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السادة المساهمين في شركة بداية لتمويل المنازل،
بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة ،يســرني تقديــم تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي
لشــركة بدايــة لتمويــل المنــازل لعــام  .2021العــام الــذي حققــت فيــه بدايــة
تطلعاتهــا االســتراتيجية وأهدافهــا التجاريــة لتصبــح إحــدى المســاهمين في
دعــم رؤيــة المملكــة .2030

نهجــا استشــراف ًيا يتســم بالحــزم ،وثمــة
فــي عــام  ،2021أظهــرت قيــادة المملكــة ً
إجــراءات اســتباقية نفذتهــا الجهــات الحكوميــة فــي الوقــت الــذي مــا زال فيــه العالــم
يســعى جاهـ ًـدا للتصــدي آلثــار الجائحــة العالميــة .وبالرغــم مــن ذلــك ،تمكــن االقتصــاد
الســعودي مــن تحقيــق نمــو قــوي فــي عــام  2021وقلــب االتجــاه الــذي هيمــن
علــى الســنة المنصرمــة ،واســتطاع اقتصادهــا العــودة إلــى التوســع بزيــادة وصلــت
إلــى  3.3%فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي ،وأظهــرت المملكــة فــي هــذه
الســنة االســتثنائية ،إلــى جانــب قيادتهــا وهيئاتهــا التنظيميــة وســلطاتها وشــعبها،
مرونــة وحكمــة.

واســتهلت شــركة بدايــة عامهــا المالــي متســلحة بعزيمــة قويــة وصلبــة لتحقيــق
تطلعاتهــا االســتراتيجية؛ إذ ضخــت الشــركة اســتثمارات بهــدف تعزيــز قدرتهــا ،وذلــك
بإدخال المؤسسات التمكينية للتقنيات بغية تنمية األعمال التجارية وتوفير الخدمات
واالرتقــاء بالكفــاءة التشــغيلية .عــززت الشــركة ً
أيضــا الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة
ووســعت مــن بصمتهــا الرقميــة.
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ربحــا صاف ًيــا بنســبة  ،16.55%فيمــا بلــغ إجمالــي قيمــة األصــول 2.6
وقــد حققــت شــركة بدايــة ً
مليــار ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر  ،2021وأمــا العوائــد علــى األصــول فقــد بلغــت ،1.16%
فيمــا بلغــت نســبة العوائــد علــى حقــوق المســاهمين  3.38%فــي ســنة .2021

وتلتــزم شــركة بدايــة بمبــادئ الحوكمــة الســليمة ،فض ـ ًلا عــن التزامهــا بأعلــى معاييــر الرقابــة
الداخليــة وإدارة المخاطــر وااللتــزام واألمــن الســيبراني فــي جميــع عملياتهــا.
مــن خــال تمكيــن المواطنيــن مــن امتــاك منازلهــم ،دعمــت شــركة بدايــة رؤيــة المملكــة ،2030
وذلــك عبــر توســعة عملياتهــا لتغطــي أكثــر مــن  83مشــروع ضمــن مشــروعات وزارة اإلســكان.

ال تــزال شــركة بدايــة تركــز علــى تمكيــن الكفــاءات الســعودية وتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي العمل
بصفتهمــا أحــد أبــرز أهــدف الشــركة .وفــي ســنة  ،2021زادت الشــركة مــن نســبة الســعودة لديهــا
بنســبة  ،3%فيما بلغت نســبة الموظفين من النســاء  ،4%األمر الذي زاد من نســبة مشــاركتهم
فــي القــوى العاملــة اإلجماليــة إلى .34%
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16.55%

2.6

مجمــوع الربــح الصافــي
الــذي حققتــه شــركة بداية

إجمالي قيمة األصول

مليار

1.16%
نســبة العوائد على األصول
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وأود نيابــة عــن مجلــس اإلدارة ،أن أتقــدم بعميــق شــكري وامتنانــي إلــى خــادم الحرمين الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ،وإلــى ولــي عهــده ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ،وزيــر الدفــاع،
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ،وإلــى حكومــة المملكــة ،والبنــك المركــزي
الســعودي ،ووزارة اإلســكان ،وذلــك لدعمهــم لقطــاع تمويــل المنــازل فــي المملكــة.

كمــا أغتنــم هــذه الفرصــة ألشــكر عمــاء بدايــة الكــرام ومســاهميها علــى ثقتهــم ودعمهــم،
وجميــع موظفيهــا الذيــن يعملــون بــا كلــل للحفــاظ علــى مكانــة بدايــة فــي الســوق بصفتهــا
شــركة رائــدة فــي مجــال التمويــل العقــاري الرقمــي.

واهلل الموفق،
نيابـ ً
ـة عن مجلس اإلدارة
ثالب علي الشــمراني
رئيس مجلس اإلدارة
فبراير 2021

3.38%

83

نســبة العوائد على حقوق
المساهمين

عــدد المشــاريع التــي تــم
تغطيتهــا ضمــن مشــروعات
وزارة اإلســكان
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مشروع

34%
ارتفاع نســبة القوى العاملة

11

Annual Report 2021

12

الرؤية والرسالة
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الرؤية :
تتمثــل رؤيتنــا فــي “تمكيــن الجميــع من امتــاك منازلهم الخاصــة” وذلك عبر حزمــة متنوعة
مــن منتجــات التمويــل والتــي تناســب أكبــر عــدد مــن العمــاء ،ناهيــك عــن خدمــة العمــاء
عاليــة المســتوى التــي تضاهــي المســتويات العالميــة .ومــن خــال باقــة الحلــول التــي
تطرحهــا بدايــة فإنهــا تأمــل بالوصــول ألكبــر عــدد مــن المواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة
الباحثيــن عــن حلــول تمويليــة لوحــدات عقاريــة يخططــون لشــرائها.
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الرسالة:
للعمــاء :أنتــم فــي قلــب كل مــا نقــوم بــه لتمكينكــم مــن امتــاك منازلكــم والوصــول
إلــى الحيــاة الكريمــة التــي تختارونهــا.
معا.
للشــركاء :سنســهم ً
دوما في تطوير أعمالكم واســتكمال رحلة النجاح ً
للموظفيــن :ســندعمكم كي تتمكنوا مــن تقديم أفضل ما لديكم.
للمســاهمين :سندعمكم الســتكمال طريق النجاح.
للمجتمــع :ســنكون خيــر عــون لكــم فــي تمكينكــم وتعزيــز الرخــاء واألمــن االجتماعــي
للمتعامليــن.
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األنشطة األساسية
للشــــــركة

يتمثــل النشــاط األساســي للشــركة في تقديم منتجــات التمويل العقــاري المتوافقة
مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية .وتتوافــق رؤيتنــا مــع رؤيــة الحكومــة فــي “تمكيــن
الجميــع مــن امتــاك منازلهــم” .وفــي ضــوء هــذا الهــدف المشــترك ،تــم إنجــاز قــدر
كبيــر مــن األعمــال بالشــراكة مــع وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة .وكمــا
ارتبطــت معظــم األعمــال فــي عــام  2021بشــكل وثيــق مــع وزارة اإلســكان وصنــدوق
التنميــة العقاريــة.

Annual Report 2021

17

Annual Report 2021

18

النتائج المالية للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2021
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النتائج المالية للســنة المنتهية في  31ديســمبر .2021

بيان الميزانية

المعيار /مؤشــرات قياس األداء

2017

2018

2019

2020

2021

حقوق الملكية (مليون ريال سعودي)

818.7

835.4

846.2

871.2

901.2

-1.70%

1.60%

1.30%

2.90%

3.38%

967

1,462

2,300

2,538

2,636

-1.50%

1.10%

0.60%

1.00%

1.16%

إجمالي اإليرادات (مليون ريال سعودي)

40.6

81

129

157

181

الربح الصافي (مليون ريال سعودي)

-13.7

13

10.9

25.0

29.9

نسبة المصاريف إلى الدخل ()%

147.60%

90.50%

80.80%

64.70%

66.82%

معدل الربح الصافي ()%

-33.80%

16.00%

8.40%

15.94%

16.55%

إيرادات حقوق الملكية ()%

إجمالي األصول (مليون ريال سعودي)
إيرادات األصول ()%

األرباح والخسائر

إذا كان عــام  2020قــد اتســم بالتحديــات االقتصاديــة جــراء تفشــي جائحــة كوفيــد ،-19فقــد كانــت
الموضوعــات الرئيســية التــي ميــزت ســنة  2021متمثلة في عودة األوضاع إلى حالتهــا الطبيعية
مــع مواصلــة متابعــة اســتراتيجية نمــو الشــركة لمواجهــة المنافســات المتزايــدة فــي ســوق
يشــهد تطــورات متســارعة.
لــم يطــرأ تغييــر علــى اســتراتيجية الشــركة األساســية المتمثلــة فــي اســتخدام قدراتهــا فــي
إنشــاء القــروض لخدمــة أطــراف ثالثــة وســجلها الخــاص بالتمويــل .وهــذا بــدوره ســاعد شــركة بدايــة
فــي التحلــي بمرونــة تشــغيلية ذات كفــاءة إلدارة المخاطــر ،وتحقيــق اإليــرادات األمثــل فــي ســوق
التمويــل العقــاري ،وفــي الوقــت نفســه تقديــم خدمــات للمشــاركين فــي الســوق ،بمــا فــي ذلــك
العميــل النهائــي ،والمســتحوذين علــى المحفظــة والمســتثمرين والهيئــات الحكوميــة وذلــك
لتمكيــن الجميــع مــن امتــاك منازلهــم.
تمثلــت الســمات الرئيســية لســوق التمويــل العقــاري لســنة  2021فــي زيــادة عــدد المنتجــات ذات
معــدل ربــح ثابــت طويــل األجــل ،وانخفــاض فــي توريــد الوحــدات الجاهــزة المتاحــة للبيــع ،وتغيــرات
فــي ربحيــة المنتــج النســبية بســبب التغيــرات التــي طــرأت علــى تكلفــة إنشــاء القــروض وتســعير
األصول.
وبالرغــم مــن تحديــات الســوق ،واصلــت بدايــة فــي تحســين أدائهــا المالــي مــن خــال اتســاق ســليم
فــي اســتراتيجيات تكلفتهــا األساســية وطــرق إدارتهــا .ارتفعــت إيــرادات حقــوق الملكيــة بمعدل 48
نقطــة أســاس لتصــل إلــى ( 3.4%بلغــت  2.9%فــي  31ديســمبر  ،)2020بينمــا ارتفعــت إيــرادات
األصــول إلــى ( 1.2%بلغــت  1.0%فــي  31ديســمبر  )2020وذلــك علــى الرغــم مــن زيــادة نســبة
المصاريــف إلــى الدخــل لتصــل إلــى ( 66.8%بلغــت  64.7%فــي  31ديســمبر .)2020
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البنود الرئيســية فــي الميزانية العمومية
بلغــت القيمــة اإلجماليــة لألصــول فــي  31ديســمبر  2.6 :2021مليــار ريــال ســعودي (بلغــت 2.5
مليــار ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر .)2020

بينمــا بلــغ صافــي قيمــة اإلضافــات إلــى محفظــة اإلجــارة  487.0مليــون ريــال ســعودي (بلغــت
 799.5فــي  31ديســمبر  .)2020بلغــت قيمــة مبيعــات المحافــظ  387.8مليــون ريــال ســعودي
خالل الســنة (بلغت  196.8مليون ريال ســعودي في  31ديســمبر  .)2020وباإلضافة إلى األصول
المحتفــظ بهــا فــي الميزانيــة العموميــة ،مازالــت شــركة بدايــة تواصــل تقديــم خدمــات المحافــظ
المباعــة واألصــول الناشــئة نيابــة عــن األطــراف الثالثــة .وفــي نهايــة الســنة الماليــة ،بلغــت القيمة
اإلجماليــة لألصــول المــدارة  4.0مليــار ريــال ســعودي (بلغــت  3.5مليــار ريــال ســعودي فــي 31
ديســمبر).
وفــي  31ديســمبر  ،2021كان لــدى بدايــة تســهيالت تمويليــة مســتحقة بلغــت  1.036مليــون
ريــال ســعودي (بلغــت  1.031مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر .)2020
وفــي  31ديســمبر  ،2021تحقــق إنجــاز رئيســي فــي مســيرة بدايــة تمثلــت فــي إطفــاء كافــة
الخســائر المتراكمــة .وبلغــت حقــوق ملكيــة المســاهمين فــي نهايــة العــام  901.2مليــون ريــال
ســعودي (فيمــا بلغــت  871.2مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر .)2020

31

ديسمبر 2021

تــم القضاء على جميع
الخســائر المتراكمة السابقة
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3.4%
زيادة العائد على
األصول

901.2

مليار
ريال سعودي

أنهت الشركة العام
بحقوق المساهمين
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البنود الرئيســية لبيان األرباح والخسائر
بلغ إجمالي إيرادات الســنة  181.2مليون ريال ســعودي (فيما بلغت  157.0مليون ريال ســعودي
فــي  )2020بزيــادة قدرهــا  .15%وقد عكســت مكونــات اإليرادات ونموها في ســنة  2021ظروف
الســوق وتطــور اإلمكانيــات متعــددة االســتراتيجيات لبدايــة .وقــد زادت إيــرادات اإلجــارة بمعــدل 9%
لتصــل إلــى  150.8مليــون ريــال ســعودي (بلغــت  138.1مليــون ريــال ســعودي فــي )2020
ويُعــد معــدل هــذا النمــو أبطــأ ممــا كان عليــه فــي الســنة الســابقة ،وذلــك فــي ضــوء زيادة نســبة
المحفظــة المشــتملة علــى تمويــل بمعــدل ربــح ثابــت طويــل األجــل منخفــض العائــد ،فض ـ ًلا عــن
زيــادة فــي مبيعــات المحفظــة ،ونتيجــة لزيادة مبيعــات المحفظة ،فقد ازداد دخــل الخدمات بمعدل
 37%ليصــل إلــى  11.7مليــون ريــال ســعودي (بلــغ  8.5مليــون ريــال ســعودي فــي  .)2020فيمــا
ازدادت المكاســب الناتجــة عــن مبيعــات المحفظــة بمعــدل  355%لتصــل إلــى  11.2مليــون ريــال
ســعودي (بلغــت  2.5مليــون ريــال ســعودي فــي  )2020وقــد انخفــض دخــل الرســوم بشــكل
هامشــي ليصــل إلــى  7.5مليــون ريــال ســعودي (بلغــت  7.9مليــون ريــال ســعودي فــي )2020
بلغــت إجمالــي للمصاريــف التشــغيلية للســنة  137.7مليــون ريــال ســعودي (فيمــا بلغــت 119.8
مليــون ريــال ســعودي فــي  ،)2020بارتفــاع قــدره  .15.0%وقــد بلغــت رســوم التمويــل 48.1
مليــون ريــال ســعودي (بلغــت  42.5مليــون ريــال ســعودي فــي  )2020بزيــادة قدرهــا 13.3%
بســبب زيــادة التمويــل .وأمــا رســوم اإلهــاك واإلطفــاء فقــد بلغــت  5.6مليــون ريــال ســعودي
مجتمعــة (فيمــا وصلــت إلــى  6.7مليــون فــي  )2020بانخفــاض قــدره  17.7%بســبب إطفــاء
كافــة األصــول بالكامــل .وبلــغ إجمالــي قيمــة المصاريــف األخــرى  84.0مليــون (وصلــت إلــى 76.6
مليــون فــي  ،)2020بارتفــاع قــدره  9.7%عــن العــام الســابق ،بمــا يعكــس نمــو أعمــال شــركة

بدايــة ،وقــد اشــتملت المصاريــف التشــغيلية علــى اســترجاع مخصــص ضريبــة القيمــة المضافــة
البالــغ  6.0مليــون ريــال ســعودي.

11.2

مليون
ريال سعودي

ازدادت المكاسب
الناتجــة عن مبيعات
المحفظة
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181.2
355%

إجمالي اإليرادات
لعام 2021

مليون
ريال سعودي

15%

150.8
زادت إيرادات اإلجارة

مليون
ريال سعودي

9%
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كمــا انخفضــت تكاليــف االســتهالك بمعــدل  20.4%لتصــل إلــى  10.8مليون ريال ســعودي (بلغت
 13.6مليــون ريــال ســعودي فــي  )2020وتغطي تكاليف االســتهالك جميع جوانب أعمال شــركة
بدايــة ،وال تمثــل انخفــاض قيمــة االئتمــان فــي محفظــة اإلجــارة الخاصــة بهــا فقــط .كمــا انخفضــت
قيمــة مخصصــات خســائر االئتمــان علــى أســاس ســنوي ،وذلــك بســبب رئيســي متمثــل فــي
تبنــي سياســة الشــطب .وقــد تــم تعويــض ذلــك مــن خــال اســتهالك الذمــم المدينــة األخــرى ،ال
ســيما مبلــغ قــدره  4.5مليــون ريــال ســعودي ( :2020ال يوجــد) مقابــل ضريبــة القيمــة المضافــة
المســتحقة مــن وزارة اإلســكان بســبب عــدم معرفــة توقيــت قابليــة االســترداد.
أعلــن البنــك المركــزي الســعودي أثنــاء تفشــي جائحــة كوفيــد ،-19عــن طــرح حزمــة إعفــاء مــن
الديــون انطبقــت علــى نســبة مــن التمويــل بالديــن لــدى شــركة بدايــة .وقــد توقــف العمــل بهــذا
البرنامــج فــي ســنة  .2021وقــد حققــت شــركة بدايــة خــال الســنة ،مكاســب بفضــل هــذا البرنامــج
بلغــت  1.1مليــون ريــال ســعودي (بلغــت  5.0مليــون ريــال ســعودي فــي )2020
بلغــت قيمــة الــزكاة للســنة  3.7مليــون ريــال ســعودي (بلغــت  3.6مليــون ريــال ســعودي فــي
 )2020ليصبــح صافــي الربــح بعــد خصــم الــزكاة مبلــغ وقــدره 30.0 :مليــون ريــال ســعودي (فيما
بلغــت  25.0مليــون ريــال ســعودي فــي  ،)2020بزيــادة قدرهــا .19.8%

137.7

مليون
ريال سعودي

بلــغ إجمالي مصاريف
التشغيل للسنة
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15%

10.8

مليون
ريال سعودي

انخفضت تكاليف
االستهالك

20.4%

30

مليون
ريال سعودي

صافي ربح السنة
بعد الزكاة

19.8%
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وفيمــا يلــي نبــذة عــن المركــز المالــي لشــركة بدايــة لتمويــل المنــازل فــي  31ديســمبر
:2021
الميزانية العمومية
(ألف ريال سعودي)

ديسمبر ‘21

ديسمبر ‘20

الفرق بين
العامين

50,084

25,667

24,417

2,482,124

2,379,075

103,049

103,767

133,756

-29,989

إجمالي األصول

2,635,975

2,538,498

97,477

التمويل المضمون

1,036,000

1,031,000

5,000

صكوك

550,000

300,000

250,000

قروض مســتحقة لوزارة اإلسكان

83,960

273,873

-189,913

ديون أخرى

64,801

62,393

2,408

إجمالي الديون

1,734,761

1,667,266

67,495

حقوق الملكية

901,214

871,232

29,982

ديسمبر ‘21

ديسمبر ‘20

الفرق بين
العامين

دخل اإلجارة

150,765

138,106

12,659

دخل الرسوم

7,546

7,902

()356

دخل الخدمات

11,674

8,532

3,142

مكاســب بيع المحفظة

11,173

2,453

8,720

اإلجمالي

181,158

156,993

24,165

النقد
صافــي الذمم المدينة لإلجارة
أصول أخرى

بيــــــــان الدخــــــل
(ألف ريال سعودي)

المصروفات
()84,044

()76,588

()7,456

انخفاض قيمة األصول واســتهالكها

()5,558

()6,748

1,190

رسوم التمويل

()48,118

()42,462

()5,656

-

6,000

6,000

إجمالي المصروفات التشــغيلية للسنة

()137,720

()119,798

()17,922

مخصصات خســائر االئتمان

()10,804

()13,579

2,775

الدخل التشــغيلي للسنة

32,634

23,616

9,018

7

48

()41

1,052

4,993

()3,941

صافــي الربح قبل الزكاة

33,693

28,657

5,036

مبلغ الزكاة للســنة

()3,711

()3,629

()82

صافي الربح للســنة بعد الزكاة

29,982

25,028

4,954

المصروفات التشــغيلية

(اســترجاع) /مخصص العقوبات

الدخل اآلخر
المكاســب الناتجة عن تعديل شــروط التســهيالت التمويلية
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إدارة المخــاطر

المخاطر االئتمانية
مخاطر الســوق واألعمال االستراتيجية
المخاطر الدولة
مخاطر السيولة
المخاطر التشغيلية
مخاطر السمعة
األمن السيبراني
المخاطر القانونية
مخاطر الموارد البشرية
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إدارة المخاطر
تتعــرض شــركة بدايــة لبعــض المخاطــر الرئيســية بصفتهــا شــركة تمويــل عقــاري تعمــل فــي
المملكــة العربيــة الســعودية
المخاطر االئتمانية :
نظــ ًرا لطبيعــة عمــل شــركة بدايــة ،فهــي معرضــة لمخاطــر تخلــف العمــاء عــن الســداد؛ حيــث
مــن الضــروري ســداد محفظــة التمويــل العقــاري فــي الوقــت المحــدد ،وقــد أظهــر عــام 2021
تحس ـ ًنا فــي قــدرة العميــل علــى تحمــل التكاليــف نتيجــة النشــاط االقتصــادي الناجــم عــن جائحــة
كوفيــد ،-19ومــع أن المــادة ( )83مــا زالــت مجمــدة ،إال أنــه ثمــة تحســن فــي عمليــة نــزع الملكيــة
التــي نجــم عنهــا تلقــي أوامــر نــزع الملكيــة مــن المحكمــة لعــدد  6دعــاوى فــي الربــع الثالــث مــن
مهمــا مــن مخاطــر االئتمــان ،كمــا تحــول
ـزءا
ً
ســنة  .2021تشــكل إدارة المتأخــرات فــي الســداد جـ ً
التركيــز الداخلــي إلــى متابعــة التحصيــل وتقديــم المشــورة بشــأن إدارة القــروض ،وذلــك باإلضافــة
إلــى متابعــة مكثفــة مــع صنــدوق التنميــة العقاريــة بشــأن مطالبــات برنامــج تخفيــض الدفعــة
المقدمــة وقــد أدى ذلــك إلــى بقــاء نســبة (  )3.37ضمــن المســتويات المعقولــة ألكثــر مــن 90
يومــا كمــا فــي نهايــة العــام.
ً
أمــا بالنســبة للمحفظــة بنــاء علــى نــوع جهــة العمــل ،فــإن الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة
والشــركات الكبرى أو المدرجة في ســوق األسهم تشــكل مجتمعة  70٪من المحفظة التمويلية
للشــركة ،ممــا يعتبــر أمــر جيد مــن الناحيــة االئتمانية .وقــد انخفضت الخســائر االئتمانيــة المتوقعة
على أســاس ســنوي بشــكل رئيســي بســبب تبني سياســة الشطب.
نجحــت بدايــة فــي الحصــول علــى تصنيــف اإلصــدار المحلــي ( )SAAعنــد إصدارهــا للصكــوك مــن
كابيتــال انتليجنــس  ،بنظــرة مســتقبلية مســتقرة.

70%

الجهات الحكومية وشــبه
الحكومية والشــركات الكبرى أو
المدرجة في ســوق األسهم
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90+

نسبة

)(2.89%

البقاء ضمن مســتويات معقولة
اعتبــا ًرا من نهاية العام
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مخاطر الســوق واألعمال االستراتيجية:
يُعــد التمويــل العقــاري فــي تزايــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبينمــا تدعــم الحكومــة
تملــك المنــازل ،إال أن التقاريــر الجديــدة لتقييــم الممتلــكات الصــادرة عــن صنــدوق التنميــة العقاريــة
قــد أثــرت فــي النشــاط التجــاري اعتبــا ًرا مــن الربــع الثاني لســنة  .2021وما زالــت الشــركات العاملة
متأثــرة بسلســلة التوريــد المتوقفــة ،وتباطــؤ عمليــات طــرح المطوريــن لمشــروعات جديــدة؛ ومــع
ذلــك فقــد طرحــت وزارة اإلســكان مشــاريع جديــدة للبيــع علــى الخارطــة ،والتــي أدت بدورهــا إلــى
تحســين عمليــة إنشــاء عقــود التمويــل .كمــا يتم تداول أســعار النفط أعلى مــن  60دوال ًرا للبرميل،
وهــو أمــر إيجابــي لالقتصــاد الوطنــي .وتُظهــر صــادرات الســعودية مــن المنتجــات غيــر النفطيــة
اتجــاه إيجابــي أدى بــدوره إلــى تحفيــز الســوق فــي ســنة .2021

المخاطر الدولة:
مــع نشــأة التمويــل العقــاري وتقديــم خدماتــه فــي المملكــة ،تتعــرض شــركة بدايــة للمخاطــر
المتعقلــة بالدولــة .حيــث يؤثــر وضــع الدولــة السياســي والجغرافــي والمالــي واالعتمــاد علــى
النفــط فــي هــذا النــوع مــن المخاطــر .وبســبب فيــروس كورونــا عدلــت موديــز وفيتــش توقعاتهما
بشــأن الســعودية إلــى “نظــرة مســتقبلية مســتقرة” بينمــا حافظــت علــى التصنيفــات التاليــة:
مؤسســة موديــز( :تصنيــف  ،)A1ووكالــة فيتــش (تصنيــف  )Aووكالــة إس وبــي (تصنيــف ..)A
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يتم تداول أســعار النفط
عنــد ارتفاع وهو أمر إيجابي
للسعودية
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مخاطر السيولة:
تتحكــم اســتراتيجية تمويــل بدايــة فــي تمويــل عملهــا التجــاري .إن أصــول بدايــة طويلــة األجــل تزيــد
مــن مخاطــر عــدم توافــق األجــل بيــن األصــول والخصــوم .كمــا تســير خطــة بيــع أصــول المحفظــة
االســتثمارية علــى نحــو فعــال ،علــى الرغــم مــن أن الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري
هــي المشــتري الوحيــد (ممــا يزيــد مــن مخاطــر الطــرف المقابــل الفــردي).
وخــال الســنة الحاليــة ،تــم بيــع  3محافــظ بقيمــة  376.6مليــون ريــال ســعودي ،مــا ســاعد فــي
تقليــل عــدم التوافــق بيــن األصــول والخصــوم ،وبالتالــي قلــل ذلــك مــن تكلفــة التمويــل .ونظ ـ ًرا
الشــتمال خطــة التشــغيل علــى اســتراتيجية «إنشــاء عقــود التمويــل بغــرض بيــع المحفظــة
وتقديــم الخدمــات» فــإن شــركة بدايــة تتوافــق مــع معاييــر أهليــة عمــاء الشــركة الســعودية
إلعــادة التمويــل العقــاري .تــم ســداد الصكــوك المســتحقة بقيمــة  300مليــون ريــال ســعودي،
وذلــك فــي الوقــت المحــدد فــي الســنة .تــم تجديــد االتفاقيــات مــع الشــركة الســعودية إلعــادة
التمويــل العقــاري والبنــوك التــي مــا زالــت مصــد ًرا لســد فجــوة الســيولة الماليــة .وعلــى الرغــم
مــن إدارة وضــع الســيولة فــي عــام  ،2021فــإن مخاطــر الســيولة مــا زالــت تشــكل خط ـ ًرا رئيس ـ ًيا
لشــركة بدايــة علــى األجليــن المتوســط والبعيــد.
المخاطر التشغيلية:
ال تــزال المخاطــر التشــغيلية تُشــكل خطــ ًرا نظــ ًرا الســتمرار ضعــف سلســلة التوريــد .انتهــت إدارة
المخاطــر مــن التقييــم الذاتــي للتحكــم فــي المخاطــر علــى المســتوى التشــغيلي داخــل الشــركة،
كمــا يجــري التخطيــط التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة وإحــراز تقــدم بشــأنها .وقــد أُدخلــت تحســينات فيمــا
يتعلــق بحــوادث المخاطــر التشــغيلية مــع إدخــال المزيــد مــن الضوابــط لتجنــب حــدوث أي تأثيــر
مالــي وتقيــل اآلثــار الناتجــة.
مخاطر السمعة:
تُعد شــراكة بداية االســتراتيجية والتزامها مع وزارة اإلســكان وصندوق التنمية العقاري والشــركة
الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري فــي النمــو ،حيــث يســتلزم تزايــد تدفــق األعمــال منهــم
متطلبــات للحفــاظ علــى معاييــر خدمــة عاليــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مكانــة تلــك الجهــات ممــا
يزيــد مــن مخاطــر الســمعة.
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فيما يتعلق باألمن الســيبراني:
تركــزت األنشــطة الرئيســية فــي عام  2021علــى التكامل األمني لتجديد مواقع الويب ومشــروع
البرمجيــات الوســيطة وحمايــة البريــد .خدمــات األمــن المــدارة أي ،فيمــا يتعلــق بمراقبــة  24/7مــن
ســجالت بدايــة (حوالــي  400ألــف مهمة/أســبوع) .بــدأ مشــروع إدارة اســتمرارية العمــل فــي
 2021ومــن المقــرر وضــع الخطــة واالختبــار فــي الربــع األول مــن عــام  .2022فــي عــام  ،2021تــم
االنتهــاء مــن برنامــج التدريــب والتوعيــة لألمــن الســيبراني الــذي يضــم جميــع موظفــي شــركة
بدايــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يُجــرى وضع سياســة جديــدة تتعلق بأمن وســائل التواصــل االجتماعي
للشــركات وهــو مــن المتطلبــات التنظيميــة ،كمــا تــم تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات خــال عــام
 .2021يشــتمل ذلــك علــى تصنيــف البيانــات ومنــع تســريب البيانــات ومراجعــة البنيــة التحتيــة
للمعلومــات المتعلقــة بالتهديــدات وأداء مركــز العمليــات األمنيــة.
المخاطر القانونية:
فيمــا يخــص الحــاالت المتعثــرة ،تســتلزم االجــراءات التصحيحيــة اتخــاذ إجــراءات قانونيــة والتعــرض
للمخاطــر األساســية القانونيــة وذلــك لنــزع ملكيــة العقــار واســتعادته ،مــا يعــرض شــركة بدايــة
للمخاطــر القانونيــة .ال تــزال أعمــال المحكمــة معلقــة (المــادة  ،)83وعلــى الرغم مــن ذلك ،أظهرت
تقدمــا إيجاب ًيــا أدى إلــى تلقي أمر من المحكمة بشــأن  6حاالت نــزع الملكية،
عمليــة نــزع الملكيــة
ً
ويتــم تقييــم توقعــات هــذا الخطــر مــن فئــة المخاطــر المتوســطة.
مخاطر الموارد البشرية:
حيــث تتطلــب اســتراتيجية العمــل (إنشــاء عقــود التمويــل بغــرض بيــع المحفظة وتقديــم الخدمات)
و (إنشــاء عقــود التمويــل بغــرض تقديم الخدمات) وجود كوادر بشــرية إضافية .إال أن أداة «االئتمان
اآللــي» ستســاعد فــي تلبيــة متطلبــات ســير العمــل فــي المســتقبل دون الحاجــة إلــى زيــادة
الكــوادر البشــرية.
فيمــا يخــص العــام قيــد المراجعــة ،تأثــرت صحــة األشــخاص وســامتهم (الموظفيــن والعمــاء)
نتيجــة المتطلبــات الجديــدة بااللتــزام بأوامــر وزارة الصحــة للتطعيــم ،واســتمرت إدارة لجنــة مخاطــر
فيــروس كورونــا فــي عقــد اجتماعــات دوريــة ووضــع التصــورات المتوقعــة وبنــود العمــل ذات
الصلــة ،كمــا اســتمر الرصــد الفعــال مــن جانــب برنامــج التطعيــم الــذي أطلقتــه وزارة الصحــة فــي
الربــع الرابــع لعــام  2020حتــى نهايــة عــام  2021فــي إحــداث أثــر إيجابــي فــي صحــة الموظفيــن.
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واصــل القطــاع التجــاري مبادراتــه لتحســين تجربــة العمالء وتعزيز مســتويات
الخدمــة وتقديــم حلــول تمويــل عقــاري فريــدة مــن نوعهــا تتجــاوز توقعــات
العمــاء لتلبــي احتياجاتهــم الحاليــة والمســتقبلية.
لــذا كان نجــاح أعمــال القطــاع التجــاري خــال عــام - 2021وسيســتمر -مبن ًيــا علــى تقديــم
منتجــات وخدمــات متطــورة تواكــب العصــر وتجعــل تجربــة العمــاء تتخطــى آفــاق جديــدة مــن
التميــز ،ويتبنــى القطــاع التجــاري سياســة يركــز مــن خاللهــا علــى أعمالــه ومبادراتــه لجعــل
نمــوا واألكثــر تركيــ ًزا علــى العمــاء ،وأدى نجــاح
بدايــة شــركة التمويــل العقــاري األســرع
ً
شــركة بدايــة فــي تقديــم منتجــات وخدمــات حديثــة ومتطــورة إلــى االرتقــاء بتجربــة العمــاء
إلــى مســتويات جديــدة مــن التميــز بعــد أن أســهمت فــي زيــادة قاعــدة العمــاء بمقــدار 886
مــع وصــول حجــم المعامــات إلــى  598مليــون ريــال ســعودي.
يتكــون القطــاع التجــاري مــن المبيعــات والتســويق وتطويــر األعمــال والمنتجــات ،ونظ ـ ًرا ألن
العميل محور اهتمامنا ،فقد قمنا ببناء خدماتنا ومنتجاتنا في العمل التجاري على أســاس
للمســتهلكين مــن خــال قنــوات التوزيــع للمســتهلك النهائــي وللشــركات مــن خــال موقــع
الشركة ()www.bidaya.com.sa

598
حجم المعامالت
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أطلقــت إدارة تطويــر المنتجات الخاصيــات والمنتجات التالية خالل عام :2021
1.1شــراء المنتجات وإعادة تأجيرها
2.2منتج تمويل األرض
3.3إعادة تنشــيط شــريحة أصحاب األعمال الحرة
4.4منتــج اإلجارة الموصوفــة في الذمة ذات الربح الثابت.
5.5الشــراء عبر خاصية التمويل
6.6اتفاقيــة نقل الحقوق
7.7برنامــج تقييــم مخاطر التمويل طويل األجل
8.8برنامج عمولة السمســار العقاري
9.9تحويــل التمويــل المتغيــر إلى تمويل ثابت لعمالء شــركة بداية الحاليين
1010طرح ســعر خاص للشــركات ذات تصنيف AAA
1111اتفاقية جمعية الملك ســلمان لإلســكان الخيري (المرحلة األولى)
إلــى جانــب المنتجــات والخاصيــات الجديــدة التــي تــم إطالقهــا ،ركــزت إدارة تطوير المنتجــات على
تبســيط العــروض وإجــراءات المنتجــات القائمــة ،والتــي تجعــل تجربــة العمــاء تتخطــى أعلــى
مســتويات التميــز ،ممــا مكــن بدايــة مــن المحافظــة علــى ريادتهــا القويــة فــي مجــال التمويــل
العقــاري وتعزيــز التزامهــا تجــاه العمــاء مــن خــال توفيــر حلــول تمويــل عقــاري جذابــة..
تحســينات العمليات الرئيســية في عام :2021
1.1تحديث دليل وإجــراءات تطوير المنتجات
2.2إعادة تشــكيل فريق المنتجات
3.3تحســين عمليات التســعير وإعادة التسعير
4.4تطوير دليــل مراقبة المنتجات
5.5زيــادة فروق التقييم لتشــمل المزيد من العمالء
6.6تحديث اتفاقية عقد الشــراء إلى النســخة  7ومن ثم النســخة 8
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ـروعا إضاف ًيــا فــي البيــع علــى الخارطــة إلــى جانــب
شــاركت إدارة تطويــر األعمــال فــي  24مشـ ً
توقيــع اتفاقيــات مدينــة المعرفــة االقتصاديــة فيمــا يخــص القــروض الجديــدة ،ويبيــن الجــدول أدنــاه
المشــاريع التــي تمــت المشــاركة فيهــا..
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#

اسم المشروع

اسم المطور

1

النرجس فيو

الراشد

2

نساج تاون 2

ريتال

3

الشروق

الرائم

4

الفاخرية

الرائم

5

الضاحية

العقارية

6

الخميس فيو

الراشد

7

نماء

تمكين

8

تاج المصيف

شــركة ألفاف للتطوير العقاري

9

جدارا

واحة الدمام

10

فيصل بن سعيدان

جوهرة السحاب

11

فيصل بن سعيدان

جوهرة الغروب

12

فيصل بن سعيدان

إشبيلية

13

فيصل بن سعيدان

نزل الحزم

14

واحة الخميس

الراشد

15

حديقة أبحر

األثير

16

سما جدة

شركة مكيون

17

حديقة الصفوة

مباني الصفوة

18

اريس

سك ّنـا

19

سدرة 1

روشن

20

سرايا الجوان

دار وإعمار

21

الدانة الغربي

خطى الخير

22

سكينة 1

الســليمان العقارية

23

سكينة 3

السليمان العقارية

24

أصالة الجوان

شــركة محمد الحبيــب للتطوير العقاري
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الوحدات على الخارطة:

96

مليون
ريال سعودي

إجمالي الوحدات التي
تم تســليمها على
الخارطة  318وحدة
في مشروعين

15%

تؤمــن شــركة بدايــة أن منتــج البيــع علــى الخارطــة هــو خطــوة
جيــدة للتقــدم ،لــذا فقــد كان إجمالــي الوحــدات التــي تــم
تســليمها علــى الخارطــة  318وحــدة فــي مشــروعين بحجــم
تمويــل إجمالــي يقــارب  96مليون ريال ســعودي ،وهــذا يمثل
 15%مــن تمويــل الوحــدات علــى الخارطــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــام فريــق تطويــر األعمــال بتضميــن العناصــر التاليــة واعتمادهــا
وتصنيفهــا:

21

3

6

3
وسطاء

وحدات جاهزة

منصات

شركة جديدة

وذلك لزيادة حجم األعمال المحتمل ،ولتعزيز مفهوم الشــراكة االســتراتيجية.
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إدارة التسويق:
تبنت اســتراتيجية التســويق الرقمي نهج العمل واإلتاحة الدائمة الســتهداف العمالء المحتملين
عبــر المنصــات الرقميــة واإللكترونيــة ســواء عبــر بحــث جوجل أو دمج فيســبوك وخططــت للحمالت
المســتهدفة عبــر المنصتيــن وفروعهمــا والمنصــات األخــرى بغية زيادة نطاق وصول شــركة بداية،
وراجعــت تفاصيــل واجهــة تقويــم وســائل التواصــل االجتماعيــة وبــدأت فــي وضــع منشــورات ثابتــة
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي شــهر ًيا للحفــاظ علــى إقامة اتصاالت متســقة مــع عمالئنا.
فــي أكتوبــر ، 2021شــاركت شــركة بدايــة فــي رعايــة بطولــة االتحــاد الســعودي للجمبــاز للمــرأة
فــي الريــاض.
أنشطة إدارة المبيعات:
•تعزيز الخدمات اإللكترونية في قسم المبيعات للتقليل من المبيعات في الفروع.
•إعادة هيكلة إدارة المبيعات وتغير اسمها إلى (فريق التسويق الرقمي عبر الهاتف) ،فض ًلا عن التركيز
على زيادة الكفاءة وضمان الجودة فيما يتعلق بتقديم الخدمات والتقارير.
•توفير منصة توقيع إلكترونية بالتعاون مع شركة االتصاالت السعودية ( )STCبحيث يتسنى
للعمالء والمالك توقيع عقودهم دون زيارة مقر شركة بداية.
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مبــادرة نظام إدارة عالقات العمالء:
لتحقيــق رؤيــة بدايــة االســتراتيجية الرقميــة ،قمنــا بتطويــر نظــام إدارة عالقــات العمــاء الــذي يزيــد
مــن قــدرة المســوقين عبــر الهاتــف علــى خدمة عمالئنا فــي غضون  60دقيقة بد ًلا من  48ســاعة.
زادت خاصيــة المتصــل التلقائــي مــن إمكانيــة الوصــول للعمــاء حتــى  3مــرات أكثــر ،األمــر الــذي
كان لــه األثــر اإليجابــي فــي زيــادة عــدد الطلبــات إلــى نســبة .100%

الجوائز والتكريم:
حافظــت بدايــة علــى مكانتهــا محل ًيــا وإقليم ًيــا فــي  ،2021حيــث صنفتنــا مجلــة جلوبــال بيزنــس
أوتلــوك ،والتــي تقــع فــي المملكــة المتحــدة« ،أفضــل مقــدم تمويــل عقــاري فــي المملكــة
العربيــة الســعودية لعــام .»2021
نموا فــي التحول
كمــا قــد حصلنــا فــي عــام  2021علــى جائــزة «شــركة التمويــل العقاري األســرع ً
الرقمــي لعــام  »2021مــن مجلة إنترناشــيونال فاينانــس الموجودة في المملكــة المتحدة.
فــي الختــام ،حصلــت بدايــة علــى  22جائــزة فــي خــال األعــوام الســتة األخيرة ،مــا يدل علــى قوتها
فــي التطويــر الرقمــي ومالءتها المالية المســتدامة.
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تقنية المعلومات
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تقنية المعلومات
تعتبــر بدايــة شــركة رائــدة فــي مجــال التمويــل العقــاري فــي الشــرق األوســط .حيــث كان التركيــز
هامــا فــي تعزيــز تجربــة العمــاء  ،ومــدة االنتظــار
علــى التحســين المســتمر للتحــول الرقمــي دو ًرا ً
ممــا حافــظ علــى مكانــة بدايــة فــي الســوق.
ً
انطالقــا مــن اســتراتيجيتها،
شــهدت شــركة بدايــة برنامــج تحــول رقمــي قــوي فــي عــام 2021
وقــد حــدث ذلــك بإدخــال المؤسســات التمكينيــة للتقنيــات بغيــة تنميــة األعمــال التجاريــة وتوفيــر
الخدمــات واالرتقــاء بالكفــاءة التشــغيلية ،كما قد عززنا هيكل الشــركة ووســعنا بصمتنا الرقمية،
وكان مــن المخطــط تنفيــذ ثالثــة مشــروعات كبــرى خــال هــذا العــام ،وتتمركــز هــذه المشــروعات
حــول إعــادة هندســة ســير العمــل وتفعيــل البرمجيــات الوســيطة فــي الشــركة وتجديــد المنصــة
ووجودنــا اإللكترونــي ،وعلــى صعيــد آخــر ،كان ال بــد مــن إدخــال تحســينات علــى البنيــة التحتيــة
بالقــدر المطلــوب ،فض ـ ًلا عــن إدخــال تقنيــات جديــدة وممكنــات األعمــال .ومــن أجــل الوفــاء بهــذا
الحمــل وخــوادم حاســوبية للتجهيــزات االحتياطيــة ذات جــودة
المتطلــب ،قــد أدخلنــا وســائل موازنــة ِ
ُمحســنة ،كمــا قــد اســتبدلنا الســعة التخزينيــة األحــدث والديناميكيــة بد ًال مــن تلك األقــدم ،وأضفنا
قــدرة حاســوبية إضافيــة الســتيعاب الطلــب الحالــي والمتطلبــات المســتقبلية لتمكيــن الخدمــة
وضمــان اســتمراريتها..
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ً
تخطيطــا
وقــد تطلــب تنفيــذ المشــروعات فــي عــام  2021أثنــاء إدارة حــاالت العمــل مــن المنــزل
المنفــذة:
تفصيل ًيــا لضمــان الجانــب األمنــي ،وفيمــا يلــي بعــض المشــروعات الكبــرى ُ
1.1إعــادة هندســة ســير العمــل لتحســين خدمــة ومــدة انتظــار العمــاء فــي مرحلــة
التقديــم علــى التمويــل وإجــراءات التحقــق اإللكترونــي.
2.2تفعيــل البرمجيــات الوســيطة فــي الشــركة (التــي تــم تســليمها بالحــد األدنــى مــن
زمــن االنتظــار وبــدون تأخير)
 3.3تعزيــز نظــام إدارة العالقــات مع العمالء لتحقيق مســتوى أعلى من رضا العمالء
ودعم فعالية التسويق والمبيعات.
4.4تحديــث موقــع الشــركة باســتخدام أحــدث األدوات والتقنيات وإضافــة ميزات جديدة
لتحســين واجهة المســتخدم وتجربة المســتخدم.
5.5توحيــد عقــود البائعين لتقديم اتفاقيات مســتوى خدمة أكثر فاعلية.
6.6توفيــر بيئــة اختبــار تكامل النظام بصفتها جزء من تنفيذ المشــروعات بجودة أفضل.
7.7اكتســاب قوى حوســبية إضافية لتســهيل المتطلبات الحالية والمســتقبلية بغية
دعــم نمــو األعمال عبــر إدخال خدمــات جديدة.
8.8مراجعة مركز البيانات وموقع استعادة البيانات الستخدامهما بصفتهما موردين
اســتراتيجيين لتلبية احتياجات العمل.
9.9إطــاق منصــة توقيــع رقميــة بالتعــاون مــع شــركة  STCبحيــث يتســنى للعمــاء
ومــاك العقــارات التوقيــع علــى وثائــق األعمــال دون الحاجــة إلــى الذهــاب إلــى
فــروع شــركة بدايــة.
1010توفيــر منصــة إلكترونية لقبول الســند ألمر عبــر خدمة نافذ -منصة وزارة العدل.
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الموارد البشرية
واصلــت إدارة المــوارد البشــرية مبادراتهــا لتنفيــذ أهدافهــا االســتراتيجية تماشـ ًيا مــع أهداف شــركة
بدايــة والتــي شــملت علــى التوظيــف والتوجيــه والتدريــب وصقل المهــارات واالحتفــاظ بالكفاءات.
إحصائيات الموارد البشــرية:
1.1إجمالــي عدد الموظفين = 151
2.2نســبة السعودة = 78%
3.3نســبة الموظفات اإلناث = 34%
4.4االحتفاظ بالموظفين (على مســتوى الشــركة) = 90%

االســتمرار فــي اإلجــراءات الوقائيــة خــال أزمــة كورونــا -جائحــة كوفيــد -19عبــر تنفيــذ
ترتيبــات العمــل التاليــة:
1.1التأكد أن جميع الشــبكات تعمل باســتمرار أثناء اإلغالق الشــامل.
2.2التأكــد مــن جاهزية الوصول إلى النظــام أثناء العمل من المنزل.
3.3التأكد من مرونة ســاعات العمــل للموظفين كافة.
الشراكات االســتراتيجية مع الجامعات:
ً
تطبيقــا لرؤيــة بدايــة ورســالتها فــي المســؤوليات االجتماعيــة ،اتفقــت إدارة الموارد
1.1
البشــرية مــع معهــد اإلدارة العامــة علــى تدريــب  20موظــف ســعودي لمــدة 4
أشــهر فــي إدارات مختلفــة «مثــل :الماليــة والعمليــات والمــوارد البشــرية».
2.2اتفقــت إدارة المــوارد البشــرية مــع جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية
علــى تدريــب أربعــة متدربيــن ســعوديين لمــدة أربعــة أشــهر.

34%

نســبة الموظفات اإلناث
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إجمالــي عدد الموظفين
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التعلم والتطوير:
1.1ســاعات التدريب والتطوير2815 :
ً
موظفــا،
2.2تقديــم دورة تدريبيــة عــن مكافحــة غســل األمــوال لمئــة وســتين ()160

بمــا فــي ذلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة.
3.3عقــد خمســة برامج تدريبية داخلية عن «رحلــة العمالء» و»مهارات البيع».
ً
موظفا.
4.4عقد دورة تدريبية «جماعية» لخمســة عشــر ()15
ً
موظفا.
5.5عقــد دورة المستشــار االئتمانــي المعتمد لثالثين ()30
6.6عقد خمســة ( )5جلســات لرفع التوعية حول األمن الســيبراني.
ً
موظفــا مــن أصحــاب الكفــاءات
7.7تصميــم «خطــة تطويــر فرديــة» لخمســة عشــر ()15
العاليــة فــي مجموعــات مختلفــة كجــزء مــن االســتثمار فيهــم لتعزيــز معرفتهــم
بتحقيــق أهــداف شــركة بدايــة.
التطوير التنظيمي:
1.1اعتماد هيــكل تنظيمي متميز.
2.2إعــادة الهيــكل التنظيمــي لــكل من (الماليــة والقطاع التجــاري والعمليات والموارد
البشــرية والعناية بالعميل والمخاطر).
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ســاعات التدريب والتطوير
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المراجعة الداخلية
جــزءا أساســ ًيا فــي هيــكل الرقابــة الداخليــة والحوكمــة لشــركة
تُعــد إدارة المراجعــة الداخليــة
ً
بدايــة ،حيــث يُعــد عمــل المراجعــة الداخليــة عمـ ًلا مســتق ًلا وموضوع ًيــا والــذي بدوره يقــدم خدمات
استشــارية ويتحقــق مــن ســير العمــل وذلــك بهــدف إضافــة المزايــا وتطويــر عمليــات بدايــة ،تــم
تكليــف اإلدارة بمهــام مراجعــة أعمــال الشــركة وسياســاتها وإجراءاتهــا وتقييــم مــدى االلتــزام
بالسياســات والضوابــط التــي وضعهــا مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة.

تركــز إدارة المراجعــة الداخليــة في الشــركة على الخطط والسياســات المعتمدة لتقييم وتحســين
فعاليــة الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر بهــدف ضمان توافقهــا مع أفضل الممارســات والمعايير
وذلــك مــن خــال تقديــم المشــورة والتوصيــات المهنيــة والموضوعيــة لتعزيــز الرقابــة الداخليــة
وحمايــة أصول الشــركة.

تقــدم إدارة المراجعــة الداخلية تقارير ربع ســنوية وســنوية إلى لجنة المراجعــة تتضمن المالحظات
المطروحــة ونقــاط الضعــف المحــددة المتعلقــة بتطبيــق الضوابــط الداخليــة باإلضافــة إلــى اإلبــاغ
عــن المخاطــر المحتملــة التــي تؤثــر علــى العمليــات وتســليط الضــوء علــى مســتوى المخاطــر.
تحتــوي هــذه التقاريــر َ
أيضــا علــى التوصيــات واآلليــات الممكنــة للتعامــل مــع هــذه المالحظــات.
تتألــف خطــة المراجعــة الداخليــة المعتمــدة علــى أســاس المخاطــر لعــام  2021مــن إحــدى عشــرة
عمليــة مراجعــة داخليــة مخطــط إجراؤهــا ،وأقيمــت عمليــة مراجعــة أخــرى إضافيــة لهــدف محــدد،
وقــد تــم االنتهــاء مــن جميــع عمليــات المراجعــة الداخليــة ،حيــث تمــت ســبعة منهــم داخل ًيــا،
وأربعــة باالســتعانة بمصــادر خارجيــة وواحــدة بالتعاقــد المؤقــت.
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يبيــن التمثيل البياني التالــي مختصر المالحظات:

حرجة

عالية
الخطورة

متوسطة

منخفضة

اإلجمالي

الموارد البشرية

0

5

3

3

11

تطوير المنتجات

0

1

4

0

5

تطوير األعمال

0

3

1

2

6

العناية بالعميل 1

0

0

0

1

1

المبيعات والفروع

0

0

3

2

5

تقنية المعلومات

0

8

4

1

13

األمن السيبراني

0

6

3

0

9

االئتمان

0

0

0

1

1

الشؤون القانونية

0

4

2

1

7

المالية

1

6

7

2

16

االلتزام ومكافحة غسل األموال

0

4

2

3

9

إدارة المخاطر

0

6

3

2

11

العناية بالعميل 2

0

0

1

0

1

مركز االتصال

0

4

4

1

9

اإلدارة

اإلجمالي
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االلـتـــــــــــزام

االلـتــــــــــزام
تعــد إدارة االلتــزام إدارة مســتقلة مســؤولة عــن التقييــم والمراقبة وتقديم المشــورة ،كما أنها
مســؤولة بشــكل مباشــر أمــام لجنــة المراجعــة ومجلــس اإلدارة عــن إعــداد تقاريــر ربــع ســنوية
عــن أنشــطة االلتــزام.
وضعت اإلدارة في  2021برنامج التزام شــامل يضمن التماشــي مع األنظمة ورفع مســتويات
االلتــزام ،ويهــدف البرنامــج إلى وضع التدابير االســتباقية لضمــان االلتزام بالمتطلبات اإلشــرافية
واللوائح واألنظمة.
وبفضــل اإلرشــادات الواضحــة مــن اإلدارة ،تمــت مكافحة عمليات غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب
بفعاليــة ،كمــا تــم الحــد مــن عوامل مخاطــر مكافحة غســل األموال عبــر القيام بعمليــات معينة
وتحســينها ،مثــل اعــرف عميلــك والعنايــة الواجبــة المطــورة ومراقبــة التعامــات واإلبــاغ عــن
المخالفات.
اسـتُخدم نهــج قائــم علــى المخاطــر وتدريــب مخصــص لرفــع الوعــي وتعزيــز ثقافة االلتــزام ،كما
تــم إجــراء التدريــب علــى االلتزام ومكافحة غســل األموال واالحتيال وذلك تماشـ ًيا مــع متطلبات
التدريــب ،وتشــرف اإلدارات علــى برامــج التدريــب ،كمــا تتأكد مــن أن التدريب يتــم بصفة دورية.

52

Annual Report 2021

الغرامات المفروضة من
البنك المركزي السعودي
الغرامــات المفروضة من البنك المركزي الســعودي
يوضــح الجدول أدنــاه الغرامات المفروضة في .2020 -2021
*الســنة المالية السابقة
سبب الغرامة

عدد الغرامات

اإلخــال بتطبيق األحكام
الرقابيــة والتنظيمية
الصــادرة من البنك المركزي
السعودي

2
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*الســنة المالية الحالية
المبلغ

470,000
ريال سعودي

سبب الغرامة

عدد الغرامات

اإلخــال بتطبيق األحكام
الرقابيــة والتنظيمية
الصــادرة من البنك المركزي
السعودي

2

المبلغ

195,000
ريال سعودي
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الحوكمة
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الحوكمة
التعريــف بمجلس اإلدارة ولجانه
أو ًلا :مجلس اإلدارة
ـوا على النحو التالي::
يتألــف مجلس اإلدارة من أحد عشــر عضـ ً
العضو

#

العضوية

1

ثالب الشمراني

2

بسام بودي

نائــب رئيس مجلس اإلدارة

3

فهد العثيم

عضــو غير تنفيذي

4

نايف العيسى

عضــو غير تنفيذي

5

دخيل اهلل الزهراني

عضــو غير تنفيذي

6

عبــد العزيز العمير

عضــو غير تنفيذي

7

طاهر عقيل

عضــو غير تنفيذي

8

إيهاب الدباغ

عضو مستقل

9

طارق علي

عضو مستقل

10

علي الشهري

عضو مستقل

11

أحمد المنيفي

عضو مستقل

رئيس مجلس اإلدارة

•رئيس مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2021
•مستشار معالي وزير المالية منذ .2020

ثالب الشمراني
(غير تنفيذي)
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•نائــب رئيــس تنفيــذي أول والمديــر التنفيــذي إلدارة
المخاطــر ببنــك الريــاض مــن  2005إلــى .2019
•بكالوريــوس إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك عبــد
العزيــز فــي جــدة ،المملكــة العربيــة الســعودية.
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•نائب رئيس مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.

بسام بودي
(غير تنفيذي)

•عضو اللجنة التنفيذية في شركة بداية لتمويل المنازل.
•الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية منذ .2008
•نائــب األميــن العــام فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة فــي
المنطقــة الشــرقية ،مــن  1996إلــى .2006
•حاصــل علــى الدكتــوراه فــي التســويق الدولــي مــن جامعة
ســانت أندروز -اســكتلندا
•حاصــل علــى ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك
فهــد للبتــرول والمعــادن فــي الظهران-المملكــة العربيــة
الســعودية.

•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•رئيس اللجنة التنفيذية في شركة بداية لتمويل المنازل.

عبد العزيز العمير
(غير تنفيذي)

•المديــر التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة شــركة وصــل
للتجــارة االســتثمارية.
•الرئيــس اإلقليمــي للمبيعــات والتوزيــع فيمــا يخــص
المؤسســات واألفــراد ذوي المــاءة الماليــة العاليــة فــي
الراجحــي الماليــة مــن  2009حتــى .2010
•حاصــل علــى البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة
ويبستر-سويســرا.

•عضو مجلس إدارة شركة بداية لتمويل المنازل منذ 2021
•عضو اللجنة التنفيذية في شركة بداية لتمويل المنازل.

نايف العيسى
(غير تنفيذي)

•عضــو لجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
•نائب رئيس في صندوق االستثمارات العامة.
•محلــل أول  -المصرفيــة االســتثمارية فــي شــركة األول
لالســتثمار مــن  2015إلــى .2017
•حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمال-الواليــات
المتحــدة األمريكيــة.
•حاصــل علــى البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة-
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

Annual Report 2021

57

طاهر عقيل
(غير تنفيذي)

•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•عضو لجنة المراجعة في شركة بداية لتمويل المنازل.
•المؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة طاهــر عقيــل
لالستشــارات الماليــة منــذ .2013
•الرئيــس التنفيــذي للشــركة الوطنيــة للخدمــات الجويــة
وشــركة دويتشــة العزيزيــة للخدمــات الماليــة.
•حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من
جامعة تكساس في الواليات المتحدة األمريكية.
•حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

دخيل اهلل الزهراني
(غير تنفيذي)

•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•عضو اللجنة التنفيذية في شركة بداية لتمويل المنازل.
•رئيس فريق االستثمار في الشركة العربية لالستثمار.
•مدير التخطيط االستراتيجي والبحوث من  2014وحتى .2017
•حصل على درجة الماجستير في علوم التسويق الدولية
من جامعة استراث كاليد بالمملكة المتحدة.
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن
جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي جــدة ،المملكــة العربيــة
الســعودية.

فهد العثيم
(غير تنفيذي)

•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
•رئيس مجلس إدارة شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار من .2005
•عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة دار الخيــول للمقــاوالت
العامــة مــن  2013وحتــى .2018
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال/
التســويق مــن جامعــة الملــك ســعود فــي المملكــة
العربيــة الســعودية.

أحمد المنيفي
(عضو مستقل)
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•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•رئيــس لجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
•المؤسس والرئيس التنفيذي لدار االندماج واالستحواذ
«ماندا» ،شركة استشارات مالية ،منذ .2016
•الرئيس التنفيذي في ألبن كابيتال منذ  2014وحتى .2016
•حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة
الملك سعود في الرياض-المملكة العربية السعودية.
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طارق علي
(عضو مستقل)

علي الشهري
(عضو مستقل)

إيهاب الدباغ
(عضو مستقل)
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•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان في شركة بداية
لتمويل المنازل.
•شريك ومدير عام في الخليج لالستشارات المصرفية
( )Gulf Banking Consultantsمنذ .2001
•رئيس المجموعة في البنك األهلي السعودي منذ
 1994وحتى .2000
•حصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ويست
تكساس في الواليات المتحدة األمريكية.
•حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة
البنجاب في باكستان.

•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2021
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة بداية
لتمويل المنازل.
•عضو في مجالس إدارات شركة حمد وأحمد محمد
المزيني العقارية.
•شغل منصب مدير شركة حمد وأحمد المزيني منذ 2017
وحتى .2020
•حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية
من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران-
المملكة العربية السعودية.

•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2021
•عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان في شركة بداية
لتمويل المنازل.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة بداية
لتمويل المنازل.
•عضو مجلس إدارة شركة مضاربة المالية.
•عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين منذ .2020
•عضو في لجنة االستثمار في شركة التعاونية للتأمين.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة التعاونية
للتأمين.
•الرئيس التنفيذي لشركة إجمال المحدودة منذ .2014
•مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في البنك
السعودي الهولندي منذ  2012وحتى .2014
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية للخدمات
المالية المساندة في الفترة ما بين  2008و.2014
•حصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة
الملك فهد للبترول والمعدان في الظهران– المملكة
العربية السعودية.

59

اجتماعــات مجلس اإلدارة لعام 2021

عقــد مجلــس اإلدارة ( )7اجتماعــات خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2021وتبيــن
القائمــة التاليــة اجتماعــات مجلــس اإلدارة والحضــور فــي كل اجتمــاع::
#

العضو

1

ثالب الشمراني
(رئيس مجلس اإلدارة)

28/4/2021 24/2/2021

6/7/2021

انضــم في  27يونيو 2021

20/12/2021 14/11/2021 27/10/2021 4/8/2021

✓

✓

✓

✓

✓

5

2

بسام بودي
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

3

فهد العثيم
(عضو)

X

✓

✓

X

✓

✓

X

4

نايف العيسى
(عضو)

✓

✓

✓

✓

✓

5

دخيل اهلل الزهراني
(عضو)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

6

عبــد العزيز العمير
(عضو)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

7

طاهر عقيل
(عضو)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7

8

إيهاب الدباغ
(عضو)

✓

✓

✓

✓

✓

5

9

طارق علي
(عضو)

X

✓

✓

✓

✓

6

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

6

 10علي الشهري
(عضو)

انضــم في  27يونيو 2021

انضــم في  27يونيو 2021

✓

✓

انضــم في  27يونيو 2021

11

أحمد المنيفي
(عضو)

X

✓

12

نايف الحمدان
(رئيس مجلس اإلدارة)

✓

✓

انتهــت فتــرة مجلس اإلدارة في  27يونيو 2021

13

عبد اإلله آل الشــيخ
(عضو)

✓

✓

انتهــت فتــرة مجلس اإلدارة في  27يونيو 2021

✓

✓

انتهــت فتــرة مجلس اإلدارة في  27يونيو 2021

✓

✓

انتهــت فتــرة مجلس اإلدارة في  27يونيو 2021

 14ماجد العيسى
(عضو)
15

60

التاريخ

اإلجمالي

محمد السعدون
(عضو)

4
5
6

2
2
2
2
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ثان ًيا :اللجــان التابعة لمجلس اإلدارة
اللجنة التنفيذية

عبد العزيز العمير
(رئيس)

•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•رئيس اللجنة التنفيذية في شركة بداية لتمويل المنازل.
•المديـر التنفيـذي وعضـو مجلـس إدارة شـركة وصـل
لالسـتثمار التجاريـة.
•الرئيـس اإلقليمـي للمبيعـات والتوزيـع فيمـا يخـص
المؤسسـات واألفـراد ذوي الملاءة الماليـة العاليـة فـي
الراجحـي الماليـة مـن  2009حتـى .2010
•حاصـل علـى البكالوريـوس فـي إدارة األعمـال مـن جامعـة
ويبستر-سويسـرا.

نايف العيسى
(عضو)

•عضو مجلس إدارة شركة بداية لتمويل المنازل منذ 2021
•عضو اللجنة التنفيذية في شركة بداية لتمويل المنازل.
•عضـو لجنـة إدارة المخاطـر واالئتمـان فـي شـركة بدايـة
لتمويـل المنـازل.
•نائب رئيس في صندوق االستثمارات العامة.
•محلـل أول  -المصرفيـة االسـتثمارية فـي شـركة األول
لالسـتثمار مـن  2015إلـى .2017
•حاصل على ماجستير في إدارة األعمال-الواليات المتحدة األمريكية.
•حاصـل على البكالوريوس في الهندسـة المدنية-الواليات
المتحدة األمريكية.

بسام بودي
(عضو)

Annual Report 2021

•نائب رئيس مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
• عضو اللجنة التنفيذية في شركة بداية لتمويل المنازل.
•الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية منذ .2008
•نائــب األميــن العــام فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة،
المنطقــة الشــرقية ،مــن  1996إلــى .2006
•حاصــل علــى الدكتــوراه فــي التســويق الدولــي مــن جامعة
ســانت أندروز -اســكتلندا
•حاصــل علــى ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك
فهــد للبتــرول والمعــادن فــي الظهران-المملكــة العربيــة
الســعودية.
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دخيل اهلل الزهراني
(عضو)

•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•عضو اللجنة التنفيذية في شركة بداية لتمويل المنازل.
•رئيس فريق االستثمار في الشركة العربية لالستثمار.
•مديــر التخطيــط االســتراتيجي والبحــوث مــن  2014وحتــى
.2017
•حصــل علــى درجــة الماجســتير في علــوم التســويق الدولية
مــن جامعــة اســتراث كاليد فــي المملكــة المتحدة.
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن
جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي جــدة ،المملكــة العربيــة
الســعودية.

مازن الغنيم
(عضو)

•الرئيــس التنفيــذي لشــركة بدايــة لتمويــل المنــازل منــذ
.2015
•عضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي شــركة بدايــة لتمويــل المنــازل
منــذ .2015
•الرئيــس التنفيــذي فــي مصــرف أبوظبــي اإلســامي
(الشــركة الســعودية للتمويــل) منــذ  2019وحتــى .2015
• حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي االقتصــاد االســامي
مــن الجامعــة األمريكيــة المفتوحــة فــي مصــر.
• حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد الزراعــي
مــن جامعــة الملــك ســعود فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.

•يتمثــل الهــدف الرئيســي للجنــة التنفيذيــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي متابعــة أعمــال الشــركة
وذلــك باإلشــراف علــى أداء الشــركة ومراجعــة أعمالهــا ومراقبتهــا بصفــة منتظمــة ورفــع التوصيــات
بنــاء علــى طلــب
الالزمــة للمجلــس واتخــاذ القــرارات التــي فوضهــا المجلــس ،كمــا يُمكــن للجنــة
ً
المجلــس عمــل الدراســات والتوصيــات الالزمــة فــي األمــور االســتراتيجية واالســتثمارية .عقــدت اللجنــة
التنفيذيــة عــدد  10اجتماعــات فــي  2021علــى النحــو التالــي::
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األعضاء
عبد العزيز
العمير

بسام بودي

دخيل اهلل
الزهراني

نايف العيسى

مازن الغنيم

عبد اإلله
آل الشيخ

رئيس اللجنة

العضو

العضو

العضو

العضو
التنفيذي

العضو

25/4/2021

✓
✓
✓

1/8/2021

X

26/8/2021

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

9

10

10

7

االجتماعات

27/1/2021
21/2/2021

6/10/2021
20/10/2021
11/11/2021
5/12/2021
13/12/2021
اإلجمالي
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انضم في 27
يونيو 2021

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
10

✓
✓
✓
انتهت فترة
مجلس اإلدارة
في  27يونيو
2021

3
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لجنة المراجعة:

ياسر بلخي
(رئيس)

طاهر عقيل
(عضو)

سعود السياري
(عضو)

•عضــو لجنــة المراجعــة فــي شــركة بدايــة لتمويــل المنــازل
منــذ .2015
•مالــك مكتب ياســر بلخــي محاســبون ومراجعــون قانونيون
منذ .2010
•شريك في شركة ديلويت منذ  2006وحتى .2010
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن
جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.

•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•عضو لجنة المراجعة في شركة بداية لتمويل المنازل.
•المؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة طاهــر عقيــل
لالستشــارات الماليــة منــذ .2013
•الرئيــس التنفيــذي للشــركة الوطنيــة للخدمــات الجويــة
وشــركة دويتشــة العزيزيــة للخدمــات الماليــة.
• حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الهندســة الصناعيــة
مــن جامعــة تكســاس فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
•حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

•عضــو لجنــة المراجعــة فــي شــركة بدايــة لتمويــل المنــازل
منــذ .2015
•مديــر أول لالســتثمار فــي البنــك األســيوي لالســتثمار فــي
البنيــة التحتيــة منــذ .2019
•محلــل لالســتثمار فــي صنــدوق االســتثمارات العامــة منــذ
 2011وحتــى .2014
•حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الماليــة مــن جامعــة
نبراســكا-الواليات المتحــدة األمريكيــة.

•تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة القوائــم الماليــة
وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا .عقــدت اللجنــة عــدد  4اجتماعــات فــي  2021علــى النحــو التالــي:
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األعضاء
طاهر عقيل

سعود السياري

ياسر بلخي

رئيس اللجنة حتى  30ديســمبر
2021

عضو مستقل

رئيس اللجنة منذ  30ديســمبر
2021

20/10/2021

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

اإلجمالي

4

4

4

االجتماعات

17/2/2021
21/4/2021
26/7/2021

لجنــة إدارة المخاطر واالئتمان:

أحمد المنيفي
(رئيس)

إيهاب الدباغ
(عضو)
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•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•رئيــس لجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
•المؤســس والرئيــس التنفيــذي لــدار االندمــاج واالســتحواذ
“مانــدا” ،شــركة استشــارات ماليــة ،منــذ .2016
•الرئيــس التنفيــذي فــي ألبــن كابيتــال منــذ  2014وحتــى
.2016
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة
الملــك ســعود فــي الرياض-المملكــة العربية الســعودية.

•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2021
•عضــو لجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
•رئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
•عضو مجلس إدارة شركة مضاربة المالية.
•عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين منذ .2020
•عضو في لجنة االستثمار في شركة التعاونية للتأمين.
•رئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي شــركة التعاونية
للتأمين.
•الرئيس التنفيذي لشركة إجمال المحدودة منذ .2014
•مديــر عــام الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي البنــك
الســعودي الهولنــدي منــذ  2012وحتــى .2014
•عضــو مجلــس اإلدارة فــي الشــركة الســعودية للخدمــات
الماليــة المســاندة فــي الفتــرة مــا بيــن  2008و.2014
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي التســويق مــن جامعة
الملــك فهــد للبتــرول والمعــدان فــي الظهــران  -المملكــة
العربية الســعودية.
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•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•عضــو لجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
•شــريك ومديــر عــام فــي الخليــج لالستشــارات المصرفيــة
( )Gulf Banking Consultantsمنــذ .2001
•رئيــس المجموعــة فــي البنــك األهلــي الســعودي منــذ
 1994وحتــى .2000
•حصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة
ويســت تكســاس فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة
بنجــاب في باكســتان.

طارق علي
(عضو)

•عضو مجلس إدارة شركة بداية لتمويل المنازل منذ 2021
•عضو اللجنة التنفيذية في شركة بداية لتمويل المنازل.
•عضـو لجنـة إدارة المخاطـر واالئتمـان فـي شـركة بدايـة
لتمويـل المنـازل.
•نائب رئيس في صندوق االستثمارات العامة.
•محلـل أول  -المصرفيـة االسـتثمارية فـي شـركة األول
لالسـتثمار مـن  2015إلـى .2017
•حاصل على ماجستير في إدارة األعمال-الواليات المتحدة األمريكية.
•حاصـل على البكالوريوس في الهندسـة المدنية-الواليات
المتحدة األمريكية.

نايف العيسى
(عضو)

•تختـص اللجنـة بوضـع اسـتراتيجية وسياسـات شـاملة إلدارة المخاطـر بمـا يتناسـب مـع طبيعـة وحجـم
بناء علـى المتغيرات الداخليـة والخارجية
أنشـطة الشـركة والتحقـق مـن تنفيذهـا ومراجعتهـا وتحديثها ً
للشـركة والتوصيـة بهـا لمجلـس اإلدارة بمـا يتوافـق مـع متطلبـات البنـك المركزي السـعودي .عقدت
لجنـة إدارة المخاطـر واالئتمـان عـدد  6اجتماعـات فـي  2021علـى النحـو التالي::
األعضاء
طارق علي

أحمد المنيفي

إيهاب الدباغ

نايف
العيسى

يحيى السليمان

رئيــس اللجنة حتى
 27يونيو 2021

رئيــس اللجنة منذ 27
يونيو 2021

العضو

العضو

عضو مستقل

✓
✓
✓
✓
✓

 27يونيو

 27يونيو

2021

2021

20/10/2021

✓
✓
✓
✓
✓
✓

X

انضم في

انضم في

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Total

6

5

3

3

االجتماعات

23/2/2021
27/4/2021
8/6/2021
3/8/2021
17/10/2021
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✓
✓
✓
انتهت فترة
العضوية في 27
يونيو 2021
3
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لجنة الترشــيحات والمكافآت:

إيهاب الدباغ
(رئيس)

علي الشهري
(عضو)

بسام بودي
(عضو)
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•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2021
•عضــو لجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
•رئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
•عضو مجلس إدارة شركة مضاربة المالية.
•عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين منذ .2020
•عضو في لجنة االستثمار في شركة التعاونية للتأمين.
•رئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي شــركة التعاونية
للتأمين.
•الرئيس التنفيذي لشركة إجمال المحدودة منذ .2014
•مديــر عــام الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي البنــك
الســعودي الهولنــدي منــذ  2012وحتــى .2014
•عضــو مجلــس اإلدارة فــي الشــركة الســعودية للخدمــات
الماليــة المســاندة فــي الفتــرة مــا بيــن  2008و.2014
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي التســويق مــن جامعة
الملــك فهــد للبتــرول والمعــدان فــي الظهــران  -المملكــة
العربية الســعودية.
•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2021
•عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
•عضــو فــي مجالــس إدارات شــركة حمــد وأحمــد محمــد
المزينــي العقاريــة.
•شــغل منصــب مديــر شــركة حمــد وأحمــد المزينــي منــذ
 2017وحتــى .2020
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة
الميكانيكيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن
فــي الظهران-المملكــة العربيــة الســعودية.
•نائب رئيس مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
• عضو اللجنة التنفيذية في شركة بداية لتمويل المنازل.
•الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية منذ .2008
•نائــب األميــن العــام فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة،
المنطقــة الشــرقية ،مــن  1996إلــى .2006
•حاصــل علــى الدكتــوراه فــي التســويق الدولــي مــن جامعة
ســانت أندروز -اســكتلندا
•حاصــل علــى ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك
فهــد للبتــرول والمعــادن فــي الظهران-المملكــة العربيــة
الســعودية.
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•عضو مجلس إدارة بداية لتمويل المنازل منذ .2015
•عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل.
•رئيس مجلس إدارة عبد اهلل العثيم لالستثمار من .2005
•عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة دار الخيــول للمقــاوالت
العامــة مــن  2013وحتــى .2018
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس إدارة األعمــال /التســويق
مــن جامعــة الملــك ســعود فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.

فهد العثيم
(عضو)

•تختــص اللجنــة باالقتــراح لمجلــس اإلدارة بسياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحــة للترشــيح لعضويــة
المناصــب القياديــة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات البنــك المركــزي الســعودي ويوصــي المجلس بترشــيح
أعضــاء المجلــس ولجانــه مــن خــال المتطلبــات القانونيــة والسياســات والمعاييــر المعتمــدة ،وإعــداد
خطــة تعاقــب وظيفــي لــإدارة العليــا بالشــركة .عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت عــدد  6اجتماعــات
فــي  2021علــى النحــو التالــي::
األعضاء
االجتماعات

23/2/2021
17/3/2021
7/4/2021

رئيــس اللجنة منذ
 27يونيو 2021

رئيــس اللجنة حتى
 27يونيو 2021

العضو

العضو

العضو

✓
✓

انضم في 17

X

أكتوبر 2021

انضم في 27
يونيو 2021

28/11/2021

✓
✓
✓

اإلجمالي

3

3/8/2021
15/12/2021
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إيهاب الدباغ

بسام بودي

فهد العثيم

علي الشهري

ماجد العيسى

✓
✓
✓
✓
✓
✓

X
X

✓
✓

انتهت فترة
مجلس اإلدارة
في  27يونيو
2021

6

2

2

3

X

✓
✓
✓
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لجنة الرقابة الشــرعية:

نزيه حماد
(رئيس)

محمد القاري
(عضو)

أمين فاتح
(عضو)

•رئيــس لجنــة الرقابــة الشــرعية فــي شــركة بدايــة لتمويــل
المنــازل.
•أســتاذ متقاعــد فــي الفقــه اإلســامي وأصولــه مــن كليــة
الشــريعة بجامعــة أم القــرى
•حصــل علــى الدكتــوراه مــع مرتبــة الشــرف األولــى مــن
كليــة دار العلــوم بجامعــة القاهــرة ،مصــر.
•حصل على الماجستير من جامعة بغداد ،العراق.
•حصــل علــى البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن جامعــة
دمشــق.

•العضــو التنفيــذي للجنــة الرقابــة الشــرعية فــي شــركة
بدايــة لتمويــل المنــازل.
•أســتاذ ســابق فــي االقتصــاد اإلســامي بجامعــة الملــك
عبــد العزيــز
•حصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا.

•عضــو لجنــة الرقابــة الشــرعية فــي شــركة بدايــة لتمويــل
المنــازل.
•مديــر عــام منهــاج لالستشــارات فــي دبي-اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
•إمــام ســابق لــدى وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية
فــي الكويــت.
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الحديــث الشــريف مــن
الجامعــة األردنيــة.
•حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الحديــث الشــريف مــن
الجامعــة األردنيــة.
•حصــل علــى الدكتــوراه فــي الدراســات اإلســامية مــن
جامعــة برمنغهــام فــي بريطانيــا.

•تختــص لجنــة الرقابــة الشــرعية بالتأكــد مــن التــزام الشــركة بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية
وتكــون قراراتهــا ملزمــة للشــركة وذلــك ً
وفقــا للسياســات واإلجــراءات المعتمــدة والخاصــة بمجلــس
إدارة الرقابــة الشــرعية .عقــدت اللجنــة عــدد  6اجتماعــات فــي  2021علــى النحــو التالــي::
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األعضاء

االجتماعات
نزيه حماد

محمد القاري

أمين فاتح

رئيس اللجنة

العضو التنفيذي

العضو

23/02/2021

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Total

6

6

6

7/3/2021
19/5/2021
1/8/2021
3/11/2021
12/12/2021

•التعريف باإلدارة التنفيذية:
االسم

#

70

المسمى الوظيفي

1

مازن أحمد الغنيم

2

فيصل الناصر

المديــر التنفيذي للعمليات

3

نايف العمري

المديــر التنفيــذي للقطاع التجاري

4

بندر الفوزان

المدير التنفيذي للموارد البشــرية

5

جون راين

6

محمد بادات

7

حسين الصدقي

الرئيس التنفيذي

المديــر التنفيذي المالي
المدير التنفيذي لمركز المســتفيدين
المدير التنفيــذي المكلف للمخاطر
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مازن الغنيم

•الرئيــس التنفيــذي لشــركة بدايــة لتمويــل المنــازل منــذ
.2015
•عضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي شــركة بدايــة لتمويــل المنــازل
منــذ .2015
•الرئيــس التنفيــذي فــي مصــرف أبوظبــي اإلســامي
(الشــركة الســعودية للتمويــل) منــذ  2019وحتــى .2015
• حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي االقتصــاد االســامي
مــن الجامعــة األمريكيــة المفتوحــة فــي مصــر.
• حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد الزراعــي
مــن جامعــة الملــك ســعود فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.

فيصل الناصر

•المديــر التنفيــذي للعمليــات لشــركة بدايــة لتمويــل المنــازل
منــذ .2021
•مديــر عــام العمليــات فــي بنــك ســاب منــذ  2016وحتــى
.2021
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي هندســة الحاســوب
مــنجامعــةالملــكســعود-المملكةالعربيــةالســعودية.

جون راين

•المديــر التنفيــذي المالــي لشــركة بدايــة لتمويــل المنــازل
منــذ .2018
•مديــر إدارة تنميــة الشــركات فــي أميكــوس (،)Amicos
المجموعــة الماليــة منــذ  2016وحتــى .2017
•حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن
جامعــة نبراســكا -الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

بندر الفوزان

•المديــر التنفيــذي للمــوارد البشــرية لشــركة بدايــة لتمويــل
المنــازل منــذ .2020
•المديــر التنفيــذي للمــوارد البشــرية فــي شــركة أمانــة
للتأميــن التعاونــي حتــى .2020
•حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي القانــون مــن جامعــة
الملــك ســعود فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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نايف العمري

•المديــر التنفيــذي للقطــاع التجــاري فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل منــذ .2018
•مديــر عــام خدمــة العمــاء لــدى وزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة منــذ  2011وحتــى .2016
•حاصــل علــى دبلــوم فــي األعمــال المصرفيــة مــن معهــد
اإلدارة العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

حسين الصدقي

•المديــر التنفيــذي المكلــف للمخاطــر فــي شــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل منــذ .2018
•رئيــس إدارة المخاطــر فــي شــركة أمــاك العالميــة منــذ
 2015وحتــى .2018
•حاصــل علــى درجــة الماجيســتير فــي الماليــة مــن جامعــة
فيرجينيا-الواليــات المتحــدة األمريكيــة
•حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الماليــة مــن جامعــة
الملــك فهــد للبتــرول والمعــدان  -المملكــة العربيــة
الســعودية.

محمد بادات

•المديــر التنفيــذي لمركــز المســتفيدين بشــركة بدايــة
لتمويــل المنــازل منــذ .2015
•رئيــس قســم المبيعــات لــدى قلــف برايــم ســيرفيس
( )Gulf Prime Servicesمنــذ  2012وحتــى .2015
•حصل على درجة البكالوريوس والماجستير.

ً
ثالثا :اجتماعــات الجمعية العامة
االجتماعــات المنعقدة خالل عام :2021
عقدت الجمعية العامة عن بعد في  27يونيو  2021وحضرها أعضاء المجلس الواردة أســمائهم
كمــا يلي:
1.1نايف الحمدان
2.2بسام بودي
3.3عبــد العزيز العمير
4.4طاهر عقيل
5.5عبد اإلله آل الشــيخ
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رابعــا :مكافآت مجلــس اإلدارة ولجانها الفرعية:
ً
اللجنة
التنفيذية

لجنة
المراجعة

لجنة إدارة

لجنة

رسوم الجلسة

المكافآت السنوية

اإلجمالي

(ريال سعودي)

(ريال سعودي)

(ريال سعودي)

15,000

92,219.18

107,219.18

45,000

122,958.92

167,958.92

6

69,000

240,000

309,000.00

2

18,000

180,000

198,000.00

3

33,000

122,958.92

155,958.92

2

21,000

73,972.61

94,972.61

48,000

180,000

228,000.00

48,000

180,000

228,000.00

33,000

220,000

253,000.00

36,000

180,000

216,000.00

33,000

180,000

213,000.00

30,000

60,000

90,000.00

ياسر بلخي

4

12,000

80,000

92,000.00

سعود السياري

4

12,000

80,000

92,000.00

نايف الحمدان
(رئيس مجلس
اإلدارة السابق)

2

6,000

87,780.82

93,780.82

محمد السعدون

2

6,000

54,246.57

60,246.57

عبد اإلله آل
الشيخ

2

15,000

87,780.81

102,780.81

ماجد العيسى

2

15,000

87,780.81

102,780.81

العضو

المجلس

ثالب الشمراني
(رئيس مجلس
اإلدارة)

5

نايف العيسى

5

7

بسام بودي

7

10

فهد العثيم

4

إيهاب الدباغ

5

علي الشهري

5

دخيل اهلل
الزهراني

6

10

عبد العزيز العمير

7

9

طاهر عقيل

7

طارق علي

6

6

أحمد المنيفي

6

5

المخاطر

الترشيحات

واالئتمان

والمكافآت

3

3

4

10

مازن الغنيم

3
3

يحيى السليمان
(عضو لجنة إدارة
المخاطر واالئتمان
السابق)

3
إجمالي األجور والمكافآت لعام 2021
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9,000

29,260.27

38,260.27
2,842,958.91
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خامسـ ًا :مكافــآت خمســة مــن كبــار التنفيذييــن الحاصليــن علــى أعلــى مكافأة من الشــركة
علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس التنفيذي والمديــر التنفيــذي المالي:
المكافآت الثابتة

مجموع مكافأت
التنفيذيين عن
المجلس إن
وجدت

المكافآت المتغيرة

المجموع الكلي

رواتب

بدالت

1,675,334 4,091,399
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مزايا عينية

المجموع

مكافآت دورية

أرباح

0

5,766,733

0

0

خطط تحفيزية خطط تحفيزية
قصيرة األجل طويلة األجل

372,536

604,356

األسهم
الممنوحة
)(القيمة

المجموع

-

0

976,892

0

6,743,625
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المسؤوليات
االجتماعية للشــركة

المســؤوليات االجتماعية للشركة:
قررت الشــركة تأجيل المســؤوليات االجتماعية إلى بداية عام .2022

توزيع األرباح

توزيع األرباح:
فــي  31ديســمبر  ،2021حققــت شــركة بدايــة مرحلــة رئيســية مــن مراحــل تطورهــا تمثلــت فــي
إطفــاء كافــة الخســائر المتراكمــةً .
وفقــا لذلــك ،ال توجــد أربــاح متاحــة لتوزيعهــا علــى المســاهمين
لعــام .2021
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