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1.0

مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة دار التمليك أن يقدم لكم التقرير السنوي السادس للشركة باإلضافة إلى القوائم املالية املعتمدة للشركة عن السنة
املنتهية في  31ديسمبر 2021م.
شركة دار التمليك شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها بموجب القرار الوزاري رقم  155وتاريخ  5جمادى األولى 1429هـ املوافق 11
مايو 2008م .الشركة مملوكة بالكامل ملساهمين سعوديين .كما تم الترخيص من قبل البنك املركزي السعودي ملزاولة نشاط التمويل العقاري
في 01يناير 2014م.
تمارس الشركة نشاط شراء وبيع وتملك العقارات واألراض ي واستثمارها بالبيع نقدا وبالتقسيط والتأجير ملصلحة الشركة  ،باإلضافة الى إدارة
برامج التمويل للغير مثل برنامج مساكن الخاص باملؤسسة العامة للتقاعد ،والتعاون مع املؤسسات الحكومية املعنية باإلسكان كصندوق
التنمية العقاري ملساعدة املواطنين في تملك منازلهم.

2.0

قطاعات العمل
تعتبر دار التمليك الشركة الرائدة في مجال التمويل العقاري وذلك من خالل توفير منتجات تمويل عقاري متعددة تالئم احتياجات كافة شرائح
السوق من خالل اتفاقيات شراكة مع أبرز مؤسسات القطاع الحكومي والخاص .تقدم حلول التمويل العقارية بصيغتي املرابحة واإلجارة.

3.0

االستراتيجية
مزودا ر ً
تهدف الشركة إلى أن تكون ً
ائدا لخدمات التمويل العقاري املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية .حيث أن منتجات تمت مراجعتها واعتمادها
ً
من قبل اللجنة الشرعية في للشركة ،إضافة إلى تحقيق إيرادات متوازنة ومستدامة ،وترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع التمويل العقاري غير
املصرفي في اململكة .تمتلك الشركة ً
فريقا من ذوي الخبرة لتنفيذ استراتيجية الشركة ،بأداء مستقر وإنتاجية عالية .تستند األهداف
االستراتيجية للشركة إلى املبادرات التالية:
3.1

االستمرارفي االستثمارفي رأس املال البشري
يأتي استقطاب املواهب وتوظيفها واالحتفاظ بها من أهم أولويات الشركة .وتستثمر الشركة في مواردها البشرية من خالل توفير
بيئة عمل إيجابية ،ودعم فرص التطوير والتعاقب الوظيفي ،ودعم برامج املكافآت على أساس األداء واالستحقاق.

3.2

مواصلة االستثمارفي الرقمنة
تهدف الشركة إلى مواصلة االستثمار في الرقمنة لتسريع وقت التنفيذ ،وتوفير الراحة لعمالئها ،وتقليل التكاليف العامة .وتركز
ً
داخليا ،وبوابة إنشاء القروض الرقمية لـ
مبادرات الرقمنة للشركة على االستمرار في تعزيز نظام إنشاء العقود الخاص بها
 ،NetMallakومنصة إدراج املمتلكات عبر اإلنترنت ”تملك“ املرتبطة بـ  .NetMallakباإلضافة إلى ذلك ،تعتزم الشركة زيادة تعزيز
أنظمتها مع شركاء البرامج االستراتيجيين ،لتنفيذ عمليات تحقق فورية للسيناريوهات املتعددة املتعلقة بقبول العمالء ويتم تنفيذ
ذلك بسرعة وخالل املدة الزمنية الالزمة.
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3.3

املواءمة مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
تدرك الشركة الدور املحوري الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في تنظيم قطاع
التمويل العقاري ودعمه ،لذلك ،فقد خطت خطوات واسعة ملواءمة منتجاتها وخدماتها مثل برنامج "مساكن" مع املبادرات التي
يرعاها صندوق التنمية العقارية .باإلضافة إلى ذلك ،تعتزم الشركة دعم مبادرات التمويل العقاري املتخصصة التي يرعاها صندوق
التنمية العقارية ،حيث تتمتع تلك البرامج بميزة تنافسية تساعد على االستحواذ على جزء كبير من الفرص.

3.4

االستمرارفي تعزيزإدارة البرامج التمويلية خارج امليزانية العمومية وتدفقات إيرادات حقوق خدمات املحافظ طويلة األجل
ستستفيد الشركة من سجلها الحافل فيما يتعلق بإدارة البرامج التمويلية وقدرتها التنافسية في اإلدارة خارج امليزانية العمومية
لزيادة نمو محفظة الشركة خارج امليزانية العمومية وذلك من خالل الشراكات مع املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وصندوق
التنمية العقارية والشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري والبنوك ،وحيثما أمكن ،إنشاء عالقات جديدة مع القطاع الخاص
والشركاء من القطاع العام.

3.5

زيادة اإلنتاج وحصة السوق
تهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في اململكة من خالل تطوير املنتجات السكنية والتجارية والوحدات الجاهزة ومنتجات
البيع على الخارطة والتي تتمحور حول تلبية رغبات العمالء .أحد األهداف الرئيسية للشركة هو تحسين رضا العمالء وتلبية
متطلباتهم .تتواصل الشركة مع العمالء من خالل مديري عالقات متخصصين من ذوي الخبرة في التمويل العقاري .كما توفر
الشركة للعمالء األفراد مركز اتصال متكامل ومتخصص لتلقي استفسارات العمالء ومالحظاتهم بمهنية وكفاءة عالية .تهدف
الشركة إلى تنمية أعمالها والتركيز على األعمال التجارية التي توفر عائدات مناسبة بهدف زيادة حصتها في السوق.

3.6

تنويع قنوات التمويل لدعم رؤية 2030
جعلت الشركة أهداف رؤية  2030من املحاور الرئيسية في خطة أعمالها ونموذجها التشغيلي .وتحقيقا لهذه الغاية ،فقد أبرمت
شراكات مع كيانات رئيسية من القطاعين العام والخاص الفعالة في قطاع العقارات .قامت الشركة منذ عام 2010م بإدارة برنامج
التمويل العقاري ”مساكن“ التابع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة في العامين املاضيين
بإدارة قروض عقارية بيعت للشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري بمبلغ ما يقرب خمسة مليار ( )5,000,000,000ريال
سعودي  ،وال تزال تقدم خدمة إدارة العقود ذات الصلة بهذه القروض .يوجد اتفاقيات عديدة مبرمة مع صندوق التنمية العقارية
لتزويد املستفيدين من برنامج ”سكني“ بخيارات متنوعة للتمويل العقاري ،بما في ذلك البرامج واملنتجات املدعومة من الحكومة.
باإلضافة إلى ذلك ،تدير الشركة محافظ تمويل عقاري لخمس مؤسسات مالية من القطاع الخاص وتتطلع إلى ترسيخ هذه
العالقات وتعزيزها .كما تمكنت الشركة من فتح قناة جديدة من خالل إدارة برنامج الدعم السكني للفئات والتي رعتها وزارة املوارد
البشرية والشؤون االجتماعية وبالتعاون مع صندوق التنمية العقارية وهي فئات والذي يهدف إلى خدمة شريحة كبيرة من
املستفيدين قبل وزارة اإلسكان والذي وتشير أعداد المستفيدين هذا البرنامج حسب بيانات الصندوق التنمية العقارية
إلي قرابة  70الف مستفيد حتى العام 2024م.

3.7

ضمان تمويل محفظة عالية الجودة وتقديم الخدمات
أمرا ً
حيويا لنجاح الشركة على املدى الطويلً .
يعد نمو األعمال املتوافق مع جودة االئتمان ً
ونظرا للبيئة االقتصادية الحالية ،فإن
التطوير والتحسين املستمر لنموذج أعمال إدارة املخاطر من خالل االستثمار في األنظمة واملوارد البشرية وسياسات االئتمان
السليمة يعد ً
أمرا بالغ األهمية للحفاظ على الجدارة االئتمانية ملحفظة الشركة .وقد وضعت الشركة خطة عمل حكيمة لتعزيز
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ً
قنوات إنتاج وفرص إيرادات معينة .وسيركز التنفيذ على سرعة وقت التسليم ،ونهج” العميل أوال“لألعمال ،والعمل الدؤوب لتلبية
التوقعات التنظيمية وتجاوزها.
3.8

خلق قيمة للمساهمين
تعتزم الشركة تعزيز القيمة املحققة للمساهمين الحاليين واملستقبليين .وستقوم بذلك من خالل مراقبة ربحية األعمال والعائد
على حقوق امللكية وأداء األسهم وعوائد األرباح

4.0

إدارة املخاطر
تلتزم إدارة وموظفي دار التمليك بتطبيق أفضل ممارسات التمويل بعدالة وشفافية ووفق ضوابط محددة .تتمحور سياسة الشركة حول
جعل منتجات التمويل العقاري متوفرة لجميع املتقدمين والذين استوفوا الشروط بطريقة عادلة ومالئمة ضمن حدود املمارسات التمويلية
اآلمنة والسليمة .يتم تمويل العقود التي تتوافق شروطها مع مؤهالت كل عميل بحيث أن تكون لديه القدرة على سداد االلتزامات املالية .وتبذل
دار التمليك العناية الفائقة قبل الشروع في تمويل املستفيدين لشراء منزل و التأكد من مالئة املستفيد املالية وقدرته على تملك املنزل بنهاية
فترة التمويل .
خالل مراحل نمو الشركة منذ عام 2008م ،التزمت دار التمليك بفلسفة إدارة املخاطر بأنها ركيزة أساسية لبناء القيمة السوقية والحفاظ
عليها .نحن ال نسعى فقط إلى تحقيق العوائد الربحية ،بل نركز على عوائد مجدية بأقل قدر ممكن من املخاطر ،ويظهر ذلك في أداء الشركة
وقدرتها على التصرف في املحافظ االستثمارية .فيما يلي ملخص للمخاطر الرئيسية:
4.1

مخاطراالئتمان

هي املخاطر املتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر ،والناشئة بشكل رئيس ي من النقد
وما في حكمه والذمم املدينة وصافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي.
وتسعى الشركة إلدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بإيجار العمالء عن طريق وضع حدود االئتمان للعمالء من األفراد ومراقبة الذمم املدينة
القائمة .باإلضافة إلى ذلك ،تحتفظ الشركة بملكية املوجودات الخاضعة لتمويل عقود اإليجار ،كضمان حتى استالم املبلغ كامال من عمالء
اإليجار.
وقد أنشأت الشركة عملية مراجعة لنوعية االئتمان لتوفير الكشف املبكر عن التغيرات املحتملة في القدرة االئتمانية لألطراف املقابلة .وتستند
هذه اإلجراءات على املبادئ التوجيهية الداخلية للشركة .وتهدف عملية مراجعة لنوعية االئتمان السماح للشركة لتقييم الخسائر املحتملة
نتيجة للمخاطر التي يتعرض لها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
تقوم الشركة بإدارة جودة االئتمان لألدوات املالية عن طريق التأكد من توفر الضمانات الكافية فيما يتعلق باملوجودات املالية ،عند الطلب،
التي تراجعها اإلدارة على أساس منتظم.
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4.2

مخاطرالسيولة

مخاطر السيولة هي املخاطر املتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزاماتها املرتبطة باملطالبات املالية
والتي يتم تسويتها بتسليم نقد أو أصل مالي آخر .يتمثل نهج الشركة في إدارة السيولة في ضمان أنها سيكون لديها ،قدر اإلمكان ،السيولة
الكافية للوفاء باملطالبات عند استحقاقها ،تحت الظروف العادية واالضطرارية ،دون تكبد خسائر غير مقبولة أو املخاطرة بسمعة الشركة .
تدار مخاطر السيولة من خالل املراقبة املنتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بااللتزامات املستقبلية للشركة.
4.3

مخاطرأسعارالسوق

تتمثل مخاطر السوق في أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار األسهم على إجمالي الدخل الشامل اآلخر
للشركة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية ،بما في ذلك صافي االستثمار في العقود املالية اإليجارية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق
هو إدارة ومراقبة التعرض ملخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ،مع تحقيق عائد مجزي.
مخاطر العمالت  -هي املخاطر املتمثلة في تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم معامالت الشركة
بصورة أساسية بالريال السعودي والدوالر األمريكي (وهو مربوط بالريال سعودي) .وتعتبر املعامالت األخرى التي تتم بعمالت أجنبية غير هامة.
كما في تاريخ القوائم املالية ال تعتبر الشركة معرضة ألي مخاطر عمالت هامة.
مخاطر سعر الفائدة  -هي التعرض ملخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على املركز املالي والتدفقات النقدية للشركة.
وتتكون أهم األدوات املالية للشركة املحملة بفائدة ،من االستثمار في عقود اإليجار التمويلي والديون ،وكالهما بأسعار فائدة املتغيرة.
مخاطر السلع  -الشركة معرضة للمخاطر املتعلقة بالتغيير في أسعار السوق والذي قد يؤثر على صافي استثماراتها في عقود اإليجار التمويلي.
ً
تتبع الشركة نهجا مبنيا على تقييم املخاطر املتعلقة بحدود اإلقراض والتعرض للسوق .بشكل عام يتحتم على املقترضين ذوي املخاطر العالية
ً
دفع مبالغ أعلى للدفعة املقدمة وذلك إلنشاء "احتياطي" أكبر من القيمة اإلجمالية تحسبا النخفاض قيمة العقارات الرئيسية .يتم تقييم
املخاطر املتعلقة بالتغيير في أسعار السوق (السلع) بشكل دوري من خالل تقييم املحفظة واختبار مدى قدرة املحفظة على تحمل
االنخفاضات العامة في قيم العقارات.

5.0

ملحة عن الجوانب املالية
سجلت الشركة صافي دخل قدره  67.69مليون ريال سعودي للعام 2021م وبلغ إجمالي اإليرادات (باإلضافة الى اإليرادات األخرى) للسنة
املنتهية في  31ديسمبر 2021م مبلغا وقدره  218.34مليون ريال سعودي.
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5.1

تفاصيل البيانات املالية

فيما يلي تفاصيل البيانات املالية للشركة خالل السنوات الخمس املاضية:
2021م

2020م

2019م

2018م

2017م

2016م

القيم املذكورة بالريال
السعودي (ماليين)
صافي االستثمارفي التأجير
التمويلي
إجمالي األصول

155.44

210.84

233.23

331.62

599 .56

779 .85

860.45

910.36

800.24

*1,012.20

973 .72

1.221 .80

إجمالي القروض قصيرة
وطويلة األجل
حقوق املساهمين

25.06

33.10

46.90

107.41

154 .09

449 .15

566.39

567.10

537.28

629.86

624 .75

591 .36

إجمالي اإليرادات

217.72

235.51

263.42

180.59

143 .90

122 .65

إيرادات أخرى

0.62

2.24

4.34

0.97

0.22

1.17

مصاريف البيع والتسويق

50.08

56.07

69.19

48.26

38 .88

32 .39

صافي الدخل

67.69

85.81

109.24

*45.00

51.06

31.97

الربح لكل سهم – بالريال
السعودي
متوسط العائد على
امللكية ()%
متوسط العائد على
األصول ()%

1.87

2.39

2.22

*0.89

0.72

0.32

%11.9

%15.55

%18.72

*%7.17

%8.40

%5.43

%7.7

%10.04

%12.05

*%4.53

%4.65

%2.70
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5.2

إدارة املحافظ للغير

تقوم الشركة ببيع وإدارة املحافظ للغير .كما تدير الشركة برنامج مساكن لصالح املؤسسة العامة للتقاعد وتقوم الشركة أيضا ببيع املحافظ
لبعض من البنوك والشركات السعودية .فيما يلي تفاصيل معامالت بيع وإدارة املحافظ خالل عامي2021م و2020م:
القيم املذكورة بالريال السعودي
قيمة العقود املبرمة لبرنامج مساكن في السنة*
إجمالي القيمة الحالية لعقود برنامج مساكن منذ
التأسيس **
قيمة املحافظ املباعة في السنة*
إجمالي القيمة الحالية ملحافظ الغيرمنذ التأسيس**

2021م
1,534,775,910

2020م
1,687,059,704

7,375,380,615

6,270,557,929

9,043,944,157

8,139,022,167

**تم بيع محفظة من عقود برنامج مساكن بقيمة اثنين مليار ( )2,000,000,000ريال سعودي و تتم ادارة املحفظة املباعة من قبل الشركة
*أصل الدين

6.0

معاييرالتقاريراملالية ومراجعة الحسابات
ً
تعد دار التمليك قوائمها املالية املدققة وفقا للمعايير املحاسبية الدولية إلعداد التقارير املالية .ويوجد لدى الشركة حاليا إدارة مراجعة
داخلية وإدارة التزام مرتبطة بشكل مباشر بلجنة املراجعة التي تتبع بدورها إلى مجلس اإلدارة .وتحدد هذه اللجنة الوظائف املالئمة وخطة
العمل إلدارة املراجعة الداخلية وإدارة االلتزام .وتعقد اللجنة اجتماعات دورية ملناقشة نتائج املراجعة الداخلية املقررة للسنة ،كما تناقش
األمور التي تؤثر في القوائم املالية والرقابة الداخلية .تقدم لجنة املراجعة مرئياتها ملجلس اإلدارة في األمور التي تقع ضمن مسؤولياتها ،ويقرر
املجلس ما يراه مناسبا بخصوص هذه التوصيات حرصا منه على الحفاظ على سالمة نظام الرقابة الداخلية.

7.0

القروض
فيما يلي تفاصيل القروض الخاصة بدار التمليك:
ريال سعودي
الرصيد االفتتاحي للقروض
قروض مستلمة
قروض مسددة
الرصيد الختامي للقروض

8.0

2021م
33,103,618
154,999,856
()163,000,000
25,061,475

2020م
46,895,964
80,000,000
()93,792,346
33,103,618

2019م
107,409,240
40,000,000
()100,513,276
46,895,964

سياسة توزيع األرباح
8.1

الهدف

يتمثل الهدف الرئيس ي لسياسة توزيع األرباح في تقديم عوائد للمساهمين بما يتوافق مع توقعاتهم االستثمارية مع األخذ بعين االعتبار متطلبات
رأس املال والنمو لدى الشركة باإلضافة الى متطلبات السيولة واملخصصات املتنوعة .تدفع توزيعات األرباح نقدا للمساهمين.
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8.2

مبادئ توجيهية

تعمل الشركة وفقا للمبادئ التالية لتوزيع األرباح:

8.2.1

أهمية توزيع األرباح

لبناء القيمة للمساهمين على املدى الطويل ،وتعزيز ثقة السوق بمستقبل الشركة ،فإنه يجب تقييم مبلغ األرباح املوزعة وتكرارها بناء على
قدرة الشركة على االستمرار في دفع مستويات متساوية أو متزايدة من األرباح على املدى املنظور.

8.2.2

نمو الشركة

يجب اال يؤدي مبلغ وتكرار ونوع األرباح املوزعة إلى التأثير سلبيا على قدرة الشركة على تحقيق خططها االستراتيجية للنمو.

9.0

توزيع األرباح النقدية
سيتم اإلعالن عن التوصية املتعلقة باألرباح الخاصة بالعام 2021م في جدول أعمال الجمعية العمومية بعد التباحث مع الجهات املختصة
بهذا الشأن.

10.0

املساهمين
يوضح الجدول أدناه حصص جميع مساهمي الشركة:
املساهم
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
الشركة العقارية السعودية
شركة عمران محمد عمران وشركاه املحدودة
الشركة املتقدمة لالستثمارالعقاري املحدودة
شركة املقاوالت والخدمات الفنية والتجارية (تسري)
شركة النهلة للتجارة واملقاوالت املحدودة
شركة ثمارالتطويراملحدودة
شركة محمد عبد العزيزالراجحي وأوالده لالستثمار
شركة الطوق القابضة
شركة اليسرلالستثمار
شركة مجموعة الفضل املحدودة
شركة نسما القابضة املحدودة
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11.0

التعامالت مع أطراف ذات عالقة

 التصويت على صافي املعامالت التي تمت خالل العام املنتهي في 2021/12/31م بين الشركة واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
لوكالة وإدارة برنامج تمويل مساكن ملوظفي الحكومة وملدة خمس سنوات قابلة للتجديد بدأت من عام 2010م ،وجميع التعديالت
املدخلة عليها ،بإجمالي مبلغ  3,412,023,313ريال والتي يمثلها أعضاء مجلس االدارة االستاذ  /فهد املحسن واالستاذة /منيره بنت
عبد العزيز املحمد ،باعتبارها معامالت مع أطراف ذات عالقة والترخيص بها للعام القادم.


التصويت على صافي املعامالت التي تمت خالل العام املنتهي في 2020/12/31م والعام املنتهي في 2021/12/31م بين الشركة
والبنك العربي الوطني إلدارة ووكالة عقارات مؤجرة مع الوعد بالتمليك بإجمالي مبلغ  92,640,209ريال والذي يمثله رئيس مجلس
االدارة االستاذ /عبد املحسن الطوق ،باعتبارها معامالت مع أطراف ذات عالقة والترخيص بها للعام القادم.

 التصويت على صافي املعامالت التي تمت خالل العام املنتهي في 2021/12/31م بين الشركة و شركة التعاونية للتأمين (التعاونية)
لوكالة وإدارة برنامج تمويل مساكن املوظفين بإجمالي مبلغ  3,865,186ريال ،باعتبارها معامالت مع أطراف ذات عالقة والترخيص
بها للعام القادم.
 التصويت على صافي املعامالت التي تمت خالل العام املنتهي في 2021/12/31م بين الشركة وشركة صكوك دار التمليك تسجيل
شراء وبيع العقارات بإجمالي مبلغ  6,459ريال ،باعتبارها معامالت مع أطراف ذات عالقة والترخيص بها للعام القادم.
 التصويت على عقد التمويل العقاري بصيغة اإليجارة املبرم بتاريخ 2021/09/13م بين شركة دار التمليك والعميل /سلطان خالد
إبراهيم التركي بمبلغ تمويل وقدره  4,377,849ريال وهو الرئيس التنفيذي للمساهم شركة النهلة للتجارة واملقاوالت ،باعتبارها
معامالت مع أطراف ذات عالقة.
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12.0

مجلس اإلدارة
يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة كما هي بنهاية عام 2021م:
االسم
السيد  /عبد املحسن الطوق

حالة العضوية
غيرتنفيذي

السيد  /عبد الرحمن العمران
السيد  /حسن الجابري

غيرتنفيذي
غيرتنفيذي

العضوية في شركات أخري في اململكة العربية السعودية
البنك العربي الوطني
شركة املنتجات الفوالذية
شركة نت وركرس السعودية للخدمات املحدودة
شركة الطوق املحدودة
ال يوجد
الشركة العربية لتجارة املواد البترولية (ابسكو)
الخطوط السعودية للتموين
شركة سدكو كابيتال
مدرسة يسر العاملية
شركة املنجم لألغذية
شركة أبو نيان القابضة

السيد  /محمد بن داود

غيرتنفيذي

السيد  /فهد املحسن
السيد  /مؤيد الشعالن
الدكتور /بندرالعبد الكريم

غيرتنفيذي
غيرتنفيذي
غيرتنفيذي

السيدة  /منيرة املحمد
السيد  /ياسرأبو عتيق

غيرتنفيذي
غيرتنفيذي

السيد  /أنيس موءمنه*

مستقل

شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار
شركة منافع لالستثمار
شركة ألفا املالية
الشركة الكيميائية السعودية
الشركة العقارية السعودية
شركة املتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
مجموعة عبداللطيف العيس ي القابضة
شركه عقاالت املحدودة
شركة رؤية املستثمر
ال يوجد
الشركة الوطنية للسياحة
الشركة الوطنية لإلسكان
شركة املمتلكات
شركة إدارة
شركة التعمير
ال يوجد
شركة ريسان العربية
غرفة جدة – مجلس التطوير العمراني
شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني
شركة املتاجر الكبرى "فيرجين ميجا ستور"
مؤسسة عالم صافوال
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السيد  /محمد العقيل**

شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه
جامعة عفت
جمعية ماجد
الشركة األولي للتطوير العقاري
شركة مدد القابضة
جمعية ارتقاء الخيرية
شركة تطوير وسط الرياض
شركة رتال للتطوير العمراني

مستقل

* تم تعيينه بديال عن مؤيد الشعالن
** تم تعيينه بدال عن بندر العبدالكريم

12.1

حضورأعضاء مجلس اإلدارة لالجتماعات

يوضح الجدول التالي تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجميع االجتماعات املنعقدة خالل عام 2021م:
االسم

عدد الجلسات

السيد  /عبد املحسن الطوق
السيد  /عبد الرحمن العمران
السيد  /حسن الجابري
السيد  /مؤيد الشعالن
السيد  /محمد بن داود
السيد  /فهد املحسن
الدكتور /بندرالعبدالكريم
السيدة  /منيرة املحمد
السيد  /ياسرأبو عتيق
السيد  /أنيس موءمنه*
السيد  /محمد العقيل **

4
5
5
2
5
5
3
5
5
2
2

 10مارس
2021م












 16يونيو
2021م












 8سبتمبر
2021م












 31أكتوبر
2021م












 8ديسمبر
2021م












* تم التعيين بديال عن مؤيد الشعالن
** تم التعيين بديال عن بندر العبدالكريم

12.2

لجان املجلس

هناك أربعة لجان منبثقة عن املجلس وهي :اللجنة التنفيذية ،لجنة املراجعة ،لجنة املكافآت والترشيحات ،ولجنة إدارة املخاطر واالئتمان،
تجدون أدناه قائمة بأعضاء اللجان كما هي بنهاية عام 2021م.

 12.2.1اللجنة التنفيذية
من ضمن مسؤوليات اللجنة املساهمة في تطوير استراتيجية وخطة عمل الشركة ،كما تساهم في تقييم أداء ونشاطات الشركة .تتكون اللجنة
التنفيذية من ثالثة أعضاء كما هو مبين فيما يلي:
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االعضاء

اللجنة
السيد /حسن الجابري
السيد /عبد املحسن الطوق
السيد /ياسر أبو عتيق
السيد  /محمد بن داود*

اللجنة التنفيذية
*تم التعيين بعد استقالة العضو ياسر أبو عتيق

 12.2.2لجنة املراجعة
تم تعيين أعضاء لجنة املراجعة من قبل الجمعية العامة الغير عادية في  23يونيو 2019م .تتكون لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء كما هو مبين
فيما يلي:
اللجنة
لجنة املراجعة

االعضاء
السيد/هاني الجنهي
السيد /زياد التومي
السيد /هاني أبو النجا

 12.2.3لجنة الترشيحات واملكافآت
من ضمن مسؤوليات اللجنة املساهمة في إيجاد األشخاص ذو الكفاءات الالزمة لتعيين أعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة متى لزم،
باإلضافة إلى تحديد التعويضات املناسبة ألعضاء املجلس واإلدارة .تتكون لجنة الترشيحات واملكافآت من ثالثة أعضاء كما هو مبين فيما
يلي:
*تم

اللجنة
لجنة الترشيحات واملكافآت

ً
التعيين بدال عن املستقيل بندر العبدالكريم

االعضاء
السيد /عبد الرحمن العمران
الدكتور  /بندر العبد الكريم
السيدة /منيرة املحمد
السيد  /محمد العقيل*

 12.2.4لجنة إدارة املخاطرواالئتمان
من ضمن مسؤوليات اللجنة املساهمة في إدارة مختلف أنواع املخاطر وتحديد حدود التعرض ،باإلضافة إلى مراجعة املنتجات الجديدة وأي
أمور أخرى تتعلق باملخاطر واالئتمان .تتكون لجنة إدارة املخاطر واالئتمان من ثالثة أعضاء كما هو مبين فيما يلي:
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االعضاء

اللجنة
لجنة إدارة املخاطرواالئتمان

السيد /محمد بن داود
السيد /ياسر أبو عتيق
السيد /فهد املحسن
السيد  /أنيس موءمنه*

*تم التعيين بعد استقالة العضو ياسر أبو عتيق

12.3

حضورأعضاء لجان املجلس

يوضح الجدول التالي تفاصيل حضور أعضاء لجان املجلس لجميع االجتماعات املنعقدة خالل عام 2021م:

 12.3.1اللجنة التنفيذية
اللجنة

اسم العضو
السيد /حسن الجابري

اللجنة
التنفيذية

 1مارس
2021م


السيد /عبد املحسن
الطوق
السيد /ياسرأبوعتيق
السيد /محمد بن داود*

 7مارس
2021م


 8أبريل
2021م


 8يونيو
2021م


 6سبتمبر
2021م


 2ديسمبر  22ديسمبر
2021م
2021م






































*تم التعيين بعد استقالة العضو ياسر أبو عتيق

 12.3.2لجنة املراجعة
اللجنة

لجنة
املراجعة

 7يناير
2021م

 25فبراير
2021م

 26مايو
2021م

 25أغسطس
2021م

 29نوفمبر
2021م

السيد/هاني الجنهي











السيد /زياد التومي











السيد /هاني أبو النجا











اسم العضو

 12.3.3لجنة الترشيحات واملكافآت
اللجنة
لجنة
الترشيحات
واملكافآت

اسم العضو
السيد /عبد الرحمن العمران
الدكتور /بندرالعبد الكريم
السيدة /منيرة املحمد
السيد /محمد العقيل*

 9فبراير
2021م





 5سبتمبر
2021م





 1ديسمبر
2021م





 29ديسمبر
2021م





*تم التعين بدال عن العضو املستقيل بندر العبدالكريم
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 12.3.4لجنة إدارة املخاطرواالئتمان
اللجنة

اسم العضو

لجنة إدارة
املخاطر
واالئتمان

السيد /محمد بن داود
السيد /ياسرأبو عتيق
السيد /فهد املحسن
السيد  /أنيس موءمنه*

 10مارس
2021م

 16يونيو
2021م

 7سبتمبر
2021م

 8ديسمبر
2021م





















*بدال عن العضو املستقيل ياسر أبو عتيق

13.0

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
التفاصيل
املكافآت السنوية
بدل حضوراجتماعات املجلس
بدالت السفر

14.0

األعضاء التنفيذيين
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

تعويضات أعضاء اللجان املنبثقة من املجلس
التفاصيل
املكافآت السنوية
بدل حضوراجتماعات اللجان
بدالت السفر

15.0

األعضاء غيرالتنفيذيين (ريال)
45,000
162,000
3.000

تعويضات اإلدارة التنفيذية
املنصب
اجمالي حوافز كبار التنفيذيين الخمسة

16.0

األعضاء الغيرالتنفيذيين (ريال)
1,437,500
255,000
6.000

املكافآت (ريال)
5,530,000

املراجعون الخارجيون
تم تعيين السادة /كي بي إم جي الفوزان والسدحان كمراجعين خارجيين للشركة أثناء االجتماع السنوي للجمعية العامة الذي عقد في
 1442/09/24املوافق (2021/05/06م) عن السنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م .وذلك مقابل أتعاب تبلغ  660,000ريال سعودي عن
املراجعة السنوية.

17.0

الزكاة والتأمينات االجتماعية
يقدر مبلغ الزكاة عن عام 2021م بمبلغ  7,748,821ريال سعودي (2020م 9.894.993 :ريال سعودي) .يوضح الجدول التالي املبالغ
الرئيسية املقدرة للجهات الحكومية خالل العام :
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الجهات الحكومية
مصلحة الزكاة والدخل
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

18.0

2020م
9.894.993
3.453.863

2021م
7,748,821
3,525,784.46

قرارات البنك املركزي التنفيذية
حسب تعليمات البنك املركزي املبلغة بموجب التعميم رقم  41047953#وتاريخ 10/07/1441هـ فإنه يجب أن تنشر شركات التمويل في تقارير
مجالس إدارتها السنوية املخالفات الصادر في شأنها قرارات تنفيذية عن البنك املركزي .تجدون أدناه قائمة بقرارات البنك املركزي:

18.1

قرارات البنك املركزي التنفيذية (غرامات)
موضوع املخالفة

السنة املالية السابقة 2020م
عدد القرارات إجمالي مبالغ الغرامات
املالية بالريال السعودي
التنفيذية

السنة املالية الحالية 2021م
عدد القرارات إجمالي مبالغ الغرامات
املالية بالريال السعودي
التنفيذية

مخالفة تعليمات البنك املركزي
اإلشر افية والرقابية

2

200,000

2

0

مخالفة تعليمات البنك املركزي
الخاصة بحماية العمالء

0

0

0

0

مخالفة تعليمات البنك املركزي
الخاصة ببذل العناية الواجبة في
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

0

18.2

0

0

250,000

قرارات البنك املركزي التنفيذية (إنذارات)

أبلغ البنك املركزي السعودي الشركة بموجب الخطاب رقم /21074ت بتاريخ 1443/03/29هـ (املوافق 2021/11/04م) ،بمخالفة تعميم
البنك املركزي السعودي رقم  371000061185بتاريخ 1437/05/28هـ (املوافق 2016/03/08م) والذي تتضمن التزامات عمالء التقييم
العقاري الخاضعين إلشراف ورقابة البنك املركزيً .
وفقا للخطاب ،يدعي البنك املركزي السعودي أن الشركة خالفت أحكام الفقرة الثانية من
البند ( ،)2والفقرة (د) من البند ( )3من التعميم رقم  371000061185من خالل قيام الشركة بإجراء اتصاالت جوهرية مع ّ
املقيم ،وتزويده
ً
الزما على الشركة أن تراعي مبدأ استقاللية ّ
املقيم
بالقيمة املتوقعة أو املقدرة أو املشجعة أو املطلوبة للعقار أو املبلغ املقترح ،حيث أن كان
ً
العقاري ،وأن تلتزم باملتطلبات النظامية ذات العالقة ولوائح التمويل وتعليمات البنك املركزي ذات الصلة ،إعماال للمادة الحادية واألربعون
من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت بأن "على شركة التمويل االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات السارية،
وعليها اتخاذ اإلجراءات والضوابط الالزمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها ".ولذا ،وجه البنك املركزي السعودي إنذار للشركة بعدم تكرار هذه
املخالفة أو مخالفة أي من األنظمة واللوائح والتعليمات السارية ذات العالقة.
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 17.0خاتمة
بقيادة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز ورؤية سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان حفظهم هللا من خالل رؤية اململكة
العربية السعودية 2030م في تمكين وزيادة نسبة تملك املواطنين للمساكن حيث تم تنفيذ أكثر من  16,000عقد بإجمالي محفظة تصل إلي
 12مليار ريال ،وسعيا من مجلس إدارة شركة دار التمليك باملشاركة من خالل العمل بهذا التوجه وهذه الرؤية الوطنية ،تواصل دار التمليك
التركيز على هدف أساس ي واحد وهو زيادة نسبة ملكية املواطنين ملساكنهم من خالل برامج الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية العاملة على
تحقيق الهدف ذاته ومنها صندوق التنمية العقارية واملؤسسة العامة للتقاعد والشركة السعودية إلعادة التمويل البنك املركزي السعودي .إن
سعينا الحثيث ّ
للتميز قد رفع من مستوى دار التمليك لتبقى أكبر شركة للتمويل العقاري في اململكة العربية السعودية.
وفي الختام نود انتهاز هذه املناسبة لتقديم الشكر والتقدير لكافة مساهمي الشركة واملؤسسات الحكومية ملا تلقاه الشركة من تعاون ومساندة
مؤكدين على عزم مجلس اإلدارة اإلعداد النطالقة مستقبلية نحو تحقيق أهداف الشركة وقيادتها الى مراكز عليا ومتميزة وبما يخدم تحقيق
رؤية اململكة العربية السعودية 2023م ،وهللا املوفق.

رئيس مجلس اإلدارة
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