 داریة:قطاع الموارد البشریة واإل

وتطویرھا  السعودیة المناسبةالموارد البشریة والشؤون اإلداریة حول وضع خطط استراتیجیة وتشغیلیة إلستقطاب الكفاءات  قطاعدور یتمحور 

برامج ومشاریع تطویریة تتعلق بتطویر  القطاعنفذ یوالمحافظة علیھا، باإلضافة إلى تقدیم الدعم والمساندة اإلداریة لكافة قطاعات الشركة. كما 

اعات الشركة كذلك على تحقیق نسب السعودة في جمیع قط القطاعحرص حقیق أعلى النتائج. ویالمھارات الفنیة والقیادیة وتحفیز الموظفین لت

وعمل  م2017% بنھایة عام 84افة إلى قیاس مستوى رضا الموظفین والذي بلغ باإلض م2017% في نھایة عام 83والتي بلغت بشكل إجمالي 

 الوظیفي. حسین بیئة العمل ورفع مستوى الرضاالمبادرات الالزمة لت

 قطاع الحوكمة والشؤون القانونیة

العالمیة بما یتماشى مع أحكام نظام الشركات ، وما یصدر من مؤسسة  أمالك یعنى قطاع الحوكمة والشؤون القانونیة بتأطیر الحوكمة في شركة 

 . كما تعنى إدارة الحوكمة كذلك بتطبیق معاییر حوكمة شركات التمویل العقاري.وضوابط النقد العربي السعودي (ساما) من تعامیم ولوائح
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اإلستشارات القانونیة الالزمة لجمیع أقسام وإدارات الشركة بحسب طبیعة األعمال  تقدیم التي تتبع تنظیمیاً ھذا القطاعاإلدارة القانونیة ب یناطو

العقود  شمل قضایاو التي ت ثیل الشركة أمام الجھات القضائیةالیومیة. وكما تقوم اإلدارة القانونیة بإدارة القضایا المسندة إلیھا و متابعتھا و تم

 التمویلیة و العقود غیر التمویلیة.

وأداء  أھدافھا تحقیق في الشرعیة الھیئة مساندة بغرض تأسس وإداري فني كجھاز الشرعیة الھیئة أمانة اإلدارة القانونیة بتقدیم أعمال تعنىكما 

 بشأنھا، یلزم ما إلصدار الھیئة الشرعیة على للعرض وتجھیزھا شاملة، دراسة وأنشطتھا الشركة معامالت دراسة خالل من وذلك أعمالھا

 جمیع مطابقة من والتحقق ، وأرشفتھ ذلك، توثیق على الشركة، والعمل إلدارات وتبلیغھ ومتابعتھ الشرعیة، الھیئة عن  یقرر ما جمیع وصیاغة

 .الشرعیة الھیئة من الصادرة القرارات حسب اإلسالمیة الشریعة ألحكام وإجراءاتھا التنفیذیة الشركة أعمال

 :ومكافحة غسل األموال  ادارة االلتزام

 على والمستجدات التغیرات تلك وترجمة تطرأ علیھا تعدیالت أو أنظمة من یستجد ما كل متابعة على ومكافحة غسل األموال اإللتزام إدارة تعمل

في شأن مكافحة الجرائم المالیة باألنظمة والقوانین الصادرة من الجھات التشریعیة  التام اإللتزام للشركة لضمان السیاسات واإلجراءات الداخلیة

 الداخلیة السیاسات واإلجراءات التعدیالت على من عدداً أجرت الشركة  م 2017 وخالل العام   وعلى األخص غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

 على طرأت التي للتغیرات امتثاًال  حي مكافحة الجرائم المالیة على وجھ الخصوصبما یھدف لتعزیز بیئة اإللتزام في الشركة في العموم، ومنا

 .العقاري للتمویل العالمیة أمالك  شركة لھا تخضع والقوانین التي األنظمة

باألنظمة، وروعي  مدى التزام الشركة  توضح  تقاریر إعداد على بالعمل خالل العام  اإللتزام إدارة قامتوتمشیاً مع المتطلبات اإلشرافیة فقد  

 األموال غسل ومكافحة باإللتزام المتعلقة المخاطروالتي تضمنت تقییماً باإلدارة،   مجلس إلى ثم ومن المراجعة، لجنة إلى  تقدم ھذه التقاریرأن 

 .علیھا تغیراتأو  تعدیالت أي وإقتراح القائمة واإلجراءات العملیات باإلضافة إلى تواجھ الشركة التي

 ومكافحة اإللتزاممناحي على  الشركة موظفي  أغلب تدریب م2017ة وتطویر كوادرھا البشریة فقد أمكن خالل العام ولرغبة الشركة في تنمی

 غسل االشتباه بعملیات مؤشرات مراجعة تم كما .الموظفین بین اإللتزام ثقافة تعزیز إیجابي في أثر لھذا كان وقد ،اإلرھاب وتمویل األموال غسل

 .بموجبھا للعمل الشركة موظفيعلى وتحدیثھا وتعمیمھا  اإلرھاب وتمویل األموال

 إدارة المراجعة الداخلیة

 أعمال مراجعةمھام  ، السیما وقد آوكل لھاالشركة في والحوكمة الداخلیة الرقابة إطار من یتجّزأ الأصیالً  جزءاً  الداخلیة المراجعة إدارة تعد

من، إلى جانب  المنبثقة اللجان أو اإلدارة مجلس قبل من الموضوعة والضوابط واإلجراءات سیاساتال مع توافقھا مدىتقییم و الشركةوإجراءات 

 واألنظمة المعمول بھا في المملكة.مدى توافقھا مع التشریعات   دورھا في تقییم

بما یضمن أن  والحوكمة المخاطرإدارة و الداخلیة الرقابة فاعلیة وتحسین لتقییم معتمدة وسیاسات خططبالشركة  الداخلیة المراجعة إدارة تتبعو  

وذلك بغرض  ،بإطار مھني وموضوعيوالمعاییر من خالل تقدیم التأكید و المشورة والتوصیة  الممارسات أفضل مع متوافقة جمیعھاتكون 

    الشركة.أصول وحمایة  الرقابة الداخلیة تعزیز

 الضعف ونقاط المالحظات تتضمن المراجعة للجنة سنویة ربع تقاریر برفع الداخلیة المراجعة إدارة تقوم،من المھام الموكولة لھاوإنطالقاً 

 تسلیط مع بالشركة، الخاصة والمعامالت العمل إجراءات على المحتملة التأثیرات دراسة إلى باإلضافة الداخلیة الرقابة إجراءات بتطبیق الخاصة

المالحظات بھدف  ھذه مع التعامل بآلیة الخاصة التوصیات على تقریر كل یتضمن كما والمتوسطة، العالیة المخاطر ذات األنشطة على اإلھتمام

 إضافة قیمة للشركة وتحسین عملیاتھا وكذلك لتقییم وتحسین فاعلیة عملیات الحوكمة وإدارة المخاطر.
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العالمیة في أرقام أمالك   
 : أبرز النتائج المالیة

 

 إجمالي االیرادات (باآلالف )
2013 143,559 

*2014 189,157 

2015 229,989 

2016 273,847 

2017 275,403 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  IFRSیق معاییر المحاسبة الدولیة بعد تطب *

والخاص بالمعالجة المحاسبیة إلحتساب الزكاة و الضریبة للبنوك و شركات التأمین و شركات  381000074519یق تعمیم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم بعد تطب **
 التمویل

 

 

 
 اجمالي األصول  (باآلالف )

2013 1,860,725 

*2014 2,250,275 

2015 3,030,448 

**2016 3,289,517 

2017 3,327,080 
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 م م باللایر السعودي ( ملیون)2017 األداء المالي لعام 
                               

 األرباح                 االیرادات        األصول   
 
 

 

 

 

  معدالت النمو 

 
  

 

 

 

 

 
 م2017مقاییس األداء 

 
 ربحیة السھم        العائد على حقوق الملكیة  العائد على األصول  

 
 

 

 

 

معدل نمو 
االرباح المركب 

 2013منذ عام 

        معدل نمو 
االیرادات المركبة 

 2013منذ عام 

معدل نمو االصول 
المركبھ منذ عام 

2013 

103 275 3,327 

9.2% 17.7% 15.6% 

1.14 8.7% 3% 
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 استعراض النتائج المالیة للشركة 

 
متمثل����ة  م2017ي الع����ام ف���� ت����أثرت النت����ائج عموم����ا بالعوام����ل اإلقتص����ادیة ف����ي القط����اع العق����اري وقط����اع التموی����ل، واس����تمرت التح����دیات

بانخف���اض الطل���ب عل���ى المنتج���ات العقاری���ة نظ���را لترق���ب العم���الء تطبی���ق السیاس���ات الحكومی���ة المتعلق���ة بزی���ادة تمل���ك الم���واطنین للمس���اكن، 

وك���ان للتوج���ھ الحك���ومي نح���و مراجع���ة بن���ود الص���رف عل���ى المش���اریع الحكومی���ة وتطبی���ق ع���دد م���ن اإلج���راءات االقتص���ادیة اث���ر عل���ى 

تموی���ل العق���اري، وص���احب ذل���ك ارتف���اع ف���ي تكلف���ة التموی���ل الس���ایبور خ���الل الع���ام، وب���الرغم م���ن ذل���ك إال أن الش���ركة اس���تطاعت نش���اط ال

 . معقولةتجاوز وتذلیل الصعوبات والتحدیات والمحافظة على مركزھا المالي القوي وتحقیق نتائج 

ملی���ون  3,327الش���ركة لتص���ل ال���ى  أص���ولق الملكی���ة، نم���و ف���ي والمطلوب���ات وحق���و األص���ولم ف���ي قائم���ة 2017الع���ام  نھای���ة وتظھ���ر نت���ائج

ملی����ون لایر مقاب����ل  2,072م، وانخفض����ت ارص����دة التموی����ل م����ن البن����وك لتبل����غ 2016ملی����ون لایر ع����ن الع����ام  3,290لایر مقارن����ة ب����ـمبلغ 

ملی����ون لایر، وبلغ����ت 1,133ملی����ون لایر مقارن����ة بمبل����غ  1,169، وزادت حق����وق الملكی����ة لتص����ل ال����ى 2016ملی����ون لایر ف����ي الع����ام  2,102

ملی���ون  266جم���الي ال���دخل التش���غیلي م���ن عملی���ات التموی���ل لیص���ل ال���ى ملی���ون لایر. وف���ي قائم���ة ال���دخل ارتف���ع إ 50مخصص���ات اإلئتم���ان 

م 2016ملی����ون لایر مقارن���ة ب����ربح لع����ام  103م، وحقق����ت الش����ركة رب���ح ق����دره 2016ملی���ون لایر ف����ي الع����ام الم���الي  260لایر مقارن���ة م����ع 

 9.95او بمبل����غ   %12.2بنس����بة ملی����ون لایر وتع����ود اس����باب االنخف����اض ف����ي معظمھ����ا ال����ى أوالً: ارتف����اع تكلف����ة التموی����ل  109.04بل����غ 

ملی���ون  3.92او بمبل���غ  % 29نتیج���ة ارتف���اع تكلف���ة التموی���ل الس���ایبور، ثانی���اً: انخف���اض ارب���اح المحفظ���ة االس���تثماریة بنس���بة   ملی���ون لایر

ة ارض ، ثالث���اً: احتس���اب مخص���ص انخف���اض ف���ي قیم���م���ن بع���ض المش���اریع االس���تثماریة  نظ���راً للتخ���ارج لایر بالمقارن���ة م���ع الع���ام الماض���ي

 نھای���ةبن���اء مرك���ز رئیس���ي للش���ركة علیھ���ا، رابع���اً: الزی���ادة ف���ي احتس���اب مخص���ص ل صص���ةملی���ون لایر مخ 2.91تملكھ���ا الش���ركة بمبل���غ 

  معاییر الدولیة للتقاریر المالیة.ملیون لایر وفقا لمتطلبات ال 2.62  الخدمة وفقا لإلحتساب اإلكتواري بمبلغ
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سنوات 5العالمیة خالل  أمالك األداء التشغیلي لشركة   

 2017 2016 2015 2014 2013 المؤشرات المالیة                             
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

 275,403 273,847 229,989 189,157 143,559 إجمالي االیرادات

 91,755 81,809 48,719 34,432 17,246 المصاریف البنكیة

 103,254 109,040 105,861 87,745 72,673 الزكاةالدخل قبل 

 99,813 105,334 102,880 84,729 70,233 صافي الدخل

 3,327,080 3,289,517 3,030,448 2,250,275 1,860,725 األصولإجمالي 

 1,169,296 1,133,272 1,097,879 1,034,997 1,019,396 حقوق الملكیة

 %8.67 %9.44 %9.65 %8.25 %7.15 معدل العائد على حقوق الملكیة

 %3.02 %3.33 %3.90 %4.12 %4.31 األصولمعدل العائد على 

 1.14 1.21 1.14 0.94 0.81 ربحیة السھم

  * 0.75 0.75 0.50 0.70 الربح الموزع للسھم (لایر)* 

 %0.57 %19.07 %21.59 %31.76 %29.95 النمو في االیرادات

      
      

 .سیتم االعالن عنھا الحقا -إن وجدت  –م  2017العام  أرباحتوزیع خالل العام التالي،  األرباح (*) یتم صرف توزیعات 
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 المعاییر المحاسبیة 

م والش����ركة تتب����ع أنظم����ة مؤسس����ة النق����د العرب����ي الس����عودي فیم����ا یتعل����ق بتطبی����ق المع����اییر الدولی����ة للتق����اریر المالی����ة  2014من����ذ الع����ام 

)IFRS) وتعم���ل الش���ركة عل���ى التماش���ي بش���كل مس���تمر م���ع التغی���رات ف���ي المع���اییر الدولی���ة للتق���اریر المالی���ة ،(IFRS وبموج���ب التعم���یم ،(

 سیاس�����اتھاقام�����ت الش�����ركة بتع�����دیل فق�����د م 11/4/2017بت�����اریخ  381000074539الص�����ادر م�����ن مؤسس�����ة النق�����د العرب�����ي الس�����عودي رق�����م 

ة بتحمیلھ���ا عل���ى االرب���اح المبق���اة ب���دال م���ن تحمیلھ���ا عل���ى قائم���ة ال���دخل، وس���تقوم الش���ركة ریبض���المحاس���بیة المتعلق���ة بمعالج���ة الزك���اة وال

م، واحتس���بت الش���ركة الزی���ادة المتوقع���ة ف���ي مخصص���ات التموی���ل نتیج���ة تطبی���ق المعی���ار 2018) م���ع بدای���ة الع���ام IFRS9بتطبی���ق معی���ار (

)IFRS9 س���یتم تخف���یض رص���ید األرب���اح المبق���اة وم���ن ث���م  لایر ملی���ون 87.99لایر ، لیص���بح اجم���الي المخصص���ات  ملی���ون 37.8) بمبل���غ

) ال تتوق���ع الش���ركة أن یك���ون ھن���اك أث���ر ج���وھري عل���ى 9IFRS، واس���تثناءاً م���ن االث���ر الس���ابق للمعی���ار (2018ین���ایر  1بھ���ذا المبل���غ ف���ي 

 . القوائم المالیة للمعاییر المخطط تطبیقھا في الفترات القادمة

 المصادر التمویلیة

ملیون لایر سعودي بنھایة العام   2,996 بحدود إئتمانیة كافیة لتمویل عملیاتھا المستقبلیة حیث بلغت الحدود اإلئتمانیة اكثر منتحتفظ الشركة 

م، وتبلغ نسبة المدیونیة لحقوق الملكیة 2017نھایة العام كما بلایر  ملیار 1مبلغ  حوالي م. وتبلغ الحدود المتاحة للتوسع في أعمال الشركة2017

م، وتوجد حدود ائتمانیة اضافیة جاري التعاقد 2018العالمیة للتمویل العقاري سیولة كافیة لتحقیق خططھا لعام  أمالك ، ولدى  1.77لرافعة) (ا

 م.2018في بدایة العام   ملیون لایر 530علیھا بمبلغ 

تدابیر احترازیة للتحوط من ارتفاع أسعار االقتراض، كما أنھا تدرس المزایا االقتصادیة لمراكز التحوط الجدیدة من خالل  أمالك تتخذ شركة 

المتغیر باإلقتراض  النظر إلى التوجھات الناشئة في العوائد وظروف السیولة المحلیة. باإلضافة إلى أنھا تدرس خیارات الشركة بین مبادلة الربح

ض بسعر ثابت ضمن مساعیھا إلدارة المخاطر وترشید التكلفة. كما تدرس الشركة خالل الفترة المستقبلیة تنویع المصادر التمویلیة أو االقترا

 .لشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاريلمحافظ تمویلیة للشركة من خالل بیع 

 الربط الزكوي عن سنوات سابقة

 أم��الك تعتب��ر القض��ایا المتعلق��ة بالزك��اة وال��وارد ذكرھ��ا ف��ي الق��وائم المالی��ة إح��دى التح��دیات الرئیس��ة الت��ي یواجھھ��ا قط��اع التموی��ل وش��ركة 

 الجدوى االقتصادیة لإلستثمار في شركات التمویل والمصارف. ىالتأثیر علالعالمیة على حد سواء والتي من شأنھا 

 م وحت���ى 2007عل���ى ال���ربط الزك���وي لمص���لحة الزك���اة وض���ریبة ال���دخل لألع���وام م���ن  اإلبتدائی���ة ل���دى اللجن���ةأم���الك اعترض���ت ش���ركة 

ق���رار اللجن���ة اإلبتدائی���ة ض���د  ض���دأم���ام لجن���ة اإلس���تئناف العلی���ا  اإلس���تئنافث���م وص���در ق���رار م���ن اللجن���ة اإلبتدائی���ة ض���د الش���ركة، وم، 2012

 م. 2010وحتى عام  2007 سعودي خالل العام ملیون لایر 39.5العالمیة نحو الربط الزكوى بمبلغ  أمالك موقف 

م، فق����د ص���در ب����ھ خط����اب 2010وحت���ى  2007الض���ریبیة  للس����نوات لألع����وام الزكوی����ة المق����دم حالی���اً أم����ام اللجن����ة االس���تئنافیة  اإلس���تئناف

 الض���مان ض���من  المطالب���ات المحتمل���ة ول���م ی���تم تخص���یص أي احتی���اطي  ل���ھض���مان مص���رفي . وق���د قام���ت الش���ركة باإلفص���اح ع���ن 

 في القوائم المالیة.
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م وعرض����ت القض����یة  أم����ام لجن����ة 2012وحت����ى ع����ام  2011ملی����ون لایر م����ن ع����ام  44.2ق����دمت الش����ركة اعت����راض آخ����ر عل����ى مبل����غ 

ملی����ون لایر ، واس����تأنفت  44.2االعت����راض الزكوی����ة االبتدائی����ة األول����ى وص����در حك����م اللجن����ة ب����إقرار مبل����غ الزك����اة عل����ى الش����ركة بقیم����ة 

الض���ریبیة  وق���دمت الش���ركة ض���مان مص���رفي بھ���ذا الخص���وص بمبل���غ الزكوی���ة بتدائی���ة ل���دى اللجن���ة االس���تئنافیة الش���ركة ق���رار اللجن���ة اإل

 .لكال القضیتین ملیون لایر وال زالت الشركة تنتظر تحدید موعد لجلسة االستماع مع اللجنة العلیا 43.5

احتس���اب الوع���اء الزك���وي، حی���ث ق���دمت دراس���ة إل���ى الجھ���ات الحكومی���ة ذات العالق���ة و  وتتخ���ذ الش���ركة مب���ادرات وت���دابیر لمعالج���ة قض���یة

الت���ي تب���ذل جھ���وداً إلزال���ة العقب���ات الت���ي تواج���ھ س���وق التموی���ل العق���اري ف���ي المملك���ة، والت���ي ان اس���تمرت تعتب���ر عائق���اً لنم���و تط���ور س���وق 

ع مجموع���ة م���ن أص���حاب الخب���رة ف���ي مج���ال الش���ریعة العالمی���ة عمل���ت وبش���كل وثی���ق م��� أم���الك اإلس���كان والتموی���ل العق���اري. إن ش���ركة 

والزك���اة والض���ریبة لص���یاغة وع���رض القض���یة عل���ى الجھ���ات وللج���ان الحكومی���ة المختص���ة وعل���ى أعل���ى المس���تویات إلع���ادة النظ���ر ف���ي 

 التطبیق الحالي للزكاة، آملین بتجنب تأثیرھا السلبي على المصالح الوطنیة.

 

 مجلس إدارة الشركة واللجان

العالمی���ة للتموی���ل العق���اري م���ن تس���عة أعض���اء ی���تم تعیی���نھم م���ن قب���ل الجمعی���ة العام���ة العادی���ة  أم���الك إدارة ش���ركة  یت���ألف مجل���س

األساس��ي والئح��ة عم��ل مجل��س  الش��ركة نظ��ام ف�ي الموض��حة بمھام��ھ القی�ام اإلدارة مجل��س ویت�ولى ل�دورة م��دتھا ث��الث س��نوات.

  :أبرزھا ومن اإلدارة،

 تطبیقھا وآلیات للشركة لرئیسیةا واألھداف االستراتیجیة الخطط على الموافقة 

 المعتمدة االستراتیجیة واألھداف بالخطط مقارنة العام التشغیلي األداء تقییم 

 السنویة المالیة والقوائم الفصلیة المالیة القوائم على الموافقة  

 سیاس��ات عل��ى والموافق��ة علیھ��ا، واإلش��راف ادارة المخ��اطروالحوكم��ة والداخلی��ة  الرقاب��ة أنظم��ة قواع��د وض��ع 

  واللوائح. باألنظمة االلتزام من التأكد وإجراءات

س���تاذ / ع���ادل حس���ین عل���ي أحم���د، كعض���و غی���ر تنفی���ذي مم���ثالُ ین األواف���ق مجل���س اإلدارة عل���ى تعی��� م06/06/2017وبت���اریخ 

م ، ب����دال ع����ن األس����تاذ / محم����د عم����ر 06/06/2017ف����ي المجل����س إعتب����اراً م����ن ت����اریخ  االماراتی����ة للتموی����ل أم����الك لش����ركة 

العالمی���ة للتموی���ل العق���اري یج���وز  أم���الك وفق���ا لنظ���ام الش���ركات والنظ���ام األساس���ي لش���ركة وبإس���تقالتھ ، العی���دروس وال���ذي تق���دم 

مؤقت���ا ف���ي المرك���ز الش���اغر عل���ى أن یع���رض ھ���ذا التعی���ین عل���ى الجمعی���ة العام���ة العادی���ة ف���ي عض���وا لمجل���س اإلدارة أن یع���ین 

   .سلفھ لمدةأول إجتماع لھا ویكمل العضو الجدید 
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 م :2017دیسمبر  31بالتالي فإن مجلس إدارة الشركة یتكون من األعضاء التالیة أسماؤھم كما بتاریخ و

 

 تصنیف العضویة الوظیفة الحالیة المؤھالت العلمیة العضویة االسم م

بكالوریوس – إقتصاد  جامعة  رئیس مجلس االدارة عبدهللا صالح كامل 1
أمریكا –كالیفورنیا   

الرئیس التنفیذي لمجموعة دلة 
 غیر تنفیذي البركة

مجلس االدارة عضو عبدالرحمن بن إبراھیم الرویتع 2  –ھندسة صناعیة  –الماجستیر  
أمریكا –كالیفورنیا جامعة جنوب   

العضو المنتدب والمدیر العام في 
 غیر تنفیذي شركة عسیر للتجارة والسیاحة

بكالوریوس – إقتصاد  – جامعة  عضو مجلس االدارة عبدهللا بن إبراھیم الھویش 3
جدة -الملك عبدالعزیز   

 أمالك العضو المنتدب في شركة 
 تنفیذي العالمیة للتمویل العقاري

4 

سعید لوتاه صالح بن  عضو مجلس االدارة 

 بكالوریوس –محاسبة

المدرسة االسالمیة للتربیة والتعلیم 
 -  

 االمارات العربیة المتحدة

المدیر  –مجموعة سعید لوتاه 
 غیر تنفیذي التنفیذي وعضو مجلس االدارة

5 
 عضو مجلس االدارة منصور بن عبدالعزیز البصیلي

 بكالوریوس – أنظمة

الریاض- جامعة الملك سعود  
 مستقل رجل أعمال

6 
 عضو مجلس االدارة كامل بن بدیع القلم

 الماجستیر - ھندسة مدنیة –ھیاكل

جامعة شمال كالفورنیا - الوالیات 
 المتحدة االمریكیة

الرئیس التنفیذي لمجموعة فواز 
 غیر تنفیذي الحكیر وشركاه العقاریة

7 
 عضو مجلس االدارة ماجد عبدالغني فقیھ

 بكالوریوس – تمویل

الریاض -جامعة الملك سعود   
مصرفیة الشركات  –مدیر عام 

 غیر تنفیذي في البنك السعودي لإلستثمار

8 
 عضو مجلس االدارة فیصل بن عبدهللا العمران

بكالوریوس – التمویل والمحاسبة 
 -جامعة نورث إیسترن بوسطن  –

 الوالیات المتحدة األمریكیة
نائب الرئیس التنفیذي للبنك 

 غیر تنفیذي السعودي لإلستثمار

التجارة االلكترونیة  –الماجستیر  عضو مجلس االدارة عادل حسین علي أحمد 9
جامعة بوندا االسترالیة –  

نائب رئیس االستثمار العقاري   
دبي –للتمویل  أمالك في شركة   غیر تنفیذي 
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 م  و سجل حضور كل إجتماع موضحاً فیھ أسماء الحاضرین:7201التي عقدت خالل عام اآلتي، عدد إجتماعات مجلس اإلدارة  الجدول یوّضح

 

 اسم العضو 

 م22/03/2017

 الحضور

 م05/06/2017

 الحضور

 م19/09/2017

 الحضور

 م19/12/2017

 الحضور

 مجموع

 الحضور

 

 النسبة

 %75 3 معتذر حاضر حاضر حاضر غیر تنفیذي) –األستاذ عبد هللا صالح كامل ( رئیس  1

2 
المھندس عبد الرحمن ابراھیم الرویتع  ( عضو غیر 

 تنفیذي)
 %50 2 حاضر معتذر معتذر حاضر

 %100 4 حاضر حاضر حاضر حاضر األستاذ عبد هللا ابراھیم الھویش (العضو المنتدب) 3

 %50 2 حاضر معتذر حاضر معتذر األستاذ صالح سعید لوتاه  ( عضو غیر تنفیذي) 4

 %100 4 حاضر حاضر حاضر حاضر منصور عبدالعزیز البصیلي ( عضو مستقل)االستاذ  5

 %75 3 حاضر حاضر حاضر معتذر األستاذ كامل بدیع القلم  ( عضو غیر تنفیذي) 6

 %100 4 حاضر حاضر حاضر حاضر األستاذ ماجد عبد الغني فقیھ  ( عضو غیر تنفیذي) 7

 %75 3 حاضر حاضر معتذر حاضر غیر تنفیذي)األستاذ فیصل عبدهللا  العمران  ( عضو  8

 %100 2 حاضر حاضر - - *األستاذ عادل حسین علي أحمد (عضو غیر تنفیذي) * 9

 %100 2 - - حاضر حاضر * محمد عمر العیدروس ( عضو غیر تنفیذي) 10
 م 2017-06-06محمد بن عمر العیدروس في تاریخ اإلستاذ /تم استقالة عضو مجلس االدارة * 

 م2017-06-06عادل حسین  علي أحمد في تاریخ اإلستاذ /تم تعیین عضو مجلس اإلدارة **  
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   : الشركات األخرى التي یكون عضو مجلس االدارة عضو في مجالس إدارتھا الحالیة او من مدیریھا

 االستاذ / عبدهللا صالح كامل
 

االدارة عضو في اسماء الشركات التي یكون عضو مجلس 
 مجالس ادارتھا ( الحالیة ) أو من مدیریھا

 مقرھا

الكیان القانوني ( مساھمة 
مدرجة / مساھمة غیر 
مدرجة / ذات مسؤولیة 

 خارج المملكة داخل المملكة محددة)
 

 مساھمة مدرجة  * شركة عسیر 

 مساھمة مدرجة  * شركة إعمار المدینة االقتصادیة

للتنمیة واالعمارشركة ام القرى   مساھمة غیر مدرجة  * 

 * * مجموعة البركة المصرفیة
 مساھمة مدرجة

 ذات مسؤولیة محددة  * مجموعة دلة البركة

 

 

 

 االستاذ / عبدالرحمن بن إبراھیم الرویتع

 

اسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس االدارة عضو في مجالس 
 ادارتھا ( الحالیة ) أو من مدیریھا

 مقرھا
الكیان القانوني ( 
مساھمة مدرجة / 

مساھمة غیر مدرجة / 
 خارج المملكة داخل المملكة ذات مسؤولیة محددة)

 

 مسؤولیة محدودة  *  شركة المطاعم السریعة
شركة عسیر العربیة لإلستثمار 

 الصناعي
 مسؤولیة محدودة  *

شركة عسیر للتجارة والسیاحة 
والعقارات والصناعة والزراعة 

 واعمال المقاوالت

*  
 مساھمة مدرجة

غیر مدرجةمساھمة   * شركة جدوى لإلستثمار  
 مساھمة مدرجة  * شركة إعمار المدینة االقتصادیة

 مساھمة مدرجة  * شركة حلواني اخوان
شركة المجموعة السعودیة لألبحاث 

 والتسویق
 مساھمة مدرجة  *

غیر مدرجةمساھمة   * شركة صناعات العیسى  
كوریا -شركة ایست بریدج  غیر مدرجةمساھمة   *    

كوریا –شركة نیبیس   مسؤولیة محدودة  *  

غیر مدرجةمساھمة   * شركة والیة لإلستثمار  
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 االستاذ / عبدهللا بن إبراھیم الھویش
 

اسماء الشركات التي یكون عضو مجلس 
الحالیة  االدارة عضو في مجالس ادارتھا (

 ) أو من مدیریھا

 مقرھا

الكیان القانوني ( مساھمة 
مدرجة / مساھمة غیر مدرجة / 

 خارج المملكة داخل المملكة ذات مسؤولیة محددة)
 

 مساھمة مدرجة   * الشركة السعودیة للخدمات االرضیة 
 شركة توصیة بسیطة  * شركة عبدهللا الھویش وشركاه لإلستثمار 

االنواء القابضةشركة  غیر مدرجةمساھمة   *   

 

 االستاذ / صالح سعید لوتاه
 

اسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس االدارة عضو في مجالس 
 ادارتھا ( الحالیة ) أو من مدیریھا

 مقرھا
الكیان القانوني ( مساھمة 

مدرجة / مساھمة غیر مدرجة / 
 خارج المملكة داخل المملكة ذات مسؤولیة محددة)

 

 ذات مسؤولیة محددة *  الشركة المتحدة القابضة
 مساھمة غیر مدرجة *  كلیة دبي الطبیة للبنات 

دبي  -للتمویل   أمالك شركة   مساھمة مدرجة *  
 ---- *  مجموعة سعید لوتاه 

 ---- *  شركة لوتاه لتطویر العقارات
 ---- *  شركة سنتروبوینت لوجستكس 

شركة االسالمي لألغذیة    * ---- 
 ---- *  شركة الفالویدز للتأمین

 

 

 

االستاذ / منصور بن 
 عبدالعزیز البصیلي

 

اسماء الشركات التي یكون 
عضو مجلس االدارة عضو في 
مجالس ادارتھا ( الحالیة ) أو 

 من مدیریھا

 مقرھا
الكیان القانوني ( مساھمة 

مدرجة / مساھمة غیر مدرجة / 
المملكةداخل  ذات مسؤولیة محددة)  خارج المملكة 

 

الشركة السعودیة إلعادة 
 التأمین التعاوني ( إعادة) 

 مساھمة مدرجة  *

شركة اتش اس بي سي العربیة 
 السعودیة

 غیر مدرجة  مساھمة   *

الشركة السعودیة للخدمات 
 االرضیة

 مساھمة مدرجة  *

 مساھمة مدرجة  * الشركة المتحدة لإلكترونیات 
 مساھمة مدرجة  * شركة جبل عمر 
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االستاذ / ماجد عبدالغني 
 فقیھ

 

اسماء الشركات التي یكون عضو 
مجلس االدارة عضو في مجالس 
 ادارتھا ( الحالیة ) أو من مدیریھا

 مقرھا
الكیان القانوني ( مساھمة مدرجة / مساھمة 

مدرجة / ذات مسؤولیة محددة)غیر  داخل  
 المملكة

 خارج المملكة

 

 مساھمة مدرجة  * البنك السعودي لإلستثمار 

 

 

 

 

 

 االستاذ / كامل بدیع القلم
 

اسماء الشركات التي یكون عضو مجلس 
االدارة عضو في مجالس ادارتھا ( الحالیة 

 ) أو من مدیریھا

الكیان القانوني ( مساھمة  مقرھا
مدرجة / مساھمة غیر مدرجة / 

محددة)ذات مسؤولیة   خارج المملكة داخل المملكة 
 

غیر مدرجة مساھمة   * شركة المراكز العربیة  

 االستاذ / فیصل بن عبدهللا العمران
 

اسماء الشركات التي یكون عضو مجلس 
االدارة عضو في مجالس ادارتھا ( الحالیة 

 ) أو من مدیریھا

الكیان القانوني ( مساھمة  مقرھا
مدرجة / مساھمة غیر 
مدرجة / ذات مسؤولیة 

 محددة)
 خارج المملكة داخل المملكة

 

غیر مدرجة مساھمة   * شركة االستثمار لألوراق المالیة والوساطة  
 مساھمة مدرجة  * البنك السعودي لإلستثمار

 االستاذ / عادل حسین علي احمد
 

اسماء الشركات التي یكون عضو مجلس 
عضو في مجالس ادارتھا ( الحالیة ) االدارة 

 أو من مدیریھا

الكیان القانوني ( مساھمة  مقرھا
مدرجة / مساھمة غیر مدرجة / 

 خارج المملكة داخل المملكة ذات مسؤولیة محددة)
 

دبي - للتمویل  أمالك شركة   مساھمة مدرجة خارج المملكة  
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

العالمی���ة للتموی���ل العق���اري یح���ق لمجل���س اإلدارة تش���كیل لج���ان منبثق���ة ع���ن مجل���س اإلدارة  أم���الك طبق���ا لإلط���ار الع���ام للحوكم���ة ف���ي ش���ركة 

لجن����ة الترش����یحات والمكاف����آت وذات ص����الحیات مح����ددة ف����ي الئح����ة عملھ����ا وینبث����ق م����ن مجل����س اإلدارة اللج����ان التالی����ة : لجن����ة المراجع����ة 

ھ���ا وم���دتھا وأس���لوب لك���ل منالموكل���ة  الص���الحیاتالت���ي تتح���دد بموجبھ���ا  ھ���امھاملجن���ة إدارة المخ���اطر ، ولك���ل لجن���ة واللجن���ة التنفیذی���ة و

عملھ��ا وعل��ى ك��ل لجن��ة أن تق��دم تقری��راً ع��ن أعمالھ��ا للمجل��س ف��ي الوق��ت المناس��ب وبك��ل ش��فافیة وتس��اعد تل��ك اللج��ان مجل��س اإلدارة ف���ي 

 مھامھ ومسؤولیاتھ على نحو فعال. تنفیذ

 التنفیذیة ةاللجن

م لم��دة 25/06/2015لل��دورة الحالی��ة بق��رار م��ن مجل��س اإلدارة ف��ي ت��اریخ  الش��ركة إدارة مجل��س م��ن المنبثق��ة التنفیذی��ة اللجن��ة تش��كلت

األس���تاذ / محم���د عم���ر العی���دروس باإلس���تاذ / ع���ادل حس���ین عل���ي  عض���و مجل���س اإلدارةإس���تبدال  ت���مم  2017وف���ي ع���ام  ،ث���الث س���نوات

م 20/07/2017أحم���د  ، كم���ا واف���ق مجل���س اإلدارة عل���ى تعی���ین األس���تاذ ع���ادل حس���ین عل���ي أحم���د عض���و ف���ي اللجن���ة التنفیذی���ة م���ن ت���اریخ 

. العض���و الجدی���د م���دة س���لفھم ، عل���ى أن یكم���ل 06/06/2017ب���دالً ع���ن األس���تاذ/ محم���د عم���ر العی���دروس  وال���ذي تق���م بإس���تقالتھ بت���اریخ 

 م :االعضاء التالیة أسمائھ وتتكون اللجنة التنفیذیة من

 رئیساً                عبدهللا ابراھیم الھویش  .1
 عضو                عبدهللا تركي السدیري .2
 عضو                   ماجد عبد الغني فقیھ  .3
 عضو                 فیصل عبدهللا العمران .4
 عضو                عادل حسین علي أحمد  .5

 :م2017 المالي العام خالل المنعقدة االجتماعات وعدد اللجنة أعضاء أسماء یوضح التالي الجدول

 اسم العضو 
 م28/02/2017

 الحضور

 م16/05/2017

 الحضور

 م22/08/2017

 الحضور

 م22/09/2017

 الحضور

 م05/12/2017

 الحضور

 مجموع

 الحضور

 

 النسبة

 %100 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر )( رئیس   هللا بن إبراھیم الھویشاألستاذ عبد  1

 %100 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ( عضو )  األستاذ عبدهللا بن تركي السدیري 2

 %100 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر )ستاذ ماجد عبد الغني فقیھ ( عضواأل 3

 %80 4 حاضر حاضر حاضر معتذر حاضر ( عضو)األستاذ فیصل عبدهللا  العمران  4

 %100 3 حاضر حاضر حاضر - - **ألستاذ عادل حسین علي احمد ( عضو)ا 5

 %100 2 - - - حاضر حاضر *( عضو)األستاذ محمد عمر العیدروس  6

 م2017-06-06محمد  بن عمر العیدروس في تاریخ اإلستاذ /تم استقالة عضو اللجنة التنفیذیة * 
 م2017-07-20عادل حسین علي أحمد في تاریخ اإلستاذ /تم تعیین عضو اللجنة التنفیذیة ** 
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 أبرز مھام اللجنة التنفیذیة
 وموازن��ة العملی��ات موازن��ة ومراجع��ة الخص��وص، بھ��ذا للمجل��س توص��یاتھا وتق��دیم الش��ركة وأھ��داف اس��تراتیجیات مراجع��ة 

 .الرأسمالیة المصاریف

 الخصوص بھذا للمجلس توصیاتھا وتقدیم المقترحة المالیة والخطط والعملیات األعمال خطط مراجعة.  

 السیاس��ات ع��دا فیم��ا الش��ركة ف��ي العم��ل وإج��راءات سیاس��ات المش��اریع اإلس��تراتیحیة ومراجع��ة واس��تالم تق��اریر اإلش��راف 

 .المحاسبیة واإلجراءات

  التشغیلیة السنویة والمیزانیات المالیة التقدیریة للشركة قبل رفعھا لمجلس اإلدارة العتمادھا.الموافقة على الخطط 

 الموافقة على االقتراض لتمویل نشاط الشركة التمویلي واالستثماري في حدود ما أقره المجلس. 

 لجنة المخاطر 
م لم��دة 25/06/2015بق��رار م��ن مجل��س اإلدارة ف��ي ت��اریخ لل��دورة الحالی��ة  الش��ركة إدارة مجل��س م��ن المنبثق��ة لجن��ة المخ��اطر تش��كلت

األس���تاذ / محم���د عم���ر العی���دروس  عض���و مجل���س اإلدارةبدال للتموی���ل إس���ت أم���الك م ق���رر المس���اھم ش���ركة 2017وف���ي ع���ام  ،ث���الث س���نوات

ف���ي لجن���ة ادارة  ع���ادل حس���ین عل���ي أحم���د عض���و / باإلس���تاذ / ع���ادل حس���ین عل���ي أحم���د  ، كم���ا واف���ق مجل���س اإلدارة عل���ى تعی���ین األس���تاذ

م ، عل���ى 06/06/2017م ب���دالً ع���ن األس���تاذ / محم���د عم���ر العی���دروس  وال���ذي تق���م بإس���تقالتھ بت���اریخ 20/07/2017المخ���اطر م���ن ت���اریخ 

 : االعضاء التالیة أسمائھم . وتتكون لجنة إدارة المخاطر منأن یكمل العضو الجدید مدة سلفھ
 رئیساً   عبدهللا ابراھیم الھویش  .1
 عضواً   تركي السدیريعبدهللا  .2
 عضواً   فیصل عبدهللا العمران   .3
 مستقل  –عضواً  محمد بن عبدالعزیز الشایع  .4
 *اً عضو  عادل حسین علي احمد .5
 

 :م2017 المالي العام خالل المنعقدة االجتماعات وعدد اللجنة أعضاء أسماء یوضح التالي الجدول

 
 م2017-06-06محمد العیدروس في تاریخ  اإلستاذ / تم استقالة عضو لجنة المخاطر * 

 م2017-07-20عادل حسین في تاریخ  اإلستاذ /تم تعیین عضو لجنة المخاطر ** 

 م28/02/2017 اسم العضو 

 الحضور

 م16/05/2017

 الحضور

 م22/08/2017

 الحضور

 م19/10/2017

 الحضور

 م05/12/2017

 الحضور

 مجموع

 الحضور

 

 النسبة

 %100 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر األستاذ عبد هللا بن إبراھیم الھویش (رئیس) 1

 %100 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر األستاذ عبدهللا بن تركي السدیري ( عضو ) 2

الشایع ( عضو مستقل من األستاذ محمد عبدالعزیز  3
 خارج المجلس )

 %100 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 %80 4 حاضر حاضر حاضر معتذر حاضر ( عضو)   األستاذ فیصل عبدهللا  العمران 4

 %100 3 حاضر حاضر حاضر -  - *( عضو)*  األستاذ عادل حسین علي احمد 5

 %100 2 - - - حاضر حاضر ( عضو)*  األستاذ محمد عمر العیدروس 6
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 ابرز مھام لجنة المخاطـــر

 
 . جمیع انواع المخاطر ذات العالقة وطریقة التعامل معھا عمل واضحة ومكتوبة الدارة المخاطر وتحدید وسیاساتوضع استراتیجیة  -1

 . وضع االجراءات المناســبة للكشــف المبكر والشــامل للمخاطر وتقییمھا وادارتھا ومراقبتھا وإعداد التقاریر في شأنھا -2

 . ھربع سنوي ورفعھ لمجلس االدارة متضمنا القرارات المتخذه في شأن مناقشة تقریرالمخاطربشكل -3

 مراجعة السیاسات واالنظمة المتعلقة بأنشطة إدارة المخاطر. -4

 . مراجعة المخصصات العامة والمحددة للشركة ووضع حد أعلى للتعرضات الكبیرة -5

 . دراسة المعالجة المناسبة للحسابات المتأخرة عن السداد -6

المخاطـــر   ــر فـــي الشركة واالشـــراف علیـــھ لضمـــان تحدیـــد وقیـــاستقییـــم ومراقبـــة كفایـــة وفعالیـــة إطـــارإدارة المخاطـ-7

  ـر.واالبالغ عنھـــا بشـــكل فاعـــل، بمـــا فـــي ذلـــك تحدیـــد الرغبـــة فـــي المخاطـــرة والقـــدرة علـــى تحمـــل المخاطــ

 
 المخاطـــر المغطاة بواسطة اللجنة

 
 مخاطـــر الســـوقوالمشـورة للمجلـس فیمـا یتعلـق بالمخاطـر القائمـة والمحتملـــة، بمـــا فـــي ذلـــك، مخاطـــر االئتمـــان تقدیم اف واالشـر

لســـمعة االســـتراتیجیة ومخاطـــر ا مخاطـــر االلتـــزام والمخاطـــروالمخاطر القانونیة والمخاطـــر التشـــغیلیة ومخاطـــر الســـیولة و

 ومخاطر امن المعلومات .

 

 المخاطـــر التي تم تغطیتھا تأمینیاً 
 

  العالمیة أمالكالتأمین على الحیاة بالنسبة لعمالء شركة 

  العالمیة أمالكالتامین على العجز الجزئي والكلي لعمالء شركة 

 ر المحتملةضد جمیع المخاط الممولة تالتامین على العقارا. 
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 والتدقیقالمراجعة  لجنة
 

 نم المنبثقة المراجعة لجنةوفقاً لما تضمنھ النظام األساس للشركة ووثیقة حوكمتھا ولقواعد والئحة عملھا المقرة من الجمعیة العامة للشركة، فإن 

الخبرة والمعرفة، وترفع تتشكل من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین أو من خارج المجلس من ذوي الشركة  إدارة مجلس

) مرات في العام على األقل، ویناط باللجنة مھمة دراسة القوائم المالیة للشركة قبل عرضھا على المجلس، 4تقاریرھا لمجلس اإلدارة وتجتمع (

  واإلشراف على أعمال المراجعین الداخلیین والخارجیین، وتقییم فعالیة ضوابط الرقابة الداخلیة بالشركة.

م 2017وف���ي ع���ام  ،م  لم���دة ث���الث س���نوات25/06/2015لل���دورة الحالی���ة بق���رار م���ن مجل���س اإلدارة ف���ي ت���اریخ لجن���ة المراجع���ة  تش���كلتو

وإس����تبدالھ باألس����تاذ / محم����د  ب����ن إب����راھیم العبی����د  م ،26/09/2017ق����رر األس����تاذ /س����امي ب����ن عبدالس����الم وھیب����ة تق����دیم اس����تقالتھ بت����اریخ 

م ، كم����ا واف����ق مجل����س اإلدارة عل����ى تعی����ین األس����تاذ محم����د  إب����راھیم العبی����د 01/10/2017ریخ عض����و ف����ي لجن����ة المراجع����ة والت����دقیق بت����ا

م ب���دالً ع���ن األس���تاذ / س���امي ب���ن عبدالس���الم وھیب���ة  وال���ذي تق���م بإس���تقالتھ بت���اریخ 01/10/2017عض���و ف���ي المراجع���ة والت���دقیق م���ن ت���اریخ 

 التالیة أسمائھم : م ، على أن یكمل العضو الجدید مدة سلفھ، وھم االعضاء26/09/2017

 مستقل* –رئیساً       محمد عبدالعزیز الشایع  .1
 مستقل* –عضواً                محمد  بن إبراھیم العبید  .2
 عضواً                 كامل بدیع القلم  .3

 :م 2017 المالي العام خالل المنعقدة االجتماعات وعدد اللجنة، أعضاء أسماء یوضح اآلتي الجدول

 19/02/2017 اسم العضو 

 الحضور

 م23/04/2017

 الحضور

11/06/2017 

 الحضور

13/08/2017 

 الحضور

06/11/2017 

 الحضور

24/12/2017 

 الحضور

 مجموع

 الحضور

 

 النسبة

 %100 6 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر مستقل) –األستاذ محمد عبدالعزیز الشایع ( رئیس  1

 – العبید ( عضوبن إبراھیم  األستاذ محمد  2

 )**مستقل*

 %100 2 حاضر حاضر - - - -

 %33 2 معتذر معتذر معتذر حاضر حاضر معتذر األستاذ كامل بدیع القلم  ( عضو غیر تنفیذي) 3

 –عضو ( االستاذ سامي بن عبدالسالم وھیبة  
 )** مستقل

 %100 4 - - حاضر حاضر حاضر حاضر

 خارج أعضاء مجلس اإلدارة*من 
 م2017-09-26سامي بن عبدالسالم وھیبة في لجنة المراجعة والتدقیق بتاریخ اإلستاذ /تم تقدیم استقالة العضو  **

 م2017-10-01محمد بن إبراھیم العبید في لجنة المراجعة والتدقیق بتاریخ اإلستاذ /تم تعیین العضو *** 

 

 أبرز مھام لجنة المراجعة
 المسئولیات التالیة :تضطلع لجنة المراجعة ویناط بھا 

  التوص����یة لمجل����س اإلدارة بالموافق����ة عل����ى تعی����ین أو إع����ادة تعی����ین الم����راجعین الخ����ارجیین، ویش����مل ھ����ذا ض����مان تمت����ع الم����راجعین

 الخارجیین المرشحین بالخبرات الالزمة لمراجعة أعمال الشكات المالیة.

  اإلدارة و اإلدارة العلیا في الشركة.التأكد من إستقالل المراجعین الخارجیین عن الشركة وأعضاء مجلس 
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  د وقی��� ةف���ي أداء مھامھم���ا، والتحق���ق م���ن ع���دم وج���ود أی���والتأك���د م���ن إس���تقاللھما اإللت���زام  إدارت���ي المراجع���ة الداخلی���ة واإلش���راف عل���ى

  .على أعمالھما على أعمالھما أو وجود ما یمكن أن یؤثر سلباً 

  باإلض���افة ال���ى  الخ���ارجي واإلدارة العلی���ا للش���ركة قب���ل التوص���یة لمجل���س اإلدارة بش���أنھا.الق���وائم المالی���ة الس���نویة م���ع المراج���ع دراس���ة

 . قبل التوصیة لمجلس اإلدارة بشأنھامراجعة القوائم المالیة ربع السنویة ومناقشتھا مع اإلدارة العلیا 

 .دراسة خطة ومیثاق المراجعة الداخلیة والموافقة علیھما 

  إدارة المراجعة الداخلیة ورفع التوصیات لمجلس اإلدارة إلعتماده والموافقة علیھ.دراسة دلیل سیاسات وإجراءات 

 ر معھد المراجعین الداخلیین.مراجعة مدى فعالیة أنشطة المراجعة الداخلیة من حیث مدى توافقھا مع معایی 

 ھا ورفع التوصیات لمجلس اإلدارة.حولوإبداء الرأي   والخارجیین وتقاریر إدارة اإللتزام دراسة تقاریر المراجعیین الداخلیین 

  مراجع����ة م����دى فعالی����ة اإللت����زام ب����القوانین والتش����ریعات ونت����ائج بح����ث إدارة اإللت����زام ، ومتابع����ة أي ح����االت م����ن ع����دم اإللت����زام بتل����ك

 القوانین واألنظمة.

  العمومی���ة یتض���من قواع���د مراجع���ة میث���اق عم���ل لجن���ة المراجع���ة و الرف���ع لمجل���س اإلدارة بالتوص���یات إلعتمادھ���ا م���ن قب���ل الجمعی���ة

 ومسؤولیات وإلتزامات اللجنة. 

  اإلط���الع عل���ى جمی���ع الس���جالت والمس���تندات الالزم���ة ألداء أعمالھ���ا، واإلس���تعانة بأی���ة جھ���ة إستش���اریة م���ن خ���ارج الش���ركة للقی���ام بمھ���ام

  .محددة من أجل مساعدتھا في أداء عملھا

  اجراءات حمایة المعلومات والرقابة علیھا.تحدید مدى فعالیة الضوابط الداخلیة للشركة بما في ذلك 

  .التوصیة بتعیین أو إقالة مدیر إدارة المراجعة الداخلیة ومدیر إدارة االلتزام ورفع التوصیة لمجلس اإلدارة 

 :2017النقاط األساسیة التي وردت في تقریر لجنة المراجعة السنوي للعام 

 یة ومناقشتھا مع اإلدارة العلیا للشركة قبل التوصیة لمجلس اإلدارة بشأنھا.مراجعة القوائم المالیة ربع السنویة ونصف السنو 

 .باإلضافة  مراجعة أھم النقاط الواردة في تقاریر المراجع الداخلي والخارجي وتقاریر إدارة اإللتزام ورفع التوصیات لمجلس اإلدارة بشأنھا

الشركة والخاصة بمالحظات المراجع الداخلي والخارجي وإدارة اإللتزام ورفع إلى مراجعة االجراءات التصحیحیة الُمتخذة من ِقَبل إدارة 

 التوصیات بشأنھا لمجلس اإلدارة.

  والموافقة علیھا وإعتمادھا. 2018دراسة خطة المراجعة الداخلیة السنویة للعام 

  والموافقة علیھا وإعتمادھا. 2018دراسة خطة اإللتزام السنویة للعام 

 م .  2017مل  االلتزام و المراجع الداخلي بشكل ربع سنوي للعام مراجعة سیر خطة ع 

 ) دراسة خطة الشركة لتطبیق المعیار الدوليIFRS9) بشكل دوري بدال عن معیار المحاسبة  (IAS39 ورفع التوصیات بشأنھا وذلك وفقا (

 لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.

 یة التي قامت بھا إدارة المراجعة الداخلیة لمالحظات مؤسسة النقد العربي السعودي والخاص دراسة نتائج مراجعة تطبیق الخطة التصحیح

 بمكافحة عملیات غسل األموال وتمویل اإلرھاب والتوصیة برفعھ الى السادة أعضاء مجلس اإلدارة إلعتماده. 

 یات غسل اإلرھاب وتمویل اإلرھابرفع توصیة للسادة أعضاء مجلس اإلدارة لتعیین مدیر إدارة اإللتزام ومكافحة عمل . 
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 والترشیحاتالمكافأت  لجنة

الشركة للدورة الحالیة بقرار من مجلس اإلدارة في تاریخ  إدارة مجلس عن الترشیحات المنبثقةلجنة المكافآت و تشكلت

   :االعضاء التالیة أسمائھم وتتكون اللجنة منم ، 25/06/2015

 مستقل -رئیساً  منصور عبدالعزیز البصیلي  .1
 عضواً   صالح سعید لوتاه  .2
 عضواً    كامل بدیع القلم  .3
 عضواً   ماجد عبد الغني فقیھ .4

 :م2017 المالي العام خالل المنعقدة االجتماعات وعدد اللجنة أعضاء أسماء یوضح التالي الجدول

 

 
 اسم العضو

 م09/03/2017

 عدد الحضور

 م16/03/2017

 عدد الحضور

 مجموع

 الحضور

 

 النسبة

 %100 2 حاضر حاضر )مستقل –رئیس  (األستاذ منصور بن عبدالعزیز البصیلي  1

 %100 2 حاضر حاضر  (عضوغیر تنفیذي) األستاذ صالح بن سعید لوتاه 2

 %100 2 حاضر حاضر عضوغیر تنفیذي)( األستاذ كامل بدیع القلم   3

 %100 2 حاضر حاضر عضوغیر تنفیذي)( ماجد عبدالغني فقیھ  4

 

 والترشیحات: المكافآت لجنة أبرزمھام
 لجان�ھ، و المجل�س ف�ي والض�عف الق�وة جوان�ب اللجن�ة بتحدی�د تق�وم كم�ا من�ھ، المنبثق�ة واللج�ان اإلدارة مجل�س أداء تقی�یم 

 .قصور معالجة أي واقتراح
 یش�غل العض�و ك�ان إذا المص�الح ف�ي تع�ارض أي ع�دم وج�ود وض�مان س�نوي، بش�كل األعض�اء اس�تقاللیة اس�تمراریة متابع�ة 

 .أخرى شركة في إدارة جلسعضویة م منصب
 كم���ا تراج���ع اللجن���ة وتوص���ي بكاف���ة أش���كال التع���ویض ألعض���اء  ،سیاس���ات الش���ركة للتعویض���ات والمزای���ا واعتم���اد مراجع���ة

 المجلس واللجان. سر وأمناء
 للم��دراء ال��وظیفي اإلح��الل خط��ط التط��ویر اإلداري، ب��رامج ومنھ��ا البش��ریة الم��وارد وإج��راءات سیاس��ات مراجع��ة 

 .التحفیز والمكافآت برامج ضمن تحقیقھا الواجب األداء مؤشرات تتضمن التطویر التي وأھداف التنفیذیین

یین����ات عل����ى مس����توى الم����دراء التنفی����ذیین ف����ي الش����ركة بع����د التأك����د م����ن تلبی����ة متطلب����ات الج����دارة مراجع����ة وإعتم����اد جمی����ع التع
 عربي السعودي.والمالءمة وموافقة مؤسسة النقد ال
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 العالمیة أمالك الھیئة الشرعیة في شركة 

 الش���ركة قام���ت ،ش���ریعة اإلس���المیةالعالمی���ة للتموی���ل العق���اري عل���ى تواف���ق نش���اطھا م���ع أحك���ام ال أم���الك حرص���اً م���ن ش���ركة 
بإنش��اء ھیئ��ة ش��رعیة تض��م ف��ي عض��ویتھا ع��دداً م��ن العلم��اء المختص��ین ف��ي فق��ھ المع��امالت المالی��ة واإلقتص��اد اإلس��المي وتق��وم 

مس����تقلة ع����ن  واللجن����ة الھیئ���ة ب����دور الدراس����ة وإج����ازة المنتج����ات، ووض����ع ض����وابط ش����رعیة لھ����ا، وإص����دار الق����رارات تجاھھ����ا،
 لى الشركة.فقتھا ومراقبتھا، وتعد قراراتھا ملزمة عإدارات الشركة، وتخضع جمیع معامالت الشركة لموا

 العالمیة: أمالك أعضاء الھیئة الشرعیة في شركة 
 رئیساً للھیئة          فضیلة الشیخ الدكتور/ عبدالستار أبو غدة

 نائباً للرئیس فضیلة الشیخ الدكتور/ محمد بن علي القري 

 عضواً               یوسف الشبیلي  فضیلة الشیخ الدكتور/
 

 

 العام خالل المنعقدة االجتماعات وعدد اللجنة أعضاء أسماء یوضح التالي الھیئة الشرعیة إجتماعین، والجدولم عقدت 2017وخالل العام 

16/02/2017 اسم العضو  13/11/2017  مجموع 
 الحضور

 النسبة

 عدد الحضور عدد الحضور 

 %100 2 حاضر حاضر د.عبدالستار أبو غدة

 %100 2 حاضر حاضر محمد القريد. 

 %100 2 حاضر حاضر د. یوسف الشبیلي
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 تقریر الھیئة الشرعیة
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لجمعیات العامة ا  
ھ���ـ 19/08/1438 العالمی���ة اجتم���اع جمعی���ة عام���ة غی���ر عادی���ة واح���د وال���ذي ت���م عق���ده بت���اریخ أم���الك م عق���دت ش���ركة 2017خ���الل الع���ام 

، بحض���ور المس���اھمین الرئیس���یین إل���ى جان���ب أعض���اء م، م���ن ی���وم الثالث���اء ف���ي فن���دق الم���اریوت بمدین���ة الری���اض 16/05/2017المواف���ق 
 مجلس اإلدارة التالیة أسماؤھم :

 

روني على ( بوابة أعمال ) التابع لوزارة تكلفي الموقع اإل قد نظرت الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة وأقرت القرارات التالیة والتي تم نشرھا
 .التجارة واإلستثمار

 م.31/12/2016للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في  تمت موافقة المساھمین على القوائم المالیة المدققة .1
 م.31/12/2016تمت موافقة المساھمین على تقریر مراقب الحسابات حول القوائم المالیة للسنة المالیة المنتھیة في  .2
 م.31/12/2016تمت موافقة المساھمین على تقریر مجلس اإلدارة للسنة المالیة المنتھیة في .3
 م.31/12/2016ن على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة فيتمت موافقة المساھمی .4
) لایر 0,75لایر سعودي بواقع ( 67,500,000بمبلغ وقدره  م 2016تمت موافقة المساھمین على توزیع أرباح على المساھمین عن السنة المالیة  .5

 األرباح للمساھمین المقیدین بسجالت الشركة یوم إنعقاد الجمعیة.% من رأسمال الشركة على أن تكون أحقیة 7.5للسھم وبنسبة 
ق تمت موافقة المساھمین على على تعیین مراجع الحسابات (كي بي أم جي الفوزان وشركاءه ) من بین المرشحین من قبل لجنة المراجعة والتدقی .6

 أتعابھ. م وتم تحدید2017لمراجعة القوائم المالیة للشركة عن السنة المالیة لعام 
 م.  2016تمت موافقة المساھمین على تقریر الھیئة الشرعیة لعام  .7
 م. 2016تمت موافقة المساھمین على تقریر لجنة المراجعة لعام  .8
لایر سعودي وتفصیلھا في تقریر مجلس اإلدارة كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة  1,290,000تمت موافقة المساھمین على صرف مبلغ إجمالي   .9

 م.31/12/2016ة المالیة المنتھیة في عن السن
مجلس اإلدارة   تمت موافقة المساھمین على إعتماد برنامج منح الموظفین أسھم ملكیة في الشركة وفقاً للصیغة والقیمة والھیكلیة المقترحة من قبل .10

 المحاسبیة لھ. بناء على توصیة لجنة المكافآت والترشیحات وإستناداً لما جاء في نظام البرنامج وفي الھیكلیة
ة تمت موافقة المساھمین على إعتماد الئحة الموظفین المرشحین للحصول على أسھم في الشركة وعدد األسھم التي ستمنح لھم وفقاً لشروط وآلی .11

 البرنامج.
عن طریق  لایر سعودي 903,000,000لایر سعودي إلى  900,000,000تمت موافقة المساھمین على إقتراح زیادة رأسمال الشركة من  .12

ملیون لایر سعودي وسیتم دفع قیمتھا من بند مستحقات الموظفین (مكأفأة األداء) تسّجل لصالح  3سھم وبقیمة  300,000إصدار أسھم جدیدة بمقدار 
 سھم الجدیدة.أعاله والتصویت على تنازل المساھمین عن حّق ممارسة األولویة في اإلكتتاب في األ 11الموظفین الموضح أسمائھم في البند رقم 

تعدیل النظام األساسي للشركة بما یتفق مع نموذج النظام األساسي للشركات التمویل المرخصة من قبل مؤسسة النقد  تمت موافقة المساھمین على .13
 .العربي السعودي والمتوافق مع نظام الشركات

 . دیالت المقترحةتمت موافقة المساھمین على إعادة ترقیم مواد النظام األساسي للشركة وفق التع .14

 

 

 )  باإلنابة منصور بن عبدالعزیز البصیلي ( رئیس الجمعیة .1
 محمد بن عمر العیدروس  ( عضو مجلس اإلدارة )  .2
 عضو مجلس االدارة ) –اھیم الھویش ( العضو المنتدب عبدهللا بن إبر .3
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 أسماء أعضاء اإلدارة التنفیذیة

 
 عبدهللا بن ابراھیم الھویش   ( العضو المنتدب ) -1

 الرئیس التنفیذي ) (    عبدهللا بن تركي السدیري  -2

 )قطاع األفراد –مدیرتنفیذي  (        توفیق بن یحیى معافا  -3

 )اإلداریة البشریة و الشؤونالموارد  –مدیرتنفیذي  (    سعود بن عبدهللا الشـثري  -4
 المخاطر واإلئتمان) –(مدیرتنفیذي        محمد بن حبیب السلمان  -5

 ) قطاع الشركات –( مدیر تنفیذي        نزار بن صالح الصویان  -6
 المالیة والعملیات وتقنیة المعلومات ) –( مدیر تنفیذي      علي بن محمد ال شعشاع  -7

 اإلستراتیجیة والتسویق ) –مدیر أول (      تركي بن عتیبي الزھراني  -8

 الشؤون القانونیة والحوكمة ) –( مدیر أول          راشد بن خالد المضیان  -9
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 السیرة الذاتیة ألعضاء اإلدارة التنفیذیة 
 الوظیفة السابقة الوظیفة الحالیة المؤھالت العلمیة اسم عضو االدارة التنفیذیة م

تركي السدیريعبدهللا بن  1 بكالوریوس من جامعة الملك سعود  - 
 تخصص محاسبة

دراسات العلیا للماجستیر من كلیة تندربیرد  -
في الوالیات المتحدة  لإلدارة الدولیة

 األمریكیة تخصص إدارة دولیة

 –نائب الرئیس التنفیذي  الرئیس التنفیذي
مدیر تنفیذي التطویر 

االستراتیجي في شركة 
العالمیة للتمویل  أمالك 

 العقاري  

بكالوریوس تخصص تربیة بدنیة - توفیق بن یحي معافا  2 قطاع  –مدیر تنفیذي  
 األفراد

مدیر تنفیذي مجموعة 
االفراد والعملیات وتقنیة 

أمالك المعلومات في شركة 
العالمیة للتمویل العقاري     

اریزونا بكالوریوس من جامعة والیة  - سعود بن عبدهللا الشثري 3
 تخصص إدارة أعمال

الموارد  –مدیرتنفیذي 
اإلداریة الشؤونالبشریة و  

 مدیر إدارة الموارد البشریة
العالمیة  أمالك في شركة 

 للتمویل العقاري

بكالوریوس من جامعة الملك سعود  - محمد بن حبیب السلمان  4
 تخصص إدارة أعمال

ماجستیر من جامعة الملك سعود تخصص  -
أعمالإدارة   

المخاطر  –مدیرتنفیذي 
 واإلئتمان

المدیر التنفیذي للمخاطر 
أمالك واإلئتمان في شركة 

العالمیة للتمویل العقاري    

بكالوریوس من جامعة الملك فھد للبترول  - نزار بن صالح الصویان  5
 والمعادن تخصص ھندسة كیمیائیة تطبیقیة

ماجستیر من جامعة برونیل البریطانیة -
 تخصص إدارة أعمال 

مدیر تنفیذي إلدارة 
  الشركات

مدیر أول قطاع الشركات 
العالمیة  أمالك في شركة 

 للتمویل العقاري 

بكالوریوس من جامعة الملك سعود  - علي بن محمد ال شعشاع  6
 تخصص محاسبة

المالیة  –مدیر تنفیذي 
والعملیات وتقنیة 

علوماتالم  

المالیة  –المدیر التنفیذي 
أمالك والتخطیط في شركة 

العالمیة للتمویل العقاري    

بكالوریوس من جامعة الملك سعود  - تركي بن عتیبي الزھراني  7
 تخصص أسالیب كمیة 

اإلستراتیجیة  –مدیر أول 
 والتسویق

مدیر أول لإلستراتیجیة  في 
العالمیة  أمالك شركة 

 للتمویل العقاري 

بكالوریوس من جامعة الملك سعود  - راشد بن خالد المضیان  8
 تخصص مالیة

دبلوم عالي من كلیة ھنلي إلدارة االعمال  -
 وتابعة لجامعة ریدنج في بریطانیا

الشؤون  –مدیر أول 
 القانونیة والحوكمة

مدیر إدارة اإللتزام 
ومكافحة غسل األموال في 

العالمیة  أمالك شركة 
ريللتمویل العقا  
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 مصاریف ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
یبین الجدول التالي تفاصیل البدالت والمخصصات والمزایا والمصاریف األخرى المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة، واللجنة 

 م:2017المالیة التنفیذیة، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشیحات والمكافآت ولجنة المخاطر واللجنة الشرعیة خالل السنة 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجنة الترشیحات  لجنة المراجعة اللجنة الشرعیة المجموع
 والمكافآت

 بیــــان مجلس اإلدارة اللجنة التنفیذیة لجنة المخاطر

 حضور االجتماعات  بدالت 81,000 33,000 33,000 12,000 15,000 49,000 223,000

التذاكر والسكن والمخصصات  198,254 28,481 30,399 7,088 - 17,102 281,324
 األخرى

 المكافآت 1,408,973 162,466 192,466 200,000 113,333 210,000 2,287,238

 األجمالي 1,688,227 223,947 255,865 219,088 128,333 276,102 2,791,562
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واللجان المنبثقة منھإقرار مجلس االدارة   
 یقر مجلس إدارة الشركة باآلتي:

 م.2017توافق عمل جمیع اللجان مع لوائح عملھا المحددة ألدوارھم ومسؤولیاتھم  خالل عام 

 إعداد محاضر جمیع اجتماعات اللجان وفقاً لصالحیاتھم، والمصادقة علیھا في اجتماع مجلس اإلدارة.

رة  وفق����اً لص����الحیاتھم ف����ي النظ����ام األساس����ي للش����ركة و التوقی����ع علیھ����ا م����ن قب����ل الحاض����رین و إع����داد محاض����ر إجتماع����ات مجل����س اإلدا
 سكرتیر مجلس اإلدارة.

 م2017اإلفصاح عن أعمال مجلس اإلدارة في عام 

 :باآلتي الشركة إدارة مجلس یقر
 الصحیح بالشكل أًعدت الحسابات سجالت أن. 

 بفاعلیة ونفذ سلیمة أسس على أعد الداخلیة الرقابة نظام أن. 

 نشاطھا. مواصلة على الشركة قدرة في یذكر شك أي یوجد ال أنھ 

 مش�ابھة، حق�وق أو اكتت�اب ح�ق م�ذكرات أو تعاقدی�ة مالی�ة أوراق وأي للتحوی�ل، قابل�ة دی�ن أدوات أي الش�ركة تم�نح أو تص�در ل�م 

 .المالیة السنة خالل

 لل�رئیس  أو الش�ركة إدارة مجل�س أعض�اء ألح�د مص�لحة فیھ�ا كان�ت أو فیھ�ا، طرف�اً  الش�ركة كان�ت عق�ود أو أعم�ال أي توج�د ال

م��ن الالئح��ة التنفیذی��ة  56م��نھم، إال ف��ي ح��دود م��ا ن��ص علی��ھ ف��ي الم��ادة رق��م  ب��أي عالق��ة ذي ش��خص ألي أو الم��الي للم��دیر أو التنفی��ذي

 في القوائم المالیة.  لنظام مراقبة شركات التمویل الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي أو ما تم اإلفصاح عنھ

 السنویة. المالیة القوائم على تحفظات أي القانوني المحاسب تقریر یتضمن لم  

 أجلھا. من المعین الفترة انتھاء قبل القانوني المحاسب باستبدال اإلدارة مجلس یوصي لم 
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