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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بدأنــا العــام الماضــي بخطــة عمــل واضحــة وخطــى ثابتــة 
نحــو أهدافنــا وحققنــا أداء متميــًزا خــالل الربــع األول، و 
علــى  البالــغ  أثرهــا  و  كورونــا  جائحــة  مــن  الرغــم  علــى 
االقتصــاد العالمــي اســتطعنا بفضــل هللا أن نتجــاوز 
هــذه العقبــات وذلــك باالســتمرار فــي تقديــم خدماتنــا 
عبــر تنظيــم قنواتنــا وادارة عملياتنــا بكفــاءة عاليــة عــن 
بعــد والتأقلــم مــع وتيــرة عمــل فريــدة مــن نوعهــا خــالل 
واســتطاعت   .���� عــام  مــن  والثالــث  الثانــي  الربــع 
هامــش  وتقلــص  األداء  نتائــج  تطــور  أن  الشــركة 
المخاطــر عبــر العديــد مــن االجــراءات االحترازيــة، كمــا 
عملــت اإلدارة العليــا علــى االســتفادة مــن تجــارب هــذه 
متخصصــة  ومبــادرات  برامــج  عــدة  بتطويــر  المرحلــة 
لمواكبــة التحــوالت التــي أحدثتهــا الجائحــة والتحديــات 

والمتغيرات التي طرأت على التشريعات واألنظمة.

كفــاءة  و  العمــل  خطــط  وتنظيــم  الهيكلــة  "إعــادة 
األداء المالــي خــالل الربــع الرابــع تقودنــا إلــى رؤيــة 

�����إيجابية لعام �
لــم تثنينــا ظــروف الجائحــة مــن تحقيــق أهدافنــا حيــث 
للعــام  والمالــي  التشــغيلي  األداء  كفــاءة  تجــاوزت 
المنصــرم ماكنــت عليــه خــالل العاميــن الماضييــن فقــد 
 ٪����� بنســبة ���انخفضــت التكلفــة اإلجماليــة لعــام 
مقارنــًة بالعــام الماضــي كمــا حققــت الشــركة صافــي 
ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل قدره (���� مليون ريال) 
بالعــام  مقارنــة   (���) قدرهــا  ��بزيــادة �� عــام  فــي 
كمــا  ســعودي).  ريــال  مليــون   ����) ����� الماضــي 
ورفــع  المالــي  األداء  تحســين  مــن  الشــركة  تمكنــت 
مســتوى الشــركة التنافســي فــي الســوق العقاريــة  مــن 

خالل إتاحة جميع البرامج التمويلية.
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تقديــم  يســرني  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  عــن  نيابــة 
لتمويــل  الســعودية  للشــركة  الســنوي  التقريــر 
�����المساكن عن السنة المنتهية في ���ديسمبر 

ــة باالنجــازات علــى مــدار العقــد الماضــي  ــر رحلــة حافل عب
تعزيــز  مــن  المســاكن  لتمويــل  الســعودية  تمكنــت 
تميــًزا  التمويــل  شــركات  أكثــر  مــن  كواحــدة  مكانتهــا 
مســيرة  فــي  آخــر  قياســي  عــام  وشــهدنا  واســتقراًرا. 
الشــركة، حيــث شــهد العديــد مــن التحديــات والتغيــرات 
فــي األســواق العالميــة ومــن أهمهــا الســوق العقاريــة. 
علــى  المســاكن  لتمويــل  الســعودية  حرصــت  وقــد 
اســتمرار مــا بدأتــه بتطويــر خطــة عمــل واســتراتيجية 
مالئمة ألهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ للمساهمة في نهضة 
الوطــن وتنميــة القطــاع العقــاري و برنامــج اإلســكان فــي 
تســهيل تملــك المواطــن للســكن المالئــم عبــر حلــول 
االســالمية.  الشــريعة  مــع  متوافقــة  تمويليــة 

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ يوسف عبدهللا الشالش



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

لقائــد مســيرتنا  والتقديــر  االمتنــان  فائــق  عــن  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  زمالئــي  و  أعبــر  الختــام،  وفــي 
المباركــة، خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن أيدهــم هللا، لمــا تحققــه بالدنــا الغاليــة 
فــي ظــل قيادتهــم الحكيمــة كمــا نعبــر عــن الشــكر الجزيــل للبنــك المركــزي الســعودي وأعضــاء الهيئــة 
الشــرعية لنصائحهــم وإرشــاداتهم القيمــة. ونتقــدم بالشــكر واالمتنــان لمســاهمينا وعمالئنــا و مــع 
فائــق االعتــزاز بمواردنــا البشــرية المبدعــة التــي ســاهمت بتفانيهــا ومثابرتهــا فــي تحقيــق أهدافنــا. كمــا 

أشكر زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم ومساندتهم القيمة.

كلمة شكر لمساهمينا وداعمينا وكوادرنا البشرية 

وتهــدف الســعودية لتمويــل المســاكن إلــى اســتمرار دورهــا فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ وتســهيل تملــك المواطن 
للســكن المالئــم وتنميــة قطــاع اإلســكان ورفــع مســاهمتها فــي زيــادة الناتــج الوطنــي المحلــي مــن خــالل المشــاركة 
بفعاليــة بتقديــم منتجــات وحلــول تمويليــة للمواطنيــن ألنهــم ثــروة الوطــن المتجــددة ورصيــده الوافــر. كمــا نحــرص 
علــى االســتثمار فــي تطويــر كوادرنــا بنفــس المســتوى الــذي نحــرص فيــه علــى االســتثمار في تنميــة واســتدامة أعمالنا. 
ــا فــي كل يــوم علــى عمــق انتمائهــا وتفانيهــا بمضاعفــة أدائهــا خــالل العــام الماضــي. وبشــكل عملــي، أكــدت كوادرن

وانطالًقــا مــن إدراكنــا العميــق بأهميــة الوفــاء بمســؤوليتنا االجتماعيــة تجــاه مجتمعنــا ووطننــا الغالــي فقــد حرصنــا 
علــى تقديــم أفضــل مســتويات المســاهمة المجتمعيــة بالتــوازي مــع جهودنــا المســتمرة فــي هــذا المجــال لتميكــن 

المواطن من امتالك مسكنه.
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أبرز األرقام المالية

إجمالي اإليرادات

2019

311.37

2020

303.34

إجمالي التكاليف

2019

232.64

2020

205.77

صافي األرباح قبل الزكاة وضربية الدخل

2019

78.73

2020

97.58

صافي األرباح بعد الزكاة وضربية الدخل

2019

54.66

2020

85.12

مــــــليون
ريـــــــــــــال
سعودي

مــــــليون
ريـــــــــــــال
سعودي

إجمالي حقوق المساهمين

2019

1,500.09

2020

1,586.07

مــــــليون
ريـــــــــــــال
سعودي

مــــــليون
ريـــــــــــــال
سعودي

مــــــليون
ريـــــــــــــال
سعودي

مــــــليون
ريـــــــــــــال
سعودي

مــــــليون
ريـــــــــــــال
سعودي

مــــــليون
ريـــــــــــــال
سعودي

مــــــليون
ريـــــــــــــال
سعودي

مــــــليون
ريـــــــــــــال
سعودي

العائد على حقوق الملكية 

2019

3.64%

2020

5.37%
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9

لمحة عامة حول الشركة

تأسســت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن (ســهل) فــي  الريــاض وهــي شــركة مســاهمة (مقفلــة)  مســجلة 
��م. ���������هـــ الموافــق �������وتاريــخ ����������بمدينــة الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم :���
كمــا أن الشــركة مرخصــة مــن البنــك المركــزي الســعودي لمزاولــة نشــاط التمويــل العقــاري بموجــب الترخيــص

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

��ريال سعودي.�الواحد 

وتتمثــل األهــداف الرئيســية للشــركة فــي تقديــم حلــول التمويــل العقــاري المبتكــرة وتوفيرهــا لقطــاع األفــراد وفقــًا 
لمعايير الشريعة اإلسالمية، متسلحون بعون هللا وتوفيقه ومن ثم بالخبرات العريقة التي تمتلكها الشركة.

 تعتــز الشــركة بشــراكتها مــع البنــك العربــي الوطنــي وشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري ومؤسســة التمويــل 
الدولية وعدد من المستثمرين .

ــرف يتألــف مــن مجموعــة مــن الكفــاءات  ــق تنفيــذي محت ــة مــن الموظفيــن المدربيــن وفري كمــا تضــم الشــركة نخب
المتميزة من ذوي الخبرات  المحلية و الدولية في مجال التمويل العقاري .

كمــا تتمتــع الشــركة بهيــكل تقنــي مميــز وحديــث يرتكــز علــى آخــر مــا توصلــت إليــه صناعــة تقنيــة المعلومــات لضمــان 
رضى العمالء، وهو الهدف السامي الذي تعمل الشركة دوًما على تحقيقه. 

��م العديــد مــن اإلنجــازات الهامــة التــي تضــاف إلــى الســجل الحافــل للشــركة والتي شــملت كافة ��لقــد شــهد عــام 
���للوصول إلى التطور المطلوب لكافة المنتجات ��المجاالت وجميع القطاعات التشغيلية. كما تم اإلعداد للعام 
والخدمــات المقدمــة لعمالئنــا بطــرق أكثــر تنــوع عبــر اســتراتيجية بنيــت لتغطيــة االحتيــاج وســد الفجــوات فــي 

السوق العقاري والتي ستمكننا من المساهمة بفعالية أكبر من أي وقت مضى. 

البنك العربي الوطني

شركة دار األركان للتطوير العقاري

شركة مملكة التقسيط للتجارة

يوسف بن عبدهللا الشالش

هذلول بن صالح الهذلول

مؤسسة التمويل الدولية

طارق بن محمد الجار هللا

عبداللطيف بن عبدهللا الشالش

شركة انماء المدائن

شركة دعائم الخليج

المجموع
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أعضاء مجلس االدارة

الرئيس التنفيذي
األستاذ/ بندر بن سعيد الغامدي

كمــا تــم تعييــن الرئيــس التنفيــذي األســتاذ/ بنــدر بــن ســعيد الغامــدي فــي 
شــهر أغســطس مــن عــام ٢٠٢٠م  خلفــًا لألســتاذ/ عبــد اإللــه بــن صالــح آل 
الشــيخ. يعــد األســتاذ/ بنــدر الغامــدي أحــد الخبــرات الوطنيــة فــي مجــال 
التمويــل وفــي القطــاع المصرفــي والتطويــر االســتراتيجي والتخطيــط، و 
يأتــي هــذا  التعييــن كجــزء مــن الخطــط االســتراتيجية التــي تهــدف إلى تحقيق 
النمــو المســتهدف ودعــم الكفــاءات الســعودية التنفيذيــة وذوي الخبــرة 
ومواصلــة اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا خــالل الفتــرة الماضيــة، بمــا يتماشــى 
الرشــيدة. الحكومــة  وسياســة  ومبــادرات  العامــة  الشــركة  أهــداف  مــع 

تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العادية فــي ٢٠١٩/١١/٢٥م لتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلــس اإلدارة للدورة الجديدة 
التــي تبــدأ مــن تاريــخ ٢٠١٩/١١/٢٨م لمــدة ثــالث ســنوات. ويعمــل مجلــس إدارة الســعودية لتمويــل المســاكن على اســتمرار تركيز 
وأهدافهــا. ورســالتها  الشــركة  لرؤيــة  وفقــاً  االســتراتيجية  والغايــات  األهــداف  تحقيــق  علــى  اإلدارة  وفريــق  الشــركة 

يضــم مجلــس اإلدارة أبــرز القيــادات الوطنيــة ممــن يمتلكــون خبــرة واســعة ويتولــون مســؤولية وضــع اســتراتيجية الشــركة 
وأساسيات عملها وتوجيه األداء اإلداري والمالي. 

نائب رئيس مجلس االدارة
الدكتور روبير مارون عيد

عضو مجلس االدارة
األستاذ/ كمال خضر

عضو مجلس االدارة
األستاذ/ زياد نعيم الشعار

عضو مجلس االدارة
األستاذ/ خالد عبدالرحمن أبانمي

عضو مجلس االدارة
األستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد

عضو مجلس االدارة
الدكتور/ أحمد بن صالح الدحيالن

عضو مجلس االدارة
األستاذ/ عبيد عبدهللا الرشيد

رئيس مجلس االدارة
األستاذ/ يوسف عبدهللا الشالش

عضو مجلس االدارة
األستاذ/ أيهم بن محمد اليوسف

عضو مجلس االدارة
األستاذ/ عبداللطيف بن عبدهللا الشالش
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الهيئة  الشرعية

التزامــا مــن الشــركة  بتوافــق أعمالهــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية ، فقــد أنشــأت منــذ تأسيســها هيئــة شــرعية 
لضمــان خضــوع أعمالهــا لموافقتهــا ورقابتهــا، ونظــرت الهيئــة الشــرعية فــي العديــد مــن أعمــال الشــركة وأصــدرت 
الشــرعية  االستفســارات  ودراســة  المنتجــات  تطويــر  عمليــة  فــي  الهيئــة  وتشــارك  بشــأنها،  الالزمــة  القــرارات 
المتعلقــة باألمــور الماليــة ومراجعــة واعتمــاد المنتجــات الجديــدة والعقــود واالتفاقيــات بمــا يتفــق مــع االحــكام 
فقــه  فــي  المتمكنيــن  واالختصــاص  العلــم  أهــل  مــن  أعضــاء  ثالثــة  مــن  الشــرعية  الهيئــة  وتتكــون  الشــرعية 

المعامالت المالية واإلقتصاد وهم:

قاضــي تمييــز ومكلــف برئاســة محاكــم مكــة المكرمــة ســابقًا، وهــو أيضــا عضــو 
فــي هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية منــذ نشــأتها. كمــا 
شــغل أيضــًا منصــب نائــب عــام لســماحة الرئيــس العــام للبحــوث العلميــة 
واإلفتــاء والدعــوة واإلرشــاد. ويشــغل الشــيخ المنيــع حاليــًا رئاســة وعضويــة 
عــدد مــن الهيئــات الشــرعية التابعــة للعديــد مــن المؤسســات الماليــة فــي 
يشــغل  كمــا  العالــم.  أنحــاء  مختلــف  وفــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  فــي  الشــرعية  الهيئــة  رئيــس  نائــب  منصــب 
الفتــاوى  مــن  العديــد  أصــدر  وقــد  اإلســالمية.  الماليــة  للمؤسســات 
االقتصاديــة الهامــة وألَّــف كتبــًا عديــدًة حــول األعمــال المصرفيــة اإلســالمية.

الشيخ عبدهللا بن سليمان المنيع

فضيلــة الشــيخ الدكتــور عبــد هللا بــن محمــد المطلــق مستشــار فــي الديــوان 
المملكــة  فــي  األعلــى  القضــاء  ولجنــة  العلمــاء  كبــار  هيئــة  الملكــي وعضــو 
العربيــة الســعودية. فضيلــة الشــيخ الدكتــور عبــدهللا بــن محمــد المطلــق هــو 
ســعود  بــن  محمــد  االمــام  بجامعــة  المقــارن  الفقــه  قســم  رئيــس  أيضــًا 
االســالمية ســابقًا ومستشــار للعديــد مــن المؤسســات الماليــة اإلســالمية 
اإلســالمي.  واالقتصــاد  الفقــه  مجــال  فــي  الكتــب  مــن  العديــد  ألــف  كمــا 

حائــز علــى دكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة كاليفورنيــا. وهــو أســتاذ فــي 
االقتصــاد اإلســالمي فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي جــّدة. أصــدر العديــد 
مــن المقــاالت والكتــب حــول التمويــل اإلســالمي. وهــو خبيــر فــي المجمــع 
الفقهــي التابــع لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي بجــده ورابطــة العالــم اإلســالمي. 
ويعمــل الدكتــور القــري حاليــًا عضــوًا فــي عــدد مــن الهيئــات الشــرعية للعديــد 
مــن المؤسســات الماليــة اإلســالمية بمــا فيهــا داو جونــز، والســوق الماليــة 
اإلســالمية الدوليــة،, ميــرل لينــش، ومجموعــة ســامبا الماليــة، وســيتي بنــك 

االستثماري اإلسالمي، وغيرها من المصارف الدولية.
الدكتور محمد علي القري

الشيخ عبدهللا المطلق
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فــي ظــل دعــم الحكومــة للمواطنيــن المتــالك منازلهــم بالتعــاون مــع وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة 
العقــاري، فــإن اســتمرارية هــذا الدعــم ســيكون لــه أثــر كبيــر فــي تنميــة الســوق العقاريــة وازديــاد الطلــب علــى 
منتجــات التمويــل العقــاري. علــى الرغــم مــن اســتمرار التفاعــالت المختلفــة فــي الســوق الســعودي خــالل عام 
٢٠٢٠م نتيجــة للتقلبــات فــي أســعار النفــط باإلضافــة إلــى بعــض التغييــرات فــي التركيبــة الســكانية ومــا نتــج عن 
ذلــك مــن انكمــاش فــي اإلنفــاق إلــى جانــب التوتــرات التــي ســببتها جائحــة كورونــا، إال أنــه تــم اتخــاذ خطــوات 
هامــة نحــو تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة لزيــادة نســبة التملــك لتصــل إلــى ٧٠٪ عبــر العديــد مــن المبــادرات.

مبادرة الحكومة لمواجهة األثر االقتصادي لفيروس كورونا

سيشــهد عــام ٢٠٢١م بــإذن هللا مزيــًدا مــن الخدمــات والمنتجــات وسيشــمل ذلــك إطالق العديــد من المنتجات 
تلبــي كافــة احتياجــات شــرائح العمــالء المتــالك عقاراتهــم وذلــك ايضــا عبــر انشــاء قنــاة رقميــة جديــدة لتجهيز 
ومعالجــة الطلبــات، ممــا ســيوفر تجربــة أكثــر ســرعة وســهولة للعمــالء. كمــا ســيتم ادراج الخدمــات الرقميــة 
الحكوميــة لتســهيل عمليــات الحصــول علــى المعلومــات التمــام متطلبــات وتشــريعات التمويــل العقــاري 
. والخدميــة  التقنيــة  القطاعــات  شــتى  فــي  المســتمر  النمــو  ودعــم  االداء  وكفــاءة  ســرعة  لتحســين 

البنــك المركــزي الســعودي 
ُيعــد برنامجــًا بــــ ٥٠مليــار ريــال 
القطــاع  دعــم  يســتهدف 

الخاص وتمكينه

تؤجــل  الســعودية  البنــوك 
لكافــة  (٣)أشــهر  أقســاط 
العاملين في المجال الصحي 

الحكومي والخاص

اإلعــالن عــن مبــادرات تخفيــف 
األثــر المالــي واإلقتصــادي علــى 

القطاع الخاص

البــــشـــــرية  المــوارد  وزارة 
والتنــــمية اإلجتماعية تُطلق 
علــى للتخفيــف  �مبــادرات 

 القطاع الخاص

إعــالن الحكومــة الســعودية 
رواتــب  ٪مــن   ٦٠ تحمــل 
الخــاص  القطــاع  موظفــي 

السعوديين

البشــرية  المــوارد  وزارة 
والتنميــة اإلجتماعيــة تُطلــق 
"الصندوق المجتمع"  برأس 

مال ٥٠٠ مليون ريال

والمناطــق  المــدن  هيئــة 
اإلقتصاديــة الخاصــة تُطلــق 
عدة مبادرات عاجلة لمســاندة 

المستثمرين

يدعمــون  ســعوديًا  بنــكًا   ١٢
صندوق الوقف الصحي بـ ٧,١٦٠ 

مليون ريال.

تنفيــذ  بتعليــق  ملكــي  أمــر 
الحــكام القضائيــة المتصلــة 
لقضايــا  المديــن  بحبــس 
الحــق الخــاص وتنفيــذ أحكام 

قضايا الرؤية والزيارة.

إعفــاء المنشــأة الصغيــرة 
التــي يبلــغ إجمالــي العاملين 
فيهــا ٩ عمــال فأقــل بمــن 
دفــع  مــن  مالكهــاـ  فيهــم 

المقابل المالي

البنــك المركــزي الســعودي 
التمويــل  برنامــج  يطلــق 
 ٪  ٩٥ بنســبة  المضمــون 

بالتعاون مع كفالة

البشــرية  المــوارد  وزارة 
والتنميــة اإلجتماعيــة تطلق 
مبــادرة "غذاؤنــا واحــد" لدعــم 
األســر المتضــررة مــن أزمــة 

كورونا 

تفعيــل المحاكمــة عــن بعــد 
فــي ٣٥ محكمــة و٤٦ ســجنا 
فــي المملكــة، بهدف ســرعة 
النظــر فــي قضايــا الســجناء 
وتسهيل إجراءات التقاضي.

حكومــة المملكة تخصص ٢ 
مليــار ريــال لتمويل اســتيراد 
لدعــم  الزراعيــة  المنتجــات 

األمن الغذائي

البنــك المركــزي الســعودي 
القطــاع  ســيولة  يعــزز 
المصرفي بـ (٥٠)  مليار ريال

نظرة عامة على السوق السعودي
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الرؤية ، الرسالة و القيم 

في طريقنا نحو التحول الرقمي نســعى جاهدين لتقديم كل ما من شــأنه االرتقاء بمســتوى خدماتنا وتيســيرها، 
مــن خــالل أحــدث االبتــكارات والحلــول التقنيــة، كمــا نحــرص علــى تجديــد وتنويــع الخدمــات والعــروض باســتمرار 
لتناســب تطلعــات جميــع عمالئنــا فــي مختلــف القطاعــات ولتمنحهــم تجربــة ماليــة اســتثنائية وعصريــة.

في طريقنا نحو التحول الرقمي نســعى جاهدين لتقديم كل ما من شــأنه االرتقاء بمســتوى خدماتنا وتيســيرها، 
مــن خــالل أحــدث االبتــكارات والحلــول التقنيــة، كمــا نحــرص علــى تجديــد وتنويــع الخدمــات والعــروض باســتمرار 
لتناســب تطلعــات جميــع عمالئنــا فــي مختلــف القطاعــات ولتمنحهــم تجربــة ماليــة اســتثنائية وعصريــة.

رسالتنا قيمنا

المســاهمة فــي تحقيــق 
رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ فــي 
رفــع نســبة التملــك مــن 
خــالل تمويل المواطنين 
عبر حلول مالية متوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية.

رسالتنارؤيتنا

حلــول  لتقديــم  نســعى 
تلبــي  متنوعــة  تمويليــة 
شــرائح  كافــة  احتياجــات 
العمالء المتالك عقاراتهم 
بــكل يســر وســهولة عبــر 

أحدث التقنيات.

رسالتنا
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زيادة حجم المحفظة االئتمانية

تهــدف الشــركة لزيــادة حجــم المحفظــة التمويليــة وزيــادة عائــدات 
األصول من خالل تقديم منتجاتها ألكبر شريحة ممكنة. 

تطوير حلول تمويلية متنوعة

الحلــول  تقديــم  فــي  األفضــل  االختيــار  لتصبــح  الشــركة  تســعى 
التمويليــة المتوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية لألفــراد مــن 
كافــة  مــع  تتناســب  كــي  تقدمهــا  التــي  المنتجــات  تنــوع  خــالل 

الشرائح المستهدفة.

استخدام أفضل الممارسات إلدارة المخاطر 

تعمــل الشــركة علــى تطويــر خطــة إلدارة المخاطــر بتحليــل وتقييــم 
الحــد  لضمــان  اإلجــراءات  وضــع  و  المحتملــة  المخاطــر 
الشــرائح  لزيــادة  الشــركة  تســعى  وكذلــك  والســيطرةعليها. 
المســتهدفة وذلــك لتخفيــض المخاطــر الناتجــة من بعــض الفئات 

ولتنويع الفئات في المحفطة التمويلة.

إيجاد بيئة عمل محفزة

تحــرص الشــركة علــى إنشــاء بيئــة عمــل مثمــرة مــن خــالل خلــق 
ورفــع  التعــاون  علــى  الموظفيــن  تشــجع  صحيــة  عمــل  ثقافــة 

نسبة االنتاجية والكفاءة في االداء.

تطوير العالقات مع الجهات ذات العالقة

حرًصــا علــى توســيع إطــار العمــل تســعى الشــركة إلــى تطويــر العالقــات 
اإلســكان  وزارة  أههمــا  ومــن  العالقــة  ذات  الجهــات  مــع   المشــتركة 
مــن  وعــدد  لإلســكان  الوطنيــة  والشــركة  العقاريــة  التنميــة  وصنــدوق 
الجهــات األخــرى وذلــك للتنويــع فــي المجــاالت والمنتجــات ممــا يخــدم 

المصالح المشتركة مع كافة األطراف.

إثراء تجربة العميل

تســعى الشــركة لتقديــم أفضــل الخدمــات لعمالئهــا مــن خــالل تحســين 
إجــراءات وآليــات العمــل. وكذلــك تعمــل علــى تطويــر األنظمــة التقنيــة 
وزيــادة انتشــار القنــوات البيعيــة حيــث يتــم اســتخدام أفضــل الممارســات 
فــي اســتغالل المنصــات الرقميــة. كمــا طــورت الشــركة خطــة للتســويق 
الجغرافــي فــي المناطــق لتغطيــة أكبــر شــريحة ممكنــة مــن العمــالء 

المحتملين في السوق السعودي.

االستراتيجية
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العالمة التجارية و الهوية

التجاريــة  ســمتها  علــى  تحديثــًا  الشــركة  أجــرت 
وهويتهــا البصريــة يعكــس اســتراتيجية النمــو 
لتملــك  المواطنيــن  تمكيــن  إلــى  تهــدف  التــي 
تلبــي  متنوعــة  تمويليــة  حلــول  عبــر  عقاراتهــم 
يســر  بــكل  العمــالء  شــرائح  كافــة  احتياجــات 

وسهولة عبر أحدث التقنيات.

قنوات التواصل

بهــدف الوصــول ألكبــر عــدد ممكــن مــن العمــالء 
عملــت الشــركة علــى اســتخدام وســائل التقنيــة 
الحديثــة مع العمالء المحتمليــن وإيصال منتجات 
الشركة لمختلف الشرائح، وكذلك أتاحت للعمالء 
ومتابعتهــا  التمويــل  طلبــات  تقديــم  إمكانيــة 
إلكترونًيــا أو مــن خــالل جميــع قنــوات التواصــل.

الربط التقني

الشــركة  خدمــات  إلــى  الوصــول  لتســهيل 
عمليــات  الشــركة  أتمــت  منهــا  واالســتفادة 

التواصل والعالقات العامة الربط التقني مع أكبر المنصات االلكترونية.

تهتم الشركة بالتواصل الداخلي والخارجي على حٍد 
بتوفيــر  الداخلــي  التواصــل  يتمحــور  حيــث  ســواء 
االجتماعيــة  المناســبات  ودعــم  المعلومــات 
لموظفــي الشــركة ومســاهميها. بينمــا يتمحــور 
االتصــال الخارجــي حول توفير األخبار الصحفية التي 
تدعــم جهــود الشــركة وتبــرز أعمالهــا مــن خــالل 
وســائل اإلعــالم مــن الصحــف الورقيــة واإللكترونيــة 
والقنوات التلفزيونية واإلذاعية وشبكات التواصل 

االجتماعي.

التسويق الرقمي 

العالمة التجارية و الهوية

قامــت الشــركة بإنشــاء اســتراتيجية للتســويق 
و  التوعويــة  الشــركة  رســائل  إليصــال  الرقمــي 
التثقيفيــة والتجاريــة مــن خــالل وســائل التواصــل 

االجتماعي و المنصات التفاعلية.

تحديث الهوية و مواكبة التحول الرقمي 



مــع بدايــة اإلعــالن عــن الجائحــة عالمًيــا حرصــت الشــركة علــى الجاهزيــة التامــة لمواجهــة هــذه الجائحــة 
ــاء  ــى التصــدي لهــذا الوب ــة موظفيهــا بتدريبهــم عل ــرة الحظــر الشــامل، حيــث قامــت بحماي طــوال فت

العالمي الذي انعكس على احترافيتهم في التعامل مع العمالء بكفاءة عالية.

كمــا تــم تجهيــز البنيــة التحتيــة التقنيــة مــن ناحيــة األجهــزة واألنظمــة  للموظفيــن لتمكينهــم مــن 
ــر الدعــم الفنــي  ــاء العمــل عــن بعــد مــع توفي العمــل و التواصــل مــع العمــالء وعقــد االجتماعــات أثن

والتقني الالزم لضمان استمرارية العمل. 

عملــت الشــركة علــى تفعيــل منهجيــة العمــل عــن بعــد، وذلــك لجعــل الشــركة أكثــر أمانــا للجميــع 
ولضمــان تقديــم خدمــات التمويــل لجميــع عمالئهــا علــى أكمــل وجــه وبأحســن جــودة، وذلــك فــي إطــار 

الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة من أجل تعزيز اإلنتاجية وضمان سالمة الموظفين.

وعملــت الشــركة علــى االســتثمار فــي المزيــد مــن وســائل التواصــل مــع العمــالء إلكترونًيــا ، حيــث 
ــق عــن بعــد دون الحاجــة للحضــور  ــي موث ــر اتصــال مرئ أتاحــت للعمــالء اســتالم وتوقيــع عقودهــم عب

لمقر الشركة و االفراغ االلكتروني عن بعد عبر أحدث التقنيات.

 أهم اإلجراءات التي تم اتباعها في هذا المجال:

منــذ بدايــة اإلعــالن عــن جائحــة كورونــا حرصــت الشــركة علــى وضــع الخطــط  االحترازيــة واالســتراتيجيات 
التــي تضمــن اســتمرار العمــل بنــاء علــى ضمــان صحــة الموظفيــن و اســتمرار تقديــم الخدمــات لعمالئهــا 
دون انقطــاع مــع ضمــان اتبــاع اإلرشــادات الموضوعــة مــن قبــل وزارة الصحةوالتــي تضمــن الحفــاظ علــى 
صحــة وســالمة الموظفيــن والمراجعيــن علــى حــد ســواء. وقــد اقــرت اإلدارة العليــا فــي مــارس ٢٠٢٠ وبنــاًء 
علــى األوضــاع المتوقــع حدوثهــا بســبب الجائحــة العديــد مــن االجــراءات التــي تضمــن مــن خاللهــا اســتمرار 
العمــل عــن بعــد وتقديــم الخدمــات للعمــالء فــي ظــل تطبيــق إجــراءات الحظر الشــامل دون انقطــاع والحد 
مــن المخاطــر المحتملــة لألعمــال. و قامــت الشــركة بتفعيــل إســتراتيجية العمــل عــن بعــد طــوال فتــرة 
األزمــة العالميــة، كمــا قامــت بتفعيــل مركــز  االتصــال التســويقي و وســائل التواصــل االجتماعــي وإمكانيــة 
ــم أفضــل الخدمــات للعمــالء. ــي لتقدي التقــدم بطلبــات التمويــل العقــاري عــن طريــق موقعهــا اإللكترون

العمل عند بعد

العمل عن بعد
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تحديث السياسات العامة للمنتجات بما يتواكب مع متطلبات السوق 
إنشاء وحدة المتابعة لرصد ودعم طلبات التمويل عبر جميع المراحل 

مالئمــة اإلجــراءات والسياســات وفقــا لمتطلبــات العمــل عــن بعــد لتســهيل رحلــة العميــل والحــد 
من المخاطر

أهم األعمال:

ــر أداء الشــركة ومواكبتهــا لتغيــرات العصــر مــن خــالل البحــث  ــر المنتجــات علــى تطوي تعمــل إدارة تطوي
والدراســة المســتمرة للســوق العقــاري وتحليــل نقــاط القــوة والضعــف بيــن المنافســين حيــث يحــرص 
التســويق  باســتراتيجيات  يتعلــق  مــا  بــكل  المهمــة  الجوانــب  دراســة  علــى  األعمــال  قطــاع  فريــق 
مســتوى  لرفــع  التقنيــات  أحــدث  اســتخدام  وأهميــة  المنتجــات  وعــروض  المبيعــات  واســتراتيجيات 
اإلنتاجيــة حيــث تطبــق أهــم المســتجدات بســرعة قياســية الســتمرار تطــورأداء الشــركة وحفــظ مكانتهــا 

في السوق العقاري.

إدارة تطويراألعمال والمنتجات 

اإلدارات
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اإلدارات

تعنــى إدارة العمليــات وتقنيــة المعلومــات بالتطويــر التقنــي ودعــم جميــع االدارات واالقســام لضمــان 
سير العمل وفق السياسات واالجراءات الداخلية والتشريعات الحكومية.

إدارة العمليات و تقنية المعلومات

 دعم العمل عن بعد من خالل خدمة آمنة وفعالة خالل جائحة كورونا
تجّنب المخاطر والتأكد من كفاءة العمليات من خالل:

١-تحميل تقارير سمة.
٢- تطبيق نسبة سهل الثابتة لكافة البرامج.

٣- ترقية النظام المحاسبي المالي
.LINUX والتحويل إلى OBI ٤- ترقية

٥- تطبيق العقد الموحد الجديد للبنك المركزي السعودي.
رفع كفاءة التطبيقات ,مثل:

١- تطبيق نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (AML & CTF) للشركة.
٢- تطبيق امكانية تعديل النسب في النظام بمرونة. 

٣- أداة ضبط النسبة في مرحلة البيع.
 التأكد من اعتمادية البنية التحتية وتحسين الخدمات:

١-ترقية قاعدة بيانات أوراكل إلى ١٩ ج.
٢- تطبيق النظام األمني للدخول (المقر الرئيسي والفروع).

٣- تطبيق النظام األمني NVR ونظام الكاميرات (للمقر الرئيسي والفروع).
٤- تطبيق نظام تسجيل الحضور ببصمة العين.

.SADAD و FORIGATE و CISCO ٥- ترقية أنظمة
 .�� WINDOW إلى�� WINDOWS ٦- ترقية جميع برامج

٧-  تطبيق الهوية الجديدة لسهل.
٨- األنظمة المحاسبية وأنظمة األعمال لتصبح أكثر مرونة وسهولة.

أهم األعمال:

18



اإلدارات
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ــر اإلجــراءات فــي إدارة عمليــات االئتمــان للمحافظــة علــى اســتمرار العمــل عــن بعــد  قامــت بتطوي
أثناء جائحة كورونا

المركــزي  البنــك  بلوائــح  الشــركة  التزامــات  علــى  للحفــاظ  المســؤول  التمويــل  متطلبــات  تنفيــذ 
السعودي

أهم األعمال:

تعنــى إدارة االئتمــان بتحليــل وتقييــم كافــة طلبــات التمويــل العقــاري المقدمــة للشــركة والتحقق مــن مالءمة 
العمــالء للسياســات االئتمانيــة وإصــدار الموافقــات النهائيــة لهم. كما تعمل على تحســين اإلجــراءات وطرح 
التوصيــات التــي تســاهم بتطويــر ســير العمــل و تخفيــض نســبة المخاطــر المســتقبلية علــى الشــركة .

إدارة االئتمان 

تمكنــت اإلدارة خــالل ٢٠٢٠ مــن تخطــي جائحــة كورونــا مــن خــالل اســتمرار إدارة عملياتهــا عــن بعــد 
بكفاءة ودقة عالية 

تنفيذ توقيع العقود وتوثيقها إلكترونيًا
التعاون مع موثقين معتمدين من وزارة العدل

أهم األعمال:

تعــد إدارة اإلغــالق واإلفراغــات مــن أهــم عناصــر الشــركة وجــزء كبيــر مــن إتمــام العمــل يقــع علــى عاتــق 
هــذه اإلدارة لذلــك يعمــل فريــق اإلغــالق واإلفراغــات علــى إنجــاز كافــة طلبــات التمويــل بســرعة ودقــة 

عالية لتحقيق أهداف الشركة و إثراء رحلة العميل.

اإلغالق واإلفراغات 



اإلدارات
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تعنى إدارة التسويق بتنفيذ االستراتيجات  بخدمة الشركة إعالمياً من خالل التعريف بالشركة ودورها في سوق 
التمويــل العقــاري، وتقــوم بأبحــاث مســتمرة فــي مجــال الســوق العقــاري لتحديــد األهــداف والتحديــات ومراقبــة 
المنتجــات والميــزات التنافســية ومــدى جاذبيتهــا فــي الســوق ووضــع خطــط عمــل مالئمــة لتحقيــق األهــداف.

تعمل إدارة التســويق مع جميع اإلدارات لبناء وتحديث خطط االتصال الترويجية وتقديم الدعم والمســاندة 
لتحقيــق األهــداف وللوصــول ألكبــر فئــات ممكنــة وتنمية المحفظة التمويلية. كما تعنى بالتعاون والتنســيق 
مــع الهيئــات والجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص بنشــر الرســائل التوعويــة لتثقيــف العمــالء فــي كل مــا 
الطــرق.  أيســر  عبــر  عليهــا  الحصــول  مــن  لتمكينهــم  وكذلــك  للشــركة  التمويليــة  بالمنتجــات  يتعلــق 

إدارة التسويق

يعــد التواصــل التســويقي نموذًجــا جديــًدا لنهــج العمــالء مــن خــالل اســتخدام قنــوات مختلفــة إلنشــاء قنــوات 
اتصــال جديــدة مــع كافــة العمــالء وزيــادة معــدل الوصــول وتحويــل العمــالء المحتمليــن الــى عمــالء فعلييــن.

ويعمل مركز التواصل التسويقي في المجاالت التالية:

التواصل التسويقي

ســاهم تفعيــل وســائل التواصــل 

االجتماعــي والتواصــل اليومــي مــع 

العمــالء  فــي زيــادة المبيعــات عبــر 

القنوات اإللكترونية.

اإلعالم الرقمي

7000 17.000 2400 4030

معالجــة االتصــاالت الصــادرة 
الحالييــن  للعمــالء  والــواردة 

والمحتملين

المحادثات واالشعارات 
المباشرة مع العمالء

إيجاد وسائل اتصال فعالة 
عبر أحدث القنوات الرقمية

تحديث السمة التجارية للشركة وانهاء تطبيقات الهوية ودليل استخداماتها
تفعيل القنوات االلكترونية لالستجابة والتفاعل على استفسارات العمالء الحاليين المحتملين 

النجــاح بإيصــال الرســائل التوعويــة والتثقيفيــة وتحديثــات العمــل للموظفيــن والعمــالء خــالل جائحــة 
كورونا لضمان استمرارية االعمال

الوصول الى المنزل رقم ٥٠ ضمن مبادرة مجتمع واحد
الحصول على المركز األول في ملتقى التطوع المتخصص والمحترف لتحقيق رؤية ٢٠٣٠

أهم األعمال:



اإلدارات

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

البنك المركزي المتعلقة بخدمة العمالء.

تحقيــق فريــق معالجــة شــكاوى البنــك المركــزي نســبة ٩٨,٦٪ لعــدد الشــكاوى التــي تم الــرد عليها بنجاح 
خــالل الفتــرة الزمنيــة القصــوى للــرد علــى الشــكاوى، والتــي تجــاوزت النســبة المطلوبــة مــن البنــك 

المركزي وهي ٨٠٪.
توجيــه عــدد كبيــر مــن العمــالء لقنــوات االتصــال البديلــة بــدًال مــن زيــارة الفــرع، حيــث تــم الوصــول إلــى 

معدل انتظار ٣:٠٠ دقائق فقط في الفرع خالل العام.
ربــط ٤ إدارات بنظــام إدارة العنايــة بالعمــالء الســتقبال الطلبــات أو الشــكاوى عــن طريــق النظــام، ممــا 

ساهم بتفعيل سرعة االستجابة لطلبات العمالء وسهولة الرقابة والمتابعة.
تحميــل نســخ إلكترونيــة لجميــع ملفــات عمــالء الشــركة (كامــل ملــف العميــل فــي نســخة واحــدة) 

لتسهيل عملية االطالع على الملفات وتقديمها لإلدارات الداخلية المخولة عند الطلب.
ربــط نظــام العنايــة بالعميــل مــع الطلبــات أوالشــكاوى التــي تــرد للشــركة عــن طريــق وســائل التواصــل 

االجتماعي ووضع المعايير والسياسات واتفاقيات مستوى الخدمة الالزمة لذلك.
االســتجابة لجميــع طلبــات وشــكاوى العمــالء خــالل جائحــة كورونــا عــن بعــد بنجــاح، حيــث تــم اســتالم 
ــام مســتوى الخدمــة المحــدد مــن قبــل النظــام  ٥٨٤ طلــب وتــم إقفــال ٩٣٪ منهــا دون تجــاوز لعــدد أي

(باستثناء طلبات البيع، والتي كانت معلقة مؤقتًا خالل الجائحة).

إدارة العناية بالعمالء

أهم األعمال:
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اإلدارات

طورت إدارة المخاطر إجراءات احترازية منذ بداية الجائحة لتخفيف آثارها
قامت بإقرار مخصصات إضافية للربع األول من عام ٢٠٢٠ 

مــع  يتناســب  لكــي  الخســائر  نمــوذج مخصصــات  فــي  االقتصاديــة  للمؤشــرات  التوقعــات  تعديــل 
التوقعات الجديدة بعد جائحة كورونا.

نتيجــًة لــألداء المتميــز إلدارة تحصيــل الديــون انخفضــت نســب التعثــر فــي آخر ٣ أشــهر مــن العام لتعود 
إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام  ٢٠١٨.

تعديــل نمــوذج مخصصــات الخســائر ليتناســب بشــكل أفضــل مــع شــرائح العمــالء ودرجــة المخاطــر 
لكل شريحة، وسيتم تطبيقه خالل عام ٢٠٢١. 

أهم األعمال:

شــهدت ســنة ٢٠٢٠ تطــورات كثيــرة وأبرزهــا كان جائحــة كورونــا، والتــي كان مــن المتوقــع أن يكــون لهــا أثــر 
ســلبي علــى األعمــال وعلــى انتظــام عمــالء الشــركة فــي الســداد وخاصــًة العمــالء العامليــن فــي القطــاع 
الخــاص، وذلــك بســبب توقعــات اســتغناء بعــض الشــركات المتأثــرة عــن موظفيهــا ولكــن بفضــل هللا، 
وثــم بفضــل التدخــل الســريع والحكيــم مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين حفظــه هللا بدعــم القطــاع 

الخاص وموظفيه  تم تقليل األثر المتوقع.

إدارة المخاطر
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تماشــيًا مــع أهــداف الســعودية لتمويــل المســاكن المتمثلــة فــي خلــق ثقافــة متينــة لاللتــزام بالقوانيــن 
أقســامها  بجميــع  المنشــأة  أن  ضمــان  علــى  تعمــل  االلتــزام  إدارة  فــإن  األمــوال،  غســل  ومكافحــة 

ومنسوبيها تتوافق باستمرار مع القوانين والقواعد واللوائح والمعايير المتبعة.

كمــا تؤمــن إيمانــًا راســخًا بــأن التدابيــر الصارمــة لـ"اعــرف عميلــك" هــي ذات أهميــة كبيــرة للســالمة والعنايــة 
الواجبــة، ألنهــا تســاعد علــى حمايــة صــورة الشــركة مــن خــالل تقليــل احتمــال أن يصبــح وســيلة أو ضحيــة 

لجريمة مالية ولحماية سمعة العميل. 

قامت اإلدارة بوضع سياســات مشــددة لمكافحة غســل األموال وتهدف للتأكد من التزام الشــركة وجميع 
فروعهــا باتبــاع السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب. 

تحديث سياسات وإجراءات إدارة االلتزام و مكافحة غسل األموال. 
دعم اإلدارة لبرامج متطورة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
استحداث وتطوير آلية التذكير بالتقارير لجميع األقسام بشكل دوري.

متابعة التقارير الدورية والمتطلبات للبنك المركزي السعودي.
تطوير سياسة البالغات عن طريق البريد اإللكتروني.

تطوير وتحديث متطلبات العناية الواجبة والعناية المعززة.
تطوير وتحديث النماذج المستخدمة للشركة (KYC-تحديث البيانات المالية للعميل).

دعم القسم بموظفيين أكفاء.
مشروع جودة البيانات ومعالجة متطلبات التمويل المسؤول.

تقديم التدريب المناسب لموظفي الشركة.
تحديث مصفوفة االلتزام.

حصول موظفي اإلدارة على شهادة مسؤول االلتزام المعتمد.
مشروع معالجة التحمل االئتماني للعميل.

الحصول على شهادة المستشار االئتماني وفق الجدول الزمني لمختصي الشركة.

إدارة االلتزام

أهم األعمال:



يبين الجدول أدناه قرارات البنك المركزي السعودي التنفيذية لعام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠

قرارات البنك المركزي
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إجمالي مبلغ
الغرامات المالية
بالريال السعودي

العنايــة  ببــذل  المركــزي  البنــك  تعليمــات  مخالفــة 
الواجبــة فــي مكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب

بحمايــة  الخاصــة  المركــزي  البنــك  تعليمــات  مخالفــة 
العمالء

مخالفــة تعليمــات البنــك المركــزي اإلشــرافية الرقابيــة

عدد
القرارات
التنفيذية

موضوع المخالفة



اإلدارات

أحــد أهــم مســؤوليات اإلدارة القانونيــة هــي المرافعــة فــي القضايــا والحفــاظ علــى الحقــوق للوصــول 
لمبتغــى حســم القضايــا بالوقــت والطريقــة المناســبة بمــا ال يؤثــر علــى حقــوق وســالمة وســمعة الشــركة، 
إذ تقــوم اإلدارة بــدور رائــد فــي تقديــم النصــح والمشــورة فــي كافــة المجــاالت القانونيــة وتوفيــر الحمايــة 

القانونية من خالل فريق ذو كفاءة وخبرة عالية. 

متابعة القضايا اإللكترونية أمام لجنة المنازعات التمويلية. 
التنسيق ومتابعة األداء مع المكتب الخارجي للمحاماة .

توقيع اإلتفاقيات مع العمالء بعد إتخاذ اإلجراء القانوني. 
متابعــة القضايــا بالدوائــر الحكوميــة وبعض أقســام الشــرطة فيما يخص اإلجــراءات القانونية کمدعي 

ومدعى عليه.
متابعة طلبات اإلمهال حتى يتم تنفيذها .

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

اإلدارة القانونية

أهم األعمال:
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وتشــغيلية  اســتراتيجية  خطــط  وضــع  حــول  اإلداريــة  والمســاندة  البشــرية  المــوارد  دور  يتمحــور 
الســتقطاب الكفــاءات الســعودية المناســبة وتطويرهــا والمحافظــة عليهــا، باإلضافــة إلــى تقديــم الدعــم 
والمســاندة اإلداريــة لكافــة قطاعــات الشــركة. كمــا تنفــذ االدارة برامــج تدريبيــة  تتعلــق بتدريــب و تطويــر 
المهــارات الفنيــة والقياديــة وتحفيــز الموظفيــن لتحقيــق أعلــى النتائــج بمــا يتناســب مــع أهــداف الشــركة.

إدارة الموارد البشرية

رفع نسبة السعودة في جميع قطاعات الشركة والتي بلغت بشكل إجمالي ٪٨٦,٧٩ في نهاية عام ٢٠٢٠ م
تطويــر قطاعــات الشــركة  لكــي يتناســب مــع حجــم التطــور فــي الشــركة  ومــع اللوائــح المقــرة مــن البنــك 

المركزي السعودي
إعداد برامج تدريبة وتثقيفية للموظفين.

أهم األعمال:

"السعودية لتمويل المساكن «سهل» تطور عملياتها وتزيد كوادرها البشرية ٣٠٪"
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تعنــى اإلدارة الماليــة بدراســة أفضــل الطــرق الســتخدام  رأس المــال مــن أجــل تعظيــم القيمــة الســوقية 
للشــركة وتعظيــم ثــروة المســاهمين لتحقيــق البقــاء والنمــو المســتدام. كما تقــوم بتحديد األهــداف المالية 
للشــركة علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل األجــل وكذلــك إعــداد الموازنــات التقديريــة باإليــرادات 
والمصاريــف والتدفقــات النقديــة و تجميــع البيانــات الماليــة وتحليلهــا فــي التقاريــر اإلداريــة لمســاعدة اإلدارة 

العليا في اتخاذ القرارات واتباع اإلجراءات التصحيحية للخطط والنظام المالي

 ٢٠٢٠ لعــام  اإلجماليــة  التكلفــة  انخفضــت 
بنســبة ١١,٥٪ مقارنــًة بالعــام الماضي (٢٠٢٠: 
٢٠٥,٨ مليــون ريــال ســعودي / ٢٠١٩: ٢٣٢,٦ 
مليــون ريــال ســعودي) نظــرا النخفــاض 

تكلفة االقتراض من البنوك.

�����
�����

����
����مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

��التكلفة اإلجمالية���

أهم النتائج المالية للعام ٢٠٢٠

حققــت الشــركة صافــي ربــح قبــل الــزكاة 
وضريبــة الدخــل قــدره ٩٧,٦ مليــون ريــال في 
عام ٢٠٢٠ بزيادة مقدارها ٢٤٪ مقارنة بالعام 
الماضي (٢٠١٩: ٧٨,٧ مليون ريال سعودي.), 
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����مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

��صافي ربح قبل الزكاة وضريبة الدخل�

ارتفعــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة 
لعام ٢٠٢٠ بنسبة ٣٠٪ مقارنًة بالعام الماضي 
ــال ســعودي / ٢٠١٩: ٧١,٩   ــون ري (٢٠٢٠: ٩٣,٧ ملي
مليون ريال ســعودي) نتيجة لرفع الطاقة 
التشغيلية للشركة وارتفاع تكلفة التامين 
لمواجهــة  إضافيــة  مخصصــات  وتكويــن 

االنخفاض في قيمة األصول. 
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����مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

���المصاريف اإلدارية والعمومية 

�����صافي ربح بعد الزكاة وضريبة الدخل

ــزكاة  ــح بعــد مخصــص ال بلــغ صافــي الرب
وضريبــة الدخــل ٨٥,١ مليــون ريــال بزيــادة 
مقدارهــا ٥٥,٧٪ مقارنــة بالعــام  الماضــي 

(٢٠١٩: ٥٤,٧ مليون ريال سعودي).
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����مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

�����

ارتفعــت إجمالــي الموجــودات بنهايــة العــام 
بنسبة ١,١٨٪ فقط مقارنة مع ٢٠١٩ (٢٠٢٠:  ٤,٤٦٤,٦ 
مليــون ريــال ســعودي /  ٢٠١٩: ٤,٤١٢,٥ مليــون 
ريــال ســعودي) ، بمــا فــي ذلــك محفظــة 
التأجيــر التمويلــي التــي تمثل الجــزء األكبر من 
إجمالي الموجودات بإجمالي ٤,١٩٩ مليون ريال 

سعودي .

�������
������� ����

إجمالي الموجودات

����مليون ريال سعودي
مليون ريال سعودي

��إجمالي المطلوبات���

وانخفضــت إجمالــي المطلوبــات بنهايــة 
العام بنسبة ١,١٦٪ مقارنة بالعام الماضي 
ــال سعودي / ٢٠١٩:   ــون ري (٢٠٢٠: ٢,٨٧٨,٦ ملي
حيــث  سعودي)  ريــال  مليــون   ٢,٩١٢,٤
البنكيــة  التســهيالت  أرصــدة  تتضمــن 

بقيمة  ٢,٨١٩,٩ مليون ريال سعودي.

�������
������� ����

����مليون ريال سعودي
مليون ريال سعودي

����

فــي  المســاهمين  حقــوق  ارتفعــت 
الشــركة بنســبة ٥,٧٪ مقارنــة بالعــام 
الماضــي وذلــك بســبب زيــادة صافــي 

الدخل للعام ٢٠٢٠.

حقوق المساهمين

اإلدارة المالية
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اإلدارة المالية 

يســلط الرســم البيانــي التالــي الضــوء علــى النمــو والتحــركات التاريخيــة فــي أرقــام الشــركة الســعودية 
لتمويل المساكن خالل السنوات الخمس الماضية:  



اإلدارة المالية 
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إيرادات عقود اإليجارة

اإليرادات التشغيلية

إيرادات الخدمات

إيرادات اخرى

اجمالي الدخل التشغيلي

مخصص خسائر االئتمان

مصروفات التسويق والبيع

المصروفات االدارية والعمومية

كلفة االقتراض

اجمالي التكاليف

صافي االرباح قبل الزكاة
وضريبة الدخل

الزكاة وضريبة الدخل

صافي األرباح بعد الزكاة
وضريبة الدخل
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��البيان��
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اجمالي الموجودات

اجمالي حقوق المساهمين

اجمالي المطلوبات
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��البيان ��
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قائمة الدخل

قائمة المركز المالي

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفق معايير المحاسبة الدولية.



الجمعيات العامة للمساهمين

انعقــدت الجمعيــة العامــة العاديــة و غيــر العاديــة  للمســاهمين خــالل العــام المالــي ٢٠٢٠م وذلــك بتاريــخ  
٢٠٢٠/٠٦/١٦م حيــث تــم التصويــت علــى جــدول األعمــال العــادي باإلضافــة الــى تعديــل المــادة ٤٠ مــن النظــام 
األساســي للشــركة فيمــا يتعلــق بعضويــة لجنــة المراجعــة. وتــم االتفــاق علــى أن يكــون عــدد األعضــاء ال 
يقــل عــن ثالثــة وال يزيــد عــن خمســة أعضــاء مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن علــى أن يكــون 

أغلبهم من األعضاء المستقلين.  

عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل عام ٢٠٢٠م بحضور كامل أعضاءه أصالة أو وكالة.
لم يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أي مكافآت أو حوافز خالل العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر٢٠٢٠ م.

مجلس اإلدارة

اللجنة
التنفيذية

لجنة إدارة 
المخاطر واإلئتمان

لجنة الترشيحات
والمكافآت

لجنة المراجعة 
والتدقيق

اللجان
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اللجان 

السيد/ أيـهــم بن محمد الـيـوسـف (رئيـس اللـجنـة).
الدكتور/ أحـمـد بن صالح الـدحيـالن.
السيد/ جافري سكوت فيرجسون.

السيد / زياد نعيم الشعار
السيد/ بندر بن سعيد الغامدي

السيد/   كمال بن أمين خضر

تعنــى اللجنــة التنفيذيــة بمســاعدة مجلــس اإلدارة باإلشــراف علــى تنفيــذ القــرارات المعتمــدة مــن 
ــاء اللـجـنــــة الـتـنـفـيــذيـــــة: المجلــس ومتابعــة التوصيــات المطروحــة                                     أعــضـــ

عقدت اللجنة التنفيذية سبعة اجتماعات خالل عام ٢٠٢٠ م.

اللجنة التنفيذية

تقــدم اللجنــة تقاريــر دوريــة إلــى مجلــس اإلدارة تشــمل كل مــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر كمــا تقــوم 
بمراجعــة وإعــادة تقييــم كافــة أنــواع المخاطــر المختلفــة ســنويًا والتوصيــة بــأي تغييــرات مقترحــة 
على مجلس اإلدارة.                                                                          أعــضـــاء لجنة ادارة المخاطر واإلئتمان:

عقدت لجنة إدارة المخاطر واالئتمان أربعة اجتماعات خالل عام ٢٠٢٠ م.

السيد/ فــارس بن إبـراهـيـم الـحـمـيــد (رئيـس اللـجنـة).
السيد/ حـسـن بن عـلـي الــراشـــد.

السيد/  بيير كوم ليج

لجنة إدارة المخاطر واإلئتمان  

تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتحديــد ورفــع التوصيــات بشــأن المرشــحين النتخابــات مجلــس 
ــد خطــط وسياســات  ــة تحدي ــى اللجن ــه. كمــا تتول اإلدارة واللجــان التابعــة للمجلــس أو المنبثقــة عن
المكافــآت والتعويضــات فــي الشــركة بمــا يتوافــق مــع مصالــح المســاهمين وذوي المصالــح األخرى 
واليتعارض مع تعليمات الجهات التنظيمية والرقابية.                      أعــضـــاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

السيد/ أيهم بن محمد اليوسف (رئيـس اللـجنـة).
السيد/ عــبـيــد بن عـبــداللـه الــرشـيــد.

السيد / جافري سكوت فيرجسون

لجنة الترشيحات والمكافآت

الدكتور/ أحـمـد بن صالح الـدحيـالن (رئيـس اللـجنـة).
السيد/ فــواز الـكـســـار (مستقيل) .

الدكتور/ محمد بن سليمان العقيل.

السيد /  خالد بن عبدالرحمن ابانمي.

لجنة المراجعة والتدقيق

عقدت لجنة المراجعة والتدقيق خمسة اجتماعات خالل عام ٢٠٢٠ م.

قامت لجنة المراجعة والتدقيق بمراجعة التقارير المالية السنوية والربع سنوية للسنة المالية ٢٠٢٠، 
وقــد قامــت بمراجعــة االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة وتحــدت تلــك 
للشــركة.  الماليــة  والتقاريــر  الماليــة  البيانــات  علــى  جوهــري  تأثيــر  لهــا  التــي  الذاتيــة  االفتراضــات 
وخصصــت اللجنــة تركيزهــا علــى  العــرض العــادل ومعقوليــة عوامــل الحكــم المطبقة ومــدى مالءمة 
السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعدادها.                     أعــضـــاء لجنة المراجعة والتدقيق:
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اجتماعات اللجان
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رقم اجتماع لجنة التدقيق رقم تاريخ االجتماع
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تاريخ االجتماع

د. أحمد بن صالح الدحيالن

فواز الكسار

د. محمد سليمان العقيل

خالد عبدالرحمن أبانمي

��عضو لجنة التدقيق��������

تم عقد خمسة اجتماعات للجنة التدقيق خالل عام ٢٠٢٠ و تفاصيلها كما يلي:

الحضور خالل اجتماعات لجنة التدقيق الخمسة ألعضاء لجنة المراجعة التي أجريت خالل عام ٢٠٢٠ هي كما يلي:

عدد اجتماعات لجنة المخاطر واإلئتمان خالل عام ٢٠٢٠:

حاضر

حاضر

ليس عضو في اللجنة

ليس عضو في اللجنة
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حاضر

حاضر

حاضر

حاضر
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حاضر

استقال من اللجنة

حاضر

حاضر

����������

حاضر

استقال من اللجنة

حاضر

حاضر

����������

حاضر

استقال من اللجنة

حاضر

حاضر

فارس الحميد

حسن الراشد

بير كومو

اسم العضو

تم انعقاد اجتماعات اللجنة خالل ٢٠٢٠ بشكل افتراضي وذلك لتداعيات جائحة كورونا

��������������������������



المسؤولية اإلجتماعية 

إنطالًقــا مــن إيماننــا الراســخ بأهميــة العطــاء نحــرص فــي الســعودية لتمويــل المســاكن علــى المشــاركة 
فــي األنشــطة والفعاليــات اإلنســانية واالجتماعيــة ومــن ضمنهــا تجديــد برنامــج كفالــة األيتــام مــع جمعيــة 
إنســان للســنة الخامســة علــى التوالــي كمــا طورنــا مســاهمات نوعيــة وإنســانية لخدمــة المجتمــع وتعزيــز 

القيم الوطنية.

المسؤولية االجتماعية

رمضــان  شــهر  فــي  إطالقهــا  تــم  تطوعيــة  مبــادرة  هــي 
المبارك لعام ٢٠١٩م تحت مظلة "رمضان العطاء" واستمرت 
بفضــل هللا حتــى اآلن. و تهــدف المبــادرة إلــى ترميــم وإعــادة 
يقــوم  المتعففــة حيــث  المتهالكــة لألســر  المنــازل  تهيئــة 
عــدد مــن المتطوعيــن مــن كافــة أفــراد المجتمــع بالعمــل 
ســعيًا لتنميــة روح المبــادرة والعطــاء وتعزيــز روابــط األخــوة 

بين أفراد المجتمع. 

مبادرة مجتمع واحد من سهل
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المسؤولية اإلجتماعية 

ــز للحــوار  ــور عبــدهللا الفــوزان عضــو مجلــس الشــورى وأميــن عــام مركــز الملــك عبدالعزي بحضــور الدكت
فــازت مبــادرة مجتمــع واحــد مــن ســهل بالمركــز االول فــي ملتقــى التطــوع المتخصــص والمحتــرف 

لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية و التنمية اإلجتماعية

مبادرة مجتمع واحد من سهل تحقق المركز االول في ملتقى

التطوع المتخصص والمحترف لتحقيق رؤية ٢٠٣٠
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يتقــــدم رئيــــس وأعضــــاء مجلــــس اإلدارة بالشــكر للســــادة المســــاهمين الكــــرام 
وللرئيــــس التنفيـــذي للشـــركة ولكافـــة منســـوبي الشـــركة لدعمهـــم ومســـانتدهم 
ولعطائهـــم غيـــر المحـــدود الــــذي أســــهم  فــــي تطويــــر الشــــركة وتحقيــــق أهدافهــــا.

وهللا ولي التوفيق،،،،

يتقــــدم رئيــــس وأعضــــاء مجلــــس اإلدارة بالشــكر للســــادة المســــاهمين الكــــرام 
وللرئيــــس التنفيـــذي للشـــركة ولكافـــة منســـوبي الشـــركة لدعمهـــم ومســـانتدهم 
ولعطائهـــم غيـــر المحـــدود الــــذي أســــهم  فــــي تطويــــر الشــــركة وتحقيــــق أهدافهــــا.

وهللا ولي التوفيق،،،،

يوسف بن عبداهللا الشالش


