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للعام املالي  2019م
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السادة مساهمي الشركة ،يسرني أن أقدم بين يديكم التقريــر الســنوي ملجلــس اإلدارة للعــام املالــي 2019م ،والذي حققت فيه شركة معالم للتمويل  -بفضل هللا تعالى ثم بجهود
ا
فريق العمل على كافة املستويات اإلدارية  -إنجازات على املستوى االستراتيجي والتنفيذي والتـي سـيتم عرضهـا تفصيل فـي هـذا التقريـر ،كمـا سـيتم استعراض أبـرز التحـوالت فـي مسـيرة معالم
للتمويل ومركزهـا املالـي خـلل العـام املنتهـي فـي  2019 / 12 / 31م .لقد قامت الشركة بتوفيق هللا تعا لى الدخول في العديد من الشراكات االستراتيجية التي مكنت الشركة من زيادة مبيعاتها
وتجاوزت نقطة التعادل وتحقيق الربحية بفضل هللا تعالى.
على املستوى التنفيذي  ،اســتطاعت الشركة خـلل هذا العــام زيادة حجم صافي محفظتها التمويلية من  256مليون ريال إلى  339مليون بزيادة قرابة  %32مقارنة بالعام املاض ي
 2018م ،كما إستمرت الشركة في تطوير أتمتة أنظمتها لزيادة كفاءة عملياتها  ،كذلك إستمرت الشركة في تطبيق املعيار املالي العاملي  IFRS-9لتقوية مركز الشركة املالي ومواجهة أي تعثرات قد
ا
تطرأ مستقبل .كما إستقطبت الشركة عدد من الكفاءات التنفيذية املميزة وذلك ضمن سعي الشركة الحثيث إلستقطاب الكفاءات السعودية املؤهلة.
كما حرصت الشركة على اإلستمرار في تنويع مصادر محفظتها التمويلية سواء من التمويلت البنكية  ،أو التوسع في شراكتها مع هيئة املنشآت الصغيرة واملتوسطة لتمويل
املنشآت الصغيرة واملتوسطة في اململكة من خلل برنامج اإلقراض غير املباشر حيث زاد حجم البرنامج من  30مليون في  2018إلى  108مليون ريال بنهاية  . 2019وكذلك من خلل اإلستمرار في
برنامج الصكوك اإلسلمية من خلل البدء في اإلعداد للطرح الثاني للصكوك اإلسلمية ضمن برنامجها املعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي بقيمة  500مليون ريال.
كما أن الشركة بدأت في مشروع شراكة إستراتيجية مع شركة جرير لتمويل عملء مكتبة جرير ضمن منتج التمويل اإلستهلكي لألفراد الذي تقدمه الشركة لعملئها في اململكة
العربية السعودية .كذلك حصلت الشركة بفضل هللا مو افقة مؤسسة النقد العربي السعودي على إطلق اول منصة تمويل جماعي باإلقراض في البيئة التجريبية وجاري العمل على إطلق
املنصة في الربع األول للعام .2020
وفـي الختـام أتقـدم بخالـص الشـكر والتقديـر لكل األطراف ذات العلقة بالشركة وعلى رأسهم السادة املساهمين في الشركة علـى ثـقــتهم في مجلس اإلدارة ،والشكرموصول للزملء
أعضـاء مجلــس اإلدارة علــى توجيهاتهــم املســتمرة ومجهوداتهــم فــي رســم إســتراتيجية الشــركة واإلشراف على أعمال الشركة خلل الدورة األولى ملجلس اإلدارة والتي حققت فيها الشركة الكثير من
اإلنجازات .كما أتوجه بالشكر إلى اإلدارة التنفيذيــة وكافــة منسوبي الشركة علـى جهودهـم املخلصـة متطلعيـن إلـى مزيـد مـن النجاحـات خـلل العـام 2019م  ،كما ال يفوتنا تقديم الشكر واالمتنان
للسادة مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة باإلدارة العامة للرقابة على شركات التمويل على توجيهاتهم وإشر افهم ودعمهم املستمر بما يحقق النمو واإلستدامة لقطاع التمويل باململكة
العربية السعودية.
رئيس مجلس اإلدارة
أيمن أمين محمد صالح سجيني
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الرؤية والرسالة والقيم

4

رؤيتـن ــا
أن نكون الخياراملفضل لعملئنا من األفراد واملؤسسات والشركات في اململكة العربية السعودية.

رسالتنــا
•
•
•
•
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ّ
والربحية،
نسعى لتكون عملياتنا مؤسسية عالية األداء
نعتبرعملءنا محورإهتمامنا ورضاهم هدفنا.
نواكب التطورالتقني واإلستثماراألمثل للتقنية لإلبداع في خدمة عملئنا .
نسعى للمساهمة في لعب دور ّ
فعال في خدمة املجتمع من خلل تفعيل دوراملسئولية املجتمعية بالشركة.

قيمنا
•
•
•
•
•
•
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النزاهه
التميز
االبتكار
الريادة
املسئوليه املجتمعيه
الشفافيه

اإلستراتيجية
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تتلخص إستراتيجية شركة معالم لألعوام  2021-2019في التالي:
•
•
•
•
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التميزاملالي
جودة العمليات
نمو وتحسين األعمال
تطويررأس املال البشري للشركة

مجلــس اإلدارة
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مجلس االدارة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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االســم
أيمن أمين سجيني
ماجد رومي الرومي
صالح عبدهللا الصيعري
خالد صقير الصقير
عبدالعزيز عبدالرحمن الرومي
سلطان محمد الدويش
عمرو حسني الطاهر
سليمان ناصر القحطاني
جون انثوني ساندويك
جوس ماريا ماريغومن

العضوية
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
العضو املنتدب
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل

أبرز قرارات مجلس اإلدارة لعام  2019م

•
•
•
•
•
•
•
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املوافقة على طرح املرحلة الثانية من برنامج الصكوك اإلسالمية بقيمة  100مليون ريال سعودي.
املوافقة على إضافة نشاط االيجار التمويلي.
املوافقة على إستمرار الشركة في الشراكة مع هيئة املنشآت الصغيرة واملتوسطة من خالل برنامج اإلقراض غير املباشر.
إعااادة كشااايل ال جنااة التنفيذيااة املنمثقااة عاان مجلااس اإلدارة بتعيااين عضااو غياار تنفيااذي رئيسااا ل جنااة و انضااما كفاااءات وطنيااة متصصصااة
كأعضاء مستقلين.
املوافق ااة عل ااى منص ااة " قنط اارة املالي ااة " املتصصص ااة ف ااي التموي اال الجم اااوي ب اااإلقراض ا ودخولة ااا ف ااي البيئ ااة التجريب ااة مل سس ااة النق ااد العر ااي
السعودي.
املوافقة على الشراكة مع شركة جرير في تقديم منتج التمويل اإلستهالكي لعمالء ماتبة جرير باململاة العر ية السعودية.
املوافقة على برنامج كفالة.

لجـان مجلـس اإلدارة
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لجنة المراجعة
سليمان الهتلن
(رئيس اللجنة – مستقل)
باتل الباتل
)عضو مستقل (

محمد البخاري
(عضو مستقل )

اجتماعات لجنة املراجعة:
اجتمعت لجنة املراجعة أر عة اجتماعات خالل عا  2019وكان من أبرز قراراتها:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
13

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين شركة  PWCكمراجع حسابات خارجي عن العا املالي . 2020
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.

ماجد الرومي
(عضو غيرتنفيذي)

لجنة المخاطر واالئتمان
جوس ماريغومن
(رئيس اللجنة – مستقل)
كمال تركستاني
)عضو مستقل (

ليث الشيبان
)عضو مستقل (

اجتماعات لجنة املخاطرواالئتمان
اجتمعت لجنة املخاطر واالئتمان أربعة اجتماعات خلل عام  2019وكان من أبرزقراراتها:
❖
❖
❖
❖
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اعتماد تقارير املخاطر واالئتمان الدورية.
اعتماد الالئحة املحدثة لعمل ال جنة والسياسات واإلجراءات الخاصة باإلدارات املرتبطة بها.
مراجعة سياسات واالجراءات الخاصة باالئتمان.
مراجعة واعتماد تصنيف االئتمان الداخلي لشركات

اللجنة التنفيذية
ماجد رومي الرومي
(رئيس اللجنة – غيرتنفيذي)
سلطان الدويش
(عضو غيرتنفيذي)

محمد الصبيح
(عضو مستقل)

ماجد العصيمي
(عضو مستقل)

اجتماعات اللجنة التنفيذية
اجتمعت اللجنة التنفيذية ثلثة عشراجتماع خلل عام 2019م وكان من أبرز قراراتها:
•
•
•
•
•
•
•
•
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تحديث الئحة عمل اللجنة التنفيذية بما يتو افق مع رؤية الشركة وخطتها االستراتيجية.
إعداد خطة العمل في الشركة لعام 2020م وعرضها على مجلس اإلدارة.
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.
االشراف على الطرح الثاني لبرنامج الصكوك اإلسلمية بقيمة  100مليون ريال ،بعد نجاح الطرح األول من البرنامج.
متابعة برنامج كفالة املنشآت الصغيرة واملتوسطة وعقود تمويلها مع الشركة.

د .صالح الصيعري
(نائب رئيس اللجنة
وعضو تنفيذي)

لجنة المكافآت والترشيحات
عمرو الطاهر
(رئيس اللجنة – مستقل)
جون ساندويك
)عضو مستقل (

سلطان الدويش
(عضو غيرتنفيذي)
اجتماعات لجنة املكافآت والترشيحات

اجتمعت لجنة املكافآت والترشيحات إجتماعين خلل عام 2019م وكان من أبرزقراراتها:
•
•
•
•
•
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املوافقة على كعيين عدد من الافاءات التنفيذية بالشركة.
مراجعة الحوافز واملكافآت لكافة إدارات الشركة والتحقق من اإلطار العا للموارد المشرية.
التوصية ملجلس اإلدارة باملوافقة على منح بونص ملوظفي الشركة عن اداءهم للعا 2019
مراجعة الئحة عمل ال جنة والسياسات واإلجراءات الخاصة باملوارد المشرية.
املوافقة على التعاقد مع برنامج والء بلس لخدمة منسو ي الشركة من خالل عمل خصومات مميزة لدى العديد من
مقدمي الخدمات.

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

د.فهد العيبان
)عضو مستقل (

اجتماعات اللجنة الشرعية

أبرز قرارات اللجنة الشرعية خلل عام 2019م:
•
•
•
•
•
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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.
إعتماد التدقيق الشروي لعمليات الشركة للعا . 2019

الحوكمة واملخاطرواإللتزام
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اإلفصاح والشفافية
يقر مجلس اإلدا ة بأن سجالت الحسابات ّ
أعدت بالشكل الصحيح وأن نظا
ر
ُ
الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وأن الشركة لديها القدرة على مواصلة
نشاطةا.
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إدارة املخاطر
• ل حد من مصاطراالئتمان لتمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة قامت شركة معاالم
بإبرا اتفاقية كعاون مع برنامج كفالة.
• إستمرت الشركة في تمويل األفراد وفقا ملبادئ التمويل املسئول.
• يقاايس تقرياار املخاااطر الر ااع ساانوي أهاام املخاااطر الةااي تحااي بالشااركة وآليااة إدارتهااا
والتعامل معةا ا ومن أهمةا :
• مصاطر السيولة
• مصاطر اإلئتمان
• مصاطر السوق
• املخاطر التشغيلية
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اإللت ــزام ومكافحة غسل األموال
قامت معالم للتمويل باملتابعة والتحقق من االلتزا بالتعليمات الصادرة من م سسة النقد العر ي السعودي وضمان تطبيقةا بما
يتالء مع التشريعات النظاميةا والةي تضمنت:
•
•
•
•
•
•
•
•
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كعميم مشاركة املعلومات االئتمانية لقطاع املنشآت التجارية مع شركة بيان للمعلومات االئتمانية.
كعميم كعديل بعض مواد الالئحة التنفيذية لنظا مراقبة شركات التمويلا وقواعد التصرف في أصول التمويل أو الحقوق
الناشئة عنها.
كعميم بشأن اصدار شركات التمويل ألدوات الدين من خالل املنشآت ذات األغراض الخاصة.
استصدا برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي كسةيالت ائتمانية للايانات التجارية.
كسجيل عقود اإليجار التمويلي لدى الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي (سجل).
إتاحة قنوات تواصل للعمالء مع امل سسات املالية.
كما قامت الشركة بعقد دورات تدريمية خاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعدد من منسو ي الشركة.
كما قامت الشركة بتحديث سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابا واستحداث منهجية تقييم املخاطر.

البيانات املالية
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قائمة املركزاملالي
إجمالي المحفظة

مخصص الديون المشكوك

2019

2018

7,847,649

16,106,979

18,000,000

450,000,000

16,000,000

400,000,000

14,000,000

350,000,000

12,000,000

300,000,000

10,000,000

250,000,000
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200,000,000

6,000,000
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4,000,000

100,000,000

2,000,000
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0
مخصص الديون المشكوك

2019
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412,030,624

335,782,457

حقوق المساهمين
146,000,000
145,000,000
144,000,000
143,000,000
142,000,000

141,000,000
140,000,000
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2019

2018

146,604,110

إجمالي المحفظة

مخصص الزكاة
147,000,000

141,861,707

0

139,000,000
حقوق المساهمين
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2018

2,364,742

4,530,918

5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
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1,000,000
500,000
0
مخصص الزكاة

قائمة الدخل
مبيعات

إيرادات

340,000,000

60,000,000
50,000,000

330,000,000
40,000,000
320,000,000

30,000,000
20,000,000

310,000,000

10,000,000
2019

2018

49,127,857

30,597,871

0

2019

2018

إيرادات

312,017,020

329,302,198
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2019
2,576,227

)(5,667,233

مبيعات

مصاريف عمومية وإدارية

اجمالي الدخل قبل الزكاة
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31,389,683

22,437,063

مصاريف عمومية وإدارية

املؤشرات املالية
مصاريف عمومية وإدارية  :مبيعات

إيرادات  :إجمالي المحفظة
14.00%
11.92%

12.00%
9.11%

12.00%
10.06%
10.00%

10.00%
6.81%

8.00%

8.00%
6.00%

6.00%
4.00%

4.00%

2.00%

2.00%
0.00%
2019

2018

2019

العائد على حقوق الملكية ()Return on equity
2019

0.00%
2018

الخصوم  :حقوق المساهمين ()Debt : Equity

2018

3.23%

1.80
3.50%

1.75

1.75
1.70

2.50%

1.65
1.60

1.50%
1.50

1.55
1.50

0.50%

1.45
-0.50%

1.40
1.35

-1.27%
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-1.50%

2019

2018

النتائج املالية
•

بلغ إجمالي إيرادات الشركة عن العا املالي  2019مبلغ وقدره ( )49,127,857ريال بزيادة قدرها  % 60.56مقارنة بالعا املالي
 2018والذي بلغت فيه اإليرادات ( )30,597,871ريال.

•

بلغ صافي الر ح قبل الزكاة عن عا  2019مبلغ وقدره ( )2,576,227ريال بواقع ( )0.17هللة تقريبا للسةم مقارنة بالعا

السابق  2018والةي بلغ فيه صافي الخسارة إلى مبلغ وقدره ( )- 5,667,233ريال بواقع ( )-0.38هللة تقريبا للسةم.
•

بلغ صافي الر ح بعد الزكاة عن عا  2019مبلغ وقدره ( )4,742,403ريال مقارنة بالعا السابق  2018والةي بلغ فيه صافي
الخسارة بعد الزكاة إلى مبلغ وقدره ( )- 1,807,148ريال.

26

•

تم إعتماد مبلغ  1,134,000ريال كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه عن جلسات املجلس ولجانه في العا 2019

•

لم يتم توزيع أي أر اح على املساهمين في عا . 2019

املسئولية املجتمعية
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الت تتبناها رشكة معالم للتمويل وترتكز عليها لتحقيق التنمية المستدامة حيث نرى بأننا جزء من المجتمع وأن خدمته بالمساهمات التوعوية واجب
تعد المسؤولية المجتمعية أحد أهم القيم ي
ر
وضورة حيوية للوطن.
ر
وتتمثل أهم مبادرات رشكة معالم للتمويل ومشاركاتها خالل الفتة الماضية يف المبادرات التالية:
ر
المشاركة يف مختلف الملتقيات والمعارض عىل مدار العام :2019
ر
ر
 المشاركة يف فعالية "أسبوع النمو" المقام يف مركز دعم المنشآت.ر
 المشاركة يف ملتق "بيبان المدينة"ر
 المشاركة يف ملتق "بيبان حائل" المشاركة رف ملتق "بيبان رالشقية"
ي
ر
 المشاركة يف ملتق "بيبان الرياض"ر
المال بمدينة الرياض.
 المشاركة يف معرض ومؤتمر القطاعي
ر
رر
الصغتة والمتوسطة بمدينة عرعر.
الداعمي األول للمنشآت
 المشاركة يف ملتقر
 المشاركة رف الملتق السعودي رللشكات الناشئة بمدينة الظهران.
ي
ر
 المشاركة يف ملتق التجارة اإللكتونية بمدينة الدمام.ر
والمقاه بمدينة الرياض.
 الرعاية والمشاركة يف مؤتمر "مجلس قوت" الجامع ألهم رواد المطاعمي
ر
الصغتة بمدينة الرياض.
 الرعاية والمشاركة يف ملتق "زيدكس" للتجارة اإللكتونية الداعم للمشاري عر

•
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ر
• قامة ور العمل والمشاركة يف جلسات حوارية:
ر
 المشاركة يف جلسة حوارية بعنوان "الطر الجديدة والمبتكرة لالستثمار والتمويل للمنشآتالصغتة والمتوسطة.
الصغتة والمتوسطة" ضمن فعاليات مبادرة " نماء" لدعم المنشآت
ر
ر
ر ر
ر ر
يومي
الصغتة والمتوسطة ال ي استمر لمدة
الداعمي للمنشآت
و ل ضمن ملتق
ر
 26و  27ي القعدة . 1440
https://twitter.com/MaalemFinancing/status/1155845544474009600?s=20
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-

ر
ف ندوة تعريفية بعنوان "برنام
المشاركة ي
ر
ر ر
ني 3/1/1440ه .
ف يوم ا
التجارية ي

الت نظمتها
كفالة والجهات الممولة"
ي

https://twitter.com/rasschamber/status/1166304484445892609?s=20

30

رفة الر

-

ر
الصغتة والمتوسطة
المشاركة يف لقاء التوعية التمويلية لرواد ورائدات ا عمال والمنشآت
ر
ر
األهىل.
المقام يف رفة ب شة بالتعاون مع منشآت والبن
ي
https://twitter.com/Bisha_cci/status/1171172666209972224?s=20

31

-

ر
الصغتة والمتوسطة – تحديات وحلول" يف النادي
قامة ورشة عمل بعنوان "تمويل المنشآت
ر
األد ي بمدينة عرعر بتاري  10جمادى ا خرة 1441
https://www.spa.gov.sa/2030581
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-
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الت تواجه رواد األعمال ضمن مؤتمر القطاع
تعر عىل أبرز التحديات
قامة ورشة عمل لل
ي
ر
ر
 24أبريل 2019
الريت كارلتون بتاري
المال يف
ي

• تقديم سهيالت خا ة سيدات األعمال السعوديات.
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شكرا لكم
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