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بجهودثمتعالىهللابفضل-للتمويلمعالمشركةفيهحققتوالذيم،2019املالــيللعــاماإلدارةملجلــسالســنوي التقريــر يديكمبينأقدمأنيسرنيالشركة،مساهميالسادة
 عرضهـاسـيتموالتـيوالتنفيذياالستراتيجياملستوى علىإنجازات-اإلداريةاملستوياتكافةعلىالعملفريق

ا
معالممسـيرةفـيالتحـوالتـرز أباستعراضسـيتمكمـاالتقريـر،هـذافـيتفصيل

مبيعاتهازيادةمنالشركةمكنتالتياالستراتيجيةالشراكاتمنالعديدفيالدخول لىتعاهللابتوفيقالشركةقامتلقد.م31/12/2019فـياملنتهـيالعـامخـللاملالـيومركزهـاللتمويل
.تعالىهللابفضلالربحيةوتحقيقالتعادلنقطةوتجاوزت

املاض يبالعاممقارنة%32قرابةبزيادةمليون 339إلىريالمليون 256منالتمويليةمحفظتهاصافيحجمزيادةالعــامهذاخـللالشركةاســتطاعت،التنفيذياملستوى على
قدتعثراتأيومواجهةاملاليالشركةمركز لتقويةIFRS-9العاملياملالياملعيار تطبيقفيالشركةإستمرتكذلك،عملياتهاكفاءةلزيادةأنظمتهاأتمتةتطوير فيالشركةإستمرتكمام،2018
 تطرأ

ا
.املؤهلةالسعوديةالكفاءاتإلستقطابالحثيثالشركةسعيضمنوذلكاملميزةالتنفيذيةالكفاءاتمنعددالشركةإستقطبتكما.مستقبل

لتمويلواملتوسطةرةالصغياملنشآتهيئةمعشراكتهافيالتوسعأو ،البنكيةالتمويلتمنسواءالتمويليةمحفظتهامصادر تنويعفياإلستمرار علىالشركةحرصتكما
فياإلستمرار خللمنوكذلك.2019بنهايةريالمليون 108إلى2018فيمليون 30منالبرنامجحجمزادحيثاملباشر غير اإلقراضبرنامجخللمناململكةفيواملتوسطةالصغيرةاملنشآت
.ريالمليون 500بقيمةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةمناملعتمدبرنامجهاضمناإلسلميةللصكوكالثانيللطرحاإلعدادفيالبدءخللمناإلسلميةالصكوكبرنامج

اململكةفيلعملئهاةالشركتقدمهالذيلألفراداإلستهلكيالتمويلمنتجضمنجرير مكتبةعملءلتمويلجرير شركةمعإستراتيجيةشراكةمشروعفيبدأتالشركةأنكما
افقةهللابفضلالشركةحصلتكذلك.السعوديةالعربية إطلقعلىملالعوجاري التجريبيةالبيئةفيباإلقراضجماعيتمويلمنصةاول إطلقعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةمو
.2020للعاماألول الربعفياملنصة

للزملءموصول الشكر و اإلدارة،مجلسفيثـقــتهمعلـىالشركةفياملساهمينالسادةرأسهموعلىبالشركةالعلقةذاتاألطرافلكلوالتقديـر الشـكر بخالـصأتقـدمالختـاموفـي
منالكثير الشركةيهافحققتوالتياإلدارةملجلساألولىالدورةخللالشركةأعمالعلىواإلشرافالشــركةإســتراتيجيةرســمفــيومجهوداتهــماملســتمرةتوجيهاتهــمعلــىاإلدارةمجلــسأعضـاء

واالمتنانالشكر تقديميفوتناال كما،م2019العـامخـللالنجاحـاتمـنمزيـدإلـىمتطلعيـناملخلصـةجهودهـمعلـىالشركةمنسوبيوكافــةالتنفيذيــةاإلدارةإلىبالشكر أتوجهكما.اإلنجازات
افهمتوجيهاتهمعلىالتمويلشركاتعلىللرقابةالعامةباإلدارةممثلةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةللسادة باململكةالتمويلاعلقطواإلستدامةالنمو يحققبمااملستمر ودعمهموإشر
.السعوديةالعربية

رئيس مجلس اإلدارة
أيمن أمين محمد صالح سجيني
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الرؤية والرسالة والقيم
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رؤيتـنـــا

.أن نكون الخيار املفضل لعملئنا من األفراد واملؤسسات والشركات في اململكة العربية السعودية

رسالتنــا

نسعى لتكون عملياتنا مؤسسية عالية األداء والربحّية،•
.نادفهورضاهم محور إهتمامنا عملءنا نعتبر •
.واإلستثمار األمثل للتقنية لإلبداع في خدمة عملئنا التطور التقني نواكب •
.تفعيل دور املسئولية املجتمعية بالشركةال في خدمة املجتمع من خللنسعى للمساهمة في لعب دور فعّ •
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قيمنا
هالنزاه•

التميز•

االبتكار•

ةالرياد•

املسئوليه املجتمعيه•

الشفافيه•
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اإلستراتيجية
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:في التالي2021-2019تتلخص إستراتيجية شركة معالم لألعوام 

التميز املالي •
جودة العمليات •
نمو وتحسين األعمال•
تطوير رأس املال البشري للشركة•
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مجلــس اإلدارة
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مجلس االدارة

العضويةاالســمم

رئيس مجلس اإلدارةأيمن أمين سجيني1

نائب رئيس مجلس اإلدارةماجد رومي الرومي2

العضو املنتدبصالح عبدهللا الصيعري 3

غير تنفيذيخالد صقير الصقير4

غير تنفيذيعبدالعزيز عبدالرحمن الرومي5

غير تنفيذيسلطان محمد الدويش6

مستقلعمرو حسني الطاهر7

مستقلسليمان ناصر القحطاني8

مستقلجون انثوني ساندويك9

مستقلجوس ماريا ماريغومن10
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م2019أبرز قرارات مجلس اإلدارة لعام 

.مليون ريال سعودي100املوافقة على طرح املرحلة الثانية من برنامج الصكوك اإلسالمية بقيمة •

.املوافقة على إضافة نشاط االيجار التمويلي•

.راملوافقة على إستمرار الشركة في الشراكة مع هيئة املنشآت الصغيرة واملتوسطة من خالل برنامج اإلقراض غير املباش•

 ل جنااة و انضااما  كفااا•
 
ءات وطنيااة متصصصااة إعااادة كشااايل ال جنااة التنفيذيااة املنمثقااة عاان مجلااس اإلدارة بتعيااين عضااو غياار تنفيااذي رئيسااا

.كأعضاء مستقلين

سااااة النقااااد العر ااااي املتصصصااااة فااااي التموياااال الجماااااوي باااااإلقراض ا ودخولةااااا فااااي البيئااااة التجريبااااة مل س" قنطاااارة املاليااااة " املوافقااااة علااااى منصااااة •

.السعودي

.عوديةاملوافقة على الشراكة مع شركة جرير في تقديم منتج التمويل اإلستهالكي لعمالء ماتبة جرير باململاة العر ية الس•

.املوافقة على برنامج كفالة•
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لجـان مجلـس اإلدارة
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لجنة المراجعة

:اجتماعات لجنة املراجعة

:  وكان من أبرز قراراتها2019اجتمعت لجنة املراجعة أر عة اجتماعات خالل عا  

. 2020كمراجع حسابات خارجي عن العا  املالي PWCالتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين شركة ❖
.اعتماد خطة عمل إدارة املراجعة الداخلية وإدارة االلتزا  ومكافحة غسل األموال❖
.املراجعة واملوافقة على القوائم املالية الر عية والسنوية❖
.اعتماد تقرير املراجعة الداخلية وتقرير االلتزا ❖
.مراجعة السياسات واإلجراءات الخاصة باإلدارات املرتبطة بال جنة❖
.التعاقد مع ماتب سليمان الخلف للمراجعة الداخلية ملراجعة جميع أعمال الشركة❖

سليمان الهتلن
(مستقل–رئيس اللجنة )

ماجد الرومي 
(عضو غير تنفيذي)

محمد البخاري 
(عضو مستقل )

باتل الباتل
(عضو مستقل )
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لجنة المخاطر واالئتمان

جوس ماريغومن
(مستقل–رئيس اللجنة )

كمال تركستاني
(عضو مستقل )

ليث الشيبان
(عضو مستقل )

.الدوريةواالئتماناملخاطرتقاريراعتماد❖
.اعتماد الالئحة املحدثة لعمل ال جنة والسياسات واإلجراءات الخاصة باإلدارات املرتبطة بها❖
.مراجعة سياسات واالجراءات الخاصة باالئتمان❖

مراجعة واعتماد تصنيف االئتمان الداخلي لشركات❖

اجتماعات لجنة املخاطر واالئتمان

:وكان من أبرز قراراتها2019اجتمعت لجنة املخاطر واالئتمان أربعة اجتماعات خلل عام 
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اللجنة التنفيذية
ماجد رومي الرومي

(يغير تنفيذ–رئيس اللجنة )

محمد الصبيح
(عضو مستقل)

سلطان الدويش
(عضو غير تنفيذي)

افق مع رؤية الشركة وخطتها االستراتيجية• .تحديث الئحة عمل اللجنة التنفيذية بما يتو
.م وعرضها على مجلس اإلدارة2020إعداد خطة العمل في الشركة لعام •
.متابعة األداء واألنشطة التنفيذية•
.االشراف على مشروع الشراكة االستراتيجية مع شركة جرير للتسويق لتمويل عملء جرير•
.االشراف على مشروع الشراكة االستراتيجية مع بنك الرياض لتمويل األفراد•
.االشراف على تشغيل النظام اإللكتروني الجديد لعمليات الشركة•
.مليون ريال، بعد نجاح الطرح األول من البرنامج100االشراف على الطرح الثاني لبرنامج الصكوك اإلسلمية بقيمة •
.متابعة برنامج كفالة املنشآت الصغيرة واملتوسطة وعقود تمويلها مع الشركة•

اجتماعات اللجنة التنفيذية

:م وكان من أبرز قراراتها2019اجتمعت اللجنة التنفيذية ثلثة عشر اجتماع خلل عام 

ماجد العصيمي
(عضو مستقل)

صالح الصيعري . د
نائب رئيس اللجنة )

(وعضو تنفيذي
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لجنة المكافآت والترشيحات

عمرو الطاهر
(مستقل–رئيس اللجنة )

سلطان الدويش
(عضو غير تنفيذي)

ساندويكجون 
(عضو مستقل )

.املوافقة على كعيين عدد من الافاءات التنفيذية بالشركة•
.مراجعة الحوافز واملكافآت لكافة إدارات الشركة والتحقق من اإلطار العا  للموارد المشرية•
2019التوصية ملجلس اإلدارة باملوافقة على منح بونص ملوظفي الشركة عن اداءهم للعا  •
. مراجعة الئحة عمل ال جنة والسياسات واإلجراءات الخاصة باملوارد المشرية•
لعديد من املوافقة على التعاقد مع برنامج والء بلس لخدمة منسو ي الشركة من خالل عمل خصومات مميزة لدى ا•

.مقدمي الخدمات

اجتماعات لجنة املكافآت والترشيحات

:قراراتهاأبرز منوكانم2019عامخللإجتماعينوالترشيحاتاملكافآتلجنةاجتمعت
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اللجنة الشرعية

عبد هللا العمراني. د.أ
(مستقل–رئيس اللجنة )

فهد العيبان.د
(عضو مستقل )

عبد هللا الدخيل. د
(عضو مستقل )

.املوافقة على إجازة أن تتوكل الشركة عن العميل لتسليم مبلغ التمويل لطرف ثالث•
.إجازة آلية عمل منصة قنطرة للتمويل الجماوي باإلقراض•
.املوافقة على إمكانية إعادة التمويل لعميل الشركة املدين وفق الشروط واألحكا •
. اإلجابة على اإلستفسارات الشرعية للشركة و نشاطةا•
. 2019إعتماد التدقيق الشروي لعمليات الشركة للعا  •

اجتماعات اللجنة الشرعية

:م2019أبرز قرارات اللجنة الشرعية خلل عام 



الحوكمة واملخاطر واإللتزام
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ا نظوأنالصحيحبالشكلأعّدتالحساباتسجالتبأناإلدارةمجلسيقر

عدالداخليةالرقابة
ُ
اصلةمو علىالقدرةلديهاالشركةوأنسليمةأسسعلىأ

.نشاطةا

اإلفصاح والشفافية

19



إدارة املخاطر

20

ركة معاالم لتمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة قامت شاالئتمانل حد من مصاطر •
.بإبرا  اتفاقية كعاون مع برنامج كفالة

.إستمرت الشركة في تمويل األفراد وفقا ملبادئ التمويل املسئول •
آليااة إدارتهااا يقاايس تقرياار املخاااطر الر ااع ساانوي أهاام املخاااطر الةااي تحااي  بالشااركة و •

:والتعامل معةا ا ومن أهمةا 
السيولةمصاطر•
اإلئتمانمصاطر•
السوق مصاطر•
املخاطر التشغيلية•



بماتطبيقةامانوضالسعوديالعر يالنقدم سسةمنالصادرةبالتعليماتااللتزا منوالتحققباملتابعةللتمويلمعالمقامت

:تضمنتوالةيالنظاميةاالتشريعاتمعيتالء 

.االئتمانيةللمعلوماتبيانشركةمعالتجاريةاملنشآتلقطاعاالئتمانيةاملعلوماتمشاركةكعميم•
الحقوق أولالتمويأصول فيالتصرفوقواعدالتمويلاشركاتمراقبةلنظا التنفيذيةالالئحةموادبعضكعديلكعميم•

.عنهاالناشئة
.الخاصةاألغراضذاتاملنشآتخاللمنالدينألدواتالتمويلشركاتاصداربشأنكعميم•
.التجاريةللاياناتائتمانيةكسةيالتأيتقديمقبلإلزاميكمتطلب"قوائم"برنامجاستصدا •
.(سجل)التمويلياإليجارعقودلتسجيلالسعوديةالشركةلدىالتمويلياإليجارعقودكسجيل•
.املاليةامل سساتمعللعمالءتواصلقنواتإتاحة•
.الشركةمنسو يمنلعدداإلرهابوتمويلاألموالغسلبمكافحةخاصةتدريميةدوراتبعقدالشركةقامتكما•
.املخاطرتقييممنهجيةواستحداثاإلرهاباوتمويلاألموالغسلمكافحةسياسةبتحديثالشركةقامتكما•

اإللتـــزام ومكافحة غسل األموال 

21



البيانات املالية

22



قائمة املركز املالي
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2018 2019

مخصص الديون المشكوك 16,106,979 7,847,649
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2018 2019

مخصص الزكاة 4,530,918 2,364,742
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قائمة الدخل
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2018 2019

إيرادات 30,597,871 49,127,857
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مصاريف عمومية وإدارية 22,437,063 31,389,683
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النتائج املالية
املاليبالعا مقارنة%60.56قدرهابزيادةريال(49,127,857)وقدرهمبلغ 2019املاليالعا عنالشركةإيراداتإجماليبلغ•

.ريال(30,597,871)اإليراداتفيهبلغتوالذي 2018

 هللة(0.17)بواقعريال(2,576,227)وقدرهمبلغ 2019عا عنالزكاةقبلالر حصافيبلغ•
 
بالعا مقارنةللسةمتقريبا

 هللة(-0.38)بواقعريال(-5,667,233)وقدرهمبلغإلىالخسارةصافيفيهبلغوالةي 2018السابق
 
.للسةمتقريبا

صافيفيهبلغوالةي 2018السابقبالعا مقارنةريال(4,742,403)وقدرهمبلغ 2019عا عنالزكاةبعدالر حصافيبلغ•

.ريال(-1,807,148)وقدرهمبلغإلىالزكاةبعدالخسارة

 2019 العافيولجانهاملجلسجلساتعنولجانهاإلدارةمجلسألعضاءكمكافآتريال1,134,000مبلغإعتمادتم•

. 2019عا فياملساهمينعلىأر احأيتوزيعيتملم•

26
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كة معالم للتمويل وترتكز عليها لتحقيق التنمية المستدامة حيث نرى بأننا جزء ي تتبناها شر
بالمساهمات التوعوية واجب المجتمع وأن خدمتهمنتعد المسؤولية المجتمعية أحد أهم القيم الت 

ورة حيوية للوطن .  وضر

ة أهم وتتمثل كة معالم للتمويل ومشاركاتها خالل الفت  ي المبادرات التاليةمبادرات شر
ر
:الماضية ف

ي مختلف الملتقيات والمعارض عىل مدار العام •
ر
:2019المشاركة ف

ي فعالية -
ر
ي مركز دعم المنشآت"  أسبوع النمو"المشاركة ف

ر
.المقام ف

ي ملتق  -
ر
"  بيبان المدينة"المشاركة ف

ي ملتق  -
ر
"بيبان حائل"المشاركة ف

ي ملتق  -
ر
قية"المشاركة ف "بيبان الشر

ي ملتق  -
ر
"بيبان الرياض"المشاركة ف

ي معرض ومؤتمر القطاع المالي بمدينة الرياض-
ر
.المشاركة ف

ة والمتوسطة بمدينة عرعر- ر األول للمنشآت الصغتر  الداعمير
ي ملتق 

ر
.المشاركة ف

كات الناشئة بمدينة الظهران- ي الملتق  السعودي للشر
ر
.المشاركة ف

ونية بمدينة الدمام- ي ملتق  التجارة اإللكت 
ر
.المشاركة ف

ي مؤتمر -
ر
.والمقاهي بمدينة الرياضالمطاعمالجامع ألهم رواد" مجلس قوت"الرعاية والمشاركة ف

ي ملتق  -
ر
ة بمدينة الرياض" زيدكس"الرعاية والمشاركة ف ونية الداعم للمشاري    ع الصغتر

.للتجارة اإللكت 
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ي جلسات حوارية: •
ر
  قامة ور  العمل والمشاركة ف

ي  -
ر
جلسة حوارية بعنوان "الطر  الجديدة والمبتكرة لالستثمار والتمويل للمنشآت المشاركة ف

ة والمتوسطة" ضمن فعاليات م ة والمتوسطةبادرةالصغتر  . " نماء" لدعم المنشآت الصغتر

ر  ة والمتوسطة ال ي استمر لمدة يومير ر للمنشآت الصغتر  الداعمير
 و ل  ضمن ملتق 

  .1440 ي القعدة  27و  26 
https://twitter.com/MaalemFinancing/status/1155845544474009600?s=20 
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ي نظمتها  رفة الر    -
ي ندوة تعريفية بعنوان "برنام  كفالة والجهات الممولة" الت 

ر
المشاركة ف

ي 
ر
ر التجارية ف  .ه 1440/1/3يوم ا  نير

https://twitter.com/rasschamber/status/1166304484445892609?s=20 
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ي  -
ر
ة والمتوسطة المشاركة ف لقاء التوعية التمويلية لرواد ورائدات ا عمال والمنشآت الصغتر

ي  رفة ب شة بالتعاون مع منشآت والبن  األهىلي . 
ر
 المقام ف

https://twitter.com/Bisha_cci/status/1171172666209972224?s=20 
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ة والمتوسطة  - ي النادي – قامة ورشة عمل بعنوان "تمويل المنشآت الصغتر
ر
 تحديات وحلول" ف

ي بمدينة عرعر بتاري         1441 جمادى ا خرة 10األد  

 https://www.spa.gov.sa/2030581 
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اد األعمال قامة ورشة عمل لل - ي تواجه رو 
 ضمن مؤتمر القطاع تعر   عىل أبرز التحديات الت 

ر كارلتون بتاري       ي الريت 
ر
 2019 أبريل 24المالي ف
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 تقديم  سهيالت خا ة  سيدات األعمال السعوديات.   •

 



شكرا لكم
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