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 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري

 

 تقریر مجلس اإلدارة 

 إلى مساھمي الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري

 عن السنة المالیة المنتھیة 

 ۲۰۱۸/ ۱۲/ ۳۱في 

 

 مقدمة 

 

لیتمكنوا من تقویم  یُعد تقریر مجلس اإلدارة أحد المصادر الھامة للمعلومات والبیانات التي یحتاجھا المساھمون  
أصول الشركة وخصومھا، وذلك لما یحتویھ من معلومات وبیانات مالیة وعامة عن الشركة، وعرض لعملیاتھا 
خالل السنة المالیة األخیرة، وما لدیھا من خطط وقرارات استراتیجیة مستقبلیة خالل األعوام المقبلة. واالفصاح 

ا یتعلق بمجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس ومكافاتھم  عن ممارسات الحوكمة المتبعة من الشركة فیم
وتعویضاتھم، واستعراض لمستوى التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة. وتظھر أھمیة تقریر مجلس اإلدارة في  
أنھ یستعرض المعلومات والبیانات بشكل أكثر تفصیالً مقارنةً بالقوائم المالیة األولیة والسنویة التي تصدرھا  

 كات.الشر
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 تقریر مجلس اإلدارة 

 إلى: مساھمي الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري

 عن السنة المالیة المنتھیة 

 م ۲۰۱۸/ ۱۲/ ۳۱في 

 
 كلمة رئیس مجلس اإلدارة 

 

 ، الشركة االسادة مساھمو

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

 

وألول عام كامل تقضیھ الشركة السعودیة  ، ۲۰۱۹یسرني دعوتكم الجتماع الجمعیة العمومیة السنویة لعام 
إلعادة التمویل العقاري في تحصیل استراتیجیتھا وتنفیذ خططھا، أفترض أن الجمیع ینتظر بفارغ الصبر لتقییم  

ود أن أقدم نبذة عن أعمال الشركة السعودیة إلعادة  آوبدایةً  ،التقدم الذي أحرزتھ الشركة خالل العام الماضي
 والتي تم إنجازھا وفقًا لما تم رسمھ لھا خالل العام المنصرم. التمویل العقاري 

 

تعد الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري أحد نتائج رؤیة التحول التي تسعى إلیھا المملكة، مع اعتبار أن  
، حیث یھدف إلى المساھمة في ۲۰۳۰ورؤیة    ۲۰۲۰رنامج التحول الوطني  برنامج تطویر اإلسكان جزء من ب

نمو إجمالي الناتج المحلي غیر النفطي و تعزیز تملك المساكن في جمیع أنحاء المملكة. ولتحقیق ھذه األھداف، 
یة"  سعت الشركة الى أن تكون "محفزاً لنمو واستقرار قطاعات التمویل العقاري في المملكة العربیة السعود 

والتعامل "كوسیط من خالل توافق احتیاجات السیولة ورأس المال وإدارة مخاطر الممولین (البنوك وشركات 
التمویل العقاري) مع قابلیة تحمل المخاطر وأھداف العائد للمستثمرین"، أي من خالل التركیز على السوق 

صادر التمویل المحلیة واألجنبیة لدعم  الثانوي، والذي یھدف إلى تعزیز االستقرار وزیادة السیولة وجذب م
 سوق التمویل العقاري وتنمیتھ لتحقیق المنافع المرجوة للمواطنین ومالك الشركة.

م ، ۲۰۱۷على ھذا األساس تم تاسیس الشركة  وصدر سجلھا التجاري في السابع والعشرین من شھر مارس 
ألحداث الھامة البارزة في عمل الشركة.  وقد تم  تم إنجاز وتحقیق العدید من ا   ھذه الفترة القصیرةوفي غضون  

حیث قام الفریق بعمل إستراتیجیة قصیرة   ،إستقطاب فریق عمل متمیز  یتألف من الخبرات المحلیة والدولیة
مع األخذ باالعتبار المسائل اآلتیة: التركیز على مقترضي التمویل  م ۲۰۱۷حددت في عام  إلى متوسطة األجل 
والتأكد من حصول الممولین على نتائج مناسبة من   ؛نھائیین ألي مبادرة/منتج یتم طرحة العقاري كمستفیدین 

المبادرة أو المنتج المطروح؛ وتقدیم قائمة أولویات للشركاء الذین نرغب في العمل معھم بشكل ممیز. ومن ھذا 
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السكنیة وخدمة التمویل  : شراء المحافظ العقاریة  م وھما۲۰۱۷في عام    المنطلق طرحت الشركة منتجین رئیسیین
معھا الشركة السعودیة إلعادة التمویل تعمل  التي    األطرافلمساعدة لتمكین  ا  وھدفھا  المرابحة،  –قصیر األجل  

العقاري وھي مؤسسات التمویل العقاریة من الحفاظ على نشاطھا في القروض العقاریة دون الحاجة للسیولة  
 أو استخدام رأس المال الخاص بھم. 

من    یعزز، مما  المطوریناالنخراط مع  على    الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقارياة ذلك، حافظت  في مواز
مذكرات تفاھم مع شركتین   ٥توقیع ب قامت الشركة السوق وتشكیل سوق الرھن العقاري الثانوي.  تھا فيبصم

 بنوك ال مذكرات تفاھم مع  ۳وھما أمالك العالمیة، ودار التملیك العقاریة كما وقعت  لتمویل الرھن العقاري 
ألصول. ل(ساب ، البنك السعودي الفرنسي ، البنك األھلي التجاري) ، وسرعان ما تبع ذلك تحویالت التالیة

(نقل األصول على سبیل  ۲۰۱۸لى جانب ھذه المعامالت الجدیدة ، تمیز عام تجدر اإلشارة أیًضا إلى أنھ إ
یؤكد وجودھا المستمر  و،  الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري ، مما یدل على أھمیة    المطورین  المثال) مع  

 . ودعمھا لتطویر السوق

یة إلعادة التمویل العقاري بتنویع  مع التركیز على األصول ونشر میزانیتھا العمومیة، اھتمت الشركة السعود 
تم تصمیم وإنشاء   مھمتھا واستراتیجیتھا ومن أجل ذلك  إلى السیولة من أجل أن تكون قادرة على تقدیم  وصولھا  

الشركة ملیار لایر سعودي مع أول إصدار یتم إصداره في نھایة العام كطرح خاص.    ۱۱برنامج صكوك بقیمة  
لیست موجودة فقط في سوق الرھن العقاري مقابل المقترضین والُمنشئین   ريالسعودیة إلعادة التمویل العقا

 ولكن أیًضا اآلن تجاه مجتمع المستثمرین. 

 

ً مع الجھود   إضافة إلى أن الشركة شرعت في اإلسھام بشكل إیجابي في النظام اإلسكاني في المملكة تماشیا
دمات اإلسكان وبرامج الشراكة بین القطاع الحكومي  المبذولة من صندوق التنمیة العقاریة والشركة الوطنیة لخ

والتفاعل المباشر مع ، كما عززت من تواجدھا بالتعریف بھدفھا ورسالتھا من خالل االعالم والخاص 
المستثمرین والمنظمین ومتخذي القرار، ومما یعد ملموساً ما یرد من رسائل إیجابیة من خالل وسائل التواصل 

 االجتماعي. 

 

بنتیجة إیجابیة قلیالً. عند تحدید    م  ۲۰۱۸   الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري  ، ستغلقشھًرا فقط    ۱٥بعد  
ملیون لایر سعودي.  ۰٫٥اإلیرادات والمصروفات التشغیلیة والتشغیلیة قبل التشغیل ، ستبلغ النتیجة الصافیة 

ملیون لایر سعودي بینما بلغت اإلیرادات   ٤۷٫٤ي بلغت  وقد تحقق ذلك من خالل التحكم المعقول في التكالیف الت
األصول غیر  ملیون لایر سعودي من صافي  ۹٫٦ملیون لایر سعودي. تجدر اإلشارة إلى أنھ تم تجمیع  ٤۷٫۹

وھو مستوى   وبالتالي ، فإن العائد على رأس المال في ھذه المرحلة یقارب الصفر ،  الملموسة خالل الفترة
 . )BCGخطة عمل الشركة قبل بدء أعمالھا من قبل المستشار الخارجي (من    ھو مخطط لھ    من ما  بكثیر  أعلى
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بناء على النتائج المذكورة أعاله، فإننا نوصي بعدم دفع أرباح لألسھم ھذا العام. كما أود أن أتقدم بالشكر لكم  
نتقدم لكم بالموافقة على  على ما قدمتموه من إسھامات في سبیل تطویر الشركة، ومن جانب آخر، نود أن 

 م: ۲۰۱۹فبرایر  ۲۷تیة الصادرة من المجلس في القرارات اآل

 

 . ۲۰۱۸القوائم المالیة المراجعة للشركة عن العام  -۱
 سیاسة تعویض أعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس.  -۲
 . ۲۰۱۸تعویض أعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس عن العام  -۳
مقابل اتعاب مالیة تقدر بـ  ۲۰۱۸جي للشركة عن العام كي بي إم جي كمراجع خار التجدید لـ -٤

 لایر سعودي.  ٦۸۰٬۰۰۰

 
مما قدمتھ من نتائج  وقدره  م أثببت ۲۰۱۸وعلى كالً فإن الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري في عام 

ل یومي من  على التأقلم وتقدیم األفضل من ناحیة اإلعداد لرؤیة طویلة األجل وممارسة مباشرة لألعمال بشك
ناحیة أخرى. مما یكون لدینا الثقة في أن الشركة قد أسست لبنیة متینة للقیام بدورھا وأعمالھا المتزایدة واالھتمام  

ومواكبة تشكیل سوق الرھن العقاري والمساھمة في وضع   ،بالتحدیات التي یتوجب علیھا تجاوزھا ومواجھتھا
الشركة  أخیًرا  نتوقع أن تغلقو بقوة على خریطة المستثمرین على الصعید الدولي المملكة العربیة السعودیة 

 في المستویات القادمة ربحیة أعلى ونشاط مختلف لسنة مالیة ثانیة كاملة. السعودیة إلعادة التمویل العقاري 

الفرصة لكي أشكركم ، أود أن أنتھز ھذه ۲۰۱۸من ھذا المنظور اإلیجابي الراسخ في انجازات واتجاه العام 
 .۲۰۱۹على ثقتكم ودعمكم وأتطلع في الترحیب بكم في االجتماع في مایو  

 

 ،، مع خالص تحیاتي

 

 ماجد بن عبدهللا الحقیل 

 رئیس مجلس اإلدارة
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وصف األنشطة الرئیسیة للشركة ومجموعتھا. في حال ذكر نوعین أو أكثر من األنشطة، یجب إرفاق بیان  
 على حجم أعمال الشركة ومساھمتھ في اإلنجازات.  بكل نشاط وتأثیره

 

النشاط الرئیسي: تم إصدار رخصة الشركة لممارسة نشاط إعادة التمویل العقاري من مؤسسة النقد العربي 
وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة من مؤسسة النقد ، م۲۰۱۷/ ۲٥/۹ھـ  الموافق ٥/۱/۱٤۳۹السعودي في 

 منتج على النحو األتي:  ۲عدد العربي السعودي إلطالق 

 

 م. ۲۰۱۷/ ۱۰/ ۱٦ھـ الموافق ۱/۱٤۳۹/ ۲٥شراء محافظ القروض العقاریة، بتاریخ  -۱
 م. ۲۰۱۷/ ۱۲/ ۱ھـ الموافق ۱٤۳۹/ ۳/ ۱۲التمویل قصیر األجل، تسھیالت المرابحة، بتاریخ  -۲

 

وقف العملیات)   وصف الخطط والقرارات الھامة للشركة (بما فیھا إعادة ھیكلة الشركة وتوسیع العملیات أو
 والمقترحات المستقبلیة ألعمال الشركة والمخاطر المطروحة. 

 

، وضعت الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري حجر األساس لنمو وتنمیتھا المستقبلیة  ۲۰۱۸في العام 
وضعھا وتھیئة  وقدرتھا على تحقیق أھدافھا وفقا لرسالة الشركة.  حیث أن الشركة سوف تحافظ على تعدیل 

عملھا من أجل ضمان إبقائھا كشریك رئیس للممولین العقاریین. علیھ، فإن ھناك أولویات رئیسیة تقود عملیة  
) توسیع وتعمیق العالقة مع الممولین (البنوك وشركات التمویل العقاري) من أجل  ۱تطویر الشركة ومن بینھا:  

ة لمعاییر التأھیل وإجراءات المخاطر واألدوات باإلضافة  ) مراجعة مستمر۲إتباع السوق واحتیاجاتھ عن قرب،  
) تقدیم وتطویر منتجات  ۳إلى عوامل التخفیف المحتملة بغرض اإلسھام في التمویل العقاري مع زیادة السكان،  

جدیدة مثل المعدل الثابت طویل األجل المطلوب في السوق والذي سوف یساھم في توسیع رأس المال وثبات  
التفاعل الثابت والمستمر مع ممثلي سوق رأس المال من أجل ضمان الوصول المستمر للسیولة   )٤المخاطر, 

في أفضل الحلول الممكنة التي تحلل إلى أفضل خیارات اإلصدار الممكنة. ولذا فإننا نتوقع بعدم وجود أي تغیر  
ھا والتوصل إلى خطوات بارز في ھیكل أو نموذج أعمال الشركة سوى تعدیل ثابت ومنتظم نظرا لنمو أنشطت 

 التنمیة الجدیدة.
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ملخص جدول أو مخطط أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة عن الخمسة أعوام الماضیة أو منذ تأسیسھا، 
 أیھما اقرب. 

 المبالغ (باأللف لایر سعودي)

 المبالغ (باأللف لایر سعودي)

 الخصوم وحقوق ملكیة المساھمین  األصول 
 ۲۷۳٬۹۳٦إجمالي الخصوم:  ۸۸۰٬٦۳۲النقد وما في حكمھ: 

 ۱٬٤۸۷٬۱۲۹حقوق ملكیة المساھمین:  ۹٬٦٥۹األصول الغیر ملموسة:  
 ۱٬٥۰۰٬۰۰۰رأس المال:  ۲٬۹۲۰األصول الملموسة:  

 ) ٤۷٥: (  ۲۰۱۸ربح   ۸٦۷٬۸٥٤أصول أخرى: 
إجمالي الخصوم وحقوق ملكیة المساھمین:  ۱٬۷٦۱٬۰٦٥إجمالي األصول: 

۱٬۷٦۱٬۰٦٥ 
 

 توضیح أي اختالف من المعاییر المحاسبیة  الصادرة من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین 

 

ال یوجد أي اختالف أو فارق في الممارسات المحاسبیة بین الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري و الھیئة  
 السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 

 بیان سیاسة توزیع أرباح الشركة 

 

باإلضافة إلى إنشاء الحد األدنى من االحتیاطي النظامي, سوف تسعى الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري  
طبیعة  لدمج أفضل ممارسة لدفع أرباح األسھم في نفس القطاع، مع أھمیة مساھمة المساھمین في أداء الشركة و

نشاطھا الذي یستلزم اتخاذ وإدارة المخاطر طویلة األجل والمعقدة. كما تعتزم الشركة أن تؤسس بناء احتیاطھا 
النظامي احتیاطي إضافي والذي یقدم القدر الكافي للمخاطر الفعلیة المتحملة من قبل الشركة وضمان حمایة  

إضافي مطلوب بناء على أدوات تقییم رأس المال رأس مالھا، كما تعتزم الشركة وضع تقییمھا ألي احتیاطي 
 االقتصادي المؤسس بشكل جید (وإطار سیاسة خاصة). 
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المعلومات المتعلقة بأي من القروض للشركة (سواء كانت قابلة للتعویض بناء على الطلب أو غیر ذلك) 
لدفع القروض خالل العام.   واإلفصاح عن إجمالي دین الشركة ومجموعتھا والمبالغ المدفوعة من قبل الشركة

 وفي حال عدم وجود قروض إلى الشركة, یجب تقدیم إقرار بذلك.

 

 : ۲۰۱۸خالل العام 

 . ۲۰۱۸لم یتم منح قروض إلى الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري خالل العام  -
 العقاري.م للشركة السعودیة إلعادة التمویل ۲۰۱۸ال توجد أي مدیونیة كما في نھایة العام  -
 . ملون لایر سعودي  ۲٥۰اصدار صكوك بقیمة  -

بیان أي استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة ألي سندات دین قابلة لالسترداد وقیمة األسھم المتبقیة  
 والتمییز بین األسھم المدرجة التي تم شرائھا من قبل الشركة وتلك التي تم شرائھا من قبل شركاتھا التابعة. 

 ۲۰۱۸م خالل العا

 ال یوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة ألي سندات دین قابلة لالسترداد. -

 

 مجلس اإلدارةأعضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظیفة  االسم 
 

معالي وزیر اإلسكان/ ماجد   ۱
 الحقیل

 رئیس مجلس اإلدارة

 د. عبدالحمید الخلیفة  ۲
 

 نائب رئیس مجلس اإلدارة 

 السید/ محمد المھنا ۳
 

المجلسعضو   

 د. محمد الزھراني  ٤
 

 عضو المجلس

 السید/ فھد آل سیف  ٥
 

 عضو المجلس

 السید/ جوسیف روسي  ٦
 

 عضو المجلس

 د. جیمس بوثویل    ۷
 

 عضو المجلس
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 عدد اجتماعات المجلس المنعقد خالل السنة المالیة الماضیة وسجل الحضور لكل اجتماع: 

 

 
 االسم

 
 العضویة

 
االجتماع الثالث 

مارس  ۱۲
۲۰۱۸ 

 
 االجتماع الرابع

 یونیو ۲٥
 ۲۰۱۸ 

 
 االجتماع الخامس

 سبتمبر   ۲٤
۲۰۱۸ 

 

 
 االجتماع السادس

دیسمبر  ۲۰
۲۰۱۸ 

 
 معدل الحضور

 ٤من       ۳ نعم نعم ال نعم رئیس المجلس معالي/ ماجد الحقیل

 ٤ من       ٤ نعم نعم نعم نعم نائب الرئیس عبدالحمید الخلیفة

 ٤من       ٤ نعم نعم نعم نعم عضو المجلس محمد المھنا

 ٤من       ٤ نعم نعم نعم نعم عضو المجلس محمد الزھراني

 ٤من       ۲ ال نعم نعم ال عضو المجلس فھد السیف

 ٤من       ٤ نعم نعم نعم نعم عضو المجلس جوزیف روسي

 ٤من       ٤ نعم نعم نعم نعم عضو المجلس جیمس باثویل

 

 

 :عدد اجتماعات اللجنة التنفیذیة

 

 

 
 االسم

 
 العضویة

 
االجتماع 

 ۸األول 
مارس 
۲۰۱۸ 

 
االجتماع 

 الثاني
 مایو ۱۰

 ۲۰۱۸ 

 
االجتماع 

 الثالث
 یولیو  ۳۰

۲۰۱۸ 
 

 
االجتماع 

 الرابع
۲۰  

 مبربتس
 ۲۰۱۸ 

 
 االجتماع الخامس

دیسمبر ۳   
 ۲۰۱۸  

االجتماع السادس 
دیسمبر  ۱۷

۲۰۱۸ 

 
معدل 

 الحضور

٦من       ٦ نعم نعم نعم نعم نعم نعم اللجنةرئیس  معالي/ ماجد الحقیل  

٦من       ٥ نعم نعم نعم ال نعم نعم عضو اللجنة عبدالحمید الخلیفة  

٦من       ٤ نعم نعم نعم نعم ال ال عضو اللجنة فھد السیف  

٦من       ٦ نعم نعم نعم نعم نعم نعم عضو اللجنة فابریس سوسیني  

اللجنة وأمین السرعضو  كمیل بیروتي ٦من       ٦ نعم نعم نعم نعم نعم نعم   
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 : لجنة االئتمان والمخاطر

 

 

 :لجنة الترشیحات والمكافآت 

 

 

 لجنة المراجعة واإللتزام:

 

 

 
 االسم

 
 العضویة

 
 االجتماع األول

 ۲۰۱۸ فبرایر ۲۱ 

 
 االجتماع الثاني

 یونیو ۲٥
 ۲۰۱۸ 

 
 االجتماع الثالث

  سبتمبر ۲٤
۲۰۱۸ 

 

 
 االجتماع الرابع

 دیسمبر ۱۰
 ۲۰۱۸ 

 
 معدل الحضور

اللجنةرئیس  الزھرانيمحمد  ٤من       ٤ نعم نعم نعم نعم   

٤من       ٤ نعم نعم نعم نعم عضو اللجنة جوزیف روسي  

٤من       ۳ ال نعم نعم نعم عضو اللجنة جیمس باثویل  

٤من       ۳ ال نعم نعم نعم عضو اللجنة فابریس سوسیني  

 
 االسم

 
 العضویة

 
 االجتماع األول

 یونیو ۲٤ 
 ۲۰۱۸ 

 
 االجتماع الثاني

 اكتوبر ۱۰
 ۲۰۱۸ 

 
 معدل الحضور

 ۲من       ۲ نعم نعم رئیس اللجنة عبدالحمید الخلیفة

 ۲من       ۲ نعم نعم عضو اللجنة فھد السیف

 ۲من       ۲ نعم نعم عضو اللجنة فابریس سوسیني

 
 االسم

 
 العضویة

 
 ۸االجتماع األول 

۲۰۱۸مارس   

 
 االجتماع الثاني

 یونیو ۲٤
 ۲۰۱۸ 

 
 االجتماع الثالث

  سبتمبر ۱۰
۲۰۱۸ 

 

 
 االجتماع الرابع

 دیسمبر ۱۲
 ۲۰۱۸ 

 
 معدل الحضور

اللجنةرئیس  محمد المھنا ٤من       ٤ نعم نعم نعم نعم   

٤من       ٤ نعم نعم نعم نعم عضو اللجنة محمد السماري  

٤من       ٤ نعم نعم نعم نعم عضو اللجنة محمد العییدي  
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 المعامالت مع أطراف ذات صلة

 
ي شركة بدایة  مع طرف ذي عالقة وھ  عملیتین الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري، عقدت  ۲۰۱۸في 

 ات ملیون لایر سعودي. یرتبط الطرفان ألن صندوق االستثمار ۹۸٫۱۹۳بمبلغ إجمالي قدره لتمویل المنازل 
 ة العام ات و صندوق االستثمار الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري ) ھو المساھم الوحید في PIF( ةالعام

)PIFشركة بدایة لتمویل المنازل. ٪ من۲۲٫۲ یمتلك  ) أیًضا 

  

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة 

 

مكافآت رئیس  العضویة االسم
مجلس اإلدارة 

 واألعضاء
 (لایر)

بدل 
حضور 
 المجلس

على كل  
 اجتماع
 (لایر)

معدل 
 الحضور  

 اإلجمالي
 (لایر)

رئیس مجلس  معالي / ماجد الحقیل ۱
 اإلدارة

 
 ۱۱٤٬۰۰۰ ٤من  ۳ ۳۰۰۰ ۱۰٥٬۰۰۰

نائب رئیس مجلس  عبد الحمید الخلیفة  ۲
 اإلدارة

 
٬۰۰۰٥۱۰ ٬۰۰۰۷۱۱ ٤من  ٤ ۳۰۰۰   

٬۰۰۰٥۱۰ عضو المجلس  محمد المھنا ۳ ٬۰۰۰۷۱۱ ٤من  ٤ ۳۰۰۰   
٬۰۰۰٥۱۰ عضو المجلس  محمد الزھراني ٤ ٬۰۰۰۷۱۱ ٤من  ٤ ۳۰۰۰   
٬۰۰۰٥۱۰ عضو المجلس  فھد آل سیف ٥ ٬۰۰۰۱۱۱ ٤من  ۲ ۳۰۰۰   
٬۰۰۰٥۱۰ عضو المجلس  جوسیف روسي ٦ ٬۰۰۰۷۱۱ ٤من  ٤ ۳۰۰۰   
٬۰۰۰٥۱۰ المجلس عضو  جیمس بوثویل ۷ ٬۰۰۰۷۱۱ ٤من  ٤ ۳۰۰۰   

 أمین سر المجلس كمیل بیروتي
 (باإلنابة)

 ٤۰۰۰۰ مكافآة سنویة
 

 ٤۰۰۰۰ مكافآة سنویة  أمین سر المجلس سیف العیفان
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رئیس وأعضاء  مكافآت العضویة االسم 
 (لایر) اللجنة

بدل حضور 
على  اللجنة

 كل اجتماع
 (لایر)

 

معدل 
 اإلجمالي الحضور 

 (لایر)

 اللجنة التنفیذیة
٦من  ٦ ۳۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ رئیس اللجنة معالي / ماجد الحقیل ۱  ٬۰۰۰۱۸۲  
٦من  ٥ ۳۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ عضو  عبد الحمید الخلیفة  ۲  ٬۰۰۰۱٥۲  
٦من  ٤ ۳۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ عضو  فھد آل سیف ۳  ٬۰۰۰۱۲۲  
٦من  ٦ ۳۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ عضو  فابرایس سوسیني ٤  ٬۰۰۰۱۸۲  
وأمین عضو  كمیل بیروتي ٥

٦من  ٦ ۳۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ سر  ٬۰۰۰۸۱۲  

 والمخاطر االئتمانلجنة 
٤من  ٤ ۳۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ رئیس اللجنة محمد الزھراني ۱  ۲۱۲٬۰۰۰ 
٤من  ٤ ۳۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ عضو  جوسیف روسي ۲  ۲۱۲٬۰۰۰ 
٤من  ۳ ۳۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ عضو  جیمس بوثویل ۳  ٬۰۰۰۰۹۲  
 ۱۰٬۰۰۰ ٤من  ۳ غیر مطبق لجنة أخرى عضو في  عضو  فابریس سوسیني ٤

 لجنة المراجعة وااللتزام
۰٬۰۰۰۱٥ رئیس اللجنة محمد المھنا ۱ ٬۰۰۰٦۲۱ ٤من  ٤ ۳۰۰۰   
۰٬۰۰۰۱٥ عضو  محمد السمري ۲ ٬۰۰۰٦۲۱ ٤من  ٤ ۳۰۰۰   
۰٬۰۰۰۱٥ عضو  محمد العییدي ۳ ٬۰۰۰٦۲۱ ٤من  ٤ ۳۰۰۰   

 لجنة الترشیحات والمكافآت
 ۱۰٬۰۰۰ ۲من       ۲ غیر مطبق عضو في لجنة أخرى  رئیس اللجنة الخلیفة عبد الحمید  ۱
۲من       ۲ غیر مطبق عضو في لجنة أخرى  عضو  محمد المھنا ۲  ٥۰,۰۰۰ 
۲من       ۲ غیر مطبق عضو في لجنة أخرى  عضو  فھد آل سیف ۳  ۱۰٬۰۰۰ 
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 الرقابة الداخلیة

 واالمتثال:لجنة الرقابة الداخلیة 

تتحمل لجنة الرقابة الداخلیة المسؤولیة عن اإلشراف على التقاریر المالیة وعملیات االمتثال واالمتثال للقوانین  
واللوائح ذات الصلة ومراقبة فاعلیة وكفاءة نظام الرقابة الداخلیة والتوصیة باختیار المراجعین الخارجیین  

 یة بھا إلى مجلس اإلدارة.ومراجعة القوائم المالیة المرحلیة والتوص 

 ، ٪۱۰۰م, وكانت نسبة الحضور ۲۰۱۸ مارس  ۸وكان أول اجتماع في 

 وتتألف لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء: 

 السید/ محمد المھنا، رئیس لجنة المراجعة وااللتزام  -۱
 السید/ محمد السماري, عضو المجلس -۲
 السید/ محمد العییدي, عضو المجلس -۳

 

 الداخلیة:إجراءات الرقابة 

 حیث تشمل الوظائف الرئیسیة للمجلس: 

 

 بما فیھا نظم التقاریر المالیة ذات الصلة. ،ضمان تكامل األنشطة المالیة والمحاسبیة -
 ضمان تطبیق نظم مراقبة إدارة المخاطر من خالل تعریف المخاطر الشاملة التي قد تواجھا الشركة بشفافیة.  -
 إجراءات الرقابة الداخلیة للشركة.المراجعة السنویة لكفاءة  -

 

ھي أحد اآللیات الالزمة    – المرتبطة عملیا بلجنة المراجعة    –یلتزم مجلس اإلدارة بضمان أن المراجعة الداخلیة  
 لمراقبة وتحسین ومراقبة األداء على مستوى المجموعة من أجل تطویر ممارسات األعمال والحوكمة.

 

 المكلفة إلى المراجعة الداخلیة: ولذا، تشمل االختصاصات الرئیسیة

 

 في حمایة وتأمین مصلحة الشركة. –من خالل لجنة المراجعة  –مساعدة مجلس اإلدارة  -
تقدیم ملخص للرئیس التنفیذي عن نتائج المراجعة الداخلیة وموضوعاتھا التي تشعر المراجعة الداخلیة أنھا   -

 ات الصلة إلى لجنة المراجعة والمدیر العام.ذات فائدة محتملة للشركة, وتقدیم نسخ من التقاریر ذ 
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االتفاق مع الرئیس التنفیذي للشركة ولجنة المراجعة على نطاق خطة المراجعة السنویة لضمان أن الشركة   -
 تغطي جمیع المخاطر المحتملة.

 تقدیم ملخص إلى لجنة المراجعة عن إدارة المخاطر داخل الشركة. -
 من قبل إدارة الشركة أو لجنة المراجعة.  فحص المسائل الخاصة المقدمة إلیھا -

 

ومن خالل ما ذكر أعاله، یتضح أن ھناك مستویات مختلفة للتأكید على فاعلیة وكفایة إجراءات المراجعة 
الداخلیة وإدارة المخاطر, وتشرف لجنة المراجعة على المراجعة الداخلیة بشكل مباشر وتراجع إدارة المراجعة 

 وفاعلیة نظام المراجعة الداخلیة مع تقدیم تقییم مستمر لكفایتھا وفاعلیتھا. بشكل دوري كفایة  

 

بیان بأي إجراء أو اتفاقیة قد یتنازل بموجبھا عضو من أعضاء المجلس أو مسئول تنفیذي عن أي راتب أو 
 تعویض 

 

 ب أو تعویض.ال یوجد أي إجراءات قد یتنازل بموجبھا عضو من أعضاء المجلس أو مسئول تنفیذي عن أي رات

بیان قیمة الدفعات المنتظمة المستحقة لدفع أي زكاة أو ضرائب أو أي استحقاقات أخرى مع وصف موجز 
 وبیان األسباب 

 

 االستحقاقات: 

الزكاة: تم إعفاء الشركة من الزكاة, بموجب الخطاب الرسمي الصادر من الھیئة العامة للزكاة والدخل  -
 الشركة مسجلة في الزكاة.م, ولكن ۲۰۱۸/ ۲/ ۲٥بتاریخ  

ضریبة القیمة المضافة: الشركة مسجلة في ضریبة القیمة المضافة مع اإلفصاحات الشھریة. ضریبة القیمة   -
 لایر سعودي. ۳٬۷۹۲المضافة المدفوعة عن شھر ینایر ھي  

ه  تم تعدیل كافة العقود الستقطاع ھذ  ۲۰۱۸لایر سعودي, وعن العام  ۱٬۳۹۲٬٦۰٤الضریبة المقتطعة:  -
 الضریبة من المبالغ المحولة خارج المملكة العربیة السعودیة. 

 

 بیان قیمة أي استثمارات أو احتیاطات أخرى ناشئة لمصلحة موظفي الشركة 

 

ال توجد أي استثمارات أو احتیاطات ناشئة لمصلحة موظفي الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري عن العام 
 م. ۲۰۱۸
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المحاسب تحفظات على القوائم المالیة السنویة, یجب أن یوضح تقریر مجلس اإلدارة في حال اشتمال تقریر 
 ذلك.

 

 من قبل المراجعین.  ۲۰۱۸ال یوجد أي تحفظات صادرة على القوائم المالیة السنویة للعام 

 

یدرج التقریر  في حال توصیة مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل نھایة المدة المحددة لھ, یجب أن  
 ذلك موضحا أسباب التوصیة باالستبدال. 

 

 ٦۸۰٫۰۰۰كمراجع خارجي للشركة مقابل أتعاب تقدر بـ  ۲۰۱۸یوصي المجلس بتعیین كي بي إم جي للعام 
 لایر سعودي. 

 

 اإلقرارات 

 في ھذه المرحلة، نود أن نؤكد على األتي: 

 أن السجالت المحاسبیة قد تم إعدادھا بشكل صحیح.  -
 نظام الرقابة الداخلیة قد تم إعداد بشكل صحیح ومناسب وتم تنفیذه على قاعدة صحیحة وسلیمة. أن  -
 أنھ ال یوجد أي شك حول قدرة الشركة في االستمرار في مزاولة أنشطتھا.  -

 


