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يشن نيابة عن أعضاء مجلس إدارة رشكة إمكان للتمويل أن أرحب بكم وأشارككم إنجازات رشكة إمكان للتمويل خالل العام المال 2021م من خالل هذا التقرير السنوي والذي
يسلط الضوء عىل نشاط ر
الشكة الرئيس والنتائج المالية.
ً
بداية أود أن أعت عن ر
أوال ثم بالجهود المبذولة من جميع زمالن منسون ر
اعتازي بالنتائج المحققة واالنجازات الموفقة ر
الشكة.
الت لم تكن لتتحقق إال بفضل من هللا
ر
ر
استطاعت ر
الشكة وهلل الحمد مواصلة النمو حيث بلغت محفظة التمويل هذا العام مبلغ  6,685,602,405مليار ريال مقارنة بـ  3,264,752,756مليار ريال ف عام 2020م،
وكذلك حققت ر
الشكة صاف دخل بعد الزكاة والضيبة بمبلغ  463,229,585مليون ريال ،مقارنة بـ  14,433,123مليون يال ف عام 2020م
لمستتنا كما تعودنا منكم دائما لتعزيز وتطوير أداء ر
الكبتة ر
الشكة وتلبية طموحاتنا.
الت كانت ومازالت دافعا
المساهمي ،أتقدم إليكم بالشكر الجزيل عىل ثقتكم
السادة
ر
ر
ر

وف الختام أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع األخوة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة أعضاء فريق العمل ر
بالشكة عىل جهودهم المبذولة ف تطوير
وتنفيذ منهجية العمل لضمان استمرارية وارتقاء ر
الشكة وتطوير األداءوتحقيق العوائد المتوقعة واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعمالء والحد من مخاطر السوق واالئتمان
الت دأبنا عىل تحقيقها بأن ر
والسيولة وتقلبات أسعار الفائدة ،ر
الشكة مستمرة ف العمل والتطوير لمافيه المصلحة العامة ر
تبق إدارة ر
ويبق لنا أن نجدد لكم وعودنا ر
لشكائنا
ومساهمينا الكرام.
وتفضلو بقبول فائق التحية والتقدير،،،

رئيس مجلس اإلدارة
وليد بن عبدهللا المقبل

نبذة عن إمكان للتمويل
تأسست إمكان للتمويل ف يناير 2019م ر
كشكة مملوكة لمضف الراجح بنسبة  %100برأس مال قدره  160,000مليون ريال سعودي لتقديم خدمات التمويل المتوافق مع
الشيعة االسالمية  ،وف شهر ابريل 2020م حصلت ر
احكام ر
الشكة عىل ترخيص البنك المركزي السعودي بمزالة نشاط التمويل االستهالك وتمويل األصول االنتاجية وااليجار
الصغتة ومتوسطة الحجم
التمويىل وتمويل المنشآت
ر
الشكة ف يونيو لعام  2020بزيادة رأس المال إل  500مليون ريال عن طريق إصدار أسهم جديدة ،وقامت ر
هذا وقامت ر
الشكة أيضا ف يناير لعام  2021بزيادة رأس المال مرة
أخرى ليصبح  2مليار ريال عن طريق إصدار أسهم جديدة ،وف شهر يونيو لعام 2021م قامت ر
الشكة بإضافة نشاط تمويل البطاقات االئتمانية بعد أخذ الموافقات الالزمة.

نشاط ر
الشكة الرئيس
يتمثل نشاط ر
الشكة الرئيس بتقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام ر
الشيعة اإلسالمية للعمالء وفقا الحكام نظام مراقبة رشكا التمويل والئحته التنفيذية واألنظمة ذات
العالقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
تتمثل المنتجات الرئيسية ف ر
الشكة ف التمويل الشخص لألفراد ويتضمن التمويل اإلضاف والتمويل متناه الصغر

أهم األحداث الجوهرية واالنجازات لعام 2021م
السيتان فتم تحقيق متطلبات البنك المركزي السعودي والحصول عىل مستوى النضج الثالث
من ناحية األمنر
ر
ر
ر
معايت األمنية للبطاقات اإللكتونية
الحصول عىل شهادة المعيار العالم ألمن بيانات بطاقات الدفع اإللكتون ( )PCI-DSSوالت تتضمن تطبيقر
ر
يتماش مع إطار عمل البنك المركزي السعودي ومعيار األيزو الدول الستمرارية األعمال
فيما يخص إدارة استمرارية األعمال فقد أنشأت إمكان نظام إدارة األعمال بمالتمكي العمالء من الوصول بسهولة والتقدم والحصول عىل
عت الويب والجوال
 خالل العام الحال  ،أطلقت إمكان مجموعة منتجات اإلقراض الشخص الرقمية المتكاملة رر
ً
ر
المنتشة ف جميع أنحاء المملكة
التمويل .باإلضافة إل الخدمة أيضا من خالل الفروع الفعلية المختارة لمضف الراجح
 بدء رالسيتانية
الشكة باالنتقال لبنية تحتيه لتقنية المعلومات مستندة إل الخدمة السحابية لك تضمن سالمة عمالءها من الهجمات
ر

المهمة
تقديم حلول مالية مبتكرةتحقيق المتطلبات المالية للعمالءر
المشتكة مع عمالئنا
-الوصول لالستدامة وتحقيق القيم

الرؤية
الريادة ف تقديم حلول مالية مبتكرة ،وتكون ر
الشكة الخيار األمثل لألفراد ر
والشكات
الصغتة والمتوسطة ف المملكة العربية السعودية
ر

خطة العمل
التوسع ف االستحواذ عىل العمالء-خلق حلول جديدة ومبتكرة لتواكب متطلبات العميل

المعلومات والبيانات المالية
المعايي المحاسبية 2021م

2021

2020

قائمة الدخل

والسبعي من الالئحة
استنادا إل المادة الحادية
ر
معايت
التنفيذية لنظام مراقبة رشكات التمويل تم اتباع
ر
IFRS.المحاسبة الدولية

1,402,050,164

106,902,995

مجموع المصاريف

883,944,690

90,810,763

مراجع الحسابات

الدخل قبل الزكاة

518,105,475

16,092,232

يراجع حسابات الشركة ،شركة ارنست اند يونج

الزكاة ن
والضيبة
ن
صاف الدخل

55,287,976

1,659,109

463,229,585

14,433,123

2021

2020

الموجودات

6,685,602,405

3,264,752,756

الذمم المدينة

6,092,553,958

3,142,480,854

المطلوبات

4,208,111,841

2,750,491,777

القروض

3,774,359,898

2,732,515,670

حقوق ملكية

2,477,490,564

514,260,979

رأس المال

2,000,000,000

500,000,000

ن
صاف الدخل من اإليرادات التشغيلية

المركز المال

مجلس اإلدارة
إن لمجلس اإلدارة مهام ومسؤوليات تمت ممارستها خالل العام المال 2021م سواء كان من خالل المجلس أو من خالل لجانه المنبثقة ،وفيما يىل أهم مسؤوليات وصالحيات
المجلس:
ر
الت من شأنها تحقيق مصلحة ر
االستتيجيات والسياسات والخطط واالجراءات ر
الشكة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميها
 وضعر
ر
 راإلشاف عىل أداء ر
االستتيجية والعمليات الرئيسية
ومؤشات األداء والخطط
الشكة والعمليات الرئيسية واإلدارة العليا
 تحديد مهام وصالحيات اإلدارة التنفيذية ف رالشكة
الشكة والتأكد من ر
االلتام بتطبيق أحكام ر
ست العمل ف ر
التشيعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية واألنظمة الداخلية
 اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية عىل روالسياسات والخطط واإلجراءات ر
الت يضعها مجلس اإلدارة
 الموافقة عىل السياسات واإلجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة وضع ومراقبة نظام إدارة المخاطر ربالشكة لتقييم المخاطر وإدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة

التنفيذيي ف المراكز الرئيسية ،والتأكد من أن ر
وتعيي
 اختيارالموظفي
الشكة لديها سياسة مناسبة إلحالل بديل مناسب يكون مؤهال للعمل ويملك المهارات المطلوبة
ر
ر
ر
 -التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات المالية ومالئمة آلية اإلفصاح

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2021م
لم يتقاض أعضاء مجلس اإلدارة أي مكافآت أو بدالت خالل العام

أعضاء مجلس اإلدارة

الت تضمن نجاح ر
الت تمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة ر
بالختات الواسعة ر
يتمتع أعضاء مجلس إدارة ر
الشكة ومنافستها ف سوق التمويل
الشكة
ر
بالمملكة ،وفيما يىل بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة:

المنصب

اسم العضو
وليد عبدهللا المقبل

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالرحمن عبدهللا الفدى

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالعزيز سعد الرصيص

عضو

ماجد صالح الراجح

عضو

عبدهللا صالح العمري

عضو

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
تواري خ انعقاد المجلس

اسم العضو

22/3/2021م

30/6/2021م

27/12/2021م

5/12/2021م

✓

✓

✓

عبدالرحمن الفدى

✓

✓

✓

✓

عبدالعزيز الرصيص

✓

✓

✓

✓

ماجد الراجح

✓

لم يحض

✓

✓

✓

✓

✓

وليد المقبل

عبدهللا العمري

لم تبدأ عضويته

لم تبدأ عضويته

صالح الزميع

✓

استقال من المجلس

سعود بن غنيم

✓

استقال من المجلس

لجنة المراجعة
من ضمن مهام لجنة المراجعة مايىل:
الخارجيي عىل أن تكون الموافقة النهائية من قبل الجمعية العامة،
اجعي
ر
تعيي المر ر
تعيي او إعادة ر
 التوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عىل راجعي
الخارجيي
المرشحي
بالختة الالزمة لمراجعة أعمال رشكات التمويل.
ر
ويشمل هذا ضمان تمتع المر ر
ر
ر
الشكة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ف ر
الخارجيي عن ر
الشكة.
اجعي
ر
 التأكد من استقالل المر ر التأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخىل ف أداء مهامهم ،والتحقق من عدم وجود أي قيد عىل أعمالهم أو وجودمايمكن أن يؤثر سلبا عىل أعمالهم.
حضور لجنة المراجعة
اسم العضو
محمد السليمان
أيمن أبو عمارة
ابراهيم اللحيدان
المطتي
عبيد
ر

18/2/2021
✓
لم تبدأ عضويته
✓
✓

تواري خ انعقاد اللجنة
24/10/2021
1/8/2021
21/4/2021
استقال من اللجنة
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

لجنة المخاطر واالئتمان
من ضمن مهام لجنة المخاطر واالئتمان مايىل:
 مراجعة سياسات إدارة المخاطر والرفع فيها للمجلس الموافقة عىل خطة الطوارئ ف حال الكوارث والـتأكد من إجراء اختبارات راإلشاف عىل تقرير المخاطر الذي يرفع للبنك المركزي بشكل ربــع سنوي
والتعيي والتقييم والرقابة عىل مدير إدارة المخاطر
 تقييم سالمة وكفاية مهام إدارة المخاطر،ر

حضور لجنة المخاطر واالئتمان
اسم العضو
عبدالعزيز الرصيص
صالح الزميع
سعود بن غنيم
وليد المقبل
ماجد الراجح

26/5/2021
✓
لم يحض
✓
لم تبدأ عضويته
لم تبدأ عضويته

تواري خ انعقاد اللجنة
30/12/2021 18/11/2021
✓
✓
استقال من اللجنة
استقال من اللجنة
✓
✓
✓
✓

المخاطر المحيطة ر
بالشكة
ن
تتعامل رشكة إمكان مع العديد من المخاطر الت يمكن أن نلخصها ف اآلت:
مخاطر االئتمان وه مخاطر عدم قدرة العمالء عىل اإليفاء ربالتاماتهم تجاه ر
الشكة.
الشكة المختلفة بسبب خلل ف األنظمة واإلجراءات أو أخطاء ر
مخاطر تشغيلية تتعلق بمشاكل تنتج عن عمليات ربشية.
أكت خدماتها بطريقة ر
الت تعتمد أساسا عىل تقنية المعلومات ف إدارة أعمالها وتقدم ر
الشكة ر
سيتانية نتيجة طبيعة عمل ر
الكتونية.
-مخاطر ر

قرارات البنك المركزي التنفيذية
موضوع المخالفة
مخالفة تعليمات البنك المركزي
ر
اإلشافية و الرقابية
مخالفة تعليمات البنك المركزي
الخاصة بحماية العمالء
مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة
ببذل العناية الواجبة ف مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

السنة المالية السابقة ()2020
عدد القرارات إجمال مبلغ الغرامات
المالية بالريال السعودي
التنفيذية

السنة المالية الحالية ()2021
إجمال مبلغ الغرامات المالية
عدد القرارات
بالريال السعودي
التنفيذية

1

225,000

3

1,570,000

-

-

-

-

-

-

-

-

الخطط المستقبلية
التوسع ف تغطية األفراد ر
الصغتة والمتوسطة
والشكات
ر
االرتقاء بتجربة العميل

تبت التقنية
لتحسي العمليات الداخلية
ر
تطوير المقدرات ف تحليل البيانات للعمل عىل الفرص الجديدة
طرح حلول تمويلية تواكب تطلعات العمالء

خاتمة
الت حققتها ر
يعت مجلس اإلدارة عن تقديره لالنجازات ر
يعت أعضاء مجلس اإلدارة عن شكرهم
الشكة خالل العام المال 2021م  ،كما ر
ر
ر
واإلشافية وجميع فريق العمل ر
بالشكة عىل دعمهم وثقتهم وتعاونهم وجهودهم المخلصة
للمساهمي والجهات الرقابية
وتقديرهم
ر
الت كانت بعد فضل هللا وتوفيقه العامل الرئيس لتطور ر
ر
الشكة وزيادة حجم أعمالها.

مجلس إدارة رشكة إمكان للتمويل

