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 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 

 م.31/12/2019في  عن السنة المالية المنتهية )"الشركة"( إلى مساهمي الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري تقرير مجلس اإلدارة

 

 مقدمةال

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

جية مستقبلية خالل السنة المالية األخيرة، وما لديها من خطط وقرارات استراتي عن عملياتهايحتويه من معلومات وبيانات مالية وعامة عن الشركة، و

بمجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس ومكافاتهم وتعويضاتهم،  المتعلقةخالل األعوام المقبلة. واالفصاح عن ممارسات الحوكمة المتبعة من الشركة 

 منأكثر  تفصيلي وتظهر أهمية تقرير مجلس اإلدارة في أنه يستعرض المعلومات والبيانات بشكل مستوى التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة. مراجعةو

 القوائم المالية األولية والسنوية التي تصدرها الشركات.
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

 ،المساهمين أعزائي

 ،أعزائي السادة

 م التقدم الذي حققته الشركة في تنفيذ استراتيجيتها لعامها الثانيوالذي من خالله سنقي   ،م2019يسرني دعوتكم الجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 

 من ممارسة نشاطها. الكامل

مع  .لنمو شعبهاإلعداد مستقبل مستدام  إليه المملكةرؤية التحول التي تسعى  نتائج هي أحدالشركة  هذه ولكن أوالً، أسمحوا لي أن أذكركم مجدداً بأن

، حيث يهدف إلى المساهمة في نمو إجمالي الناتج المحلي غير 2030ورؤية  2020اعتبار أن برنامج تطوير اإلسكان جزء من برنامج التحول الوطني 

"محفزاً لنمو واستقرار قطاعات التمويل العقاري  تكون الشركة يجب أنتملك المساكن في جميع أنحاء المملكة. ولتحقيق هذه األهداف،  وتعزيزالنفطي 

)البنوك وشركات  الممولين"كوسيط من خالل توافق احتياجات السيولة ورأس المال وإدارة مخاطر  ويجب أن تتعاملفي المملكة العربية السعودية" 

تقديم  من خالل التركيز على السوق الثانوي، والذي يهدف إلى وبمعني آخر،. للمستثمرين" العوائد( مع قابلية تحمل المخاطر وأهداف العقاري التمويل

وتنميته لتحقيق المنافع بشكل صحيح  الرئيسي عقاريال التمويلسوق  من أجل تنشيط ودعم وجذب مصادر التمويل المحلية واألجنبية نمو وسيولة ثابتة

 الشركة. ومساهميالمرجوة للمواطنين 

  .مميزةالنجازات اإل المزيد من إلى حد كبير وتم تحقيق وتيرتها م تسارعت2019عام وفي م، 2017 والتي بدأت في عام ،الشركة وقد حدد هذا مسار رحلة

 م2017منتجين رئيسيين في عام  الشركة إطالقمتنوعة من الخبرات المحلية والدولية. وبعد  مجموعةمن الدرجة األولى يضم  عملوقد تم بناء فريق 

، الهدف لهذاو .عام التنفيذ والمزيد من التطورات م2019 عام كان قدو ،انتظاره طال الذي التمويل ثابت التكلفة طويل األجل منتجم 2018عام  في تبعهمو

 تعاقدت م2019نهاية عام  فيو] .الثانويالعقاري  التمويلسوق ل هاالسوق وتشكيل في تهامن بصم يعزز، مما الممولينعلى االنخراط مع  الشركةحافظت 

 جالخلي دويتشه والعالمية للتمويل العقاري  أمالك شركةو المنازل لتمويل بداية شركةتمويل العقاري )وهم، ال شركات من بين خمس شركاء معالشركة 

 بنكو السعودي الفرنسيالبنك وساب بنك  وهم،) مع ثالث بنوك الشركة تعاقدت كما ،(التمليك دار وشركة المساكن لتمويل السعودية والشركة للتمويل

ً تجدر اإلشارة و (.الجزيرة مالئمة ، مما يدل على الممولينمع  بتكرار المعامالت م2019، تميز عام الجديدةو الشراكات أجانب المعامالت بإلى أنه  أيضا

 بزيادة بنهاية السنة،سعودي لاير مليار  2 من بأكثر عموميةميزانية ل نشر مع إجمالي السوق يؤكد وجودها المستمر ودعمها لتطويرو، الشركة عرض

 .م2018% مقارنة بنهاية عام 153 قدرها
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ً  الشركة ميزانيتها العمومية، اهتمت ونشرالتركيز على األصول أثناء  بجانب . مهمتهاإلى السيولة من أجل أن تكون قادرة على تقديم بتنويع وصولها  أيضا

استخدام  أجماليحجم ليصل  2019 عام من لاير سعودي خالل الربع األول مليون 500تم استهالك مليار لاير سعودي،  11برنامج الصكوك المقدر بـ 

األجل بقيمة تصل إلى  بنوك من أجل التمويالت قصيرةالقعت الشركة مع خالل العام وو ،وبالتوازي مع ذلك لاير سعودي. مليون 750إلى  البرنامج

. ودعونا نتذكر أن رأس المال نسبة كبيرة من النقد المتوفر توظيف. وفي نهاية العام، تم وبنك ساب البنك السعودي الفرنسي :بنكين وهمامليار  1.75

 مليار لاير سعودي ال تزال غير مسحوبه. 3.5زيادته، وإن  تتممليار لاير سعودي لم  1.5الدفوع 

ً  في المملكة الشامللإلسكان البيئي الشركة في اإلسهام بشكل إيجابي في النظام عالوة على ذلك، واصلت  مع الجهود المبذولة من صندوق التنمية  تماشيا

الشركة أو  وسياسة السعر(إعداد المنتجات باإلضافة إلى موائمة أفضل في عرض )والتي تم من خاللها تأكيد الشراكات الرئيسية التي تركز على  العقارية

 اإلعالم )ووسائل التواصل االجتماعي على وجه الخصوص(من خالل  ومهمتهاكما عززت من تواجدها بالتعريف بهدفها  ،الوطنية لخدمات اإلسكان

اتصاالتها  ومن الجدير بالذكر بأن منها، العقارية ورعاية البعضالفعاليات والمشاركة المكثفة في  ،وقادة الرأيوالتفاعل المباشر مع المستثمرين والمنظمين 

 القت قبوالً حسناً مع ردود إيجابية.

وظيف أخيراً، وعلى مدار العام، واصلت الشركة تطورها السليم من خالل مراجعة وتحديث اإلجراءات والسياسات ذات العالقة، من خالل متابعة الت

بنية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وفقاً للجدول الزمني المقدم (، ومتابعة تنفيذ %79 ما يقارباالنتقائي الذي يحافظ على معدل سعودة عالي )

 للمنظم. 

 متوقع الغيرهذه النتيجة عالمة على البطئ  تحمل مليون لاير سعودي. 19.4بلغت  بنتيجة سلبية م2019أغلقت الشركة عام  ممارسة،المن  اً شهر 24بعد 

واألصول الرئيسية  ةن العقاريوالرهبحريصون على التمسك الممولين وظل  .على الرغم من جهودهامن قبل الشركة  المحافظ على االستحواذ حجم في

مليون  120.8ذروته عند اإلنفاق كما بلغ إجمالي  ،مليون لاير سعودي 101.4الدخل وبذلك بلغ إجمالي  .التي تدفع نموهم وربحيتهم في قطاع التجزئة

 .(الميزانية دون عليها الحفاظ( )تم Opex) المصاريف التشغيلية علىتم ممارستها  الرغم من الرقابة الصارمة التي لاير سعودي على

العام الثاني من اعتمدت على تطور أسرع بكثير للسوق، ينتهي هذا  التيوة يناالميز عملية بالتوقعات التي أثيرت في مقارنةً  مخيبة لآلمال جداً نتيجة 

آخر االستثمارات والتطورات الرئيسية في األنظمة والسياسات المطلوبة ات ال تزال تحمل عالمأن الشركة . في حين الكاملة بمالحظة سلبيةالممارسة 

 وضعت بوضوح أسس التطورقد الشركة أن  كما)من تكنولوجيا المعلومات إلى إنشاء برنامج الصكوك( التي تم إطالقها جزئيًا في السنوات السابقة، 

 المتين. المستقبلي
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 المساهمين انتباهوليس علينا أن نلفت  هذا العام. توزيعات أرباحدفع ال نوصي ب إننا %،1.3- ما يقارببعائد على رأس المال عند هذه النقطة  وجود مع

 ً  قيمة لكم على ما قدمتموه من إسهاماتكما أود أن أتقدم بالشكر  .إلى تجديد عضوية أي من أعضاء المجلس حيث التزال جميع العضويات صالحة حاليا

 .في سبيل تطوير الشركة

 

من  تنفيذ األعمال اليوميةبين رؤية طويلة األجل وواالبتكار من ناحية، والجمع بين  التكيفعلى تركيزها وقدرتها الشركة  أظهرتم، 2019وفي عام 

التحديات  لمتابعة مسارها التصاعدي والتغلب على المطلوبة متينةال وضعت األسسقد  نحن ال نقلل من الصعوبات ولكننا واثقون بأن الشركة ناحية أخرى.

على خريطة بشكل راسخ المملكة العربية السعودية العقاري والمساهمة في وضع  التمويلومواكبة تشكيل سوق  ،التي يتوجب عليها تجاوزها ومواجهتها

 .لنشاطها لعامها الثالث كامالً فقط ،أكبرربحية مستوى  بشكل يحقق القادمة الممارساتالشركة  أخيًرا نتوقع أن تغلقو .المستثمرين على الصعيد الدولي

، أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أشكركم على ثقتكم ودعمكم وأتطلع في الترحيب بكم م2019 عاممن هذا المنظور اإليجابي الراسخ في انجازات واتجاه 

 .م2020في مايو 

 

 ،،مع خالص تحياتي

 ماجد بن عبدهللا الحقيل

 رئيس مجلس اإلدارة
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 لشركة ومجموعتها. ا لنشاط األنواع الرئيسية

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

 :اآلتيعلى النحو  منتجانوقد حصلت الشركة على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي إلطالق ، م25/9/2017

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

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

 

 .للشركةالخطط والقرارات الهامة 

 

 الشركة سوف تحافظ سعياً للمضي قدماً، .مهمتها لبيانالمستقبلي وقدرتها على تحقيق أهدافها وفقا  تطورهاو هانمو أسس، وضعت الشركة م2019في عام 

، فإن هناك أولويات الحد هذا وإلى. ومزود نشط لحلول معقولة للمقترضين ينئللمنش مهممن أجل ضمان بقائها شريك  عرضهاعلى تعديل وضعها وتهيئة 

( من أجل والبنوك العقاري تمويلال )شركات الممولين شبكة مع بشكل مستمر العالقة وتشديد( توسيع 1ومن بينها:  ،تقود عملية تطوير الشركةسرئيسية 

من أجل  إلى عوامل التخفيف المحتملة المخاطر واألدوات باإلضافة تدابيرو األهلية( مراجعة مستمرة لمعايير 2السوق واحتياجاته عن قرب،  متابعة

والذي سوف يحتاجه السوق بشدة  لذي األجل طويل التكلفة ثابت التمويل منتح( تطوير منتجات جديدة مثل 3،  عدد السكان المغطيين المساهمة في توسيع

 الظروفمن أجل ضمان الوصول المستمر للسيولة في أفضل  الماليةسوق ال( التفاعل المستمر مع ممثلي 4 المخاطر، واستقرار السوق توسعيساهم في 

ً الو المستمرتعديل السوى نموذج عملها  أو الشركة هيكل في جذري تغيير نتوقع ال لذلكأفضل خيارات اإلصدار الممكنة.  مراعاة معالممكنة   منتظم نظرا

 جديدة. تطويرلنمو أنشطتها والتوصل إلى خطوات 
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 .منذ تأسيسهاملخص جدول أو مخطط أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة 

 

 

 م2019ديسمبر  31 –بالريال السعودي  المبالغ

    

   المساهمينوحقوق  المطلوبات )مدققة( الموجودات
   

 20,355,960 أخرىتجارية و دائنة ذمم 71,702,190 النقد وما في حكمه
 758,303,559 سندات دين مصدرة 777,776,212 صافي ،بحةامر دعقو مديني ممذ
 3,922,203 جاريالتزام عقد اإل 1,383,000,372 صافي رة،جاإ دعقو مديني ممذ

حالية وموجودات  مقدما  مدفوعات 
  أخرى

 782,581,722 المطلوباتإجمالي  1,850,527

   5,452,855 معداتومتلكات م
 1,500,000,000 رأس المال  

 (32,339,648) متراكمةخسائر  6,142,595 غير ملموسة موجودات

 1,467,660,352 المساهمينإجمالي حقوق   

   4,317,323 موجودات حق االستخدام

وحقوق المطلوبات إجمالي  2,250,242,074 الموجوداتإجمالي 
  المساهمين

2,250,242,074 
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 م2018ديسمبر  31 –بالريال السعودي  المبالغ

    

   المساهمينوحقوق  المطلوبات )مدققة( الموجودات
   

477,632,880 النقد وما في حكمه 748,251,23 أخرىتجارية و دائنة ذمم   

755,156,221 صافي ،بحةامر دعقو مديني ممذ 820,684,250 سندات دين مصدرة   

628,405,632 صافي رة،جاإ دعقو مديني ممذ    

 مدفوعات مقدماً وموجودات حالية

 أخرى

197,291,14  273,936,568 المطلوباتإجمالي  

   2,920,521 معداتومتلكات م

000,000,500,1 رأس المال    

(12,871,305) خسائر متراكمة 9,658,685 غير ملموسة موجودات  

 1,487,128,695 المساهمينإجمالي حقوق   

263,065,761,1  المساهمينوحقوق المطلوبات إجمالي  1,761,065,263 الموجوداتإجمالي   
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 م2017ديسمبر  31 –بالريال السعودي  المبالغ

 

    

   المساهمينوحقوق  المطلوبات )مدققة( الموجودات
   

 23,299,753 أخرىتجارية و دائنة ذمم 1,397,686,771 النقد وما في حكمه

   100,068,030 صافي ،بحةامر دعقو مديني ممذ

وموجودات حالية مدفوعات مقدما  
 أخرى

 23,299,753 المطلوباتإجمالي  388,535

   2,812,053 معداتومتلكات م

 1,500,000,000 رأس المال  

  (13,347,045) خسائر متراكمة 8,997,319 غير ملموسة موجودات

 1,486,652,955 المساهمينإجمالي حقوق   

 1,509,952,708  المساهمينوحقوق المطلوبات إجمالي  1,509,952,708 الموجوداتإجمالي 
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 من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المحاسبية الصادرةالمعايير  عنتوضيح أي اختالف 

 

 ال يوجد أي اختالف في الممارسات المحاسبية بين الشركة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

 توزيع أرباح الشركة

 

 مساهمةالأهمية ب واالعتراف ،القطاعفي رباح األدفع  ممارساتسوف تسعى الشركة لدمج أفضل  النظامي،إنشاء الحد األدنى من االحتياطي  إلى جانب

إلى هذا  .في بعض األحيان وطبيعة نشاطها الذي يستلزم اتخاذ وإدارة المخاطر طويلة األجل والمعقدة ،المساهمين في أداء الشركة الحيوية التي يقدمها

الفعلية التي تتحملها الشركة وضمان حماية رأس  للمخاطربناء احتياطي إضافي غير االحتياطي النظامي والذي سيقدم القدر الكافي الشركة  تنويالحد، 

)وإطار سياسة قييم رأس المال االقتصادي اة مؤسسة بشكل صحيح لتأدعلى  تقييمها ألي احتياطي إضافي مطلوب بناءً  تأسيسكما تعتزم الشركة  مالها.

 خاصة(.

 

 المعلومات المتعلقة بأي من القروض للشركة 

 

 :م2019عام ل

 .أي عمليات سحب خالل العامحدث تمليار لاير سعودي، ولكن لم  1.75 قدره بإجمالي م2019 عام للشركة خالل ائتمانيةتسهيالت تم منح  -

 .ون لاير سعودييمل 500 قدره بمبلغ م2019في الربع األول لعام  صكوكصدار إ -
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 ي استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة ألي سندات دين قابلة لالسترداد أل وصف

 :م2019لعام 

 ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة ألي سندات دين قابلة لالسترداد. -
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 قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي التنفيذية 

 

 

 

 

  

  (م2019) ةالحاليالمالية السنة  (م2018)السابقة المالية السنة 

إجمالي مبلغ الغرامات 
باللاير المالية 

 السعودي
 التنفيذيةالقرارات عدد 

ات الغرامإجمالي مبلغ 
 باللاير السعودي المالية

القرارات عدد 
 التنفيذية 

 موضوع المخالفة

0 0 140,000 3 
اإلشرافية  مخالفات تعليمات المؤسسة

  والرقابية

0 0 0 0 
تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية مخالفة 

 العمالء

0 0 0 0 
مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل 

العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال 

 وتمويل اإلرهاب
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 مجلس اإلدارةأعضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنصب االسم

 

معالي وزير اإلسكان/ ماجد  1

 الحقيل

 اإلدارةرئيس مجلس 

 د. عبدالحميد الخليفة  2

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 السيد/ محمد المهنا 3

 

مجلس إدارةعضو   

 د. محمد الزهراني 4

 

مجلس إدارةعضو   

 سيفالالسيد/ 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،   
 

كل  مكافأة وتحسب، على النحو الذي أوصت به لجنة الترشيحات والمكافآت. م2019لعام  واللجانأعضاء مجلس اإلدارة  مكافآتوافق المجلس على 

 .جتماعاتلالعضو بنسبة حضوره 

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

 . سعودي لاير ألف 150,000 لجنة عضو لكل •

 .سعودي لاير األف 3000 اجتماع لكل حضور بدالت •
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 :م2019الحضور الجتماعات مجلس اإلدارة في عام 

 

جمالي إ

 الحضور

 الخامس االجتماع

ديسمبر  16

م2019  

 الرابع االجتماع

أكتوبر  23

م2019  

الثالث  االجتماع

يوليو  24

  م2019

  

الثاني  االجتماع  

م2019أبريل  29   

 

األول االجتماع  

م2019فبراير  27   
 االسم العضوية

 الرئيس نعم نعم نعم نعم نعم  5من  5
معالي الوزير 

 1 ماجد الحقيل

5من  4  نائب الرئيس نعم نعم ال نعم نعم 
عبدالحميد 

 2 الخليفة

5من  5  3 محمد المهنا  عضو نعم نعم نعم نعم نعم 

5من  5  عضو  نعم نعم نعم نعم نعم 
محمد 

 4 الزهراني

5من  5  نعم نعم نعم نعم نعم 
 عضو

 5 فهد السيف

5من  5  نعم نعم نعم نعم نعم 
جوزيف  عضو

 6 روسي

5من  5  نعم نعم نعم نعم نعم 
 عضو

 7 جيمس باثويل
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 :م2019عام في  مجلس اإلدارة أعضاء مكافآت

 

 إجمالي المكافآت

  والبدالت

مجلس مكافآت 

 اإلدارة
الحضور بدالت  

لعام  الحضور معدل

 3000مبلغ  م2019

لاير سعودي لكل 

 اجتماع

 االسم العضوية

لاير  265,000

 سعودي
 1 معالي الوزير ماجد الحقيل الرئيس  5من  5 15,000 250,000

لاير  212,000

  سعودي
5من  4 12,000 200,000  2 عبدالحميد الخليفة نائب الرئيس 

لاير  265,000

 سعودي
5من  5 15,000 250,000  

 عضو
 3 محمد المهنا 

لاير  265,000

 سعودي
5من  5 15,000 250,000  

 عضو 
 4 محمد الزهراني

لاير  265,000

 سعودي
5من  5 15,000 250,000  

 عضو
 5 فهد السيف

لاير  265,000

 سعودي
5من  5 15,000 250,000  

 عضو
 6 جوزيف روسي

لاير  265,000

 سعودي
5من  5 15,000 250,000  

 عضو
 7 جيمس باثويل
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 :م2019 في عام اللجنة التنفيذيةجتماعات ال الحضور

 

جمالي إ

 الحضور

االجتماع 

التاسع 

للجنة 

 التنفيذية

22/12/20

  م19

االجتماع 

للجنة  الثامن

 التنفيذية

52/11/20

م19  

االجتماع 

للجنة  السابع

التنفيذية 

22/10/201

م9  

االجتماع 

 السادس

للجنة 

 التنفيذية

30/9/2019

 م

االجتماع 

 الخامس

للجنة 

 التنفيذية

22/7/2019

 م

االجتماع 

 الرابع

للجنة 

 التنفيذية

20/5/201

م9  

االجتماع 

 الثالث

للجنة 

 التنفيذية

18/3/20

  م19

االجتماع 

 الثاني

للجنة 

التنفيذية 

25/2/201

  م9

اجتماع 

اللجنة  ولاأل

 التنفيذية

21/1/201

  م9

 االسم العضوية

 الرئيس نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم  9من  9
معالي الوزير 

 ماجد الحقيل
1 

9من  8 الخليفة عبد الحميد عضو نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم   2 

9من  7  3 فهد السيف عضو نعم نعم نعم نعم ال نعم ال نعم نعم 

9 من 9  4 فابريس سوسيني عضو  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم 

*عصام الطواري عضو --- --- --- --- نعم نعم نعم نعم نعم  9من 5  5 

.2019يوليو بشهر *ابتدأت عضويته   
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:م2019 في عام اللجنة التنفيذيةأعضاء  مكافآت  

 

 

 

إجمالي المكافآت 

 والبدالت  

اللجنة مكافآت 

 التنفيذية

 

الحضور بدالت  

لعام  الحضور معدل

 3000مبلغ  م2019

لاير سعودي لكل 

 اجتماع

 االسم العضوية

لاير  177,000

  سعودي
 1 معالي الوزير ماجد الحقيل الرئيس  9من  9 27,000 150,000

لاير  157,333

 سعودي
9من  8 24,000 133,333  2 عبدالحميد الخليفة عضو 

لاير  137,667

 سعودي
9من  7 21,000 116,667  3 فهد السيف عضو 

لاير  177,000

 سعودي
9من  9 27,000 150,000  4 فابريس سوسيني عضو  

 5 عصام الطواري عضو  9من 5 15,000 83,334 لاير سعودي 98,334
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 :م2019 في عام المخاطراالئتمان ولجنة جتماعات ال الحضور

 

جمالي إ

 الحضور

االجتماع 

 18السادس 

م2019ديسمبر   

االجتماع 

 23الخامس 

م2019أكتوبر   

االجتماع الرابع 

أكتوبر  16

م2019  

االجتماع 

 7الثالث 

يوليو 

  م2019

  

االجتماع 

 الثاني 

أبريل  14

م2019  

االجتماع 

 18 األول

فبراير 

م2019  

 االسم العضوية

 1 محمد الزهراني الرئيس نعم نعم نعم نعم نعم نعم   6من  6

6من  6  2 جوزيف روسي عضو نعم نعم نعم نعم نعم نعم 

6من  6  3 جيمس باثويل عضو نعم نعم نعم نعم نعم نعم 

6من  6  4 فابريس سوسيني عضو  نعم نعم نعم نعم نعم نعم 
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:م2019 في عام االئتمان والمخاطر لجنةمكافآت أعضاء   

 

 

 إجمالي المكافآت

  والبدالت

لجنة االئتمان مكافآت 

 والمخاطر

 

الحضور بدالت  

لعام  الحضور معدل

 3000مبلغ  م2019

لاير سعودي لكل 

 اجتماع

 االسم العضوية

لاير  168,000

 سعودي
 1 محمد الزهراني الرئيس   6من  6 18,000 150,000

لاير  168,000

 سعودي
6من  6 18,000 150,000  2 جوزيف روسي عضو 

لاير  168,000

 سعودي
6من  6 18,000 150,000  3 جيمس باثويل عضو 

 لاير سعودي 18,000
مكافآته في  تتم

 اللجنة التنفيذية
6من  6 18,000  4 فابريس سوسيني عضو  
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:م2019في عام المكافآت و الترشيحات لجنةجتماعات ال الحضور  

 

جمالي الحضورإ  

  

 االجتماع الثاني 

م2019أكتوبر  8  

 14االجتماع األول 

م2019فبراير   
 االسم العضوية

 1 الدكتور عبدالحميد الخليفة الرئيس نعم نعم   2من  2

2من  2  2 محمد المهنا  عضو نعم نعم 

2من  2  3 فهد السيف عضو نعم نعم 
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 :م2019 عامفي  لجنة الترشيحات والمكافآتمكافآت أعضاء 

 

 إجمالي المكافآت

  والبدالت

 لجنةمكافآت 

المكافآت 

 والترشيحات 

 

الحضور بدالت  

لعام  الحضور معدل

 3000مبلغ  م2019

لاير سعودي لكل 

 اجتماع

 االسم العضوية

 لاير سعودي 6,000
تمت مكافآته في 

 اللجنة التنفيذية
ليفةالدكتور عبدالحميد الخ الرئيس   2من  2 6,000  1 

 لاير سعودي 6,000
تمت مكافآته في لجنة 

 المراجعة
2من  2 6,000  2 محمد المهنا عضو 

 لاير سعودي 6,000
تمت مكافآته في 

 اللجنة التنفيذية
2من  2 6,000  3 فهد السيف عضو 
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:م2019في عام  المراجعة وااللتزام لجنة جتماعاتال الحضور  

 

 

جمالي الحضورإ  
 17االجتماع الرابع 

م2019أكتوبر   

االجتماع الثالث 

  م2019يوليو 18

  

 االجتماع الثاني 

م2019أبريل  18  

 25األولاالجتماع 

م2019فبراير   
 االسم العضوية

 1 محمد المهنا  الرئيس نعم نعم نعم نعم   4من  4

4من  4 العييدي محمد عضو نعم نعم نعم نعم   2 

4من  4  3 محمد السماري عضو نعم نعم نعم نعم 
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:م2019 في عام لجنة المراجعة وااللتزاممكافآت أعضاء   

 

 

 إجمالي المكافآت

  والبدالت

لجنة مكافآت 

 المراجعة وااللتزام

 

الحضور بدالت  

لعام  الحضور معدل

 3000مبلغ  م2019

لاير سعودي لكل 

 اجتماع

 االسم العضوية

لاير  162,000

 سعودي
 1 محمد المهنا الرئيس   4من  4 12,000 150,000

لاير  162,000

 سعودي
4من  4 12,000 150,000 العييدي محمد عضو   2 

لاير  162,000

 سعودي
4من  4 12,000 150,000  3 محمد السماري عضو 
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 عالقة ذوالمعامالت مع أطراف 

 

بمبلغ إجمالي قدره من اجل االستحواذ على محافظ شركة بداية لتمويل المنازل هو وعالقة  ذو طرفمع  خمس عملياتالشركة عقدت  ،م2019 عام في

 ةالعام اتيرتبط الطرفان ألن صندوق االستثمارو. مليون لاير سعودي 400األجل بمبلغ إجمالي قدره  ةوسبع عمليات قصير ،مليون لاير سعودي 364

(PIF هو المساهم الوحيد في )ن صندوق التنمية العقاري بقيمة دين مكما تم إصدار سند  شركة بداية لتمويل المنازل ٪ من22.2ويمتلك أيضاً  ،الشركة

 .مليون لاير خالل هذا العام 100

الشركة،  إدارة رئيس مجلسولكن تمويل البيع على الخارطة. تتعلق بالشركة على الدخول في عقود مع صندوق التنمية العقاري  إدارة وافق مجلس 

، وذلك بسبب أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو أيضاً العقاري تتعلق بصندوق التنمية التي مسألةال عن التصويت فيوعضو المجلس فهد السيف امتنعا 

مجلس الشركة هو عضو مجلس في صندوق التنمية العقاري في  عن التصويت الممتنع عضوالرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري، وكما أن 

 ً  .أيضا

 

 

  

الزمنية الفترة الشروط باللاير السعوديالمبلغ   المعاملةطبيعة   سم عضو المجلسا   

    

رئيس المجلس صاحب المعالي 

 ماجد الحقيل
التجارية السائدة في  الشروط

 السوق
م2025- م2019  يعتمد على عدد المحافظ 

مع صندوق  عقودالدخول في 

تمويل ب تتعلقالتنمية العقاري 

 البيع على الخارطة

التجارية السائدة في  الشروط

 السوق
م2025- م2019  يعتمد على عدد المحافظ 

مع صندوق  عقودالدخول في 

تمويل ب تتعلقالتنمية العقاري 

 البيع على الخارطة

 عضو المجلس فهد السيف
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 الرقابة الداخلية

 

 الداخلية: المراجعة وااللتزاملجنة 

 عن اإلشراف على التقارير المالية وعمليات االمتثال واالمتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة ومراقبة فاعلية وكفاءة  مسؤولةالداخلية  المراجعةلجنة  تكون

 

 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

 مستقلعضو  ،السيد/ محمد السماري -2

 مستقلعضو  ،السيد/ محمد العييدي -3

 

 إجراءات الرقابة الداخلية:

 :للمجلسحيث تشمل الوظائف الرئيسية 

 

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

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

 المراجعة السنوية لكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة. -
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ً  –يلتزم مجلس اإلدارة بضمان أن المراجعة الداخلية  على  ومراقبته هوتحسين للتحكم في األداءاآلليات الالزمة  هي أحد –بلجنة المراجعة  المرتبطة عمليا

 مستوى المجموعة من أجل تطوير ممارسات األعمال والحوكمة.

 :اآلتي إلى المراجعة الداخلية الموكلة، تشمل االختصاصات ولذلك

 في حماية وتأمين مصلحة الشركة. –من خالل لجنة المراجعة  –مساعدة مجلس اإلدارة  -

وتقديم نسخ من التقارير ذات  ،المراجعة الداخلية أنها ذات فائدة محتملة للشركة نتائج المراجعة وموضوعاتها التي تشعر علىالتنفيذي لرئيس ا إطالع -

 الصلة إلى لجنة المراجعة والمدير العام.

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

 إدارة المخاطر داخل الشركة. علىلجنة المراجعة  إطالع -

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

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

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

 المراجعة لجنة رأي

جميع النتائج الجوهرية  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 والمادية المتعل

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

 .الداخليالرقابة 

ً  الحظتبعض نقاط الضعف في السيطرة على عملية التقارير المالية. كما  اللتزاموا المراجعة، الحظت لجنة م2019خالل عام   واعدبق عدم االلتزام أيضا

 الشركة مسؤولي كبار مع النتائج مشاركةوتم  ، وكذلك تعليمات حماية المعلومات السرية للعمالء السعودي العربي النقد مؤسسةالمهام الصادرة من  إسناد

  .النتائج لهذه تعود غرامات بإصدار السعودي العربي النقد مؤسسة قيام ذلك عن ينتج أن المكن ومن. السعودي العربي النقد ومؤسسة إدارتها ومجلس

 .توفير ضمان مطلق -علية تطبيقه ابغض 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  ترتيباتال يوجد أي 

 

 أي استحقاقات أخرى مع وصف موجز وبيان األسباب رسوم أو بيان قيمة الدفعات المنتظمة المستحقة لدفع أي زكاة أو ضرائب أو

 االستحقاقات:

ولكن الشركة مسجلة  ،م25/2/2018بموجب الخطاب الرسمي الصادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ  ،الزكاة: تم إعفاء الشركة من الزكاة -

 في الزكاة.

 الشهرية.  االفصاحاتمع  ،ضريبة القيمة المضافة: الشركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة -

وبالتالي ال تتحمل الشركة  ،للهيئة العامة للزكاة والدخل عنها واإلفصاحمن الموردين ضريبة االستقطاع تقوم الشركة باقتطاع  :ضريبة االستقطاع -

 .أي تكلفة

 

 لمصلحة موظفي الشركة تم إنشاؤهابيان قيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى 

 

 .م2019 لعاملمصلحة موظفي الشركة  إنشاؤها تمأي استثمارات أو احتياطات  يوجدال 

 

 تحفظات على القوائم المالية السنوية, يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة ذلك.في حال اشتمال تقرير المحاسب 

 

 .مراجعي الحسابات لدينامن قبل  م2019لعام ال يوجد أي تحفظات صادرة على القوائم المالية السنوية 
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 اإلقرارات

 :اآلتيعلى  تؤكد الشركةفي هذه المرحلة، 

 صحيح.أن السجالت المحاسبية قد تم إعدادها بشكل  -

 صحيحة وسليمة. أسسبشكل صحيح ومناسب وتم تنفيذه على  هأن نظام الرقابة الداخلية قد تم إعداد -

 أنه ال يوجد أي شك حول قدرة الشركة في االستمرار في مزاولة أنشطتها. -

 


