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التوجه اإلستراتيجي للشركة 

ط م وافق مجلس اإلدارة عىل الخطة اإلسرتاتيجية للشـركة والـيت وضـحت الخطـو2022في شهر مايو من عام 

العريضة للتوجه االسرتاتيجي للرشكة عىل مـدى عشــر سـنوات قادمـة والـيت حـددت مجموعـة مـن األهـداف

ىل حقـوق اإلسرتاتيجية واليت سيتم العمل من خاللها عـىل رفـع الحصـة السـوقية للشــركة وتعظـيم العائـد عـ

المساهمني 

الرشائح المستهدفة
دالرشكات الصغرية والمتوسطة واألفرا

مستخدمغريونقدمحدودنمو
ريالمليون69.8مستخدمالغريالنقد

منالرابعالربعنهايةفيكماسعودي

م2021

المبيعاتقنوات
نقاطخاللمنالحضورمناألدنىالحد

التقليديةالبيع
التحتيةوالبنيةالعمليات

مواردتخطيطنظاموجودعدم

والسياساتالمتكاملالمؤسسات

غريالداخليةوالعملياتواإلجراءات

كاملة

البرشيةالموارد
عدلومالرئيسيةالمناصبفينقص

نسبياً مرتفعموظفنيدوران

القطاعفيوالخربةالسمعةقوة
التجاريةالعالمةإرثمناإلستفادة

جية الوضع ما قبل الخطة اإلسرتاتي

األهليةمعايري
*منخفضةأهليةمعايري

التمويلهياكل
والتورقالمرابحةعقود

رحلة تحول شركة أصول ورؤيتها المستقبلية
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إسرتاتيجية واضحة ومحددة

رشكة تمويل 
مؤسسية 

ومبتكرة

رفع كفاءة 
العمليات 
يةوالبنية التح

تعيني موظفني
مؤهلني

التقييم الدوري
لمعايري األهلية

ت زيادة المبيعا
واكتساب 

العمالء

التسويق المكثف
ل والتواجد عىل وسائ

التواصل اإلجتماعي

التوجه اإلستراتيجي للشركة 

رحلة تحول شركة أصول ورؤيتها المستقبلية
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التوجه اإلستراتيجي للشركة 

يلالهدف المستقب

الهدف المستقبيل

متكاملةرقميةمنصةخاللمنقويحضور

الرشائحضمنالمتنوعةالمنتجاتعروض

الصغريةوالرشكاتاألفراد(الحالية

)والمتوسطة

تمويلمثلمتعددةقطاعاتعربالعمليات

.)P2P(نظريإىلونظرياإلئتمانبطاقات

إلستيعابمناسبةكبريةعمالءقاعدة

النموإسرتاتيجية

وتطويرالمؤهلةالكوادرعىلالحفاظ

المجزيةالمحفزاتوتقديممهاراتها

لنيوالمموالتجزئةتجار(إسرتاتيجيةرشاكات

)واإلندماجاإلستحواذوعمليات

ريقطعنالمستقبلفيالدخلتحقيقفرص

)العاماالكتتاب(

رحلة تحول شركة أصول ورؤيتها المستقبلية
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التوجه اإلستراتيجي للشركة 

حزم 

منتجات

ابتكارية

السعوديتصاداإلقعليهايقوماليتالمواتيةالسكانيةوالرتكيبةبرسعةالمتغريةالمستهلكنيإحتياجات

إحتياجهناسبيللعميلجذابمنتجتقديمفييتمثلتحدياالمحليةالرشكاتتواجهحيثالسعودي،والسكان

.تماما

مزيانية 

التسويق

السوقناميكيةديومواكبةالمنافسةصدارةفيالبقاءأجلمنللتسويقكبريةمزيانيةتخصيصيجب•

التطوررسيعة

من%7إىل%3حوايلانفاقإىلألصول،المماثلالحجمذاتالرقميةالمرصفيةغريالمؤسساتتميل•

التسويقعىلايراداتهاإجمايل

من%8-%7حوايلتنفقالماليةالخدماتصناعةفيالعاملةالرشكاتأنالعلميةاالبحاثتظهر•

التسويقعىلاإليراداتإجمايل

7%-8%
المتوسط العالمي للتسويق 

)كنسبة مئوية من اإليرادات(

>1%
متوسط تسويق أصول

)كنسبة مئوية من اإليرادات(

والتوسعات االستراتيجية لألعمال القائمة)  (Organic Growthالنمو العضوي
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التوجه اإلستراتيجي للشركة 

والتوسعات االستراتيجية لألعمال القائمة)  (Organic Growthالنمو العضوي

الرتكزي

عىل 

قطاع 

األفراد

.التطوررسيعةمنتجاتعروضمعشاملمجالهوالمستهلكتمويل•

.السوقنموعىلإلستحواذفرصيخلقممااإلقتصاد،نمومعيتماىشبماالطلبيزدادأنالمتوقعمن•

ستكون،)اداألفرمقابلوالمتوسطةالصغريةالرشكات(الحاليةالمحفظةفيالرشكةتوزانإلختاللنظراً •

.لألفرادأعىلمحفظةتخصيصإستهدافهيالفعالةالمبادرة

:ائتمان التجزئة ما ييلإستخداماتتشمل بعض 
والسفرالسياحة•

المعمـرةالسلع•

التعليـــــــــــــم•

يةأفكــــــار• تجار

عمالءالقاعدةستدعماليتاالضافيةالمبادراتبعضذكرالرضوريمنأعاله،المذكورةالمبادراتإىلإضافة

أوللأصوتتحملانممكن(وعروضتسويقيةحمالتأقل،ربحمعدالت:المثالسبيلعىل.القطاعاتكلفي

عىلعالوفنشطوحضورالجودةعاليةعمالءخدمةفورًا،الدفعفيالعميليبدأالحيثسماحفرتة،)دفعتني

.االجتماعيالتواصلوسائلمنصات
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التوجه اإلستراتيجي للشركة 

التوسع إلى ما بعد األعمال الحالية

األصولقاعدةةلتقويتنفيذيةاسرتاتيجيةوضعتمالحالية،األعمالوتحسنيتعزيزجانبإىل•

أنوقعالمتمنأخرىتمويلقطاعاتفيالدخولالتوسعاسرتاتيجيةتتصوراألرباح،وقدرة

.األجلطويلةاستدامةوتخلقااليراداتتزيد

:ييلماالمقرتحةالمبادراتتشملوالتشغييل،التجاريالوجودلتنويعمحاولةفي•

وظهورالرقميةالمدفوعاتانتشارأدى•

لبطتلبيةإىلالبديلةالتمويلمنتجات

في،اضاتمويلعىلالمزتايدالمستهلكني

مناالقراضفيللدخولالطريقمهدمما

يف شائعتمويلقطاعوهونظري،إىلنظري

.الماليةالتكنولوجيا

منصة اإلقراض من نظري إىل نظري

عه،وضتماستباقيرشاكةبرنامجخاللمن•

اليتالمحتملةالفرصتقييمألصوليمكن

.القيمةخلقإىلتؤدي

فيالرائدينالتجزئةتجارمعرشاكات•

القطاعاتمختلف

اتالمؤسسمعالتمويلاتفاقيات•

)التجاريةالبنوكمثل(المالية

واالستحواذاالندماجعمليات•

الدخول في التكنولوجيا الماليةب

قييمتالرشكةستعيدتقريبا،عامنيغضونفي•

لتسييفرصمنالعديدلتلبيةإستعدادها

األموال

االستحواذاالندماجتعمليا•

األويلالعامالطرح•

األسهمحملةمنالمالرأسضح•

الخاصاإلكتتاب•

االستثماريةالصناديق•

)اليًالم يتم نمذجتها م(التسييل المالي أ

لم يتم (الشراكات االستراتيجية أ
)نمذجتها ماليًا

ج
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م 2022أبرز إنجازات الشركة في 

إطالق الهوية الجديدة 

تطوروجهة

رة كليًا أطلقت الرشكة هويتها الجديدة بتفاصيلها المبتك

طاق لتواكب إسرتاتيجية الرشكة ورحلة تحولها واسعة الن

سرتاتيجية  بتحقيق أهدافنا اإلوإستمراننابإلزتامنانؤكد فيها 
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رشاكة مع  ية  تفاق إ يع  KPMGتوق

ريي تمع أصول الخ شاء مج إن

يدة  تاح فروع جد ت إف

م 2022أبرز إنجازات الشركة في 

تها إلعداد ملف إسرتاتيجية الرشكة ومراجعة حوكم

13

تفاهم مع رة  يع مذك ر توق ي تقد رنامج  ب

ناتإلقراض مستفيدين معاشـــــــات التأمي
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األداء المالي 

المايلالمركزقائمة

فعـتأرتعىل صعيد قائمة المركز المايل للشـركة فقد 

يبا لتصـل اىل قرابـة % 11األصول بنسبة  مليـون 170تقر

م نتيجة 2021مليون ريال في العام 153ريال مقارنة بــ 

المي في عقـود التمويـل اإلسـاإلستثمارصافي إرتفاع

.بشكل رئييس

ــات فقــد  ــات المطلوأرتفعــتوفيمــا يتعلــق بالمطلوب ب

يبا حيـث بلـغ إجمـايل المطلوبـات بنه% 77بنسبة  ايـة تقر

يـال مقارنـة بـــ 44.8م مبلـغ 2022العام  25.9مليـون ر

م2021مليون ريال في العام 

ــة العــام  ــغ إجمــايل حقــوق المســاهمني بنهاي وقــد بل

يال وذلك بانخفـاض124.8م مبلغ وقدره 2022 مليون ر

يبـا مقارنـة بإجمـايل حقـوق للمسـاهمني% 2قـدره  تقر

يال بنهاية العام 127.6 .م2021مليون ر
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األداء المالي 

الدخلقائمة

ن اإليـرادات مـأرتفعـتعىل صعيد نتائج األعمال فقـد 

يبـا % 33عمليات التمويل واإليرادات األخـرى بنسـبة  تقر

يـال مقارنـة بمبلـغ 21.6حيث بلغت مبلغ  16.3مليون ر

يال بنهاية العام  .م2021مليون ر

روفات المصــأرتفعـتوفيما يتعلق بالمرصوفات فقد 

يبـا حيـث بلغـت مبلـغ % 81بشكل عـام بنسـبة  24.1تقر

يــال مقارنــة بمبلــغ  يــال بنهايــة 13.3مليــون ر مليــون ر

تكــاليف المــوظفنيبإرتفــاعم مدعومــة 2021العـام 

.مخصصات خسائر االئتمان المتوقعةوإرتفاع

رشـكة وفيما يتعلق صافي دخل النشاط فقد حققت ال

يـال ) 2.6(صـافـي خسـارة بعـد الزكـاة بمبلـغ  مليـون ر

يـال 3.1مقارنة بصافي أرباح بعد الزكاة بمبلغ  مليـون ر

ل تكـاليف التشـغيإرتفـاعم نتيجـة 2021بنهاية العـام 

.بشكل عام
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الحوكمة 

يًال حرصًا من مجلس اإلدارة عىل ترسيخ مبادئ الحوكمة المستدامة  فـي الشـركة فقد اعتمـد المجلـس دلـ

م حيث تم إعداد هذا الدليل وفق أفضل الممارسات المطبقـة 2022شامًال للحوكمة في شهر مايو من عام 

ن مـع التعليمـات الصـادرة عـن البنـك المركـزي السـعودي وذلـك إيمانـًا مـيتـواءمفي الرشكات الرائدة وبما 

بجمعيـات المجلس بأهمية تطبيق مبادئ ومعايري للحوكمة ، تضمن توضـيحًا لـألدوار والمسـئوليات الخاصـة

لسـلوك كما ركزت  في جانب منها عىل أهمية إتباع معايري ا. المساهمني و مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

ا ومـع جميـع المهين واألخـالقي في جميع التعامالت، وتبين مبدأ اإلفصاح والشفافية فـي  كافة تعامالته

لمصالح المستفيدين من خدماتها سعيا منها لتعزيز ثقة مساهميها وكافة األطراف ذات العالقة وأصحاب ا

.بأدائها

بيـق إطـار إن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع الموظفني بالشـركة تقع علـيهم مسـؤولية ضـمان تط

الحوكمة الفعال مـن خـالل اإللـزتام بمـا ورد فــي هـذا الـدليل مـن تعليمـات منظمـة للعمـل وباالسـتعانة 

لـس بمصفوفيت الصالحيات المعتمـدة عـىل المسـتوى التشـغييل وعـىل مسـتوى الحوكمـة ، كمـا أن مج

اإلدارة يسـعى وبشــكل مســتمر لتطــوير أفضــل الممارســات عـىل مســتوى الحوكمــة مــن خــالل المراجعــة 

.المستمرة لهذا الدليل من خالل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس االدارة
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مجلس اإلدارة 

منبهمانتخايتمللرشكةاألسايسالنظامعليهنصلماوفقاً أعضاءخمسمناإلدارةمجلسيتكون

فيللمجلسالحاليةالدورةبدأت.ميالديةسنواتثالثلمدةللمساهمنيالعامةالجمعية

يزاىليهدففعالحوكمةنظامتطبيقعىلالمجلسويعملم2020/12/29 مواردهاوتوجيهتعز

صحابأوحقوقاستقرارهاعىلوالمحافظةاالسرتاتيجيةأهدافهاتحقيقإىلالماليةوغريالمالية

.المصالح

الصفة المنصب اسم العضو م

غري تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة *سعيد أحمـــــد بغــــلف 1

مستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة ضيف هللا عبدهللا الشمراني 2

غري تنفيذي عضو مجلس اإلدارة *عمر أحمد بغلف 3

مستقل عضو مجلس اإلدارة محمــد عدنـان بن حمــد 4

غري تنفيذي عضو مجلس اإلدارة خالــد علـــي البيتــــــي 5

س عمـر أحمـد بغلـف باسـتقالته مـن رئاسـة مجلـ/ تقدم سعادة رئيس مجلس اإلدارة السابق األسـتاذ 

م وقـام 2022نـوفمرب 01م عـىل أن ترسـي هـذه االسـتقالة اعتبـارًا مـن 2022أغسطس 30اإلدارة في 

س سعيد احمـد بغلـف كـرئيس لمجلـس اإلدارة لمـا تبقـى مـن دورة المجلـ/ المجلس بانتخاب األستاذ 

نتدبالحالية بعد الحصول عىل عدم ممانعة البنك المركزي السعودي مع اعفاءه من منصب العضو الم

يفية عن أعضاء مجلس اإلدارة2022وفيما ييل سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة عن العام  م و نبذة تعر

5االجتماع  4االجتماع  3االجتماع  2االجتماع  1االجتماع 
اسم العضو م

2022/12/20 2022/11/24 2022/08/30 2022/05/26 2022/03/03

     سعيد أحمد بغلف 1

    
ضيف هللا عبدهللا 

الشمراني 2

     عمر أحمد بغلف 3

     محمد عدنان بن حمد 4

     خالد عيل البييت 5

17



18

بغلفأحمدسعيد/األستاذ
تنفيذيغيرعضو–اإلدارةمجلسرئيس

يةخربةبغلفسعيداألستاذيملك يدوماليةإدار يةاألنشطةمنالعديدفيوذلكعاماً 27عنتز التجار

يةوالصناعية اإلدارةجلسمرئيسمنصبحاليايشغلحيثوالوقفيةربحيةالغريواألنشطةواالستثمار

دودةالمحللصناعةالعالميةبازرشكةإدارةمجلسرئيسكونهاىلباإلضافةالظافربغلفبمجموعة

لوقفارالنظمجلسعضويشغلأنكماالعقاريوالتطويرللتنميةأرضنيلرشكةاإلدارةمجلسورئيس

يسورئاإلعاقةألبحاثسلمانالملكلمركزمؤسسعضوهوبغلفسعيداألستاذأنكما.الظافربغلف

منالعديدعىلبغلفسعيداألستاذحصل.الصحيةللخدماتزمزمجمعيةفياالستثمارإدارةمجلس

لغسمكافحةفيمتخصصةودوراتوالكايزنوالتحسنيالرشكاتإدارةمجالفيالمتخصصةالدورات

.األوقافإدارةفيمتخصصةودوراتاالحتيالومكافحةاإلرهابوتمويلاألموال

الكيان 
القانوني خارجها/ داخل المملكة 

عضويات في مجالس إدارات 
هاأو من مديريالسابقةالرشكات 

الكيان 
القانوني

داخل 
المملكة

خارجها/ 

عضويات في مجالس إدارات 
اأو من مديريهالحاليةالرشكات 

مساهمة 
مقفلة داخل المملكة العضو المنتدب برشكة أصول 

الحديثة للتمويل
ة مسئولي

محدودة
داخل 

المملكة
رئيس مجلس اإلدارة بمجموعة 

بغلف الظافر

مسئولية 
محدودة داخل المملكة رئيس مجلس إدارة رشكة المطاعم 

.الدولية 
ة مسئولي

محدودة
داخل 

المملكة
رئيس مجلس اإلدارة برشكة باز 

العالمية للصناعة المحدودة

مسئولية 
محدودة خارج المملكة رئيس مجلس اإلدارة بمجموعة 

االمارات–بغلف اخوان لالستثمار 

ة مسئولي
محدودة

خارج 
المملكة رئيس مجلس اإلدارة برشكة األفق

تركيا-العالمية 

مسئولية 
محدودة خارج المملكة رئيس مجلس إدارة رشكة بي بي 

البحرين–كابيتال  حكومية داخل 
المملكة

عضو مؤسس في مركز الملك 
سلمان ألبحاث االعاقة

مجلس اإلدارة 

18
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الكيان 
القانوني

داخل 
/  المملكة 
خارجها

عضويات في مجالس 
ةالسابقإدارات الرشكات 

أو من مديريها
نيالكيان القانو خارجها/ داخل المملكة 

عضويات في مجالس إدارات 
أو من الحاليةالرشكات 

مديريها

- - - مساهمة عامة داخل المملكة مدير إدارة شؤون المشرتكني 
بالرشكة السعودية للكهرباء

الشمرانيعبداهللاهللاضيف/األستاذ
مستقلعضو–اإلدارةمجلسرئيسنائب

يةخربةالشمرانيهللاضيفاألستاذيملك يدإدار المراجعةإدارةفيالمهنيةمسريتهبدأحيثعاماً 25عنتز

فيللكهرباءالسعوديةالرشكةفيالعملاىلانتقلثمم1995العامفيالسعودياألهيلبالبنكالداخلية

مديرمنصبحالياويشغلالرشكةداخلمناصبعدةفيذلكبعدوتدرجالعمالءحساباتقسمفيم1999العام

لبكالوريوسادرجةعىلالشمرانيهللاضيفاألستاذحصل.للكهرباءالسعوديةبالرشكةالمشرتكنيشؤونإدارة

يزعبدالملكجامعةمنالمحاسبةفي المهنيةالمحاسبةفيالماجستريدرجةعىلثمم1994العامفيبجدةالعز

ةاإلدارمجالفيالمتخصصةالدوراتمنالعديدعىلحصولهاىلباإلضافةم2009العامفيالجامعةنفسمن

اإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةفيمتخصصةودورات

مجلس اإلدارة 

بغلفأحمدعمر/األستاذ
تنفيذيغيرعضو–اإلدارةمجلسرئيس

يةخربةبغلفعمر/األستاذيملك يدإدار يةاألنشطةمنالعديدفيوذلكعاماً 25عنتز والصناعيةالتجار

ية والرئيسمنتدبالوالعضواإلدارةمجلسرئيسنائبمنصبحاليايشغلحيثوالوقفيةربحيةوالغريواالستثمار

صناعةللالعالميةبازرشكةإدارةمجلسرئيسنائبكونهاىلباإلضافةالظافربغلفبمجموعةالتنفيذي

.ديوانيةالورشكةالمحدودةآمالورشكةالعقاريوالتطويرللتنميةأرضنيلرشكةتنفيذيورئيسالمحدودة

اإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةفيالمتخصصةالدوراتمنالعديدعىلبغلفعمر/األستاذحصل

.االحتيالومكافحة
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الكيان 
القانوني

داخل 
/  المملكة 
خارجها

عضويات في مجالس إدارات 
اأو من مديريهالسابقةالرشكات 

الكيان 
القانوني

داخل 
/  المملكة 
خارجها

عضويات في مجالس إدارات الرشكات 
أو من مديريهاالحالية

ة مسئولي
محدودة

داخل 
المملكة

اتريفننائب رئيس مجلس إدارة رشكة 
العالمية للرتفيه

مسئولية
محدودة

داخل 
المملكة

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب بمجموعة بغلف الظافر

ة مسئولي
محدودة

داخل 
المملكة نائب رئيس مجلس إدارة رشكة 

.المطاعم الدولية 
مسئولية
محدودة

داخل 
المملكة

از نائب رئيس مجلس اإلدارة برشكة ب
العالمية للصناعة المحدودة

ة مسئولي
محدودة خارج 

المملكة
ة نائب رئيس مجلس اإلدارة بمجموع

االمارات-بغلف اخوان لالستثمار 
مسئولية
محدودة

خارج 
المملكة

عضو مجلس اإلدارة برشكة األفق 
تركيا-العالمية 

مجلس اإلدارة 

البيتيعليخالد/األستاذ
تنفيذيغيرعضو–اإلدارةمجلسعضو

يةعمليةخربةالبييتخالداألستاذيملك فيم1992عامفيالعمليةحياتهبدأحيثعاماً 30منتقاربوادار

يداتالسعوديةالرشكةاىلالعامنفسفيوانتقلتمرومأمونفاروقرشكة فيوعمل)ةالقابضباناجه(للتور

هاشمبدهللاعرشكةفيالعملاىلانتقلثمالغربية،للمنطقةالحساباترئيسمنصبتقلدحىتمناصبعدة

يةللحساباتكمديرم2006فيالمحدودة الرحابرشكةاىلم2008العامفيانتقلثمللرشكةالمركز

يلماكمديرالظافربغلفمجموعةلدىالعملاىلانتقالهحىتللرشكةمايلكمديرالثقيلةللمعدات

األستاذحصل.الظافربغلفلمجموعةالتنفيذيالرئيسنائبمنصبحالياً ويشغلم2011العامفيللمجموعة

يزعبدالملكجامعةمنالمحاسبةفيالبكالوريوسدرجةعىلالبييتخالد عىلثمم1991العامفيبجدةالعز

الهيئةزمالةعىلحاصلأنهكمام2009العامفيالجامعةنفسمنالمهنيةالمحاسبةفيالماجستريدرجة

المتخصصةالدوراتمنالعديدعىلحصولهاىلباإلضافةم2006العاممنذالقانونينيللمحاسبنيالسعودية

.اإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةفيمتخصصةودوراتاإلدارةمجالفي

الكيان 
القانوني

داخل 
المملكة 

خارجها/ 

عضويات في مجالس إدارات الرشكات
أو من مديريهاالسابقة

الكيان 
القانوني

داخل 
/  المملكة 
خارجها

عضويات في مجالس إدارات الرشكات
أو من مديريهاالحالية

مسئولية 
محدودة

داخل 
المملكة رشكة الرحاب للمعدات الثقيلة ة مسئولي

محدودة
داخل 

المملكة
ة بغلف نائب الرئيس التنفيذي بمجموع

الظافر

20
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حمدبنعدنانمحمد/األستاذ
مستقلعضو–اإلدارةمجلسعضو

اإلسالميالتمويلمجالفيعاماً 30عنتزيدمرصفيةخربةحمدبنصالحعدنانمحمداألستاذيملك

ياديةمنشأتنيفيعملالمنتجاتوتطويرالتمويلوإعادةالمحافظوإدارةواالسرتاتيجيات األهيلكالبنر

فالةكالحكوميالضمانلربنامجاالستشاريالمجلسفيعضوكانكماالماليةسامباومجموعةالتجاري

ينأوائلمنوهو لعربيةاالمملكةفي)والمتوسطةالصغريةالمنشآتتمويل(مبادراتورسملوضعالمبادر

فييةالدولوالعالقاتالخارجيةاإلدارةفيالتجارياألهيلالبنكفيالعمليةحياتهبدأحيث.السعودية

فيةوالمتوسطالصغريةالمنشآتمرصفيةرئيسمنصبتقلدحىتمناصبعدةفيوتدرجم1982العام

ديدالعاىلباإلضافةهذا.الرشكاتبقطاعوالتجارةالنقدمرصفيةرئيسواخرهام،2003عامالرشكاتقطاع

دارةإمجلسوعضوالمجتمعتمكنيلرشكةومؤسسإدارةمجلسعضوأنهومنهاشغلهااليتالمناصبمن

يعمنالعديدفيعملهاىلباإلضافةهذام2019العاممنذلالستثمارنساندرشكةفي يةالمشار التطوير

يةالرشكاتمنعددمعالكربى يسوبيوايمنو،أولفريومكزني،مثلالمجالهذافيالرائدةاالستشار

بدعالملكجامعةمناالنجلزييةاللغةفيالبكالوريوسدرجةعىلحمدبنعدنانمحمداألستاذحصل.جي

يز المجالمجالفيالمتخصصةالدوراتمنالعديدعىلحصولهاىلباإلضافةم1991العامفيبجدةالعز

.اإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةفيمتخصصةودوراتوالمرصفياإلداري

الكيان 
القانوني

داخل 
/  المملكة 
خارجها

عضويات في مجالس إدارات الرشكات 
أو من مديريهاالسابقة

الكيان 
القانوني

داخل 
/  المملكة 
خارجها

عضويات في مجالس إدارات الرشكات 
أو من مديريهاالحالية

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة

ع رئيس مرصفية النقد والتجارة بقطا
البنك األهيل السعودي–الرشكات 

مساهمة 
مقفلة

داخل 
المملكة

مدير عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة 
حدى ا(االستثمار لرشكة نساند لالستثمار 

)رشكات سابك

ة مسئولي
محدودة

داخل 
المملكة مؤسس وعضو مجلس اإلدارة لرشكة 

تمكني المجتمع

مجلس اإلدارة 
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لجان مجلس اإلدارة 

اإلدارةمجلسمنالمنبثقةاللجان
يز عنادرةالصالتعليماتمعيتناسبوبماالممارساتأفضلوفقوتطبيقالرشكةفيالحوكمةمفهوملتعز

:منكالً تشملالمجلسعنالمنبثةاللجانمنعددبتكويناإلدارةمجلسقامفقد،السعوديالمركزيالبنك

التنفيذيةاللجنة1.

المراجعةلجنة2.

والرتشيحاتالمكافآتلجنة3.

واالئتمانالمخاطرلجنة4.

:العامخاللعقدتالتيواجتماعاتهااللجانهذهمهامعننبذةيليوفيما

التنفيذيةاللجنة
العاجلةموراألفيتمارسهاأنويجباإلدارةمجلسمنبسلطاتالتنفيذيةاللجنةتتمتعاللجنةتختص

اىلضافةباإلالمجلسإىلالتوصياتوتقدماإلدارةلمجلسكمستشارالتنفيذيةاللجنةتعملكما

غريهمنمأوأعضاءخمساىلثالثمناللجنةتتكون.اللجنةميثاقيحددهااليتاألخرىاالختصاصات

:التايلالنحوعىلالعامخاللاجتماعات6اللجنةوعقدتاإلدارةمجلسمنبقرارتعيينهمويتم

6االجتماع  5االجتماع  4االجتماع  3االجتماع  2االجتماع  1االجتماع 

الصفة اسم العضو م
2022/11/16 2022/10/13 2022/08/03 2022/05/12 2022/03/31 2022/01/30

      رئيس سعيد احمد بغلف 1

      عضو يبندر عيل القعيط 2

      عضو ايمن منصور زعبل 3

22
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لجان مجلس اإلدارة 

العموديأحمدخالد/األستاذ
دتزيواداريةمهنيةخربةالعموديخالداألستاذيملك

كةبرشكمحاسبالمهنيةمسريتهبدأحيثعاماً 20عن

العاموفيم1997العامفيالمحدودةالسالمأعمال

أحمدمكتبلدىحساباتكمراجعللعملانتقلم1999

حىتقانونيونمحاسبون–ورشكاهبالجنيدعبدهللا

رشكةلدىللعملذلكبعدانتقلثم.م2001العام

يرمدنائببوظيفعملحيثالمحدودةهاشمعبدهللا

فيانتقلحيثم2009العامحىتالمركزيةالحسابات

يالمدنللطريانالعامةالهيئةلدىالعملاىلحينها

العامةالحساباتإدارةمديربوظيفة

األحمديعيدوجدي/األستاذ
يةمهنيةخربةاألحمديوجدياألستاذيملك يدتوادار ز

كمدققالمهنيةمسريتهبدأحيثأعوام10عن

العاموفيم2011العامفيالصحةبوزارةحسابات

أسامةرشكةلدىكمراجعللعملانتقلم2015

العامحىتقانونيونمحاسبون–ورشكاهالخريجي

فيرشيكهواألحمديوجدي/األستاذ.م2018

محاسبونبرتجيومازنسنديعبدالقادررشكة

يخهوحىتم2018العاممنذقانونيون .تار

ـي  ــتري ـف ــة الماجس ــىل درج ــدي ع ــدي األحم ــتاذ وج ــل األس حص

يز ودرجـــة  المحاســبة المهنيــة مــن جامعــة الملــك عبــدالعز

ـي المحاسـبة مـن جامعـة أم القـرى كمـا أنـه , البكـالوريوس ف

يني وهـو حاصل عىل زمالة الهيئة السعودية للمحاسبني القانون

ف أمني و خبري افالس معتمد من لجنة اإلفالس وكـذلك مــرش

يع البيع عىل الخارطة  .)وافي(محاسيب مرخص لمشار

حمدانعونيصالح/األستاذ
12عنتزيدواداريةمهنيةخربةحمدانصالحاألستاذيملك

حساباتمدققكمساعدالمهنيةمسريتهبدأحيثعاماً 

وفيم2007العامفيقانونيونمحاسبونعبدالجباربمكتب

أسامةرشكةلدىداخيلكمراجعللعملانتقلم2010العام

.م2016العامحىتقانونيونمحاسبون–ورشكاهالخريجي

لدىبالعملحمدانصالح/األستاذالتحقم2017العاموفي

حصل.تاريخهحىتداخيلكمراجعالظافربغلفمجموعة

بةالمحاسفيالبكالوريوسدرجةعىلحمدانصالحاألستاذ

يزالملكجامعةمن ديدالععىلحصولهاىلباإلضافةعبدالعز

.المتخصصةالدوراتمن

المراجعةلجنة
منوالتحققالرشكةأعمالبمراقبةاللجنةتختص

يرونزاهةسالمة روتوافلهاالماليةوالقوائمالتقار

يرالتقادراسةذلكفيبمافيهاداخليةرقابةأنظمة ر

يالخارجالحساباتمراجعبتعينيوالتوصيةالمالية

يرودراسة لةالمتمثالرقابيةاإلداراتعنالصادرةالتقار

اىلباإلضافةوااللزتامالداخليةالمراجعةادارتيفي

كونتت.اللجنةميثاقيحددهااليتاألخرىاالختصاصات

تعيينهمتمأعضاءأربعةمنم2021العامفياللجنة

عضويرأسهاوللمساهمنيالعامةالجمعيةمنبقرار

مجلسخارجمنأعضاءثالثةاللجنةوتتضمنمستقل

نملألعضاءالذاتيةالسيريليوفيمااإلدارة

:وهمالمجلسخارج

م تـم تعيـني األسـتاذ خالـد العمـودي 2019و في العام 

يز الدويل بجدة حىت . كمدير المالية بمطار الملك عبدالعز

يخــه حصــل األســتاذ خالــد العمــودي عــىل درجـــة . تار

ـي المحاسـبة المهنيـة مـن جامعـة الملـك الماجستري  ف

يز ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جا معة عبدالعز

باإلضافة اىل حصـوله عـىل العديـد مـن الـدورات , عمان

.المتخصصة
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لجان مجلس اإلدارة 

:ليالتاالنحوعلىالعامخاللإجتماعاتخمساللجنةوعقدت

5االجتماع  4االجتماع  3االجتماع  2االجتماع  1االجتماع 

الصفة اسم العضو

م

2022/11/22 2022/08/18 2022/06/09 2022/05/25 2022/02/24

     رئيس 
اللجنة

رانيظيف هللا عبدهللا الشم 1

     عضو خالد أحمد العمودي 2

     عضو وجدي عيد األحمدي 3

     عضو صالح عوني حمدان 4
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لجان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  

واالئتمانالمخاطرلجنة
،الرشكةشطةأنوحجمطبيعةمعيتناسببماالمخاطرإلدارةشاملةوسياساتإسرتاتيجيةبوضعاللجنةتختص

المتغرياتعىلبناءوتحديهاومراجعتهاتنفيذهامنوالتحقق،والتقنيةالسيربانيةالمخاطراالعتباربعنيوأخذا

عليهوالحفاظالرشكةلهاتتعرضقداليتللمخاطرمقبولمستوىوتحديدللرشكةوالخارجيةالداخلية

بشأناإلدارةمجلساىلبتوصياتهاوالرفعالمنحورشوطاالئتمانسياساتفيالتغرياتدراسةاىلباإلضافة

بينهامننويكواإلدارةمجلسمنبقرارتعيينهميتمأعضاءخمساىلثالثمناللجنةتتكون.التغيرياتهذه

عىلالعامخاللاجتماعات5اللجنةعقدتوقدالتنفيذيالرئيسيرأسهاأنيجوزوالتنفيذينيغريأعضاء3

:التايلالنحو

5االجتماع  4االجتماع  3االجتماع  2االجتماع  1االجتماع 
ةالصف اسم العضو 2022/10/13م 2022/08/03 2022/05/12 2022/03/31 2022/01/30

     رئيس محمد عدنان بن حمد 1

     عضو خالد عيل البييت 2

     عضو النمرينويجععبدالرحمن   3

     عضو خالد فيصل لريض 4

الترشيحاتلجنة
والمكافآتتالرتشيحاسياساتيخصماكلفياإلدارةلمجلسالمشورةوتقديمالدعمبتقديماللجنةتختص

يةوالشؤونالبرشيةوالمواردوالحوافز، االدارةمجلسيتألفأنبضماناالدارةمجلسدعمذلكفيبمااإلدار

االلزتاموالحوكمةمستوياتأعىلتحقيقإمكانياتوذوعاليةكفاءةذوأشخاصمنمنهالمنبثقةواللجان

جلسللمأعضاءالختيارهممرشحنيواقرتاحالبحثفياالدارةمجلسمساعدةوكذلكوالقواننيباألنظمة

تتكون.ةاللجنميثاقيحددهااليتاألخرىاالختصاصاتاىلباإلضافةشاغروجودحالفيالتنفيذيةواإلدارة

4عقدمتومستقلعضويرأسهاوللمساهمنيالعامةالجمعيةمنبقرارتعيينهمتمأعضاءثالثمناللجنة

.العامنهايةفياللجنةلتكويننظراً م2022العامخاللللجنةاجتماعات
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لجان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  

4االجتماع  3االجتماع  2االجتماع  1االجتماع 

الصفة اسم العضو م

2022/11/22 2022/08/30 2022/05/12 2022/02/17

    ةرئيس اللجن محمدعدنان بن حمد 1

    عضو ضيف هللا عبدهللا 
الشمراني 2

    عضو سعيد أحمد بغلف 3

التنفيذيةاإلدارة
الخاصةدافواألهالخططتنفيذعنالمسؤولةهيوتكونللرشكةاليوميةاالعمالإدارةالتنفيذيةاإلدارةتتوىل

.االعمالوحداتمنوحدةبكلالخاصةوالمسئولياتاألدواروفقاإلدارةمجلسمنوالمعتمدةبالرشكة

التخصص الخربة المؤهل الوظائف السابقة الوظيفة الحالية االسم

محاسبة سنة22 ماجستري ويلالرئيس التنفيذي لرشكة اليرس للتم يذي تنف ال س  ي رئ ال بندر عيل القعيطي

تقنية 
المعلومات سنة15 ماجستري مدير المخاطر بالرشكة الوطنية للتمويل ر المخاط ر  ي مد حيمدخالد مبارك أبو 

محاسبة سنة15 بكالوريوس رئيس الحسابات برشكة أصول الحديثة 
للتمويل يل الما ر  ي المد أيمن منصور زعبل

علوم 
حاسبات  سنة 25 بكالوريوس  ك مدير أول ابتكار المنتجات الرقمية بالبن

األهيل السعودي ين تق ي وال رقم ال تحول  ال ر  ي مد خالد عيل أبو جبل

تسويق  سنة 21 بكالوريوس  مدير مراكز الخدمة الشاملة برشكة اليرس
للتمويل إدارة االعمال ر  ي مد احمد خميسمحمد

إدارة عامة  سنة 25 بكالوريوس مدير أول مراجعة داخلية ببنك الجزيرة ية الداخل راجعة  الم ر  ي مد نفيسه عبدالقادر عارفني

تسويق سنوات10 بكالوريوس مسؤول االلزتام برشكة أصول الحديثة 
للتمويل زتام ر االل ي مد سوزان عثمان محفوظ

العلوم 
اإلدارية سنوات5 بكالوريوس ثة اخصائي موارد برشية برشكة أصول الحدي

للتمويل
شؤون  ية وال رش الب رد  الموا ر  ي مد

ية ر اإلدا غالب أمري السليماني

رشيعة سنة15 بكالوريوس ح مرشف التحصيل القانوني برشكة الجمي
للسيارات ي يدان الم يل  تحص ال ر  ي مد فهد محمد عسريي

اإلدارة 
العامة سنوات8 بكالوريوس مسئول معالجة الشكاوى برشكة أصول 

الحديثة للتمويل يل بالعم ية  العنا ر  ي مد ريان إبراهيم قمقمجي

سنة12 ثانوي ل محصل قضائي ووكيل رشعي برشكة أصو
الحديثة للتمويل

شؤو ي وال القضائ يل  تحص ال ر  ي ن مد
ية القانون عبدهللا جرمان اللغيب
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المكافآت والتعويضات 

والتعويضاتالمكافآت-1
فيذية في تهدف سياسة المكافآت والتعويضات إىل تحديد معايري واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التن

اءات الذين ضوء متطلبات نظام الرشكات وتعليمات البنك المركزي السعودي، كما تهدف السياسة إىل وضع عنارص جذب للكف

تبـين يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذيـة مـن خـالل

.خطط وبرامج محّفزة للمكافآت ومرتبطة باألداء، مما يساهم في تحسني أداء الرشكة وتحقيق مصالح مساهميها

:للمكافآتالعامةالمعايير-2
يني بالشــركة، تختص لجنة الرتشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجـان وكبـار التنفيـذ

:وفقًا للمعايري المعتمدة وذلك عىل النحو التايل

.أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الرشكة والمهارات الالزمة إلدارتها2-1

.مراعاة ربط الجزء المتغري من المكافآت باألداء عىل المدى الطويل2-2

.تراعي الرشكة انسجام المكافآت مع اسرتاتيجية الرشكة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها2-3

ادي ما تأخذ الرشكة  في االعتبار ممارسات الرشكات األخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تف2-4

.قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غري مربر للمكافآت والتعويضات

رباتوالخالعلمية،والمؤهالتبشاغلها،المنوطةوالمسؤولياتوالمهامالوظيفة،مستوىعىلبناءً المكافآتتحدّد2-6

.األداءومستوىوالمهارات،العملية،

اءأعضويتحملهابهايقوماليتوالمسؤولياتواألعمالالعضواختصاصاتمعومتناسبةعادلةالمكافآتتكونأن2-7

.الماليةالسنةخاللتحقيقهاالمراداالدارةمجلسقبلمنالمحددةاألهدافإىلباإلضافةاللجان،أواإلدارةمجلس

.اإلدارةمجلسأعضاءوخربةوحجمهاالرشكةفيهتعملالذيالقطاعاالعتباربعنياألخذ2-8

بقـاء أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخربة مناسبة وتحفزيهم واإل2-9

.عليهم

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكـس مـدى خـربة العضـو واختصاصـاته والمهـام2-10

.المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات اليت يحرضها وغريها من االعتبارات

لـس يتم إيقاف رصف المكافأة أو اسرتدادها إذا تبني أنها تقررت بناًء عىل معلومات غـري دقيقـة قـدمها عضـو  فــي مج2-11

.قةاإلدارة أو إحدى لجانه أو اإلدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول عىل مكافآت غري مستح

ت إصـدارًا في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الرشكة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانـ2-12

س للشـركة جديدًا أم أسهمًا اشرتتها الرشكة يتم ذلك تحت إرشاف لجنة الرتشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام األسا

.وأنظمة ولوائح البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ذات العالقة

.الجديدةبالتعييناتيتعلقفيماوالمكافآتالرتشيحاتلجنةمعبالتنسيقإعدادهايتم2-5
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المكافآت والتعويضات 

اإلدارةمجلسأعضاءوتعويضاتمكافآت-1

المجموع

مكافأة رئيس 
المجلس أو العضو 
المنتدب أو أمين 

السر إذا كان أحمد 
األعضاء

مكافآت 
األعمال الفنية

واإلدارية 
واالستشارية

مزايا 
عينية

مكافآت وبدالت
عن العضوية في 

لجان المجلس

بدل حضور 
اجتماعات 

مجلس اإلدارة

أة مبلغ المكاف
السنوي الصفة المنصب أعضاء مجلس اإلدارة

580,000 345,000 0 0 100,000 15,000 120,000 غري 
تنفيذي

رئيس مجلس 
االدارة سعيد أحمد بغلف

212,000 0 0 0 77,000 15,000 120,000 مستقل نائب رئيس 
المجلس

ضيف هللا عبدهللا 
الشمراني

135,000 0 0 0 0 15,000 120,000 غري 
تنفيذي

عضو مجلس 
االدارة عمر أحمد بغلف

202,000 0 0 0 67,000 15,000 120,000 مستقل عضو مجلس 
اإلدارة محمدعدنان بن حمد

167,000 0 0 0 35,000 12,000 120,000 غري 
تنفيذي

عضو مجلس 
اإلدارة خالد عيل البييت

1,296,000 345,000 0 0 279,000 72,000 600,000 المجموع

المجلسخارجمناألعضاء–اإلدارةمجلسلجانأعضاءمكافآت-2

المجموع بدل حضور الجلسات المكافأة الثابتة
)عدا بدل حضور الجلسات( أعضاء اللجان

لجنة المراجعة

45,000 15,000 30,000 خالد احمد العامودي

45,000 15,000 30,000 وجدي عيد األحمدي

45,000 15,000 30,000 صالح عوني حمدان

135,000 45,000 90,000 المجموع

لجنة المخاطر واالئتمان

35,000 15,000 20,000 النمرينويجععبدالرحمن 

35,000 15,000 20,000 المجموع

يذيينالتنفلكبارالمدفوعةوالتعويضاتوالبدالتوالرواتبالمكافآتتفاصيل-3

المبلغ البيان

2,758,810 الرواتب والتعويضات

117,195 البدالت االخرى

2,876,005 المجموع

)خمسة من كبار التنفيذيني بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المايل(
28
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جمعيات المساهمين 

:قد حضر االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم . أ
.رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية–سعيد أحمد بغلف / األستاذ -1

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة–ظيف هللا عبدهللا الشمراني / األستاذ -2

عضو مجلس االدارة–عمر أحمد بغلف / األستاذ -3

.ئتمانعضو مجلس االدارة ورئيس لجنة الرتشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المخاطر واال–محمد عدنان بن حمد / األستاذ -4

عضو مجلس اإلدارة عضو لجنة المخاطر واالئتمان–خالد عيل البييت / األستاذ -5

:نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة العادية . ب
ير مجلس اإلدارة عن نشاط الرشكة للعام المايل المنتهي في -1 .م2021/12/31الموافقة عىل تقر

ير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في -2 .م2021/12/31الموافقة عىل تقر

.م2021/12/31الموافقة عىل القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في -3

.م2021/12/31الموافقة عىل ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في -4

ية لجنة رشكة برايس وتر هاوس كوبرز كمراجع حسابات خارجي للرشكة بناء عىل توص/ الموافقة عىل إعادة تعيني السادة -5

.م وتحديد أتعابه 2022المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالية 

يال365,000مبلغرصفعىلالموافقة-6 .م2021/12/31فيالمنتهيةالماليةالسنةاإلدارةمجلسألعضاءكمكافأةر

يال300,000مبلغرصفعىلالموافقة-7 مقااليتاإلداريةاالعمالنظريالمنتدباإلدارةمجلسلعضوإضافيةكمكافأةر

.م2021العامخاللبها

.م2021/12/31فيالمنتهيةالسنةعنالمراجعةلجنةتقريرعىلالموافقة-8

.المراجعةلجنةعملالئحةعىلالموافقة-9

.االجتماعيةالمسؤوليةسياسةعىلالموافقة-10

سنةالنهايةحىتالعالقةذاتواألطرافاإلدارةمجلسوأعضاءالرشكةبنيتمتاليتوالعقوداألعمالعىلالموافقة-11

:منكلمعتمتاليتالتعاقداتوتشملقادملعامبهاوالرتخيصم2021/12/31فيالمنتهيةالمالية

جمعيات المساهمين
م 2022مايو 26هـ الموافق 1443شوال 25الجمعية العامة العادية للمساهمني بتاريخ عقدت الرشكة خالل العام 

قيمة التعامالت طبيعة العقد أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم مصلحة في التعاقد الجهة المتعاقد معها

م قيمة التعامالت خالل عا
م تساوي 2022

ريال6,039,800

توريد حديد لغرض 
إعادة تمويله لعمالء

رشكة اصول

ته رئيس مجلس اإلدارة بصف–سعيد احمد بغلف / األستاذ-1
مساهم في مجموعة بغلف الظافر

عضو مجلس االدارة بصفته –عمر احمد بغلف / األستاذ -2
مساهم في مجموعة بغلف الظافر

ته نائب عضو مجلس اإلدارة بصف–خالد عيل البييت / األستاذ -3
الرئيس التنفيذي في مجموعة بغلف الظافر

رشكة باز العالمية 

للصناعة المحدودة 

تساهم في ملكيتها 

مجموعة بغلف الظافر
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نظام الرقابة الداخلية والمخالفات النظامية 

الداخليةالرقابةنظام
عترب إعدادهاتموإجراءاتسياساتيتضمنوفعالمالئمداخليةرقابةنظامإيجادعنمسؤولةللرشكةالتنفيذيةاإلدارةتُ

النحوعىلةالداخليللرقابةمتكاملنظاموضعتموعليه.للبنكاالسرتاتيجيةاألهدافلتحقيقاإلدارةمجلسإرشافتحت

المسؤولياتواألدواريحددوالذيالرشكةفيللحوكمةالعامباإلطاريبدأوالرقابيةالتنظيميةالجهاتقبلمنبهالمويص

مستوىىلعالمناسبةالرقابةتوفريكفلبماالتنفيذيةاإلدارةوكذلكمنهالمنبثقةواللجاناإلدارةلمجلسالموكلة

.الرشكة

تربتع،الداخليةالمراجعةوإدارةواالئتمانالمخاطرإدارةوااللزتامادارةبهاتقوماليتالرقابيةاألعمالإىلباإلضافة

بماالداخلية،ةالرقابنظامفعاليةتقييمعملهانطاقضمنويدخلالتنفيذية،اإلدارةعنمستقلدفاعخطالداخليةالمراجعة

يررفعيتمكما.المعتمدةواإلجراءاتبالسياساتااللزتامذلكفي الرقابةنظامفيالضعفنقاطتتضمناليتالمراجعةتقار

وفعاليةفايةكبمراقبةالمراجعةلجنةوتقوم.التنفيذيوالرئيسالمراجعةلجنةإىلالتصحيحيةاإلجراءاتوكذلكالداخلية

.الرشكةمصالحوحمايةالمخاطرمنللحدالداخليةالرقابةنظام

الداخليةالرقابةنظامبأنيرىاإلدارةمجلسفإنم،2022العامخاللالداخليةالرقابةلنظامالمستمرالتقييمنتائجعىلبناء

هذاويأتيم2022للعامالرشكةأعمالفيجوهريضعفأورقابيةثغراتيوجدالوأنهبفاعليةوينفذكاٍف بشكلصمم

إدارةترىماكالداخليةالرقابةنظامتطبيقوفاعليةتصميمسالمةعناإلدارةمجلسلدىالمعقولةالتأكيداتعىلبناء

تسعىومنتظمة،بصورةمراقبتهويتممعقولبشكلويعملكافحاليابهالمعمولالداخليةالرقابةنظامبأنالرشكة

يزإىلباستمرار وفاعليةتصميمهسالمةمدىعنالنظربغض ًداخليةرقابةنظامأيبأنعلما،الداخليةالرقابةنظامتعز

.مطلقاتأكيدايوفرأنيمكنالتطبيقه

م2021 م2022
الجهة المخالفة م

المبلغ عدد المبلغ عدد

0 0 125,000 1 البنك المركزي 
السعودي

ك مخالفة الرشكة لتعليمات البن
المركزي الخاصة ببذل العناية 

الواجبة في مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

1

انذار فقط 1 140,000 1 البنك المركزي 
السعودي

ك مخالفة الرشكة لتعليمات البن
المركزي اإلرشافية والرقابية  2

30



31

المسئولية اإلجتماعية ورأس المال البشري

ة فقـد إيمانًا من الرشكة بأهمية المسئولية االجتماعيـ

يـق  ) مجتمـع أصـول الخـريي( قامت الرشكة بإنشاء فر

ن من يتكـون من مجموعة من موظفي الرشكة يمثلـو

، و فــي الرشكة  في جميع المبادرات اليت يتم تنفيـذها

ام هذا الصدد فقد نفذت الرشكة عدة مبادرات  في العـ

:والتي جاءت على النحو التاليم  2022

يارة اىل جمعية رعاية األيتـــام بمدينة ج• دة عمل ز

شـفى تنظيم حملة للتربع بالدم بالتعـاون مـع مست•

بجدةالملك فهد

يع البحـث العلمـي • المشاركة في دعم أحـد مشـار

يز تحـت عنـوان بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعز

يـز قـيم ومبـادئ( منصات التمويـل الجمـاعي لتعز

يـة دراسة حالة المملكة العرب: التمويل اإلسالمي 

)السعودية

يةاإلجتماعالمسئولية

حملة التربع بالدم 

يارة إىل جمعية رعاية األيتام  ز

يع البحث العلمي  دعم احد مشار
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لبرشـي م بتنفيذ أولوياتها للعناية واالستثمار في رأس المال ا2022الرشكة خالل العام إستمرت

من دعـم حيث قامت الرشكة خالل هذا العام بإقرار موازنة للتوسع في عمليات التوظيف بما يض

زايـا جميع اإلدارات بالعنصـر البشــري المؤهـل باإلضـافة اىل اعتمـاد مجلـس اإلدارة لهيكـل الم

شـيحات واألجور وذلك بعد دراسة حالة السـوق وقيـام اإلدارة التنفيذيـة باالشـرتاك مـع لجنـة الرت

يكون والمكافآت بعدة مراجعات لهذا الهيكل حىت إخراجه بالصورة النهائية المعتمدة واليت س

.من شأنها دعم استقرار الموظفني وتطويرهم وفق أفضل الممارسات المعمول بها

رتفعـت وعىل صعيد التوطني ، فقد أولت الشـركة اهتمامها برفـع نسـب التـوطني لـديها حيـث ا

.م2021بنهاية العام % 82.4مقارنة بنسبة توطني % 85.9م اىل 2022نسبة التوطني بنهاية العام 

ا وكذلك عقد وعىل صعيد التدريب فقد قامت الرشكة بتفعيل منصة التدريب الداخيل لموظفيه

يبية لهم باإلضافة اىل تنظيم دورة خاصة ألعضاء مجلس اإلد ارة تتعلـق العديد من الدورات التدر

بمواضيع مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

البرشيالمالرأس

المسئولية اإلجتماعية ورأس المال البشري
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إقرارات المجلس 

م2022ديسمرب31فيالمنتهيةالماليةللسنةالماليةالقوائمعىلاإلدارةمجلسيقر-1

الدوليةللمعايريوفقاأعدتواليت)PWC(هاوسووتربرايسرشكةقبلمنتدقيقهاتمواليت

يرالخاصة .صحيحلبشكأعدتقدالسعوديةالعربيالمملكةفيبهاالمعمولالماليةبالتقار

.نشاطهامواصلةعىلالرشكةبقدرةالشكتثريقدأمورأييوجدالأنه-2

.بفاعليةونفذسليمةأسسعىلأعدالداخليةالرقابةنظامأن-3
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ونموتطوروجهةللــــواو

www.osoulmodern.com
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