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ــاكله  ــش مش ــم، نعي ــذا العال ــن ه ــزء م ــن ج نح
جميعــًا  ونشــترك  تواجهــه  التــي  والتحديــات 
فــي هــذه المســؤولية، وسنســهم بــإذن اهلل 
بفاعليــة فــي وضــع الحلــول للكثيــر مــن قضايــا 
العالــم الملحــة، ومــن ذلــك قضايــا البيئــة وتعزيز 
التنميــة المســتدامة، وسنســتمر فــي العمــل 
والمؤسســات  المنظمــات  مــع  ذلــك  علــى 

الدوليــة والشــركاء الدولييــن.

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين



طموحنــا أن يكــون اقتصادنــا أكبــر ممــا نحــن 
فيــه اليــوم، كيــف نخلــق بيئــة جذابــة وجيدة 
ورائعــة فــي وطننــا، كيــف نكــون فخوريــن 
جــزًءا  وطننــا  يكــون  كيــف  وطننــا،  فــي 
مســاهًما فــي تنميــة وحــراك العالــم ســواء 
ــي أو  ــى المســتوى االقتصــادي أو البيئ عل

الحضــاري أو الفكــري
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
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المقدمة



فــي البدايــة، يســّرني أن أعــرض عليكــم التقريــر الســنوي للشــركة المتحــدة للخدمــات الماليــة )تســهيل 
للتمويــل( عــن الفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م. 

ــة  ــات المتقدم ــًا بالتقني ــريًعا مدفوع ــًرا س ــة تغي ــات المالي ــاع الخدم ــهد قط يش
والتغيــر المســتمر فــي توقعــات العمــالء. وبالرغــم مــن كافــة التحديــات 
ــدة  ــا الرائ ــى مكانته ــل” عل ــهيل للتموي ــت “تس ــركة، حافظ ــت الش ــي واجه الت
وعلــى قدرتهــا علــى االســتفادة مــن أحــدث تقنيــات الخدمــات الماليــة لتقديــم 
ــي  ــة الت ــث كان لألزم ــالء. حي ــتثنائية للعم ــة اس ــق تجرب ــرة وخل ــات مبتك منتج
أثارتهــا جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( علــى مختلــف األصعــدة، ونتــج 
ــات  ــاهمت تداعي ــة. إذ س ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــن التحدي ــد م ــا العدي عنه
فيــروس )كوفيــد - 19( فــي تســريع عمليــة التحــول الرقمــي واســتخدام 
المنصــات الرقميــة فــي كافــة القطاعــات، وتبنــت كافــة األطــراف مــن 
الجهــات التنظيميــة، والحكوميــة، والقطــاع الخــاص مبــادرات التحــول الرقمــي 
لضمــان اســتمرارية الحيــاة واألعمــال. كمــا ســلطت الجائحــة الضــوء علــى 
القيمــة الحقيقيــة للتقنيــة الرقميــة وقدرتهــا علــى تعزيــز الشــمول المالــي 
ــاء النهــوض مــن جديــد إلعــادة  وتحقيــق التقــدم االجتماعــي واالقتصــادي أثن
ــة  ــرع عملي ــة "FinTech" أن تس ــة المالي ــات التقني ــن لخدم ــا. يمك ــاء اقتصادن بن
تقليــص األضــرار االقتصاديــة الناجمــة عــن الجائحــة فــي اقتصاداتنــا إلــى أدنــى 

ــا. ــة اليه ــم بحاج ــن ه ــة لم ــول المالي ــم الحل ــى تقدي ــا عل ــل قدرته ــد، بفض ح

خــالل عــام 2021، وهــو العــام التشــغيلي الثانــي للشــركة، ظــل تركيزنــا منصًبــا 
علــى الحفــاظ علــى صحــة وســالمة موظفينــا وعمالئنــا ومجتمعنــا علــى 
ــة  ــا التقني ــن منظومته ــتفادة م ــي االس ــركة ف ــت الش ــد نجح ــواء. فق ــٍد س ح
المتطــورة لمواصلــة تقديــم الخدمــات الماليــة، فضــاًل عــن تفــادي حــدوث 
ــة  ــار خط ــي إط ــا. وف ــي تقدمه ــات الت ــي الخدم ــاع ف ــات أو انقط أي اضطراب
الشــركة بتقديــم االفضــل للعمــالء، حرصــت “تســهيل للتمويــل” علــى تلبيــة 
ــة  ــل رقمي ــة عمي ــم تجرب ــة للعمــالء مــن خــالل تقدي ــة اليومي االحتياجــات المالي

ــهلة. ــاملة وس ش

ــرة إال أن  ــات الكبي ــن التحدي ــم م ــى الرغ ــه عل ــرى، أن ــرة أخ ــن م ــرني أن أعل يس
“تســهيل للتمويــل” نجحــت فــي تحقيــق نتائــج ماليــة مشــرفة خــالل العــام 
ــام  ــالل ع ــال( خ ــون ري ــح )128.7 ملي ــي الرب ــغ صاف ــث بل ــي 2021م، حي المال
ــة  ــت محفظ ــابق. وحقق ــام الس ــالل الع ــال( خ ــون ري ــل )21.3 ملي 2021، مقاب
ــال ســعودي فــي  ــار ري ــا، حيــث تجــاوزت حاجــز 1.2 ملي التمويــل نمــًوا ملحوًظ

ــة  ــات المالي ــا بتوظيــف أفضــل التقني ــة، ممــا يؤكــد التزامن ــة الســنة المالي نهاي
ــرة. ــة مبتك ــاٍت مالي ــم خدم لتقدي

علــى الرغــم مــن تحقيــق “تســهيل للتمويــل” لنتائــج مبهــرة فــي تقديــم حلــول 
شــاملة مــن المنتجــات التمويليــة الجديــدة والمتميــزة لخدمــة قطــاع التمويــل 
االســتهالكي، خــالل أول عاميــن مــن عملياتهــا التشــغيلية، إال أنهــا لــم تتوانــى 
المســتدام،  لنجاحهــا  تحديــث وتطويــر منتجاتهــا وعملياتهــا كمفتــاح  عــن 
ــف  ــة لمختل ــة الداعم ــة االبتكاري ــول واألدوات التقني ــدث الحل ــزود بأح ــر الت عب
مســتوياتها اإلداريــة والتشــغيلية، واســتنادًا إلــى ثقافــة الشــركة المتمثلــة فــي 

ــتمر. ــر المس ــم والتطوي التعل

ــا  ــة حصته ــل” تنمي ــهيل للتموي ــتواصل “تس ــام 2022، س ــى ع ــا إل ــع انتقالن وم
الســوقية مــن خــالل االلتــزام بأعلــى المعاييــر العالميــة فــي خدمــة العمــالء، 
لتلبيــة  الحديثــة  التقنيــات  علــى  قائمــة  جديــدة  ماليــة  وإدخــال خدمــات 
ــي  ــاع المال ــي القط ــالء ف ــن العم ــة م ــدة متنامي ــرة لقاع ــات المتغي االحتياج

الحيــوي.

وختامــًا، أود بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة أن أعــرب عــن خالــص امتنانــي للبنــك 
المركــزي الســعودي )ســاما( وللجهــات التنظيميــة األخــرى علــى التوجيــه 
واإلرشــاد الــذي تلقينــاه خــالل الفتــرة الماضيــة ومســاهمتهم فــي توفيــر 
بيئــة تنظيميــة داعمــة وتقدميــة. كمــا أود أن أشــكر جميــع العمــالء والشــركاء 
ــالق  ــذ انط ــا من ــي أظهروه ــرة الت ــة الكبي ــم والثق ــى دعمه ــاهمين عل والمس

ــل”. ــهيل للتموي ــركة “تس ش

ــن  ــع الموظفي ــق اإلداري وجمي ــان للفري ــكر واالمتن ــغ الش ــدم ببال ــرًا، أتق وأخي
الــذي يمثــل تفانيهــم فــي العمــل والتزامهــم جوهــر نجاحنــا اليــوم وفــي 
ــنعمل  ــد، س ــدًا بي ــركة. في ــذه الش ــة له ــد القوي ــاء القواع ــو إرس ــتقبل، نح المس
دومــًا علــى تعظيــم القيمــة لمســاهمينا وألصحــاب المصلحــة واالقتصــاد 

ومجتمعنــا بأســره بصفــٍة مســتدامة. فوزان الفوزان
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ــعودي  ــتيراد الس ــر واالس ــك التصدي ــذي لبن ــس التنفي ــب الرئي ــب منص ــعد الخل ــدس س ــي المهن ــغل معال يش
ــن الصــادرات. وقــد شــغل منصــب رئيــس  ــل وتأمي ــى تموي ــوك للحكومــة يركــز عل ــك ممل )EXIM(، وهــو بن
الهيئــة العامــة للموانــئ فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقبــل ذلــك منصــب نائب وزيــر النقــل. وتمحورت 
مهمتــه األساســية فــي قيــادة الــوزارة خــالل عمليــة التطــور لتصبح جــزًءا من رؤيــة المملكــة 2030. ويشــغل 
المهنــدس ســعد مناصــب عــدة كرئيــس مجلــس إدارة وعضــو مجلــس إدارة العديــد مــن الشــركات المحليــة 
ــرول  ــد للبت ــك فه ــة المل ــن جامع ــة م ــة الكهربائي ــي الهندس ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــل عل ــة. حص والدولي
والمعــادن، واجتــاز البرنامــج المتقــدم فــي اإلدارة واالســتراتيجية لــدى المعهــد الفرنســي للدراســات العليــا 

.)INSEAD( فــي إدارة األعمــال

السيد/ فوزان الفوزان
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مجلس اإلدارة

مــن رواد األعمــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وعضــو مجلــس إدارة فــي العديــد مــن 
المؤسســات المعروفــة، بمــا فــي ذلــك شــركة الفــوزان القابضــة، وشــركة مــدار لمــواد البنــاء، 
ــيد  ــل الس ــترا(. يحم ــات )إكس ــدة لإللكتروني ــركة المتح ــة، والش ــواد الكهربائي ــدار للم ــركة م وش
ــك  ــة المل ــة بجامع ــوم اإلداري ــة العل ــن كلي ــبة م ــي المحاس ــوس ف ــهادة البكالوري ــوزان ش ف

ــعود )1993(. س

عبــد اللطيــف الفــوزان عضــو مجلــس إدارة فــي عديــد مــن الكيانــات الرائــدة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، بمــا فــي ذلــك شــركة الفــوزان القابضــة، والشــركة المتحــدة للمســتلزمات المنزليــة، وشــركة 
ــي  ــتثمارات ف ــر إدارة االس ــب مدي ــًا منص ــغل حالي ــا. يش ــة، وغيره ــا المالي ــركة ألف ــة، وش ــى العقاري األول
ــد  ــك، شــغل العدي ــل ذل ــة. وقب ــول الصحي ــذي لشــركة أســند للحل شــركة الفــوزان القابضــة والرئيــس التنفي
مــن المناصــب فــي البنــوك وشــركات االستشــارات. حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة تورنتــو 

ــن.   ــات الموظفي ــاد وعالق ــي االقتص ــزدوج ف ــص م بتخص

قبــل انضمامــه إلــى مكتــب العائلــة، شــغل الســيد عــادل المنقــور منصــب المديــر العــام 
ــا  ــة علي ــب إداري ــغل مناص ــا ش ــي. كم ــج الدول ــك الخلي ــي بن ــركات ف ــة للش ــات المصرفي للخدم
فــي البنــك العربــي الوطنــي )كبيــر مســؤولي االئتمــان(. إلــى جانــب فتــرة قضاهــا فــي العمل 
لــدى بنــك جــي بــي مورجــان تشــيس )تمويــل الشــركات(. وعمــل فــي مجلــس إدارة الشــركة 
الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة. يحمــل الســيد عــادل شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال 

ــد. ــة بورتالن ــة األعمــال بجامعــة والي مــن كلي

مصرفيــة بــارزة تتمتــع بخبــرة تمتــد ألكثــر مــن 30 عاًمــا مــن العمــل فــي بنــوٍك دوليــة ومحليــة. تشــغل حاليــًا 
منصــب شــريك فــي شــركة مايلســتون للمحاســبة واالستشــارات، وعضــو مجلــس إدارة فــي شــركة بروكــو 
للخدمــات الماليــة. بــدأت مســيرتها المهنيــة مــع بنــك إنفســتكورب قبــل أن تتولــى عــدة مناصــب فــي جــي 
بــي مورغــان تشــيس البحريــن، حيــث ترأســت قســم مخاطــر االئتمــان. وبعدهــا انتقلــت إلــى مصــرف الســالم 
فــي البحريــن، حيــث ترأســت قســم مخاطــر االئتمــان، ومــن ثــم إلــى مصــرف الطاقــة األول، حيــث أسســت 
وترأســت قســم مخاطــر االئتمــان. حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي االســتثمار والتمويــل، باإلضافــة إلــى 

شــهادة المحاســب القانونــي المعتمــد، واختصاصــي معتمــد وفــق شــهادة بــازل II المهنيــة. 

يشــغل الســيد محمــد جــالل حالًيــا منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي للشــركة 
المتحــدة لإللكترونيــات )إكســترا(. ويتمتــع بخبــرة تفــوق الثالثيــن عاًمــا فــي قطــاع التجزئــة 
والتخطيــط االســتراتيجي والمبيعــات. بــدأ حياتــه العمليــة فــي القطــاع المصرفي والمحاســبي، 
وقبــل التحاقــه بشــركة إكســترا فــي عــام 2004، عمــل بشــركة بروكتــر آنــد غامبــل وشــغل فيها 
عــدًدا مــن المناصــب القياديــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس 

فــي المحاســبة مــن جامعــة عيــن شــمس بالقاهــرة )1985(.
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ــام  ــكٍل ع ــة بش ــات المالي ــة الخدم ــي صناع ــًا ف ــواًل ملحوظ ــام 2021 تح ــهد ع ش
ــول  ــادرات التح ــع مب ــيا م ــاص. تماش ــكٍل خ ــل” بش ــهيل للتموي ــركة “تس ــي ش وف
الرقمــي,, واهميــة تقديــم افضــل تجربــة للعمــالء اقدمــت الشــركة علــى تحســين 
و تســهيل طريقــة تقديــم طلبــات التمويــل و الخدمــات لتصبــح أكثــر أمنــًا وســهولة 

وســرعة، بدايــة مــن تقديــم العميــل للطلــب وحتــى حصولــه علــى الخدمــة. 

ــود  ــبب القي ــة بس ــات الصعب ــا بالتحدي ــا مليًئ ــام 2021 كان عاًم ــن أن ع ــم م بالرغ
المفروضــة نتيجــة لجائحــة كورونــا، يســعدني أن أبلغكــم بــأن “تســهيل للتمويــل” 
نجحــت فــي اجتيــاز تلــك التحديــات وتحقيــق نتائــج ماليــة وتشــغيلية مبهــرة. ويرجع 
ذلــك إلــى االلتــزام الثابــت بالتميــز فــي خدمــة العمــالء واالبتــكار المســتمر فــي 
ــة فــي 31 ديســمبر 2021،  ــة المنتهي ــا. وبالنســبة للســنة المالي ــا وخدماتن منتجاتن
ســجلت “تســهيل للتمويــل” صافــي ربــح بلــغ 128.7 مليــون ريــال ســعودي، وهــو 
ــات  ــدء عملي ــذ ب ــة من ــة الثاني ــى أن هــذه هــي الســنة المالي ــر بالنظــر إل إنجــاز كبي
الشــركة. كذلــك نمــت محفظــة التمويــل بنســبة ٪69، وذلــك عبــر تقديــم خدماتها 

لمــا يربــو علــى 111,484 عميــل منــذ تأسيســها. 

ــة  ــة المتقدم ــة التحتي ــة والبني ــي المملك ــة ف ــة الداعم ــة التنظيمي ــل البيئ وبفض
لتقنيــة الخدمــات الماليــة، نجحــت “تســهيل للتمويــل” فــي اســتحداث أســهل 
العمليــات الرقميــة لتمكيــن العمــالء مــن الحصــول علــى الخدمــات الماليــة دون 
عنــاء، حيــث أصبحــت عمليــة تقديــم الطلبــات بأكملهــا اآلن أكثر بســاطة وســهولة. 
ــا،  ــل إلكترونًي ــى العمي ــرف عل ــراءات التع ــى إج ــة إل ــات اإللكتروني ــدًءا بالتوقيع ب
توظــف “تســهيل للتمويــل” قنــواٍت رقميــة متعــددة لتزويــد العمــالء بتجربــة رقمية 
متكاملــة وشــاملة، ليتمكنــوا مــن تقديــم طلــب الحصــول علــى الخدمــات الماليــة 

فــي أي وقــت ومــن أي مــكان.

وتعــد الشــراكات عنصــرًا جوهريــًا فــي اقتصــاد اليــوم ، فباإلضافــة إلى االســتفادة 
مــن أحــدث التقنيــات المتاحــة لتوفيــر الســرعة والراحــة لعمالئنــا، وســعت الشــركة 
خــالل عــام 2021 شــبكة شــراكاتها االســتراتيجية، وقامــت بإبــرام مجموعــة 
مــن الشــراكات مــع العديــد مــن الشــركاء االســتراتيجيين مــن الشــركات العاملــة 
فــي القطاعــات المختلفــة بســوق المملكــة، بمــا فــي ذلــك أبيــات ومستشــفى 
ــر، ســعًيا لترســيخ مكانتهــا فــي الشــرائح الســوقية  ــرو كي األندلــس ومستشــفى ب
األســرع نمــًوا، ولتقديــم منتجــات وخدمــات اســتثنائية لقاعــدة عمالئهــا المتناميــة.

كذلــك شــهد هــذا العــام تركيــًزا علــى ابتــكار المنتجــات الجديــدة، ويســرني 
ــن  ــع م ــة أوس ــم مجموع ــي تقدي ــة ف ــا المتمثل ــع مهمتن ــًيا م ــه تماش ــالن أن اإلع
ــى موافقــة  ــل” عل ــت “تســهيل للتموي ــا، حصل ــة لعمالئن ــل االبتكاري ــول التموي حل
البنــك المركــزي الســعودي )ســاما( إلصــدار بطاقــات االئتمــان، وأبرمــت اتفاقيــة 
عــن  لعمالئهــا، فضــاًل  تيتانيــوم وورلــد ماســتركارد  مــع ماســتركارد إلصــدار 
مجموعــة مــن المزايــا والخدمــات المتطــورة فــي النصــف األول مــن 2022، لــذا 
فــإن هــذا وقــت مميــز للعامليــن فــي قطــاع الخدمــات الماليــة، خصوًصــا إن كانوا 
ــة  ــتراتيجية واضح ــا باس ــي قدًم ــا نمض ــل”. إنن ــهيل للتموي ــق “تس ــاء فري ــن أعض م
ــالء  ــات العم ــة احتياج ــزم بتلبي ــرن، ونلت ــي م ــكل تنظيم ــراء وهي ــن الخب ــق م وفري
ومتطلباتهــم الماليــة مــن خــالل التركيــز علــى تقديــم حلــول ماليــة مبتكــرة، 
ــريعة.  ــرق الس ــأ الط ــودة بأكف ــم المنش ــالء وأهدافه ــات العم ــة احتياج ومخاطب

فــي ضــوء ثقافتنــا المؤسســية القائمــة علــى الشــفافية واإلبــداع، فنحــن نشــجع 
ــا  ــع عمالئن ــق م ــكل وثي ــل بش ــدوق، والعم ــارج الصن ــر خ ــى التفكي ــا عل موظفين
لفهــم احتياجاتهــم الماليــة بشــكل كامــل، كمــا نحــرص علــى إشــراك عمالئنــا فــي 
ــول  ــم ح ــى آرائه ــتماع إل ــدة واالس ــات الجدي ــات والخدم ــم المنتج ــة تصمي عملي
مســائل مختلفــة مثــل تســمية المنتجــات وبنــاء هويــة العالمــة التجاريــة. فالتفانــي 
ــو  ــات ه ــات والتقني ــا والمنتج ــالء وموظفين ــي العم ــز وه ــذه الركائ ــتمر له المس

ــل.  ــدى الطوي ــى الم ــل” عل ــهيل للتموي ــاح “تس ــان نج ــاس لضم اس

ــس  ــى مجل ــي، إل ــن زمالئ ــة ع ــكر، نياب ــدم بالش ــة ألتق ــذه الفرص ــم ه أود أن أغتن
ــكر  ــه بالش ــا نتوج ــا. كم ــوه لن ــذي قدم ــل ال ــم المتواص ــى الدع ــركة عل إدارة الش
ــة  ــة التحتي ــم. وتعــد البني ــى دعمهــم القي ــة فــي المملكــة، عل للجهــات التنظيمي
المتقدمــة لتقنيــة الخدمــات الماليــة فــي المملكــة والبيئــة التنظيميــة الداعمــة 
ــكار المنتجــات والخدمــات فــي هــذا القطــاع، ممــا  هــي المحــرك الرئيســي البت
يضمــن للعمــالء إمكانيــة الوصــول إلــى المنتجــات والخدمــات الماليــة المتقدمــة، 
فضــاَل عــن تشــجيع النمــو والتطويــر المســتدامين لقطــاع الخدمــات الماليــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. وتواصــل البيئــة التنظيميــة الحيويــة فــي المملكــة 
ــة  ــة المملك ــز مكان ــة، لتعزي ــات المالي ــي الخدم ــز ف ــكار والتمي ــم االبت ــم تقدي دع

ــدة. ــة الســعودية واالرتقــاء إلــى آفــاق جدي العربي

وفــي الختــام، نــود أن نشــكر عمالئنــا علــى اإلفــادات القيمــة، التــي قدموهــا لنــا 
إمــا وجًهــا لوجــه، أو مــن خــالل قنواتنــا الرقميــة ووســائل التواصــل االجتماعــي، 
فــي اســتبيانات العمــالء وفــي مجموعــات التركيــز، حيــث كانــوا دومــًا شــركائنا 
فــي النجــاح ومصــدر إلهامنــا للوصــول إلــى آفــاق جديــدة مــن التميــز فــي 

ــا. ــي ُنقدمه ــات الت ــات والمنتج الخدم

ــا  ــة طموحاتن ــى مواكب ــتمرار إل ــعى باس ــا نس ــة، فإنن ــركة تقني ــا ش ــرًا لكونن ونظ
ــي  ــة ف ــا المتمثل ــق رؤيتن ــورة، لتحقي ــات المتط ــي التقني ــتثمار ف ــا واالس وتطلعاتن
أن نكــون المــزود الرائــد للتقنيــة الماليــة فــي المنطقــة لتلبيــة االحتياجــات المالية 

للعمــالء.

صخر بن عبدالرحمن الملحم

الرئيس التنفيذي

 كلمة الرئيس 
التنفيذي

3.0

إننا نمضي قدًما باستراتيجية واضحة 
وفريق من الخبراء وهيكل تنظيمي 
مرن، ونلتزم بتلبية احتياجات العمالء 

ومتطلباتهم المالية 
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تنفــرد الشــركة المتحــدة للخدمــات الماليــة “تســهيل للتمويــل” بتقديــم باقــة متنوعــة مــن حلــول التمويــل 
االســتهالكي المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. إذ توفــر “تســهيل للتمويــل”، الحائــزة علــى عدة 
ــات  ــى منتج ــول عل ــز والحص ــات الحج ــح عملي ــة تتي ــة متكامل ــات رقمي ــة، عملي ــة المالي ــي التقني ــز ف جوائ
التمويــل الشــخصي وتمويــل المنتجــات، بمــا فــي ذلــك العمليــات الرقميــة لحجــز وصــرف منتجــات 
التمويــل، إلــى جانــب الحصــول علــى موافقــة فوريــة علــى الطلبــات، ومجموعــة واســعة مــن خيــارات 
الســداد وفتــرات الســداد المريحــة المصممــة لتلبيــة احتياجــات العمــالء الماليــة بفضــل اســتخدام عمليــات 

رقميــة فعالــة.

تأسســت شــركة “تســهيل للتمويــل” عــام 2019 ومقرهــا فــي الخبــر، وهــي شــركة مســاهمة محــدودة 
ــر  ــلة متاج ــم سلس ــي تض ــة )UIHC(، الت ــدة القابض ــة المتح ــركة الدولي ــل للش ــة بالكام ــة ومملوك مغلق
ــع  ــتراتيجية م ــراكات اس ــك ش ــة، وتمتل ــاء المملك ــع أنح ــي جمي ــة ف ــر موزع ــى 60 متج ــل إل ــة تص تجزئ
ــي  ــا ومجموعــة مستشــفيات الســعودي األلمان ــل: إكســترا وفيرجــن وإيكي ــة، مث ــرز العالمــات العالمي أب
لتقديــم باقــة متنوعــة مــن الحلــول االبتكاريــة، وأفضــل حلــول التمويــل الشــخصي، وأيســر برامــج تقســيط 

ــودة. ــم المنش ــق طموحاته ــم وتحقي ــراء حياته ــن إث ــا م ــن عمالئه ــات، لتمكي المنتج

تخضــع “تســهيل للتمويــل” إلشــراف ورقابــة البنــك المركــزي الســعودي )ســاما(، وتحظــى بشــبكة 
ــع أنحــاء المملكــة  ــة فــي جمي واســعة مــن الفــروع موزعــة بمنهــج اســتراتيجي مــدروس فــي 27 مدين
ــار  ــة، والخي ــدارة إقليمي ــاح وص ــة نج ــل” قص ــهيل للتموي ــت “تس ــا أصبح ــرعان م ــعودية. فس ــة الس العربي
ــل  ــي تحوي ــاهم ف ــا تس ــبوقة، كونه ــر المس ــيط غي ــج التقس ــخصي وبرام ــل الش ــج التموي ــل لبرام المفض
صناعــة الخدمــات الماليــة فــي المملكــة وتعــزز مــن تجربــة العمــالء عبــر تزويدهــم بأســهل وأســرع الحلــول 

ــرة. ــة مبتك ــة رقمي ــق منظوم ــة وف التمويلي

رحلة التميز

تقديم حلول تمويل 
رقمية متميزة

تمكيــن عمالئنــا مــن إثــراء حياتهــم وتحقيــق طموحاتهــم 
الحلــول  وأســرع  بأســهل  تزويدهــم  عبــر  المنشــودة 

التمويليــة وفــق منظومــة رقميــة مبتكــرة.

مختلــف  تلبــي  وفعالــة  حيويــة  منظومــة  توفيــر 
االحتياجــات الماليــة للعمــالء وفــق تجربــة رقميــة فريــدة، 
مــن خــالل التركيــز علــى االســتثمار فــي التحــول الرقمــي، 
ومخاطبــة احتياجــات العمــالء وأهدافهــم المنشــودة 

بأكفــأ الطــرق الســريعة.

كلنا مسؤول 
ملتزمون بمسؤولياتنا في تقديم أفضل تجربة وأعلى أداء حتى النهاية.

المستقبل يبدأ اليوم 
نقدم الحلول األكثر ابتكاًرا وتطوًرا والمدعومة بسمعتنا القوية، ونسعى للريادة في قطاع التقنية عبر 

التزامنا بالتحسين المستمر مدفوعين بطموحنا وخبرتنا.

العمالء أواًل 
مسؤولون عن تقديم أفضل تجربة للعميل مع تعظيم القيمة والمردود اإليجابي لهم لتحقيق طموحاتهم 

المنشودة. 

التخطيط الطموح لتطور نحو األفضل 
أن نرتقي بمستوى التطلعات ونبتكر ونخرج بخطط ذكية، هو سبيلنا الوحيد نحو التطور.

معًا َنقدر 
نؤمن بأن كل زميل له قيمة... مًعا يمكننا أن نحقق أثًرا أكبر.

الرؤية

الرسالة

القيم

تضــم سلســلة متاجــر تجزئــة تصــل إلــى 60 
متجــر موزعــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة، 
أبــرز  مــع  اســتراتيجية  شــراكات  وتمتلــك 
ــن  ــترا وفيرج ــل: إكس ــة، مث ــات العالمي العالم
ــعودي  ــفيات الس ــة مستش ــا ومجموع وإيكي

األلمانــي 

 الرؤية والرسالة  لمحة سريعة 
والقيم

4.05.0
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ثورة التطور التقنياستراتيجية نمو فعالة

تقديم حلول ابتكارية متنوعة

التوسع بشبكة الشراكات االستراتيجية

تميز كوادرنا هو جوهر نجاح أعمالنا

لــدى “تســهيل للتمويــل” خطــة واضحــة لتحقيــق رؤيتهــا المتمثلــة فــي تمكيــن العمــاء مــن خــال 
تقديــم افضــل حلــول التقنيــة الماليــةو تقديــم باقــة متنوعــة مــن الحلــول االبتكاريــة.

وبصفتنــا شــركة قائمــة علــى التكنولوجيــا، ســنواصل االســتثمار فــي أحــدث التقنيــات، وتقديــم 
ــة  ــم اســهل و افضــل تجرب ــى تقدي ــة عمــاء مرتكــزة عل ــة مبتكــرة، مــع تجرب منتجــات وخدمــات مالي

ــا. ــل له ــاء ال مثي للعم

ــة بالمملكــة بصفــة  ــة حصتهــا فــي ســوق الخدمــات المالي ــى تنمي ــل” عل تحــرص “تســهيل للتموي
مســتدامة عبــر تنميــة شــبكة شــراكاتها االســتراتيجية، مــع توطيــد شــراكاتها القائمــة ذات المنفعــة 
المشــتركة، لتغطيــة باقــة منتجاتهــا وخدماتهــا التمويليــة المتميــزة بالموافقــات الفوريــة؛ للمزيــد 
مــن القطاعــات االقتصاديــة الواعــدة بســوق المملكــة، وبالتالــي اســتمرار انفــراد الشــركة بالعديــد 
ــارات المنتجــات والخدمــات  مــن العــروض والخدمــات التنافســية، وتقديــم تشــكيلة أوســع مــن خي

الماليــة مــن العامــات التجاريــة المحليــة والعالميــة الرائــدة.

فــي “تســهيل للتمويــل”، نحــرص علــى االســتثمار فــي فريــق العمــل عبــر تبنــى ثقافــة مؤسســية 
تدعــم التعلــم والتحســين المســتمر، والســعي الدائــم إلــى تطويــر وتحســين تجربــة الموظــف مــن 

خــال توظيــف مجموعــة متنوعــة مــن القنــوات الرقميــة.

توفــر شــركتنا بيئــة عمــل ديناميكيــة ومتنوعــة وآمنــة تدعــم الموظفيــن للوصــول إلــى إمكاناتهــم 
ــر  ــب والتطوي ــى طــرح فــرص التدري ــر، نحــرص عل ــن عوامــل التغيي ــى تمكي ــة. فباإلضافــة إل الكامل

التــي تمكــن فريــق العمــل مــن تطويــر مســارهم الوظيفــي.  

ــة  ــتهاكي اإللكتروني ــل االس ــول التموي ــال حل ــي مج ــدة ف ــركة رائ ــل” ش ــهيل للتموي ــد “تس تع
فــي المملكــة، ويمثــل التطــور التقنــي حجــر الزاويــة الســتراتيجية النمــو التــي تتبناهــا الشــركة، 
فهــي ملتزمــة باالبتــكار المســتمر لتلبيــة االحتياجــات المتغيــرة لعمائهــا مــن خــال حلــول التقنيــة 
الماليــة المتطــورة. كمــا توظــف الشــركة أحــدث التقنيــات وتقــوم ببنــاء بنيــة تحتيــة قويــة ومرنــة 
لتقنيــة المعلومــات، وتعكــف علــى التــزود بأحــدث الحلــول واألدوات التقنيــة االبتكاريــة الداعمــة 
لمختلــف مســتوياتها اإلداريــة والتشــغيلية. وتعمــل الشــركة علــى تطويــر أنظمــة حديثــة ليســت 
ــرة  ــاء المتغي ــات العم ــع احتياج ــى م ــا يتماش ــور بم ــة لتتط ــة عالي ــص بدرج ــة للتخصي ــط قابل فق
ومتطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة فحســب، بــل تدعــم أيضــًا منظومــة إدارة المخاطــر بــاألدوات 
التقنيــة ذات الصلــة لتعزيــز كافــة عملياتهــا، للحفــاظ علــى مكانــة الشــركة الرائــدة بســوق 
الخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة، وتزويــد العمــاء بتجربــة رقميــة متكاملــة تشــمل كافــة مراحــل 
الحصــول علــى التمويــل، مــع توفيــر منصــة دائمــة لتطويــر وابتــكار المزيــد مــن الحلــول والخدمــات 

التمويليــة الجديــدة.

تقــدم “تســهيل للتمويــل” باقــة متنوعــة من حلــول التمويــل الشــخصي بأيســر الشــروط واإلجــراءات، 
باإلضافــة إلــى توفير عمليــات رقمية متكاملة تســهل عمليــة الحجز والحصول على تشــكيلة واســعة 
مــن منتجــات التمويــل الشــخصي وتمويــل المنتجــات لتتوافــق مــع االحتياجــات المتغيــرة للعمــاء. 
ــر المســبوقة التــي تتيــح إمكانيــة الشــراء  وباإلضافــة إلــى تقديمهــا باقــة مــن برامــج التقســيط غي
بالتقســيط المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية )المرابحــة( وحلــول التمويــل الشــخصي المتوافقــة 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية )التــورق(، تعمــل “تســهيل للتمويــل” علــى توســيع محفظتهــا لتضم 
بطاقــة ائتمــان غيــر مصرفيــة جديــدة مــن المقــرر إطاقهــا فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2022. كمــا 

تــدرس الشــركة التوســع فــي مجــاالت جديــدة.

ثقافة التعلم واالبتكار

بنية تحتية قوية ومرنة 

حلول مالية مبتكرة

خلق قيمة مستدامة ألصحاب المصلحة

استراتيجيتنا
6.0
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سوق الشركة
فــي  الحيــوي  الماليــة  الخدمــات  قطــاع  يشــهد 
المملكــة العربيــة الســعودية تطــوًرا ملحوًظــا، بعــد 
أن كانــت تهيمــن عليــه ســابًقا المؤسســات المصرفيــة 
التقليديــة الرائــدة التــي تركــز أنشــطتها علــى قــروض 
وتمويــل الشــركات، ومــع ذلــك بــدأ المشــهد المالــي 

ــول.  ــي التح ف

ــة  ــة المالي ــركات التقني ــة بش ــات المقرض ــا الجه ــي تقدمه ــة الت ــح أدوات التقني تتي
ــة اتخــاذ القــرارات  ــة عملي ــي تتجــاوز نطــاق أتمت ــا التنافســية الت ــد مــن المزاي العدي
االئتمانيــة وزيــادة الكفــاءة. وتتيــح الحلــول الرقميــة خدمــات تنافســية واقتصاديــة 
فعالــة مــن أجــل تحســين تجربــة العمــالء، إلــى جانــب إمكانيــة تمديــد فتــرة ســداد 
القــروض دون ضمانــات لتوفــر بذلــك للعمــالء شــروط ســداد أكثــر مالئمــة وفتــرات 
ثابتــة إلعــادة ســداد الديــون. وقــام البنــك المركــزي الســعودي )ســاما( بوضــع إطار 
ــراف بــدور أداوت  تنظيمــي مالئــم يدعــم مجــال التقنيــة الماليــة، فــي ضــوء االعت
ــهيالت  ــى تس ــول عل ــة الحص ــي وإتاح ــمول المال ــز الش ــي تعزي ــة ف ــة المالي التقني
ائتمانيــة بأســعار معقولــة. ويلعــب برنامــج البيئــة التجريبيــة التشــريعية الــذي صممــه 
البنــك المركــزي الســعودي دور "الحيــز اآلمــن" الــذي يتــم فيــه الســماح للشــركات 
المحليــة والعالميــة باختبــار الحلــول الرقميــة الجديــدة، بهــدف تســريع عمليــة 
ــم  ــادي ودع ــو االقتص ــز النم ــة، وتعزي ــي بالمملك ــاع المال ــي للقط ــول الرقم التح
ــك المركــزي  ــرة إصــدار البن ــكل االقتصــاد. كمــا شــهدت الســنوات األخي ــع هي تنوي
الســعودي أولــى التراخيــص للمؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة )التقنيــة الماليــة 
ــة، وشــركات خدمــات  ــة(، وشــركات المحافــظ اإللكتروني ــة المالي – شــركات التقني
المدفوعــات. كمــا قــام البنــك المركــزي الســعودي بتوســيع نطــاق اســتخدام 
لحجــز  الشــاملة  الرقميــة  العمليــات  تنفيــذ  وتعزيــز  الرقميــة،  التعهــد  ســندات 
ــر  القــروض وصرفهــا. وتأتــي هــذه اإلجــراءات التيســيرية تماشــيًا مــع برنامــج تطوي
القطــاع المالــي لتطويــر قطــاع مالــي متنــوع وفاعــل يدعــم تحقيــق أهــداف رؤيــة 

المملكــة 2030.

نموذج أعمالنا 
اختتمــت “تســهيل للتمويــل” عامهــا الثانــي مــن العمليــات التشــغيلية بحلــول عــام 
2021م، وظفــت خاللــه أحــدث التقنيــات لتســيير عملياتهــا وخدمــة عمالئهــا، 
وتختــص الشــركة فــي تقديــم الحلــول التمويليــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 
ــالء  ــن العم ــرائح م ــف الش ــة لمختل ــيولة نقدي ــر س ــى توفي ــة إل ــالمية، باإلضاف اإلس
ــراكات  ــرام ش ــل إب ــك بفض ــزة، وذل ــة المتمي ــات التمويلي ــن المنتج ــة م ــر باق وتوفي
ــدة.  ــات عدي ــي قطاع ــة ف ــار التجزئ ــن تج ــعة م ــة واس ــع مجموع ــد م ــة األم طويل
ــل  ــروض التموي ــم ع ــرة لتقدي ــة مبتك ــة مالي ــة تقني ــف منص ــركة بتوظي ــوم الش تق
االســتهالكي المميــزة، باعتبارهــا المؤسســة الوحيــدة بســوق المملكــة التــي 
تنفــرد بتقديــم خدمــات ماليــة غيــر مصرفيــة فــي الســوق الســعودي، عــالوة 
علــى توفيــر عمليــات رقميــة متكاملــة تتيــح الحجــز والحصــول علــى منتجــات 
التمويــل الشــخصي وتمويــل المنتجــات. فــي ضــوء حــرص الشــركة علــى االلتــزام 
بتطبيــق سياســات إدارة المخاطــر، تســعى الشــركة بصــورة دائمــة إلــى تقييــم 

ــي  ــر ف ــتقبلية أو التعث ــر المس ــؤ بالمخاط ــي والتنب ــذراع التمويل ــة ال ــودة محفظ ج
ــى  ــول عل ــا للحص ــة إجراءاته ــهولة وسالس ــل” بس ــهيل للتموي ــز “تس ــداد. تتمي الس
ــول  ــب الحص ــى جان ــات، إل ــن المتطلب ــى م ــد األدن ــى الح ــا عل ــل العتماده التموي
ــة. تســعى الشــركة  ــات رقميــة فعال ــة بفضــل اســتخدام عملي علــى موافقــة فوري
لتيســير عمليــة التمويــل االســتهالكي، وال تقتصــر خدماتهــا علــى المواطنيــن 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــن ف ــن المقيمي ــا للوافدي ــا تقدمه ــل أيًض ــب، ب ــعوديين فحس الس
المملكــة. وتحظــى “تســهيل للتمويــل” بمكانــة فريــدة غيــر قابلــة للمنافســة فــي 
الســوق الســعودية، حيــث تســتخدم الشــركة هيــكل متطــور إلدارة المخاطــر، ســعًيا 
لتوفيــر برامــج ائتمــان دون ضمانــات مــع إدارة حــاالت التعثــر والتخلــف عــن ســداد 
األصــول بطريقــة فعالــة وتنافســية. خــالل عــام 2021م، قامــت الشــركة بالتوســع 
فــي قطاعــات أعمالهــا وإتاحــة خدماتهــا لتغطــي جميــع أرجــاء المملكــة. وفــي 
ــة التحــول  ــد19-( إلــى تســريع عملي ــروس )كوفي ــات في الوقــت نفســه، أدت تداعي
الرقمــي والتوجــه الســتخدام المنصــات الرقميــة، حيــث حصلــت “تســهيل للتمويــل” 
ــرام عقــود  ــة إلب ــول التوقيعــات اإللكتروني ــة لقب ــى موافقــة الجهــات التنظيمي عل
ــا  ــدل، مم ــا وزارة الع ــي أطلقته ــة الت ــندات التنفيذي ــة الس ــاد منص ــل واعتم التموي
ــالء  ــة العم ــل تجرب ــل وجع ــات التموي ــرف منتج ــز وص ــة حج ــيط عملي ــن تبس زاد م
أكثــر سالســة. توفــر الشــركة لعمالئهــا حلــول التمويــل الشــخصي المتوافقــة 
ــورق( باإلضافــة إلــى فرصــة االســتفادة مــن  مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية )الت
ــالء  ــات العم ــة احتياج ــا لتلبي ــة خصيًص ــل المصمم ــرات التموي ــداد وفت ــج الس برام
ــرات  ــع فت ــال م ــف ري ــى 250 أل ــل إل ــة التموي ــل قيم ــة. وتص ــم المالي ومتطلباته
ســداد مرنــة تصــل إلــى 60 شــهًرا كحــد أقصــى. ال تشــترط الشــركة للحصــول علــى 
ــات  ــح الموافق ــل، وتمن ــهري للعمي ــب الش ــل الرات ــل أو تحوي ــم كفي ــل تقدي التموي
الفوريــة مــع هامــش ربــح ثابــت بــداًل مــن أســعار الفائــدة بمــا يتماشــى مــع أحــكام 
الشــريعة اإلســالمية. وبلغــت قيمــة محفظــة التمويــل الشــخصي الحاليــة 856.58 
ــن  ــة م ــة متنوع ــل” باق ــهيل للتموي ــدم “تس ــام 2021م. تق ــة ع ــال بنهاي ــون ري ملي
برامــج التقســيط غيــر المســبوقة التــي تتيــح إمكانيــة الشــراء بالتقســيط المتوافقــة 
ــن  ــة م ــة ومتنامي ــدة قوي ــع قاع ــاون م ــة( بالتع ــالمية )المرابح ــريعة اإلس ــع الش م
شــركاء التجزئــة. وتصــل قيمــة برامــج التقســيط المقدمــة مــن الشــركة لشــراء 
المنتجــات إلــى 60 ألــف ريــال، مــع إمكانيــة اختيــار العمــالء فتــرات الســداد التــي 
ــم  ــل تقدي ــى التموي ــول عل ــب الحص ــى. وال يتطل ــد أقص ــهًرا كح ــى 36 ش ــل إل تص
كفيــل أو تحويــل الراتــب الشــهري للعميــل، فضــاًل عــن منــح الموافقــة الفورية كي 
ــركاء  ــد ش ــق أح ــن طري ــا ع ــول عليه ــات والحص ــراء المنتج ــن ش ــالء م ــن العم يتمك
التجزئــة المتعاقديــن مــع الشــركة. وقــد بلغــت قيمــة محفظــة تمويــل المنتجــات 

ــام 2021م. ــة ع ــال بنهاي ــون ري ــة 362.8 ملي الحالي

يشــهد قطــاع الخدمــات الماليــة الحيــوي فــي المملكــة العربيــة الســعودية تطــوًرا 
ــة  ــة التقليدي ــات المصرفي ــابًقا المؤسس ــه س ــن علي ــت تهيم ــد أن كان ــا، بع ملحوًظ
ــدأ  ــك ب ــع ذل ــركات، وم ــل الش ــروض وتموي ــى ق ــطتها عل ــز أنش ــي ترك ــدة الت الرائ
ــة  ــاع التجزئ ــان بقط ــاط االئتم ــو نش ــل نم ــي ظ ــول، ف ــي التح ــي ف ــهد المال المش
بصــورة ملحوظــة، إلــى صناعــة الخدمــات الماليــة. ويســاهم إقــراض التجزئــة فــي 
ــة  ــاع الخدمــات المالي ــي قط ــان بصــورة رئيســية ف ــة نمــو نشــاط االئتم ــع عجل دف
بالمملكــة. باســتثناء تســهيالت بطاقــات االئتمــان، بلغــت قيمــة القروض الشــخصية 
ــال ســعودي )114.9  ــار ري ــة بالمملكــة 430.86 ملي ــوك التجاري المقدمــة مــن البن
مليــار دوالر أمريكــي( فــي ســبتمبر 2020، بعــد أن كانــت قيمتهــا 38.4 مليــار ريــال 
ســعودي )10.2 مليــار دوالر أمريكــي( فــي نهايــة عــام 1999. كما ارتفــع االئتمان 
المقــدم لعمــالء قطــاع التجزئــة بمعــدل نمــو ســنوي نســبته ٪12.3 خــالل األشــهر 
التســعة األولــى مــن عــام 2021، مدعوًمــا بزيــادة محفظــة الرهــن العقــاري 
بالتجزئــة. وقــد شــكلت قــروض التجزئــة %41 مــن إجمالــي نشــاط االئتمــان اعتبــاًرا 
مــن ســبتمبر 2021، بارتفــاع مــن 31 % بنهايــة عــام 2016م. ســاهمت األساســيات 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة بالتجزئ ــول التمويلي ــى الحل ــب عل ــاع الطل ــي ارتف ــة ف الداعم
عــدد ســكان المملكــة الــذي يبلــغ حالًيــا 34.8 مليــون نســمة، وعضويــة المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي مجموعــة العشــرين G20 وهــي تمثــل أكبــر اقتصــاد فــي 
منطقــة الخليــج ممــا أدى إلــى تعزيــز مكانــة المملكــة لتصبــح أكبــر ســوق لتقديــم 
خدمــات تمويليــة بالتجزئــة. فباإلضافــة إلــى حجــم الســوق، يحظــى مجــال تمويــل 
التجزئــة بفــرص نمــو واعــدة، حيــث ســجلت المملكــة أقــل مســاهمة لقــروض 
التجزئــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون 
ــة مــع المنافســين فــي المنطقــة.  ــح الفرصــة للتوســع بالمقارن الخليجــي، ممــا يتي
وجــاء الطلــب االســتهالكي مدعوًمــا ببعــض الخصائــص الســكانية فــي المملكــة، 
حيــث تقــل أعمــار أكثــر مــن %65 مــن المواطنيــن عــن 35 عاًمــا، كمــا مــن المتوقع 
وصــول إجمالــي عــدد الســكان إلــى 39 مليــون نســمة بحلــول عــام 2030م. فيمــا 
يتعلــق بمســتويات العــرض، فــإن فــإن اإلقبــال المتزايــد علــى نشــاط التجزئــة يرتكــز 
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا ترت ــة وم ــروض التجزئ ــعير ق ــقف لتس ــود س ــدم وج ــى ع عل

تحقيــق ربحيــة للعوائــد علــى إقــراض التجزئــة.

قاعدة عمالء واسعة
شــهد مجــال تمويــل التجزئــة فــي المملكــة تطــوراٍت عديــدة في ضــوء التوســعات 
وزيــادة حــدة المنافســة فــي الســوق. وأشــارت اســتطالعات الســوق إلــى أن ثلثــي 
عمــالء المؤسســات المصرفيــة فــي المملكــة لديهــم القابليــة والرغبــة فــي 
ــدة  ــة الجدي ــات المالي ــة المنتج ــا، وتجرب ــون معه ــي يتعامل ــات الت ــر المؤسس تغيي

الُمقدمــة عبــر القنــوات الرقميــة. وأشــارت أيًضــا هــذه االســتطالعات إلــى أن 
ــر  ــث أق ــدة، حي ــة جدي ــروض بنكي ــى ع ــول عل ــعون للحص ــوك يس ــالء البن ــي عم ثلث
ــم  ــوك، نتيجــة لعــدم تقدي %32 مــن العمــالء أنهــم أنهــوا التعامــل مــع بعــض البن
ــي احتياجاتهــم فضــاًل عــن ســوء خدمــة العمــالء. كمــا واجــه عمــالء  منتجــات تلب
ــكالت  ــض المش ــة بع ــة التقليدي ــات المالي ــع المؤسس ــون م ــن يتعامل ــة الذي التجزئ
ــى عــبء  ــة إلتمــام المعامــالت باإلضافــة إل ــرات طويل ــي تشــمل اســتغراق فت الت
المتطلبــات اإلجرائيــة، بمــا فــي ذلــك تحويــل الرواتــب المخصصــة لتمكيــن البنــوك 
مــن إمكانيــة خصــم األقســاط تلقائًيــا مــن حســابات العمــالء، كمــا أنــه فــي بعــض 

ــعوديين. ــن الس ــى المواطني ــات عل ــر الخدم ــد تقتص ــاالت ق الح

ســلوك  علــى  ملحــوظ  تغيــر  إحــداث  فــي  الخطــوات  تلــك  ســاهمت  وقــد 
ــح  ــى فت ــالء إل ــن العم ــدة م ــرة ومتزاي ــة كبي ــعى مجموع ــث تس ــتهلكين، حي المس
حســابات جديــدة لــدى مؤسســات رقميــة تقــدم خدمــات ومنتجــات جديدة تناســب 

احتياجاتهــم بصــورة مســتمرة.

ــة فــي المملكــة %90، حيــث يفضــل  وقــد بلــغ معــدل اســتخدام الهواتــف الذكي
الشــباب الســعودي البارعيــن فــي اســتخدام أداوت التكنولوجيــا تنفيــذ المعامــالت 
الماليــة مــن خــالل الهاتــف المحمــول. ويعكــس نمــو منصــات التجــارة اإللكترونيــة 
الســريع خــالل الســنوات األخيــرة مــدى تطــور ســلوك المســتهلكين، ممــا يشــير إلى 
التحــول الواضــح فــي تفضيــالت المســتهلك والرغبــة فــي إجــراء المعامــالت عــن 

طريــق اإلنترنــت.

ــر  ــي تطوي ــة ف ــتخدام التقني ــى اس ــتهالكي إل ــب االس ــي الطل ــول ف ــاهم التح س
نظــام بيئــي للتكنولوجيــا الماليــة. وفــي هــذا الســياق، تحــرص الجهــات المقرضــة 
العاملــة فــي المجــال الرقمــي والتقنيــة الماليــة علــى زيــادة المقاييــس االئتمانيــة 
التقليديــة بمصــادر بديلــة للبيانــات، وأتمتــة العمليــات لتقييــم قــدرة المقتــرض علــى 
ــد 155  ــر، توج ــت الحاض ــي الوق ــة. وف ــرارات االئتماني ــاذ الق ــريع اتخ ــداد وتس الس
شــركة تقنيــة ماليــة مســجلة لــدى مبــادرة فنتــك الســعودية. ويقــود قطــاع التقنية 
ــر رواد األعمــال الشــباب  ــة الســعودية إلــى حــد كبي ــة فــي المملكــة العربي المالي
مــن الجيــل األول الذيــن يتنافســون اآلن مــع أكبــر المؤسســات الماليــة. وقــد ارتفــع 
ــة   ــل المملك ــة داخ ــة المالي ــال التقني ــي مج ــالت ف ــة المعام ــم قيم ــي حج إجمال
بمعــدل ســنوي يزيــد عــن %18، وتشــكل معامــالت التمويــل الشــخصي أكثــر 
ــدد  ــف ع ــه، تضاع ــت نفس ــي الوق ــة. وف ــالت المالي ــة المعام ــن قيم ــن %30 م م
معامــالت الهواتــف الذكيــة بأكثــر مــن أربعــة أضعــاف بيــن أبريــل 2017م وأبريــل 
ــا  ــوق التكنولوجي ــي س ــالت ف ــة المعام ــاوز قيم ــع أن تتج ــن المتوق 2020م. وم
الماليــة 123.8 مليــار ريــال )مــا يعــادل 33 مليــار دوالر( بحلــول عــام 2023م، إذ 

عــدد ســكان المملكــة الــذي يبلــغ حالًيــا 34.8 مليــون 
ــي  ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــة المملك ــمة، وعضوي نس
ــاد  ــر اقتص ــل أكب ــي تمث ــرين G20 وه ــة العش مجموع

فــي منطقــة الخليــج 
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يدعــم الســيد هيثــم تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة 
“تســهيل  فــي  الداخلــي  التدقيــق  إدارة  كرئيــس  بــدوره 
للتمويــل”. ويتمتــع هيثــم بخبــرة تزيــد عــن 27 عاًمــا فــي مجال 
الداخلــي، وعمليــات  التدقيــق  تخطيــط وإعــداد عمليــات 
االئتمــان لألفــراد، وإدارة االئتمــان، وتحســين الممارســات 

الماليــة والتشــغيلية. وقبــل تعيينــه فــي “تســهيل للتمويــل”، 
ــي  ــي ف ــق الداخل ــس التدقي ــب رئي ــب نائ ــم منص ــغل هيث ش
البنــك األهلــي الســعودي. وهــو حاصــل علــى شــهادة 
البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن  الجامعــة العربيــة 

المفتوحــة.

إســراء الجعفــري هــي المســؤولة عــن أعمــال قســم المــوارد 
البشــرية وقيادتــه نحــو التغييــر االســتراتيجي وتحقيــق أهــداف 
وقيــم “تســهيل للتمويــل”. كمــا تعمــل علــى تمكيــن الشــركة 
ــم،  ــبة له ــرية المناس ــوارد البش ــات الم ــر خدم ــن عب والموظفي
مــن خالل تزويدهــم بالمعرفــة واألدوات المالئمــة، وتحفيزهم 
ــركة  ــراء لش ــدم إس ــار. تق ــازات واالزده ــن اإلنج ــد م ــو المزي نح

“تســهيل للتمويــل” خبرتهــا فــي إدارة المواهــب، والتعلــم 
والتطويــر، وتعزيــز التفاعــل والرفاهيــة، وإدارة األداء. وهــي 
مدربــة معتمــدة لبرنامــج تدريــب المدربيــن ATD ولدبلــوم 
CIPD المســتوى الخامــس فــي إدارة األفــراد، وحاصلــة علــى 
شــهادة البكالوريــوس فــي كل مــن إدارة األعمــال وإدارة 

ــرة تفــوق الســتة أعــوام. ــع بخب المــوارد البشــرية. وتتمت

السيد/ صخر بن عبدالرحمن الملحم
الرئيس التنفيذي

 السيد/ رامي عسكر
رئيس قسم المالية

السيد/ راشد خالد المضيان
رئيس االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

السيد/ محمد الدوسري
رئيس أمن المعلومات

السيد/ شاروخ اللي
رئيس إدارة المخاطر

السيد/ جعفر آل يعقوب
رئيس إدارة خدمة العمالء

السيد/ هيثم كبارة
رئيس إدارة التدقيق الداخلي

 السيدة/ إسراء الجعفري
المكلف رئيس الموارد البشرية

موظفونا
الفريق اإلداري

الســيد صخــر الملحــم هــو الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
“تســهيل للتمويــل” وعضــو فــي العديــد مــن لجــان اإلدارة 

التنفيذيــة. 
ــه  ــالل عمل ــبها خ ــا اكتس ــن 27 عاًم ــد ع ــرة تزي ــك خب يمتل
ــد مــن شــركات القطــاع المالــي والمصرفــي  فــي العدي
ــة فــي كل مــن المملكــة  ــة والعالمي ــة واإلقليمي المحلي
والمملكــة  المتحــدة  والواليــات  الســعودية  العربيــة 
المتحــدة والمكســيك. وخــالل مســيرته المهنيــة الطويلــة، 
ــة  ــركات حاضن ــة و ش ــركات التقني ــن الش ــدًدا م ــس ع أس
فــي المملكــة، وكان مســاهًما رئيســًيا فــي تأســيس أحــد 

ــعودية. ــوك الس البن

ــا لشــركة “تســهيل للتمويــل”،  ــا تنفيذًي ــه رئيًس ــل تعيين وقب
ــارزة فــي القطــاع  ــة ب شــغل الســيد صخــر مناصــب تنفيذي
المالــي وقطــاع التأميــن وقطــاع الطيــران مــن بينهــا 
وتســويق  والتطويــر  األعمــال  إدارة  فــي  مناصــب 
والتخطيــط  والمشــاريع  العمليــات  وإدارة  المنتجــات 
االســتراتيجي. وحصــد خــالل مســيرته المهنيــة العديــد مــن 

الجوائــز.
الســيد صخــر حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
األعمــال،  إدارة  فــي  الماجســتير  ودرجــة  التســويق، 
ــات  ــن الوالي ــي م ــذكاء االصطناع ــي ال ــا ف ــهادة علي وش

المتحــدة األمريكيــة.

يشــغل الســيد رامــي عســكر منصــب رئيــس قســم الماليــة، 
ــة للشــركة  ــادة الوظائــف المالي وهــو المســؤول عــن قي
مــع التركيــز علــى التخطيــط االســتراتيجي والحوكمــة 
ومراقبــة وإدارة المخاطــر وتحســين رأس المال التشــغيلي 
ــركة.  ــة للش ــم المالي ــداد القوائ ــة وإع ــبة اإلداري والمحاس
وقبــل تعيينــه فــي شــركة “تســهيل للتمويــل”، شــغل 
الســيد رامــي منصــب المراقــب المالــي لشــركة إكســترا 

)الشــركة المتحــدة لإللكترونيــات(. ويتمتــع بخبــرة تزيــد 
ــة )المحاســبة،  ــف أعمــال التجزئ ــا فــي وظائ عــن 21 عاًم
ــراءات  ــذ اإلج ــث وتنفي ــركات وتحدي ــل الش ــة، تموي الرقاب
ومخاطــر  التمويــل  محفظــة  ومراقبــة  التشــغيلية(، 
بالمعاييــر  يتعلــق  الصلــة. محنــك فيمــا  االئتمــان ذات 
الدوليــة  الماليــة، والمعاييــر  التقاريــر  الدوليــة إلعــداد 

للمحاســبة والضرائــب.

ــال  ــي مج ــا ف ــن 20 عاًم ــد ع ــرة تزي ــد بخب ــيد راش ــع الس يتمت
رئيــس  وبصفتــه  الماليــة.  والجرائــم  والحوكمــة  االلتــزام 
ــزام ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لــدى  االلت
“تســهيل للتمويــل”، فهــو المســؤول عــن الحفــاظ علــى 
ثقافــة عاليــة لاللتــزام مــن خــالل وضــع سياســات وإجــراءات 
الحوكمــة وااللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال، وتوجيــه 
وتثقيــف منســوبي الشــركة بشــأن مســائل االلتــزام، وتحديــد 

ــد  ــي ق ــوال الت ــل األم ــة غس ــزام ومكافح ــدم االلت ــر ع مخاط
ــة للتعامــل  ــات فعال تواجههــا الشــركة والتوصــل إلــى توصي
للتمويــل”، عمــل  “تســهيل  إلــى  انضمامــه  معهــا. وقبــل 
ــش إس  ــتثمار، وإت ــعودي لالس ــك الس ــع البن ــابقًا م ــد س راش
ــج  ــه الخلي ــال، ودويتش ــامبا كابيت ــعودية، وس ــي الس ــي س ب
للتمويــل، وأمــالك العالميــة للتمويــل العقــاري. وهــو حاصــل 

ــة. ــي اإلدارة المالي ــوس ف ــهادة البكالوري ــى ش عل

ــي  ــات ف ــن المعلوم ــس أم ــب رئي ــد منص ــيد محم ــغل الس يش
وتنفيــذ  تحديــد  عــن  مســؤول  وهــو  للتمويــل”،  “تســهيل 
اســتراتيجية أمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني بما يتماشــى 
مــع هــدف الشــركة المتمثــل فــي توفيــر تجربــة عمــالء آمنــة 
وسلســة ومحســنة، وصياغــة الخطط واإلرشــادات والسياســات 
ــط  ــات التخطي ــادة عملي ــدى وقي ــرة الم ــتراتيجيات قصي واالس
إلنشــاء برنامــج شــامل ألمــن المعلومــات. يتمتــع محمــد بخبــرة 
16 عاًمــا فــي القطــاع المصرفي مــع التركيز على تقنيــة وأمن 
ــل”،  ــهيل للتموي ــركة “تس ــي ش ــه ف ــل تعيين ــات. وقب المعلوم

ــدى  ــي إح ــات ف ــن المعلوم ــس أم ــب رئي ــد منص ــغل محم ش
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــرق المملك ــي ش ــة ف ــركات المالي الش
ــن،  ــي - البحري ــل الكويت ــت التموي ــي بي ــل ف ــك عم ــل ذل وقب
حيــث عمل علــى بنــاء قســم أمــن المعلومــات وتنفيذ مشــاريع 
هامــة، كمــا عمل مــع مجموعــة بيــت التمويــل الكويتــي لبناء 
مركــز عمليــات األمــن المركــزي. كمــا عمل فــي شــركة بتلكو، 
ــى  ــل عل ــو حاص ــن. وه ــي البحري ــدة ف ــاالت الرائ ــركة االتص ش
شــهادة البكالوريــوس فــي تخصص نظــم المعلومــات التجارية.

يشــغل الســيد شــاروخ اللــي منصــب رئيــس إدارة المخاطــر 
لــدى “تســهيل للتمويــل”. وهــو المســؤول عــن إدارة 
للشــركة، بمــا فــي ذلــك مخاطــر  الشــاملة  المخاطــر 
االئتمــان الــذي يعــد النشــاط األساســي فــي مجــال 
ــن  ــل” م ــهيل للتموي ــى “تس ــاروخ إل ــل ش ــراض. وانتق اإلق
إكســترا )الشــركة المتحــدة لإللكترونيــات(، حيــث كان 

مســؤواًل عــن إعــداد وإدارة أعمــال البيــع بالتقســيط. 
ــة  ــل انضمامــه إلــى إكســترا، عمــل فــي بنــوك محلي وقب
ــى  ــز عل ــع التركي ــا، م ــة وخارجه ــل المملك ــددة داخ متع
ــيد  ــًا. الس ــن 28 عام ــر م ــتهلك ألكث ــل المس ــال تموي أعم
إدارة  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  حاصــل  شــاروخ 

األعمــال الماليــة.

يشــغل الســيد جعفــر منصــب رئيــس إدارة خدمــة العمــالء 
فــي “تســهيل للتمويــل”، وهــو المســؤول عــن ضمــان 
مــن  عــاٍل  مســتوى  وتحقيــق  متميــزة  تجربــة  تقديــم 
رضــا العمــالء مــن خــالل تطبيــق أفضــل الممارســات 
بمــا يتماشــى مــع أهــداف الشــركة. وقبــل انضمامــه 

ــاعد  ــب مس ــر منص ــغل جعف ــل”، ش ــهيل للتموي ــى “تس إل
مديــر مركــز االتصــال فــي بنــك الخليــج الدولــي فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. وهــو حاصــل علــى شــهادة 
ــى 7  ــه إل ــد خبرت البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال، وتمت

ــوام. أع
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 مراجعة اإلدارة 
للعمليات

االستجابة النتشار فيروس )كوفيد - 19(. 1
القوة أمام الشدائد

حماية األفراد وضمان استمرارية األعمال
ــات خــالل  ــى التحدي ــب عل ــا نتغل ــي، فبينمــا كن ــك القطــاع المال ــع القطاعــات، بمــا فــي ذل ــًرا علــى جمي ــًرا كبي ــد - 19 تأثي كان لجائحــة كوفي

ــره. ــع بأس ــا والمجتم ــا وعمالئه ــالمة موظفيه ــة وس ــى صح ــاظ عل ــا للحف ــارى جهده ــركة قص ــت الش ــر، بذل ــمولة بالتقري ــرة المش الفت

وأدت القيــود التــي ُفرضــت، بمــا فــي ذلــك حظــر الســفر واإلغــالق وإغــالق المتاجــر ألبوابهــا، إلــى تحــول ســلوك المســتهلكين. إذ لــم يقتصــر 
األمــر علــى تســريع وتيــرة تبنــي التقنيــات اإللكترونيــة واللجــوء إلــى تقنيــة الخدمــات الماليــة، ســواء علــى مســتوى العالــم أو فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية فحســب، بــل إلــى تغيــر الســلوك المالــي للمســتهلكين، حيث أصبــح تركيــز العمــالء ينصب علــى شــراء االحتياجات األساســية. 
بنــاًء علــى ذلــك، تكيفــت “تســهيل للتمويــل” مــع الظــروف التــي فرضتهــا الجائحــة لتلبيــة احتياجــات العمــالء، وحرصــت علــى مواصلــة االبتــكار 

لالســتجابة للتغيــرات فــي قطــاع األعمــال واالزدهــار فيــه.

وحظيــت الخطــة القويــة إلدارة اســتمرارية األعمــال التــي بدأنــا بتنفيذهــا مــن مــارس 2020 ولغايــة عــام 2021 بنجــاح كبيــر نتيجــة للتركيــز على 
العمــل الجماعــي والشــفافية فــي العمــل. وتماشــًيا مــع توجيهــات وزارة الصحــة، نفــذت “تســهيل للتمويــل” االنتقــال الســلس للعمــل عــن بعــد 
دون تأثيــر علــى أداء أعمالهــا. كمــا تــم تخفيــض عــدد وكالء األكشــاك، وتــم تشــجيع اســتخدام التطبيقــات اإللكترونيــة عبــر توفيــر حلــول فعالــة 

مثــل التوقيعــات اإللكترونيــة، وتفعيــل فيديــو "اعــرف عميلــك" )KYC( باإلضافــة إلــى المحافــظ اإللكترونيــة للتســوق عبــر اإلنترنــت. 

وطــوال جائحــة كوفيــد - 19، اســتطاعت الشــركة تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن األدوات الرقميــة مــع التركيــز علــى العمــل الجماعــي الــذي 
مكنهــا مــن االزدهــار فــي أعمالهــا والبقــاء علــى مقربــة مــن عمالئهــا عبــر االســتمرار فــي تقديــم تجربــة ســريعة وسلســة وآمنــة لهــم.

إدارة المخاطر. 2
ُتعنــى إدارة المخاطــر فــي “تســهيل للتمويــل” بجميــع المخاطــر ذات الصلــة بالشــركة، وتشــمل جميــع المخاطــر التــي مــن الممكــن أن تمثــل 
ــغيلية  ــر التش ــان والمخاط ــر االئتم ــك مخاط ــي ذل ــا ف ــيولة، بم ــالءة والس ــا أو الم ــل” وأدائه ــهيل للتموي ــال “تس ــوذج أعم ــا لنم ــًدا مادًي تهدي
ومكافحــة االحتيــال واســتراتيجية التحصيــل والضمــان. وكان عــام 2021 يحمــل تحــواًل محوريــًا بالنســبة لشــركة “تســهيل للتمويــل”، حيــث دعــم 
قســم إدارة المخاطــر فــي الشــركة بنــاء محفظــة مربحــة، وتــم تنفيــذ هــذه التغييــرات علــى نطــاق واســع، إذ اشــتمل التحــول عمليــة تقديــم 

ــر اإلنترنــت بالكامــل.  الطلبــات وحجــز القــروض عب

ــة،  ــب المؤهل ــف بالمواه ــع الوظائ ــلء جمي ــق، وم ــاء الفري ــى بن ــة إل ــارزة. فباإلضاف ــازات الب ــن اإلنج ــد م ــام العدي ــالل الع ــم خ ــق القس وحق
ــة المتوقعــة )ECL(، بمــا فــي ذلــك إرشــادات  ــة الخســائر االئتماني ــات ومنهجي نجــح قســم إدارة المخاطــر فــي مراجعــة بطاقــة تســجيل الطلب
ــة المحجــوزة، مــن  ــع المــوارد المالي ــة مراجعــة جمي ــك المركــزي الســعودي. كمــا عــززت اإلدارة عملي ــل البن ــدة مــن قب ــة )ECL( الجدي منهجي
ــال إلرشــادات اإلقــراض العــادل للبنــك المركــزي الســعودي. كمــا نفــذ القســم قواعــد البنــك  خــالل إجــراء فحــص شــامل لهــا لضمــان االمتث
المركــزي الســعودي التــي تحكــم تصنيــف التعــرض لمخاطــر االئتمــان وتوفيــر المخصصــات لشــركات التمويــل خــالل هــذه الفتــرة، ومــن المقــرر 
أن تقــوم بأتمتــة العمليــة بالكامــل فــي الربــع األول مــن عــام 2022. وخــالل خــوض تحديــات العمــل مــن المنــزل )WFH(، قــام القســم بتنشــيط 
ســجالت أنشــطة النظــام لموظفــي التحصيــل الذيــن يعملــون عــن بعــد، فــي حيــن تــم اســتخدام القنــوات اإللكترونيــة لرفــع قضايــا االســترداد 
فــي المحكمــة. وينصــب التركيــز االســتراتيجي إلدارة المخاطــر فــي عــام 2022 علــى تطويــر نظــام تســجيل الســلوك ونظــام تســجيل الطلبــات.

االلتزام ومكافحة غسل األموال. 3
ُيعنــى قســم االلتــزام بتحديــد ومراقبــة وإدارة وإعــداد التقاريــر عــن جميــع مخاطــر االلتــزام ذات الصلــة في “تســهيل للتمويــل”، فيتــم اتباع 
برنامــج لاللتــزام قائــم علــى دراســة المخاطــر ويضطلــع بمهمــة تقديــم التقاريــر عــن النتائــج بشــكل فصلــي. كذلــك يراقــب قســم االلتــزام 
قوانيــن ولوائــح وقواعــد مكافحــة غســل األمــوال، ويعــزز الوعــي بقضايــا االلتــزام مــن خــالل تدريــب مجلــس إدارة الشــركة وموظفيهــا. 
ففــي عــام 2021، دعــم القســم التنفيــذ الناجــح للتحــول الرقمــي  للشــركة مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا مــع التركيــز علــى تفعيــل فيديــو 
ــزام لعــام 2021، وحصــل علــى  ــذ خطــة االلت ــة. ونجــح القســم فــي تنفي ــدة والتوقيعــات اإللكتروني ــة "اعــرف عميلــك"KYC الجدي عملي
ــب  ــى جان ــام 2022، إل ــي ع ــا ف ــرر إطالقه ــة ، الُمق ــات  االئتماني ــات البطاق ــل منتج ــى تموي ــعودي عل ــزي الس ــك المرك ــة البن موافق
خدمــات التحــول الرقمــي. كمــا تــم تســهيل تعييــن العديــد مــن المناصــب الرئيســية مــن قبــل اإلدارة التــي حصلــت علــى موافقــة البنــك 
ــركاء  ــع ش ــة م ــال تجاري ــالق أعم ــى إط ــراض عل ــعودي أي اعت ــزي الس ــك المرك ــدر البن ــم يص ــا ل ــك. كم ــى ذل ــعودي عل ــزي الس المرك
التجزئــة الجــدد للشــركة. وتشــمل اإلنجــازات البــارزة األخــرى إنشــاء لجنــة جديــدة للسياســات واإلجــراءات للتعامــل مــع وثائــق السياســات 
ــات  ــن المخالف ــالغ ع ــوال واإلب ــل األم ــة غس ــة مكافح ــين أنظم ــم تحس ــك ت ــن ذل ــاًل ع ــا. وفض ــركة وتحديثه ــة بالش ــراءات الخاص واإلج
وااللتــزام، كمــا تــم إجــراء تدريــب حــول مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب واإلبــالغ عــن المخالفــات للموظفيــن وأعضــاء مجلس 
اإلدارة. وخــالل العــام، تــم تنــاول عــدد مــن تعميمــات البنــك المركــزي الســعودي بمــا فــي ذلــك متطلبــات شــطب الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة. وســينصب تركيــز القســم اعتبــاًرا مــن اآلن، تماشــيًا مــع رحلــة التحــول الرقمــي للشــركة، علــى زيــادة أتمتــة المهــام لمعاجلــة 

جميــع اللوائــح داخــل النظــام األساســي لشــركة “تســهيل للتمويــل”.

تقنية المعلومات. 4
يــؤدي قســم تقنيــة المعلومــات دوًرا رئيســًيا فــي دعــم “تســهيل للتمويــل” لتكــون مؤسســة تقنيــة ماليــة متكاملــة. ويســعى القســم 
لتطويــر بنيــة تحتيــة قويــة ومرنــة لتقنيــة المعلومــات، مســتفيدًا مــن التقنيــات المتطــورة التــي توفــر تجربــة رقميــة ال مثيــل لهــا للعمــالء، 
مــع ضمــان عمــل مختلــف مســتويات الشــركة اإلداريــة والتشــغيلية بسالســة وفعاليــة مــن حيــث التكلفــة. يضمــن القســم تكامــل جميــع 
األنظمــة الداخليــة، ومــن خــالل مكتــب المســاعدة الخــاص بــه، يقــدم القســم الدعــم الــالزم لجميــع الموظفيــن العامليــن فــي الموقــع 
والعامليــن عــن بعــد. كمــا يديــر قســم تقنيــة المعلومــات أيضــا البنيــة التحتيــة لموقــع اإلنتــاج والتعافــي مــن الكــوارث )DR( باإلضافــة 
ــر بسالســة. فــي عــام 2021،  ــادرات تعزيــز اســتخدام تقنيــة المعلومــات، ممــا يضمــن تنفيــذ إدارة التغيي إلــى إدارة جميــع مشــاريع ومب
ــارزة، حيــث احتضــن التغييــرات الســريعة فــي مجــال الخدمــات الماليــة. وعلــى وجــه الخصــوص،  حقــق القســم عــدًدا مــن اإلنجــازات الب
ــي  ــات ف ــزودي الخدم ــن م ــد م ــع العدي ــروض )STP( م ــرة للق ــة المباش ــل المعالج ــي تكام ــًيا ف ــات دوًرا أساس ــة المعلوم ــت تقني لعب
المملكــة لضمــان تجربــة رقميــة متكاملــة لعمــالء “تســهيل للتمويــل”. وخــالل العــام، اســتثمرت الشــركة فــي نظــام جديــد مصمــم لدعــم 
اإلطــالق المرتقــب لمنتجــات بطاقــات االئتمــان الجديــدة مــن “تســهيل للتمويــل”، وهــي أول بطاقــات ائتمــان غيــر مصرفيــة يتــم إطالقها 
ــة  ــة التحتي ــاء البني ــا فــي بن ــة المعلومــات للمضــي قدًم ــق تقني ــز االســتراتيجي لفري ــة الســعودية. وينصــب التركي فــي المملكــة العربي

الالزمــة للتمكــن مــن اســتخدام التقنيــة الماليــة والخدمــات المصرفيــة المفتوحــة.

األمن السيبراني. 	
تتمثــل مهمــة قســم األمــن الســيبراني فــي حمايــة البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات واألجهــزة المتطــورة والشــبكات والبيانــات. كمــا 
يشــرف القســم علــى منــع اختــراق البيانــات، فضــاًل عــن مراقبــة الهجمــات واالســتجابة لهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، فهــو القســم الُمكلــف 
بــإدارة المخاطــر الســيبرانية وإدارة سياســات وإجــراءات األمــن الســيبراني وفًقــا لمعاييــر االمتثــال المحليــة والدوليــة. وقــد فــرض عــام 
2021، مــع اســتمرار تطبيــق بروتوكــول "العمــل مــن المنــزل" وارتفــاع تهديــدات األمــن الســيبراني بســبب الجائحــة، العديــد مــن التحديــات 
الصعبــة، ومــع ذلــك نفــذ القســم مســتويات متعــددة مــن الرقابــة التــي نجحــت فــي حمايــة الشــركة وأصحــاب المصلحــة مــن التهديدات 
واالختراقــات. كذلــك فــي عــام 2020، حقــق القســم مســتوى متميــز لألمــن الســيبراني بلــغ 3.59 وفًقــا إلطــار عمــل األمــن الســيبراني 
ــة  ــذ برامــج التحكــم الدفاعي ــر عــدة أنشــطة شــملت تنفي ــة أصــول الشــركة عب للبنــك المركــزي الســعودي. وســاهم القســم فــي حماي
المتعمقــة، وتخصيــص برنامــج الدعــم الفنــي إلدارة طلبــات الموظفيــن مــن األجهــزة، وفــرض امتيــازات إدارة الوصــول والمراقبــة للتحكم 
ــط  ــك نفــذ قســم األمــن الســيبراني الضواب ــزل. كذل ــاء العمــل عــن بعــد مــن المن ــة أثن ــة الحيوي ــة التحتي فــي الوصــول اآلمــن إلــى البني
األساســية للهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني )NCA(، وضوابــط خدمــة عمــالء )SWIFT(، وعــزز نظــام تصنيــف البيانــات الخــاص بالشــركة، 
ــا األمــن  وحلــول المعلومــات األمنيــة وإدارة األحــداث )SIEM(. وتماشــًيا مــع هدفــه فــي االرتقــاء بمســتوى وعــي الموظفيــن بقضاي
الســيبراني، أنشــأ القســم أيًضــا منصــة للتوعيــة باألمــن الســيبراني مــع التركيــز علــى التدريــب والتطويــر بشــكل رئيســي علــى مــدار العــام. 
وفــي عــام 2022، ســيواصل القســم اســتخدام أحــدث التقنيــات فــي مجــال األمــن الســيبراني لحمايــة أصحــاب المصلحــة، مــع التركيــز 
علــى تعزيــز تكامــل النظــام والشــفافية واإلبــالغ عــن مخاطــر األمــن الســيبراني لتحقيــق التوافق بيــن التقنيــة وضوابــط أمــن المعلومات.
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العمليات. 	
يســاهم قســم العمليــات لــدى “تســهيل للتمويــل” فــي معالجــة طلبــات العمــالء لتكــون خاليــة مــن األخطــاء وضمــن الوقــت المناســب، فضــاًل 
ــم  ــام 2021، دع ــي ع ــل. وف ــات التحصي ــال وعملي ــز االتص ــات ومرك ــية والتطبيق ــات األساس ــر إدارة العملي ــة عب ــات الخدم ــه لطلب ــن معالجت ع
القســم نجــاح رحلــة التحــول الرقمــي فــي تعزيــز تجربــة العميــل الرقميــة مــن خــالل التوقيعــات اإللكترونيــة وســندات التعهــد الرقميــة. كمــا 

ُأجــرى القســم تعديــالٍت علــى مهــام ســير العمــل فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز تجربــة العمــالء.  

المبيعات. 	
ــة،  ــات التنظيمي ــزة علــى أرض الواقــع بمــا يتماشــى مــع المتطلب ــة عمــالء متمي ــم تجرب ــدى “تســهيل للتمويــل” تقدي يدعــم فريــق المبيعــات ل
ــى  ــرة.  وعل ــالء المتغي ــات العم ــات ومتطلب ــة احتياج ــالء لمواكب ــات العم ــع مالحظ ــوق وجم ــات الس ــل توجه ــات بتحلي ــق المبيع ــوم فري فيق
الرغــم مــن المنافســة المتزايــدة، حققــت مبيعــات “تســهيل للتمويــل” نتائــج إيجابيــة وقويــة بشــكٍل ملحــوظ. وُيعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى 
التحســين المســتمر فــي قــدرات قســم المبيعــات، والتركيــز علــى المواقــع النائيــة، فضــاًل عــن توســيع قاعــدة عمــالء حســاباتنا الرئيســية بقــوة.

وسنســعى للمضــي قدًمــا فــي تحقيــق اســتراتيجيتنا للنمــو عبــر االرتقــاء بمســتوى مهاراتنــا فــي البيــع لتحقيــق مزيــًدا مــن التميــز، كما ســنواصل 
االســتفادة مــن حســاباتنا الرئيســية لتحفيــز النمــو عبــر التوســع فــي المزيــد مــن القطاعــات واكتســاب عــدد أكبــر مــن العمــالء )فــي قطاعــات 
االتصــاالت الســلكية والالســلكية والتعليــم(. فقــد اتخذنــا خطــوات كبيــرة نحــو الشــراكة مــع البنــوك الكبــرى كفرصــة جديــدة وهامــة )البنــك 
العربــي الوطنــي/ البنــك األهلــي الســعودي/ بنــك الريــاض(. كمــا نتجــه أيًضــا نحــو مبيعــات الشــركات لتلبيــة االحتياجــات الماليــة لموظفيهــا، 
ونحــن بصــدد زيــادة عــدد المتاجــر الخارجيــة فــي 5 مراكــز تجاريــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة بعــد نجــاح تجربتنــا فــي كشــك الظهــران مــول. 
ــف إدارات  ــع مختل ــق م ــٍو وثي ــى نح ــًا عل ــل حالي ــا نعم ــام 2022، فإنن ــي ع ــا ف ــرر إطالقه ــن المق ــي م ــدة الت ــات الجدي ــق بالمنتج ــا يتعل وفيم
الشــركة لتزويــد فرقنــا بالمعرفــة والتدريــب الالزميــن حــول منتجاتنــا، لنقــل هــذه المنتجــات علــى النحــو األمثــل إلــى مقتــرح بيعــي فريــد يلبــي 

جميــع احتياجــات العمــالء.

التسويق. 8
ــاء الــوالء لهــا فــي األســواق الُمســتهدفة. ويقــوم القســم،  يتولــى فريــق التســويق مســؤولية رفــع مســتوى الوعــي بالعالمــة التجاريــة وبن
المكلــف أيًضــا بتجهيــز الحمــالت الترويجيــة الفعالــة للعمــالء، بإنشــاء وتنفيــذ اســتراتيجية تســويقية تتماشــى مــع أهــداف مؤسســتنا التجاريــة. 
ــج  ــة التروي ــك حمل ــي ذل ــا ف ــرة، بم ــذه الفت ــالل ه ــويقية خ ــة تس ــالق 22 حمل ــم إط ــث ت ــويق، حي ــم التس ــاًل لقس ــا حاف ــام 2021 عاًم وكان ع
ــر علــى أنشــطة التســويق الرقمــي المســتهدفة، مــع تحقيــق  ــز بشــكل كبي ــرة. واســتمر التركي للذكــرى الســنوية، التــي حققــت مبيعــات كبي
إنجــاز ملحــوظ يتمثــل فــي ارتفــاع متوســط نســبة النقــر إلــى الظهــور )CTR( وتجــاوز المعــدل معيــار موقــع Google، وهــو مــا يؤكــد االهتمــام 
المتزايــد بعالمــة “تســهيل للتمويــل” التجاريــة وحلولهــا االبتكاريــة. وخــالل العــام، واجهــت وظائــف التســويق العديــد مــن التحديــات، بمــا فــي 
ــر اإلنترنــت مــن خــالل إدخــال التحســينات  ذلــك إغــالق العديــد مــن متاجــر التجزئــة أبوابهــا، وبالتالــي أصبــح مــن الضــروري االرتقــاء بالتجربــة عب
الرقميــة علــى موقــع الويــب وتطبيــق الهاتــف المحمــول مــع التركيــز علــى تجربــة المســتخدم )UX( واســتخدام الواجهــات ســهلة االســتخدام. 
بحلــول عــام 2022، ســُتكثف الجهــود لتنفيــذ خطــة تســويق موســعة علــى المســتوى اإلقليمــي، بحيــث تكــون أكثــر اســتهدافًا لخلــق المزيــد 

مــن الوعــي بالعالمــة التجاريــة فــي األســواق الُمســتهدفة.

قسم خدمة العماء. 9
يتكــون قســم خدمــة العمــالء مــن مركــز االتصــاالت الــواردة ومركــز االتصــاالت الصــادرة ووحــدة خدمــة العمــالء. وهــو القســم المســؤول عــن 
التعامــل مــع جميــع المكالمــات الــواردة ومعالجــة طلبــات العمــالء التــي يتــم اســتقبالها عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي والبريــد اإللكترونــي 
والمنصــة. ويراقــب القســم مســتوى التفاعــل والنشــاط وكميــة المكالمــات والشــكاوى وبنــاًء عليهــا يجــري التعديــالت االســتراتيجية الالزمــة 
ــك الناتجــة عــن برتوكــول "العمــل مــن  ــا تل ــات، وخصوًص ــرة التحدي ــى أعلــى مســتويات خدمــة العمــالء. وبالرغــم مــن كث لضمــان الحفــاظ عل
المنــزل" والزيــادة الكبيــرة فــي كميــة المكالمــات بســبب إغــالق المتاجــر، فقــد كان أداء القســم جيــًدا للغايــة خــالل الفتــرة المشــمولة بالتقريــر، 
حيــث تــم اســتيفاء مؤشــرات األداء الرئيســية )KPI's( للبنــك المركــزي الســعودي، وتــم خفــض شــكاوى البنــك المركــزي الســعودي لحوالــي 
النصــف تقريًبــا. كمــا حقــق مركــز االتصــال معــدل اســتثنائي فــي االســتجابة للمكالمــات حيــث تــم الــرد قبــل الثانيــة العشــرين فــي ٪90 مــن 
مكالمــات الربــع األخيــر مــن عــام 2021، فضــاًل عــن تحقيــق أهــداف المبيعــات. كذلــك أنجــز مركــز االتصــال عمليــات ماليــة بقيمــة 249 مليــون 
ريــال ســعودي؛ منهــا 210 مليــون ريــال ســعودي مــن نظــام التــورق و39 مليــون ريــال ســعودي مــن نظــام المرابحــة. وتمثــل مبيعــات التــورق 

أكثــر مــن ٪30 مــن إجمالــي المبيعــات ممــا يجعلهــا ركيــزة محوريــة تســاعد الشــركة علــى النمــو وتحقيــق أهــداف المبيعــات.

الموارد البشرية. 10
تتولــى إدارة المــوارد البشــرية مســؤولية اســتقطاب أفضــل المواهــب فــي المنطقــة واالحتفــاظ بهــا وتطويــر وتنفيــذ السياســات والبرامــج 
ــوات  ــة، وتحســن مــن تجربتهــم مــن خــالل توظيــف مجموعــة متنوعــة مــن القن ــق إمكاناتهــم الكامل ــن علــى تحقي ــي تشــجع الموظفي الت
الرقميــة. وتماشــًيا مــع هــدف إرســاء "مؤسســة تعليميــة"، يركــز القســم علــى تبســيط رحلة تعلــم الموظفيــن وتوفيــر فــرص التعليــم والتطوير. 
فــي عــام 2021، وفــرت اإلدارة 2,248 ســاعة تدريبيــة للموظفيــن، تــم إجــراء معظمهــا عبــر اإلنترنــت ودعمــت التعلــم الوظيفــي الخارجــي 
والحصــول علــى االعتمــادات والشــهادات. ولضمــان إدمــاج الموظفيــن ورضاهــم، تــم إجــراء مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة لتعزيــز حــس 
ــة  ــة لمواكب ــود المبذول ــن الجه ــق اإلدارة. وضم ــاء فري ــق ألعض ــاء الفري ــة لبن ــدت جلس ــا ُعق ــة؛ كم ــل ممتع ــاحة عم ــق مس ــمولية وخل الش
ــراءات  ــات واإلج ــف العملي ــل مختل ــا تحوي ــرى منه ــارزة أخ ــازات ب ــدة إنج ــراز ع ــم إح ــور، ت ــريع التط ــة س ــة المالي ــاع التقني ــي قط ــكار ف االبت
الداخليــة إلكترونًيــا، بمــا فــي ذلــك التطويــر الوظيفــي الــذي ظــل مجــال تركيــز رئيســي، مــع ترقيــة 20 موظــف فــي عــام 2021، ومواصلــة 
إجــراء تحســينات مســتقبلية إلطــالق "البرامــج ذات اإلمكانــات العاليــة" مــن “تســهيل للتمويــل” بحلــول العــام المقبــل والتــي تهــدف إلــى 
اســتكمال تخطيــط التعاقــب الوظيفــي. كمــا اســتمر التوظيــف فــي عــام 2021 مــع زيــادة عــدد الموظفيــن إلــى 331 موظــف )مقارنــة ب 
306 موظــف فــي عــام 2020(، ممــا يؤكــد التــزام “تســهيل للتمويــل” بتطويــر وتنميــة رأس المــال البشــري، لتحقيــق النمــو فــي األعمــال 

علــى الرغــم مــن البيئــة التشــغيلية المليئــة بالتحديــات.

التدقيق الداخلي. 11
ُيعــد قســم التدقيــق الداخلــي جــزًءا ال يتجــزأ مــن إطــار عمــل الرقابــة الداخليــة والحوكمــة فــي الشــركة، فهــو خــط الدفــاع الثالــث فيهــا، 
ــي  ــا ف ــول به ــة المعم ــح ذات الصل ــن واللوائ ــا بالقواني ــدى التزامه ــم م ــا وتقيي ــركة وإجراءاته ــال الش ــة أعم ــن مراجع ــؤول ع ــه مس كون

ــه. ــن خالل ــكلة م ــان الُمش ــس اإلدارة أو اللج ــراءات مجل ــط وإج ــات وضواب ــن سياس ــاًل ع ــة. فض المملك

وهــو قســم مســتقل ُيشــكل جــزًءا مــن لجنــة التدقيــق وُيقــدم المشــورة حــول كيفيــة إجــراء عمليــات التدقيــق الداخلــي بطريقــة موضوعيــة 
ــم وتحســين  ــاع نهــج منظــم لتقيي ــر اتب ــق أهدافهــا عب ــى تحقي ــدوره يســاعد الشــركة عل ــف قيمــة للشــركة وتحســن عملياتهــا. وهــذا ب تضي
عمليــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر والرقابــة. ويتبــع قســم التدقيــق الداخلــي للشــركة الخطــط والسياســات الموضوعــة لتقييــم وتحســين 
فعاليــة الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر والحوكمــة لضمــان توافقهــا جميًعــا مــع أفضــل الممارســات والمعاييــر. فــي هــذا النــص، 
ــة  ــة وحماي ــة الداخلي ــو الرقاب ــاءة نح ــر كف ــح أكث ــك لتصب ــركتك وأعمال ــي ش ــر ف ــداث التغيي ــة إح ــول كيفي ــح ح ــم النصائ ــى أه ــتحصل عل س
أموالــك وأصولــك. بنــاًء علــى المهــام الموكلــة إليــه، يــزود قســم التدقيــق الداخلــي لجنــة التدقيــق بشــكل ربعــي وســنوي بتقاريــر تتضمــن 
ــة  ــرات المحتمل ــر التأثي ــك، تســتعرض التقاري ــة. وعــالوة علــى ذل ــة الداخلي ــذ إجــراءات الرقاب ــق بتنفي المالحظــات ونقــاط الضعــف فيمــا يتعل
علــى العمليــات التجاريــة للشــركة ومعامالتهــا، مــع التركيــز علــى األنشــطة عاليــة ومتوســطة المخاطــر، كمــا ُتقــدم المشــورة حــول كيفيــة 

ــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر. ــذي يســاعد الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية وعملي التعامــل مــع هــذه التعليقــات بالنحــو ال

تفاصيل المساهمة االجتماعية. 12
ــى إضافــة قيمــة  ــل”، فتســعى الشــركة إل ــا ضمــن اســتراتيجية عمــل “تســهيل للتموي ــة للشــركات عنصــًرا مهًم ُتعــد المســؤولية االجتماعي
ماليــة وعينيــة إلــى المجتمعــات المحليــة التــي تعمــل فيهــا، وبالتالــي فــإن التواصــل والتوعيــة المجتمعيــة هــي جــزء أساســي مــن ثقافــة 

شــركتنا. ولــم تقــدم “تســهيل للتمويــل” أي مســاهمات ماليــة خــالل الفتــرة المشــمولة بالتقريــر.
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10.0  رأس مال الشركة 
ملكية المساهمين الرئيسيين ألسهم الشركة

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، قامت الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا( بنقل حصتها في الشركة إلى الشركة الدولية 
المتحدة القابضة )UIHC(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة المتحدة لإللكترونيات )إكسترا(. وتم االنتهاء من اإلجراءات القانونية 

بما في ذلك تحديث سجل المساهمين الرئيسيين واللوائح الداخلية بعد نهاية العام خالل يناير 2022.

شريك

عدد ونسبة الحصص

نسبة الملكية المباشرةعدد الحصص

%350,000,000100الشركة الدولية المتحدة القابضة

النتائج المالية وأبرز نتائج أداء قطاعات العمل
مقارنة النتائج المالية

الوصف )ألف ريال سعودي(
2021م 2020م  2019م

مدققةمدققةمدققة
15580.9130631.7300895.1إيرادات النشاط

11216.6-5382.2-0المصاريف البنكية
15580.9125249.5289678.5إجمالي أرباح النشاط

147739.9-98838.2-35271.6-إجمالي المصاريف التشغيلية
18504.226678.3143082.7-صافي الربح قبل الزكاة
18792.821342.7128774.4-صافي الربح بعد الزكاة

مقارنة األصول وااللتزامات

الوصف )ألف ريال سعودي(
2021م 2020م  2019م

مدققةمدققةمدققة
143899703166.91186060.1محفظة التمويل

33036.378102.971524.9أصول أخرى
176935.4781269.81257585إجمالي األصول

إجمالي القروض البنكية وبرنامج البنك المركزي 
لتأجيل الدفعات

0340,682675.744

45912.588821101099االلتزامات األخرى
45912.5429503776843إجمالي االلتزامات

131022.8351767.1480,741.6حقوق الملكية
176935.4781269.81,257,585إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

يوضح الجدول التالي أبرز المؤشرات المالية

المؤشرات المالية
2021م 2020م 2019م

تم التدقيقتم التدقيقتم التدقيق
1.2513.68-حصة الربح بعد الزكاة )ريال(

%31%9%29-العائد على حقوق الملكية بعد الزكاة ٪
%13%5%21-العائد على األصول بعد الزكاة ٪

حجم األنشطة التجارية الرئيسية للشركة

اسم النشاط
إيرادات النشاط 

النسبة المئوية)ألف ريال سعودي(
%125117.441.6ربح عقد المرابحة

%180871.460.1ربح عقد التورق
رسوم المعالجة صافية من            

النفقات  ذات الصلة
-5093.6-1.7%

%300895.1100.0المجموع

الزكاة والمدفوعات النظامية 
 بيان األسبابالوصف            المسدد خال عام 2021م   ريال سعودي

إقرار الزكاة السنويالزكاة على الدخل4,205,115.41الزكاة

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

التأمينات االجتماعية المستحقة عن التأمينات االجتماعية4,509,162.24
العاملين السعوديين وغير السعوديين

مقابل الخدمات االستشارية والخدمات ضريبة االستقطاع26,471.11الضريبة
األخرى المقدمة من جهات غير مقيمة
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المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة

اسم الممول 

الرصيد 
االفتتاحي 

للتمويل 

مبالغ التمويل 
المسددة خال 

العام 
مبلغ تمويل 

إضافي 
المبلغ المتبقي 

من التمويل 
50,000,0006,666,66743,333,333.36بنك الرياض1
50,000,0005,000,00045,000,000.02بنك الرياض2
5,208,33350,000,00044,791,666.70بنك الرياض3
4,166,66750,000,00045,833,333.00بنك الرياض4
4,166,66750,000,00045,833,333.00بنك الرياض5
1,562,50025,000,00023,437,500.01بنك الرياض6
3,125,00050,000,00046,874,999.99بنك الرياض7
3,125,00050,000,00046,874,999.99بنك الرياض8
50,000,00050,000,000.00-بنك الرياض9

50,000,00050,000,000.00البنك السعودي البريطاني "ساب"10
50,000,00010,000,00040,000,000.00بنك البالد11
50,000,00010,000,00040,000,000.00بنك البالد12
20,000,0002,000,00018,000,000.00بنك البالد13
25,000,00025,000,000.00-بنك البالد14
20,000,00020,000,000.00-بنك البالد15
10,000,00010,000,000.00-بنك البالد16
30,000,00030,000,000.00-بنك البالد17
50,000,00050,000,000.00-بنك البالد18

*كافة المبالغ بعملة الريال السعودي

الشركات التابعة 
تحقق الشركة إيراداتها التشغيلية من أنشطتها في المملكة العربية السعودية وليس لديها أي شركات تابعة أو شركات 

منتسبة.

سياسة توزيع األرباح
وفقــًا ألحــكام المــادة 26 )السادســة والعشــرين( مــن الالئحــة 

ــركة  ــاح الش ــوزع أرب ــل، ت ــركات التموي ــة ش ــام مراقب ــة لنظ التنفيذي
الصافيــة الســنوية علــى الوجــه اآلتــي:

االحتياطــي  لتكويــن  األربــاح  مــن صافــي   )10٪( يجنــب       .1
النظامــي للشــركة. ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف 
ــى )30%(  ــور إل ــي المذك ــل االحتياط ــرد أن يص ــب بمج ــذا التجني ه

مــن رأس المــال المدفــوع.

2.     للجمعيــة العامــة العاديــة، بنــاًء على اقتــراح مجلــس اإلدارة، أن 
تجنــب نســبة ال تتجــاوز )%20( مــن صافي األربــاح لتكويــن احتياطي 

اتفاقــي يخصــص لغــرض أو أغــراض معينــة تقررهــا الجمعيــة العامة.

3.      للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، 
وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع 
ــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. كمــا يجــوز للجمعيــة  ــاح ثابت أرب
اقتطــاع مبالــغ مــن صافــي أربــاح الشــركة إلنشــاء مؤسســات 

اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمســاعدة مــن يعتمــدون علــى تلــك 
المؤسســات.

ــل  ــك علــى المســاهمين نســبة تمث 4.     يــوزع مــن الباقــي بعــد ذل
ــوع. ــركة المدف ــال الش ــن رأس م )%5( م

5.    وفًقــا ألحــكام المادتيــن )18( و)26( مــن نظــام الشــركات، 
ُتخصــص نســبة )%5( مــن األربــاح المتبقيــة لمكافــأة مجلــس اإلدارة، 
علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد 

ــو. ــا العض ــي يحضره ــات الت الجلس

يخضــع توزيــع األربــاح للضوابــط المنصــوص عليهــا فــي الالئحــة 
التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل. والتــي تنــص علــى 
ــعودي،  ــزي الس ــك المرك ــن البن ــاب م ــى خط ــول عل ــوب الحص وج
يتضمــن عــدم ممانعــة مــن البنــك قبــل توزيــع أي أربــاح أو أي 

توزيعــات أخــرى أو اإلعــالن عــن هــذا التوزيــع.

مخاطر االئتمان. 1
مخاطر االئتمان هي إحدى أبرز المخاطر التي تواجهها الشركة 

المتحدة للخدمات المالية. وهي مخاطر الخسارة المالية في حال 
لم يتمكن العميل من الوفاء بالتزامه بموجب العقد.

وتعمل “تسهيل للتمويل” على التخفيف من مخاطر االئتمان عبر 
االستفادة من أدوات قياس وتحليل إدارة عالقات العمالء وإجراء 

تقييم دقيق للتاريخ االئتماني للفرد وقدرته على السداد بما 
يتماشى مع المتطلبات التنظيمية.

مخاطر السيولة والتمويل . 2
تنقسم مخاطر السيولة إلى نوعين من المخاطر:

1.    مخاطر تمويل السيولة، وهي خطر عدم قدرة الشركة 
المتحدة للخدمات المالية على الوفاء بكفاءة بالتزاماتها الحالية 

والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة عند حلول استحقاقها دون 
التأثير على العمليات اليومية أو الوضع المالي للشركة المتحدة 

للخدمات المالية.

2.    مخاطر السيولة السوقية، وهي مخاطر الخسارة المالية 
الناشئة عن عدم قدرة الشركة المتحدة للخدمات المالية على 

تحويل األصول إلى نقد بالقيمة العادلة عند الحاجة. 

ويتم قياس السيولة في الشركة المتحدة للخدمات المالية على 
أساس التدفقات النقدية، ومقدار األصول المتوقع حجزها خالل 
فترة زمنية محددة، وتحديد الخسائر المتوقعة وتغطية السيولة 
المقابلة المتاحة. وُتقاس مخاطر السيولة بحسب فترات زمنية 
بحسب اليوم وعلى المدى القصير والمتوسط وطويل األجل. 

مخاطر السوق. 3
مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ عن التقلبات في أسعار 

األسهم والفائدة والصرف والسلع األساسية.

وال تمتلك الشركة المتحدة للخدمات المالية أي استثمار في 
السوق المالية، ألنها غير مسموح بها سواء )حقوق الملكية أو 

الديون(. والريال السعودي هي العملة الوحيدة المستخدمة في 
جميع المعامالت، وبالتالي ال ُتؤثر مخاطر السوق على الشركة.

مخاطر تقلب أسعار الفائدة. 4
تتعرض الشركة المتحدة للخدمات المالية لمخاطر تقلب أسعار 
الفائدة المتعلقة بالتمويل الذي يتم من خالل المصارف، في 

حالة حدوث تغيير في أسعار السيبور )سعر الخدمة بين البنوك 
السعودية- SIBOR( من قبل البنك المركزي السعودي، يمكن أن 

يؤثر ذلك بشكل مباشر على تكلفة األموال لألعمال مما يؤدي 
إلى الضغط على الهوامش في الشركة. جميع منتجات الشركة 

المتحدة للخدمات المالية ذات سعر ثابت وال يتغير سعرها خالل 
مدة القرض. توضح الشركة المتحدة للخدمات المالية في جزء من 
بيان قابلية تحمل المخاطر الخاص بها الحد األدنى للهوامش التي 

ستعمل عليها ويتم رصد أي تغيير في الهامش على أساس شهري. 
ويمكن تحديد أي خطر على الحد األدنى للهوامش في الوقت 

المناسب التخاذ إجراءات تصحيحية مثل إعادة تسعير جميع القروض 
المستقبلية، وكذلك التبديل إلى صناديق بديلة أرخص للحفاظ على 

هوامش مقبولة.

مخاطر التشغيل . 	
تعــد مخاطــر التشــغيل مالزمــة لعمليــات التمويــل الشــخصي لــدى 
“تســهيل للتمويــل”. فقــد تتعــرض الشــركة إلــى نــوع مــن المخاطــر 
ــي  ــل ف ــي تعم ــال الت ــل المج ــركات داخ ــبة للش ــة بالنس النموذجي
ــا  ــا صريًح ــًدا مالًي ــى عائ ــركة ال تتلق ــًرا ألن الش ــوق. ونظ ــس الس نف
ــل هــذه المخاطــر، فــإن نهــج إدارة المخاطــر التشــغيلية يختلــف  لمث
ــات أخــرى مــن المخاطــر. إن الهــدف  ــى فئ ــق عل عــن النهــج المطب
ــل  ــر، ب ــى المخاط ــاء عل ــس القض ــغيلية لي ــر التش ــن إدارة المخاط م
ــه الشــركة  ــرب أو تتجــاوز مــا تتحمل ــي تقت ــك المخاطــر الت ــد تل تحدي

ــة. ــث التكلف ــن حي ــال م ــكل فّع ــا بش ــن وطأته ــف م والتخفي

ــة فــي “تســهيل للتمويــل” هــو  ــر قســم إدارة المخاطــر المركزي يعتب
ــى  ــغيلية عل ــر التش ــي المخاط ــم ف ــة والتحك ــن مراقب ــؤول ع المس
ــا، ويتضمــن ذلــك ســجل مخاطــر تــم  أســاس منهجــي منســق مركزًي
ــر  ــن مخاط ــالغ ع ــف واإلب ــد وتصني ــتخدم لتحدي ــبًقا يس ــده مس تحدي
التشــغيل، باإلضافــة إلــى مصفوفــة يتــم فيهــا تقييــم المخاطــر 
وفًقــا لتقديــر احتماليــة حدوثهــا وتأثيرهــا. ويتــم تقييــم المخاطــر 
مــن أجــل تقاريرهــا االقتصاديــة والماليــة المتبقيــة، وكذلــك تأثيرهــا 
علــى الســمعة، وااللتــزام، مــع األخــذ فــي االعتبــار إجــراءات تخفيف 

ــا. ــم فيه ــودة للتحك ــاليب الموج ــا، واألس وطأته

للمخاطــر  تعــرض  لتقييــم أي  أيًضــا  المصفوفــة  ُتســتخدم هــذه 
متبقــي فــي مقابــل حــدود مــا يمكــن أن تتحملــه الشــركة للمخاطر 
ــي  ــغيلية الت ــر التش ــتوى المخاط ــد مس ــذا الح ــل ه ــغيلية. ويمث التش
يتــم  التنفيذيــة قبولهــا.  يســتطيع مجلــس اإلدارة وفــرق اإلدارة 
ــدود  ــن ح ــرب م ــاوز أو تقت ــي تتج ــة الت ــر الهام ــن المخاط ــالغ ع اإلب
ــس اإلدارة. باإلضافــة  ــة ومجل ــى اإلدارة التنفيذي تحمــل المخاطــر إل
ــع المخاطــر  ــة لجمي ــك، فــإن اســتراتيجيات التخفيــف مطلوب إلــى ذل
التــي تقــع خــارج حــدود المخاطــر التشــغيلية، مــن أجــل جعلهــا فــي 

ــل. ــاق التحم نط

وتعــد المخاطــر الســيبرانية وأمــن المعلومات مــن النقــاط الجوهرية 
التــي تركــز عليهــا ضوابــط التحكــم فــي المخاطــر التشــغيلية لــدى 
ــنوي  ــع س ــم رب ــراء تقيي ــركة بإج ــوم الش ــل”؛ إذا تق ــهيل للتموي “تس
ــد االكتمــال الحالــي  للمخاطــر الســيبرانية وأمــن المعلومــات لتحدي
ــك  ــا البن ــي حدده ــر الت ــى المعايي ــك عل ــد ذل ــط. يعتم ــك الضواب لتل
ــم  ــج التقيي ــاركة نتائ ــم مش ــث يت ــاما(، حي ــعودي )س ــزي الس المرك
مــع اإلدارة التنفيذيــة ودمجهــا فــي برنامــج أمــن المعلومــات 

ــركة. ــيبراني( للش )الس

إدارة 
المخاطر
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المخاطر القانونية . 	
وهــي الخســارة المحتملــة التــي يمكــن أن تواجهها شــركة أو فــرد نتيجة لمشــكلة 
قانونيــة. كأن يتــم التوجــه بمطالبــة ضدهــم، أو تغييــر فــي القانــون، أو عــدم اتخــاذ 

التدابيــر القانونيــة المناســبة لحمايــة أنفســهم.

فــي الشــركة المتحــدة للخدمــات الماليــة، لدينــا قســم قانونــي خــاص بنــا، ونتعامل 
أيضــًا مــع شــركات خارجيــة للحصــول علــى االستشــارات القانونيــة المتخصصــة 
حــول إبــرام اتفاقيــات جديــدة بيــن الشــركة المتحــدة للخدمــات الماليــة والعميــل، 
والشــركة المتحــدة للخدمــات الماليــة مــع البائعيــن، أو الشــركة المتحــدة للخدمــات 
ــمولون  ــا مش ــركة فإنن ــل كش ــا نتعام ــا عندم ــان أنن ــر، لضم ــرف آخ ــة وأي ط المالي
ــي و/أو  ــون محل ــاك أي قان ــر انته ــل خط ــة، لتقلي ــادة قانوني ــب م ــة بموج بالحماي

دولــي.

مخاطر السمعة . 	
بغــض النظــر عــن هيكلهــا أو طبيعــة عملياتهــا أو حجمهــا، فــإن كل مؤسســة 

ُمعرضــة لمخاطــر الســمعة. بالرغــم مــن أن جميــع المخاطــر كبيــرة فــي حــد ذاتهــا، 
ــم  ــن أه ــدة م ــي واح ــمعة ه ــة، ألن الس ــر كارثي ــو األكث ــمعة ه ــرر الس ــن تض ولك

ــركة. ــول الش أص

تديــر الشــركة المتحــدة للخدمــات الماليــة مخاطــر الســمعة بجعلهــا جــزًءا مــن 
المعاييــر والتكنولوجيــا والسياســات  توحيــد  االســتراتيجية والتخطيــط. ويقلــل 
ــي قــد تتســبب فــي إلحــاق الضــرر  واإلجــراءات مــن احتمــال وشــدة األحــداث الت
ــى  ــر عل ــن أن تؤث ــي يمك ــراءات الت ــع اإلج ــم جمي ــروري فه ــن الض ــمعة. فم بالس
االنطبــاع والتصــور العــام حــول الشــركة، مثــل فهــم توقعــات أصحــاب المصلحــة، 
والتركيــز علــى الصــورة اإليجابيــة والتواصــل، ووضــع خطــط االســتجابة والطــوارئ.

مخاطر تقنية المعلومات. 8
ــة المعلومــات أو مخاطــر أمــن المعلومــات، أو المخاطــر الســيبرانية  مخاطــر تقني

هــي أيــة مخاطــر متعلقــة بتقنيــة المعلومــات. ولطالمــا اعُتبــرت المعلومــات 
مــن أهــم أصــول الشــركات وأقيمهــا، إال أن تطــور مفهــوم اقتصــاد المعرفــة 
والثــورة الرقميــة أدى لتزايــد اعتمــاد المؤسســات علــى المعلومــات ومعالجتهــا 
ــي فــإن أي حــوادث أو أحــداث تهــدد  ــة المعلومــات. بالتال ــى تقني ــا عل وخصوًص
ــراٍت ســلبية  ــأي بطريقــة مــا، يمكــن أن تتســبب بإحــداث تأثي ــة المعلومــات ب تقني
ــن  ــراوح خطــورة األضــرار بي ــة للمؤسســة أو مهمتهــا، وتت ــات التجاري ــى العملي عل

ــة. ــيطة والكارثي البس

ــن  ــس أم ــم رئي ــص يض ــم مخص ــة قس ــات المالي ــدة للخدم ــركة المتح ــك الش وتمتل
ــة حــدوث  ــم احتمالي ــًا إلــى جنــب مــع فريقــه بتقيي المعلومــات الــذي يقــوم جنب
ــة  ــب المترتب ــار والعواق ــد اآلث ــداث، وتحدي ــوادث أو األح ــن الح ــة م ــواع مختلف أن
فــي حالــة حدوثهــا، وهــي طريقــة شــائعة لتقييــم وقيــاس مخاطــر تقنيــة 
المعلومــات. ومــن الطــرق البديلــة لقيــاس مخاطــر تقنيــة المعلومــات، تقييــم 
العوامــل المســاهمة األخــرى مثــل التهديــدات ونقــاط الضعــف والتعرضــات 
ــم  ــي يت ــات الت ــع المعلوم ــب جمي ــم ويراق ــذا القس ــن ه ــول. إذ يضم ــم األص وقي
ــر  ــى تطوي ــم عل ــل القس ــا يعم ــة. كم ــبكة اآلمن ــل الش ــتقبالها داخ ــالها أو اس إرس
قواعــد لحمايــة البيانــات وأمنهــا لضمــان تحصيــن الشــركة ضــد أي تهديــدات 

خارجيــة وداخليــة.

المخاطر االستراتيجية . 9
المخاطــر االســتراتيجية هــي التــي تشــكل تهديــًدا لقــدرة الشــركة على وضــع وتنفيذ 
اســتراتيجيتها الشــاملة. وتحــرص الشــركة المتحــدة للخدمــات الماليــة علــى اإلحاطــة 
بكافــة الظــروف المحتملــة التــي يمكــن أن تعيــق المنظمــة عــن تحقيــق أهدافهــا، 

والبقــاء علــى أهبــة االســتعداد للتكيــف واالســتجابة بســرعة ألي تغييــرات طارئــة.

مخاطر الزكاة . 10
مخاطر الزكاة هي المخاطر المحتملة نتيجة إساءة إدارة وتقديم إقرارات ضريبة 

القيمة المضافة وضريبة االستقطاع والزكاة، التي قد يترتب عنها فرض عقوبات 
وغرامات من الجهات التنظيمية.

11. التأمين - المخاطر المغطاة
وفــر الشــركة التأميــن للمخاطــر التــي قــد تواجههــا، والتــي تنــص اللوائــح التنظيمية 
ــع  ــة لجمي ــة تأميني ــة تغطي ــات المالي ــدة للخدم ــركة المتح ــك الش ــا. وتمتل تغطيته

األصــول عــن أي ضــرر قــد يلحــق بهــا مــن قبــل التأميــن اإلســالمي.

أفضل إطار عمل إلدارة المخاطر
ُيعــد التعامــل مــع المخاطــر وإدارتهــا عامــاًل رئيســًيا بالنســبة لشــركة “تســهيل 

للتمويــل”؛ حيــث تخضــع جميــع األنشــطة المتعلقــة بالمخاطــر ألفضــل إطــار عمــل 
ــرض  ــدم التع ــم ع ــهيل تقيي ــأنه تس ــن ش ــذي م ــركة، وال ــي الش ــر ف إلدارة المخاط
ــع مســتويات  ــى جمي ــأي مخاطــر عل ــام ب للمخاطــر، فضــاًل عــن وضــع حــدود للقي
ــة  ــس اإلدارة لسياس ــا مجل ــي حدده ــادئ الت ــع المب ــى م ــا يتماش ــة بم المؤسس
إدارة المخاطــر فــي “تســهيل للتمويــل”. ويعتمــد إطــار إدارة المخاطــر علــى أربعــة 

ــات المخاطــر: ــع فئ ــر جمي ــم تطبيقهــا باســتمرار عب ــادئ أساســية، يت مب

معايير محددة لإلقبال على المخاطر . 1
تتبلور المقومات التنافسية لشركة “تسهيل للتمويل” بقوة مالئتها المالية وحرصها 
الشديد على خلق القيمة وتعظيم المردود اإليجابي لجميع األطراف ذات العالقة، 

وبالتالي تتبنى الشركة سياسات واضحة لتعريف المخاطر وآليات التعامل معها وفًقا 
لإلطار العام إلدارة المخاطر الذي تتبناه الشركة.

وضوح المسؤولية . 2
تعتمد عمليات “تسهيل للتمويل” على مبدأ التفويض وسلطات اإلدارة المحددة 
بوضوح؛ إذ يتحمل األفراد المسؤولية عن المخاطر التي يتعرضون لها، وتتوافق 

حوافزهم مع أهداف العمل العامة للشركة.

التحكم المستقل في المخاطر. 3
تتحكم الوحدات المخصصة داخل قسم إدارة المخاطر في جميع األنشطة التي قد 

تكتنفها بعض المخاطر، ويتم دعمها من قبل وظائف االلتزام والتدقيق الداخلي.

الشفافية. 4
 تعد الشفافية في عرض المخاطر، وتشارك المعرفة، واالستجابة للتغيير جزًءا 

ال يتجزأ من عملية التحكم في المخاطر، فالهدف الرئيسي الذي تنصب عليه 
شفافية المخاطر هو خلق ثقافة من الثقة المتبادلة وتقليل احتمالية حدوث 

مفاجآت من ناحية المصدر وفي حجم الخسائر المحتمل.

تفويض األدوار لألخذ بالمخاطر
يميز إطار إدارة المخاطر في “تسهيل للتمويل” بين ثالثة أدوار رئيسية 

في عملية األخذ بالمخاطر:

صاحب المخاطر. 1
يقوم بوضع االستراتيجية، ويفوض عمليات التنفيذ والتحكم، ويحتفظ بالمسؤولية 

النهائية عن النتائج.

متحمل المخاطر. 2
يقوم بتنفيذ الهدف من خالل تفويض صاحب المخاطر؛ إذ يطلب من المتحملين 
للمخاطر تزويد المتحكم بالمخاطر المختص بجميع المعلومات المطلوبة لرصد 

مخاطرهم، والتحكم فيها.

المتحكم في المخاطر. 3
يتــم تكليفــه مــن صاحــب المخاطــر باإلشــراف المســتقل علــى أنشــطة المخاطــرة 
للتخفيــف مــن حــدة تضــارب المصالــح المحتمــل بيــن صاحــب المخاطــر، ومتحمــل 
المخاطــر. والمتحكــم فــي المخاطــر مســؤول عــن تصعيــد المخــاوف ذات الصلــة.

أنشطة األخذ بالمخاطر
عــادة مــا تخضــع األنشــطة التــي تكتنفهــا بعــض المخاطــر لــدى “تســهيل للتمويل” 
لثالثــة خطــوط دفــاع، حيــث يتعيــن علــى جميــع رؤســاء األقســام المصادقــة 
علــى فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي نطــاق مســؤوليتهم علــى أســاس ربــع 
ــكة  ــة ومتماس ــر قوي ــة مخاط ــق ثقاف ــج لخل ــذا النه ــم ه ــم تصمي ــد ت ــنوي، وق س

ــة والمســاءلة: ــادئ الملكي ــة علــى مب علــى مســتوى الشــركة مبني

الخط األول. 1
ينفذ متحملو المخاطر أنشطة السيطرة على المخاطر اليومية، بما في ذلك تحديد 

المخاطر، وتصميم أساليب تحكم فعالة.

الخط الثاني. 2
ُتنفذ الرقابة المستقلة من خالل وظائف مثل إدارة المخاطر، وااللتزام.

الخط الثالث. 3
ُتنفذ عمليات تدقيق مستقلة للعمليات واإلجراءات من قبل قسم التدقيق 

الداخلي أو من خالل مدققين خارجيين.

إطار عمل نطاق المخاطر المقبولة
ــإلدارة  ــس اإلدارة ل ــمح مجل ــذي س ــدى ال ــة الم ــر المقبول ــاق المخاط ــف نط يص

ــب  ــي ترغ ــر الت ــتوى المخاط ــل مس ــو يمث ــه، وه ــر بتقبل ــل المخاط ــة لتحم التنفيذي
“تســهيل للتمويــل” فــي قبولهــا ضمــن القيــود التــي تفرضهــا مــوارد رأس المــال 
والســيولة، واالســتراتيجية الخاصــة بهــا والبيئــة التنظيميــة التــي تعمــل مــن 
خاللهــا. وقــد تــم وضــع إطــار عمــل للمخاطــر المقبولــة لــدى “تســهيل للتمويــل”؛ 
بحيــث يقــوم بتلبيــة ثالثــة أهــداف. أواًل، يهــدف إطــار العمــل فــي المقــام األول 
إلــى حمايــة العالمــة التجاريــة ومصالــح المســاهمين، مــن خــالل ضمــان أن 
الشــركة قــادرة علــى مواصلــة تشــغيل األعمــال، حتــى بعــد وقــوع حــدث تســبب 
فــي وقــوع خســارة كبيــرة. ثانًيــا، يضمــن إلطــار العمــل الحفــاظ علــى رأس المــال 
ــث  ــى كفايتهــا، بحي ــة ومناســبة، مــع اإلبقــاء عل ــد مســتويات كافي والســيولة عن
ــًرا، يهــدف إطــار  ــة. أخي ــات والتوقعــات التنظيمي تجــذب العمــالء، وتلبــي المتطلب
ــة  ــغيلية الجوهري ــر التش ــب المخاط ــى تجن ــة إل ــر المقبول ــاص بالمخاط ــل الخ العم
التــي مــن شــأنها أن تعــرض الشــركة لخســائر تشــغيلية كبيــرة مــع مــا يتبعهــا مــن 

ــم. ــمعة أو التنظي ــق بالس ــادي أو تتعل ــور اقتص ــن منظ ــب م عواق
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12.1 بيان حوكمة الشركات 
ــا  ــر حوكمــة الشــركات. إذ يعتمــد نهجن ــى معايي ــى أعل ــل” إل تطمــح “تســهيل للتموي

فــي الحوكمــة علــى مجموعــة مــن القيــم والســلوكيات التــي تدعــم أنشــطتنا 
اليوميــة، وهــي ُمصممــة لتعزيــز الشــفافية والتعامــل العــادل وحمايــة حقــوق 
أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك عمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا ومجتمعنــا. فنحــن 
فــي “تســهيل للتمويــل” نؤمــن بــأن الحوكمــة الرشــيدة للشــركات هــي أمــر أساســي 

ــا. ــتدامة أعمالن الس

مسؤوليات مجلس اإلدارة
الحوكمة

ــس  ــة مجل ــة هيكل ــي كيفي ــم ف ــذي يتحك ــار ال ــي اإلط ــس اإلدارة ه ــة مجل حوكم

اإلدارة وطريقــة عملــه واتخــاذه للقــرارات. وتتضمــن العمليــات والقواعــد واألنظمــة 
التــي تســاعد أعضــاء مجالــس اإلدارة علــى فهــم المســؤوليات المحــددة لــكل عضــو 

ولجنــة، فضــاًل عــن تقديــم التوجيهــات حــول أفضــل ســبل العمــل مــع اإلدارة.

التوجيه االستراتيجي
يســاعد مجلــس اإلدارة فــي تقريــر الكيفيــة التــي تنمــو بهــا الشــركة، أو المســاهمة 
ــون  ــن يتمتع ــس اإلدارة الذي ــاء مجل ــن ألعض ــل. ويمك ــى األق ــك عل ــول ذل ــم ح بآرائه
ــة فــي مجموعــة واســعة مــن الصناعــات مســاعدة الشــركة  ــرة اســتراتيجية قوي بخب
علــى اغتنــام الفــرص والتصــدي للتهديــدات المحتملــة. ويجــب أن يتــم التخطيــط 
ــرة  ــا قصي ــن أهداًف ــس وأن يتضم ــل المجل ــن قب ــتمر م ــو مس ــى نح ــتراتيجي عل االس

ــل. ــة األج وطويل

المساءلة
يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية القانونيــة لتوفيــر الرقابــة والمســاءلة فــي 
الشــركة، ويجــب عليــه التأكــد مــن اتبــاع جميــع المعاييــر القانونيــة واألخالقيــة، وإدارة 

ــم. ــو المالئ ــى النح ــا عل ــا وموارده ــة أصوله ــركة وكاف الش

ــاص  ــي الخ ــام األساس ــي النظ ــا ف ــوص عليه ــه المنص ــس اإلدارة بمهام ــوم مجل يق
بالشــركة المتحــدة للخدمــات الماليــة وفــي لوائــح وأنظمــة حوكمــة الشــركة. 

وتشــمل أبــرز المهــام علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 

صياغــة المبــادئ والقيــم المؤسســية للمجلــس نفســه واإلدارة التنفيذيــة وســائر 
ــة  ــأن كاف ــع ب ــد للجمي ــى قواع ــا يرس ــا، مم ــزام به ــركة وااللت ــي الش ــن ف الموظفي

األعمــال ينبغــي أن تتــم بطريقــة قانونيــة وأخالقيــة. 

ــس  	 ــاهل مجل ــدم تس ــح ع ــة، وتوضي ــة قوي ــن ثقاف ــر ضم ــي بالمخاط ــز الوع تعزي
اإلدارة مــع اإلفــراط فــي المخاطــرة وأن جميــع الموظفيــن مســؤولون عــن 
ــة  المســاهمة فــي ضمــان عمــل الشــركة ضمــن نطــاق عمــل المخاطــر المقبول

ــا. ــق عليه المتف

 ضمــان اتخــاذ الخطــوات المناســبة للتأكــد مــن االلتــزام بالقيــم المؤسســية  	
ــًا إلــى  ــر المهنيــة ومدونــات الســلوك فــي جميــع أقســام الشــركة، جنب والمعايي

ــة. ــات الداعم ــع السياس ــب م جن

ضمــان أن جميــع الموظفيــن، بمــا فــي ذلــك فريــق اإلدارة التنفيذيــة، يدركــون أن  	
الســلوكيات والتجــاوزات غيــر المقبولــة تتبعهــا اإلجــراءات التأديبيــة المناســبة أو 

غيرهــا مــن اإلجــراءات.

يكــون مجلــس اإلدارة مســؤواًل فــي المقــام األول عــن توفيــر الحوكمــة الفعالــة  	
لشــؤون الشــركة لتحقيــق مصالــح مســاهميها، وإحــداث تــوازن بيــن مصالــح 

ــة. ــات المحلي ــا والمجتمع ــا ومورديه ــا وموظفيه عمالئه

 يتولــى مجلــس اإلدارة اإلشــراف بشــكل نشــط علــى أعمــال الشــركة بمــا فــي  	
ذلــك الموافقــة علــى تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية الجديدة للشــركة واإلشــراف 
عليهــا، واعتمــاد اســتراتيجية المخاطــر وقواعــد الحوكمــة ومبــادئ الســلوك 
ــي  ــة ف ــرات الجوهري ــة التغيي ــس اإلدارة مواكب ــى مجل ــب عل ــا يج ــي. كم المهن
ــب  ــت المناس ــي الوق ــوات ف ــاذ الخط ــة، واتخ ــة الخارجي ــأة والبيئ ــال المنش أعم

ــة األجــل. ــح الشــركة طويل ــة مصال لحماي

وبناًء على ذلك، ينبغي للمجلس أن يقوم بما يلي:

وضع ومراقبة أهداف واستراتيجية أعمال الشركة.  	

 ترسيخ ثقافة الشركة وصياغة قيمها المؤسسية.  	

اإلشراف على تنفيذ إطار الحوكمة المناسب.  	

ــر  	 ــذي إلدارة المخاط ــر التنفي ــا والمدي ــع اإلدارة العلي ــب م ــى جن ــا إل ــل جنًب العم
علــى تحديــد مســتوى المخاطــر المقبولــة للشــركة ومراقبتهــا، مــع األخــذ بعيــن 
ــرض  ــل، والتع ــة األج ــح طويل ــي، والمصال ــي والتنظيم ــهد التنافس ــار المش االعتب

ــة. ــر بفعالي ــى إدارة المخاط ــدرة عل ــر والق للمخاط

مجلس إدارة 
الشركة ولجانها 

 يتكون مجلس اإلدارة من ستة )6( أعضاء. وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم:

تصنيف العضويةالعضويةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة#
غير رئيس مجلس اإلدارةالسيد فوزان الفوزان1
مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد عادل المنقور2
غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةالسيد محمد جالل3
غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةالسيد عبداللطيف علي الفوزان4
مستقلعضو مجلس اإلدارةالسيدة كبرى الشهابي5
مستقلعضو مجلس اإلدارةالمهندس سعد الخلب6

اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة وبيان الحضور
تم عقد خمسة )5( اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل عام 2021م، وتم توضيح اجتماعات المجلس وبيان الحضور حسب الجدول المذكور أدناه: 

اسم العضو

عدد االجتماعات )	(

 االجتماع   
األول   
فبراير  

 االجتماع   
الثاني   

مايو  

االجتماع 
الثالث 

أغسطس

االجتماع 
الرابع 
أكتوبر

االجتماع 
الخامس 
ديسمبر

إجمالي 
الحضور ٪الحضور

فوزان محمد الفوزان 
رئيس مجلس اإلدارة 

%5100نعمنعمنعمنعمنعم

عادل المنقور 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

%5100نعمنعمنعمنعمنعم

%5100نعمنعمنعمنعمنعممحمد جالل فهمي

%475نعمنعمنعمالنعمعبد اللطيف الفوزان

%5100نعمنعمنعمنعمنعمكبرى الشهابي

%5100نعمنعمنعمنعمنعمسعد الخلب

12.2   اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين الُمنعقدة
عقدت الشركة اجتماًعا واحدًا للجمعية العامة في عام 2021م، وذلك على النحو التالي: 

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في 2021/06/06م. وتضمنت بنود جدول األعمال ما يلي:

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 	

التصويت على تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 	

التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 	

التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 	

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 	

التصويــت علــى تعييــن مدقــق حســابات الشــركة مــن بيــن المرشــحين بنــاًء علــى توصيــة لجنــة التدقيــق، وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق  	
ــه.  )شــركة  ــد أتعاب ــع األول مــن عــام 2022م وتحدي ــة 2021م والرب ــع الثانــي والثالــث والســنوي مــن الســنة المالي ــة للرب ــم المالي القوائ

برايــس ووتــر هــاوس(

فيما يلي بيان حضور األعضاء الجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/06/06م:  بيان الحضور 

فوزان الفوزان 	

عادل المنقور 	

محمد جالل 	

عبد اللطيف علي الفوزان 	

كبرى الشهابي 	

سعد الخلب 	
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12.3 أسماء ومعلومات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
 أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس )من مجلس اإلدارة(،

كما في 31 ديسمبر 2021م

فوزان الفوزان
عضوية اللجان داخل الشركة

  ال يوجد  
المناصب الحالية

 عضو مجلس اإلدارة   	
 عبد اللطيف ومحمد الفوزان

 شركة الفوزان القابضة
 شركة الفوزان لمواد البناء

 شركة بوان القابضة
 الشركة المتحدة لإللكترونيات )إكسترا(

 شركة أمجال للتطوير العقاري
 أمجاد القابضة، المدى القابضة

 شركة الصناعات المتحدة
الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية )يوني جالس(

المناصب السابقة
غير متوفر

المؤهات 
 بكالوريوس محاسبة 	

من كلية العلوم اإلدارية بجامعة الملك سعود

الخبرة
20 عاًما

عادل المنقور
عضوية اللجان داخل الشركة

رئيس لجنة التدقيق وااللتزام 	
عضو لجنة إدارة المخاطر    	

المناصب الحالية
 نائب الرئيس التنفيذي  	

مكتب العائلة
 مدير مجلس اإلدارة 	

مكتب العائلة

المناصب السابقة 
 عضو مجلس إدارة ولجان  	

 بنك الخليج الدولي )المملكة المتحدة(
 الشركة السعودية لتمويل المساكن

 شركة التعاونية للتأمين
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة(

المدير العام للخدمات المصرفية للشركات  	
بنك الخليج الدولي 

 كبير مسؤولي االئتمان  	
البنك العربي الوطني

المؤهات
 ماجستير في إدارة األعمال 	

جامعة والية بورتالند

 بكالوريوس محاسبة 	
جامعة والية بورتالند

 بكالوريوس اإلدارة العامة  	
جامعة والية بورتالند

الخبرة
35 عاًما

محمد جال
عضوية اللجان داخل الشركة

رئيس اللجنة التنفيذية 	
عضو لجنة إدارة المخاطر    	

المناصب الحالية
 عضو مجلس اإلدارة، واللجان 	

 الشركة المتحدة لإللكترونيات )إكسترا(
 شركة بروكو للخدمات المالية

 اليسرى لألزياء
حلواني إخوان

الرئيس التنفيذي 	
الشركة المتحدة لإللكترونيات

المناصب السابقة
 عضو مجلس إدارة ولجان  	

 أحمد محمد صالح باعشن وشركاه
 الشركة الوطنية العمومية للسيارات

 الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية )نايس( 
شركة نواة القابضة

المؤهات
بكالوريوس محاسبة 	

جامعة عين شمس

الخبرة
37 عاًما

عبداللطيف علي الفوزان
عضوية اللجان داخل الشركة

عضو اللجنة التنفيذية    	
المناصب الحالية

 عضو مجلس إدارة ولجان  	
 شركة الفوزان القابضة

 أسند لحلول الرعاية الصحية
 شركة ألفا المالية

 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية )زجاج(
 الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية– )نايس(

 شركة أجدان للتطوير العقاري
شركة مجمع نساج السكني للعقارات )رتال للتطوير العمراني(

 الرئيس التنفيذي للعمليات 	
شركة الفوزان القابضة

 المؤسس والرئيس التنفيذي 	
شركة أسند لحلول الرعاية الصحية

المناصب السابقة
 عضو مجلس إدارة ولجان  	

 شركة أرنون للصناعات البالستيكية
شركة بوان القابضة 

مستشار - عمليات الدمج واالستحواذ، الخدمات االستشارية  	
 للمعامالت

إرنست ويونغ
 مدير عالقات الشركات 	

البنك السعودي الفرنسي
المؤهات

 بكالوريوس في االقتصاد وعالقات الموظفين 	
جامعة تورنتو

الخبرة
10 أعوام

كبرى الشهابي
عضوية اللجان داخل الشركة

رئيس لجنة إدارة المخاطر  	
عضو لجنة التدقيق وااللتزام  	

المناصب الحالية
 عضو مجلس إدارة ولجان  	

بروكو للخدمات المالية
 شريك 	

مايلستون للمحاسبة واالستشارات
المؤهات

 ماجستير في االستثمار والتمويل 	
جامعة هال

 بكالوريوس إدارة أعمال 	
جامعة البحرين

 دبلوم في إدارة األعمال 	
جامعة البحرين

المناصب السابقة
 عضو مجلس إدارة ولجان  	

 بنك الطاقة األول
مصرف السالم

 رئيس قسم إدارة المخاطر 	
بنك الطاقة األول

 رئيس قسم االئتمان  	
مصرف السالم

 رئيس قسم االئتمان 	
بنك جي بي مورغان تشيس 

 قسم إدارة األوراق المالية والرقابة المالية القابلة للتسويق 	
بنك إنفستكورب

الخبرة
30 عاًما

سعد الخلب
عضوية اللجان داخل الشركة

عضو لجنة التدقيق وااللتزام 	
المناصب الحالية

 عضو مجلس إدارة  	
للجهات الحكومية والخاصة

 رئيس 	
لهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"

المؤهات
 بكالوريوس هندسة كهربائية 	

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
الخبرة

29 عاًما

المناصب السابقة
 نائب وزير النقل 	

وزارة النقل
 )الرئيس التنفيدي للعمليات( 	

البنك السعودي البريطاني 
 مدير التشغيل والتكنولوجيا 	

أمالك العالمية
 رئيس قنوات التسليم البديلة والمبيعات اإللكترونية  	

البنك العربي الوطني
الخدمات المصرفية لعالقات الشركات وإدارة   	
 المخاطر وعمليات تكنولوجيا المعلومات. الرئيس اإلقليمي 	

مجموعة سامبا كابيتال
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أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يشغل أعضاء مجلس إدارة الشركة عضوية في مجالس 
إدارتها الحالية أو السابقة أو أحد رؤسائها:

فوزان الفوزان

الكيان القانونيداخل المملكة/  خارج المملكة األسم
عبد اللطيف ومحمد الفوزان

شركة الفوزان القابضة
شركة الفوزان لمواد البناء

شركة بوان القابضة
الشركة المتحدة لإللكترونيات )إكسترا(

شركة أمجال للتطوير العقاري
أمجاد القابضة، المدى القابضة

المدى القابضة
شركة الصناعات المتحدة

الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية )يوني جالس(

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

المساهمة المغلقة
المساهمة المغلقة

المسؤولية المحدودة
المساهمة المدرجة
المساهمة المدرجة
المساهمة المغلقة
المساهمة المغلقة

المسؤولية المحدودة
المسؤولية المحدودة
المسؤولية المحدودة

عادل المنقور

الكيان القانونيداخل المملكة/  خارج المملكة األسم
مكتب العائلة

شركة التعاونية للتأمين
بنك الخليج الدولي )المملكة المتحدة(

السعودية لتمويل المساكن
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية 

بنك الخليج الدولي
البنك العربي الوطني

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

المملكة المتحدة
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

البحرين
المملكة العربية السعودية

شركة مساهمة مقفلة
شركة مساهمة
شركة محدودة

شركة مساهمة
شركة مساهمة مقفلة

شركة مساهمة سعودية مقفلة
شركة مساهمة

محمد جال

الكيان القانونيداخل المملكة/  خارج المملكة األسم
الشركة المتحدة لإللكترونيات )إكسترا(

بروكو للخدمات المالية 
اليسرى لألزياء 
حلواني إخوان

أحمد محمد صالح باعشن وشركاه
الشركة الوطنية العامة للسيارات

الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية– )نايس(
شركة نواة القابضة

المملكة العربية السعودية
البحرين

الكويت
المملكة العربية السعودية, مصر

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

شركة مساهمة
المسؤولية المحدودة
المسؤولية المحدودة

شركة مساهمة
شركة مساهمة
شركة محدودة

المسؤولية المحدودة المختلطة
شركة ذات مسؤولية محدودة

عبد اللطيف علي الفوزان
الكيان القانونيداخل المملكة/  خارج المملكة األسم

شركة الفوزان القابضة
أسند لحلول الرعاية الصحية

ألفا المالية
الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية )ش.م.ع(

الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية– )نايس(
شركة أجدان للتطوير العقاري

شركة مجمع نساج السكني للعقارات )رتال للتطوير 
العمراني( 

ارنون للصناعات البالستيكية
شركة بوان القابضة 

إرنست ويونغ
البنك السعودي الفرنسي

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

المملكة المتحدة، المملكة      
العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المساهمة المغلقة
المسؤولية المحدودة

شركة استثمار مساهمة مقفلة
شركة مساهمة

المسؤولية المحدودة المختلطة
المسؤولية المحدودة
المسؤولية المحدودة
المسؤولية المحدودة

شركة مساهمة 
شركة محدودة

شركة مساهمة

كبرى الشهابي

الكيان القانونيداخل المملكة/  خارج المملكة األسم
بروكو للخدمات المالية

مايلستون للمحاسبة واالستشارات
ساياكورب سابًقا - بنك الطاقة األول

مصرف السالم
بنك جي بي مورغان تشيس 

بنك إنفستكورب

البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين

المسؤولية المحدودة
 مؤسسة فردية

شركة مساهمة )مقفلة(
شركة مساهمة

فرع شركة أجنبية
شركة مساهمة )مقفلة(

سعد الخلب

الكيان القانونيداخل المملكة/  خارج المملكة األسم
الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"

وزارة النقل
البنك السعودي البريطاني 

أمالك العالمية
البنك العربي الوطني

مجموعة سامبا المالية السابقة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

جهة حكومية
جهة حكومية

شركة مساهمة
شركة مساهمة
شركة مساهمة
شركة مساهمة
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12.4 اللجان الُمشّكلة من قبل مجلس اإلدارة
وفًقا ألحكام النظام األساسي للشركة ولوائح إطار الحوكمة، يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان الفرعية التابعة للمجلس، بما يتماشى مع احتياجات الشركة وظروفها 

وأنشطتها. ويكون هذا التشكيل على نحو يساعد المجلس على أداء مهامه بفعالية، وفًقا لإلجراءات العامة التي يضعها المجلس. وتشمل هذه اإلجراءات تحديد مهمة 
اللجنة ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها خالل هذه الفترة وكيفية إشراف المجلس عليها. وترفع اللجان تقاريرها إلى المجلس الذي ُيشرف على أعمال تلك اللجان 

دورًيا للتحقق من قيام اللجان بالمهام الموكلة إليها. كما يصادق المجلس على لوائح عمل جميع لجانه، بينما تعتمد الجمعية العامة العادية لوائح عمل "لجنة التدقيق"، 
و"لجنة الترشيحات والمكافآت". وقد تم تشكيل لجان مجلس اإلدارة التالية:

اللجنة التنفيذية 	
لجنة إدارة المخاطر واالئتمان 	
لجنة التدقيق وااللتزام 	

اللجنة الشرعية  	

وفيما يلي وصف مهام ومسؤوليات تلك اللجان واجتماعاتها خالل عام 2021م:

1.0 اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من )3( ثالثة أعضاء، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور االجتماعات التي عقدت خالل السنة المالية 2021م:

اسم العضو
عدد االجتماعات )3(

نسبة الحضور ٪إجمالي الحضور االجتماع األول ديسمبر
%1100نعممحمد جالل فهمي - رئيس اللجنة التنفيذية

%1100نعمعبداللطيف الفوزان – عضو
%1100نعمصخر الملحم – عضو

وفيما يلي وصف موجز لمسؤوليات اللجنة التنفيذية ومهامها: 

ُتكلف اللجنة التنفيذية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الشركة، والتأكد من تحقيق أهدافها التشغيلية، والتعاون مع كافة اللجان األخرى التي تم تأسيسها من قبل مجلس اإلدارة.
تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت جزء من اللجنة التنفيذية، وتختص بتحديد المرشحين والتوصية بهم الختيارهم كمدراء تنفيذيين وغير تنفيذيين في مجلس اإلدارة، وتحديد نظام 

الحوافز والموافقة عليه وفًقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي )ساما(.

2.0 لجنة إدارة المخاطر واالئتمان
تتكون لجنة إدارة المخاطر واالئتمان من )3( ثالثة أعضاء، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور االجتماعات التي ُعقدت خالل السنة المالية 2021م:

اسم العضو

عدد االجتماعات )4(
 االجتماع األول 

فبراير
االجتماع الثاني 

يونيو
االجتماع الثالث 

أغسطس
االجتماع الرابع 

نسبة الحضور ٪إجمالي الحضورأكتوبر
%4100نعمنعمنعمنعمكبرى الشهابي  - رئيس اللجنة

%4100نعمنعمنعمنعمعادل المنقور
%4100نعمنعمنعمنعممحمد جالل

فيما يلي وصف موجز لمسؤوليات ومهام لجنة إدارة المخاطر واالئتمان: 

 يرأس لجنة إدارة المخاطر واالئتمان)RCMC(  مدير مستقل لمساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على عمليات إدارة المخاطر في الشركة، والقيام بالمسؤوليات ذات 
الصلة التي قد يكلف بها من قبل المجلس، وهي مسؤولة عن تقديم المشورة بشأن مستوى المخاطر المقبولة للشركة في الفترة الحالية والمستقبلية. وتشرف اللجنة 

على استراتيجيات إدارة رأس المال والسيولة في الشركة، وهي المسؤولة عن إدارة جميع أنواع مخاطر الشركة، بما في ذلك مخاطر االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية 
ومخاطر االلتزام والسمعة، بما يضمن أن مستوى مخاطر الشركة يتناسب مع مستوى المخاطر المقبولة التي يحددها مجلس اإلدارة.

3.0 لجنة التدقيق وااللتزام
تتكون لجنة التدقيق وااللتزام من )3( ثالثة أعضاء، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور االجتماعات التي ُعقدت خالل السنة المالية 2021م:

اسم العضو

عدد االجتماعات )4(
 االجتماع األول 

فبراير
 االجتماع الثاني 

أبريل
االجتماع الثالث 

يوليو
االجتماع الرابع 

نسبة الحضور ٪إجمالي الحضورأكتوبر
%4100نعمنعمنعمنعمعادل المنقور – رئيس اللجنة

%4100نعمنعمنعمنعمكبرى الشهابي
%4100نعمنعمنعمنعمسعد الخلب

فيما يلي وصف موجز لمسؤوليات ومهام لجنة التدقيق وااللتزام: 

تلعب لجنة التدقيق وااللتزام دورًا مهمًا يضمن بموجبه مجلس اإلدارة االلتزام بالقواعد والنظم التشغيلية المعتمدة في الشركة. ووفًقا للوائح وقوانين البنك المركزي 
السعودي )ساما(، تتكون لجنة التدقيق وااللتزام من أعضاء غير تنفيذيين من داخل المجلس. وتعمل اللجنة على اإلشراف والتعاون مع المدققين الداخليين والخارجيين 
للشركة، كما أنها مكلفة بضمان تطبيق الشركة جميع سياسات الرقابة الداخلية، وتطبيق أسس وسياسات محاسبية من شأنها عرض النتائج المالية بشكٍل عادل ودقيق. 
وهي المسؤولة عن اعتماد نطاق أعمال التدقيق الداخلي للشركة، وضمان اتخاذ اإلدارة التنفيذية للتدابير واإلجراءات التصحيحية الالزمة في الوقت المناسب لمعالجة 

نقاط الضعف في الرقابة و عدم االلتزام بالسياسات و القوانين و اللوائح وأي انتهاكات أخرى يحددها المدققون أو وظائف الرقابة األخرى.

نتائج التدقيق السنوي، وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، وكفاءة نظام الرقابة الداخلية

يستند رأي التدقيق الداخلي بشأن مدى كفاية ترتيبات وإجراءات الرقابة إلى نتائج مراجعات واستعراضات التدقيق الداخلي التي تم إجراؤها وإتمامها خالل الفترة المحددة 
بموجب الخطة المعتمدة من قبل لجنة التدقيق. وتم الحصول على أدلة كافية وموثوقة وذات صلة لدعم التوصيات المقدمة.

يقتصر رأي التدقيق الداخلي على العمل الذي قام به التدقيق الداخلي خالل الفترة )1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021( حول فعالية إدارة تلك المخاطر الرئيسية المحددة 
في برنامج التدقيق الداخلي. وفي حين أن جميع المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها في إطار عمل الشركة ربما لم تكن مدرجة في فترة تغطية التدقيق الداخلي، فقد 

اضطلعنا بعمٍل كاٍف للسماح للجنة التدقيق بتقديم تأكيد معقول بأن المخاطر ُتدار بفعالية.

التقييم لمجموعة اآلراء الفردية الناشئة عن مهام التدقيق القائمة على أساس المخاطر الواردة في خطة التدقيق الداخلي، والتي تم إبالغ لجنة التدقيق وااللتزام  	
بها على مدار العام. وقد أخذ هذا التقييم في الحسبان األهمية النسبية لهذه المجاالت واستجابة اإلدارة فيما يتعلق بمعالجة نقاط الضعف في الرقابة، إلى جانب 

مراجعات واستعراضات إدارة المخاطر االستراتيجية األساسية المرتبطة بالنظم المالية والمؤسسية الرئيسية.

يستعرض إدارة مجموعة مختارة من المخاطر اإلدارية الرئيسية ومجموعة واسعة من أنظمة المراقبة والتحكم المطبقة على المستوى التشغيلي.   	

النزاهة ومراجعة النظام للخدمات الرئيسية واستكمال متابعة مراجعات واستعراضات التدقيق للتأكد من تنفيذ توصيات لجنة التدقيق. 	

طلبات اإلدارة إلجراء استعراضات إضافية لتأمين وضمان األعمال ومراجعات الوثائق التنظيمية، مثل محاضر اجتماع اللجان الرئيسية، وحضور االجتماعات التنظيمية،  	
باإلضافة إلى نتائج استعراضات التدقيق وأعمال التحقيقات الخاصة.

بالنظر إلى العمل المنجز خالل السنة المالية 2021، ومن خالل مصادر الضمان األخرى، توصل قسم التدقيق الداخلي إلى رأي مفاده أن إطار الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر 
يعمل بشكل كاف لتحقيق أهداف الشركة، وأنه ال توجد أي قضايا مهمة معلقة ناشئة عن العمل الذي قام به قسم التدقيق الداخلي في وقت كتابة هذا التقرير.
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4.0 اللجنة الشرعية
اللجنة الشرعية هي لجنة مستقلة يعينها مجلس اإلدارة، وهي مسؤولة عن ضمان التزام جميع المنتجات والخدمات والسياسات واالتفاقيات ذات الصلة بالشركة لقواعد 
ومبادئ الشريعة اإلسالمية. ويجب على اللجنة التحقق من جميع السياسات واالتفاقيات ذات الصلة، بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية وبموافقة مجلس اإلدارة، قبل إطالق 
أي منتج أو خدمة جديدة. ويقع على عاتق لجنة الشريعة مسؤولية تقديم اإلرشادات وصياغة السياسات وإجراء عمليات تدقيق شرعية سنوية لضمان التزام الشركة لجميع 

مبادئ الشريعة.

تتكون اللجنة الشرعية من عضوين )2(، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور االجتماعات التي ُعقدت خالل السنة المالية 2021م:

اسم العضو
 االجتماع 

األول 
 االجتماع 

الثاني
 االجتماع 

الثالث
االجتماع  

الرابع
إجمالي 
الحضور

نسبة الحضور 
٪

%4100نعمنعمنعمنعمد. صالح فهد الشلهوب

%4100نعمنعمنعمنعمالشيخ محمد أحمد سلطان

فيما يلي الملف الشخصي لكل عضو في اللجنة الشرعية 

ــن د. صاح فهد الشلهوب ــتير م ــدة( والماجس ــة المتح ــرة )المملك ــة إدنب ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــى درج ــل عل ــرعي حاص ــث ش ــو باح ــالح ه ــيخ ص الش
ــا  ــات المتحــدة وأوروب ــرة مــن المشــاركات فــي الوالي ــة الســعودية(. وقــد قــاد مجموعــة كبي جامعــة اإلمــام )المملكــة العربي
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع التركيــز علــى المنتجــات المصرفيــة واالســتثمارية، واالســتحواذات العقاريــة، وإدارة التأميــن 
اإلســالمي، واألوراق الماليــة الُمدرجــة، وصنــدوق األســهم الخاصــة. تمتــد خبرتــه القائمــة علــى المنتــج إلــى الصكــوك، والرهــن 
العقــاري، والتأجيــر، وتمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، ومعامــالت إدارة األصــول. وهــو أســتاذ مســاعد بكليــة الدراســات 

ــة. ــد مــن األوراق البحثي ــه العدي ــرول والمعــادن، ول ــة بجامعــة الملــك فهــد للبت ــة للدراســات التطبيقي اإلســالمية والعربي

يتمتــع الشــيخ محمــد بأكثــر مــن 10 ســنوات مــن الخبــرة كمستشــار وأكاديمــي شــرعي فــي مختلــف أقســام التمويل اإلســالمي. الشيخ محمد أحمد السلطان
عمــل فــي الغالــب فــي الخدمــات الماليــة جنبــًا إلــى جنــب مــع الخدمــات المصرفيــة لألفــراد واالســتثمار ولديــه خبــرة فــي مجــال 
ــدة فــي  ــة رائ ــة ومحلي ــة عالمي التمويــل االستشــاري والعقــاري. يعمــل الشــيخ محمــد علــى نطــاق واســع مــع مؤسســات مالي
ــراوح عملــه بيــن إعــادة تصميــم الهيــاكل التنظيميــة التقليديــة للصكــوك فــي  جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ويت
الصناديــق فــي قطــاع البنــوك والتأميــن والقطــاع الخــاص. حصــل علــى شــهادة الماجســتير )عالميــة( فــي الفقــه وأصــول الفقــه 

مــن جمعيــة إحســان العلــوم وحصــل علــى البكالوريــوس فــي العلــوم اإلســالمية مــن جامعــة دار العلــوم. 

فيما يلي وصف موجز لمسؤوليات ومهام لجنة اللجنة الشرعية: 

االجتماع مرتين على األقل في السنة. 	

إصدار القرارات الشرعية لالستفسارات التي تطرحها اإلدارة.  	

مراجعة السياسات واإلجراءات المتعلقة بجميع المنتجات والتأكد من توافقها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. ويشمل ذلك أيًضا مراجعة سياسة صنع القرار في اللجنة  	
الشرعية.

مراجعة المنتجات واعتمادها في ضوء المعايير الشرعية المعمول بها. كما تقوم اللجنة الشرعية بمراجعة وثائق المعامالت مثل الشروط واألحكام والتطبيقات  	
والعقود واالتفاقيات والمستندات القانونية المتعلقة بكل منتج، وتقديم بيان أو شهادة، وإصدار فتوى أو أكثر، فيما يتعلق بااللتزام لمبادئ الشريعة. . 

إبالغ مجلس اإلدارة باألنشطة الرئيسية التي تتعارض مع المعايير الشرعية، والتوصية بالتدابير المناسبة لمعالجة الوضع.   	

التأكد من اإلدارة بأن احتساب الزكاة يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل.  	

المراقبة من خالل الرقابة الشرعية الداخلية و/أو التدقيق الشرعي الداخلي، المتثال أنشطة الشركة لمبادئ الشريعة اإلسالمية. 	

إجراء تقييم للرقابة الشرعية )عن طريق أخذ العينات( على أنشطة مختارة، بشكل سنوي. 	

تقديم تقرير شرعي سنوي لمجلس اإلدارة بعد إجراء تقييم الرقابة الشرعية. 	

تقرير هيئة الرقابة الشرعية مجلس إدارة الشركة ولجانها  )يتبع)
12.0
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صخر بن عبدالرحمن الملحم
المناصب الحالية 

الرئيس التنفيذي لشركة “تسهيل للتمويل”

المناصب السابقة 
المؤسس المشارك ورئيس حاضنة أعمال سامست، الرياض والمنامة. 	 
تطوير األعمال – مدير منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الهيئة 	 

العامة للطيران المدني، المكتب الرئيسي، الرياض. 
نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية لألفراد، أحد مؤسسي 	 

بنك الخليج الدولي "ميم"، المكتب الرئيسي، البحرين. 
نائب الرئيس األول، رئيس قسم إدارة العمالء في البنك األهلي التجاري، 	 

المكتب الرئيسي، جدة. 
مدير أول، التمويل االستهالكي، البنك السعودي البريطاني )ساب(.	 

المؤهات
ماجستير في إدارة األعمال الدولية، جامعة واشنطن الدولية 	 
خريج إنسياد لإلدارة التنفيذية فرنسا	 

الخبرة
27 عاًما

رامي عسكر
المناصب الحالية 

رئيس قسم المالية “تسهيل للتمويل”
المناصب السابقة 

المراقب المالي - إكسترا )الشركة المتحدة لإللكترونيات(

المؤهات
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعايير الدولية للمحاسبة 

والزكاة والضرائب
الخبرة

21 عاًما

شاروخ اللي
المناصب الحالية 

رئيس إدارة المخاطر “تسهيل للتمويل”
المناصب السابقة 

مدير مخاطر االئتمان إكسترا )الشركة المتحدة لإللكترونيات( 

المؤهات
ماجستير في إدارة األعمال المالية

الخبرة
28 عاًما

جعفر آل يعقوب
 المناصب الحالية 

رئيس قسم خدمة العمالء “تسهيل للتمويل”
المناصب السابقة 

مساعد مدير مركز االتصال - بنك الخليج الدولي.	 
المنسق اإلداري - تمويل العال 	 

المؤهات
بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل	 
دبلوم المحاسبة - معهد اإلدارة العامة	 

الخبرة
7 عاًما

محمد الدوسري
المناصب الحالية 

رئيس أمن المعلومات “تسهيل للتمويل”
المناصب السابقة 

الرئيس التنفيذي ألمن المعلومات- مؤسسة الجبر للتمويل	 
أخصائي أمن معلومات أول- بيت التمويل الكويتي، البحرين	 

مدير عالقات العمالء- بتلكو 

المؤهات
بكالوريوس نظم المعلومات التجارية- جامعة البحرين 

الخبرة
16 عاًما

هيثم كبارة
المناصب الحالية 

رئيس إدارة التدقيق الداخلي “تسهيل للتمويل”
المناصب السابقة 

نائب رئيس التدقيق الداخلي لعمليات التجزئة والدعم-  البنك األهلي 	 
السعودي

التدقيق الداخلي- مساعد المدير العام- 	 
مجموعة سامبا المالية	 
مدير العقارات - 	 
 الشركة الوطنية لالستثمار اإلبداعي	 
رئيس قسم التدقيق الداخلي- األول كابيتال	 
مدير التدقيق الداخلي- البنك األول	 

المؤهات
درجة البكالوريوس- دراسات إدارة األعمال - الجامعة العربية المفتوحة  

الخبرة
27 عاًما

راشد بن خالد المضيان
المناصب الحالية 

رئيس االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 “تسهيل للتمويل” 

المناصب السابقة 
مدير إدارة الحوكمة وااللتزام ومكافحة غسل األموال- دويتشه 	 

الخليج للتمويل
مدير إدارة المجموعة القانونية والحوكمة- أمالك العقارية	 
رئيس قسم االلتزام وأمين سر الشركة- أمالك العقارية	 
مساعد المدير العام- سامبا كابيتال	 
رئيس قسم االلتزام ومكافحة غسل األموال  - الشركة السعودية 	 

لالستثمار الجريء
 	 HSBC -مدير االلتزام ومكافحة غسل األموال
مدير تطوير المنتجات- البنك السعودي لالستثمار	 
مساعد مدير الصندوق- البنك السعودي لالستثمار	 
المدير اإلداري- فيصل وشركاه للخدمات الطبية	 

المؤهات
بكالوريوس في اإلدارة المالية- جامعة الملك سعود	 
دبلوم متقدم في االلتزام والجرائم المالية  	 

الخبرة
20 عاًما

إسراء الجعفري 
المناصب الحالية 

القائم بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية “تسهيل للتمويل”
المناصب السابقة 

قائد مجموعة إدارة المواهب- إيكيا 	 
مستشار الموارد البشرية- سيركو	 

 

المؤهات
بكالوريوس إدارة األعمال وإدارة الموارد البشرية	 
مدربة معتمدة لبرنامج تدريب المدربين ATD ولدبلوم CIPD المستوى 	 

الخامس في إدارة األفراد
الخبرة
6 عاًما
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المكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
تمت صياغة سياسة المكافآت الخاصة بالشركة طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحها التنفيذية، بهدف مكافأة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وفريق 

اإلدارة التنفيذية بصورة عادلة ومنصفة، بما يتفق مع أهداف الشركة.

المجموعمجلس اإلدارة
212,000فوزان محمد الفوزان
294,000محمد جالل فهمي

339,000عادل المنقور
297,000سعد الخلب

339,000كبرى الشهابي
215,000عبد اللطيف الفوزان

1,696,000المجموع

يتضمن الجدول أدناه إجمالي تعويضات االجتماعات المدفوعة في عام 2021 مقابل اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة في عام 2021 )تم تخصيص هذا المبلغ في عام 
2021 ليتم دفعه في عام 2022(.

المجموع السنوية المكافآتبدل حضورالحضورمجلس اإلدارةاجتماعات
أجتماعات أعضاء المجلس

1
أجتماعات 

2
أجتماعات 

3
أجتماعات 

4
أجتماعات 

	
اإلجمالي 

الفرعي
اإلجمالي الفرعي

3,0003,0003,0003,0003,00015,000200,000215,000فوزان محمد الفوزان
3,0003,0003,0003,0003,00015,000200,000215,000محمد جالل فهمي

3,0003,0003,0003,0003,00015,000200,000215,000عادل المنقور

3,0003,0003,0003,0003,00015,000200,000215,000سعد الخلب

3,0003,0003,0003,0003,00015,000200,000215,000كبرى الشهابي
3,0003,0003,0003,0003,00015,000200,000212,000عبد اللطيف الفوزان

1,287,000المجموع

يتضمن الجدول أدناه إجمالي تعويضات االجتماعات المدفوعة في عام 2021 مقابل اجتماعات اللجان في عام 2021 )لجنة المراجعة وااللتزام( و)لجنة المخاطر 
واالئتمان( و)اللجنة التنفيذية( )تم تخصيص هذا المبلغ في عام 2021 ليتم دفعه في عام 2022(.
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اجتماعات لجنة التدقيق 
وااللتزام

لجنة إدارة المخاطر واالئتمان 
اللجنة التنفيذيةالتابعة لمجلس اإلدارة
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محمد جالل 
فهمي

 100,00000003,0003,0003,0003,0003,00000015000115,000

100,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000000024000124,000 عادل المنقور

3,0003,0003,0003,000000000001200082,000 70,000 سعد الخلب

100,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000000024000124,000 كبرى الشهابي

عبد اللطيف 
الفوزان

 70,000 000000003,000000300073,000

70,000000000003,000000300073,000صخر الملحم

81,000591,000  510,000                                                                                                                                    المجموع

المكافآت اإلدارة التنفيذية
يتضمن الجدول أدناه إجمالي التعويضات ألعضاء اإلدارة التنفيذية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل السنة المالية 2021 )تم تخصيص هذا المبلغ في 

عام 2021 ليتم دفعه في عام 2022(.

  14.0
المكافآت

المجموعخطة الحوافز طويلة األجلالمكافأة السنويةالمجموعالبدالتالراتب

2,495,842.001,586,735.714,082,577.711,461,120.00- 5,543,697.71 
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تمارس الشركة أعمالها وأنشطتها وفًقا لألنظمة واللوائح والتوجيهات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يتضمن الجدول أدناه العقوبات التي فرضها البنك 
المركزي السعودي على “تسهيل للتمويل” خالل عامي 2020 و2021:

موضوع المخالفة

السنة المالية الحالية 2021السنة المالية السابقة 2020

 عدد القرارات
التنفيذية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية 
بالريال السعودي

 عدد القرارات
التنفيذية

إجمالي مبلغ 
الغرامات المالية 
بالريال السعودي

1SAR 220,0001SAR 20,000مخالفة تعليمات البنك المركزي اإلشرافية والرقابية

0000مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العمالء

مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة 
في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

0000

العقوبات التي تفرضها السلطات التنظيمية األخرى

الهيئةسبب العقوبة
المبلغ
التدابير المتخذة لمعالجة العقوبات المفروضة وتجنبها)ريال(

عدم  االلتزام لتعليمات 
وزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية

تم اتخاذ تدابير تصحيحية ووقائية مختلفة50,000
فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات والسياسات واإلجراءات

لتجنب مثل هذه االنتهاكات وضمان االمتثال لألنظمة.

50,000المجموع

تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين والمديرين والشركات المرتبطة )التي تمثل الكيانات التي يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر مساهمو الشركة أو تخضع 
لتأثيرهم بشكل كبير(

المعامات مع األطراف ذات العاقة
فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل المعتاد خالل العام:

20212020طبيعة المعاملة
الشركة المتحدة لإللكترونيات 

356,634,421300,106,389مشتريات من المساهم يتم تمويلها للعمالء بموجب عقود المرابحة 

)363,286,410()417,837,424(المدفوعات للمساهم

)31,634,973()7,003,532(التحصيالت التي قام بها المساهم نيابة عن الشركة 

51,858,957100,710,576التحصيالت التي قامت بها الشركة نيابة عن المساهم

)1,817,013(-التزامات استحقاقات الموظفين الُمحولة من المساهم

)1,767,229()555,649(المصاريف التي تكبدتها الشركة نيابة عن المساهم

9,484,2125,032,661المصاريف التي تكبدها المساهم نيابة عن الشركة

1,148,3761,445,704رسوم دعم تقنية المعلومات

بروكو للخدمات المالية ذ.م.م

13,766,3126,949,635االستعانة بمصادر خارجية لنفقات الموظفين

)6,906,435()12,362,256(المدفوعات خالل العام

تستند المعامالت على الشروط المتفق عليها وفقًا لالتفاقيات الموقعة بين الشركة واألطراف ذات العالقة. 
أدناه هي مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة.  

20212020
38,505,52044,781,044الشركة المتحدة لإللكترونيات

2,540,71943,200بروكو للخدمات المالية ذ.م.م

  15.0
العقوبات

  16.0
األطراف ذات العالقة
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إقرارات مجلس اإلدارة
بناًء على المعلومات المتاحة من جميع الجوانب األساسية، ُيعلن المجلس ما يلي: 

تم إعداد السجالت الحسابية بشكٍل سليم.  	

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية إعداًدا سليمًا وُنفذ بفعالية. 	

ال شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 	

تم إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية، حسب توجيهات الجهات الرقابية. كما ُيقر المجلس بعدم وجود فرق جوهري بين هذه المعايير والمعايير  	
المحاسبية الُمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

  18.0
البيان الختامي

يوضــح هــذا التقريــر الســنوي الوضــع المالــي لشــركة “تســهيل للتمويــل”، ويهــدف إلــى إيصــال المعلومــات الموثوقــة وذات الصلــة فــي الوقــت المناســب فيمــا يتعلــق 
بإنجــازات الشــركة وأدائهــا لعــام 2021. إذ تلتــزم “تســهيل للتمويــل” بالتواصــل بشــفافية مــع جميــع أصحــاب المصلحــة. كمــا يتقــدم مجلــس اإلدارة بجزيــل الشــكر إلــى البنك 
المركــزي الســعودي علــى جهــوده فــي دعــم هــذا القطــاع، مــن خــالل تعزيــز األســس التنظيميــة والرقابيــة وزيــادة الشــفافية بمــا يخــدم مختلــف شــرائح العمــالء ويمنــح 

االقتصــاد الســعودي المزيــد مــن القــوة والثقــة.

17.0
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