
تقرير مجلس
 ا�دارة لعــام

����





خادم الحرمين الشريفين الملك



 ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء





كلمة رئيس مجلس ا�دارة

كلمة الرئيس التنفيذي

لمحة عامة حول الشركة

الرؤية، الرسالة والقيم

مجلس ا�دارة

اللجان المنبثقة عن مجلس ا�دارة

اللجنة التنفيذية-

لجنة المراجعة-

لجنة إدارة المخاطر وا�ئتمان-

لجنة الترشيحات والمكافآت-

اللجنة الشرعية-

الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه واللجان وا�دارة التنفيذية

سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وا�دارة التنفيذية

بيان بمكافآت أعضاء مجلس ا�دارة-

بيان بمكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس-

أعضاء ا�دارة التنفيذية

بيان بالمكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي-

سياسة الشركة في توزيع ا�رباح

ا�رباح المعلنة والموزعة في العام ٢٠٢٢

بيان بأسماء الشركات التي تساهم فيها الشركة  العام ٢٠٢٢

الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل العام

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسباب ذلك

ما تم تطبيقه من أحكام الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وما لم يطبق واسباب ذلك

ا�جراءات التي اتخذها مجلس ا�دارة �حاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم

قطاعات ا�عمال وا�دارات الرئيسة بالشركة

المسؤولية المجتمعية للشركة

بيان للعقوبات والجزاءآت المفروضة على الشركة

المخاطر التي تواجهها أو من المحتمل أن تواجهها الشركة مستقبًال

ا�عمال والعقود التي مع أطراف ذوي عالقة خالل العام ٢٠٢٢

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة

البيانات المالية للشركة

ا�صول وا�لتزامات وحقوق المساهمين-

النتائج المالية والتحليل-

أهم المؤشرات المالية-

تحليل جغرافي �جمالي إيرادات الشركة-

تحليل �ي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة-

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة-

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد

ا�قرارات

الختام

الفهرس
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             الســادة والســيدات مســاهمي الشــركة الســعودية لتمويل 
أعضــاء  عــن  ونيابــة  نفســي  عــن  أصالــة  يســرني  المســاكن، 
ــعودية  ــركة الس ــنوي للش ــر الس ــم التقري ــس ا�دارة تقدي مجل
لتمويــل المســاكن حيــث تضمــن التقريــر نتائــج أعمــال الشــركة 
وا�نجــازات المتحققــة والتطــورات الهامــة با�ضافــة للبيانــات 

المالية عن السنة المالية  المنتهية في ���ديسمبر �����م.       

لقــد حافظــت الشــركة علــى هوامــش ربــح معقولــة ومناســبة 
علــى الرغــم مــن التحديــات والتقلبــات فــي أوضــاع الســوق خالل 
العــام  �����م حيــث تمكنــت الشــركة مــن ا�ســتمرار في تنمية 
أعمالهــا و ا�رتقــاء بجــودة خدماتهــا التمويليــة العقاريــة ، وقــد 
ــاض  ــال بانخف ــون ري � ملي���ــام �����م  ــح للع ــي الرب ــغ صاف بل
قــدره ���مقارنــة بالعــام الســابق وبلــغ العائــد علــى حقــوق 

الملكية  �����
التــي حققتهــا  النجاحــات الكبــرى  كمــا ينــدرج فــي ســياق 
الشــركة خــالل مســيرتها هــي إرتكازهــا علــى كفــاءات فريــق 
عمــل يمتــاز بخبــرات واســعة وإنتاجيــه عاليــة وحــرص علــى 
تســتمر  كمــا  للشــركة،  االســتراتيجية  ا�هــداف  تحقيــق 
مبــدأ  واعتمــاد  اســتراتيجية  نمــو  خطــط  بتطبيــق  الشــركة 
ا�يــرادات  تعظيــم  بهــدف  التشــغيلية  العمليــات  كفــاءة 
وخفــض التكاليــف فــي إطــار قــوي وشــامل للحوكمــة وذلــك 
وسياســات  إجــراءات  علــى  المؤسســي  الطابــع  لتكريــس 
ومســؤوليات  وواجبــات  أدوار  تطويــر  تــم  فيمــا  الشــركة، 
التنفيذيــة،  وا�دارة  المجلــس،  ولجــان  ا�دارة،  مجلــس 
والجمعيــات العامــة تماشــيا مــع اللوائــح التنظيميــة المطبقــة 
وأنظمــة  الشــركات  ونظــام  الشــركات  حوكمــة  كالئحــة 
التمويــل ذات الصلــة. وال شــك بــأن النمــو المضطــرد �عمــال 
لمســاهميها  ا�ســاس  شــكل  قــد  التمويليــة  الشــركة 
ــركة  ــهم الش ــن أس ــرار إدراج ����م ــاذ ق ــي اتخ ــركاؤها ف وش
فــي ســوق ا�ســهم الســعودية "تــداول" فــي الربــع الثانــي 
للعــام �����م  حيــث أن ذلــك يمثــل تتويــجًا لجهــود الشــركة 
فــي تعزيــز مكانتهــا كشــركة رائــدة فــي مجــال التمويــل 

بالمملكة العربية السعودية.
ــائق  ــن ف ــس ا�دارة ع ــاء مجل ــي أعض ــر وزمالئ ــام، أعب ــي الخت وف
االمتنــان والتقديــر لقائــد مســيرتنا المباركــة، خــادم الحرميــن 
الشــريفين وســمو ولــي عهــده ا�ميــن أيدهــم اÏ، لمــا تحــققه 
بالدنــا الغاليــة فــي ظــل قيادتهــم الحكيمــة مــن إنجــازات 
وتطــورات عظيمــة فــي جميــع المجــاالت. كمــا نعبــر عن الشــكر 
 Ðالجزيــل للبنــك المركــزي الســعودي الــذي ظــل داعمــا ومســاند
لقطاعــات التمويــل المختلفــة وكذلــك الشــكر موصــول لرئيــس 
وأعضــاء الهيئــة الشــرعية لنصائحهــم وإرشــاداتهم القيمــة. 
ــما  ــا. ك ــاهمينا وعمالئن ــا لمس ــان أيض ــكر واالمتن ــدم بالش ونتق
أشــكر ا�دارة التنفيذيــة بالشــركة وجميــع منســوبيها مــع فائــق 
االعتــزاز بمواردنــا البشــرية المبدعــة التــي ســاهمت بتفانيهــا 

ومثابرتها في تحقيق أهداف الشركة.

،،

رئيس مجلس ا�دارة
ا�ستاذ/ يوسف عبدا� الشالش
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الرئيس التنفيذي
ا�ستاذ/ بندر سعيد الغامدي

بحمــد اÏ وتوفيقــه، فقــد حافظــت الشــركة علــى مســتويات 
ــت  ــث تمكن ــها حي ــذ تأسيس ــيرتها من ــالل مس ــة خ ــو متوازن نم
أنشــطتها  وتطويــر  المهنــي  مســارها  فــي  ا�ســتمرار  مــن 
ــا. ــة عمالئه ــاهمين وخدم ــا المس ــق رض ــا يحق ــا بم ومنتجاته

العديــد مــن  م  ����� العــام  الشــركة خــالل  وقــد حققــت 
ا�نجــازات والتطــورات ا�يجابيــة بالرغــم مــن التحديــات الكبيــرة 
التــي شــهدها وتعــرض لهــا قطــاع التمويــل العقــاري وخاصــة 
 Ïا وبحمــد  انــه  ا�  التمويــل،  تكلفــة  بإرتفــاع  يتعلــق  فيمــا 
هــذه وتجــاوز  اÓثــار  هــذه  تخفيــف  مــن  الشــركة  تمكنــت 

ــطة  ــاءة ا�نش ــز كف ــا وتعزي ــر خدماته ــك بتطوي ــات وذل التحدي
ــاهميها وعمالئهــا  ــل لمس ــة أفض ــق قيم التشــغيلية بمــا يحق
حققتهــا  التــي  التطــورات  أهــم  مــن  ولعــل  وموظفيهــا. 
المبيعــات  دائــرة  توســيع  هــو  العــام  هــذا  فــي  الشــركة 
للمنتجــات الحاليــة بالشــركة إضافــة الــى التمويــل التجــاري

لÔفــراد وأصحــاب العمــل التجــاري ممــا ســاهم فــي زيــادة 
ورفــع المبيعــات واســتقطاب شــريحة جديــدة مــن العمــالء 
الماليــة. والمــالءة  الحســنة  الســمعة  ذوي  مــن  التجارييــن 

وتوســعتها  منتجاتهــا  تطويــر  فــي  الشــركة  شــرعت  كمــا 
وذلــك بالحصــول علــى ترخيــص البنــك المركــزي الســعودي 
تمــويل  ونشــاط  ا�ســتهالكي  التمويــل  نشــاط  لممارســة 
طــرح  ســيتم  حيــث   ، والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
بعــد  م  ����� العــام  خــالل  النشــاطين  هذيــن  وتمويــل 
اســتكمال الموافقــات النظاميــة المطلوبــة. و تســعى الشــركة 
ــة  ــل الداخلي ــة العم ــين بيئ ــى تحس ــتمر عل ــم ومس ــكل دائ بش
لموظفيهــا مــن خــالل تعزيــز الكفــاءة والتطويــر والتدريــب 
ــو  ــي نم ــهام ف ــة لØس ــة المؤهل ــوادر الوطني ــتقطاب الك واس
وتطويرالشــركة. كمــا حرصــت الشــركة علــى ا�هتمام بــإدارات 
الداخلــي  والتدقيــق  المخاطــر  كإدارة  الداخليــة  الرقابــة 
وا�لتــزام وخالفهــا وتعزيزهــا بالكــوادر المؤهلــة لتمكينــها 
ــالء  ــا العم ــة ورض ــي خدم ــال. و تأت ــكل فع ــا بش ــن أداء دوره م
تقــديم  خــالل  مــن  وذلــك  التنفيذيــة  ا�دارة  أولويــات  مــن 
خدمــات علــى مســتوى عــال مــن الكفــاءة وا�ســتجابة لطلبــات

أو  شــكواهم  علــى  والــرد  قياســي  وقــت  فــي  العمــالء 
مالحظاتهــم بمــا يتفــق مــع السياســات وا�نظمــة ذات الصلــة.
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تأسســت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن بالتحالــف والشــراكة بيــن المؤسســين البنــك العربــي الوطنــي 
ــتثمرين  ــة والمس ــركات الوطني ــض الش ــة وبع ــل الدولي ــة التموي ــاري ومؤسس ــر العق ــركة دار ا�ركان للتطوي وش
ا�فــراد ، حيــث تــم تســجيلها فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم:

�����م. كمــا أن الشــركة مرخصــة مــن البنــك المركــزي ������������هـــ الموافــق ���������وتاريــخ ���������������
الســعودي لمزاولــة نشــاط التمويــل العقــاري ، بموجب الترخيــص رقــم ��/ع ش/ �������وتاريــخ  ���������������هـ  

الموافق �������������م.
 

��ريــال ســعودي مدفــوع بالكامــل ومقســم إلــى ����مليــون ســهم , ������������ويبلــغ رأس مــال الشــركة 
وقــد أصبحــت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن شــركة مســاهمة عامــة حيــث تــم طــرح مــا نســبته ���

فــي الســوق الماليــة الرئيســة وذلــك فــي شــهر أبريــل �����م. وفيمــا يلــي المســاهمين الرئيســين وحصصهــم 
في راس المال:

لمحة عامة حول الشركة

المساهمون

البنك العربي الوطني

شركة دار ا�ركان

يوسف عبداÏ الشالش

المساهمون ا�خرون@

المجموع 
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نسبة الملكية عدد ا�سهم 

@يشمل المساهمون االخرون ���ما تم طرحه في السوق المالية و الباقي هم من المساهمين المؤسسين ممن يمتلكون حصة تقل عن ��

وتتمثــل ا�هــداف الرئيســة للشــركة فــي تقديــم منتجــات وحلــول التمويــل العقــاري الســكني و التجــاري 
المبتكــرة وتوفيرهــا لقطــاع ا�فــراد وكذلــك تــم الترخيــص لهــا مؤخــرÐ بمزاولــة نشــاط التمويــل ا�ســتهالكي 

ونشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير الشريعة ا�سالمية.
كمــا تعتــز الشــركة بمســاهميها الرئيســين وهمــا البنــك العربــي الوطنــي وشــركة دار ا�ركان للتطويــر العقــاري 
وكذلــك كافــة مســاهميها اÓخريــن مــن الشــركات والمؤسســات و المســتثمرين ا�فــراد. وتضــم الشــركة نخــبة 
ــن ذوي  ــزة م ــاءات المتمي ــن الكف ــة م ــن مجموع ــف م ــرف يتأل ــذي محت ــق تنفي ــن وفري ــن المدربي ــن الموظفي م
الخبــرات المحليــة والدوليــة فــي مجــال التمويــل ، كمــا تعمــل الشــركة بشــكل مســتمر لتطويــر وتحديــث النظام 
اÓلــي ليتواكــب مــع مــا توصلــت إليــه صناعــة تقنيــة المعلومــات لضمــان رضــا العمــالء، وهــو الهــدف الســامي 

الذي تعمل الشركة دوًما على تحقيقه.
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منــذ تأسيســها فــي ا�ول مــن شــهر ينايــر �����م أصبحــت الســعودية لتمويــل المســاكن (ســهل) مــن 
الشــركات الرائــدة فــي مجــال التمويــل ا�ســالمي الموجــه لتلبيــة االحتياجــات الســكنية ا�ساســية للعمــالء في 
الســوق الســعودي ومســاعدتهم علــى إيجــاد الحلــول لتمويــل مســكن ا�حــالم مــع االلتــزام بأحــكام 
الشــريعة االســالمية حيــث أن وجــود هيئــة رقابــة شــرعية يضمــن مطابقــة كافــة المنتجــات والخدمــات 
�حــكام وقواعــد الشــريعة االســالمية. وقــد اســتطاعت الشــركة خــالل هــذه المــدة مــن انطالقتهــا أن تحقق 
ــث  ــه، حي ــعى لتحقيق ــمى تس ــدف أس ــل كه ــا العمي ــا برض ــازات واهتمامه ــتوى االنج ــى مس ــة عل ــزة نوعي قف
حرصــت الشــركة منــذ البدايــة علــى تقديــم خدماتهــا بمهنيــة وجــودة عاليــة وذلــك بالســعي الــدؤوب لخدمــة 

الوطن بما يعود بالنفع على المجتمع والفرد.

رســالتنا: نســعى لتقديــم حلــول تمويليــة متنوعــة تلبــي احتياجــات كافــة شــرائح العمــالء المتــالك 
عقاراتهم بكل يسر وسهولة عبر أحدث التقنيات.

قيمنا: تطوير قنوات التواصل مع العمالء.
تسهيل رحلة العميل بإجراءات ميسرة.

بيئة متطورة ونمو مستدام.

ــل  ــالل تموي ــن خ ــك م ــبة التمل ــع نس ــي رف ــة ٢٠٣٠ ف ــة المملك ــق رؤي ــي تحقي ــاهمة ف ــا: المس رؤيتن
المواطنين عبر حلول مالية متوافقة مع الشريعة ا�سالمية.

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

الرؤية والرسالة والقيم
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  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

مجلس ا�دارة

يعمــل مجلــس إدارة الشــركة علــى اســتمرار التركيــز علــى تحقيــق ا�هــداف والغايــات االســتراتيجية وفقــا لــرؤية 
الشــركة ورســالتها وأهدافهــا. ويتكــون مجلــس ا�دارة مــن أحــد عشــر عضــوÐ حيــث يضــم أبــرز الكفــاءآت مــمن 
يمتلكــون خبــرات ومعرفــة واســعة ويتولــون مســؤولية وضــع اســتراتيجية الشــركة وأساســيات عملهــا 

وتوجيه ا�داء ا�داري والمالي.

نوع العضوية

االسـم 

ا�ستاذ/  يوسف عبداÏ الشالش

ا�ستاذ/  عبيد عبد اÏ الرشيد

ا�ستاذ/ عبد اللطيف عبد اÏ الشالش

الدكتور / أحمد صالح الدحيالن

ا�ستاذ/ ايـهـم محمد اليوسف

ا�ستاذ/ زياد نعيم الشعار

ا�ستاذ/ كمال أمين خضر

ا�ستاذ/ فارس ابراهيم الراشد الحميد

ا�ستاذ/ سعود عبد العزيز القصير

ا�ستاذ/ عثمان خيري بدر

ا�ستاذ/  أحمد عبد اÏ آل الشيخ
إستقال من عضوية المجلس بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م

الجنسية

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

لبناني

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

(تنفيذي – غير تنفيذي– مستقل)

نوع العضوية
(رئيس - نائب الرئيس - عضو)

نوع العضوية

رئيس مجلس

نائب رئيس

 عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل 

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل 

مستقل 

غير تنفيذي

مستقل

تكوين مجلس ا�دارة وتصنيف أعضائه (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
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أعضاء المجلس
ــركات ــم والش ــم وخبراته ــابقة ومؤهالته ــة والس ــم الحالي  ووظائفه
 داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يتولــون عضويــة فــي مجالــس إداراتهــا

الحالية والسابقة أو من مديريها
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تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها

ــذي)  ــر تنفي ــاكن (غي ــل المس ــعودية لتموي ــركة الس ــس إدارة الش ــس مجل - رئي
للــدورة الحاليــة التتــي تنتهــي فــي ٢٧ نوفمبــر ٢٠٢٢ م (شــركة مســاهمة عامــة - 

المملكة العربية السعودية).
- رئيــس مجلــس إدارة شــركة دار ا�ركان للتطويــر العقــاري  (غيــر تنفيــذي) وعضو 
اللجنــة التنفيذيــة وعضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ، شــركة مســاهمة 
ــام ٢٠٠٠ م  ــها ع ــذ تأسيس ــارات، من ــر العق ــال إدارة وتطوي ــي مج ــل ف ــة، تعم عام
الســعودية). العربيــة  المملكــة   - عامــة  مســاهمة  (شــركة  تاريخــه  وحتــى 

يوسف عبداÏ الشالش، رئيس مجلس ا�دارة
(غير تنفيذي)

ســعود  بــن  محمــد  ا�مــام  جامعــة  ا�ســالمية،  الشــريعة  بكالوريــوس   -
ا�سالمية عام ١٩٩٠م.

ــام  ــاء الع ــق واالدع ــة التحقي ــاص بهيئ ــة الخ ــات ا�نظم ــج دراس ــوم برنام - دبل
من معهد ا�دارة العامة عام ١٩٩٢م.
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- رئيــس مجلــس إدارة بنــك الخير،(غيــر تنفيــذي) شــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، منــذ تأسيســها عــام 
٢٠٠٤ م وحتى ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٢ م. (شركة مساهمة مقفلة – مملكة البحرين).

ــل  ــال التعام ــي مج ــل ف ــة، تعم ــاهمة مقفل ــركة مس ــذي) ش ــر تنفي ــعودية، (غي ــال الس ــر كابيت ــركة الخي ــس إدارة ش ــس مجل - رئي
والحفــظ وإدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق والترتيــب وتقديــم المشــورة فــي أعمــال ا�وراق الماليــة منــذ تأسيســها عــام ٢٠٠٩ م 

وحتى تاريخه (شركة مساهمة مقفلة – المملكة العربية السعودية).
- رئيــس مجلــس ا�دارة بشــركة دار ا�ركان العقارية،(غيــر تنفيــذي) وعضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ، شــركة مســاهمة مقفلــة، 

تعمل في مجال العقارات، من تاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٢٠ م وحتى تاريخه (شركة مساهمة مقفلة – المملكة العربية السعودية).
- رئيــس مجلــس إدارة شــركة آفــاق المســتقبل الماليــة (غيــر تنفيــذي) مــن ٢٠٢١ حتــى تاريخــه ( شــركة مســاهمة مقفلــة – المملكــة 

العربية السعودية).
- رئيس مجلس المديرين لشركة كوارا القابضة (غير تنفيذي) شركة ذات مسؤولية محدودة -المملكة العربية السعودية.
- رئيس مجلس المديرين لشركة صناديق الخير (غير تنفيذي) شركة ذات مسؤولية محدودة – المملكة العربية السعودية.

ــر تنفيــذي) شــركة ذات مســؤولية محــدودة – المملكــة العربيــة  ــر والتقنيــة (غي - رئيــس مجلــس المديريــن لشــركة مــدارات التطوي
السعودية.

- رئيــس مجلــس المديريــن لشــركة إعمار البيادر للتطوير والتجارة (تنفيذي) شــركة ذات مســؤولية محــدودة – المملكة العربية الســعودية.

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

��



- نائــب رئيــس مجلــس ا�دارة بالشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن حتــى 
تاريخــه (غيــر تنفيذي) - (شــركة مســاهمة عامــة – المملكــة العربية الســعودية).

- عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت بالشــركة الســعودية لتمويل المســاكن حتى 
تاريخــه  (غيــر تنفيــذي) - (شــركة مســاهمة عامــة – المملكــة العربيــة الســعودية).
- عضــو مجلــس إدارة البنــك العربــي الوطنــي مــن عــام ٢٠٢١ م حتــى تاريخــه

(شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية).
- الرئيــس التنفيــذي للبنــك العربــي الوطنــي مــن عــام ٢٠٢١ م حتى تاريخــه (تنفيذي) 

(شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية).
- نائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الكيميائيــة الســعودية، (غيــر تنفيذي) - شــركة 
مســاهمة عامــة ، تعمــل فــي مجــال صناعــة المتفجــرات المدنيــة والعســكرية 
والمنتجــات المتعلقة بها من عــام ٢٠١٩ م حتى تاريخه ( المملكة العربية الســعودية).
- عضــو مجلــس إدارة بمجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب للخدمــات الطبيــة (غير 
تنفيــذي) -شــركة مســاهمة عامــة ، تعمل في مجــال إقامــة وإدارة المستشــفيات 
والمراكــز الطبية والمســتوصفات والمختبرات والتحاليل وا�شــعة وعيادات ا�ســنان 
الســعودية). العربيــة  (المملكــة  تاريخــه.   عــام ٢٠١٥ م حتــى  والصيدليــات مــن 

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

عبيد عبداÏ الرشيد، نائب رئيس مجلس ا�دارة
(غير تنفيذي)

بكالوريــوس إدارة ا�عمــال مــن جامعــة ســان خوســيه ســتيت بالواليــات المتحــدة 
في عام ١٩٨٣ م.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها
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ــاهمة  ــركة مس ــذي) - ش ــر تنفي ــة (غي ــة القابض ــات الطبي ــب للخدم ــليمان الحبي ــور س ــة الدكت ــيحات بمجموع ــة الترش ــس لجن - رئي
ــادات  ــعة وعي ــل وا�ش ــرات والتحالي ــتوصفات والمختب ــة والمس ــز الطبي ــفيات والمراك ــة وإدارة المستش ــال إقام ــي مج ــل ف عامة،تعم

ا�سنان والصيدليات من عام ٢٠١٥ م حتى تاريخه. (شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية).
- رئيــس مجلــس إدارة شــركة العربــي لتأجيــر المعــدات الثقيلــة، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال تأجيــر المعــدات 

الثقيلة، من عام ٢٠١٠ م حتى ٢٠٢١ .(شركة مساهمة مقفلة – المملكة العربية السعودية).
- نائــب العضــو المنتــدب فــي البنــك العربــي الوطنــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠١٠ م حتــى عــام 

٢٠٢١ م. (شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية).
ــة  ــرات المدني ــة المتفج ــال صناع ــي مج ــل ف ــة، تعم ــاهمة عام ــركة مس ــعودية، ش ــة الس ــركة الكيميائي ــس إدارة الش ــو مجل - عض

والعسكرية والمنتجات المتعلقة بها، من عام ٢٠١٣ م حتى عام ٢٠١٩ م. (شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية).

تاريخ التعيين نائبæ لرئيس
المجلس
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تاريخ التعيين في لجنة الترشيحات

والمكافآت (الدورة الحالية)
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- عضو مجلس إدارة بالشــركة الســعودية لتمويل المســاكن ( غير تنفيذي) للدورة 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة – المملك ــاهمة عام ــركة مس ــه. ش ــى تاريخ ــة حت الحالي

- عضــو مجلــس إدارة بشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية (غيــر تنفيــذي) - 
وإدارة  والحفــظ  التعامــل  مجــال  فــي  تعمــل  مقفلــة،  مســاهمة  شــركة 
االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق والترتيــب وتقديــم المشــورة فــي أعمــال 
ا�وراق الماليــة، مــن عــام ٢٠٠٩ م حتــى تاريخــه. شــركة مســاهمة مقفلــة – 

المملكة العربية السعودية.
ــر  ــة، ( غي ــة بحريني ــاهمة مقفل ــركة مس ــر، ش ــك الخي ــس إدارة بن ــو مجل - عض
تنفيــذي)  تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠٠٤ م حتــى عــام ٢٠١٩ م.- شــركة 

مساهمة مقفلة – مملكة البحرين.
ــال إدارة  ــي مج ــل ف ــة، تعم ــاهمة عام ــركة مس ــذي)  - ش ــر تنفي ــاري ( غي ــر العق ــركة دار ا�ركان للتطوي ــس إدارة بش ــو مجل - عض

وتطوير العقارات، من عام ٢٠٠٥ م حتى عام ٢٠١٩ م. شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.
ــر  ــال إدارة وتطوي ــي مج ــل ف ــة، تعم ــاهمة عام ــركة مس ــذي) ش ــاري، ( تنفي ــر العق ــركة دار ا�ركان للتطوي ــدب بش ــو المنت - العض

العقارات من عام ٢٠٠٧ م حتى عام ٢٠١٩ م. شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية
- عضــو مجلــس إدارة بشــركة تــآزر،( غيــر تنفيــذي)  - شــركة مســاهمة مقفلــة بحرينيــة، تعمــل فــي مجــال التأميــن، مــن عــام ٢٠٠٧ م 

حتى عام ٢٠٢٠ م. شركة مساهمة مقفلة – مملكة البحرين.

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

عبداللطيف عبداÏ الشالش، عضو مجلس إدارة
(غير تنفيذي)

بكالوريــوس العلــوم فــي القيــادة وا�شــراف مــن جامعــة بــوردو، إنديانــا، الواليــات 
المتحدة ا�مريكية، عام ٢٠٠١ م.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها
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- مستشــار وزيــر ا�ســكان، جهــة حكوميــة، تعمــل فــي مجــال تنظيــم وتيســير بيئــة إســكانية متوازنــة ومســتدامة، مــن عــام ٢٠١٧ م 
حتى عام ٢٠١٨ م. جهة حكومية – المملكة العربية السعودية.

- عضــو مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للتســويق، (مســتقل) شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل في مجــال التجــارة بالجملــة والتجزئة 
في المواد الغذائية من عام ٢٠١٧ م حتى تاريخه. . شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.

- عضــو مجلــس ا�دارة (مســتقل) - شــركة أيــان لØســتثمار – شــركة مســاهمة عامــة تعمــل فــي المجــال الصحــي - المملكــة العربية 
السعودية.

- عضو مجلس ا�دارة بالشــركة الســعودية لتمويل المســاكن (مســتقل) للدورة 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة – المملك ــاهمة عام ــركة مس ــه. ش ــى تاريخ ــة حت الحالي
- رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت  (مســتقل)– الشــركة 
السعودية لتمويل المساكن – شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.
ــام ٢٠٠٨ -  ــى الع ــام ٢٠٠٦ وحت ــن الع ــي – م ــي س ــش أس ب ــدوق أت ــام صن ــر ع - مدي

شركة مساهمة مقفلة – المملكة العربية السعودية.
- الرئيــس التنفيــذي لشــركة رؤيــا كابيتــال مــن العــام ٢٠٠٨ وحتــى ٢٠١١ م – شــركة 

مساهمة مقفلة – المملكة العربية السعودية.
- الرئيــس التنفيــذي لشــركة البــالد الماليــة، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل 
فــي مجــال التعامــل والحفــظ وإدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق والترتيــب 
وتقديــم المشــورة فــي أعمــال ا�وراق الماليــة، مــن عــام ٢٠١١ م حتــى عــام ٢٠١٥ م. 

شركة مساهمة مقفلة – المملكة العربية السعودية.
التعاونــي  للتأميــن  ا�هليــة  الخليــج  إتحــاد  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو   -
(مســتقل) - شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال التأميــن التعاونــي مــن 
عــام ٢٠١٦ م حتــى تاريخــه. شــركة مســاهمة عامة – المملكــة العربية الســعودية.

- الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق التنميــة العقاريــة، صنــدوق حكومــي، يعمــل فــي 
 – حكومــي  صنــدوق  م.   ٢٠١٨ عــام  حتــى  م   ٢٠١٧ عــام  مــن  التمويــل،  مجــال 

المملكة العربية السعودية.
- نائــب رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق التنميــة العقاريــة، صنــدوق حكومــي، 
صنــدوق  م.   ٢٠١٨ عــام  حتــى  م   ٢٠١٧ عــام  مــن  التمويــل،  مجــال  فــي  يعمــل 

حكومي – المملكة العربية السعودية.

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

أيهم محمد اليوسف، عضو مجلس إدارة
(مستقل)

بكالوريــوس ا�دارة الصناعيــة، جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، المملكة 
العربية السعودية عام ١٩٩٤ م.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها
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تاريخ التعيين في اللجنة التنفيذية

(الدورة الحالية)
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تاريخ التعيين في لجنة الترشيحات

والمكافآت (الدورة الحالية)
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عضو مجلس ا�دارة
رئيس اللجنة التنفيذية

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
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تاريخ التعيين في اللجنة التنفيذية
(الدورة الحالية)
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تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها

- عضو مجلس إدارة بالشــركة الســعودية لتمويل المســاكن ( غير تنفيذي) للدورة 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة – المملك ــاهمة عام ــه – شركةمس ــى تاريخ ــة وحت الحالي

- عضــو اللجنــة التنفيذيــة بالشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن منــذ العــام 
٢٠٢٢ وحتى تاريخه – شركة مساهمة مقفلة – المملكة العربية السعودية.

- المديــر التنفيذي بشــركة كوارا القابضة، شــركة ذات مســئولية محــدودة، تعمل 
فــي مجــال العقــارات، مــن عــام ٢٠١٩ م حتــى تاريخــه المملكــة العربيــة الســعودية.
- نائــب رئيــس مجلــس إدارة بشــركة دار ا�ركان العقاريــة، شــركة مســاهمة مقفلــة، 
تعمــل في مجال العقــارات من عــام ٢٠٢٠ م حتى تاريخه المملكة العربية الســعودية.

- نائــب رئيــس مجلــس ا�دارة بشــركة آفــاق المســتقبل الماليــة منــذ عــام ٢٠٢١ 
وحتى تاريخه – شركة مساهمة مقفلة – المملكة العربية السعودية.

زياد نعيم الشعار، عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية
(غير تنفيذي)

- بكالوريوس العلوم من الجامعة ا�مريكية في بيروت عام ١٩٩٠ م.
ــة في  ــة ا�مريكي ــن الجامع ــال م ــارة وإدارة ا�عم ــوم التج ــي عل ــتير ف - ماجس

بيروت عام ١٩٩٨ م.
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ــام ٢٠١٨ م  ــن ع ــارات م ــر العق ــال إدارة وتطوي ــي مج ــل ف ــة، تعم ــة إماراتي ــاهمة عام ــركة مس ــار، ش ــركة إعم ــذي بش ــس التنفي - الرئي
وحتى عام ٢٠١٩ م. – دولة ا�مارات العربية المتحدة.

- الرئيــس التنفيــذي بشــركة دار ا�ركان للتطويــر العقــاري، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال إدارة وتطويــر العقــارات مــن 
عام ٢٠١٧ م حتى عام ٢٠١٩ م. – المملكة العربية السعودية.

- عضــو مجلــس إدارة بشــركة دار ا�ركان للتطويــر العقــاري، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال إدارة وتطويــر العقــارات مــن 
عام ٢٠١٨ م وحتى عام ٢٠١٩ م. – المملكة العربية السعودية.

- عضــو مجلــس إدارة شــركة دامــاك العقاريــة، شــركة إماراتيــة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال إدارة وتطويــر العقــارات مــن عــام 
٢٠٠٥ م حتى عام ٢٠١٧ م. دولة ا�مارات العربية المتحدة.

- الرئيــس التنفيــذي بشــركة فتــال القابضــة، شــركة مســاهمة مقفلــة لبنانيــة، وتعمــل فــي مجــال توزيــع منتجــات أغذيــة ومشــروبات 
ومستحضرات صيدالنية في لبنان والعراق وسوريا من عام ١٩٩٣ م حتى عام ٢٠٠٥ م.دولة لبنان.

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

��



تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها

- عضو بمجلس إدارة الشركة للدورة الحالية (مستقل) حتى يوليو ٢٠٢٢.
- عضــو مجلــس إدارة بالشــركة الوطنيــة لØســكان، شــركة حكوميــة، تعمــل 

في مجال ا�سكان، من عام ٢٠٢١ م حتى تاريخه.
- رئيــس لجنــة المراجعــة بمركــز ا�يــرادات غيــر النفطيــة، مركــز حكومــي، 

يعمل في مجال ا�يرادات غير النفطية من عام ٢٠٢١ م حتى تاريخه.

أحمد عبداÏ بن عبدالعزيز آل الشيخ، عضو مجلس إدارة
(مستقل)  إستقال من عضوية مجلس ا�دارة بتاريخ ٦/ ٧ / ٢٠٢٢ م

ــاض،  ــعود بالري ــك س ــة المل ــن جامع ــبة، م ــال، محاس ــوس إدارة ا�عم - بكالوري
عام ١٩٩١ م.

- تلقــى عــدد مــن التدريــب المكثــف فــي بنــك االحتياطــي الفدرالــي ا�مريــكي 
بنيويــورك، وبنــك االحتياطــي الفدرالــي ا�مريكــي بواشــنطن، ومجلس االســتقرار 
ــد  ــدوق النق ــدة) وصن ــات المتح ــي (الوالي ــك الدول ــرا)، والبن ــازل (سويس ــي بب المال
الدولــي (الواليــات المتحــدة)، وكليــة هارفــارد لÔعمــال (الواليــات المتحــدة)، 
ومعهــد انســياد العالمــي �دارة ا�عمال (فرنســا) وجامعة أي ام دي (سويســرا).
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- كبيــر المستشــارين للمحافــظ بالبنــك المركــزي الســعودي، جهــة حكوميــة، تعمــل فــي مجــال تنظيــم القطاعــات الماليــة 
وإصدار وإدارة العملة ووضع وتنفيذ السياسات النقدية وسياسات االستقرار المالي من عام ٢٠١٩ م حتى نوفمبر عام ٢٠٢١ م.

- عضو مجلس إدارة بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
- أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي السعودي، جهة حكومية، من عام ٢٠١٧ م حتى عام ٢٠٢١ م.

- عضــو بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، مجلــس حكومــي، يعمــل فــي مجــال مســاعدة الدولــة علــى توحيــد توجهاتهــا 
بكل ما يتعلق بشؤون االقتصاد والتنمية، من عام ٢٠١٧ م حتى عام ٢٠٢١ م.

- عضــو مجلــس إدارة بمركــز ا�يــرادات غيــر النفطية، مركز حكومي، يعمل في مجــال ا�يرادات غير النفطية، مــن عــام ٢٠١٧ م حتى عــام ٢٠٢١ م.
ــدار  ــة وإص ــات المالي ــم القطاع ــال تنظي ــي مج ــل ف ــة، تعم ــة حكومي ــعودي، جه ــزي الس ــك المرك ــة بالبن ــظ للرقاب ــل محاف - وكي

وإدارة العملة ووضع وتنفيذ السياسات النقدية وسياسات االستقرار المالي من عام ٢٠١٦ م حتى عام ٢٠١٨ م.
- وكيــل لمؤسســات الســوق بهيئــة الســوق الماليــة، هيئــة حكوميــة، تعمــل فــي مجــال ا�شــراف علــى تنظيــم وتطويــر الســوق 

المالية وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، من عام ٢٠١٤ م حتى عام ٢٠١٦ م.

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن
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تاريخ التعيين في اللجنة التنفيذية
(الدورة الحالية)
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تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

����م�����������

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها

- عضــو مجلــس إدارة بالشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن للــدورة الحاليــة 
حتى تاريخه. – شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.

- عضــو اللجنــة التنفيذيــة بالشــركة للــدورة الحاليــة حتــى تاريخــه. شــركة 
مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.

- مديــر عــام إدارة المخاطــر بالبنــك العربــي الوطنــي، شــركة مســاهمة عامــة، 
ــاهمة  ــركة مس ــه. ش ــى تاريخ ــام ٢٠١٨ م حت ــن ع ــوك، م ــال البن ــي مج ــل ف تعم

عامة – المملكة العربية السعودية.
شــركة  االئتمانيــة،  للمعلومــات  ســمة  شــركة  فــي  إدارة  مجلــس  عضــو   -
مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال نظــام المعلومــات االئتمانيــة، مــن عــام 

٢٠٢٠ م حتى تاريخه. شركة مساهمة مقفلة – المملكة العربية السعودية.
- عضــو فــي لجنــة المراجعــة فــي شــركة ســمة للمعلومــات االئتمانيــة، شــركة 
مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال نظــام المعلومــات االئتمانيــة، مــن عــام 
٢٠٢٠ م حتــى تاريخــه شــركة مســاهمة مقفلــة – المملكــة العربيــة الســعودية.

كمال أمين  خضر، عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية
(غير تنفيذي)

- بكالوريــوس إدارة ا�عمــال مــن جامعــة ريتشــموند، بالمملكــة المتحــدة عــام 
١٩٨٩ م.

- ماجســتير إدارة ا�عمــال مــن جامعــة ليفربــول بالمملكــة المتحــدة عــام ٢٠١١ م.

ــال  ــي مج ــل ف ــة، تعم ــاهمة عام ــركة مس ــي، ش ــعودي الفرنس ــك الس ــركات بالبن ــة للش ــات المصرفي ــة الخدم ــس مجموع - رئي
البنوك، من عام ٢٠١٢ م حتى عام ٢٠١٨ م. شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.

ــال  ــي مج ــل ف ــة، تعم ــاهمة عام ــركة مس ــي، ش ــعودي الفرنس ــك الس ــة بالبن ــة المصرفي ــؤول المجموع ــر ومس ــر المخاط - مدي
البنوك، من عام ٢٠٠٦ م حتى عام ٢٠١٢ م. شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن
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تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها

- عضــو مجلــس إدارة بالشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن للــدورة الحاليــة 
حتى تاريخه. شركة مساهمة عامة –المملكة العربية السعودية.

- رئيــس مصرفيــة ا�فــراد المكلــف بالبنــك العربــي الوطنــي، شــركة مســاهمة 
تاريخــه. شــركة  ٢٠٢١ م حتــى  البنــوك، مــن عــام  عامــة، تعمــل فــي مجــال 

مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.
- رئيــس منتجــات مصرفيــة ا�فــراد بالبنــك العربــي الوطنــي، شــركة مســاهمة 
ــركة  ــام ٢٠٢١ م. ش ــى ع ــام ٢٠١٤ م حت ــن ع ــوك، م ــال البن ــي مج ــل ف ــة، تعم عام

مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.
ــل  ــة، تعم ــاهمة عام ــركة مس ــي، ش ــي الوطن ــك العرب ــات بالبن ــر المبيع - مدي
فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠١٠ م حتــى عــام ٢٠١٤ م. شــركة مســاهمة عامــة – 

المملكة العربية السعودية.

عثمان خيري عبدالحليم بدر، عضو مجلس إدارة 
(غير تنفيذي)

- بكالوريــوس، علــوم ا�دارة الصناعيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول 
والمعادن، المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٣ م.
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فارس إبراهيم راشد الراشد الحميد، عضو مجلس إدارة
(مستقل)

- بكالوريــوس علــوم الحاســب مــن جامعــة الملــك ســعود، المملكــة العربيــة 
السعودية عام ١٩٩٤ م.

- برنامــج تطويــر رواد ا�عمــال، مــن كلية ســيلون لــØدارة، معهد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيا، كامبريدج، الواليات المتحدة ا�مريكية، عام ٢٠٠٩ م.

اكســفورد  جامعــة  مــن  المتقدمــة،  وا�دارة  للقيــادة  اكســفورد  برنامــج   -
المملكة المتحدة، عام ٢٠١١ م.

ــكة  ــس ا�دارات، الممل ــاء مجال ــد أعض ــس ا�دارة، معه ــد مجل ــهادة معه - ش
العربية السعودية، عام ٢٠١٥ م.

- الشــهادة العامــة للتعامــل فــي ا�وراق الماليــة – ا�وراق الماليــة والتشــريعات – 
ا�كاديمية المالية – الرياض ٢٠١٧ م.

- الشــهادة الدوليــة فــي إدارة الثــروات – إدارة الثــروات وا�ســتثمار – ا�كاديمية المالية 
الرياض ٢٠٢١ م.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

عضو مجلس ا�دارة
رئيس لجنة إدارة المخاطر و االئتمان
عضو لجنة الترشيحات و المكافأت

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن
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ــه،  ــى تاريخ ــام ٢٠١٩ م حت ــن ع ــف، م ــال التوظي ــي مج ــل ف ــدودة، تعم ــؤولية مح ــركة ذات مس ــار، ش ــركة صّب ــس ش ــريك مؤس - ش
المملكة العربية السعودية.

- رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق درايــة فنتشــرز، صنــدوق خــاص، يعمــل فــي مجــال االســتثمار، مــن عــام ٢٠١٩ م حتــى تاريخــه، المملكــة 
العربية السعودية.

- رئيــس مجلــس إدارة المركــز التشــيكي للعــالج الطبيعــي والتأهيلــي، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال الرعايــة 
الصحية، من عام ٢٠١٨ م حتى تاريخه. شركة مساهمة مقفلة – المملكة العربية السعودية

- عضــو مجلــس إدارة ورئيــس لجنــة الترشــيحات شــركة دور للضيافــة ، شــركة مســاهمة عامــة تعمــل فــي مجــال الفنــادق ، مــن 
عام ٢٠٢١ وحتي تاريخه – المملكة العربية السعودية.

ــلع  ــال الس ــي مج ــل ف ــة تعم ــاهمة عام ــركة مس ــة ، ش ــن داود القابض ــركة ب ــة ش ــة الحوكم ــو لجن ــس إدارة وعض ــو مجل - عض
االستهالكية ، من عام ٢٠٢٢ وحتي تاريخه – المملكة العربية السعودية.

- عضــو مجلــس إدارة و رئيــس لجنــة الترشــيحات شــركة علــم ، شــركة مســاهمة عامــة تعمــل فــي مجــال التقنيــة ، مــن عــام ٢٠٢١ 
حتي تاريخه – المملكة العربية السعودية.

- مؤسس ورئيس مجلس النظارة بمؤسسة وتين الوقفية، تعمل في مجال التبرع بالدم، من عام ٢٠١٨ م حتى تاريخه.
- شــريك مؤســس شــركة هــال التجاريــة (ســابقا هللــة)، شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال التقنيــة الماليــة، مــن 

عام ٢٠١٨ م حتى تاريخه. مؤسسة وقفية – المملكة العربية السعودية.
- عضــو مجلــس إدارة بشــركة درايــة الماليــة، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي القطــاع المالــي، مــن عــام ٢٠١٣ م حتــى تاريخــه، 

المملكة العربية السعودية.
- مؤســس ورئيــس مجلــس أمنــاء ُعقــال ، تعمــل فــي مجــال توفيــر الفــرص لمؤسســي الشــركات الناشــئة الرياديــة مــن عــام ٢٠١١ م 

حتى تاريخه، مؤسسة وقفية – المملكة العربية السعودية.
- عضــو مجلــس إدارة بشــركة أبنــاء إبراهيــم الراشــد الزراعيــة، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال ا�نتــاج الزراعــي 

والحيواني، من عام ٢٠٠٩ م حتى تاريخه – المملكة العربية السعودية.
- مديــر عــام بشــركة نــال االســتثمارية، شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال االســتثمار، مــن عــام ٢٠٠٨ م حتــى عــام 

٢٠١٨ م – المملكة العربية السعودية.
- عضــو مجلــس إدارة و رئيــس لجنــة المراجعــة شــركة نســيج لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ، شــركة تقنيــة مــن عــام ٢٠٢١ حــتى 

تاريخه – شركة ذات مسؤولية محدودة – المملكة العربية السعودية.
- عضــو مجلــس المديريــن شــركة حــالء بســتاني ، شــركة مســئولية محــدودة ، فــي مجــال الحلويــات مــن تاريــخ ٢٠٢٢ حتــى تاريخــه – 

المملكة العربية السعودية.
- رئيــس مجلــس المديريــن شــركة القهــوه المختصــة ، شــركة مســئولية محــدودة ، فــي مجــال القهــوة مــن تاريــخ ٢٠٢٢ – المملكــة 

العربية السعودية.

تاريخ التعيين في المجلس
- عضــو بمجلــس إدارة الشــركة الســعودية لتمويل المســاكن ( مســتقل) للدورة (الدورة الحالية)

الحاليــة حتــى تاريخــه – شــركة مســاهمة عامــة المملكــة العربيــة الســعودية.
- رئيــس لجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان بالشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن 
للــدورة الحالية حتى تاريخه. شــركة مســاهمة عامة – المملكة العربية الســعودية.

- عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بالشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن 
للــدورة الحالية حتى تاريخه. شــركة مســاهمة عامة – المملكة العربية الســعودية.

شــركة  المعلومــات،  لتقنيــة  الســعودية  لينــدو  شــركة  مؤســس  - شــريك 
ــام ٢٠١٩ م  ــن ع ــة، م ــات التمويلي ــال المنتج ــي مج ــل ف ــة، تعم ــاهمة مقفل مس

حتى تاريخه - المملكة العربية السعودية.

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها
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تاريخ التعيين في لجنة المخاطر واالئتمان

(الدورة الحالية)
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تاريخ التعيين في لجنة الترشيحات

والمكافآت (الدورة الحالية)
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- المديــر التنفيــذي لشــركة دار ا�ركان العقاريــة، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال إدارة وتطويــر العقــارات، مــن عــام ٢٠٠٤ 
م حتى ٢٠١١ م. شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.

ــال  ــي مج ــل ف ــة، تعم ــاهمة مقفل ــركة مس ــة، ش ــا القابض ــة فام ــركة مجموع ــال لش ــر ا�عم ــاريع وتطوي ــام للمش ــر الع - المدي
االستثمار من عام ١٩٩٥ م حتى ٢٠٠٤ م. شركة مساهمة مقفلة – المملكة العربية السعودية.

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها

- الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع، هيئــة حكوميــة، تعمــل فــي مجــال التطويــر 
مــن عــام ١٩٨٩ م حتــى ١٩٩٥ م حيــث شــغر المناصــب (الوظائــف) التاليــة: مديــر 
عــام لمشــروع الجبيــل - مديــر قســم التشــييد الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع 
- مديــر مجموعــة شــركة ســيف نعمــان مــن عــام ١٩٨٧ م حتــى ١٩٨٩ م حيــث 
شــغر الوظائــف التاليــة: مهنــدس تســويق - مهنــدس إنتــاج- مهنــدس موقــع.

- عضــو بمجلــس إدارة بالشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن (مســتقل) للدورة 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة – المملك ــاهمة عام ــركة مس ــه. ش ــى تاريخ ــة حت الحالي

شــركة  العقــاري،  للتطويــر  أمجــال  لشــركة  والتنفيــذي  المؤســس  المديــر   -
ــى  ــام ٢٠١٢ م حت ــن ع ــاري م ــر العق ــال التطوي ــي مج ــل ف ــة، تعم ــاهمة مقفل مس

تاريخه. شركة مساهمة مقفلة – المملكة العربية السعودية .

سعود عبدالعزيز جاسم القصير ، عضو مجلس إدارة
(مستقل)

- بكالوريوس هندسة معمارية، من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٧ م.
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- عضــو مجلــس ا�دارة ورئيــس لجنــة المراجعــة والمخاطــر بمجموعــة شــركة البحريــن الماليــة - بــي اف ســي هولدينجــز (غيــر تنفيــذي)، 
شــركة بحرينيــة ذات مســئولية محــدودة، تعمــل فــي المجال المالــي من ٢٠٠٩ م حتى تاريخه. شــركة مســاهمة مقفلة – مملكــة البحرين،

- عضــو مجلــس إدارة ببنــك الخيــر، شــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠١١ م حتــى ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٢ م. 
شركة مساهمة مقفلة – مملكة البحرين.

- رئيــس لجنــة المراجعــة ببنــك الخيــر، شــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠١١ م حتــى ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٢ م. 
. شركة مساهمة مقفلة – مملكة البحرين.

- عضــو مجلــس ا�دارة بالشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن ( غيــر تنفيــذي) 
حتى تاريخه – شركة مساهمة عامة، المملكة العربية السعودية.

ــركة  ــذي) بالش ــر تنفي ــة (غي ــة التنفيذي ــو اللجن ــة وعض ــة المراجع ــو لجن - عض
 – عامــة  مســاهمة  شــركة  تاريخــه،  حتــى  المســاكن  لتمويــل  الســعودية 

المملكة العربية السعودية.
- رئيــس مجلــس ا�دارة بشــركة تــآزر للتأميــن (غيــر تنفيــذي) شــركة مســاهمة 
مقفلــة بحرينيــة، تعمــل فــي مجــال التأميــن عــام ٢٠٢٠ م حتــى تاريخــه. شــركة 

مساهمة مقفلة – المملكة البحرين.
- رئيــس مجلــس ا�دارة بشــركة تــآزر للتأميــن التكافلــي (غيــر تنفيــذي) شــركة 
٢٠١١ م حتــى  التأميــن عــام  مســاهمة مقفلــة الكويــت، تعمــل فــي مجــال 

تاريخه. شركة مساهمة مقفلة – دولة الكويت.
- عضــو مجلــس إدارة بمجموعــة بــي اف ســي هولدينجــز  (غيــر تنفيــذي)،  
شــركة بحرينيــة ذات مســئولية محــدودة، تعمــل فــي المجــال المالــي مــن ٢٠١٠ 

إلى تاريخه. شركة ذات مسؤولية محدودة – مملكة البحرين.

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

أحمد صالح الدحيالن، عضو مجلس إدارة
(غير تنفيذي)

- بكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة ا�مــام محمــد بــن ســعود ا�ســالمية، 
المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٢ م.

المتحــدة  الواليــات  فلوريــدا،  ميامــي،  جامعــة  مــن  محاســبة  ماجســتير   -
ا�مريكية عام ١٩٩٧ م.

- دكتــوراة فــي المحاســبة والماليــة مــن جامعــة كارديــف، المملكــة المتحــدة 
عام ٢٠٠٤ م.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها

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

(الدورة الحالية)

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

(الدورة الحالية)

��������������م

عضو مجلس ا�دارة
عضو اللجنة التنفيذية

عضو لجنة المراجعة
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تــم عقــد أربعة اجتماعات لمجلس ا�دارة خالل العام ٢٠٢٢ م. كما هو موضح بالجدول أدناه

اجتماعات مجلس ا�دارة

ا�ستاذ/ يوسف عبداÏ الشالش

ا�ستاذ/  عبيد عبداÏ الرشيد

ا�ستاذ/ عبد اللطيف عبد اÏ الشالش

الدكتور/ أحمد صالح الدحيالن

ا�ستاذ/  ايـهـم محمد اليوسف

ا�ستاذ/ زياد نعيم الشعار

ا�ستاذ/ كمال أمين خضر

ا�ستاذ/ فارس ابراهيم الراشد الحميد

ا�ستاذ/ عثمان خيري بدر

ا�ستاذ/ سعود عبد العزيز القصير

ا�ستاذ/ أحمد عبد اÏ آل الشيخ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

استقالة

حاضر

حاضر

اعتذر عن الحضور

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

استقالة

اعتذر عن الحضور

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

اعتذر عن الحضور

ا�جتماع الرابعا�جتماع الثالثا�جتماع الثاني ا�جتماع ا�ول 
االسـم 

���������������م ���������م���������������م���������������م������

اللجان المنبثقة عن مجلس ا�دارة

وفقــا لنظــام الشــركة ا�ســاس والئحتــي الحوكمــة الصادرتيــن مــن البنــك المركــزي الســعودي وهيئــة الســوق 
الماليــة التزمــت الشــركة بتشــكيل العــدد المناســب والنظامــي للجــان المنبثقــة عــن مجلــس ا�دارة حســب 
متطلبــات تشــغيلها وبمــا يســهم فــي معاونــة مجلــس ا�دارة علــى تأديــة المهــام الموكلــة لــه بشــكل فعــال 
كمــا أصــدر المجلــس اللوائــح المتعلقــة بعمــل ومهــام تلــك اللجــان أو التوصيــة بإجازتهــا مــن الجمعيــة العامــة 
للمســاهمين كلجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت وذلك بمــا يتوافق مــع ا�نظمــة واللوائح المنظمة 
ذات الصلــة وبمــا يحقــق رقابــة المجلــس علــى أعمالهــا وتقييــم أدائهــا بشــكل عــام وذلــك مــن خــالل التقاريــر التي 

ترفعها للمجلس وكذلك من خالل مراجعة وإجازة محاضر إجتماعاتها الدورية. 
وفيمــا يلــي بيــان ووصــف مختصــر عــن مهــام كل لجنــة وعــدد أعضائهــا ومــا تــم عقــده مــن ا�جتماعــات أضافــة 

لسجل الحضور لÔعضاء:

اللجنة التنفيذية
وصف مختصر عن مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية:

يتــم  أقصــى  بحــد  أعضــاء   (٥) خمســة  مــن  التنفيذيــة  اللجنــة  تتكــون 
ــة  ــدم ممانع ــى ع ــول عل ــرورة الحص ــع ض ــس ا�دارة م ــن مجل ــيحهم م ترش
البنــك المركــزي الســعودي للتعييــن . تجتمع اللجنة بحــد أدنــى (٦)  إجتماعات 
فــي الســنة الواحــدة ويمكــن لرئيــس اللجنــة الدعــوة �ي إجتمــاع فــي حــال 

تتطلب العمل ذلك.
تمــارس اللجنــة صالحياتهــا واختصاصاتهــا حســب مــا يفوضــه لهــا مجلــس 
ــراقبة  ــى م ــة ال ــات با�ضاف ــة الصالحي ــا لمصفوف ــات وفق ــن صالحي ا�دارة م
ا�داء المالــي وتوافقــه مــع الموازنــة المعتمــدة مــن مجلــس ا�دارة وكــذلك 
التأكــد مــن تطبيــق السياســات وا�جــراءآت بالشــركة. وكذلــك الموافقــة على 
ــل  ــركة قب ــة للش ــة التقديري ــات المالي ــنوية والموازن ــغيلية الس ــط التش الخط

رفعها لمجلس ا�دارة العتمادها.

اللجنة التنفيذية
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فيما يلي بيان بأعضاء اللجنة التنفيذية خالل العام ٢٠٢٢ م مع توضيح صفات عضوياتهم:

تاريخ التعيين في لجنة الترشيحات
والمكافآت (الدورة الحالية)

�����م���������

تاريخ التعيين في اللجنة التنفيذية
(الدورة الحالية)

�����م����������

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها

- رئيــس إدارة االســتثمارات ا�ســتراتيجية – البنــك العربــي الوطنــي مــن يونــيو ٢٠٢١ 
حتى تاريخه. شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.

- عضــو مجلــس إدارة والرئيــس التنفيــذي - شــركة العربــي الوطنــي لالســتثمار 
مــن ســبتمبر ٢٠١٤ حتــى مايــو ٢٠٢١ م - شــركة مســاهمة مقفلــة – المملكــة 

العربية السعودية.
- رئيــس إدارة الوســاطة المحليــة والعالميــة – مــن يونيــو٢٠٠٨ وحتــى ينايــر ٢٠١٤ م 
البنــك العربــي الوطنــي - شــركة مســاهمة عامة – المملكــة العربية الســعودية.

- رئيــس إدارة الوســاطة المحليــة والعالمية – مــن يونيو ٢٠٠٧ وحتى ينايــر ٢٠٠٨ م البنك 
السعودي الفرنسي- شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.

بسام راشد المبارك، عضو اللجنة التنفيذية
(من خارج مجلس ا�دارة)

- بكالوريوس علوم سياسية - جامعة الملك سعود ١٩٨٩ م.
. (����- الشهادة العامة للتعامل في ا�وراق المالية (

. (����- شهادة وسطاء ا�سهم (

االسـم 

أيـهـم محمد اليوسف

أحمد صالح الدحيالن

بسام راشد المبارك

زياد نعيم الشعار

كمال أمين خضر

الجنسية

سعودي

سعودي

سعودي

لبناني

سعودي

(تنفيذي – غير تنفيذي– مستقل)

نوع العضوية
(رئيس - نائب الرئيس - عضو)

نوع العضوية

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة 
(من خارج مجلس ا�دارة )

عضو اللجنة 

عضو اللجنة 

مستقل 

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

عقدت اللجنة التنفيذية عدد ( ٧) إجتماعات خالل العام ٢٠٢٢ م – مرفق بيان بعدد ا�جتماعات وسجل الحضور لكل عضو:

بسام المبارك زياد الشعار أحمد الدحيالن

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

أيهم يوسف

ا�جتماع ا�ول

ا�جتماع الثاني

ا�جتماع الثالث

ا�جتماع الرابع

ا�جتماع الخامس

ا�جتماع السادس

ا�جتماع السابع 

����������م����
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����������م����
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كمال خضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

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

��



فيما يلي بيان بأعضاء لجنة المراجعة خالل العام ٢٠٢٢ م مع توضيح صفات عضوياتهم:

االسـم 

الدكتور محمد سليمان العقيل 

الدكتور أحمد صالح الدحيالن

ا�ستاذ يزيد عمر السويلم

الجنسية

سعودي

سعودي

سعودي

(تنفيذي – غير تنفيذي– مستقل)

نوع العضوية
(رئيس - نائب الرئيس - عضو)

نوع العضوية

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

مستقل
(من خارج مجلس ا�دارة )

غير تنفيذي
(عضو مجلس ا�دارة )

مستقل
(من خارج مجلس ا�دارة )

لجنة المراجعة
وصف مختصر عن مهام واختصاصات لجنة المراجعة:

وفقــا للنظــام ا�ســاس للشــركة المــادة ( ٤٠ ) فــان لجنــة المراجعــة تتشــكل 
مــن ( ٣ ) أعضــاء بحــد أدنــى و ( ٥ ) أعضــاء بحــد أقصــى. وبنــاء عليــه فــأن اللجنــة 
ــادئ  ــع مب ــق م ــاء بالتواف ــن ( ٣ ) أعض ــكلت م ــام ٢٠٢٢ م تش ــة الع ــى نهاي حت
المركــزي  البنــك  عــن  الصــادرة  الماليــة  بالمؤسســات  الرئيســة  الحوكمــة 
وكذلــك الئحــة الحوكمــة الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة وســيتم رفــع 
وزيــادة عــدد ا�عضــاء ليكــون ( ٥ ) أعضــاء فــي العــام ٢٠٢٣ م. وتتمثــل مهــام 

وإختصاصات لجنة المراجعة فيما يلي: لجنة المراجعة

- التوصيــة لمجلــس ا�دارة بالموافقــة علــى ترشــيح / تعييــن أو إعــادة تعييــن المراجــع الخارجــي للشــركة مــن بيــن 
قائمــة المراجعيــن المرشــحين، وتحديــد أتعابــه ، كمــا يشــمل نطــاق عمــل اللجنــة ضمــان تمتــع المراجــع الخارجــي 

المرشح بالخبرات الالزمة لمراجعة أعمال الشركة المالية والمحاسبية، وممارسة عمله بحياد وإستقالل كامل.
- ا�شــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة و إدارة االلتــزام والتأكــد مــن اســتقاللهما فــي أداء مهامهمــا، والتــحقق 

من عدم وجود أية قيود على أعمالهما أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلبا على أعمالهما.
- مراجعــة البيانــات الماليــة ربــع الســنوية والســنوية ومناقشــتها مــع ا�دارة التنفيذيــة ومــع المراجــع الخارجــي 

والتوصية لمجلس ا�دارة بالموافقة عليها.
- الموافقة على الخطة السنوية �دارة المراجعة الداخلية وكذلك �دارة ا�لتزام ومتابعة تنفيذهما.

- مراجعــة وتحديــث السياســات الداخليــة �دارة المراجعــة الداخليــة وإدارة ا�لتــزام والتأكــد مــن وجــود الكــوادر 
البشرية المناسبة في ا�دارات المعنية.

ــر الســنوي للجنــة المراجعــة ورفعــه لمجلــس ا�دارة للموافقــة والتوصيــة بإجازتــه مــن الجمعيــة  - إعــداد التقري
العامة للمساهمين.

- مراجعــة مــدى فعاليــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة وذلــك من خــالل طلب تقاريــر مــن ا�دارات الداخليــة ذات الصلة.
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- عضــو المجلــس االستشــاري لقســم المحاســبة بكليــة االقتصــاد وا�دارة بجامعــة القصيــم، جامعــة حكوميــة، تعمــل فــي مــجال 
التعليم، من عام ٢٠١٩ م حتى تاريخه. المملكة العربية السعودية.

ــي  ــل ف ــة، تعم ــة حكومي ــبين، هيئ ــن والمحاس ــعودية للمراجعي ــة الس ــي بالهيئ ــر المهن ــة والتطوي ــام للعضوي ــن الع ــاعد ا�مي - مس
مجال ريادة مهنة المحاسبة والمراجعة وا�شراف عليها بالمملكة العربية السعودية، من عام ٢٠١٣ م حتى عام ٢٠١٩ م.

- رئاســة فريــق استشــاري مكلــف بدراســة ومراجعــة تقاريــر محاســبية معــدة مــن قبل محاســبين قانونييــن بناء علــى عقد استشــاري بين 
الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين وإحــدى الهيئــات الحكومــة مــن عــام ٢٠١٦ م حتــى عــام ٢٠١٩ م.المملكــة العربيــة الســعودية.

- أســتاذ المحاســبة المشــارك بمعهــد ا�دارة العامــة، معهــد حكومــي، يعمــل فــي مجــال رفــع كفايــة موظفــي الدولــة وإعدادهــم 
علميا،ً من عام ٢٠١٣ م حتى عام ٢٠١٤ م.المملكة العربية السعودية.

- أســتاذ المحاســبة المســاعد بمعهــد ا�دارة العامــة معهــد حكومــي، يعمــل فــي مجــال رفــع كفايــة موظفــي الدولــة وإعدادهــم 
علميا،ً من عام ٢٠٠٦ م حتى عام ٢٠١٣ م المملكة العربية السعودية.

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

تاريخ التعيين في لجنة المراجعة
(الدورة الحالية)
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المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها

- عضــو لجنــة المراجعــة فــي الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن مــن عــام 
٢٠٢٠ م وحتــى تاريخــه – شــركة مســاهمة عامــة – المملكــة العربيــة الســعودية.

- عضــو اللجنــة االستشــارية الخارجيــة لبرنامــج بكالوريــوس المحاســبة جامعــة 
ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، جامعــة حكوميــة، تعمــل فــي مجــال التعليــم، 

من عام ٢٠٢١ م حتى تاريخه – المملكة العربية السعودية.

الدكتور محمد سليمان العقيل، رئيس لجنة المراجعة
(مستقل من خارج مجلس ا�دارة)

- بكالوريــوس المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود فــرع القصيــم، المملكــة 
العربية السعودية عام ١٩٨٧ م.

- شــهادة الماجســتير فــي المحاســبة مــن جامعــة ميامــي بالواليــات المتحــدة 
ا�مريكية عام ١٩٩٦ م.

- شهادة دكتوراه في المحاسبة من جامعة ملبورن بأستراليا عام ٢٠٠٦ م.
- زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (	
���) عام ١٩٩٧ م.

عقدت لجنة المراجعة عدد ( ٧) إجتماعات خالل العام ٢٠٢٢ م – مرفق بيان بعدد ا�جتماعات وسجل الحضور لكل عضو:

أحمد بن صالح الدحيالن 

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

محمد سليمان العقيل 

ا�جتماع ا�ول

ا�جتماع الثاني

ا�جتماع الثالث

ا�جتماع الرابع

ا�جتماع الخامس

ا�جتماع السادس

ا�جتماع السابع 

��������������م

��������������م

��������������م

��������������م

����������م����

���������م�����

���������م�����

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

اعتذر عن الحضور

يزيد عمر السويلم أحمد صالح الدحيالنا�جتماع 
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الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت المهنية �عضاء لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس ا�دارة 

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر
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- مؤســس والمديــر التنفيــذي لتقنيــة المعلومــات – شــركة لمــة ا�ولــى ٢٠١٤ م حتــى تاريخــه. شــركة ذات مســؤولية محــدودة – 
المملكة العربية السعودية.

- مؤســس والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات – شــركة آيفادي. ٢٠١١ - ٢٠١٤ م شــركة ذات مســؤولية محدودة – المملكة العربية الســعودية.

- مهنــدس برمجيــات – الشــركة الســعودية لهندســة النظم. ٢٠١١ - ٢٠١٢ م شــركة ذات مســؤولية محــدودة – المملكة العربية الســعودية.
- مهندس برمجيات – شركة ا�لكترونيات المتقدمة. ٢٠٠٩ - ٢٠١١ شركة ذات مسؤولية محدودة – المملكة العربية السعودية.

تاريخ التعيين في لجنة المراجعة
(الدورة الحالية)

�����م��������

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها

- عضــو لجنــة المراجعــة بالشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن منــذ العــام 
٢٠٢١ وحتــى تاريخــه – شــركة مســاهمة عامــة – المملكــة العربيــة الســعودية

- الرئيــس التنفيــذي – ترميــز الرقميــة. شــركة ذات مســؤولية محــدودة ٢٠١١ حتــى 
تاريخه – المملكة العربية السعودية.

- عضــو وشــريك – شــركة تخليــص للخدمــات اللوجســتية ٢٠١٧ حتــى تاريخــه. 
شركة ذات مسؤولية محدودة – المملكة العربية السعودية.

ــه ،  ــى تاريخ ــات. ٢٠١٤ حت ــة المعلوم ــى لتقني ــة ا�ول ــركة لم ــريك – ش ــو وش - عض
شركة ذات مسؤولية محدودة – المملكة العربية السعودية.

يزيد عمر عبداÏ السويلم، عضو لجنة المراجعة
(مستقل من خارج مجلس ا�دارة)

- بكالوريــوس جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن - هندســة البرمجيــات.
���	��������جامعة بابسون.��������

- منســق قطــاع المحاســبة بمعهــد ا�دارة العامــة، معهــد حكومــي، يعمــل فــي مجــال رفــع كفايــة موظفــي الدولــة وإعدادهــم 
علميا،ً من عام ٢٠١٠ م حتى عام٢٠١٢ م. المملكة العربية السعودية

- عضــو هيئــة تحريــر مجلــة معهــد ا�دارة العامــة، معهــد حكومــي، يعمــل فــي مجــال رفــع كفايــة موظفــي الدولــة وإعدادهــم 
علميا من عام ٢٠٠٨ م حتى عام ٢٠١٢ م. المملكة العربية السعودية

- عضــو لجنــة االمتحانــات بالهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين، هيئــة حكوميــة، تعمــل فــي مجــال ريــادة مهنــة المحاســبة 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  الســعودية مــن عــام ٢٠٠٧ م حتــى عــام ٢٠١٢ م  العربيــة  بالمملكــة  والمراجعــة وا�شــراف عليهــا 
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نتائج مراجعة فاعلية إجراءآت الرقابة الداخلية:
ــة الداخليــة بالشــركة بهــدف إدارة المخاطــر ضمــن إطــار سياســة  تولــي لجنــة المراجعــة إهتمامــا كبيــرÐ بوجــود نظــام فعــال للرقاب
تقبــل المخاطــر المعتمــد بالشــركة . ويتضمــن نظــام الرقابــة الداخليــة السياســات وا�جــراءآت والعمليات التــي اعتمدها مجلــس ا�دارة 
ــاع  ــط دف ــة كخ ــة الداخلي ــل إدارة المراجع ــركة. وتعم ــة بالش ــة الداخلي ــة وإدارة الرقاب ــة المراجع ــا لجن ــة تنفيذه ــى مراقب ــرف عل وتش
أســاس مــن خــالل تقديــم تقاريــر دوريــة للجنــة المراجعــة عــن نتائــج أعمالهــا فــي مــا يخــص نتائــج الفحــص والمراجعــة ومــا تــراه مــن 
مالحظــات أو مقترحــات حــول ا�داء العــام للشــركة وإداراتهــا الرئيســة حيــث تقــوم لجنــة المراجعــة مــن خــالل هــذه التقاريــر بتقــييم 
ــعة  ــر المراج ــا بتقاري ــارة اليه ــم ا�ش ــي يت ــر الت ــة المخاط ــه بمعالج ــة والتوجي ــة الداخلي ــام الرقاب ــة نظ ــة وفعالي ــة ومالءم ــدى كفاي م
الداخليــة وتقاريــر إدارة ا�لتــزام ومكافحــة غســل ا�مــوال وتمويــل ا�رهــاب. وخــالل عام ٢٠٢٢ م ، قامــت لجنــة المراجعة بمراجعــة تقارير 
مختلفــة حــول كفايــة ضوابــط الرقابــة الداخليــة واالنظمــة مــن إدارة المراجعــة الداخليــة و إدارة ا�لتــزام ، كمــا عقــدت لجنــة المراجــعة 
عــدة إجتماعــات خــالل العــام وتلقــت تقاريــر مــن إدارة المخاطــر وا�مــن الســيبراني و إدارة تقنيــة المعلومــات وا�دارة القانونيــة وغيــرها 
مــن ا�دارات وتــم توثيــق مناقشــات لجنــة المراجعــة وقراراتهــا فــي محاضــر ا�جتماعــات ورفــع المســائل والمالحظــات التــي تتــطلب 
االهتمــام إلــى مجلــس ا�دارة . كمــا اطلعــت اللجنــة علــى آخــر المســتجدات بشــأن المواضيــع التــي تتطلــب اهتمــام لجنــة المراجعــة. 
أيضــا تلقــت لجنــة المراجعــة تقاريــر المراجعــة الداخليــة وتقاريــر االلتــزام وراجعــت خطــط العمــل للمســائل واالمــور التــي تــم رفعهــا.
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  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

بيان بأعضاء لجنة إدارة المخاطر وا�ئتمان

االسـم 

فارس ابراهيم الراشد الحميد

حسن الراشد

بيير كوم ليج

الجنسية

سعودي

سعودي

فرنسا

(تنفيذي – غير تنفيذي– مستقل)

نوع العضوية
(رئيس - نائب الرئيس - عضو)

نوع العضوية

رئيس اللجنة
(عضو مجلس ا�دارة )

عضو اللجنة
(من خارج مجلس ا�دارة )

عضو اللجنة
(من خارج مجلس ا�دارة )

مستقل

مستقل

مستقل

- مراجعة السياسات وا�نظمة المتعلقة بأنشطة إدارة أمن المعلومات.
ــاطر  ــوق ومخ ــر الس ــان ومخاط ــر االئتم ــك، مخاط ــي ذل ــا ف ــة بم ــة والمحتمل ــر القائم ــى المخاط ــراف عل - ا�ش
الســيولة والمخاطــر التشــغيلية والمخاطــر القانونيــة والمخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر الســمعة ومخاطــر 
التركــزات االئتمانيــة بالمحفظــة والمخاطــر المرتبطــة بالتمويــل ومخاطــر أمــن المعلومــات وذلــك ضمــن إطــار 

وتوجيهات مجلس ا�دارة.

لجنة إدارة المخاطر واالئتمان
وصف مختصر عن مهام واختصاصات إدارة المخاطر وا�ئتمان:

- وضــع اســتراتيجية وسياســات عمــل واضحــة ومكتوبــة �دارة المخاطــر 
وتحديد جميع أنواع المخاطر ذات العالقة وطريقة التعامل معها .

- وضــع ا�جــراءات المناســبة للكشــف المبكــر والشــامل للمخاطــر وتقييمهــا 
وإدارتها ومراقبتها وإعداد التقارير في شأنها.

- إعــداد ومناقشــة تقريرالمخاطربشــكل ربــع ســنوي ورفعــه لمجلــس ا�دارة 
متضمنا القرارات المتخذه في شأنه.

- مراجعــة السياســات وا�نظمــة الداخليــة بالشــركة المتعلقة بأنشــطة إدارة 
المخاطر.

- مراجعــة المخصصــات العامــة للشــركة ووضــع حــد أعلــى للتعرضــات 
الكبيرة ودراسة المعالجة المناسبة للحسابات المتأخرة عن السداد

الشــركة  فــي  المخاطــر  إدارة  إطــار  وفعاليــة  كفايــة  ومراقبــة  تقييــم   -
وا�شــراف عليــه لضمــان تحديــد وقيــاس المخاطر وا�بــالغ عنها بشــكل فعال، 
بمــا فــي ذلــك تحديــد الرغبــة فــي المخاطــرة والقــدرة علــى تحمــل المخاطــر.

لجنة إدارة 
المخاطر واالئتمان

وبنــاًء علــى التقييــم المســتمر للسياســات والضوابــط الرقابيــة الداخليــة بالشــركة فــإن نظــام الرقابــة الداخليــة يعمــل بشــكل فعــال من 
حيــث تغطيــة المخاطــر والجوانــب الرقابيــة الهامــة التــي مــن شــأنها التأثيــر بشــكل جوهــري علــى تحقيــق أهــداف الشــركة.
بنــاًء علــى محاضــر إجتماعــات لجنــة المراجعــة وتقاريــر أعمالهــا المقدمــة لرئيــس وأعضــاء مجلــس ا�دارة والتــي تضمنــت المالحظــات
والتوصيــات الالزمــة، فــان اللجنــة ومــن خــالل متابعتهــا �داء إدارة المراجعــة الداخليــة وإدارة ا�لتــزام وا�دارات ا�خــرى ذات الصلة
وإطالعهــا علــى التقاريــر المقدمــة مــن إدارة المراجعــة الداخليــة وإدارة المخاطــر وإدارة ا�لتــزام وكذلــك تقاريــر المراجــع الخارجــي خــالل
ــر ا�خــرى التــي تطلبهــا لجنــة المراجعــة مــن وقــت Óخــر بشــأن نشــاط بعــض ا�دارات للوقــوف علــى بعض العــام ٢٠٢٢ إضافــة للتقاري
ــتهم  ــن ومناقش ــؤولين التنفيذيي ــار المس ــذي وكب ــس التنفي ــور الرئي ــات بحض ــن إجتماع ــده م ــم عق ــا ت ــركة وم ــل بالش ــب العم جوان
بمحتويــات التقاريــر المقدمــة للجنــة ، بنــاًء علــى كل ذلــك فــإن لجنــة المراجعــة تبــدي قناعتهــا بمعقوليــة وفعاليــة إجــراءآت الرقابــة 
الداخليــة بالشــركة وبــأن البيئــة الرقابيــة الداخليــة تتطــور بشــكل مســتمر بمــا يلبــي حاجــة العمــل كمــا تؤكــد اللجنــة أنــه ال توجــد لديهــا 
أي مالحظــات جوهريــة فــي أعمــال الشــركة تســتوجب التنويــه عنهــا وأن مــا تبديــه اللجنــة مــن مالحظــات وآراء – إن وجــدت - يتــم عــمل 
ا�جــراءآت التصحيحيــة بشــأنها مــن جانــب إدارة المراجعــة الداخليــة أو إدارة ا�لتــزام التي تقــوم بمتابعة ورصــد وإغالق هــذه المالحظات.

��



الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت المهنية �عضاء لجنة المخاطر وا�ئتمان من غير أعضاء مجلس ا�دارة 

- عضــو لجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان بالشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن مــن عــام ٢٠٢٠ م . شــركة مســاهمة عامــة – المملكــة 
العربية السعودية.

- مديــر إدارة مخاطــر ا�فــراد بالبنــك العربــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠٠٩ م حتــى تاريخــه. شــركة 
مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.

- مديــر تحصيــل ا�فــراد بالبنــك الســعودي البريطانــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ١٩٨٨ وحتــى عــام 
٢٠٠٩ . شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية.

حسن علي الراشد، عضو لجنة المخاطر واالئتمان

- ثانوية عامة.
 _ دورات متعددة في مجال التمويل وإدارة المخاطر.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها

�������������متاريخ التعيين في اللجنة (الدورة الحالية)

- عضــو لجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان بالشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن مــن عــام ٢٠٢٠ م حتــى تاريخه. شــركة مســاهمة عامة – 
المملكة العربية السعودية

- مديــر إدارة مخاطــر قطــاع ا�فــراد بالبنــك العربــي الوطنــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠١٣ م حتــى 
تاريخه. شركة مساهمة عامة – المملكة العربية السعودية

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

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

- محلــل تســويق كمــي بكريــدي اجريكــول، شــركة فرنســية مســاهمة عامــة، تعمــل في مجــال البنوك، مــن عــام ٢٠٠٥ م حتى عــام ٢٠٠٧ 
م. شركة مساهمة عامة – فرنسا.

بيير كوم ليج، عضو لجنة المخاطر واالئتمان

- بكالوريوس ا�حصاء الهندسي من جامعة انساي، بروز، فرنسا، عام ٢٠٠٥ م.
- ماجستير با�حصاء واالقتصاد من جامعة إيفري فال ديسون، إيفري، فرنسا، عام ٢٠٠٣ م.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها

��������������متاريخ التعيين في اللجنة (الدورة الحالية)

عقدت  لجنة إدارة المخاطر وا�ئتمان عدد ( ٤) إجتماعات خالل العام ٢٠٢٢ م – مرفق بيان بعدد ا�جتماعات وسجل
 الحضور لكل عضو:

أحمد بن صالح الدحيالن 

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

فارس الراشد الحميد

ا�جتماع ا�ول

ا�جتماع الثاني

ا�جتماع الثالث

ا�جتماع الرابع

����������م����

�������������م�

����������م����

���������م�����

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

بيير كوم ليج حسن الراشدا�جتماع 

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن
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لجنة الترشيحات والمكافآت
وصف مختصر عن مهام واختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- تقييــم أداء أعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه، كمــا تقــوم اللجنــة بتقييــم جوانــب 
القوة والضعف في المجلس ولجانه، واقتراح معالجة أي قصور.

- التوصيــة لمجلــس ا�دارة بترشــيح أعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه ومتابعــة 
الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي.

- متابعــة اســتمرار اســتقاللية ا�عضــاء المســتقلين بشــكل ســنوي، وضمــان عدم وجــود أي 
تعــارض فــي المصالــح إذا كان العضــو يشــغل منصــب عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى 

لها تعامالت مع الشركة.
- التأكــد مــن وضــع برنامــج تعريفــي لÔعضــاء الجــدد فــي مجلــس ا�دارة واللجــان المنبثقة 

عنه وطبيعة أعمالها.
- مراجعــة واعتمــاد سياســات الشــركة للتعويضــات والمزايــا ، كمــا تراجــع اللجنــة وتوصــي 

بكافة أشكال التعويض �عضاء وأمناء المجلس واللجان .
- مراجعــة سياســات وإجــراءات المــوارد البشــرية وأهــداف التطويــر التــي تتضمــن مؤشــرات 

ا�داء الواجب تحقيقها ضمن برامج التحفيز والمكافآت .
- المراجعــة والتوصيــة لتعييــن المــدراء التنفيذييــن فــي الشــركة بمــا بتوافــق مــع سياســات 

وأهداف الشركة.

لجنة الترشيحات
 والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت:عدد ( ٤) إجتماعات خالل العام ٢٠٢٢ م – مرفق بيان بعدد ا�جتماعات وسجل
الحضور لكل عضو:

بيان بأعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت

االسـم 

أيهم محمد اليوسف

عبيد عبداÏ الرشيد

بسام راشد المبارك

فارس ابراهيم الراشد الحميد

الجنسية

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

(تنفيذي – غير تنفيذي– مستقل)

نوع العضوية
(رئيس - نائب الرئيس - عضو)

نوع العضوية

رئيس اللجنة
(عضو مجلس ا�دارة )

عضو اللجنة
(عضو مجلس ا�دارة )

عضو اللجنة
(من خارج مجلس ا�دارة )

عضو اللجنة
(عضو مجلس ا�دارة )

مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

أحمد بن صالح الدحيالن 

ا�جتماع ا�ول

ا�جتماع الثاني

ا�جتماع الثالث

ا�جتماع الرابع

�������������م�

��������������م

���������م�����

���������م�����

ا�جتماع 

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

بسام راشد المباركأيهم محمد اليوسف فارس الراشد الحميدعبيد عبد ا¬ الرشيد
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وصف مختصر لمهام وإختصاصات اللجنة:
- مراجعة جميع منتجات وعقود الشــركة والتأكد من موافقتها لÔحكام والضوابط الشــرعية.

- التحقق من التزام الشــركة بتنفيذ معامالتها وفقا �حكام الشريعة ا�سالمية.
- مراجعة تقارير و أعمال الرقابة الشــرعية بالشــركة وإجازتها وابداء المالحظات عليها.

ــرعية في  ــا الش ــى هويته ــة عل ــركة والمحافظ ــرعي للش ــزام الش ــة ا�داء وا�لت ــدم تنمي ــا يخ ــهام فيم - ا�س
السياسات والمعايير وا�جراءات ونحوها.

بيان بأعضاء اللجنة الشرعية

عقــدت اللجنــة الشــرعية إجتماعيــن خــالل العــام ٢٠٢٢ م حســب البيــان المرفــق مــع ســجل الحضــور لــكل إجتماع

اللجنة الشرعية 

ا�جتماع ا�ول

ا�جتماع الثاني
�������������م

������������م

ا�جتماع 

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

محمد علي القريعبد ا¬ سليمان المنيع عبد ا¬ محمد المطلق

االسـم 

الشيخ عبد اÏ سليمان المنيع

الشيخ الدكتور عبداÏ محمد المطلق

الشيخ الدكتور محمد علي القري

الجنسية

سعودي

سعودي

سعودي

(تنفيذي – غير تنفيذي– مستقل)

نوع العضوية
(رئيس - نائب الرئيس - عضو)

نوع العضوية

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

مستقل

مستقل

مستقل
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الشيخ الدكتور عبدا¬ المطلق عضو اللجنة

Ïالمطلق عضو في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا�فتاء. حصل الشيخ عبد ا Ïالشيخ عبد ا 
 على درجة الدكتوراه من جامعة ا�مام محمد بن سعود بالرياض في العام 1404 هـ ، وكان سابًقا
 رئيًسا لقسم الفقه المقارن بالجامعة. يشغل الشيخ عبد اÏ عضوية لجان الرقابة الشرعية في
 عدد من المصارف السعودية. أشرف الشيخ عبد اÏ على عدد من رساالت الدكتوراه وشارك في
(اÓراء الشرعية  ا�حكام  من  عدًدا  وجمع  والدكتوراه،  الماجستير  رسائل  من  عدد   مناقشة 

التفسيرية) وكتب عدًدا من المؤلفات في التمويل ا�سالمي

الشيخ الدكتور محمد علي القري عضو اللجنة

 الشيخ محمد القري أستاذ االقتصاد ا�سالمي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، والمدير السابق
 لمركز أبحاث االقتصاد ا�سالمي في نفس الجامعة .الشيخ القري حاصل على الجائزة العلمية
في خبير  وهو   .  2004 للعام  ا�سالمية  والمالية  المصرفية  العلوم  في  للتنمية  ا�سالمي   للبنك 
التابع ا�سالمي  الفقه  ومجمع  ا�سالمي  المؤتمر  لمنظمة  التابعة  ا�سالمي  الفقه   أكاديمية 
. الشيخ القري عضو في هيئات تحرير عدد من المنشورات ا�كاديمية  لرابطة العالم ا�سالمي 
الفقه مجمع  عن  تصدر  التي  المجالت  منها  والفقه،  ا�سالمية  المالية  الخدمات  مجال   في 
بالبنك ا�سالمي للتنمية، واالقتصاد  برابطة العالم ا�سالمي، والدراسات االقتصادية ا�سالمية 
 ا�سالمي بالرابطة الدولية لالقتصاد ا�سالمي في لندن، والمجلس االستشاري لسلسلة هارفارد
 في الشريعة ا�سالمية. يشغل الشيخ القري عضوية العديد من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
ا�سالمي التمويل  حول  ومقاالت  كتب  عدة  ألف  المالية.  والمؤسسات  البنوك  من  العديد   في 
 باللغتين العربية وا�نجليزية. وهو أيًضا من المتحدثين الدائمين في المؤتمرات التي تعقد حول
القري درجة . ويحمل الشيخ  العام 1995  زائًرا بجامعة هارفارد في   العالم، وعمل سابًقا أستاًذا 

الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا.ا

الشــيخ عبــد اÏ المنيــع، وهــو مستشــار وعضــو فــي الديــوان الملكــي فــي المملكــة وهــو عــضو 
فــي هيئــة القضــاء ا�علــى التابعــة للديــوان الملكــي منــذ تأسيســها فــي العــام 1391 هـــ . وقــد تــم 
تعيينــه نائًبــا للرئيــس العــام للبحــوث العلميــة وا�فتــاء والدعــوة وا�رشــاد في العــام 1396 هـــ . وهو 
عضــو فــي مجمــع الفقــه ا�ســالمي بمنظمــة المؤتمــر ا�ســالمي، وكان ســابًقا نائًبــا لــرئيس 
محاكــم مكــة المكرمــة، وقــاٍض ســابق بمحكمــة التمييــز بمكــة المكرمــة. يشــغل الشــيخ عبــد 
اÏ عضويــة لجــان الرقابــة الشــرعية فــي عــدد مــن المصــارف الســعودية. وهــو أيًضــا عضــو في 
ــات  ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــا هيئ ــرعية ومنه ــات الش ــس والهيئ ــن المجال ــد م العدي
الماليــة ا�ســالمية، ومقرهــا البحريــن. كمــا أشــرف علــى عــدد مــن رســاالت الدكتــوراه وشــارك في 
ــرعية (اÓراء  ــكام الش ــن ا�ح ــدًدا م ــع ع ــوراه، وجم ــتير والدكت ــائل الماجس ــن رس ــدد م ــة ع مناقش

التفسيرية) وكتب عدًدا من المؤلفات في التمويل ا�سالمي.

الشيخ عبدا¬ سليمان المنيع رئيس اللجنة
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ــات  ــل الممارس ــاج أفض ــك �نته ــعودي وكذل ــزي الس ــك المرك ــن البن ــادرة م ــة الص ــات الحوكم ــا لسياس تطبيق
ــي  ــس ا�دارة ف ــدر مجل ــل ٢٠٢٢ م ، أص ــي أبري ــة ف ــة الرئيس ــوق المالي ــركة بالس ــد إدراج الش ــأن بع ــذا الش ــي ه ف
إجتماعــه الثانــي المنعقــد بتاريــخ ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م سياســة تقييــم �عضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه حيــث 

تم إعتماد التقييم على المعطيات التالية:

- نمــوذج التقييم الذاتي �داء أعضاء المجلس.
- نموذج تقييم ا�داء للجنة التنفيذية.

- تقييم ا�داء للجنة المراجعة.
- تقييــم ا�داء للجنة إدارة المخاطر وا�ئتمان.
- تقييم ا�داء للجنة الترشيحات والمكافآت.

ــاذج  ــع نم ــع جمي ــم رف ــل ت ــم ب ــراء التقيي ــة �ج ــة خارجي ــأي جه ــتعانة ب ــم ا�س ــم يت ــه ل ــركة بأن ــد الش وتؤك
وتقارير التقييم �عضاء المجلس واللجان لعناية رئيس وأعضاء لجنة الترشــيحات والمكافآت.

الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس ا�دارة فــي تقييــم أدائــه وأداء اللجــان المنبثقــة عنــه 
وا�دارة التنفيذية ، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة إن وجدت

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن
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تطبــق الشــركة سياســة مكافــآت وتعويضــات مجلــس ا�دارة واللجــان المنبثقــة عنــه وا�دارة التنفيــذية 
ــة  ــى توصي ــاًء عل ــمبر ٢٠٢١ م بن ــخ ٢٢ ديس ــدة بتاري ــاهمين المنعق ــة للمس ــة العام ــن الجمعي ــا م ــق عليه المواف
مجلــس ا�دارة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت حيــث تضمنــت هــذه السياســة المبــادئ الرئيســة والفاعلــة 
�فضــل الممارســات والمعاييــر بمــا يتوافــق مــع ا�نظمــة والتعليمــات ا�شــرافية ، كمــا تهــدف السياســة جذب 
ــه بمــا يتناســب مــع نشــاط  الكفــاءات المناســبة �نجــاز مهــام ومســؤوليات مجلــس ا�دارة واللجــان التابعــة ل
الشــركة  إنجــاح  ا�دارة علــى  أعضــاء مجلــس  تحــث  أن  إلــى  الشــركة واســتراتيجيتها وأهدافهــا، وتهــدف 
ــي  ــع المال ــتقرار الوض ــالمة واس ــق س ــر وتحقي ــة إدارة المخاط ــز فاعلي ــل، وتعزي ــدى الطوي ــى الم ــا عل وتنميته
ــار عــن تحديــد المكافــآت  ــط التــي يجــب ا�خــذ بهــا فــي ا�عتب للشــركة ووضعــت السياســة عــدد مــن الضواب
وهــي تشــمل وال تقتصــر علــى أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات العضــو وا�عمــال 
والمســؤوليات التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا أعضــاء مجلــس ا�دارة المــراد تحقيقهــا خــالل الســنة المالــية 
وكذلــك بــأن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع نتائــج التقييــم الــدوري �داء أعضــاء مجلــس ا�دارة 

واللجــان المنبثقة عنه وأداء وتقييم ا�دارة التنفيذية.

سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وا�دارة التنفيذية

وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس ا�دارة المعتمدة للعام ٢٠٢٢ م:

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن
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  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

@تحتسب مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة الشرعية وفقæ لالتفاقية الموقعة معهم.
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أعضاء ا�دارة التنفيذية

- الرئيس التنفيذي للشركة، من عام ٢٠٢٠ م حتى تاريخه.
- عضــو اللجنــة التنفيذية بالشــركة الســعودية لتمويل المســاكن من عــام ٢٠٢٠ م حتــى تاريــخ ٠٤ / ١٠ / ٢٠٢١ م – المملكة العربية الســعودية.
- مديــر عــام ا�صــول لمصرفيــة ا�فــراد ببنــك البــالد، شــركة مســاهمة عامة، تعمل فــي مجــال البنــوك، مــن عام ٢٠١٥ م حتــى عام ٢٠٢٠م 

المملكة العربية السعودية.
- مســاعد مديــر عــام ا�صــول لمصرفيــة ا�فــراد ببنــك ا�نمــاء، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عام ٢٠٠٧ م حتى 

عام ٢٠١٥ م – المملكة العربية السعودية.

بندر سعيد الغامدي – الرئيس التنفيذي

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

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها
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- مدير ا�دارة المالية بالشركة من عام ٢٠٢٠ م حتى تاريخه. المملكة العربية السعودية.
- مدير ا�دارة المالية المكلف بالشركة من عام ٢٠١٩ م حتى عام ٢٠٢٠ م.

- المراقب المالي بالشركة، من عام ٢٠١٢ م حتى عام ٢٠١٩ م – المملكة العربية السعودية.
- المراقــب المالــي بشــركة االســتثمارات الرائــدة، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال االســتثمارات، مــن عــام ٢٠٠٨ م حتــى عــام 

٢٠١٢ م – المملكة العربية السعودية.
- مديــر الحســابات بشــركة اتــش بــي جــي (ســبينيس ســابقا)، شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال التجزئــة فــي ا�ردن، 

من عام ٢٠٠٣ م حتى عام ٢٠٠٨ م – المملكة ا�ردنية الهاشمية.

معاذ عدنان جبر – مدير ا�دارة المالية

- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة العلوم التطبيقية في ا�ردن عام ٢٠٠٣ م.
- ماجستير في المحاسبة من جامعة عّمان العربية للدراسات العليا في ا�ردن عام ٢٠٠٧ م.

- شهادة المراقب المالي المعتمد من ا�كاديمية الدولية لØدارة المالية وا�عمال عام ٢٠١٥ م.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها
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- رئيس المخاطر بالشركة، من عام ٢٠٢٠ م حتى تاريخه – المملكة العربية السعودية.
- مديــر أول لمخاطــر ا�فــراد والتحصيــل للقطــاع الخــاص بمصــرف الراجحــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن 

عام ٢٠١٨ م حتى عام ٢٠٢٠ م – المملكة العربية السعودية.
- مديــر أول اســتراتيجية ائتمــان الشــركات بمصــرف الراجحــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠١٦ م 

حتى عام ٢٠١٨ م – المملكة العربية السعودية.
- مديــر مخاطــر ا�فــراد بمصــرف الراجحــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠١٤ م حتــى عــام ٢٠١٦ م – 

المملكة العربية السعودية.
- مديــر التمويــل العقــاري ببنــك ا�مــارات دبــي الوطنــي (فــرع الســعودية)، شــركة مســاهمة عامــة إماراتيــة، تعمــل فــي مجــال البنوك، 

من عام ٢٠١٣ م حتى عام ٢٠١٤ م – المملكة العربية السعودية.
- مديــر السياســات وا�جــراءات االئتمانيــة بمصــرف ا�نمــاء، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عام ٢٠٠٩ م حتى 

عام ٢٠١٠ م – المملكة العربية السعودية.
- مديــر تطويــر المنتجــات بشــركة أمــالك العالميــة للتمويــل العقــاري، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجالــي التمويــل العقــاري، 

من عام ٢٠٠٨ م حتى عام ٢٠٠٩ م – المملكة العربية السعودية.

محمد عبد الرحمن ا�سعد – رئيس المخاطر

- ماجستير اقتصاد مالي من جامعة أوهايو بالواليات المتحدة ا�مريكية، عام ٢٠١٣ م.
- بكالوريوس إدارة ا�عمال والتسويق من جامعة العلوم التطبيقية، ا�ردن عام ٢٠٠٠ م.

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها
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- المدير العام للعمليات – الشركة السعودية لتمويل المساكن – شركة مساهمة مدرجة – المملكة العربية السعودية.
- رئيــس قســم العمليــات ببنــك ا�مــارات دبــي الوطنــي فــي الســعودية، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن 

عام ٢٠١٨ م حتى عام ٢٠٢١ م – المملكة العربية السعودية.
- رئيــس قســم العمليــات للقــروض بجــي بــي مورغــان الســعودية، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠١١ 

م حتى عام ٢٠١٧ م – المملكة العربية السعودية.
- رئيــس قســم قــروض الرهــن العقــاري ا�ســالمية ببنــك الجزيــرة، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠٠٨ م 

حتى عام ٢٠١١ م – المملكة العربية السعودية.
- مديــر العمليــات للقــروض ا�ســالمية ببنــك الجزيــرة، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال البنــوك، مــن عــام ٢٠٠٤ م حتــى عــام 

٢٠٠٨ م – المملكة العربية السعودية.
- محاســب بمجموعــة فتيحــي، شــركة مســاهمة عامــة، تعمــل فــي مجــال الســلع االســتهالكية الكماليــة، مــن عــام ٢٠٠٢ م حــتى 

عام ٢٠٠٤ م – المملكة العربية السعودية.

خالد غازي النويالتي – المدير العام للعمليات

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

المؤهالت ا�كاديمية والمهنية

المناصب الحالية والسابقة والشركات التي شغل عضوÐ بمجلس إداراتها
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ــات،  ــى مكافئ ــوا أعل ــن تلق ــن مم ــار التنفيذيي ــن كب ــس م ــة لخم ــآت الممنوح ــي المكاف إجمال
ويشمل ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

بدالترواتب
مزايا

عينية
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المجموع
مكافآت

دورية
أرباح

خطط
تحفيزية
قصيرة
ا�جل

مكافأة
نهاية

الخدمة

مجموع
مكافاة

التنفيذين
عن

المجلس
إن وجدت

خطط
تحفيزية
طويلة
ا�جل

االسهم
المنوحة

ــاد  ــآت وإعتم ــيحات والمكاف ــة الترش ــة لجن ــى توصي ــاًء عل ــركة بن ــن بالش ــار التنفيذيي ــآت كب ــد مكاف ــم تحدي يت
مجلــس ا�دارة للسياســة الخاصــة بذلــك بحيــث تحــدد الرواتــب والبــدالت والتعويضــات ونهايــة الخدمــة وفــقا 
لسياســات المــوارد البشــرية المعتمــدة بالشــركة حســب عقــود العمــل واللوائــح والتطبيقــات ذات الصلــة ، أمــا 
المكافــآت الســنوية فيتــم منحهــا بمــا ينســجم مــع ا�هــداف ا�ســتراتيجية للشــركة بحيــث تكــون محفــزة 

لكبار التنفيذيين لتحقيق ا�هداف العامة للشــركة.

ويوضح الجدول أدناه المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي
والمدير المالي:

المجموعالمكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

التزمت الشركة با�فصاح عن المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين بشكل إجمالي وبحسب متطلبات الئحة حوكمة الشركات دون بيان التفاصيل 

وذلك حماية لمصالح الشركة وضمان االستقرار الوظيفي.
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المجموع



  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

تطبــق الشــركة المــادة ( ٤٨ ) مــن النظــام ا�ســاس التــي تنــص دون ا�خــالل بالمــادة (السادســة والعشــرون) من 
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل، تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع 

المصروفات العمومية والتكاليف ا�خرى، بما فيها الزكاة وضريبة الدخل على الوجه اÓتي:
ــذا  ــف ه ــة وق ــة العادي ــة العام ــرر الجمعي ــوز أن تق ــركة ويج ــي للش ــي النظام ــن االحتياط ــاح لتكوي ــي ا�رب ــن صاف ــب ( ١٠٪ ) م - ُيجن

التجنيــب متــى بلغ االحتياطي المذكور ( ٣٠٪ ) من رأس المال المدفوع.
- للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس ا�دارة أن ُتجنــب نســبة متســاوية مــن صافــي ا�ربــاح لتكويــن احتياطــي اتفــاقي 

وتخصيصــه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.
- للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح 

ثابتة قدر ا�مكان على المساهمين.
- يوزع من الباقي بعد ذلك – إن وجد - على المســاهمين نســبة تمثل ( ٥٪ ) خمســة بالمائة من رأســمال الشركة المدفوع.

- مــع مراعــاة ا�حــكام المقــررة فــي المــادة (الثانيــة والعشــرون) مــن هــذا النظــام، يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تتجــاوز (١٠٪ ) عشــرة 
بالمائــة مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس ا�دارة، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافأة متناســبا مع عدد الجلســات التي يحضرهــا العضو.

-يوزع الباقي بعد ذلك على المســاهمين كحصة في ا�رباح أو يحول إلى حســاب ا�رباح المبقاة. 
ــر  وبعــد أن تــم إدراج الشــركة بالســوق الماليــة الرئيســة فــي شــهر أبريــل ٢٠٢٢ م ، قــرر مجلــس ا�دارة التوصيــة للجمعيــة العامــة غي
العاديــة بتعديــل بعــض الفقــرات الــواردة أعــاله بحيــث تتيــح للمجلــس توزيــع أربــاح مرحليــة للمســاهمين حيــث تــم إلغــاء الفقــرات مــن 

( ٣ ) الى ( ٦ ) وا�ســتعاضة عنها بما يلي:
( ٣ ) يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك – إن وجــد - علــى المســاهمين نســبة ال تقــل عــن ( ١٪ ) واحــد بالمائــة مــن رأســمال الشــركة المدفــوع.
( ٤ ) يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة – بقــرار يجــدد ســنويا – تفويــض مجلــس ا�دارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين بشــكل 

نصف ســنوي أو ربع ســنوي وفقا لØجراءات والقواعد المنظمة لذلك الصادرة عن الجهات المختصة.

سياسة الشركة في توزيع ا�رباح 
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ولم يتم اقتراح توزيح أرباح للعام ٢٠٢٢ م حتى تاريخ إعداد التقرير.

بتاريــخ ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م قــررت الجمعيــة العامــة للمســاهمين بتفويــض مجلــس ا�دارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة 
للمســاهمين ، وبنــاء علــى ذلــك قــرر مجلــس ا�دارة بتاريــخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م بتوزيــع مبلــغ ٧٧,٤٠٠,٠٠٠ مليــون ريــال مــن 
٢٠٢١ م كأربــاح نقديــة للمســاهمين   /  ١٢  /  ٣١ المنتهيــة فــي  الماليــة  الســنة  بنهايــة  المحقــق  الربــح  صافــي 

المسجلين بسجل الشركة بنهاية تداول يوم ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م.

ا�رباح المعلنة والموزعة في العام ٢٠٢٢ م:

رأس المال

الشركة السعودية
لتسجيل العقود

����������

اسم الشركة
نشاط الشركة

 الرئيسي

تسجيل عقود
ا�يجار التمويلي �����ريال سعودي

المملكة العربية
السعودية الرياض

المملكة العربية
السعودية الرياض

نسبة ملكية 
الشركة

محل الرئيسي
لعمليات الشركة

محل تأسيس
الشركة

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

�عدد ا�سهم المستحقة للتوزيع����������

�����حصة السهم الواحد

��������������متاريخ التوزيع�

����������إجمالي ا�رباح الموزعة
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للمســاهمينالمستحقون وتاريخ ا�ستحقاق ا�ســتحقاق  يكــون 
المســاهمين بســجل  المقيديــن 

ثانــي  بنهايــة  إيــداع  مركــز  لــدى 
يــوم تــداول يلــي تاريــخ ا�ســتحقاق

بيان بأسماء الشركات التي تساهم فيها الشركة
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العدد

إجراءات الشركة

ملف أرباح

إجراءات الشركة

ــخ ــك بتاري ــاهمين وذل ــة للمس ــة العادي ــة العام ــًدا للجمعي ــا واح ــام ٢٠٢٢ م إجتماًع ــالل الع ــركة خ ــدت الش عق
 ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م (قبــل تاريــخ إدراج الشــركة بالســوق الماليــة الرئيســة) حيــث تضمــن جــدول ا�عمــال مايلــي:

- التصويت على تقرير مجلس ا�دارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م .
- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

- التصويت على الميزانية العمومية وحساب ا�رباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس ا�دارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م.

ــم  ــة القوائ ــك لمراجع ــة وذل ــة المراجع ــيح لجن ــى ترش ــاًءا عل ــابات بن ــي الحس ــن مراقب ــى تعيي ــت عل - التصوي
المالية للعام المالي ٢٠٢٢ والبيانات المالية ربع السنوية.

- التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠٢١ م.
- التصويت على تفويض مجلس ا�دارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين.

ــد  ــن عوائ ــركة م ــام للش ــرح الع ــف الط ــات وتكالي ــم مصروف ــس ا�دارة بحس ــة مجل ــى توصي ــت عل - التصوي
ومستحقات الشركاء من الطرح العام.

- التصويــت علــى التعامــالت التــي تمــت بيــن الشــركة والبنــك العربــي الوطنــي كطــرف ذو عالقــة خــالل الــعام 
المالي المنتهي في .٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م والترخيص بها للعام القادم (مرفق التفاصيل).

- التصويــت علــى التعامــالت التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة ثــروات ا�صــول العقاريــة كطــرف ذو عالقــة خالل 
العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م والترخيص بها للعام القادم (مرفق التفاصيل).

ــالل  ــة خ ــرف ذو عالق ــة كط ــل الدولي ــة التموي ــركة ومؤسس ــن الش ــت بي ــي تم ــالت الت ــى التعام ــت عل - التصوي
العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م والترخيص بها للعام القادم (مرفق التفاصيل).

- التصويــت علــى التعامــالت التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة مملكــة التقســيط للتجــارة كطــرف ذو عــالقة 
خالل العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م والترخيص بها للعام القادم. (مرفق التفاصيل).

- التصويــت علــى التعامــالت التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة دار ا�ركان للتطويــر العقــاري كطــرف ذو عــالقة 
خالل العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م والترخيص بها للعام القادم (مرفق التفاصيل).

الحضور من أعضاء المجلس �جتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين :

ا�ستاذ: يوسف عبداÏ الشالش - رئيس مجلس ا�دارة.▪
ا�ستاذ: كمال امين خضر -عضو مجلس ا�دارة.▪
الدكتور : أحمد بن صالح الدحيالن – عضو مجلس ا�دارة.▪

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسباب ذلك:

الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل العام ٢٠٢٢ م
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اسباب الطلبتاريخ الطلب
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أسباب عدم التطبيقالمادة من الئحة الحوكمة

تلتــزم الشــركة بتطبيــق كافــة ا�حــكام ا�لزاميــة بالئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الــسوق 
المركــزي  البنــك  الماليــة الصــادرة عــن  بالمؤسســات  الرئيســة  الماليــة وكذلــك تطبيــق مبــادئ الحوكمــة 

السعودي ، ويوضح الجدول أدناه ا�حكام التي لم تطبق من الئحة الحوكمة وأسباب ذلك:

ــم  ــا ل ــة وم ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة م ــة الص ــة الحوكم ــكام الئح ــن أح ــه م ــم تطبيق ــا ت م
يطبق واسباب ذلك

المادة السابعة -الفقرة (د) – تعيين مسؤول 
مختص بمهام عالقات المستثمرين

المادة التاسعة والثالثون - التدريب

المادة الحادية وا�ربعون - التقييم

المادة الحادية والخمسون -الفقرة (ج) – رئاسة لجنة 
المراجعة

المادة الثامنة والسبعون – تقرير المراجعة الداخلية

المادة الثانية والثمانون – تحفيز العاملين

المادة الخامسة والثمانون – تحفيز العاملين

المادة السابعة والثمانون – المسؤولية ا�جتماعية

المادة الثامنة والثمانون – مبادرات العمل ا�جتماعي

المادة الخامسة والتسعون – لجنة الحوكمة

مادة إسترشادية.

مــادة استرشــادية – تــم التطبيــق جزئيــا خالل العــام ٢٠٢٢ 
وا�دارة  للمجلــس  داخليــة  تدريبيــة  مــواد  بتقديــم 
التنفيذيــة تتعلــق با�مــن الســيبراني ، مكافحــة ا�حتيــال 

غسل ا�موال وتمويل ا�رهاب.

مــادة إسترشــادية – تــم التطبيــق جزئيــا خالل العــام ٢٠٢٢
وذلــك بتطويــر نمــاذج للتقييــم يتــم تعبئتهــا مــن جانــب 

عضو المجلس / اللجنة.

مادة إسترشادية.

مــادة استرشــادية – تــم التطبيــق جزئيــا حيــث يتــم رفــع 
التقرير ربع السنوي للجنة المراجعة.

مادة إسترشادية.

.æمادة إسترشادية – تم التطبيق جزئي

التطبيــق جزئيــا حيــث أجــاز  تــم   – مــادة استرشــادية 
المجلــس سياســة المســؤولية المجتمعيــة للشــركة 
وســيتم عرضهــا علــى أول جمعيــة عامــة للمســاهمين 

للموافقة  عليها.

مادة إسترشادية.

مادة إسترشادية.

ا�جراءات التي اتخذها مجلس ا�دارة �حاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم:

تقــوم الشــركة بإســتقبال آراء ومقترحــات وشــكاوى المســاهمين مــن خــالل البريــد ا�لكترونــي المعلــن بمــوقع 
ــمة  ــس مه ــر المجل ــن س ــى أمي ــث يتول ــي حي ــال الهاتف ــالل ا�تص ــن خ ــك م ــداول وكذل ــركة ت ــى ش ــركة عل الش
إطــالع وإعــالم مجلــس ا�دارة بــأي مقترحــات أو مالحظــات جوهريــة مــن جانــب المســاهمين حيــث لــم تــتلقى 
الشــركة أي مقترحــات أو مالحظــات خــالل العــام ٢٠٢٢ م مــا عــدا بعــض ا�تصــاالت المتعلقة بعدم اســتالم بعض 
ــجة  ــت معال ــث تم ــام ٢٠٢٢ م حي ــالل الع ــا خ ــركة توزيعه ــت الش ــي أعلن ــاح الت ــن ا�رب ــم م ــاهمين لحصته المس
ــي. ــاهم المعن ــب المس ــن جان ــة م ــات المطلوب ــر المعلوم ــدم توف ــا لع ــع معظمه ــي يرج ــاالت والت ــع الح جمي
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قطاعات ا�عمال وا�دارات الرئيسية بالشركة
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إدارة تطوير ا�عمال والمنتجات

ــر  ــر أداء الشــركة ومواكبتهــا لتغيــرات الســوق باتبــاع احــدث المعايي ــر المنتجــات علــى تطوي عملــت إدارة تطوي
العلميــة قبــل طــرح او تطويــر أي منتــج مــن خــالل البحــث والدراســة المســتمرة للســوق العقــاري وتحليــل نقــاط 
ــوة  ــد الفج ــدف س ــتهدفة به ــرائح المس ــالء و الش ــات العم ــد احتياج ــين و تحدي ــن المنافس ــف بي ــوة والضع الق
التمويليــة بالســوق و مــن ثــم عمــل دراســة الجــدوى للمنتجــات لتحديــد أفضــل الفــرص االســتثمارية المتاحــة و 
ــب  ــة الجوان ــى دراس ــال عل ــر ا�عم ــات و تطوي ــق المنتج ــرص فري ــا ح ــة كم ــات التمويلي ــر المنتج ــق و تطوي لخل
المنتجــات وأهميــة  المبيعــات وعــروض  التســويق واســتراتيجيات  باســتراتيجيات  بــكل مــا يتعلــق  المهمــة 
اســتخدام أحــدث التقنيــات لرفــع مســتوى ا�نتاجيــة حيــث تطبــق أهــم المســتجدات بســرعة قياســية الســتمرار 

تطور أداء الشركة وحفظ مكانتها في السوق العقاري . 

ــذا   ــوق ه ــددة بالس ــة متع ــول تمويلي ــات وحل ــرح منتج ــتحداث وط ــث اس ــن حي ــة م ــة نوعي ــام ٢٠٢٢ نقل ــهد ع ش
با�ضافة إلى أنشطة تمويلية جديدة، ومن أهم ا�نجازات:

الصغيــرة  المنشــآت  نشــاط  تمويــل  لممارســة  الســعودي  المركــزي  البنــك  موافقــة  علــى  -الحصــول 
والمتوسطة و نشاط التمويل االستهالكي لÔفراد والشركات.

.(���- إطالق منتج البناء الذاتي وخدمة الدفعة ا�خيرة  (��� �
��������� وخدمة (
-تطويــر وتنظيــم العديــد مــن السياســات وا�جــراءات الخاصــة بأعمــال الشــركة وذلــك بمــا يتناســب مــع افضــل 

المعايير الخاصة بذلك والتي توضح االدوار والمسؤوليات الخاصة بكل إدارة.
- تطويــر جميــع المــواد التدريبيــة الخاصــة بجميــع المنتجــات وتنفيــذ التدريــب لــØدارات وذلــك لرفــع مســتوى 
المعرفــة بالمنتجــات وخصائصهــا وسياســاتها وإجراءاتهــا هــذا بجانــب عقــد ورش عمــل بهــدف رفــع مســتوى 

الخدمة والمساهمة في تحقيق ا�هداف للشركة .
ــدن  ــا لن ــدو) مقرهم ــركة كون ــركة دي دي كاب و ش ــن (ش ــركتين عالميتي ــع ش ــد م ــاق و التعاق ــد االتف - تجدي

لتقديم خدمات شراء و بيع السلع و التي تخدم عمليات التمويل (التورق) الخاصة بأعمال الشركة.
ــتمر  ــر المس ــب التطوي ــذا بجان ــدة ه ــة الجدي ــول التمويلي ــات والحل ــاص بالمنتج ــام الخ ــار النظ ــر واختب - تطوي

للمنتجات القائمة ومميزاتها وخصائصها.
- إدارة العالقــة مــع جميــع قطاعــات ا�عمــال الخارجيــة ومــزودي الخدمــة وقطاعــات وجهــات العــمل 
ــاجية  ــاءة ا�نت ــال و الكف ــر ا�عم ــراف وتطوي ــع ا�ط ــال جمي ــح وأعم ــن مصال ــا يضم ــن بم ــن العقاريي والمطوري

للشركة .
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إدارة التمويل العقاري التجاري:

ــالء  ــاري والعم ــل التج ــوم إدارة التموي ــام ٢٠٢٢ م تق ــركة لع ــال للش ــو ا�عم ــط نم ــتراتيجية وخط ــن اس ــزء م كج
ا�ثريــاء علــى مجموعــة مــن البرامــج والحلــول التمويليــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ا�ســالمية لتمــويل 
ــداف  ــق أه ــى تحقي ــل ا�دارة عل ــث تعم ــرة حي ــن الح ــاب المه ــال وأصح ــال ا�عم ــريحة رج ــاري وش ــاط التج النش
الشــركة مــن خــالل إدارة العالقــة مــع العمــالء لتوفيــر التمويــل مقابــل ضمانــات عقاريــة وفًقــا لســياسات 
ــوير  ــى تط ــة ال ــع با�ضاف ــو والتوس ــدة للنم ــرص الجدي ــن الف ــث ع ــالل البح ــن خ ــك م ــدة وذل ــراءات معتم وإج

استراتيجية النمو والعمل على رضا العمالء.
ويتــم إدارة محافــظ العمــالء عــن طريــق مــدراء عالقــة محترفيــن تــم تعيينهــم �دارة العالقــة مــع هذه 
ــرقية)  ــة الش ــة – المنطق ــة الغربي ــطى – المنطق ــة الوس ــة (المنطق ــة المختلف ــق المملك ــي مناط ــريحة ف الش
ــاري  ــل العق ــة للتموي ــرص البيعي ــن الف ــث ع ــالء والبح ــن العم ــريحة م ــذه الش ــتقطاب ه ــم الس ــل دوره وتفعي

التجاري.

إدارة المبيعات (أفراد):

ــرة وبعيــدة المــدى مــن خــالل تقديــم منتجــات  ــركة قصي تعمــل إدارة المبيعــات علــى تحقيــق أهــداف الش
الشــركة للعمــالء. وتســعى للوصــول �كبــر شــريحة مــن العمــالء لتنميــة المحفظــة التمويليــة. وتهتــم بــعكس 
صــورة مميــزة للشــركة مــن خــالل إثــراء رحلــة طلــب العميــل. وتحــرص ا�دارة علــى معرفــة إحتياجــات وتحديــات 
ــدة  ــع جدي ــوات بي ــح قن ــوق وفت ــة الس ــة لمواكب ــع ا�دارة التنفيذي ــاركتها م ــا ومش ــتها وتقييمه ــوق ودراس الس
وعــرض منتجــات الشــركة وتقديــم العــروض والتعريــف بالشــركة كمــا تــم عمــل زيــارات ميدانيــة �كثــر مــن ٤٠٠ 
(مكتب – مؤسســة – شــركة ) عقارية في مختلف مناطق المملكة (الوســطى - الشــرقية – الغربية –الشــمالية) 

وتوقيع عدد من إتفاقيات وعقود التسويق العقاري لما يحقق مصلحة الطرفين.
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إدارة العمليات

تعــد إدارة العمليــات مــن االدارات الرئيســية فــي الشــركة وتقــوم بدعــم االدارات واالقســام ا�خــرى لضمــان سير 
ــا  ــل ايض ــة. وتعم ــات ذات الصل ــف الجه ــن مختل ــريعات م ــة والتش ــراءات الداخلي ــات واالج ــق السياس ــل وف العم
ــتراتيجية  ــركة االس ــداف الش ــدم اه ــا يخ ــال بم ــم االعم ــة ودع ــل اليومي ــراءات العم ــين اج ــر وتحس ــى تطوي عل

وتندرج تحت إدارة العمليات االقسام التالية:
١- قسم االئتمان.

٢- قسم التقييم والضمانات.
٣- قسم االغالق واالفراغات .

أ- قسم االئتمان
تعنــى إدارة االئتمــان بتحليــل وتقييــم طلبــات التمويــل العقــاري المقدمــة للشــركة والتحقــق مــن مــالءمة 
ــة دون  ــى المنافس ــاعد عل ــي يس ــت قياس ــي وق ــة ف ــات النهائي ــدار الموافق ــة وإص ــات االئتماني ــالء للسياس العم
ــر سير  ــاهم بتطوي ــي تس ــات الت ــرح التوصي ــراءات وط ــين ا�ج ــى تحس ــل عل ــا تعم ــودة. كم ــر الج ــالل بمعايي ا�خ

العمل وتخفيض نسبة المخاطر المستقبلية على الشركة.
أهم ا�عمال وا�نجازات:

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

٣ - تمت مراجعة الطلبات للتأكد من مطابقتها لمعايير التمويل المسؤول.

ب- قسم التقييم والضمانات
هــي ا�دارة المعنيــة بتقييــم وفحــص جميــع العقــارات التــي يرغــب بتمويلهــا العمــالء وأيضــا هــي ا�دارة 
ــام  ــة أقس ــم ثالث ــت إدارة التقيي ــدرج تح ــل، وين ــد التموي ــارات بع ــة العق ــم وصيان ــادة تقيي ــص وإع ــة بفح المعني

هي كالتالي:
اوًال/ قســم تقييــم الممتلــكات: هــو القســم المعنــي بتقييــم العقــارات قبــل التمويــل للتحقــق مــن قيمتهــا 

السوقية العادلة وجودة بنائها.
ثانيــاً/ قســم الصيانــة: هــو القســم المعنــي بتقديــر ومعالجــة ا�ضــرار التــي قــد تحــدث لعقــارات العمــالء خــالل 

فترة سريان عقد التمويل.
ثالثــاً/ قســم العقــارات المســتردة: هــو القســم المعنــي بإعــادة تأهيــل وصيانــة العقــارات المســتردة مــن 

العمالء وعرضها بالسوق العقاري.
أهم ا�عمال وا�نجازات:

- إدراج قسم صيانة العقارات تحت إدارة التقييم والضمانات.
- إعداد سياسة وإجراءات إدارة التقييم والضمانات.

- تحديث سياسة وإجراءات العقارات المستردة.
- تعديل إجراءات قسم الصيانة.

ت- قسم ا�غالق وا�فراغات
يعــد قســم االفراغــات ونقــل الملكيــات عنصــر مهــم ومكمــل �تمــام رحلــة العميــل للحصــول علــى العقــار 
ــافة  ــارات) با�ض ــواع العق ــع ان ــن جمي ــراء و ره ــع وش ــات (بي ــل الملكي ــيكات ونق ــدار الش ــة اص ــالل عملي ــن خ م
لعمليــة المراجعــة النهائيــة لملفــات العمــالء ممــا يســهم فــي رفــع مســتوى رضــى العمــالء وتحســين جــودة 

االجراءات ويندرج تحت إدارة االغالق واالفراغات المهام التالية :
اوًال/ شــراء ورهــن العقــارات الممولــة حديثــا وبيــع وفــك رهــن العقــارات المســددة مــع التأكــد مــن اتبــاع 

االجراءات المعتمدة واكتمال المستندات المطلوبة .
ــار بما  ــل العق ــجيل او نق ــام تس ــرى �تم ــوك االخ ــركات والبن ــع وكالء الش ــيق م ــوك والتنس ــث الصك ــاً/ تحدي ثاني

يناسب كل حالة .
أهم ا�عمال وا�نجازات

- الدعم الكامل للمنتج التجاري والتوجيه والمساعدة متى ما دعت الحاجة .
- مواكبة التطور السريع في مجال خدمات وزارة العدل .
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إدارة العناية بالعمالء

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

وضوابط وتعاميم البنك المركزي المتعلقة بخدمة العمالء
أهم ا�عمال:

- تحقيــق إنجــاز كبيــر لفريــق معالجــة شــكاوى البنــك المركــزي بوصولــه إلــى نســبة ١٠٠ ٪ لعــدد الشــكاوى التــي 
تــم الــرد عليهــا بنجــاح خــالل الفتــرة الزمنيــة القصــوى للــرد علــى الشــكاوى، والتــي تجــاوزت النســبة المطلوبــة 

من البنك المركزي وهي ٨٠ .٪
- تحقيــق نســبة ٨٠٫٥ ٪ فــي معــدل رضــا العمــالء، والتــي تجــاوزت النســبة المطلوبــة مــن البنــك المركــزي وهــي ٧٠ .٪
- ربــط معظــم ا�دارات 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 �لمــام موظفــي الصفــوف ا�ماميــة بمنتجــات وخدمــات الشــركة عــبر 

تقديم برامج التدريب من قبل ا�دارات المعنية.

مركز التواصل :
تماشــيا مــع أهــداف الشــركة لزيــادة رضــا العمــالء مــن خــالل الــرد علــى استفســاراتهم واقتراحاتهــم والتعــامل 
مــع الشــكاوى بأعلــى معاييــر الجــودة، تســعى إدارة العنايــة بالعمــالء لتوفيــر أفضــل الســبل للتواصــل مــن خــالل:
     الهاتــف المجانــي                                خدمــة الرســائل                                مواقــع التواصــل ا�جتماعــي (واتــس اب - تويتــر)

     خدمات الفروع                                 منصة ساما تهتم 
ويعمل مركز التواصل في المجاالت التالية:

- معالجة االتصاالت الصادرة والواردة للعمالء الحاليين والمحتملين
- إيجاد وسائل اتصال فعالة عبر أحدث القنوات الرقمية

- المحادثات واالشعارات الحية/المباشرة مع العمالء

إدارة التسويق

ــاث السوق  ــل أبح ــوم بعم ــا تق ــركة كم ــة بالش ــة وا�عالني ــتراتيجات ا�عالمي ــذ االس ــويق بتنفي ــى إدارة التس تعن
ــع  ــوق ووض ــي الس ــا ف ــدى جاذبيته ــية وم ــزات التنافس ــات والمي ــة المنتج ــات ومراقب ــداف والتحدي ــد ا�ه لتحدي
خطــط عمــل مالئمــة لتحقيــق ا�هــداف، كمــا تعمــل إدارة التســويق مــع جميــع ا�دارات لبنــاء وتحديــث خطط 
االتصــال الترويجيــة وتقديــم الدعــم والمســاندة لتحقيــق ا�هــداف وللوصــول �كبــر الفــرص الممكنــة لتنــمية 
ــاص  ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي ــات والجه ــع الهيئ ــيق م ــاون والتنس ــى بالتع ــا تعن ــة. كم ــة التمويلي المحفظ
وكذلــك  للشــركة  التمويليــة  بالمنتجــات  يتعلــق  مــا  كل  فــي  العمــالء  لتثقيــف  التوعويــة  الرســائل  بنشــر 

لتمكينهم من الحصول عليها عبر أيسر الطرق .

أهم ا�عمال:
- عمــل حمــالت إعالنيــة مســتمرة علــى مــدار الســنة علــى المنتجــات والمزايــا التــي تــم طرحهــا فــي الشــركة 

من خالل محركات البحث ومنصات التواصل االجتماعي.
ــم  ــق أه ــى تطبي ــل عل ــى العم ــة إل ــمي با�ضاف ــع الرس ــوى الموق ــى محت ــتمر عل ــين المس ــر والتحس - التطوي

متطلبات ومالحظات البنك المركزي.
- المشاركة في أهم المعارض العقارية والتمويلية على مستوى المملكة.

أرقام الشركة على منصات التواصل االجتماعي:
وصل عدد المتابعين والزوار ا�جمالي على منصات التواصل االجتماعي إلى أكثر من ٥,٩٥١,٥٨٥
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إدارة تقنية المعلومات

تمثــل إدارة تقنيــة المعلومــات عصــب الشــركة الرئيســي لتمكينهــا مــن القيــام بأعمالهــا بشــكل فعــال و 
ــة، حيث  ــة المختلف ــة التقني ــالل ا�نظم ــن خ ــالء م ــة للعم ــة الفارق ــر القيم ــي توفي ــل ف ــا المتمث ــق هدفه تحقي
ــنة  ــول اÓم ــر الحل ــا و تطوي ــع فروعه ــة و جمي ــي ا�دارة العام ــة ف ــة المتنوع ــات التقني ــم الخدم ــوم بتقدي تق
ــتمر  ــكل مس ــال بش ــج ا�عم ــق نتائ ــن تحقي ــم و تمكي ــا و دع ــال و تطويره ــغيل ا�عم ــتمرارية تش ــات إس لمتطلب

حسب إستراتيجية الشركة المتمثلة في تحقيق متطلبات البنك المركزي.

الخدمات التقنية الرئيسية:▪
خدمات إدارة و تشغيل أنظمة أمن المعلومات▪
خدمات ا�لتزم بمتطلبات البنك المركزي▪
خدمات تشغيل البنية التحتية و البيئة ا�حتياطية▪
خدمات الشبكات و قواعد البيانات▪
خدمات أنظمة إدارة ا�عمال و الموارد البشرية▪
خدمات الدعم الفني و إدارة ا�صول التقنية▪
خدمات تحليل ا�عمال و إدارة المشاريع▪
خدمات التحول الرقمي▪

التطورات الهامة:
تقديم الخدمات �الف الطلبات اليومية و التشغيلية �دارات ا�عمال▪
تنفيذ متطلبات تقنية و أمن المعلومات الخاصة بنجاح ا�كتتاب العام▪
تطوير منتجات ا�عمال المختلفة على ا�نظمة التقنية حسب إستراتيجية الشركة▪
معالجة أغلب الثغرات ا�منية على البنية التحتية▪
تنفيذ تطوير البنية التحتية بشكل جزئي▪
تنفيذ أنظمة أمن المعلومات الحديثة على البنية التحتية▪

ا�هداف المستقبلية و التطويرية:
- التميــز فــي تقديــم حلــول التقنيــة الماليــة الرقميــة عاليــة الجــودة التــي تمكــن الشــركة الســعودية لتمويــل 

المساكن من تبوء مكانة رائدة في السوق السعودي لتتماشى مع رؤية ٢٠٣٠.
التقنيــة البتــكار حلــول رقمية  الماليــة والمعرفــة  البشــرية وا�صــول  - ضمــان ا�ســتغالل ا�مثــل لÔصــول 

متكاملة ومستقرة وآمنة وفًقا �فضل الممارسات واحتياجات العمل.



إدارة االلتزام

تتخــذ الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن نهــج موحــد لحوكمــة الشــركات فــي االلتــزام بالضوابــط 
التنظيميــة المرتبطــة بجميــع ا�نظمــة ذات العالقــة ممثلــة بالبنــك المركــزي الســعودي والجهــات التنظيميــة و 
ــظة  ــي المحاف ــيا ف ــب دورÐ أساس ــا تلع ــا ،كونه ــل نجاحه ــس عوام ــد أس ــركة اح ــي الش ــزام ف ــر إدارة االلت تعتب
علــى ســمعتها ومصداقيتهــا ومصالــح المؤسســين والشــركاء ، وتوفيــر الحمايــة مــن خــالل إرســاء نهــج ا�دارة 
الســليمة فــي المؤسســات التمويليــة درء مخاطــر عــدم االلتــزام و المحافظــة علــى القيــم والممارســات 
االلتــزام  إدارة  تقــوم  و  الشــركة.  منســوبي  بيــن  االلتــزام  ومفهــوم  الثقافــة  ونشــر  العمــل  فــي  المهنيــة 
ــويل  ــعودية لتم ــركة الس ــي الش ــة ا�دارات ف ــن أن كاف ــد م ــاب بالتأك ــل ا�ره ــوال وتموي ــل ا�م ــة غس ومكافح
ــى  ــزام وعل ــات االلت ــع متطلب ــق م ــا يتواف ــريعية بم ــة والتش ــات الرقابي ــات الجه ــق تعليم ــهل( تطب المساكن)س
وجــه الخصــوص ا�نظمــة والقواعــد الصــادرة مــن البنــك المركــزي الســعودي مــن لوائــح والتعليمــات ذات 

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

- االلتزام بتزويد البنك المركزي السعودي بكافة المتطلبات ضمن ا�طار الزمني.
ــعة  ــة ومراج ــح ذات العالق ــة واللوائ ــدث ا�نظم ــع أح ــق م ــا يتواف ــركة بم ــراءات الش ــات وإج ــة سياس - مراجع

مدى مالزمتها.
- مكننــة بعــض إجــراءات العمــل المتعلقــة بأمــور االلتــزام لضمــان دقــة تنفيــذ الرقابــة ا�ليــة لتحقيــق متطلبــات 

االلتزام.
- إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة تتضمــن جميــع ا�نظمــة واللوائــح ذات العالقــة والتعاميــم الــواردة مــن مقــام 

البنك المركزي السعودي.
- زيادة شمولية تقارير االلتزام الربعية.

- إنشــاء برنامــج االلتــزام الرقابــي (برنامــج الرصــد) لمراجعــة مســتوى التــزام الشــركة مــع أحــدث ا�نظــمة 
واللوائح والتعاميم والسياسات وا�جراءات الداخلية المعتمدة.

- تقييــم مخاطــر جميــع المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة مــن منظــور مكافحــة غســل ا�مــوال 
وتمويل ا�رهاب ومراجعة نتائج التقييم للتأكد من المنهجية المتبعة.

- تحديــث وأضافــه بعــض المعاييــر للنظــام الخــاص بمكافحــة غســل االمــوال وتحســين جــودة التنبيهــات فــي 
النظام.

- ادراج قوائم حظر اضافية من ضمن القوائم الصادرة من البنك المركزي في أنظمة الشركة.
- تطويــر اســتراتيجية تقييــم مخاطــر العمــالء وفــق المعاييــر المعــدة وادراجهــا فــي نظــام مكافحــة غســل 

ا�موال وتمويل ا�رهاب.

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

��



ا�دارة القانونية

يتمحــور دور ا�دارة القانونيــة حــول تأطيــر الحوكمــة فــي الشــركة بمــا يتماشــى مــع أحــكام مبــادئ الحوكمــة 
الرئيســية بالمؤسســات الماليــة الخاضعــة �شــراف البنــك المركــزي و نظــام الشــركات ، ولوائــح الحوكمــة 
وا�نظمــة ذات الصلــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة با�ضافــة الــى أنظمــة ولوائــح التمويــل ومــا يصــدر من 
البنــك المركــزي مــن تعاميــم ولوائــح وضوابــط. ومــن أحــد أهــم مســؤوليات ا�دارة القانونيــة أيضــا هــي 
المرافعــة فــي القضايــا والحفــاظ علــى حقــوق الشــركة للوصــول لمبتغــى حســم القضايــا بالوقــت والطريقــة 
ــلية  ــي عم ــال ف ــكل فع ــاهم ا�دارة بش ــركة وتس ــمعة الش ــالمة وس ــوق وس ــى حق ــر عل ــا ال يؤث ــبة بم المناس
ــة  ــام ولجن ــاء الع ــذ والقض ــة التنفي ــام محكم ــة أم ــك بالمرافع ــن وذل ــالء المتعثري ــن العم ــون م ــل الدي تحصي
الفصــل بالمنازعــات التمويليــة.، إذ تقــوم ا�دارة بــدور رائــد فــي تقديــم النصــح والمشــورة والــراي القانونــي فــي 
كافــة المجــاالت القانونيــة الالزمــة لجميــع أقســام وإدارات الشــركة وتوفيــر الحمايــة القانونيــة مــن خــالل فــريق 

ذو كفاءة وخبرة عالية علميا وعمليا.ً

أهم ا�نجازات:
- تولــت ا�دارة المهــام القانونيــة لعمليــة طــرح الشــركة فــي الســوق بالتنســيق مــع المكتــب القانونــي المكلــف 

LDD بتقرير العناية القانونية
- تحديــث واعــداد لوائــح الحوكمــة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات مبــادئ الحوكمــة الرئيســية لشــركات التمويــل 
ــة  ــات هيئ ــع متطلب ــق م ــا يتواف ــح بم ــة اللوائ ــدار كاف ــى اص ــل عل ــك العم ــزي وكذل ــك المرك ــن البن ــادرة م الص

السوق المالية بعد استكمال عملية الطرح العام للشركة.
- مراجعــة وتحديــث لوائــح و سياســات لجــان مجلــس ا�دارة وكذلــك إعــداد وإجــازة الئحــة اللجنــة الشــرعية بــما 

يتوافق مع سياسة الحوكمة الشرعية الصادرة من البنك المركزي.
المنازعــات  أمــام لجنــة  العمــالء  المقامــة مــن  أو  الشــركة  المرفوعــة مــن  للقضايــا  التمثيــل والمتابعــة   -

التمويلية.
- التنســيق ومتابعــة ا�داء مــع المكتــب الخارجــي للمحامــاة الــذي يمثــل الشــركة فــي الدعــاوى المقامــة مــن 

الشركة أو ضد الشركة سواء من العمالء أو أي طرف ثالث.
ــي  ــة کمدع ــراءات القانوني ــص ا�ج ــا يخ ــرطة فيم ــام الش ــض أقس ــة وبع ــر الحكومي ــا بالدوائ ــة القضاي - متابع

ومدعى عليه.
ــام  ــة أم ــك بالمرافع ــن وذل ــالء المتعثري ــن العم ــون م ــل الدي ــة تحصي ــي عملي ــال ف ــكل فع ــاهمة بش - المس

محكمة التنفيذ والقضاء العام ولجنة الفصل بالمنازعات التمويلية.
- تولــي مهــام ســكرتارية مجلــس ا�دارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس ا�دارة وفقــا لسياســة والئحــة ا�دارة 

القانونية بالشركة.

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

��



إدارة الموارد البشرية

وتشــغيلية  اســتراتيجية  خطــط  وضــع  حــول  ا�داريــة  المســاندة  و  البشــرية  المــوارد  قطــاع  دور  يتمحــور 
ــدعم  ــم ال ــى تقدي ــة إل ــا، با�ضاف ــة عليه ــا والمحافظ ــبة وتطويره ــعودية المناس ــاءات الس ــتقطاب الكف الس
ــر  ــب و تطوي ــق بتدري ــة تتعل ــج تدريبي ــاع برام ــذ القط ــا ينف ــركة . كم ــات الش ــة قطاع ــة لكاف ــاندة ا�داري والمس
المهــارات الفنيــة والقياديــة وتحفيــز الموظفيــن لتحقيــق أعلــى النتائــج بمــا يتناســب مــع اهــداف الشــركة 
ويحــرص القطــاع كذلــك علــى تحقيــق نســب الســعودة فــي جميــع قطاعــات الشــركة والتــي بلغــت بشــكل 
إجمالــي ٨٨ ٪ فــي نهايــة عــام ٢٠٢٢ م، مــع اســتمرار العمــل خــالل العــام ٢٠٢٣ م علــى تطويــر قطاعــات الشــركة 

لكي يتناسب مع حجم التطور في الشركة و كذلك اللوائح المقرة من البنك المركزي السعودي .

ا�دارة المالية

تعنــى ا�دارة الماليــة بدراســة أفضــل الطــرق الســتخدام رأس المــال مــن أجــل تعظيــم القيمــة الســوقية 
للشــركة وتعظيــم ثــروة المســاهمين لتحقيــق البقــاء والنمــو المســتدام. كمــا تقــوم بتحديــد ا�هــداف الماليــة 
ــرادات  ــة با�ي ــات التقديري ــداد الموازن ــك إع ــل وكذل ــل ا�ج ــط والطوي ــر والمتوس ــدى القصي ــى الم ــركة عل للش
ــاعدة ا�دارة  ــة لمس ــر ا�داري ــي التقاري ــا ف ــة وتحليله ــات المالي ــع البيان ــة وتجمي ــات النقدي ــف والتدفق والمصاري

العليا في اتخاذ القرارات واتباع ا�جراءات التصحيحية للخطط والنظام المالي.

إدارة التدقيق الداخلي

تعنــى إدارة التدقيــق بتوجيــه مــن لجنــة المراجعــة بمســاعدة مجلــس ا�دارة فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة 
الداخــلي  التدقيــق  وظائــف  وفعاليــة  للمجموعــة  الماليــة  التقاريــر  ســالمة  ومراجعــة  مراقبــة  خــالل  مــن 
ــمال  ــتمرارية ا�ع ــات واس ــئة وإدارة ا�زم ــدة والناش ــر الجدي ــي والمخاط ــى ا�داء المال ــز عل ــا ترك ــي، كم والخارج
والمرونــة. كمــا مــن أولويــات ا�دارة النظــر فــي ا�داء المســتمر مــن حيــث التخطيــط المســتقبلي وتطــور ترتيبــات 
اســتمرارية ا�عمــال علــى مســتوى المجموعــة ومراقبــة تنفيــذ اســتراتيجية العمــل وتأثيرهــا علــى عمليــات 

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للمجموعة.

أهم ا�نجازات:
- تــم انجــاز خطــة عمــل إدارة التدقيــق الداخليــة المعتمــدة مــن لجنــة المراجعــة بنســبة ١٠٠٪ وذلــك وفــق 

الجدول الزمني المعتمد.
- تــم التأكــد مــن ســالمة معالجــة كافــة مالحظــات البنــك المركــزي الســعودي مــن قبــل االدارات المعنيــة من 
خــالل عمليــات الفحــص النهائيــة لهــا مــن قبــل إدارة. التدقيــق الداخلــي و مــن خــالل تقديــم االستشــارات 

المهنية من قبل ا�دارة.
- تم تقديم عدد من المهام االستشارية لØدارة التنفيذية بناء على طلبها.

ــد خمســة اجتماعــات مــع لجنــة المراجعــة الداخليــة لمناقشــة كافــة المالحظــات والتأكــد مــن  - تــم عق
االلتزام بالتواريخ المحددة للمعالجة.

- تــم معالجــة كافــة المالحظــات وفــق التواريــخ المحــددة مــع االدارات المعنيــة بنســبة ١٠٠٪ كمــا تــم التــأكد 
من سالمة المعالجة.

وتؤكــد إدارة التدقيــق الداخلــي علــى ســالمة اجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وكفــاءة نظامهــا الرقابــي 
بناء على نتائج الفحص لكافة االدارات وفق خطة إدارة التدقيق الداخلي المعتمدة من لجنة المراجعة.
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موضوع المخالفة 

مخالفة تعليمات البنك المركزي
السعودي ا�شرافية والرقابية

مخالفة تعليمات البنك المركزي
السعودي الخاصة بحماية العمالء

مخالفة تعليمات البنك المركزي
 السعودي الخاصة ببذل العناية

الواجبة في مكافحة غسل ا�موال
وتمويل ا�رهاب

�

�

�

بيان �ي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة مع بيان أسباب
المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفاديها مستقبًال

المسؤولية المجتمعية للشركة

إن المســؤولية المجتمعيــة للشــركة هــي مــن أحــد المرتكــزات و ا�هــداف التــي تهتــم بهــا الشــركة منــذ 
تأسيســها وذلــك بالتعامــل ا�نســاني مــع ورثــة العمــالء المتوفيــن مــن خــالل ايجــاد وطــرح حلــول تمكنهــم من 
ــع واحد  ــادرة مجتم ــالق مب ــركة بإط ــت الش ــا قام ــم. كم ــة لمورثيه ــارات الممول ــاع بالعق ــي ا�نتف ــتمرار ف ا�س
فــي شــهر رمضــان ٢٠١٩ م ( تحــت مظلــة رمضــان العطــاء) حيــث تهــدف هــذه المبــادرة لترميــم وإعــادة تهيئــة 
المنــازل المتهالكــة والتــي تحتــاج الــى صيانــة وترميــم لÔســر الفقيــرة والمتعففــة حيــث يقــوم عــدد مــن 
المتطوعيــن مــن كافــة أفــراد المجتمــع بالعمــل ســعيا لتنميــة روح المبــادرة والعطــاء وتعزيــز روابــط ا�خــوة بيــن 

أفراد المجتمع. ولم تنفذ الشركة أي أعمال أو مساهمات مجتمعية خالل العام ٢٠٢٢ م.

وتؤكــد الشــركة أنــه لــم يتــم فــرض أي غرامــات أو جــزاءآت علــى الشــركة خــالل العــام ٢٠٢٢ م مــن البنــك 
المركــزي ، أمــا فيمــا يتعلــق بالقــرارات خــالل العــام ٢٠٢١ م فقــد التزمــت الشــركة بالخطــة التصحيحــة وإ�لتــزام 

بكافة المالحظات وتمت مشاركتها مع البنك المركزي في حينه.

٢/ العقوبات و الجزاءآت للمخالفات المفروضة من الجهات ا�خرى
ــرافية  ــة أو إش ــة حكومي ــركةمن أي جه ــى الش ــزاءآت عل ــات أو ج ــرض أي غرام ــم ف ــم يت ــه ل ــركة أن ــد الش تؤك

خالل العام ٢٠٢٢ م
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�

�
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�

�

�

�

عدد القرارات التنفيذية

السنة المالية ٢٠٢١
إجمالي مبلغ الغرامات المالية

بالريال السعودي

السنة المالية ٢٠٢٢
إجمالي مبلغ الغرامات الماليةعدد القرارات التنفيذية

بالريال السعودي
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المخاطر التي تواجهها أو من المحتمل أن تواجهها الشركة مستقبًال

ــركة  ــا الش ــرض له ــد تتع ــي ق ــر الت ــة �دارة المخاط ــة بالغ ــاكن اهمي ــل المس ــعودية لتموي ــركة الس ــي الش تعن
خــالل تأديــة اعمالهــا، ويعــد قطــاع المخاطــر مــن القطاعــات المهمــة والمتخصصــة فــي اي نشــاط تمويلــي. 
ويــرأس هــذا القطــاع رئيــس قطــاع المخاطــر بالشــركة ويتبــع تنظيميــا للجنــة االئتمــان وإدارة المخاطــر المنبثقــة 
مــن مجلــس ا�دارة. ويتبــع قطــاع المخاطــر العديــد مــن االدارات منهــا إدارة االمــن الســيبراني،مخاطر االئتمــان،  
مخاطــر التشــغيل واســتمرارية االعمــال، وإدارة التحصيــل. ويقــوم قطــاع المخاطــر بــدور جوهــري بكشــف 
المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة ســواًء كانــت مخاطــر ماليــة او غيــر ماليــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 
مخاطــر االئتمــان، الســيولة، الســوق، التشــغيل، الــخ. باالضافــة الــى ذلــك، يقــوم قطــاع المخاطــر بالشــركة 
بمراقبــة وإدارة المخاطــر والتخفيــف منهــا عــن طريــق وضــع سياســات واجــراءات توضــح االدوار والمســؤوليات 
�دارة المخاطــر المختلفــة فــي الشــركة ودور كل مســتوى اداري فــي إدارة هــذه المخاطــر ابتــداًء مــن مجلــس 
ا�دارة ومــرورÐ بتنفيــذي وموظفــي الشــركة. ويقــوم قطــاع المخاطــر بتحديــد معاييــر كميــة وكيفيــة لقبــول 
ــس ا�دارة  ــر ومجل ــان والمخاط ــة االئتم ــن لجن ــر م ــذه المعايي ــى ه ــة عل ــم الموافق ــر، ويت ــواع المخاط ــع ان جمي
ــكل  ــس ا�دارة بش ــر ومجل ــان والمخاط ــة االئتم ــى لجن ــتوياتها ال ــع مس ــر م ــك المعايي ــرض تل ــكل دوري، وع بش
دوري. وتجــدر االشــارة الــى انــه يتــم عقــد لجنــة االئتمــان والمخاطــر بشــكل ربعــي او حســبما دعــت الحاجــة الى 
ذلــك ويتــم مــن خــالل هــذه اللجنــة مناقشــة المخاطــر الرئيســية ومســتوياتها واالطــالع علــى اللجــان الفــرعية 

مثل لجنة االمن السيبراني ولجنة استمرارية االعمال ورفع توصيات واقتراحات لمجلس وإدارة الشركة.
▪: (REGULATORY RISK) المخاطر التنظيمية والتشريعية

ان الشــركة وبحكــم نشــاطها تخضــع لرقابــة البنــك المركــزي الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة بصفتهــا شــركة 
مســاهمة عامــة، والــذي مــن المهــم جــدÐ علــى الشــركة االلتــزام بجميــع المتطلبــات التنظيميــة المفروضــة من 
تلــك الجهــات فــي جميــع المجــاالت. وعــدم االلتــزام بتلــك المتطلبــات ســيؤدي الــى مخاطــر ســلبية جوهريــة على 
ــمعة  ــر س ــتراتيجية ومخاط ــر اس ــى مخاط ــة، او ال ــات المالي ــة كالغرام ــائر مادي ــى خس ــؤدي ال ــد ت ــركة ق اداء الش
كايقــاف رخصــة الشــركة ال ســمح اÏ. باالضافــة الــى ذلــك، فــان الشــركة ترتبــط باتفاقيــات مــع جهــات حكــومية 
تتعلــق بالبرامــج والمبــادرات التــي تقــوم الشــركة بتمويــل العمــالء المســتفيدين منهــا، وتلــزم هــذه االتفاقيــات 
الشــركة ببنــود تنظيميــة معينــة يجــب علــى الشــركة االلتــزام بهــا فــي اجراءاتها التشــغيلية لضمــان االلتــزام بتلك 
االتفاقيــات. ايضــا،ً هنــاك العديــد مــن التنظيمــات واللوائــح التــي تخضــع لهــا الشــركةفي نشــاطها والتــي تشــرف 
ــارك،  ــة والجم ــزكاة والضريب ــة لل ــة العام ــر الهيئ ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــة عل ــات حكومي ــات وجه ــا هيئ عليه
ــات او  ــة كالغرام ــائر مادي ــبب بخس ــد يتس ــة ق ــح واالنظم ــك اللوائ ــركة بتل ــزام الش ــدم الت ــان ع ــخ. ف ــات، ال البلدي

مخاطر تنظيمية قد تؤثر سلبيا على سمعة الشركة واستمراريتها.
▪: (STRATEGIC RISK) المخاطر االستراتيجية

يعــد قطــاع التمويــل مــن القطاعــات الحيويــة والتــي يطــرأ عليهــا متغيــرات ديناميكــة مســتمرة، ونظــرÐ الزديــاد 
تلــك المتغيــرات والمنافســة فــي القطــاع، تحــرص الشــركة ان يكــون لديهــا اســتراتيجية واضحــة ومرنــة 
لتحقيــق اهــداف الشــركة. وتحــرص الشــركة علــى ان يتخلــل هــذه االســتراتيجية اهــداف قصيــرة وطويلــة االجل 
ــلس  ــان مج ــركة ولج ــل إدارة الش ــن قب ــكل دوري م ــداف بش ــك االه ــة تل ــتراتيجبة ومراجع ــك االس ــق تل لتحقي
ــركة  ــتراتيجية الش ــة اس ــدم مواكب ــة ع ــق باحتمالي ــركة تتعل ــى اداء الش ــر عل ــض المخاط ــأ بع ــد تنش ا�دارة. وق
ــي  ــركة ف ــن إدارة الش ــاء م ــي او اي اخط ــور التقن ــة، التط ــات التنظيمي ــوق، المتطلب ــارعة بالس ــرات المتس للمتغي
تحقيــق ومتابعــة اداء اســتراتيجية الشــركة باســتمرار. ومــن المحتمــل ان تؤثــر هــذه المخاطــر تاثيــرا ســلبيا علــى 

اداء الشركة المالي والى تذبذب سعر السهم في السوق المالية.
▪: (BUSINESS RISK) مخاطر السوق والمنافسة

تعمــل الشــركة فــي قطــاع التمويــل العقــاري والــذي يعتبــر قطاعــا تنافســيا ومليئــا بالمنتجــات والمنافســين 
مــن البنــوك وشــركات التمويــل المتعــددة. ونظــرÐ لحجــم الســوق الكبيــر واســتمرار الطلــب علــى منتجــات 
التمويــل العقــاري المتعــددة، فــان الشــركة تتعــرض لمخاطرقــد تنشــأ عــن شــدة المنافســة وامكانيــة دخــول 
منافســين جــدد ســواًء كانــوا محلييــن ام خارجييــن يتمتعــون بقــدارات ماليــة او تســويقية اكبــر. ممــا قــد يؤثــر 
علــى قــدرة الشــركة علــى مجــاراة هــذه المنشــات ســواًء باســعار التمويــل المقدمــة للعمــالء، المنتجــات 
ــر هــذه المنافســة علــى الحصــة الســوقية  الجديــدة المقدمــة، تســرب فريــق العمــل ومــا الــى ذلــك. وقــد تؤث

للشركة او لفقد الشركة لشريحة من عمالئها، وبالتالي انخفاض أرباح المحفظة التمويلية للشركة.
▪: (REPUTATIONAL RISK) مخاطر السمعة

ان ســعي الشــركة للحفــاظ علــى ســمعة ممتــازة مــن االمــور المهمــة، والتــي تســعى شــركة ســهل دائمــا الــى 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــوص عل ــذا الخص ــي ه ــركة ف ــا الش ــرض له ــن ان تتع ــي ممك ــر الت ــن المخاط ــا. وم تحقيقه
ــر علــى ســمعة الشــركة لــدى العمــالء الحاليــين  الحصرشــكاوى العمــالء المتكــررة والتــي مــن الممكــن ان تؤث
ــركة  ــدرة الش ــدم ق ــي، اوع ــل االجتماع ــائل التواص ــالء او بوس ــات العم ــدى خدم ــت ل ــواء كان ــتقبليين س والمس
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ــر  ــركة لمخاط ــرض الش ــد تتع ــا،ً ق ــال. ايض ــريع والفع ــكل الس ــا بالش ــكاوي وحله ــك الش ــع تل ــل م ــى التفاع عل
الســمعة نتيجــًة لســوء النتائــج الماليــة ممــا قــد يــؤدي الــى نــزول قيمــة اســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة، او 
حــدوث خســائر تشــغيلية مثــل خلــل فــي االنظمــة او حــاالت احتيــال او ســوء الخدمــة المقدمــة مــن قــبل 
موظفــي الشــركة، او تكــرر حصــول الشــركة علــى مخالفــات نظاميــة مــن البنــك المركــزي او اجــراءات قضائيــة 

اخرى ضد الشركة مما قد تؤدي تلك المخاطر الى تأثير جوهري سلبي على اداء الشركة مستقبًال.
▪:(CREDIT RISK) مخاطر االئتمان

تتعــرض الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن لمخاطــر االئتمــان بشــكل رئيســي بصفتهــا تعمــل فــي نشــاط 
التمويــل، وتعــد المخاطــر االئتمانيــة مخاطــرÐ رئيســية للشــركة، حيــث تنتــج مــن احتماليــة تأخــر او تعثــر العمــالء 
المموليــن فــي ســداد الدفعــات المتفــق عليهــا بعقــود التمويــل بشــكل كلــي او جزئــي وفــي االوقــات المحــددة 
لالســتحقاق طــوال مــدة التمويــل.. وتقــوم الشــركة بالحــد مــن تاثيــر المخاطــر االئتمانيــة باتبــاع منهجيــات 
متقدمــة �دارة مخاطــر االئتمــان منهــا تصميــم سياســات ومعاييــر منــح ائتمانــي تتناســب مــع اســتراتيجية 
المخاطــر الخاصــة بالشــركة ومراجعــة هــذه السياســات االئتمانيــة بشــكل دوري حســب اداء المحفظــة االئتمانــية 
ــرائح  ــن ش ــريحة م ــكل ش ــح ل ــر من ــى معايي ــة عل ــات االئتماني ــمل السياس ــوق. وتش ــي الس ــرات ف ــب المتغي وحس
العمــالء، المنتجــات المختلفــة، معاييــر قبــول العقــارات والتقييــم العقــاري، الســجل االئتمانــي، الــخ. ويتــم مراجعة 
السياســات االئتمانيــة باســتمرار مــن قبــل لجنــة المخاطــر والموافقــة عليهــا مــن مجلــس ا�دارة. ايضــا،ً يــتم 
مراجعــة اداء المحفظــة االئتمانيــة باســتمرار مــن إدارة ولجنــة المخاطــر، ويتــم رفــع التوصيــات الالزمــة للتخفــيف 
مــن المخاطــر االئتمانيــة الــى مجلــس ا�دارة بشــكل دوري. باالضافــة الــى ذلــك، يوجــد فريــق متخصــص لالئــتمان 
لــكل مــن شــريحتي االفــراد ورجــال االعمــال مكــون مــن موظفيــن لديهــم خبــرة عاليــة فــي التحليــل االئتمــاني. 
وتقــوم الشــركة بتخصيــص ومراجعــة نمــوذج لمخصصــات الخســائر االئتمانيــة، حســب المعاييــر المفروضــة مــن 
البنــك المركــزي الســعودي، والــذي يتــم مراجعتــه مــن طــرف ثالــث متخصــص، بحيــث يتــم تحديــث هــذا النمــوذج 
ــة  ــل إدارة ولجن ــن قب ــه م ــى مراجعت ــة ال ــك، باالضاف ــتدعي ذل ــرات تس ــرأت متغي ــا ط ــى م ــنوي، او مت ــكل س بش
ــوم  ــل يق ــي التحصي ــص ف ــق متخص ــركة فري ــدى الش ــا، ل ــس ا�دارة. ايض ــن مجل ــه م ــة علي ــر والموافق المخاط

بمتابعة العمالء المتاخرين والمتعثرين عن السداد باستمرار لحثهم على السداد.
▪: (OPERATIONAL RISK) مخاطر العمليات

مــن المتعــارف عليــه ان اجــراءات التمويــل يتخللهــا اخطــاء تشــغيلية قــد تنتــج عــن خســائر ماليــة او مخاطــر تؤثــر 
علــى ســمعة الشــركة لدىالعمــالء. وتشــمل هــذه المخاطــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المخاطــر الناتجــة عن 
ــاء في  ــة، اخط ــدرة االئتماني ــل والق ــت الدخ ــي تثب ــالء الت ــتندات العم ــن مس ــق م ــدم التحق ــال، ع ــات االحتي عملي
توثيــق المســتندات القانونيــة كالعقــود والتــي قــد تــؤدي الــى خســارة القضايــا القانونيــة، باالضافــة الــى مخاطــر 
عــدم كفــاءة االنظمــة التقنيــة. ايضــا، تعــد مخاطــر عــدم القــدرة علــى اســتمرارية االعمــال مــن المخــاطر 
التشــغيلية التــي قــد تنتــج فــي حــال الكــوارث، االزمــات، الجوائــح، الــخ. هــذه المخاطــر قــد تتســبب بخســائر تشــغيل 
ماديــة قــد تؤثــر ســلبيا علــى النتائــج الماليــة للشــركة. وتعمــل الشــركة علــى إدارة تلــك المخاطــر عــن طريــق فريق 
متخصــص فــي المخاطــر التشــغيلية واســتمرارية االعمــال، وقامــت الشــركة بتصميــم سياســات واجــراءات 
ومعاييــر للمخاطــر التشــغيلية لتحديــد االدوار والمســؤوليات �دارة مخاطــر التشــغيل ومراجعتهــا باســتمرار.

▪: (COLLATERAL VALUE RISK) مخاطر انخفاض قيمة الضمانات العقارية
ــول في  ــك ا�ص ــييل تل ــة تس ــر قيم ــن ان تتاث ــن الممك ــة، وم ــول العقاري ــان ا�ص ــل بضم ــركة بالتموي ــوم الش تق
حــال تعثــر بعــض العمــالء خصوصــا فــي االوقــات التــي تشــهد ركــودÐ اقتصاديــا أواذا تــم التســييل علــى نــطاق 
ــر على  ــي التاثي ــة وبالتال ــيولة النقدي ــر الس ــي توفي ــة ف ــى أزم ــؤدي ال ــد ي ــا ق ــمح اÏ مم ــوق ال س ــي الس ــع ف واس
القوائــم الماليــة. ولقيــاس االثــر المتوقــع لهــذه المخاطــر، تقــوم الشــركة بعمــل اختبــارات جهــد علــى محفظــة 
ــعار  ــن ا�س ــل م ــة ، افض ــعار الحالي ــتويات (ا�س ــارات ب ٣ مس ــة العق ــر قيم ــات بتأث ــتخدام فرضي ــارات باس العق
ــتخدام  ــارات وباس ــة العق ــبة لقيم ــم مناس ــبة خص ــع نس ــة WORST ) م ــعار الحالي ــن ا�س ــل م ــة BEST ، اق الحالي

مؤشرات اسعار العقارات المعتمدة.
▪: (LIQUIDITY RISK)H مخاطر السيولة النقدية

تنشــأ مخاطــر الســيولة مــن عــدم قــدرة الشــركة علــى توفيــر التدفقــات النقديــة الكافيــة لتغطيــة االلتزامــات 
ســواًء كانــت قصيــرة او طويلــة المــدى. وبمــا ان نشــاط الشــركة هــو التمويــل العقــاري، فــان ذلــك يتطلــب اقــراض 
العمــالء لمــدد طويلــة قــد ال تتناســب مــع مــدد االقتــراض االقــل مــن المؤسســات البنكيــة التــي عــادة مــا تقوم 
الشــركة باالقتــراض منهــا لتوفيــر الســيولة الالزمــة ممــا قــد يحــدث فجــوة بيــن مــدد االقــراض واالقتــراض قد 
ــج  ــى النتائ ــلبيا عل ــرÐ س ــك اث ــون لذل ــد يك ــي ق ــا وبالتال ــاء بالتزاماته ــى الوف ــركة عل ــدرة الش ــدم ق ــا ع ــج عنه ينت
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــا عل ــيولة منه ــر الس ــف مخاط ــدة لتخفي ــوات عدي ــركة بخط ــوم الش ــركة. وتق ــة للش المالي

الحصر، تنويع مصادر التمويل والسيولة من عدة مؤسسات بنكية، البرامج الحكومية، 
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ــة الى  ــركة. باالضاف ــاط الش ــن نش ــة م ــة الدوري ــات النقدي ــل، والتدفق ــادة التموي ــعودية الع ــركة الس ــل الش مث
ذلــك، تقــوم الشــركة بمتابعــة مؤشــرات مخاطــر الســيولة بشــكل دوري ورفــع تقاريــر للجنــة المخاطــر عــن اداء 
تلــك المؤشــرات، باالضافــة الــى وجــود سياســات واجــراءات متخصصــة �دارة مخاطــر الســيولة موافــق عليــها 
مــن قبــل لجنــة المخاطــر ومجلــس ا�دارة، وتشــمل االدوار والمســؤوليات �دارة تلــك المخاطــر والمؤشــرات 

المبكرة لكشف مخاطر السيولة.
▪: (INTEREST RATE RISK) مخاطر تذبذب أسعار الفائدة

ــطة  ــدة المرتب ــعار الفائ ــب اس ــر تقل ــك مخاط ــن ذل ــأ ع ــد تنش ــالء، ق ــاري للعم ــل العق ــدة التموي ــول م ــرÐ لط نظ
ــن  ــرق بي ــل بالف ــائر تتمث ــركة خس ــل الش ــة تحم ــى احتمالي ــؤدي ال ــا ي ــل، مم ــرة التموي ــايبورخالل فت ــر الس بمؤش
االســعار التــي تــم تمويــل العمــالء بهــا واالســعار بعــد االرتفــاع والتــي تــؤدي الــى ارتفــاع تكلفــة التــمويل 
لتســهيالت الشــركة مــن البنــوك. باالضافــة الــى ان بعــض التمويــالت العقاريــة التــي يتــم تقديمهــا للعمــالء هي 
تمويــالت بســعر فائــدة ثابتــة طــوال فتــرة التمويــل، والتــي مــن المحتمــل ان تعــرض الشــركة لبعــض الخســائر فــي 
حــال تــم ارتفــاع اســعار الفائــدة لمســتويات اعلــى. لذلــك، فــان الشــركة تســعى للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر 
بتنفيــذ ادوات للتحــوط مــن ارتفــاع اســعار الفائــدة للتمويــالت بســعر فائــدة ثابتــه، او التمويــل بهامــش ربــح عالــي 
يغطــي اي ارتفــاع محتمــل فــي مؤشــر الســايبور، او التمويــل بهامــش ربــح متغيــر تحســبæــ الي ارتفــاع في االســعار.

▪: (IT & CYBERSECURITY RISKS) مخاطر االنظمة التقنية واالمن السبراني
ال شــك ان تعطــل االنظمــة التقنيــة يعــد مــن اهــم المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة وذلــك لتأثيــره المبــاشر 
ــان  ــك، ف ــى ذل ــة ال ــة. باالضاف ــة التقني ــر االنظم ــم عب ــاع تت ــال القط ــم اعم ــث ان معظ ــركة حي ــى اداء الش عل
المخاطــر التقنيــة قــد تنشــا مــن عــدم وجــود االشــخاص المؤهليــن لتطويــر او صيانــة االنظمــة التقنيــة، ممــا قد 
يتســبب بتأثيــر ســلبي علــى الوضــع التنافســي للشــركة مــن خــالل طــول فتــرة االجــراءات وعــدم رضــا العمــالء. 
ــا  ــركة وانظمته ــال الش ــر اعم ــن تأث ــج ع ــد تنت ــي ق ــيبرانية الت ــات الس ــة للهجم ــركة معرض ــة الش ــا،ً ان انظم ايض
باالضافــة الــى احتماليــة تعــرض معلومــات وبيانــات العمــالء والبيانــات الحساســة للشــركة لالختــراق او الضيــاع، 

مما قد ينتج عن ذلك تأثير سلبي جوهري على سمعة واداء الشركة.
▪: (LEGAL RISK) :المخاطر القانونية

ــي  ــراف الت ــع االط ــع جمي ــة م ــات القانوني ــمل النزاع ــة تش ــر القانوني ــن المخاط ــد م ــركة للعدي ــرض الش ــد تتع ق
تتعامــل معهــا الشــركة كنزاعــات العمــالء او المــالك الســابقين للعقــارات فــي حــال كان هنــاك عيوبــا انشــائية 
ــراف  ــع اي اط ــات م ــة، او النزاع ــات التمويلي ــض المنازع ــة ف ــدى لجن ــات ل ــمل النزاع ــا تش ــة، ايض ــارات الممول بالعق
اخــرى. وتنشــأ المخاطــر القانونيــة بشــكل عــام مــن خســارة الشــركة للقضايــا القانونيــة المرفوعــة مــن او ضــد 
ــسعى  ــركة. وت ــي للش ــى االداء المال ــر عل ــة تؤث ــائر مادي ــبب بخس ــد يتس ــا ق ــرى مم ــراف االخ ــى االط ــركة عل الش
ــل  ــركة وتحلي ــرتها الش ــي خس ــا الت ــة القضاي ــالل مراجع ــن خ ــر م ــذه المخاط ــف ه ــى تخفي ــا ال ــركة دائم الش

االسباب التي ادت الى ذلك، ووضع اجراءات تصحيحية لعدم تكرار هذه الخسائر.
▪: (INSURANCE COVERAGE RISK) مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية

ــن  ــي م ــة الت ــائر المادي ــن الخس ــركة م ــة الش ــدÐ لحماي ــة ج ــر مهم ــض المخاط ــة لبع ــة التأميني ــر التغطي تعتب
 .Ïالممكــن ان تتعــرض لهــا الشــركة مثــل مخاطــر الوفــاة والعجــز الكلــي او الجزئــي للعمــالء المموليــن ال قــدر ا
ــات  ــة البيان ــبراني وحماي ــن الس ــر االم ــى مخاط ــن عل ــة او التامي ــارات الممول ــى العق ــن عل ــى التأمي ــة ال باالضاف
لتلــك  تامينيــة  تغطيــة  وجــود  عــدم  ان  الشــركة.  وتنفيــذي  موظفــي  اخطــاء  علــى  التاميــن  او  للعمــالء 
المخاطرقــد تــؤدي الــى خســائر ماديــة ذات تاثيــر ســلبي علــى النتائــج الماليــة للشــركة. وتجــدر االشــارة الــى انــه 
مــن المحتمــل ان تتعــرض الشــركة الــى عــدم موافقــة شــركات التاميــن علــى التغطيــة التامينيــة لبعــض 
الحــاالت لعــدة اســباب منهــا عــدم افصــاح العمــالء فــي االقــرار الصحــي بالشــكل الصحيــح، او اخطــاء تتــعلق 

بالمستندات المقدمة لشركات التامين.
▪: (HUMAN CAPITAL RISK) مخاطر رأس المال البشري

يعتبــر موظفــي الشــركة مــن اهــم ا�صــول التــي يتوجــب علــى اي منشــأة الحفــاظ عليهــم وتدريبهــم وتطويــر 
قدراتهــم بشــكل متواصــل لضمــان والئهــم واســتمراريتهم. وحيــث ان المنافســة العاليــة فــي ســوق العمــل 
قــد تعــرض الشــركة الــى فقــد الموظفيــن المتميزيــن مــن ذوي الخبــرات العاليــة والذيــن تعتمــد عليهــم 
ــر. ان التســرب الوظيفــي للموظفيــن المميزيــن، خصوصــا فــي التخصصــات المتخصصــة،  الشــركة بشــكل كبي

قد يكون له تأثير سلبي على اداء الشركة واستمراريتها.



ا�عمال والعقود التي مع أطراف ذوي عالقة خالل العام المالي ٢٠٢٢ م

االسم

البنك العربي الوطني

البنك العربي الوطني

البنك العربي الوطني

البنك العربي الوطني

البنك العربي الوطني

البنك العربي الوطني

شركة مملكة التقسيط للتجارة

مؤسسة التمويل الدولية

شركة ثروات ا�صول العقارية

شركة دار ا�ركان للتطوير العقاري

شركة وصلت

شركة كوارا ديجيتال
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المدةطبيعة ا�تفاقية

التسهيالت ا�ئتمانية

اتفاقية تحوط بشأن منتج 
المرابحة

اتفاقية مستوى الخدمات 
للرقابة الشرعية

اتفاقية وديعة مرابحة

اتفاقية خدمة المحفظة المباعة

اتفاقية عمولة مؤجلة

الحفظ اÓمن

تسهيالت إئتمانية

ايجار مقر الشركة بالرياض

شراء الوحدات السكنية 
بغرض تمويلها للعمالء
خدمات تسويق عقاري

خدمات دعم تقني

رصيد التسهيالت ���� مليار ريال
كلفة التمويل �� مليون ريال

����مليون ريال
(القيمة العادلة للمشتقات
المالية بلغت ٣١ مليون ريال)

��آالف ريال�
كل ربع سنوي

رصيد الوديعة ���مليون ريال
العمولة المحققة ����مليون ريال

��مليون ريال

��مليون ريال���

-

رصيد التسهيالت �� مليون ريال
كلفة التمويل ����مليون ريال

����مليون ريال

����مليون ريال�

�����مليون ريال

��ألف ريال�

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

المبلغتاريخ ا�نشاء

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة – بما في ذلك التغييرات الهيكلة للشركة أو توسعة
أعمالها ، أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية �عمال الشركة

ــة  ــا مصلح ــت فيه ــركة وكان ــع الش ــا م ــم ابرامه ــود ت ــال أو عق ــك أعم ــس هنال ــه لي ــركة بأن ــد الش ــا تؤك كم
مباشرة �حد أعضاء مجلس ا�دارة أو لØدارة التنفيذية أو �ي شخص طبيعي ذو عالقة بأي منهم.

منــذ تأسيســها عملــت الشــركة علــى بنــاء قاعــدة مــن العمــالء المتميزيــن وذلــك بتوفيــر المنتجــات والخدمــات 
فــي مجــال نشــاطها والمســاهمة فــي توفيــر الســكن المناســب الــذي يلبــي تطلعاتهــم ويســهم بشــكل غيــر 
مباشــر فــي اســتقرار ا�ســرة والمجتمــع والتنميــة ا�قتصاديــة المســتدامة بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
وخــالل مســيرتها الطويلــة تمكنــت الشــركة مــن بنــاء قاعــدة عمــالء عريضــة علــى نطــاق مــدن ومنــاطق 
المملكــة كمــا حــازت فــي العــام ٢٠١٤ م كأفضــل مقــدم خدمــات للعمــالء ا�فــراد مــن بانكــرز ميــدل إيســت كما 
تحــوز الشــركة علــى وضــع متميــز مــن ناحيــة ا�ســتجابة لشــكاوى ومالحظــات عمالئهــا. وقــد تبنــت الشــركة 
كالتمويــل  جديــدة  أنشــطة  بإضافــة  وذلــك  منتجاتهــا  وتطويــر  زيــادة  فــي  تمثلــت  وإســتراتجية  سياســة 
ــزي  ــك المرك ــة البن ــدم ممانع ــى ع ــت عل ــث حصل ــطة حي ــرة والمتوس ــآت الصغي ــل المنش ــتهالكي وتموي ا�س
لمزاولــة هــذه ا�نشــطة فــي ديســمبر ٢٠٢٢ م ومــن المتوقــع أن تطــرح الشــركة هــذه المنتجــات خــالل الربــع ا�ول 
ــة  ــاء ا�ولوي ــك بإعط ــة وذل ــة واضح ــتراتيجية وخط ــق اس ــركة وف ــل الش ــا تعم ــام ٢٠٢٣ م. كم ــن الع ــي م أو الثان
للتحــول الرقمــي وذلــك مــن خــالل الحصــول علــى أفضــل الممارســات وا�نظمــة التقنيــة بمــا يحقــق نــمو 
أعمالهــا وخدمــة عمالئهــا مــع مراعــاة ووجــود أفضــل الضوابــط التقنيــة التــي تحقــق ســالمة التعامــالت 
والمحافظــة علــى معلومــات الشــركة والعمــالء وأصحــاب المصلحــة. كمــا تســعى الشــركة لتعزيــز قدراتهــا 
التنافســية وتحقيــق ايــرادات لمســاهميها وذلــك با�ســتفادة مــن الفــرص المناســبة فــي مجــال نشــاطها عبــر 
المشــاريع التــي تضمنتهــا مبــادرة رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ م وا�ســهام فــي التنميــة مــن خــالل تمويــل المشــروعات 
ــأن ليــس هنالــك خطــط لوقــف  المطروحــة بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة بالمملكــة. كمــا تؤكــد الشــركة ب
عمليــات الشــركة أو الحــد مــن نشــاطها أو إعــادة هيكلتهــا بــل تســعى الشــركة للتوســع فــي أعمالهــا 

وأنشطتها بما يحقق العائد المناسب لمساهميها وموظفيها وأصحاب المصلحة.
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البيان (ريال سعودي)

إيرادات عقود ا�يجارة

االيرادات التشغيلية االخرى

إجمالي ا�يرادات

كلفة االقتراض

المصاريف التشغيلية االخرى

مخصص خسائر االئتمان

إجمالي التكاليف

صافي االرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة وضريبة الدخل

صافي ا�رباح بعد الزكاة وضريبة الدخل
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البيان (ريال سعودي)

المحفظة التمويلية, بالصافي

ا�صول االخرى

إجمالي ا�صول

القروض والتسهيالت

االلتزامات االخرى

إجمالي االلتزامات

حقوق الملكية

إجمالي االلتزامات وحقوق
الملكية
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قائمة الدخل

ا�صول وااللتزامات وحقوق المساهمين

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

البيانات المالية للشركة

ــرادات  ــن اي ــا تضم ــم كم ــف التقيي ــم تكالي ــد خص ــة بع ــارت الممول ــاري للعق ــم العق ــوم التقيي ــة ورس ــوم االداري ــرى الرس ــغيلية االخ ــرادات التش ــن االي - تتضم

السداد المبكر وايرادات إدارة المحافظ المباعة . كما تتضمن للعام ٢٠٢٢ مبلغ ٢٩٫٦ مليون ريال يمثل مكاسب القيمة العادلة للمشتقات المالية.

- تتضمن المصاريف التشغيلية االخرى المصاريف االدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف التأمين على محفظة التمويل.

- االنخفاض في مصروف الزكاة والدخل للعام ٢٠٢٢ يعود الى عكس مبالغ ضريبة دخل مستحقة من هيئة الزكاة والدخل عن سنوات سابقة. 

��



  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

يســلط الرســم البيانــي التالــي الضــوء علــى النمــو والتحــركات التاريخيــة فــي أرقــام الشــركة الســعودية لتمويــل 
المساكن خالل السنوات الخمس الماضية :
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الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين - مليون ر.س

ا�يرادات والتكاليف وصافي الربح - مليون ر.س



  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن

المساهمون

إيرادات عقود ا�يجارة

االيرادات التشغيلية االخرى

إجمالي ا�يرادات

كلفة االقتراض

المصاريف التشغيلية االخرى

مخصص خسائر االئتمان

إجمالي التكاليف

صافي االرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة وضريبة الدخل

صافي ا�رباح بعد الزكاة وضريبة الدخل
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البيان ( ريال سعودي)

إيضاح �ي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

المساهمون

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية

المنطقة الشمالية

المنطقة الجنوبية

المجموع 
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نسبة الملكية عدد ا�سهم  البيان ( ريال سعودي)

وفيما يلي تحليل جغرافي �جمالي إيرادات الشركة:
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البيان (ريال سعودي)

EPS ربح السهم الواحد

ROE العائد عل حقوق الملكية

  ROA العائد عل ا�صول

القروض الى حقوق الملكية
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أهم المؤشرات المالية
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�التغير

��



�� إجمالي االيرادات
ارتفعــت إجمالــي االيــرادات للشــركة بمقــدار ١٪ مقارنــة بالعــام الماضــي ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي الــى 

المكاسب المحققة من المشتقات المالية.

��التكلفة ا�جمالية�
ارتفعــت التكلفــة ا�جماليــة لعــام ٢٠٢٢ بنســبة ١٤ ٪ مقارنــًة بالعــام الماضــي بشــكل رئيســي بســبب زيــادة معــدل 

السايبور (االقتراض من البنوك) خالل العام.

��صافي ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل�
حققــت الشــركة صافــي ربــح قبــل الــزكاة وضريبــة الدخــل قــدره ٩٧٫٩ مليــون ريــال فــي عــام ٢٠٢٢ بانخفــاض قــدره 

١٨ ٪ مقارنة بالعام الماضي.

��صافي ربح بعد الزكاة وضريبة الدخل
ــة  ــدره ٧٪ مقارن ــاض ق ــام ٢٠٢٢ بانخف ــي ع ــال ف ــون ري ــل ٩٥٫٩ ملي ــة الدخ ــزكاة وضريب ــد ال ــح بع ــي الرب ــغ صاف  بل

بالعام الماضي.

انخفض إجمالي ا�صول بمقدار ١.٧٪ مقارنة بالعام الماضي في مقابل إنخفاض إجمالي ا�لتزامات بمقدار ٣.٥٪ 
مقارنة بالعام الماضي. 

�������� إجمالي ا�لتزاماتإجمالي ا�صول

��إجمالي حقوق المساهمين��
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين  بمقدار ١.١٪ مقارنة بالعام الماضي. 

��



المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة

تتضمــن المدفوعــات النظاميــة المســتحقة علــى الشــركة خــالل العــام ٢٠٢٢ الــزكاة وضريبــة الدخــل المســتحقة 
وضريبــة القيمــة المضافــة والمبالــغ المســتحقة للمؤسســة العامــة للتامينــات االجتماعيــة مقابــل إشــتراكات 

التأمينات للموظفين، ويوضح الجدول التالي بيانات تلك المدفوعات:

بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو رســوم 
أو أي مســتحقات أخــرى ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية ، مــع وصــف موجــز 

لها وبيان أسبابها

بيان ا�سبابالبيان  (ريال سعودي)

الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك - مقدار 
الزكاة المستحقة على الشريك السعودي و ضريبة 

الدخل المستحقة على الشريك ا�جنبي وفقæ �حكام 
وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل

الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك - ضريبة 
القيمة المضافة المستحقة على التوريدات الخاضعة 

بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته 
التنفيذية

الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك - ضريبة 
االستقطاع وفقæ �حكام وأنظمة الهيئة العامة 

للزكاة والدخل

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وفقæ �حكام 
نظام العمل  

مكتب العمل وتشمل رسوم تجديد ا�قامات 
وتصاريح العمل 

تراخيص ورسوم- وتمثل رسوم التراخيص التي 
تسددها الشركة للجهات التنظيمية وذلك في مقابل 

ترخيص مزاولة النشاط وتشمل البنك المركزي 
السعودي وتداول وايداع ووزارة االستثمار

متطلب نظامي

متطلب نظامي

متطلب نظامي

متطلب نظامي

متطلب نظامي

متطلب نظامي

المسدد خالل
العام

المستحق حتى نهاية
العام وغير مسدد
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الجهة المانحة للتمويل
(ريال سعودي)

ريال سعودي

الرصيد بداية

العام

البنك العربي الوطني

بنك الخليج الدولي

مؤسسة التمويل الدولية

البنك ا�هلي السعودي

الشركة السعودية العادة التمويل
العقاري

المجموع 

المسدد/ التغيرالتمويل الجديد

خالل العام

الرصيد آخر

العام

المدة المتبقية
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  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن
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ا�قرارات

يقر مجلس ا�دارة بناء على المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي :
- أن سجالت الحسابات اعدت بالشكل الصحيح .

- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية .
- انه اليوجد اي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

- انــه وفقــا �فضــل المعلومــات المتاحــة لــه مــن جميــع النواحــي الجوهريــة بعــدم وجــود اي اعمــال او عقــود 
ــركة او ا�دارة  ــس إدارة الش ــاء مجل ــد أعض ــرة �ح ــة مباش ــا مصلح ــت فيه ــا ، او كان ــا فيه ــركة طرف ــون الش تك
التنفيذيــة او �ي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم  اال فــي حــدود مانــص عليــه فــي المــادة رقم ٥٦ مــن الــالئحة 
التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل الصــادرة مــن البنــك المركــزي الســعودي أو ماتــم ا�فصــاح عنــه فــي 

القوائم المالية وهذا التقرير.
- التوجــد أي توصيــات للجنــة المراجعــة خــالل عــام ٢٠٢٢ م تتعلــق بوجــود تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجــلس 
ا�دارة ، او تتعلــق برفــض المجلــس ا�خــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد اتعــابه 

وتقييم ادائه او تعيين المراجع الداخلي .
- انه اليوجد اي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشركة عن اي حقوق في ا�رباح .

- انــه اليوجــد اي ترتيبــات او اتفــاق تنــازل بموجبــه احــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة او احــد كبــار التنفيذيــن عــن 
أي مكافآت.

ــن  ــن م ــرة المعي ــاء الفت ــل انته ــابات قب ــع الحس ــر مراج ــس ا�دارة بتغيي ــن مجل ــة م ــدار توصي ــم إص ــم يت ــه ل - ان
اجلها ، كما لم يتم التوصية بذلك من قبل لجنة المراجعة .

- التوجد اي اسهم او أدوات دين صادرة �ي شركة تابعة .
- التوجد خالل عام ٢٠٢٢ م أي مساهمات إجتماعية للشركة .

- التوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .
- اليوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خالل عام ٢٠٢٢ م.

- اليوجــد أي اســترداد أو شــراء أو الغــاء مــن جانــب الشــركة �ي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد وقيمــة ا�وراق 
المالية المتبقية .

- اليوجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة ، أو مذكــرات 
حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة .

- التوجــد أي فئــات واعــداد أي ادوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي اوراق ماليــة تعاقديــة او مذكــرات حــق اكتتــاب او 
حقوق مشابهة اصدرتها او منحتها الشركة خالل السنة المالية ٢٠٢٢ م.

ــار  ــركة وكب ــس إدارة الش ــاء مجل ــود �عض ــاب تع ــوق اكتت ــة وحق ــة تعاقدي ــة واوراق مالي ــد اي مصلح - اليوج
ــك  ــي تل ــر ف ــة ، وأي تغيي ــركاتها التابع ــن ش ــركة او أي م ــن الش ــهم أو ادوات دي ــي أس ــم ف ــن وأقربائه التنفيذي

المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية ٢٠٢٢ م.
- تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة ووفقــا لتوجهيــات الجهــات ا�شــرافية , ويقــر 
مجلــس ا�دارة انــه اليوجــد أي اختــالف جوهــري عــن معاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية 

للمحاسبين القانونيين .

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن
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الختام

وفــي الختــام يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس ا�دارة بالشــكر للســادة المســاهمين الكــرام وللرئيــس التنفيــذي 
للشــركة ولكافــة منســوبي الشــركة لدعمهــم ومســاندتهم ولعطائهــم غيــر المحــدود الــذي أســهم فــي 

تطوير الشركة وتحقيق أهدافها .

واÏ ولي التوفيق،

  التقرير السنوي للشركة السعودية لتمويل المساكن
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يوسف عبدا¬ الشالش
رئيس مجلس ا�دارة




