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 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 

 م.31/12/2020في   عن السنة المالية المنتهية )"الشركة"( إلى مساهمي الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري تقرير مجلس اإلدارة

 

 مقدمة ال

ليتمكنوا من   التي يحتاجها المساهمون  للمعلومات والبيانات  الهامة  أصول الشركة وخصومها، وذلك لما يحتويه من    تقييم يُعد تقرير مجلس اإلدارة أحد المصادر 

جية مستقبلية خالل األعوام المقبلة.  خالل السنة المالية األخيرة، وما لديها من خطط وقرارات استراتي  عن عملياتهامعلومات وبيانات مالية وعامة عن الشركة، و

التابعة للمجلس ومكافاتهم وتعويضاتهم،    المتعلقةواالفصاح عن ممارسات الحوكمة المتبعة من الشركة   مستوى التزام الشركة   مراجعةوبمجلس اإلدارة واللجان 

القوائم المالية األولية والسنوية التي تصدرها   منأكثر    تفصيلي نات بشكلوتظهر أهمية تقرير مجلس اإلدارة في أنه يستعرض المعلومات والبيا  بمتطلبات الحوكمة.

 الشركات.
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 

 ، المساهمين أعزائي

 ، أعزائي السادة

من   الكامل  لث تنفيذ استراتيجيتها لعامها الثام التقدم الذي حققته الشركة في  والذي من خالله سنقي    ،م2020يسرني دعوتكم الجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام  

 ممارسة نشاطها.

كانت  والصعوبات والتحديات في العام الماضي،    عددت تحيث    ؛كورونابجائحة    األوقات الصعبة المتعلقة  االنتباه إلى  ت ألف، أود أن  التقرير  تفاصيل  قبل الدخول في

من إدارة  وتوفيقه   بعون هللاكما أود أن أثني على قيادة حكومتنا التي تمكنت    .للجميعالسالمة والعافية  تعالى  نسأل هللاف ،للكثير من إخواننا السعوديين وغيرهم مؤسفة

 . التوفيقدوام لهم  تعالى نسأل هللاف ،على انتشاره وسيطرت عبء الوباء عن العديد من األفراد والشركات  ت خففوخالقة  تدابير مختلفة عبرهذه األزمة باقتدار 

  2020برنامج تطوير اإلسكان جزء من برنامج التحول الوطني    ويعد   ،النمو شعبهمستقبل مستدام  لبناء    رؤية التحول التي تسعى إليه المملكة  نتائج  هي أحد الشركة  

يجب أن  تملك المساكن في جميع أنحاء المملكة. ولتحقيق هذه األهداف،    وتعزيز  ،يهدف إلى المساهمة في نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي  الذي،  2030ورؤية  

"كوسيط من خالل توافق احتياجات السيولة ورأس   ويجب أن تتعامل"محفزاً لنمو واستقرار قطاعات التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية"   تكون الشركة

من خالل التركيز على    . وبمعني آخر،للمستثمرين"  العوائد ( مع قابلية تحمل المخاطر وأهداف  العقاري  )البنوك وشركات التمويل   الممولينالمال وإدارة مخاطر  

بشكل    الرئيسي  عقاريال  التمويلسوق    من أجل تنشيط ودعم  وجذب مصادر التمويل المحلية واألجنبية  ،نمو وسيولة ثابتةتحقيق    هدف إلىي  والذيالسوق الثانوي،  

 الشركة.  ومساهميوتنميته لتحقيق المنافع المرجوة للمواطنين   ،صحيح

  .مميزةالنجازات اإل المزيد من  قيتحق تمحيث   م2020في عام   وتيرتها تسارعت و م، 2017  التي بدأت في عام الشركةوقد حدد هذا مسار رحلة 

لتركيز  ا  من أجلنتوقع اآلن إجراء تحسينات هامشية فقط  و   ،متنوعة من الخبرات المحلية والدولية  مجموعةيتألف من  مميز    عملفريق   بناءتمكنت الشركة من وقد  

 قوي. تابعي فريقنا مع الحفاظ على تخطيط ت مهارات  على تطوير
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االستراتيجية    اتدعم    وتطورات واعدةادر جميلة  بو  نرى  م2020في عام  وشركة،  ال إرساء أسس    على    تركز    سابقة نصف الالن وي العام  ت فترةكان على صعيد األعمال،

 التي تم تطويرها: 

باإلضافة إلى برنامج دعم اإلسكان لصالح المواطنين السعوديين والميزانية الوطنية    مولينسعر الثابت طويل األجل في تشكيل السوق، ليصبح مرجعًا للمالبدأ   •

 على حد سواء. 

  األمثل للتمويل و  لتمويل المنازل  بداية)  صغرالتمويل الم  شركات شركاء من بين    ةخمس   من  ينكون الم  مولينالمشركائها  شركة في التعامل مع  البينما استمرت   •

 ساهمت   وقد   ، (بنك الجزيرةوبنك السعودي الفرنسي  و  ساب بنك  بنوك )  ثالث ( ودار التمليكوة لتمويل المساكن  يالشركة السعود و  دويتشة الخليج للتمويلو

 .وتحديد سعر الشراءستحواذ على محفظة االوهي كبيرة  عملية بإنهاء   الشركة

استحواذ جديد إلبرام صفقة بارزة )  مولملتصل إلى    فقد وسعت أيًضا نطاقها  ،شركةالالمتكررة مع شركائها أصبحت سمة عادية لنشاط    عامالت مالأن  بما   •

 مليار لاير سعودي(.  3.1  بقيمة محفظة على

مليار لاير سعودي في نهاية العام بزيادة   7.5أكثر من   البالغة الميزانية العموميةالمستمر ودعم تطوير السوق من خالل نشر إجمالي   الشركة ز وجود يتعز  تمعموماً 

 .  م2019أكثر من ثالثة أضعاف مقارنة بنهاية عام 

بجانب برنامج    مهمتهاإنجاز    إلى السيولة من أجل أن تكون قادرة على  تنويع وصولها  على  الشركة    ركزت   ميزانيتها العمومية،  ونشرالتركيز على األصول  أثناء  

مليون لاير سعودي، تعمل الشركة على إعداد برنامج صكوك محلي    750بمبلغ إجمالي قائم قدره    م2019و   م2018في    مليار لاير سعودي   11المقدر بـ  الصكوك  

  ة ض التجسيريوالقرشركة التوقيع خالل العام على  الواصلت    شكل موازيبو  .م 2021فتتاحي في بداية عام  ه االضمانًا من حكومة المملكة ونتوقع طرح   شملجديد ي

تجدر  وشركة أيًضا على توفير رأس المال غير المدفوع.  العمل  و ،  تنفيذ ال  مسارقوة  بنوك اآلن. نظًرا لتطورنا و  5مليار لاير سعودي مع مشاركة    5.2لتصل إلى  

مليار لاير سعودي في القريب العاجل. أخيًرا، مع األخذ في االعتبار التطور    3.5  إلى  مليار لاير سعودي  1.5  من أنه يجب زيادة رأس المال المدفوع  إلى    اإلشارة

 . م2021نتوقع أن نرى نتائجها في الربع األول من عام و وحوكمتها، بدأت عملية تصنيف الُمصدر  رهايمعاي المستقبلي للشركة وللحفاظ على تحسين رؤيتها و

ً   في المملكة  الشامللإلسكان  البيئي  م بشكل إيجابي في النظام  الشركة في اإلسها ، واصلت  بجانب هذه التطورات    مع الجهود المبذولة من صندوق التنمية العقارية   تماشيا

كما عززت من تواجدها بالتعريف    إعداد المنتجات باإلضافة إلى موائمة أفضل عرض وسياسة السعر)والتي تم من خاللها تأكيد الشراكات الرئيسية التي تركز على  

   . (مع حملة إعالمية كاملة في التطوير، اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي على وجه الخصوص من خالل  ومهمتهابهدفها 

ما التوظيف االنتقائي الذي يحافظ على معدل سعودة عالي )ب  والتزامهامراجعة وتحديث اإلجراءات والسياسات ذات العالقة،    بجانب هذه التطورات، تابعت الشركة

 بنية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وفقاً للجدول الزمني المقدم للمنظم.  وتابعت العمل على(، % 80 يقارب 
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ً تكيف    مليون لاير سعودي   36.4بلغت    بية ملحوظةإيجابنتيجة    م2020أغلقت الشركة عام    ،الممارسةمن  فقط    اً شهر  36م وبعد  2020في عام  مع التحديات الصعبة    ا

ن و الره بحريصون على التمسك  الن يالممول  في التغلب علىالشركة  جهود هذه النتيجة عالمة على ، انخفاض ما هو مدرج في الميزانيةعلى الرغم من  .في الميزانية

 في  مليون لاير سعودي  206.2الدخل  وبذلك بلغ إجمالي    .والسيطرة الكبيرة على النفقات   واألصول الرئيسية التي تدفع نموهم وربحيتهم في قطاع التجزئة  ةالعقاري

تم الحفاظ عليها دون ( )Opex) التشغيلية النفقات  علىمارستها  الرقابة الصارمة التي بفضللك ، وذ مليون لاير سعودي 169.8ذروته عند اإلنفاق بلغ إجمالي  حين

 . (الميزانية

إلى تجديد    المساهمين  انتباهوليس علينا أن نلفت    هذا العام.  أرباحدفع  ال نوصي ب  إننا  ،في الميزانية  % 2.4-  ما يقارب بعائد على رأس المال عند هذه النقطة    وجود   مع

 ً  . في سبيل تطوير الشركة  قيمة  كما أود أن أتقدم بالشكر لكم على ما قدمتموه من إسهامات   .عضوية أي من أعضاء المجلس حيث التزال جميع العضويات صالحة حاليا

 

نحن    من ناحية أخرى.  تنفيذ األعمال اليوميةورؤية طويلة األجل  واالبتكار من ناحية، والجمع بين    التكيفعلى  تركيزها وقدرتها  الشركة    أظهرت م،  2020في عام  

التحديات التي يتوجب عليها تجاوزها    والتغلب على  ،لمتابعة مسارها التصاعدي  المطلوبة  متينةال  وضعت األسسقد    ال نقلل من الصعوبات ولكننا واثقون بأن الشركة

أخيًرا  و  .على خريطة المستثمرين على الصعيد الدوليبشكل راسخ  المملكة العربية السعودية  العقاري والمساهمة في وضع    التمويلومواكبة تشكيل سوق    ،ومواجهتها

 . كامالً فقط رابعلنشاطها لعامها ال ،أكبرربحية مستوى  بشكل يحققالحالية أعمالها الشركة  تكملنتوقع أن  

 

الترحيب بكم في مايو    إلى  شكركم على ثقتكم ودعمكم وأتطلع  أل، أود أن أنتهز هذه الفرصة  م2020  عاممن هذا المنظور اإليجابي الراسخ في انجازات واتجاه  

 . م2021

 

 ،،مع خالص تحياتي

 ماجد بن عبدهللا الحقيل 

 رئيس مجلس اإلدارة
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 لشركة ومجموعتها.  ا لنشاط األنواع الرئيسية

وقد ،  م25/9/2017هـ الموافق  1439/ 1/ 5  تاريخ  النشاط الرئيسي: تم إصدار رخصة ممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري من مؤسسة النقد العربي السعودي في

 : اآلتيعلى النحو  منتجان حصلت الشركة على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي إلطالق 

 م. 16/10/2017هـ الموافق 1439/ 1/ 25، بتاريخ  االستحواذ على المحافظ -1

 م. 2017/ 12/ 1هـ الموافق 1439/ 3/ 12التمويل قصير األجل، تسهيالت مرابحة، بتاريخ   -2

 

 .الخطط والقرارات الهامة للشركة

 

على   الشركة  سوف تحافظ  سعياً للمضي قدماً،  .مهمتها  لبيانالمستقبلي وقدرتها على تحقيق أهدافها وفقا    تطورهاو  هانمو  أسس، وضعت الشركة  م2020في عام  

تقود س، فإن هناك أولويات رئيسية  الحد   هذا  وإلى.  ومزود نشط لحلول معقولة للمقترضين   ينئللمنش  مهممن أجل ضمان بقائها شريك    عرضهاتعديل وضعها وتهيئة  

السوق واحتياجاته    متابعة( من أجل  والبنوك العقاري  تمويلال  )شركات  الممولين شبكة  مع  بشكل مستمر  العالقة  وتشديد ( توسيع 1ومن بينها:  ،الشركةعملية تطوير  

  عدد السكان المغطيين   من أجل المساهمة في توسيع  المخاطر واألدوات باإلضافة إلى عوامل التخفيف المحتملة   تدابيرو  األهلية( مراجعة مستمرة لمعايير  2عن قرب،  

( التفاعل  4  المخاطر،  واستقرار  السوق  توسعوالذي سوف يساهم في  يحتاجه السوق بشدة    لذي األجل  طويل  التكلفة   ثابت   التمويل  منتح( تطوير منتجات جديدة مثل  3،  

  نتوقع   ال  لذلك أفضل خيارات اإلصدار الممكنة.    مراعاة  معالممكنة    الظروفمن أجل ضمان الوصول المستمر للسيولة في أفضل    الماليةسوق  الالمستمر مع ممثلي  

 جديدة.  تطويرأنشطتها والتوصل إلى خطوات لنمو  منتظم نظراً الو المستمرتعديل السوى نموذج عملها  أو الشركة هيكل في جذري تغيير
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 م 2017 م 2018 م 2019 م 2020 الموجودات 

     

 1,397,686,771 880,632,477 71,702,190 869,580,861   نقد وما في حكمهال

 100,068,030 221,156,755 777,776,212 4,354,749,400 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 

 - 632,405,628 1,383,000,372 2,278,322,825 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 388,535 14,291,197 1,850,527 3,169,870 وموجودات أخرى مدفوعات مقدماً 

 2,812,053 2,920,521 9,770,178 8,218,632 ، صافي ممتلكات ومعدات

 8,997,319 9,658,685 6,142,595 7,367,853   ، صافيموجودات غير ملموسة

 1,509,952,708 1,761,065,263 2,250,242,074 7,521,409,441 إجمالي الموجودات  

     

     المطلوبات 

السعودي   المركزي  للبنك  أرصدة 

   والمؤسسات المالية األخرى 

5,170,985,497 - - - 

 - 250,684,820 758,303,559 785,165,989 مصدرة  دين أدوات 

 23,299,753 23,251,748 24,278,163 88,784,642 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 23,299,753 273,936,568 782,581,722 6,017,963,128 مطلوبات إجمالي ال

     

     حقوق الملكية  

 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 رأس المال  

 ( 13,347,045) ( 12,871,305) ( 32,339,648) 3,069,482 )خسائر متراكمة( المبقاه/رباح األ

 - - - 403,831 نظامي   يحتياطا

 1,486,652,955 1,487,128,695 1,467,660,352 1,503,473,313 إجمالي حقوق الملكية 

 1,509,952,708 1,761,065,236 2,250,242,074 7,521,409,441 إجمالي المطلوبات والملكية 
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قائمة   

 .منذ تأسيسهالشركة ل الوضع المالي

 

 

 

 توزيع أرباح الشركة 

 

الحيوية التي    مساهمةالأهمية  ب  واالعتراف  ،القطاعفي  رباح  األدفع    ممارسات سوف تسعى الشركة لدمج أفضل    النظامي،إنشاء الحد األدنى من االحتياطي    إلى جانب 

بناء الشركة    تنويإلى هذا الحد،    .في بعض األحيان  وطبيعة نشاطها الذي يستلزم اتخاذ وإدارة المخاطر طويلة األجل والمعقدة  ،المساهمين في أداء الشركة  يقدمها

  يس تأسكما تعتزم الشركة    الفعلية التي تتحملها الشركة وضمان حماية رأس مالها.  للمخاطراحتياطي إضافي غير االحتياطي النظامي والذي سيقدم القدر الكافي  

 )وإطار سياسة خاصة(. اة مؤسسة بشكل صحيح لتقييم رأس المال االقتصادي أد على   تقييمها ألي احتياطي إضافي مطلوب بناءً 

 

 المعلومات المتعلقة بأي من القروض للشركة 

 

 : م2020عام ل

 .م2020عام في  صكوكصدار إلم يتم  -

 م. 2020في عام   جلقصيرة األ تسهيالت ائتمانية ةست  حصول علىال الشركة استطاعت  -

   م. 2020لاير سعودي في عام    5,250,000,000للشركة  حد التسهيالت  يإجمال -

 م. 2020لاير سعودي في عام   3,660,000,000إجمالي الحدود المستخدمة  -

 محلية وبالعملة المحلية.  المقرضة بنوكالجميع  -
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 ي استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة ألي سندات دين قابلة لالسترداد أل وصف

 : م2020لعام 

 ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة ألي سندات دين قابلة لالسترداد.  -

 

قرارات البنك المركزي السعودي التنفيذية     

 

 

 

  (م2020) ةالحاليالسنة المالية  (م2019)السنة المالية السابقة 

الغرامات  إجمالي مبلغ 
المالية باللاير  

 السعودي 
 عدد القرارات التنفيذية 

إجمالي مبلغ الغرامات  
 المالية باللاير السعودي 

  القراراتعدد 
 التنفيذية  

 موضوع المخالفة 

140,000 3 200,000 2 
مخالفات تعليمات البنك المركزي اإلشرافية  

   والرقابية

0 0 0 0 
المركزي الخاصة  مخالفات تعليمات البنك 

 بحماية العمالء

0 0 0 0 
مخالفات تعليمات البنك المركزي الخاصة  

ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل  

 األموال وتمويل اإلرهاب 
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنصب  االسم 

 

معالي وزير اإلسكان/ ماجد   1

 الحقيل

 مجلس اإلدارةرئيس  

 د. عبدالحميد الخليفة  2

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 السيد/ محمد المهنا 3

 

مجلس إدارةعضو   

 د. محمد الزهراني  4

 

مجلس إدارةعضو   

 سيف الالسيد/ فهد  5

 

مجلس إدارةعضو   

 السيد/ جوسيف روسي  6

 

مجلس إدارةعضو   

 د. جيمس بوثويل    7

 

مجلس إدارةعضو   
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. والمكافآتلكل اجتماع  وسجل الحضورعدد اجتماعات المجلس المنعقدة خالل السنة المالية الماضية،   
 

بنسبة    األعضاء  ت مكافأ  وتحسب ، على النحو الذي أوصت به لجنة الترشيحات والمكافآت.  م2020لعام    واللجانأعضاء مجلس اإلدارة    مكافآت وافق المجلس على  

 .جتماعات لال همحضور

 .  سعودي لاير ألف 250,000 إدارة مجلس عضو لكل •

 .  سعودي لاير ألف 150,000 لجنة عضو لكل •

 . سعودي لاير األف 3000  اجتماع لكل حضور رسوم •
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 :م 2020مجلس اإلدارة في عام  أعضاء مكافآتو  حضور

 المكافأة  المجموع 

بدل حضور  

اجتماع  

مجلس  ال

مبلغ  اإلدارة  

لاير    3000

سعودي لكل  

 اجتماع 

  الحضور  معدل

م مبلغ  2020لعام  

لاير    3000

سعودي لكل  

 اجتماع 

  الخامس  االجتماع

ديسمبر   30

م 2020  

  الرابع  االجتماع

نوفمبر   09

م 2020  

  12الثالث   االجتماع

م 2020أغسطس    

 

الثاني   االجتماع  

م 2020مايو  13  

 

األول   االجتماع  

م 2020فبراير  26   
 االسم  العضوية 

212,000 200,000 12,000 
 الرئيس نعم ال نعم نعم نعم   5من   4

معالي الوزير  

 1 ماجد الحقيل

000265,  250,000 15,000 
5من   5  عبدالحميد الخليفة  نائب الرئيس نعم نعم نعم نعم نعم 

2 

265,000 250,000 15,000 
5من   5  محمد المهنا  عضو  نعم نعم نعم نعم نعم 

3 

265,000 250,000 15,000 
5من   5  محمد الزهراني  عضو   نعم نعم نعم نعم نعم 

4 

265,000 250,000 15,000 
5من   5  نعم نعم نعم نعم نعم 

 عضو 
 فهد السيف 

5 

265,000 250,000 15,000 
5من   5  نعم نعم نعم نعم نعم 

 عضو 
 جوزيف روسي 

6 

265,000 250,000 15,000 
5من   5  نعم نعم نعم نعم نعم 

 عضو 
 جيمس باثويل 

7 
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 : م2020لجنة التنفيذية للجنة في عام ا مكافآتو حضور 

 

 المكافئة  المجموع 

بدل 

حضور  

اجتماع 

اللجنة  

التنفيذية  

مبلغ 

3000 

لاير 

سعودي  

لكل 

 اجتماع

 معدل

 الحضور

لعام  

م 2020  

االجتماع العاشر 

للجنة التنفيذية  

 م 28/12/2020

االجتماع التاسع 

للجنة التنفيذية  

 م 4/11/2020

االجتماع الثامن 

للجنة التنفيذية  

م 29/9/2020  

االجتماع السابع 

للجنة التنفيذية  

م 11/8/2020  

االجتماع 

السادس للجنة  

التنفيذية  

م 29/6/2020  

االجتماع 

لخامس للجنة  ا

التنفيذية  

م 6/5/2020  

االجتماع الرابع  

للجنة التنفيذية  

م 30/3/2020  

االجتماع الثالث  

للجنة التنفيذية  

م 26/2/2020  

االجتماع 

الثاني للجنة  

التنفيذية  

م 4/2/2020  

اجتماع األول 

اللجنة التنفيذية  

م 15/1/2020  

 االسم  العضوية

180,000 150,000 30,000 

من   10

10  
 الرئيس  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

معالي 

الوزير ماجد 

 الحقيل 

1 

162,000 135,000 27,000 

من   9

10 
 عضو نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم

عبد الحميد  

 الخليفة 
2 

126,000 105,000 21,000 

من   8

10 
 3 فهد السيف  عضو نعم نعم نعم نعم ال نعم ال نعم نعم نعم

162,000 135,000 27,000 

من   10

10 
 عضو  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

فابريس 

 سوسيني 
4 

180,000 150,000 30,000 

من   10

10  
 عضو نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

عصام 

 الطواري 
5 
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: م2020 في عام المراجعة وااللتزاملجنة  مكافآتحضور و   

 

 

 المكافئة المجموع

بدل  

حضور  

لجنة 

المراجعة  

 لتزامواال

مبلغ 

3000 

لاير 

سعودي  

لكل  

 اجتماع

معدل 

الحضور  

عام  ل

م2020  

 الرابع االجتماع 

  مبرنوف  4

م2020  

  الثالث االجتماع 

أغسطس  11

م2020  

 

االجتماع 

  81 الثاني 

م 2020 يونيو  

االجتماع 

 19األول 

فبراير  

م2020  

 االسم  العضوية

 نعم  نعم  نعم  نعم  4من  4 12,000 150,000 162,000
 1 محمد المهنا  الرئيس

 نعم  نعم  نعم  نعم  4من  4 12,000 150,000 162,000
العييدي  محمد  عضو   2 

 نعم  نعم  نعم  نعم  4من  4 12,000 150,000 162,000
 3 محمد السماري عضو 
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 : م2020 في عام المخاطراالئتمان ولجنة  مكافآتو  حضور

 

 المكافأة  المجموع

بدل حضور  

لجنة 

االئتمان 

والمخاطر  

مبلغ 

لاير  3000

سعودي  

 لكل اجتماع 

 معدل

  الحضور

لعام  

م2020  

االجتماع 

 20 السابع

ديسمبر 

م2020  

االجتماع 

  1 السادس

  نوفمبر

م2020  

االجتماع 

 الخامس

9 

 غسطسأ

م2020  

االجتماع 

 28 الرابع

 مايو

م2020  

 

االجتماع 

 الثالث 

أبريل  28

م2020  

االجتماع 

 الثاني 

 أبريل 8 

م2020  

االجتماع 

 األول

 19 

  فبراير

م2020  

 االسم  العضوية

,000171  150,000 ,00021 7من  7   الرئيس نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  
محمد  

 الزهراني 
1 

,000171  150,000 ,00021  

7من  7  

 عضو  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم 
جوزيف 

 روسي
2 

,000171  150,000 ,00021  

  7 من 7
 3 جيمس باثويل  عضو  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم 

,00021 00021, ال يوجد    
7من  7  

 عضو  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم 
فابريس  

 سوسيني 
4 
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: م2020في عام المكافآت و الترشيحات لجنة افآتومك حضور  

 

ئةالمكاف  المجموع  

بدل حضور  

لجنة 

الترشيحات  

والمكافآت  

لاير  3000

سعودي لكل  

 اجتماع

 معدل

  الحضور

لعام  

م2020  

االجتماع 

سادس ال  

22 

 ديسمبر

م2020  

االجتماع 

خامسال  

 ديسمبر 2

م2020  

االجتماع 

رابعال  

 أكتوبر 28

م2020  

االجتماع 

لث الثا  

  يوليو 15

م2020  

 

االجتماع 

 الثاني 

 سرما 29

م2020  

االجتماع 

 18األول 

فبراير  

م2020  

 االسم  العضوية

6من  6 18,000 ال يوجد  18,000  الرئيس نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  
الدكتور عبدالحميد 

 الخليفة 
1 

6من  6 18,000 ال يوجد  18,000  2 محمد المهنا  عضو  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  

6من  6 18,000 ال يوجد  18,000  3 فهد السيف عضو  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  
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 مع طرف ذو عالقة المعامالت 

  وأعضاء "(  المساهم)"  العامة   االستثمارات   تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة. تتضمن األطراف ذات العالقة من صندوق

  لديها  أو"(  شقيقة  شركات )"  العامة  االستثمارات   صندوق  خالل  من  المشتركة  للملكية   تخضع  التي  المنشآت   من  وغيرها  العليا  اإلدارة  وموظفو  الشركة  إدارة   مجلس

  .رةً مباش له والتابعين التنفيذي الرئيس العليا اإلدارة موظفو يمثل"(. اإلدارة مجلس أعضاء)" إدارتها لمجلس مشتركين إدارة مجلس أعضاء

 

 المعامالت  عن الناتجة واألرصدة المعامالت  أهم فإن المالية، القوائم هذه  في عنها اإلفصاح تم التي واألرصدة العالقة ذو الطرف مع للمعامالت  باإلضافة

ي: يل كما هي العالقة ذات  األطراف مع  

 : المالية قوائمالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في ال هذه ديسمبر  الناتجة عن 31األرصدة في فيما يلي  .1

 م 2019 م 2020 طبيعة األرصدة  األطراف ذوي العالقة 

 453,668,219 453,628,123 أدوات دين محتفظ بها     شقيقة الشركات 

 402,897,616 401,158,908 عقود المرابحة   مديني ذمم 

 218,123 510,676 خدمات مستحقة   أتعاب  

 69,829,069 851,883,084 أرصدة لدى البنوك  

 - 1,756,375,785 القروض  

 845,870 1,814,420  التوظيفانتهاء منافع لما بعد   علياموظفي اإلدارة ال

 

 : المالية قوائمالعالقة المدرجة في ال يواإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذ فيما يلي  .2

 

 م 2019 م 2020 طبيعة المعامالت  األطراف ذوي العالقة 
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 3,478,000 3,764,335 ( 20)إيضاح   مصروفات اجتماع مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة 

 4,755,026 4,899,227 الخاصة ةدخل العمول شقيقة الشركات 

 1,1220,700 4,005,819 رسوم خدمات  

 14,074,699 23,634,745 الخاصة  ةمصروفات العمول 

 

 

 

 

 خالل السنة:  علياالمدفوع لموظفي اإلدارة ال التعويضات  مبلغ جماليفيما يلي إ .3

 

 م 2019 م 2020 المعامالت  طبيعة  األطراف ذوي العالقة 

 10,080,822 10,593,720 موظفين قصيرة األجل  منافع 

 483,517 683,817 المنافع لما بعد انتهاء التوظيف 

 

مليون    364,05م:  2019ديسمبر    31)  مليون لاير سعودي  199.27بمبلغ    شقيقةجارة من شركة  إ  عقود   يالمدينذمم    محافظ  قامت الشركة خالل السنة بشراء .4

 . لاير سعودي(

 

 الرقابة الداخلية

 

 الداخلية:  المراجعة وااللتزاملجنة 

 عن اإلشراف على التقارير المالية وعمليات االمتثال واالمتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة ومراقبة فاعلية وكفاءة    مسؤولةالداخلية  المراجعةلجنة  تكون
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 والتوصية باختيار المراجعين الخارجيين ومراجعة القوائم المالية المرحلية والتوصية بها إلى مجلس اإلدارة. الداخلينظام الرقابة 

 ثالثة أعضاء:  لجنة المراجعة من وتتكون

 السيد/ محمد المهنا، رئيس لجنة المراجعة وااللتزام  -1

 مستقل السيد/ محمد السماري, عضو  -2

 مستقل السيد/ محمد العييدي, عضو  -3

 

 إجراءات الرقابة الداخلية:

 : للمجلسحيث تشمل الوظائف الرئيسية 

 

 المالية ذات الصلة. م التقاريرا بما فيها نظ ،المالية والمحاسبية نزاهة األنظمةضمان   -

 المخاطر الشاملة التي قد تواجها الشركة بشفافية. تحديد مراقبة إدارة المخاطر من خالل  أنظمةضمان تطبيق  -

 المراجعة السنوية لكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة. -

 

ً   – يلتزم مجلس اإلدارة بضمان أن المراجعة الداخلية   على مستوى    ومراقبته  ه وتحسين  للتحكم في األداءهي أحد اآلليات الالزمة    –بلجنة المراجعة    المرتبطة عمليا

 المجموعة من أجل تطوير ممارسات األعمال والحوكمة. 

 : اآلتي إلى المراجعة الداخلية الموكلة، تشمل االختصاصات ولذلك

 الشركة.في حماية وتأمين مصلحة  –من خالل لجنة المراجعة  –مساعدة مجلس اإلدارة  -
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وتقديم نسخ من التقارير ذات الصلة إلى    ،المراجعة الداخلية أنها ذات فائدة محتملة للشركة  نتائج المراجعة وموضوعاتها التي تشعر  على التنفيذي  لرئيس  ا  إطالع -

 لجنة المراجعة والمدير العام.

 لسنوية لضمان أن الشركة تغطي جميع المخاطر المحتملة. االتفاق مع الرئيس التنفيذي للشركة ولجنة المراجعة على نطاق خطة المراجعة ا -

 إدارة المخاطر داخل الشركة.  علىلجنة المراجعة  إطالع -

 المقدمة إليها من قبل إدارة الشركة أو لجنة المراجعة. في المسائل المحددة  التحقيق -

تشرف لجنة المراجعة على المراجعة و  .الداخلية وإدارة المخاطر  الرقابةإجراءات    وكفاءةفاعلية    لتأكيد ومن خالل ما ذكر أعاله، يتضح أن هناك مستويات مختلفة  

 مع تقديم تقييم مستمر لكفايتها وفاعليتها.  الداخليوتراجع إدارة المراجعة بشكل دوري كفاية وفاعلية نظام المراجعة  ،الداخلية بشكل مباشر

 

 

 المراجعة  لجنة رأي

جميع النتائج الجوهرية والمادية    عن  بالغاإل   لضمان أن يتمو  ءة وفعالية نظام الرقابة الداخليلضمان كفا  المراقبةبشكل فعال وظيفة  المراجعة وااللتزام  تراقب لجنة  

 .إلى الحد األدنى لحماية مصالح الشركةها وتقليل تحديد المخاطراللجنة و الداخلية إلى  بالرقابةقة المتعل

قابة  الجهود لتحسين بيئة الرقابة على مستوى الشركة من خالل المراجعة المستمرة واإلجراءات المعززة لمنع وتصحيح أي أوجه قصور في نظام الر  وقد تم بذل

 .الداخلي

رت عن تحديد بعض نقاط الضعف  أسفمما  عدد من أنشطة الشركة باستخدام خطة تدقيق قائمة على المخاطر؛  على  قام قسم التدقيق الداخلي بتدقيق    م،2020خالل عام  

 ، والتوصية بتعديل العملية لتحسين الكفاءة.ضعفوإبراز النقاط الالزمة لتعزيز الضوابط الداخلية أو التي تتطلب تدخل اإلدارة لمعالجة أوجه ال

 .توفير ضمان مطلق  -علية تطبيقه ا بغض النظر عن مدى جودة تصميمه وف - ةداخلي مراقبةمالحظة: ال يمكن ألي نظام  
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 تنفيذي عن أي راتب أو تعويض  مسؤولقد يتنازل بموجبها عضو من أعضاء المجلس أو  اتفاقياتأو  ترتيباتبيان بأي 

 تنفيذي عن أي راتب أو تعويض.  مسؤولقد يتنازل بموجبها عضو من أعضاء المجلس أو  ترتيبات ال يوجد أي 

 

 مدفوعات نظامية 

 وعات النظامية كما يلي:  تكمن المدفم  2020خالل عام  

 المبلغ بالريال السعودي 

 2,734,756 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  

 4,546,740 ضريبة القيمة المضافة  

 336,020 الضريبة المستقطعة  

 

د من الهيئة العامة للزكاة والدخل تم إعفاء الشركة من الزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية واإلعفاء المحد 

(. مع ذلك، كانت الشركة تقدم إقراراتها الزكوية سنويًا إلى الهيئة  م 2018/ 2/ 25)الموافق    ه9/6/1439بتاريخ    1439/15/20501رقم    خطاب في هذا الصدد عبر  

 العامة للزكاة والدخل.

بالكامل من صندوق االستثمارات العامة بشكل مباشر م( تم إعفاء الشركات المملوكة  2/2021/ 12)الموافق    ه6/1442/ 29بتاريخ    35657األمر الملكي رقم  بموجب  

بقرار من الزكاة من هيئة العامة للزكاة والدخل  الحصول على إعفاء    من  بمساعدة صندوق االستثمارات العامةالشركة  تمكنت  . مع ذلك،  مباشر من الزكاةأو غير  

 م(.  3/2021/ 21ه )الموافق  1442/ 8/ 8ريخ  بتا 2888وزاري رقم  

 موظفي الشركة لمصلحة  تم إنشاؤهابيان قيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى 

 

 . م2020 لعاملمصلحة موظفي الشركة  إنشاؤها تمأي استثمارات أو احتياطات  يوجد ال 
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 في حال اشتمال تقرير المحاسب تحفظات على القوائم المالية السنوية, يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة ذلك.

 

 . مراجعي الحسابات لدينامن قبل  م2020لعام ال يوجد أي تحفظات صادرة على القوائم المالية السنوية  

 

 

 

 

 معايير المحاسبية  ال

 

المالية )  قوائمهاتعد الشركة   التقارير  الدولية إلعداد  للمعايير  تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية  IFRSالمالية وفقًا  والمعايير والتصريحات األخرى  ( كما 

والنظام   ها المالية لالمتثال لمتطلبات أنظمة الشركات في المملكةقوائم(. تقوم الشركة أيًضا بإعداد SOCPAالمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ) 

 (. SOCPAئة السعودية للمحاسبين القانونيين )معايير المحاسبة الصادرة عن الهي في جوهرية. ال توجد فروق ذات األساسي للشركة

 

 الخارجي الحسابات المراجع

 

 . م2020خارجيين للشركة لعام   مراجعين ( KPMG)  الفوزان وشركاه شركة كي بي إم جي   السادة م2020عينت الجمعية العمومية في اجتماعها الذي عقد في مايو  
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 مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة في ما يتعلق بالقوائم المالية بيان 

 اإلدارة على حد علمه ما يلي:  يقر مجلس 

 .  بشكل صحيح حافظت الشركة على سجالتها الحسابية •

 .تم إعداد نظام الرقابة الداخلية بشكل صحيح وتم تنفيذه بشكل فعال •

 .شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطهايوجد ال  •

ً لم تبرم الشركة أو  • فيه أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو المدير المالي أو أي من شركائهم أي مصلحة   كون أي عقد ي في أصبحت طرفا

 ت العالقة.في البيانات المالية التي تفصح عن معامالت األطراف ذا 22جوهرية باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا التقرير وفي اإليضاح رقم  

 


