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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 08

،،

،،

يوسف عبدهللا الشالش
      رئيس مجلس اإلدارة

نيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة يســرني تقديــم التقريــر 
الســنوي للشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن عــن 

السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

قــوي  مالــي  أداء  الشــركة  شــهدت 
حيــث  الســابقة  األعــوام  خــالل 
حافظــت علــى هوامــش ربــح عاليــة 
فــي  التباطــؤ  مــن  الرغــم  علــى 
األوضــاع اإلقتصاديــة العامــة نتيجــة 
لجائحــة كورونــا حيــث انهــا رغمــًا عــن 
مــن  الشــركة  تمكنــت  ذلــك 
و  أعمالهــا  تنميــة  فــي  اإلســتمرار 
اإلرتقــاء بجــودة خدماتهــا التمويليــة 
العقاريــة، حيــث أن صافــي األربــاح 
بنســبة� ارتفعــت  قــد  ����� للعــام 
����مقارنــة العــام الســابق وبلــغ 

 �����العائد على حقوق الملكية 
كمــا أن اتخــاذ قــرار إدراج ����مــن 
أســهم الشــركة فــي ســوق األســهم 
تتويجــًا  يمثــل  "تــداول"  الســعودية 
لجهــود الشــركة فــي تعزيــز مكانتهــا 
كشــركة رائــدة فــي مجــال التمويــل 

العقاري،

وفــــي الختــــام، أعبــر وزمالئــي أعضــاء 
مجلــــس اإلدارة عــــن فائــق االمتنــان 
والتقديــــر لقائــــد مســــيرتنا المباركـة، 
ــريفين وســـمو  ــادم الحرميـــن الشـ خـ
ولـــي عهـــده األميـــن أيدهـــم هللا، لمـــا 
ظـــل  فـــي  الغاليـــة  بالدنـــا  تحققـــه 
إنجــازات  مــن  الحكيمـــة  قيادتهـــم 
وازدهار كمـا نعبـر عـن الشـكر الجزيـل 
للبنـك المركـزي السـعودي وأعضـاء 
لنصائحهــــم  الشــــرعية  الهيئـــة 
ونتقــــدم  القيمــــة.  وإرشــــاداتهم 
أيضــا  واالمتنــــان  بالشــــكر 
لمســــاهمينا وعمالئنــــا ومــــع فائـــق 
االعتـــزاز بمواردنـــا البشـــرية المبدعـة 
التـــي ســـاهمت بتفانيهـــا ومثابرتهـــا 
أشــكر  كمـــا  أهدافنـــا.  تحقيـــق  فـــي 
اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة وجميــع 
منســوبيها وكذلــك الشــكر موصول 
لزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى 
القيمــة. ومســاندتهم  دعمهــم 

النجاحــات  ســياق  فــي  ينــدرج  كمــا 
الكبــرى التــي حققتهــا الشــركة فــي 
فتــرة وجيــزة، مرتكــزة علــى كفــاءات 
فريــق عمــل يمتــاز بخبــرات واســعة 
عاليــة  وإنتاجيــه  المجــال  هــذا  فــي 
األهــداف  تحقيــق  علــى  وحــرص 
االســتراتيجية، كمــا تســتمر الشــركة 
اســتراتيجية  نمــو  خطــط  بتطبيــق 
العمليــات  كفــاءة  مبــدأ  واعتمــاد 
تعظيــم  بهــدف  التشــغيلية 
فــي  التكاليــف  وخفــض  اإليــرادات 
وشــامل  قــوي  حوكمــة  إطــار 
ــى  ــع المؤسســي عل لتكريــس الطاب
إجــراءات وسياســات الشــركة، فيمــا 
وواجبــات  أدوار  تطويــر  تــم 
اإلدارة،  مجلــس  ومســؤوليات 
ولجان المجلــس، واإلدارة التنفيذية، 
مــع  تماشــياً  العامــة  والجمعيــات 
اللوائح التنظيمية المطبقة كالئحة 
حوكمة الشــركات ونظام الشــركات.



أبرز األرقام المالية 09

إجمالي اإليرادات

إجمالي التكاليف

صافي األرباح قبل الزكاة وضربية الدخل

صافي األرباح بعد الزكاة وضربية الدخل

إجمالي حقوق المساهمين
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العائد على حقوق الملكية 
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295.23
مليون ريال سعودي

176.22
مليون ريال سعودي

119.01
مليون ريال سعودي

103.20
مليون ريال سعودي

1,689.93
مليون ريال سعودي

303.34
مليون ريال سعودي

205.77
مليون ريال سعودي

97.58
مليون ريال سعودي

85.12
مليون ريال سعودي

1,586.07
مليون ريال سعودي

6.11%

5.37%



تتمثــل األهــداف  الرئيســة للشــركة فــي تقديــم منتجــات و حلــول التمويــل العقــاري الســكني والتجــاري المبتكــرة وتوفيرها 
لقطــاع األفــراد وفقــًا لمعاييــر الشــريعة اإلســالمية، متســلحون بعــون هللا وتوفيقــه ومــن ثــم بالخبــرات العريقــة التــي 
البنــك العربــي الوطنــي وشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري  تمتلكهــا الشــركة.كما تعتــز الشــركة بشــراكتها مــع 
ومؤسســة التمويــل الدوليــة وعــدد مــن المســتثمرين األفراد.تضــم الشــركة نخبــة مــن الموظفيــن المدربيــن وفريــق 
تنفيــذي محتــرف يتألــف مــن مجموعــة مــن الكفــاءات المتميــزة مــن ذوي الخبــرات المحليــة والدوليــة فــي مجــال التمويــل 
العقــاري، كمــا تتمتــع الشــركة بهيــكل ونظــام تقنــي مميــز وحديــث يرتكــز علــى آخــر مــا توصلــت إليــه صناعــة تقنيــة 

المعلومات لضمان رضى العمالء، وهو الهدف السامي الذي تعمل الشركة دوًما على تحقيقه. 

النسبة المئوية االسم 

البنك العربي الوطني

شركة دار األركان للتطوير العقاري

شركة مملكة التقسيط للتجارة

يوسف بن عبد هللا الشالش

طارق بن علي الجار هللا

هذلول بن صالح الهذلول

مؤسسة التمويل الدولية

عبد اللطيف بن عبد هللا الشالش

شركة إنماء المدائن

شركة دعائم الخليج

المجموع الكلي 

عدد األسهم
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قيمة األسهم
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اسم الشركة

�����الشركة السعودية لتسجيل العقود

نسبة
 ملكية الشركة

تسجيل عقود
 اإليجار التمويلي

نشاط الشركة
 الرئيسي

المملكة العربية
 السعودية

الرياض

محل الرئيسي
 لعمليات الشركة

محل تأسيس
الشركة

بيان بأسماء الشركات المساهمة بها الشركة السعودية لتمويل المساكن

لمحة عامة حول الشركة 10

تأسســت الســعودية لتمويــل المســاكن (ســهل) فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية وهــي شــركة 
�وتاريخ ����������هـ الموافق ����������م.����������مســاهمة مقفلة مســجلة بموجب الســجل التجاري رقم :
كمــا أن الشــركة مرخصــة مــن البنــك المركــزي الســعودي لمزاولــة نشــاط التمويــل العقــاري بموجــب الترخيــص رقــم

����م.�������هـ الموافق �����������وتاريخ�������ع ش/ �� 
رأس مال الشــركة  �������������  ريال ســعودي مدفوع بالكامل ومقســم إلى ����مليون ســهم قيمة الســهم الواحد 

�ريال سعودي.��

المملكة العربية
 السعودية

الرياض

رأس المال

������������
ريال سعودي
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منــذ تأسيســها فــي األول مــن شــهر ينايــر ٢٠٠٨م أصبحــت الســعودية لتمويــل المســاكن (ســهل) مــن الشــركات الرائــدة فــي 
ميــدان التمويــل اإلســالمي الموجــه لتلبيــة االحتياجــات الســكنية األساســية للعمــالء في الســوق الســعودي ومســاعدتهم 
علــى إيجــاد الحلــول لتمويــل مســكن األحــالم مــع االلتــزام بأحــكام الشــريعة االســالمية حيــث أن وجــود هيئــة رقابــة شــرعية 
يضمــن مطابقــة كافــة المنتجــات والخدمــات ألحــكام وقواعــد الشــريعة االســالمية. وقــد اســتطاعت ســهل خــالل هــذه 
المــدة مــن انطالقتهــا أن تحقــق قفــزة نوعيــة علــى مســتوى االنجــازات واهتمامهــا برضــى العميــل كهــدف أســمى تســعى 
لتحقيقــه، حيــث حرصــت الشــركة منــذ البدايــة علــى تقديــم خدماتهــا بمهنيــة وجــودة عاليــة وذلــك بالســعي الــدؤوب لخدمــة 

الوطن بما يعود بالنفع على المجتمع والفرد.

قيمنا

المســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة ���	�فــي رفــع نســبة التملــك مــن خــالل تمويــل المواطنيــن عبــر حلــول 
مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

رؤيتنانوع العضوية

نســعى لتقديــم حلــول تمويليــة متنوعــة تلبــي احتياجــات كافــة شــرائح العمــالء المتــالك عقاراتهــم بــكل يســر 
وسهولة عبر أحدث التقنيات.

مهمتنانوع العضوية

     تطوير قنوات التواصل مع العمالء                                                     تسهيل رحلة العميل بإجراءات ميسرة
     بيئة متطورة ونمو مستدام

قيمنانوع العضوية



يعمــل مجلــس إدارة الســعودية لتمويــل المســاكن علــى اســتمرار تركيــز الشــركة وفريــق اإلدارة علــى تحقيــق األهــداف 
والغايــات االســتراتيجية وفقــًا لرؤيــة الشــركة ورســالتها وأهدافهــا. يتكــون مجلــس اإلدارة مــن أحــدى عشــر عضــوًا 
ــرز القيــادات ممــن يمتلكــون خبــرة واســعة ويتولــون مســؤولية وضــع اســتراتيجية الشــركة  ويضــم مجلــس اإلدارة أب

وأساسيات عملها وتوجيه األداء اإلداري والمالي والرقابي. 

أعضاء مجلس اإلدارة 12

أعضاء مجلس ادارة الشركة السعودية لتمويل المساكن وتصنيف ا�عضاء 

نوع العضوية
االسم 

(تنفيذي – غير تنفيذي– مستقل)

نوع العضوية

األستاذ/  يوسف عبدهللا الشالش

األستاذ/  عبيد بن عبد هللا الرشيد

األستاذ/ عبد اللطيف بن عبد هللا الشالش

الدكتور / أحمد صالح الدحيالن

األستاذ/ ايـهـم محمد اليوسف

األستاذ/ زياد نعيم الشعار

األستاذ/ كمال أمين خضر

األستاذ/ فارس ابراهيم الراشد الحميد

األستاذ/ سعود بن عبد العزيز القصير

األستاذ/ عثمان خيري بدر

األستاذ/  أحمد بن عبد هللا آل الشيخ

الجنسية

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

لبناني

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

نوع العضوية

(رئيس - نائب الرئيس - عضو)

نوع العضوية

رئيس

نائب الرئيس

 عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو
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أعضاء المجلس  ومؤهالتهم والشـركــات التي يتـولون عضـوية 

في مجـالـس إداراتــها الحـالية والسـابقة أو من مـديريها 



الشيخ عبدا� بن سليمان المنيع
رئيس اللجنة

أعضاء مجلس اإلدارة 14

يوسف عبدا� الشالش
رئيس مجلس ا�دارة

تاريخ التعيين في المجلس
����������

- بكالوريوس الشريعة اإلسالمية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام ١٩٩١م.

- دبلوم برنامج دراسات األنظمة الخاص بهيئة التحقيق واالدعاء العام من معهد اإلدارة العامة عام ١٩٩٣م.

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

- رئيس مجلس إدارة الشركة للدورة الحالية التتي تنتهي في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢م .

- رئيس مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات، منذ 

تأسيسها عام ٢٠٠٠م وحتى تاريخه.

- رئيــس مجلــس إدارة بنــك الخيــر، شــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، منــذ تأسيســها ٢٠٠٤م وحتــى 

٢٠٢٢/٠١/٣٠م.

- رئيــس مجلــس إدارة شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال التعامــل والحفــظ وإدارة 

االستثمارات وتشغيل الصناديق والترتيب وتقديم المشورة في أعمال األوراق المالية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٩م وحتى تاريخه.

- رئيس مجلس اإلدارة بشركة دار األركان العقارية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال العقارات، من ٢٠٢٠/٩/٩م وحتى تاريخه.

الشيخ عبدا� بن سليمان المنيع
رئيس اللجنة

عبيد عدا� الرشيد
نائب رئيس مجلس ا�دارة

تاريخ التعيين في المجلس
����������

تاريخ التعيين نائب�
لرئيس المجلس

����������

تاريخ التعيين في لجنة
 الترشيحات والمكافآت

 (الدورة الحالية)                       
����������

بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة سان خوسيه ستيت بالواليات المتحدة في عام ١٩٨٣م.

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

- نائب رئيس مجلس اإلدارة بالشركة حتى تاريخه.

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة حتى تاريخه.

- عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني من عام ٢٠٢١م حتى تاريخه.

- الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني من عام ٢٠٢١م حتى تاريخه.

- نائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الكيميائيــة الســعودية، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال صناعــة المتفجــرات 

المدنية والعسكرية والمنتجات المتعلقة بها من عام ٢٠١٩م حتى تاريخه.

- عضــو مجلــس إدارة بمجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب للخدمــات الطبيــة، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال 

إقامــة وإدارة المستشــفيات والمراكــز الطبيــة والمســتوصفات والمختبــرات والتحاليــل واألشــعة وعيــادات األســنان 

والصيدليات من عام ٢٠١٥م حتى تاريخه.

- رئيــس لجنــة الترشــيحات بمجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب للخدمــات الطبيــة القابضة، شــركة مســاهمة عامة، تعمل 

فــي مجــال إقامــة وإدارة المستشــفيات والمراكــز الطبيــة والمســتوصفات والمختبــرات والتحاليــل واألشــعة وعيــادات 

األسنان والصيدليات من عام ٢٠١٥م حتى تاريخه.

- رئيــس مجلــس إدارة شــركة العربــي لتأجيــر المعــدات الثقيلــة، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال تأجيــر المعــدات 

الثقيلة، من عام ٢٠١٠م حتى  يناير ٢٠٢١.

- نائــب العضــو المنتــدب فــي البنــك العربــي الوطنــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠١٠م حتــى 

عام ٢٠٢١م.

- عضو مجلس إدارة الشــركة الكيميائية الســعودية، شــركة مســاهمة عامة، تعمل في مجال صناعة المتفجرات المدنية 

والعسكرية والمنتجات المتعلقة بها، من عام ٢٠١٣م حتى عام ٢٠١٩م..



الشيخ عبدا� بن سليمان المنيع
رئيس اللجنة

عبداللطيف عبدا� الشالش
عضو مجلس ا�دارة

تاريخ التعيين في المجلس
����������

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

- عضو مجلس إدارة بالشركة  للدورة الحالية حتى تاريخه.

- عضو مجلس إدارة بشــركة الخير كابيتال الســعودية، شــركة مســاهمة مقفلة، تعمل في مجال التعامل والحفظ وإدارة 

االستثمارات وتشغيل الصناديق والترتيب وتقديم المشورة في أعمال األوراق المالية، من عام ٢٠٠٩م حتى تاريخه.

- عضو مجلس إدارة بنك الخير، شركة مساهمة مقفلة بحرينية، تعمل في مجال البنوك، من عام ٢٠٠٤م حتى عام ٢٠١٩م.

- عضــو مجلــس إدارة بشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال إدارة وتطويــر 

العقارات، من عام ٢٠٠٥م حتى عام ٢٠١٩م.

- العضــو المنتــدب بشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال إدارة وتطويــر العقــارات 

من عام ٢٠٠٧م حتى عام ٢٠١٩م.

- عضــو مجلــس إدارة بشــركة تــآزر، شــركة مســاهمة مقفلــة بحرينيــة، تعمــل فــي مجــال التأميــن، مــن عــام ٢٠٠٧م حتــى ٢٠٢٠م.
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بكالوريوس العلوم في القيادة واإلشراف من جامعة بوردو، إنديانا، الواليات المتحدة األمريكية، عام  ٢٠٠١م.

الشيخ عبدا� بن سليمان المنيع
رئيس اللجنة

أيهم محمد اليوسف
عضو مجلس ا�دارة

رئيس اللجنة التنفيذية
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ التعيين في المجلس
��م��������

بكالوريــوس اإلدارة الصناعيــة، جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، المملكــة العربيــة الســعودية عــام ١٩٩٤م.

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

- عضو مجلس اإلدارة بالشركة للدورة الحالية حتى تاريخه.

- عضو مجلس إدارة الشــركة الســعودية للتســويق، شــركة مســاهمة عامة، تعمل في مجال التجارة بالجملة والتجزئة في 

المواد الغذائية من عام ٢٠١٧م حتى تاريخه.

- عضــو مجلــس إدارة شــركة إتحــاد الخليــج األهليــة للتأميــن التعاونــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال التأميــن 

التعاوني من عام ٢٠١٦م حتى تاريخه.

- الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، صندوق حكومي، يعمل في مجال التمويل، من عام ٢٠١٧م حتى عام ٢٠١٨م.

- نائــب رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق التنميــة العقاريــة، صنــدوق حكومــي، يعمــل في مجال التمويــل، من عــام ٢٠١٧م حتى عام 

٢٠١٨م.

- مستشــار وزير اإلســكان، جهة حكومية، تعمل في مجال تنظيم وتيســير بيئة إســكانية متوازنة ومســتدامة، من عام ٢٠١٧

م حتى عام ٢٠١٨م.

- الرئيس التنفيذي لشركة البالد المالية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال التعامل والحفظ وإدارة االستثمارات 

وتشغيل الصناديق والترتيب وتقديم المشورة في أعمال األوراق المالية، من عام ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٥م.



أحمد بن عبدا� بن عبدالعزيز آل الشيخ
عضو مجلس ا�دارة

تاريخ التعيين في المجلس
����������

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

- عضو بمجلس إدارة الشركة للدورة الحالية حتى تاريخه.

- لديه عدد من عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة ولجان المراجعة. 

- متخصص في األعمال المصرفية والرقابية واألوراق المالية والمحاسبية والحوكمة وإدارة المخاطر.

- تدرج في مناصب قيادية في المؤسســات التشــريعية بالقطاع المالي كوكيل هيئة الســوق المالية بمؤسســات الســوق 

ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة.

- خبرة باللجان الحكومية المالية ، منها عضوية مجلس الشؤون اإلقتصادية والتنمية وعضويات منبثقة من المجلس.

- بكالوريوس إدارة األعمال، محاسبة، من جامعة الملك سعود بالرياض، عام ١٩٩١م

- تلقــى عــدد مــن التدريــب المكثــف فــي بنــك االحتياطــي الفدرالــي األمريكي بنيويــورك، وبنــك االحتياطي الفدرالــي األمريكي 

بواشــنطن، ومجلــس االســتقرار المالــي ببــازل (سويســرا)، والبنــك الدولــي (الواليــات المتحــدة)، وصنــدوق النقــد الدولــي 

(الواليــات المتحــدة)، وكليــة هارفــارد لألعمــال (الواليــات المتحــدة)، ومعهــد انســياد العالمــي إلدارة األعمــال (فرنســا) 

وجامعة أي ام دي (سويسرا).
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الشيخ عبدا� بن سليمان المنيع
رئيس اللجنة

زياد نعيم الشعار
عضو مجلس ا�دارة

عضو اللجنة التنفيذية

تاريخ التعيين في المجلس
����������

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

- عضو مجلس إدارة بالشركة للدورة الحالية وحتى تاريخه.

- المديــر التنفيــذي بشــركة كــوارا القابضــة، شــركة ذات مســئولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال العقــارات، مــن عــام ٢٠١٩م حتــى 

تاريخه.

- عضو مجلس إدارة بشــركة دار األركان العقارية، شــركة مســاهمة مقفلة، تعمل في مجال العقارات، من عام ٢٠٢٠م حتى 

تاريخه.

- الرئيــس التنفيــذي بشــركة إعمــار، شــركة مســاهمة عامــة إماراتيــة، تعمــل في مجــال إدارة وتطوير العقــارات من عــام ٢٠١٨م 

وحتى عام ٢٠١٩م.

- الرئيــس التنفيــذي بشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري، شــركة مســاهمة عامــة، تعمل فــي مجــال إدارة وتطوير العقارات 

من عام ٢٠١٧م حتى عام ٢٠١٩م.

- عضــو مجلــس إدارة بشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال إدارة وتطويــر 

العقارات من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠١٩م.

- عضو مجلس إدارة شــركة داماك العقارية، شــركة إماراتية مســاهمة عامة، تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات من 

عام ٢٠٠٥م حتى عام ٢٠١٧م.

- الرئيــس التنفيــذي بشــركة فتــال القابضــة، شــركة مســاهمة مقفلــة لبنانيــة، وتعمــل فــي مجــال توزيــع منتجــات أغذيــة 

ومشروبات ومستحضرات صيدالنية في لبنان والعراق وسوريا من عام ١٩٩٣م حتى عام ٢٠٠٥م.

بكالوريوس العلوم من الجامعة األمريكية في بيروت عام ١٩٩٠م.

ماجستير في علوم التجارة وإدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت عام ١٩٩٨م.



كمال أمين خضر
عضو مجلس ا�دارة

عضو اللجنة التنفيذية

تاريخ التعيين في المجلس
����������

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

- عضو مجلس إدارة بالشركة للدورة الحالية حتى تاريخه.

- عضو اللجنة التنفيذية بالشركة للدورة الحالية حتى تاريخه.

- مديــر عــام إدارة المخاطــر بالبنــك العربــي الوطنــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجال البنــوك، مــن عــام ٢٠١٨م حتى تاريخه.

- عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة ســمة للمعلومــات االئتمانيــة، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال نظــام 

المعلومات االئتمانية، من عام ٢٠٢٠م حتى تاريخه.

- عضــو فــي لجنــة المراجعــة فــي شــركة ســمة للمعلومــات االئتمانيــة، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال نظــام 

المعلومات االئتمانية، من عام ٢٠٢٠م حتى تاريخه.

- رئيــس مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات بالبنــك الســعودي الفرنســي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال 

البنوك، من عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٨م.

- مديــر المخاطــر ومســؤول المجموعــة المصرفيــة بالبنــك الســعودي الفرنســي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال 

البنوك، من عام ٢٠٠٦م حتى عام ٢٠١٢م.

- بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة ريتشموند، بالمملكة المتحدة عام ١٩٨٩م.

- ماجستير إدارة األعمال من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة عام ٢٠١١م.
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أحمد صالح الدحيالن
عضو مجلس ا�دارة

عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المراجعة

تاريخ التعيين في المجلس
����������

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

- رئيس مجلس اإلدارة بشــركة تآزر للتأمين، شــركة مســاهمة مقفلة بحرينية، تعمل في مجال التأمين عام ٢٠٢٠م حتى تاريخه.

- عضــو مجلــس إدارة بمجموعــة بــي اف ســي هولدينجــز، شــركة بحرينيــة ذات مســئولية محــدودة، تعمــل في المجــال المالي 

من ٢٠١٠ إلى تاريخه.

- رئيــس لجنــة المراجعــة والمخاطــر بمجموعــة بــي اف ســي هولدينجــز، شــركة بحرينيــة ذات مســئولية محــدودة، تعمــل فــي 

المجال المالي من ٢٠١٠م حتى تاريخه.

- عضو مجلس إدارة ببنك الخير، شركة مساهمة بحرينية مقفلة، تعمل في مجال البنوك، ٢٠١١م-٢٠٢٢م.

- رئيس لجنة المراجعة ببنك الخير، شركة مساهمة بحرينية مقفلة، تعمل في مجال البنوك،  ٢٠١١م-٢٠٢٢م.

- معيد بكلية الشريعة اإلسالمية باألحساء، كلية حكومية، تعمل في مجال التعليم، من عام ١٩٩٤م -  ١٩٩٥م.

- محاضر بجامعة اإلمام محمد بن ســعود باألحســاء، جامعة حكومية، تعمل في مجال التعليم، من عام ١٩٩٧م حتى عام ٢٠٠٠م.

- بكالوريوس محاسبة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٢م.

- ماجستير محاسبة من جامعة ميامي، فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية عام ١٩٩٧م.

- دكتوراة في المحاسبة والمالية من جامعة كارديف، المملكة المتحدة عام ٢٠٠٤م.



الشيخ عبدا� بن سليمان المنيع
رئيس اللجنة

فارس إبراهيم راشد الراشد الحميد
عضو مجلس ا�دارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ التعيين في المجلس
����������

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

- عضو بمجلس إدارة الشركة للدورة الحالية  حتى تاريخه.

- رئيس لجنة إدارة المخاطر واالئتمان بالشركة للدورة الحالية حتى تاريخه.

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة للدورة الحالية حتى تاريخه.

- شــريك مؤســس شــركة ليندو الســعودية للتمويل، شــركة مســاهمة مقفلة، تعمل في مجال المنتجات التمويلية، من 

عام ٢٠١٩م حتى تاريخه.

- رئيس مجلس إدارة صندوق دراية فنتشرز، صندوق خاص، يعمل في مجال االستثمار، من عام ٢٠١٩م حتى تاريخه.

- رئيــس مجلــس إدارة المركــز التشــيكي للعــالج الطبيعــي والتأهيلــي، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال الرعايــة 

الصحية، من عام ٢٠١٨م حتى تاريخه.

- مؤســس ورئيــس مجلــس النظــارة بمؤسســة وتيــن الوقفيــة، مؤسســة وقفيــة، تعمــل فــي مجــال التبــرع بالــدم، مــن عــام 

٢٠١٨م حتى تاريخه.

- شــريك مؤســس شــركة هــال التجاريــة (ســابقاً هللــة)، شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال التقنيــة الماليــة، 

من عام ٢٠١٨م حتى تاريخه.

- عضــو مجلــس إدارة، ورئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وعضــو اللجنــة التنفيذيــة بشــركة الحــاج غــازي إبراهيــم شــاكر، 

شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال التجارة، من عام ٢٠١٦م حتى تاريخه.

- عضو مجلس إدارة شركة دراية المالية، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في القطاع المالي، من عام ٢٠١٣م حتى تاريخه.

- مؤســس ورئيــس مجلــس أمنــاء ُعقــال، مؤسســة وقفيــة، تعمــل فــي مجال توفير الفرص لمؤسســي الشــركات الناشــئة 

الريادية من عام ٢٠١١م حتى تاريخه.

- عضــو مجلــس إدارة بشــركة أبنــاء إبراهيــم الراشــد الزراعيــة، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال اإلنتــاج الزراعــي 

والحيواني، من عام ٢٠٠٩م حتى تاريخه."

- مدير عام بشــركة نال االســتثمارية، شــركة ذات مســؤولية محدودة، تعمل في مجال االســتثمار، من عام ٢٠٠٨م حتى عام ٢٠١٨م.

- بكالوريوس علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٤م.

- برنامــج تطويــر رواد األعمــال، مــن كليــة ســيلون لــإلدارة، معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، كامبريــدج، الواليــات 

المتحدة األمريكية، عام ٢٠٠٩م.

- برنامج اكسفورد للقيادة واإلدارة المتقدمة، من جامعة اكسفورد، اكسفورد، المملكة المتحدة، عام ٢٠١١م.

- شهادة معهد مجلس اإلدارة، معهد أعضاء مجالس اإلدارات، المملكة العربية السعودية، عام ٢٠١٥م.

- الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية عام ٢٠١٧م.

- الشهادة الدولية في إدارة الثروات واالستثمار عام ٢٠٢١م. 
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سعود بن عبدالعزيز بن جاسم القصير
عضو مجلس ا�دارة

تاريخ التعيين في المجلس
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المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

- عضو بمجلس إدارة بالشركة للدورة الحالية حتى تاريخه.

- المديــر المؤســس والتنفيــذي لشــركة أمجــال للتطويــر العقــاري، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال التطويــر 

العقاري من عام ٢٠١٢م حتى تاريخه."

- المديــر التنفيــذي لشــركة دار األركان العقاريــة، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال إدارة وتطويــر العقــارات، مــن عــام 

٢٠٠٤م حتى ٢٠١١م.

- المديــر العــام للمشــاريع وتطويــر األعمــال لشــركة مجموعــة فامــا القابضــة، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال 

االستثمار من عام ١٩٩٥م حتى ٢٠٠٤م.

- الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع، هيئــة حكوميــة، تعمــل فــي مجــال التطويــر مــن عــام ١٩٨٩م حتــى ١٩٩٥م حيــث شــغر المناصــب 

(الوظائف) التالية:

مدير عام لمشروع الجبيل 

مدير قسم التشييد الهيئة الملكية للجبيل وينبع  

مدير مجموعة شركة سيف نعمان من عام ١٩٨٧م حتى١٩٨٩م حيث شغر الوظائف التالية:

مهندس تسويق

مهندس إنتاج

مهندس مواقع

- بكالوريوس هندسة معمارية، من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٧م.

عثمان خيري عبدالحليم بدر
عضو مجلس ا�دارة

تاريخ التعيين في المجلس
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المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

- عضو مجلس إدارة بالشركة للدورة الحالية حتى تاريخه.

- رئيس مصرفية األفراد بالبنك العربي الوطني، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال البنوك، من عام ٢٠٢١م حتى تاريخه.

- رئيس منتجات مصرفية األفراد بالبنك العربي الوطني، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال البنوك، من عام ٢٠١٤م حتى ٢٠٢١م.

- مدير المبيعات بالبنك العربي الوطني، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال البنوك، من عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠١٤م.

- بكالوريوس علوم اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٣م.
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تم عقد أربعة اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام �	�	م كما هو موضح بالجدول أدناه: 

علما بأنه لم يتم صرف أي مكافئات أو مبالغ مالية أو عينية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة للعام ٢٠٢١  

اإلجتماع الثاني

م29/06/2021
االسم 

اإلجتماع الرابعاإلجتماع الثالث اإلجتماع األول 

م21/12/2021م28/09/2021م29/03/2021

األستاذ/ يوسف عبدهللا الشالش

األستاذ/  عبيد بن عبد هللا الرشيد

األستاذ/ عبد اللطيف بن عبد هللا الشالش

الدكتور/ أحمد صالح الدحيالن

األستاذ/  ايـهـم محمد اليوسف

األستاذ/ زياد نعيم الشعار

األستاذ/ كمال أمين خضر

األستاذ/ فارس ابراهيم الراشد الحميد

األستاذ/ عثمان خيري بدر

األستاذ/ خالد عبدالرحمن أبانمي

األستاذ/ سعود بن عبد العزيز القصير

األستاذ/ أحمد بن عبد هللا آل الشيخ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

لم يحضر 

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

لم يعين

لم يعين

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

لم يعين

لم يعين

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

استقال

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

لم يعين

لم يعين
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بسام راشد المبارك
عضو اللجنة التنفيذية 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ التعيين في اللجنة التنفيذية 
����������

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

- رئيس االستثمارات اإلستراتيجية – البنك العربي الوطني.

- عضو مجلس إدارة - شركة العربي الوطني لالستثمار.

- عضو مجلس إدارة - شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة.

الخبرة المهنية السابقة

- رئيس االستثمارات اإلستراتيجية – البنك العربي الوطني.

- عضو مجلس إدارة - شركة العربي الوطني لالستثمار.

- عضو مجلس إدارة - شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة.

- الرئيس التنفيذي لشركة العربي الوطني لالستثمار من ٢٠١٥ حتى مايو ٢٠٢١

- بكالوريوس - جامعة الملك سعود.

.(١-CME) الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية -

.(٣-CME) شهادة وسطاء األسهم -

بيان بأعضاء اللجنة التنفيذية للشركة السعودية لتمويل المساكن

الجنسيةاالسم 
(رئيس  - عضو)

نوع العضويةنوع العضوية

(تنفيذي – غير تنفيذي– مستقل)

ايـهـم محمد اليوسف

أحمد صالح الدحيالن

بسام بن راشد المبارك

زياد نعيم الشعار

كمال أمين خضر

سعودي

سعودي

سعودي

لبناني

سعودي

رئيس

عضو

عضو

عضو

عضو

مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

اللجنة التنفيذية:

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت �عضاء اللجنة التنفيذية من غير أعضاء مجلس ا�دارة 

اللجان 21

تاريخ التعيين في لجنة الترشيحات والمكافآت
( الدورة الحالية )
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بيان بأعضاء لجنة المراجعة للشركة السعودية لتمويل المساكن

الجنسيةاالسم 
(رئيس  - عضو)

نوع العضويةنوع العضوية

(تنفيذي – غير تنفيذي– مستقل)

محمد سليمان العقيل 

أحمد صالح الدحيالن

يزيد بن عمر السويلم

سعودي

سعودي

سعودي

رئيس

عضو

عضو

مسـتـقـل

غير تنفيذي

مستقل 

لجنة المراجعة

محمد سليمان العقيل
رئيس لجنة المراجعة 

تاريخ التعيين في لجنة المراجعة
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الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت �عضاء لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس ا�دارة 

اللجان 22

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

الخبرة المهنية السابقة

- بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود فرع القصيم، المملكة العربية السعودية عام ١٩٨٧م.

- شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي بالواليات المتحدة األمريكية عام ١٩٩٦م.

- شهادة دكتوراه في المحاسبة من جامعة ملبورن بأستراليا عام ٢٠٠٦م.

- زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) عام ١٩٩٧م.

- مســاعد األميــن العــام للعضويــة والتطويــر المهنــي بالهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين SOCPA، هيئــة حكوميــة، تعمــل فــي مجــال ريــادة مهنــة 

المحاسبة والمراجعة واإلشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، من عام ٢٠١٣م حتى عام ٢٠١٩م.

- رئاســة فريــق استشــاري مكلــف بدراســة ومراجعــة تقاريــر محاســبية معــدة مــن قبــل محاســبين قانونييــن بناء على عقد استشــاري بين الهيئة الســعودية 

للمراجعين والمحاسبين وإحدى الهيئات الحكومة من عام ٢٠١٦م حتى عام ٢٠١٩م.

- أســتاذ المحاســبة المشــارك بمعهد اإلدارة العامة، معهد حكومي، يعمل في مجال رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علمياً، من عام ٢٠١٣م حتى ٢٠١٤م.

- أســتاذ المحاســبة المســاعد بمعهــد اإلدارة العامــة معهــد حكومــي، يعمــل في مجــال رفع كفاية موظفي الدولــة وإعدادهم علمياً، مــن عــام ٢٠٠٦م حتــى ٢٠١٣م.

- مستشار غير متفرغ بوزارة التربية والتعليم، من عام ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٢م.

- منســق قطاع المحاســبة بمعهد اإلدارة العامة، معهد حكومي، يعمل في مجال رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علمياً، من عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠١٢م.

- عضــو هيئــة تحريــر مجلــة معهــد اإلدارة العامــة، معهــد حكومــي، يعمل في مجال رفع كفاية موظفي الدولــة وإعدادهم علمياً من عــام ٢٠٠٨م حتى عــام ٢٠١٢م.

- عضو لجنة االمتحانات بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، هيئة حكومية، تعمل في مجال ريادة مهنة المحاسبة والمراجعة واإلشراف عليها 

بالمملكة العربية السعودية من عام ٢٠٠٧م حتى عام ٢٠١٢م.

- عضو لجنة المراجعة في الشركة من عام ٢٠٢٠م.

- عضو اللجنة االستشــارية الخارجية لبرنامج بكالوريوس المحاســبة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، جامعة حكومية، تعمل في مجال التعليم، 

من عام ٢٠٢١م حتى تاريخه.

- عضــو المجلــس االستشــاري لقســم المحاســبة بكليــة االقتصــاد واإلدارة بجامعــة القصيــم، جامعــة حكومية، تعمل في مجــال التعليم، من عــام ٢٠١٩م 

حتى تاريخه.



يزيد بن عبدا� السويلم
 عضو لجنة المراجعة

تاريخ التعيين في لجنة المراجعة
����������

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

الخبرة المهنية السابقة

-  بكالوريوس - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - هندسة البرمجيات.

MINI MBA SMES GROWTH -  جامعة بابسون.

بيان أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة السعودية لتمويل المساكن

بيان أعضاء لجنة إدارة المخاطر و االئتمان للشركة السعودية لتمويل المساكن

الجنسيةاالسم 
(رئيس  - عضو)

نوع العضويةنوع العضوية

(تنفيذي – غير تنفيذي– مستقل)

فارس ابراهيم الراشد  الحميد

حسن الراشد

بـييير  كوم لـيـج

سعودي

سعودي

فرنسا

رئيس

عضو

عضو

مستقل 

غير تنفيذي

غير تنفيذي

لجنة أدارة المخاطر واالئتمان

الجنسيةاالسم 
(رئيس  - عضو)

نوع العضويةنوع العضوية

(تنفيذي – غير تنفيذي– مستقل)

ايـهـم محمد اليوسف

عبيد عبدهللا الرشيد

بسام بن راشد المبارك

فارس  بن ابراهيم الراشد الحميد

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

رئيس

عضو

عضو

عضو

مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

لجنة الترشيحات والمكافآت

- مؤسس والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات – شركة لمة األولى.

- مؤسس والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات – شركة آيفادي.

- مهندس برمجيات – الشركة السعودية لهندسة النظم.

- مهندس برمجيات – شركة اإللكترونيات المتقدمة.

- الرئيس التنفيذي – ترميز الرقمية.

- عضو وشريك – شركة تخليص للخدمات اللوجستية.

- عضو وشريك – شركة لمة األولى لتقنية المعلومات.

اللجان 23



حسن علي الراشد
عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

تاريخ التعيين في لجنة ادارة المخاطر واالئتمان
����������

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت �عضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس ا�دارة 

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

الخبرة المهنية السابقة

- ثانوية عامة

- مدير تحصيل األفراد بالبنك السعودي البريطاني، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال البنوك، من عام ١٩٨٨ وحتى عام ٢٠٠٩.

- عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان بالشركة من عام ٢٠٢٠م حتى تاريخه.

- مدير إدارة مخاطر األفراد بالبنك العربي، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال البنوك، من عام ٢٠٠٩م حتى تاريخه.

بيير كوم ليج
عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

تاريخ التعيين في لجنة ادارة المخاطر واالئتمان
����������

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضواً بمجلس إداراتها

المؤهالت األكاديمية والمهنية

علما بأنه لم يتم صرف أي مكافئات أو مبالغ مالية أو عينية ألي من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ما عدا اللجنة الشرعية  

الخبرة المهنية السابقة

- بكالوريوس اإلحصاء الهندسي من جامعة انساي، بروز، فرنسا، عام ٢٠٠٥م.

- ماجستير باإلحصاء واالقتصاد من جامعة إيفري فال ديسون، إيفري، فرنسا، عام ٢٠٠٣م.

- مديــر أول إدارة المشــاريع بكريــدي اجريكــول، شــركة فرنســية مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠١٠م حتــى عــام ٢٠١٣م.

- مديــر مخاطــر المشــروع بكريــدي اجريكــول، شــركة فرنســية مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك مــن عــام ٢٠٠٨م حتــى عــام ٢٠٠٩م.

- محلــل تســويق كمــي بكريــدي اجريكــول، شــركة فرنســية مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠٠٥م حتــى عــام ٢٠٠٧م.

- عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان بالشركة من عام ٢٠٢٠م حتى تاريخه.

- مديــر إدارة مخاطــر قطــاع األفــراد بالبنــك الســعودي الفرنســي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠١٣م 

حتى تاريخه.
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إجمالي المكافآت المالية الممنوحة للجنة الشرعية

أعضاء اللجنة الشرعية 25

 الشيخ عبدهللا المنيع ، قاضي تمييز ومكلف برئاسة محاكم مكة المكرمة سابقًا، وهو أيضا عضو في

 هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ نشأتها. و مستشار بالديون الملكي. كما شغل

 أيضًا منصب نائب عام لسماحة الرئيس العام للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد. ويشغل

 الشيخ المنيع حاليًا رئاسة وعضوية عدد من الهيئات الشرعية التابعة للعديد من المؤسسات المالية

 في المملكة العربية السعودية وفي مختلف أنحاء العالم. وعضو في المجمع الفقهي اإلسالمي

 الدولي. كما يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الشرعية في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات

 المالية اإلسالمية. أشرف واشترك في مناقشة الكثير من الرسائل الجامعية. وقد أصدر العديد من

الفتاوى االقتصادية الهامة وألَّف كتبًا عديدًة حول األعمال المصرفية اإلسالمية

الشيخ عبدا� المطلق
عضو اللجنة

 الشيخ عبدهللا المطلق، فضيلة الشيخ الدكتور عبد هللا بن محمد المطلق حصل فضيلته على

 شهادة الدكتواره من جامعة االمام محمد بن سعود في عام 1404هـ ثم نال درجة االستاذية عام

بالديوان مستشار  و  (سابقًا)  نفسها  بالجامعة  المقارن  الفقه  لقسم  رئيسًا  وعمل   1414هـ، 

 الملكي وعضو في هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء بالمملكة العربية

العربية المملكة  في  بالبنوك  الشرعية  الهيئات  من  العديد  في  وعضو  (سابًقا).   السعودية 

والمراجعة المحاسبة  هيئة  مثل  شرعية  مجالس  عدة  في  أيضًا  عضو  وهو   السعودية 

للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيوفي)

الدكتور محمد علي القري
عضو اللجنة

 الدكتور محمد على القري، حائز على الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا و الماجستير في االقتصاد

 من نفس الجامعة في الواليات المتحدة األمريكية والبكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة

 العربية السعودية. عضو في المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية

 اإلسالمية (أيوفي). عضو الهيئة الشرعية لمؤشر دو جونز لألسهم اإلسالمية (نيويورك).و خبير في

 المجمع القهي اإلسالمي –  منظمة التعاون اإلسالمي - وخبير في المجمع الفقهي التابع لمنظمة

االقتصادية ”الدراسات  تحرير مجلة  اإلسالمي. عضو هيئة  العالم  ورابطة  بجده  اإلسالمي   المؤتمر 

 اإلسالمية“ التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية.  وأستاذ في االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز

 في جّدة. أصدر العديد من المقاالت والكتب حول التمويل اإلسالمي ، عضو ورئيس في مجموعة من

 مجالس وهيئات شرعية للمؤسسات المالية على مستوى العالم حائز على العديد من الجوائز في قطاع

التمويل والبنوك

الشيخ عبدا� بن سليمان المنيع
رئيس اللجنة

�����������
ريال سعودي

����������
ريال سعودي
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- مدير عام األصول لمصرفية األفراد ببنك البالد، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال البنوك، من عام ٢٠١٥

م حتى عام ٢٠٢٠م.

- مساعد مدير عام األصول لمصرفية األفراد ببنك اإلنماء، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال البنوك، 

من عام ٢٠٠٧م حتى عام ٢٠١٥م.

الخبرة المهنية السابقة

- الرئيس التنفيذي للشركة، من عام ٢٠٢٠م حتى تاريخه.

- عضو اللجنة التنفيذية بالشركة، من عام ٢٠٢٠م حتى ٤ أكتوبر  ٢٠٢١.

المناصب الحالية

- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٧م.

المؤهالت األكاديمية والمهنية بندر سعيد الغامدي
الرئيس التنفيذي

تاريخ التعيين
���������م

- مدير اإلدارة المالية المكلف بالشركة من عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢٠م.

- المراقب المالي بالشركة، من عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٩م.

- المراقب المالي بشــركة االســتثمارات الرائدة، شــركة مســاهمة مقفلة، تعمل في مجال االســتثمارات، 

من عام ٢٠٠٨م حتى عام ٢٠١٢م.

- مديــر الحســابات بشــركة اتــش بــي جــي (ســبينيس ســابقا)، شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي 

مجال التجزئة في األردن، من عام ٢٠٠٣م حتى عام ٢٠٠٨م.

الخبرة المهنية السابقة

- ماجستير في المحاسبة من جامعة عّمان العربية للدراسات العليا في األردن عام ٢٠٠٧م.

- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة العلوم التطبيقية في األردن عام ٢٠٠٣م.

- شهادة المراقب المالي المعتمد من األكاديمية الدولية لإلدارة المالية واألعمال عام ٢٠١٥م.

- مدير اإلدارة المالية بالشركة من عام ٢٠٢٠م حتى تاريخه.

المناصب الحالية

المؤهالت األكاديمية والمهنية معاذ عدنان جبر
مدير اإلدارة المالية

تاريخ التعيين
����������م

- ماجستير اقتصاد مالي من جامعة أوهايو بالواليات المتحدة األمريكية، عام ٢٠١٣م.

- بكالوريوس إدارة األعمال والتسويق من جامعة العلوم التطبيقية، األردن عام ٢٠٠٠م.

- رئيس المخاطر بالشركة، من عام ٢٠٢٠م حتى تاريخه.

المناصب الحالية

المؤهالت األكاديمية والمهنية محمد عبدالرحمن األسعد
رئيس المخاطر

تاريخ التعيين
���������م



- بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠١م.

- المدير العام للعمليات.

المناصب الحالية

المؤهالت األكاديمية والمهنية خالد غازي نويالتي
المدير العام للعمليات

تاريخ التعيين
����������م

- مراجع داخلي أول بالبنك الســعودي الفرنســي، شــركة مســاهمة عامة، تعمل في مجال البنوك، من عام ٢٠١٣م حتى 

عام ٢٠١٧م.

- مراجع داخلي أول ببنك البالد، شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال البنوك، من عام ٢٠١١م -عام ٢٠١٣م.

- مراجع داخلي بمجموعة ســامبا المالية (البنك الســعودي الوطني حالياً)، شــركة مســاهمة عامة، تعمل في مجال 

البنوك، من عام ٢٠٠٧م حتى عام ٢٠١١م.

الخبرة المهنية السابقة

- بكالوريــوس ماليــة واقتصــاد مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، المملكــة العربيــة الســعودية عــام 

٢٠٠٥م.

- مدير المراجعة الداخلية بالشركة.

المناصب الحالية

المؤهالت األكاديمية والمهنية زياد محمد الغامدي
مدير المراجعة الداخلية

تاريخ التعيين
����������م

- مديــر أول لمخاطــر األفــراد والتحصيــل للقطــاع الخــاص بمصــرف الراجحــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي 

مجال البنوك، من عام٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢٠م.

- مديــر أول اســتراتيجية ائتمــان الشــركات بمصــرف الراجحــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، 

من عام ٢٠١٦م حتى عام ٢٠١٨م.

- مديــر مخاطــر األفــراد بمصــرف الراجحــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠١٤م حتــى 

عام ٢٠١٦م.

- مديــر التمويــل العقــاري ببنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي (فــرع الســعودية)، شــركة مســاهمة عامــة إماراتيــة، تعمــل 

في مجال البنوك، من عام ٢٠١٣م حتى عام ٢٠١٤م.

- مدير السياســات واإلجراءات االئتمانية بمصرف اإلنماء، شــركة مســاهمة عامة، تعمل في مجال البنوك، من 

عام ٢٠٠٩م حتى عام ٢٠١٠م.

- مديــر تطويــر المنتجــات بشــركة أمــالك العالميــة للتمويــل العقــاري، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجالــي 

التمويل العقاري، من عام ٢٠٠٨م حتى عام ٢٠٠٩م.

الخبرة المهنية السابقة
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- مديــر إدارة االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بشــركة مدفوعــات بيــان، شــركة ذات 

مسؤولية محدودة، تعمل في مجال المدفوعات الرقمية، من عام ٢٠٢٠م لمدة أربع أشهر.

- مســؤول االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بشــركة األمثــل للتمويــل، شــركة ذات 

مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال التمويــل للمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة، من ٢٠١٧م حتــى ٢٠٢٠م.

- محلــل مكافحــة غســل األمــوال بالبنــك العربــي الوطنــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال 

البنوك، من عام ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٧م.

الخبرة المهنية السابقة

- بكالوريــوس آداب اللغــة اإلنجليزيــة، مــن جامعــة الملــك فيصــل، المملكــة العربيــة الســعودية، 

عام ٢٠٢٠م.

- مكافحة غسل األموال معتمد من مركز الجونة للتدريب بالرياض عام ٢٠١٨م.

- مسؤول االلتزام المعتمد من المعهد المصرفي بالرياض عام ٢٠١٤م.

- شهادة دولية لتقنية معلومات من كامبردج، المملكة المتحدة، عام ٢٠١١م.

- مدير إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال بالشركة – المكلف - من عام ٢٠٢١م.

المناصب الحالية

المؤهالت األكاديمية والمهنية محمد قاسم الحسين
مدير إدارة االلتزام

 ومكافحة غسل األموال
(مكلف)

تاريخ التكليف
����������م

- رئيــس قســم العمليــات ببنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي فــي الســعودية، شــركة مســاهمة مقفلــة، 

تعمل في مجال البنوك، من عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢١م.

- رئيــس قســم العمليــات للقــروض بجــي بــي مورغان الســعودية، شــركة مســاهمة مقفلة، تعمل 

في مجال البنوك، من عام ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٧م.

- رئيــس قســم قــروض الرهــن العقــاري اإلســالمية ببنــك الجزيــرة، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل 

في مجال البنوك، من عام ٢٠٠٨م حتى عام ٢٠١١م.

- مديــر العمليــات للقــروض اإلســالمية ببنــك الجزيــرة، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال 

البنوك، من عام ٢٠٠٤م حتى عام ٢٠٠٨م.

- محاســب بمجموعــة فتيحــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال الســلع االســتهالكية 

الكمالية، من عام ٢٠٠٢م حتى عام ٢٠٠٤م.

الخبرة المهنية السابقة
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إجمالي المكافآت الممنوحة لخمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، ويشمل ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي  

البدالت والمكافآت

اإلجمالي

المبلغ بالريال سعودي

��������

���������������

التفاصيل حسب ماهو موضح بالقوائم المالية



الجمعية العامة للمساهمين

الحضور من أعضاء مجلس ا�دارة للجمعيات العامة العادية و غير العادية المذكورة أعاله :

اإلجتماع األول
 للجمعية العامة

 السنوية

الجمعية العامة للمساهمين 30

يوسف عبدهللا الشالش - رئيس مجلس اإلدارة

عبداللطيف الشالش- عضو مجلس اإلدارة

كمال أمين خضر - عضو مجلس اإلدارة
أحمد صالح الدحيالن - عضو مجلس اإلدارة

����������م

��هـ��������

����������م

��هـ��������

����������م

��هـ��������

����������م

��هـ��������
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��هـ�������

اإلجتماع الثاني
 للجمعية العامة

غير العادية

اإلجتماع الثالث
 للجمعية العامة

 غير العادية

اإلجتماع الرابع
 للجمعية العامة

 العادية

اإلجتماع الخامس
 للجمعية العامة

 العادية

بيان تواريخ انعقاد الجمعيات العامة للشركة السعودية لتمويل المساكن خالل العام المالي ٢٠٢١م



ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان ُيطلــق اســتراتيجية صنــدوق اإلســتثمارات العامــة الجديــدة 01
لألعوام ٢٠٢١-٢٠٢٥.

02 رؤيــة  مشــاريع  إحــدى  الريــاض  رؤيــة  عــن  ُيعلــن  ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  العهــد  ولــي 
السعودية ٢٠٣٠ ووصول عدد سكانها إلى ١٥ مليون نسمه خالل ٢٠٣٠.

إطالق مبادرة ميثاق الملك سلمان العمراني.03

04  إصدار فواتير الرسوم على  األراضي البيضاء في المدينة المنورة و"عسير" والطائف و"جازان".

األراضي البيضاء ووافي يعتمدان آلية جديدة لتسريع التطوير ودعم المعروض العقاري.05

06 استمرار أعمال التشييد والبناء في ٨٢ مشروع سكني تحت اإلنشاء.

إتاحة ١١٢ مشروع سكني تحت اإلنشاء توفر ١٤٧ ألف وحدة سكنية متنوعة.07

08 اتاحة ٢٢٣ مخطط توفر أكثر من ١٨٠ ألف قطعة أرض.
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07

قبول "البناء المستدام" كأول جهة تفتيش على متطلبات كود البناء.09

10 إصــدار ٥٩١,٤٢٦ شــهادة تحّمــل ضريبــة للتصرفــات العقاريــة للمســكن األول منــذ بدايــة البرنامــج 
حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢١.

اســتفادة أكثــر مــن ٢١٠ آالف أســرة ســعودية مــن برنامــج "ســكني" منــذ بدايــة عــام ٢٠٢١ وحتــى نهايــة 11
شهر نوفمبر ٢٠٢١، بينها ١٦٩ ألف أسرة سكنت منازلها.

12 القادمــة  الســنوات  ألــف وحــدة ســكنية جديــدة خــالل   ٣٠٠ تســتهدف وزارة اإلســكان توفيــر 
بالشراكة مع القطاع الخاص، منها ١٤٧ ألف في مدينة الرياض.

الوصــول إلــى ٨٠٠ ألــف عقــد تمويلــي خــالل ٤ ســنوات بقيمــة ٤٠٠ مليــار ريــال، وخفــض نســبة األربــاح 13
التمويلية.

14 توقيــع أكثــر مــن ٦٠٠ ألــف عقــد تمويلــي ضمــن الخيــارات التمويليــة والســكنية لبرنامــج القــرض 
العقــاري المدُعــوم فــي مختلــف مناطــق المملكــة خــالل الفتــرة مــن يونيــو ٢٠١٧ إلــى نهايــة ٢٠٢١م 

وبقيمة إجمالية تزيد عن ٣٥٤ مليار ريال.

ــه 15 ــذ انطالقت ــوم ُمن ــر مــن ١٠٧ آالف مســتفيد للحصــول علــى القــرض العقــاري المدُع اســتفادة أكث
حتى نهاية ٢٠٢١م.

16 موقع وتطبيق "ســكني" يّوفر تســهيالت وخدمات ســكنية متنوعة تشــمل المستشــار العقاري، 
ــى عــروض أســعار  ــزل األول، والحصــول عل ــة للمن ــة التصرفــات العقاري وإصــدار شــهادات ضريب
الجهات التمويلية، وإصدار عقود األراضي إلكترونياً، واالســتفادة من خدمة التصاميم الهندســية 
ــي و"الســوق العقــاري"، فضــًال عــن التســجيل  ــل اإللكترون و"المقــاول المعتمــد"، وخدمــة التموي

واالستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
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االستراتيجية 33

تعزيز مركزها الريادي 
في مجال التمويل 

العقاري 

تهــدف الشــركة إلــى تعزيــز مركزهــا الريــادي فــي مجــال التمويــل العقــاري لألفــراد 
ــم أو تنميــة أعمالهــم واســتثماراتهم  لتمكنهــم مــن امتــالك المســكن المالئ
التجاريــة عبــر منتجــات وحلــول تمويليــة متوافقــة مــع الشــريعة االســالمية. 

تطوير منتجات
و حلول

تمويلية متنوعة 

اعتمــدت الشــركة علــى طــرح العديــد من المنتجــات والحلول التمويليــة وذلك 
ــي  ــل فــ ــار األفضــ ــر شــريحة ممكنــة مــن العمــالء لتكــون الخي للوصــول ألكب

تقديــم الحلــول التمويليـة المتوافقـة مـع الشـريعة اإلسـالمية.

زيادة حجم و جودة
المحفظة االئتمانية

تهـدف الشـركة لزيـادة حجـم المحفظـة التمويليـة وزيـادة عائـدات األصول من 
تنــوع  المحفظــة وعبــر  جــودة وكفــاءة  ائتمانيــة تضمــن  خــالل سياســات 

بيئة عمل محفزة
تحــرص الشــركة علــى إنشــاء بيئــة عمــل مثمــرة مــن خــالل خلــق ثقافــة عمــل 
صحيــــة تشــــجع الموظفيــــن علــــى التعــــاون ورفــــع نسبة االنتاجية والكفاءة 

في االداء.

استخدام أفضل 
الممارسات إلدارة 

المخاطر 

عملت الشـركة علـى تطويـر خطـة إلدارة المخاطـر بتحليـل وتقييـم المخاطــر 
المحتملــة ووضــع اإلجــراءات لضمــان الحــد منها والســيطرة عليها. وكذلــك 
سعت الشــركة لزيــادة الشــرائح المسـتهدفة وذلـك لتخفيـض المخاطـر عبر 

تنويع الشرائح في المحفظة التمويلية.

تســعى الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن لتكــون الشــركة الرائــدة فــي مجــال التمويــل العقــاري المتوافق مــع أحكام 
الشــريعة اإلســالمية، وأن تحقــق نمــوا فــي عوائدهــا بوتيــرة ثابتــة ومتوازنــة مما يســاهم بترســيخ مكانتها ودورهــا القيادي 
فــي قطــاع التمويــل العقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا يعــود نجــاح واســتقرار الشــركة إلــى وجــود شــركاء 
اســتراتيجيين رواد فــي مجــال التطويــر العقــاري والقطــاع المالــي بجانــب فريــق عمــل متمــرس وذو خبــره وإنتاجيــه عاليــة 

حريص على تحقيق األهداف االستراتيجية وخطط األعمال للشركة.

منتجاتهــا التمويليــة للوصــول ألكبــر شــريحة مــن العمــالء ولزيــادة الحصــة 
الســوقية للشــركة بمــا يتوافــق مــع التشــريعات والقوانيــن واللوائــح وأعمال 

الحوكمة الشرعية الصادرة من البنك المركزي السعودي
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إثراء تجربة العميل

تســـعى الشـــركة لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات لعمالئهـــا مـــن خـــالل تحســـين 
إجــــراءات وآليــــات العمــــل، وكذلــــك العمــــل علــــى تطويــــر األنظمــــة التقنيــــة 
وزيـادة انتشـار القنـوات البيعيـة حيـث يتـم اسـتخدام أفضـل الممارسـات فـي 
قنوات التواصل مع العمالء. كمـــا طـــورت الشـــركة خطـــة للتســـويق الرقمي 
لتغطيــــة أكبــــر شــــريحة ممكنــــة مــــن العمــــالء المحتمليــن فــي الســوق 

السعودي من خالل التواجد المستمر في قنوات التواصل االجتماعي 

إجراءات سريعة 
وميسرة 

تهدف الشركة بشكل مستمر الى تحسين وتسريع وزيادة كفاءة الخدمات 
المقدمــة الــى عمالئهــا الحالييــن والمحتمليــن. لذلــك فــان الشــركة تعمــل 
بشــكل مســتمر على تطوير األنظمة التقنية وزيادة انتشــار القنوات البيعية 

حيث يتم استخدام أفضل الممارسات في استغالل المنصات الرقمية. 

االبتكار

حرصــت الشــركة علــى اســتقطاب فريــق عمــل ذو موهبــة و خبــرة و تخصــص 
إلثراء المنتجات التي تقدمها الشركة بمجموعة الخدمات التمويلية المبتكرة 
التــي قــد تفــوق تطلعات العمــالء والتي تهدف الى توفير العقــار المالئم وذلك 

تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ببناء مجتمع حيوي وبيئة عامرة. 

ــركة بإعــادة هيكلــة عــدة إدارات لرفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة وكذلــك إعادة الهيكلة  قامــت الشـ
خلق أقسام جديدة بهدف توسيع مجال األعمال والشرائح المستهدفة  

مواكبة التحول 
الرقمي 

تهــدف الشــركة الــى االعتمــاد علــى أحــدث التقنيــات للتحــول الرقمــي لتطويــر 
خدماتهــا ولســهولة وســرعة وكفــاءة عمليــات التمويــل وللوصــول لجميــع 

تطوير العالقات مع 
الجهات ذات العالقة

حرًصــا علــى توســيع إطــار العمــل ســعت الشــركة إلــى تطويــر العالقــات 
المشــتركة مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة ومــن أهمــا وزارة الشــئون 
البلديــة والقرويــة واإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة والشــركة الوطنيــة 
لإلســكان باإلضافــة الــى الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل وعــدد مــن 
الجهــات األخــرى وذلــك لتنويــع المجــاالت والمنتجــات ممــا يخــدم المصالــح 

مناطــق ومــدن المملكــة ودعــم النمــو المســتمر تماشــيا مــع االســتراتيجية 
وخطط األعمال بالشركة

المشتركة مع كافة األطراف.
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عملت  إدارة تطويــر المنتجــات علــى تطويــر أداء الشــركة ومواكبتهــا لتغيــرات السوق باتباع أحدث المعايير العلمية قبل 
طرح أو تطوير أي منتج مــــن خــــالل البحــــث والدراســـة المســـتمرة للســـوق العقـــاري وتحليـــل نقـــاط القـــوة والضعـــف بيـــن 
المنافسـين  و تحديد احتياجات العمالء  و الشرائح المستهدفة و من ثم عمل دراسة الجدوى للمنتجات لتحديد أفضل 
الفرص االستثمارية المتاحة و  لخلق و تطوير المنتجات التمويلية   كما حـــرص فريــــق المنتجات و  تطوير األعمــــال علــــى 
دراســة الجوانــب المهمــة بــكل مــا يتعلــق باســتراتيجيات التســويق واســتراتيجيات المبيعــات وعــروض المنتجــات وأهميــة 
اســتخدام أحــدث التقنيــات لرفــع مســتوى اإلنتاجيـة حيـث تطبـق أهـم المسـتجدات بسـرعة قياسـية السـتمرار تطـور أداء 
الشـــركة وحفـــظ مكانتهـــا فــي الســوق العقــاري. وشــهد عــام ٢٠٢١ نقلــة نوعيــة مــن حيــث اســتحداث وطــرح منتجــات جديــدة 
بالســوق والتــي تمثلــت فــي طــرح ســتة منتجــات جديــدة خــالل العــام وتــم إضافتهــم الــى المنتجيــن الذيــن كانــت تعمــل بهمــا 
الشــركة هــذا بجانــب اســتحداث وطــرح قطــاع أعمــال جديــد للشــركة والــذي تمثــل فــي طــرح التمويــل التجــاري ومنتجاتــه.

اإلدارات 36

ادارة تطوير ا�عمال والمنتجات

اســتحداث و طــرح ســتة منتجــات جديــدة للشــركة علــى النحــو التالــي: المرابحــة -البيــع علــى الخارطــة -اجــارة ثابتة 
الرهن العقاري الثابت -التمويل العقاري التجاري (مرابحة ) - التمويل العقاري التجاري (الرهن العقاري)

تطويــر جميــع المــواد التدريبيــة الخاصــة بجميــع المنتجــات وتنفيــذ  التدريــب لــإلدارات و ذلــك لرفــع مســتوى المعرفــة 
بالمنتجــات و خصائصهــا و سياســاتها و إجراءاتهــا بهــدف رفــع مســتوى الخدمــة و المســاهمة فــي تحقيــق 

األهداف
قامــت إدارة تطويــر المنتجــات خــالل ســنة ٢٠٢١ بتطويــر وتنظيــم العديــد مــن السياســات واإلجــراءات الخاصــة 
بأعمــال الشــركة وكذلــك فيمــا يتعلــق بالحوكمــة الصــادرة مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة وذلــك بمــا يتناســب مــع 

أفضل المعايير الخاصة بذلك والتي توضح األدوار والمسؤوليات الخاصة بكل إدارة 
اســتحداث اتفاقيــة مســتوى الخدمــة والتــي تعمــل علــى تحديــد الوقــت المعيــاري لمراحــل تنفيــذ طلبــات 
العمــالء وتحديــد مســئولية كل إدارة مــع ضمــان المتابعــة اليوميــة لطلبــات العمــالء والعمــل علــى انهائهــا 

بالشكل الذي يكفل تطبيق اإلجراءات المعتمدة بالزمن المحدد
التفــاوض و االتفــاق و التعاقــد مــع شــركتين عالميتيــن (شــركة  دي دي كاب  و شــركة كونــدو ) مقرهمــا لنــدن 

لتقديم خدمات شراء و بيع السلع و التي تخدم عمليات التمويل ( التورق ) الخاصة بأعمال الشركة
تطويــر واختبــار النظــام الخــاص بالمنتجــات الســتة الجديــدة هــذا بجانــب التطويــر المســتمر للمنتجــات القائمــة 

ومميزاتها وخصائصها
إدارة العالقــة مــع جميــع قطاعــات األعمــال الخارجيــة ومــزودي الخدمــة وقطاعــات وجهات العمــل والمطورين 

العقاريين بما يضمن مصالح و أعمال جميع األطراف و تطوير أعمال و الكفاءة اإلنتاجية للشركة
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اإلدارات 37

نمو المبيعات في عام �	�	�بنسبة�	� مقارنة بأرقام �	�	�

إدارة المبيعات ( أفراد )

إدارة المبيعات التمويل التجاري

الشــركة  الشــركة قصيــرة وبعيــدة األمــد مــن خــالل تقديــم منتجــات  أهــداف  المبيعــات علــى تحقيــق  إدارة  تعمــل 
للمســتهلك النهائــي. وتســعى للوصــول ألكبــر شــريحة مــن العمــالء لتنميــة المحفظــة التمويليــة. كمــا تهتــم بعكــس 
صــورة مميــزة للشــركة مــن خــالل إثــراء رحلــة طلــب العميــل. والحــرص علــى معرفــة إحتياجــات وتحديــات الســوق 

العقاري لتقديمها لإلدارة التنفيذية لمواكبة السوق.

ــل التجــاري  ــم انشــاء إدارة متخصصــة فــي التموي كجــزء مــن اســتراتيجية وخطــة نمــو االعمــال للشــركة لعــام ٢٠٢١م ت
وشــريحة رجــال األعمــال وأصحــاب المهــن الحــرة، تعمــل إدارة مبيعــات التمويــل التجــاري علــى تحقيــق أهــداف الشــركة 
لمنتجــات التمويــل التجــاري توفيــر التمويــل مقابــل ضمانــات عقاريــة وزيــادة اإليــرادات وفًقــا لتوجيهــات اإلدارة العليــا 
مــن خــالل البحــث عــن الفــرص الجديــدة للنمــو وتوســيعها واســتهداف المطوريــن العقارييــن لتمويــل واعتمــاد عقــارات 
للشــركات  الدعــم  تقــدم  تمويليــة  برامــج  إليجــاد  االهــداف  لتحقيــق  وامتــدادا  الــدور  هــذا  مــن  وجــز  االســكان.  وزارة 
والمؤسســات العاملــة فــي التطويــر العقــاري الســكني للحصــول علــى التمويــل الــالزم لتطويــر وتوســيع أنشــطتها فــي 

السوق العقاري في جميع مناطق المملكة.

تــم توظيــف مــدراء عالقــة محترفيــن تــم تعيينهــم إلدارة العالقــة مــع هــذه الشــريحة فــي االقاليــم (المنطقــة الوســطى 
– المنطقــة الغربيــة – المنطقــة الشــرقية) وتفعيــل دورهــم الســتقطاب هــذه الشــريحة مــن العمــالء والبحــث عــن 

الفرص البيعية للتمويل العقاري التجاري.



إدارة العمليات

تعــد إدارة العمليــات مــن اإلدارات الرئيســية فــي الشــركة وتقــوم بدعــم اإلدارات واألقســام األخــرى لضمــان ســير 
العمــل وفــق السياســات واالجــراءات الداخليــة والتشــريعات مــن مختلــف الجهــات ذات الصلــة.  تعمــل أيضــا علــى 
تطويــر وتحســين اجــراءات العمــل اليوميــة ودعــم األعمــال بمــا يخــدم أهــداف ســهل االســتراتيجية وتنــدرج تحــت ادارة 

العمليات األقسام التالية

اإلدارات 38
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تم تقليل الوقت المعياري للموافقة على الطلبات من ٢٤ ساعة الى ساعتين.
تم عمل الخطط لتعديل النظام الستيفاء متطلبات سمه لمشروع القدرة االئتمانية.

تمت مراجعة الطلبات للتأكد من مطابقتها لمعايير التمويل المسؤول.

قسم التقييم والضماناتقسم اإلغالق واإلفراغاتقسم اإلئتمان

- قسم اإلئتمان

تعنـــى إدارة اإلئتمـــان بتحليـــل وتقييـــم طلبـــات التمويـــل العقـــاري المقدمـــة للشـــركة والتحقــق مـــن مالءمــة العمـــالء 
للسياســـات االئتمانيـــة وإصـــدار الموافقـــات النهائيـــة فــي وقــت قياســي يســاعد علــى المنافســة دون اإلخــالل بمعاييــر 
الجودة. كما تعمل على تحســـين اإلجـــراءات وطرح التوصيــــات التــــي تســــاهم بتطويــــر ســــير العمــــل وتخفيــــض نســبة 

المخاطــر المســتقبلية علــى الشــركة.  
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 إدراج قسم صيانة العقارات تحت إدارة التقييم والضمانات.
إعداد سياسة وإجراءات إدارة التقييم والضمانات.

تحديث سياسة وإجراءات العقارات المستردة.
تعديل إجراءات قسم الصيانة.

- قسم التقييم والضمانات

هــي اإلدارة المعنيــة بتقييــم وفحــص جميــع العقــارات التــي يرغــب بتمويلهــا العمــالء وأيضــًا هــي اإلدارة المعنيــة 
التقييــم ثالثــة أقســام هــي كالتالــي: إدارة  التمويــل، وينــدرج تحــت  العقــارات بعــد  بفحــص وإعــادة تقييــم وصيانــة 

قســم تقييــم الممتلــكات: هــو القســم المعنــي بتقييــم العقــارات قبــل التمويــل للتحقــق مــن قيمتهــا 
السوقية العادلة وجودة بنائها.

ــر ومعالجــة األضــرار التــي قــد تحــدث لعقــارات العمــالء طــوال  ــة: هــو القســم المعنــي بتقدي قســم الصيان
سريان عقد التمويل.

قســم العقــارات المســتردة: هــو القســم المعنــي بإعــادة تأهيــل وصيانــة العقــارات المســتردة مــن العمــالء 
وعرضها بالسوق العقاري.
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الدعم الكامل للمنتج التجاري والتوجيه والمساعدة متى ما دعت الحاجة.
مواكبة التطور السريع في مجال خدمات وزارة العدل.

شــراء ورهــن العقــارات الممولــة حديثــا وبيــع وفــك رهــن العقــارات المســددة مــع التأكــد مــن إتبــاع االجــراءات 
المعتمدة واكتمال المستندات المطلوبة.

تحديــث الصكــوك والتنســيق مــع وكالء الشــركات والبنــوك اإلخــرى إلتمــام تســجيل إو نقــل العقــار بمــا 
يناسب كل حالة.

- قسم اإلغالق واإلفراغات

يعــد قســم اإلفراغــات ونقــل الملكيــات عنصــر مهــم ومكمــل إلتمــام رحلــة العميــل للحصــول علــى العقــار  مــن خــالل 
عمليــة اصــدار الشــيكات ونقــل الملكيــات (بيــع وشــراء و رهــن جميــع انــواع العقــارات)  باإلضافــة لعمليــة المراجعــة 
النهائيــة لملفــات العمــالء ممــا يســهم فــي رفــع مســتوى رضــى العمــالء وتحســين جــودة اإلجــراءات وينــدرج تحــت إدارة 

اإلغالق واإلفراغات المهام التالية:
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�����أهم األعمال واإلنجازات خالل العام 

طــورت إدارة المخاطــر خــالل ســنة ٢٠٢١ العديــد مــن السياســات واإلجــراءات الخاصــة بــإدارة وحوكمــة جميــع 
المخاطــر بأنواعهــا وتشــمل المخاطــر التشــغيلية، االئتمانيــة، مخاطــر الســيولة والســوق، وذلــك بمــا يتناســب 
مــع أفضــل المعاييــر الخاصــة بذلــك والتــي توضــح األدوار والمســؤوليات لتعريــف وإدارة وتحليــل وعــرض 

المخاطر بأنواعها بما يتطابق مع سياسات الشركة وأنظمة البنك المركزي.
اصــدرت إدارة المخاطــر تقاريــر المخاطــر الربعيــة والتــي تشــمل تفصيــًال كامــًال عــن المحفظــة االئتمانيــة 
وتركيزهــا علــى جميــع التعرضــات المتعلقــة بشــرائح العمــالء ومعلوماتهــم الديموغرافيــة مثــل األعمــار 
والدخــل وغيرهــا، وايضــًا تفصيــل عــن المخاطــر التشــغيلية ومخاطــر الســيولة والســوق وتذبــذب أســعار 

الفائدة والمخاطر التنظيمية.
تنفيــذًا لتوجهــات الشــركة ومجلــس اإلدارة، قامــت إدارة المخاطــر بإنشــاء إدارة االئتمــان التجــاري والسياســة 
االئتمانيــة الخاصــة بهــذه الشــريحة تماشــيًا مــع اســتراتيجية الشــركة للتوســع فــي قطــاع التمويــل التجــاري 

لتنويع مخاطر التركز ولجذب شرائح عمالء جديدة.
حققــت إدارة األمــن الســيبراني، والتــي تتبــع إلدارة المخاطــر تنظيميــا، إنجــازات عــدة خــالل ســنة ٢٠٢١، حيث قامت 
بتحديــث العديــد مــن أنظمــة الحمايــة الســيبرانية التــي تتوافــق مــع أفضــل المعاييــر المنصــوص عليهــا مــن 

البنك المركزي، والتي أهلت الشركة للحصول على مستوى النضج الثالث في هذا المجال.
قامــت إدارة المخاطــر بالتحديــث الســنوي لنمــوذج مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، والــذي يتــم 
تحديثــه ســنويًا، بالتعــاون مــع المستشــار الخارجــي (شــركة APTIVAA) ، وتجــدر اإلشــارة انه تــم تصميم النموذج 
الجديــد لكــي يتوافــق مــع تنظيــم مخصصــات وتصنيفــات االئتمــان الــذي تــم إصــداره مــن البنــك المركــزي فــي 

نوفمبر ٢٠٢٠.
خــالل ســنة ٢٠٢١، شــهدت الشــركة انخفاضــا ملحوظــًا فــي مســتوى  التعثــرات لكــي تشــهد مســتويات تاريخيــة 
منخفضــة مقارنــة بآخــر ثــالث ســنوات، ويعــود ذلــك األداء المتميــز لجــودة المعاييــر االئتمانيــة واألداء المتميــز 

من قبل إدارة التحصيل.
بــدأت إدارة المخاطــر بتطبيــق النظــام الخــاص باســتمرارية االعمــال، والــذي تــم إصــداره مــن قبــل البنــك 
المركــزي خــالل ٢٠٢١، حيــث قامــت الشــركة بتأســيس لجنــة اســتمرارية االعمــال التــي تعمــل حاليــًا علــى تطبيــق 

األنظمة واللوائح بذلك الخصوص.

إدارة المخاطر

إلــى  الشــركة وتخفيضهــا  تواجههــا  أن  الممكــن  مــن  التــي  المســتقبلية  بالمخاطــر  بالتحكــم  للمخاطــر  إدارة  تعنــى 
مستويات مقبولة بالتعاون مع جميع إدارات الشركة.

اإلدارات 40



مركز التواصل

ــرد علــى استفســاراتهم واقتراحاتهــم والتعامــل مــع  ــادة رضــا العمــالء مــن خــالل ال تماشــيًا مــع أهــداف الشــركة لزي
الشكاوى بأعلى معايير الجودة، تسعى إدارة العناية بالعمالء لتوفير أفضل السبل للتواصل من خالل:

�����أهم األعمال واإلنجازات خالل العام 

���لعــدد الشــكاوى التــي تــم ��تحقيــق إنجــاز كبيــر لفريــق معالجــة شــكاوى البنــك المركــزي بوصولــه إلــى نســبة 
الــرد عليهــا بنجــاح خــالل الفتــرة الزمنيــة القصــوى للــرد علــى الشــكاوى، والتــي تجــاوزت النســبة المطلوبــة مــن 

.���البنك المركزي وهي 
.���تحقيــق نســبة ����� فــي معــدل رضــا العمــالء، والتــي تجــاوزت النســبة المطلوبة من البنــك المركزي وهــي 

ربــط معظــم اإلدارات بنظــام إدارة العنايــة بالعمــالء الســتقبال الطلبــات أو الشــكاوى عــن طريــق النظــام، مما 
ساهم بتفعيل سرعة االستجابة لطلبات العمالء وسهولة الرقابة والمتابعة.

التركيــز علــى التطويــر المســتمر إللمــام موظفــي الصفــوف األماميــة بمنتجــات وخدمــات الشــركة عبــر تقديــم 
برامج التدريب من قبل اإلدارات المعنية.

إدارة العناية بالعمالء

تقــوم إدارة العنايــة بالعمــالء بخدمــة أكثــر مــن ســبعة آالف عميــل بأعلــى معاييــر الجــودة عبــر أكبــر محفظــة تمويليــة 
يتــم تحديــث السياســات واإلجــراءات الخاصــة بقســم العنايــة  التمويليــة العقاريــة، كمــا  علــى مســتوى الشــركات 
بالعمــالء باســتمرار لتتوافــق مــع التغييــرات الداخليــة و التشــريعات ولتتماشــى مــع لوائــح وضوابــط وتعاميــم البنــك 

المركزي المتعلقة بخدمة العمالء.

اإلدارات 41

معالجــة االتصــاالت الصــادرة 
الحالييــن  للعمــالء  والــواردة 

والمحتملين

المحادثات واالشعارات 
المباشرة مع العمالء

إيجاد وسائل اتصال فعالة 
عبر أحدث القنوات الرقمية



وصل عدد المتابعين والزوار اإلجمالي على منصات التواصل اإلجتماعي إلى أكثر من 

أرقام الشركة على منصات التواصل االجتماعي

�����أهم األعمال واإلنجازات خالل العام 

التعاون والعمل مع كبرى الشركات العالمية و المحلية ( مالية و استشارية ، أبحاث و دراسة السوق و القانونية ) 
العمل على حملة إعالنية كبرى على محركات البحث ومنصات التواصل االجتماعي بهدف الوعي بالعالمة التجارية.

تطوير محتوى الموقع الرسمي من حيث تحديث المحتوى وإضافة أهم متطلبات البنك المركزي.
العمل على طلبات التصاميم والطباعة حسب الحاجة من قبل جميع اإلدارات.

المشاركة في أهم المعارض العقارية والتمويلية على مستوى المملكة.

إدارة التسويق

ــوق  ــال السـ ــي مجـ ــتمرة فـ ــاث مسـ تعنــى إدارة التســويق بتنفيــذ االســتراتيجات لخدمــة الشــركة إعالميــا والقيــام بأبحـ
العقـــاري لتحديـــد األهـــداف والتحديـــات ومراقبـــة المنتجـــات والميـــزات التنافســـية  لوضـــع خطـــط عمـــل مالئمـة تحقـق 
ــويق مــع جميــع اإلدارات لبنــاء وتحديــث خطــط اإلتصــال الترويجيــة وتقديــم  ــداف الشــركة، كمــا تعمــل إدارة التسـ أهـ
الدعم والمســـاندة، كما تعنى إدارة التسويق بالتعاون والتنســـيق مـــع الهيئـــات والجهـــات الحكوميـــة بنشـــر الرســـائل 
التوعويـة لتثقيـف العمـالء فـي كل مـا يتعلــق بالمنتجــات التمويليــة للشــركة وكذلــك لتمكينهــم مــن الحصــول عليهــا 

عبــر أيســر الطــرق.

اإلدارات 42
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تطويــر وتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية لتقنيــة المعلومــات علــى مســتوى الشــركة و التــي تتوافــق مــع خطــة 
الطرح العام.

المســاهمة الفعالــة فــي تطويــر العمليــة التمويليــة مــن خــالل توفيــر أفضــل الحلــول التقنيــة حســب خطــة 
الشركة اإلستراتيجية في التحول الرقمي.

التخطيط والتنفيذ واإلشراف على جميع المشاريع التقنية .
توفيــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لبيئــة معلوماتيــة عاليــة الجــودة فــي جميــع مقــرات الشــركة وفروعهــا بمــا يواكــب 

خطط التطور لدى الشركة.
تقديم خدمات إلكترونية تعمل على تطبيق أفضل الممارسات التقنية في توفير الخدمات للمستفيدين.

الحفاظ على البيانات الخاصة بالشركة وإتاحة الوصول إليها بشكل صحيح وآمن.
توفير الدعم الفني والتقني الالزم لكافة قطاعات الشركة ومنسوبيها.

إدارة تقنية المعلومات

    تتولــى اإلدارة دورهــا فــي بنــاء البنيــة التحتيــة التقنيــة والتــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى اســتخدام التقنيــة لدعــــم جميــــع 
اإلدارات واالقســــام لضمــــان ســير العمــل وفــق السياســات واالجــراءات الداخليــة والتشــريعات الحكوميــة. انطالًقــا 
مــن ذلــك تســعى اإلدارة إلــى توفيــر أفضــل الحلــول التقنيــة بمــا يحقــق رؤيــة وأهــداف ســهل. ومــن خــالل ذلــك عملــت 

اإلدارة على تحقيق األهداف التالية:

اإلدارات 43



�����أهم األعمال واإلنجازات خالل العام 

االلتزام بتزويد البنك المركزي السعودي بكافة المتطلبات ضمن اإلطار الزمني
مراجعة سياسات وإجراءات الشركة بما يتوافق مع أحدث األنظمة واللوائح ذات العالقة ومراجعة مدى مالزمتها. 
أتممــت بعــض إجــراءات العمــل المتعلقــة بأمور االلتزام لضمان دقة تنفيذ الرقابة اإللية لتحقيق متطلبات االلتــزام. 
إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة تتضمــن جميــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة والتعاميــم الــواردة مــن البنــك 

المركزي السعودي.
زيادة شمولية تقارير اإللتزام الربعية.

التــزام الشــركة مــع أحــدث األنظمــة  إنشــاء برنامــج اإللتــزام الرقابــي (برنامــج الرصــد) لمراجعــة مســتوى 
واللوائح والتعاميم والسياسات واإلجراءات الداخلية المعتمدة.

تقييــم مخاطــر جميــع المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة مــن منظــور مكافحة غســل األمــوال وتمويل 
اإلرهاب ومراجعة نتائج التقييم للتأكد من المنهجية المتبعة.

تحديــث وأضافــه بعــض المعاييــر للنظــام الخــاص بمكافحــة غســل االمــوال وتحســين جــودة التنبيهــات في النظــام. 
إدراج قوائم حظر اضافية من ضمن القوائم الصادرة من البنك المركزي في أنظمة الشركة. 

تطويــر اســتراتيجية تقييــم مخاطــر العمــالء وفــق المعاييــر المعــدة وإدراجهــا فــي نظــام مكافحــة غســل 
األموال وتمويل اإلرهاب

إدارة ا�لتزام

بالضوابــط  االلتــزام  فــي  الشــركات  لحوكمــة  موحــد  نهــج  المساكن(ســهل)  لتمويــل  الســعودية  الشــركة  تتخــذ 
التنظيميــة المرتبطــة بجميــع األنظمــة ذات العالقــة ممثلــة بالبنــك المركــزي الســعودي والجهــات التنظيميــة و تعتبــر 
إدارة االلتــزام  فــي الشــركة احــد أســس عوامــل نجاحهــا  ، كونهــا تلعــب دورًا أساســيًا فــي المحافظــة علــى ســمعتها  
فــي  الســليمة  اإلدارة  نهــج  إرســاء  خــالل  مــن  الحمايــة  وتوفيــر   ، والشــركاء  المؤسســين  ومصالــح  ومصداقيتهــا 
المؤسســات التمويليــة درء  مخاطــر عــدم االلتــزام و المحافظــة علــى القيــم والممارســات المهنيــة  فــي العمــل ونشــر 

الثقافة ومفهوم اإللتزام بين منسوبي الشركة .

و تقــوم إدارة االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بالتأكــد مــن أن كافــة اإلدارات فــي الشــركة الســعودية 
لتمويــل المساكن(ســهل) تطبــق تعليمــات الجهــات الرقابيــة والتشــريعية بمــا يتوافــق مــع متطلبــات االلتــزام وعلــى 
ــح والتعليمــات ذات العالقــة  وجــه الخصــوص األنظمــة والقواعــد  الصــادرة مــن البنــك المركــزي الســعودي مــن لوائ

ويعتبر االلتزام جزء ال يتجزأ من أنشطة عمل الشركة السعودية لتمويل المساكن.

اإلدارات 44
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تولــت اإلدارة المهــام القانونيــة لعمليــة طــرح الشــركة فــي الســوق بالتنســيق مــع المكتــب القانونــي المكلــف 
  LDDبتقرير العناية القانونية

تحديــث وإعــداد لوائــح الحوكمــة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات مبــادئ الحوكمــة الرئيســة لشــركات التمويــل 
الصــادرة مــن البنــك المركــزي وكذلــك العمــل علــى اصــدار كافــة اللوائــح بمــا يتوافــق مــع متطلبــات هيئــة 

السوق المالية الستكمال عملية الطرح العام للشركة. 
مراجعــة وتحديــث لوائــح و سياســات لجــان مجلــس اإلدارة وكذلــك إعــداد وإجــازة الئحــة اللجنــة الشــرعية بمــا 

يتوافق مع سياسة الحوكمة الشرعية الصادرة من البنك المركزي.
التمثيل والمتابعة للقضايا المرفوعة من الشركة أو المقامة من العمالء أمام لجنة المنازعات التمويلية. 

التنســيق ومتابعــة األداء مــع المكتــب الخارجــي للمحامــاة الــذي يمثــل الشــركة فــي الدعــاوى المقامــة مــن 
الشركة أو ضد الشركة سواء من العمالء أو أي طرف ثالث.

متابعــة القضايــا بالدوائــر الحكوميــة وبعــض أقســام الشــرطة فيمــا يخــص اإلجــراءات القانونيــة کمدعــي 
ومدعى عليه.

المســاهمة بشــكل فعــال فــي عمليــة تحصيــل الديــون مــن العمــالء المتعثرين وذلــك بالمرافعــة أمام محكمة 
التنفيذ والقضاء العام ولجنة الفصل بالمنازعات التمويلية.

إدارة القانونية

يتمحــور دور اإلدارة القانونيــة حــول تأثيــر الحوكمــة فــي الشــركة بمــا يتماشــى مــع أحــكام نظــام الشــركات، وأنظمــة 
ولوائــح التمويــل ومــا يصــدر مــن البنــك المركــزي مــن تعاميــم ولوائــح وضوابــط. كمــا ســتعنى بتطبيــق أنظمــة ولوائــح 

هيئة سوق المال بعد إتمام طرح وإدراج أسهم الشركة في السوق المالية الرئيسة.
ومــن أحــد أهــم مســؤوليات اإلدارة القانونيــة أيضــًا هــي المرافعــة فــي القضايــا والحفــاظ علــى حقــوق الشــركة للوصــول 
لمبتغــى حســم القضايــا بالوقــت والطريقــة المناســبة بمــا ال يؤثــر علــى حقــوق وســالمة وســمعة الشــركة وتســاهم 
اإلدارة بشــــكل فعــــال فــــي عمليــــة تحصيــــل الديــــون مــــن العمــــالء المتعثريــن وذلــك بالمرافعــــة أمام محكمة التنفيذ 
والقضــاء العــام ولجنــة الفصــل بالمنازعــات التمويليــة، إذ تقــوم اإلدارة بــدور رائــد فــي تقديــم النصــح والمشــورة والــراي 
القانونــي فــي كافــة المجــاالت القانونيــة الالزمــة لجميــع أقســام وإدارات الشــركة  وتوفيــر الحمايــة القانونيــة مــن خــالل 

فريق ذو كفاءة وخبرة عالية علميًا وعمليًا.

اإلدارات 45



����ا�عمال والعقود مع أطراف ذوي عالقة خالل العام المالي 

كمــا تؤكــد الشــركة بأنــه ليــس هنالــك أعمــال أو عقــود تــم إبرامهــا مــع الشــركة وكانــت فيهــا مصلحــة مباشــرة ألحــد أعضــاء مجلــس 

اإلدارة أو لإلدارة التنفيذية أو ألي شخص طبيعي ذو عالقة بأي منهم
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طبيعة اإلتفاقية المبلغالمدةاالسم   تاريخ اإلنشاء

البنك العربي الوطني

البنك العربي الوطني

البنك العربي الوطني 

شركة مملكة التقسيط للتجارة

مؤسسة التمويل الدولية

شركة ثروات األصول العقارية

شركة دار األركان للتطوير العقاري
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سنتين

عشرين سنة

٢٠٠٩ - ٢٠٢١

٢٠٢٥

٨ سنوات

سنة وتجدد سنويًا

٢٠٢٣ - ٢٠٢١

( ١,٧  مليار ريال)

٢٠٠ مليون ريال

١٠ الف ريال/ربع سنوي

اتفاقية خدمات

١٠٩,٥ مليون ريال

٢,١ مليون ريال

ــــــــ

اإلتفاقية الموحدة واقرار بخفض
 وتعديل التسهيالت اإلئتمانية

التحوط بشأن منتج المرابحة

اتفاقية مستوى الخدمات
للرقابة الشرعية

الحفظ اآلمن

تسهيالت إئتمانية

ايجار مقر الشركة بالرياض

تنظيم بيع وشراء الوحدات
 في أبراج العزيزية - مكة



�����أهم األعمال واإلنجازات خالل العام 

تــم إنجــاز خطــة عمــل إدارة التدقيــق الداخلــي المعتمــدة مــن لجنــة المراجعــة بنســبة ١٠٠٪ وذلــك وفــق الجــدول 
الزمني المعتمد.

تــم التأكــد مــن ســالمة معالجــة كافــة مالحظــات البنــك المركــزي الســعودي مــن قبــل اإلدارات المعنيــة مــن 
خــالل عمليــات الفحــص النهائيــة لهــا مــن قبــل إدارة التدقيــق الداخلــي و مــن خالل تقديم اإلستشــارات المهنية 

من قبل اإلدارة.
تم تقديم عدد من المهام اإلستشارية لإلدارة التنفيذية بناء على طلبها.

تــم عقــد خمســة اجتماعــات مــع لجنــة المراجعــة الداخليــة لمناقشــة كافــة المالحظــات والتأكــد مــن االلتــزام 
بالتواريخ المحددة للمعالجة.

تــم معالجــة كافــة المالحظــات وفــق التواريــخ المحــددة مــع اإلدارات المعنيــة بنســبة ١٠٠٪كمــا تــم التأكــد مــن 
سالمة المعالجة.

إدارة التدقيق الداخلي

تعنــى إدارة التدقيــق بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة مــن خــالل مراقبــة ومراجعــة ســالمة 
التقاريــر الماليــة للمجموعــة وفعاليــة وظائــف التدقيــق الداخلــي والخارجــي، كمــا تركــز علــى األداء المالــي والمخاطــر 
األداء  فــي  النظــر  اإلدارة  أولويــات  مــن  كمــا  والمرونــة.  األعمــال  واســتمرارية  األزمــات  وإدارة  والناشــئة  الجديــدة 
المســتمر مــن حيــث التخطيــط المســتقبلي وتطــور ترتيبــات اســتمرارية األعمــال علــى مســتوى المجموعــة ومراقبــة 

تنفيذ استراتيجية العمل وتأثيرها على عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للمجموعة,

و تؤكــد إدارة التدقيــق الداخلــي علــى ســالمة إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وكفــاءة نظامهــا الرقابــي بنــاء علــى 
نتائج الفحص لكافة االدارات وفق خطة ادارة التدقيق الداخلي المعتمدة من لجنة المراجعة.

اإلدارات 47
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ــن  ــز الموظفي ــة وتحفي ــة والقيادي ــر المهــارات الفني ــب و تطوي ــق بتدري ــة تتعل ــذ برامــج تدريبي ــم تنفي ت
لتحقيق اعلى النتائج بما يتناسب مع اهداف الشركة. 

بلغت نسبة السعودة في جميع قطاعات الشركة ٨٩٪ في نهاية عام ٢٠٢١ م.
اإلحترازيــة  الخطــط  وضــع  علــى  الشــركة  حرصــت  كورونــا  جائحــة  عــن  اإلعــالن  بدايــة  منــذ 
واالســتراتيجيات التــي تضمــن اســتمرار العمــل بنــاء علــى ضمــان صحــة الموظفيــن كذلــك تــم تســخير 

جميع اإلمكانيات التقنية الالزمة لتمكين عمل الموظف عن بعد في حال تطلب األمر  . 
تــم التعامــل مــع الجهــات الحكوميــة فــي تدريــب و توظيــف  الكــوادر البشــرية مــن خــالل صنــدوق تنميــة 

الموارد البشرية ( برنامج تمهير )  .

إدارة الموارد البشرية

يتمحــور دور قطــاع المــوارد البشــرية و المســاندة اإلداريــة حــول وضــع خطــط اســتراتيجية وتشــغيلية إلســتقطاب 
الكفــاءات الســعودية المناســبة وتطويرهــا والمحافظــة عليهــا، باإلضافــة الــى  تقديــم الدعــم والمســاندة اإلداريــة لكافــة 

قطاعات الشركة.

اإلدارات 48



انخفضــت التكلفــة اإلجماليــة لعــام ٢٠٢١ بنســبة 
١٤,٣٪ مقارنــًة بالعــام الماضــي (٢٠٢١: ١٧٦,٢ مليــون 
ريــال ســعودي / ٢٠٢٠: ٢٠٥,٨ مليــون ريــال ســعودي) 
ــي  نظــرا لتحســن وارتفــاع أدء المحفظــة االئتمان
وعكــس مخصصــات الخســائر االئتمانيــة ونتيجــة 

النخفاض تكلفة االقتراض من البنوك.
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مليون ريال سعودي����

مليون ريال سعودي

��التكلفة اإلجمالية���

حققــت الشــركة صافــي ربــح قبــل الــزكاة وضريبــة 
الدخــل قــدره ١١٩,٠ مليــون ريــال فــي عــام ٢٠٢١ بزيــادة 
مقدارهــا ٢٢٪ مقارنــة بالعــام الماضــي (٢٠٢٠: ٩٧,٦ 

مليون ريال سعودي.).
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مليون ريال سعودي����

مليون ريال سعودي

���صافي ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

ارتفعــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة لعــام 
٢٠٢١ بنســبة ٤,٧٪ مقارنــًة بالعــام الماضــي (٢٠٢١: 
٩٨,٠ مليــون ريــال ســعودي / ٢٠٢٠:  ٩٣,٧  مليــون 
ريــال ســعودي) نتيجــة لرفــع الطاقــة التشــغيلية 

للشركة وارتفاع تكلفة التامين. 
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مليون ريال سعودي����

مليون ريال سعودي

����المصاريف اإلدارية والعمومية 

بلــغ صافــي الربــح بعــد مخصــص الــزكاة وضريبــة 
الدخــل ١٠٣,٢ مليــون ريــال بزيــادة مقدارهــا ٢١.٢٪ 
مقارنــة بالعــام  الماضــي (٢٠٢٠: ٨٥,١ مليــون ريــال 

سعودي).
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���صافي ربح بعد الزكاة وضريبة الدخل��

مليون ريال سعودي����
مليون ريال سعودي

العــام  بنهايــة  الموجــودات  إجمالــي  انخفضــت 
بنســبة ١,٣٪ فقــط مقارنــة مــع ٢٠٢٠ (٢٠٢١:  ٤,٤٠٨,٠ 
مليــون ريــال ســعودي ، ٢٠٢٠: ٤,٤٦٤,٦  مليــون ريــال 
ســعودي) ، وذلــك نتيجــة لبيــع جــزء مــن عقــود 

محفظة التأجير التمويلي.
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مليون ريال سعودي����
مليون ريال سعودي

العــام  بنهايــة  المطلوبات  إجمالي  انخفضــت 
بنســبة ٥,٦٪ مقارنــة بالعــام الماضــي (٢٠٢١: ٢,٧١٨,١ 
، ٢٠٢٠:  ٢,٨٧٨,٦ ملیون ريــال  ملیون ريــال سعودي 
التســهيالت  أرصــدة  تتضمــن  حيــث  سعودي) 

البنكية بقيمة  ٢,٦٥٣,١ ملیون ريال سعودي.

�������
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مليون ريال سعودي����
مليون ريال سعودي

���� حقوق المساهمين
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���� ����إجمالي المطلوباتإجمالي الموجودات

ارتفعــت حقــوق المســاهمين فــي الشــركة بنســبة 
٦,٥٪ مقارنــة بالعــام الماضــي وذلــك بســبب زيــادة 

صافي الدخل للعام ٢٠٢٠.

�������
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مليون ريال سعودي����
مليون ريال سعودي

ا�دارة المالية

تعنـى اإلدارة الماليـة بدراسـة أفضـل الطـرق إلسـتخدام رأس المـال مـن أجـل تعظيـم القيمـة السـوقية للشـركة وتعظيـم ثـروة 
المسـاهمين لتحقيـق البقـاء والنمـو المسـتدام. كما تقـوم بتحديد األهـداف المالية للشـركة علـى المـدى القصيـر والمتوسـط 
والطويـل األجـل وكذلـك إعـداد الموازنـات التقديريـة باإليـرادات والمصاريـف والتدفقـات النقديـة وتجميـع البيانـات الماليـة وتحليلهـا 
فـــي التقاريـــر اإلداريـــة لمســـاعدة اإلدارة العليــا فــي إتخــاذ القــرارات واتبــاع اإلجــراءات التصحيحيــة للخطــط والنظــام المالــي
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يســلط الرســم البيانــي التالــي الضــوء علــى النمــو والتحــركات التاريخيــة فــي أرقــام الشــركة الســعودية لتمويــل 
المساكن خالل السنوات الخمس الماضية:  

الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين

* مليون ريال سعودياجمالي حقوق الملكيةاجمالي األصولاجمالي اإللتزامات

ا�يرادات والتكاليف وصافي الربح

* مليون ريال سعوديصافي الربحاجمالي الدخل التشغيلياجمالي التكاليف



قائمة الدخل

قائمة المركز المالي
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20212020201920182017االسم 

إيرادات اإليجارة

اإليرادات التشغيل

إيرادات الخدمات

إيرادات أخرى

إجمالي الدخل التشغيلي

كلفة االقتراض

المصروفات اإلدارية والعمومية

مصروفات التسويق والبيع

مخصص خسائر االئتمان

إجمالي التكاليف

صافي األرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة وضريبة الدخل

صافي األرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل
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تم إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية

20212020201920182017االسم 

إجمالي الموجودات

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات
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����قرارات البنك المركزي السعودي التنفيذية لعام �����و 

تقـرير مجـلس إدارة الشـركـة

السعودية لتمويل المساكن

إجمالي مبلغ
الغرامات المالية

 بالريال السعودي

عدد القراراتموضوع المخالفة
 التنفيذية

عدد القرارات
 التنفيذية 

�

�

�

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي 
اإلشرافية والرقابية

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي 
الخاصة بحماية العمالء

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي 
الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب

�������
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�

�

�

�

�

�

�

������السنة المالية ��السنة المالية�

إجمالي مبلغ
الغرامات المالية

 بالريال السعودي



مجتمع واحد من سهل 

�����أهم األعمال واإلنجازات خالل العام 

هــي مبــادرة تطوعيــة تــم إطالقهــا فــي شــهر رمضــان المبــارك لعــام ٢٠١٩ م تحــت مظلــة "رمضــان العطــاء" واســتمرت 
بفضــل للــه حتــى اآلن، تهــدف المبــادرة إلــى ترميــم وإعــادة تهيئــة المنــازل المتهالكــة لألســر المتعففــة حيــث يقــوم عــدد 
مــن المتطوعيــن مــن كافــة أفــراد المجتمــع بالعمــل ســعيًا لتنميــة روح المبــادرة والعطــاء وتعزيــز روابــط األخــوة بيــن 

أفراد المجتمع.

وصل عدد البيوت المرممة إلى ٥٦ بيت.
رواج صيت المبادرة لدى قنوات اإلعالم المحلية ومؤثري قنوات التواصل والمؤسسات:

- تغطية المبادرة من قبل قناة  MBC وعرضها في برنامج "سين" بتقديم اإلعالمي الشهير أحمد الشقيري.
- تغطية المبادرة من قبل قناة السعودية.

- تغطية بعض مؤثري السوشل ميديا.
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يوسف عبدا� الشالش

رئيس مجلس ا�دارة

2021

يتقــــدم رئيــــس وأعضــــاء مجلــــس ا�دارة بالشكر للســــادة المســــاهمين الكــــرام 
وللرئيــــس التنفيـذي للشـركة ولكافـــة منسـوبي الشـركة لدعمهـم ومساندتهم 
ولعطائهـــم غيـــر المحـــدود الــــذي أســــهم فــــي تطــور الشــــركة وتحقيــــق 

أهدافهــا لهذا العام.

وا� ولي التوفيق،


