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التقرير السنوي

فتحــت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية آفاًقــا أوســع 
أمــام فــرص مشــاركة القطاعيــن العــام والخــاص، بمــا 
أكبــر  فرصــ»  وإتاحــة  تنوًعــا،  أكثــر  اقتصــاًدا  يضمــن 
للتنميــة المســتدامة. يمثــل قطــاع ا�ســكان بــال شــك 
ــد مــن  ــذي يزي مرتكــز³ مهمــ» علــى خارطــة التنميــة، ال
أهميــة دور شــركات التمويــل العقــاري علــى صعيــد 
التنميــة وتمكيــن المواطنيــن مــن تملــك المســاكن 

بكل يسر وسهولة.

على  المساكن  لتمويل  السعودية  الشركة  عملت 
تطوير خطة عمل واستراتيجية مالئمة لرؤية المملكة 
ولضمان تحقيق ا�يرادات المستهدفة، وذلك تماشي» 
مع أحد ا�هداف الواردة في رؤية 2030 وهو رفع نسبة 
عبر   2022 العام  بحلول   %60 إلى  المنازل  تملك 
تطوير قطاع التمويل السكني ورفع مساهمته في 

زيادة الناتج الوطني المحلي.

من المتوقع نمو حجم قطاع التمويل السكني من 
مليار   500 إلى  ليصل  العام  هذا  ريال  مليار   280
بحلول العام 2020 في ظل سعي وزارة االسكان على 
تمكين جهات التمويل من تقديم حلول تمويلية أكثر 
تنوع» لعدد أكبر من المواطنين، لذلك فقد تم تطوير 
االستراتيجية لتتواكب مع اتجاهات السوق المتوقعة 

والمؤشرات االقتصادية للفترة المقبلة.

التزامات برنامج االسكان لعام 2020
• االســتفادة مــن فــرص التمويــل العقــاري الممكنــة مــن خالل رفــع إجمالــي القــروض العقاريــة القائمــة 

إلــى 502 مليــار ريــال ســعودي.
• خفض النسبة بيـن متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي الى 5 اضعاف.

• زيادة نسبة تملك المنازل بيـن المواطنين السعوديين إلى %60.
ساهمت هذه المبادرات بتوجيه السوق نحو برامج التمويل المدعوم المقدمة من وزاة االسكان وصندوق 
التنمية العقارية، وعليه  فقد تم إطالق منتجين منها وهما (الوحدات الجاهزة من السوق والوحدات 
الجاهزة من وزارة االسكان والتي تمثل 55% من مبيعات برامج التمويل المدعوم). كما تعمل الشركة 

في العام 2020 على زيادة منتجات التمويل المدعوم لتغطية جميع البرامج. 
وعملــت الشــركة علــى تنفيــذ برامــج ومبــادرات متخصصــة لمواكبــة التحــول فــي ســوق التمويــل العقاريــة، 

وتطوير االجراءات الداخلية متضمنة رحلة العميل لتكون أسهل رحلة امتالك منزل.
وساهمت هذه التغييرات الى النتائج التالية

البارزة  االنجازات والتطورات  العديد من   2019 المساكن خالل عام  لتمويل  السعودية  الشركة  حققت 
بالرغم من التحديات التي شهدها القطاع العقاري والتمويلي.

لقــد انطلقنــا فــي رحلــة مــن أجــل تعزيــز كفــاءة أعمالنــا، وهــا نحــن نحقــق تقدمــا جيــد³ فــي تطبيــق 
ــم قيمــة أفضــل للمســاهمين، والعمــالء والموظفيــن  ــى تقدي ــدة، والتــي تهــدف إل اســتراتيجيتنا الجدي

والشركاء، وذلك يدعو للتفاؤل بمستقبل واعد وأكثر إشراقا للشركة.

ومن ا�هداف الرئيسية للشركة في عام 2020 هو رفع حصتها في السوق. ولتحقيق هذه الهدف يتعين 
لتسهيل  الرقمي  التحول  مشروع  وإكمال  العمالء  تجربة  لتحسين  العميل  رحلة  هيكلة  إعادة  علينا 
ا�جراءات على العمالء المحتملين، وتحديث نموذج العمل في المبيعات ومفهوم إشراك العمالء ولرفع 

المستوى التنافسي للشركة في السوق وفي برامج صندوق التنمية العقاري. 

كلمة
رئيس مجلس ا�دارة

15

نمو  بنسبة

%24

فـي اجمالي عقود التمويل فــــــــي 2019 
الـــــربع الـــرابع مقابل الربع الرابع في العام 

 .2018

الربع  الرابع

نمو  بنسبة

%69

فـــي اجمالي عقود التمويل فــــي 2019 
الـــربع الثالث مقابــــل الربـــع الثــالث فــي 

العام 2018. 

الربع الثالث 

االجراء  تحت  العقــــود  طلبــــات  متوســـــــط  زيادة  تمـــــــت 
Mمن متوسط 180 ملــيون الى 300 مليون.
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متوسـط  طلبات  العقود
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لمحة عامة حول الشركة
تأسســت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن (ســهل) فــي الريــاض وهــي 
شــركة مســاهمة (مقفلــة) مســجلة بمدينــة الريــاض بموجــب الســجل التجــاري 

رقم :1010241934 وتاريخ 1428/12/22هـ الموافق 2008/01/01م. 

كمــا أن الشــركة مرخصــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لمزاولــة 
نشــاط التمويــل العقــاري بموجــب الترخيــص رقــم 14/ع ش/ 201403 وتاريــخ 

04/27/ 1435هـ الموافق 2014/2/27م.

رأس مــال الشــركة 1,000,000,000 ريــال ســعودي مدفــوع بالكامل ومقســم 
إلى 100 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 ريال سعودي.

رأس المال (ريال)عدد ا�سهماالسم

40,000,000

15,000,000

09,000,000

08,000,000

06,000,000

05,000,000

06,000,000

05,000,000

04,000,000

02,000,000

100,000,000

البنك العربي الوطني

شركة دار ا�ركان

شركة مملكة التقسيط

يوسف بن عبدا� الشالش

هذلول بن صالح الهذلول

مؤسسة التمويل الدولية

طارق بن محمد الجار ا�

عبداللطيف بن عبدا� الشالش

شركة انماء المدن

شركة دعائم الخليج

المجموع

400,000,000

150,000,000

90,000,000

80,000,000

60,000,000

50,000,000

60,000,000

50,000,000

40,000,000

20,000,000

1,000,000,000

وتتمثــل ا�هــداف الرئيســية للشــركة فــي تقديــم حلــول التمويــل العقــاري المبتكــرة 
 Ìوتوفيرهــا لقطــاع ا�فــراد وفقــ» لمعاييــر الشــريعة االســالمية. متســلحون بعــون ا

وتوفيقه ومن ثم بالخبرات العريقة التي تتملكها الشركة.
 

 تعتــز الشــركة بشــراكتها مــع البنــك العربــي الوطنــي وشــركة دار ا�ركان ومؤسســة 
التمويل الدولية.

كمــا تضــم الشــركة نخبــة مــن الموظفيــن المدربيــن وفريــق تنفيــذي محتــرف يتألــف 
مــن مجموعــة مــن الكفــاءات المتميــزة مــن ذوي الخبــرات الدوليــة فــي مجــال التمويــل 

العقاري .

كمــا تتمتــع الشــركة بهيكلــة تقنيــة مميــزة وحديثــة ترتكــز علــى آخــر مــا توصلــت إليــه 
صناعــة تقنيــة المعلومــات لضمــان رضــا عمالئهــا، وهــو الهــدف الســامي الــذي تعمــل 

الشركة دوم» على تحقيقه. 
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ا�ستاذ/ يوسف عبدا� الشالش
رئيس مجلس ا�دارة

الدكتور روبير مارون عيد
نائب رئيس مجلس ا�دارة

ا�ستاذ/ أيهم بن محمد اليوسف
عضو مجلس ا�دارة

ا�ستاذ/ عبداللطيف بن عبدا� الشالش
عضو مجلس ا�دارة

الدكتور/ أحمد بن صالح الدحيالن
عضو مجلس ا�دارة

ا�ستاذ/ خالد عبدالرحمن أبانمي
عضو مجلس ا�دارة

ا�ستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد
عضو مجلس ا�دارة

 
ا�ستاذ / زياد الشعار

عضو مجلس ا�دارة  
ا�ستاذ / كمال الخضر

عضو مجلس ا�دارة

ا�ستاذ/ عبيد عبدا� الرشيد
عضو مجلس ا�دارة

تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامة العادية فــي 2019/11/25م لتعيين رئيس ونائب رئيس 
وأعضــاء مجلــس ا�دارة للــدورة الجديــدة التــي تبــدأ مــن تاريــخ 2019/11/28م لمــدة ثــالث 

سنوات. 

اعضاء مجلس ا�دارة
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الرؤية

رؤيتنا
نهــدف إلــى أن نكــون االختيــار ا�ول بيــن مقدمــي حلــول التمويــل العقــاري المتوافــق مــع الشــريعة 

ا�سالمية للمواطنين والمقيمين، وتحقيق أحالمهم في امتالك منزل مناسب.
نسعى دائم» أن نصبح أحد أبرز رواد شركات التمويل العقاري وا�كثر تميز³ بينها بالمملكة.

نفخــر بقيمنــا المســتمدة مــن تعاليــم الشــريعة ا�ســالمية، ممــا يمكننــا مــن قيــادة الســوق المحلــي 
وا�قليمــي عبــر التميــز فــي كل المعاييــر والممارســات �تاحــة الفرصــة للمواطنيــن والمقيميــن مــن 
إمتــالك المنــزل المناســب، ويأتــي ذلــك عبــر تقديــم منتجــات تمويــل متنوعــة ومتوافقــة مــع الشــريعة 

ا�سالمية.

مهمتنا
ــر كفــاءة بيــن منافســينا مــن  ــة ا�ســهل فــي المملكــة وا�كث ــى أن نكــون الجهــة التمويلي نهــدف إل
خــالل تطبيــق أفضــل الممارســات فــي قطــاع ا�عمــال وعبــر االســتفادة مــن نقــاط قوتنــا ومــن شــركائنا 

بينما يتم إدارة المخاطر المستقبلية بفعالية.
ونســعى إلــى تطويــر معاييــر مثاليــة جديــدة ترتكــز علــى مســتويات عاليــة مــن الخبــرة والكفــاءة 
والقيــم، وأفضــل الممارســات المهنيــة لتســهيل آليــات التمويــل العقــاري واعتمــاد أحــدث تقنيــات 

التمويل.

قيمنا
تقــّدر الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن موظفيهــا وعمالءهــا ومســاهميها، لــذا تحــرص إدارة 

الشركة على ضمان وجود القيم التالية:
1- ا�دارة السليمة: للمخاطر، االئتمان والكفاءة العملية.

2- فريق العمل: بيئة عمل صحية والتعاون بين الموظفين.
3- ا�خالق: االحترام، الثقة، الشفافية وا�مانة (النزاهة).

4- ا�دارة: إعالء قيمة مجموعة الحلول المقدمة والعالمة التجارية.
5- التمحــور حــول العميــل: تقديــم آليــات عمــل ُمبســطة، قــرارات ســريعة وصحيحــة، والتعامل معه 

بشكل عادل.
6- تؤخذ هذه القيم بعين االعتبار يومي» عند اتخاذ القرارات.

7- على كل مدير أن يكون مثاالً يحتذى به.

تــم اختيــار هــذه القيــم تماشــي» مــع مصداقيتنــا وجهودنــا الحثيثــة والمســتمرة لكــي يكــون رضــا 
العميل وتلبية احتياجاته على رأس أولوياتنا.

وذلــك مــن أجــل حرصنــا علــى اتخــاذ القــرارات الســليمة وتقديــم أفضــل الخدمــات للمســتفيدين. كمــا 
ــى تحقيــق تطلعاتهــم نحــو النمــو والنجــاح المســتمرين بمــا يتوافــق مــع مبــادئ الشــريعة  نهــدف إل

ا�سالمية.

المهمة

القيم
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االستـــــــــــــراتيجــيـــــــــــــــــة

الحلول التمويلية ا�كثر تنوع®
 تحــرص الشــركة علــى تطويــر قدراتهــا لتصبــح االختيــار ا�فضــل 
فــي تقديــم الحلــول التمويليــة المتوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة 
تقدمهــا  التــي  المنتجــات  تنــوع  خــالل  مــن  لÖفــراد  ا�ســالمية 
بحيــث تغطــي كافــة الشــرائح بمــا فيهــا المتقاعديــن مــن القطــاع 

الخاص والحكومي.

تحسين تجربة العميل
عملــت الشــركة علــى زيــادة تطويــر إدارة العمليــات والمنتجــات 
الراغبيــن  المحتمليــن  العمــالء  واحتياجــات  تطلعــات  لتلبيــة 
الشــركة  أنظمــة  تطويــر  إلــى  با�ضافــة  العقــاري،  بالتمويــل 
تســريع  علــى  تســاعد  متقدمــة  أدوات  باســتحداث  التقنيــة 

العمليات وا�جراءات، مما يؤدي إلى تحسين تجربة العميل.

تطوير العالقات مع الجهات ذات العالقة
بيــن  المشــتركة  العالقــة  تطويــر  إلــى  الشــركة  تســعى  كمــا 
ــة والشــركة  ــة العقاري الشــركة ووزارة ا�ســكان وصنــدوق التنمي
الوطنيــة لØســكان والجهــات ا�خــرى ذات العالقــة، لتوســيع إطــار 
المصالــح  يخــدم  ممــا  والمنتجــات  المجــاالت  وتنويــع  العمــل 
وا�هــداف  بالمبيعــات  ابتــداًء  ا�طــراف،  كافــة  مــع  المشــتركة 
المنتجــات  وتطويــر  التقنــي  الربــط  نظــام  وتطويــر  اليوميــة 

لخدمة أكبر عدد ممكن من العمالء.

التسويق
ومتنوعــة  فريــدة  تســويقية  خطــط  علــى  الشــركة  عملــت 
معتمــدة علــى الوســائل الحديثــة فــي التســويق الرقمــي، بحيــث 
المنصــات  اســتغالل  فــي  الممارســات  أفضــل  اســتخدام  يتــم 
الرقميــة، كمــا أن الشــركة طــورت خطــة للتســويق الجغرافــي 
لتغطيــة أكبــر شــريحة ممكنــة مــن العمــالء المحتمليــن فــي 

السوق السعودي.

الفئات المستهدفة
تحــرص الشــركة علــى التنــوع فــي اســتقطاب العمــالء مــن جميــع 
الســوق  فــي  شــريحة  أكبــر  إلــى  الوصــول  لضمــان  الفئــات، 
الســعودي، كمــا تعمــل الشــركة علــى التركيــز علــى اســتقطاب 
والتعليمــي  الصحــي  القطــاع  فــي  الموظفــات  الســيدات  فئــة 
توعويــة  بحمــالت  وذلــك  والخــاص،  الحكومــي  والقطاعيــن 
لديهــم،  الوعــي  لزيــادة  الســكني  التمويــل  عــن  وتعليميــة 
ــة أهــداف نمــو المبيعــات خــالل الثــالث  ووضعــت ا�دارة التنفيذي

سنوات وفق» لخطة العمل.
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ــل  ــرز وأقــدم شــركات التموي ــل المســاكن واحــدة مــن أب تعتبــر الشــركة الســعودية لتموي
العقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وتحقيقــ» لتطلعــات ُمســاهمي الشــركة حــول 
بحــث واقــع ا�داء التشــغيلي والعوامــل المؤثــرة فيــه خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة. تــم 
بيــن  والثغــرات  والمزايــا  والضعــف  القــوة  نقــاط  لتقييــم  وتحليــل شــامل  دراســة  إجــراء 
المنافســين. وبّينــت هــذه الدراســة المميــزات التنافســية للشــركة بســبب عــدة عوامــل 
االئتمــان  الســعودي حــول معاييــر  العربــي  النقــد  لوائــح مؤسســة  أهمهــا:   2015 منــذ 
ونسبة ا�قراض لقيمة العقار(LTV) الذي أثر سلب» على السوق العقاري. حيث أدى ذلك إلى 
عــدم االســتقرار فــي ا�داء وركــود³ نتيجــة لعوامــل عــدة مثــل انخفــاض حركــة الســوق 

العقارية.

لذلــك أصبحــت إعــادة الهيكلــة الشــاملة ضــرورة الســتعادة مكانــة وهويــة الشــركة فــي 
تخــص:  التــي  المهمــة  الجوانــب  ا�عمــال  قطــاع  فريــق  درس  كمــا  الســعودية.  الســوق 
البشــرية،  القــوة  المبيعــات،  اســتراتيجيات  المنتجــات،  عــروض  التســويق،  اســتراتيجيات 
واعتمــاد التكنولوجيــا بمــا فــي ذلــك التحــول الرقمــي وا�تمتــة للعمليــات والتطبيقــات 

كجزء من سعي الشركة إلى التفّوق في العام (2019).

تهــدف هــذه التغييــرات إلــى مواكبــة متطلبــات الســوق، كمــا أنهــا توضــح الخطــة التــي مــن 
خاللهــا تعــزز الشــركة مكانتهــا فــي ســوق التمويــل العقــاري والتحســين المســتمر خــالل 

عام 2019.

قطـــــــــــاع ا�عمــــــال



الشــركة إعالميــا وتســويقيا، وإبــراز صورتهــا  التســويق واالتصــال بخدمــة  يهتــم قطــاع 
والتعريــف بدورهــا فــي ســوق التمويــل العقاريــة، كمــا يعمــل قطــاع التســويق علــى تحقيــق 
أعلــى قــدر ممكــن مــن التعــاون والتنســيق مــع الهيئــات والجهــات الحكوميــة لتوعيــة 
وتثقيــف العمــالء ورفــع وعيهــم المالــي والتمويلــي، با�ضافــة إلــى تنميــة العالقــة بيــن 

منسوبي الشركة بهدف تأصيل شعور ا�نتماء واالعتزاز بالشركة. 

يركــز عمــل قطــاع التســويق علــى دعــم ومســاندة جميــع ا�دارات فــي الشــركة مــن خــالل 
خطــط  وبنــاء  والتحديــات  وا�هــداف  النقــاط  وتحديــد  منتظــم  بشــكل  الســوق  دارســة 
العمــل ومشــاركتها مــع ا�دارات ا�خــرى، و مراجعــة السياســات واالجــراءات المتبعــة فــي 
الشــركة وقيــاس مــدى تأثيرهــا علــى العمــل، ممــا يســاهم فــي إعــادة هيكلــة مناســبة، 

وربطها بسياسات الشركة وإدارة المخاطر وخطط عمل الشركة. 

المقدمــة ومــدى  التنافســية  والميــزات  المنتجــات  بمراجعــة  التســويق  إدارة  ُتعنــى  كمــا 
جاذبيتهــا فــي الســوق، ووضــع مقترحــات تتالئــم مــع الســوق العقــاري والفئــات والشــرائح 
المســتهدفة، كمــا يتــم تصميــم الحمــالت التســويقية وإدارتهــا والتــي تهــدف إلــى إيصــال 
رســالة هامــة تحمــل قيمــة تنافســية مميــزة للشــرائح المســتهدفة، كمــا تهــدف ا�دارة إلــى 

رفع مستوى الوعي بقطاع التمويل العقاري، عبر رسائل توعوية واضحة.

إدارة التســــويـــق واالتـــصـــال
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االعـــــالم الــرقـــمـــي 

نصيحة حول المسكنإعداد 1150 منشور إعالمي  

نشر أكثر من

تويتر 11 ألف متابعا
 و21 ألف مشاهدة 

انستقرام 5.2 الف متابع»
و12 ألف مشاهدة

يوتيوب 2.5 متابع»
 متابع على النحو التالي و4.7 ألف مشاهد

بلــــغ عدد المتابعين

المشاركة في 3 ايام وطنية للسعودية
واالمارات والكويت ومملكة البحرين

680
الـــف

%31 وأسهمت في رفع إجمالي
مبيعات العام 2019 إلى

أثمرت هذه االنشطة الى زيادة زيارة
لموقع الشركة االلكتروني الى

ا�بحاث التسويقية
طــورت الشــركة العديــد مــن ا�بحــاث التســويقة الخاصــة بهــا لتحديــد 
ا�جراءات الضرورية على أســس علمية، ومن أهمها دراســة ســلوك 

العميل، مما نتج عنها عدة مبادرات وبرامج داخل الشركة. 

 العالمة التجارية والهوية
والهويــة  التجاريــة  العالمــة  اســتراتجية  تطويــر  علــى  العمــل  يتــم 

وإعادة استخدام الشعار في القنوات الرقمية.

المزايا المقدمة 
طــورت الشــركة رســائل قويــة تجــذب اهتمــام العميــل تعــرض فيهــا 

المزايا المقدمة.

رحلة العميل 
تحســين تجربــة العميــل مــن خــالل ا�هتمــام بــكل مراحــل تعامــل 
ــة  ــى مرحل ــم الطلــب إل ــة تقدي ــدء³ مــن مرحل العميــل مــع الشــركة، ب

توقيع العقود.

التسويق الرقمي 
ــم إنشــاء اســتراتيجية للتســويق الرقمــي �يصــال رســائل الشــركة  ت

التوعوية والتثقيفية والتجارية من خالل المنصات التفاعلية.

الوصول
مثــل  واســتخدامها  الحديثــة  التكنولوجيــا  إلــى  الوصــول  زيــادة 

ا�نترنت والرسائل النصية القصيرة.

التواصل التفاعلي  
التقنيــات  واســتخدام  أكبــر،  بشــكل  العميــل  إلــى  الوصــول  إتاحــة 
الحديثــة عبــر تقديــم طلــب التمويــل ومتابعتــه الكترونيــا مــن خــالل 

مركز االتصال التشاركي.

الربط التقني
عبــر  المنصــات  أكبــر  مــع  التقنــي  الربــط  عمليــات  الشــركة  أتمــت 

ا�نترنت، لتسهيل الوصول الى خدمات الشركة.



التواصل والعالقات العامة
وعلى صعيد االتصال، سٌتعنى ا�دارة بكٍل من االتصالين: الداخلي، والخارجي، حيث يرتكز 
بعض  توفير  عبر  الشركة  ومنسوبي  ومساهمي  موظفي،  فئة  على  الداخلي  االتصال 
على  الخارجي  االتصال  سيرتكز  فيما  االجتماعية،  المناسبات  ودعم  الالزمة  المعلومات 
التواصل مع وسائل ا�عالم من صحف ورقية، وإلكترونية، وقنوات تليفزيونية، وإذاعية، عبر 
توفير ا�خبار الصحافية التي تدعم جهود الشركة، وُتبرز حجم ا�عمال التي تقوم بها. هذا 
با�ضافة إلى ا�تصال الخارجي عبر منصات شبكات التواصل االجتماعي. وذلك عبر مشروع 

حيوي جديد سيرّكز على المحتوى بما يعزز من قيمة وسمعة الشركة.

مركز التواصل التفاعلي
يعد مركز مشاركة العمالء نموذًجا جديًدا لنهج العمالء من خالل استخدام قنوات مختلفة 

�نشاء قنوات اتصال جديدة وزيادة معدل الوصول والتحويل لدينا.
سيقوم مركز مشاركة العمالء بالتعامل مع المجاالت التالية:

•المكالمات الصادرة.
• القنوات الرقمية.
• المحادثات الحية.
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يتــم تحديــث السياســة وا�جــراءات الخاصــة بوحــدة مركــز االتصــال وقســم خدمــة العمــالء 
ومديــري حمايــة المســتهلك لتتوافــق مــع التغييــرات والتحســينات الداخليــة المســتمرة 
وتطبيــق للوائــح مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ا�خيــرة المتعلقــة بقســم خدمــة 

العمالء.

أهم إنجازات قسم خدمة العمالء خالل عام 2019:
• تــم إنشــاء آليــة لقيــاس أداء خدمــة العمــالء ومســتوى خدمــة مركــز االتصــال ومراقبتهــا. 
جــودة  بســهولة  لتتبــع  الداخليــة  المعنيــة  بــا�دارات  اÜن  العمــالء  خدمــة  نظــام  يرتبــط 

وسرعة االستجابة للطلبات والشكاوى.
التراخيــص والتخليــص والتســوية  اليوميــة مثــل:  • أتمتــة معظــم المهــام التشــغيلية 

المبكرة.
• تم إنشاء تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي تلقائي» من خالل النظام.

• وصل مستوى خدمة مركز االتصال إلى 97% في الربع الثالث والرابع مقابل %47 
و41% والربع ا�ول والثاني من عام 2019.

إدارة العــنــايــة بــالــعــمــالء
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المعيشــة  تكاليــف  الرتفــاع  الشــركة  أمــام  تحديــ»  العمــالء  متعثــرات  تحصيــل  يعتبــر 
والمتغيــرات االقتصاديــة التــي طــرأت مؤخــرا، وهــو مــا أدى لتعثــر بعــض العمــالء عنــد ســداد 
إلتزاماتهــم تجــاه الشــركة. قامــت الشــركة بإعــادة تنظيــم المهــام والمســؤوليات الداخليــة 
بــإدارة التحصيــل كمــا تــم التعاقــد مــع مكاتــب محامــاة واصــدار الــوكاالت الشــرعية ممــا 
يمكنهــم مــن متابعــة الدعــاوى القائمــة ورفــع عــدد أكبــر مــن الدعــاوى والمطالبــات علــى 

العمالء المتعثرين في السداد.

إدارة الــتــحــصــيــل
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• تم تعزيز عملية االئتمان من أجل تحسين ا�وقات الالزمة �نجاز العمل.
العاملين  لقطاع  االئتمان  تقييم  تعزيز  أجل  من  بيان  شركة  مع  اتفاقية  توقيع  تم   •

لحسابهم الخاص.
• تم تنفيذ جميع متطلبات مبادئ التمويل المسؤول للحفاظ على التزام الشركة بلوائح 

مؤسسة النقد العربي السعودي الجديدة.
• تم تحديث سياسة االئتمان من أجل تخفيف المخاطر مع ا�خذ في االعتبار التنافسية مع 

الجهات التمويلية ا�خرى.
قبل  ما  مرحلة  في  للعميل  ا�ئتماني  الوضع  لدراسة  (قرار)  مشروع  على  العمل  جاري   •

تنفيذ عملية التمويل.

إدارة االئتمان 



• توفير خدمات تقنية المعلومات بنسبة تصل إلى 99% فيما يتعلق با�نظمة.
المناســب وبالتالــي ضمــان  الوقــت  فــي  التحصيــل  • معــدل دقــة عاليــة �نشــاء ملفــات 

تحصيل ا�يرادات الصحيحة.
• التقاريــر وتتبــع شــكاوى العمــالء والتحســينات التــي تقدمهــا خدمــة مركــز االتصــال للــرد 

اÜلي .
• تحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات وفق» للمعايير الدولية.

• تطوير وتنفيذ الضوابط الفنية وا�منية.
• تقييــم تحليــل الفجــوة الشــامل للحوكمــة والسياســات والعمليــات والتكنولوجيــا وفقــ» 

لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.
• تطوير السياسات واالستراتيجيات وعمليات ا�من السيبراني.

 .(AMLOK)دمج أنظمة الشركة مع نظام صندوق التنمية العقارية وقرار ويقين و •
• دمــج جميــع أنظمــة الشــركة مــع IAM وPAM لضمــان وصــول ا�شــخاص المناســبين فــي 

المؤسسة إلى الموارد االتقنية المناسبة.
• الترقية إلى حل الرقمنة (تطبيقات الهاتف المحمول والمستندات والصور).

إدارة العمليات وتقنية المعلومات

إدارة ا�غالق واالفراغات 
تــم بنجــاح تنفيــذ العقــد الموحــد لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي إلــى جانــب أنظمــة 
التمويــل المســؤول لتتوافــق مــع إرشــادات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، وأيضــ» تــم 
إنشــاء وحــدة جديــدة تتعامــل مــع التمويــل المســؤول فيمــا يتعلــق باســتدعاء / إبــالغ 
العمــالء حــول شــروط وأحــكام العقــد، وأيضــ» توقيــع العقــود مــع العمــالء وفقــ» �رشــادات 

مؤسسة النقد العربي السعودي.

نحــن نســعى للوصــل �تمتــة متكاملــة لعمليــات ا�فــراغ وذلــك عبــر خدمــة (موّثــق) المقدمــة 
من وزارة العدل.

إدارة المشاريع والتطوير للنظام ا¼لي 
انتهــى القســم مــن تطبيــق نظــام ا�مــن الســيبراني لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي 
فــي إجــراءات إدارة التغييــر، كمــا تــم تطويــر عملياتنــا وإجراءاتنــا لتبســيط العمــل وتســخير 
أفضــل الممارســات فــي إدارة المشــاريع. تــم إنجــاز العديــد مــن المشــاريع بنجــاح وإنهائهــا 
خــالل عــام 2019، علــى ســبيل المثــال: مشــروع ا�يجــارة الثابتــة، االنتهــاء مــن الربــط التقنــي 
مــع منتجــات صنــدوق التنميــة العقاريــة، مثــل إدراج الدعــم ومبــادرة دعــم الدفعــة المقدمــة 
للعســكريين فــي الخدمــة، منتــج التمويــل مقابــل الرهــن. مشــروع التحــول الرقمــي حيــث 
نعمــل عليــه ليتــم إنهائــه قبــل نهايــة العــام، وإطــالق نظــام مكافحــة غســل ا�مــوال، 

ومنتج البيع على الخارطة.
مــع بدايــة ســنة 2020 ســوف يكــون التحــول الرقمــي شــامًال لجميــع االقســام فــي الشــركة 
بهــدف تســريع العمليــات وتســهيلها، وتيســير الخدمــات وفقــ» لمبادرتنــا المقترحــة اليقــاف 
االســتخدام الورقــي فــي الشــركة. سيشــمل ســير العمــل الرقمــي إدارة المشــاريع وجميــع 
إدارات الشــركة ا�خــرى حيــث تتمثــل هــذه المبــادرة فــي إتاحــة جميــع ا�جــراءات آليــ» ممــا 

يعني تحّول أسرع ،ا�رشفة التلقائية، موافقة وردود فورية. 
كمــا نخطــط فــي عــام 2020 لتطبيــق نظــام إدارة ا�داء، والــذي يتضمــن مؤشــرات ا�داء 

ا�ساسية وقياس ا�داء الخاص بأهداف الشركة. 
متطلعيــن الحصــول علــى الدعــم والمســاندة مــن الجميــع  لتحقيــق مــا نســعى اليــه خــالل 

عام 2020.
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 ،SAS أكمل قسم إدارة المخاطر خالل عام 2019 تقاريرالمحافظ بالكامل باستخدام نظام
وهــو أحــد أفضــل النظــم التحليليــة وا�حصائيــة. كمــا تعــد إدارة المخاطــر تقريــر المخاطــر 
ربــع الســنوي الــذي تــم مشــاركته مــع مؤسســة النقــد العربــي الســعودي باعتبــاره أحــد 
المتطلبــات التنظيميــة. كمــا قامــت إدارة المخاطــر خالل الربع الرابــع من عام 2019 بتحديث 
نمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة والتحقــق مــن صحتهــا، ويتــم التحقــق مــن الصحــة 
في العملية النهائية مع المستشار المحاسبي ديلويت (Deloite & Touché) قبل المراجعة 

من قبل المراجع الخارجي.

إدارة المخاطر





يتمحــور دور قطــاع المــوارد البشــرية والمســاندة ا�داريــة حــول وضــع خطــط اســتراتيجية 
وتشــغيلية الســتقطاب الكفــاءات الســعودية المناســبة وتطويرهــا والمحافظــة عليهــا، 
إلــى تقديــم الدعــم والمســاندة ا�داريــة لكافــة قطاعــات الشــركة. كمــا ينفــذ  با�ضافــة 
وتحفيــز  والقياديــة  الفنيــة  المهــارات  وتطويــر  بتدريــب  تتعلــق  تدريبيــة  برامــج  القطــاع 
الموظفيــن لتحقيــق أعلــى النتائــج بمــا يتناســب مــع أهــداف الشــركة ويحــرص القطــاع 
كذلــك علــى تحقيــق نســب الســعودة فــي جميــع قطاعــات الشــركة والتــي بلغــت بشــكل 
إجمالــي 84% فــي نهايــة عــام 2019م، با�ضافــة إلــى تطويــر قطــاع المخاطــر وقطــاع 
مــن  المقــررة  اللوائــح  الشــركة وكذلــك  فــي  التطــور  مــع حجــم  يتناســب  لكــي  االلتــزام 

مؤسسة النقد العربي السعودي .

إدارة الــمــوارد الــبــشــريــة
أساسية  وظيفة  هو  ا�لتزام  نعتبر  المساكن،  لتمويل  السعودية  الشركة  في  نحن، 
لشركتنا. نحن فخورون بأن موظفينا هم أهم ما نملك من ا�صول. ونقوم بتعزيزشركتنا 
من خالل االلتزام كثقافة أكثر من مجرد مسؤولية. وظيفة ا�لتزام مهمة للشركة �نها 
تمنحنا نحن فريق العمل  والعمالء ا�من بنشاط الشركة وسالمته. ويتم تحقيق ذلك من 
إدارة  تقوم  وأهميته.  ا�لتزام  دور  حول  والفعالة  الكافية  والتوعية  التدريب  توفير  خالل 
التدريبية  الدورات  من  قائمة  بإعداد  المساكن  لتمويل  السعودية  الشركة  في  ا�لتزام 
زيادة  على  لمساعدتهم  المستويات  جميع  على  الشركة  لموظفي  التوعوية  والمواد 
بالتالي  ستساعدهم  والتي  با�لتزام  المتعلقة  الموضوعات  من  العديد  في  معرفتهم 

على تحسين ثقافتهم وسلوكهم  فيما يخص ا�لتزام.

كما تم أيض» إصدار دليل لوائح ا�لتزام ليحتوي على جميع السياسات وا�جراءات وغيرها 
بواجباتهم  القيام  من  الموظفين  لتمكين  با�لتزام  المتعلقة  الهامة  الموضوعات  من 
وا�لتزام لكافة القواعد وا�نظمة الخارجية والداخلية. كما ستواصل إدارة ا�لتزام العمل 
على الحمالت التوعوية لضمان أن يكون كل موظف في شركتنا على دراية بمسؤولياته 
العربي  النقد  مؤسسة  عن  الصادرة  واللوائح  والقواعد  بالقوانين  االلتزام  إن  وواجباته.  
الرقابية، وكذلك سياسات وتعليمات الشركة السعودية  السعودي وغيرها من الجهات 
لتمويل المساكن هي مسؤولية كل واحد منا حيث أن كل شخص يعتبر مسؤول عن أي 
إلى ذلك، فإننا نتوقع من  با�ضافة  ا�لتزام.  للوائح  انتهاك  أو  أو تجاوز  التصرف  سوء في 
الجميع ا�بالغ عن أي أنشطة مشبوهة أو انتهاكات للقواعد وا�نظمة في إداراتهم أو إدارة 
ا�لتزام،  إدارة  مدير  في  ممثلة  ا�لتزام،  إدارة  بأن  العلم  ُيرجى  آخر³،  وليس  أخيرا  ا�لتزام. 
يسعدهم دائما تقديم النصح والدعم لك في حال كنت بحاجة إلى أي مساعدة. ونحن 
على ثقة بأننا جميعا في الشركة السعودية لتمويل المساكن سنساند بعضنا البعض 
العربي  النقد  مؤسسة  بتعليمات  تام»  التزام  ملتزمة  شركتنا  لتكون  جهودنا  ونضافر 

السعودي. 

إدارة االلــتــزام
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الحقوق،  على  والحفاظ  القضايا  في  المرافعة  هي  القانونية  ا�دارة  مسؤوليات  أهم  من 
حقوق  على  يؤثر  ال  بما  المناسب،  وا�سلوب  بالوقت  القضايا  حسم  لمبتغى  للوصول 
كافة  في  والمشورة  النصح  تقديم  في  رائد  بدور  نقوم  إذ  الشركة،  وسمعة  وسالمة 
المجاالت القانونية وتوفير الحماية القانونية من خالل فريق القسم القانوني ذوي الكفاءة 
والخبرة من الناحية العلمية وا�كاديمية والعملية كما يختص فريقنا بتقديم االستشارات 
والفتاوى القانونية، وحل النزاعات بين الشركة وعمالئها ودي» أو صلح». كما تقوم ا�دارة 
والقرارات  الداخلية  اللوائح  وكتابة  االنتهاء،  عند  وصياغتها  العقود،  مسودات  بإعداد 
ال  وبما  الشركة  مصلحة  مع  يتوافق  بما  العمل  تنظيم  لوائح  وإعداد  صياغتها،  وإعادة 
للمنشأة  والتنظيمية  ا�دارية  الهياكل  على  القانوني  وا�شراف  العمل،  نظام  يخالف 
والمكافآت  ا�جور  سياسات  ووضع  الوظيفية  والكوادر  والسلم  الوظيفي  والوصف 

بالتنسيق مع ا�دارات ذات الصلة.

الرؤية القانونية
نسعى إلى توفير منظومة قانونية على مستوى عال من الكفاءة والدراية في التعامل 
مع االستشارات والمنازعات والقضايا، وتعمل بصورة احترافية ومهنية عالية وفق» لطبيعة 
االعمال التمويلية والعقارية وما يتناسب مع ا�نظمة والتعليمات من الجهات التنظيمية، 

وتطبيق أخالقيات العمل الرفيعة بما يراعي الكفاءة وبما يحقق مصلحة العمل.

ا�دارة القانونية
كما تعنى ا�دارة القانونية بالمهام التالية

• متابعة القضايا الكتروني» أمام لجنة المنازعات التمويلية.
• التنسيق ومتابعة ا�داء مع المكتب الخارجي للمحاماه.  

• إستالم وتسليم أصول السندات �مر من محاكم التنفيذ لمعاينة أصل السندات. 
• توقيع ا�تفاقيات مع العمالء بعد إتخاذ ا�جراء القانوني ضدهم. 

• متابعة القضايا بالدوائر الحكومية وبعض أقسام شرطة فيما يخص ا�جراءات القانونية 
كمدعي ومدعى عليه. 

• متابعة طلبات ا�مهال حتى يتم تنفيذها.
• تزويد المكتب الخارجي بالمستندات المطلوبه من القضاء.

• المساهمة بشكل فعال في عملية تحصيل الديون من العمالء المتعثرين وذلك بالرفع 
أمام محكمة التنفيذ والقضاء العام ولجنة الفصل بالمنازعات التمويلية.

المشاريع التي تسعى ا�دارة لتحقيقها في 2020:
تســعى ا�دارة بالتعــاون مــع قســم تقنيــة المعلومــات علــى تطويــر نظــام مــن شــأنه أن 
يكــون أكثــر موثوقيــًة واعتمــاد³ يعمــل بمثابــة قاعــدة بيانــات لعمــالء قســم القانونيــة 
دوري  بشــكل  التقاريــر  وعمــل  الصــادرة  وا�حــكام  الجلســات  وأرشــفة  ملفاتهــم  لحفــظ 

.Ìودقيق ومن المتوقع تسليمه بداية عام 2020 بإذن ا
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جودة العمل القانوني
وإتقانه

مستوى العمل
ا�جرائي وأسلوبه

سرعة إنجاز ا�عمال التي تتعلق
بالعناية بعمالء الشركة

مراعاة الدقة والكفاءة في
أداء المهام القانونية

ركائز العمل القانوني 



تم عقد الجمعيات التالية للمساهمين خالل العام المالي 2019م كما يلي:
1- الجمعية العامة العادية السنوية في 8 مايو 2019م.

ا�دارة  مجلس  أعضاء  لتعيين  م   2019 نوفمبر   25 بتاريخ  العادية  العامة  الجمعية   -2
للدورة الجديدة التي تبدأ في 28 نوفمبر 2019 لمدة ثالث سنوات.

الجمعيات العامة للمساهمين
1- عقد مجلس ا�دارة أربعة إجتماعات خالل العام 2019 م بحضور كامل أعضائه أصالة أو 

وكالة.
2- لم يتقاضى أعضاء مجلس ا�دارة أي مكافآت أو حوافز خالل العام المالي المنتهي في 

31 ديسمبر 2019 م.

مجلس ا�دارة
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اللــجــــان

اللجنة
التنفيذية

لجنة
المراجعة

لـجـنــة الترشيحات
والمكافآت

لـجـنــة ا�من
السبراني
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السيد/ إيهم اليوسف (رئيس اللجنة)
الدكتور/ أحمد بن صالح الدحيالن

السيد/ موريس بـنيدكت هوران
السيد/ جافري سكوت فيرجسون

السيد/ عبد ا�له بن صالح ّال الشيخ
السيد/ موريـس بـنيدكت هوران

عقدت اللجنة التنفيذية أحد عشر 
إجتماع» خالل العام 2019م بحضور

كامل عضويتها أصالة أو وكالة

السيد/ فارس بن إبراهيم الحميد (رئيس اللجنة)
السيد/ حـسـن بن عـلـي الــراشـــد

السيد/ نــادر بن حـسـن الـعـمـري
عضو في اللجنة حتى تاريخ  19 ديسمبر2019 حيث تم إعادة

تشكيل اللجنة لتتكون من ثالثة أعضاء فقط في الدورة 
الجديدة لمجلس ا�دارة

السيد/ كـيـفـن اوسـئـنــاش  
عضو في اللجنة حتى تاريخ 19 ديسمبر2019 حيث تم
إعادة تشكيل اللجنة لتتكون من ثالثة أعضاء فقط في

 الدورة الجديدة لمجلس ا�دارة
السيد/ كمال بن أمين خضر 

تم تعيينه عضو في الدورة الجديدة لمجلس ا�دارة

السيد/ أيهم بن محمد اليوسف
(رئيـس اللـجنـة)

السيد/ عبيد بن عبدا� الرشيد
السيد/ نادر العمري

عضو في اللجنة حتى تاريخ  19 ديسمبر2019
حيث تم استبداله بعضو مجلس  ا�دارة

 السيد/ كمال بن أمين خضر 
بالدورة الجديدة لمجلس ا�دارة)

عضو في اللجنة حتى تاريخ 19 ديسمبر2019 
حيث تم استبداله بعضو مجلس ا�دارة 

السيد/ زياد نعيم الشعار 
بالدورة الجديدة لمجلس ا�دارة)

لجنة إدارة المخاطر
واالئتمان 

السيد/ أحمد بن صالح الدحيالن
(رئيس اللجنة)

السيد/ فواز الكـسار
الدكتور/ محمد بن سليمان

       العقيل



لجنة المراجعة

المهام الرئيسية التي تؤديها لجنة المراجعة في العام 2019 هي ما يلي
1. البيانات المالية والسياسات المحاسبية.

2. الضوابط الداخلية.
3. الرقابة على وظيفة التدقيق الداخلي.

4. ا�شراف على وظيفة التدقيق الخارجي.
5. الرقابة على وظيفة االمتثال.

المالية  للسنة  سنوية  والربع  السنوية  المالية  التقارير  بمراجعة  المراجعة  لجنة  قامت 
إعداد  المستخدمة في  الرئيسية  االفتراضات  المراجعة بمراجعة  لجنة  2019، وقد قامت 
البيانات المالية وتحدت تلك االفتراضات الذاتية التي لها تأثير جوهري على البيانات المالية 
العادل  العرض  على  خاص  بشكل  المراجعة  لجنة  وركزت  للشركة.  المالية  والتقارير 
منطقية عوامل الحكم المطبقة ومدى مالءمة السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة 

في إعدادها.
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رقم اجتماع لجنة المراجعةتاريخ االجتماع
.Sl. Noرقم تاريخ االجتماع

ACM-01- 20191. 20-Feb-2019

ACM-02- 20192. 24-April-2019

ACM-03- 20193. 24-September-2019

ACM-04- 20194. 27-October-2019

ACM-04- 2019ACM-03- 2019ACM-02- 2019ACM-01- 2019عضو لجنة المراجعة

حاضر

حاضر

د/ أحمد بن صالح الدحيالنحاضر

فواز الكسار

السيد/ محمد عبدالنجيب

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر اعتذر عن الحضور 

حاضر

حاضر

اعتذر

تم عقد أربعة اجتماعات للجنة المراجعة خالل عام 2019، وتفاصيلها كما يلي

الحضور خالل اجتماعات لجنة المراجعة ا�ربعة �عضاء لجنة المراجعة التي أجريت خالل 
عام 2019 هي كما يلي:



التهديدات بما في ذلك هجمات  التمويلية السعودية مجموعة من  تواجه حالي» الجهات 
رفض الخدمات، والهجمات العشوائية وتهديدات داخلية وهجمات على المستعرض.

فقد بدأنا رحلة تحسين نظام ا�من السيبراني من خالل فهم احدث أنظمة ا�مان وتقليل 
العربية  المملكة  المجال في  بنا تتصدر  الخاصة  ا�مان  المخاطر والتأكد من أن سياسات 

السعودية وااللتزام �طارعمل مؤسسة النقد العربي السعوي  لÖمن السبراني. 
الجهود التي بذلها فريق ا�من السيبراني للوصول إلى مستوى عاٍل من الجودة والتميز. 

فقد قمنا بتطوير نظامنا الشامل لتقليل حجم الفجوات وتحقيق إنجازات استثنائية.
قامت إدارة ا�من السيبراني التابعة للشركة السعودية لتمويل المساكن بتنفيذ نظام 
الممارسات  وأفضل  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  �طار  وفق»  السيبراني  ا�من  إدارة 

المتفق عليها عموم».
فيما يلي النقاط البارزة العامة

1. مالئمة استراتيجية وأهداف ا�من السيبراني مع أهداف الشركة.
والتنظيمية  القانونية  المتطلبات  مع  السيبراني  ا�من  وإجراءات  مالئمة سياسات   .2

وأفضل الممارسات.
3. دمج ا�من السيبراني في ا�نشطة التشغيلية �قسام الشركة السعودية لتمويل 

المساكن .
4. تقديم إطار عمل �دارة مخاطر ا�من السيبراني بالتوافق مع إدارة مخاطر الشركة.

5. تعزيز ثقافة قوية لÖمن السيبراني في الشركة السعودية لتمويل المساكن .
6. اعتماد نظام لتقييم أداء ا�من السيبراني من خالل المراقبة والقياس والتدقيق 

الداخلي ومراجعات ا�دارة.
7. تعزيز مبادرات التحسين المستمر.

لـــجــنـــة ا�من الـسـيـبـرانـي
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قسم االمن
السيبـــرانـي ***********

***********





تقوم لـجـنــة إدارة المخاطر وا�ئتمان بتقييم المخاطر التي يتعرض لها التنفيذ الحقيقي 
الستراتيجية العمل ومراجعة المؤشرات الرئيسية في هذا الصدد. تقوم اللجنة بمراجعة 
دورية �جراءات وممارسات إدارة المخاطر في الشركة وتوصي بأن تتخذ الشركة االجرءات 
المناسبة لتحقيق توازن مناسب بين المخاطر والمكتسبات في كل من ا�نشطة الجارية 
با�شراف  المتعلقة  بمسؤولياته  الوفاء  في  المجلس  بمساعدة  اللجنة  تقوم  والجديدة. 
يقوم  منها.  والتخفيف  وتقييمها  المخاطر  بتحديد  يتعلق  فيما  الشركات  على حوكمة 

مجلس ا�دارة بمراجعة أداء لجنة إدارة المخاطر سنوي».

للشركة  الكبيرة  للمخاطر  التعرض  مدى  بتقييم  وا�ئتمان  المخاطر  إدارة  لجنة  تقوم 
وتقييم إجراءات ا�دارة للتمكن من تجّنبها في الوقت المناسب (بما في ذلك المبادرات 
عليها  للتصديق  ا�دارة  مجلس  إلى  توصياتها  اللجنة  ترفع  الجارية).  وا�نشطة  السابقة 

وفق» لالختصاصات والمسؤوليات المنوطة به من قبل المجلس.

تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس ا�دارة، تشمل كل ما يتعلق بإدارة المخاطر. ويتوجب 
بأي  والتوصية  سنوي»  المختلفة  المخاطر  أنواع  كافة  تقييم  وإعادة  مراجعة  اللجنة  على 

تغييرات مقترحة على مجلس ا�دارة.

 لجنة إدارة المخاطر واالئتمان
عنهم  بالنيابة  ا�دارة  مجلس  قبل  من  وا�ئتمان  المخاطر  إدارة  لجنة  تفويض  تم  لقد 
نموذجية  تفويضها من قبلهم لضمان  تم  وأيض»  السيبراني.  ا�من  لجنة  لØشراف على 
الحوكمة حسب معايير  IFRS-9 وتقديم نماذج لخسائر االئتمان المتوقعة المتوافقة مع 

لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي وأفضل الممارسات.

عدد اجتماعات لجنة المخاطر وا�ئتمان:

TotalQ3 – 19Q2 -19Q1 – 19Q4 - 18اسم العضو

فارس الحميد

حسان الرشيد

نادر العمري

كيفن اوزنيك

4

3

2

1

Via Email

Via Email

Via Email

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✖✖

✖
✖✖
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ا�يتام  بتجديد كفالة  االجتماعية وذلك  والفعاليات  ا�نشطة  الشركة في بعض  شاركت 
(25 يتيم) للسنة الرابعة على التوالي لصالح الجمعية الخيرية إنسان لكفالة ا�يتام، كما 

طورت الشركة مساهمات نوعية وإنسانية لخدمة المجتمع وتعزيز القيم الوطنية.

الــمــســؤولــيــة االجــتــماعــيــة





لعام  المبارك  إعالمية لشهر رمضان  تم اطالقها كحملة  هي مبادرة تطوعية مجتمعية 
المتهالكة  المنازل  تهيئة  وإعادة  ترميم  إلى  تهدف  العطاء،  رمضان  مظلة  تحت   2019
االجتماعية  المسؤولية  مجال  في  الشركة  لمجهودات  استكماالً  وذلك  المتعففة،  لÖسر 

بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية وفريق مجتمع واحد التطوعي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار ودافع المشاركة ا�يجابية في بناء الوطن والبذل والعطاء 
مساعدة  في  الحنيف  ديننا  تعاليم  وترسيخ  المجتمع  تجاه  المعاني  هذه  وترجمة 

المحتاجين والسعي في قضاء حوائج الناس من خالل العمل التطوعي.

تستقبل مبادرة مجتمع واحد من سهل طلبات ا�سر المتعففة التي تحتاج منازلهم إلى 
إعادة تأهيل وترميم من خالل جمعية بنيان الخيرية، حيث يقومون بمعاينة المنازل ومدى 
من  االختصاص  بذوي  االستعانة  مرحلة  تليها  الدعم،  على  الحصول  في  استحقاقها 
مقاولين ومهندسين من أعضاء المبادرة لعمل ا�جراءات الالزمة وتحديد المواد المطلوبة 

في عملية الترميم، والشروع في العمل.

المبادرة  دعم  في  استمرارها  عن  المساكن  لتمويل  السعودية  الشركة  أعلنت  كما 
والتكّفل بترميم عدد 50 منزل من منازل ذوي الدخل المحدود وتقديم المساعدة للذين 
لم تصل اليهم أيادي العون في ترميم المنازل لكفالة حق العيش الكريم في مسكن 

متكامل.

مــبــادرة مــجــتــمــع واحــد
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الكــرام  المســاهمين  للســادة  ا�دارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  يتقــدم  الختــام  وفــي 
ومساندتهم  لدعمهـم  الشـركة  منسـوبي  ولكافـة  للشـركة  التنفيـذي  وللرئيــس 
ولعطائهـم غيـر المحـدود الــذي أســهم بشــكل مباشــر فــي تطويــر الشــركة وتحقيــق 

أهدافهــا. واÌ ولي التوفيق،،،،

يوسف عبداÌ الشالش
                 رئيس مجلس ا�دارة

الختام




