نشــــــــــرة إصــــــــــدار الشركــــــــة
السعودية لتمويل المساكن
شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري رقم ( )1010241934وتاريخ 1428/12/22هـ (الموافق 2008/01/01م) وقرار وزير التجارة رقم (/319ق) وتاريخ 1428/12/01هـ (الموافق 2007/12/11م) وترخيص البنك المركزي السعودي
رقم (/14ع ش )201403/وتاريخ 1435/04/27هـ (الموافق 2014/02/27م) وترخيص وزارة االستثمار رقم ( )102030072425-01وتاريخ 1430/07/23هـ (الموافق 2009/07/16م).
طرح ثالثين مليون ( )30,000,000سهم عادي يمثل  ٪30من رأس مال الشركة السعودية لتمويل المساكن وذلك من خالل االكتتاب العام بسعر طرح قدره ((**)) ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح ( )٣أيام من ١٤٤٣/٠٨/٢٤هــ (الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م) إلى تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م)
الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد «الشــركة» أو «المُ صــدر») هــي شــركة ســعودية
مســاهمة مقفلــة تأسســت بموجــب قــرار وزيــر التجــارة رقــم (/319ق) وتاريــخ 1428/12/01هـــ (الموافــق 2007/12/11م)،
ومقيــدة بالســجل التجــاري رقــم ( )1010241934وتاريــخ 1428/12/22هـــ (الموافــق 2008/01/01م) بمدينــة الريــاض فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،كمــا أن الشــركة مرخصــة مــن البنــك المركــزي الســعودي لممارســة نشــاط التمويــل العقــاري
فــي المملكــة العربيــة الســعودية برقــم (/14ع ش )201403/وتاريــخ 1435/04/27هـــ (الموافــق 2014/02/27م) وترخيــص وزارة
االســتثمار رقــم ( )102030072425-01وتاريــخ 1430/07/23هـــ (الموافــق 2009/07/16م) ،وعنوانهــا المســجل هــو ص.ب،27072 .
المربــع ،طريــق الملــك عبدالعزيــز ،الريــاض  ،11417المملكــة العربيــة الســعودية ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي
( )1,000,000,000مليــار ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )100.000.000مائــة مليــون ســهم اســمي متســاوية القيمــة ،قيمــة كل ســهم
( )10عشــرة ريــاالت ســعودية ،وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة.
فــي تاريــخ 1428/12/01هـــ (الموافــق 2007/12/11م) تأسســت الشــركة كشــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة بــرأس مــال بلــغ
( )2,000,000,000ملياريــن ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )200.000.000مائتــي مليــون ســهم نقــدي قيمــة كل ســهم ( )10عشــرة
ريــاالت ســعودية ،وحيــث أن رأس مــال الشــركة المدفــوع بلــغ ( )800.000.000ثمانمائــة مليــون ريــال ســعودي ،فظلــت
قيمــة األســهم المكتتــب فيهــا غيــر مدفوعــة القيمــة بمبلــغ ( )1.200.000.000مليــار ومائتــي مليــون ريــال ســعودي .وبتاريــخ
1438/08/14هـــ (الموافــق 2017/05/10م) وافــق البنــك المركــزي الســعودي اســتنادً ا علــى المــادة الخامســة والعشــرين
مــن نظــام مراقبــة شــركات التمويــل علــى طلــب تعديــل رأس مــال الشــركة لســداد المتبقــي مــن رأس المــال غيــر
المدفــوع مــن خــال تحويــل ( )200.000.000مائتــي مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة إلــى حســاب رأس
المــال ليصبــح رأس مــال الشــركة ( )1.000.000.000مليــار ريــال ســعودي مدفــوع بالكامــل ،وإلغــاء األســهم الغيــر مدفوعــة
بقيمــة  1,000,000,000ريــال.
يبلــغ رأس مــال الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ( )1,000,000,000مليــار ريــال ســعودي مقســم إلــى مائــة مليــون
( )100,000,000ســهم ًا عاديــ ًا بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.
يتمثــل الطــرح العــام األولــي لألســهم («الطــرح») فــي طــرح ( )30,000,000ثالثيــن مليــون ســهم عــادي (يشــار إليهــا بـــ
«أســهم الطــرح» ،ولــكل منهــا بـــ «ســهم الطــرح») بســعر طــرح يبلــغ (**) ريــال ســعودي للســهم الواحــد («ســعر
الطــرح») ،وبقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل  ،وســتمثل
األســهم المطروحــة مــا نســبته ( )٪30ثالثيــن بالمائــة مــن رأس مــال الشــركة بعــد انتهــاء عمليــة الطــرح .للشــركة
فئــة واحــدة مــن األســهم العاديــة ،ويعطــي كل ســهم حاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ،ويحــق لــكل مســاهم فــي
الشــركة («المســاهم») حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين («الجمعيــة العامــة») والتصويــت فيهــا،
ولــن يتمتــع أي مســاهم بــأي حقــوق تصويــت تفضيليــة .وتســتحق أســهم الطــرح نصيبهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا
الشــركة اعتبــار ًا مــن تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه («النشــرة») والســنوات الماليــة التــي تليهــا (للمزيــد مــن التفاصيــل،
الرجــاء مراجعــة القســم («( )7سياســة توزيــع األربــاح»)).
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشــريحة (أ) :الفئات/الجهــات المشــاركة :وتشــمل هــذه الشــريحة الفئــات التــي يحــق لهــا المشــاركة فــي بنــاء
ســجل األوامــر وفقــ ًا لتعليمــات بنــاء ســجل األوامــر وتخصيــص األســهم فــي االكتتابــات األوليــة الصــادرة عــن
الهيئــة (ويشــار إليهــا بـــ «تعليمــات بنــاء ســجل األوامــر») (ويشــار إلــى تلــك الفئــات مجتمعــة بـــ «الفئــات المشــاركة»
ويشــار إلــى كل منهــا بـــ «الفئــة المشــاركة») (للمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة القســم («( )1التعريفــات
والمصطلحــات»)) .ويبلــغ عــدد أســهم الطــرح التــي ســيتم تخصيصهــا مبدئيــ ًا للفئــات المشــاركة فعليــ ًا فــي
عمليــة بنــاء ســجل األوامــر ( )30,000,000ثالثيــن مليــون ســهم عــادي تمثــل  ٪100مائــة بالمائــة مــن إجمالــي عــدد األســهم
المطروحــة .ويكــون التخصيــص النهائــي بعــد انتهــاء فتــرة اكتتــاب األفــراد ،حيــث يحــق لمديــر االكتتــاب (المعــرف فــي
ٍ
كاف مــن قبــل المكتتبيــن األفــراد ،تخفيــض عــدد
القســم («( )1التعريفــات والمصطلحــات»)) فــي حــال وجــود طلــب
أســهم الطــرح المخصصــة للجهــات المشــاركة إلــى ( )27,000,000ســبعة وعشــرين مليــون ســهم عــادي جديــد تمثــل ٪90
تســعون بالمائــة مــن إجمالــي أســهم الطــرح.
الشــريحة (ب) المكتتبيــن األفــراد :وتضــم هــذه الفئــة األفــراد مــن األشــخاص الطبيعييــن الذيــن يحملــون الجنســية
الســعودية ،بمــا فــي ذلــك المــرأة الســعودية المطلقــة أو األرملــة التــي لهــا أوالد ّ
قصــر مــن زوج غيــر ســعودي حيــث
يحــق لهــا أن تكتتــب بأســمائهم لصالحهــا شــريطة أن تقــدم مــا يثبــت أنهــا مطلقــة أو أرملــة ومــا يثبــت أمومتهــا
لــأوالد القصــر ،وكذلــك األشــخاص الطبيعييــن مــن الجنســيات الخليجيــة وأي شــخص طبيعــي يملــك حســابا
اســتثماريا لــدى شــخص مرخــص لــه( .ويشــار إليهــم مجتمعيــن بـــ «المكتتبيــن األفــراد» وبصيغــة المفــرد بـــ «المكتتــب
الفــرد» ،ويشــكلون مــع الفئــات المشــاركة «المكتتبيــن») .وال يجــوز ألي شــخص االكتتــاب باســم مطلقتــه ،وإذا ثبــت
وقــوع مثــل هــذا الفعــل ســيتم تطبيــق اإلجــراءات القانونيــة ضــد هــذا الشــخص .وفــي حالــة تقديــم طلبــي اكتتــاب،
يعتبــر الطلــب الثانــي الغي ـ ًا وال ينظــر إال لالكتتــاب األول فقــط .وســوف يُخصــص للمكتتبيــن األفــراد ( )3,000,000ثالثــة
مالييــن ســهم عــادي كحــد أقصــى تمثــل عشــرة بالمائــة ( )٪10مــن إجمالــي أســهم الطــرح .وفــي حــال عــدم اكتتــاب
المكتتبيــن األفــراد بكامــل عــدد األســهم المخصصــة لهــم ،يحــق لمديــر االكتتــاب تخفيــض عــدد األســهم المخصصــة
لهــم لتتناســب مــع عــدد األســهم المكتتــب بهــا مــن قبلهــم.

المستشــــار المالــــي ومديـــــــر سجــــــل اكتتـــــــاب
المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب

الجهات المستلمة

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات ُقدمــت ضمــن طلــب تســجيل وطــرح األوراق الماليــة
بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق
الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية (المشــار إليهــا بـــ «الهيئــة››) وطلــب إدراج األوراق الماليــة
بحســب متطلبــات قواعــد اإلدراج الخاصــة بالســوق الماليــة الســعودية .ويتحمــل أعضــاء مجلــس
اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحتيــن (و) و(ز) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية
عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم،
بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن
يــؤدي عــدم تضمينهــا النشــرة إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة والســوق
ّ
ّ
تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا،
أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة ،وال
وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن ّ
أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه
النشــرة أو عــن االعتمــاد علــى ّ
أي جــزء منهــا.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/٠٥/٢٥هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م)
إن نشــرة اإلصــدار األوليــة هــذه هــي بغــرض عرضهــا علــى المســتثمرين مــن المؤسســات فــي عمليــة
بنــاء ســجل أوامــر االكتتــاب ،وال تحتــوي علــى ســعر الطــرح .وســيتم نشــر نشــرة اإلصــدار النهائيــة
المتضمنــة ســعر الطــرح بعــد اإلنتهــاء مــن عمليــة بنــاء ســجل أوامــر االكتتــاب وتحديــد ســعر الطــرح.

يمتلــك المســاهمون الحاليــون فــي الشــركة (ويشــار إليهــم مجتمعيــن بـــ «المســاهمين الحالييــن») جميــع
أســهم الشــركة قبــل الطــرح ،و ســيتم بيــع أســهم الطــرح مــن قبــل جميــع المســاهمين بالتســاوي و يشــار
إليهــم بـــ «المســاهمين البائعيــن» .وبعــد اســتكمال عمليــة الطــرح ،ســيمتلك المســاهمون الحاليــون مجتمعــون مــا
نســبته ( )٪70ســبعون بالمائــة مــن أســهم الشــركة وبالتالــي ســيحتفظون بحصــة مســيطرة فــي الشــركة .وســوف
يحصــل المســاهمون الحاليــون علــى إجمالــي متحصــات الطــرح وفقــا لنســبة كل منهــم فــي أســهم الطــرح – بعــد
خصــم مصاريــف الطــرح – («صافــي متحصــات الطــرح») ،وبالتالــي لــن تحصــل الشــركة علــى أي مبلــغ مــن صافــي
متحصــات الطــرح (للمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة القســم («( )8اســتخدام متحصــات الطــرح»)) .وقــد تــم
التعهــد بتغطيــة الطــرح بالكامــل مــن قبــل متعهــد التغطيــة (للمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة القســم ()13
(«التعهــد بالتغطيــة»)) .علم ـ ًا بأنــه يحظــر علــى كبــار المســاهمين التصــرف فــي أســهمهم لفتــرة ســتة ( )6أشــهر
(«فتــرة الحظــر») تبــدأ مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة الســعودية («تــداول» أو «الســوق»).
علمــا بــأن كبــار المســاهمين فــي الشــركة والذيــن يملكــون  ٪5أو أكثــر مــن أســهمها هــم :البنــك العربــي (نســبة
ملكيتــه ( )٪40قبــل الطــرح) وشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري (نســبة ملكيتهــا ( )٪15قبــل الطــرح) وشــركة
مملكــة التقســيط للتجــارة (نســبة ملكيتهــا ( )٪9قبــل الطــرح) ويوســف بــن عبــدهللا الشــاش (نســبة ملكيتــه ()٪8
قبــل الطــرح) وهذلــول بــن صالــح الهذلــول (نســبة ملكيتــه ( )٪6وطــارق بــن محمــد الجــارهللا (نســبة ملكيتــه ()٪6
قبــل الطــرح) وعبداللطيــف بــن عبــدهللا الشــاش (نســبة ملكيتــه ( )٪5قبــل الطــرح) ومؤسســة التمويــل الدوليــة
(نســبة ملكيتهــا ()٪5قبــل الطــرح ) (فضــاً راجــع قســم «كبــار المســاهمين وأســهمهم ونســب تملكهــم قبــل
وبعــد االكتتــاب» فــي قســم «ملخــص الطــرح» مــن هــذه النشــرة).
ً
ـاملة يــوم
تبــدأ فتــرة االكتتــاب فــي يــوم األحــد بتاريــخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـــ (الموافــق (٢٠٢٢/٠٣/٢٧م) ،وتســتمر لمــدة ( )٣أيــام شـ
اإلغــاق ،أي حتــى نهايــة يــوم الثالثــاء بتاريــخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـــ (الموافــق (٢٠٢٢/٠٣/٢٩م) («فتــرة الطــرح») .ويمكــن تقديــم
طلبــات االكتتــاب فــي أســهم الطــرح مــن قبــل المكتتبيــن األفــراد لــدى أي مــن فــروع الجهــات المســتلمة («الجهــات
المســتلمة») المدرجــة أســماؤها فــي الصفحــة (ك) خــال فتــرة الطــرح (للمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة
القســم («( )17المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه»)) .ويمكــن للجهــات المشــاركة تســجيل
طلباتهــم فــي أســهم الطــرح لــدى مديــر االكتتــاب خــال عمليــة بنــاء ســجل األوامــر التــي تتــم قبــل طــرح األســهم
علــى المكتتبيــن األفــراد ،واالكتتــاب فــي أســهم الطــرح خــال فتــرة الطــرح علــى المكتتبيــن األفــراد .يمكــن للمكتتبيــن
األفــراد الذيــن يكتتبــون فــي أســهم الطــرح ،التقــدم بطلــب االكتتــاب فــي عشــرة ( )10أســهم كحــد أدنــى ،علمـ ًا بــأن الحــد
األقصــى لــكل مكتتــب هــو ( )250,000مائتــان وخمســون ألــف ســهم ،وأن الحــد األدنــى للتخصيــص هــو ( )10عشــرة أســهم
لــكل مكتتــب فــرد ،وســيتم تخصيــص مــا يتبقــى مــن أســهم الطــرح ،إن وجــدت ،علــى أســاس تناســبي بنــاءً علــى نســبة
طلــب كل مكتتــب فــرد إلــى إجمالــي عــدد األســهم المطلــوب االكتتــاب فيهــا .وفــي حــال تجــاوز عــدد المكتتبيــن األفــراد
( )300,000ثالثمائــة ألــف مكتتــب فــرد ال تضمــن الشــركة الحــد األدنــى للتخصيــص ،وســيتم التخصيــص وفقـ ًا لمــا تحــدده
الشــركة والمستشــار المالــي .وســوف يتــم إعــادة فائــض االكتتــاب (إن وجــد) إلــى المكتتبيــن األفــراد دون أي عمــوالت
أو اســتقطاعات مــن قبــل الجهــات المســتلمة ذات العالقــة .وســوف يتــم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائــي
يــوم الخميــس بتاريــخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـــ (الموافــق ٢٠2٢/٠٣/٣١م) ،ورد فائــض االكتتــاب فــي موعــد أقصــاه يــوم األربعــاء
بتاريــخ ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـــ (الموافــق ٢٠2٢/٠٤/٠٦م)( .للمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة «التواريــخ المهمــة وإجــراءات
االكتتــاب» فــي الصفحــة (ص) والقســم («( )17المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه»)).
لــم يســبق إدراج أو تــداول أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواءً داخــل المملكــة أو خارجهــا قبــل الطــرح.
وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب لــدى الهيئــة لتســجيل األســهم وطرحهــا ،كمــا تقدمــت بطلــب إلدراج أســهمها
إلــى الســوق الماليــة الســعودية (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ«الســوق» أو «تــداول») .وتــم تقديــم جميــع المســتندات
المطلوبــة إلــى الجهــات ذات العالقــة وتــم االســتيفاء بالمتطلبــات كافــة والحصــول علــى جميــع الموافقــات
المتعلقــة بعمليــة الطــرح ،بمــا فــي ذلــك هــذه النشــرة .ومــن المتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم فــي الســوق فــي
وقــت قريــب بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تخصيــص األســهم واســتيفاء جميــع المتطلبــات النظاميــة ذات العالقــة
((للمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة «التواريــخ المهمــة وإجــراءات االكتتــاب» فــي الصفحــة (ص)) .وســوف
يســمح لمواطنــي المملكــة والمقيميــن فيهــا الذيــن يحملــون إقامــة نظاميــة ومواطنــي دول مجلــس التعــاون
الخليجــي وللشــركات والبنــوك وصناديــق االســتثمار الســعودية والخليجيــة بالتــداول فــي األســهم بعــد إدراجهــا وبــدء
تداولهــا فــي الســوق .وســيكون بإمــكان المســتثمر األجنبــي المؤهــل التــداول فــي األســهم حســب القواعــد المنظمــة
الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األســهم المدرجــة (المعرفــة فــي القســم («( )1التعريفــات
والمصطلحــات»)) ،كمــا يحــق لألفــراد غيــر الســعوديين المقيميــن خــارج المملكــة والمؤسســات المســجلة خــارج
المملكــة (ويشــار إليهــم مجتمعيــن بـــ «المســتثمرين األجانــب» ومنفرديــن بـــ «المســتثمر األجنبــي») االســتحواذ علــى
المنافــع االقتصاديــة لألســهم عــن طريــق الدخــول فــي اتفاقيــات مبادلــة ( )SWAP Agreementsمــع أشــخاص
مرخــص لهــم مــن قبــل الهيئــة (ويشــار إليهــم بـــ «األشــخاص المرخــص لهــم») لشــراء األســهم المدرجــة فــي الســوق
والتــداول فيهــا لصالــح المســتثمرين األجانــب .وبموجــب اتفاقيــات المبادلــة ،ســوف يتــم تســجيل األشــخاص
المرخــص لهــم كمالكيــن نظامييــن لتــك األســهم.
ينطــوي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح علــى مخاطــر وأمــور غيــر مؤكــدة .ولالطــاع علــى بعــض العوامــل التــي ينبغــي
دراســتها بعنايــة قبــل اتخــاذ القــرار باالكتتــاب فــي أســهم الطــرح ،الرجــاء مراجعــة قســم («إشــعار هــام») فــي
الصفحــة (ج) والقســم («( )2عوامــل المخاطــرة»).

السعودية لتمويل المساكن
شركــــة سعوديـــة مرخصــــة مــــن
مؤسسة النقد لتقديم منتجـــــات
التمويــــل العقــــاري
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نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

إشعار هام
تحتــوي هــذه النشــرة علــى معلومــات مفصلــة تتعلــق بالشــركة وأســهم الطــرح ،وعنــد التقــدم بطلــب االكتتــاب فــي أســهم الطــرح ،ســوف يعامــل
المســتثمرون مــن الجهــات المشــاركة والمســتثمرين األفــراد علــى أســاس أن طلباتهــم تســتند إلــى المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة والتــي
يمكــن الحصــول علــى نســخ منهــا مــن خــال زيــارة الموقــع اإللكترونــي للشــركة ( )www.saudihomeloans.comأو الموقــع اإللكترونــي
لهيئــة الســوق الماليــة ( )www.cma.org.saأو الموقــع اإللكترونــي لتــداول ( )www.saudiexchange.saأو الموقــع اإللكترونــي للمستشــار
المالي ).(www.riyadcapital.com/ar
وقــد قامــت الشــركة بتعييــن شــركة الريــاض الماليــة كمستشــار مالــي لعمليــة الطــرح (ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ «المستشــار المالــي») ومديــراً
لالكتتــاب (ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ «مديــر االكتتــاب») ومديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات (ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ «مديــر ســجل االكتتــاب»)
ومتعهــداً لتغطيــة الطــرح (ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ «متعهــد التغطيــة») فيمــا يتعلــق بأســهم الطــرح الموضحــة فــي هــذه النشــرة.
تحتــوي هــذه النشــرة علــى معلومــات تــم تقديمهــا حســب متطلبــات «قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة» الصــادرة عــن هيئــة الســوق
الماليــة ،ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحتيــن (و) و (ز) ،مجتمعيــن ومنفرديــن ،كامــل المســؤولية عــن
دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ،ويؤكــدون حســب علمهــم واعتقادهــم وبعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول أنــه
ال توجــد أيــة وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي هــذه النشــرة إلــى جعــل أيــة إفــادة واردة فيهــا مضللــة.
ومــع أن الشــركة أجــرت جميــع الدراســات المعقولــة للتأكــد مــن دقــة المعلومــات التــي تضمنتهــا هــذه النشــرة كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا ،إال أن جــزءاً
كبيــراً مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة المتعلقــة بالقطــاع والســوق التــي تعمــل فيهــا الشــركة تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة.
ومــع أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أو المستشــار المالــي أو أي مــن مستشــاري الشــركة الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحتيــن (ط) و (ي) مــن هــذه
النشــرة (ويشــار إليهــم جميع ـاً مــع المستشــار المالــي بـــ «المستشــارون») أي ســبب لالعتقــاد بــأن المعلومــات المتعلقــة باألســواق والقطــاع غيــر
دقيقــة فــي جوهرهــا ،إال أنــه لــم يتــم التحقــق مــن هــذه المعلومــات بشــكل مســتقل مــن قبــل الشــركة أو ٍأي مــن المستشــارين ،وبالتالــي ال يمكــن
تقديــم أي تأكيــد أو ضمــان بشــأن دقــة أي مــن هــذه المعلومــات أو اكتمالهــا.
إن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغيــر .وعلــى وجــه الخصــوص ،فــإن الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة
أســهم الطــرح يمكــن أن تتأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة للتطــورات المســتقبلية مثــل عوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو غيرهــا مــن
العوامــل االقتصاديــة والسياســية أو العوامــل الخارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشــركة (للمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة القســم («( )2عوامــل
المخاطــرة»)) .وال يجــوز اعتبــار تقديــم هــذه النشــرة أو أيــة معلومــات شــفهية أو خطيــة متعلقــة بأســهم الطــرح أو تفســيرها أو االعتمــاد عليهــا بــأي
شــكل مــن األشــكال ،علــى أنــه وعــد أو تأكيــد أو إقــرار بشــأن تحقيــق أي إيــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.
ال يجــوز اعتبــار هــذه النشــرة بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو الجهــات المســتلمة أو أي مــن المستشــارين،
للمشــاركة باالكتتــاب فــي أســهم الطــرح .وتُعتبــر المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ذات طبيعــة عامــة وتــم إعدادهــا دون األخــذ فــي االعتبــار
أهــداف االســتثمار الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة لألشــخاص الراغبيــن فــي االســتثمار بأســهم الطــرح .ويتحمــل
كل مســتلم لهــذه النشــرة أو مطلــع عليهــا  -مــن أي مصــدر معتمــد لهــا  -قبــل اتخــاذ قــراره باالســتثمار مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة
مســتقلة مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن هيئــة الســوق الماليــة بخصــوص الطــرح لتقييــم مــدى مالءمــة فرصــة االســتثمار والمعلومــات الــواردة
فــي هــذه النشــرة لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه ،بمــا فــي ذلــك مزايــا ومخاطــر االســتثمار فــي أســهم الطــرح ،إذ أن
االســتثمار فــي أســهم الطــرح قــد يكــون مناســباً لبعــض المســتثمرين وغيــر مناســب للبعــض اآلخــر .ويجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن عــدم
االعتمــاد علــى قــرار ورؤيــة طــرف آخــر مــن عدمــه كأســاس لفحصهــم للفرصــة االســتثمارية والظــروف الخاصــة لمثــل هــذا المســتثمر.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشــريحة (أ) :الفئــات المشــاركة ،وتشــمل هــذه الشــريحة مجموعــة مــن الفئــات التــي يحــق لهــا المشــاركة فــي بنــاء ســجل األوامــر وفقـاً لتعليمــات
بنــاء ســجل األوامــر وتخصيــص األســهم فــي االكتتــاب األوليــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ومــن ضمنهــا صناديــق االســتثمار والشــركات
والمســتثمرين األجانــب المؤهليــن والمســتثمرين الخليجييــن مــن ذوي الشــخصية االعتباريــة (لمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة القســم ()1
(«التعريفــات والمصطلحــات»)).
الشــريحة (ب) :المكتتبيــن األفــراد ،وتشــمل هــذه الشــريحة األشــخاص الســعوديين الطبيعييــن ،بمــا فــي ذلــك المــرأة الســعودية المطلقــة أو األرملــة
قصــر مــن زوج غيــر ســعودي حيــث يحــق لهــا أن تكتتــب بأســمائهم لصالحهــا شــريطة أن تقــدم مــا يثبــت أنهــا مطلقــة أو أرملــة ومــا
التــي لهــا أوالد ّ
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يثبــت أمومتهــا لــأوالد القصــر ،وأي شــخص طبيعــي غيــر ســعودي مقيــم أو مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي العربــي ممــن لديهــم حســاب
بنكــي لــدى إحــدى الجهــات المســتلمة ويحــق لــه فتــح حســاب اســتثماري ،ويعــد الغ ًيــا اكتتــاب مــن اكتتــب باســم مطلقتــه ،واذا ثبــت القيــام بعمليــة
مــن هــذا النــوع فســيطبق النظــام بحــق هــذا الشــخص .وفــي حــال تــم االكتتــاب مرتيــن يعتبــر االكتتــاب الثانــي الغ ًيــا ويتــم أخــذ االكتتــاب األول
فقــط باالعتبــار.
ويُحظــر بتا ًتــا توزيــع هــذه النشــرة أو بيــع أســهم الطــرح ألي شــخص فــي أي دولــة أخــرى غيــر المملكــة العربيــة الســعودية باســتثناء فئــة المؤسســات
الماليــة األجنبيــة المؤهلــة و/أو المســتثمرين األجانــب مــن خــال إبــرام اتفاقيــات مبادلــة علــى أن يتــم مراعــاة األنظمــة والتعليمــات المنظمــة لذلــك،
ويتعيــن علــى جميــع مســتلمي هــذه النشــرة االطــاع علــى كافــة القيــود النظاميــة التــي تتعلــق باالكتتــاب وبيــع أســهم الطــرح ومراعــاة التقيــد بهــا.

معلومات عن القطاع والسوق
تــم تقديــم المعلومــات المتعلقــة بقطــاع التمويــل العقــاري الــذي تعمــل فيــه الشــركة والــواردة فــي هــذه النشــرة مــن قبــل مستشــار أبحــاث الســوق
والقطــاع «مستشــار دراســة الســوق والقطــاع» وهــي شــركة البصائــر العربيــة لخدمــات التســويق المحــدودة (فورســايت).
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة البصائــر العربيــة لخدمــات التســويق المحــدودة هــي شــركة متخصصــة فــي أعمــال اإلحصــاءات والمعلومــات
الســوقية وتعمــل فــي الشــرق األوســط ولديهــا شــراكات فــي قطــاع الســلع االســتهالكية والخدمــات المصرفيــة والماليــة واالتصــاالت والعقــارات
وتجــارة التجزئــة والقطــاع الحكومــي وغيرهــا .وتعتقــد الشــركة أن المعلومــات والبيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا أو اســتخراجها مــن تقريــر دراســة
الســوق الــذي أعــده مستشــار دراســة الســوق والقطــاع موثوقــة بحــد ذاتهــا .إال أنــه لــم تقــم الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو المســاهمين
البائعيــن أو مستشــاروها بالتحقــق مــن صحــة تلــك المعلومــات والبيانــات بشــكل مســتقل وبالتالــي ال يمكنهــم تقديــم أي ضمــان بشــأن دقتهــا أو
صحتهــا أو اكتمالهــا.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مستشــار دراســة الســوق ال يملــك وال أي مــن شــركاته التابعــة أو شــركاته الشــقيقة أو الشــركاء فيــه أو مســاهميه أو أعضــاء
مجلــس إدارتــه أو مــدراءه أو أي مــن أقاربهــم أيــة أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة ،وقــد أعطــى مستشــار دراســة الســوق موافقتــه
الخطيــة علــى اســتعمال اســمه وشــعاره ومعلومــات الســوق والبيانــات المــزودة مــن قبلــه للشــركة بالشــكل الــوارد فــي هــذه النشــرة ولــم يتــم ســحب
تلــك الموافقــة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

المعلومات المالية واإلحصائية
أعــدت القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ  31ديســمبر 2018م ،واإليضاحــات المرفقــة بهــا والتــي تــم إدراجهــا فــي
أجــزاء أخــرى مــن هــذه النشــرة قــد تــم إعدادهــا وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة (« )»IFRSالمعدلــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي
( )SAMAوالتــي تتــم مراجعتهــا مــن قبــل المحاســب القانونــي للشــركة كــي بــي ام جــي لالستشــارات المهنيــة.
أعــدت القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة بتاريــخ  31ديســمبر 2019م و2020م والقوائــم األوليــة المفحوصــة لفتــرة
الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م واإليضاحــات المرفقــة بهــا والتــي تــم إدراجهــا فــي أجــزاء أخــرى مــن هــذه النشــرة قــد تــم إعدادهــا
وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة (« )»IFRSالمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية
للمراجعيــن والمحاســبين (« )»SOCPAوالتــي تتــم مراجعتهــا مــن قبــل المحاســب القانونــي للشــركة كــي بــي ام جــي لالستشــارات المهنيــة .

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقــد تــم إعــداد التوقعــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بنــا ًء علــى افتراضــات مبنيــة علــى معلومــات الشــركة حســب خبرتهــا فــي الســوق ،باإلضافــة إلــى
معلومــات الســوق المعلنــة والمتاحــة للعامــة .وقــد تختلــف ظــروف التشــغيل المســتقبلية عــن االفتراضــات المســتخدمة ،وبالتالــي فإنــه ال يوجــد
ضمــان أو تأكيــد فيمــا يتعلــق بدقــة أي مــن هــذه التوقعــات أو اكتمالهــا .وتؤكــد الشــركة بــأن اإلفــادات الــواردة فــي هــذه النشــرة تمــت بنــا ًء علــى
العنايــة المهنيــة الالزمــة.
تمثــل بعــض التوقعــات واإلفــادات الــواردة فــي هــذه النشــرة «إفــادات مســتقبلية» .ويســتدل علــى هــذه اإلفــادات المســتقبلية مــن خــال اســتخدام
بعــض الكلمــات المســتقبلية مثــل «تعتــزم» أو «تخطــط» أو «تقــدر» أو «تعتقــد» أو «تتوقــع» أو «يتوقــع» أو «يمكــن» أو «مــن الممكــن» أو «ســيكون» أو
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«متوقــع» أو الصيــغ النافيــة لهــذه المفــردات وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى .وتعكــس هــذه اإلفــادات
«يفتــرض» أو ُ
المســتقبلية وجهــة نظــر الشــركة وإدارتهــا حاليـاً فيمــا يتعلــق باألحــداث المســتقبلية ،ولكنهــا ال تشــكل ضمانـاً لــأداء المســتقبلي .وهنــاك العديــد
مــن العوامــل التــي قــد تــؤدي إلــى اختــاف كبيــر عــن النتائــج الفعليــة أو األداء الفعلــي أو اإلنجــازات الفعليــة التــي تحققهــا الشــركة عمــا كان متوقعـاً
صراحـ ًة أو ضمنـاً فــي اإلفــادات المذكــورة .وتحتــوي أقســام أخــرى مــن هــذه النشــرة علــى وصــف أكثــر تفصيـ ً
ا لبعــض المخاطــر أو العوامــل التــي
يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا االختــاف (فضـ ً
ا راجــع القســم رقــم (« )2عوامــل المخاطــرة» مــن هــذه النشــرة) .وإذا تحقــق واحــد أو أكثــر مــن
هــذه المخاطــر أو األمــور غيــر المؤكــدة ،أو إذا ثبــت عــدم صحــة أو دقــة أي مــن االفتراضــات التــي تــم االعتمــاد عليهــا ،فــإن النتائــج الفعليــة للشــركة
قــد تختلــف بصــورة جوهريــة عــن تلــك الموصوفــة أو المتوقعــة أو المقــدرة أو المخطــط لهــا فــي هــذه النشــرة.
ومراعــا ًة لمتطلبــات «قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة» ،تلتــزم الشــركة بتقديــم نشــرة إصــدار تكميليــة إذا تبيــن لهــا فــي أي وقــت
بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح ،إذا تبيــن مــا يلــي( :أ) وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي هــذه النشــرة،
أو أي مســتند مطلــوب بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة؛ أو (ب) ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي
نشــرة اإلصــدار .وفيمــا عــدا الحالتيــن المذكورتيــن ،فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل أي معلومــات متعلقــة بالقطــاع أو الســوق أو اإلفــادات
المســتقبلية الــواردة فــي هــذه النشــرة ،ســوا ًء كان ذلــك نتيجــة لظهــور معلومــات جديــدة أو وقــوع أحــداث مســتقبلية أو خــاف ذلــك .ونتيجــة لمــا
تقــدم وللمخاطــر واالفتراضــات واألمــور غيــر المؤكــدة األخــرى ،فــإن توقعــات األحــداث والظــروف المســتقبلية المبنيــة فــي هــذه النشــرة قــد ال
تحــدث علــى النحــو الــذي تتوقعــه الشــركة أو قــد ال تحــدث إطالقـاً .وعليــه ،فــإن علــى المســتثمرين المحتمليــن دراســة جميــع اإلفــادات المســتقبلية
علــى ضــوء هــذه التفســيرات مــع عــدم االعتمــاد علــى تلــك اإلفــادات بشــكل أساســي.

التعريفات والمصطلحات
لالطــاع علــى تفســير بعــض العبــارات والمصطلحــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ،يرجــى مراجعــة القســم رقــم «( 1التعريفــات والمصطلحــات») مــن
هــذه النشــرة.

أحكام معينة
تــم تقريــب بعــض األرقــام والنســب الــواردة فــي هــذه النشــرة مــن خــال جبرهــا ألقــرب عــدد صحيــح ،وبالتالــي فــإن األرقــام المبينــة لنفــس الفئــة
المقدمــة فــي جــداول مختلفــة قــد تختلــف قلي ـلًا ،كمــا أن األرقــام اإلجماليــة الــواردة فــي بعــض الجــداول قــد ال تكــون حاصــل الجمــع الحســابي
لألرقــام التــي تســبقها.
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دليل الشركة
مجلس إدارة الشركة
جدول  :1مجلس إدارة الشركة

االسم

الجنسية

المنصب

صفة
العضوية

الملكية المباشرة
()٪
قبل
الطرح

غير
مستقل
 /غـيـر
تـنـفـيـذي

8.00

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

سعودي

غير
مستقل
 /غـيـر
تـنـفـيـذي

-

األستاذ /عثمان
بن خيري بـدر

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

األستاذ /أيهم بن
محمد اليوسف

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

األستاذ/
عبداللطيف بن
عبدالله الشالش

األستاذ /يوسف
عبدالله الشالش

رئيس
مجلس
اإلدارة

سعودي

األستاذ /عبيد بن
عبد الله الرشيد

بعد
الطرح

5.60

-

الملكية غير
المباشرة ()٪
قبل
الطرح

0.59

-

بعد
الطرح

0.42

-

تاريخ التعيين*

2019/11/ 28م

2019/11/ 28م

غير
مستقل
 /غـيـر
تـنـفـيـذي

-

-

-

-

2021/03/ 29م

مستقل
 /غـيـر
تـنـفـيـذي

-

-

-

-

2019/11/28م

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

غير
مستقل
 /غـيـر
تـنـفـيـذي

5.00

األستاذ /كمال بن
أمين خضر

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

غير
مستقل
 /غـيـر
تـنـفـيـذي

-

األستاذ /زياد نعيم
الشعار

عضو
مجلس
اإلدارة

لبناني

غير
مستقل
 /غـيـر
تـنـفـيـذي

-
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2019/11/28م
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االسم

المنصب

الجنسية

صفة
العضوية

الملكية المباشرة
()٪
قبل
الطرح

بعد
الطرح

الملكية غير
المباشرة ()٪
قبل
الطرح

بعد
الطرح

تاريخ التعيين*

غير
مستقل
 /غـيـر
تـنـفـيـذي

-

-

-

-

2019/11/28م

األستاذ /فارس
إبراهيم راشد
الراشد الحميد

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

مستقل
 /غير
تنفيذي

-

-

-

-

2019/11/28م

سعود بن
عبدالعزيز بن
جاسم القصير

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

مستقل
 /غير
تنفيذي

-

-

-

-

2021/11/25م

األستاذ  /أحمد
بن عبدالله بن
عبدالعزيز آل
الشيخ

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

مستقل
 /غير
تنفيذي

-

الدكتور /أحمد بن
صالح الدحيالن

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

-

-

-

2021/11/25م

المصدر :الشركة
* التواريــخ المذكــورة فــي هــذا الجــدول هــي تواريــخ بدايــة تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة الحاليــة للمجلــس .وتوضــح الســير الذاتيــة ألعضــاء
المجلــس تاريــخ تعييــن كل منهــم فــي المجلــس أو فــي أي منصــب آخــر (للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى مراجعــة القســم رقــم «( 4-3-5الســير الذاتيــة
ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأميــن ســر المجلــس» مــن هذه النشــرة)).
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عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها
عنوان الشركة
الشركة السعودية لتمويل المساكن
المربع ،طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب27072 :
الرياض 11417
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 800 1221 228 :
هاتف+966 (11) 789 1029 :
الموقع اإللكترونيwww.saudihomeloans.com :
البريد اإللكترونيAsk@saudihomeloans.com :
ممثلو الشركة
زياد نعيم عمار الشعار
عضو مجلس إدارة
الشركة السعودية لتمويل المساكن
المربع ،طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب10299 :
الرياض 11433
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 874 7687 :
فاكس+966 (11) 789 1029 :
الموقع اإللكترونيwww.saudihomeloans.com :
البريد اإللكترونيziad.elchaar@saudihomeloans.com :

بندر سعيد عبدالله الغامدي
الرئيس التنفيذي
الشركة السعودية لتمويل المساكن
المربع ،طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب27072 :
الرياض 11417
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 874 7687 :
فاكس+966 (11) 789 1029 :
الموقع اإللكترونيwww.saudihomeloans.com :
البريد اإللكترونيb.alghamdi@saudihomeloans.com :

أمين سر مجلس اإلدارة
عبدالرحمن محمد القعيد
الشركة السعودية لتمويل المساكن
المربع ،طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب27072 :
الرياض 11417
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 874 7900 :
فاكس+966 (11) 789 1029 :
الموقع اإللكترونيwww.saudihomeloans.com :
البريد اإللكترونيa.alquayyid@saudihomeloans.com :
سوق األسهم
مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية)
طريق الملك فهد  -العليا 6897
وحدة رقم15 :
الرياض 3388 - 12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 92000 1919 :
فاكس+966 (11) 218 9133 :
الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :
البريد اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :
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المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية
شركة الرياض المالية
واحة غرناطة لألعمال  -2414حي الشهداء ،وحدة رقم 69
 7279الرياض 13241
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4865649 :
فاكس+966 )11( 4865908 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :
البريد اإللكترونيprojecthome@riyadcapital.com :
المستشار القانوني
مكتب محمد أحمد الضبعان للمحاماة واالستشارات القانونية
طريق العروبة ،مكاتب رقم  – 11-10مجمع البيوت المكتبية
ص.ب245555 .
الرياض 11312
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 484 4448 :
فاكس+966 (11) 281 6611 :
الموقع اإللكترونيwww.aldhabaan-es.com :
البريد اإللكترونيaldhabaan@aldhabaan-es.com :
مستشار العناية المهنية الالزمة المالي
برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج المملكة
ص .ب8282 :
الرياض 11482
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 2110400 :
فاكس+966 (11) 2110401 :
الموقع اإللكترونيwww.pwc.com/middle-east :
البريد اإللكترونيmer_project_home@pwc.com :
مستشار دراسة السوق
شركة البصائر العربية لخدمات التسويق المحدودة ( فورسايت)
مكتب رقم  3و  ،4الطابق األول ،مبنى رقم  10عمائر السيركون
شارع موسى بن النصير ،حي السليمانية ص.ب12241 :
الرياض 6780
المملكة العربية السعودية
هاتف +966 (11) 4507622 :تحويلة 121
فاكس+966 (11) 4082622 :
الموقع اإللكترونيwww.4sight-global.com :
البريد اإللكترونيNisar@4sight-golbal.com :
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المحاسب القانوني
كي بي ام جي لالستشارات المهنية
واجهة الرياض ،طريق المطار
ص.ب  92876الرياض 11663
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 874 8500 :
فاكس+966 (11) 874 8600 :
الموقع اإللكترونيwww.kpmg.com/sa :
البريد اإللكترونيmarketingsa@kpmg.com :
مالحظــة :أعطــى كل مــن المستشــارين المذكوريــن أعــاه والمحاســب القانونــي موافقتهــم الكتابيــة علــى ذكــر أســمائهم وشــعاراتهم ونشــر
إفاداتهــم فــي هــذه النشــرة بالشــكل الــوارد فيهــا ،ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه تلــك حتــى تاريــخ هــذه النشــرة ،وال يمتلــك أي منهــم وال
أي مــن العامليــن لديهــم أو أي مــن أقاربهــم أي أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة.
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الجهات المستلمة
بنك الرياض
حي الشهداء
ص.ب  22622الرياض 11416
المملكة العربية السعودية
هاتف رقم+966 )11( 4013030 :
فاكس رقم+966 )11( 4865909 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadbank.com :
البريد اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :
مصرف الراجحي
شارع العليا
ص.ب  ،28الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 6098888 :
فاكس+966 (11) 6098888 :
الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com :
البريد اإللكترونيcontactcenter1@alrajhibank.com:
البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل
ص.ب ،56921 .الرياض 11564
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 4029000 :
فاكس+966 (11) 4027747 :
الموقع اإللكترونيwww.anb.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@anb.com.sa :
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ملخص الطرح
يهــدف ملخــص الطــرح هــذا إلــى تقديــم خلفيــة موجــزة عــن المعلومــات المتعلقــة بالطــرح والــواردة فــي هــذه النشــرة بشــكل مفصــل .وعليــه ،فهــو
ال يحتــوي علــى كافــة المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة بالنســبة للمســتثمرين المحتمليــن .ولذلــك ،فإنــه يجــب قــراءة هــذا الملخــص كمقدمــة لهــذه
النشــرة وينبغــي علــى المســتثمرين المحتمليــن قــراءة ومراجعــة هــذه النشــرة بالكامــل ،قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار فــي أســهم الطــرح.
وعلــى وجــه الخصــوص ،فإنــه مــن الضــروري مراعــاة مــا ورد فــي قســم «إشــعار هــام» فــي الصفحــة (ج) والقســم («( )2عوامــل المخاطــرة») قبــل
اتخــاذ أي قــرار باالســتثمار فــي أســهم الطــرح والتــي هــي موضــوع هــذه النشــرة.
الملخص

اسم الشركة
ووصفها
وتأسيسها

الشــركة الســعودية لتمويل المســاكن هي شــركة ســعودية مســاهمة مقفلة بموجب الســجل التجاري رقم ()1010241934
وتاريــخ 1428/12/22هـــ (الموافــق 2008/01/01م) وقــرار وزيــر التجــارة رقــم ( / 319ق) وتاريــخ 1428/12/01هـــ
(الموافــق 2007/12 /11م) وترخيــص البنــك المركــزي الســعودي رقــم /14ع ش 201403 /وتاريــخ 1435/04/27هـــ
(الموافــق 2014/02/27م) وترخيــص وزارة االســتثمار رقــم ( )102030072425-01وتاريــخ 1430/07/23هـــ
(الموافــق 2009/07/16م) وتنتهــي صالحيــة الســجل التجــاري الحالــي للشــركة فــي تاريــخ 1444/12/22هـــ
(الموافــق 2023/07/10م) وعنوانهــا المســجل هــو ص.ب  ،27072الريــاض ،المربــع ،طريــق الملــك عبدالعزيــز،
 ،11417المملكــة العربيــة الســعودية.
فــي تاريــخ 1428/12/01هـــ (الموافــق 2007/12/11م) تأسســت الشــركة كشــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة بــرأس مــال
بلــغ ( )2.000.000.000ملياريــن ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )200.000.000مائتــي مليــون ســهم نقــدي قيمــة كل
ســهم ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية ،وحيــث أن رأس مــال الشــركة المدفــوع بلــغ ( )800.000.000ثمانمائــة مليــون ريــال
ســعودي ،فظلــت قيمــة األســهم المكتتــب فيهــا غيــر مدفوعــة القيمــة بمبلــغ ( )1.200.000.000مليــار ومائتــي مليــون
ريــال ســعودي .وبتاريــخ 1438/08/14هـــ (الموافــق 2017/05/10م) وافــق البنــك المركــزي الســعودي اســتنا ًدا علــى
المــادة الخامســة والعشــرين مــن نظــام مراقبــة شــركات التمويــل علــى طلــب تعديــل رأس مــال الشــركة لســداد المتبقــي
مــن رأس المــال غيــر المدفــوع مــن خــال تحويــل ( )200.000.000مائتــي مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح
المبقــاة إلــى حســاب رأس المــال ليصبــح رأس مــال الشــركة ( )1.000.000.000مليــار ريــال ســعودي مدفــوع بالكامــل،
وإلغــاء األســهم الغيــر مدفوعــة بقيمــة  1.000.000.000ريــال.
يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة وفقـاً لنظامهــا األســاس فــي مزاولــة أعمــال نشــاط التمويــل العقــاري لألفــراد وفقـاً
لنظــام الشــركات ونظــام مراقبــة شــركات التمويــل والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة ذات العالقــة والقواعــد والتعليمــات
الصــادرة عــن الجهــات المختصــة .وتقــوم الشــركة بمزاولــة وتنفيــذ األغــراض التاليــة:

أنشطة الشركة

•تمويل وشراء المنازل واألراضي السكنية والشقق بالمملكة العربية السعودية
•تمويل العقارات التي يتم تطويرها من قبل جميع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري
•تمويل إنشاء المشاريع التجارية والمشاريع الصناعية
•مســك وإدارة األصــول المفرغــة للمــاك وللغيــر علــى ســبيل الضمانــات ،كمــا يحــق لهــا بيــع وشــراء العقــارات
لألغــراض التمويليــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا الشــركة وذلــك بمــا عــدا مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة
وتمــارس الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة بعــد الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة إن
وجــدت.
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الملخص
جدول  :2يوضح الجدول اآلتي أسماء كبار المساهمين ونسب ملكيتهم في الشركة قبل الطرح وبعده:
بعد الطرح

قبل الطرح
النسبة
1
المئوية

عدد األسهم

القيمة
االسمية
(ريال سعودي)

النسبة
1
المئوية

البنك العربي
الوطني

40.000.000

400.000.000

٪40

28.000.000

280.000.000

٪28

شركة دار
األركان للتطوير
العقاري

15.000.000

150.000.000

٪15

10.500.000

105.000.000

٪10.5

شركة مملكة
التقسيط
للتجارة

9.000.000

90.000.000

٪9

6.300.000

63.000.000

٪6.3

المساهمون

كبار المساهمين

عدد األسهم

القيمة
االسمية
(ريال سعودي)

يوسف بن
عبدالله
الشالش

8.000.000

80.000.000

٪8

5.600.000

56.000.000

٪5.6

هذلول بن
صالح الهذلول

6.000.000

60.000.000

٪6

4.200.000

42.000.000

٪4.2

طارق بن
محمد الجار
الله

6.000.000

60.000.000

٪6

4.200.000

42.000.000

٪4.2

مؤسسة
التمويل الدولية

5.000.000

50.000.000

٪5

3.500.000

35.000.000

٪3.5

عبداللطيف
بن عبدالله
الشالش

5.000.000

50.000.000

٪5

3.500.000

35.000.000

٪3.5

اإلجمالي

94.000.000

940.000.000

٪94

65.800.000

658.000.000

٪65.8

المصدر :الشركة
 .1نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.
رأس مال الشركة
قبل الطرح

( )1.000.000.000مليار ريال سعودي مدفوعة بالكامل وسيبقى كذلك بعد الطرح.

العدد اإلجمالي
ألسهم الشركة
قبل الطرح

( )100.000.000مائة مليون سه ًما عاد ًيا مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة االسمية
للسهم

( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.
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الملخص
ســيكون الطــرح لالكتتــاب العــام فــي أســهم الشــركة لعــدد ثالثيــن مليــون ( )30.000.000ســهم عــادي بقيمــة اســمية
قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل ،بمــا يمثــل ( )٪30ثالثيــن بالمائــة مــن
رأس مــال الشــركة ،بســعر طــرح يبلــغ (**) ريــال ســعودي للســهم الواحــد.

الطرح
إجمالي عدد
أسهم الطرح

ثالثين مليون ( )30.000.000سهماً عادياً مدفوعة القيمة بالكامل.

نسبة أسهم الطرح
من رأس مال
الشركة

تمثل أسهم الطرح ما نسبته ( )٪30ثالثين بالمائة من رأس مال الشركة.

سعر الطرح

(**) ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.

إجمالي قيمة
أسهم الطرح

(**) ريال سعودي.

استخدام
متحصالت الطرح

ســوف يتــم توزيــع صافــي متحصــات الطــرح البالغــة (**) ريــال ســعودي (بعــد خصــم مصاريــف الطــرح المقــدرة
بحوالــي (**) علــى المســاهمين البائعيــن علــى أســاس تناســبي بحســب عــدد األســهم التــي يمتلكهــا كل مســاهم بائــع
مــن أســهم الطــرح ،ولــن تحصــل الشــركة علــى أي جــزء مــن متحصــات الطــرح (للمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء
مراجعــة القســم («( )8اســتخدام متحصــات الطــرح»)).

إجمالي عدد
األسهم المتعهد
بتغطيتها

ثالثين مليون ( )30.000.000سهم عادي.

إجمالي المبلغ
المتعهد بتغطيته

(**) ريال سعودي.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

فئات المستثمرين
المستهدفين

phone

الشــريحة (أ) الفئــات المشــاركة :وتشــمل هــذه الشــريحة الفئــات التــي يحــق لهــا المشــاركة فــي بنــاء ســجل األوامــر
وف ًقــا لتعليمــات بنــاء ســجل األوامــر ومــن ضمنهــا صناديــق االســتثمار والشــركات والمســتثمرين األجانــب المؤهليــن
والمســتثمرين الخليجييــن مــن ذوي الشــخصية االعتباريــة (للمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة القســم ()1
(«التعريفــات والمصطلحــات»)).
الشــريحة (ب) المكتتبيــن األفــراد :وتشــمل هــذه الشــريحة األشــخاص الســعوديين الطبيعييــن ،بمــا فــي ذلــك المــرأة
قصــر مــن زوج غيــر ســعودي حيــث يحــق لهــا أن تكتتــب بأســمائهم
الســعودية المطلقــة أو األرملــة التــي لهــا أوالد ّ
لصالحهــا شــريطة أن تقــدم مــا يثبــت أنهــا مطلقــة أو أرملــة ومــا يثبــت أمومتهــا لــأوالد القصــر ،وأي شــخص طبيعــي
غيــر ســعودي مقيــم أو مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي العربــي ممــن لديهــم حســاب بنكــي لــدى إحــدى الجهــات
المســتلمة ويحــق لهــم فتــح حســاب اســتثماري .ويعــد الغ ًيــا اكتتــاب مــن اكتتــب باســم مطلقتــه ،وإذا ثبــت القيــام بعمليــة
مــن هــذا النــوع فســيطبق النظــام بحــق هــذا الشــخص ،وفــي حــال تــم االكتتــاب مرتيــن يعتبــر االكتتــاب الثانــي الغ ًيــا
ويتــم أخــذ االكتتــاب األول فقــط باالعتبــار.
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الملخص
إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
عدد األسهم
المطروحة للفئات
المشاركة
عدد األسهم
المطروحة
للمكتتبين األفراد

( )30.000.000ثالثيــن مليــون ســهم عــادي تمثــل ( )٪100مائــة بالمائــة مــن إجمالــي أســهم الطــرح .عل ًمــا بأنــه
فــي حــال وجــود طلــب ٍ
كاف مــن قبــل المكتتبيــن األفــراد ،وقيــام الجهــات المشــاركة باالكتتــاب بكامــل أســهم الطــرح
المخصصــة لهــم ،يحــق لمديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات تخفيــض عــدد أســهم الطــرح المخصصــة للجهــات
المشــاركة إلــى ( )27.000.000ســبعة وعشــرون مليــون ســهم لتمثــل مــا نســبته ( )٪90تســعون بالمائــة مــن إجمالــي
أســهم الطــرح.
( )3.000.000ثالثة مليون سهم عادي كحد أقصى ،تمثل نسبة ( )٪10من إجمالي أسهم الطرح.

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب
للفئات المشاركة

يحــق للفئــات المشــاركة ،كمــا هــي معرفــة فــي القســم («( )1التعريفــات والمصطلحــات») ،التقــدم بطلب المشــاركة في
عمليــة بنــاء ســجل األوامــر وذلــك عــن طريــق تعبئــة اســتمارة الطلــب التــي ســيوفرها مديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات
للمســتثمرين مــن الفئــات المشــاركة أثنــاء عمليــة ســجل األوامــر ،وبعــد التخصيــص المبدئــي ســيقوم مديــر ســجل
اكتتــاب المؤسســات بتوفيــر نمــاذج االكتتــاب للجهــات المشــاركة والتــي عليهــا تعبئتهــا وف ًقــا للتعليمــات المبينــة فــي
القســم («( )17المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه»).

طريقة االكتتاب
للمكتتبين األفراد

ســيتم توفيــر نمــاذج االكتتــاب خــال فتــرة الطــرح لــدى مديــر االكتتــاب وفــروع الجهــات المســتلمة .ويجــب تعبئــة طلــب
االكتتــاب وف ًقــا للتعليمــات المبينــة فــي القســم («( )17المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه»).
وبإمــكان المكتتبيــن األفــراد الذيــن اشــتركوا فــي إحــدى االكتتابــات التــي جــرت مؤخــراً االكتتــاب عــن طريــق اإلنترنــت
أو خدمــات الهاتــف المصرفــي أو أجهــزة الصــراف اآللــي التابعــة للجهــات المســتلمة التــي تقــدم كل هــذه الخدمــات
أو بعضهــا لعمالئهــا شــريطة أن (أ) يكــون لــدى المكتتــب حســاب لــدى إحــدى الجهــات المســتلمة التــي تقــدم مثــل
هــذه الخدمــات ،و (ب) ال يكــون قــد طــرأ أي تغييــر علــى المعلومــات الخاصــة بالمكتتــب الفــرد منــذ اكتتابــه فــي طــرح
جــرى حدي ًثــا.

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
الحد األدنى
لالكتتاب للجهات
المشاركة

( )100.000مائة ألف سهم.

الحد األدنى
لالكتتاب
للمكتتبين األفراد

( )10عشرة سهم.

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
قيمة الحد األدنى
لالكتتاب للجهات
المشاركة

(**) ريال سعودي.

قيمة الحد
األدنى لالكتتاب
للمكتتبين األفراد

(**) ريال سعودي.
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الملخص
الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
الحد األقصى
لالكتتاب للجهات
المشاركة
الحد األقصى
لالكتتاب
للمكتتبين األفراد

( )4.999.999أربعــة مليــون وتســعمائة وتســعة وتســعون ألــف وتســع مائــة وتســع وتســعون ســهم طــرح ،وبالنســبة
للصناديــق العامــة فقــط ،بمــا ال يتجــاوز الحــد األقصــى لــكل صنــدوق عــام مشــارك والــذي يتــم تحديــده وف ًقــا
لتعليمــات بنــاء ســجل األوامــر.
( )250.000مائتان وخمسون ألف سهم طرح.

قيمة الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
قيمة الحد
األقصى لالكتتاب
للجهات المشاركة

(**) ريال سعودي.

قيمة الحد
األقصى لالكتتاب
للمكتتبين األفراد

(**) ريال سعودي.

طريقة تخصيص أسهم الطرح ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

تخصيص أسهم
الطرح للجهات
المشاركة

ســيتم التخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح للجهــات المشــاركة عــن طريــق مديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات بعــد إتمــام
عمليــة اكتتــاب األفــراد وف ًقــا لمــا يــراه المستشــار المالــي مناسـ ًبا بالتنســيق مــع المصــدر ،ويبلــغ عــدد أســهم الطــرح
التــي ســيتم تخصيصهــا مبدئ ًيــا للجهــات المشــاركة ( )30.000.000ثالثيــن مليــون ســهم تمثــل نســبة ( )٪100مــن
إجمالــي عــدد أســهم الطــرح .علمـاً بأنــه فــي حالــة وجــود طلــب ٍ
كاف مــن قبــل المكتتبيــن األفــراد علــى االكتتــاب فــي
أســهم الطــرح ،يحــق لمديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات تخفيــض عــدد أســهم الطــرح المخصصــة للجهــات المشــاركة
إلــى ( )27.000.000ســبعة وعشــرون مليــون ســهم كحــد أدنــى لتمثــل مــا نســبته ( )٪90مــن إجمالــي أســهم الطــرح
بعــد إتمــام عمليــة اكتتــاب األفــراد.

تخصيص أسهم
الطرح للمكتتبين
األفراد

يتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن تخصيــص أســهم الطــرح للمكتتبيــن األفــراد فــي موعــد أقصــاه ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـــ
(الموافــق ٢٠٢٢/٠٣/31م) ،علمـاً بــأن الحــد األدنــى للتخصيــص لــكل مكتتــب فــرد هــو ( )10أســهم والحــد األقصــى
لــكل مكتتــب فــرد هــو ( )250.000مائتــان وخمســون ألــف ســهم ،وســيتم تخصيــص مــا يتبقــى مــن أســهم الطــرح ،إن
وجــدت ،علــى أســاس تناســبي بنــا ًء علــى نســبة مــا طلبــه كل مكتتــب فــرد إلــى إجمالــي األســهم المطلــوب االكتتــاب
فيهــا .وفــي حــال تجــاوز عــدد المكتتبيــن األفــراد ( )300.000ثــاث مئــة الــف مكتتــب فــرد ،فــإن الشــركة ال تضمــن
الحــد األدنــى للتخصيــص والبالغــة عشــرة ( )10أســهم لــكل مكتتــب فــرد ،وفــي هــذه الحالــة ســيتم التخصيــص وف ًقــا
لمــا تقترحــه الشــركة والمستشــار المالــي.

رد فائض أموال
االكتتاب

يعــاد فائــض أمــوال االكتتــاب (إن وجــد) إلــى المكتتبيــن دون خصــم أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن قبــل مديــر ســجل
اكتتــاب المؤسســات أو الجهــات المســتلمة (حســب مقتضــى الحــال) .وســوف يتــم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص
النهائــي فــي ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـــ (الموافــق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م) ورد فائــض االكتتــاب فــي موعــد أقصــاه ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـــ
(الموافــق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م)( ،للمزيــد مــن التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة «التواريــخ المهمــة وإجــراءات االكتتــاب» فــي
الصفحــة (ص) والقســم («( )17المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه»)).

فترة الطرح
لألفراد

يبــدأ الطــرح فــي يــوم 144٣/٠٨/٢٤هـــ (الموافــق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م) ويســتمر لمــدة ( )٣أيــام (لمزيــد مــن التفاصيــل
يرجــى مراجعــة «التواريــخ المهمــة وإجــراءات االكتتــاب» صفحــة (ص)).

phone

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

ف

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

الملخص
األحقية في
األرباح

يســتحق حاملــو أســهم الطــرح نصيبهــم مــن أي أربــاح تعلــن عنهــا الشــركة اعتبــا ًرا مــن تاريــخ هــذه النشــرة (لمزيــد مــن
المعلومــات ،الرجــاء مراجعــة القســم («( )7سياســة توزيــع األربــاح»)).

حقوق التصويت

جميــع أســهم الشــركة هــي أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة ،وال تخــول األســهم ممارســة أي حقــوق تصويــت تفضيليــة،
حيــث يعطــي كل ســهم حاملــه صــوت واحــد ويحــق لــكل مســاهم حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة والتصويــت فيهــا،
ويجــوز للمســاهم تفويــض مســاهم آخــر ،مــن غيــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو موظفــي الشــركة لينــوب عنــه
فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة (لمزيــد مــن المعلومــات ،فض ـلًا راجــع القســم («( )15-12ملخــص النظــام
األساســي»)).

القيود المفروضة
على األسهم (فترة
الحظر)

يخضــع كبــار المســاهمين لفتــرة حظــر مدتهــا ســتة ( )6أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق،
بحيــث ال يجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم خــال هــذه الفتــرة .وبعــد انتهــاء فتــرة الحظــر ،يحــق لكبــار المســاهمين
التصــرف فــي أســهمهم وال يســتلزم الحصــول علــى موافقــة الهيئــة المســبقة للتصــرف فــي أســهمهم.

إدراج األسهم
وتداولها

لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة ســواء داخــل المملكــة أو خارجهــا قبــل الطــرح .وقــد تقدمــت الشــركة إلــى الهيئــة
بطلــب تســجيل أوراقهــا الماليــة وطرحهــا وف ًقــا لقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة ،وتقدمــت إلــى
الســوق (تــداول) بطلــب إدراج أســهمها وف ًقــا لقواعــد اإلدراج .وقــد تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات ذات العالقــة
والالزمــة للقيــام بعمليــة الطــرح بعــد أن اســتوفت الشــركة جميــع المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة وتــداول.
ومــن المتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم فــي الســوق فــي وقــت قريــب بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تخصيــص األســهم (لمزيــد
مــن المعلومــات ،الرجــاء مراجعــة «التواريــخ المهمــة وإجــراءات االكتتــاب» فــي الصفحــة (ص)).

عوامل المخاطرة

ينطــوي االســتثمار فــي أســهم الطــرح علــى مخاطــر معينــة .ويمكــن تصنيــف هــذه المخاطــر إلــى( :أ) المخاطــر
المرتبطــة بأنشــطة الشــركة وعملياتهــا( ،ب) المخاطــر المرتبطــة بالســوق والقطــاع والبيئــة التنظيميــة ،و(ج) المخاطر
المرتبطــة باألســهم .وقــد تــم اســتعراض هــذه المخاطــر فــي القســم («( )2عوامــل المخاطــرة») مــن هــذه النشــرة،
ويجــب دراســتها بعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري فيمــا يتعلــق بأســهم الطــرح.

مصاريف الطرح

ســوف يتحمــل المســاهمون البائعــون جميــع المصاريــف والتكاليــف المتعلقــة بالطــرح والتــي تقــدر تقري ًبــا بمبلــغ (**)
ريــال ســعودي ،وســوف يتــم خصــم هــذه التكاليــف مــن متحصــات الطــرح ،وتشــمل أتعــاب المستشــار المالــي ومديــر
االكتتــاب ومديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات وأتعــاب متعهــد التغطيــة والمستشــارين القانونييــن ومستشــار العنايــة
المهنيــة الالزمــة المالــي ومستشــار دراســة الســوق ،إضافــة إلــى أتعــاب الجهــات المســتلمة ومصاريــف التســويق
والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن المصاريــف ذات العالقــة.

متعهد التغطية

واحة غرناطة لألعمال  -2414حي الشهداء ،وحدة رقم 69
 7279الرياض  13241المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 )11( 48656499 :
فاكس+ 966 )11( 4865908 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :
البريد إلكترونيproject.home@riyadcapital.com :

مالحظــة :يجــب دراســة قســم «إشــعار هــام» فــي الصفحــة (ج) والقســم («( )2عوامــل المخاطــرة») مــن هــذه النشــرة بعنايــة تامــة قبــل اتخــاذ أي
قــرار يتعلــق باالســتثمار فــي أســهم الطــرح.

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

ص

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
الجدول :3الجدول الزمني المتوقع للطرح واالكتتاب:
التاريخ

اإلجراء
فترة االكتتاب للجهات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر
آخــر موعــد لتقديــم طلبــات االكتتــاب للجهــات المشــاركة بنــا ًء علــى
عــدد األســهم التــي تــم تخصيصهــا مبدئ ًيــا لــكل منهــم

تبــدأ مــن يــوم الثالثــاء بتاريــخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـــ (الموافــق
٢٠٢٢/٠٣/١٥م) وحتــى نهايــة يــوم اإلثنيــن ١٤٤٣/٠٨/١٨هــــ (الموافق
٢٠٢٢ /٠٣ /٢١م)
يوم األحد ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م)
تبــدأ مــن يــوم األحــد ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـــ (الموافــق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م)
وتســتمر لمــدة ( )٣أيــام تنتهــي بانتهــاء يــوم الثالثــاء ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـــ
(الموافــق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م)

فترة االكتتاب لألفراد
آخــر موعــد لســداد قيمــة االكتتــاب للجهــات المشــاركة بنــا ًء علــى
عــدد األســهم التــي تــم تخصيصهــا مبدئيـاً لــكل منهــم

يوم األربعاء ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م)

آخــر موعــد لتقديــم طلبــات االكتتــاب وســداد قيمــة االكتتــاب
للمكتتبيــن األفــراد

يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م)

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يوم الخميس ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م)

إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة (إن وجدت)

يوم األربعاء ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م)

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق

مــن المتوقــع أن يبــدأ تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق بعــد اســتيفاء
جميــع المتطلبــات واالنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات النظاميــة ذات
العالقــة .وســيتم اإلعــان عــن بــدء تــداول األســهم فــي الصحــف
المحليــة والموقــع اإللكترونــي لتــداول (.)www.saudiexchange.sa

مالحظــة :الجــدول الزمنــي والتواريــخ المذكــورة أعــاه تقريبيــة .وســوف يُعلــن عــن التواريــخ الفعليــة مــن خــال إعالنــات فــي الصحــف
المحليــة اليوميــة فــي المملكــة ومــن خــال الموقــع اإللكترونــي لتــداول ( ،)www.saudiexchange.saوالموقــع اإللكترونــي للمستشــار المالــي
( .)www.riyadcapital.com/arوالموقع اإللكتروني للشركة (.)www.saudihomeloans.com
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على المجموعتين التاليتين من المستثمرين:
•فئــة (أ) الفئــات المشــاركة :وتشــمل هــذه الشــريحة الفئــات التــي يحــق لهــا المشــاركة فــي عمليــة بنــاء ســجل األوامــر وفقـاً لتعليمــات بنــاء ســجل
األوامــر (لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى مراجعــة القســم («( )1التعريفــات والمصطلحــات») والقســم («( )17المعلومــات المتعلقــة باألســهم
وأحــكام الطــرح وشــروطه»)).
•فئــة (ب) المكتتبيــن األفــراد :وتشــمل هــذه الشــريحة األشــخاص الســعوديين الطبيعييــن ،بمــا فــي ذلــك المــرأة الســعودية المطلقــة أو األرملــة
قصــر مــن زوج غيــر ســعودي حيــث يحــق لهــا أن تكتتــب بأســمائهم لصالحهــا شــريطة أن تقــدم مــا يثبــت أنهــا مطلقــة أو أرملــة
التــي لهــا أوالد ّ
ومــا يثبــت أمومتهــا لــأوالد القصــر ،باإلضافــة إلــى أي شــخص طبيعــي غيــر ســعودي مقيــم (يملــك حســاب بنكــي ،ويحــق لــه فتــح حســاب
اســتثماري ،لــدى احــدى الجهــات المســتلمة) أو مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي العربــي ممــن لديهــم حســاباً بنكي ـاً ،ويحــق لهــم فتــح
حســاب اســتثماري لــدى إحــدى الجهــات المســتلمة .ويعــد الغي ـاً اكتتــاب مــن اكتتــب باســم مطلقتــه ،وإذا ثبــت القيــام بعمليــة مــن هــذا النــوع
فســيطبق النظــام المعنــي بحــق مقــدم الطلــب .وفــي حــال تــم االكتتــاب مرتيــن ،ســوف يعتبــر االكتتــاب الثانــي الغيـاً ويتــم أخــذ االكتتــاب األول
باالعتبــار فقــط.

الفئات المشاركة
يمكــن للفئــات المشــاركة الحصــول علــى نمــوذج طلــب اكتتــاب الفئــات المشــاركة مــن مديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات أثنــاء مــدة بنــاء ســجل األوامــر،
والحصــول علــى نمــاذج االكتتــاب مــن مديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات بعــد التخصيــص المبدئــي .ويقــوم مديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات  -بعــد
الحصــول علــى موافقــة الهيئــة  -بعــرض أســهم الطــرح علــى الفئــات المشــاركة وذلــك خــال مــدة بنــاء ســجل األوامــر فقــط .وتبــدأ عمليــة اكتتــاب
الفئــات المشــاركة أثنــاء فتــرة الطــرح التــي تشــمل كذلــك المكتتبيــن األفــراد وذلــك وفقــا للشــروط والتعليمــات المفصلــة فــي نمــاذج طلــب االكتتــاب.
ويجــب تســليم نمــوذج طلــب اكتتــاب موقــع إلــى مديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات ،بحيــث يمثــل نمــوذج طلــب اكتتــاب الفئــات المشــاركة اتفاقـاً ملزمـاً
بيــن المســاهمين البائعيــن والفئــة المشــاركة مقدمــة الطلــب.

المكتتبون األفراد
ســيتم توفيــر نمــاذج طلــب اكتتــاب األفــراد خــال فتــرة طــرح المكتتبيــن األفــراد لــدى المواقــع اإللكترونيــة للجهــات المســتلمة التــي تقــدم هــذه
الخدمــة ويمكــن للمكتتبيــن األفــراد االكتتــاب عــن طريــق اإلنترنــت والهاتــف المصرفــي وأجهــزة الصــراف اآللــي ( )ATMالتابعــة للجهــات المســتلمة
التــي تقــدم إحــدى أو كل هــذه الخدمــات شــريطة:
•أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.
•أال يكــون قــد طــرأت أي تغييــرات علــى المعلومــات أو البيانــات الخاصــة بالمكتتــب الفــرد (بحــذف أو إضافــة أحــد أفــراد عائلتــه) منــذ اكتتابــه
فــي آخــر طــرح.
يجــب تعبئــة نمــاذج طلــب اكتتــاب األفــراد مــن قبــل كل مكتتــب فــرد وفق ـاً للتعليمــات الــواردة فــي القســم («( )17المعلومــات المتعلقــة باألســهم
وأحــكام الطــرح وشــروطه») وعلــى كل مكتتــب فــرد أن يكمــل جميــع بنــود نمــوذج طلــب اكتتــاب األفــراد ذات الصلــة .تحتفــظ الشــركة بالحــق فــي
رفــض أي طلــب اكتتــاب بصــورة جزئيــة أو كليــة فــي حــال عــدم اســتيفائه ألي مــن شــروط وأحــكام االكتتــاب .وفــي حــال تــم تقديــم نمــوذج طلــب
اكتتــاب األفــراد مرتيــن ،يعتبــر التقديــم الثانــي الغ ًيــا ويتــم أخــذ التقديــم األول فقــط فــي االعتبــار ،وال يســمح بإجــراء أي تعديــات علــى نمــوذج
طلــب اكتتــاب األفــراد أو ســحبه بعــد أن يتــم تقديمــه .ويعتبــر نمــوذج طلــب اكتتــاب األفــراد فــي حــال تســليمه عرض ـاً ملزم ـاً بيــن المكتتــب ذي
العالقــة والمســاهمين البائعيــن.
ســوف يتــم إعــادة فائــض االكتتــاب ،إن وجــد ،لحســاب المكتتــب الفــرد الرئيســي لــدى الجهــة المســتلمة التــي خصمــت قيمــة االكتتــاب منــه ابتــداء،
ودون أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب أو الجهــات المســتلمة ،ولــن يســمح بــرد قيمــة االكتتــاب نقــداً أو إلــى حســابات طــرف ثالــث.
لمزيــد مــن المعلومــات عــن اكتتــاب المكتتبيــن األفــراد أو الفئــات المشــاركة ،يرجــى مراجعــة القســم («( )17المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام
الطرح وشــروطه»).
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ملخص المعلومات األساسية
يهــدف ملخــص المعلومــات األساســية هــذا إلــى توفيــر لمحــة عامــة عــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ،إال أن هــذا الملخــص ال يشــتمل علــى
جميــع المعلومــات التــي قــد تهــم المســتثمرين المحتمليــن .ولذلــك ،يجــب قــراءة هــذا الملخــص كمقدمــة لهــذه النشــرة ،وينبغــي علــى الراغبيــن
باالكتتــاب بأســهم الطــرح قــراءة هــذه النشــرة بالكامــل حيــث ينبغــي أن يســتند أي قــرار باالســتثمار فــي أســهم الطــرح مــن قبــل المســتثمرين
المحتمليــن علــى دراســة هــذه النشــرة بالكامــل بمــا فــي ذلــك علــى وجــه خــاص قســم («إشــعار هــام») فــي الصفحــة (ج) والقســم («( )2عوامــل
المخاطــرة») قبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار فــي أســهم الطــرح .ويكــون للتعريفــات واالختصــارات الــواردة فــي هــذه النشــرة نفــس المعانــي المحــددة
لهــا فــي القســم («( )1التعريفــات والمصطلحــات») مــن هــذه النشــرة وفــي أماكــن أخــرى غيرهــا.

نبذة عامة عن الشركة
تاريخ الشركة
الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن هــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة تأسســت بموجــب قــرار وزيــر التجــارة رقــم (/319ق) وتاريــخ
1428/12/01هـ (الموافق 2007/12/11م) ،ومقيدة بالســجل التجاري رقم ( )1010241934وتاريخ 1428/12/22هـ (الموافق 2008/01/01م)
بمدينــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،كمــا أن الشــركة مرخصــة مــن البنــك المركــزي الســعودي لممارســة نشــاط التمويــل العقــاري
فــي المملكــة العربيــة الســعودية برقــم (/14ع ش )201403/وتاريــخ 1435/04/27هـــ (الموافــق 2014/02/27م) وترخيــص وزارة االســتثمار رقــم
( )102030072425-01وتاريــخ 1430/07/23هـــ (الموافــق 2009/07/16م) ،وعنوانهــا المســجل هــو ص.ب ،27072 .طريــق الملــك عبدالعزيــز،
حــي الــوزارات ،الريــاض  ،11417المملكــة العربيــة الســعودية ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ( )1.000.000.000مليــار ريــال ســعودي مقســم
إلــى ( )100.000.000مائــة مليــون ســهم اســمي متســاوية القيمــة ،قيمــة كل ســهم ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية ،وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة.
وتعــد الشــركة أحــد أبــرز الشــركات الرائــدة فــي مجــال التمويــل العقــاري اإلســامي فــي الســوق الســعودي ،حيــث توفــر حلــول التمويــل العقــاري
لقطــاع األفــراد تحــت إشــراف هيئــة رقابــة شــرعية مكونــة مــن نخبــة مــن الخبــراء فــي مجــال التمويــل اإلســامي لضمــان شــرعية المنتجــات
المقدمــة وموافقتهــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية.
وســعت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن منــذ تأسيســها أن تحتــل مركــز ريــادي بيــن الشــركات الرائــدة فــي ميــدان التمويــل اإلســامي الموجــه
لتلبيــة االحتياجــات الســكنية األساســية للعمــاء فــي الســوق الســعودي ومســاعدتهم علــى إيجــاد الحلــول لتمويــل مســاكنهم مــع االلتــزام بأحــكام
الشــريعة اإلســامية حيــث أن وجــود هيئــة رقابــة شــرعية يضمــن مطابقــة كافــة المنتجــات والخدمــات ألحــكام وقواعــد الشــريعة اإلســامية .وقــد
اســتطاعت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن خــال هــذه المــدة مــن انطالقتهــا أن تحقــق قفــزة نوعيــة علــى مســتوى اإلنجــازات واهتمامهــا
برضــى العميــل وإثــراء تجربتــه كهــدف أســمى تســعى لتحقيقــه ،حيــث حرصــت الشــركة منــذ البدايــة علــى تقديــم خدماتهــا بمهنيــة وجــودة عاليــة
وذلــك بالســعي الــدؤوب لخدمــة المواطــن والمقيــم بمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع والفــرد مــن خــال منتجاتهــا المتنوعــة.
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األنشطة الرئيسة
يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي مزاولــة أعمــال نشــاط التمويــل العقــاري لألفــراد وفق ـاً لنظــام الشــركات ونظــام مراقبــة شــركات التمويــل
والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة ذات العالقــة والقواعــد والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات المختصــة .وتقــوم الشــركة بمزاولــة وتنفيــذ األغــراض
التاليــة:
•تمويل وشراء المنازل واألراضي السكنية والشقق بالمملكة العربية السعودية
•تمويل العقارات التي يتم تطويرها من قبل جميع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري
•تمويل إنشاء المشاريع التجارية والمشاريع الصناعية
•مســك وإدارة األصــول المفرغــة للمــاك وللغيــر علــى ســبيل الضمانــات ،كمــا يحــق لهــا بيــع وشــراء العقــارات لألغــراض التمويليــة التــي أنشــئت
مــن أجلهــا الشــركة وذلــك بمــا عــدا مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
حققــت الشــركة صافــي أربــاح بعــد الــزكاة وضريبــة الدخــل ( )85.21مليــون ريــال ســعودي فــي عــام  2020مقارنــة بـــ ( )54.66مليــون ريــال ســعودي
فــي عــام  .2019وبلغــت إجمالــي إيــرادات الشــركة فــي عــام  )303.34( 2020مليــون ريــال ســعودي مقابــل ( )311.37مليــون ريــال ســعودي فــي عــام
 .2019وقــد بلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين فــي نهايــة عــام  )1.586.07( 2020مليــون ريــال ســعودي مقابــل ( )1.500.09مليــون ريــال ســعودي
فــي عــام  ،2019كمــا حققــت الشــركة صافــي أربــاح قبــل الــزكاة وضربيــه الدخــل ( )97.58مليــون ريــال فــي عــام  2020مقارنــة بعــام  2019حيــث
بلغــت ( )78.73مليــون ريــال ســعودي.
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هيكل الشركة
جدول  :4يلخص الجدول التالي هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده:
بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

نسبة
الملكية ()٪

قيمة األسهم
(ريال سعودي)

عدد األسهم

نسبة
الملكية
()٪

قيمة األسهم
(ريال سعودي)

البنك العربي
الوطني

40.000.000

٪40

400.000.000

28.000.000

٪28.00

280.000.000

شركة دار األركان
للتطوير العقاري

15.000.000

٪15

150.000.000

10.500.000

٪10.50

105.000.000

شركة مملكة
التقسيط للتجارة

9.000.000

٪9

90.000.000

6.300.000

٪6.30

63.000.000

يوسف بن عبدالله
الشالش

8.000.000

٪8

80.000.000

5.600.000

٪5.60

56.000.000

هذلول بن صالح
الهذلول

6.000.000

٪6

60.000.000

4.200.000

٪4.20

42.000.000

طارق بن محمد
الجار الله

6.000.000

٪6

60.000.000

4.200.000

٪4.20

42.000.000

مؤسسة التمويل
الدولية

5.000.000

٪5

50.000.000

3.500.000

٪3.50

35.000.000

عبداللطيف بن
عبدالله الشالش

5.000.000

٪5

50.000.000

3.500.000

٪3.50

35.000.000

شركة إنماء
المدائن

4.000.000

٪4

40.000.000

2.800.000

٪2.80

28.000.000

شركة دعائم
الخليج

2.000.000

٪2

20.000.000

1.400.000

٪1.40

14.000.000

-

-

-

30.000.000

٪30

300.000.000

100.000.000

٪100

1.000.000.000

100.000.000

٪100

1.000.000.000

المساهم

الجمهور
اإلجمالي
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الرؤية ،والرسالة ،واالستراتيجية
الرؤية
المســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030فــي رفــع نســبة التملــك مــن خــال تمويــل المواطنيــن عبــر حلــول ماليــة متوافقــة مــع الشــريعة
اإلســامية.

الرسالة
نسعى لتقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات كافــة شــرائح العمالء المتالك عقاراتهم بـكل يسـر وسـهولة عبـر أحدث التقنيات.

القيم
رقمي :تطوير قنوات تواصل رقمية مع العمالء.سرعة :تسهيل رحلة العميل بإجراءات ميسرة.-نمو :تحقيق بيئة متطورة ونمو مستدام.

االستراتيجية
تســعى الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن لتكــون الشــركة الرائــدة فــي مجــال التمويــل العقــاري المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،وأن
تزيــد نســبة عائداتهــا علــى وتيــرة ثابتــة ومتوازنــة ممــا يســاهم بترســيخ مكانتهــا ودورهــا القيــادي فــي قطــاع التمويــل العقــاري فــي المملكــة العربيــة
الســعودية .كمــا يعــود نجــاح واســتقرار الشــركة إلــى وجــود فريــق عمــل يمتــاز بخبــرات واســعة فــي هــذا المجــال وإنتاجيتــه العاليــة وحرصــه علــى
تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة.
وترتكز األهداف االستراتيجية للشركة على المبادرات التالية:
•تعزيز مركزها الريادي في مجال التمويل العقاري
تهــدف الشــركة إلــى تعزيــز مركزهــا الريــادي فــي مجــال التمويــل العقــاري ،وتحدي ـدًا فــي مجــال تمويــل األفــراد لتمكنهــم مــن امتــاك الســكن
المالئــم عبــر حلــول تمويليــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية.
•تطوير حلول تمويلية متنوعة
تســــعى الشــــركة لتصبــــح االختيــــار األفضــــل فــــي تقديــــم الحلــــول التمويليـــة المتوافقـــة مـــع مبـادئ الشـــريعة اإلسـالمية لألفـراد مـــن خــالل تنــوع
المنتجــــات التــي تتناســب مــع كافــة الشــرائح المســتهدفة.
•زيادة حجم المحفظة االئتمانية
تهـدف الشـركة لزيـادة حجـم المحفظـة التمويليـة وزيـادة عائـدات األصول من خالل تقديم منتجاتها ألكبر شريحة ممكنة.
•إيجاد بيئة عمل محفزة
تحــــرص الشــــركة علــــى إنشــــاء بيئــــة عمــــل مثمــــرة مــــن خــالل خلــق ثقافــة عمــل صحيــــة تشــجع الموظفيــن علــى التعــاون ورفــع نسبة اإلنتاجية
والكفــاءة فــي األداء.
•استخدام أفضل الممارسات إلدارة المخاطر
تعمـــل الشـــركة علـــى تطويـــر خطـــة إلدارة المخاطـــر بتحليـــل وتقييـــم المخاطــــر المحتملــــة ووضــــع اإلجــــراءات لضمــــان الحــــد والســــيطرة عليها.
وكذلــــك تســــعى الشــــركة لزيــــادة الشــــرائح المســـتهدفة وذلـــك لتخفيـــض المخاطـــر الناتجـــة مــن بعـــض الفئــات ولتنويــع الفئــات فــي المحفظــة
التمويليــة.
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•إثراء تجربة العميل
تســـعى الشـــركة لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات لعمالئهـــا مـــن خـــال تحسـين إجــراءات وآليــــات العمــل .وكذلــك تعمــل علــى تطويــــر األنظمــة التقنيــة
وزيـــادة انتشـــار القنـــوات البيعيـــة حيـــث يتـــم اســـتخدام أفضـــل الممارســـات فـــي اســـتغالل قنوات التواصل مع العمالء .كمـــا طـــورت الشـــركة خطـــة
للتســـويق الجغرافــــي فــــي المناطــــق لتغطيــــة أكبــــر شــــريحة ممكنــــة مــــن العمــــاء المحتملين في السوق السعودي.
•تحديث الهوية ومواكبة التحول الرقمي
أجــرت الشــركة تحديثـاً علــى ســمتها التجاريــة وهويتهــا البصريــة يعكــس اســتراتيجية النمــو التــي تهــدف إلــى تمكيــن المواطنيــن لتملــك عقارتهــم
عبــر حلــول تمويليــة متنوعــة تلبــي احتياجــات كافــة شــرائح العمــاء بــكل يســر وســهولة عبــر أحــدث التقنيــات.
•تطوير العالقات مع الجهات الحكومية والخاصة
حرصـــا علـــى توســـيع إطـــار العمـــل تســـعى الشـــركة إلـــى تطويـــر العالقـــات المشــــتركة مــــع الجهــــات ذات العالقــــة ومــــن أهمهــــا وزارة اإلســــكان
وصنــــدوق التنميــــة العقاريــــة والشــــركة الوطنيــــة لإلســــكان وعــــدد مــــن الجهــــات األخــرى وذلــك للتنويــع فــي المجــــاالت والمنتجــات ممــا يخــدم
المصالــح المشــتركة مــع كافــة األطــراف.
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نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
المزايا التنافسية
شركة رائدة في مجال التمويل العقاري
عبــر رحلــة حافلــة باإلنجــازات علــى مــدار العقــد الماضــي تمكنــت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن مــن تعزيــز مكانتهــا كواحــدة مــن أكثــر
شــركات التمويــل تمي ـزًا واســتقرا ًرا.

وضع مالي قوي وسعة تمويلية عالية
شــهدت الشــركة أداء مالــي قــوي خــال األعــوام الســابقة حيــث حافظــت علــى هوامــش ربــح عاليــة علــى الرغــم مــن التباطــؤ فــي األوضــاع
االقتصاديــة العامــة ممــا مكــن الشــركة مــن االســتمرار فــي تنميــة أعمالهــا واالســتمرار فــي االرتقــاء بجــودة خدماتهــا التمويليــة العقاريــة ،حيــث أن
أربــاح الشــركة ارتفعــت بمعــدل تراكــم يعــادل  ٪44.6خــال الثــاث أعــوام الماضيــة مــن عــام  2018إلــى عــام .2020

إجراءات سريعة وميسرة
تهــدف الشــركة بشــكل مســتمر إلــى تحســين وتســريع وزيــادة كفــاءة الخدمــات المقدمــة إلــى عمالئهــا الحالييــن والمحتمليــن .لذلــك فــان الشــركة
بشــكل مســتمر تعمــل علــى تطويــر األنظمــة التقنيــة وزيــادة انتشــار القنــوات البيعيــة حيــث يتــم اســتخدام أفضــل الممارســات فــي اســتغالل المنصــات
الرقمية.

إدارة عليا ذات خبرة واسعة
يتمتــع فريــق اإلدارة العليــا لــدى الشــركة بخبرتــه العريقــة فــي المجــال المصرفــي والمالــي والتمويــل العقــاري ولــكل عضـ ٍـو منهــم ســجل يزهــو
باإلنجــازات المتميــزة فــي النواحــي الماليــة والتشــغيلية كونهــم شــغلوا مناصــب عليــا وقياديــة فــي مختلــف البنــوك والمصــارف والشــركات الماليــة
والقطاعــات الحكوميــة.

االبتكار
يعمــل فريــق مــن ذوي الموهبــة والخبــرة إلثــراء المنتجــات التــي تقدمهــا الشــركة بمجموعــة راقيــة مــن الخدمــات والمنتجــات المبتكــرة التــي قــد
تفــوق تطلعــات العمــاء والتــي تهــدف إلــى توفيــر الســكن المالئــم للعمــاء وذلــك تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة  2030ببنــاء مجتمــع حيــوي وبيئــة عامــرة.
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معلومات عن السوق
نظرة عامة على السوق
نظرة عامة على االقتصاد
منــذ انطالقــة رؤيــة  ،2030قامــت المملكــة العربيــة الســعودية بالعديــد مــن اإلجــراءات الراميــة إلــى تنويــع االقتصــاد وخفــض االعتمــاد علــى
النفــط .وقــد أدت هــذه اإلصالحــات لزيــادة الثقــة فــي األداء االقتصــادي للمملكــة ولتقــدم ترتيــب المملكــة العربيــة الســعودية بنحــو  30مركــزا
فــي مؤشــر البنــك الدولــي لســهولة ممارســة األعمــال ،حيــث حلــت بالمرتبــة  62بتقييــم نهائــي يبلــغ  71.6مــن ( 100وف ًقــا لتقريــر مجموعــة
البنــك الدولــي الخــاص بممارســة األعمــال  .)2020وتســتمر الحكومــة فــي تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة
عــام  2030بمســاعدة عــدة أدوات ،بمــا فــي ذلــك تفعيــل دور صنــدوق االســتثمارات العامــة (أحــد أكبــر الصناديــق الســيادية فــي العالــم) وإطــاق
برامــج الخصخصــة لتوســيع مشــاركة القطــاع الخــاص .وإنــه مــن المتوقــع أن تســهم جميــع هــذه التطــورات االقتصاديــة والتنظيميــة فــي المزيــد
فرصــا كبيــرة لنمــو قطــاع التمويــل العقــاري.
مــن التيســير والــذي ســينعكس بصــورة إيجابيــة علــى بيئــة األعمــال التجاريــة فــي المملكــة ممــا ســيوفر
ً
جدول  :5أهم المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلي:
المؤشر

 2015م

 2016م

 2017م

 2018م

 2019م

 2020م

الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الحاليــة
(مليــار ريــال ســعودي)

2.454

2.419

2.582

2.949

2.974

2.625

نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي (معــدل النمــو
الســنوي )٪

()٪13.5

()٪1.4

٪6.8

٪14.2

٪0.8

()٪11.7

30.9

31.8

32.6

33.4

34.2

34.9

الناتــج المحلــي اإلجمالــي للفــرد (ريــال
ســعو د ي )

78,987

76,083

79,177

88,271

86,892

74,763

توازن الميزانية (مليار ريال سعودي)

()389

()311

()238

()174

()133

()289

تضخــم مؤشــر أســعار المســتهلك (معــدل
التغيــر ســنوي )٪

٪1.2

٪2.0

()٪0.8

٪2.5

()٪2.1

٪3.5

الميزان التجاري (مليار ريال سعودي)

166.0

209.1

369.2

632.8

455.0

172.6

السكان (مليون)

المصدر :وزارة المالية ،البنك المركزي السعودي ،الهيئة العامة لإلحصاء

النمو السكاني
ارتفــع إجمالــي عــدد ســكان المملكــة العربيــة الســعودية بمعــدل ســنوي مركــب يبلــغ  ٪2.59ســنو ًيا خــال الفتــرة مــن 2015م إلــى 2019م ليصــل
إلــى  34.2مليــون نســمة فــي عــام 2019م .حيــث كان عــدد الســكان فــي المملكــة العربيــة الســعودية  30.9مليــون نســمة فــي عــام 2015م .ويبيــن
الرســم البيانــي التالــي تعــداد الســكان التاريخــي بيــن عــام 2015م إلــى عــام 2020م:
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الشكل  :1عدد سكان المملكة العربية السعودية (بالمليون نسمة):

2015
34.9

2020

34.2

2019

2020

33.4

32.6

2018

2017

31.8

30.9

2016

2015

ت تعني «تقديري»
المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،المملكة العربية السعودية

نظرة على قطاع التمويل العقاري
فرعــا تمثــل بنــوكا أجنبيــة
بلــغ إجمالــي المصــارف العاملــة بالمملكــة العربيــة الســعودية  28مصرفــا تجاريــا ،منهــا  11مصر ًفــا محل ًيــا ســعود ًيا وً 13
مصــرح لهــا بالعمــل داخــل المملكــة .كمــا أنــه تــم منــح الترخيــص ل  4مصــارف أجنبيــة لمزاولــة عملياتهــا داخــل المملكــة ،وذلــك حتــى نهايــة عــام
2020م .باإلضافــة لذلــك فــإن مــا مجموعــه  39شــركة ماليــة غيــر مصرفيــة مصــرح لهــا للعمــل داخــل المملكــة .وتشــمل الشــركات الماليــة غيــر
المصرفيــة شــركة واحــدة إلعــادة التمويــل العقــاري ،وشــركة واحــدة للتمويــات الصغيــرة ،وشــركة واحــدة لتســجيل العقــود ،و 6شــركات للتمويــل
العقــاري ،و 30شــركة تقــدم تمويـلًا غيــر عقــاري .فيمــا يخــص بنيــة ســوق التمويــل العقــاري الســعودي فإنــه يحتــوي علــى  6شــركات للتمويــل العقــاري
إلــى جانــب  14بنــك ومصــرف مــن البنــوك والمصــارف التجاريــة والتــي توفــر مختلــف أنــواع التمويــل العقــاري لتشــمل المواطنيــن والوافديــن.

نظرة على حجم سوق التمويل العقاري
بلــغ إجمالــي حجــم ســوق التمويــل العقــاري الســعودي مــا قيمتــه  607مليــار ريــال ســعودي اســتنا ًدا إلــى القــروض العقاريــة المســتحقة لصالــح جميــع
مقدمــي خدمــات التمويــل العقــاري للعــام 2020م .وشــكلت البنــوك والمصــارف التجاريــة أكبــر جــزء مــن الســوق بحصــة ســوقية تقــارب .٪70.5
بينمــا ســاهمت شــركات التمويــل العقــاري بنحــو  ٪4فــي حيــن مثــل صنــدوق التنميــة العقاريــة النســبة المتبقيــة .٪25.5
جدول  :6حجم سوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية  2020 -م:
القروض المدفوعة
(مليون ريال سعودي)

الحصة السوقية ()٪

شركات التمويل العقاري

23.524

٪3.88

البنوك والمصارف التجارية

428.411

٪70.58

صندوق التنمية العقارية

155.018

٪25.54

اإلجمالي

606.953

٪100.00

المصدر

المصدر :حسابات فورسايت المستندة إلى اإلحصاءات السنوية الصادرة عن البنك المركزي السعودي
كمــا يشــير تقســيم الســوق حســب نــوع التمويــل إلــى أن قطــاع األفــراد قــد شــكل مــا يقــرب مــن  ٪81مــن الســوق فــي حيــن شــكل قطــاع الشــركات
مــا نســبته  ٪19مــن القــروض المدفوعــة فــي عــام 2020م.
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جدول  :7تقسيم السوق حسب نوع العميل  2020 -م:
القروض المدفوعة
(مليون ريال سعودي)

النسبة من اإلجمالي ()٪

قطاع األفراد

490.356

٪80.8

قطاع الشركات

116.956

٪19.2

اإلجمالي

606.953

٪100.0

شريحة العمالء

المصدر :حسابات فورسايت المستندة إلى اإلحصاءات السنوية الصادرة عن البنك المركزي السعودي
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ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية
قائمة الدخل
جدول  :8قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
السنة المالية 2018م
(المراجعة)

السنة المالية 2019م
(المراجعة)

السنة المالية
2020م
(المراجعة)

فترة الستة اشهر
المنتهية في 30
يونيو 2021م

دخل تمويل اإليجار

302.058

298.572

290.115

140.661

رسوم الخدمة

10.156

8.783

7.298

2.857

دخل رسوم التقديم والتقييم

2.932

4.014

5.274

2.896

238

-

655

3.061

315.385

311.369

303.342

149.476

تكاليف التمويل

()131.700

()137.201

()93.168

()37.448

المصاريف إدارية وعمومية

()50.692

()56.341

()93.688

()50.651

مخصص خسائر االئتمان
المتوقعة

()32.189

()11.224

()7.500

11.628

المصاريف البيعية والتسويقية

()25.023

()27.878

()11.410

()6.476

إجمالي المصاريف التشغيلية

239.605

232.643

205.766

82.947

صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة
الدخل

75.780

78.725

97.577

66.529

الزكاة وضريبة الدخل للسنة
الحالية

()11.047

()11.727

()12.735

()6.486

زكاة السنوات السابقة

()25.461

()12.832

-

()914

1.455

495

274

()369

()35.052

()24.064

()12.461

()7.769

40.728

54.661

85.116

58.759

آالف الرياالت السعودية

دخل آخر
إجمالي الدخل التشغيلي

الضريبة المؤجلة
إجمالي الزكاة وضريبة الدخل
صافي الدخل
كنسبة مئوية من اإليرادات
إجمالي المصاريف التشغيلية

٪76.0

٪74.7

٪67.8

٪55.5

صافي الدخل

٪12.9

٪17.6

٪28.1

٪39.3
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آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 2018م
(المراجعة)

السنة المالية 2019م
(المراجعة)

السنة المالية
2020م
(المراجعة)

فترة الستة اشهر
المنتهية في 30
يونيو 2021م

مؤشرات األداء الرئيسية
متوسط معدل النسبة السنوية

٪7.1

٪6.9

٪6.7

٪6.6

متوسط تكلفة التمويل

٪4.6

٪4.9

٪3.3

٪2.7

العائد اإلجمالي

٪2.5

٪2.0

٪3.3

٪3.8

375.541

451.423

464.694

337.630

عدد العقود المنشأة

497

673

664

476

متوسط قيمة العقود المنشأة
(آالف الرياالت السعودية)

756

671

700

723

-

-

50

92.8

قيمة العقود المنشأة (آالف
الرياالت السعودية)

مبيعات المحفظة (ماليين
الرياالت السعودية)

المصــدر :معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة لفتــرة الســتة
اشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م.
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قائمة التدفقات النقدية
جدول  :9قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:

آالف الرياالت السعودية

السنة المالية
2018م
(المراجعة)

السنة المالية
2019م
(المراجعة)

السنة المالية 2020م
(المراجعة)

فترة الستة اشهر
المنتهية في 30
يونيو 2021م

األنشطة التشغيلية
صافي الدخل قبل الزكاة
وضريبة الدخل

75.780

78.725

97.577

66.529

تعديالت لتسوية صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل إلى صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
االستهالك واإلطفاء

2.778

5.327

5.201

2.219

إطفاء رسوم اإلنشاء المؤجلة

3.746

4.128

3.976

1.844

مخصص خسائر االئتمان
المتوقعة

32.189

11.224

7.500

()11.628

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

1.638

1.879

1.887

849

-

527

236

191

الرسوم المالية اللتزامات
اإليجار

صافي (الزيادة)  /النقص في األصول التشغيلية:
مصاريف مدفوعة مقد ًما
وأصول أخرى

()15.260

()26.161

()6.804

()547

مستحق من أطراف ذات
عالقة

134

132

132

()10.204

المدفوعات المقدمة إلى
أصحاب الممتلكات

5.845

3.519

()4.381

()5.528

استثمارات في عقد إيجار
تمويلي

()65.039

()63.551

33.380

()4.672

صافي الزيادة ( /النقص) في المطلوبات التشغيلية:
29.182

19.655

()42.487

()1.889

ذمم دائنة

666

2.589

229

3.774

اإليجارات المسبقة

()3.826

()282

()3.099

4.970

صافي النقد من العمليات

67.834

37.710

93.347

55.339

الزكاة وضريبة الدخل

()6.750

()32.995

()16.068

()13.349

المصروفات المستحقة
والمطلوبات األخرى
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نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

السنة المالية
2018م
(المراجعة)

السنة المالية
2019م
(المراجعة)

السنة المالية 2020م
(المراجعة)

فترة الستة اشهر
المنتهية في 30
يونيو 2021م

مكافأة نهاية الخدمة
المدفوعة

()369

()1.203

()2.031

()330

رسوم اإلنشاء المؤجلة
المدفوعة

()1.119

()109

()212

()62

صافي النقد الناتج من
األنشطة التشغيلية

59.596

3.403

75.036

41.599

آالف الرياالت السعودية

األنشطة االستثمارية
شراء الممتلكات والمعدات

()555

()1.677

()1.551

()551

شراء األصول غير الملموسة

()622

()1.401

()766

()148

صافي النقد المستخدم في
األنشطة االستثمارية

()1.177

()3.078

()2.317

()698

األنشطة التمويلية
إضافات في تسهيالت تمويل
التورق

282.478

365.486

234.831

103.244

سداد تسهيالت تمويل التورق

()286.341

()387.802

()216.870

()176.247

-

()3.453

()2.552

()2.617

صافي النقد المستخدم في
األنشطة التمويلية

()3.862

()25.768

15.409

()75.620

صافي الزيادة ( /النقص) في
النقد وما في حكمه

54.557

()25.444

88.128

()34.719

النقد وما في حكمه في بداية
السنة

25.086

79.643

54.200

142.328

النقد وما في حكمه في نهاية
السنة

79.643

54.200

142.328

107.609

الجزء الرئيسي من التزام
اإليجار المدفوع

المصــدر :معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة لفتــرة الســتة
اشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م
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قائمة المركز المالي
جدول  :10قائمة المركز المالي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:

آالف الرياالت السعودية

السنة المالية
2018م
(المراجعة)

السنة المالية 2019م
(المراجعة)

السنة المالية 2020م
(المراجعة)

فترة الستة اشهر
المنتهية في  30يونيو
2021م

األصول
نقد وما في حكمه

79.643

54.200

142.328

107.609

مصاريف مدفوعة مقد ًما
وأصول أخرى

37.999

64.263

67.771

58.661

مدفوعات مقدمة إلى
أصحاب الممتلكات

5.911

2.393

6.774

16.978

مستحق من أطراف ذات
عالقة

897

765

633

1.180

استثمارات

893

893

893

893

4.190.325

4.238.416

4.199.139

4.216.180

رسوم اإلنشاء المؤجلة

29.810

25.792

22.028

20.246

عقارات أخرى

2.830

6.963

8.657

13.123

-

6.309

3.806

2.601

ممتلكات ومعدات

4.065

4.768

5.272

4.658

األصول الضريبية المؤجلة

4.069

4.564

4.837

4.468

األصول غير الملموسة

3.562

3.157

2.500

2.735

4.360.005

4.412.483

4.464.638

4.449.332

استثمارات في عقد إيجار
تمويلي ،بالصافي

أصول حق االستخدام

إجمالي األصول
االلتزامات وحقوق الملكية
ذمم دائنة

()30.938

()50.593

()8.106

()6.218

المصروفات المستحقة
والمطلوبات األخرى

()6.507

()9.096

()9.326

()13.100

اإليجارات المسبقة

()7.779

()7.496

()4.397

()9.367

-

()5.930

()3.842

()1.353

التزامات عقود اإليجار
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نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

السنة المالية
2018م
(المراجعة)

السنة المالية 2019م
(المراجعة)

السنة المالية 2020م
(المراجعة)

فترة الستة اشهر
المنتهية في  30يونيو
2021م

مخصص الزكاة وضريبة
الدخل

()36.414

()27.978

()24.645

()18.696

تسهيالت تمويل التورق

()2.824.238

()2.801.923

()2.819.884

()2.746.881

()8.590

()9.377

()8.372

()9.026

()2.914.466

()2.912.393

()2.878.571

()2.804.642

آالف الرياالت السعودية

التزامات المنافع المحددة
للموظفين
إجمالي االلتزامات
حقوق الملكية

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

رأس المال

92.182

97.649

106.160

112.036

407

296

1.157

1.023

أرباح مبقاه

352.950

402.145

478.749

531.632

إجمالي حقوق الملكية

1.445.539

1.500.089

1.586.066

1.644.691

إجمالي االلتزامات وحقوق
الملكية

4.360.005

4.412.483

4.464.638

4.449.332

احتياطي نظامي
احتياطي تقويم اكتواري

مؤشرات األداء الرئيسية
خدمة الدين

٪49.5

٪50.6

٪51.5

٪52.3

القروض إلى القيمة

٪85.3

٪84.9

٪82.6

٪82.4

الديون إلى الحقوق الملكية

1.9

1.9

1.7

1.6

العائد على األصول

٪0.9

٪1.2

٪1.9

٪1.3

العائد على حقوق الملكية

٪2.8

٪3.6

٪5.4

٪3.6

المصــدر :معلومــات اإلدارة والقوائــم الماليــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة لفتــرة الســتة
اشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م
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ملخص عوامل المخاطرة
ينبغــي علــى كل مســتثمر محتمــل أن يــدرس بعنايــة كافــة المعلومــات المتضمنــة فــي هــذه النشــرة ،خاصــة عوامــل المخاطــرة المحــددة أدنــاه
والمفصلــة فــي القســم («( )2عوامــل المخاطــرة») ،قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة وأنشطتها
المخاطر المرتبطة باستراتيجية الشركة.المخاطر المرتبطة بالسيولة.المخاطر المرتبطة بهوامش الربح.المخاطر المرتبطة بااللتزامات المحتملة.المخاطر المرتبطة بعمليات بيع محافظ الشركة التمويلية.المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة في الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وتجديدها.المخاطر المرتبطة بكفاية رأس المال.المخاطر المرتبطة باستحقاقات الضريبة والزكاة المحتملة.المخاطر المرتبطة بزيادة الديون المشكوك في تحصيلها.المخاطر المرتبطة بنظم تقنية المعلومات واألمن اإللكتروني (السيبراني).المخاطر المرتبطة بخدمات األطراف األخرى.المخاطر المرتبطة بالتصنيفات االئتمانية.المخاطر المرتبطة بالرافعة المالية.المخاطر المرتبطة بأنظمة وسياسات وإجراءات المخاطر.المخاطر المرتبطة بحدوث فجوة بين استحقاق الموجودات والمطلوبات.المخاطر المرتبطة بالتغطية التأمينية.المخاطر المرتبطة بالعوامل الموسمية المتعلقة بإيرادات الشركة.المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بمتطلبات التوطين.المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين وأخطائهم.مخاطر االئتمان.المخاطر التشغيلية.المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل.المخاطر المرتبطة باالعتماد على اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين.المخاطر المرتبطة بحماية االسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية للشركة.المخاطر المرتبطة بقدرة الشركة على الحصول على تمويل مستقبلي.المخاطر المرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل.المخاطر المرتبطة بالتنفيذ على الضمانات المقدمة من العمالء.المخاطر المرتبطة بانخفاض قيمة األصول المقدمة كضمانات.-مخاطر تعثر العمالء وعدم قدرتهم على السداد.

المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية
المخاطر المرتبطة بالتقلبات في السوق العقاري.المخاطر المرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وغيرها من اللوائح األخرى ذات العالقة.المخاطر المرتبطة بإجراءات التقاضي.المخاطر المرتبطة بسجل ملكية الصكوك.المخاطــر المرتبطــة بتفســير المبــادئ الشــرعية المتعلقــة بعقــود اإلجــارة قبــل حصــول الشــركة علــى ترخيــص مزاولــة نشــاط التمويــل العقــاريمــن البنــك الســعودي المركــزي.
المخاطر المرتبطة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة.-المخاطر المرتبطة بصعوبة تسييل االستثمارات العقارية.
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نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة التي تتأثر بالمخاطر االقتصادية في المملكة.المخاطر المرتبطة بالمنافسة ِوح ّدتها.
المخاطر المرتبطة بااللتزام بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات وتنظيمات البنك المركزي.المخاطر المرتبطة برسوم األراضي البيضاء.المخاطر المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية.المخاطر المرتبطة بتغيير آلية احتساب الزكاة والدخل.المخاطر المرتبطة بفرض األنظمة واللوائح الجديدة التي تؤثر على تنفيذ الشركة لعملياتها.المخاطر المرتبطة بوقوع الكوارث الطبيعية وتفشي األوبئة.-المخاطر المرتبطة بالنمو المستقبلي لقطاع التمويل غير المصرفي.

المخاطر المرتبطة باألسهم المطروحة
المخاطر المرتبطة بالسوق والتقلب والتذبذب المحتمل في سعر األسهم.المخاطر المرتبطة بنقص الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة.المخاطر المرتبطة بنقص الطلب على أسهم الشركة.المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح.المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة.المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق.المخاطر المرتبطة بتوزيع أرباح األسهم والقيود المفروضة من قبل الممولين على توزيع األرباح.-المخاطر المرتبطة بإصدار أسهم جديدة في المستقبل.
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 -1التعريفات والمصطلحات
المصطلح

التعريف

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقيــة التعهــد بتغطيــة الطــرح التــي تــم إبرامهــا بيــن الشــركة والمســاهمين البائعيــن ومتعهــد التغطيــة فيمــا
يتعلــق بالطــرح.

الشركة

الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010241934وتاريــخ 1428/12/22هـ
(الموافق 2008/01/01م).

اإلجارة

منتــج تمويلــي مصمــم لتمويــل العمــاء الراغبيــن بشــراء عقــارات مــن طــرف ثالــث ،حيــث تقــوم الشــركة بشــراء
العقــار مــن مالــك العقــار (طــرف ثالــث) وتســجيل صــك الملكيــة باســم الشــركة (الممــول) ثــم تأجيــره علــى
العميــل (المقتــرض) لمــدة معينــة مقابــل دفعــات إيجاريــة مــع وعــد العميــل بالهبــة فــي نهايــة الفتــرة اإليجاريــة
بموجــب عقــد اإلجــارة مــع الوعــد بالهبــة ،وفــي نهايــة المــدة اإليجاريــة وبعــد اســتيفاء كامــل الدفعــات اإليجاريــة
يتــم نقــل ملكيــة العقــار وإفــراغ الصــك للعميــل كهبــة للعميــل مقابــل وفائــه بســداد األجــرة المســتحقة.

اإلجارة الموصوفة بالذمة

منتــج تمويلــي مصمــم لتمويــل العقــارات قيــد اإلنشــاء أو وحــدات البيــع علــى الخارطــة حيــث يتــم شــراء العقــار
مــن المالــك (المطــور) علــى دفعــات مرتبطــة بالمراحــل اإلنشــائية ونســبة اإلنجــاز فــي البنــاء ،وتأجيــره علــى
العميــل إجــارة موصوفــة بالذمــة مــع الوعــد بالهبــة فــي نهايــة المــدة اإليجاريــة ،يتــم إفــراغ صــك الوحــدة
العقاريــة باســم الشــركة بعــد آخــر دفعــة مــن دفعــات شــراء الوحــدة وذلــك عنــد اكتمــال العقــار وصــدور الصــك،
يقــوم العميــل بدفــع عربــون خــال فتــرة التمويــل مــا قبــل اســتالمه للوحــدة وتعتبــر كدفعــة إيجاريــة مقدمــة عنــد
تســلمه للوحــدة ويســتمر بســداد الدفعــات اإليجاريــة وذلــك حتــى نهايــة الفتــرة اإليجاريــة المتفــق عليهــا ،علــى
أن يتــم نقــل ملكيــة العقــار وإفــراغ الصــك للعميــل كهبــة مقابــل وفائــه بســداد األجــرة المســتحقة.

االستصناع

منتــج تمويلــي مصمــم لتمويــل المشــاريع العقاريــة ومشــاريع البيــع علــى الخارطــة للمطوريــن العقارييــن حيــث
يتــم تمويــل المطــور عــن طريــق قيــام الشــركة بشــراء الوحــدات العقاريــة تحــت اإلنشــاء مــن المطــور وتأجيرهــا
عليــه إجــارة موصوفــة بالذمــة مــع الوعــد بالهبــة ،يتــم تســجيل صــك المشــروع باســم الشــركة كضمــان لســداد
االلتزامــات الماليــة والدفعــات اإليجاريــة مــن المطــور ،وعنــد ســداد المطــور كافــة الدفعــات اإليجاريــة يتــم نقــل
ملكيــة العقــار للمطــور وصــك ملكيــة الوحــدة العقاريــة عــن طريــق الهبــة.

منتج تمويل البناء الذاتي

منتــج تمويلــي معتمــد مــن الهيئــة الشــرعية لتمويــل األفــراد الراغبيــن بالحصــول علــى ســيولة نقديــة لبنــاء عقــار
بصيغــة المرابحــة .حيــث يقــدم العميــل تقري ـ ًرا هندس ـ ًيا وتكلفــة البنــاء المتوقعــة لبنــاء العقــار وبعــد التقييــم
االئتمانــي يتــم منــح العميــل مبلــغ تمويلــي إجمالــي يصــرف لــه علــى دفعــات مرتبطــة بالمراحــل اإلنشــائية
ونســبة اإلنجــاز للبنــاء .حيــث تقــوم الشــركة بشــراء أســهم أو ســلع وتبيعهــا علــى العميــل أو يفــوض العميــل
الشــركة بــأن تشــتري تلــك الســلع وتبيعهــا بالنيابــة عنــه للحصــول علــى الســيولة .ويكــون العقــار مرهــون للشــركة
لحيــن تســوية كافــة المســتحقات التمويليــة.

البيع على الخارطة

منتــج تمويلــي معتمــد مــن الهيئــة الشــرعية لتمويــل العمــاء الراغبيــن بالحصــول علــى تمويــل لتملــك عقــارات
تحــت اإلنشــاء مــن قبــل مطوريــن معتمديــن بصيغــة اإلجــارة.

تمويل الرهن العقاري

منتــج تمويلــي معتمــد مــن الهيئــة الشــرعية لتمويــل العمــاء الراغبيــن بالحصــول علــى ســيولة نقديــة ،مقابــل
رهــن عقــارات مملوكــة لهــم بصيغــة اإلجــارة .تقــوم الشــركة بشــراء العقــار مــن العميــل وســداد قيمتــه وتســجيل
صــك الملكيــة باســم الشــركة (الممــول) ثــم تأجيــره علــى العميــل (المقتــرض) لمــدة معينــة مقابــل دفعــات إجــارة
مــع وعــد العميــل بتملــك العقــار فــي نهايــة فتــرة اإلجــارة بموجــب عقــد اإلجــارة .وفــي نهايــة مــدة اإلجــارة وبعــد
اســتيفاء كامــل دفعــات اإلجــارة يتــم نقــل ملكيــة العقــار وإفــراغ الصــك للعميــل كهبــة مقابــل وفائــه بســداد
األجــرة المســتحقة.

عقود دون حق الرجوع أو
عقد دون حق رجوع

عقــد يتحمــل فيــه المقــرض أو مشــتري المحفظــة مخاطــر عــدم الســداد مــن قبــل العمــاء المقترضيــن.
ويتحمــل المقــرض أو مشــتري المحفظــة هــذه المخاطــر بشــكل مباشــر ،وال يمكنــه المطالبــة بالســداد أو
االســتحواذ علــى األصــول ألي طــرف غيــر محــدد فــي عقــد القــرض أو بائــع المحفظــة أو الشــركة.
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المصطلح
العمالء من األفراد
سايبور أو

SAIBOR

سايبور  +أو +

SAIBOR

التعريف
ً
وأيضــا المقيميــن فــي حــال
األشــخاص الطبيعييــن ،ويســمح للشــركة تمويــل األشــخاص مــن المواطنيــن
حصولهــم علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات ذو العالقــة.
سعر الفائدة بين البنوك السعودية.
سعر الفائدة بين البنوك السعودية باإلضافة إلى هامش ربح الجهة الممولة أو البنوك.

قيمة القرض إلى قيمة
األصل أو
« »Loan to Valueأو
()LTV

هــي نســبة مســتخدمة مــن قبــل البنــوك وشــركات التمويــل لتمثيــل حــد نســبة التمويــل مــن قيمــة األصــل العقاري
الممــول .ويتــم حســابها مــن خــال قســمة مبلــغ التمويــل علــى قيمــة األصــل العقــاري الممــول.

الفائدة الثابتة

نسبة الفائدة التي تبقى ثابتة طيلة فترة التمويل.

الفائدة المتغيرة

نسبة الفائدة التي تتغير إذا تغير مؤشر الفائدة األساسي المرتبط بها مثل السايبور.

مقايضات معدل الربح أو
()Profit Rate Swaps

مشــتق مالــي إســامي للتحــوط ضــد التقلــب فــي أســعار معــدالت الفائــدة وهــي اتفاقيــة بيــن طرفيــن مقابليــن
يتــم فيــه تبــادل تدفــق واحــد مــن مدفوعــات التمويــل المســتقبلية بأخــرى بنــا ًء علــى مبلــغ أساســي محــدد .عــاد ًة
مــا تتضمــن مبــادالت ســعر الفائــدة (ســايبور) تبــادل ســعر فائــدة ثابــت بســعر (أو معــدل) متغيــر ،أو العكــس،
وذلــك لتقليــل أو زيــادة التعــرض للتقلبــات فــي أســعار الفائــدة أو للحصــول علــى ســعر فائــدة أقــل بشــكل
هامشــي ممــا كان ممك ًنــا بــدون المبادلــة.

إجمالي الناتج المحلي

إجمالــي الناتــج المحلــي (وهــو أشــمل مقيــاس كمــي إلجمالــي النشــاط االقتصــادي فــي الدولــة ،ويمثــل القيمــة
النقديــة لجميــع البضائــع والخدمــات المنتجــة داخــل الحــدود الجغرافيــة للدولــة علــى مــدى فتــرة زمنيــة
معينــة).

إجمالي الناتج المحلي
للفرد

مقياســا لمتوســط دخــل الفــرد فــي دولــة مــا (ويتــم
نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ،وهــو مــا يمثــل
ً
حســابه بقســمة إجمالــي الناتــج المحلــي علــى عــدد الســكان).

اإلدراج

إدراج األوراق الماليــة فــي الســوق ســواء فــي الســوق الرئيســية أو الســوق الموازيــة ،أو حيــث يســمح ســياق
النــص بذلــك تقديــم طلــب إلــى الســوق إلدراج األوراق الماليــة.

نموذج طلب االكتتاب

التــي تســتخدم مــن قبــل الجهــات المشــاركة لتســجيل طلباتهــم فــي أســهم الطــرح خــال فتــرة بنــاء ســجل
األوامــر .ويشــمل هــذا المصطلــح (حســب الحــال) نمــوذج طلــب االكتتــاب اإللحاقــي عنــد تغييــر النطــاق
الســعري.

األسهم

 100.000.000ســهم فــي الشــركة والمدفوعــة بالكامــل ،بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية
للســهم الواحــد.

أسهم الطرح

 30.000.000سهم عادي في الشركة.

أعضاء المجلس

أعضاء مجلس إدارة الشركة.

األقارب أو عائلة الفرد

الزوج والزوجة واألوالد القصر.

أمين السر

أمين سر مجلس اإلدارة.

اإلدارة

إدارة الشركة.

شخص

أي شخص طبيعي ،أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.
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التعريف

المصطلح
عضو مجلس اإلدارة

يشمل أعضاء مجلس إدارة الشركة.

الجمعية العامة

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة و  /أو الجمعيــة العامــة العاديــة ،وتعنــي "الجمعيــة العامــة" أي جمعيــة عامــة
للشــركة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وف ًقا للنظام األساس.

الجمعية العامة غير
العادية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي تعقد وفقا للنظام األساسي.
األشخاص غير المذكورين أدناه:

الجمهور

1.تابعي المصدر.
2.المساهمين الكبار في المصدر.
3.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
4.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
5.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
6.أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
7.أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
8.األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــاً ويملكــون مجتمعيــن ( )٪5أو أكثــر مــن فئــة األســهم المــراد
إدراجهــا.

الجهات المستلمة

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤها في الصفحة (ك) من هذه النشرة.

تعليمات بناء سجل
األوامر وتخصيص
األسهم في االكتتابات
األولية

تعليمــات بنــاء ســجل األوامــر وتخصيــص األســهم فــي االكتتابــات األوليــة الصــادرة بنــاء علــى قــرار مجلــس
الهيئــة رقــم 2016-94-2بتاريــخ 1437/10/15هـــ الموافــق 2016/07/20م المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة
الســوق الماليــة رقــم  2019-102-3وتاريــخ 1441/01/18هـــ (الموافــق 2019/09/17م).

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للشركة.

رئيس المجلس

رئيس مجلس إدارة الشركة.

ريال أو ر.س

الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

سعر الطرح

(**) ريال سعودي لكل سهم.

السنة المالية

هي السنة المالية للشركة والتي تبدأ من  1يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة مالية.

السوق ،السوق المالية أو
تداول

شركة السوق المالية السعودية (تداول) أو السوق المالية السعودية.

السوق الرئيسية

الســوق التــي تُتــداول فيهــا األســهم المســجلة والمطروحــة بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات
المســتمرة.

مؤسسة سوق مالية

الشخص المرخص له للقيام بأعمال األوراق المالية من قبل هيئة السوق المالية.

الجريدة الرسمية

صحيفة أم القرى ،وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة.

الطرح

الطرح العام ألسهم الطرح.
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التعريف

المصطلح

يشــمل مصطلــح «طــرف ذو عالقــة» أو «أطــراف ذوي عالقــة» فــي هــذه النشــرة وبموجــب قائمــة المصطلحــات
المســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم
 2004-11-4وتاريــخ 1425/08/20هـــ (الموافــق 2004/10/04م) ،والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق
الماليــة رقــم  2021-22-2وتاريــخ 1442/07/12هـــ (الموافــق 2021/02/24م) ،علــى مــا يلــي:

طرف ذو عالقة

 .أتابعي المصدر.
.بالمساهمين الكبار في المصدر.
 .جأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.
 .دأعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
هـ .أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
و .أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) أعاله.
ز .أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) أعاله.
وألغــراض الفقــرة (ز) ،يقصــد بـــ «الســيطرة» القــدرة علــى التأثيــر علــى أفعــال أو قــرارات شــخص آخــر ،بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر ،منفــرداً أو مجتمع ـاً مــع قريــب أو تابــع ،مــن خــال أي مــن اآلتــي( :أ) امتــاك نســبة
تســاوي  ٪30أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت فــي شــركة( .ب) حــق تعييــن  ٪30أو أكثــر مــن أعضــاء الجهــاز
اإلداري ،وتفســر كلمــة «المســيطر» وفق ـاً لذلــك.
وف ًقــا لتعليمــات بنــاء ســجل األوامــر وتخصيــص األســهم فــي االكتتابــات األوليــة ،فــإن الفئــات التــي يحــق لهــا
المشــاركة فــي عمليــة بنــاء ســجل األوامــر هــي:

الفئات المشاركة أو
الجهات المشاركة

 .أالصناديــق العامــة والخاصــة التــي تســتثمر فــي األوراق الماليــة المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية إذا
كانــت شــروط وأحــكام الصنــدوق تتيــح لهــا بذلــك ،مــع االلتــزام باألحــكام والقيــود المنصــوص عليهــا فــي
الئحــة صناديــق االســتثمار وتعليمــات بنــاء ســجل األوامــر.
.باألشــخاص المرخــص لهــم مــن قبــل الهيئــة بالتعامــل فــي األوراق الماليــة بصفــة أصيــل ،مــع االلتــزام
باألحــكام المنصــوص عليهــا فــي قواعــد الكفايــة الماليــة عنــد تقديــم اســتمارة طلــب المشــاركة.
 .جعمــاء شــخص مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة فــي ممارســة أعمــال اإلدارة وفقـاً لألحــكام والقيــود المنصوص
عليهــا فــي تعليمــات بنــاء ســجل األوامر.
 .داألشــخاص االعتبارييــن الذيــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز
اإليــداع .ويشــمل ذلــك األشــخاص االعتبارييــن األجانــب الذيــن يجــوز لهــم االســتثمار فــي الســوق التــي
ســتدرج فيهــا أســهم المصــدر ،مــع مراعــاة ضوابــط اســتثمار الشــركات المدرجــة فــي الســوق المنصــوص
عليهــا فــي تعميــم الهيئــة رقــم ( )05158/6وتاريــخ 1435/8/11هـــ (الموافــق 2014/6/9م) الصــادر بنــاء
علــى قــرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2014 – 28 -9وتاريــخ  1435/7/20هـــ (الموافــق 2014/5/19م).
هـــ .الجهــات الحكوميــة ،وأي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،أو ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا
الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
ً
و .الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
ز .الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

فترة الحظر

الفتــرة التــي ال يجــوز لكبــار المســاهمين فيهــا التصــرف فــي أي مــن أســهمهم لمــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ بــدء
تــداول األســهم فــي الســوق.

فترة الطرح لألفراد

الفتــرة التــي تبــدأ فــي يــوم ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـــ (الموافــق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م) وتســتمر لمــدة ( )٣أيــام شــاملة يــوم
إغــاق االكتتــاب يــوم ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـــ (الموافــق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م).

طلب تسجيل وطرح

أي طلب يقدم إلى الهيئة لتسجيل و/أو طرح أوراق مالية من أي نوع.
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المصطلح
المتقدمون بطلبات
االكتتاب

التعريف
المؤسسات المكتتبة والمكتتبون األفراد.
أعــدت القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ  31ديســمبر 2018م ،واإليضاحــات
المرفقــة بهــا والتــي تــم إدراجهــا فــي أجــزاء أخــرى مــن هــذه النشــرة قــد تــم إعدادهــا وفقـاً للمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة (« )»IFRSالمعدلــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي ( )SAMAوالتــي تتــم مراجعتهــا مــن
قبــل المحاســب القانونــي للشــركة كــي بــي ام جــي لالستشــارات المهنيــة.

القوائم المالية

أعــدت القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة بتاريــخ  31ديســمبر 2019م و 2020م
والقوائــم األوليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م واإليضاحــات المرفقــة بهــا
والتــي تــم إدراجهــا فــي أجــزاء أخــرى مــن هــذه النشــرة قــد تــم إعدادهــا وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة (« )»IFRSالمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة
الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين (« )»SOCPAوالتــي تتــم مراجعتهــا مــن قبــل المحاســب القانونــي للشــركة
كــي بــي ام جــي لالستشــارات المهنيــة.

قواعد اإلدراج

قواعــد اإلدراج الموافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم ( )2017–123-3بتاريــخ 1439/4/9هـ
(الموافــق 2017/12/27م) ،والمعدلــة بموجــب قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2021-22-1وتاريــخ
1442/07/12هـــ (الموافق 2021/02/24م).

قواعد طرح األوراق
المالية وااللتزامات
المستمرة

قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب
القــرار رقــم  2017-123-3وتاريــخ 1439/04/09هـــ (الموافــق 2017/12/27م) بنــا ًء علــى نظــام الســوق
الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 30/وتاريــخ 1424/06/02هـــ ،والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئة الســوق
الماليــة رقــم  2019-104-1وتاريــخ 1441/02/01هـــ (الموافــق 2019/09/30م) .والمعدلــة بقــرار مجلــس
هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2021-7-1وتاريــخ 1442/06/01هـــ (الموافــق 2021/01/14م).

كبار التنفيذيين

أعضاء اإلدارة العليا للشركة ،كما هو محدد في الجدول رقم (( )5-5اإلدارة التنفيذية للشركة).

الئحة حوكمة الشركات

الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم  2017-16-8بتاريــخ
1438/05/16هـــ (الموافــق 2017/02/13م) ،والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم  2021-7-1وتاريــخ
1442/06/01هـــ (الموافــق 2021/01/14م) ومــا يــرد عليهــا مــن تعديــات.

اللجان

اللجنة التنفيذية ،ولجنة إدارة المخاطر واالئتمان ،ولجنة الترشيحات والمكافآت ،ولجنة المراجعة.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة والمعتمد من الجمعية العامة.

م

ميالدي.

متعهد التغطية

شركة الرياض المالية.

المحاسب القانوني

كي بي ام جي لالستشارات المهنية.

مجلس اإلدارة أو
المجلس

مجلس إدارة الشركة.

مجلس التعاون

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
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التعريف

المصطلح
مدير االكتتاب

شركة الرياض المالية.

مدير سجل اكتتاب
المؤسسات

شركة الرياض المالية.

المرابحة

منتــج تمويلــي مصمــم لتمويــل العمــاء الراغبيــن بشــراء عقــار مــن طــرف ثالــث ،حيــث تقــوم الشــركة بشــراء
العقــار مــن مالكــه ثــم بيعــه علــى العميــل مقابــل أقســاط بهامــش ربــح معلــوم وثابــت طــوال فتــرة التمويــل بموجب
عقــد المرابحــة ،يتــم تســجيل الصــك باســم العميــل ورهنــه بقيمــة التمويــل لصالــح الشــركة وذلــك كضمــان
لســداد العميــل لألقســاط التمويليــة ،وعنــد االنتهــاء مــن ســداد كامــل األقســاط التمويليــة تتــم إزالــة الرهــن
مــن الصــك.

المساهمون

حملة األسهم في أي وقت.

كبار المساهمين

كل شخص يملك ( )٪5أو أكثر من أسهم الشركة.

المساهمون البائعون

المســاهمون فــي الشــركة والتــي تــرد أســماؤهم ونســب ملكيتهــم فــي الجــدول رقــم (« )1-4هيــكل الملكيــة
المباشــرة فــي الشــركة قبــل الطــرح وبعــده» والذيــن ســيبيعون جــز ًءا مــن أســهمهم فــي الطــرح.

المستثمر األجنبي
المؤهل

مســتثمر أجنبــي مؤهــل وفقـاً للقواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق
الماليــة المدرجــة لالســتثمار فــي األوراق الماليــة المدرجــة .ويتــم تقديــم طلــب التأهيــل إلــى شــخص مرخــص
لــه ليقــوم بتقييــم الطلــب وقبولــه وفقـاً للقواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي
األوراق الماليــة المدرجــة.

مستشار دراسة السوق
والقطاع

شركة البصائر العربية لخدمات التسويق المحدودة (فورسايت).

المستشار القانوني

مكتب محمد أحمد الضبعان وشركاه للمحاماة واالستشارات القانونية.

المستشار المالي

الرياض المالية.

المستشارون

مستشارو الشركة فيما يتعلق باالكتتاب ،والذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ط ،ي) من هذه النشرة.

المصدر

الشركة.

()SOCPA

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA

معايير المحاسبة الدولية
()IFRS

معاييــر المحاســبة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة .وتتمثــل معاييــر المحاســبة
الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين بمعاييــر المحاســبة الدوليــة باإلضافــة
إلــى بعــض المتطلبــات واإلفصاحــات التــي تــم إضافتهــا إلــى بعــض المعاييــر مــن قبــل الهيئــة الســعودية
للمراجعيــن والمحاســبين والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى .وتتضمــن هــذه المعاييــر واإلصــدارات المعاييــر
واإلصــدارات الفنيــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين فيمــا يتعلــق بالمســائل غيــر
المشــمولة فــي معاييــر المحاســبة الدوليــة ،كالمســائل المتعلقــة بالــزكاة.

المكتتبين األفراد

قصــر
األشــخاص الســعوديين الطبيعييــن بمــا فــي ذلــك المــرأة الســعودية المطلقــة أو األرملــة التــي لهــا أوالد ّ
مــن زوج غيــر ســعودي التــي يحــق لهــا أن تكتتــب بأســمائهم ،شــريطة أن تقــدم مــا يثبــت أنهــا مطلقــة أو أرملــة
القصــر ،وأي شــخص طبيعــي غيــر ســعودي مقيــم يملــك حســا ًبا اســتثمار ًيا لــدى
ومــا يثبــت أمومتهــا لــأوالد
ّ
شــخص مرخــص لــه ،باإلضافــة إلــى المســتثمرين الخليجييــن ذوي الشــخصية الطبيعيــة.

المكتتبين

تشمل المكتتبين األفراد والمؤسسات المكتتبة.
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التعريف

المصطلح
الدولة أو المملكة أو
السعودية

المملكة العربية السعودية.

المؤسسات المالية

البنوك وشركات الخدمات المالية.

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

البنك المركزي
السعودي/ساماSAMA /

البنك المركزي السعودي.

نشرة اإلصدار أو النشرة

هذه النشرة المتعلقة بالطرح.

نظام السوق المالية أو
النظام

نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 30/وتاريــخ 1424/06/02هـــ (الموافــق
2003/08/01م) ،ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــات.

نظام التمويل العقاري
والئحته التنفيذية

نظــام التمويــل العقــاري الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )50/وتاريــخ 1433/08/13هـــ ،والئحتــه التنفيذيــة
الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم  1229وتاريــخ 1434/04/10هـــ.

نظام مراقبة شركات
التمويل والئحته التنفيذية

نظــام مراقبــة شــركات التمويــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 51/وتاريــخ 1433/08/13هـــ ،ومــاورد
عليــه مــن تعديــات بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )141وتاريــخ 1440/03/05هـــ ،والئحتــه التنفيذيــة
الصــادرة بقــرار محافــظ البنــك المركــزي الســعودي رقــم /2م ش ت وتاريــخ 1434/04/14هـــ .ومــاورد عليــه
مــن تعديــات بموجــب قــرار معالــي المحافــظ رقــم /66م ش ت بتاريــخ 1439/07/09هـــ .وبموجــب قــرار
معالــي المحافــظ رقــم /72م ش ت بتاريــخ 1440/06/20هـــ .وبموجــب قــرار معالــي المحافــظ رقــم /78م
ش ت بتاريــخ 1440/12/05هـــ ،وبموجــب قــرار معالــي المحافــظ رقــم /85م ش ت بتاريــخ 1441/05/26هـــ.

نظام الشركات

نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )3 /وتاريــخ 1437/01/28هـــ (الموافــق 2015/11/10م)،
ومــا يــرد عليــه مــن تعديــات.

نظام العمل

نظــام العمــل الســعودي الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م )51/وتاريــخ 1426/08/23هـــ (الموافــق
2005/09/27م) ،ومــا ورد عليــه مــن تعديــات بموجب المرســوم الملكي رقــم (م )24/وتاريخ 1434/05/12هـ
(الموافــق 2013/03/24م) وبموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م )46/وتاريــخ  1436/06/05هـــ (الموافــق
2015/03/25م) وبموجب المرســوم الملكي رقم (م )14/وتاريخ 1440/02/22هـ (الموافق 2018/10/31م)
وبموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م )134/وتاريــخ 1440/11/27هـــ (الموافــق 2019/07/30م) وبموجــب
الرســوم الملكــي رقــم (م )5/وتاريــخ 1442/01/07هـــ (الموافــق 2020/08/26م).

نموذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب في األسهم المطروحة.

هـ

هجرية.

الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

وزارة التجارة

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.

لجنة المخالفات
والمنازعات التمويلية

هــي لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات التمويليــة حســب المرســوم الملكــي رقــم (م )51/بتاريــخ
1433/08/13هـــ (الموافــق 2012/07/03م) .واللجنــة المختصــة فــي الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات
والدعــاوى الناشــئة مــن تطبيــق أحــكام نظــام مراقبــة شــركات التمويــل وأحــكام نظــام اإليجــار التمويلــي
والئحتيهمــا والقواعــد والتعليمــات الخاصــة بهمــا.

نظام تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.
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التعريف

المصطلح
الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.

يوم عمل

أي يــوم تكــون فيهــا الجهــات المســتلمة عاملــة فــي المملكــة (باســتثناء يومــي الجمعــة والســبت وأي إجــازات
رســمية).
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 -2عوامل المخاطرة
ينبغــي علــى المســتثمرين المحتمليــن دراســة عوامــل المخاطــرة المبينــة أدنــاه والمعلومــات األخــرى فــي هــذه النشــرة بعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار
اســتثماري فيمــا يتعلــق بأســهم الطــرح .علمـاً بــأن المخاطــر والشــكوك المبينــة أدنــاه هــي تلــك التــي تعتقــد الشــركة حال ًيــا أنهــا قــد تؤثــر عليهــا أو
علــى أي اســتثمار فــي أســهم الطــرح ،وقــد ال تشــمل المخاطــر المبينــة أدنــاه بالضــرورة كافــة المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى الشــركة أو المرتبطــة
باالســتثمار فــي أســهم الطــرح ،بــل مــن الممكــن وجــود مخاطــر وشــكوك أخــرى غيــر معروفــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الوقــت الحالــي ،أو يعتقــد
أعضــاء مجلــس اإلدارة أنهــا غيــر جوهريــة حال ًيــا ،وقــد يكــون مــن شــأن حــدوث أو تحقــق أي مــن هــذه المخاطــر أو الشــكوك التأثيــر ســل ًبا وبشــكل
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وقــد يــؤدي ذلــك إلــى انخفــاض ســعر األســهم وإضعــاف
قــدرة الشــركة علــى توزيــع أربــاح للمســاهمين ،وقــد يــؤدي كذلــك إلــى خســارة المســتثمرين كامــل اســتثمارهم فــي األســهم أو جــز ًءا منــه.
وكمــا يقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنــه علــى حــد علمهــم واعتقادهــم ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة
بخــاف مــا ذكــر فــي هــذا القســم – يمكنهــا أن تؤثــر علــى قــرارات المســتثمرين باالســتثمار فــي أســهم الطــرح .وعلــى كافــة المســتثمرين المحتمليــن
الراغبيــن باالســتثمار فــي أســهم الطــرح تقييــم مخاطــر أســهم الشــركة وطرحهــا بشــكل عــام والبيئــة االقتصاديــة والتنظيميــة التــي تعمــل الشــركة
فيهــا.
–

وال يكــون االســتثمار فــي أســهم الطــرح مالئ ًمــا ســوى للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مخاطــر ومزايــا هــذا االســتثمار ،ومــن لديهــم مــوارد كافيــة
لتحمــل أيــة خســارة ناشــئة عنــه .وينبغــي علــى المســتثمر المحتمــل الــذي لديــه شــكوك حــول اإلجــراءات التــي عليــه اتخاذهــا استشــارة مستشــار
مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة بشــأن االســتثمار فــي أســهم الطــرح.
إن المخاطــر المبينــة أدنــاه غيــر مرتبــة وفق ـاً لترتيــب يعكــس أهميتهــا وتأثيرهــا المتوقــع علــى الشــركة .كمــا قــد تحــدث مخاطــر أخــرى للشــركة
غيــر معلومــة أو تلــك التــي تعتبرهــا الشــركة غيــر جوهريــة فــي الوقــت الراهــن ويكــون لهــا نفــس اآلثــار أو العواقــب الــواردة فــي هــذه النشــرة .وعليــه،
فــإن المخاطــر المبينــة فــي هــذا القســم أو فــي أي قســم آخــر مــن هــذه النشــرة قــد( :أ) ال تشــمل جميــع المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى الشــركة
أو علــى عملياتهــا أو أنشــطتها أو أصولهــا أو األســواق التــي تعمــل فيهــا؛ و/أو (ب) ال تشــمل جميــع المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا االســتثمار فــي
أســهم الطــرح.

 1-2المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة وأنشطتها
 1-1-2المخاطر المرتبطة باستراتيجية الشركة
يعتمــد األداء المســتقبلي للشــركة علــى قدرتهــا فــي تنفيــذ خططهــا التوســعية ،واســتراتيجياتها للنمــو علــى عــدة عوامــل؛ مثــل قــدرة الشــركة علــى
إدارة المخاطــر المرتبطــة بالتوســع فــي أعمالهــا مــن فتــح فــروع جديــدة وإدخــال خدمــات ومنتجــات تمويــل جديــدة وتحســين كفــاءة أنظمتهــا الماليــة
واإلداريــة وتحســين كفــاءة المــوارد البشــرية لديهــا بمــا يتماشــى مــع هــذه التوســعات مــع الحفــاظ علــى المســتوى الحالــي للجــودة .وال تضمــن
الشــركة أن األنظمــة واإلجــراءات والضوابــط المعتمــدة فيهــا أو الموظفيــن العامليــن لديهــا يكفــون لدعــم النمــو والتوســع المســتقبلي .علم ـاً بــأن
محدوديــة الكفــاءات والخبــرات الالزمــة لتقديــم الخدمــات والمنتجــات الجديــدة ســيؤثر ســل ًبا علــى التوســع المســتقبلي للشــركة وبالتالــي يؤثــر ســلباً
علــى نجــاح األعمــال ونتائــج العمليــات والوضــع المالــي للشــركة.
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى إدارة خطــط توســعها بفعاليــة ســيؤدي بــدوره إلــى زيــادة التكاليــف وانخفــاض األربــاح ،وقــد ال
تتمكــن الشــركة مــن إدارة هــذه الخطــط بشــكل يــؤدي إلــى تحقيــق مســتوى الربحيــة المطلــوب .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد ال تنجــح الشــركة فــي
تســويق خدماتهــا الجديــدة أو بيعهــا .وأيضـاً قــد ال تتمكــن الشــركة مــن تنفيــذ خططهــا التوســعية وفقـاً للجــدول الزمنــي المخطــط لــه ،ممــا ســيؤثر
ســل ًبا علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 2-1-2المخاطر المرتبطة بالسيولة
الشــركة معرضــة لمخاطــر الســيولة وذلــك عنــد عــدم توفــر ســيولة كافيــة للشــركة للوفــاء بالتزاماتهــا ،هــذه المخاطــر تقتــرن بالعمليــات التمويليــة
التــي تقــوم بهــا الشــركة ويمكــن أن تــزداد حدتهــا بســبب عــدد مــن العوامــل المحــددة ،ومــن بينهــا أي اختــاف جوهــري فــي تواريــخ االســتحقاق بيــن
موجــودات الشــركة ومطلوباتهــا ،كذلــك اإلفــراط فــي االعتمــاد علــى مصــدر تمويــل معيــن (وهــذا يشــمل علــى تمويــل قصيــر األجــل أو طويــل األجــل)،
أو الظواهــر الســوقية مثــل معضــات الســوق العقــاري الحــادة والكــوارث الكبــرى .هــذا كلــه مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى عــدم قــدرة الشــركة علــى إدارة
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مخاطــر الســيولة ،كأن تصبــح الشــركة غيــر قــادرة ألي ســبب مــن األســباب علــى توفيــر التمويــل أو النقــد المطلــوب والكافــي للوفــاء بالتزاماتهــا،
ممــا ســيؤدي إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 3-1-2المخاطر المرتبطة بهوامش الربح
تنشــأ المخاطــر المتعلقــة بهوامــش الربــح مــن األثــر الناتــج عــن تذبذبهــا ومــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن وجــود اختــاف أو فجــوة فــي مبالــغ
الموجــودات والمطلوبــات واألدوات الماليــة التــي تكــون مســتحقة أو يعــاد تســعيرها خــال فتــرة محــددة .وقــد تــؤدي الزيــادة فــي هامــش الربــح
بشــكل عــام إلــى خفــض الذمــم التمويليــة للشــركة ذات العوائــد الثابتــة ،وبالتالــي زيــادة تكلفــة التمويــل علــى الشــركة .وقــد يترتــب علــى تقلــب
هوامــش الربــح فجــوة فــي إعــادة التســعير بيــن موجــودات ومطلوبــات الشــركة التــي تتأثــر بهوامــش الربــح هــذه ،ممــا ســيؤثر ســلباً علــى دخــل الشــركة
مــن أنشــطة التمويــل العقــاري.

 4-1-2المخاطر المرتبطة بااللتزامات المحتملة
قــد تنشــأ بعــض االلتزامــات المحتملــة علــى الشــركة ،مثــل المخصصــات المحتملــة المتعلقــة بتعامــات التمويــل العقــاري للشــركة ،وتكاليــف وأعبــاء
القضايــا القانونيــة القائمــة أو المحتملــة ضــد الشــركة ،والتكاليــف المتعلقــة بالــزكاة والضرائــب ،باإلضافــة إلــى االلتزامــات المتعلقــة باإليجــارات
التشــغيلية ،وكل هــذه االلتزامــات التــي إذا تــم تحققهــا فإنهــا ســتؤثر ســلباً علــى الوضــع المالــي للشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
المستقبلية.

 5-1-2المخاطر المرتبطة بعمليات عقود بيع محافظ الشركة التمويلية
بتاريــخ 2020/11/10م قامــت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن ببيــع محفظــة عقــارات إلــى الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري بمبلــغ
واحــد وخمســون مليــون وثالثمئــة وخمســة وأربعيــن ألــف ومئــة وثمانيــة وتســعون ريــال وســتة عشــر هللــة  51.345.198.16ريــال ســعودي.
وبتاريــخ 2021/03/30م باعــت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن العقــارات التــي تتملكهــا ضمن محفظتها إلى الشــركة الســعودية إلعــادة التمويل
العقــاري بمبلــغ أربعــة وتســعون مليــون وتســعمئة واثنــان وســتون ألــف وســتمئة وثمــان وثمانيــن ريــال وواحــد وخمســون هللــة 94.962.688.51
ريــال .قــد تضــم العقــود التــي تبرمهــا الشــركة مــع مشــتري محافظهــا التمويليــة علــى بنــود يتــم بموجبهــا تعييــن الشــركة كوكيــل للمشــترين فــي
تحصيــل اإليجــارات طبقـاً لعقــود اإلجــارة مــع عمــاء الشــركة مقابــل أتعــاب تتلقاهــا الشــركة نظيــر قيامهــا بذلــك ،وبهــذا الخصــوص فــإن تعييــن
الشــركة كوكيــل لتحصيــل اإليجــارات والتعامــل مــع العمــاء ومالحقتهــم فــي حــال عــدم التــزام العمــاء ببنــود عقودهــم مــع الشــركة ينطــوي علــى
صالحيــة قــد تســتخدمها الشــركة بطريقــة ال تتفــق مــع المــوكل (البنــك أو شــركة إعــادة التمويــل) أو قــد تتصــرف الشــركة طبقـاً لتعليمــات غيــر
متســقة مــع نصــوص العقــود المعنيــة وهــو مــا قــد يعــرض الشــركة لمخاطــر النــزاع القانونــي مــع المــوكل أو مــع عمالئهــا ،ونظــراً لطبيعــة هــذه العقــود
المتعلقــة ببيــع العقــارات ومــا ينشــأ مــن التزامــات تجــاه الشــركة فيمــا يخــص أقســاط التمويــل ،فإنــه فــي حــال نشــأ نــزاع بيــن أطــراف العقــد أو
مــع عمــاء الشــركة قــد يصــدر حكــم ليــس بصالــح الشــركة .وعليــه فــإن تبلــور تلــك المخاطــر قــد يتســبب فــي تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال
الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 6-1-2المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة في الحصول على التراخيص والتصاريح
والشهادات الالزمة وتجديدها
تخضــع الشــركة لعــدد مــن القوانيــن واللوائــح التــي تتطلــب منهــا الحصــول علــى التراخيــص والتصاريــح الالزمــة مــن الجهــات التنظيميــة المختصــة
فــي المملكــة حتــى تتمكــن مــن ممارســة أنشــطتها وتقديــم منتجــات تمويليــة .وتحتفــظ الشــركة حاليـاً بعــدد مــن التراخيــص والشــهادات والتصاريــح
والموافقــات المتعلقــة بأنشــطتها ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،موافقــة البنــك المركــزي الســعودي ،ترخيــص وزارة االســتثمار
وشــهادات الســجل التجــاري التــي حصلــت عليهــا الشــركة مــن وزارة التجــارة ،وشــهادة عضويــة الغرفــة التجاريــة ،وشــهادة تســجيل العالمــة
التجاريــة ورخــص البلديــة وتصاريــح الدفــاع المدنــي ،وشــهادات الســعودة ،واشــتراكات التأمينــات االجتماعيــة ،والتســجيل لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة
والضريبــة والجمــارك (بمــا فــي ذلــك التســجيل واإلقــرارات ألغــراض تتعلــق بضريبــة القيمــة المضافــة) .وتظــل هــذه التراخيــص والتصاريــح ســارية
بشــكل مســتمر مــن خــال التــزام الشــركة بالقوانيــن واللوائــح التــي تنظــم مثــل هــذه التصاريــح والتراخيــص .وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن االلتــزام
باألنظمــة واللوائــح التــي تحكــم هــذه التراخيــص والتصاريــح ،فقــد ال تتمكــن الشــركة مــن تجديدهــا أو الحصــول علــى تراخيــص إضافيــة قــد تكــون
الزمــة لتوســعها فــي المســتقبل .وقــد يــؤدي عــدم تمكــن الشــركة مــن االلتــزام بشــروط التراخيــص والتصاريــح المتعلقــة بنشــاطها إلــى إلغــاء مثــل
هــذه التراخيــص والتصاريــح أو تعــرض الشــركة للغرامــات الماليــة .وبالتالــي ،فــإن إلغــاء أو فقــدان أي ترخيــص أو تصريــح بســبب عــدم االلتــزام
بالقوانيــن واللوائــح قــد يــؤدي إلــى وقــف أعمــال الشــركة وتعطلهــا ،ممــا يــؤدي إلــى أثــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا
ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية .تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــدى الشــركة مجموعــة مــن التراخيــص المنتهيــة والتــي يجــب تجديدهــا تجنبـاً

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

26

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

ألي مخالفــات أو عقوبــات قــد تصــدر عليهــا أو قــد تمنــع الشــركة مــن ممارســة أعمالهــا ونشــاطاتها بشــكل كامــل .وتفيــد الشــركة بأنهــا فــي طــور
تحديــث جميــع الرخــص والشــهادات المنتهيــة .يرجــى مراجعــة القســم («( )6-12التراخيــص والموافقــات والشــهادات الحكوميــة»).

 7-1-2المخاطر المرتبطة بكفاية رأس المال
تخضــع الشــركة لعــدد مــن المتطلبــات واللوائــح المرتبطــة بالمــاءة الماليــة وكفايــة رأس المــال ،حيــث تخضــع الشــركة لمتطلبــات كفايــة رأس المــال
التــي يفرضهــا البنــك المركــزي الســعودي .وقــد تحــد لوائــح المــاءة مــن أنشــطة الشــركة وتزيــد مــن تكلفــة مزاولــة أعمالهــا ،باإلضافــة إلــى ذلــك،
فــإن عــدم التــزام الشــركة بهــذه المتطلبــات التنظيميــة قــد يعــرض الشــركة لقيــود وعقوبــات وغرامــات مختلفــة ،كمــا قــد يــؤدي عــدم تمكــن الشــركة
مــن الحفــاظ علــى المســتويات المطلوبــة مــن كفايــة رأس المــال حالي ـاً أو مســتقب ً
ال إلــى عــدم تمكــن الشــركة مــن تقديــم خدماتهــا ،وســيكون ألي
مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
كمــا قــد يتطلــب هــذا النــوع مــن المخاطــر أن تقــوم الشــركة بتغييــر أســلوب إدارة أعمالهــا فــي حــال تراجعــت نســب كفايــة رأس مــال الشــركة إلــى
مســتوى قريــب مــن الحــد األدنــى للمســتويات التنظيميــة أو المســتويات الداخليــة الخاصــة بالشــركة ،وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا
وعلــى المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا وقيمــة محفظتهــا االئتمانيــة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 8-1-2المخاطر المرتبطة باستحقاقات الضريبة والزكاة المحتملة
قدمــت الشــركة إقــرارات الــزكاة وحصلــت علــى شــهادات مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك لجميــع الســنوات مــن تاريــخ تأسيســها
وحتــى عــام 2020م .كمــا قامــت الشــركة بدفــع الــزكاة المســتحقة فــي المواعيــد المحــددة ،وقامــت الشــركة بتســديد جميــع المطلوبــات الزكويــة
لهــذه الفتــرة .وفــي حــال نشــأت مطالبــات لســنوات ســابقة ســيؤثر ذلــك علــى وضــع الشــركة المالــي .كمــا قامــت المملكــة بإصــدار نظــام ضريبــة
القيمــة المضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ  1ينايــر 2018م .و فــي عــام 2020م ،تــم زيــادة قيمــة الضريبــة المضافــة إلــى  ٪15علــى عــدد مــن
المنتجــات والخدمــات تشــمل خدمــات ماليــة تقدمهــا الشــركة وذلــك حســب مــا هــو وارد فــي النظــام ،إن أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لهــذا النظــام
مــن قبــل إدارة الشــركة أو موظفيهــا ســوف يُعـ ّرض الشــركة لغرامـ ٍ
ـات أو عقوبــات أو يــؤدي إلــى اإلضــرار بســمعتها ممــا ســيزيد أيضـاً مــن التكاليــف
والمصاريــف التشــغيلية ،وهــو مــا يمكــن أن يقلــل مــن الوضــع التنافســي للشــركة ومســتوى الطلــب علــى منتجاتهــا وخدماتهــا ،ممــا ســيكون لــه تأثيــر
ســلبي علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 9-1-2المخاطر المرتبطة بزيادة الديون المشكوك في تحصيلها
بلغــت مخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مبلــغ ( )79.101ألــف ريــال ســعودي فــي عــام  2018و مبلــغ ( )90.325ألــف ريــال ســعودي
فــي عــام 2019م .بينمــا بلغــت ( )97.825ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي عــام 2020م ، .وفــي حــال تباطــؤ النمــو االقتصــادي فقــد ال يتمكــن األفــراد
والشــركات مــن تســديد ديونهــم ،حيــث يشــير الســجل االئتمانــي للعديــد مــن العمــاء المحتمليــن ســوا ًء مــن األفــراد أو الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة إلــى أنهــم معرضــون لمخاطــر ،ممــا ســيزيد مــن احتماليــة ارتفــاع قيمــة الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا ،وفــي مثــل هــذه الحــاالت
ســتلجأ الشــركة إمــا إلــى القضــاء ،ممــا ســيكلف الشــركة مصاريــف إضافيــة ،األمــر الــذي يعنــي أن الشــركة ســتتكبد خســائر ناتجــة عــن عمليــات
إعــادة جدولــة المديونيــات ،أو ســترفع قيمــة المخصصــات التــي يتوجــب عليهــا تجنيبهــا لتغطيــة قيمــة الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا ،ممــا
ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أربــاح الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 10-1-2المخاطر المرتبطة بنظم تقنية المعلومات واألمن اإللكتروني (السيبراني)
يعتمــد أداء الشــركة وعملياتهــا بدرجــة كبيــرة ،علــى فاعليــة أنظمــة تقنيــة المعلومــات لديهــا وقدرتهــا علــى تحقيــق أهــداف الشــركة وإنجــاز عــدد
كبيــر مــن المعامــات دون تأخيــر أو أخطــاء أو أعطــال جوهريــة .وتعتمــد الشــركة علــى نظــام تقنــي خــاص بهــا للتعامــل مــع معظــم منتجاتهــا
وعملياتهــا .وتســتخدم الشــركة عــدداً مــن أنظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة وتشــغيل أعمالهــا بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،التمويــل
واالئتمــان والمتابعــة والجــودة والمحاســبة والجوانــب الماليــة.
إن أنظمــة تقنيــة المعلومــات فــي الشــركة معرضــة للتلــف بســبب الفيروســات اإللكترونيــة والكــوارث غيــر المتوقعــة وهجمــات االختــراق أو القرصنــة
اإللكترونيــة وتعطــل األجهــزة أو البرامــج وتذبذبــات فــي التيــار الكهربائــي وغيرهــا مــن االضطرابــات واألعطــال المماثلــة .وإذا فشــلت هــذه األنظمــة
فــي العمــل بالمســتوى المتوقــع منهــا ألي ســبب مــن األســباب ،أو حــدث أي خــرق أمنــي ،مــع عــدم ضمــان الشــركة بــأن أعمالهــا لــن تتعطــل أو تتأثــر
بصــورة ســلبية فــي حالــة حــدوث خلــل جزئــي أو كلــي فــي أي مــن أنظمتهــا الرئيســة ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تعطــل أعمــال الشــركة وتقليــل فعاليــة
وكفــاءة عملياتهــا وزيــادة التكاليــف وفقــدان المعلومــات الهامــة ،ممــا ســيؤثر ســلباً علــى ســامة البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة للشــركة وأعمالهــا ونتائــج
عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية .كمــا أن وجــود أي ضعــف فــي نظــام الضوابــط الداخليــة قــد يتســبب فــي وجــود أخطــاء تشــغيلية
أو ماليــة أو حــاالت احتيــال مالــي أو غيــره ،والتــي تؤثــر ســلباً علــى ربحيــة الشــركة وســمعتها.
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ال يوجــد ضمــان وال غطــاء تأمينــي بــأن أعمــال الشــركة لــن تتعطــل أو تتأثــر بصــورة ســلبية فــي حالــة حــدوث عطــل أو خلــل جزئــي أو كلــي فــي
أي مــن أنظمــة تقنيــة المعلومــات الرئيســة ،أو فــي حالــة تعــرض الشــركة لهجمــات إلكترونيــة قــد تضــر بأمنهــا اإللكترونــي (الســيبراني) .قــد تــؤدي
الهجمــات أو األعطــال اإللكترونيــة أيضـاً إلــى فقــدان الشــركة لبعــض أو كل بياناتهــا الخاصــة بالمعامــات التــي أبرمتهــا الشــركة قبــل وقــوع مثــل
هــذه الهجمــات أو األعطــال اإللكترونيــة.
وحيــث أن المجتمــع الرقمــي لــه توقعــات عاليــة بخصــوص تجربــة العمــاء الخاليــة مــن العيــوب وتأميــن اســتمرار غيــر منقطــع للخدمــات والحمايــة
الفعالــة للبيانــات الشــخصية وذات الطبيعــة الحساســة .كمــا وتعــد الخدمــات اإللكترونيــة مهمــة اســتراتيج ًيا للقطاعيــن العــام والخــاص وفيمــا
يتعلــق باالقتصــاد .وهــذا يتطلــب حمايــة للمعلومــات والتعامــات ذات الطبيعــة الحساســة ،وبالتالــي التأكيــد علــى الثقــة بقطــاع التمويــل ككل فــي
المملكــة .وعليــه قــام البنــك المركــزي الســعودي بتبنــي قواعــد لتمكيــن مؤسســات التمويــل المنظمــة مــن قبــل البنــك للقيــام بشــكل فعــال بتحديــد
المخاطــر المتعلقــة باألمــن اإللكترونــي (الســيبراني) ومعالجــة وإدارة هــذه المخاطــر بشــكل صحيــح وفعــال علــى أن يكــون االلتــزام بهــا علــى مراحــل،
مــن أجــل المحافظــة علــى حمايــة المعلومــات والخدمــات اإللكترونيــة .كمــا وألــزم البنــك المركــزي الســعودي جميــع الشــركات الماليــة المنظمــة مــن
قبلهــا بالبــدء باعتمــاد هــذه القواعــد وف ًقــا للمراحــل الــواردة فيهــا .وبالتالــي يتوجــب علــى الشــركة اعتمــاد هــذه القواعــد وتطبيقهــا ،ومــع أن الشــركة
ملتزمــة بالبنــود اإللزاميــة حتــى تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه إال أنــه ال يوجــد أي ضمــان بــأن الشــركة ستســتطيع االســتمرار فــي تحقيــق المراحــل
األخــرى المطلوبــة فــي هــذه القواعــد ممــا ســيؤثر علــى اســتمرار ترخيصهــا مــن قبــل ســاما والــذي ســيؤثر ســل ًبا علــى عملياتهــا.

 11-1-2المخاطر المرتبطة بخدمات األطراف األخرى
تقــوم الشــركة بالتعاقــد مــع مــزودي الخدمــات مــن أطــراف أخــرى مــن وقــت آلخــر ،بمــا فــي ذلــك ،تقييــم األصــول وخدمــات االستشــارات القانونيــة
ووكالء التحصيــل ،وأعمــال المراجعــة الداخليــة ،باإلضافــة إلــى خدمــات أخــرى مثــل صيانــة األنظمــة واألجهــزة الخاصــة بتقنيــة المعلومــات
والخدمــات المســاندة األخــرى .إن قــدرة الشــركة علــى التحكــم فــي جــودة وآليــة تقديــم الخدمــات مــن قِ بــل مــزودي الخدمــات مــن األطــراف
األخــرى محــدودة ،وقــد تكــون الشــركة مســؤولة عــن أي تقصيــر فــي الخدمــات ناتــج عــن أعمــال مقدمــي الخدمــات .وال تضمــن الشــركة نجاحهــا
فــي الحصــول علــى خدمــات مســتمرة وعاليــة الجــودة مــن مــزودي الخدمــات مــن األطــراف األخــرى ،وســتتأثر أعمــال الشــركة وســمعتها ونتائجهــا
نتيجــة ألي خلــل فــي الخدمــات التــي تحصــل عليهــا مــن مقدمــي الخدمــات أو األطــراف األخــرى التــي يتــم االســتعانة بهــم.

 12-1-2المخاطر المرتبطة بالتصنيفات االئتمانية
تعــد التصنيفــات االئتمانيــة عام ـ ً
ا هام ـاً فــي تحديــد تكلفــة التمويــل ،حيــث تعكــس التصنيفــات االئتمانيــة آراء وكاالت التصنيــف بالشــركات مــن
حيــث قــوة المركــز المالــي واألداء التشــغيلي والوضــع االســتراتيجي والقــدرة علــى الوفــاء بااللتزامــات ،وقــد تكــون بعــض العوامــل التــي تؤثــر علــى
التصنيفــات االئتمانيــة خارجــة عــن ســيطرة الشــركات.
وحيــث أن الشــركة فــي الوقــت الحالــي غيــر مصنفــة مــن قبــل أي وكالــة تصنيــف ائتمانــي ،فإنــه فــي حــال أصبحــت الشــركة مطالبــة بالحصــول علــى
تصنيــف ائتمانــي فــي المســتقبل ،فإنــه قــد يتغيــر التصنيــف مــن وقــت آلخــر إمــا باالنخفــاض أو االرتفــاع ،وفــي حــال انخفــض التصنيــف االئتمانــي،
فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى زيــادة تكاليــف التمويــل والتأثيــر ســلباً علــى ســيولة الشــركة واحتماليــة قيــام المقرضيــن بفــرض شــروط وأحــكام إضافيــة
علــى أي مــن اتفاقيــات التمويــل أو إعــادة التمويــل التــي تبرمهــا الشــركة فــي المســتقبل ،ممــا ســيؤثر علــى هوامــش أربــاح الشــركة وأعمالهــا ونتائــج
عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة ووضعهــا المالــي.

 13-1-2المخاطر المرتبطة بالرافعة المالية
هنــاك عــدد مــن العوامــل الهامــة التــي قــد تســاهم فــي قــدرة الشــركة علــى زيــادة الرافعــة الماليــة ،مثــل انخفــاض تكلفــة التمويــل والحصــول علــى
تصنيــف ائتمانــي مرتفــع مــن وكاالت التصنيــف االئتمانــي (فــي حــال حصولهــا علــى تصنيــف ائتمانــي فــي المســتقبل) .وفــي حالــة زادت الرافعــة
الماليــة للشــركة نتيجــة لألســباب المذكــورة أعــاه أو ألســباب أخــرى ،فقــد ال تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا فــي أوقــات األزمــات الماليــة،
ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
كمــا يمكــن أن تشــكل الزيــادة فــي الرافعــة الماليــة خطــراً علــى الوضــع المالــي العــام للشــركة ومالءتهــا الماليــة ،إذ مــن الممكــن أن تــؤدي الخســائر
المســجلة إلــى ارتفــاع مطلوبــات الشــركة مقارنــة بموجوداتهــا ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى المركــز المالــي للشــركة ،وبالتالــي زيــادة تكلفــة
التمويــل مــن البنــوك إضافــة إلــى تخفيــض التصنيــف االئتمانــي مــن وكاالت التصنيــف االئتمانــي (فــي حــال حصولهــا علــى تصنيــف ائتمانــي فــي
المســتقبل) ،ممــا ســوف يؤثــر ســلباً علــى ربحيــة الشــركة وعلــى أعمالهــا ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 14-1-2المخاطر المرتبطة بأنظمة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر
إن سياســات إدارة المخاطــر تعتمــد علــى مالحظــة الســلوك التاريخــي للســوق ،ولذلــك ،فــإن هــذه السياســات قــد ال تتمكــن مــن التنبــؤ بدقــة
المخاطــر المحتملــة مســتقبلًا والتــي قــد تكــون أكبــر مــن تلــك التــي تــم اســتنتاجها مــن خــال الوســائل التاريخيــة ،وفــي ظــل النقــص فــي البيانــات
المتوفــرة ،فــإن هــذه المعلومــات قــد ال تكــون دقيقــة أو كاملــة أو محدثــة أو لــم يتــم تقييمهــا علــى الوجــه الصحيــح فــي جميــع الحــاالت ،وقــد ال تكــون
سياســات الشــركة وإجراءاتهــا وضوابطهــا الداخليــة فعالــة تما ًمــا فــي جميــع األحــوال والظــروف األمــر الــذي ســيؤدي إلــى حصــول الشــركة علــى
معلومــات غيــر وافيــة لكــي تقــوم بتقديــر تعرضهــا للمخاطــر وفــق أســس صحيحــة ،ونتيجــة لذلــك ،فــإن ارتفــاع مســتوى المخاطــر التــي تتعــرض لهــا
الشــركة نتيجــة لذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى مركزهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية.

 15-1-2المخاطر المرتبطة بحدوث فجوة بين استحقاق الموجودات والمطلوبات
تواجــه الشــركة مخاطــر حــدوث فجــوة فــي الســيولة بســبب اســتحقاق موجوداتهــا ومطلوباتهــا علــى فتــرات غيــر متطابقــة ،حيــث تغطــي الشــركة
جــزء مــن متطلبــات التمويــل مــن خــال قــروض تحصــل عليهــا تكــون متوســطة وقصيــرة األجــل ،فــي المقابــل ،معظــم القــروض التــي تمنحهــا الشــركة
لعمالئهــا هــي قــروض طويلــة األجــل .وبالتالــي ،فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة إضافيــة أو تجديــد التســهيالت
االئتمانيــة الحاليــة فــي الوقــت المناســب وبطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى حــدوث فجــوة بيــن اســتحقاق الموجــودات
والمطلوبــات ،وهــذا بــدوره ســيؤثر ســل ًبا علــى عمليــات الشــركة وربحيتهــا ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
كمــا ســيؤدي الســداد المبكــر للقــروض مــن قبــل العمــاء إلــى حــدوث فجــوة بيــن اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات ،ممــا يؤثــر علــى عمليــات
الشــركة وربحيتهــا ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 16-1-2المخاطر المرتبطة بالتغطية التأمينية
تحتفــظ الشــركة بأنــواع مختلفــة مــن وثائــق التأميــن لتغطيــة أعمالهــا وأصولهــا ،غيــر أنــه قــد ال يكــون لــدى الشــركة جميــع الوثائــق التأمينيــة
االختياريــة المهمــة ألعمالهــا وأصولهــا ،أو ال يكــون لديهــا الغطــاء التأمينــي الكافــي فــي كل الحــاالت ،أو أنــه ال يغطــي جميــع المخاطــر التــي قــد
تتعــرض لهــا الشــركة .كمــا أنــه مــن الممكــن أن تقــع أحــداث فــي المســتقبل ال تكــون الشــركة مؤمنــة ضدهــا بشــكل يغطــي الخســائر المحتملــة ،أو
قــد ال تكــون مؤمنــة ضدهــا علــى اإلطــاق .وال يوجــد أي ضمــان أن وثائــق التأميــن الخاصــة بالشــركة ســتظل متاحــة بشــروط مقبولــة تجار ًيــا ،أو
ســتظل متاحــة علــى اإلطــاق .فــإن أ ًيــا مــن هــذه األحــداث أو الظــروف أو وقــوع حــدث غيــر مؤمــن عليــه للشــركة ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري
علــى أعمــال وأصــول الشــركة وأوضاعهــا الماليــة ونتائــج أعمالهــا وأصولهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية (ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول وثائــق التأميــن،
يرجــى مراجعــة القســم («( )8-12وثائــق التأميــن»)).

 17-1-2المخاطر المرتبطة بالعوامل الموسمية المتعلقة بإيرادات الشركة
إن طبيعــة عمليــات الشــركة ،بشــكل عــام ،قــد تجعلهــا عرضــة للتقلبــات الموســمية خاصــة خــال فتــرات اإلجــازة الصيفيــة واإلجــازات الرســمية
واألعيــاد .وبالتالــي ،قــد تتأثــر إيــرادات الشــركة بالتقلبــات الموســمية وتغيــرات العــرض والطلــب علــى خدماتهــا ،ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 18-1-2المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بمتطلبات التوطين
يعتبــر االلتــزام بمتطلبــات التوطيــن متطل ًبــا نظام ًيــا بالمملكــة بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات العاملــة فــي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك الشــركة،
بتوظيــف نســبة معينــة مــن الموظفيــن الســعوديين بيــن مجمــوع موظفيهــا والمحافظــة علــى تلــك النســبة .وتتفــاوت نســب التوطيــن باختــاف أنشــطة
الشــركات .عل ًمــا بــأن الشــركة ملتزمــة حال ًيــا بمتطلبــات التوطيــن ومصنفــة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة فــي برنامــج نطاقــات.
وقــد تواجــه الشــركة فــي حــال عــدم االلتــزام بمتطلبــات التوطيــن غرامــات أو عقوبــات تفرضهــا الجهــات الحكوميــة كتعليــق طلبــات تأشــيرات العمــل
ونقــل الكفالــة للعامليــن غيــر الســعوديين ،والحرمــان مــن تقديــم المناقصــات والحصــول علــى القــروض الحكوميــة ،وقــد ال تســتطيع الشــركة مواصلــة
توظيــف النســبة المطلوبــة مــن الســعوديين والمحافظــة عليهــا ،وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد ال تتمكــن الشــركة مــن توظيــف العــدد المطلــوب مــن
الموظفيــن الســعوديين أو األجانــب دون تكبــد تكاليــف إضافيــة ،والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا (لمزيــد مــن المعلومــات ،فضـلًا راجــع القســم (« )2-12-5التوطيــن»).
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 19-1-2المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين وأخطاؤهم
قــد يــؤدي ســوء ســلوك الموظــف أو خطــأه إلــى إخــال الشــركة بالنظــام ،ممــا يــؤدي لفــرض عقوبــات علــى الشــركة مــن قبــل الجهــة المختصــة
تختلــف باختــاف الســلوك أو الخطــأ أو تحمــل مســؤولية ماليــة أو اإلضــرار بســمعة الشــركة بشــكل كبيــر .ومــن صــور ســوء الســلوك والخطــأ مــا
يلــي:
إساءة استخدام بيانات العمالء.الدخول في أعمال غش أو تضليل أو احتيال أو خداع أو ممارسات أخرى مخلة أو غير الئقة أثناء تسويق خدمات ومنتجات الشركة.عــدم االلتــزام باألنظمــة أو الضوابــط واإلجــراءات الداخليــة المعمــول بهــا ،بمــا فــي ذلــك عــدم توثيــق المعامــات بشــكل صحيــح وف ًقــاللوثائــق والعمليــات الموحــدة لــدى الشــركة (أو عــدم أخــذ المشــورة القانونيــة المناســبة فيمــا يتعلــق بالوثائــق غيــر الموحــدة ،حســبما تقتضيــه
السياســات الداخليــة للشــركة) ،أو عــدم الحصــول علــى اإلذن أو التصريــح الداخلــي الــازم.
مخالفة سياسة السلوك المهني الخاصة بالشركة.وعنــد حــدوث حــاالت ســوء الســلوك مــن قبــل الموظفيــن أو صــدور أخطــاء منهــم ،فســيكون لذلــك تأثي ـ ًرا ســلب ًيا جوهر ًيــا علــى ســمعة وأعمــال
الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 20-1-2مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي إخفــاق العميــل بالوفــاء بالتزامــه تجــاه الشــركة وف ًقــا للشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا ،دون وجــود ضمانــات كافيــة
لــدى الشــركة لتغطيــة ذلــك االلتــزام ،ممــا يكبــد الشــركة خســارة ماليــة قــد تكــون مســاوية لحجــم االلتــزام.
وتــزداد المخاطــر االئتمانيــة نتيجــة التدهــور العــام فــي األوضــاع االقتصاديــة المحليــة أو العالميــة أو فــي النظــام المالــي بشــكل عــام ،وقــد تؤثــر
أي مــن هــذه العوامــل علــى قيمــة أصــول الشــركة وإمكانيــة تحصيلهــا ممــا يتطلــب زيــادة مخصصــات الشــركة للديــون المعدومــة والمشــكوك فــي
تحصيلهــا مقابــل قيمــة األصــول التمويليــة والضمانــات.
إذا أخفقــت الشــركة فــي الحفــاظ علــى الجــودة االئتمانيــة لعملياتهــا التمويليــة ،فســوف ترتفــع المخصصــات التــي تغطــي خســائر عمليــات التمويــل
وســوف ترتفــع مســتويات التعثــر فــي الســداد وشــطب الديــون ،وهــي أمــور ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
وعندمــا تكــون الشــركة بصــدد اتخــاذ قــرار حــول مــا إذا كانــت ســتمنح ائتما ًنــا للعمــاء ،فــإن الشــركة تعتمــد علــى المعلومــات المقدمــة إليهــا
مــن جانــب العمــاء ومــزودي الخدمــات ،كذلــك القوائــم الماليــة والبيانــات الماليــة األخــرى لقطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،وقــد تعتمــد
الشــركة ً
أيضــا علــى بعــض اإلقــرارات بشــأن دقــة واكتمــال تلــك المعلومــات ،بينمــا تعتمــد علــى تقاريــر مراجعــي الحســابات المســتقلين فيمــا يتعلــق
بالقوائــم الماليــة .وفــي حــال تزويــد الشــركة بمعلومــات غيــر دقيقــة أو مضللــة أو ناقصــة بشــكل جوهــري بشــأن الوضــع االئتمانــي للعميــل المعنــي،
فقــد يكــون لذلــك تأثيــر علــى قــدرة الشــركة علــى إدارة مخاطــر االئتمــان بفعاليــة ،ممــا ســيؤثر ســل ًبا علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 21-1-2المخاطر التشغيلية
تنتــج المخاطــر التشــغيلية والخســائر المترتبــة عليهــا بســبب االحتيــال (الخارجــي أو الداخلــي) ،أو أخطــاء الموظفيــن ،أو عــدم توثيــق المعامــات
علــى الوجــه الصحيــح وف ًقــا للمتطلبــات النظاميــة ووفــق سياســة الشــركة الداخليــة ،أو عــدم الحصــول علــى الموافقــات الداخليــة الالزمــة ،أو عــدم
االلتــزام بالمتطلبــات التنظيميــة واتبــاع أفضــل الممارســات فــي القطــاع ،أو أعطــال األنظمــة واألجهــزة التقنيــة ،أو الكــوارث الطبيعيــة ،أو فشــل
األنظمــة الخارجيــة .وســيترتب علــى وقــوع أي مــن هــذه األحــداث تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
المســتقبلية .وفــي حــال قامــت الشــركة بفقــدان أي مســتندات مهمــة تخــص معامــات العمــاء أو موافقــات نظاميــة فــإن ذلــك ســيؤثر علــى عمليــات
الشــركة بشــكل ســلبي ،وكذلــك احتماليــة التأثيــر علــى قــدرة الشــركة علــى االلتــزام بالمتطلبــات النظاميــة ذات العالقــة ممــا ســيؤثر ســل ًبا علــى
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 22-1-2المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل
أبرمــت الشــركة العديــد مــن اتفاقيــات التمويــل والتســهيالت االئتمانيــة مــع البنــوك المعنيــة (فضـ ً
ا راجــع القســم (« )6-7-12اتفاقيــات التمويــل»
مــن هــذه النشــرة) ،وال يوجــد ضمــان علــى قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد االســتحقاق ممــا يعــد إخــاالً باالتفاقيــات المبرمــة،

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

30

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

وبالتالــي يحــق للبنــوك إلغــاء أو إنهــاء التســهيالت االئتمانيــة ومطالبــة الشــركة بســداد كامــل المديونيــة فــو ًرا ممــا يؤثــر ســل ًبا علــى أعمــال الشــركة
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وقدرتهــا علــى االقتــراض والتمويــل وتنفيــذ خططهــا المســتقبلية.

 23-1-2المخاطر المرتبطة باالعتماد على اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين
تعتمــد عمليــات الشــركة الحاليــة وخططهــا المســتقبلية ونجاحهــا علــى خبــرات وكفــاءات إدارتهــا العليــا والموظفيــن الرئيســيين الذيــن بــدأوا العمــل
مــع الشــركة منــذ فتــرة طويلــة ،بمــا فــي ذلــك كبــار التنفيذييــن والموظفيــن المؤهليــن اآلخريــن ،ممــن لديهــم خبــرة واســعة وعالقــات قويــة فــي
خدمــات العقــار .وليــس هنــاك مــا يؤكــد بــأن الشــركة ســتتمكن مــن ضمــان اســتمرارية خدمــات موظفيهــا أو مــن رفــع مســتوى مهاراتهــم .كمــا أن
الشــركة تعمــل فــي مجــال متخصــص ودقيــق وتعتمــد علــى كفــاءات ومهــارات نــادرة ذات تعليــم وتدريــب عالييــن وخبــرات تخصصيــة دقيقــة .وتعتمــد
الشــركة علــى عمليــة توظيــف دقيقــة لشــغر هــذه المناصــب والتــي تتطلــب حصــول موافقــة البنــك المركــزي الســعودي علــى قبــول المرشــحين لهــذه
المناصــب.

 24-1-2المخاطر المرتبطة بحماية االسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية للشركة
تعتمــد الشــركة فــي تســويق خدماتهــا ومنتجاتهــا علــى اســمها الــذي ينعكــس فــي شــعارها ،والــذي يدعــم أعمالهــا ومركزهــا التنافســي ،ويمنحهــا
تميــزاً واضح ـاً فــي الســوق بيــن العمــاء .تمتلــك الشــركة عالمتــان تجاريتــان مســجلتان باســمها ،األولــى بشــهادة تســجيل رقــم 1442010776
وتســري حمايتهــا حتــى 1452/04/02هـــ (الموافــق 2030/08/02م) .و الثانيــة بشــهادة تســجيل رقــم  1442010779وتســري حمايتهــا حتــى
1452/04/02هـــ (الموافــق 2030/08/02م) .وفــي حــال مــا إذا فشــلت الشــركة فــي حمايــة عالمتهــا التجاريــة بشــكل فعــال عنــد تجديــد شــهادة
التســجيل أو تتبــع العالمــات المشــابهة ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى قيمتهــا ،ممــا ينعكــس ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا
المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 25-1-2المخاطر المرتبطة بقدرة الشركة على الحصول على تمويل مستقبلي
إن قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل المناســب تعتمــد بشــكل كبيــر علــى عوامــل داخليــة وخارجيــة متعــددة قــد يشــترطها المقرضيــن او
تفرضهــا الظــروف االقتصاديــة العامــة .بخصــوص مــا يتعلــق بالعوامــل الداخليــة للشــركة فمــن ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،المركــز المالــي
للشــركة ،وحجــم الديــون القائمــة مقارنــة بحجــم أصولهــا وحقــوق الملكيــة وهــو مــا يعــرف بمســتوى الرفــع المالــي ،والتدفقــات النقديــة المتوقعــة
للشــركة ومركــز الشــركة االئتمانــي ،ونتائــج أعمــال الشــركة ،ورغبــة الجهــات الممولــة فــي تمويــل القطاعــات التــي تعمــل بهــا الشــركة وقــدرة الشــركة
علــى تقديــم الضمانــات الكافيــة للحصــول علــى التســهيالت المطلوبــة.
كمــا تعتمــد قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل علــى عوامــل أخــرى خارجيــة منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،أســعار الفائــدة الســائدة
وقــت الحصــول علــى تمويــل ،الوضــع االقتصــادي العــام ،بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالتضخــم والقــدرة الشــرائية لالفــراد ،وتوجهــات أســعار العقــار
ونجــاح البرامــج الحكوميــة المتعلقــة باإلســكان ،ووضــع األســواق الماليــة والســيولة النقديــة المتوفــرة لــدى الجهــات الممولــة والبنــوك التجاريــة
وتوجهــات البنــك المركــزي ،وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن الحصــول علــى التمويــل الــازم لتمويــل أعمالهــا المســتقبلية بشــكل كامــل أو بشــكل جزئــي،
وهــو مــا يؤثــر جوهري ـاً علــى قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ اســتراتيجيتها وتحقيــق أهدافهــا ،كمــا أن حصــول الشــركة علــى التمويــل الــازم ولكــن
بشــروط غيــر تفضيليــة أو بتكلفــة أعلــى مــن توقعــات الشــركة ســيحد مــن عوامــل األعمــال ذات الصلــة والتدفقــات النقديــة .وبنــا ًء علــى ذلــك فــإن
عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى تمويــل أو حصولهــا عليــه لكــن بشــروط غيــر مناســبة لهــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال
الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 26-1-2المخاطر المرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل
تعتمــد الشــركة فــي أعمالهــا علــى الحصــول علــى التمويــل ،وهوامــش الربــح المتعلقــة بالتمويــل تعتمــد بشــكل كبيــر علــى توافــر الســيولة لــدى
المقرضيــن وأســعار الفائــدة البنكيــة المرتبطــة بمؤشــر الســايبور ( ،)SAIBORفعلــى ســبيل المثــال فــإن ترتيــب تمويــل المرابحــة يعتمــد علــى أن
يبنــى هامــش الربــح علــى أســاس تثبيــت ســعر الســايبور لمــدد طويلــة تمتــد إلــى فتــرة التمويــل الممنــوح للشــركة ممــا قــد ينتــج عنــه تكلفــة أعلــى
للتمويــل مــن أشــكال التمويــل األخــرى التــي تكــون فيهــا أســعار الســايبور ( )SAIBORمتغيــرة طبقـاً لألســعار الســائدة بالقطــاع المصرفــي أو أعلــى
مــن أشــكال التمويــل األخــرى التــي تكــون فيهــا أســعار الســايبور ( )SAIBORمثبتــه لفتــرات قصيــرة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن موجــة االرتفــاع فــي أســعار الفائــدة االمريكيــة والتــي عــادة مــا تؤثــر مباشــرة علــى أســعار الســايبور نظــراً الرتبــاط ســعر
صــرف الريــال بالــدوالر والتوســع فــي برامــج الســندات والصكــوك الحكوميــة والتــي قــد تتســبب فــي ارتفــاع أســعار الفائــدة المحليــة .إن ارتفــاع
تكلفــة التمويــل وعــدم قــدرة الشــركة علــى توفيــر بدائــل تمويليــة مناســبة أو تمريــر آثــار االرتفــاع إلــى عمالئهــا مــن خــال منتجاتهــا التمويليــة يؤثــر
بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 27-1-2المخاطر المرتبطة بالتنفيذ على الضمانات المقدمة من العمالء
تتضمــن بنــود الشــركة التمويليــة مــع عمالئهــا علــى بنــود يقــوم العمــاء بنــا ًء عليهــا بتقديــم ضمانــات لتغطيــة التزاماتهــم فــي ســداد التمويــل المقــدم
لهــم مــن قبــل الشــركة ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،الســندات ألمــر والضمانــات الشــخصية.
وعليــه ،فــإن فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة التنفيــذ علــى الضمانــات المقدمــة مــن العمــاء أو فــي حــال تغييــر فــي األدوات النظاميــة الممنوحــة
لقضــاة التنفيــذ مثــل الحجــز أو إيقــاف الخدمــات أو منــع الســفر وغيرهــا فــي ســبيل التنفيــذ علــى الضمانــات المقدمــة مــن قبــل العمــاء ،فــإن ذلــك
سيتســبب فــي تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 28-1-2المخاطر المرتبطة بانخفاض قيمة األصول المقدمة كضمانات
تتركــز عمليــات الشــركة بتقديــم التمويــل العقــاري للعمــاء ،وعليــه فــإن جميــع التســهيالت والقــروض المقدمــة مــن الشــركة تكــون مضمونــة
برهــن عقــاري  .٪100وفــي كل األحــوال قــد تنخفــض قيمــة أنــواع معينــة مــن الضمانــات بســبب المخاطــر التشــغيلية ،وطبيعــة األصــل والظــروف
االقتصاديــة والســوقية الســلبية .وقــد تتعــرض الشــركة لخســائر محتملــة بســبب االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات المضمونــة لصالحهــا أو بســبب
التأخيــر فــي تســييل مثــل هــذه الضمانــات عنــد تعثــر المقترضيــن ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 29-1-2مخاطر تعثر العمالء وعدم قدرتهم على السداد
قــد يتعثــر عمــاء الشــركة مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة عــن الوفــاء بالتزاماتهــم تجاههــا لعــدة عوامــل ،نتيجــة اإلفــاس أو فــرض شــروط
جديــدة مــن قبــل الجهــات التشــريعية للقطاعــات العاملــة فيهــا أو المنافســة الشــديدة أو فقــدان عالقــات تعاقديــة وغيرهــا مــن التأثيــرات التــي قــد
ال يســتطيع العمــاء التكيــف معهــا بســرعة ممــا يــؤدي إلــى الضغــط علــى هوامــش ربحهــم وســيولتهم وزيــادة تكاليفهــم التشــغيلية بحيــث يواجهــون
صعوبــات بســداد التزاماتهــم تجــاه الشــركة.
كمــا قــد يتعثــر عمــاء الشــركة مــن األفــراد عــن الوفــاء بالتزاماتهــم تجاههــا لعــدة عوامــل مثــل فقــدان كل أو بعــض مصــادر الدخــل أو التغييــرات
علــى الحوافــز والبــدالت أو انخفــاض الرواتــب والمزايــا العماليــة.
فــي تاريــخ 1439/12/07هـــ (الموافــق 2018/08/18م) بــدأ تطبيــق نظام اإلفالس الصادر بالمرســوم الملكــي رقم (م )50/وتاريخ 1439/05/28هـ
(الموافــق 2018/02/14م) .ويهــدف النظــام إلــى تنظيــم إجــراءات اإلفــاس مثــل التســوية الوقائيــة ،وإعــادة التنظيــم المالــي ،والتصفيــة ،والتســوية
الوقائيــة لصغــار المدينيــن ،بجانــب إعــادة التنظيــم المالــي لصغــار المدينيــن ،والتصفيــة لصغــار المدينيــن ،إضافــة إلــى التصفيــة اإلداريــة .مــن
الممكــن أن تنطبــق بعــض قواعــد نظــام اإلفــاس علــى شــريحة مــن عمــاء الشــركة مــن األفــراد وهــم يشــكلون قاعــدة العمــاء األكبــر ،وهــذا مــن
شــأنه أن يعيــق الشــركة مــن تحصيــل مســتحقاتها ومزاحمــة دائنيــن آخريــن مــن أجــل تحصيــل مســتحقاتها وبالتالــي عــدم اســتردادها لجميــع
مديونياتهــا ،وممــا ســيؤثر علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 2-2المخاطر المرتبطة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية
 1-2-2المخاطر المرتبطة بالتقلبات في السوق العقاري
تعتمــد ربحيــة الشــركة بصــورة أساســية علــى النشــاط العقــاري وازديــاد الطلــب علــى منتجــات التمويــل العقــاري .وقــد شــهد القطــاع العقــاري فــي
المملكــة عــدة تقلبــات ســواء فــي أســعار العقــارات أو معــدالت اإليجــار وذلــك نتيجــة لعوامــل اقتصاديــة كبــرى بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالسياســات
الحكوميــة الداعمــة لإلســكان وتقليــل االعتمــاد علــى المصــادر النفطيــة .وتتأثــر أعمــال الشــركة بتلــك التقلبــات بشــكل مباشــر حيــث يــؤدي انخفــاض
الطلــب علــى المنتجــات العقاريــة دون توقعــات الشــركة إلــى تكبــد الخســائر أو خفــض هوامــش ربحهــا وعليــه ،فــإن التقلبــات الجوهريــة غيــر المواتية
فــي القطــاع العقــاري ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن التقلبــات الغيــر مواتيــة فــي أســعار العقــارات ،أو أي ظــروف اقتصاديــة أخــرى غيــر مواتيــة فــي القطــاع العقــاري ،قــد ينتــج
عنــه عــزوف العمــاء عــن شــراء العقــار أو االســتثمار ومــن ذلــك مــا يتعلــق بتأجيــل قــرار الشــراء أو االســتثمار إلــى حيــن اســتقرار الســوق وهــذا
مــن شــأنه أن يشــكل ضغطـاً علــى الشــركة لتخفيــض أســعار تمويلهــا ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا
المســتقبلية.
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 2-2-2المخاطــر المرتبطــة بلوائــح مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وغيرهــا مــن اللوائــح
األخــرى ذات العالقــة
يجــب أن تلتــزم الشــركة بأنظمــة ولوائــح مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وغيرهــا مــن اللوائــح األخــرى ذات العالقــة .وتنــص هــذه األنظمــة
واللوائــح علــى أن تقــوم الشــركة بعــدة أمــور منهــا ،اعتمــاد وتنفيــذ سياســات وإجــراءات «اعــرف عميلــك» وإبــاغ الســلطات المختصــة بالمعامــات
المثيــرة للشــك .وال تســتطيع الشــركة أن تضمــن أن أنظمتهــا وسياســاتها المطبقــة لرصــد ومنــع اســتخدام شــبكتها ألنشــطة غســل األمــوال مــن
قبــل األفــراد أو المنظمــات المرتبطــة باإلرهــاب أو أي أنشــطة أخــرى غيــر مشــروعة ســتكون قويــة بمــا يكفــي لضمــان أن الشــركة فــي حالــة التــزام
دائــم بجميــع هــذه األنظمــة واللوائــح المختلفــة .قــد تــؤدي أي دعــاوى مســتقبلية بشــأن اإلخــال بمثــل هــذه األنظمــة أو اللوائــح إلــى فــرض غرامــات
وعقوبــات .كذلــك ،قــد يــؤدي اإلخــال أو حتــى االدعــاءات بوقــوع مخالفــات إلــى أثــر ســلبي علــى ســمعة الشــركة ،وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل
تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 3-2-2المخاطر المرتبطة بإجراءات التقاضي
قــد تتعــرض الشــركة فــي ســياق ممارســة أعمالهــا لقضايــا ودعــاوى تتعلــق بعملياتهــا بشــكل عــام وال تضمــن الشــركة عــدم وقــوع نــزاع بينهــا وبيــن
أطــراف أخــرى تتعامــل معهــا ،ممــا قــد يــؤدي إلــى رفــع قضايــا لــدى الجهــات القضائيــة المختصــة ســواء مــن الشــركة أو ضــد الشــركة .نتيجــة
لذلــك ،قــد تكــون الشــركة عرضــة لمطالبــات قضائيــة مــن هيئــات وإدارات حكوميــة وتحقيقــات بمــا فيهــا ســياق التشــريعات الجديــدة علــى
القطــاع فــي المملكــة .وبطبيعــة الحــال ،ال يمكــن للشــركة توقــع نتائــج تلــك المطالبــات فــي حــال حدوثهــا ،كمــا ال تضمــن الشــركة أن ال يكــون لتلــك
المطالبــات تأثيــر جوهــري علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا .كمــا أن الشــركة ال تســتطيع أن تتوقــع بشــكل دقيــق حجــم تكلفــة
الدعــاوى واإلجــراءات القضائيــة التــي يمكــن أن تقيمهــا أو تقــام ضدهــا أو النتائــج النهائيــة لتلــك الدعــاوى أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا
تتضمنــه مــن تعويضــات وجــزاءات ،وبالتالــي فــإن أي نتائــج ســلبية لمثــل هــذه القضايــا ســوف تؤثــر ســلبا علــى الشــركة.
لــدى الشــركة أربعــة وخمســين ( )54مطالبــة مرفوعــة أمــام لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات التمويليــة حيــث تكــون الشــركة مدعــى
عليهــا .تــم رفــع المطالبــات بشــكل أساســي لتصحيــح بعــض بنــود اتفاقياتهــم مــع الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن .وهــذه المطالبــات ال تعــد
مطالبــات ماليــة محــددة كــون الغــرض منهــا هــو تعديــل بعــض بنــود العقــود التمويليــة المبرمــة مــع الشــركة .وقامــت الشــركة برفــع  144دعــوى إخــاء
عقــاري ضــد العمــاء المتعثريــن .باإلضافــة إلــى ذلــك تحتفــظ الشــركة بـــ  185ســند إذنــي بمبلــغ  89.492.876ريــال ســعودي وهــي قيــد المعالجــة
أمــام محكمــة التنفيــذ .ولمزيــد مــن المعلومــات راجــع الجــدول رقــم («( )13-12ملخــص الدعــاوى القائمــة ضــد الشــركة لــدى لجنــة الفصــل فــي
المخالفــات والمنازعــات التمويليــة كمــا فــي  2021/06/28م»).
(لمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء مراجعــة قســم رقــم («( )14-12المطالبــات والدعــاوى القضائيــة»)) وحيــث أن للشــركة تعامــات مــع أطــراف عديــدة
فهــي عرضــة لمخاطــر إقامــة الدعــاوى القضائيــة مــن جهــات مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك عمــاء التمويــل أو األطــراف المتعاقــدة أو الهيئــات التنظيميــة
أو الموظفيــن أو المشــغلين ومــاك العقــارات التــي تســتخدمها الشــركة.
كمــا أن األحــكام والقــرارات الصــادرة فــي تلــك الدعــاوى ،فــي حــال لــم تكــن لصالــح الشــركة ســيترتب عليهــا تحمــل الشــركة لتكاليــف كبيــرة وهــو مــا
ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وعملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية (للمزيــد مــن التفاصيــل حــول الدعــاوى
القضائيــة الخاصــة بالشــركة ،يرجــى مراجعــة القســم (« )3-14-12الدعــاوى القضائيــة»).
كذلــك ،يمكــن للشــركة رفــع الدعــاوى والمطالبــات واإلجــراءات القضائيــة األخــرى الســترداد المبالــغ مــن عمالئهــا .قــد تكــون مثــل هــذه النزاعــات
حــول مبالــغ كبيــرة ،وال يوجــد أي ضمــان أن نتائــج مثــل هــذه النزاعــات ســتكون فــي مصلحــة الشــركة .لذلــك ،إذا خســرت الشــركة أي نــزاع أو فشــلت
فــي تخصيــص المبالــغ المترتبــة علــى النــزاع ،فســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
عــاوة علــى ذلــك ،قــد تســتغرق اإلجــراءات القضائيــة وتنفيــذ األحــكام وتخصيــص المبالــغ الواجــب دفعهــا للشــركة وق ًتــا طوي ـ ً
ا وتكلفــة كبيــرة،
األمــر الــذي ســيؤثر ســل ًبا علــى أربــاح الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية .لمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى االطــاع
علــى قســم المعلومــات القانونيــة.

 4-2-2المخاطر المرتبطة بسجل ملكية الصكوك
إن الشــركة تواجــه مخاطــر تتعلــق باحتماليــة إلغــاء بعــض صكــوك العقــارات التــي تمولهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة وذلــك فــي حــال تــم اســتخراج
تلــك الصكــوك بطريقــة غيــر نظاميــة أو يشــوبها خلــل نظامــي حســب مــا تقــرره تلــك الجهــات.
وعليــه ،وفــي حــال تبلــور أي مخاطــر ناتجــة فإنــه ســينتج عــن ذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي
وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 5-2-2المخاطــر المرتبطــة بتفســير المبــادئ الشــرعية المتعلقــة بعقــود اإلجــارة قبــل حصــول
الشــركة علــى ترخيــص مزاولــة نشــاط التمويــل العقــاري مــن البنــك الســعودي المركــزي
تقــدم الشــركة منتجــات تمويــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية مــن خــال مراجعــة واعتمــاد الهيئــة الشــرعية فــي الشــركة .وتخضــع جميــع
هــذه المنتجــات لمراجعــة وموافقــة الهيئــة الشــرعية لــدى الشــركة .وتقــوم الهيئــة الشــرعية بتفســير بنــود عقــود التمويــل اإلســامية مثــل اإلجــارة
وفق ـاً للقواعــد والمبــادئ المنهجيــة للشــريعة اإلســامية وبينمــا تتفــق مختلــف المذاهــب اإلســامية علــى المنهجيــة العامــة والمبــادئ األساســية
لتفســير القواعــد الفقهيــة للمعامــات ،إال أنهــم قــد يختلفــون بشــأن القواعــد التفصيليــة.

 6-2-2المخاطر المرتبطة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة
تتعامــل الشــركة فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة مــع أطــراف ذوي عالقــة كأعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة وأقاربهــم وكبــار
المســاهمين ،وبلــغ حجــم العقــود والتعامــات مــع األطــراف ذوي العالقــة حوالــي 131.9مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م ،و 144.4مليــون
ريــال ســعودي فــي عــام 2019م ،و 95.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ،و 42.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م .وفــي حــال
لــم تتــم التعامــات واالتفاقيــات مــع األطــراف ذات العالقــة فــي المســتقبل علــى أســس تجاريــة بحتــه فــإن ذلــك ســيؤثر ســل ًبا علــى أعمــال الشــركة
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية (ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول التعامــات مــع األطــراف ذوي العالقــة ،يرجــى مراجعــة
القســم («( )10-12االتفاقيــات مــع األطــراف ذوي العالقــة»)).

 7-2-2المخاطر المرتبطة بصعوبة تسييل االستثمارات العقارية
حيــث أن االســتثمارات العقاريــة بشــكل عــام هــي اســتثمارات طويلــة األجــل ،فإنــه مــن الصعــب تســييلها بشــكل ســريع دون التأثيــر علــى ســعر العقــار.
وتحتفــظ الشــركة بمحفظــة مــن األصــول العقاريــة والتــي تشــكل ضمــان لمنتجاتهــا التمويليــة وفــي حــال تعثــر عمــاء الشــركة وباألخــص إذا حصــل
ذلــك بشــكل مفاجــئ أو جماعــي نتيجــة ظــروف اقتصاديــة عامــة فقــد يصعــب علــى الشــركة تســييل عقارتهــا المرتبطــة بعقــود العمــاء المتعثريــن
باألســعار المناســبة وخــال مــدة وجيــزة ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي
وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 8-2-2المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة التي تتأثر بالمخاطر االقتصادية في المملكة
تقــع أصــول الشــركة وعملياتهــا وقاعــدة عمالئهــا فــي المملكــة والتــي تعتبــر مــن األســواق الناشــئة ،وبنــا ًء علــى ذلــك ،قــد تتأثــر الشــركة باألوضــاع
الماليــة واالقتصاديــة العامــة الســائدة فــي المملكــة والشــرق األوســط ،ومســتوى النشــاط االقتصــادي فــي المملكــة بصــورة خاصــة ،وال يــزال الدخــل
مــن النفــط يلعــب دوراً محوريـاً فــي التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة بالمملكــة ،علــى الرغــم مــن التطبيــق المســتمر لسياســة تنويــع مصــادر الدخــل
فــي المملكــة بغــرض دعــم مســاهمات القطاعــات األخــرى فــي إجمالــي الناتــج المحلــي ،وبالتالــي فــإن أي تراجــع جوهــري فــي أســعار النفــط قــد
يــؤدي إلــى حــدوث انخفــاض فــي اإلنفــاق الحكومــي ممــا قــد يبطــئ بشــكل كبيــر أو يعرقــل نمــو االقتصــاد فــي المملكــة ،األمــر الــذي قــد يؤثــر ســلباً
علــى االقتصــاد الكلــي للمملكــة وجميــع قطاعاتــه ،ممــا يؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 9-2-2المخاطر المرتبطة بالمنافسة وحِ دّ تها
إن طبيعــة أنشــطة الشــركة تجعلهــا عرضــة لمنافســة كبيــرة ومتزايــدة مــن البنــوك وشــركات التمويــل األخــرى .حيــث تواجــه الشــركة منافســة مــن
قبــل بنــوك وشــركات تمويــل عقــاري محليــة وأجنبيــة تــزاول أعمالهــا داخــل المملكــة ،وبحســب الموقــع اإللكترونــي للبنــك المركــزي الســعودي ،بلــغ
عــدد الشــركات المرخصــة للعمــل فــي التمويــل العقــاري فــي المملكــة كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة ســتة شــركات تمويــل عقــاري و  14بنــك ومصــرف.
يعتمــد نجــاح الشــركة فــي المنافســة مــع هــذه الشــركات علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا قــوة مركزهــا المالــي ،واالنتشــار الجغرافــي ،وســهولة
الوصــول إلــى العمــاء المحتمليــن ،وااللتــزام بمبــادئ الشــريعة اإلســامية ،ومواصفــات خطــط التمويــل المقدمــة للعمــاء عنــد مقارنتهــا بمــا تقدمــه
البنــوك وشــركات التمويــل األخــرى ،نوعيــة الضمانــات والمرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــع اتجاهــات الســوق الجديــدة (مثــل الدعــم والقــروض) .إن
تصميــم خطــط التمويــل المناســبة التــي تلبــي طموحــات وأهــداف العمــاء المحتمليــن ،بمــا فــي ذلــك ســرعة تقديــم التمويــل والحفــاظ علــى ســمعة
ممتــازة ،واســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي مــع اســتخدام تقنيــات التســويق األكثــر فاعليــة ،وجميعهــا عناصــر هامــة لدعــم نجــاح الشــركة
وتحقيــق أهدافهــا .لــذا فــإن الشــركة ســتتأثر إن لــم تتمكــن مــن مجــاراة منافســيها اآلخريــن فيمــا يتعلــق بأســعار وجــودة منتجاتهــا وخدماتهــا ممــا
ســيؤثر ســلباً علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

 10-2-2المخاطــر المرتبطــة بااللتــزام بنظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات وتنظيمــات البنــك
المركز ي
تخضــع الشــركة فــي إدارتهــا وتســيير أعمالهــا ونشــاطاتها المختلفــة ألحــكام نظــام الشــركات ،الصــادر بتاريــخ 1437/01/28هـــ (الموافــق
2015/11/11م) كمــا يفــرض نظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات بعــض المتطلبــات الجديــدة المتعلقــة بالتنظيــم وحوكمــة الشــركات والتــي
يجــب علــى الشــركة االلتــزام بهــا ،ويســتوجب ذلــك أن تقــوم الشــركة ببعــض اإلجــراءات لاللتــزام بتلــك المتطلبــات الجديــدة .كمــا فــرض نظــام
الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات عقوبــات أشــد صرامــة علــى مخالفــة أحكامهــم وقواعدهــم اإللزاميــة (مثــل متطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات
فيمــا يتعلــق بــإدارة الشــركات المدرجــة وكذلــك تشــكيل لجنــة مراجعــة مســتقلة ترجــع للجمعيــة العامــة للشــركة) ،وبالتالــي فإنــه مــن الممكــن أن
تتعــرض الشــركة إلــى مثــل هــذه العقوبــات مــن غرامــات ماليــة أو الســجن أو كالهمــا علــى ســبيل المثــال نــص نظــام الشــركات علــى أن كل مديــر أو
مســؤول أو عضــو مجلــس إدارة أو مراجــع حســابات أو مصــف ســجل بيانــات كاذبــة أو مضللــة فإنــه يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد عــن  5ســنوات
وبغرامــة ال تزيــد علــى خمســة مالييــن ريــال ســعودي .فــي حــال عــدم التزامهــا بتلــك األحــكام والقواعــد ،وذلــك مــن شــأنه التأثيــر ســلباً وبشــكل
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية ،كمــا تخضــع الشــركة إلــى مراقبــة وتنظيمــات البنــك
المركــزي الســعودي وتلتــزم باتبــاع تعليماتهــا وإرشــاداتها ويقــوم البنــك المركــزي بعــدة جــوالت تفتيشــية للتأكــد مــن التــزام الشــركة وعــدم التــزام
الشــركة أو عــدم قدرتهــا علــى تلبيــة الشــروط والقواعــد المحــددة قــد يــؤدي إلــى وقــف عمليــات الشــركة أو عــدم الحصــول علــى أي موافقــات
تتطلبهــا الشــركة.

 11-2-2المخاطر المرتبطة برسوم األراضي البيضاء
أقــر مجلــس الــوزراء الســعودي نظــام رســوم األراضــي البيضــاء فــي بعــض المــدن الرئيســة فــي المملكــة ،والــذي يلتــزم بموجبــه مــاك قطــع األراضــي
الفضــاء المخصصــة لالســتخدام الســكني أو التجــاري فــي المــدن المحــددة دفــع ضريبــة بنســبة  ٪2.5مــن قيمــة األرض كل عــام علــى األراضــي
التــي تزيــد مســاحتها عــن معاييــر محــددة وفــق متطلبــات النظــام ،وقــد تخضــع الشــركة لهــذا النظــام فــي األصــول العقاريــة التــي تملكهــا عــن طريــق
ضمــان أو تســوية بعــض القــروض المتعثــرة ،وعليــه فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى التصــرف فــي هــذه األراضــي التــي تملكهــا أو قــد تتملكهــا مســتقب ً
ال
وتنطبــق عليهــا الرســوم ،ســيؤدي إلــى فــرض رســوم األراضــي البيضــاء علــى الشــركة ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا
المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 12-2-2المخاطر المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية
ضريبــة التصرفــات العقاريــة التــي تفــرض ضريبــة قدرهــا  ٪5علــى أي تصــرف علــى أي عقــارات فــي المملكــة .تــم إصــدار ضوابــط االســتثناء أو
اإلعفــاء منهــا .وحيــث أن الشــركة تمــارس أعمالهــا فــي تمويــل العقــارات فــإن جــزء كبيــر مــن عملياتهــا تأثــر بهــذه الضريبــة ممــا يزيــد النفقــة علــى
المســتهلك النهائــي مــا لــم يكــن مــن ضمــن مســتحقي اإلعفــاء .ولحداثــة تطبيــق هــذه الضريبــة فــإن أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لهــا مــن قبــل إدارة
الشــركة أو موظفيهــا ســوف يُعـ ّرض الشــركة لغرامـ ٍ
ـات أو عقوبــات أو يــؤدي إلــى ســحب ترخيصهــا مــن البنــك المركــزي أو إلــى اإلضــرار بســمعتها،
ممــا ســيزيد مــن التكاليــف والمصاريــف التشــغيلية أو حتــى توقــف عملياتهــا ،وهــو مــا يمكــن أن يقلــل مــن الوضــع التنافســي للشــركة ومســتوى الطلــب
علــى منتجاتهــا وخدماتهــا ،ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 13-2-2المخاطر المرتبطة بتغيير آلية احتساب الزكاة والدخل
قامــت المملكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ  1ينايــر  2018م .ويفــرض هــذا النظــام قيمــة مضافــة
بنســبة  ٪5علــى عــدد مــن المنتجــات والخدمــات وذلــك حســب مــا هــو وارد فــي النظــام .كمــا أعلنــت وزارة الماليــة مؤخ ـ ًرا زيــادة نســبة ضريبــة
القيمــة المضافــة إلــى  ٪ 15ابتــدا ًء مــن  1يوليــو  2020م .ولحداثــة تطبيــق هــذا النظــام وإعــان الزيــادة فــي نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة المعلنــة
فإنــه ال يمكــن اســتبعاد حــدوث أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ ألنظمــة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن قبــل إدارة الشــركة أو موظفيهــا والــذي قــد
يزيــد مــن التكاليــف والمصاريــف التشــغيلية التــي ســوف تتحملهــا الشــركة أو يُعـ ّرض الشــركة لغرامـ ٍ
ـات أو عقوبــات أو يــؤدي إلــى اإلضــرار بســمعة
الشــركة.

 14-2-2المخاطر المرتبطة بفرض األنظمة واللوائح الجديدة التي تؤثر على تنفيذ الشركة
لعملياتها
تخضــع الشــركة وأعمالهــا إلشــراف عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر البنــك المركــزي
الســعودي ووزارة التجــارة ووزارة االســتثمار والبلديــات والدفــاع المدنــي وهيئــة الســوق الماليــة (بعــد اإلدراج) وغيرهــا .بالتالــي تخضــع الشــركة
لمخاطــر التغييــرات فــي األنظمــة واللوائــح والتعاميــم والسياســات فــي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك تلــك األنظمــة والسياســات المتعلقــة بالضرائــب.
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وتشــهد البيئــة التشــريعية والتنظيميــة فــي المملكــة إصــدار عــدد مــن األنظمــة واللوائــح ،أي أنهــا أكثــر عرضــة للتغييــر والتطويــر .وتعتبــر تكاليــف
االلتــزام بهــذه األنظمــة مرتفعــة .وفــي حالــة إدخــال تغييــرات علــى األنظمــة أو اللوائــح الحاليــة أو إصــدار قوانيــن أو لوائــح جديــدة تتعلــق بالتمويــل؛
يمكــن للشــركة ،ألغــراض تتعلــق بااللتــزام بتلــك اللوائــح ،أن تغيــر خدماتهــا ،أو تدخــل تغييــرات علــى منتجاتهــا التمويليــة لتلبيــة اشــتراطات هــذه
القوانيــن ،ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الشــركة لمصروفــات ماليــة إضافيــة غيــر متوقعــة ،ممــا ســيؤدي إلــى تأثيــر ســلبي علــى عمليــات الشــركة ومركزهــا
المالــي وتوقعاتهــا.
يتطلــب عمــل الشــركة أن تلتــزم باألنظمــة واللوائــح الســارية بشــكل مســتمر .وبنــا ًء عليــه ،إذا لــم تتمكــن الشــركة مــن االلتــزام بهــذه اللوائــح واألنظمــة
بشــكل متكــرر ،فإنهــا ســوف تخضــع للغرامــات أو العقوبــات التــي تفرضهــا الســلطات اإلشــرافية المختصــة ،ممــا يــؤدي إلــى خفــض نمــو إيراداتهــا
أو تعليــق عملهــا أو تعليــق تراخيصهــا ،عــاو ًة علــى ذلــك ســيكون للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الجديــدة أثــر علــى التدفــق النقــدي للشــركة وعلــى
التحصيــل وعلــى عمليــات اإلقــراض لديهــا ممــا ســيؤثر ســل ًبا علــى عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 15-2-2المخاطر المرتبطة بوقوع الكوارث الطبيعية و تفشي األوبئة
قــد تضــر الكــوارث الطبيعيــة الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة إلــى حــد كبيــر بالشــركة وفروعهــا وعمالئهــا .وقــد يــؤدي أي ضــرر يصيــب أي مــن فــروع
الشــركة أو العامليــن فيهــا أو عمالئهــا ســوا ًء كان ذلــك نتيجــة الفيضانــات أو الــزالزل أو العواصــف أو أي كارثــة طبيعيــة أخــرى إلــى تكبــد الشــركة
تكاليــف كبيــرة ،كمــا ســيؤثر علــى قــدرة العمــاء علــى تســديد المســتحقات ،وبالتالــي ســتواجه الشــركة صعوبــات فــي ممارســة عملياتهــا وتحصيلهــا
لمســتحقاتها وبالتالــي التقليــل مــن نتائجهــا التشــغيلية المســتقبلية .وفــي حالــة حــدوث كــوارث طبيعيــة وإضرارهــا بالشــركة ،فســيكون لذلــك أثــر
ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 16-2-2المخاطر المرتبطة بالنمو المستقبلي لقطاع التمويل غير المصرفي
قــد ال يكــون معــدل نمــو قطــاع التمويــل غيــر المصرفــي فــي المملكــة مرتفعـاً ومســتداماً حســب توقعــات الشــركة الحاليــة ،حيــث يعتمــد نمــو قطــاع
التمويــل غيــر المصرفــي وتطــوره علــى عــدد مــن العوامــل الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة .وإذا كانــت هــذه العوامــل مؤثــرة بشــكل ســلبي وجوهــري،
فإنهــا ســوف تؤثــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 3-2المخاطر المرتبطة باألسهم المطروحة
 1-3-2المخاطر المرتبطة بالسوق والتقلب والتذبذب المحتمل في سعر األسهم
قــد ال يكــون ســعر الســهم عنــد الطــرح مؤشــراً علــى الســعر الــذي ســيتم تــداول األســهم بــه بعــد انتهــاء الطــرح ،وقــد ال يتمكــن المكتتبيــن مــن إعــادة
بيــع أســهم الطــرح بســعر الطــرح أو بســعر أعلــى أو قــد ال يتمكنــوا مــن بيعهــا علــى اإلطــاق.
حيث قد يتأثر سعر السهم في السوق بشكل سلبي بعد الطرح بالعديد من العوامل ،بما في ذلك:
التغيرات السلبية في األداء التشغيلي للشركة وتحسن أداء منافسيها.التقلبات الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية ربع السنوية أو السنوية.ردة فعل الجمهور على تصريحات الشركة الصحفية واإلعالنات العامة األخرى.مخالفة أداء الشركة أو منافسيها لتوقعات المحللين.استقالة الموظفين المهمين للشركة.اتخاذ قرارات مهمة واستراتيجية من قبل الشركة أو منافسيها ،والتغييرات في استراتيجية األعمال.التغيرات في البيئة التنظيمية التي تؤثر على الشركة أو قطاع التمويل.التغييرات في القواعد والسياسات المحاسبية المعتمدة.وقوع األعمال اإلرهابية أو العدائية أو االضطرابات المدنية المؤثرة بشكل واسع.وقوع الكوارث الطبيعية والكوارث األخرى.التغيرات في السوق العامة والظروف االقتصادية.وقد يؤدي وقوع أي من هذه المخاطر أو العوامل إلى انخفاض سعر السهم بشكل ملحوظ.
تشــهد ســوق األســهم ،بشــكل عــام مــن وقــت آلخــر ،تقلبــات كبيــرة فــي األســعار وحجــم التــداوالت .وقــد تــؤدي تقلبــات الســوق إلــى انخفــاض حــاد
فــي أســعار األســهم ،ممــا قــد يتســبب فــي انخفــاض قيمــة األســهم ،ممــا يؤثــر ســلباً علــى اســتثمارات المكتتبيــن فــي أســهم الشــركة.
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لذلــك ال يوجــد ضمــان بــأن ســعر الســوق ألســهم الشــركة لــن يكــون أقــل مــن ســعر الطــرح .وإذا حــدث هــذا األمــر بعــد قيــام المســتثمرين باالكتتــاب
فــي األســهم الجديــدة ،فــا يجــوز إلغــاء هــذا االكتتــاب أو تعديلــه .وهكــذا ،قــد يتعــرض المســتثمرون لخســائر نتيجــة لذلــك .كمــا أنــه ،ال يوجــد أي
ضمــان أن المســاهم ســيتمكن مــن بيــع أســهمه بســعر يســاوي أو يتجــاوز ســعر الطــرح بعــد االكتتــاب.

 2-3-2المخاطر المرتبطة بنقص الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة
لــم يســبق للشــركة إدراج أســهمها وكانــت منــذ نشــأتها شــركة خاصــة ،وعليــه فــإن أعضــاء إدارة الشــركة العليــا قــد ال يكــون لهــم خبــرة عمليــة فــي
إدارة شــركة مدرجــة وااللتــزام بالمتطلبــات المفروضــة علــى الشــركات المدرجــة وباألخــص فيمــا يتعلــق بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة
وقواعــد اإلدراج .وأي إخفــاق فــي االمتثــال لاللتزامــات الســارية طب ًقــا لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات المتعلقــة بالشــركات المدرجــة ،بمــا فــي
ذلــك علــى ســبيل المثــال ،ال الحصــر ،قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج والئحــة حوكمــة الشــركات قــد يعــرض
الشــركة إلــى غرامــات أو إلــى تعليــق أو إلــى إلغــاء اإلدراج فــي أســهمها ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي أو
نتائــج عملياتهــا أو توقعاتهــا المســتقبلية.

 3-3-2المخاطر المرتبطة بنقص الطلب على أسهم الشركة
ال يوجــد ضمــان بأنــه ســيكون هنــاك طلــب كافــي فــي الســوق علــى األســهم المطروحــة بعــد اكتمــال الطــرح وبــدء تداولهــا فــي الســوق ،ممــا قــد
يؤثــر ســلبا علــى ســعر الســهم.

 4-3-2المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح
بعــد االنتهــاء مــن عمليــة الطــرح ،ســيمتلك المســاهمون الحاليــون مجتمعــون ( )٪70مــن أســهم الشــركة .ونتيجــة لذلــك ،ســيتم إدراج ثالثــون مليــون
( )30.000.000ســهم وســيمثل ذلــك مــا نســبته ثالثــون بالمائــة ( )٪30مــن رأس مــال الشــركة ،بالتالــي ســيتمكن المســاهمون الحاليــون معـاً أو مــع
مســاهمين آخريــن مــن الســيطرة علــى القــرارات والتصرفــات التــي تتطلــب موافقــة المســاهمين  -بمــا فــي ذلــك دون حصــر  -عمليــات االندمــاج
واالســتحواذ وبيــع الموجــودات ،وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وزيــادة رأس المــال أو تخفيضــه ،وإصــدار أو عــدم إصــدار أســهم إضافيــة ،أو
توزيــع األربــاح ،أو أي تغييــر فــي الشــركة .وفــي حــال نشــأت ظــروف تتعــارض فيهــا مصالــح المســاهمين الحالييــن مــع مصالــح مســاهمي األقليــة
(بمــا فــي ذلــك المكتتبيــن) ،فــإن ذلــك قــد يضــع مســاهمي األقليــة فــي وضــع ليــس فــي صالحهــم ،وقــد يمــارس المســاهمون الحاليــون ســيطرتهم
علــى الشــركة بطريقــة تؤثــر بشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 5-3-2المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة
ال يوجــد حاليـاً ســوق لتــداول أســهم الشــركة ،وقــد ال يكــون هنــاك ســوق نشــط وذو ســيولة لتــداول األســهم بعــد الطــرح وقــد ال يســتمر ذلــك الســوق
فــي حــال وجــوده .وفــي حــال عــدم توفــر ســوق نشــط ومســتمر وذو ســيولة ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى ســعر تــداول األســهم.
وقــد تــم تحديــد ســعر االكتتــاب اســتناداً إلــى عــدة عوامــل ،بمــا يشــمل األداء الســابق للشــركة والتوقعــات المســتقبلية ألعمالهــا والقطــاع الــذي
تعمــل بــه واألســواق التــي تتواجــد بهــا وتقييــم إدارة الشــركة وعملياتهــا ونتائجهــا الماليــة .وهنــاك عوامــل مختلفــة تشــمل النتائــج الماليــة للشــركة
وأوضاعهــا العامــة فــي مجــال خدمــات التمويــل واقتصــاد القطــاع وبيئتــه التنظيميــة وغيرهــا مــن العوامــل التــي تقــع خــارج نطــاق ســيطرة الشــركة،
والتــي قــد تــؤدي إلــى تقلبــات كبيــرة فــي ســعر أســهم الشــركة والســيولة المتوفــرة لتداولهــا.

 6-3-2المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق
إن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق بعــد اســتكمال عمليــة الطــرح أو وجــود تصــور بحــدوث مثــل ذلــك البيــع يؤثــر بشــكل ســلبي علــى ســعر
األســهم فــي الســوق .وســيخضع كبــار المســاهمون عنــد إتمــام عمليــة االكتتــاب بنجــاح ،لفتــرة حظــر مدتهــا ســتة أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ بــدء تــداول
األســهم فــي الســوق ،حيــث ســيحظر عليهــم خــال هــذه الفتــرة التصــرف فــي أي مــن األســهم .ومــع ذلــك ،فــي حــال قيــام أي مــن كبــار المســاهمين
ببيــع عــدد كبيــر مــن األســهم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر أو وجــود تصــور بحــدوث مثــل ذلــك البيــع ،فســيؤثر ذلــك ســلباً علــى ســعر األســهم فــي الســوق.

phone

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

37

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

 7-3-2المخاطــر المرتبطــة بتوزيــع أربــاح األســهم والقيــود المفروضــة مــن قبــل المموليــن علــى
توزيــع األربــاح
يعتمــد قــرار توزيــع أربــاح األســهم علــى عــدد مــن العوامــل ،بمــا فــي ذلــك قــدرة الشــركة علــى تحقيــق األربــاح المســتقبلية ،والوضــع المالــي للشــركة،
ومتطلبــات االحتياطــي النظامــي ،وحــدود االئتمــان المتاحــة ،والظــروف االقتصاديــة العامــة ،والتدفقــات النقديــة ،ومتطلبــات رأس المــال العامــل،
والنفقــات الرأســمالية ،والموافقــة مــن قبــل جهــات التمويــل التــي تطلــب مــن الشــركة بموجــب اتفاقيــات التمويــل توزيــع األربــاح بشــكل حصــري
وف ًقــا لمعاييــر ماليــة معينــة أو بشــرط الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن قبــل الممــول يرجــى مراجعــة القســم (( )6-7-12اتفاقيــات التمويــل)؛
إضافــة إلــى عوامــل أخــرى خاضعــة لتقييــم مجلــس اإلدارة إلعــان أربــاح األســهم حســبما يــراه مناس ـ ًبا .وقــد ال يحصــل المســاهمين علــى أي
أربــاح مــن االســتثمار فــي األســهم إال إذا قامــوا ببيعهــا بســعر أعلــى مــن ســعر الشــراء .وبالتالــي ،فــإن الشــركة ال تضمــن بــأي شــكل مــن األشــكال
أنهــا ســتمتلك المــال الكافــي للتوزيــع أو لإلعــان عــن أربــاح األســهم فــي المســتقبل القريــب .وفــي حــال عــدم قيــام الشــركة بتوزيــع أربــاح علــى
المســاهمين ،فقــد ال يحصــل المســاهمون علــى أي عائــد علــى االســتثمار فــي األســهم إال مــن خــال بيــع األســهم بســعر أعلــى مــن ســعر الشــراء.
(ولمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن سياســة توزيــع األربــاح لــدى الشــركة ،يرجــى االطــاع علــى القســم («( )7سياســة توزيــع األربــاح»)).

 8-3-2المخاطر المرتبطة بإصدار أسهم جديدة في المستقبل
قــد تقــوم الشــركة فــي المســتقبل بزيــادة رأس مالهــا مــن خــال إصــدار أســهم جديــدة (بعــد اســتكمال اإلجــراءات النظاميــة بمــا فيهــا أخــذ موافقــة
البنــك المركــزي الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة) لصالــح مســتثمرين جــدد أو بعــض المســاهمين الحالييــن ،وهــو
األمــر الــذي قــد يؤثــر ســل ًبا علــى ســعر الســهم فــي الســوق وتدنــي نســبة ملكيــة المســاهمين فــي الشــركة فــي حــال عــدم اكتتابهــم فــي األســهم
الجديــدة فــي ذلــك الحيــن.
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 -3لمحة عامة على السوق
 1-3نظرة عامة على السوق
 1-1-3نظرة عامة على االقتصاد
منــذ انطالقــة رؤيــة  ،2030قامــت المملكــة العربيــة الســعودية بالعديــد مــن اإلجــراءات الراميــة إلــى تنويــع االقتصــاد وخفــض االعتمــاد علــى النفــط.
وقــد أدت هــذه اإلصالحــات لزيــادة الثقــة فــي األداء االقتصــادي للمملكــة ولتقــدم ترتيــب المملكــة العربيــة الســعودية بنحــو  30مركــزا فــي مؤشــر
البنــك الدولــي لســهولة ممارســة األعمــال ،حيــث حلــت بالمرتبــة ( 62وف ًقــا لتقريــر مجموعــة البنــك الدولــي الخــاص بممارســة األعمــال .)2020
وتســتمر الحكومــة فــي تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة عــام  2030بمســاعدة عــدة أدوات ،بمــا فــي ذلــك تفعيــل
دور صنــدوق االســتثمارات العامــة (أحــد أكبــر الصناديــق الســيادية فــي العالــم) وإطــاق برامــج الخصخصــة لتوســيع مشــاركة القطــاع الخــاص .مــن
المتوقــع أن تســهم جميــع هــذه التطــورات االقتصاديــة والتنظيميــة فــي المزيــد مــن التيســير والــذي ســينعكس بصــورة إيجابيــة علــى بيئــة األعمــال
فرصــا كبيــرة لنمــو قطــاع التمويــل العقــاري.
التجاريــة فــي المملكــة ممــا ســيوفر
ً
جدول  :1-3أهم المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلي
 2015م

 2016م

 2017م

 2018م

 2019م

 2020م

المؤشر
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحالية
(مليار ريال سعودي)

2.454

2.419

2.582

2.949

2.974

2.625

نمو الناتج المحلي اإلجمالي (معدل النمو
السنوي )٪

()٪13.5

()٪1.4

٪6.8

٪14.2

٪0.8

()٪11.7

30.9

31.8

32.6

33.4

34.2

34.9

78.987

76.083

79.177

88.271

86.892

74.763

توازن الميزانية (مليار ريال سعودي)

()389

()311

()238

()174

()133

()289

تضخم مؤشر أسعار المستهلك (معدل التغير
سنوي)٪

٪1.2

٪2.0

()٪0.8

٪2.5

()٪2.1

٪3.5

الميزان التجاري (مليار ريال سعودي)

166.0

209.1

369.2

632.8

455.0

172.6

السكان (مليون)
الناتج المحلي اإلجمالي للفرد (ريال سعودي)

المصدر :وزارة المالية ،البنك المركزي السعودي ،الهيئة العامة لإلحصاء
كمــا ســاهمت رؤيــة المملكــة فــي التخفيــف مــن آثــار الجائحــة علــى االقتصــاد المحلــي ،ممــا مكنــه مــن تســجيل أداء أفضــل مــن التوقعــات علــى
الرغــم مــن تســجيل أســعار خــام برنــت أعلــى تقلباتــه التاريخيــة خــال نفــس الفتــرة ،حيــث وصلــت أســعار خــام برنــت الفوريــة إلــى أعلــى مســتوى
لهــا عنــد  70.25دوالر للبرميــل أوائــل شــهر ينايــر مــن عــام 2020م ،ومــن ثــم هــوت إلــى أدنــى ســعر عنــد  9.12دوالر للبرميــل فــي شــهر أبريــل
مــن عــام 2020م .وكانــت األســعار بلغــت ذروتهــا فــي بدايــة العــام بعدمــا ســجلت أكبــر مكاســبها فــي ثــاث ســنوات فــي عــام  2019علــى الظــروف
االقتصاديــة اإليجابيــة والنمــو العالمــي ككل.

 2-1-3النمو السكاني
ارتفــع إجمالــي عــدد ســكان المملكــة العربيــة الســعودية بمعــدل ســنوي مركــب يبلــغ  ٪2.59ســنو ًيا خــال الفتــرة مــن 2015م إلــى 2019م ليصــل
إلــى  34.2مليــون نســمة فــي عــام 2019م .حيــث كان عــدد الســكان فــي المملكــة العربيــة الســعودية  30.9مليــون نســمة فــي عــام 2015م .ويبيــن
الرســم البيانــي التالــي تعــداد الســكان التاريخــي بيــن عــام 2015م إلــى عــام 2020م.
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الشكل  :1-3عدد سكان المملكة العربية السعودية (بالمليون نسمة)

2015
34.9

2020

2020

34.2

2019

33.4

32.6

2018

2017

31.8

30.9

2016

2015

ت تعني «تقديري»
المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،المملكة العربية السعودية
ُقــدر عــدد الســكان الســعوديين فــي عــام 2019م بمــا يقــارب  ٪62.2مــن إجمالــي عــدد الســكان بالمملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث وصــل تعدادهــم
لمــا يقــارب  21.3مليــون نســمة ،بلغــت نســبة الذكــور منهــم  ٪50.9بينمــا بلغــت نســبة اإلنــاث حوالــي  ،٪49.1فــي حيــن ُقــدر عــدد الســكان غيــر
الســعوديين بحوالــي  .٪37.8كمــا أن المملكــة العربيــة الســعودية تتمتــع بتركيبــة ســكانية شــابة وناميــة وهــو مــا يكــون قاعــدة الســتمرار النمــو
االقتصــادي فــي المملكــة عامــة وســوق التمويــل العقــاري حاليــا ومســتقبال ،حيــث بلغــت نســبة الســكان تحــت ســن األربعيــن عا ًمــا  ٪75فــي عــام
2019م.
الشكل  :2-3السكان السعوديون حسب الفئة العمرية2019 ،م

0-9

%21.0

10 - 19

%18.1

20 - 29

%6.5

21.3

30 - 39
40 - 49

%7.4
%19.4

%11.5

50 - 59
%16.1

60

المصدر :تحليل فورسايت استنا ًدا إلى بيانات الهيئة العامة لإلحصاء لعام 2019م
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ومــن بيــن المناطــق اإلداريــة الثالثــة عشــر الموجــودة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ســاهمت المناطــق الثــاث الرئيســية منطقــة مكــة المكرمــة
ومنطقــة الريــاض والمنطقــة الشــرقية بأكثــر مــن  ٪66مــن إجمالــي عــدد الســكان فــي عــام 2019م ،بينمــا ُقــدرت مســاهمة المناطــق العشــر األخــرى
بنحــو .٪34
الشكل  :3-3السكان حسب السعوديين وغير السعوديين2019 ،م

%62.2
34.2

%37.8

المصدر :تحليل فورسايت استنا ًدا إلى بيانات الهيئة العامة لإلحصاء لعام 2019م

 3-1-3قطاع التمويل العقاري بالمملكة
فرعــا تمثــل بنــوكا أجنبيــة
بلــغ إجمالــي المصــارف العاملــة بالمملكــة العربيــة الســعودية  28مصرفــا تجاريــا ،منهــا  11مصر ًفــا محل ًيــا ســعود ًيا وً 13
مصــرح لهــا بالعمــل داخــل المملكــة .كمــا أنــه تــم منــح الترخيــص لـــ  4مصــارف أجنبيــة لمزاولــة عملياتهــا داخــل المملكــة ،وذلــك حتــى نهايــة عــام
2020م.
باإلضافــة لذلــك فــإن مــا مجموعــه  39شــركة ماليــة غيــر مصرفيــة مصــرح لهــا للعمــل داخــل المملكــة .وتشــمل الشــركات الماليــة غيــر المصرفيــة
شــركة واحــدة إلعــادة التمويــل العقــاري ،وشــركة واحــدة للتمويــات الصغيــرة ،وشــركة واحــدة لتســجيل العقــود ،و 6شــركات للتمويــل العقــاري ،و30
شــركة تقــدم تمويـلًا غيــر عقــاري.
فيمــا يخــص بنيــة ســوق التمويــل العقــاري الســعودي فإنــه يحتــوي علــى  6شــركات للتمويــل العقــاري (كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه) إلــى جانــب
 14بنــك ومصــرف مــن البنــوك والمصــارف التجاريــة والتــي توفــر مختلــف أنــواع التمويــل العقــاري لتشــمل المواطنيــن والوافديــن .جميــع شــركات
التمويــل العقــاري هــي شــركات مســاهمة ســعودية مغلقــة .ماعــدا شــركة أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري .ويوضــح الجــدول التالــي حصــة رأس
المــال المصــرح بهــا والمدفوعــة وتواريــخ االعتمــاد لشــركات التمويــل العقــاري.
جدول  :2-3الشركات غير المصرفية المرخص لها بتقديم التمويل العقاري
اسم الشركة

رأس المال المدفوع
(مليون ريال سعودي)
1.000

الشركة السعودية لتمويل المساكن
شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

906

شركة بداية لتمويل المنازل

900

شركة دويتشه الخليج للتمويل

575
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رأس المال المدفوع
(مليون ريال سعودي)

اسم الشركة
شركة دار التمليك

509

شركة عبداللطيف جميل لتمويل العقار

200

المصدر :التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري؛ البنك المركزي السعودي
باإلضافــة إلــى شــركات التمويــل العقــاري والبنــوك والمصــارف التجاريــة ،هنــاك بعــض المؤسســات االئتمانيــة األخــرى والمملوكــة للدولــة وتعمــل
بنفــس القطــاع مثــل صنــدوق التنميــة العقاريــة والشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري المملوكــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة .أنشــئت
المملكــة العربيــة الســعودية صنــدوق التنميــة العقاريــة فــي عــام 1974م لتلبيــة احتياجــات وتطلعــات مواطنــي المملكــة مــن خــال تمويــل العقــارات
الســكنية لألفــراد حســب متطلباتهــم.
بينمــا تعــد الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري أحــدث مؤسســة أنشــأتها الحكومــة الســعودية (كجــزء مــن برنامــج التحــول الوطنــي 2020
ورؤيــة  )2030لتطويــر ســوق تمويــل اإلســكان فــي المملكــة .والجديــر بالذكــر أنــه تــم إنشــاء الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري فــي عــام
2017م بــرأس مــال أولــي قــدره  5مليــارات ريــال ســعودي مــن قبــل صنــدوق االســتثمارات العامــة .وهــي شــركة مرخصــة مــن البنــك المركــزي
الســعودي وتعــرض التمويــل علــى المقرضيــن لتوفيــر الســيولة أو اإلعفــاء مــن رأس المــال ،ممــا يتيــح النمــو فــي ســوق تمويــل المنــازل مــن أجــل
توســيع نطــاق ملكيــة المنــازل للمواطنيــن.

 4-1-3التنظيم واإلشراف لقطاع التمويل العقاري
يتولى البنك المركزي السعودي مسؤولية إصدار تراخيص التمويل وف ًقا ألحكام قوانين التمويل ولوائحها بموجب القوانين التالية:
1.نظام مراقبة شركات التمويل
2.نظام التمويل العقاري
3.نظام التأجير التمويلي
ويســاهم نظــام التمويــل العقــاري فــي اإلشــراف علــى تمويــل اإلســكان للمواطنيــن ،وذلــك مــن خــال توفيــر ضوابــط تكفــل الضمانــات الالزمــة
لممارســة أعمــال التمويــل العقــاري وتحمــي حقــوق جميــع األطــراف المشــاركة فــي عمليــة التمويــل.
ويرخــص البنــك المركــزي الســعودي لشــركات التمويــل العقــاري ممارســة أنشــطة التمويــل العقــاري وف ًقــا ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التمويــل
ولوائحهــا .كمــا يتخــذ البنــك المركــزي الســعودي التدابيــر الالزمــة للحفــاظ علــى نزاهــة القطــاع واســتقراره وعدالــة المعامــات .ويتخــذ ً
أيضــا
التدابيــر الالزمــة لتعزيــز المنافســة العادلــة والفعالــة بيــن كيانــات التمويــل العقــاري .ويواصــل البنــك المركــزي الســعودي إصــدار قواعــد وتعليمــات
لتنظيــم قطــاع التمويــل العقــاري .كمــا يســعى البنــك المركــزي الســعودي إلــى تطويــر قطــاع التمويــل العقــاري ،وزيــادة كفــاءة الموظفيــن مــن خــال
تنظيــم التزامــات كيانــات التمويــل العقــاري فيمــا يتعلــق بتدريــب المــوارد البشــرية ،وتحســين مهاراتهــم ،وتنميــة معارفهــم.
وفيما يلي العناصر الرئيسية للوائح التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية:
يلزم الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي حتى قبل مزاولة الكيان ألعمال التمويل العقاري.الحد األدنى لرأس المال المطلوب هو  200مليون ريال سعودي.ينبغي أن يكون الشكل القانوني للكيان العقاري شركة مساهمة مغلقة تضم ما ال يقل عن  5من حملة األسهم المؤسسين.ينبغي أن يكون هناك مجلس إدارة يتم انتخابه في اجتماع للهيئة العامة ويحتاج إلى موافقة البنك المركزي السعودي.يشرف البنك المركزي السعودي على جميع معامالت وعقود التمويل العقاري.يجب أن تكون جميع منتجات التمويل العقاري معتمدة من قبل البنك المركزي السعودي.يضع البنك المركزي السعودي حدًا لمبلغ التمويل الذي يمكن أن تقدمه شركة التمويل العقاري.ال يجــوز ألي كيــان مــن كيانــات التمويــل العقــاري أن يمــارس أي نشــاط غيــر مرخــص لــه مــن البنــك المركــزي الســعودي ،بمــا فــي ذلــك االســتثمارالعقــاري والتســويق والتطويــر والتقييم.
تقــوم وزارة التجــارة واالســتثمار ووزارة العــدل ووزارة اإلســكان بجمــع البيانــات المتعلقــة بنشــاط ســوق العقــارات ونشــر هــذه البيانــات دور ًيــابمــا فــي ذلــك البيانــات المتعلقــة ببيــع العقــارات واســتئجارها ورهنهــا.
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 5-1-3االتجاهات والتطورات لقطاع التمويل العقاري
أطلقــت وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة برنامــج «ســكني» فــي عــام 2018م ،بهــدف توفيــر  300.000منــزل وتوفيــر المنتجــات التمويليــة
فــي مختلــف أنحــاء المملكــة بنهايــة عــام 2020م .وســاعد البرنامــج  319.429أســرة ســعودية فــي بنــاء المنــازل مــن خــال توفيــر خيــارات التمويــل
وتخصيــص األراضــي لتوفيــر المنــازل بنهايــة شــهر أكتوبــر عــام 2020م ،وكان ذلــك بمثابــة خطــوة ناجحــة حيــث قابلــت الــوزارة التزامهــا قبــل موعــده
المحــدد بشــهرين.
ويتيــح برنامــج «ســكني» للمواطنيــن الســعوديين علــى ســبيل المثــال ال الحصــر إمكانيــة الحصــول علــى قطــع أراضــي ســكنية ،ومســاكن ذاتيــة البنــاء،
ووحــدات ســكنية جاهــزة ،ووحــدات ســكنية قيــد اإلنشــاء .وتوفــر منصــات «ســكني» الرقميــة تفاصيــل عــن مــكان وخصائــص وأســعار الوحــدات
الســكنية المتاحــة للحجــز الفــوري واإللكترونــي .كمــا يقــدم البرنامــج للمواطنيــن الســعوديين الذيــن يملكــون األراضــي إمكانيــة الحصــول علــى تمويــل
عقــاري مدعــوم لبنــاء مســاكنهم الخاصــة .كمــا يتيــح البرنامــج للمواطنيــن الحصــول علــى تراخيــص البنــاء فــي غضــون ســتة أشــهر ،والبــدء فــي
البنــاء فــي غضــون ســنة واحــدة ،واســتكمال بنــاء المنــازل فــي غضــون ثــاث ســنوات.
وكجــزء مــن برنامــج التحــول الوطنــي  2020المنــدرج ضمــن رؤيــة  ،2030وتســتهدف الحكومــة الســعودية إلــى زيــادة وتيــرة النشــاط فــي ســوق
العقــارات مــن ضمــن خطــة متكاملــة لتنشــيط االقتصــاد واتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتصحيــح القطــاع العقــاري .حيــث أنــه مــن ضمــن مؤشــرات
األداء الرئيســية لرؤيــة  2030زيــادة نســبة ملكيــة المنــازل للمواطنيــن إلــى  ٪60بحلــول عــام 2020م و ٪70بحلــول عــام 2030م ،ليبلــغ إجمالــي
القطــاع مــا مقــداره  1.2مليــون وحــدة ســكنية إضافيــة بحلــول عــام 2030م أو مــا متوســطه  120ألــف وحــدة ســنو ًيا.
ومــن بيــن المؤشــرات األخــرى ،هنــاك مؤشــر أداء رئيســي آخــر يتلخــص فــي زيــادة حجــم التمويــل العقــاري بالنســبة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي
مــن المســتوى الحالــي الــذي يبلــغ نحــو  ٪5إلــى مســتوى  ٪10مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن زيــادة معــدل نمــو قطــاع
التمويــل العقــاري مــن معدلــه الحالــي والــذي يبلــغ  ٪4إلــى  ٪7فــي عــام 2020م يعــد مؤشــر أداء رئيســي إضافــي لتعزيــز هــذا القطــاع ضمــن رؤيــة
المملكــة .2030
باإلضافــة إلــى ذلــك ،كلفــت الحكومــة ً
أيضــا صنــدوق التنميــة العقاريــة والشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري بتيســير التمويــل العقــاري.
وســوف يغطــي برنامــج تمويــل المســاكن المدعــوم مــن المملكــة العربيــة الســعودية ثالثــة أنــواع مــن طلبــات التمويــل :بنــاء وحــدة ،أو شــراء وحــدة
مبنيــة ،أو بيــع وحــدة قبــل إنشــائها .ويخــدم البرنامــج المســتفيدين مــن إعانــات اإلســكان ،فضـ ً
ا عــن مقدمــي الطلبــات ممــن هــم علــى قائمــة انتظــار
صنــدوق التنميــة العقاريــة .وقــد أطلــق صنــدوق التنميــة العقاريــة برنامــج القــرض المعجــل للتمويــل بالشــراكة مــع عــدد مــن البنــوك والمصــارف
التجاريــة الســعودية ،بمــا فــي ذلــك بنــك الريــاض ،والبنــك الوطنــي العربــي ،ومصــرف اإلنمــاء ،ومصــرف البــاد ،ومصــرف الراجحــي ،والبنــك
التجــاري الوطنــي ،والبنــك الســعودي الفرنســي ،وبنــك الجزيــرة ،فضـلًا عــن شــركات التمويــل العقــاري كشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن ،وشــركة
أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري ،وشــركة دار التمليــك باإلضافــة إلــى شــركة بدايــة لتمويــل المنــازل.

 6-1-3حجم سوق التمويل العقاري
بلــغ إجمالــي حجــم ســوق التمويــل العقــاري الســعودي مــا قيمتــه  607مليــار ريــال ســعودي اســتنا ًدا إلــى القــروض العقاريــة المســتحقة لصالــح جميــع
مقدمــي خدمــات التمويــل العقــاري للعــام 2020م .وشــكلت البنــوك والمصــارف التجاريــة أكبــر جــزء مــن الســوق بحصــة ســوقية تقــارب .٪70.5
بينمــا ســاهمت شــركات التمويــل العقــاري بنحــو  ٪4فــي حيــن مثــل صنــدوق التنميــة العقاريــة النســبة المتبقيــة .٪25.5
جدول  :3-3حجم سوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية 2020 -م
القروض المدفوعة
(مليون ريال سعودي)

الحصة السوقية ()٪

شركات التمويل العقاري

23.524

٪3.88

البنوك والمصارف التجارية

428.411

٪70.58

صندوق التنمية العقارية

155.018

٪25.54

اإلجمالي

606.953

٪100.00

المصدر
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 7-1-3تقسيم السوق حسب نوع العميل
يشــير تقســيم الســوق حســب نــوع التمويــل إلــى أن قطــاع األفــراد قــد شــكل مــا يقــرب مــن  ٪81مــن الســوق فــي حيــن شــكل قطــاع الشــركات مــا
نســبته  ٪19القــروض المدفوعــة فــي عــام 2020م.
جدول  :4-3تقسيم السوق حسب نوع العميل 2020 -م
القروض المدفوعة
(مليون ريال سعودي)

النسبة من اإلجمالي ()٪

قطاع األفراد

490.356

٪80.8

قطاع الشركات

116.956

٪19.2

اإلجمالي

606.953

٪100.0

شريحة العمالء

المصدر :حسابات فورسايت المستندة إلى اإلحصاءات السنوية الصادرة عن البنك المركزي السعودي
وتُظهــر البيانــات المتعلقــة بالقــروض حســب نــوع العميــل أن قطــاع األفــراد قــد زاد مــن حوالــي  112.8مليــار ريــال فــي عــام 2010م إلــى حوالــي
 490.4مليــار ريــال فــي عــام 2020م ،بينمــا زاد قطــاع الشــركات مــن حوالــي  27.5مليــار ريــال فــي عــام 2010م إلــى  116.5مليــار فــي عــام 2020م.
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جدول  :5-3حجم سوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية حسب نوع العميل :من عام 2010م إلى 2020م

 2019م

371.995
102.285
474.280

 2018م

307.133
101.063
408.196

 2017م

290.649
92.359
383.008

 2016م

279.628
92.108
371.736

 2015م

261.927
84.767
346.694

 2014م

233.596
62.725
296.321

 2013م

195.950
46.025
241.975

 2012م

159.717

35.291

195.008

 2011م

125.783

28.605

154.388

 2010م

112.800

27.522

140.322

قطاع
األفراد

قطاع
الشركات

اإلجمالي

القروض (مليون ريال سعودي)

 2020م

490.356
116.596
606.953

نوع
العميل

معدل النمو
السنوي المركب
من عام 2010م
حتى عام 2020م
٪15.8
٪15.5
٪15.8

المصدر :حسابات فورسايت المستندة إلى اإلحصاءات السنوية الصادرة عن البنك المركزي السعودي
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 8-1-3تقسيم السوق حسب المقرض

 2012م

7.388

88.024

 2013م

9.729

115.568

11.050

155.753

129.518

200.402

13.592

 2016م

القروض (مليون ريال سعودي)

 2015م

12.131

185.302

149.261

157.742
371.736

 2017م

14.752

210.992

157.264
383.008

 2018م

16.135

238.544

153.517
408.196

 2019م

19.933

297.372

156.975
474.280

 2020م

23.524

428.411

155.018
606.953

٪15.8

٪7.2

٪21.7

٪23.9

معدل
النمو
السنوي
المركب من
عام 2010م
حتى عام
2020م

يُظهــر التحليــل التاريخــي للفتــرة بيــن عــام 2010م إلــى عــام 2020م أن الحجــم التراكمــي للقــروض القائمــة بحســب المقــرض قــد نمــا بنســبة  ٪15.8خــال نفــس الفتــرة .وشــهدت القــروض المقدمــة مــن شــركات
التمويــل العقــاري أعلــى نمــو بنســبة  ٪23.9تلتهــا البنــوك والمصــارف التجاريــة بمعــدل نمــوي ســنوي بلــغ مــا نســبته  ٪21.7فــي حيــن نمــت القــروض المقدمــة مــن قبــل صنــدوق التنميــة العقاريــة بمعــدل نمــو ســنوي
مركــب بلــغ مــا نســبته  ٪7.2خــال نفــس الفتــرة.

 2011م

5.298

70.211

78.879

99.596

116.678

 2014م

جدول  :6-3حجم سوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية حسب المقرض :من عام 2010م إلى 2020م

المصدر

شركات
التمويل
العقاري

البنوك
والمصارف
التجارية

صندوق
التنمية
العقارية

اإلجمالي

 2010م

2.757

59.968

77.597

140.322

154.388

195.008

241.975

296.321

346.694

المصدر :حسابات فورسايت المستندة إلى اإلحصاءات السنوية الصادرة عن البنك المركزي السعودي
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 9-1-3حجم قطاع االفراد في السوق العقاري
وفقــا للبيانــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي الســعودي ،فإنــه تــم عقــد  295.590صفقــة رهــن عقــاري بقيمــة إجماليــة قدرهــا  140مليــار ريــال
ســعودي مــن قبــل البنــوك والمصــارف التجاريــة وشــركات التمويــل العقــاري فــي عــام 2020م .حيــث كانــت نســبه البنــوك والمصــارف التجاريــة مــن
إجمالــي القــروض العقاريــة  136.199( ٪96.8مليــون ريــال ســعودي) فــي حيــن كانــت نســبة  ٪3.2المتبقيــة ( 4.549مليــون ريــال ســعودي) مقدمــه
مــن قِ َبــل شــركات التمويــل العقــاري خــال نفــس الفتــرة.
وفــي عــام 2019م ،تــم عقــد  179.220صفقــة للرهــن العقــاري مــن قبــل البنــوك والمصــارف التجاريــة وشــركات التمويــل العقــاري بقيمــة إجماليــة
بلغــت  79مليــار ريــال ســعودي ،فــي حيــن تــم عقــد  50.596صفقــة بقيمــة إجماليــة بلغــت  29.5مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2018م.
المنازل/الفيــات اســتحوذت علــى الجــزء األكبــر مــن التمويــل بقيمــة  113.7مليــار ريــال ( )٪80.8تليهــا الشــقق بقيمــة  19.8مليــار ريــال ()٪14.1
فــي حيــن أســهمت األراضــي بمبلــغ  7.2مليــار ريــال ( )٪5.1مــن إجمالــي التمويــل المقــدم مــن المصــارف وشــركات التمويــل العقــاري فــي عــام
2020م.
جدول  :7-3حجم قطاع األفراد في السوق العقاري :من عام 2018م إلى 2020م
تمويل الرهون العقارية الجديدة السكنية المقدمة من البنوك والمصارف التجارية إلى األفراد
السنة

العدد اإلجمالي للعقود

منازل/فيالت
(مليون ريال
سعودي)

شقة
(مليون ريال
سعودي)

أرض
(مليون ريال
سعودي)

اإلجمالي
(مليون ريال سعودي)

 2018م

46.885

21.995

3.041

1.980

27.015

 2019م

170.278

58.872

10.081

5.397

74.350

 2020م

289.257

110.265

18.796

7.139

136.199

تمويل الرهون العقارية الجديدة السكنية المقدمة من شركات التمويل العقاري إلى األفراد
السنة

العدد اإلجمالي للعقود

منازل/فيالت
(مليون ريال
سعودي)

شقة
(مليون ريال
سعودي)

أرض
(مليون ريال
سعودي)

اإلجمالي
(مليون ريال سعودي)

 2018م

3.611

1.883

472

133

2.488

 2019م

8.942

4.184

975

112

5.271

 2020م

6.333

3.474

993

82

4.549

إجمالي تمويل الرهون العقارية الجديدة السكنية المقدمة من شركات التمويل العقاري والبنوك المصارف التجارية إلى األفراد
السنة

العدد اإلجمالي للعقود

منازل/فيالت
(مليون ريال
سعودي)

شقة
(مليون ريال
سعودي)

أرض
(مليون ريال
سعودي)

اإلجمالي
(مليون ريال سعودي)

 2018م

50.496

23.878

3.513

2.113

29.503

 2019م

179.220

63.056

11.056

5.509

79.621

 2020م

295.590

113.739

19.789

7.221

140.749
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 10-1-3محفزات السوق
المواطنيــن :لطالمــا م ّثــل مواطنيــن المملكــة العربيــة الســعودية المحــرك الرئيســي للطلــب علــى اإلســكان فــي المملكــة ،والتــي تعــد كأكبــر موطــن
لقطــاع البنــاء فــي المنطقــة .وقــد أدى تزايــد فئــة الســكان الشــابة والناميــة إلــى ضمــان اســتمرارية الطلــب علــى القطــاع .وتتمثــل الخصائــص
الرئيســية للســوق الســكنية فيمــا يلــي:
1.تعداد سكاني متزايد وصغير بالعمر نسبيا.
2.تزايد السكان بالمناطق الحضرية.
3.معدالت ملكية المنازل منخفضة نسبيا.
4.الزواج ضمن فئة الشباب وضرورة توفر المسكن.
تزايــد نســبة القــروض إلــى القيمــة :زاد البنــك المركــزي الســعودي نســبة القــروض إلــى القيمــة  -حســبما نصــت عليــه المــادة  12مــن الالئحــة
التنفيذيــة لنظــام التمويــل العقــاري  -مــن  ٪70إلــى  ٪85فــي عــام 2017م .ومــن ثــم مــن  ٪85إلــى  ٪90فــي شــهر ينايــر2018م للوحــدات الســكنية
األولــى للمواطنيــن .وهــذا مــن شــأنه أن يدعــم نمــو قطــاع التمويــل العقــاري ويســهم فــي تحقيــق التكامــل مــع األهــداف الوطنيــة لإلســكان ،دون أن
يؤثــر ســل ًبا علــى متطلبــات ســامة القطــاع المصرفــي واالســتقرار المالــي.
ضريبــة األراضــي البيضــاء :كان فــرض ضريبــة األراضــي البيضــاء بنســبة  ٪2.5منــذ عــام 2017م ســب ًبا فــي توفيــر مســاحة  400مليــون متــر مربــع
للتطويــر فــي كل مــن الريــاض وجــدة والدمــام ومكــة المكرمــة وحدهــم .كمــا خفضــت الضريبــة أســعار العقــارات بنحــو  ٪18.5فــي المتوســط .وأدى
ذلــك إلــى زيــادة نشــاط التنميــة العقاريــة ومعالجــة النقــص فــي الوحــدات الســكنية.
النمــو فــي صناديــق االســتثمار العقــاري :تشــكل الموافقــة علــى اللوائــح التنظيميــة الســتخدام وتســجيل صناديــق االســتثمار العقــاري محــر ًكا آخــر
فــي الســوق ،حيــث شــهدت أصــول صناديــق االســتثمار العقــاري اتجاهـاً متنامــي.
مشــاريع البنيــة التحتيــة الضخمــة :مــن شــأن بنــاء مــدن ذكيــة مثــل مدينــة نيــوم ومدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة أن يحــرك الطلــب علــى الســوق
الســكنية فضـلًا عــن المســاحات التجاريــة عاليــة الجــودة.
ارتفــاع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص :تشــجع الحكومــة الســعودية مشــاركة القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد .ومــن المرجــح أن تضمــن
مشــاركة القطــاع الخــاص فــي المشــاريع الســكنية والتجاريــة الواســعة النطــاق إنجــاز المشــاريع وتســليمها فــي الوقــت المناســب وحــل أوجــه القصــور
التشــغيلية.

 11-1-3السوق المستهدفة
تقسيم السوق حسب نوع البناء
تصريحــا
يُظهــر تحليــل تصاريــح البنــاء الصــادر مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة أن الــوزارة قــد أصــدرت مــا متوســطه حوالــي 107.564
ً
لتشــييد مبانــي جديــدة ســنويا فــي المملكــة خــال فتــرة الخمــس ســنوات (مــن 2015م إلــى 2019م) .وقــد بلغــت حصــة اإلســكان والتجــارة (المســاكن
المســتقلة والمبانــي الســكنية والتجاريــة ذات االســتعمال المشــترك)  ٪93مــن جميــع التصاريــح الصــادرة.
جدول  :8- 3عدد تصاريح البناء حسب نوع البناء :من 2015م إلى 2019م

 2015م

 2016م

 2017م

 2018م

 2019م

المتوسط
(من 2015م إلى
2019م)

النسبة من
اإلجمالي ٪

سكني وتجاري

118.860

119.060

79.280

83.264

98.572

99.807

٪93

صناعي /تجاري

7.289

7.545

6.180

4.111

3.389

5.703

٪5

أبنية تعليم /وصحة
ومساجد

2.075

1.893

1060

796

490

1.263

٪1

نوع البناء
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نوع البناء

 2015م

 2016م

 2017م

 2018م

 2019م

المتوسط
(من 2015م إلى
2019م)

النسبة من
اإلجمالي ٪

أبنية اجتماعية
وحكومية

1.128

824

426

542

1.034

791

٪1

اإلجمالي

129.352

129.322

86.946

88.713

103.485

107.564

٪100

المصدر :وزارة الشؤون البلدية والقروية ،أعوام مختلفة

 12-1-3تقسيم السوق حسب ملكية الوحدات السكنية
يُظهــر توزيــع الوحــدات الســكنية الســعودية حســب ملكيــة المســاكن وجــود مــا مجموعــه  3.68مليــون وحــدة ســكنية فــي المملكــة فــي عــام 2019م،
ويســكنها حوالــي  21.6مليــون مواطــن ســعودي .ويظهــر مــن خــال تحليــل ملكيــة الوحــدات الســكنية أن نحــو  ٪62مــن الوحــدات الســكنية مملوكــة،
وتســتوعب نحــو  ٪66مــن الســكان .فــي حيــن تكــون الوحــدات الســكنية المؤجــرة النســبة المتبقيــة مــن الوحــدات الســكنية  ،٪35.5وتســتوعب
 ٪31.5مــن الســكان.
ويتبيــن مــن خــال هــذا التحليــل أن هنالــك مــا ال يقــل عــن  1.3مليــون أســرة تســكن فــي مســاكن مســتأجره ،وقــد ترغــب هــذه الفئــه فــي تملــك منــازل
خاصــه بهــا فــي المســتقبل .وقــد يــزداد هــذا الطلــب ً
أيضــا مــع ازديــاد األســر الجديــدة مســتقبال .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن شــريحة مــن األســر التــي
تملــك مســاكن حاليــا قــد ترغــب فــي االنتقــال إلــى منــازل جديــدة أو التملــك بغــرض االســتثمار.
جدول  :9-3الوحدات السكنية التي يشغلها أسر معيشية سعودية حسب ملكية الوحدات السكنية لعام 2019م
عدد الوحدات السكنية

اإلجمالي ٪

األفراد

اإلجمالي ٪

ملكية المسكن
المملوكة

2.285.786

٪62.1

4.285.209

٪66.2

المؤجرة

1.306.662

٪35.5

6.793.100

٪31.5

المقدمة من قبل صاحب العمل

85.510

٪2.3

500.141

٪2.3

أخرى

3.969

٪0.1

13.998

٪0.1

3.681.927

٪100.0

21.592.448

٪100.0

اإلجمالي

المصدر :دراسة استقصائية عن اإلسكان ،الهيئة العامة لإلحصاء ،المملكة العربية السعودية عام 2019م

 13-1-3تقسيم السوق حسب المنطقة
يوضــح تقســيم الســوق حســب المنطقــة الجغرافيــة أن المنطقــة الوســطى تحظــى بأكبــر عــدد مــن تصاريــح البنــاء بنســبة  ٪43.8تليهــا المنطقــة
الغربيــة بنســبة  .٪16.8وهــو مــا يــدل علــى أن هاتيــن المنطقتيــن همــا أكبــر ســوق لجميــع أنــواع تشــييد المبانــي .ويمكــن إرجــاع ذلــك بصــورة كبيــرة
إلــى طبيعــة هاتيــن المنطقتيــن ،حيــث أن المنطقــة الوســطى هــي المحــور التجــاري والســكني بســبب تمركــز المكاتــب الرئيســية للبنــوك والشــركات
الكبــرى وكذلــك جميــع الــوزارات والجهــات الحكوميــة؛ بينمــا تمثــل المنطقــة الغربيــة محــور الســياحة الدينيــة لوجــود المدينتــان المقدســتان مكــة
المكرمــة والمدينــة المنــورة اللتــان تشــهدان تشــييد مبــان تجاريــة مثــل الفنــادق والشــقق المفروشــة والمطاعــم ومتاجــر البيــع بالتجزئــة وغيرهــا
لخدمــة الحجــاج والمعتمريــن.
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جدول  :10-3تصاريح البناء حسب المنطقة عام 2019م
المنطقة

النسبة ٪

الوسط

٪43.2

الغرب

٪16.8

الشرق

٪11.4

الجنوب

٪14.8

الشمال

٪13.8
٪100

اإلجمالي
المصدر :وزارة الشؤون البلدية والقروية ،عام 2019

 14-1-3نسبة السكان السعوديين في المساكن المستأجرة
تظهــر بيانــات حيــازة المســاكن حســب المنطقــة أن المنطقــة الوســطى والغربيــة يشــكلون معـاً  ٪58مــن إجمالــي الســكان الســعوديين المقيميــن فــي
مســاكن مســتأجرة.
جدول  :11-3نسبة السكان السعوديين في المساكن المستأجرة حسب المناطق عام 2019م
نسبة السكان السعوديين في المساكن المستأجرة حسب المناطق 2019 ،م
المنطقة

النسبة ٪

الوسط

٪25.3

الغرب

٪32.9

الشرق

٪20.3

الجنوب

٪12.3

الشمال

٪9.2

اإلجمالي

٪100

المصدر :دراسة استقصائية عن اإلسكان ،الهيئة العامة لإلحصاء ،المملكة العربية السعودية عام  2019م

 15-1-3نوع الوحدة السكنية التي تشغلها األسر السعودية
يوضــح الهيــكل الحالــي ألنــواع المســاكن (للســعوديين) أن حوالــي  ٪44مــن الســكان يعيشــون فــي شــقق بينمــا  ٪30مــن الســكان يعيشــون فــي فيــات
ويعيــش  ٪18فــي منــازل تقليديــة .ويوضــح هــذا التحليــل زيــادة فــي االســتخدام الحالــي للشــقق والفيــات والتــي ســتكون مطلوبــة بشــكل أكبــر فــي
المســتقبل ألن المنــازل التقليديــة لــم تعــد تُبنــى بشــكل عــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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الشكل  :4-3الوحدات السكنية التي تشغلها األسر السعودية
%43.7
%29.8
%18.1
%7.7
%0.7

دراسة استقصائية للمساكن ،الهيئة العامة لإلحصاء ،المملكة العربية السعودية2019 ،م

 16-1-3عمر الوحدة السكنية التي تشغلها األسر السعودية
تظهــر بيانــات عمــر الوحــدة الســكنية التــي تشــغلها األســر الســعودية أنــه حوالــي  ٪17.4مــن الوحــدات الســكنية التــي تشــغلها األســر الســعودية قــد
مضــى أكثــر مــن  30عا ًمــا علــى تشــييدها فــي عــام 2019م .وبالتالــي ،قــد يكــون هنــاك طلــب ل  641.000وحــدة ســكنية فــي الســنوات الخمــس
المقبلــة الســتبدال المبانــي القديمــة.
الشكل  :5-3عمر الوحدة السكنية التي تشغلها األسر السعودية
%17.4

30

%24.6
%31.0
%21.0
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دراسة استقصائية للمساكن ،الهيئة العامة لإلحصاء ،المملكة العربية السعودية2019 ،م
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 2-3المشهد التنافسي
•الملكية واألصول
وفقــاً للتقاريــر الماليــة الســنوية المدققــة لشــركات التمويــل العقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،بلغــت القيمــة اإلجماليــة ألصــول هــذه
الشــركات حوالــي  14مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2020م .واســتحوذت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن (ســهل) علــى أكبــر حصــة مــن األصــول
بنســبة  ٪31.8مــن األصــول اإلجماليــة لشــركات التمويــل العقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث بلــغ إجمالــي أصــول الشــركة حوالــي 4.5
مليــار ريــال ســعودي .تليهــا شــركة أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري بإجمالــي أصــول بلــغ  3.6مليــار ريــال ســعودي ( )٪25.5يليهــا بدايــة لتمويــل
المنــازل ( .)٪18.1بينمــا اســتحوذت شــركة دويتشــه الخليــج للتمويــل علــى  ٪16تليهــا دار التمليــك  ٪6.5وعبــد اللطيــف جميــل للتمويــل العقــاري
.٪2.1
يتــم تمويــل معظــم شــركات التمويــل العقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل القطــاع الخــاص بينمــا تمتلــك الجهــات الحكوميــة حصــة
فــي بعضهــا مثــل شــركة بدايــة لتمويــل المنــازل وشــركة دار التمليــك .مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن هنــاك ملكيــة أجنبيــة فــي كل مــن الشــركة الســعودية
لتمويــل المســاكن وشــركة دويتشــه الخليــج للتمويــل.
جدول  :12-3ملكية وأصول شركات التمويل العقاري كما في  31ديسمبر 2020م.
إجمالي األصول
اسم الشركة

ملكية الحكومة

ملكية أجنبية

مليون ريال
سعودي

اإلجمالي ٪

الشركة السعودية لتمويل
المساكن

ال يوجد

مؤسسة التمويل
الدولية

4.465

٪31.8

شركة أمالك العالمية للتمويل
العقاري

ال يوجد

ال يوجد

3.580

٪25.5

صندوق االستثمارات العامة

ال يوجد

2.545

٪18.1

ال يوجد

بنك دويتشه

2.240

٪16.0

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية والمؤسسة العامة
للتقاعد

ال يوجد

910

٪6.5

شركة عبد اللطيف جميل للتمويل
العقاري

ال يوجد

ال يوجد

292

٪2.1

اإلجمالي

ال يوجد

14.032

٪100

شركة بداية لتمويل المنازل
شركة دويتشه الخليج للتمويل
شركة دار التمليك

المصدر :حسابات فورسايت بنا ًء على التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري
•أنواع القروض
تتركــز محافــظ القــروض علــى قــروض األفــراد بينمــا تعتبــر قــروض قطــاع الشــركات محــدودة .وشــكلت قــروض قطــاع األفــراد  ٪85.6مــن إجمالــي
القــروض بينمــا شــكلت قــروض قطــاع الشــركات  ٪14.4فــي عــام  2020م .ارتفــع صافــي القــروض بنســبة  ٪18مــن  19.9مليــار ريــال ســعودي فــي
عــام 2019م إلــى  23.5مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2020م.
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جدول  :13-3القروض الصافية الموحدة وقروض قطاعي األفراد والشركات كما في  31ديسمبر 2020م.
شركات التمويل العقاري
مليون ريال سعودي
موحد

صافي القروض
(مليار ريال سعودي)

صافي قروض الشركات
(مليار ريال سعودي)

صافي القروض األفراد
(مليار ريال سعودي)

 2019م

 2020م

 2019م

 2020م

 2019م

 2020م

19.933

23.524

16.921

20.140

3.012

3.384

المصدر :البنك المركزي السعودي
•األصول والخصوم
شــهدت شــركات التمويــل العقــاري الســعودية كفــاءة إيجابيــة وجــودة فــي الموجــودات علــى أســاس ســنوي مــن عــام 2019م حتــى عــام 2020م .ارتفــع
إجمالــي األصــول مــن  12.87مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى حوالــي  14مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2020م .كمــا ارتفــع إجمالــي
الخصــوم مــن  7.95مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى حوالــي  9.83مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2020م.
جدول  :14-3األصول والخصوم كما في  31ديسمبر 2020م.
األصول
(مليار ريال سعودي)

شركات التمويل العقاري
مليون ريال سعودي
موحد

حقوق المساهمين
(مليار ريال سعودي)

الخصومات
(مليار ريال سعودي)

 2019م

 2020م

 2019م

 2020م

 2019م

 2020م

12.871

14.032

7.959

8.930

4.912

5.102

المصدر :حسابات فورسايت بنا ًء على التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري
•العمليات والتوزيع
ومــن بيــن ســت شــركات تمويــل عقــاري ،يوجــد أربــع شــركات مقرهــا فــي الريــاض واثنتــان فــي جــدة .تمتلــك جميــع الشــركات فرعيــن علــى األقــل
فــي كل مــن المــدن الســعودية الرئيســية مثــل الريــاض أو جــدة أو الدمــام أو الخبــر .باســتثناء شــركة دار التمليــك حيــث تمتلــك أربعــة فــروع .يوجــد
ثــاث شــركات مصــرح لهــا بالعمــل فــي شــراء وبيــع وتملــك األراضــي والعقــارات والوحــدات العقاريــة للتمويــل فــي جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة
الســعودية ،بينمــا هنــاك ثــاث شــركات غيــر مســموح لهــا بالعمــل فــي مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة.
عــاوة علــى ذلــك ،تقــدم جميــع شــركات التمويــل العقــاري منتجــات تمويليــة لشــراء الشــقق والفيــات والعقــارات االســتثمارية وشــراء األراضــي.
باســتثناء بعــض الحــاالت ،يتــم توفيــر منتجــات التمويــل العقــاري للمواطنيــن باإلضافــة إلــى المغتربيــن بمتطلبــات وشــروط متفاوتــة مــن حيــث الحــد
األقصــى لمبلــغ القــرض ومدتــه ومعــدل الربــح والدفعــة المقدمــة والدخــل ومــا إلــى ذلــك.
جدول :15-3عمليات شركات التمويل العقاري وتوزيعها كما في  31ديسمبر 2020م.
المقر الرئيسي

الفروع

تغطية السوق

اسم الشركة
الشركة السعودية لتمويل المساكن

الرياض

جده .الدمام

المملكة العربية السعودية

شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

الرياض

جده .الخبر

المملكة العربية السعودية

شركة بداية لتمويل المنازل

الرياض

جده .الدمام

المملكة العربية السعودية

شركة دويتشه الخليج للتمويل

الرياض

جده .الخبر

المملكة العربية السعودية

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

*

*

54

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

المقر الرئيسي

الفروع

تغطية السوق

اسم الشركة
شركة دار التمليك

جده

جده .الرياض .الخبر

المملكة العربية السعودية

شركة عبد اللطيف جميل للتمويل
العقاري

جده

الرياض .الخبر

المملكة العربية السعودية

*

المصدر :حسابات الفورسايت بنا ًء على التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري
ملحوظة * :باستثناء المدينة المنورة ومكة المكرمة
•أداء قطاع الشركات
تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي تمويــل شــراء المنــازل واألراضــي والشــقق الســكنية ،وتمويــل العقــارات التــي يتــم تطويرهــا مــن قبــل جميــع
الشــركات العاملــة فــي مجــال التطويــر العقــاري وتمويــل إنشــاء المشــاريع التجاريــة والصناعيــة ،باســتثناء مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة .فــي
عــام 2020م ،اســتحوذت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن علــى حصــة ســوقية بلغــت  ٪26.3مــن حيــث إجمالــي اإليــرادات و ٪24.3مــن حيــث
صافــي الدخــل فــي عــام 2020م.
جدول  :16-3الحصة السوقية للشركة السعودية لتمويل المساكن مقارنة بغيرها 2019م 2020 -م
إجمالي اإليرادات
(مليون ريال سعودي)

شركات التمويل العقاري

إجمالي الدخل
(مليون ريال سعودي)

2019م

2020م

2019م

2020م

الشركة السعودية لتمويل المساكن

311

303

55

85

الشركات األخرى (مليون ريال سعودي)

869

851

243

265

اإلجمالي (مليون ريال سعودي)

1.180

1.154

298

350

حصة الشركة السعودية لتمويل
المساكن من اإلجمالي

٪24.3

٪26.3

٪18.4

٪24.3

المصدر :حسابات الفورسايت بنا ًء على التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري
•الحصص السوقية
ومــن بيــن جميــع شــركات التمويــل العقــاري ســجلت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن أعلــى حصــة فــي الســوق بنســبة  ٪26.3كمــا فــي 2020م
مــن حيــث إجمالــي اإليــرادات تليهــا شــركة أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري بنســبه  ٪24.4ومــن ثــم شــركة دار التمليــك بنســبة .٪20.4
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جدول  :17-3الحصص السوقية للشركة السعودية لتمويل المساكن مقارنة باآلخرين لعام 2019م 2020 -م
إجمالي اإليرادات

شركات التمويل العقاري

عائد على حقوق
الملكية (سنوي ًا)

إجمالي الدخل

مليون ريال سعودي

٪

مليون ريال سعودي

٪

٪

الشركة السعودية لتمويل المساكن

303.3

٪26.3

85.1

٪24.3

٪5.4

شركة أمالك العالمية للتمويل
العقاري

278.7

٪24.2

98.9

٪28.3

٪8.6

شركة بداية لتمويل المنازل

151.0

٪13.1

25.0

٪7.1

٪2.9

شركة دويتشه الخليج للتمويل

177.9

٪15.4

59.5

٪17.0

٪8.7

شركة دار التمليك

235.5

٪20.4

85.8

٪24.5

٪15.1

7.4

٪0.6

4.2

٪1.2

٪1.7

1.153.8

٪100

350.1

٪100

٪6.9

شركة عبد اللطيف جميل للتمويل
العقاري
اإلجمالي

المصدر :حسابات فورسايت بنا ًء على التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري
•إجمالي وصافي االستثمار في عقود التمويل
وبلغــت قيمــة إجمالــي االســتثمار فــي عقــود التمويــل المعلــن عنهــا مــن قبــل جميــع شــركات التمويــل العقــاري الســتة  12.615مليــون ريــال ســعودي
بحلــول نهايــة عــام 2020م .وســجلت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن أعلــى صافــي اســتثمار فــي عقــود التمويــل بحصــة بلغــت  ٪34.2تليهــا
شــركة أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري بحصــة  ٪26.6وبلغــت حصــة شــركة بدايــة لتمويــل المنــازل  ٪18.7يليهــا شــركة دويتشــه الخليــج للتمويــل
بنســبة .٪16.7
جدول :18-3إجمالي وصافي استثمار شركات التمويل العقاري في عقود التمويل 2020م

شركات التمويل العقاري

صافي االستثمار

إجمالي االستثمار
مليون ريال سعودي

٪

مليون ريال سعودي

٪

الشركة السعودية لتمويل المساكن

6.667

٪34.2

4.199

٪33.3

شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

4.576

٪23.4

3.352

٪26.6

شركة بداية لتمويل المنازل

4.132

٪21.2

2.361

٪18.7

شركة دويتشه الخليج للتمويل

3.484

٪17.9

2.106

٪16.7

شركة دار التمليك

381

٪1.9

417

٪3.3

شركة عبد اللطيف جميل للتمويل العقاري

269

٪1.4

179

٪1.4

19.510

٪100

12.615

٪100

اإلجمالي

المصدر :حسابات فورسايت بنا ًء على التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري
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 -4الشركة وطبيعة األعمال
 1-4نبذة عن الشركة
الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن هــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة تأسســت بموجــب قــرار وزيــر التجــارة رقــم (/319ق) وتاريــخ
1428/12/01هـ (الموافق 2007/12/11م) ،ومقيدة بالســجل التجاري رقم ( )1010241934وتاريخ 1428/12/22هـ (الموافق 2008/01/01م)
بمدينــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،كمــا أن الشــركة مرخصــة مــن البنــك المركــزي الســعودي لممارســة نشــاط التمويــل العقــاري
فــي المملكــة العربيــة الســعودية برقــم (/14ع ش )201403/وتاريــخ 1435/04/27هـــ (الموافــق 2014/02/27م) وترخيــص وزارة االســتثمار
رقــم ( )102030072425-01وتاريــخ 1430/07/23هـــ (الموافــق 2009/07/16م) ،وعنوانهــا المســجل هــو ص.ب ،27072 .طريــق الملــك
عبدالعزيــز ،حــي الــوزارات ،الريــاض  ،11417المملكــة العربيــة الســعودية ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ( )1.000.000.000مليــار ريــال
ســعودي مقســم إلــى ( )100.000.000مائــة مليــون ســهم بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل ،قيمــة كل ســهم ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية ،وجميعهــا
أســهم عاديــة نقديــة.
وتعــد الشــركة أحــد أبــرز الشــركات الرائــدة فــي مجــال التمويــل العقــاري اإلســامي فــي الســوق الســعودي ،حيــث توفــر حلــول التمويــل العقــاري
لقطــاع األفــراد تحــت إشــراف هيئــة رقابــة شــرعية مكونــة مــن نخبــة مــن الخبــراء فــي مجــال التمويــل اإلســامي لضمــان شــرعية المنتجــات
المقدمــة وموافقتهــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية.
وســعت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن منــذ تأسيســها أن تحتــل مركــز ريــادي بيــن الشــركات الرائــدة فــي ميــدان التمويــل اإلســامي الموجــه
لتلبيــة االحتياجــات الســكنية األساســية للعمــاء فــي الســوق الســعودي ومســاعدتهم علــى إيجــاد الحلــول لتمويــل مســاكنهم مــع االلتــزام بأحــكام
الشــريعة اإلســامية حيــث أن وجــود هيئــة رقابــة شــرعية يضمــن مطابقــة كافــة المنتجــات والخدمــات ألحــكام وقواعــد الشــريعة اإلســامية .وقــد
اســتطاعت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن خــال هــذه المــدة مــن انطالقتهــا أن تحقــق قفــزة نوعيــة علــى مســتوى اإلنجــازات واهتمامهــا
برضــى العميــل وإثــراء تجربتــه كهــدف أســمى تســعى لتحقيقــه ،حيــث حرصــت الشــركة منــذ البدايــة علــى تقديــم خدماتهــا بمهنيــة وجــودة عاليــة
وذلــك بالســعي الــدؤوب لخدمــة المواطــن والمقيــم بمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع والفــرد مــن خــال منتجاتهــا المتنوعــة.
وحققــت صافــي أربــاح الشــركة بعــد الــزكاة وضريبــة الدخــل ( )85.21مليــون ريــال ســعودي فــي عــام  2020مقارنــة بـــ ( )54.66مليــون ريال ســعودي
فــي عــام  .2019وبلغــت إجمالــي إيــرادات الشــركة فــي عــام  )303.34( 2020مليــون ريــال ســعودي مقابــل ( )311.37مليــون ريــال ســعودي فــي
عــام .2019
وقــد بلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين فــي نهايــة عــام  )1.586.07( 2020مليــون ريــال ســعودي مقابــل ( )1.500.09مليــون ريــال ســعودي فــي
عــام  ،2019كمــا حققــت الشــركة صافــي أربــاح قبــل الــزكاة وضربيــه الدخــل ( )97.58مليــون ريــال فــي عــام  2020مقارنــة بعــام  2019حيــث بلغــت
( )78.73مليــون ريــال ســعودي.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ،وكما في تاريخ هذه النشرة ،ال يوجد نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة.
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 2-4هيكل الشركة
 1-2-4نظرة عامة
الشكل  :1-4يوضح الرسم التالي لجان الشركة والهيكل التنظيمي كما في تاريخ هذه النشرة.

 3-4تاريخ الشركة
تأسســت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن 2008/01/01م بالتحالــف بيــن البنــك العربــي الوطنــي وشــركة دار األركان ومؤسســة التمويــل الدوليــة
وعــدد مــن المســتثمرين األفــراد والشــركات لتقديــم منتجــات تمويــل عقــاري متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية لقطــاع األفــراد بــرأس مــال
يبلــغ ( )1.000.000.000ريــال ســعودي مدفــوع بالكامــل ومقســم إلــى مائــة مليــون ( )100.000.000مليــون ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة
( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة بالكامــل وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة ويوضــح الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة الشــركة كمــا فــي
تاريــخ هــذه النشــرة.
جدول  :1-4ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده:
بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

نسبة
الملكية
()٪

القيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)

عدد األسهم

البنك العربي
الوطني

40.000.000

٪40

400.000.000

28.000.000

المساهم

نسبة
الملكية
()٪

القيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)

%28.00

280.000.000

شركة دار األركان
للتطوير العقاري

15.000.000

٪15

150.000.000

10.500.000

٪10.50

105.000.000

شركة مملكة
التقسيط للتجارة

9.000.000

٪9

90.000.000

6.300.000

٪6.30

63.000.000

يوسف بن عبدالله
الشالش

8.000.000

٪8

80.000.000

5.600.000

٪5.60

56.000.000

هذلول بن صالح
الهذلول

6.000.000

٪6

60.000.000

4.200.000

٪4.20

42.000.000

طارق بن محمد
الجار الله

6.000.000

%6

60.000.000

4.200.000

%4.20

42.000.000

مؤسسة التمويل
الدولية

5.000.000

٪5

50.000.000

3.500.000

٪3.50

35.000.000
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بعد الطرح

قبل الطرح

نسبة
الملكية
()٪

قيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)
35.000.000

عدد األسهم

نسبة
الملكية
()٪

قيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)

عدد األسهم

عبداللطيف بن
عبدالله الشالش

5.000.000

٪5

50.000.000

3.500.000

٪3.50

شركة إنماء
المدائن

4.000.000

%4

40.000.000

2.800.000

%2.80

28.000.000

شركة دعائم
الخليج

2.000.000

%2

20.000.000

1.400.000

%1.40

14.000.000

-

-

-

30.000.000

%30.00

300.000.000

100.000.000

٪100

1.000.000.000

100.000.000

%100.00

1.000.000.000

المساهم

الجمهور
اإلجمالي

جدول  :2-4يلخص الجدول التالي هيكل الملكية غير المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده:
بعد الطرح

قبل الطرح

نسبة
الملكية ()٪

قيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)
30.522.042

عدد األسهم

نسبة
الملكية ()٪

قيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)

عدد األسهم

4.360.292

٪4.36

43.602.920

3.052.204

٪3.05

يوسف بن عبدالله
الشالش

590.000

٪0.59

5.900.000

420.000

٪0.42

4.200.000

هذلول بن صالح
الهذلول

668.163

٪0.67

6.681.630

467.714

٪0.47

4.677.138

المساهم

طارق بن محمد
الجار الله

جدول  :3-4تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون  ٪5أو أكثر من األسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة:
بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

نسبة
الملكية
()٪

القيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)

عدد األسهم

نسبة
الملكية
()٪

القيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)

البنك العربي الوطني

40.000.000

٪40

400.000.000

28.000.000

%28.00

280.000.000

شركة دار األركان
للتطوير العقاري

15.000.000

٪15

150.000.000

10.500.000

%10.50

105.000.000

شركة مملكة التقسيط
للتجارة

9.000.000

٪9

90.000.000

6.300.000

٪6.30

63.000.000

المساهم
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بعد الطرح

قبل الطرح

نسبة
الملكية
()٪

القيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)
72.522.040

عدد األسهم

نسبة
الملكية
()٪

القيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)

عدد األسهم

طارق بن محمد الجار
الله

10.360.292

%10.36

103.602.920

7.252.204

%7.25

يوسف بن عبدالله
الشالش

8.520.000

%8.52

85.200.000

6.020.000

%6.02

60.200.000

هذلول بن صالح
الهذلول

6.668.163

%6.67

66.681.630

4.667.714

%4.67

46.677.140

مؤسسة التمويل
الدولية

5.000.000

٪5

50.000.000

3.500.000

٪3.50

35.000.000

عبداللطيف بن
عبدالله الشالش

5.000.000

٪5

50.000.000

3.500.000

٪3.50

35.000.000

المساهم

 4-4نظرة عامة على كبار المساهمين الحاليين
 1-4-4البنك العربي الوطني
تأســس البنــك العربــي الوطنــي (شــركة مســاهمة ســعودية ،البنــك) بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م 38/بتاريــخ  18رجــب 1399هـــ
(الموافــق  13يونيــو 1979م) .وقــد بــدأ البنــك أعمالــه بتاريــخ  2فبرايــر 1980م .ويبلــغ رأس مــال البنــك خمــس عشــرة مليــار (.)15.000.000.000
وأســهم البنــك مدرجــة في ســوق األســهم الســعودية (تــداول).
ويتمثــل نشــاط البنــك فــي تقديــم الخدمــات البنكيــة بمــا فــي ذلــك قبــول الودائــع وتقديــم خدمــات التمويــل لعمالئهــا مــن خــال أفرعهــا فــي مــدن
المملكــة العربيــة الســعودية.
جدول  :4-4أدناه جدول يوضح المالك الرئيسيين في البنك العربي الوطني
االسم
البنك العربي (ش م ع)

نسبة الملكية
٪40

شركه راشد العبدالرحمن الراشد وأوالده

٪9.96

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

٪7.21

شركة الجبر لالستثمار

٪5.65

 2-4-4شركة دار األركان للتطوير العقاري
تأسســت شــركة دار األركان بتاريــخ 1421/4/16هـــ (2000/7/18م) وقــد تــم تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم
 1021بتاريــخ 1426/6/10هـــ (2005/7/17م) .ويبلــغ رأس مــال الشــركة عشــرة مليــار وثمانمائــة مليــون.
ويتمثــل نشــاط الشــركة بشــراء وتملــك العقــار واألراضــي وإقامــة المبانــي عليهــا واســتثمارها بالبيــع أو اإليجــار لصالــح الشــركة والمقــاوالت العامــة
للمبانــي الســكنية والتجاريــة (اإلنشــاء واإلصــاح والهــدم والترميــم) وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المــواد الصحيــة ومــواد البنــاء وأدوات الســباكة
والكهربــاء والدهانــات واألدوات المكتبيــة والســيارات بالنقــد والتقســيط.
ال يوجد كبار مالك في شركة دار األركان للتطوير العقاري.
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 3-4-4شركة مملكة التقسيط للتجارة
تأسســت شــركة مملكــة التقســيط بتاريــخ 1421/05/14هـــ (2000/08/14م) كشــركة ذات مســؤولية محــدودة وفق ـاً لنظــام الشــركات الصــادر
بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم (م )6/وتاريــخ 1385/03/22هـــ وتعديالتــه.
ويتمثــل نشــاط الشــركة بخدمــات االســتيراد والتصديــر والتســويق للغيــر وشــراء وتملــك العقــارات واألراضــي وبيعهــا وإقامــة مبانــي عليهــا
واســتثمارها بالبيــع أو االيجــار وإدارة وتملــك المنشــآت وإدارة وصيانــة وتطويــر العقــار.
جدول  :5-4يوضح أدناه المالك الرئيسيين في شركة مملكة التقسيط:
نسبة الملكية

االسم

٪48

طارق محمد الجار الله
ماجد رومي الرومي

٪27.5

عبدالعزيز عبدالله الشالش

٪24.5

 4-4-4شركة إنماء المدائن
تأسســت شــركة إنمــاء المدائــن بتاريــخ 1427/10/10هـــ (2006/11/1م) كشــركة ذات مســئولية محــدودة وفقـاً لنظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم
الملكــي الكريــم رقــم (م )6/وتاريــخ 1385/03/22هـــ وتعديالته.
ويتمثــل نشــاط الشــركة بــإدارة وتأجيــر العقــارات المملوكــة أو المؤجــرة (ســكنية) ،اإلنشــاءات العامــة للمبانــي الســكنية وغيــر الســكنية ،البيــع
بالجملــة للحواســيب ومســتلزماتها.
جدول  :6-4يوضح أدناه المالك الرئيسيين في شركة إنماء المدائن:
نسبة الملكية

االسم
شركة اعمار البيادر

٪50

شركة مدارات التطوير والتقنية

٪50

جدول  :7-4يوضح أدناه المالك الرئيسيين في شركة اعمار البيادر:
نسبة الملكية

االسم
منيرة صالح العثيم

٪30

حصة إبراهيم الصمعاني

٪30

إبراهيم عبدالله الجنيدلي

٪30

يوسف عبدالله الشالش

٪10
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جدول  :8-4يوضح أدناه المالك الرئيسيين في شركة مدارات التطوير والتقنية:
االسم

نسبة الملكية

يوسف عبدالله الشالش

٪14.66

هذلول صالح الهذلول

٪5.90

خالد عبدالله الشالش

٪6.29

ماجد رومي الرومي

٪5.00

عبدالعزيز عبدالله الشالش

٪3.44

طارق محمد الجار الله

٪1.61

شركة األركان المحدودة للتعمير

٪63.10

جدول  :9-4يوضح أدناه المالك الرئيسيين في شركة األركان المحدودة للتعمير:
االسم

نسبة الملكية

ماجد رومي الرومي

٪34

ماجد عبدالعزيز القاسم

٪33

هذلول صالح الهذلول

٪33

 5-4-4شركة دعائم الخليج
تأسســت شــركة دعائــم الخليــج بتاريــخ 1427/11/28هـــ (2006/12/19م) كشــركة ذات مســئولية محــدودة وفقــاً لنظــام الشــركات الصــادر
بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم (م )6/وتاريــخ 1385/03/22هـــ وتعديالتــه.
ويتمثــل نشــاط الشــركة بــإدارة وتأجيــر العقــارات المملوكــة أو المؤجــرة (ســكنية) ،اإلنشــاءات العامــة للمبانــي الســكنية ،البيــع بالجملــة للحواســيب
ومستلزماتها.
جدول  :10-4يوضح أدناه المالك الرئيسيين في شركة دعائم الخليج:
االسم

نسبة الملكية

البيادر*

٪50

شركة إنماء المدائن

٪50

شركة اعمار

*يوضح الجدول  7-4المالك الرئيسيين لشركة اعمار البيادر
1 .يوسف بن عبدالله الشالش
ولــد يوســف بــن عبداللــه الشــاش فــي 1387/07/01هـــ (1967/10/05م) .حاصــل علــى بكالوريــوس الشــريعة اإلســامية مــن جامعــة اإلمــام
محمــد بــن ســعود 1990م ودبلــوم برامــج دراســات األنظمــة اإلجرائيــة مــن معهــد اإلدارة 1993م.
يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري مــن عــام ٢٠٠٠م حتــى تاريخــه ورئيــس مجلــس إدارة الشــركة الســعودية
لتمويــل المســاكن مــن عــام 2007م وحتــى تاريخــه.
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2 .هذلول بن صالح الهذلول
ولــد هذلــول بــن صالــح الهذلــول فــي 1384/07/01هـــ (1964/11/٠٥م) .حاصــل علــى دبلــوم إدارة وتجــارة مــن المعهــد الثانــوي التجــاري عــام
1411هـ.
عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري مــن عــام ٢٠٠٠م حتــى تاريخــه وقــد كان أيض ـاً عضــواً فــي مجلــس إدارة الشــركة
الســعودية لتمويــل المســاكن بيــن عامــي 2007م و2018م.
3 .طارق بن محمد الجار الله
ولــد طــارق بــن محمــد الجــار اللــه فــي 1389/05/06هـــ (1969/07/٢٠م) .حاصــل علــــى دبلــــوم العلــــوم المحاســــبية والتجاريــــة مــن كليــة التقنيــة
المتوســطة باإلحســاء عــام 1993م.
عضــو مجلـــس إدارة شـــركة دار األركان للتطويـــر العقـــاري منــذ عــام 2004م حتــى تاريخــه ،وقــد كان أيضــاً عضــواً فــي مجلــس إدارة الشــركة
الســعودية لتمويــل المســاكن بيــن عــام 2007م و2013م.
4 .مؤسسة التمويل الدولية
تأسســت مؤسســة التمويــل الدوليــة عــام 1956م هــي اكبــر شــركة عالميــة يتركــز نشــاطها فــي دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة مــن خــال تنميــة
القطــاع الخــاص فــي البلــدان الناميــة ،كمــا انهــا عضــو فــي البنــك الدولــي .مركزهــا الرئيســي بنســلفانيا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة ويبلــغ رأس
مــال الشــركة خمســة وعشــرين مليــار وتســعة وســبعين مليــون وتســعمائة وواحــد وتســعين ألــف دوالر أمريكــي .وقــد وســعت المؤسســة عملياتهــا
لتشــمل أكثــر مــن  100بلــد.
5 .عبداللطيف بن عبدالله الشالش
ولــد عبــد اللطيــف بــن عبــد اللــه الشــاش فــي 1391/07/01هـــ (1971/08/23م) .عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري
منــذ عــام 2005م ثــم العضــو المنتــدب مــن عــام 2007م حتــى 2019م ،وعضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن منــذ 2007م
حتــى تاريخــه.
جدول  :11-4يوضح الجدول التالي أهم التطورات للشركة منذ نشأتها حتى تاريخ هذه النشرة.
أبرز التطورات

التاريخ

2008م

تأســيس الشــركة كشــركة مســاهمة مقفلــة تحــت اســم "الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن" بــرأس مــال يبلــغ 1.000.000.000مليــار ريــال ســعودي فــي مدينــة الريــاض.
برنامج اإلجارة لألفراد.-افتتاح فرع الرياض.

2009م

-تحقيق أرباح بعد سنة من التأسيس.

2010م

-نمو المحفظة التمويلية بنسبة .٪55.88

2011م

-نمو المحفظة التمويلية بنسبة .٪40.97

2012م

-نمو المحفظة التمويلية بنسبة .٪41.72

2013م

تجاوزت المبيعات السنوية مليار ريال.-بلغت قيمة المحفظة التمويلية مبلغ  3.363.16ريال.

2014م

الحصول على رخصة من البنك المركزي السعودي للتمويل العقاري.-بلغت قيمة المحفظة التمويلية مبلغ  3.554.18ريال.
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أبرز التطورات

التاريخ
2015م

إنشاء فرعي المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية.-وصول العقود التمويلية ألكثر من  5000عقد.

2016م

-نمو المحفظة التمويلية بنسبة .٪8.9

2017م

بلغت قيمة المحفظة التمويلية مبلغ  4.181.73ريال.توقيع اتفاقيات مشتركة مع وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقاري.الحصول على جائزة أفضل منتج تمويل عقاري لألفراد.الحصول على جائزة أفضل شركة تمويل عقاري عربية.-الحصول على جائزة أفضل منتج استثماري.

2018م

نمو المحفظة التمويلية بنسبة .٪2-برنامج القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية.

2019م

إمكانية التقدم بطلب التمويل إلكترونياً من خالل الموقع اإللكتروني.-برنامج الرهن العقاري.

2020م

توقيع اتفاقيات مشتركة مع الشركة السعودية إلعادة التمويل.بلغت قيمة المحفظة التمويلية مبلغ  4.199.14ريال.-وصول العقود التمويلية ألكثر من  7041عقد.

وشــهد مطلــع عــام 2021م العديــد مــن التطــورات التــي ســاهمت فــي تحســين العمليــات واالرتقــاء بمؤشــرات أداء الشــركة فــي الســوق العقــاري،
وتشــمل:
تحديث السياسات االئتمانية بما يتالءم مع متطلبات السوق.تحديث الهوية التجارية.تحديث الموقع اإللكتروني.تحديث الهيكل التنظيمي للشركة.طرح منتج اإلجارة الثابتة.طرح منتج البيع على الخارطة.طرح منتج المرابحة.طرح منتج الوحدات العقارية التجارية.استحداث إدارة المبيعات التجارية.العمل على طرح منتج البناء الذاتي ،وسيتم إطالق المنتج بعد الحصول على الموافقة الالزمة.انخفاض نسبة الديون المتعثرة.-زيادة المبيعات في الفترة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2020م.

 5-4الرؤية والرسالة واالستراتيجية
 1-5-4الرؤية
المســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030فــي رفــع نســبة التملــك مــن خــال تمويــل المواطنيــن عبــر حلــول ماليــة متوافقــة مــع الشــريعة
اإلســامية.

 2-5-4الرسالة
نسعى لتقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات كافــة شــرائح العمالء المتالك عقاراتهم بـكل يسـر وسـهولة عبـر أحدث التقنيات.
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 3-5-4القيم
رقمي :تطوير قنوات تواصل رقمية مع العمالءسرعة :تسهيل رحلة العميل بإجراءات ميسرة-نمو :تحقيق بيئة متطورة ونمو مستدام

 4-5-4االستراتيجية
تســعى الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن لتكــون الشــركة الرائــدة فــي مجــال التمويــل العقــاري المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،وأن
تزيــد نســبة عائداتهــا علــى وتيــرة ثابتــة ومتوازنــة ممــا يســاهم بترســيخ مكانتهــا ودورهــا القيــادي فــي قطــاع التمويــل العقــاري فــي المملكــة العربيــة
الســعودية .كمــا يعــود نجــاح واســتقرار الشــركة إلــى وجــود فريــق عمــل يمتــاز بخبــرات واســعة فــي هــذا المجــال وإنتاجيتــه العاليــة وحرصــه علــى
تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة.

 6-4ترتكز األهداف االستراتيجية للشركة على المبادرات التالية:
 1-6-4تعزيز مركزها الريادي في مجال التمويل العقاري
تهــدف الشــركة إلــى تعزيــز مركزهــا الريــادي فــي مجــال التمويــل العقــاري ،وتحدي ـدًا فــي مجــال تمويــل األفــراد لتمكنهــم مــن امتــاك الســكن
المالئــم عبــر حلــول تمويليــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية .وقــد حرصــت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن علــى اســتمرار مــا بدأتــه بتطويــر
خطــة عمــل واســتراتيجية مالئمــة ألهــداف رؤيــة المملكــة  2030للمســاهمة فــي نهضــة الوطــن وتنميــة القطــاع العقــاري وبرنامــج اإلســكان لتحقيــق
أهدافهــا المتمثلــة فــي تســهيل تملــك المواطــن للســكن المالئــم.
ســتقوم الشــركة باالســتناد علــى عالقاتهــا مــع عمالئهــا وســمعتها فيمــا يتعلــق بجــودة الخدمــات المقدمــة ،وباالســتناد أيضـاً علــى اإلشــادة بهــا مــن
العمــاء كخيــار مفضــل لخدمــات التمويــل العقــاري لألفــراد وتهــدف الشــركة للجمــع بيــن ريادتهــا فــي كفــاءة خدماتهــا المقدمــة وأســعارها المنافســة
ومــا تتميــز بــه مــن معرفــة تخصصيــة باإلضافــة للكــوادر المدربــة تدريبــا عاليــا وذلــك مــن أجــل تعزيــز مكانتهــا فــي مجــال التمويــل العقــاري لألفــراد.
•تطوير حلول تمويلية متنوعة
تســــعى الشــــركة لتصبــــح االختيــــار األفضــــل فــــي تقديــــم الحلــــول التمويليـــة المتوافقـــة مـــع مبـادئ الشـــريعة اإلسـالمية لألفـراد مـــن خــالل تنــوع
المنتجــــات التــي تتناســب مــع كافــة الشــرائح المســتهدفة.
•زيادة حجم المحفظة االئتمانية
تهـدف الشـركة لزيـادة حجـم المحفظـة التمويليـة وزيـادة عائـدات األصول من خالل تقديم منتجاتها ألكبر شريحة ممكنة.
•إيجاد بيئة عمل محفزة
تحــــرص الشــــركة علــــى إنشــــاء بيئــــة عمــــل مثمــــرة مــــن خــالل خلــق ثقافــة عمــل صحيــــة تشــجع الموظفيــن علــى التعــاون ورفــع نسبة اإلنتاجية
والكفــاءة فــي األداء.
•استخدام أفضل الممارسات إلدارة المخاطر
تعمـــل الشـــركة علـــى تطويـــر خطـــة إلدارة المخاطـــر بتحليـــل وتقييـــم المخاطــــر المحتملــــة ووضــــع اإلجــــراءات لضمــــان الحــــد والســــيطرة عليها.
وكذلــــك تســــعى الشــــركة لزيــــادة الشــــرائح المســـتهدفة وذلـــك لتخفيـــض المخاطـــر الناتجـــة مــن بعـــض الفئــات ولتنويــع الفئــات فــي المحفظــة
التمويليــة.
•إثراء تجربة العميل
تســـعى الشـــركة لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات لعمالئهـــا مـــن خـــال تحسـين إجــراءات وآليــــات العمــل .وكذلــك تعمــل علــى تطويــــر األنظمــة التقنيــة
وزيـــادة انتشـــار القنـــوات البيعيـــة حيـــث يتـــم اســـتخدام أفضـــل الممارســـات فـــي اســـتغالل قنوات التواصل مع العمالء .كمـــا طـــورت الشـــركة خطـــة
للتســـويق الجغرافــــي فــــي المناطــــق لتغطيــــة أكبــــر شــــريحة ممكنــــة مــــن العمــــاء المحتملين في السوق السعودي.
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•تحديث الهوية ومواكبة التحول الرقمي
أجــرت الشــركة تحديثـاً علــى ســمتها التجاريــة وهويتهــا البصريــة يعكــس اســتراتيجية النمــو التــي تهــدف إلــى تمكيــن المواطنيــن لتملــك عقارتهــم
عبــر حلــول تمويليــة متنوعــة تلبــي احتياجــات كافــة شــرائح العمــاء بــكل يســر وســهولة عبــر أحــدث التقنيــات .كمــا تعتقــد الشــركة أن التكنولوجيــا
عنصــر أساســي فــي تحســين تجربــة العمــاء والتطبيــق األمثــل الســتراتيجيات الشــركة ،وبالتالــي تســعى الشــركة إلــى االســتثمار فــي تحســين
األنظمــة اإللكترونيــة والبنيــة التحتيــة الخاصــة بهــا بشــكل مســتمر .وتعتــزم الشــركة االســتفادة مــن أحــدث التقنيــات لتحســين اســتراتيجيتها
الرقميــة مــن أجــل تقديــم الخدمــات بشــكل أســرع وأبســط للعمــاء.
كمــا تراقــب الشــركة باســتمرار التطــورات فــي األســواق اإلقليميــة والعالميــة فــي مجــال الخدمــات اإللكترونيــة المتعلقــة بقطــاع التمويــل عامــة
والتمويــل العقــاري خاصــة ،لالســتفادة منهــا فــي تحســين خدماتهــا الرقميــة بمــا يخــدم اســتراتيجيات الشــركة.
•تطوير العالقات مع الجهات الحكومية والخاصة
حرصـــا علـــى توســـيع إطـــار العمـــل تســـعى الشـــركة إلـــى تطويـــر العالقـــات المشــــتركة مــــع الجهــــات ذات العالقــــة ومــــن أهمهــــا وزارة اإلســــكان
وصنــــدوق التنميــــة العقاريــــة والشــــركة الوطنيــــة لإلســــكان وعــــدد مــــن الجهــــات األخــرى وذلــك للتنويــع فــي المجــــاالت والمنتجــات ممــا يخــدم
المصالــح المشــتركة مــع كافــة األطــراف.

 7-4المزايا التنافسية
 1-7-4شركة رائدة في مجال التمويل العقاري:
عبــر رحلــة حافلــة باإلنجــازات علــى مــدار العقــد الماضــي تمكنــت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن مــن تعزيــز مكانتهــا كواحــدة مــن أكثــر
شــركات التمويــل تمي ـزًا واســتقرا ًرا .وعلــى الرغــم مــن جائحــة كورونــا وأثرهــا البالــغ علــى االقتصــاد العالمــي فــإن الشــركة اســتطاعت تجــاوز
هــذه العقبــات واالســتمرار فــي تقديــم خدماتهــا لعمــاء الشــركة والعمــاء المحتمليــن عبــر تنظيــم قنواتهــا وإدارة عملياتهــا بكفــاءة عاليــة عــن بعــد
والتأقلــم فــي وقــت وجيــز مــع وتيــرة عمــل فريــدة مــن نوعهــا خــال عــام  .2020واســتطاعت الشــركة أن تطــور نتائــج األداء وتحقيــق إيــرادات وأربــاح
خــال نفــس العــام ( )303.34مليــون ريــال ســعودي و ( )85.21مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي ،بارتفــاع مقــداره  ٪24و  ٪55.7مقارنــة بعــام
 2019علــى التوالــي وكذلــك بلغــت األصــول التمويليــة ( )4.28مليــار ريــال بنهايــة عــام  .2020وقــد بلغــت حصتهــا الســوقية مــن إجمالــي األصــول
التمويليــة لشــركات التمويــل العقــاري ( )٪31.8فــي نهايــة عــام  2020كأعلــى حصــة فــي الســوق.

 2-7-4وضع مالي قوي وسعة تمويلية عالية:
شــهدت الشــركة أداء مالــي قــوي خــال األعــوام الســابقة حيــث حافظــت علــى هوامــش ربــح عاليــة علــى الرغــم مــن التباطــؤ فــي األوضــاع
االقتصاديــة العامــة ممــا مكــن الشــركة مــن االســتمرار فــي تنميــة أعمالهــا واالســتمرار فــي االرتقــاء بجــودة خدماتهــا التمويليــة العقاريــة ،حيــث أن
أربــاح الشــركة ارتفعــت بمعــدل تراكــم يعــادل  ٪44.6خــال الثــاث أعــوام الماضيــة مــن عــام  2018إلــى عــام .2020
تملــك الشــركة ســعة تمويليــة كبيــرة كفيلــة بتمويــل عملياتهــا المســتقبلية حيــث تبلــغ نســبة المديونيــة لحقــوق الملكيــة (الرافعــة الماليــة) 1.82
مــرة فــي عــام 2020م وهــو مــا يضمــن للشــركة الســعة التمويليــة المطلوبــة لتنفيــذ خططهــا التوســعية دون اللجــوء إلــى حاملــي األســهم للتمويــل
اإلضافــي .تهــدف الشــركة بشــكل مســتمر إلــى تنويــع مصــادر التمويــل وتقــوم علــى مراقبــة معــدالت الســايبور والمشــتقات الماليــة حــذ ًرا مــن ارتفــاع
أســعار االقتــراض.

 3-7-4إجراءات سريعة وميسرة:
تهــدف الشــركة بشــكل مســتمر إلــى تحســين وتســريع وزيــادة كفــاءة الخدمــات المقدمــة إلــى عمالئهــا الحالييــن والمحتمليــن .لذلــك فــإن الشــركة
بشــكل مســتمر تعمــل علــى تطويــر األنظمــة التقنيــة وزيــادة انتشــار القنــوات البيعيــة حيــث يتــم اســتخدام أفضــل الممارســات فــي اســتغالل المنصــات
الرقميــة .كمــا عملــت الشــركة أيضــا علــى إتاحــة إمكانيــة تقديــم طلبــات التمويــل ومتابعتهــا إلكترون ًيــا أو مــن خــال جميــع قنــوات التواصــل وذلــك
بهــدف تســريع اإلجــراءات .والجديــر بالذكــر أن الشــركة أتمتــة عمليــات الربــط التقنــي مــع أكبــر المنصــات اإللكترونيــة وذلــك لتســهيل الوصــول
إلــى خدمــات الشــركة واالســتفادة منهــا.
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 4-7-4إدارة عليا ذات خبرة واسعة:
يتمتــع فريــق اإلدارة العليــا لــدى الشــركة بخبرتــه العريقــة فــي المجــال المصرفــي والمالــي والتمويــل العقــاري ولــكل عضـ ٍـو منهــم ســجل يزهــو
باإلنجــازات المتميــزة فــي النواحــي الماليــة والتشــغيلية كونهــم شــغلوا مناصــب عليــا وقياديــة فــي مختلــف البنــوك والمصــارف والشــركات الماليــة
والقطاعــات الحكوميــة .كمــا يتميــز فريــق اإلدارة العليــا بقدرتــه العاليــة علــى التعايــش مــع الظــروف المختلفــة لســوق التمويــل وقدرتــه علــى تنميــة
المحفظــة التمويليــة للشــركة وإدارة المخاطــر ورفــع نســبة أربــاح الشــركة .وتنعكــس هــذه الخبــرة علــى إدارة الشــركة بفعاليــة ورفــع جــودة األداء
التشــغيلي لديهــا حيــث تمكنــت مــن إدارة الشــركة خــال األزمــة االقتصاديــة التــي شــهدها العالــم مؤخ ـ ًرا ،وتعتبــر هــذه أحــد المزايــا التنافســية
للفريــق للتكيــف مــع التغيــرات المســتقبلية والقــدرة علــى المنافســة فــي ســوق التمويــل العقــاري.

 5-7-4االبتكار:
يعمــل فريــق مــن ذوي الموهبــة والخبــرة إلثــراء المنتجــات التــي تقدمهــا الشــركة بمجموعــة راقيــة مــن الخدمــات والمنتجــات المبتكــرة التــي قــد
تفــوق تطلعــات العمــاء والتــي تهــدف إلــى توفيــر الســكن المالئــم للعمــاء وذلــك تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة  2030ببنــاء مجتمــع حيــوي وبيئــة عامــرة.
حيــث قامــت الشــركة بإضافــة عــدد مــن الخدمــات علــى منتجــات التمويــل العقــاري .وكذلــك عملــت علــى تطويــر عــدد مــن الخدمــات الموجهــة
للعمــاء.

 6-7-4عالمة تجارية مميزة:
عبــر رحلــة حافلــة باإلنجــازات علــى مــدار العقــد الماضــي تمكنــت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن مــن تعزيــز مكانتهــا كواحــدة مــن أكثــر
شــركات التمويــل تميـزًا واســتقرا ًرا .حيــث حصلــت الشــركة علــى عــدد مــن الجوائــز واإلرشــادات مثــل جائــزة أفضــل منتــج تمويــل عقــاري لألفــراد
وجائــزة أفضــل شــركة تمويــل عقــاري عربيــة لعــام  2017كمــا حصلــت علــى جائــزة أفضــل منتــج اســتثماري فــي نفــس العــام.

 8-4أنشطة الشركة
يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي مزاولــة أعمــال نشــاط التمويــل العقــاري لألفــراد وفق ـاً لنظــام الشــركات ونظــام مراقبــة شــركات التمويــل
والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة ذات العالقــة والقواعــد والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات المختصــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ،كمــا تقــر
الشــركة أنــه ال يوجــد أي نشــاط للشــركة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية.

 9-4مصادر الدخل والمنتجات التمويلية
 1-9-4العمالء:
تســتهدف الشــركة مختلــف الشــرائح مــن العمــاء األفــراد ،وتقــوم بتمويــل األفــراد مــن المواطنيــن وأيضــا المقيميــن فــي حــال حصولهــم علــى
الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات ذو العالقــة.
جدول  :12-4عمالء الشركة
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020

العمالء
نسبة قيمة عقود العمالء األفراد من
صافي المحفظة التمويلية

٪100

٪100

٪100

٪100

عدد عمالء الشركة

6298

6587

6909

7041
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 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020

العمالء
عدد عمالء الشركة

6298

6587

6909

7041

القطاع الحكومي

1662

1728

1821

1832

القطاع الخاص

1841

1879

2003

2163

المتقاعدين

2565

2744

2859

2833

المستثمرين ورجال األعمال

229

235

226

212

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020

1574

1627

1774

1909

عمارة سكنية

47

72

93

103

أرض

591

590

575

551

فيال

4086

4298

4468

4478

نوع الوحدات العقارية
شقة

المصدر :الشركة

 2-9-4المنتجات التمويلية:
يتركــز نشــاط الشــركة فــي توفيــر منتجــات وخدمــات التمويــل العقــاري المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية مــن خــال اعتمادهــا مــن اللجنــة
الشــرعية لــدى الشــركة.

 3-9-4اإلجارة:
منتج تمويلي معتمد من الهيئة الشرعية لتمويل العمالء الراغبين بالحصول على تمويل لتملك عقارات بصيغة اإلجارة.
جدول :13-4نسب عقود اإلجارة
نسب عقود اإلجارة

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020

نسبة قيمة عقود اإلجارة من موجودات
العقود لدى الشركة بالصافي

٪100

٪100

٪100

٪100

نسبة إيرادات عقود اإلجارة من مجمل
إيرادات الشركة

٪94.11

٪95.8

٪95.9

٪95.6

المصدر :الشركة

 4-9-4المرابحة:
منتج تمويلي معتمد من الهيئة الشرعية لتمويل العمالء الراغبين بالحصول على تمويل لشراء وتملك بصيغة المرابحة.
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 5-9-4البناء الذاتي:
منتج تمويلي معتمد من الهيئة الشرعية لتمويل العمالء الراغبين بالحصول على سيولة نقدية لبناء عقار بصيغة المرابحة.

 6-9-4البيع على الخارطة :
منتــج تمويلــي معتمــد مــن الهيئــة الشــرعية لتمويــل العمــاء الراغبيــن بالحصــول علــى تمويــل لتملــك عقــارات تحــت اإلنشــاء مــن قبــل مطوريــن
معتمديــن بصيغــة اإلجــارة.

 7-9-4التمويل العقاري التجاري:
تمويــل معتمــد مــن الهيئــة الشــرعية مصمــم للعمــاء الذيــن يعتمــد دخلهــم األساســي علــى العقــارات المــدرة واألنشــطة التجاريــة أو االســتثمار ويقــدم
عبــر ثــاث منتجــات تمويليــة :
الرهن العقاريالمرابحةتمويل البناء الذاتيالرهن العقاري:
منتــج تمويلــي معتمــد مــن الهيئــة الشــرعية لتمويــل العمــاء الراغبيــن بالحصــول علــى ســيولة نقديــة ،مقابــل رهــن عقــارات مملوكــة لهــم بصيغــة
اإلجــارة.

 8-9-4بيع المحافظ
تعــد عمليــات بيــع المحافــظ أحــد مصــادر التمويــل اإلضافيــة للشــركة حيــث تنفذهــا الشــركة لالســتفادة مــن أرباحهــا فــي تقليــل أعبائهــا التمويليــة
واالســتثمار فــي األنشــطة التمويليــة للشــركة .وتتكــون المحافــظ المباعــة كمــا فــي 2020/12/31م مــن معاملــة واحــدة تمــت مــع الشــركة الســعودية
إلعــادة التمويــل بمبلــغ ( )50.17مليــون ريــال فــي 2020/10/31م وتــم تنفيذهــا فــي 2020/11/10م.
جدول  :14-4مصادر الدخل والمنتجات التمويلية
مصادر الدخل والمنتجات التمويلية
(مليون ريال سعودي)
عوائد عقود التمويل
أتعاب معامالت التمويل وتقييم األصول
المتعلقة

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020

272.6

302.1

298.6

290.1

4.4

2.9

4.0

5.3

المصدر :الشركة

 9-9-4إيرادات عقود اإلجارة:
وتمثــل عقــود اإلجــارة مــا نســبته  ،٪95.8 ،٪95.9 ،٪95.6مــن مجمــل إيــرادات الشــركة فــي األعــوام 2020م2019 ،م2018 ،م علــى التوالــي .وتوفــر
الشــركة عقــود إجــارة بنوعيــن همــا:
عقد إجارة ذات نسبة ربح ثابتة :تمويل طويل األجل حيث أن هامش الربح ثابت ومبلغ الدفعات ثابت لكامل فترة التمويل.عقــد إجــارة ذات نســبة ربــح متغيــرة :تمويــل قصيــر األجــل ،حيــث أن هامــش الربــح يعتمــد علــى ســايبور ومبلــغ الدفعــات متغيــر لكامــل فتــرةالتمويــل.
أتعاب معامالت التمويل وتقييم األصول المتعلقة:
تشــمل هــذه األتعــاب الرســوم اإلداريــة ورســوم التقييــم العقــاري للممتلــكات ورســوم الســداد المبكــر (الجزئــي والكلــي) ورســوم إدارة المحافــظ
المباعــة.
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الرسوم اإلدارية ورسوم التقييم.
الرسوم اإلدارية:
وهــي الرســوم التــي يتــم تحصيلهــا مــن العميــل مقابــل الدراســة االئتمانيــة لطلــب التمويــل .ويتــم اســتحقاق الرســوم عنــد موافقــة العميــل علــى
عــرض التمويــل.
رسوم التقييم العقاري:
هــي الرســوم التــي تتحصــل عليهــا الشــركة لغــرض إجــراء التقييــم العقــاري للممتلــكات لقطــاع األفــراد .ويتــم اســتحقاق الرســوم عنــد موافقــة العميــل
علــى عــرض التمويــل والبــدء بإجــراءات التقييــم العقاري.
أتعاب إدارة وصيانة العقود التمويلية للمحافظ المباعة:
هــي الرســوم التــي تتحصــل عليهــا الشــركة إلدارة وصيانــة العقــود التمويليــة للمحافــظ المباعــة حيــث تشــكل نســبة معينــة مــن المبلــغ المتبقــي مــن
أصــل التمويــل لتلــك المحافــظ ويتــم تحصيلهــا علــى أســاس شــهري.

 10-4الخطط المستقبلية والمبادرات
 1-10-4التطور التقني
ً
ملحوظــا للخدمــات المقدمــة للعمــاء.
تعمــل الشــركة علــى تطويــر الجانــب التقنــي لالرتقــاء بالقــدرة التشــغيلية وجــودة األداء ممــا يضفــي تمي ـزًا
وكذلــك تعمــل علــى زيــادة االنتشــار وســهولة الوصــول مــن خــال القنــوات اإللكترونيــة كالموقــع اإللكترونــي وقنــوات التواصــل االجتماعــي وتطبيقــات
األجهــزة الذكيــة كــي تتمكــن مــن خدمــة عمالئهــا الحالييــن واســتقطاب عمــاء جــدد.

 2-10-4التحول الرقمي
تحــرص الشــركة علــى تطويــر ســير أعمالهــا وتقديــم كل مــا مــن شــأنه االرتقــاء بمســتوى خدماتهــا المقدمــة للعمــاء بأيســر الطــرق مــن خــال
االعتمــاد علــى أحــدث التقنيــات والحلــول الرقميــة .وقامــت بوضــع الخطــط واالســتراتيجيات لضمــان تحقيــق أهــداف التحــول الرقمــي والوصــول
إلــى خدمــات رقميــة متكاملــة تيســر كافــة تعامــات العمــاء وتمنحهــم تجربــة ماليــة اســتثنائية ،ومــن ناحيــة أتمتــة ورقمنــة إجــراءات العمــل الداخلــي
لتطويــر مــا تتمتــع بــه الشــركة مــن بنيــة تحتيــة تقنيــة قويــة تمكنــت مــن مواجهــة جائحــة كورونــا وقدمــت خدماتهــا إلكترون ًيــا لكافــة العمــاء بجــودة
وكفــاءة عاليــة.

 3-10-4تطوير إدارة المخاطر:
تحــرص الشــركة علــى تحســين وتطويــر إدارة المخاطــر لديهــا وذلــك مــن خــال عقــد االجتماعــات الدوريــة والــدورات التدريبيــة لمنســوبيها
باســتمرار لمعرفــة آخــر المســتجدات فــي مجــال إدارة المخاطــر التمويليــة والتــي تســاعد إدارة مخاطــر الشــركة علــى اتخــاذ أفضــل القــرارات
وبأقــل التكاليــف.

 4-10-4إثراء تجربة العمالء:
تهــدف الشــركة إلــى تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة لعمالئهــا وذلــك لرفــع وتحســين معــدالت رضاهــم .حيــث عملــت علــى توفيــر مركــز اتصــال
متكامــل يعنــى باســتقبال استفســاراتهم وإدارتهــا بكفــاءة عاليــة مــن خــال أحــدث األنظمــة التقنيــة وذلــك لتنفيــذ عمليــات التمويــل بســرعة أكبــر
وللــرد علــى استفســارات العمــاء وحــل مشــكالتهم خــال المــدة القصــوى لذلــك .كمــا قامــت بربـــط نظـــام العنايـــة بالعميـــل مـــع نظــام الطلبـــات أو
نظام الشـــكاوى التـــي تـــرد للشـــركة عـــن طريـــق وســـائل التواصـــل االجتماعي ووضع المعايير والسياسات واتفاقيات مستوى الخدمة الالزمة .ومن
أبــرز المزايــا التــي تقدمهــا الشــركة لعمالئهــا إمكانيــة التقــدم بطلــب التمويــل العقــاري واســتقبال االستفســارات عبــر الموقــع اإللكترونــي للشــركة.
وباإلضافــة إلــى إمكانيــة زيــارة أحــد الفــروع فــي المنطقــة الوســطى والغربيــة والشــرقية .وبعــد كل اتصــال يطلــب مــن العميــل تقييــم مــدى رضــاه
عــن الخدمــة المقدمــة وكذلــك األمــر بعــد إتمــام عمليــة التمويــل وذلــك لقيــاس مســتويات الرضــى واالرتقــاء بجــودة خدمــة العميــل.
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 5-10-4زيادة معدل الوعي بالعالمة التجارية:
تقــوم الشــركة بالعديــد مــن األنشــطة التســويقية لزيــادة معــدالت الوعــي بعالمتهــا التجاريــة حيــث يعــد مؤش ـ ًرا أساس ـ ًيا فــي قيــاس مــدى وصــول
الشــركة ألكبــر عــدد ممكــن مــن العمــاء وموقــع الشــركة بيــن المنافســين .لذلــك حرصــت الشــركة علــى تقديــم أفضــل الحلــول التمويليــة وإيجــاد
المزايــا التنافســية لمنتجاتهــا .ومــن أهــم الوســائل التــي تعتمــد عليهــا الشــركة لزيــادة معــدل الوعــي بالعالمــة التجاريــة هــي التواجــد الفعــال فــي
مختلــف القنــوات الرقميــة والمشــاركة فــي المعــارض والنــدوات المتخصصــة فــي التمويــل العقــاري .وكذلــك عقــد االتفاقيــات االســتراتيجية مــع
عــدة جهــات ومؤسســات متخصصــة فــي نفــس المجــال.

 6-10-4تطوير المنتجات والخدمات:
تســعى الشــركة لتطويــر منتجاتهــا الحاليــة بنــاء علــى دراســة الســوق العقــاري وتحليــل المنافســين الســتقطاب عــدد أكبــر مــن العمــاء كمــا تعمــل
علــى توفيــر العديــد مــن المنتجــات الجديــدة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية .وقــد قامــت الشــركة بطــرح المنتجــات التاليــة خــال العــام
 2021حتــى نهايــة أكتوبــر :2021
المرابحة (أفراد والتمويل التجاري)البيع على الخارطة (أفراد)إجارة ثابتة (أفراد)الرهن العقاري (التمويل التجاري)وجــاري العمــل علــى طــرح منتــج البنــاء الذاتــي (أفــراد والتمويــل التجــاري) قبــل نهايــة العــام 2021م باإلضافــة إلــى طــرح منتجــات جديــدة للعــام
القــادم 2022م مثــل الرهــن العقــاري بصيغــة المرابحــة ومنتــج تمويــل أرض وقــرض.
كمــا تــود أن توضــح الشــركة أنــه إلــى تاريــخ هــذه النشــرة ،ال توجــد سياســة بشــأن األبحــاث والتطويــر لمنتجــات جديــدة والطــرق المتبعــة فــي اإلنتــاج
علــى مــدى الســنوات الماليــة الثــاث الســابقة.

 7-10-4تكوين قاعدة عمالء كبيرة ومستقرة:
تحظــى الشــركة بقاعــدة عمــاء حالي ـاً تزيــد عــن ( )8000عميــل كمــا فــي  31مايــو  ،2021وتســعى علــى زيــادة هــذا العــدد مــن خــال اســتهداف
شــرائح مختلفــة مــن العمــاء وتوفيــر المنتجــات والخدمــات التــي تتناســب مــع تطلعاتهــم .وكذلــك عقــد اتفاقيــات مــع عــدة جهــات للوصــول للعمــاء
المحتمليــن والترويــج عــن منتجاتنــا المتميــزة.

 8-10-4قبول الودائع
بنــاء علــى قــرار البنــك المركــزي الســعودي رقــم 42019124/وتاريــخ1442/03/24 :هـــ (2020/11/10م) بالترخيــص لشــركات التمويــل بقبــول
الودائــع الماليــة مــن المدخريــن ،تعمــل الشــركة علــى دراســة جــدوى االســتثمار علــى قبــول الودائــع ومــن ثــم التقــدم بطلــب موافقــة البنــك المركــزي.

 11-4إدارات وأقسام الشركة
 1-11-4إدارة تطوير األعمال والمنتجات:
تعمــــل إدارة تطويــــر المنتجــــات علــــى تطويــــر أداء الشــــركة ومواكبتهــــا لتغيــرات العصــر مــن خــالل البحــث والدراسـة المسـتمرة للسـوق العقـاري
وتحليـــل نقـــاط القـــوة والضعـــف بيـــن المنافســـين و اســتحداث منتجــات جديــدة أو تطويــر منتجــات قائمــة تلبــي احتياجــات الســوق و تضــع الشــركة
فــي مكانــة تنافســية متقدمــة كمــا يحـــرص فريــــق تطويــر األعمــــال علــــى دراســــة الجوانــــب المهمــــة بــــكل مــــا يتعلــــق باســــتراتيجيات التســــويق
واســــتراتيجيات المبيعــــات وعــــروض المنتجــــات وأهميــــة اســــتخدام أحــــدث التقنيــــات لرفــــع مســــتوى اإلنتاجيـــة حيـــث تطبـق أهـــم المسـتجدات
بســـرعة قياســـية الســـتمرار تطـــور أداء الشـــركة وحفـــظ مكانتهـــا فــي الســوق العقــاري هــذا بجانــب إدارة العالقــة مــع الشــركاء اإلســتراتيجيين
لألعمــال بالشــركة.
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 2-11-4إدارة العمليات وتقنية المعلومات
تعنــــى إدارة العمليــــات وتقنيــــة المعلومــــات بالتطويــــر التقنــــي ودعــــم جميــــع اإلدارات واألقســــام لضمــــان سير العمل وفق السياسات واإلجراءات
الداخليــة والتشــريعات الحكوميــة .لذلــك تعمــل علــى تحديــث أنظمــة الشــركة وتوفيــر التقاريــر والمعلومــات الالزمــة وتعزيــز أمــن المعلومــات الــذي
يعــد مــن أكبــر التحديــات التــي يوجههــا قطــاع األعمــال .ويســاهم هــذا الــدور الفعــال لــإدارة برفــع فعاليــة األداء وتســهيل وتســريع ســير العمــل.

 3-11-4إدارة االئتمان:
تقوم إدارة االئتمـان بتحليـل وتقييـم كافـة طلبـات التمويـل العقـاري المقدمـة للشـركة والتحقق مـن مالءمة العمـالء للسياسـات االئتمانيـة وإصـدار
الموافقـــات النهائيـــة لهم .كما تعمل على تحســـين اإلجـــراءات وطرح التوصيــــات التــــي تســــاهم بتطويــــر ســــير العمــــل وتخفيــــض نســــبة المخاطــر
المســتقبلية علــى الشــركة.

 4-11-4إدارة اإلغالق واإلفراغات:
تعــــد إدارة اإلغــــاق واإلفراغــــات مــــن أهــــم عناصــــر الشــــركة وجــــزء كبيــــر من إتمــــام العمــــل .وتقــــع علــــى عاتــــق هــــذه اإلدارة مسؤولية توقيع
العقــود مــع العمــاء بعــد توضيــح كافــة بنودهــا واإلجابــة علــى جميــع االستفســارات ،التحقــق مــن اســتيفاء كافــة المتطلبــات والشــروط االئتمانيــة
وإفــراغ وإغــاق كافــــة طلبــــات التمويــــل بســــرعة ودقــــة عاليــة لتحقيــق أهــداف الشــركة وإثــراء رحلــة العميــل.

 5-11-4إدارة التقييم والضمانات:
هــي اإلدارة المعنيــة بتقييــم وفحــص جميــع العقــارات التــي يرغــب بتمويلهــا العمــاء وأيض ـاً هــي اإلدارة المعنيــة بفحــص وإعــادة تقييــم وصيانــة
العقــارات بعــد التمويــل ،وينــدرج تحــت إدارة التقييــم ثالثــة أقســام هــي كالتالــي:
قسم تقييم الممتلكات :هو القسم المعني بتقييم العقارات قبل التمويل للتحقق من قيمتها السوقية العادلة وجودة البناء.
قسم الصيانة :هو القسم المعني بتقدير ومعالجة األضرار التي قد تحدث لعقارات العمالء بعد التمويل.
قسم العقارات المستردة :هو القسم المعني بإعادة تأهيل وصيانة العقارات المستردة من العمالء وعرضها بالسوق العقاري.

 6-11-4إدارة التسويق:
تهتــم إدارة التســويق بتنفيــذ اســتراتيجيات الشــركة وخدمتهــا إعالم ًيــا مــن خــال التعريــف بالشــركة ودورهــا فــي ســوق التمويـــل العقـــاري ،وتقـــوم
بأبحـاث مسـتمرة فـي السـوق العقـاري لتحديـد األهـداف والتحديـات ومراقبـة المنتجـات والميـزات التنافسـية ومـدى جاذبيتهـا فـي السـوق ووضـع
خطـط عمـل مالئمـة لتحقيـق األهـداف.
تعمــل إدارة التســـويق مــع جميــع اإلدارات لبنــاء وتحديــث خطــط االتصــال الترويجيــة وتقديــم الدعــم والمســـاندة لتحقيـــق األهـــداف وللوصـــول
ألكبـــر فئـــات ممكنـــة وتنمية المحفظة التمويلية .كما تعنى بالتعاون والتنســـيق مـــع الهيئـــات والجهـــات الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص بنشـــر الرسـائل
التوعويـــة لتثقيـــف العمـــاء فـــي كل مـــا يتعلــــق بالمنتجــــات التمويليــــة للشــــركة وكذلــــك لتمكينهــــم مــن الحصــول عليهــا عبــــر أيســر الطــرق.

 7-11-4إدارة العناية بالعمالء:
تخــــدم إدارة العنايــــة بالعمــــاء أكثــــر مــــن ســــبعة آالف عميــــل عبــــر أكبــــر محفظــــة تمويليــــة علــــى مســــتوى الشـــركات التمويليـــة العقاريـــة .ويتـــم
تحديـث السياسـات واإلجـراءات الخاصـة بقسـم العنايـة بالعمـالء باســتمرار لتتوافــق مــع التغييــرات الداخليــة والتشــريعات ولتتماشــى مــع لوائــح
وضوابــــط وتعاميــــم البنــك المركــزي المتعلقــة بخدمــة العمــاء .وتحــرص اإلدارة علــى رفــع مســتويات رضــى العمــاء وذلــك باالســتعالم عــن مــدى
رضاهــم عــن الخدمــة المقدمــة بعــد كل اتصــال.

 8-11-4إدارة المخاطر:
تعنــى إدارة المخاطــر بتنفيــذ خطــط الشــركة المتعلقــة بالمخاطــر االئتمانيــة كتوثيــق العالقــات االئتمانيــة وحفــظ العقــود وإدارة عمليــات التحصيــل
واألمــن الســيبراني لضمــان حمايــة المعلومــات واألنظمــة وخلــق بيئــة عمــل آمنــة .كمــا تقــوم اإلدارة بالتأكــد مــن جــودة المحفظــة االئتمانيــة وإدارة
اإلطــار العــام للمخاطــر والــذي يتضمــن تحديــد وقيــاس وتصحيــح المخاطــر ويشــتمل ذلــك علــى إدارة المخاطــر التشــغيلية والســوقية والقانونيــة
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ومخاطــر الســمعة والســيولة ،وذلــك تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه بمــا يســهم فــي تحقيــق أهــداف الشــركة مــن جهــة ويفــي
بمتطلبــات البنــك المركــزي مــن جهــة أخــرى.
تســعى الشــركة إلدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــال تنويــع محفظــة اإلقــراض لتفــادي التركــز فــي المخاطــر الخاصــة بأفــراد أو مجموعــة مــن العمــاء
فــي أماكــن أو أنشــطة معينــة .تقــوم اإلدارة بمراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات التــي تحصــل عليهــا وذلــك خــال مراجعتهــا لمــدى كفايــة مخصــص
خســائر االنخفــاض فــي القيمــة .تقــوم الشــركة بمراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر بصــورة دوريــة ،وذلــك لعكــس التغيــرات فــي منتجــات
الســوق وأفضــل الممارســات.

 9-11-4إدارة االلتزام
تعمـــل إدارة االلتــزام علــــى ضمــــان أن المنشــــأة بجميــــع أقســــامها ومنســوبيها تتوافــق باســتمرار مــع القوانيــن والقواعــد واللوائــح الصــادرة مــن
الجهــات التشــريعية فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الماليــة وعلــى األخــص غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وذلــك تماشـ ـ ًيا مـــع أهـــداف الشــركة
الســـعودية لتمويـــل المســـاكن المتمثلـــة فـــي خلـــق ثقافـــة متينـــة لاللتـــزام بالقوانيـــن ومكافحــــة غســــل األمــــوال.
وقامت اإلدارة بوضع سياســـات مشـــددة لمكافحة غســـل األموال تهدف للتأكد من التزام الشـــركة وجميع فروعهــــا باتبــــاع السياســــات واإلجــراءات
المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب .وكذلك تعنى اإلدارة بإعداد التقارير المتعلقة بالتزام الشركة باألنظمة والقوانين
وتســليمها إلــى لجنــة المراجعــة ومجلــس اإلدارة وكذلــك تدريــب الموظفيــن علــى نواحــي االلتــزام ومكافحــة غســل األموال وتمويــل اإلرهاب.

 10-11-4اإلدارة القانونية
يتمحــور دور اإلدارة القانونيــة حــول تأطيــر الحوكمــة فــي الشــركة بمــا يتماشــى مــع أحــكام نظــام الشــركات ،وأنظمــة ولوائــح التمويــل ومــا يصــدر
مــن البنــك المركــزي مــن تعاميــم ولوائــح وضوابــط .كمــا ســتعنى بتطبيــق أنظمــة ولوائــح هيئــة ســوق المــال بعــد إتمــام طــرح وإدراج أســهم الشــركة
فــي تــداول .ومــن أهــــم مســــؤوليات اإلدارة القانونيــــة هــي تقديــم االستشــارات القانونيــة الالزمــة لجميــع أقســام وإدارات الشــركة وإدارة القضايــا
المســندة إليهــا ومتابعتهــا وتمثيــل الشــركة أمــام الجهــات القضائيــة مــن خــال فريــق ذو كفــاءة وخبــرة عاليــة .وتســاهم اإلدارة بشــــكل فعــــال فــــي
عمليــــة تحصيــــل الديــــون مــــن العمــــاء المتعثريــــن وذلــــك بالمرافعــــة أمــام محكمــة التنفيــذ والقضــاء العــام ولجنــة الفصــل بالمنازعــات التمويليــة.

 11-11-4إدارة الموارد البشرية
تقــوم إدارة المــوارد البشــرية والمســاندة اإلداريــة بوضــع الخطــط االســتراتيجية والتشــغيلية الســتقطاب الكفــاءات الســعودية المناســبة وتطويرهــا
والمحافظــة عليهــا .باإلضافــة إلــى تقديــم الدعــم والمســاندة اإلداريــة لكافــة قطاعــات الشــركة .كمــا تعــد اإلدارة برامــج تدريبيــة لتطويــر المهــارات
الفنيــة والقياديــة لــدى موظفيهــا .وتحــرص اإلدارة كذلــك علــى رفــع نســب الســعودة فــي جميــع فــروع الشــركة والتــي بلغــت بشــكل إجمالــي  ٪86كمــا
طــورت عملياتهــا وزادت كوادرهــا بنســبة  ٪30فــي نهايــة عــام 2020م.

 12-11-4اإلدارة المالية
تعنـى اإلدارة الماليـة بدراسـة أفضـل الطـرق السـتخدام رأس المـال مـن أجـل تعظيـم القيمـة السـوقية للشـركة وتعظيـم ثـروة المسـاهمين لتحقيـق
البقـاء والنمـو المسـتدام .كما تقـوم بتحديد األهـداف المالية للشـركة علـى المـدى القصيـر والمتوسـط والطويـل األجـل وكذلـك إعـداد الموازنـات
التقديريـــة باإليـــرادات والمصاريـــف والتدفقـــات النقديـــة وتجميـــع البيانـــات الماليـــة وتحليلهـــا فـــي التقاريـــر اإلداريـــة لمســـاعدة اإلدارة العليا في
اتخــاذ القــرارات واتبــاع اإلجــراءات التصحيحيــة للخطــط والنظــام المالــي.

 13-11-4إدارة المبيعات
تســعى إدارة المبيعــات لتحقيــق أهــداف الشــركة فــي جميــع المراحــل (شــهرية وربــع ســنوية وســنوية) وعــرض منتجاتهــا فــي ســوق التمويــل العقــاري،
والحــرص علــى عمليــة تدفــق العمــاء مــن خــال تحويــل العمــاء المحتمليــن إلــى عمــاء مؤهليــن فــي حــال كانــوا يتوافقــون مــع سياســات وأنظمــة
الشــركة ورؤيتهــا ،لتنميــة المحفظــة التمويليــة ،وتقــوم برصــد أي تغيــرات تحــدث فــي ســوق التمويــل العقــاري وتخطــر اإلدارات المســئولة لتقــوم
بعمــل الدراســات الالزمــة لمواكبتــه .وتحــرص علــى تمثيــل الشــركة والحضــور فــي المحافــل والمؤتمــرات وقطاعــات األعمــال المعتمــدة لعــرض
منتجــات الشــركة وخلــق فــرص بيعيــة جديــدة.
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 14-11-4إدارة تقنية المعلومات
تهتــم االدارة بتقديــم جميــع الخدمــات المتعلقــة بتقنيــة المعلومــات ،ووضــع االســتراتيجيات والسياســات المتعلقــة بهــا لجميــع قطاعــات وإدارات
الشــركة ،التخطيــط والتنفيــذ واإلشــراف علــى جميــع المشــاريع المتعلقــة بالتطبيقــات علــى مســتوى الشــركة حســب معاييــر التميــز التقنــي،
توفيــر أجهــزة الحاســوب واألجهــزة المتعلقــة بهــا مثــل (الطابعــات ،الماســحات الضوئيــة) وضمــان عملهــا بالشــكل والجــودة المطلوبــة ،وتوفيــر
تطبيقــات وبرمجيــات الحاســوب المســتخدمة علــى نطــاق الشــركة ،توفيــر ومراقبــة وتقديــم الدعــم للبنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات والبنيــة
األساســية لالتصــاالت وتصميــم وصيانــة نظــام اإلنترنــت وموقــع الشــبكة الخــاص بالشــركة وتحديثهــم بشــكل مســتمر .وضــع اإلســتراتيجية الخاصــة
بالربــط التقنــي مــع الجهــات ذات العالقــة ووضــع برنامــج العمــل والخطــط التنفيذيــة واإلشــراف العــام عليهــا للتأكــد مــن تماشــيها مــع األهــداف
اإلســتراتيجية للشــركة.

 12-4آخر التطورات
أجــــرت الشــــركة تحديثــــا علــــى ســــمتها التجاريــــة وهويتهــــا البصريــــة يعكــــس اســــتراتيجية النمــــو التــــي تهــــدف إلــــى تمكيــــن المواطنيــن لتملــك
عقاراتهــــم عبــــر حلــــول تمويليــــة متنوعــــة تلبــــي احتياجــــات كافــــة شــــرائح العمــــاء بــــكل يســــر وسهولة عبر أحدث التقنيات.
كمـــا تـــم تعييـــن الرئيـــس التنفيـــذي األســـتاذ /بنـــدر بـــن ســـعيد الغامـــدي فـــي شهر أغسطس من عام  2020خلفاً لألســتاذ /عبــــد اإللــه بــن صالــح
آل الشيخ في شهر أغســــطس مــــن عــــام ٢٠٢٠م .يعــــد األســــتاذ /بنــــدر الغامــــدي أحــــد الخبــــرات الوطنيــــة فــــي مجــــال التمويــــل وفــــي القطــــاع
المصرفــي والتطويــر االســتراتيجي والتخطيــط ،يأتـي هـذا التعييـن كجـزء مـن الخطـط االسـتراتيجية التـي تهـدف إلى تحقيق النمــو المســتهدف
ودعــــم الكفــــاءات الســــعودية التنفيذيــــة وذوي الخبــــرة ومواصلـــة اإلنجـــازات التـــي تـــم تحقيقهـا خـالل الفتـرة الماضيـــة ،بمـا يتماشـى مــع أهــداف
الشــــركة العامــــة ومبــادرات وسياســة الحكومــة الرشــيدة.

 13-4استمرارية األعمال
لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع أو تعليــق فــي أعمــال الشــركة مــن الممكــن أن يؤثــر أو أن يترتــب عليــه تأثيــر جوهــري فــي أوضاعهــا الماليــة خــال
االثني عشر ( )12شهر السابقة لتاريخ هذه النشرة ،كما ال تعتزم الشركة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أعمالها.
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 -5هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
 1-5إدارة الشركة
للشــركة هيــكل تنظيمــي يترأســه مجلــس اإلدارة وتدعمــه اإلدارة التنفيذيــة .وطبقـاً للمــادة الثامنــة عشــر ( )18مــن النظــام األساســي للشــركة يتولــى
إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن ( )11أحــد عشــر عضــو تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين لمــدة ال تزيــد علــى ( )3ثــاث ســنوات،
وذلــك بعــد اســتيفاء متطلبــات المالءمــة التــي يقررهــا البنــك المركــزي الســعودي والحصــول علــى خطــاب منهــا يتضمــن عــدم ممانعتهــا ،واســتثنا ًء
مــن ذلــك ع ّيــن المؤسســون أول مجلــس إدارة لمــدة ثــاث ســنوات .كمــا ويحــق لــكل مســاهم ترشــيح نفســه أو شــخص آخــر أو أكثــر لعضويــة مجلــس
اإلدارة ،وذلــك فــي حــدود نســبة ملكيتــه فــي رأس المــال.
وقــد قامــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 1441/03/28هـــ (الموافــق 2019/11/25م) بانتخــاب مجلــس إدارة للــدورة
التــي تبــدأ فــي 2019/11/28م لمــدة ثــاث ســنوات .ويتألــف المجلــس مــن ( )11أحــد عشــر عضــوا ،جميعهــم غيــر تنفيذييــن ،ومنهــم ( )4أعضــاء
مســتقلين.
وينبثــق مــن مجلــس اإلدارة اللجــان التاليــة :لجنــة المراجعــة المكونــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة ،والتــي تمــت الموافقــة علــى تعييــن أعضائهــا
مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي اجتماعهــا بتاريــخ 1443/04/20هـــ (الموافــق 2021/11/25م) ،ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت،
واللجنــة التنفيذيــة ،ولجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان واللجنــة الشــرعية.

 2-5الهيكل التنظيمي للشركة
يوضح الرسم التالي لجان الشركة والهيكل التنظيمي كما في تاريخ هذه النشرة.

 1-2-5الهيكل التنظيمي
نظرة عامة
الشكل  :1-5الهيكل التنظيمي
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 2-2-5هيكل ملكية الشركة
جدول  :1-5هيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده:
بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

نسبة
الملكية
()٪

قيمة األسهم
(ريال سعودي)

عدد األسهم

نسبة
الملكية
()٪

قيمة األسهم
(ريال سعودي)

البنك العربي الوطني

40.000.000

٪40

400.000.000

28.000.000

٪28

280.000.000

شركة دار األركان
للتطوير العقاري

15.000.000

٪15

150.000.000

10.500.000

٪10.5

105.000.000

شركة مملكة التقسيط
للتجارة

9.000.000

٪9

90.000.000

6.300.000

٪6.30

63.000.000

يوسف بن عبدالله
الشالش

8.000.000

٪8

80.000.000

5.600.000

٪5.60

56.000.000

هذلول بن صالح
الهذلول

6.000.000

٪6

60.000.000

4.200.000

٪4.20

42.000.000

طارق بن محمد الجار
الله

6.000.000

٪6

60.000.000

4.200.000

٪4.20

42.000.000

مؤسسة التمويل الدولية

5.000.000

٪5

50.000.000

3.500.000

٪3.50

35.000.000

عبداللطيف بن عبدالله
الشالش

5.000.000

٪5

50.000.000

3.500.000

٪3.50

35.000.000

شركة إنماء المدائن

4.000.000

٪4

40.000.000

2.800.000

٪2.80

28.000.000

شركة دعائم الخليج

2.000.000

٪2

20.000.000

1.400.000

٪1.40

14.000.000

الجمهور

-

-

-

30.000.000

٪30

300.000.000

اإلجمالي

100.000.000

٪100

1.000.000.000

100.000.000

٪100

1.000.000.000

المساهم

 3-2-5تطورات رأس المال
بتاريــخ 1428/12/01هـــ (الموافــق 2007/12/11م) تأسســت الشــركة كشــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة بــرأس مــال بلــغ ()2.000.000.000
ملياريــن ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )200.000.000مائتــي مليــون ســهم نقــدي قيمــة كل ســهم ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية ،وحيــث أن رأس
مــال الشــركة المدفــوع بلــغ ( )800.000.000ثمانمائــة مليــون ريــال ســعودي ،فظلــت قيمــة األســهم المكتتــب فيهــا غيــر مدفوعــة القيمــة بمبلــغ
( )1.200.000.000مليــار ومائتــي مليــون ريــال ســعودي .يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل الملكيــة
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جدول  :2-5هيكل الملكية كما في 1428/12/01هـ (الموافق 2007/12/11م)
نسبة المساهمة

عدد األسهم

قيمة المساهمة في رأس
المال ر.س

شركة مملكة التقسيط للتجارة

٪9

18.000.000

180.000.000

شركة دار األركان للتطوير العقاري

٪15

30.000.000

300.000.000

البنك العربي الوطني

٪40

80.000.000

800.000.000

مؤسسة التمويل الدولية

٪5

10.000.000

100.000.000

يوسف بن عبدالله بن شالش الشالش

٪8

16.000.000

160.000.000

طارق بن محمد بن علي الجار الله

٪6

12.000.000

120.000.000

هذلول بن صالح بن محمد الهذلول

٪6

12.000.000

120.000.000

عبداللطيف بن عبدالله بن شالش
الشالش

٪5

10.000.000

100.000.000

شركة إنماء المدائن

٪4

8.000.000

80.000.000

شركة دعائم الخليج

٪2

4.000.000

40.000.000

٪100

200.000.000

2.000.000.000

المساهم

اإلجمالي

وبتاريــخ 1438/07/16هـــ (الموافــق 2017/04/13م) وافــق البنــك المركــزي الســعودي اســتنا ًدا علــى المــادة الخامســة والعشــرين مــن نظــام مراقبــة
شــركات التمويــل علــى طلــب تعديــل رأس مــال الشــركة لســداد المتبقــي مــن رأس المــال غيــر المدفــوع مــن خــال تحويــل ( )200.000.000مائتــي
مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة إلــى حســاب رأس المــال ليتــم خفــض رأس المــال ويصبــح رأس مــال الشــركة ()1.000.000.000
مليــار ريــال ســعودي مدفــوع بالكامــل ،وإلغــاء األســهم الغيــر مدفوعــة بقيمــة  1.000.000.000ريــال .وبتاريــخ 1439/08/06هـــ الموافــق
2018/04/22م .تــم تعديــل النظــام األساســي ليصبــح رأس المــال  1.000.000.000ريــال .يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل الملكيــة
جدول  :3-5هيكل الملكية كما في 1438/07/16هـ (الموافق 2017/04/13م)
نسبة المساهمة

عدد األسهم

قيمة المساهمة في رأس
المال ر.س

شركة مملكة التقسيط للتجارة

٪9

9.000.000

90.000.000

شركة دار األركان للتطوير العقاري

٪15

15.000.000

150.000.000

البنك العربي الوطني

٪40

40.000.000

400.000.000

مؤسسة التمويل الدولية

٪5

5.000.000

50.000.000

يوسف بن عبدالله بن شالش الشالش

٪8

8.000.000

80.000.000

طارق بن محمد بن علي الجار الله

٪6

6.000.000

60.000.000

هذلول بن صالح بن محمد الهذلول

٪6

6.000.000

60.000.000

المساهم
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نسبة المساهمة

عدد األسهم

قيمة المساهمة في رأس
المال ر.س

عبداللطيف بن عبدالله بن شالش
الشالش

٪5

5.000.000

50.000.000

شركة إنماء المدائن

٪4

4.000.000

40.000.000

شركة دعائم الخليج

٪2

2.000.000

20.000.000

٪100

100.000.000

1.000.000.000

المساهم

اإلجمالي

 3-5أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن  11أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين لمــدة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات وذلــك
بعــد اســتيفاء متطلبــات المالئمــة التــي يقررهــا البنــك المركــزي الســعودي والحصــول علــى خطــاب منــه يتضمــن عــدم مانعتــه .واســتثناء مــن ذلــك
عيــن المؤسســون أول مجلــس إدارة لمــدة ثــاث ســنين .ويحــق لــكل مســاهم ترشــيح نفســه أو شــخص آخــر أو أكثــر لعضويــة مجلــس اإلدارة ،وذلــك
فــي حــدود نســبة ملكيتــه فــي رأس المــال.
ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة:
جدول  :4-5يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة:

المنصب

الجنسية

االسم

األستاذ/
يوسف
عبدالله
الشالش

رئيس
مجلس
اإلدارة

سعودي

األستاذ/
عبيد بن
عبدالله
الرشيد

األستاذ/
عثمان بن
خيري بـدر

صفة
العضوية

الملكية المباشرة ()٪
قبل
الطرح

غير
مستقل
غـيـر
تـنـفـيـذي

8.00

نائب
رئيس
مجلس
اإلدارة

سعودي

غير
مستقل
غـيـر
تـنـفـيـذي

-

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

غير
مستقل
غـيـر
تـنـفـيـذي

-

بعد
الطرح
5.60

-

-

الملكية غير
المباشرة ()٪
قبل
الطرح
0.59

بعد
الطرح
0.42

-

-

-
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2019/11/ 28م
(رئيس مجلس اإلدارة)
2019/11/ 28م
( عضو مجلس اإلدارة)
1442/09/17هـ
(نائب رئيس مجلس
اإلدارة)
2020/04/02م
(عضو لجنة الترشيحات)
2019/11/ 28م
(عضو مجلس اإلدارة)
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المنصب

الجنسية

االسم

األستاذ/
أيهم بن
محمد
اليوسف

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

األستاذ/
عبداللطيف
بن عبدالله
الشالش

صفة
العضوية

الملكية المباشرة ()٪
قبل
الطرح

مستقل
غـيـر
تـنـفـيـذي

-

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

غير
مستقل
غـيـر
تـنـفـيـذي

5.00

األستاذ/
كمال بن
أمين خضر

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

غير
مستقل
غـيـر
تـنـفـيـذي

-

األستاذ/
زياد نعيم
الشعار

عضو
مجلس
اإلدارة

لبناني

غير
مستقل
غـيـر
تـنـفـيـذي

-

الدكتور/
أحمد بن
صالح
الدحيالن

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

غير
مستقل
غـيـر
تـنـفـيـذي

-

األستاذ/
فارس
إبراهيم
راشد الراشد
الحميد

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

األستاذ/
سعود
عبدالعزيز
القصير
األستاذ/
أحمد بن
عبدالله آل
الشيخ

بعد
الطرح

-

3.50

-

-

-

الملكية غير
المباشرة ()٪
قبل
الطرح

-

-

-

-

-

بعد
الطرح

-

-

-

-

-

تاريخ التعيين

2019/11/28م
(عضو مجلس اإلدارة)
1441/06/09هـ
(رئيس اللجنة التنفيذية)
2020/04/02م
(رئيس لجنة الترشيحات)
2019/11/28م
(عضو مجلس اإلدارة)
2019/11/28م
(عضو مجلس اإلدارة)
1441/06/09هـ
(عضو اللجنة التنفيذية)
2019/11/28م
(عضو مجلس اإلدارة)
1441/06/09هـ
(عضو اللجنة التنفيذية)
2019/11/28م
(عضو مجلس اإلدارة)
1441/06/09هـ
(عضو اللجنة التنفيذية)
2020/04/08م
(رئيس لجنة المراجعة)

مـسـتـقـل
غير
تنفيذي

-

-

-

-

2019/11/28م
(عضو مجلس اإلدارة)
2020/04/22م
(رئيس لجنة المخاطر
واالئتمان)

مـسـتـقـل
غير
تنفيذي

-

-

-

-

2021/11/25م
(عضو مجلس اإلدارة)

مـسـتـقـل
غير
تنفيذي

-

-

-

-

2021/11/25م
(عضو مجلس اإلدارة)

أميــن ســر مجلــس اإلدارة هــو األســتاذ /عبدالرحمــن القعيــد والــذي تــم تكليفــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة مؤقتــا بهــذا المنصــب فــي 2021/09/28م
وال يتملــك أي ســهم فــي الشــركة.
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 1-3-5مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة
بعــد الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي كتابــة وبعــد موافقــة الجهــات المختصــة ،يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه رئيســا
للمجلــس ،كمــا يجــوز للشــركة تعييــن عضــوا منتدبــا مــن بيــن أعضائــه ،وال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأي منصــب تنفيــذي
بالشركة.
ويختــص رئيــس المجلــس بالصالحيــات التــي تمكنــه مــن أداء مهمتــه ،بمــا ال يتعــارض مــع مــا ورد بأنظمــة التمويــل ولوائحهــا التنفيذيــة ،وتشــمل
صالحيــات رئيــس مجلــس اإلدارة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
تمثيــل الشــركة والتوقيــع باســمها ونيابــة عنهــا أمــام كتــاب العــدل وجميــع الجهــات الرســمية والمصالــح الحكوميــة والــوزارات والهيئــاتوالمؤسســات العامــة والخاصــة واألفــراد والشــركات والبنــوك وغيرهــا.
والتقرير في كافة شئون الشركة في الحدود التي ينص عليها هذا النظام. ودخــول الشــركة كشــريك فــي الشــركات وتوقيــع عقــود تأسيســها وقــرارات التعديــل بجميــع أنواعهــا ســواء بزيــادة أو تخفيــض رأس المــال أوتعديــل األغــراض أو خــروج أحــد الشــركاء أو تعديــل أي مــن بنــود عقــد التأســيس.
وتصفيــة الشــركات التــي تشــارك فيهــا الشــركة وذلــك أمــام وزارة التجــارة واالســتثمار والهيئــة العامــة لالســتثمار وكاتــب العــدل والجهــاتاألخــرى ذات الصلــة.
افتتاح الفروع وتعيين مدراءها وعزلهم واستخراج السجالت التجارية وشطبها واستخراج التراخيص.التوقيع على جميع االتفاقيات والعقود والمناقصات والعطاءات والقرارات والمحاضر والسجالت والحسابات المصرفية وغيرها.وصالحية اإلقرار واالقتراض بأي مبلغ كان وفتح الحسابات وإقفالها والسحب واإليداع وفتح االعتمادات.الحــق فــي الدفــع عــن الشــركة والمخاصمــة والمرافعــة والمدافعــة وطلــب التحكيــم وقبولــه وتعييــن المحكميــن وردهــم والخبــراء وعزلهــم وتمثيــلالشــركة أمامهــم وفــي أي دعــاوى تقــام مــن الشــركة أو ضدهــا وإقامــة الدعــاوى وســماعها لــدى جميــع المحاكــم الشــرعية ومحاكــم التنفيــذ
وديــوان المظالــم وجميــع الهيئــات القضائيــة واإلداريــة بمختلــف درجاتهــا ومســمياتها ولجــان تســوية المنازعــات المصرفيــة والتمويليــة ومكاتــب
العمــل وهيئــات تســوية الخالفــات العماليــة بمختلــف درجاتهــا وإثبــات كل حــق للشــركة.
الحــق فــي التعاقــد مــع المحاميــن وتحديــد أتعابهــم بحســب مــا يــراه لمــا تقتضيــه مصلحــة الشــركة وتقديــم المذكــرات وقبولهــا والخصومــةوردهــا وطلــب حلــف اليميــن والصلــح والمخالصــة وقبــول األحــكام والقــرارات واالعتــراض عليهــا واســتئنافها وتمييزهــا وطلــب تنفيذهــا.
تســليم واســتالم كافــة األوراق والمعامــات واألحــكام والقــرارات وكافــة المســتندات وشــهادات القيــد بالســجل التجــاري وتوقيــع كل مــا يلــزمباســم الشــركة ونيابــة عنهــا.
الحــق فــي شــراء وبيــع الحصــص واألســهم بالشــركات التــي تشــارك بهــا الشــركة واســتالم أرباحهــا والتوقيــع علــى ذلــك وقبــول الحصــصالمتنــازل عنهــا لصالــح الشــركة أو الشــركاء والتنــازل عــن الحصــص العائــدة للشــركة فــي الشــركات التــي تشــارك فيهــا.
الحــق فــي البيــع والشــراء واإلفــراغ وقبولــه واســتالم الثمــن وتســليم الثمــن والقبــض والرهــن وفكــه واســتخراج الصكــوك علــى جميــع أمــاكالشــركة وإثبــات مــا يجــب إثباتــه والتوقيــع نيابــة عــن الشــركة فيمــا يخــص ذلــك وطلــب تعديــل الصكــوك بحدودهــا ومســاحتها والحــذف
واإلضافــة لهــا.
الحق في استثمار أموال الشركة وتشغيلها لدى األسواق المالية المحلية والدولية.-الحق في التوقيع في جميع ما ذكر أعاله وتوكيل الغير في كل أو بعض من الصالحيات المذكورة وله حق منح الغير حق توكيل الغير.

 2-3-5مسؤوليات مجلس اإلدارة
بمــا ال يتعــارض مــع مــا ورد بأنظمــة التمويــل ولوائحهــا التنفيذيــة ومــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة يكــون لمجلــس اإلدارة
أوســع الســلطات فــي إدارة الشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا وتصريــف أمورهــا ولــه فــي ســبيل ذلــك حــق االشــتراك فــي شــركات أخــرى والتصــرف
فــي أصولهــا وممتلكاتهــا وعقاراتهــا ولــه حــق الشــراء وقبــول ودفــع الثمــن والرهــن وفــك الرهــن والبيــع واإلفــراغ وقبــض الثمــن وتســليم الثمــن وضــم
وفــرز األمــاك والصكــوك علــى أنــه فيمــا يتعلــق ببيــع عقــارات الشــركة يجــب أن يتضمــن محضــر مجلــس اإلدارة وحيثيــات قــراره بالتصــرف مراعــاة
الشــروط التاليــة:
أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل.أن يكون البيع حاضرا إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.كمــا يجــوز لمجلــس اإلدارة عقــد القــروض مــع صناديــق ومؤسســات التمويــل الحكومــي مهمــا بلغــت مدتهــا ،ولــه عقــد القــروض التجاريــة مــع مراعــاة
الشــروط التاليــة لعقــد القــروض التــي تجــاوز آجالهــا ثالثــة ســنوات:
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أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.كمــا يكــون لمجلــس اإلدارة حــق الصلــح والتنــازل والتعاقــد وااللتــزام واالرتبــاط باســم الشــركة ونيابــة عنهــا ولمجلــس اإلدارة القيــام بكافــة األعمــال
والتصرفــات التــي مــن شــأنها تحقيــق أغــراض الشــركة.
ويكــون لمجلــس إدارة الشــركة وفــي الحــاالت التــي يقدرهــا حــق إبــراء ذمــة مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم طبقــا لمــا يحقــق مصلحتهــا ،علــى أن
يتضمــن محضــر مجلــس اإلدارة وحيثيــات قــراره ومراعــاة الشــروط التاليــة:
أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.علــى أن ال يكــون اإلبــراء فــي جميــع األحــوال متعلقــا بإبــراء ذمــة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المســاهمين أو أحــد األطــراف ذوي العالقــة
بالشــركة ســواء كانــت هــذه العالقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
ولمجلــس اإلدارة أن يــوكل أو يفــوض نيابــة عنــه فــي حــدود اختصاصاتــه واحــد أو أكثــر مــن أعضائــه أو مــن الغيــر فــي اتخــاذ إجــراء أو تصــرف
معيــن أو القيــام بعمــل أو أعمــال معينــة.

 3-3-5مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة
يعيــن مجلــس اإلدارة أميــن ســر يختــاره مــن بيــن أعضائــه أو مــن غيرهــم ويختــص أميــن الســر بموجــب النظــام األســاس للشــركة بإثبــات مــداوالت
المجلــس وقراراتــه وتدويــن القــرارات الصــادرة عــن هــذه االجتماعــات .إلــى جانــب ممارســة أي اختصاصــات أخــرى يوكلهــا عليــه مجلــس اإلدارة،
ويحــدد مجلــس اإلدارة مكافآتــه بموجــب قــرار مــن مجلــس اإلدارة .كمــا تحــدد الئحــة حوكمــة الشــركات مســؤوليات إضافيــة ألميــن الســر ،والتــي
تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:
تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بجــدول أعمــال المجلــس وأوراق العمــل والوثائــق والمعلومــات المتعلقــة بــه ،وأي وثائــق أو معلومــات إضافيــةيطلبهــا أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ذات عالقــة بالموضوعــات المشــمولة فــي جــدول االجتمــاع.
التنسيق بين اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة فيما يخص المعلومات المقدمة في اجتماع مجلس اإلدارة.توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة.توثيق قرارات مجلس اإلدارة ونتائج التصويت وحفظها.تدوين حضور اجتماع مجلس اإلدارة وتوقيع محاضر االجتماع من جميع األعضاء الحاضرين.ممارسة اختصاصات أخرى بتوكيل من أعضاء مجلس اإلدارة.حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير المع ّدة من قبل مجلس اإلدارة.التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة.تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة قبل التاريخ المحدد لالجتماع بمدة كافية.عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم بشأنها قبل التوقيع عليها.التحقــق مــن حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل كامــل وســريع علــى نســخة مــن محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة والمعلومــات والوثائــقالمتعلقــة بالشــركة.
التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.تنظيــم ســجل إفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة والتســعون مــن الئحــة حوكمــةالشــركات.
-تقديم العون والمشورة ألعضاء مجلس اإلدارة.
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 4-3-5السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس
فيما يلي الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس:
•يوسف عبدالله الشالش ،رئيس مجلس اإلدارة
يوسف بن عبدالله بن شالش الشالش

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

54

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

2019/11/28م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريوس الشريعة اإلسالمية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 1991م.
•دبلــوم برنامــج دراســات األنظمــة الخــاص بهيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مــن معهــد اإلدارة
العامــة عــام 1993م.

المناصب الحالية

•رئيس مجلس إدارة الشركة من عام 2019م حتى تاريخه.
•رئيــس مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي
مجــال إدارة وتطويــر العقــارات ،منــذ تأسيســها عــام ٢٠٠٠م وحتــى تاريخــه.
•رئيــس مجلــس إدارة بنــك الخيــر ،شــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة ،تعمــل فــي مجــال
البنــوك ،منــذ تأسيســها عــام 2004م وحتــى 2022/01/30م.
•رئيــس مجلــس إدارة شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية ،شــركة مســاهمة مقفلــة ،تعمــل
فــي مجــال التعامــل والحفــظ وإدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق والترتيــب وتقديــم
المشــورة فــي أعمــال األوراق الماليــة منــذ تأسيســها عــام 2009م وحتــى تاريخــه.
•رئيــس مجلــس اإلدارة بشــركة دار األركان العقاريــة ،شــركة مســاهمة مقفلــة ،تعمــل فــي
مجــال العقــارات ،مــن تاريــخ 2020/9/9م وحتــى تاريخــه.

الخبرة المهنية السابقة

•شــغل رئيــس مجلــس إدارة كل مــن شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري ،بنــك الخيــر
بالبحريــن ،شــركة الخيــر كابيتــال.

•عبيد عبدالله الرشيد ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
عبيد بن عبد الله بن عبيد الرشيد

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

64

المنصب

عضو مجلس اإلدارة نائب رئيس مجلس اإلدارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

2019/11/28م

تاريخ التعيين في لجنة الترشيحات
والمكافآت (الدورة الحالية)

2020/04/02م
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عبيد بن عبد الله بن عبيد الرشيد

اإلسم
المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريــوس إدارة األعمــال مــن جامعــة ســان خوســيه ســتيت بالواليــات المتحــدة فــي عــام
1983م.

المناصب الحالية

•نائب رئيس مجلس اإلدارة بالشركة ،من عام 2021م حتى تاريخه.
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ،من عام 2020م حتى تاريخه.
•عضــو مجلــس إدارة البنــك العربــي الوطنــي ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال
البنــوك ،مــن عــام 2021م حتــى تاريخــه.
•الرئيــس التنفيــذي للبنــك العربــي الوطنــي ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال
البنــوك ،مــن عــام 2021م حتــى تاريخــه.
•نائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الكيميائيــة الســعودية ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل
فــي مجــال صناعــة المتفجــرات المدنيــة والعســكرية والمنتجــات المتعلقــة بهــا مــن عــام
2019م حتــى تاريخــه.
•عضــو مجلــس إدارة بمجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيب للخدمات الطبية ،شــركة مســاهمة
عامــة ،تعمــل فــي مجــال إقامــة وإدارة المستشــفيات والمراكــز الطبيــة والمســتوصفات
والمختبــرات والتحاليــل واألشــعة وعيــادات األســنان والصيدليــات مــن عــام 2015م حتــى
تاريخــه.
•رئيــس لجنــة الترشــيحات بمجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب للخدمــات الطبيــة القابضــة،
شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال إقامــة وإدارة المستشــفيات والمراكــز الطبيــة
والمســتوصفات والمختبــرات والتحاليــل واألشــعة وعيــادات األســنان والصيدليــات مــن عــام
2015م حتــى تاريخــه.
•رئيــس مجلــس إدارة شــركة العربــي لتأجيــر المعــدات الثقيلــة ،شــركة مســاهمة مقفلــة،
تعمــل فــي مجــال تأجيــر المعــدات الثقيلــة ،مــن عــام 2010م حتــى تاريخــه.

الخبرة المهنية السابقة

•نائــب العضــو المنتــدب فــي البنــك العربــي الوطنــي ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي
مجــال البنــوك ،مــن عــام 2010م حتــى عــام 2021م.
•عضــو مجلــس إدارة الشــركة الكيميائيــة الســعودية ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي
مجــال صناعــة المتفجــرات المدنيــة والعســكرية والمنتجــات المتعلقــة بهــا ،مــن عــام 2013م
حتــى عــام 2019م.

•أيهم محمد اليوسف ،عضو مجلس إدارة
أيهم بن محمد اليوسف

اإلسم
الجنسية:

سعودي

العمر:

51
•عضو مجلس اإلدارة
•رئيس اللجنة التنفيذية
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصب:
تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

2019/11/28م

تاريخ التعيين في اللجنة التنفيذية
(الدورة الحالية)

2020/02/03م
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اإلسم
تاريخ التعيين في لجنة الترشيحات
والمكافآت (الدورة الحالية)

أيهم بن محمد اليوسف
2020/04/02م
•بكالوريــوس اإلدارة الصناعيــة ،جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ،المملكــة العربيــة
الســعودية عــام 1994م.

المؤهالت األكاديمية والمهنية

المناصب الحالية

•عضو مجلس اإلدارة بالشركة من عام 2020م حتى تاريخه.
•عضــو مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للتســويق ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال
التجــارة بالجملــة والتجزئــة فــي المــواد الغذائيــة مــن عــام 2017م حتــى تاريخــه.
•عضــو مجلــس إدارة شــركة إتحــاد الخليــج األهليــة للتأميــن التعاونــي ،شــركة مســاهمة
عامــة ،تعمــل فــي مجــال التأميــن التعاونــي مــن عــام 2016م حتــى تاريخــه.

الخبرة المهنية السابقة

•الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق التنميــة العقاريــة ،صنــدوق حكومــي ،يعمــل فــي مجــال التمويــل،
مــن عــام 2017م حتــى عــام 2018م.
•نائــب رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق التنميــة العقاريــة ،صنــدوق حكومــي ،يعمــل فــي مجــال
التمويــل ،مــن عــام 2017م حتــى عــام 2018م.
•مستشــار وزيــر اإلســكان ،جهــة حكوميــة ،تعمــل فــي مجــال تنظيــم وتيســير بيئــة إســكانية
متوازنــة ومســتدامة ،مــن عــام 2017م حتــى عــام 2018م.
•الرئيــس التنفيــذي لشــركة البــاد الماليــة ،شــركة مســاهمة مقفلــة ،تعمــل في مجــال التعامل
والحفــظ وإدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق والترتيــب وتقديــم المشــورة فــي أعمــال
األوراق الماليــة ،مــن عــام 2011م حتــى عــام 2015م.

•عبداللطيف عبدالله الشالش ،عضو مجلس إدارة
عبداللطيف عبدالله الشالش

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

50

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

2019/11/28م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريــوس العلــوم فــي القيــادة واإلشــراف مــن جامعــة بــوردو ،إنديانــا ،الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،عــام 2001م.

المناصب الحالية

•عضو مجلس إدارة بالشركة من عام 2007م حتى تاريخه.
•عضــو مجلــس إدارة بشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية ،شــركة مســاهمة مقفلــة ،تعمــل
فــي مجــال التعامــل والحفــظ وإدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق والترتيــب وتقديــم
المشــورة فــي أعمــال األوراق الماليــة ،مــن عــام 2009م حتــى تاريخــه.
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عبداللطيف عبدالله الشالش

اإلسم

•عضــو مجلــس إدارة بنــك الخيــر ،شــركة مســاهمة مقفلــة بحرينيــة ،تعمــل فــي مجــال
البنــوك ،مــن عــام 2004م حتــى عــام 2019م.
•عضــو مجلــس إدارة بشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل
فــي مجــال إدارة وتطويــر العقــارات ،مــن عــام 2005م حتــى عــام 2019م.
•العضــو المنتــدب بشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي
مجــال إدارة وتطويــر العقــارات مــن عــام 2007م حتــى عــام 2019م.
•عضــو مجلــس إدارة بشــركة تــآزر ،شــركة مســاهمة مقفلــة بحرينيــة ،تعمــل فــي مجــال
التأميــن ،مــن عــام 2007م حتــى عــام 2020م.

الخبرة المهنية السابقة

•كمال أمين خضر ،عضو مجلس إدارة
كمال أمين خضر

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

54

المنصب

عضو مجلس اإلدارة – عضو اللجنة التنفيذية

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

2019/11/28م

تاريخ التعيين في اللجنة التنفيذية
(الدورة الحالية)

2020/02/03م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة ريتشموند ،بالمملكة المتحدة عام 1989م.
•ماجستير إدارة األعمال من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة عام 2011م.

المناصب الحالية

•عضو مجلس إدارة بالشركة من عام 2019م حتى تاريخه.
•عضو اللجنة التنفيذية بالشركة من عام 2020م حتى تاريخه.
•مديــر عــام إدارة المخاطــر بالبنــك العربــي الوطنــي ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي
مجــال البنــوك ،مــن عــام 2018م حتــى تاريخــه.
•عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة ســمة للمعلومــات االئتمانيــة ،شــركة مســاهمة مقفلــة ،تعمــل
فــي مجــال نظــام المعلومــات االئتمانيــة ،مــن عــام 2020م حتــى تاريخــه.
•عضــو فــي لجنــة المراجعــة فــي شــركة ســمة للمعلومــات االئتمانيــة ،شــركة مســاهمة مقفلــة،
تعمــل فــي مجــال نظــام المعلومــات االئتمانيــة ،مــن عــام 2020م حتــى تاريخــه.

الخبرة المهنية السابقة

•رئيــس مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات بالبنــك الســعودي الفرنســي ،شــركة
مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2012م حتــى عــام 2018م.
•مديــر المخاطــر ومســؤول المجموعــة المصرفيــة بالبنــك الســعودي الفرنســي ،شــركة
مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2006م حتــى عــام 2012م.
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•زياد نعيم الشعار ،عضو مجلس إدارة
زياد نعيم عمار الشعار

اإلسم
الجنسية

لبناني

العمر

52

المنصب

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

2019/11/28م

تاريخ التعيين في اللجنة التنفيذية
(الدورة الحالية)

2020/02/03م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريوس العلوم من الجامعة األمريكية في بيروت عام 1990م.
•ماجســتير فــي علــوم التجــارة وإدارة األعمــال مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام
1998م.

المناصب الحالية

•عضو مجلس إدارة بالشركة من عام 2019م وحتى تاريخه.
•المديــر التنفيــذي بشــركة كــوارا القابضــة ،شــركة ذات مســئولية محــدودة ،تعمــل فــي مجــال
العقــارات ،مــن عــام 2019م حتــى تاريخــه.
•عضــو مجلــس إدارة بشــركة دار األركان العقاريــة ،شــركة مســاهمة مقفلــة ،تعمــل فــي مجــال
العقــارات ،مــن عــام 2020م حتــى تاريخــه.

الخبرة المهنية السابقة

•الرئيــس التنفيــذي بشــركة إعمــار ،شــركة مســاهمة عامــة إماراتيــة ،تعمــل فــي مجــال إدارة
وتطويــر العقــارات مــن عــام 2018م وحتــى عــام 2019م.
•الرئيــس التنفيــذي بشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي
مجــال إدارة وتطويــر العقــارات مــن عــام 2017م حتــى عــام 2019م.
•عضــو مجلــس إدارة بشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل
فــي مجــال إدارة وتطويــر العقــارات مــن عــام 2018م وحتــى عــام 2019م.
•عضــو مجلــس إدارة شــركة دامــاك العقاريــة ،شــركة إماراتيــة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي
مجــال إدارة وتطويــر العقــارات مــن عــام 2005م حتــى عــام 2017م.
•الرئيــس التنفيــذي بشــركة فتــال القابضــة ،شــركة مســاهمة مقفلــة لبنانيــة ،وتعمــل فــي
مجــال توزيــع منتجــات أغذيــة ومشــروبات ومســتحضرات صيدالنيــة فــي لبنــان والعــراق
وســوريا مــن عــام 1993م حتــى عــام 2005م.

•أحمد صالح الدحيالن ،عضو مجلس إدارة
أحمد بن صالح بن سلمان الدحيالن

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

51

المنصب

عضو مجلس اإلدارة  -عضو اللجنة التنفيذية – عضو لجنة المراجعة

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

2019/11/28م
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أحمد بن صالح بن سلمان الدحيالن

اإلسم
تاريخ التعيين في لجنة المراجعة
(الدورة الحالية)

2020/04/08م

تاريخ التعيين في اللجنة التنفيذية
(الدورة الحالية)

2020/02/03م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،المملكــة العربيــة
الســعودية عــام 1992م.
•ماجســتير محاســبة مــن جامعــة ميامــي ،فلوريــدا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام
1997م.
•دكتوراة في المحاسبة والمالية من جامعة كارديف ،المملكة المتحدة عام 2004م.

المناصب الحالية

•محاضــر بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية جامعــة ســعودية حكوميــة ،تعمــل فــي
مجــال التنميــة البشــرية مــن خــال تقديــم برامــج دراســية متنوعــة ،مــن عــام 2000م حتــى
تاريخــه.
•عضــو مجلــس إدارة بشــركة دار األركان العقاريــة ،شــركة مســاهمة مقفلــة ،تعمــل فــي مجــال
العقــارات ،مــن عــام 2019م وحتــى تاريخــه.
•رئيــس مجلــس إدارة شــركة تــآزر للتأميــن التكافلــي ،شــركة مســاهمة مقفلــة كويتيــة ،تعمــل
فــي مجــال التأميــن التكافلــي ،مــن عــام 2011م حتــى تاريخــه.
•رئيــس مجلــس اإلدارة بشــركة تــآزر للتأميــن ،شــركة مســاهمة مقفلــة بحرينيــة ،تعمــل فــي
مجــال التأميــن عــام 2020م حتــى تاريخــه.
•عضــو مجلــس إدارة بمجموعــة بــي اف ســي هولدينجــز ،شــركة بحرينيــة ذات مســئولية
محــدودة ،تعمــل فــي المجــال المالــي مــن  2010إلــى تاريخــه.
•رئيــس لجنــة المراجعــة والمخاطــر بمجموعــة بــي اف ســي هولدينجــز ،شــركة بحرينيــة ذات
مســئولية محــدودة ،تعمــل فــي المجــال المالــي مــن 2010م حتــى تاريخــه.
•عضــو مجلــس إدارة ببنــك الخيــر ،شــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة ،تعمــل فــي مجــال
البنــوك ،مــن عــام 2011م حتــى 2022/01/30م.
•رئيــس لجنــة المراجعــة ببنــك الخيــر ،شــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة ،تعمــل فــي مجــال
البنــوك ،مــن عــام 2011م حتــى 2022/01/30م.

الخبرة المهنية السابقة

•معيــد بكليــة الشــريعة اإلســامية باألحســاء ،كليــة حكوميــة ،تعمــل فــي مجــال التعليــم ،مــن
عــام 1994م حتــى عــام 1995م.
•محاضــر بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود باألحســاء ،جامعــة حكوميــة ،تعمــل فــي مجــال
التعليــم ،مــن عــام 1997م حتــى عــام 2000م.

•فارس إبراهيم راشد الراشد الحميد ،عضو مجلس إدارة
فارس إبراهيم راشد الراشد الحميد

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر
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المنصب

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

2019/11/28م
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اإلسم
تاريخ التعيين في لجنة المخاطر
واالئتمان (الدورة الحالية)

فارس إبراهيم راشد الراشد الحميد
2020/04/22م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريــوس علــوم الحاســب مــن جامعــة الملــك ســعود ،المملكــة العربيــة الســعودية عــام
1994م.
•برنامــج تطويــر رواد األعمــال ،مــن كليــة ســيلون لــإدارة ،معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيا،
كامبريــدج ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،عام 2009م.
•برنامــج اكســفورد للقيــادة واإلدارة المتقدمــة ،مــن جامعــة اكســفورد ،اكســفورد ،المملكــة
المتحــدة ،عــام 2011م.
•شــهادة معهــد مجلــس اإلدارة ،معهــد أعضــاء مجالــس اإلدارات ،المملكــة العربيــة الســعودية،
عام 2015م.

المناصب الحالية

•عضو بمجلس إدارة الشركة من عام 2019م حتى تاريخه.
•رئيس لجنة إدارة المخاطر واالئتمان بالشركة من عام 2020م حتى تاريخه.
•شــريك مؤســس شــركة الســند الرقمــي لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،شــركة مســاهمة
مقفلــة ،تعمــل فــي مجــال المنتجــات التمويليــة ،مــن عــام 2019م حتــى تاريخــه.
•شــريك مؤســس شــركة ص ّبــار ،شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،تعمــل فــي مجــال التوظيــف،
مــن عــام 2019م حتــى تاريخــه.
•رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق درايــة فنتشــرز ،صنــدوق خــاص ،يعمــل فــي مجــال االســتثمار،
مــن عــام 2019م حتــى تاريخــه.
•رئيــس مجلــس إدارة المركــز التشــيكي للعــاج الطبيعــي والتأهيلــي ،شــركة مســاهمة مقفلــة،
تعمــل فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ،مــن عــام 2018م حتــى تاريخــه.
•عضــو مجلــس إدارة ،ورئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بشــركة عبداللــه بــن عبدالعزيــز
الراجحــي وأوالده القابضــة ،شــركة مســاهمة مقفلــة ،تعمــل فــي مجــال العقــار ،مــن عــام
2018م حتــى تاريخــه.
•مؤســس ورئيــس مجلــس النظــارة بمؤسســة وتيــن الوقفيــة ،مؤسســة وقفيــة ،تعمــل فــي
مجــال التبــرع بالــدم ،مــن عــام 2018م حتــى تاريخــه.
•شــريك مؤســس شــركة هــا التجاريــة (ســابقاً هللــة) ،شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،تعمــل
فــي مجــال التقنيــة الماليــة ،مــن عــام 2018م حتــى تاريخــه.
•عضــو مجلــس إدارة ،ورئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وعضــو اللجنــة التنفيذيــة
بشــركة الحــاج غــازي إبراهيــم شــاكر ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال التجــارة،
مــن عــام 2016م حتــى تاريخــه.
•عضــو مجلــس إدارة وعضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ورئيــس لجنــة المطابقــة
والمخاطــر بشــركة درايــة الماليــة ،شــركة مســاهمة مقفلــة ،تعمــل فــي القطــاع المالــي ،مــن
عــام 2013م حتــى تاريخــه.
•مؤســس ورئيــس مجلــس أمنــاء ُعقــال ،مؤسســة وقفيــة ،تعمــل فــي مجــال توفيــر الفــرص
لمؤسســي الشــركات الناشــئة الرياديــة مــن عــام 2011م حتــى تاريخــه.
•عضــو مجلــس إدارة بشــركة أبنــاء إبراهيــم الراشــد الزراعيــة ،شــركة مســاهمة مقفلــة ،تعمــل
فــي مجــال اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي ،مــن عــام 2009م حتــى تاريخــه.

الخبرة المهنية السابقة

•مديــر عــام بشــركة نــال االســتثمارية ،شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،تعمــل فــي مجــال
االســتثمار ،مــن عــام 2008م حتــى عــام 2018م.
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•عثمان خيري عبدالحليم بدر ،عضو مجلس إدارة
عثمان خيري عبدالحليم بدر

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

52

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

2019/11/28م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريــوس ،علــوم اإلدارة الصناعيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ،المملكــة
العربيــة الســعودية عــام 1993م.

المناصب الحالية

•عضو مجلس إدارة بالشركة من عام 2019م حتى تاريخه.
•رئيــس مصرفيــة األفــراد المكلــف بالبنــك العربــي الوطنــي ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل
فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2021م حتــى تاريخــه.

الخبرة المهنية السابقة

•رئيــس منتجــات مصرفيــة األفــراد بالبنــك العربــي الوطنــي ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل
فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2014م حتــى عــام 2021م.
•مديــر المبيعــات بالبنــك العربــي الوطنــي ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال البنــوك،
مــن عــام 2010م حتــى عــام 2014م.

•سعود بن عبدالعزيز بن جاسم القصير ،عضو مجلس إدارة
سعود عبدالعزيز جاسم القصير

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

58

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

2021/11/25م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريوس هندسة معمارية ،من جامعة الملك سعود عام 1987م.

المناصب الحالية

•عضو بمجلس إدارة الشركة من عام 2021م حتى تاريخه.
•المديــر المؤســس والتنفيــذي لشــركة أمجــال للتطويــر العقــاري ،شــركة مســاهمة مقفلــة،
تعمــل فــي مجــال التطويــر العقــاري مــن عــام 2012م حتــى تاريخــه.
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سعود عبدالعزيز جاسم القصير

اإلسم

•المديــر التنفيــذي لشــركة دار األركان العقاريــة ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال
إدارة وتطويــر العقــارات ،مــن عــام 2004م حتــى 2011م.
•المديــر العــام للمشــاريع وتطويــر األعمــال لشــركة مجموعــة فامــا القابضة ،شــركة مســاهمة
مقفلــة ،تعمــل فــي مجــال االســتثمار مــن عــام 1995م حتــى 2004م.
•الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع ،هيئــة حكوميــة ،تعمــل فــي مجــال التطويــر مــن عــام 1989م
حتــى 1995م حيــث شــغر المناصــب (الوظائــف) التاليــة:
مدير عام لمشروع الجبيلمدير قسم التشييد الهيئة الملكية للجبيل وينبع-مدير مجموعة

الخبرة المهنية السابقة

•شركة سيف نعمان من عام 1987م حتى1989م حيث شغر الوظائف التالية:
مهندس تسويقمهندس إنتاجمهندس موقع•أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ ،عضو مجلس إدارة
أحمد عبدالله عبدالعزيز آل الشيخ

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

53

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين في المجلس
(الدورة الحالية)

2021/11/25م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريوس إدارة األعمال ،محاسبة ،من جامعة الملك سعود بالرياض ،عام 1991م
•تلقــى عــدد مــن التدريــب المكثــف فــي بنــك االحتياطــي الفدرالــي األمريكي بنيويــورك ،وبنك
االحتياطــي الفدرالــي األمريكــي بواشــنطن ،ومجلــس االســتقرار المالــي ببــازل (سويســرا)،
والبنــك الدولــي (الواليــات المتحــدة) ،وصنــدوق النقــد الدولــي (الواليــات المتحــدة) ،وكليــة
هارفــارد لألعمــال (الواليــات المتحــدة) ،ومعهــد انســياد العالمــي إلدارة األعمــال (فرنســا)
وجامعــة أي ام دي (سويســرا).

المناصب الحالية

•عضو بمجلس إدارة الشركة من عام  2021حتى تاريخه.
•عضــو مجلــس إدارة بالشــركة الوطنيــة لإلســكان ،شــركة حكوميــة ،تعمــل فــي مجــال
اإلســكان ،مــن عــام 2021م حتــى تاريخــه.
•رئيــس لجنــة المراجعــة بمركــز اإليــرادات غيــر النفطيــة ،مركــز حكومــي ،يعمــل فــي مجــال
اإليــرادات غيــر النفطيــة ،مــن عــام 2021م حتــى تاريخــه.
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أحمد عبدالله عبدالعزيز آل الشيخ

اإلسم

•كبيــر المستشــارين للمحافــظ بالبنــك المركــزي الســعودي ،جهــة حكوميــة ،تعمــل فــي مجــال
تنظيــم القطاعــات الماليــة وإصــدار وإدارة العملــة ووضــع وتنفيــذ السياســات النقديــة
وسياســات االســتقرار المالــي مــن عــام 2019م حتــى عــام 2021م.
•عضــو مجلــس إدارة بالمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ،جهــة حكوميــة ،تعمــل فــي
مجــال رعايــة العامليــن فــي القطــاع الخــاص والعامليــن علــى بنــد األجــور فــي القطــاع
الحكومــي ،مــن عــام 2018م حتــى عــام 2021م.
•عضــو اللجنــة التنفيذيــة بالمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ،جهــة حكوميــة ،تعمــل
فــي مجــال رعايــة العامليــن فــي القطــاع الخــاص والعامليــن علــى بنــد األجــور فــي القطــاع
الحكومــي ،مــن عــام 2018م حتــى عــام 2021م.
•أميــن اللجنــة الماليــة بالديــوان الملكــي الســعودي ،جهــة حكوميــة ،مــن عــام 2017م حتــى
عــام 2021م.
•عضــو بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة ،مجلــس حكومــي ،يعمــل فــي مجــال مســاعدة
الدولــة علــى توحيــد توجهاتهــا بــكل مــا يتعلــق بشــؤون االقتصــاد والتنميــة ،مــن عــام 2017م
حتــى عــام 2021م.
•عضــو مجلــس إدارة بمركــز اإليــرادات غيــر النفطيــة ،مركــز حكومــي ،يعمــل فــي مجــال
اإليــرادات غيــر النفطيــة ،مــن عــام 2017م حتــى عــام 2021م.
•وكيــل محافــظ للرقابــة بالبنــك المركــزي الســعودي ،جهــة حكوميــة ،تعمــل فــي مجــال تنظيــم
القطاعــات الماليــة وإصــدار وإدارة العملــة ووضــع وتنفيــذ السياســات النقديــة وسياســات
االســتقرار المالــي مــن عــام 2016م حتــى عــام 2018م.
•وكيــل لمؤسســات الســوق بهيئــة الســوق الماليــة ،هيئــة حكوميــة ،تعمــل فــي مجــال اإلشــراف
علــى تنظيــم وتطويــر الســوق الماليــة وإصــدار اللوائــح والقواعــد والتعليمــات الالزمــة
لتطبيــق أحــكام نظــام الســوق الماليــة ،مــن عــام 2014م حتــى عــام 2016م.

الخبرة المهنية السابقة

•عبدالرحمن محمد القعيد ،أمين سر المجلس
عبدالرحمن بن محمد القعيد

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

 26سنة

المنصب

أمين سر المجلس

تاريخ التعيين

2021/09/28م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريوس ،قانون ،من جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية عام 2017م.
•ماجســتير ،قانــون خــاص ،مــن جامعــة دار العلــوم ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،عــام
2021م.

المناصب األخرى الحالية والسابقة

•محامــي متــدرب بمكتــب د .حســين عبدالرحمــن العنقــري للمحامــاة واالستشــارات
القانونيــة ،مكتــب محامــاة ،مــن عــام 2017م لمــدة ســنتين وثمــان أشــهر.
•مســؤول الشــؤون القانونيــة بالشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن ،مــن عــام 2019م لمــدة
ســنة وثمــان أشــهر.
•مدير اإلدارة القانونية -مكلف -بالشركة السعودية لتمويل المساكن ،من عام 2021م.
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 4-5اإلفصاح عن مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر في
األسهم وأدوات الدين الخاصة بالشركة
اسم عضو المجلس

*

نسبة الملكية

الوصف

*

يوسف عبدالله الشالش

%8.00

يمتلــك يوســف عبداللــه الشــاش بشــكل مباشــر فــي الشــركة قبل
الطــرح عــدد  8.000.000ســهم وســيمتلك عــدد 5.600.000
سهم

عبداللطيف الشالش

%5.00

يمتلــك عبداللطيــف الشــاش بشــكل مباشــر عــدد 5.000.000
ســهم وســيمتلك عــدد  3.500.000ســهم

نسبة الملكية المباشرة

 5-5مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في العقود واالتفاقيات المبرمة مع
الشركة
 1-5-5العقود والتعامالت مع البنك العربي الوطني
قامــت الشــركة بالدخــول فــي عديــد مــن االتفاقيــات مــع البنــك العربــي الوطنــي منهــا اتفاقيــات خدمــات واتفاقيــات قــروض واتفاقيــات شــراء
أصــول واتفاقيــات تســهيالت (لمزيــد مــن التفصيــل يرجــى االطــاع علــى القســم (( )7-12ملخــص االتفاقيــات الجوهريــة)) ،وكــون نائــب رئيــس
مجلــس اإلدارة فــي الشــركة عبيــد بــن عبداللــه الرشــيد يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة والرئيــس التنفيــذي فــي البنــك العربــي الوطنــي ،وعضــو
مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة كمــال أميــن خضــر يشــغل منصــب مديــر عــام إدارة المخاطــر فــي البنــك العربــي الوطنــي ،وعثمــان خيــري بــدر
عضــو مجلــس اإلدارة يشــغل منصــب رئيــس مصرفيــة األفــراد المكلــف بالبنــك العربــي الوطنــي ،وعضــو لجنــة المكافــآت والترشــيحات بســام راشــد
المبــارك يشــغل منصــب رئيــس االســتثمارات االســتراتيجية بالبنــك العربــي الوطنــي ،يعنــي أن لهــم مصلحــه فــي هــذه األعمــال والعقــود وبنــاء عليــه
يخضعــون للمــادة  71مــن نظــام الشــركات وبنــاء عليــه يتوجــب عليهــم الحصــول علــى ترخيــص الجمعيــة العموميــة للشــركة علــى هــذه األعمــال ،فقــد
تمــت الموافقــة علــى هــذه التعامــات فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المــؤرخ فــي 1442/08/17هـــ الموافــق 2021/03/29م.

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

94

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

 6-5أعضاء اإلدارة التنفيذية
يوضح الجدول التالي تفاصيل أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:
جدول  :5-5اإلدارة التنفيذية للشركة:

المنصب

تاريخ التعيين

الجنسية

العمر
(سنوات)

عدد األسهم
المملوكة
قبل الطرح

عدد األسهم
المملوكة بعد
الطرح

الرئيس
التنفيذي

2020/08/16م

سعودي

47

-

-

معاذ عدنان جبر

المدير المالي

2020/08/27م

أردني

40

-

-

محمد عبدالرحمن
األسعد

رئيس المخاطر

2020/1/12م

سعودي

43

-

-

زياد محمد الغامدي

رئيس المراجعة

2019/11/04م

سعودي

40

-

-

خالد غازي نويالتي

المدير العام
للعمليات

2021/11/21م

سعودي

44

-

-

محمد قاسم الحسين

مدير مكلف
إلدارة االلتزام
ومكافحة غسل
األموال

2021/03/23م

االسم

بندر سعيد الغامدي

سعودي

37

-

-

 7-5السير الذاتية لكبار التنفيذيين
فيما يلي الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية لكبار التنفيذيين:
•بندر سعيد الغامدي ،الرئيس التنفيذي
بندر بن سعيد بن عبدالله الغامدي

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

47

المنصب

الرئيس التنفيذي

تاريخ التعيين

2020/08/16م

تاريخ التعيين في اللجنة التنفيذية (الدورة
الحالية)

2020/02/03م
•بكالوريــوس إدارة أعمــال مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز ،المملكــة العربيــة الســعودية
عــام 2007م.

المؤهالت األكاديمية والمهنية
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بندر بن سعيد بن عبدالله الغامدي

اإلسم
المناصب الحالية

•الرئيس التنفيذي للشركة ،من عام 2020م حتى تاريخه.
•عضو اللجنة التنفيذية بالشركة ،من عام 2020م حتى تاريخه.

الخبرة المهنية السابقة

•مديــر عــام األصــول لمصرفيــة األفــراد ببنــك البــاد ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي
مجــال البنــوك ،مــن عــام 2015م حتــى عــام 2020م.
•مســاعد مديــر عــام األصــول لمصرفيــة األفــراد ببنــك اإلنمــاء ،شــركة مســاهمة عامــة،
تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2007م حتــى عــام 2015م.

•معاذ عدنان جبر ،المدير المالي
معاذ عدنان جبر

اإلسم
الجنسية

أردني

العمر

40

المنصب

مدير اإلدارة المالية

تاريخ التعيين

2020/08/27م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•ماجســتير فــي المحاســبة مــن جامعــة ع ّمــان العربيــة للدراســات العليــا فــي األردن عــام
2007م.
•بكالوريوس في المحاسبة من جامعة العلوم التطبيقية في األردن عام 2003م.
•شــهادة المراقــب المالــي المعتمــد مــن األكاديميــة الدوليــة لــإدارة الماليــة واألعمــال
عــام 2015م.

المناصب الحالية

•مدير اإلدارة المالية بالشركة من عام 2020م حتى تاريخه.

الخبرة المهنية السابقة

•مدير اإلدارة المالية المكلف بالشركة من عام 2019م حتى عام 2020م.
•المراقب المالي بالشركة ،من عام 2012م حتى عام 2019م.
•المراقــب المالــي بشــركة االســتثمارات الرائــدة ،شــركة مســاهمة مقفلــة ،تعمــل فــي
مجــال االســتثمارات ،مــن عــام 2008م حتــى عــام 2012م.
•مديــر الحســابات بشــركة اتــش بــي جــي (ســبينيس ســابقا) ،شــركة ذات مســؤولية
محــدودة ،تعمــل فــي مجــال التجزئــة فــي األردن ،مــن عــام 2003م حتــى عــام 2008م.

•محمد عبدالرحمن األسعد ،رئيس المخاطر
محمد عبدالرحمن محمد األسعد

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

43

المنصب

رئيس المخاطر

تاريخ التعيين

2020/1/12م
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محمد عبدالرحمن محمد األسعد

اإلسم
المؤهالت األكاديمية والمهنية

•ماجستير اقتصاد مالي من جامعة أوهايو بالواليات المتحدة األمريكية ،عام 2013م.
•بكالوريوس إدارة األعمال والتسويق من جامعة العلوم التطبيقية ،األردن عام 2000م.

المناصب الحالية

•رئيس المخاطر بالشركة ،من عام 2020م حتى تاريخه.

الخبرة المهنية السابقة

•مديــر أول لمخاطــر األفــراد والتحصيــل للقطــاع الخــاص بمصــرف الراجحــي ،شــركة
مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2018م حتــى عــام 2020م.
•مديــر أول اســتراتيجية ائتمــان الشــركات بمصــرف الراجحــي ،شــركة مســاهمة عامــة،
تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2016م حتــى عــام 2018م.
•مديــر مخاطــر األفــراد بمصــرف الراجحــي ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال
البنــوك ،مــن عــام 2014م حتــى عــام 2016م.
•مديــر التمويــل العقــاري ببنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي (فــرع الســعودية) ،شــركة مســاهمة
عامــة إماراتيــة ،تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2013م حتــى عــام 2014م.
•مديــر السياســات واإلجــراءات االئتمانيــة بمصــرف اإلنمــاء ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل
فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2009م حتــى عــام 2010م.
•مديــر تطويــر المنتجــات بشــركة أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري ،شــركة مســاهمة عامــة،
تعمــل فــي مجالــي التمويــل العقــاري ،مــن عــام 2008م حتــى عــام 2009م.

•زياد محمد الغامدي ،مدير المراجعة الداخلية
زياد محمد الغامدي

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

40

المنصب

مدير المراجعة الداخلية

تاريخ التعيين

2019/11/04م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريــوس ماليــة واقتصــاد مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ،المملكــة العربيــة
الســعودية عــام 2005م.

المناصب الحالية

•مدير المراجعة الداخلية بالشركة.

الخبرة المهنية السابقة

•مراجــع داخلــي أول بالبنــك الســعودي الفرنســي ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال
البنــوك ،مــن عــام 2013م حتــى عــام 2017م.
•مراجــع داخلــي أول ببنــك البــاد ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن
عــام 2011م حتــى عــام 2013م.
ً
•مراجــع داخلــي بمجموعــة ســامبا الماليــة (البنــك الســعودي الوطنــي حاليــا) ،شــركة
مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2007م حتــى عــام 2011م.
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•خالد غازي نويالتي ،المدير العام للعمليات
خالد غازي نويالتي

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

44

المنصب

المدير العام للعمليات

تاريخ التعيين

2021/11/21م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز ،المملكــة العربيــة الســعودية عــام
2001م.

المناصب الحالية

•المدير العام للعمليات.

الخبرة المهنية السابقة

•رئيــس قســم العمليــات ببنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي فــي الســعودية ،شــركة مســاهمة مقفلة،
تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2018م حتــى عــام 2021م.
•رئيــس قســم العمليــات للقــروض بجــي بــي مورغــان الســعودية ،شــركة مســاهمة مقفلــة،
تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2011م حتــى عــام 2017م.
•رئيــس قســم قــروض الرهــن العقــاري اإلســامية ببنــك الجزيــرة ،شــركة مســاهمة عامــة،
تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2008م حتــى عــام 2011م.
•مديــر العمليــات للقــروض اإلســامية ببنــك الجزيــرة ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي
مجــال البنــوك ،مــن عــام 2004م حتــى عــام 2008م.
•محاســب بمجموعــة فتيحــي ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال الســلع االســتهالكية
الكماليــة ،مــن عــام 2002م حتــى عــام 2004م.

•محمد قاسم الحسين ،مدير مكلف إلدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال
محمد قاسم محمد الحسين

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

37

المنصب

مدير إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال  -مكلف

تاريخ التعيين

2021/03/23م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريــوس آداب اللغــة اإلنجليزيــة ،مــن جامعــة الملــك فيصــل ،المملكــة العربيــة الســعودية،
عــام 2020م.
•مكافحة غسل األموال معتمد من مركز الجونة للتدريب بالرياض عام 2018م.
•مسؤول االلتزام المعتمد من المعهد المصرفي بالرياض عام 2014م.
•شهادة دولية لتقنية معلومات من كامبردج ،المملكة المتحدة ،عام 2011م.

المناصب الحالية

•مدير إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال بالشركة – المكلف  -من عام 2021م.

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

98

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

محمد قاسم محمد الحسين

اإلسم

•مديــر إدارة االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بشــركة مدفوعــات بيــان،
شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،تعمــل فــي مجــال المدفوعــات الرقميــة ،مــن عــام 2020م
لمــدة أربــع أشــهر.
•مســؤول االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بشــركة األمثــل للتمويــل ،شــركة
ذات مســؤولية محــدودة ،تعمــل فــي مجــال التمويــل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،مــن
2017م حتــى عــام 2020م.
•محلــل مكافحــة غســل األمــوال بالبنــك العربــي الوطنــي ،شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي
مجــال البنــوك ،مــن عــام 2011م حتــى عــام 2017م.

الخبرة المهنية السابقة

 8-5ملخص عقود العمل لكبار التنفيذين
أبرمت الشركة عقود عمل مع كبار التنفيذيين في الشركة وفيما يلي ملخص ألهم بنود تلك العقود
جدول  :6-5ملخص عقود عمل مع كبار التنفيذيين في الشركة
الوظيفة

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

االسم

الرئيس التنفيذي

2020/08/16م

2022/08/15م

معاذ عدنان جبر

المدير المالي

2020/08/27م

2022/09/05م

محمد عبدالرحمن األسعد

رئيس المخاطر

2020/1/12م

2022/01/11م

زياد محمد الغامدي

رئيس المراجعة

2019/11/04م

2022/11/03م

خالد غازي نويالتي

المدير العام للعمليات

2021/11/21م

2022/11/20م

محمد قاسم الحسين

مدير مكلف إلدارة االلتزام
ومكافحة غسل األموال

2021/03/23م

2022/03/23م

بندر سعيد الغامدي

 1-8-5برنامج أسهم الموظفين
ال يوجد لدى الشركة السعودية لتمويل المساكن برنامج أسهم للموظفين.

 9-5لجان مجلس اإلدارة والهيئة الشرعية ومسؤولياتها
فيما يلي ملخص اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة وصالحياتها:

 1-9-5لجنة المراجعة
تــم تشــكيل لجنــة المراجعــة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة بتاريــخ 1443/04/20هـــ (الموافــق 2021/11/25م) .كمــا وافقــت الجمعيــة العامــة
العاديــة خــال اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 1443/04/20هـــ (الموافــق 2021/11/25م) علــى اللوائــح المحدثــة لعمــل لجنــة المراجعــة .تشــكلت لجنة
المراجعــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة وال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة وال يزيــد عــن خمســة أعضــاء برئاســة عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي
علــى أن يكــون معظــم أعضائــه مســتقلين مــن المســاهمين أو غيرهــم ممــن لديهــم المهــارات والخبــرات الماليــة المطلوبــة ،يرشــحهم مجلــس اإلدارة
لمــدة  3ســنوات مــع مراعــات عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي.
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ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يــرأس لجنــة المراجعــة ،وال يجــوز أن يكــون أحــد أعضــاء اللجنــة مديــر فــي الشــركة ،أو لــه صلــة قرابــة بأحــد
أعضــاء مجلــس اإلدارة ،كمــا ال يجــوز أن يكــون ألحــد أعضــاء اللجنــة عالقــة ماليــة أو تجاريــة مــع الشــركة خــال العاميــن الماضييــن قبــل ترشــحه
لعضويــة اللجنــة.
وتشمل اختصاصات اللجنة على سبيل المثال ال الحصر:
المراقبــة علــى أعمــال الشــركة ،ولهــا فــي ســبيل ذلــك االطــاع علــى ســجالتها ووثائقهــا وطلــب أي إيضــاح أو بيــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارةأو اإلدارة التنفيذيــة.
التوصية بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وأجورهم ويستعرضون خطط عملهم ونتائجهم ومالحظاتهم.النظــر فــي القوائــم الماليــة للشــركة والتقاريــر والملحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات الخارجــي مــن خــال المناقشــات التــي تجــري مــعاإلدارة التنفيذيــة ومراجــع الحســابات الخارجــي وإبــداء مرئياتهــا.
إعــداد تقاريــر عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعمــا قامــت بــه مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاقاختصاصهــا.
المراجعة الدورية لكفاءة نظم الرقابة الداخلية وتحديد مدى تغطيتها لجميع جوانب وأنشطة األعمال.يجــوز للجنــة المراجعــة أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للشــركة لالنعقــاد إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا أو تعرضــتالشــركة ألضــرار أو خســائر جســيمة.
تقييم مدى امتثال الشركة للمتطلبات التنظيمية والمعايير المحاسبية ،ووجود التأمين والغطاء القانوني للشركة.التأكــد مــن اســتقاللية مراجــع الحســابات الخارجــي للحســابات ،ومــدى كفاءتهــم فــي االضطــاع بواجباتهــم ومســؤولياتهم ،ومــدى كفايــة ومــدىمالءمــة نطــاق مراجعــة الحســابات لتغطيــة حجــم األعمــال و/أو األنشــطة المختلفــة للحســابات.
مراجعــة وجــود أنظمــة الرقابــة التــي تضمــن مالءمــة التدابيــر التــي تتبناهــا اإلدارة لمعالجــة مخاطــر االئتمــان ،والســوق (تقلبــات أســعارالصــرف األجنبــي وأســعار الفائــدة) ،فضــ ً
ا عــن الســيولة ،وسياســات االســتحقاق ،وكفايــة االحتياطيــات.
التأكــد مــن توفــر قنــاة اتصــال مباشــرة بيــن مراجعــي الحســابات الخارجييــن والمجلــس ،تســاعد علــى كفالــة إجــراء المراجعــة الخارجيــةللحســابات بطريقــة شــاملة وفعالــة واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة بشــأن التقاريــر الصــادرة عــن مراجعــي الحســابات الخارجييــن.
اســتعراض نطــاق لجنــة مراجعــة الحســابات ومهامهــا ومســؤولياتها وســلطاتها علــى أســاس دوري ،وتقديــم مقترحــات بشــأنها ،إن وجــدت ،إلــىالمجلــس إلقرارهــا.
مراجعــة البيانــات الماليــة المراجعــة الســنوية مــع اإلدارة ،قبــل تقديــم توصيــة إلــى المجلــس .ومــن شــأن هــذا االســتعراض أن يغطــي أي مســائلهامــة تتصــل بمبــادئ المحاســبة و/أو مراجعــة الحســابات ،فضــا عــن كفايــة ومالءمــة الضوابــط الداخليــة التــي يحتمــل أن يكــون لهــا أثــر مــادي
علــى إعــداد وعــرض البيانــات الماليــة للشــركة.
مراجعــة تقريــر مراجــع الحســابات الخارجــي عــن المســائل الجوهريــة المتصلــة بالبيانــات الماليــة والتقديــرات واالفتراضــات الهامــة التــياعتمــدت عليهــا اإلدارة فــي إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة.
مراجعة القوائم المالية المرحلية مع اإلدارة ومراجعة الحسابات الداخلية.مراجعــة أي تغييــرات هامــة تطــرأ علــى السياســات المحاســبية علــى أن يكــون قــد أخطــر بهــا قســم المراجعــة الداخليــة للحســابات وأبلــغ بهــاإلــى لجنــة المراجعــة.
مناقشة مراجع الحسابات الخارجي في أي صعوبات أثناء مراجعتهم لحسابات الشركة ،وأن تشمل هذه المناقشة ما يلي:أي صعوبــات تصــادف أثنــاء أعمــال مراجعــة الحســابات ،بمــا فــي ذلــك أي قيــود تفــرض علــى نطــاق مراجعــة الحســابات أو إجراءاتهــا أو حريــةالوصــول إلــى المعلومــات المطلوبــة.
أي تغييرات ضرورية في نطاق المراجعة المقررة.مناقشــة المســائل ذات الصلــة بمعاييــر مراجعــة الحســابات مــع مراجــع الحســابات الخارجــي فيمــا يتعلــق بمنهجيــة مراجعــة الحســابات ونطاقهــاوعمليتها.
اســتعراض وتقييــم مــدى امتثــال مراجــع الحســابات الداخلــي (نظــام المراجعــة الداخليــة للحســابات) الــذي أقــره مجلــس اإلدارة ،ولوائح/مبــادئالبنــك المركــزي الســعودي بشــأن نطــاق المراجعــة الداخليــة للحســابات وعملياتهــا وبرامجهــا.
تقييم أداء مراجع الحسابات الخارجي وتقديم تقرير سنوي عن النتائج إلى المجلس.تقييم أداء مراجع الحسابات الداخلي ورئيس االلتزام وتقديم توصية إلى المجلس بشأن التعيين واالستبدال واألجر والفصل.استعراض وتقييم الخطة السنوية للمراجعة الداخلية للحسابات ومراقبة التنفيذ.مسؤولة عن ضمان وضع سياسة مناسبة إلدارة المخاطر وااللتزام للشركة .وتشرف لجنة المراجعة على تنفيذ السياسة.استعراض تقارير االلتزام بشأن أي إخفاقات مادية في االلتزام واتخاذ قرارات بشأنها.الموافقة على الخطط والتقارير السنوية المتعلقة بالمراجعة الداخلية للحسابات وااللتزام واإلجراءات المتخذة.اســتعراض تقاريــر المراجعــة المطلوبــة مــن البنــك المركــزي الســعودي ،إلــى جانــب أي تعليقــات أو اســتنتاجات تــرد مــن الجهــات التنظيميــة،وردود اإلدارة عليهــا.
االجتمــاع بشــكل ربعــي علــى األقــل مــع المديــر المالــي للشــركة ،ورئيــس المراجعــة الداخليــة ،وموظــف االلتــزام ،ومراجعــي الحســاباتالخارجييــن ،وأي إدارة أخــرى فــي الشــركة ،علــى نحــو مــا قررتــه اللجنــة.
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جدول  :7-5وتتكون لجنة المراجعة من األعضاء التاليين حتى تاريخ هذه النشرة:
المنصب

االسم
محمد سليمان العقيل

رئيس

أحمد صالح الدحيالن

عضو

يزيد بن عبدالله السويلم

عضو

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:
•محمد سليمان العقيل ،رئيس لجنة المراجعة
محمد بن سليمان بن عبدالعزيز العقيل

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

 56سنة

المنصب

رئيس لجنة المراجعة

تاريخ التعيين في لجنة المراجعة
(الدورة الحالية)

2021/11/25م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

• بكالوريــوس المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود فــرع القصيــم ،المملكــة العربية الســعودية
عام 1987م.
•شــهادة الماجســتير فــي المحاســبة مــن جامعــة ميامــي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام
1996م.
•شهادة دكتوراه في المحاسبة من جامعة ملبورن بأستراليا عام 2006م.
•زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( )SOCPAعام 1997م.

المناصب الحالية

•عضو لجنة المراجعة في الشركة من عام 2020م.
•عضــو اللجنــة االستشــارية الخارجيــة لبرنامــج بكالوريــوس المحاســبة جامعــة اإلمــام
عبدالرحمــن بــن فيصــل ،جامعــة حكوميــة ،تعمــل فــي مجــال التعليــم ،مــن عــام 2021م
حتــى تاريخــه.
•عضــو المجلــس االستشــاري لقســم المحاســبة بكليــة االقتصــاد واإلدارة بجامعــة القصيــم،
جامعــة حكوميــة ،تعمــل فــي مجــال التعليــم ،مــن عــام 2019م حتــى تاريخــه.
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محمد بن سليمان بن عبدالعزيز العقيل

اإلسم

•مســاعد األمين العام للعضوية والتطوير المهني بالهيئة الســعودية للمراجعين والمحاســبين
( ،)SOCPAهيئــة حكوميــة ،تعمــل فــي مجــال ريــادة مهنــة المحاســبة والمراجعــة واإلشــراف
عليهــا بالمملكــة العربيــة الســعودية ،مــن عام 2013م حتــى عام 2019م.
•رئاســة فريــق استشــاري مكلــف بدراســة ومراجعــة تقاريــر محاســبية معــدة مــن قبــل
محاســبين قانونييــن بنــاء علــى عقــد استشــاري بيــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن
والمحاســبين وإحــدى الهيئــات الحكومــة مــن عــام 2016م حتــى عــام 2019م.
•أســتاذ المحاســبة المشــارك بمعهــد اإلدارة العامــة ،معهــد حكومــي ،يعمــل فــي مجــال رفــع
كفايــة موظفــي الدولــة وإعدادهــم علميـاً ،مــن عــام 2013م حتــى عــام 2014م.
•أســتاذ المحاســبة المســاعد بمعهــد اإلدارة العامــة معهــد حكومــي ،يعمــل فــي مجــال رفــع
كفايــة موظفــي الدولــة وإعدادهــم علمي ـاً ،مــن عــام 2006م حتــى عــام 2013م.
•مستشار غير متفرغ بوزارة التربية والتعليم ،من عام 2011م حتى عام 2012م.
•منســق قطــاع المحاســبة بمعهــد اإلدارة العامــة ،معهــد حكومــي ،يعمــل فــي مجــال رفــع
كفايــة موظفــي الدولــة وإعدادهــم علميــاً ،مــن عــام 2010م حتــى عــام 2012م.
•عضــو هيئــة تحريــر مجلــة معهــد اإلدارة العامــة ،معهــد حكومــي ،يعمــل فــي مجــال رفــع
كفايــة موظفــي الدولــة وإعدادهــم علميــاً مــن عــام 2008م حتــى عــام 2012م.
•عضــو لجنــة االمتحانــات بالهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين ،هيئــة حكوميــة،
تعمــل فــي مجــال ريــادة مهنــة المحاســبة والمراجعــة واإلشــراف عليهــا بالمملكــة العربيــة
الســعودية مــن عــام 2007م حتــى عــام 2012م.

الخبرة المهنية السابقة

أحمد صالح الدحيالن ،عضو لجنة المراجعة
يرجى الرجوع إلى ()87
•يزيد بن عبدالله السويلم ،عضو لجنة المراجعة
يزيد بن عمر بن عبدالله السويلم

اإلسم
الجنسية

سعودي

العمر

 33سنة

المنصب

عضو لجنة المراجعة

تاريــخ التعييــن فــي لجنــة المراجعــة
(الــدورة الحاليــة)

2021/11/25م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريوس  -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  -هندسة البرمجيات.
• - SMEs Growth mini MBAجامعة بابسون.

المناصب الحالية

•الرئيس التنفيذي – ترميز الرقمية.
•عضو وشريك – شركة تخليص للخدمات اللوجستية.
•عضو وشريك – شركة لمة األولى لتقنية المعلومات.

الخبرة المهنية السابقة

•مؤسس والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات – شركة لمة األولى.
•مؤسس والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات – شركة آيفادي.
•مهندس برمجيات – الشركة السعودية لهندسة النظم.
•مهندس برمجيات – شركة اإللكترونيات المتقدمة.
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 2-9-5لجنة الترشيحات والمكافآت
تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة بتاريــخ 1443/04/20هـ (الموافــق 2021/11/25م) .كمــا وافقت الجمعية
العامــة العاديــة خــال اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 1443/04/20هـــ (الموافــق 2021/11/25م) علــى اللوائــح المحدثــة لعمــل لجنــة الترشــيحات
والمكافــآت .تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة ( )3إلــى خمســة ( )5أعضــاء علــى أن يكــون اثنــان ( )2منهــم علــى األقــل مســتقلين وأن يكــون رئيــس اللجنــة
مســتقل ،ويتمتعــون بالمؤهــات والخبــرات الكافيــة لتشــكيل قــرارات عادلــة ومســتقلة .وال يكــون رئيــس المجلــس عضــوا فــي اللجنــة أو رئيســا لهــا.
وتكــون مــدة عضويــة أعضــاء المجلــس هــي نفــس مــدة عضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة .وبنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة ،تصــدر الجمعيــة العامــة
تدابيــر اختيــار أعضــاء اللجنــة وتعيينهــم ،ومــدة عملهــم ،ونطــاق عملهــم.
وتشمل صالحيات ومسؤوليات اللجنة ،على سبيل المثال ال الحصر ،االتي:
ضمان أن يكون لدى الشركة مستوى كاف من الموارد مع مزيج المهارات المناسب ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان.ترشيح مرشحين لعضوية المجلس وتقديم توصية للمجلس.اإلشــراف علــى تصميــم نظــام المكافــآت ،وتنفيــذه ،ويق ِّيــم أدائــه التشــغيلي ،ويتأكــد مــن أن سياســة التعويضــات المعتمــدة تتماشــى مــع القواعــداإلشــرافية والتنظيميــة ،وتظــل متســقة مــع إطــار إدارة المخاطــر فــي الشــركة.
مراجعة سنوية لمالءمة مهارات المجلس ،وتحديد مجموعة المهارات والقدرات الالزمة لتعزيز أداء المجلس.مراجعة هيكل المجلس ويوصي ،عند الحاجة ،بإدخال تغييرات ورصد االلتزام بمعايير عضوية المجلس ولجان المجلس.المســاعدة فــي تقييــم ورصــد أداء مجلــس اإلدارة ومســاهمات أعضائــه فــي تحديــد مواطــن القــوة والضعــف وتقديــم توصيــات إلــى المجلــسبنــاء علــى ذلــك.
مراجعة استقاللية أعضاء المجلس المستقلين وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات والتحقق منها على أساس سنوي.التنسيق ومساعدة إدارة الشركة في تعيين كبار الموظفين وموظفين جدد في الشركة.وضع سياسات ومبادئ توجيهية فيما يتعلق بمكافآت موظفي الشركة فضال عن كبار المسؤولين التنفيذيين.القيــام ســنوياً باســتعراض وإقــرار أهــداف الشــركة ذات الصلــة بالتعويــض فيمــا يتعلــق بالموظفيــن التنفيذييــن ،ورؤســاء اإلدارات ،وموظفــيالشــركة ،وتقييــم األداء فــي ضــوء تلــك األهــداف ،وتحديــد مســتويات التعويــض والموافقــة عليهــا اســتناداً إلــى هــذا التقييــم.
التوصيــة بسياســة المكافــآت لمجلــس اإلدارة ،التــي توافــق عليهــا الجمعيــة العامــة .وفــي حيــن أن المجلــس يلتــزم بقانــون الشــركات والجهــاتالتنظيميــة فيمــا يتعلــق بالتعويــض األدنــى واألقصــى ألعضــاء المجلــس.
يراجع هذا النظام ويعاد تقييمه سنويا ويعدل إذا لزم األمر.جدول  :8-5وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء حتى تاريخ هذه النشرة:
االسم

المنصب

أيهم محمد اليوسف

رئيس

عبيد عبدالله الرشيد

عضو

فارس الراشد الحميد

عضو

بسام راشد المبارك

عضو

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
أيهم محمد اليوسف ،رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
يرجى الرجوع إلى ()84
عبيد عبدالله الرشيد ،عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
يرجى الرجوع إلى ()83
فارس الراشد الحميد ،عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
يرجى الرجوع إلى ()88

phone

+9668001221228
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•بسام راشد المبارك ،عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
بسام بن راشد بن عبدالعزيز المبارك

االسم
الجنسية

سعودي

العمر

 58سنة

المنصب

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ التعيين في اللجنة (الدورة الحالية)

2021/11/25م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريوس  -جامعة الملك سعود.
•الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية (.)CME-1
•شهادة وسطاء األسهم (.)CME-3

المناصب الحالية

•رئيس االستثمارات اإلستراتيجية – البنك العربي الوطني.
•عضو مجلس إدارة  -شركة العربي الوطني لالستثمار.
•عضو مجلس إدارة  -شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة.

الخبرة المهنية السابقة

•الرئيس التنفيذي  -شركة العربي الوطني لالستثمار.

 3-9-5لجنة المخاطر واالئتمان
تتكــون لجنــة المخاطــر واالئتمــان مــن ثالثــة ( )3أعضــاء غيــر تنفيذييــن إلــى خمســة ( )5أعضــاء كحــد أقصــى .وتعمــل اللجنــة كحلقــة وصــل بيــن
إدارة الشــركة والمجلــس فــي االضطــاع بمســؤولياته الرقابيــة فيمــا يتعلــق بالمخاطــر الكامنــة فــي أعمــال الشــركة وعمليــات الرقابــة فيمــا يتعلــق
بهــذه المخاطــر.
وتتخــذ اللجنــة القــرارات الالزمــة فيمــا يتعلــق بالمســائل الخاضعــة لســلطتها و/أو ترفــع توصيــات إلــى المجلــس للموافقــة عليها/التصديــق عليهــا
وفقــا للتخصصــات والصالحيــات والمســؤوليات التــي أســندها إليهــا مجلــس اإلدارة.
وتشمل صالحيات ومسؤوليات اللجنة ،على سبيل المثال ال الحصر ،االتي:
الحصــول علــى تقاريــر مــن مديــر المخاطــر ومراجعتهــا عــن طبيعــة ومــدى المخاطــر التــي تواجــه الشــركة ،واتجاهــات وتركيــزات المخاطــرالداخليــة والخارجيــة ،واحتمــال حدوثهــا ،وتأثيرهــا الفــردي والتراكمــي علــى مقاييــس األداء الرئيســية للشــركة.
اإلشــراف علــى تقييــم المخاطــر الشــاملة ،والتحمــل والتعــرض الحالــي لــكل فئــات المخاطــر الرئيســية الحاليــة (وأي فئــات جديــدة) ،وتقديــمالمشــورة بشــأن هــذه التقييمــات .وتشــمل المخاطــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
•مخاطر االئتمان
•المخاطر القانونية
•المخاطر المتعلقة بالسيولة
•المخاطر السوقية
•المخاطر التشغيلية
•المخاطر المتعلقة بسمعة الشركة
•المخاطر االستراتيجية
مع مراعاة البيئة االقتصادية الكلية والمالية والسياسية والتجارية والقطاعية والمتطلبات التنظيمية الحالية والمتوقعة.
تقديم المشورة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن استراتيجية المخاطر المستقبلية للشركة.تقديــم المشــورة لمجلــس اإلدارة بأهــداف إدارة المخاطــر وإلــى اإلدارة العليــا للشــركة (مــن أجــل تقديــم توجيــه واضــح للشــركة بشــأن تقييــمالمخاطــر وإدارتهــا).
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مراجعــة واعتمــاد هيــكل ومــوارد وظيفــة إدارة االئتمــان والمخاطــر وضمــان تمتعهــا بمــا يكفــي مــن االســتقاللية والمــوارد والقــدرة علــى الوصــولالمالئــم إلــى المعلومــات لتمكينهــا مــن أداء مهمتهــا بفعاليــة.
استعراض هيكل إدارة المخاطر والتوصية بأي تغييرات أو تعديالت لمجلس اإلدارة.مراقبة والتأكد من استقاللية موظفي وظيفة المخاطر وحل أي تضارب في المصالح مع أعمال الشركة وأنشطتها.الحصــول علــى تقاريــر مــن مديــر المخاطــر ومراجعتهــا بشــأن أي إخــال مــادي بحــدود المخاطــر المتفــق عليهــا والتحقــق مــن مــدى كفايــةومالءمــة الحلــول المتخــذة.
مراجعــة محفظــة االئتمــان لضمــان إدارتهــا علــى النحــو المناســب فــي ســياق الســوق والســيولة وشــهية المخاطــر والنهــج العــام إلدارة مخاطــراالئتمــان ،علــى النحــو الــذي تحــدده أهــداف وحــدود المخاطــر التــي حددهــا مجلــس اإلدارة.
مراجعة المخاطر المتعلقة بالمنتجات الجديدة والقائمة.مراجعة النقاط المرفوعة للجنة المراجعة بشأن المسائل التي قد تؤثر على إدارة مخاطر للشركة.مراجعــة التقاريــر والتحديثــات الــواردة مــن لجنــة األمــن الســيبراني وتحمــل مســؤولية تحديــد سياســات األمــن الســيبراني ورصــد الفعاليــةالتشــغيلية لوظيفــة األمــن الســيبراني.
تزويــد المجلــس بتقريــر ربــع ســنوي عــن المخاطــر يفــي بالمتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي الســعودي ويــورد تفاصيــل نتائــج أعمــال اللجنــةالمتعلقــة بــإدارة المخاطــر.
جدول  :9-5وتتكون لجنة المخاطر واالئتمان من األعضاء حتى تاريخ هذه النشرة:
المنصب

االسم
فارس إبراهيم راشد الراشد الحميد

رئيس

حسن علي الراشد

عضو

بيير كوم ليج

عضو

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المخاطر:
فارس إبراهيم راشد الراشد الحميد ،رئيس لجنة المخاطر واالئتمان
يرجى الرجوع إلى ()88
حسن علي الراشد ،عضو لجنة المخاطر واالئتمان
حسن علي عبدالله الراشد

االسم
الجنسية

سعودي

العمر

58

المنصب

عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

تاريخ التعيين في اللجنة (الدورة الحالية)

2020/04/22م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•ثانوية عامة

المناصب الحالية

•عضــو لجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان بالشــركة مــن عــام 2020م حتــى
تاريخه.
•مديــر إدارة مخاطــر األفــراد بالبنــك العربــي ،شــركة مســاهمة عامــة،
تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2009م حتــى تاريخــه.

الخبرة المهنية السابقة

phone

+9668001221228

• مديــر تحصيــل األفــراد بالبنــك الســعودي البريطانــي ،شــركة مســاهمة
عامــة ،تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام  1988وحتــى عــام .2009
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•بيير كوم ليج
بيير كوم لييج

االسم
الجنسية

فرنسي

العمر

40

المنصب

عضو لجنة إدارة المخاطر واالئتمان

تاريخ التعيين في اللجنة (الدورة الحالية)

2020/04/20م

المؤهالت األكاديمية والمهنية

•بكالوريــوس اإلحصــاء الهندســي مــن جامعــة انســاي ،بــروز ،فرنســا،
عام 2005م.
•ماجســتير باإلحصــاء واالقتصــاد مــن جامعــة إيفــري فــال ديســون،
إيفــري ،فرنســا ،عــام 2003م.

المناصب الحالية

•عضــو لجنــة إدارة المخاطــر واالئتمــان بالشــركة مــن عــام 2020م
حتــى تاريخــه.
•مديــر إدارة مخاطــر قطــاع األفــراد بالبنــك الســعودي الفرنســي،
شــركة مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2013م
حتــى تاريخــه.

الخبرة المهنية السابقة

•مديــر أول إدارة المشــاريع بكريــدي اجريكــول ،شــركة فرنســية
مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2010م حتــى
عــام 2013م.
•مديــر مخاطــر المشــروع بكريــدي اجريكــول ،شــركة فرنســية
مســاهمة عامــة ،تعمــل فــي مجــال البنــوك مــن عــام 2008م حتــى
عــام 2009م.
•محلــل تســويق كمــي بكريــدي اجريكــول ،شــركة فرنســية مســاهمة
عامــة ،تعمــل فــي مجــال البنــوك ،مــن عــام 2005م حتــى عــام
2007م.

 4-9-5اللجنة التنفيذية
تتألــف اللجنــة التنفيذيــة مــن خمســة ( )5أعضــاء وال مانــع أن يكونــوا أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة شــريطة أن يكــون رئيــس اللجنــة عضــوا فــي
المجلــس .وينبغــي لمجلــس اإلدارة ،عنــد ترشــيح وتعييــن أعضــاء اللجنــة ،أن ينظــر فــي تمثيــل حملــة األســهم علــى أســاس تناســبي لحملــة أســهمهم
بقــدر مــا يكــون ذلــك عمليــا مــن أجــل المصلحــة العليــا ألعمــال الشــركة.
ويتــم تعييــن جميــع أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة بعــد الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي أو أي جهــة تنظيميــة أخــرى تفرضهــا القوانيــن
واألنظمــة الحالية.
تتولــى اللجنــة مســؤولية تنفيــذ اســتراتيجية الشــركة ،ورصــد أداء األعمــال ،وإدارة المخاطــر ،وضمــان فعاليــة الضوابــط الداخليــة ،والموافقــة علــى
النفقــات الرأســمالية الكبيــرة ،وضمــان اإلدارة الفعالــة للشــركة ،واإلشــراف علــى المســائل المتصلــة بــإدارة الشــركة ،والموافقــة علــى سياســات
الشــركة ومراجعتهــا.
تتمتع اللجنة بصالحيات واسعة وسلطات مفوضة إليها من مجلس اإلدارة ،وتكون لها ،دون قيود ،الصالحيات والمسؤوليات التالية:
إدارة وتوجيه الشركة وضمان إدارتها في إطار اإلدارة المتفق عليه مع مجلس اإلدارة.تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وتنفيذ االستراتيجية التي أقرها مجلس اإلدارة.-اإلشراف على إعداد خطط مالية وخطط للسيولة طويلة المدى لتوصية مجلس اإلدارة بالموافقة عليها.
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النظــر فــي المســائل الجوهريــة الناشــئة عــن المحفظــة أو اللجــان الداخليــة مــن منظــور مخاطــر أو مالــي أو اســتراتيجي ،وإحالــة القــراراتإلــى مجلــس اإلدارة.
تحسين منتجات الشركة ورصد أداء منتجات الشركة مقارنة بالميزانية.مراجعة مدى كفاية وفعالية الضوابط الداخلية للشركة ونظم إدارة المخاطر بما يتماشى مع لجان مجلس اإلدارة األخرى.مراجعة المعامالت االستراتيجية المقترحة ،بما فيها عمليات االستحواذ والتصرف ،وإسداء المشورة بشأنها.إدارة الموارد الداخلية والتخطيط لتعاقب كبار التنفيذيين بالتنسيق مع لجنة الترشيح والمكافآت.توجيه نهج الموارد البشرية للشركة ضمن معايير متفق عليها مع لجنة الترشيح والمكافآت.جدول  :10-5وتتكون اللجنة التنفيذية من األعضاء حتى تاريخ هذه النشرة:
المنصب

االسم
أيهم محمد اليوسف

رئيس

احمد صالح الدحيالن

عضو

زياد نعيم الشعار

عضو

بسام راشد المبارك

عضو

كمال أمين خضر

عضو

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المخاطر:
أيهم محمد اليوسف ،رئيس اللجنة التنفيذية
يرجى الرجوع إلى ()84
أحمد صالح الدحيالن ،عضو اللجنة التنفيذية
يرجى الرجوع إلى ()87
زياد نعيم الشعار ،عضو اللجنة التنفيذية
يرجى الرجوع إلى ()87
بسام راشد المبارك ،عضو اللجنة التنفيذية
يرجى الرجوع إلى ()103
كمال أمين خضر ،عضو اللجنة التنفيذية
يرجى الرجوع إلى ()86

 5-9-5الهيئة الشرعية
تهــدف الهيئــة الشــرعية فــي الشــركة إلــى ضبــط معامــات وعقــود التمويــل واالســتثمار التــي تنظــم العالقــات بيــن الشــركة وعمالئهــا ومموليهــا
وشــركات االســتثمار طبقــا لمبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية ،والتأكــد مــن موافقــة أعمــال الشــركة هــذه للشــريعة اإلســامية.
تعقــد الهيئــة الشــرعية أربعــة اجتماعــات دوريــة ســنويا بواقــع اجتمــاع واحــد كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل ،ويجــوز زيــادة أو تخفيــض عــدد الجلســات
عنــد االقتضــاء ،كمــا يجــوز بنــاء علــى طلــب الرئيــس التنفيــذي دعــوة أعضــاء الهيئــة لالجتمــاع فــي غيــر مواعيــد االجتماعــات الدوريــة إذا كان
هنــاك موجــب لذلــك.
وتختص مسؤوليات ومهام الهيئة الشرعية ،على سبيل المثال ال الحصر ،على التالي:
دراســة العقــود واآلليــات المقدمــة مــن الشــركة وإصــدار اآلراء الشــرعية التــي تــؤدي إلــى توافــق األعمــال للشــريعة اإلســامية ومنــع وقــوعالمخالفــات الشــرعية.
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مناقشة وضبط واعتماد وثائق الشركة ومنتجاتها بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية.مراقبة أداء الشركة من الناحية الشرعية وعلى وجه الخصوص سالمة العقود وموافقتها للقواعد الشرعية.تقديم االستشارات الشرعية التي تطلبها الشركة.مراجعة العقود واالتفاقيات التي توقعها الشركة مع األطراف األخرى.جدول  :11-5تتكون الهيئة الشرعية من األعضاء حتى تاريخ هذه النشرة:
المنصب

االسم
الشيخ عبدالله سليمان المنيع

رئيس

الشيخ الدكتور محمد عبدالله القري

عضو

الشيخ الدكتور عبدالله محمد المطلق

عضو

فيما يلي نبذة عن أعضاء الهيئة الشرعية:
الشيخ عبدالله سليمان المنيع ،رئيس الهيئة الشرعية:
الشــيخ عبــد اللــه ،وهــو مستشــار وعضــو فــي الديــوان الملكــي فــي المملكــة وهــو عضــو فــي هيئــة القضــاء األعلــى التابعــة للديــوان الملكــي منــذ
تأسيســها فــي العــام 1391هـــ .وقــد تــم تعيينــه نائ ًبــا للرئيــس العــام للبحــوث العلميــة واإلفتــاء والدعــوة واإلرشــاد فــي العــام 1396هـــ .وهــو عضــو
ـاض ســابق بمحكمــة التمييــز بمكــة
فــي مجمــع الفقــه اإلســامي بمنظمــة المؤتمــر اإلســامي ،وكان ســاب ًقا نائ ًبــا لرئيــس محاكــم مكــة المكرمــة ،وقـ ٍ
المكرمــة.
يشــغل الشــيخ عبــد اللــه عضويــة لجــان الرقابــة الشــرعية فــي عــدد مــن المصــارف الســعودية .وهــو ً
أيضــا عضــو فــي العديــد مــن المجالــس
والهيئــات الشــرعية ومنهــا هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية ،ومقرهــا البحريــن .كمــا أشــرف علــى عــدد مــن رســاالت
الدكتــوراه وشــارك فــي مناقشــة عــدد مــن رســائل الماجســتير والدكتــوراه ،وجمــع عــد ًدا مــن األحــكام الشــرعية (اآلراء التفســيرية) وكتــب عــد ًدا مــن
المؤلفــات فــي التمويــل اإلســامي.
الشيخ الدكتور محمد عبدالله القري ،عضو الهيئة الشرعية:
الشــيخ القــري أســتاذ االقتصــاد اإلســامي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة ،والمديــر الســابق لمركــز أبحــاث االقتصــاد اإلســامي فــي نفــس
الجامعــة.
الشــيخ القــري حاصــل علــى الجائــزة العلميــة للبنــك اإلســامي للتنميــة فــي العلــوم المصرفيــة والماليــة اإلســامية للعــام 2004م .وهــو خبيــر فــي
أكاديميــة الفقــه اإلســامي التابعــة لمنظمــة المؤتمــر اإلســامي ومجمــع الفقــه اإلســامي التابــع لرابطــة العالــم اإلســامي.
الشــيخ القــري عضــو فــي هيئــات تحريــر عــدد مــن المنشــورات األكاديميــة فــي مجــال الخدمــات الماليــة اإلســامية والفقــه ،منهــا المجــات
التــي تصــدر عــن مجمــع الفقــه برابطــة العالــم اإلســامي ،والدراســات االقتصاديــة اإلســامية بالبنــك اإلســامي للتنميــة ،واالقتصــاد اإلســامي
بالرابطــة الدوليــة لالقتصــاد اإلســامي فــي لنــدن ،والمجلــس االستشــاري لسلســلة هارفــارد فــي الشــريعة اإلســامية .يشــغل الشــيخ القــري
عضويــة العديــد مــن هيئــات الفتــوى والرقابــة الشــرعية فــي العديــد مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة .ألــف عــدة كتــب ومقــاالت حــول التمويــل
اإلســامي باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة .وهــو ً
أيضــا مــن المتحدثيــن الدائميــن فــي المؤتمــرات التــي تعقــد حــول العالــم ،وعمــل ســاب ًقا أســتا ًذا
زائ ـ ًرا بجامعــة هارفــارد فــي العــام 1995م .ويحمــل الشــيخ القــري درجــة الدكتــوراة مــن جامعــة كاليفورنيــا.
الشيخ الدكتور عبدالله محمد المطلق ،عضو الهيئة الشرعية:
الشــيخ عبــد اللــه عضــو فــي اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء .حصــل الشــيخ عبــد اللــه علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن
رئيســا لقســم الفقــه المقــارن بالجامعــة .يشــغل الشــيخ عبــد اللــه عضويــة لجــان الرقابــة الشــرعية
ســعود بالريــاض فــي العــام 1404هـــ ،وكان ســاب ًقا
ً
فــي عــدد مــن المصــارف الســعودية .أشــرف الشــيخ عبــد اللــه علــى عــدد مــن رســاالت الدكتــوراه وشــارك فــي مناقشــة عــدد مــن رســائل الماجســتير
والدكتــوراه ،وجمــع عــد ًدا مــن األحــكام الشــرعية (اآلراء التفســيرية) وكتــب عــد ًدا مــن المؤلفــات فــي مجــال التمويــل اإلســامي.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وفقــا للنظــام األساســي للشــركة ،تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ معيــن أو مزايــا عينيــة مــن صافــي األربــاح أو األربــاح المبقــاة
حســبما يتــم تحديــده مــن مجلــس اإلدارة و الموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة ،باإلضافــة إلــى بــدل حضــور وبــدل انتقــال ،كمــا يقــرره
مجلــس اإلدارة بمــا يتوافــق مــع القــرارات والتعليمــات الرســمية الصــادرة فــي هــذا الشــأن وفــي حــدود مــا ينــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه،
ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة
الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا ،وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو
إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أيــة أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات وأن يشــتمل أيضــا علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي
حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.
ولــم يتــم صــرف أيــة مكافــآت أو مزايــا عينيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للثــاث ســنوات الماضيــة .ويوضــح الجــدول التالــي مكافــآت أعلــى خمســة
مــن الكبــار التنفيذييــن وهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي ورئيــس العمليــات ومديــر المبيعــات ومديــر إدارة االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال
(للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م و 31ديســمبر 2020م والفتــرة المنتهيــة  31مــارس 2021م).
بالريال السعودي
أعضاء مجلس اإلدارة
كبار التنفيذيين ( 5موظفين)

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

0

0

0

605.822

516.474

200.280

 10-5حوكمة الشركات
تتمثــل سياســة الشــركة فــي تبنــي معاييــر عاليــة لحوكمــة الشــركة .ويقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بااللتــزام بالئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة
عــن هيئــة الســوق الماليــة .وقــد أصــدرت الهيئــة بتاريــخ 1438 /05/16هـــ الموافــق 2017 /02 /13م الئحــة حوكمــة الشــركات والمعدلــة بتاريــخ
1442/06/01هـــ الموافــق 2021/01/14م.
تبيــن الئحــة حوكمــة الشــركات القواعــد والمعاييــر المنظمــة إلدارة الشــركة لضمــان االلتــزام بأفضــل ممارســات حوكمــة الشــركات التــي تكفــل
حمايــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح .وتُ َعــد أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات إلزاميــة ،باســتثناء األحــكام التــي يشــار فيهــا إلــى أنهــا
استرشــادية.
وتتضمــن الئحــة الحوكمــة الداخليــة للشــركة التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 1443/02/21هـــ الموافــق 2021/09/28م
علــى أحــكام تتعلــق بمــا يلــي:
حقوق المساهمين.اإلدارة التنفيذية واختصاصاتها ومسؤولياتها.مجلس اإلدارة بما في ذلك تشكيله وقواعد العضوية واجتماعات المجلس وإجراءات عمله واختصاصاته وصالحياته ومكافئاته.لجان الشركة بما في ذلك تشكيلها وقواعد العضوية واجتماعات اللجان وإجراءات عملها واختصاصاتها وصالحياتها ومكافئاتهاإدارة المخاطر وااللتزام.الجمعية العامة واجتماعاتها.الرقابة والمراجعة الداخلية.سياسة تعارض المصالح.اإلفصاح والشفافية.يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ملتزمــة باألحــكام اإللزاميــة لالئحــة حوكمــة الشــركات ،باســتثناء األحــكام
التاليــة:
 الفقــرة (أ) مــن المــادة (  ) 8والمتعلقــة باإلعــان فــي الموقــع اإللكترونــي للســوق عــن معلومــات المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة عنــد نشــرأو توجيــه الدعــوة االنعقــاد الجمعيــة العامــة.
الفقــرة (ج) مــن المــادة ( )8والمتعلقــة باقتصــار التصويــت فــي الجمعيــة العامــة علــى المرشــحين المعلــن عــن معلوماتهــم وفقـاً للفقــرة (أ) مــنالمــادة الثامنــة.
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الفقــرة (د) مــن المــادة ( )13والمتعلقــة بنشــر الدعــوة للجمعيــة العامــة فــي الموقــع اإللكترونــي للســوق والموقــع اإللكترونــي للشــركة وفــيصحيفــة يوميــة تــوزع فــي المنطقــة التــي يكــون فيهــا مركــز الشــركة الرئيــس.
الفقرة (ح) من المادة ( )13والمتعلقة بتسجيل بيانات المساهمين الراغبين في الحضور الجتماعات الجمعية العامة.الفقــرة (ج) مــن المــادة ( )14والمتعلقــة بإتاحــة المعلومــات المتعلقــة ببنــود الجمعيــة العامــة للمســاهمين مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للســوقوالموقــع اإللكترونــي للشــركة والحصــول علــى معلومــات متعلقــة ببنــود جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة ،وبخاصــة تقريــر مجلــس اإلدارة ومراجــع
الحســابات والقوائــم الماليــة وتقريــر لجنــة المراجعــة.
الفقرة (د) من المادة ( )15وذلك فيما يتعلق بتزويد الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة.الفقرة (هـ) من المادة ( )15والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.الفقرة (ب) من المادة ( )19والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوراً مع بيان األسباب.المــادة ( )68والمتعلقــة بنشــر إعــان الترشــح علــى المواقــع اإللكترونيــة للشــركة والســوق وذلــك لدعــوة األشــخاص الراغبيــن فــي الترشــحلعضويــة مجلــس اإلدارة ،علــى أن يظــل بــاب الترشــح مفتوحــا لمــدة شــهر علــى األقــل مــن تاريــخ اإلعــان.
المادة ( )89والمتعلقة بسياسات اإلفصاح وإجراءاته.ال تلتــزم الشــركة حالي ـاً باألحــكام المذكــورة أعــاه مــن الئحــة حوكمــة الشــركات نظــراً ألن أســهم الشــركة غيــر مدرجــة بعــد فــي تــداول كمــا فــي
تاريــخ هــذه النشــرة .ويقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بااللتــزام بتلــك االحــكام اعتبــاراً مــن تاريــخ طــرح أســهم الشــركة فــي الســوق ،ويقــر أعضــاء
مجلــس اإلدارة أن بــأن الشــركة حاليـاً ملتزمــة بجميــع األحــكام األخــرى الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات واألحــكام الــواردة فــي نظــام الشــركات.
و لــدى الشــركة خمســة لجــان منبثقــة مــن مجلــس اإلدارة وهــي اللجنــة التنفيذيــة واللجنــة المراجعــة ولجنــة المخاطــر واالئتمــان ولجنــة الترشــيحات
والمكافــآت واللجنــة الشــرعية وتقــوم هــذه اللجــان باســتعراض عمليــات الشــركة فــي إطــار مجــاالت خبرتهــا وتقديــم تقاريــر بالنتائــج واالقتراحــات
إلــى مجلــس اإلدارة (لمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى مراجعــة القســم رقــم («( )9-5لجــان مجلــس اإلدارة والهيئــة الشــرعية ومســؤولياتها»).

 11-5تعارض المصالح
ال يمنــح النظــام األســاس للشــركة أو اللوائــح والسياســات الداخليــة للشــركة أيــة صالحيــات تمكــن عضــو مجلــس اإلدارة مــن التصويــت علــى عقــد
أو عمــل لــه فيــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر المباشــرة ،وذلــك تنفي ـ ًذا لنــص المــادة الحاديــة والســبعون مــن نظــام الشــركات ،كمــا أن لــدى الشــركة
الئحــة داخليــة بمســمى سياســة تعــارض المصالــح وأخالقيــات العمــل تخــص تعــارض المصالــح والمنافســة ومعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .يقــر
أعضــاء مجلــس اإلدارة بالتالــي:
أ -االلتــزام بالمادتيــن الحاديــة والســبعون والثانيــة والســبعون مــن نظــام الشــركات والمادتيــن الرابعــة واألربعــون والسادســة واألربعــون مــن الئحــة
حوكمة الشــركات.
ب -عــدم التصويــت علــى القــرارات المتعلقــة بالعقــود المبرمــة أو المعامــات المبرمــة مــع أطــراف ذوي عالقــة فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة
إذا كانــت لهــم مصلحــة فيهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
ً
ج -عــدم الدخــول فــي أعمــال منافســة ألعمــال الشــركة إال بموافقــة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة تطبيقــا لنــص المــادة الثانيــة والســبعون مــن
نظــام الشــركات.
وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ،لــم يكــن أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذيــن طرفـاً فــي أي اتفــاق أو ترتيــب أو تفاهــم يخضــع بموجبــه
ألي التــزام يمنعــه مــن منافســة الشــركة أو أي التــزام مماثــل فيمــا يتعلــق بأعمــال الشــركة ،ومــع ذلــك تخضــع مشــاركة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي
أعمــال منافســة للشــركة ،للحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة بموجــب المــادة  46مــن الئحــة حوكمــة الشــركات والمــادة  72مــن نظــام الشــركات.
قامــت الشــركة بإعــداد وتطبيــق سياســة مكتوبــة وواضحــة للتعامــل مــع حــاالت تعــارض المصالــح والتعامــات مــع األطــراف ذو العالقــة مــع
مراعــاة مناســبة هــذه السياســة لحجــم الشــركة وطبيعــة أعمالهــا وهيكلهــا التنظيمــي ،وذلــك لضمــان وجــود آليــة واضحــة يتــم تطبيقهــا لتحديــد
حــاالت تعــارض المصالــح والمصالــح التنافســية والحــاالت التــي تســتوجب الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة .وتضــع سياســة تعــارض
المصالــح والتعامــات مــع األطــراف ذو العالقــة إجــراءات مشــددة تهــدف إلــى االمتثــال للقواعــد العامــة بموجــب نظــام الشــركات والئحــة حوكمــة
الشــركات والضوابــط التنظيميــة الخاصــة بالشــركات المدرجــة والمتطلبــات األخــرى ذات الصلــة .وافــق مجلــس اإلدارة علــى سياســة تعــارض
المصالــح وتعامــات األطــراف ذو العالقــة بتاريــخ 2021/9/28م الموافــق 1443/2/21هجــري .وتــم الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة خــال
اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 2021/12/22م الموافــق  1443/5/18هجــري.
ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم مصلحة في أعمال الشركة.
تقر الشركة أنه ال يوجد أي تعارض مصالح ّ
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 12-5الموظفون

اعتمــدت الشــركة سياســة توظيــف تهــدف إلــى بنــاء العالقــات وتعزيزهــا بيــن الشــركة وموظفيهــا ،تغطــي هــذه السياســة جميــع جوانــب التوظيــف ومواعيــد العمــل والرعايــة الصحيــة ومزايــا التأميــن االجتماعــي والرواتــب
والبــدالت األخــرى شــاملة بــدالت اإلقامــة واالنتقــال والمكافــآت ،كمــا اعتمــدت الشــركة سياســة الســلوك المهنــي والتــي تــم تســليمها للموظفيــن ويلتزمــون باتباعهــا.

 1-12-5عدد الموظفون

كما في  30يونيو 2021م قامت الشركة بتوظيف  168موظفاً (منهم  ٪89مواطنين سعوديين) وتحدد الجداول التالية توزيع الموظفين حسب قطاع العمل ونسبة التوطين.
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جدول  :12-5يوضح الجدول التالي عدد الموظفين في الشركة حسب قطاع العمل كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
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جدول  :13-5يوضح الجدول التالي عدد موظفي الشركة والنسب المئوية المحققة من التوطين كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
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بلــغ عــدد موظفــي الشــركة  129موظــف كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،ثــم ارتفــع بنســبة  ٪17إلــى  151موظــف كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،ثــم ارتفــع عــدد موظفــي الشــركة بنســبة  ٪8.6إلــى  164موظــف كمــا فــي
 31ديســمبر 2020م ،ثــم ارتفــع عــدد موظفــي الشــركة بنســبة  ٪2.4إلــى  168موظــف كمــا فــي  30يونيــو2021م.
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 2-12-5التوطين
تــم اعتمــاد برنامــج التوطيــن «نطاقــات» بموجــب قــرار وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة رقــم  4040بتاريــخ 1432/10/12هـــ
(الموافــق 2011/09/10م) القائــم علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  50بتاريــخ 1415/05/21هـــ (الموافــق 1994/10/27م) ،الــذي بــدأ تطبيقــه
اعتبــاراً مــن 1432/10/12هـــ (الموافــق 2011/09/10م) .وقــد أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برنامــج «نطاقــات» لتقديــم
الحوافــز للمؤسســات كــي تقــوم بتوظيــف المواطنيــن الســعوديين ،ويقيــم هــذا البرنامــج أداء أي مؤسســة علــى أســاس نطاقــات محــددة ،وهــي
البالتينــي واألخضــر (المنقســم إلــى ثــاث فئــات ،األخضــر المنخفــض والمتوســط والمرتفــع) واألحمــر .تعتبــر المنشــآت التــي تصنــف مــن
ضمــن النطاقيــن البالتينــي واألخضــر ملتزمــة بمتطلبــات التوطيــن وتحصــل علــى بعــض االمتيــازات المحــددة ،مثــل تمكينهــم مــن الحصــول علــى
تأشــيرات العمــل للموظفيــن األجانــب وتجديدهــا أو تمكينهــم مــن تغييــر مهنــة الموظفيــن األجانــب (باســتثناء المهــن المخصصــة فقــط للمواطنيــن
الســعوديين) ،أمــا المنشــآت التــي ضمــن النطــاق األحمــر ،فتعتبــر غيــر ملتزمــة بمتطلبــات التوطيــن ومعرضــة لفــرض بعــض اإلجــراءات العقابيــة
ضدهــا ،مثــل الحــد مــن قدرتهــا علــى تجديــد تأشــيرات العمــل للموظفيــن األجانــب و عــدم تمكينهــا تمام ـاً مــن الحصــول علــى تأشــيرات العمــل
للموظفيــن األجانــب أو تجديدهــا وكمــا هــو فــي  13يونيــو 2020م ،تبلــغ نســبة التوطيــن لــدى الشــركة  ٪87.12ممــا يصنفهــا ضمــن النطــاق
األخضــر .لالطــاع علــى تصنيــف نطاقــات الشــركة ،يرجــى الرجــوع إلــى الجــدول ( )13-5أعــاه (عــدد موظفــي الشــركة والنســب المئويــة المحققــة
مــن التوطيــن فــي  31ديســمبر  2018و 2019و2020م).

 13-5األقسام اإلدارية
 1-13-5إدارة تطوير األعمال والمنتجات:
تعمــــل إدارة تطويــــر المنتجــــات علــــى تطويــــر أداء الشــــركة ومواكبتهــــا لتغيــــرات العصــــر مــــن خــــال البحــــث والدراســـة المســـتمرة للســـوق
العقـــاري وتحليـــل نقـــاط القـــوة والضعـــف بيـــن المنافســـين حيـــث يحـــرص فريــــق قطــــاع األعمــــال علــى دراســــة الجوانــب المهمــة بــــكل مــا يتعلــق
باســــتراتيجيات التســــويق واســــتراتيجيات المبيعــــات وعــــروض المنتجــــات وأهميــــة اســــتخدام أحــــدث التقنيــــات لرفــــع مســــتوى اإلنتاجيـة حيـث
تطبـــق أهـــم المســـتجدات بســـرعة قياســـية الســـتمرار تطـــور أداء الشـــركة وحفـــظ مكانتهـــا فــي الســوق العقــاري.

 2-13-5إدارة التسويق
تهتــــم إدارة التســــويق بخدمــــة الشــــركة إعالميــــا وتســــويقيا ،وإبــــراز صورتهــــا والتعريف بدورها في سوق التمويل العقارية ،كما تعمل اإلدارة على
تحقيق أعلــى قــدر ممكــن مــن التعــاون والتنســيق مــع الهيئــات والجهــات الحكوميــة لتوعيــة وتثقيــف العمــالء ورفــع وعيهــم المالــي والتمويلــي،
باإلضافــــة إلــــى تنميــــة العالقــــة بيــــن منسوبي الشركة بهدف تأصيل شعور االنتماء واالعتزاز بالشركة.
تركــــز إدارة التســــويق علــــى دعــــم ومســــاندة جميــــع اإلدارات فــــي الشــــركة مــن خــالل دراسة الســوق بشــــكل منتظــم وتحديــد النقــاط واألهداف
والتحديات وبناء خطط العمل ومشاركتها مع اإلدارات األخرى .ومراجعــــة السياســــات واإلجراءات المتبعــــة فــــي الشــــركة وقيــــاس مــــدى تأثيرهــــا
علــــى العمــــل ،ممــــا يســــاهم فــــي إعــــادة هيكلــــة مناســــبة ،وربطها بسياسات الشركة وإدارة المخاطر وخطط عمل الشركة.
كمــــا تُعنــــى إدارة التســــويق بمراجعــــة المنتجــــات والميــــزات التنافســــية المقدمــــة ومــــدى جاذبيته فــــي الســــوق ،ووضــــع مقترحــــات تتالءم مــــع
الســوق العقــاري والفئــات والشــرائح المسـتهدفة ،كمـا يتـم تصميـم الحمـالت التسـويقية وإدارتهـا والتـي تهـدف إلـى إيصـال رسـالة هامـة تحمـل
قيمـــة تنافســـية مميـــزة للشـــرائح المســـتهدفة ،كمــا تهــدف اإلدارة إلــى رفــع مســتوى الوعــي بقطــاع التمويــل العقــاري ،عبــر رســائل توعويــة واضحــة.

 3-13-5اإلدارة المالية
تعنـى اإلدارة الماليـة بدراسـة أفضـل الطـرق السـتخدام رأس المـال مـن أجـل تعظيـم القيمـة السـوقية للشـركة وتعظيـم ثـروة المسـاهمين لتحقيـق
البقـاء والنمـو المسـتدام .كما تقـوم بتحديد األهـداف المالية للشـركة علـى المـدى القصيـر والمتوسـط والطويـل األجـل وكذلـك إعـداد الموازنـات
التقديريـــة باإليـــرادات والمصاريـــف والتدفقـــات النقديـــة وتجميـــع البيانـــات الماليـــة وتحليلهـــا فـــي التقاريـــر اإلداريـــة لمســـاعدة اإلدارة العليا في
اتخــاذ القــرارات واتبــاع اإلجــراءات التصحيحيــة للخطــط والنظــام المالــي.

 4-13-5اإلدارة القانونية
تســعى اإلدارة إلــى توفيــر منظومــة قانونيــة علــى مســتوى عــال مــن الكفــاءة والدرايــة فــي التعامــل مــع االستشــارات والمنازعــات والقضايــا ،وتعمــل
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بصــورة احترافيــة ومهنيــة عاليــة وفقــا لطبيعــة األعمــال التمويليــة والعقاريــة ومــا يتناســب مــع األنظمــة والتعليمــات مــن الجهــات التنظيميــة ،وتطبيــق
أخالقيــات العمــل الرفيعــة بمــا يراعــي الكفــاءة وبمــا يحقــق مصلحــة العمــل.
أحــــد أهــــم مســــؤوليات اإلدارة القانونيــــة هــي المرافعــة فــي القضايــا والحفــاظ علــى الحقــوق ،للوصــول لمبتغــى حســم القضايــا بالوقــت واألســلوب
المناســب .بمــا ال يؤثــر علــى حقــوق وســامة وســمعة الشــركة .إذ تقــوم اإلدارة بعمــل رائــد فــي تقديــم النصــح والمشــورة فــي كافــة المجــاالت
القانونيــة وتوفيــر الحمايــة القانونيــة مــن خــال فريــق القســم القانونــي ذوي الكفــاءة والخبــرة مــن الناحيــة العلميــة واألكاديميــة والعمليــة كمــا
يختــص فريــق اإلدارة بتقديــم االستشــارات والفتــاوى القانونيــة .وحــل النزاعــات بيــن الشــركة وعمالئهــا وديــا أو صلحــا.
كمــا تقــوم اإلدارة بإعــداد مســودات العقــود ،وصياغتهــا عنــد االنتهــاء ،وكتابــة اللوائــح الداخليــة والقــرارات وإعــادة صياغتهــا ،وإعــداد لوائــح تنظيــم
العمــل بمــا يتوافــق مــع مصلحــة الشــركة وبمــا ال يخالــف نظــام العمــل ،واإلشــراف القانونــي علــى الهيــاكل اإلداريــة والتنظيميــة للمنشــأة والوصــف
الوظيفــي والســلم والكــوادر الوظيفيــة ووضــع سياســات األجــور والمكافــآت بالتنســيق مــع اإلدارات ذات الصلــة.

 5-13-5إدارة االلتزام
تعتبــر الشــركة أن موظفيهــا وكوادرهــا هــم أهــم أصــول الشــركة فلذلــك فــإن إدارة االلتــزام تولــى باهتمــام كبيــر مــن قبــل الشــركة وإدارتهــا العليــا.
تعتقــد الشــركة أن االلتــزام هــو ثقافــه لهــا أكثــر مــن كونهــا مجــرد مســؤولية .كمــا أيضــا تعتقــد أن وظيفــة االلتــزام مهمــة للشــركة ألنهــا تمنــح فريــق
العمــل والعمــاء علــى حــد ســواء باألمــن بنشــاط الشــركة وســامته .ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــال توفيــر التدريــب والتوعيــة الكافيــة والفعالــة حــول
دور االلتــزام وأهميتــه .تقــوم إدارة االلتــزام فــي الشــركة بإعــداد قائمــة مــن الــدورات التدريبيــة والمــواد التوعويــة لموظفــي الشــركة علــى جميــع
المســتويات مســاعدتهم علــى زيــادة معرفتهــم فــي العديــد مــن الموضوعــات المتعلقــة بااللتــزام والتــي ستســاعدهم بالتالــي علــى تحســين ثقافتهــم
وســلوكهم فيمــا يخــص االلتــزام.
كمــا تــم أيضــا إصــدار دليــل لوائــح االلتــزام ليحتــوي علــى جميــع السياســات واإلجــراءات وغيرهــا مــن الموضوعــات الهامــة المتعلقــة بااللتــزام
لتمكيــن الموظفيــن مــن القيــام بواجباتهــم وااللتــزام بكافــة القواعــد واألنظمــة الخارجيــة والداخليــة .كمــا تواصــل إدارة االلتــزام العمــل علــى
الحمــات التوعويــة لضمــان أن يكــون كل موظفــي الشــركة علــى درايــة بمســؤولياتهم وواجباتهــم.

 6-13-5إدارة الموارد البشرية
يتمحــور دور قطــاع المــوارد البشـــرية والمســـاندة اإلداريــة حــول وضــع خطــط اســـتراتيجية وتشـــغيلية الســتقطاب الكفـــاءات الســـعودية المناســـبة
وتطويرهـا والمحافظـة عليها ،باإلضافـة إلى تقديم الدعـم والمسـاندة اإلداريـة لكافـة قطاعـات الشـركة .كمـا ينفـذ القطـاع برامـج تدريبيـة تتعلـق
بتطويــــر المهــــارات الفنيــــة والقياديــــة وتحفيــــز الموظفيــــن لتحقيــــق أعلــــى النتائــــج التــــي تتناســــب مـــع أهـــداف الشـركة .باإلضافـــة إلـى االلتـزام
بتطويـــر الشـــركة بشـــكل يتناســـب مـــع اللوائـــح المقـــرة مـــن البنك المركزي السعودي.

 7-13-5إدارة العمليات وتقنية المعلومات
تعنــــى إدارة العمليــــات وتقنيــــة المعلومــــات بالتطويــــر التقنــــي ودعــــم جميــــع اإلدارات واألقسام لضمــــان سير العمل وفق السياسات واإلجراءات
الداخليــة والتشــريعات الحكوميــة .أكمـــل القســـم تنفيـــذ نظــام األمــن الســيبراني وفـــق متطلبــات البنــك المركــزي الســعودي فــــي إجــــراءات إدارة
التغييــــر ،كمــــا تــــم تطويــــر العمليــــات واإلجــــراءات لتبســــيط العمــــل وتطويــــع أفضــــل الممارســــات فــــي إدارة المشــــاريع ،بمــــا فــــي ذلــــك اإلدارة
الجيــــدة ألصحاب المصلحــــة ،وتخطيـــط المخاطـــر وتخفيـــف حدتهـــا.
تعمل اإلدارة بشــكل مســتمر على تبســـيط عملياتها لتدفـــق العمـــل بشـــكل إلكترونـــي مـــن أجـــل اتخــــاذ قــــرار بشــكل أســــرع فيمــــا يتعلــــق بطلبــــات
التغييــــر وإدارة المشــــاريع ،وأيضـــاً عمــــل نظــــام إلدارة األداء ،والــــذي يتضمــــن مؤشــــرات وبطاقــــات األداء وفــــق أهــــداف الشــــركة .مما نتج عنه
ارتفــاع معــدل دقــة البيانــات اآلليــة وبالتالــي ضمــان صحــة إيــرادات التحصيــل ،باإلضافــة إلــى رؤيــة أفضــل ألداء األعمال مــن خالل تطويــر
وتخصيــــص تقاريــــر نظــــام إدارة المعلومــــات وتحســــينات خدمــــة وتعقــــب شــــكاوى العمــــاء مــن خــال أتمتــة مركــــز االتصاالت .كمــا تــم تحديــث
البنيــــة التحتيــــة لتكنولوجيــــا المعلومــــات وفقـــاً للمعاييــــر الدوليــــة وتطويــــر الموقــع لتعزيــز تجربــة العمــــاء والربــط مــع وكالء المبيعــات.
وتقوم اإلدارة أيضـــاً بتقييــــم شــــامل لثغــــرات الحوكمــــة والسياســــات والعمليــــات والتكنولوجيــا وفقــا لمتطلبــات البنك المركزي السعودي ،وأيضــاً
تطويــر السياســات واإلســتراتيجيات والميثــاق والعمليــات وغيرهــا مــن جانب األمن الســيبراني.
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 8-13-5إدارة االئتمان
تهـدف الشـركة إلـى الحفـاظ علـى محفظـة ائتمانيـة سـليمة ومتنوعـة ،وذلـك عـن طريـق وضـع آليـة وتوجيهـات متعلقـة بسياسـة االئتمان ،وحـدود
التمويـــل ،وكذلـــك التركيـــز علـــى القطاعـــات المختلفـــة ألعمال الشـــركة .كما يتـــم مراجعـــة العمـــاء المســـتهدفين ومعاييـــر قبـــول مخاطـــر االئتمان
الناتجـــة عـــن اســـتراتيجيات إدارة المخاطــــر ،ومراجعتهــــا عــــن طريــــق اإلدارة المعنيــــة ،كمــــا تعتمدهــــا لجنــــة المخاطــــر واللجنــــة التنفيذيـــة فـــي
الشـركة.
تقــوم اإلدارة بتحديـــث شـــامل لسياســـات االئتمــان بشــكل مســتمر لتقليـــل المخاطــر والتأكــد مــن تطبيــق المعاييــر المطلوبــة للتوافــق مــع معاييــر
البنــك المركــزي الســعودي مــع الوضـــع باالعتبــار وضـــع التنافـــس بالســـوق .كمــا تقــوم بتحســين إجــراءات القســم الداخليــة لتســهيل وتقليــل الوقــت
المســتغرق إلنجــاز األعمــال ورفــع مســتوى رضــاء العمــاء .باإلضافــة لذلــك ،تقــوم اإلدارة بتفعيــل االشــتراكات مــع الجهــات ذات العالقــة للتعزيــز
الدراســات االئتمانيــة ومعرفــة حالــة الســوق.

 9-13-5إدارة المخاطر
تمثــل إدارة المخاطــر الخاصــة بالشــركة فــي مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات والوســائل الرقابيــة المقــررة لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية
للشــركة .باإلضافــة إلــى قيامهــا بــإدارة خطــة اســتمرارية العمــل فــي حــال حــدوث أي معوقــات ،كمــا تقــوم اإلدارة بالتأكــد مــن جــودة المحفظــة
التمويليــة .ويتمثــل هــدف اإلدارة فــي مواءمــة سياســاتها مــع أفضــل الممارســات فــي مجــال التمويــل العقــاري وأن يكــون لــدى الشــركة إجــراءات
إدارة مخاطــر شــاملة لتحديــد مجمــل المخاطــر لديهــا وقياســها ورصدهــا والســيطرة عليهــا.
تقــوم إدارة المخاطــر بإعــداد تقاريــر المخاطــر الربــع ســنوية المتوافقــة مــع متطلبــات البنــك المركــزي الســعودي ونظــام الشــركة ،بعـــد مناقشـــة
وإقـــرار لجنـــة إدارة االئتمــــان والمخاطــــر ومجلــــس اإلدارة ،إلــــى جانــــب القــــرارات ذات الصلــــة ،وتحتفــــظ إدارة المخاطـــر بســـجالت اجتماعـــات
لجنـــة إدارة المخاطـــر ،وتتعقـــب قـــرارات اللجنـــة ،وتتابـــع تنفيذهـا.
كمـــا قامـــت إدارة المخاطـــر بتحديث نمــــوذج الخســــارة االئتمانيــــة المتوقعــــة والتحقــــق مــــن صحتهــــا للتوافق مع المعايير المحاسبية المتبعة في
المملكــة العربيــة الســعودية ،ويتــــم التحقــــق مــــن الصحــــة فــي العمليــة النهائيــة مــع المستشــار المحاســبي للشــركة فــي تلــك الســنة الماليــة قبــل
المراجعــة مــن قبــل المراجــع الخارجــي.

 10-13-5إدارة اإلغالق واإلفراغات
تعــــد إدارة اإلغــــاق واإلفراغــــات مــــن أهــــم عناصــــر الشــــركة وجــــزء كبيــــر مــــن إتمــــام العمــل يقــــع علــى عاتــق هــــذه اإلدارة لذلــك يعمــل فريــق
اإلغــــاق واإلفراغــــات علــــى إنجــــاز كافــــة طلبــــات التمويــــل بســــرعة ودقــــة عاليــة لتحقيــق أهــداف الشــركة وإثــراء رحلــة العميــل.
قامــت اإلدارة بتنفيـــذ العقـــد الموحـــد للبنــك المركــزي الســعودي إلـــى جانـــب أنظمـــة التمويـــل المســـؤول لتتوافـــق مـــع إرشـــادات البنــك المركــزي
السعودي .كما تم أيضا إنشاء وحدة جديــــدة تتعامــــل مــــع التمويــــل المســــؤول فيمــــا يتعلــــق باســــتدعاء  /إبــــاغ العمــــاء حــــول شــــروط وأحــــكام
العقــــد ،وأيضـــاً توقيــــع العقــــود مــــع العمــــاء وفقا إلرشادات الجهات التشريعية ذات العالقة .وتعمل اإلدارة حاليا على األتمتة المتكاملة لعملية
اإلفــراغ وذلــك عبــر خدمــة (موثــق) المقدمــة مــن وزارة العــدل.

 11-13-5إدارة العــنــايــة بــالــعــمــالء
تلعب إدارة خدمة العمالء دو ًرا محور ًيا في الشركة حيث تقوم بتحديث السياســــة واإلجراءات الخاصــــة بوحــــدة مركــــز االتصــــال وقســــم خدمــــة
العمــــاء ومديــــري حمايــــة المســــتهلك لتتوافــــق مــــع التغييــرات والتحســينات الداخليــة المســتمرة وتطبيــق اللوائــح المعتمــدة مــن البنــك المركــزي
الســعودي المتعلقــة بقســم خدمــة العمــاء.
قامــت اإلدارة باســتحداث آليــات لقيـــاس أداء خدمـــة العمـــاء ومســـتوى خدمـــة مركـــز االتصـــال ومراقبتهــا .ويرتبــط النظــام بــاإلدارات المعنيــة
الداخليــة لتتبــع بســهولة جــودة وســرعة االســتجابة للطلبــات والشــكاوى .كمــا قامــت اإلدارة بأتمتــة معظــم المهــام التشــغيلية اليوميــة لضمــان ســرعة
وجــودة الخدمــة المقدمــة .باإلضافــة لذلــك ،نجحــت اإلدارة بربــط التقاريــر المطلوبــة مــن المشــرعين ذو العالقــة تلقائيــا بالنظــام.
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 -6مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة
 1-6المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة
 1-1-6مقدمة
ً
عرضــا تحليل ًيــا لــأداء التشــغيلي للشــركة ووضعهــا المالــي
يوفــر قســم مناقشــة اإلدارة وتحليلهــا للشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن («الشــركة»)
خــال الســنوات المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم األوليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو
2021م وقــد تــم إعــداد هــذا القســم واإليضاحــات المرفقــة بنــا ًء علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للســنوات الماليــة 2018م و2019م و2020م ،وقــد
تــم مراجعــة القوائــم الماليــة وف ًقــا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل مدقــق حســابات الشــركة ،كــي بــي
ام جــي لالستشــارات المهنيــة  .طبقــت الشــركة المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن المعاييــر
واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين (يشــار إليهــا مجتمعــة باســم («المعاييــر الدوليــة للتقريــر
المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية»)) فــي إعــداد القوائــم الماليــة المدققــة للســنوات المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م
و2020م.
ال تمتلــك شــركة كــي بــي ام جــي لالستشــارات المهنيــة (التــي تمثــل جــز ًءا مــن فريــق العمــل لصالــح الشــركة) وال أي مــن شــركاتها التابعــة أو أقــارب
موظفيهــا أي أســهم أو حصــص مــن أي نــوع فــي الشــركة بمــا قــد يؤثــر فــي اســتقاللها كمــا فــي تاريــخ إصــدار تقريــر القوائــم الماليــة .قدمــت شــركة
كــي بــي ام جــي لالستشــارات المهنيــة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة موافقتهــا الخطيــة علــى اإلشــارة فــي هــذه النشــرة إلــى دورهــا كجهــة مدققــة
لحســابات الشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م و2020م ولــم تعــدل عــن تلــك الموافقــة.
(تعــد القوائــم الماليــة المذكــورة أعــاه جــز ًءا أساسـ ًيا مــن هــذه النشــرة ويجــب قراءتهــا باالقتــران مــع هــذه القوائــم وشــروحها التكميليــة ،وتــرد هــذه
القوائــم الماليــة فــي القســم رقــم « 19القوائــم الماليــة وتقريــر المحاســب القانونــي» مــن هــذه النشــرة).
تــم تقريــب كل المبالــغ الــواردة فــي هــذا القســم إلــى أقــرب ألــف ريــال مــا لــم يُذكــر خــاف ذلــك ،وتــم تقريــب األرقــام والنســب إلــى أقــرب رقــم
عشــري .ولهــذا ،فــإن مجمــوع تلــك األرقــام قــد يختلــف عمــا هــو وارد بالجــداول .وعليــه ،تســتند كل النســب والمؤشــرات والنفقــات الســنوية
ومعــدالت النمــو الســنوي المركــب إلــى أرقــام مقربــة .تــم اســتخدام المعلومــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م مــن
المعلومــات الماليــة المقارنــة المعروضــة فــي القوائــم الماليــة المدققــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م .وتــم اســتخدام
المعلومــات الماليــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م و2020م مــن القوائــم الماليــة المدققــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2020م والقوائــم األوليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م.
قــد يتضمــن هــذا القســم بيانــات استشــرافية تتعلــق بالقــدرات المســتقبلية للشــركة ،بنــا ًء علــى خطــط اإلدارة وتوقعاتهــا بشــأن نمــو الشــركة ونتائــج
عملياتهــا ومركزهــا المالــي فض ـلًا عــن المخاطــر والشــكوك المرتبطــة بهــا .وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة للشــركة بشــكل جوهــري عــن النتائــج
المتوقعــة نتيجــة للعديــد مــن العوامــل والمخاطــر واألحــداث المســتقبلية ،بمــا فــي ذلــك تلــك الــوارد مناقشــتها فــي هــذا القســم مــن النشــرة أو فــي
أي موضــع آخــر منهــا ،ال ســيما القســم رقــم (« )2عوامــل المخاطــرة» مــن هــذه النشــرة.

 2-1-6إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن المعلومــات الماليــة الــواردة فــي هــذا القســم قــد تــم اســتخراجها مــن دون تعديــات جوهريــة ويتــم عرضهــا بمــا
يتفــق مــع القوائــم الماليــة المدققــة علــى أســاس موحــد للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م و2020م والقوائــم الماليــة
األوليــة الموحــدة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م واإليضاحــات المرفقــة بهــا التــي أعدتهــا الشــركة وف ًقــا للمعاييــر
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة .وقــد تــم إعــداد القوائــم المذكــورة مســب ًقا مــن قبــل الشــركة وف ًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ومراجعتهــا مــن قبــل مدقــق حســابات الشــركة ،كــي بــي ام جــي لالستشــارات المهنيــة.
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة ً
أيضــا أن الشــركة منفــردة تملــك رأس مــال عامــل يكفــي لفتــرة االثنــي عشــر شــه ًرا التــي تلــي تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار
هذه.
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بأنــه لــم يطــرأ أي تغييــر جوهــري فــي الوضــع المالــي أو التجــاري للشــركة خــال الســنوات الماليــة الثالثــة الســابقة
مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب تســجيل وطــرح األوراق الماليــة موضــوع هــذه النشــرة ،باإلضافــة إلــى نهايــة الفتــرة المشــمولة فــي تقريــر مراجــع
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الحســابات المســتقل حتــى تاريــخ إصــدار هــذه النشــرة ،باســتثناء مــا ورد فــي هــذا القســم أو أي قســم آخــر فــي هــذه النشــرة ،خاصــة العوامــل
المذكــورة فــي القســم رقــم « 2عوامــل المخاطــرة» مــن هــذه النشــرة.
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن كل الحقائــق الجوهريــة المتعلقــة بالشــركة وأدائهــا المالــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي هــذه النشــرة ،وأنــه ال توجــد أي
معلومــات أو مســتندات أو حقائــق أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا إلــى جعــل أي إفــادة مضللــة.
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن الشــركة ليــس لديهــا أي ممتلــكات ،بمــا فــي ذلــك أي أوراق ماليــة تعاقديــة أو أصــول أخــرى ،تخضــع قيمتهــا للتقلبــات
أو يصعــب التأكــد منهــا ،ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى تقييــم وضعهــا المالــي.
أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي منحــه ال ُمصــدر خــال
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن الشــركة لــم تقــدم ّ
الســنوات الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة فيمــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي
أوراق ماليــة.
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن الشــركة ليــس لديهــا أي قــروض أو أي مطلوبــات أخــرى ســواء أكانــت مغطــاة بضمــان شــخصي أو ضمــان غيــر
شــخصي أو مغطــاة برهــن عقــاري ،بمــا فــي ذلــك أي ســحوبات علــى المكشــوف مــن الحســابات المصرفيــة ،وليــس لديهــا أي مطلوبــات مضمونــة أو
مطلوبــات بموجــب القبــول أو ائتمــان القبــول أو أي مطلوبــات شــراء تأجيــري باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم رقــم « 6-7-12اتفاقيــات
التمويــل» والقســم رقــم « 2عوامــل المخاطــرة» والقســم رقــم « 6مناقشــة وتحليــل اإلدارة للوضــع المالــي للشــركة» مــن هــذه النشــرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في نشاطها.
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن عمليــات الشــركة لــم تتوقــف بطريقــة تؤثــر أو أثــرت بشــكل كبيــر علــى وضعهــا المالــي خــال االثنــي عشــر شــه ًرا
األخيــرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال تخضع أي من أسهم الشركة إلى حق خيار ،كما في تاريخ هذه النشرة.
مخصصــا
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن الشــركة قدمــت تفاصيــل شــاملة فــي هــذا القســم عــن أي التزامــات محتملــة وقــد احتســبت وســجلت
ً
لاللتزامــات الــواردة فــي مناقشــة وتحليــل اإلدارة للوضــع المالــي ونتائــج العمليــات .للمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى مراجعــة القســم رقــم « 9رســملة
رأس المــال والمديونيــة» مــن هــذه النشــرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن ممتلكات الشركة ال تخضع ألي رهون أو حقوق أو أعباء كما في تاريخ هذه النشرة.
بخــاف مــا هــو موضــح فــي الجــدول  34-6مــن القســم « 6مناقشــة وتحليــل اإلدارة للوضــع المالــي للشــركة» يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن الشــركة
قدمــت تفاصيــل شــاملة فــي هــذا القســم عــن كل الموجــودات الثابتــة واالســتثمارات ،بمــا فــي ذلــك األوراق الماليــة التعاقديــة والموجــودات األخــرى
التــي تكــون قيمتهــا متقلبــة أو يصعــب تقديرهــا.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أصول ثابتة مهمة من المقرر شرائها أو استئجارها من قبل الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن الشــركة لــم تصــدر أدوات ديــن أو قــروض ألجــل أو رهــون عقاريــة مضمونــة أو غيــر مضمونــة أو حاليــة أو معتمــدة
لكــن غيــر ُمصــدرة ،باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم رقــم « 6-7-12اتفاقيــات التمويــل» مــن هــذه النشــرة.
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أنــه لــم يكــن هنــاك تحفــظ فــي تقريــر المحاســب القانونــي علــى القوائــم الماليــة للمصــدر عــن أي مــن الســنوات الماليــة
الثــاث الســابقة المباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة.
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أنــه لــم يكــن هنــاك أي تغييــرات هيكليــة فــي المصــدر خــال الســنوات الماليــة الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم
طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه لم يكن هناك أي تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمصدر.
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أنــه لــم يكــن هنــاك إجــراء أو اإللــزام بإجــراء أي تعديــل جوهــري للقوائــم الماليــة المراجعــة والمعلنــة خــال أي مــن
الســنوات الماليــة الثــاث الســابقة المباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة .بخــاف مــاورد فــي هــذه
النشــرة ،ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أقربائهــم أي أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي ال ُمصــدر أو أي مــن شــركاته التابعــة إن وجــدت.
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 3-1-6المخاطر الرئيسية المؤثرة على عمليات الشركة:
فيمــا يلــي مناقشــة ألهــم العوامــل التــي أثــرت أو مــن المتوقــع أن تؤثــر علــى الوضــع المالــي للشــركة ونتائــج عملياتهــا .وتســتند هــذه العوامــل إلــى
المعلومــات المتوفــرة حاليــا للشــركة وقــد ال يكــون ألي منهــا تأثيــر علــى أعمــال الشــركة.
•العوامل االقتصادية والدعم الحكومي
مــن الممكــن أن يتأثــر األداء المالــي للشــركة مــع التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .حيــث يتأثــر القطــاع العقــاري
ومنتجــات التمويــل العقــاري لألفــراد بالمملكــة بمســتوى الدخــل للفــرد باإلضافــة إلــى مســتوى الدعــم الحكومــي للمنتجــات العقاريــة المقدمــة
للمواطنيــن مــن خــال مبــادرات وزارة اإلســكان وتحمــل الدولــة ضريبــة القيمــة المضافــة عمــا ال يزيــد عــن  850ألــف ريــال مــن ســعر المســكن
األول .وبالتالــي ،أي تغييــر جوهــري فــي نمــو االقتصــاد فــي المملكــة قــد يــؤدي إلــى تغييــر فــي سياســة الدعــم الحكومــي للقطــاع العقــاري وتغييــر
فــي مســتوى دخــل الفــرد ،ممــا ســيؤثر علــى حجــم األنشــطة التمويليــة للشــركة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن التغييــرات االقتصاديــة العامــة قــد تــؤدي
إلــى تقلبــات فــي أســعار العقــارات ممــا قــد ينتــج عنــه تغييــر فــي مســتوى الطلــب علــى منتجــات التمويــل العقــاري لألفــراد.
•العوامل الموسمية
يتأثــر قطــاع التمويــل العقــاري بالعوامــل الموســمية ،حيــث يتأثــر مســتوى الطلــب علــى منتجــات التمويــل العقــاري فــي فتــرات العطــات الصيفيــة
واإلجــازات الرســمية وخــال شــهر رمضــان ســلبا وبالتالــي تنخفــض طلبــات الحصــول علــى منتجــات التمويــل العقــاري مــن العمــاء األفــراد.
•العوامل التنافسية
تتأثــر عمليــات الشــركة والمشــهد التنافســي بالمنتجــات الموفــرة مــن المنافســين فــي الســوق ،تتمثــل األنشــطة الرئيســية للمنافســين للشــركة فــي
تمويــل شــراء المنــازل واألراضــي والشــقق الســكنية ،وتمويــل العقــارات التــي يتــم تطويرهــا مــن قبــل جميــع الشــركات العاملــة فــي مجــال التطويــر
العقــاري وتمويــل إنشــاء المشــاريع التجاريــة والصناعيــة ،اســتحوذت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن علــى حصــة ســوقية بلغــت  ٪26.3مــن
حيــث إجمالــي اإليــرادات و ٪24.3مــن حيــث صافــي الدخــل كمــا فــي عــام 2020م.
بحســب دراســة مستشــار دراســة الســوق ،فــإن قطــاع التمويــل العقــاري بالمملكــة يتكــون مــن  6شــركات للتمويــل العقــاري و 14بنــك ومصــرف مــن
البنــوك والمصــارف التجاريــة والتــي توفــر مختلــف أنــواع التمويــل العقــاري إلــى جانــب صنــدوق التنميــة العقاريــة ،وبالتالــي فــإن قطــاع التمويــل
العقــاري يتســم بالمنافســة العاليــة .وقــد تشــهد الســنوات القادمــة دخــول منافســين جــدد إلــى قطــاع التمويــل العقــاري .اســتحوذت الشــركة
الســعودية لتمويــل المســاكن علــى حصــة ســوقية بلغــت  ٪26.3مــن حيــث إجمالــي اإليــرادات و ٪24.3مــن حيــث صافــي الدخــل كمــا فــي عــام
2020م.
•اللوائح التنظيمية للقطاع العقاري وقطاع التمويل العقاري
للوائح والبيئة التنظيمية دورا مؤثرا في مستوى الطلب على منتجات التمويل العقاري.
السياســات الحكوميــة واللوائــح التنظيميــة تلعــب دورا أساســيا فــي التأثيــر علــى القطــاع العقــاري وعلــى مســتوى الطلــب علــى منتجــات التمويــل
العقــاري .فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،التغييــر فــي كل مــن التالــي حجــم الدفعــة المقدمــة ،نســبة االســتقطاع الشــهري ونســبة الرافعــة الماليــة
مثــل تلــك العوامــل قــد تؤثــر فــي زيــادة أو انخفــاض الطلــب علــى منتجــات التمويــل العقــاري .بالتالــي ســتؤثر التغييــرات فــي السياســيات الحكوميــة
واللوائــح التنظيميــة علــى األنشــطة التمويليــة للشــركة.
•التغيير في سعر الفائدة
تعتمــد الشــركة فــي أعمالهــا علــى الحصــول علــى التمويــل ،وهوامــش الربــح المتعلقــة بالتمويــل لــدى الشــركة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى توافــر الســيولة
لــدى المقرضيــن وأســعار الفائــدة البنكيــة المرتبطــة بمؤشــر الســايبور ( ،)SAIBORفعلــى ســبيل المثــال فــإن ترتيــب تمويــل المرابحــة يعتمــد علــى
أن يبنــى هامــش الربــح علــى أســاس تثبيــت ســعر الســايبور لمــدد طويلــة تمتــد إلــى فتــرة التمويــل الممنــوح للعميــل ،أي ارتفــاع أو انخفــاض فــي معــدل
اإلقــراض ينعكــس بشــكل مباشــر علــى هوامــش الربــح المقدمــة للعمــاء ممــا ينعكــس علــى مســتوى الطلــب لــدى العمــاء.
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 4-1-6ملخص السياسات المحاسبية:
1 .التغير في السياسات المحاسبية
تتماشــى السياســات المحاســبية المســتخدمة عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة مــع تلــك المســتخدمة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الســنوية للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م .اســتناداً إلــى اعتمــاد التعديــات علــى المعاييــر الحاليــة وبعــد أخــذ البيئــة االقتصاديــة الحاليــة باالعتبــار ،تُطبــق
السياســات المحاســبية التاليــة اعتبــاراً مــن  1ينايــر 2020م لتحــل محــل أو تعــدل أو تضيــف إلــى السياســات المحاســبية المقابلــة المنصــوص عليهــا
فــي القوائــم الماليــة الســنوية لســنة 2019م.
 .أالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة بواسطة الشركة:
جــدول  :1-6فيمــا يلــي التعديــات علــى معاييــر المحاســبة والتفســيرات التــي أصبحــت ســارية علــى فتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي  1ينايــر
2020م أو بعــد ذلــك التاريــخ .قــدرت اإلدارة أن التعديــات ليــس لهــا تأثيــراً جوهريـاً علــى القوائــم الماليــة للشــركة:
البيان

المعيار  /التعديالت

تعريف األعمال

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3

تعريف األهمية النسبية

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي 8
تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  9ومعيــار المحاســبة الدولــي 39
والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7
تعديالت على ال َمراجع

إصالح معايير قياس أسعار الفائدة
إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي.

.بالمعايير المحاسبية الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد:
جــدول  :2-6فيمــا يلــي المعاييــر المحاســبية والتعديــات والتغييــرات التــي تــم نشــرها وتعــد إلزاميــة للشــركة للســنة المحاســبية التــي تبــدأ فــي
 1ينايــر 2021م أو بعــد ذلــك التاريــخ .اختــارت الشــركة عــدم التطبيــق المبكــر لهــذه اإلصــدارات ال تتوقــع تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة:
المعيار /التعديالت

يسري مفعولها اعتباراً من الفترات
التي تبدأ في أو بعد التاريخ التالي

البيان

تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي 16

امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد19-

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
 ،9ومعيار المحاسبة الدولي  ،39والمعيار
الدولي للتقرير المالي  ،7والمعيار الدولي
للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير
المالي 16

تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة -
المرحلة 2

 1يناير 2021م

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37

عقود متوقع خسارتها  -تكلفة إتمام عقد

 1يناير 2022م

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16

الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت
قبل االستخدام المقصود

 1يناير 2022م

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
3

ال َمراجع حول إطار المفاهيم

 1يناير 2022م

المعيار الدولي للتقرير المالي 17

عقود التأمين

 1يناير 2023م

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1

تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة

 1يناير 2023م
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 .جاألدوات المالية
تصنيف الموجودات المالية:
يتــم عنــد اإلثبــات األولــي تصنيــف الموجــودات الماليــة علــى أنهــا مقاســة بـــالتكلفة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .كمــا فــي  31ديســمبر 2020م و 2019م ،ليــس لــدى الشــركة أي موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الربــح أو الخســارة.
1 .الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة:
يتــم قيــاس األصــل المالــي المــدرج بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفى الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تصنيفــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أوالخســارة.
يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.ينشــأ عــن اآلجــال التعاقديــة للموجــودات الماليــة ،فــي تواريــخ محــددة ،تدفقــات نقديــة تُعــد فقــط دفعــات مــن المبلــغ األصلــي والفائــدة علــىالمبلــغ األصلــي القائــم.
2 .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
أدوات حقــوق الملكيــة :عنــد اإلثبــات األولــي لالســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة التــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض المتاجــرة ،يحــق للشــركة أن
تختــار بشــكل نهائــي عــرض التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر .ويتــم هــذا الخيــار علــى أســاس كل
اســتثمار علــى حــدة.
3 .تقييم نموذج األعمال:
تجــري الشــركة تقيي ًمــا للهــدف مــن نمــوذج األعمــال الــذي مــن خاللــه يتــم االحتفــاظ بالموجــودات علــى مســتوى المحفظــة ألن ذلــك يعكــس بشــكل
أفضــل طريقــة إدارة األعمــال والمعلومــات المقدمــة لــإدارة .المعلومــات التــي تــم أخذهــا بالحســبان تشــمل:
السياســات واألهــداف المحــددة للمحفظــة وتشــغيل هــذه السياســات عمليـاً .وبالتحديــد ،مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى اكتســابإيــرادات فوائــد متعاقــد عليهــا ،أو االحتفــاظ بمعلومــات أســعار فائــدة محــددة ،أو مطابقــة فتــرة الموجــودات الماليــة مــع فتــرة المطلوبــات التــي
تمــول هــذه الموجــودات أو تحقيــق تدفقــات نقديــة مــن خــال بيــع هــذه الموجــودات.
تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلدارة الشركة.المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر.كيفيــة مكافــأة مديــري األعمــال  -فيمــا إذا كانــت المكافــآت تســتند إلــى القيمــة العادلــة للموجــودات المــدارة أو التدفقــات النقديــة التعاقديــةالمحصلــة.
تكــرار حجــم وتوقيــت المبيعــات فــي الفتــرات الســابقة ،وأســباب هــذه المبيعــات وتوقعاتهــا بشــأن نشــاط المبيعــات المســتقبلية .إال أنالمعلومــات حــول نشــاط المبيعــات ال تؤخــذ باالعتبــار عنــد عزلهــا ،ولكــن كجــزء مــن التقييــم الكلــي لكيفيــة تحقيــق أهــداف الشــركة المذكــورة
إلدارة الموجــودات الماليــة وكيفيــة تحقــق التدفقــات النقديــة.
يســتند تقييــم نمــوذج األعمــال إلــى الســيناريوهات المتوقعــة بشــكل معقــول بعــد اســتبعاد ســيناريوهات «الحالــة األســوأ» أو «حالــة الضائقــة» .إذا
تحققــت التدفقــات النقديــة بعــد اإلثبــات األولــي بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات األصليــة للشــركة ،ال تقــوم الشــركة بتغييــر تصنيــف الموجــودات
الماليــة المتبقيــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال ولكنهــا تــدرج هــذه المعلومــات عنــد تقييــم الموجــودات الماليــة المســتقبلية الناشــئة حديث ـاً
أو التــي تــم شــراؤها حديثـاً.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
لغــرض هــذا التقييــم ،يعـ ّرف «المبلــغ األصلــي» علــى أنــه القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة عنــد اإلثبــات األولــي .وتعــد «الفائــدة» ثمــن القيمــة
الزمنيــة للنقــود ومخاطــر االئتمــان واإلقــراض األساســية األخــرى المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي القائــم خــال فتــرة محــددة وتكاليــف اإلقــراض
األساســية األخــرى (مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة) ،مــع هامــش الربــح.
وعنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة تمثــل فقــط دفعــات مــن المبلــغ األصلــي والفائــدة ،تأخــذ الشــركة باالعتبــار الشــروط
التعاقديــة لــأداة .وهــذا يشــمل تقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة تتضمــن آجــاالً تعاقديــة قــد تــؤدي إلــى تغييــر توقيــت أو مقــدار التدفقــات
النقديــة التعاقديــة نتيجــة لعــدم اســتيفاؤها لهــذا الشــرط .وعنــد إجــراء هــذا التقييــم ،تأخــذ الشــركة باالعتبــار مــا يلــي:
-األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.
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خصائص الرافعة المالية.آجال السداد والتمديد.الشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (بدون حق الرجوع لترتيبات الموجودات).الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود  -أي إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة.4 .تصنيف المطلوبات المالية:
تصنــف الشــركة مطلوباتهــا الماليــة كمقيــاس بالتكلفــة المطفــأة .تحتســب التكلفــة المطفــأة باألخــذ باالعتبــار أي خصــم أو عــاوة علــى إصــدار
التمويــات ،والتكاليــف التــي تعــد جــز ًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعليــة.
5 .التوقف عن اإلثبات:
 .أالموجودات المالية
تتوقــف الشــركة عــن إثبــات الموجــودات الماليــة عنــد انقضــاء الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن الموجــودات الماليــة أو قيامهــا بتحويــل
حقــوق تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي المعاملــة التــي يتــم مــن خاللهــا انتقــال جميــع مخاطــر ومنافــع ملكيــة الموجــودات الماليــة أو
التــي ال تقــوم الشــركة مــن خاللهــا بتحويــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع الجوهريــة للملكيــة أو االحتفــاظ بهــا وال تحتفــظ بالســيطرة علــى
الموجــودات الماليــة.
وفــي بعــض المعامــات ،تحتفــظ الشــركة بااللتــزام بخدمــة الموجــودات الماليــة المحولــة مقابــل أتعــاب .يتــم التوقــف عــن إثبــات الموجــودات
المحولــة إذا اســتوفت ضوابــط التوقــف عــن اإلثبــات .يتــم إثبــات الموجــودات أو المطلوبــات لعقــد تقديــم الخدمــة إذا كانــت أتعــاب تقديــم الخدمــة
أكثــر مــن كافيــة (موجــودات) أو أقــل مــن كافيــة (مطلوبــات) للقيــام بتقديــم الخدمــة .يتــم التوقــف عــن إثبــات الموجــودات الماليــة الناشــئة بواســطة
الشــركة والتــي تــم الحقـاً اســتبعادها إلــى أطــراف أخــرى عندمــا يتــم تحويــل حقــوق الحصــول علــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة وكافــة المخاطــر
والمكافــآت الجوهريــة المصاحبــة لملكيــة األصــل المالــي .يتــم إثبــات األصــل غيــر الملمــوس وتصنيفــه كحقــوق تقديــم خدمــة بموجــب اتفاقيــات
وكالــة وذلــك فيمــا يتعلــق بــأي التــزام لتقديــم خدمــة لعقــد اإليجــار المحــول الــذي بموجبــه تغطــي أتعــاب تقديــم الخدمــة التكاليــف المتعلقــة بهــا
بشــكل ِ
كاف .يتــم المحاســبة عــن هــذه الموجــودات وفق ـاً للسياســة المحاســبية التــي تتعلــق بالموجــودات غيــر الملموســة .يتــم إثبــات الربــح أو
الخســارة الناتجــة عــن المعاملــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن الدخــل مــن ترتيبــات الوكالــة.
عنــد التوقــف عــن إثبــات الموجــودات الماليــة ،فــإن الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات (أو القيمــة الدفتريــة الموزعــة علــى جــزء مــن
الموجــودات التــي تــم التوقــف عــن إثباتهــا) ومجمــوع مــا يلــي:
الثمن المقبوض (بما في ذلك أي موجودات جديدة يتم الحصول عليها ناقصاً أي مطلوبات جديدة مفترضة) ،وأي ربح أو خسارة متراكمة تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.فــي المعامــات التــي ال تقــوم الشــركة فيهــا باالحتفــاظ أو تحويــل بشــكل جوهــري جميــع مخاطــر ومنافــع ملكيــة الموجــودات الماليــة بينمــا تحتفــظ
بالســيطرة علــى هــذه الموجــودات ،تســتمر الشــركة بإثبــات الموجــودات بقــدر مــدى اســتمراريتها فــي المشــاركة ،ويتحــدد ذلــك مــن خــال حجــم
تعرضهــا للتغيــرات فــي قيمــة الموجــودات المحولــة.
 .بالمطلوبات المالية
تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد التزاماتها التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاءها.
 .جتعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية
الموجودات المالية
إذا تــم تعديــل شــروط الموجــودات الماليــة ،تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة للموجــودات المعدلــة مختلفــة بشــكل جوهــري.
وإذا كانــت التدفقــات النقديــة مختلفــة بشــكل كبيــر ،عندئــذِ فــإن الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن الموجــودات الماليــة األصليــة يتــم
اعتبارهــا علــى أنهــا منقضيــة .وفــي هــذه الحالــة ،يتــم التوقــف عــن إثبــات الموجــودات الماليــة األصليــة وإثبــات الفــرق كمكاســب وخســائر متوقــف
عــن إثباتهــا ويتــم إثبــات موجــودات ماليــة جديــدة بالقيمــة العادلــة.
إذا كانــت التدفقــات النقديــة للموجــودات المعدلــة المقيــدة بالتكلفــة المطفــأة غيــر مختلفــة بشــكل جوهــري ،عندئــذِ فــإن التعديــل ال يــؤدي إلــى
التوقــف عــن إثبــات الموجــودات الماليــة .وفــي هــذه الحالــة ،تقــوم الشــركة بإعــادة احتســاب القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة للموجــودات الماليــة وتثبــت
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المبلــغ الناتــج عــن تعديــل القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة علــى أنــه تعديــل ربــح أو خســارة ضمــن قائمــة الربــح أو الخســارة .وإذا تــم القيــام بهــذا
التعديــل بســبب الصعوبــات الماليــة للمقتــرض ،عندئــذِ يتــم عــرض الربــح أو الخســارة مــع خســائر االنخفــاض فــي القيمــة .وفــي حــاالت أخــرى،
يتــم عرضهــا كدخــل فائــدة.
المطلوبات المالية
تتوقــف الشــركة عــن إثبــات المطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم تعديــل شــروطها وعندمــا تكــون التدفقــات النقديــة للمطلوبــات المعدلــة مختلفــة بشــكل
جوهــري .وفــي هــذه الحالــة ،يتــم إثبــات مطلوبــات ماليــة جديــدة اســتناداً إلــى الشــروط المعدلــة بالقيمــة العادلــة .إن الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة
للمطلوبــات الماليــة المســددة والمطلوبــات الماليــة الجديــدة بالشــروط المعدلــة ،يتــم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة.
الخسائر االئتمانية المتوقعة
تقوم الشركة بإثبات مخصص بالخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التالية:
استثمارات في عقود إيجار تمويلي.مطالبات تأمين مستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار التمويلي الغير نشطة.ال يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة لالستثمارات في حقوق الملكية.
تقــوم الشــركة بقيــاس مخصصــات الخســارة بمبلــغ يعــادل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر ،باســتثناء األدوات الماليــة األخــرى والتــي
مــن خاللهــا لــم تــزداد المخاطــر االئتمانيــة بشــكل جوهــري منــذ اإلثبــات األولــي لهــا.
إن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى  12شــهرا تمثــل أجــزا ًء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن أحــداث التعثــر فــي ســداد
األداة الماليــة والتــي مــن المحتمــل حدوثهــا خــال  12شــهرا بعــد تاريــخ التقريــر.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية .ويتم قياسها كما يلي:
الموجــودات الماليــة التــي ال تنخفــض قيمتهــا االئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر :تقــاس بالقيمــة الحاليــة لجميــع حــاالت العجــز فــي النقديــة (الفــرقبيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للمنشــأة وفقـاً للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع الشــركة تحصيلهــا) ،و
الموجــودات الماليــة التــي تنخفــض قيمتهــا االئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر :تقــاس بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة والقيمــة الحاليــةللتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة.
الموجودات المالية المعاد هيكلتها
إذا تــم إعــادة التفــاوض علــى شــروط الموجــودات الماليــة أو تعديلهــا أو إذا تــم اســتبدال موجــودات ماليــة قائمــة بأخــرى جديــدة بســبب الصعوبــات
الماليــة للمقتــرض ،عندئــذِ يجــري تقييــم حــول مــا إذا كان يجــب التوقــف عــن إثبــات الموجــودات الماليــة وتقــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
كمــا يلــي:
إذا لــم ينتــج عــن إعــادة الهيكلــة المتوقعــة توقــف عــن إثبــات الموجــودات القائمــة ،عندئــذِ تــدرج التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناتجــة عــنالموجــودات الماليــة المعدلــة فــي احتســاب حــاالت العجــز فــي النقديــة مــن الموجــودات القائمــة؛ و
إذا نتــج عــن إعــادة الهيكلــة المتوقعــة توقــف عــن إثبــات الموجــودات القائمــة ،عندئــذِ يتــم معاملــة القيمــة العادلــة المتوقعــة للموجــوداتالجديــدة علــى أنهــا تدفقــات نقديــة نهائيــة عنــد التوقــف عــن إثباتهــا .ويتــم إدراج هــذا المبلــغ عنــد احتســاب حــاالت العجــز فــي النقديــة مــن
الموجــودات النقديــة القائمــة التــي تخصــم مــن التاريــخ المتوقــع للتوقــف عــن اإلثبــات إلــى تاريــخ التقريــر باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي
األصلــي للموجــودات الماليــة القائمــة.
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
تجــري الشــركة تقييمـاً فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة التــي تقيــد بالتكلفــة المطفــأة منخفضــة القيمــة االئتمانيــة.
وتعــد الموجــودات الماليــة منخفضــة القيمــة االئتمانيــة عندمــا يقــع حــدث أو أكثــر ذو تأثيــر ســلبي علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة
للموجــودات الماليــة.
إن الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التالية التي يمكن مالحظتها:
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الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو ال ُمصدر.اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد.إعادة هيكلة التعرض لشروط ال تأخذها الشركة في االعتبار.يصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى.أو اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.إن عقــد اإليجــار الــذي تــم إعــادة التفــاوض بشــأنه بســبب التدهــور فــي وضــع المقتــرض يتــم اعتبــاره فــي العــادة علــى أنــه منخفــض القيمــة
االئتمانيــة مــا لــم يكــن هنــاك دليــل علــى أن مخاطــر عــدم اســتالم تدفقــات نقديــة تعاقديــة قــد انخفضــت بشــكل كبيــر وأنــه ال يوجــد هنــاك أي
مؤشــرات أخــرى لالنخفــاض فــي القيمــة.
عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتــم عــرض مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي قائمــة المركــز المالــي للموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة كخصــم مــن
إجمالــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات.
الشطب
يتــم شــطب االســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي وكذلــك مطالبــات التأميــن المســتحقة علــى حــاالت الوفــاة فــي عقــود اإليجــار التمويلــي الغيــر
نشــطة (ســواء جزئ ًيــا أو كل ًيــا) عندمــا ال يكــون هنــاك توقــع واقعــي باالســترداد .إال أن الموجــودات الماليــة التــي يتــم شــطبها قــد ال تــزال تخضــع
ألنشــطة اإلنفــاذ مــن أجــل االلتــزام بإجــراءات الشــركة نحــو اســترداد المبالــغ المســتحقة .إذا كان المبلــغ المطلــوب شــطبه أكبــر مــن مخصــص
الخســارة المتراكــم ،يعامــل الفــارق أوالً كإضافــة إلــى المخصــص الــذي يتــم تطبيقــه بعــد ذلــك مقابــل القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة .أي اســتردادات
الحقــة تضــاف إلــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة.
تقييم الضمانات
تســعى الشــركة الســتخدام الضمانــات ،متــى مــا أمكــن ذلــك للتقليــل مــن مخاطرهــا االئتمانيــة علــى الموجــودات الماليــة .الضمانــات هــي فــي المقــام
األول فــي شــكل عقــارات .إن السياســة المحاســبية الخاصــة بالشــركة للضمانــات المســندة إليهــا مــن خــال عقــود اإلقــراض هــي بموجــب المعيــار
الدولــي للتقريــر المالــي  .9ال يتــم تســجيل الضمانــات فــي قائمــة المركــز المالــي للشــركة مــا لــم يتــم اســتعادة ملكيتهــا.
مــع ذلــك ،تؤثــر القيمــة العادلــة للضمانــات علــى احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة .يتــم تقييمهــا بشــكل عــام ،بالحــد األدنــى ،فــي بدايتهــا ثــم
يعــاد تقييمهــا بشــكل دوري.
تســتخدم الشــركة قــدر اإلمــكان معلومــات الســوق النشــطة لتقييــم الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا كضمانــات .يتــم تقييــم الضمانــات غيــر
الماليــة ،مثــل العقــارات ،مــن قبــل المثمنيــن المســتقلين المعينيــن مــن قبــل الشــركة.
استعادة ملكية الضمانات
إن السياســة المحاســبية الخاصــة بالشــركة الســتعادة ملكيــة الضمانــات هــي بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  .9إن سياســة الشــركة
تكمــن فــي تحديــد حــول مــا إذا كانــت الموجــودات التــي تــم اســتعادة ملكيتهــا يمكــن أن تكــون أفضــل اســتخدام لعملياتهــا الداخليــة أو يجــب بيعهــا.
يتــم تحويــل الموجــودات المقــرر أن يتــم اســتخدامها علــى أفضــل وجــه فــي العمليــات إلــى فئــة الموجــودات ذات الصلــة بقيمــة أقــل مــن قيمتهــا
المســتحقة أو القيمــة الدفتريــة لألصــل األصلــي المضمــون .يتــم تحويــل الموجــودات التــي تــم تحديــد أن بيعهــا هــو أفضــل خيــار إلــى الموجــودات
المتاحــة للبيــع بقيمهــا العادلــة (إذا كانــت موجــودات ماليــة) والقيمــة العادلــة ناقص ـاً تكلفــة بيــع الموجــودات غيــر الماليــة فــي تاريــخ اســتعادة
الملكيــة ،تماشــياً مــع سياســة الشــركة.
إثبات اإليرادات/المصروفات
يتــم إثبــات اإليــرادات مــن االســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي وتكاليــف التمويــل فــي الربــح أو الخســارة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعلــي.
إن «معــدل الفائــدة الفعلــي» هــو المعــدل الــذي بالتحديــد يخصــم مدفوعــات أو مقبوضــات التدفقــات النقديــة المقــدرة مــن خــال العمــر المتوقــع
لــأداة الماليــة بالتكلفــة المطفــأة لــأداة الماليــة.
عنــد احتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي لــأدوات الماليــة بخــاف الموجــودات منخفضــة القيمــة االئتمانيــة ،تقــوم الشــركة بتقديــر التدفقــات النقديــة
باألخــذ باالعتبــار جميــع الشــروط التعاقديــة لــأداة الماليــة ،ولكــن ليســت خســائر ائتمانيــة متوقعــة .وبالنســبة للموجــودات الماليــة منخفضــة
القيمــة االئتمانيــة ،يتــم احتســاب معــدل الفائــدة الفعليــة المعــدل وفقـاً لالئتمــان باســتخدام التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة بمــا فــي ذلــك
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
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يتضمــن احتســاب معــدل الفائــدة الفعليــة تكاليــف المعاملــة واألتعــاب والنقــاط المدفوعــة أو المســتلمة التــي تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن معــدل
الفائــدة الفعليــة .تتضمــن تكاليــف المعاملــة تكاليــف إضافيــة يمكــن أن تنســب مباشــرة إلــى شــراء أو إصــدار موجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة.
النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك المحلية ذات التصنيف االئتماني الجيد.
االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي
تتمثــل االســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي فــي صافــي االســتثمار فــي عقــود اإليجــار التمويلــي والتــي تســتحق مــن العمــاء علــى حســاب عقــود
اإليجــار التمويلــي .اإلجــارة عبــارة عــن اتفاقيــة تعمــل بموجبهــا الشــركة كمؤجــر وتشــتري األصــل لتأجيــره بنــاء علــى طلــب العميــل (المســتأجر)
ووعــده باســتئجار األصــل باإليجــار المتفــق عليــه والفتــرة المحــددة التــي قــد تنتهــي بتحويــل ملكيــة األصــل المؤجــر إلــى المســتأجر.
تكــون جميــع العقــارات المؤجــرة باســم الشــركة ،فيمــا عــدا تلــك العقــارات التــي تــم تحويــل ملكيتهــا إلــى البنــك العربــي الوطنــي (مســاهم) وفق ـاً
لشــروط اتفاقيــات التســهيالت المتعلقــة بتســهيالت تمويــل التــورق (راجــع إيضــاح  ،)19وتلــك العقــارات التــي تــم االحتفــاظ بملكيتهــا باســم شــركة
مملكــة التقســيط للتجــارة (مســاهم) كأميــن حفــظ وفقـاً التفاقيــة الحفــظ .يمثــل العقــد المبــرم مــع العميــل عقــد إجــارة مــع وعــد غيــر قابــل للنقــض
بنقــل الملكيــة ،حيــث ســيتم نقــل ســند الملكيــة النظامــي لألصــل إلــى المســتأجر عنــد تســوية جميــع أقســاط اإلجــارة.
يتضمــن إجمالــي االســتثمار فــي عقــود اإليجــار التمويلــي إجمالــي الدفعــات المســتقبلية لعقــود اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التمويلــي (ذمــم مدينــي
عقــود اإليجــار) زائــداً المبالــغ المتبقيــة المقــدرة المســتحقة .يتــم تســجيل الفــرق بيــن ذمــم مدينــي عقــود اإليجــار وتكلفــة األصــل المؤجــر كدخــل
تمويــل غيــر مكتســب مــن عقــود اإليجــار ،ويتــم خصمــه مــن إجمالــي االســتثمار فــي عقــود اإليجــار التمويلــي وذلــك ألغــراض العــرض.
اإلثبات
نشــأة عقــد اإليجــار هــو تاريــخ اتفاقيــة اإليجــار أو تاريــخ ارتبــاط الطرفيــن بالشــروط الرئيســة لعقــد اإليجــار أيهمــا أبكــر عنــد نشــأة عقــد اإليجــار،
يتــم تحديــد المبالــغ التــي يتــم إثباتهــا فــي بدايــة أجــل عقــد اإليجــار.
بدايــة عقــد اإليجــار هــو التاريــخ الــذي يحــق فيــه للمســتأجر ممارســة حقــه فــي اســتخدام األصــل المســتأجر .وهــو تاريــخ اإلثبــات األولــي لعقــد
اإليجــار .يتــم إثبــات دخــل عقــد اإليجــار علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار باســتخدام طريقــة صافــي االســتثمار والتــي تظهــر معــدل عائــد دوري ثابــت.
إيرادات أتعاب طلبات التمويل والتقييم
يتــم احتســاب إيــرادات أتعــاب طلبــات التمويــل والتقييــم عندمــا يقــدم العميــل طلــب التمويــل للتقييــم ولتحديــد مــا إذا كان مؤهـ ً
ا لعقــد التمويــل.
وتعتبــر أتعــاب التقييــم غيــر قابلــة لالســترداد بينمــا يمكــن اســترداد أتعــاب طلــب التمويــل بنــا ًء علــى نجــاح التقييــم .يتــم إثبــات إيــرادات أتعــاب
طلبــات التمويــل والتقييــم عندمــا يتــم االنتهــاء مــن المعاملــة أو تقديــم الخدمــة.
يتم إثبات األتعاب ذات الصلة ومصروف العمولة كمصروفات عند اكتمال المعاملة أو استالم الخدمة.
مكافأة نهاية الخدمة
تطبــق الشــركة خطــة مكافــأة نهايــة الخدمــة لموظفيهــا طبق ـاً لنظــام العمــل الســعودي الســائد .يكــون االلتــزام مســتح ًقا اســتناداً إلــى طريقــة
وحــدة االئتمــان المخططــة .يتــم تقديــر التــزام مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن باســتخدام متوســط خدمــة الموظفيــن والعمــر التعاقــدي للتقاعــد
ومتوســط الزيــادات الســابقة فــي الراتــب .يتــم خصــم االلتــزام باســتخدام معــدالت الســندات الحكوميــة المالئمــة تماشــياً مــع متطلبــات معيــار
المحاســبة الدولــي رقــم .19
يبيــن التعديــل وفقـاً لمعيــار المحاســبة الدولــي « 19منافــع الموظــف» أن عمــق الســوق للســندات الحكوميــة عاليــة الجــودة يتــم تقييمهــا بنــا ًء علــى
العملــة التــي يحــدد فيهــا االلتــزام بــدالً مــن الدولــة التــي يتــم فيهــا االلتــزام .وفــي ظــل غيــاب الســوق العميقــة لمعــدالت الســندات الحكوميــة عاليــة
الجــودة بتلــك العملــة فيجــب اســتخدام معــدالت الســندات الحكوميــة .راجــع إيضــاح  20للحصــول علــى تفاصيــل حــول االفتراضــات والتقديــرات.
يتــم االعتــراف بعمليــات إعــادة القيــاس لألربــاح والخســائر االكتواريــة فــو ًرا فــي قائمــة المركــز المالــي مــع مــا يقابلهــا مــن مبالــغ دائنــة إلــى األربــاح
المبقــاة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فــي الفتــرة التــي حدثــت فيهــا .ال يتــم تصنيــف عمليــات إعــادة القيــاس إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة
فــي فتــرات الحقــة.
يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة وذلك قبل:
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تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها.تاريخ تسجيل الشركة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة.يتــم احتســاب تكلفــة العمولــة عــن طريــق تطبيــق معــدل الخصــم علــى صافــي التزامــات المنافــع المحــددة .تقــوم الشــركة بإثبــات التغيــرات التاليــة
فــي صافــي التزامــات المنافــع المحــددة فــي قائمــة الدخــل:



تتكــون تكاليــف الخدمــة مــن تكاليــف الخدمــة الحاليــة وتكاليــف الخدمــة الســابقة واألربــاح والخســائر الناتجــة عــن عمليــات التقليــص وعمليــاتالتســوية غيــر الروتينيــة.
صافي مصروفات أو إيرادات الفوائد.الممتلكات والمعدات

تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك المتراكــم .يتــم قيــد نفقــات اإلصــاح والصيانــة كمصروفــات بينمــا يتــم رســملة
النفقــات فقــط عنــد وجــود احتمــال بتدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية للشــركة .يتــم احتســاب االســتهالك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت
علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات .تطفــأ التحســينات علــى العقــارات المســتأجرة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر أو الفتــرة
المتبقيــة لإليجــار ،أيهمــا أقــل.
جدول  :3-6فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية للموجودات:
المعدل
تحسينات على عقارات مستأجرة

٪10

سيارات

٪25
٪25 - ٪10

أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

٪33.3 - ٪25

أجهزة حاسب آلي

يتــم تحميــل االســتهالك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر بالمعــدالت المحــددة أعــاه بعــد األخــذ فــي
الحســبان القيمــة المتبقيــة .يتــم تحميــل االســتهالك علــى اإلضافــات مــن الشــهر الــذي تكــون فيــه الموجــودات متاح ـ ًة لالســتخدام .يتــم تحميــل
األربــاح /الخســائر عنــد اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات ،إن وجــدت ،فــي قائمــة الدخــل الشــامل فــي الفتــرة التــي نشــأت فيهــا .يتــم قيــد الموجــودات
ذات العمــر اإلنتاجــي غيــر المحــدد بتكلفــة االســتحواذ ناقصــاً الخســائر المتراكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــدت .يتــم مراجعــة القيــم
المتبقيــة للموجــودات واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق االســتهالك فــي تاريــخ كل تقريــر ،ويتــم تعديلهــا حســبما هــو مالئــم فــي قائمــة المركــز المالــي.
العقارات األخرى
تســتحوذ الشــركة خــال الســياق االعتيــادي لألعمــال علــى بعــض العقــارات أو تحتفــظ بهــا لتســوية االســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي.
وتُعتبــر هــذه العقــارات كموجــودات محتفــظ بهــا لغــرض البيــع ويتــم قيدهــا مبدئيـاً بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق لالســتثمارات فــي عقــود اإليجــار
التمويلــي أو القيمــة العادلــة الحاليــة للعقــارات ذات الصلــة ،أيهمــا أقــل ناقصـاً أي تكاليــف بيــع (إذا كانــت هامــة).
ال يتم احتساب أي استهالك لهذه العقارات.
بعــد اإلثبــات األولــي ،يتــم تحميــل أي تخفيــض للقيمــة العادلــة ناقص ـاً تكاليــف البيــع علــى قائمــة الدخــل .وأي إعــادة تقييــم الحقــة فــي مكاســب
القيمــة العادلــة ناقصـاً تكاليــف بيــع هــذه الموجــودات إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز فيــه االنخفــاض التراكمــي يتــم إثباتهــا فــي قائمــة الدخــل .ويتــم
إثبــات المكاســب أو الخســائر عنــد اســتبعاد هــذه العقــارات فــي قائمــة الدخــل.
الموجودات غير الملموسة
يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة التــي تحصــل عليهــا الشــركة ولهــا عمــر إنتاجــي محــدد بســعر التكلفــة ناقصـاً اإلطفــاء المتراكــم واالنخفــاض
المتراكــم فــي القيمة.
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ويتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس القســط الثابــت فــي قائمــة الدخــل علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــدر مــن التاريــخ التــي
تكــون فيــه متاحــة لالســتخدام.
تتكــون الموجــودات غيــر الملموســة مــن برامــج الحاســب اآللــي وعمرهــا اإلنتاجــي المقــدر للســنة الحاليــة وســنوات المقارنــة هــو  5-3ســنوات .يتــم
مراجعــة طريقــة اإلطفــاء والعمــر اإلنتاجــي فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر علــى األقــل.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتــم فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي إجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن أصــل مــا قــد تنخفــض قيمتــه .وفــي حالــة
وجــود هــذا المؤشــر أو عنــد الحاجــة إلــى إجــراء اختبــار االنخفــاض فــي القيمــة الســنوي لألصــل ،تقــوم الشــركة بتقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد
لألصــل .إن المبلــغ القابــل لالســترداد لألصــل هــو القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد ناقصـاً تكاليــف البيــع أو قيمتــه قيــد االســتخدام
أيهمــا أعلــى ،ويتــم تحديــده لــكل أصــل علــى حــدة إال إذا كان األصــل ال ينتــج تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة بشــكل كبيــر عــن التدفقــات النقديــة
الناتجــة مــن الموجــودات األخــرى أو مجموعــة مــن الموجــودات .عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا أو وحــدة توليــد النقــد عــن المبلــغ القابــل
لالســترداد ،يعتبــر األصــل قــد انخفضــت قيمتــه ويتــم تخفيضــه إلــى قيمتــه القابلــة لالســترداد لوحــدة توليــد النقــد .يتــم عكــس خســائر االنخفــاض
فــي القيمــة التــي تــم االعتــراف بهــا ســاب ًقا فقــط إذا كان هنــاك تغييــر فــي االفتراضــات المســتخدمة لتحديــد المبلــغ القابــل لالســترداد لألصــل
منــذ االعتــراف بآخــر خســارة انخفــاض فــي القيمــة .إن مبلــغ العكــس محــدود بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتــه القابلــة لالســترداد
أو القيمــة الدفتريــة التــي كان ســيتم تحديدهــا بالصافــي بعــد االســتهالك ،فيمــا لــو لــم يتــم تســجيل خســارة االنخفــاض فــي القيمــة لألصــل فــي
الســنوات الســابقة.
محاسبة عقود اإليجار
حق استخدام األصول والموجودات /التزامات عقود اإليجار
تجــري الشــركة عنــد اإلثبــات األولــي فــي بدايــة العقــد تقييمـاً لتحديــد مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار .ويكــون العقــد
عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار إذا كان العقــد ينقــل حــق الســيطرة علــى اســتخدام أصــل محــدد لفتــرة مــن الزمــن بمقابــل .يتــم تحديــد
الســيطرة إذا كانــت معظــم المنافــع تتدفــق إلــى الشــركة ويمكــن للشــركة توجيــه اســتخدام هــذه الموجــودات.
حق استخدام الموجودات
تطبق الشركة نموذج التكلفة وتقيس األصل المتعلق بحق االستخدام بالتكلفة:
ناقصاً أي استهالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.المعدلة ألي إعادة قياس التزامات عقود اإليجار للتعديالت على عقد اإليجار.التزامات عقود اإليجار
عنــد اإلثبــات األولــي ،فــإن التزامــات عقــود اإليجــار تمثــل القيمــة الحاليــة لجميــع الدفعــات المتبقيــة للمؤجــر .تقيــس الشــركة بعــد تاريــخ البــدء
التــزام عقــد اإليجــار مــن خــال:



زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإليجار؛تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تمت ،وإعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل على عقد اإليجار.أتعاب إنشاء عقود مؤجلة
تتألــف أتعــاب إنشــاء العقــود المؤجلــة مــن الجــزء غيــر المطفــأ مــن العمولــة المدفوعــة إلــى أحــد المســاهمين للعقــود التــي تنشــأ مــن خــال
اســتخدام البنيــة التحتيــة والمــوارد وقاعــدة العمــاء الخاصــة بذلــك المســاهم .يتــم إطفــاء هــذه األتعــاب باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة علــى
مــدى فتــرة عقــود اإليجــار المعنيــة.

دفعات اإليجار المقدمة
تتضمن دفعات اإليجار المقدمة اإليجار المستلم مقدماً من العمالء والتأمينات واإليصاالت غير المستخدمة من العمالء.
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المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى
تتضمن المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى التكاليف المتعلقة بالموظفين والتزامات الصيانة وأتعاب االستشارات القانونية.
المخصصات األخرى
يتــم االعتــراف بالمخصــص إذا ظهــر نتيجــة ألحــداث ســابقة أن لــدى الشــركة التــزام حالــي قانونــي أو تعاقــدي يمكــن تقديــر مبلغــه بشــكل موثــوق
ومــن المحتمــل أن يتطلــب تدفقــات خارجــة لمنافــع اقتصاديــة لتســوية هــذا االلتــزام ويكــون باإلمــكان تقديــر مبلــغ االلتــزام بصــورة موثوقــة .يتــم
مراجعــة المخصصــات فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي وتســويتها لتعكــس أفضــل التقديــرات الحاليــة.
توزيعات األرباح المقترحة والتحويالت بين االحتياطيات
إن توزيعــات األربــاح واالعتمــادات المرصــودة لالحتياطيــات (باســتثناء االعتمــادات التــي يتطلبهــا النظــام) ،التــي يتــم إجراؤهــا بعــد تاريــخ قائمــة
المركــز المالــي تعتبــر أحــداث غيــر تعديليــة ويتــم اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة خــال الســنة التــي يجــري فيهــا االعتمــاد /التحويــل.
المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل
ضريبة الدخل
مصروفــات أو مزايــا ضريبــة الدخــل للفتــرة هــي الضريبــة المســتحقة علــى الربــح الخاضــع للضريبــة للفتــرة الحاليــة ،بنــا ًء علــى معــدل ضريبــة
الدخــل المطبــق علــى كل منطقــة ،والــذي يتــم تعديلــه بالتغييــرات فــي الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة المتعلقــة بالفــروق المؤقتــة
والخســائر ألغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة.
يتــم احتســاب رســوم ضريبــة الدخــل الحاليــة علــى أســاس قوانيــن الضرائــب التــي تــم ســنها بشــكل أساســي فــي نهايــة فتــرة التقريــر .تجــري اإلدارة
تقييم ـاً دوري ـاً لموقــف اإلقــرارات الضريبيــة فيمــا يتعلــق بالحــاالت التــي تخضــع فيهــا الالئحــة الضريبيــة المطبقــة للتفســير .كمــا تقــوم بتكويــن
المخصصــات المالئمــة علــى أســاس المبالــغ المتوقــع دفعهــا للهيئــة.
يتــم تســجيل التعديــات الناتجــة عــن التقييمــات النهائيــة لضريبــة الدخــل فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا إجــراء هــذه التقييمــات .مصروفــات أو مزايــا
ضريبــة الدخــل للفتــرة هــي الضريبــة المســتحقة علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة للفتــرة الحاليــة ،بنــا ًء علــى معــدل ضريبــة الدخــل المطبــق المعــدل
للتغييــرات فــي الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة المتعلقــة بفــروق مؤقتــة والخســائر ألغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة.
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي « 23عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل»
يتنــاول التفســير احتســاب ضرائــب الدخــل عندمــا تتضمــن المعالجــات الضريبيــة شــكاً يؤثــر علــى تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  .12ال
ينطبــق علــى الضرائــب أو الرســوم الخارجــة عــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  ،12وال يشــمل علــى وجــه التحديــد المتطلبــات المتعلقــة
بالفوائــد والغرامــات المرتبطــة بالمعامــات الضريبيــة غيــر المؤكــدة .يتنــاول التفســير بالتحديــد مــا يلــي:
ما إذا كانت المنشأة تأخذ في عين االعتبار المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل منفصل.االفتراضات التي تضعها المنشأة حول فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية.كيفيــة تحديــد المنشــأة للربــح الخاضــع للضريبــة (الخســارة ألغــراض ضريبيــة) والوعــاء الضريبــي والخســائر ألغــراض الضريبــة غير المســتغلةواإلعفــاءات الضريبيــة غيــر المســتغلة ومعــدالت الضريبة.
كيفية أخذ المنشأة في االعتبار التغيرات في الحقائق والظروف.يتعيــن علــى الشــركة تحديــد مــا إذا كان ينبغــي األخــذ فــي االعتبــار كل معالجــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة بشــكل منفصــل أو مــع إحــدى المعالجــات
الضريبيــة غيــر المؤكــدة األخــرى أو أكثــر .يجــب اتبــاع الطريقــة التــي تتنبــأ بحــل عــدم التأكــد بشــكل أفضــل.
الضريبة المؤجلة
يتــم اســتخدام طريقــة االلتــزام عنــد تكويــن مخصــص بالضريبــة المؤجلــة علــى الفروقــات المؤقتــة الناتجــة بيــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات
والمطلوبــات ألغــراض إعــداد القوائــم الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض ضريبيــة .إن مبلــغ الضريبــة المؤجلــة يســتند إلــى الطريقــة المتوقعــة
لتحقــق أو تســوية القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات ،باســتخدام الشــرائح الضريبيــة المطبقــة أو التــي ســتطبق بشــكل كامــل فــي تاريــخ
التقريــر .يتــم إثبــات الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فقــط بقــدر وجــود احتمــال توفــر أربــاح خاضعــة للضريبــة فــي المســتقبل وإمكانيــة اســتخدام
المزايــا .يتــم تخفيــض الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة بقــدر عــدم وجــود أي احتمــال علــى أن المنافــع الضريبيــة ذات العالقــة ســيتم تحققهــا.
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة عنــد وجــود حــق قانونــي ملــزم بمقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة الحاليــة
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وعندمــا تتعلــق األرصــدة الضريبيــة المؤجلــة بنفــس الســلطة الضريبيــة .يتــم إجــراء مقاصــة بيــن موجــودات ومطلوبــات الضريبــة الحاليــة عندمــا
يكــون لــدى المنشــأة حــق قانونــي يلــزم بالمقاصــة وتعتــزم إمــا تســويتها علــى أســاس الصافــي أو تحقــق األصــل وتســوية االلتــزام فــي آن واحــد.
يتــم إثبــات الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة فــي قائمــة الدخــل باســتثناء بقــدر مــا يتعلــق بالبنــود التــي تــم إثباتهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر أو مباشــرة
فــي حقــوق الملكيــة .وفــي هــذه الحالــة ،يتــم أيضـاً إثبــات الضريبــة.
الزكاة
تخضــع الشــركة للــزكاة وفقـاً ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك («الهيئــة») .يتــم تحميــل مصــروف الــزكاة علــى قائمــة الدخــل .ال
يتــم احتســاب الــزكاة كضريبــة دخــل وبالتالــي ال يتــم احتســاب أي ضريبــة مؤجلــة تتعلــق بالــزكاة.
المعامالت مع األطراف ذات العالقة
لــدى الشــركة عالقــات مــع أطــراف ذات عالقــة تتكــون مــن شــركات ذات صلــة وشــركات شــقيقة ومديريــن وموظفــي إدارة عليــا والمنشــآت التــي
يمــارس عليهــا المديريــن أو موظفــي اإلدارة العليــا تأثيــراً هامـاً .تقــوم الشــركة خــال الســياق االعتيــادي لألعمــال بإجــراء معامــات مــع أطــراف
ذات عالقــة مختلفــة .يتــم اإلفصــاح عــن المبالــغ المســتحقة مــن وإلــى أطــراف ذات عالقــة فــي اإليضــاح ذات الصلــة.
المعامالت بالعمالت األجنبية
يتــم تحويــل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي علــى أســاس أســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ تلــك المعامــات .أمــا
الموجــودات والمطلوبــات النقديــة التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة فيجــري ترجمتهــا إلــى الريــال الســعودي بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ قائمــة
المركــز المالــي .يتــم إدراج األربــاح والخســائر الناتجــة عــن تســوية وترجمــة المعامــات بالعمــات األجنبيــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل.
المصروفات
المصروفــات العموميــة واإلداريــة هــي المصروفــات المتعلقــة بالعمليــات اليوميــة للشــركة بمــا فــي ذلــك اإليجــار والتأميــن والمرافــق والرواتــب .تتبــع
الشــركة أســاس االســتحقاق فــي المحاســبة لتســجيل المصروفــات العموميــة واإلداريــة ويتــم إثباتهــا كمصروفــات فــي قائمــة الدخــل فــي الفتــرة التــي
يتــم تكبدهــا فيهــا .أمــا المصروفــات التــي يتــم تأجيلهــا ألكثــر مــن فتــرة ماليــة واحــدة فيتــم توزيعهــا علــى المصروفــات علــى مــدى هــذه الفتــرات
باســتخدام التكلفــة التاريخيــة.
مصروفات البيع والتسويق باستثناء تكلفة التعويض هي تلك المصروفات المتعلقة بمندوبي المبيعات والتسويق.
ضريبة القيمة المضافة
تقــوم الشــركة بتحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة مــن عمالئهــا مقابــل الخدمــات المؤهلــة المقدمــة ،ودفــع مدفوعــات ضريبــة القيمــة المضافــة
إلــى البائعيــن مقابــل المدفوعــات المؤهلــة .يتــم شــهرياً إجــراء تحويــات صافــي ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة
والجمــارك والتــي تمثــل ضريبــة القيمــة المضافــة المحصلــة مــن عمالئهــا ،بالصافــي بعــد خصــم أي ضريبــة قيمــة مضافــة قابلــة لالســترداد
علــى المدفوعــات .تتحمــل الشــركة ضريبــة القيمــة المضافــة غيــر القابلــة لالســترداد وتُقيــد كمصروفــات أو يتــم رســملتها فــي حالــة مدفوعــات
الممتلــكات والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة أو يتــم اســتهالكها أو إطفاءهــا كجــزء مــن التكلفــة الرأســمالية.
حقوق تقديم الخدمة بموجب ترتيبات وكالة
يتــم إثبــات األصــل غيــر الملمــوس لحقــوق تقديــم الخدمــة بموجــب ترتيبــات الوكالــة (التــي حصلــت عليهــا الشــركة بموجــب بيــع عقــود اإليجــار
المصــدرة ألطــراف أخــرى أو كمقابــل لخدمــات ترتيبــات التمويــل) بالقيمــة الحاليــة لصافــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية بموجــب ترتيبــات
الوكالــة .يضــم احتســاب صافــي القيمــة الحاليــة مــن بيــن أمــور أخــرى تقديــرات تتعلــق بمعــدل الخصــم والقيمــة العادلــة للخدمــات.
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 2-6نتائج العمليات
 1-2-6قائمة الدخل
جدول  :4-6قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
السنة المالية
2018م
(المدققة)

السنة
المالية
2019م
(المدققة)

السنة
المالية
2020م
(المدققة)

التغيير
السنوي
2018م -
2019م

التغيير
السنوي
2019م -
2020م

معدل النمو
السنوي المركب
2018م 2020 -م

دخل من عقود تمويل
تأجيري

302.058

298.572

290.115

()٪1.2

()٪2.8

()٪2.0

أتعاب خدمات ،صافي

10.156

8.783

7.298

()٪13.5

()٪16.9

()٪15.2

إيرادات أتعاب طلبات
التمويل والتقييم

2.932

4.014

5.274

٪36.9

٪31.4

٪34.1

238

-

655

()٪100.0

ال ينطبق

٪65.8

315.385

311.369

303.342

()٪1.3

()٪2.6

()٪1.9

رسوم تمويل

()131.700

()137.201

()93.168

٪4.2

()٪32.1

()٪15.9

مصروفات عمومية
وإدارية

()50.692

()71.863

()93.688

٪41.8

٪30.4

٪35.9

مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة

()32.189

()11.224

()7.500

()٪65.1

()٪33.2

()٪51.7

مصروفات بيع وتسويق

()25.023

()12.356

()11.410

()٪50.6

()٪7.7

()٪32.5

إجمالي المصروفات
التشغيلية

239.605

232.643

205.766

()٪2.9

()٪11.6

()٪7.3

صافي الربح قبل
الزكاة وضريبة الدخل

75.780

78.725

97.577

٪3.9

٪23.9

٪13.5

آالف الرياالت
السعودية

دخل آخر
إجمالي الربح
التشغيلي

مصروف الزكاة
وضريبة الدخل للسنة
الحالية

()11.047

()11.727

()12.735

٪6.2

٪8.6

٪7.4

الزكاة للسنوات
السابقة

()25.461

()12.832

-

()٪49.6

()٪100.0

()٪100.0

ضريبة مؤجلة

1.455

495

274

()٪66.0

()٪44.7

()٪56.6

إجمالي الزكاة وضريبة
الدخل

()35.052

()24.064

()12.461

()٪31.3

()٪48.2

()٪40.4

صافي الربح بعد
الزكاة وضريبة الدخل

40.728

54.661

85.116

٪34.2

٪55.7

٪44.6
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جدول  :5-6مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:

كنسبة مئوية من
اإليرادات

السنة المالية
2018م
(المدققة)

السنة المالية
2019م
(المدققة)

السنة
المالية
2020م
(المدققة)

التغيير
السنوي 2018م
2019 -م

التغيير
السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو
السنوي
المركب
2018م2020-م

مصروفات
عمومية وإدارية

٪16.1

٪18.1

٪30.9

2.0

12.8

14.8

مخصص
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة

٪10.2

٪3.6

٪2.5

()6.6

()1.1

()7.7

مصروفات بيع
وتسويق

٪7.9

٪9.0

٪3.8

1.0

()5.2

()4.2

إجمالي الربح
التشغيلي

٪76.0

٪74.7

٪67.8

()1.3

()6.9

()8.1

صافي الربح بعد
الزكاة وضريبة
الدخل

٪12.9

٪17.6

٪28.1

4.6

مؤشرات األداء

10.5

15.1

معدل التغيير السنوي (نقطة مئوية)

معدل النسبة
المئوية السنوية

٪7.1

٪6.9

٪6.7

()0.2

()0.2

()0.4

متوسط تكلفة
التمويل

٪4.6

٪4.9

٪3.3

0.3

()1.5

()1.2

العائد اإلجمالي

٪2.5

٪2.0

٪3.3

()0.5

1.3

0.8

بيع المحفظة
(مليون ريال
سعودي)

-

-

50

ال ينطبق

ال ينطبق

50
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الربح التشغيلي
يتكــون الربــح التشــغيلي للشــركة بشــكل رئيســي مــن الدخــل مــن عقــود تمويــل اإليجــار ،أتعــاب خدمــات ،وإيــرادات أتعــاب طلبــات التمويــل والتقييــم.
يأتــي تدفــق إيــرادات الشــركة بشــكل أساســي مــن إنشــاء قــروض اإلجــارة ،حيــث يتــم الحصــول علــى رأس المــال والقــروض لتمويــل عمليــة شــراء
المنــازل واألراضــي الســكنية والشــقق لعمــاء التجزئــة .فــي  ،2014قامــت الشــركة ببيــع محفظــة مــع البنــك العربــي الوطنــي واســتخدمت العائــدات
لتســوية القــروض القائمــة .تنشــئ الشــركة مبيعــات للشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري ،ويتــم بيــع المحفظــة بعــد  6إلــى  8أشــهر مــع
االحتفــاظ بأتعــاب الخدمــة .يتمحــور تركيــز الشــركة فــي نــوع صاحــب العمــل طــوال الفتــرة التاريخيــة بشــكل أساســي علــى خطــة دخــل التقاعــد
المتوقعــة ،والمتقاعديــن وموظفيــن الحكومــة حيــث أنهــا أقــل .لــدى الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن قائمــة معتمــدة وغيــر معتمــدة مــن أصحــاب
العمــل يتــم تحديدهــا مــن خــال تصنيــف وتاريــخ أصحــاب العمــل ،والتــي لهــا تأثيــر علــى تقييــم المخاطــر الــذي يتــم إجــراؤه عنــد معالجــة طلبــات
القــروض .يتمحــور تركيــز الشــركة للربــح التشــغيلي حســب نــوع العقــار بشــكل أساســي مــن الفلــل والشــقق فــي الســنة الماليــة 2020م ،تماشــيا مــع
طلــب الســوق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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دخل من عقود تمويل تأجيري
انخفــض الدخــل مــن عقــود التمويــل التأجيــري بنســبة  ٪1.2مــن  302.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  298.6مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة االنخفــاض فــي متوســط معــدل النســبة الســنوية بمعــدل  0.2نقطــة مئويــة بســبب تخفيــض األســعار
بهــدف تنميــة المحفظــة فــي ظــل المنافســة المتزايــدة فــي ســوق المملكــة العربيــة الســعودية ،وقابــل أيضــا هــذا انخفاضــا فــي صافــي االســتثمارات
فــي عقــود اإليجــار التمويلــي للقــروض التــي نشــأت فــي الســنة الماليــة 2018م والفتــرة الســابقة ،ممــا أدى إلــى انخفــاض الدخــل مــن عقــود التمويــل
التأجيــري بمقــدار  36.0مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة الماليــة 2018م 2019 -م .تــم تعويــض ذلــك جزئيــا مــن خــال الدخــل مــن عقــود
التمويــل التأجيــري مــن التأسيســات الجديــدة فــي الســنة الماليــة 2019م ( 30.6+مليــون ريــال ســعودي).
انخفــض الدخــل مــن عقــود التمويــل التأجيــري بنســبة  ٪2.8ليصــل إلــى  290.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ويرجــع ذلــك بشــكل
رئيســي إلــى انخفــاض متوســط معــدل النســبة الســنوية بمعــدل  0.2نقطــة مئويــة نتيجــة االنخفــاض فــي معــدالت ســايبور بمعــدل  1.5نقطــة مئويــة
خــال الفتــرة ذاتهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،انخفــض دخــل التمويــل مــن القــروض الصــادرة فــي عــام  2019والفتــرات الســابقة ( 32.6-مليــون ريــال
ســعودي) ،قابلــه جزئ ًيــا ارتفــاع فــي دخــل التمويــل مــن القــروض الناشــئة فــي الســنة الماليــة 2020م ( 28.4+مليــون ريــال ســعودي).
أتعاب خدمات ،صافي
انخفضــت أتعــاب الخدمــات بنســبة  ٪13.5مــن  10.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  8.8مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
الماليــة 2019م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى التســويات المبكــرة والســداد ،ممــا أدى إلــى انخفــاض فــي محفظــة التمويــل خــارج الميزانيــة
العموميــة.
مثلــت أتعــاب الخدمــات بشــكل أساســي فــي الســنة الماليــة 2019م بالربــح مــن محفظــة البنــك العربــي الوطنــي باإلضافــة إلــى أتعــاب خدمــة شــهر
واحــد لبيــع محفظــة للشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري فــي ديســمبر  2020والتــي بلغــت  50مليــون ريــال ســعودي .انخفضــت أتعــاب
الخدمــات بنســبة  ٪16.9وبلغــت  7.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م مدفوعــة بالتســويات المبكــرة والســداد مــن قبــل العمــاء،
ممــا أدى إلــى انخفــاض فــي حجــم المحفظــة خــارج الميزانيــة العموميــة.
إيرادات أتعاب طلبات التمويل والتقييم
ارتفعــت إيــرادات أتعــاب طلبــات التمويــل والتقييــم بنســبة  ٪36.9مــن  2.9مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  4.0مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م مدفوعــة بزيــادة عــدد المتقدميــن ،بمــا يتماشــى مــع جهــود الشــركة لتوســيع محفظتهــا.
ارتفعــت إيــرادات أتعــاب طلبــات التمويــل والتقييــم بنســبة  ٪31.4وبلغــت  5.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة الزيــادة فــي
عــدد المتقدميــن ،بمــا يتماشــى مــع جهــود الشــركة لتوســيع محفظتهــا.
يتــم إطفــاء إيــرادات أتعــاب طلبــات التمويــل والتقييــم علــى أســاس شــهري علــى مــدى عمــر القــرض ،وعلــى هــذا النحــو مــن المرجــح أن تســتمر فــي
الزيــادة مــن خــال عمليــات إنشــاء العقــود الجديــدة كل عــام.
إيرادات أخرى
بلغــت اإليــرادات األخــرى  238ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م وتتعلــق بدخــل ودائــع المرابحــة مــن بنــك الخليــج الدولــي مقابــل وديعــة
قصيــرة األجل.
بلغــت اإليــرادات األخــرى  655ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م وتتعلــق بشــكل أساســي بالرســوم المقدمــة مــن الشــركة الســعودية
إلعــادة التمويــل العقــاري واســترداد الديــون المعدومــة مــن عميــل قديــم.
رسوم تمويل
مثلــت رســوم التمويــل باألربــاح المدفوعــة علــى تســهيالت تمويــل التــورق ،والتــي تــم اســتخدامها بشــكل أساســي إلنشــاء القــروض .علــى الرغــم مــن
أن اإلدارة قــادرة علــى اســتخدام هــذه األمــوال لمتطلبــات رأس المــال العامــل األخــرى.
ارتفعــت رســوم التمويــل بنســبة  ٪4.2مــن  131.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  137.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
الماليــة 2019م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى الزيــادة الطفيفــة فــي معــدالت ســايبور فــي ذلــك الوقــت.
انخفضــت رســوم التمويــل بنســبة  ٪32.1لتصــل إلــى  93.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ويعــود ذلــك إلــى االنخفــاض الكبيــر فــي
معــدالت ســايبور ،بــد ًءا مــن الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2020م .باإلضافــة إلــى ذلــك ،انخفضــت رســوم التمويــل ً
أيضــا بســبب تأجيــل أقســاط
القــرض التــي كانــت مســتحقة خــال الفتــرة مــن  14مــارس  2020إلــى  14ســبتمبر  ،2020والتــي تــم خاللهــا ً
أيضــا تأجيــل الفائــدة .كان هــذا
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نتيجــة لبرنامــج تمويــل القطــاع الخــاص التابــع للبنــك المركــزي الســعودي لتقديــم الدعــم لقطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بســبب جائحــة
كوفيــد.19-
مصروفات عمومية وإدارية
ارتفعــت المصروفــات العموميــة واإلداريــة بنســبة ٪41.8مــن  50.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  71.9مليــون ريــال ســعودي
فــي الســنة الماليــة 2019م ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة عــدد الموظفيــن ( 24+موظــف).
ارتفعــت المصروفــات العموميــة واإلداريــة بنســبة  ٪66.3لتصــل إلــى  93.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة لتأثيــر العــام
الكامــل للموظفيــن المعينيــن حديثــا فــي الســنة الماليــة 2019م ،باإلضافــة إلــى زيــادة فــي إجمالــي عــدد الموظفيــن ( 13+موظــف).
قامــت الشــركة بتوظيــف موظفيــن جــدد فــي أقســامها المختلفــة نتيجــة االســتعدادات الســتراتيجية النمــو الخاصــة بهــا ،والتــي تضمنــت زيــادة فــي
أهــداف اإلنشــاءات ،والتوســع فــي المنتجــات األخــرى ،وتحســين عمليــات الدعــم (بشــكل أساســي مركــز االتصــال ،واالمتثــال ،والتحصيــل ،واألمــن
الســيبراني).
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
انخفــض مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بنســبة  ٪65.1مــن  32.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  11.2مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع معــدالت التأخــر فــي الســداد وتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة رقــم  9ألول مــرة فــي الســنة الماليــة 2018م .قامــت الشــركة بجهــود إضافيــة لتســريع عمليــة التحصيــل بــد ًءا مــن الســنة الماليــة 2019م مــن
خــال تعييــن موظفيــن إضافييــن فــي فريــق التحصيــل وتعزيــز حوافــز التحصيــل ،ممــا أدى إلــى انخفــاض المخصصــات فــي الســنة الماليــة 2019م.
انخفــض مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بنســبة  ٪33.2ليصــل إلــى  7.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ويعــزى ذلــك
بشــكل رئيســي إلــى خلفيــة الفوائــد المســتمرة التــي تحققــت مــن خــال الجهــود اإلضافيــة للتحصيــل ،والتحســينات فــي الكفــاءات التشــغيلية.
مصروفات بيع وتسويق
تتكــون مصروفــات البيــع والتســويق بشــكل أساســي مــن مصروفــات إنشــاءات العقــود وأتعــاب التقييــم وعمولــة مبيعــات وتحويــل ملكيــة .انخفضــت
مصروفــات البيــع والتســويق بنســبة  ٪50.6مــن  25.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  12.4مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
الماليــة 2019م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض رســوم تأميــن المحفظــة ( 13.7-مليــون ريــال ســعودي) نتيجــة إلعــادة تصنيــف الحســاب
إلــى مصروفــات عموميــة وإداريــة اعتبــا ًرا مــن الســنة الماليــة 2019م.
انخفضــت مصروفــات البيــع والتســويق بنســبة  ٪7.7لتصــل إلــى 11.4مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض مصاريــف
التســويق ( 2.4-مليــون ريــال ســعودي) تماشــيا مــع قــرار الشــركة بتقليــل النفقــات بســبب جائحــة كوفيــد 19-والــذي ســهلته تعليمــات البنــك
الســعودي المركــزي باالمتنــاع عــن األنشــطة التســويقية لمــدة  3أشــهر خــال الســنة الماليــة 2020م.
إجمالي الزكاة وضريبة الدخل
قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة وضريبــة الدخــل للســنوات مــن  2008حتــى  2019وتلقــت التقييــم النهائــي حتــى  .2018انخفــض إجمالــي الــزكاة
وضريبــة الدخــل بنســبة  ٪31.3مــن  35.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  24.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة
2019م ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى االنخفــاض فــي الــزكاة للســنوات الســابقة ( 12.6-مليــون ريــال ســعودي).
انخفــض إجمالــي الــزكاة وضريبــة الدخــل بنســبة  ٪48.2ليصــل إلــى  12.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ويعــزى ذلــك بشــكل
رئيســي إلــى انخفــاض فــي الــزكاة للســنوات الســابقة ( 12.8-مليــون ريــال ســعودي) نتيجــة إلــى قبــول الشــركة تســوية أخــرى فــي يونيــو 2019
لتصفيــة جميــع التقييمــات المســتحقة للســنوات الماليــة مــن 2008م إلــى 2013م وتــم دفعهــا لهيئــة الــزكاة والدخــل.
صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل
ارتفــع صافــي الربــح بعــد الــزكاة وضريبــة الدخــل مــن  40.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  54.7مليــون ريــال ســعودي فــي
الســنة الماليــة 2019م .اســتمر صافــي الربــح بعــد الــزكاة وضريبــة الدخــل باالرتفــاع إلــى  85.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م
ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى مدفوعــات الــزكاة للســنوات الســابقة ( 25.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م و 12.8مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م) .إضافــة إلــى ذلــك ،اســتفادت الشــركة مــن انخفــاض متوســطتكلفــة التمويــل ( 44.0-مليــون ريــال ســعودي
خــال الفتــرة الماليــة 2019م 2020 -م) ممــا أدى إلــى زيــادة صافــي الربــح بعــد الــزكاة وضريبــة الدخــل بقيمــة  30.5مليــون ريــال ســعودي فــي
الســنة الماليــة 2020م.
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رسوم تمويل
جدول  :6-6الحركة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م:
السنة
المالية
2018م
(المدققة)

السنة المالية
2019م
(المدققة)

السنة المالية
2020م
(المدققة)

التغيير
السنوي
2018م -
2019م

التغيير
السنوي
2019م -
2020م

معدل النمو
السنوي المركب
2018م 2020 -م

الرصيد كما في
بداية السنة

2.824.238

2.824.238

2.801.923

٪0.0

()٪0.8

()٪0.4

القروض خالل
السنة

275.000

357.678

224.322

٪30.1

()٪37.3

()٪9.7

()282.672

()380.324

()212.370

٪34.5

()٪44.2

()٪13.3

131.700

137.201

93.168

٪4.2

()٪32.1

()٪15.9

المسدد من رسوم
التمويل خالل السنة

()127.890

()136.870

()87.159

٪7.0

()٪36.3

()٪17.4

الرصيد كما في
نهاية السنة

2.824.238

2.801.923

2.819.884

()٪0.8

٪0.6

()٪0.1

آالف الرياالت
السعودية

المسدد خالل السنة
رسوم تمويل
مستحقة خالل
السنة

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
جدول  :7-6رسوم التمويل المتعلقة بالتسهيالت للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م:
السنة المالية
2018م
(المدققة)

السنة المالية
2019م
(المدققة)

السنة المالية
2020م
(المدققة)

التغيير
السنوي
2018م -
2019م

التغيير
السنوي
2019م -
2020م

معدل النمو
السنوي المركب
2018م 2020 -م

البنك العربي
الوطني

109.899

103.241

62.160

()٪6.1

()٪39.8

()٪24.8

بنك الخليج الدولي

12.675

20.762

13.932

٪63.8

()٪32.9

٪4.8

مؤسسة التمويل
الدولية

9.126

10.059

6.317

٪10.2

()٪37.2

()٪16.8

البنك األهلي
التجاري

-

3.138

9.761

ال ينطبق

٪211.1

ال ينطبق

الشركة السعودية
إلعادة التمويل
العقاري

-

آالف الرياالت
السعودية

-

998
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آالف الرياالت
السعودية

السنة المالية
2018م
(المدققة)

السنة المالية
2019م
(المدققة)

السنة المالية
2020م
(المدققة)

التغيير
السنوي
2018م -
2019م

التغيير
السنوي
2019م -
2020م

معدل النمو
السنوي المركب
2018م 2020 -م

131.700

137.200

93.168

٪4.2

()٪32.1

()٪15.9

٪4.6

٪4.9

٪3.3

0.3

()1.6

()1.3

اإلجمالي
متوسط تكلفة
التمويل

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
من المقرر سداد تسهيالت التورق التمويلية على النحو التالي:
جدول  :8-6جدول سداد تسهيالت التمويل للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

2019

651.156

-

-

2020

378.685

429.424

-

2021

765.313

808.244

1.105.227

2022

824.959

517.313

514.525

2023

157.250

760.804

796.900

2024

31.250

53.429

60.361

2025

15.625

37.804

65.556

-

194.905

277.316

2.824.238

2.801.923

2.819.884

السنوات

2034 – 2026
اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ارتفعــت رســوم التمويــل بنســبة  ٪4.2مــن  131.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  137.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
الماليــة 2019م ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة تكلفــة التمويــل مــن  ٪4.6فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  ٪4.9فــي الســنة الماليــة 2019م
وتعــزى هــذه الزيــادة فــي تكلفــة التمويــل بشــكل رئيســي إلــى ترحيــل القــروض غيــر المســددة ،والتــي يقــام تجديدهــا بســعر ســايبور فــي ذلــك الوقــت.
تتماشــى هــذه الممارســة مــع االتفاقيــات وأدت إلــى ترحيــل القــروض بمعــدالت ســايبور أعلــى.
انخفضــت رســوم التمويــل بنســبة  ٪32.1لتصــل إلــى  93.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى
االنخفــاض الحــاد فــي معــدالت ســايبور فــي الســنة الماليــة 2020م ،والتــي تأثــرت ً
أيضــا بجائحــة كوفيــد .19-اســتفادت الشــركة مــن انخفــاض
أســعار ســايبور والتــي أدت إلــى االنخفــاض فــي تكلفــة التمويــل ،ممــا أدى بــدوره إلــى تحســين ربحيتهــا.
أصــدر البنــك المركــزي الســعودي توجي ًهــا جديـدًا فــي عــام 2018م ينــص علــى أن مجمــوع قيــم التعــرض للبنــك لفــرد أو مؤسســة فرديــة أو شــراكة
يجــب أال يزيــد عــن  ٪5مــن قاعــدة رأس المــال المؤهلــة المتاحــة للبنــوك فــي جميــع األوقــات نظــرا ألن البنــك العربــي الوطنــي لديــه بالفعــل
تســهيالت كبيــرة نســب ًيا مقترنــة برصيــد كبيــر مســتحق ،فقــد تحولــت إســتراتيجية التمويــل الخاصــة بالشــركة نحــو مقرضيــن آخريــن وبهــذا ،ســعت
الشــركة إلــى تنويــع تســهيالتها التمويليــة وتقليــل االعتمــاد علــى البنــك العربــي الوطنــي.
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مصروفات عمومية وإدارية
جدول  :9-6المصروفات العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م:
السنة
المالية
2018م
(المدققة)

السنة المالية
2019م
(المدققة)

السنة المالية
2020م
(المدققة)

التغيير
السنوي
2018م -
2019م

التغيير
السنوي
2019م -
2020م

معدل النمو
السنوي
المركب 2018م
2020 -م

36.377

40.361

49.474

٪11.0

٪22.6

٪16.6

-

13.243

15.194

ال ينطبق

٪14.7

ال ينطبق

2.778

5.327

5.201

٪91.7

()٪2.4

٪36.8

-

-

4.857

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

أتعاب استشارات

3.204

2.834

4.620

()٪11.5

٪63.0

٪20.1

رسوم دعم برامج

1.138

1.632

2.855

٪43.4

٪74.9

٪58.4

-

2.278

2.501

ال ينطبق

٪9.8

ال ينطبق

مصروفات ضريبة
القيمة المضافة

461

426

2.134

()٪7.6

٪401.2

٪115.2

مخصص مطالبة
قانونية

-

476

1.718

ال ينطبق

٪261.2

ال ينطبق

مصروفات اتصاالت

781

693

920

()٪11.2

٪32.8

٪8.6

إصالح وصيانة

403

344

616

()٪14.6

٪79.3

٪23.7

رسوم بنكية

484

590

471

٪21.9

()٪20.2

()٪1.4

مصروفات سفر

667

769

373

٪15.3

()٪51.5

()٪25.3

مصروفات توظيف

352

227

248

()٪35.4

٪8.9

()٪16.1

قرطاسية ومطبوعات

179

136

164

()٪24.0

٪20.2

()٪4.4

ضريبة استقطاع

59

29

11

()٪51.3

()٪60.4

()٪56.1

إيجار

2.754

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

أخرى

1.056

2.498

2.331

٪136.5

()٪6.7

٪48.5

اإلجمالي

50.692

71.863

93.688

٪41.8

٪30.4

٪35.9

آالف الرياالت
السعودية
رواتب موظفين
ومزايا أخرى
رسوم تأمين محفظة
استهالك وإطفاء
خسارة االنخفاض في
قيمة عقارات أخرى

عمولة تحصيل
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جدول  :10-6مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:

مؤشرات األداء
الرئيسية

السنة المالية
2018م
(المدققة)

السنة
المالية
2019م
(المدققة)

السنة
المالية
2020م
(المدققة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

مؤشرات األداء الرئيسية
عدد الموظفين

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
السنوي المركب
2018م2020-م

التغيير

127

151

164

24

13

37

متوسط الراتب
الشهري لكل موظف

16.489

14.696

15.922

()٪10.9

٪8.3

()٪1.7

الموظفين السعوديين
كنسبة مئوية من
إجمالي عدد
الموظفين

٪77.2

٪80.8

٪86.0

3.6

كنسبة مئوية من اإليرادات

5.2

8.8

نقطة مئوية

رواتب موظفين ومزايا
أخرى

٪11.5

٪13.0

٪16.3

1.4

3.3

()4.8

رسوم تأمين محفظة

٪0.0

٪4.3

٪5.0

4.3

0.8

()5.0

االستهالك واإلطفاء

٪0.9

٪1.7

٪1.7

0.8

0.0

()0.8

خسارة االنخفاض في
قيمة عقارات أخرى

٪0.0

٪0.0

٪1.6

-

1.6

()1.6

أتعاب استشارات

٪1.0

٪0.9

٪1.5

()0.1

0.6

()0.5

رسوم دعم برامج

٪0.4

٪0.5

٪0.9

0.2

0.4

()0.6

عمولة تحصيل

٪0.0

٪0.7

٪0.8

0.7

0.1

()0.8

مصاريف ضريبة
القيمة المضافة

٪0.1

٪0.1

٪0.7

()0.0

0.6

()0.6

حكم ضد الدعوى
القانونية

٪0.0

٪0.2

٪0.6

0.2

0.4

()0.6

أخرى

٪2.1

٪1.7

٪1.7

()0.4

-

0.4

اإلجمالي

٪16.1

٪23.1

٪30.9

7.0

7.8

()14.8

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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رواتب موظفين ومزايا أخرى
تتكــون رواتــب الموظفيــن والمزايــا األخــرى بشــكل أساســي مــن الرواتــب األساســية ،التأميــن الطبــي للموظفيــن ،العــاوات والتأمينــات االجتماعيــة
ومصروفــات أخــرى .ارتفعــت رواتــب الموظفيــن والمزايــا األخــرى بنســبة  ٪11.0مــن  36.4مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى
 40.4مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة للزيــادة فــي الرواتــب ( 1.5+مليــون ريــال ســعودي) والمصاريــف الطبيــة (1.0+
مليــون ريــال ســعودي) تماشــياً مــع الزيــادة فــي عــدد الموظفيــن ( 24+موظــف) .الجديــر بالذكــر أن االنخفــاض فــي متوســط الراتــب الشــهري لــكل
موظــف بنســبة  ٪10.9مــن  16.5ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  14.7ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م كان
نتيجــة تأثيــر توقيــت تعييــن الموظفيــن خــال الفتــرة.
ارتفعــت رواتــب الموظفيــن والمزايــا األخــرى بنســبة  ٪22.6لتصــل إلــى  49.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة لزيــادة
الرواتــب ( 4.7+مليــون ريــال ســعودي) وذلــك نتيجــة مــرور ســنة علــى تاريــخ تعييــن الموظفيــن الجــدد فــي الســنة الماليــة 2019م باإلضافــة للزيــادة
فــي عــدد الموظفيــن ( 13+موظــف) فــي الســنة الماليــة 2020م ،ويعــزى االرتفــاع أيضــا إلــى زيــادة فــي العــاوات ( 1.5+مليــون ريــال ســعودي)
تماشــيا مــع تحســن أداء الشــركة ،باإلضافــة إلــى زيــادة المصاريــف الطبيــة ( 1.1+مليــون ريــال ســعودي) بســبب الزيــادة فــي عــدد الموظفيــن.
رسوم تأمين محفظة
تمثــل رســوم تأميــن المحفظــة التأميــن علــى الحيــاة (مــن شــركة ميدغلــف للتأميــن) علــى المبلــغ المعلــق لــكل قــرض علــى حــدة ،التغطيــة تشــمل
تأميــن حيــاة العميــل أو إعاقتــه .بلغــت رســوم تأميــن المحفظــة 13.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م وذلــك بســبب إعــادة تصنيــف
الحســاب مــن المصاريــف البيعيــة والتســويقية إلــى المصاريــف العموميــة واإلداريــة بعــد مشــاورة المدقــق الحســابي الخارجــي.
ارتفعــت رســوم تأميــن المحفظــة بنســبة  ٪14.7مــن 13.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى  15.2مليــون ريــال ســعودي فــي
الســنة الماليــة 2020م تماشــيا مــع الزيــادة فــي نســبة العمــاء األكبــر ســنا فــي محفظــة الشــركة الــذي نتــج عنــه زيــادة فــي تكلفــة التأميــن (1.9+
مليــون ريــال ســعودي).
استهالك وإطفاء
تتعلــق مصاريــف االســتهالك واإلطفــاء بشــكل أساســي بالمنشــآت والمعــدات ،باإلضافــة إلــى اإلطفــاء علــى موجــودات حــق االســتخدام حســب
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  . )IFRS 16(16ارتفــع االســتهالك واإلطفــاء بنســبة  ٪91.7مــن  2.8مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
الماليــة 2018م إلــى  5.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة لتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة )IFRS 16( 16
بدايــة ســنة 2019م.
انخفــض االســتهالك واإلطفــاء بنســبة  ٪2.4ليصــل إلــى  5.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة االنخفــاض فــي إطفــاء
األصــول غيــر الملموســة تماشــيا مــع تقــادم األصــول.
خسارة االنخفاض في قيمة عقارات أخرى
تتعلــق خســارة االنخفــاض فــي قيمــة العقــارات األخــرى بانخفــاض قيمــة الممتلــكات التــي تتــم حيازتهــا فــي الغالــب مــن خــال المحاكــم ،وباالتفــاق
المتبــادل مــع العميــل .يتــم رفــع القضايــا القانونيــة وبالتالــي قــد يتأخــر اســترداد الممتلــكات .تهــدف الشــركة إلــى إعــادة تمويــل العقــارات بعــد
اســتعادتها وتقييــم القيمــة الســوقية لهــا .بلغــت خســارة االنخفــاض فــي قيمــة العقــارات األخــرى  4.9مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة
2020م وذلــك بســبب انخفــاض القيمــة الســوقية للعقــارات فــي ســنة 2020م.
أتعاب استشارات
تتمثــل أتعــاب االستشــارات مــن رســوم أتعــاب االستشــاريين القانونييــن واإلدارييــن ،رســوم أتعــاب استشــاريين مجلــس الشــريعة ،رســوم أتعــاب
استشــاريين األمــن الســيبراني ورســوم التدقيــق.
انخفضــت أتعــاب االستشــارات بنســبة  ٪11.5مــن  3.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  2.8مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
الماليــة 2019م ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي إلــى االنخفــاض فــي رســوم أتعــاب االستشــاريين القانونييــن واإلدارييــن ( 505-ألــف ريــال
ســعودي) متماشــيا مــع انخفــاض اإلجــراءات القانونيــة.
ارتفعــت أتعــاب االستشــارات بنســبة  ٪63.0لتصــل إلــى  4.6مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ويعــزى هــذا االرتفــاع بشــكل أساســي
إلــى االرتفــاع فــي رســوم أتعــاب االستشــاريين القانونييــن واإلدارييــن .خســرت الشــركة  4قضايــا فــي المحكمــة فــي الســنة الماليــة 2020م ممــا أدى
إلــى تســوية بقيمــة  1.2مليــون ريــال ســعودي ،باإلضافــة إلــى ارتفــاع فــي رســوم أتعــاب استشــاريين األمــن الســيبراني وذلــك تماشــيا مــع إرشــادات
األمــن الســيبراني التــي أصدرهــا البنــك المركــزي الســعودي.
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رسوم دعم برامج
تتمثــل رســوم دعــم البرامــج مــن االتفاقــات الســنوية مــع شــركات دعــم البرامــج والتراخيــص .ارتفعــت رســوم دعــم البرامــج بنســبة  ٪43.4مــن 1.1
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 1.6مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م تماشــيا مــع المتطلبــات اإلضافيــة لألمــن
الســيبراني والرقمنــة.
ارتفعــت رســوم دعــم البرامــج بنســبة  ٪74.9لتصــل إلــى  2.9مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م تماشــيا مــع تحديثــات البنــك المركــزي
الســعودي علــى متطلبــات األمــن الســيبراني وااللتزام.
عمولة تحصيل
تمثــل عمولــة التحصيــل المبالــغ التــي يتــم صرفهــا لقســم التحصيــل بنــاء علــى مســتوى التحصيــل فــي الســنة .وجــاء ذلــك لتحفيــز وزيــادة التحصيــل
النقــدي وتحســين مســتوى القــروض المتأخــرة .تمثــل عمــوالت التحصيــل الجــزء األكبــر مــن مرتبــات قســم التحصيــل باإلضافــة إلــى الرواتــب
الشــهرية األساســية.
لــم تســجل الشــركة أي تكاليــف لعمولــة التحصيــل فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة لتســجيل المبلــغ فــي مصروفــات البيــع والتســويق كجــزء مــن
عمولــة المبيعــات وتحويــل الملكيــة ،وتــم إعــادة تصنيفهــا فــي الســنة الماليــة 2019م فصاعــدا مــن قبــل المدقــق الحســابي الخارجــي.
ارتفعــت عمولــة التحصيــل بنســبة  ٪9.8مــن  2.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى  2.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
الماليــة 2020م ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى نمــو محفظــة الشــركة ممــا أدى إلــى زيــادة فــي التحصيــل ،باإلضافــة إلــى زيــادة تركيــز الشــركة
علــى التحصيــل.
مصروفات ضريبة القيمة المضافة
استقرت مصروفات ضريبة القيمة المضافة نسبيا بمتوسط  433ألف ريال سعودي خالل العامين 2018م و2019م.
ارتفعــت مصروفــات ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة  ٪401.2مــن  461ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 1920م إلــى  2.1مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة 2020م بســبب التغييــرات علــى ضريبــة القيمــة المضافــة غيــر المعفــاة ،باإلضافــة إلــى قــرار تبديــل ضريبــة القيمــة المضافــة
( )٪15بضريبــة التصرفــات العقاريــة ( )٪5فــي شــهر أكتوبــر مــن الســنة الماليــة 2020م ،حيــث أنــه ال يمكــن الحصــول علــى اســترداد كامــل للمبالــغ
الماليــة المدفوعــة علــى ضريبــة التصرفــات العقاريــة.
مخصص مطالبة قانونية
يتعلــق مخصــص مطالبــة قانونيــة بالفــرق بيــن القيمــة الســوقية والقيمــة الدفتريــة للعقــارات التــي ال تــزال قيــد اإلجــراءات القانونيــة .يحتســب
المخصــص علــى تقديــر إمكانيــة تحصيــل اســتثمار عقــد اإليجــار التمويلــي وليــس مدفوعــا بالتغييــرات فــي قيمــة العقــار .يتــم إجــراء إعــادة التقييــم
مــن حيــن آلخــر علــى العقــارات الخاضعــة لإلجــراءات القانونيــة،
ارتفــع مخصــص مطالبــة قانونيــة بنســبة  ٪261.2مــن  476ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى  1.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
الماليــة 2020م بســبب الزيــادة فــي الدعــوات القضائية.
مصروفات اتصاالت
تتكــون مصروفــات االتصــاالت بشــكل أساســي مــن مصاريــف الهاتــف واإلنترنــت .انخفضــت مصروفــات االتصــاالت بنســبة  ٪11.2مــن  781ألــف
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  693ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م.
ارتفعــت مصروفــات االتصــاالت بنســبة  ٪32.8لتصــل إلــى 920ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م علــى خلفيــة جائحــة كوفيــد19-
الحاليــة.
إصالح وصيانة
تتعلــق مصاريــف اإلصــاح والصيانــة بشــكل رئيســي مــن مصاريــف اإلصالحــات المتعلقــة بالمبانــي والمكاتــب .انخفضــت تكاليــف اإلصــاح
والصيانــة بنســبة  ٪14.6مــن  403ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  344ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م وارتفعــت
بنســبة  ٪79.3لتصــل إلــى  616ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م تماشــيا مــع احتياجــات الشــركة.
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رسوم بنكية
تشــمل الرســوم البنكيــة العمــوالت ورســوم التحويــل والرســوم المتعلقــة بنظــام ســداد .ارتفعــت الرســوم البنكيــة بنســبة  ٪21.9مــن  484ألــف ريــال
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  590ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م تماشــيا مــع االرتفــاع فــي عــدد المبالــغ المســددة عبــر
نظــام ســداد.
انخفضــت الرســوم البنكيــة بنســبة  ٪20.0لتصــل إلــى 471ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة إيقــاف الشــركة ماكينــة صرافــة
آليــة فــي المكتــب الرئيســي بســبب فيــروس كوفيــد.19-
مصروفات سفر
تشــمل مصروفــات الســفر تكاليــف اإلقامــة وتذاكــر الطيــران .ارتفعــت مصروفــات الســفر بنســبة  ٪15.3مــن  667ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة
الماليــة 2018م إلــى  769ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م تماشــيا مــع احتياجــات الشــركة ،وانخفضــت مصروفــات الســفر بنســبة
 ٪51.1لتصــل إلــى  373ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م علــى خلفيــة جائحــة كوفيــد 19-الحاليــة.
مصروفات توظيف
تشــمل مصاريــف التوظيــف المصاريــف المدفوعــة لشــركات التوظيــف .انخفضــت مصروفــات التوظيــف بنســبة  ٪35.4مــن  352ألــف ريــال ســعودي
فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  227ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى انخفــاض اعتمــاد الشــركة
علــى شــركات التوظيــف .ارتفعــت مصروفــات التوظيــف بنســبة  ٪8.9لتصــل إلــى  248ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م تماشــيا مــع زيــادة
عــدد الموظفيــن.
قرطاسية ومطبوعات
انخفضــت القرطاســية والمطبوعــات بنســبة  ٪24.0مــن  179ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  136ألــف فــي الســنة الماليــة
2019م تماشــيا مــع احتياجــات الشــركة .ارتفعــت القرطاســية والمطبوعــات بنســبة  ٪20.2لتصــل إلــى  164ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة
2020م تماشــيا مــع احتياجــات الشــركة.
ضريبة استقطاع
انخفضــت ضريبــة االســتقطاع بنســبة  ٪51.3مــن  59ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  29ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة
2019م واســتمرت باالنخفــاض فــي الســنة الماليــة 2020م بنســبة  ٪60.4لتصــل إلــى  11ألــف ريــال ســعودي.
أخرى
تتكــون المصاريــف األخــرى بشــكل رئيســي مــن مصاريــف التدريــب والشــحن واالشــتراكات .ارتفعــت التكاليــف األخــرى بنســبة  ٪136.5مــن 1.1
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 2.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة ارتفــاع مصاريــف التدريــب
والمصاريــف األخــرى.
انخفضــت التكاليــف األخــرى بنســبة  ٪6.7لتصــل إلــى 2.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م نتيجــة انخفــاض مصاريــف الرســوم
واالشــتراكات.
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
جدول  :11-6يبين الجدول التالي تقادم االستثمارات في عقود اإليجار للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
آالف الرياالت السعودية
الحالي
 30 – 1يوم

السنة المالية 2018م
(المدققة)

السنة المالية 2019م
(المدققة)

السنة المالية 2020م
(المدققة)

2.754.764

2.961.462

2.767.257

861.699

760.490

942.691
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السنة المالية 2018م
(المدققة)

السنة المالية 2019م
(المدققة)

السنة المالية 2020م
(المدققة)

 60 – 31يوم

408.581

295.408

296.798

 90 – 61يوم

22.896

89.164

60.066

 180 – 91يوم

36.226

31.286

18.436

 + 180يوم

106.159

100.607

113.890

اإلجمالي

4.190.325

4.238.417

4.199.138

آالف الرياالت السعودية

كنسبة مئوية من اإلجمالي
الحالي

٪65.7

٪69.9

٪65.9

 30 – 1يوم

٪20.6

٪17.9

٪22.5

 60 – 31يوم

٪9.8

٪7.0

٪7.1

 90 – 61يوم

٪0.6

٪2.1

٪1.4

 180 – 91يوم

٪0.9

٪0.7

٪0.4

 + 180يوم

٪2.5

٪2.4

٪2.7

المصدر :معلومات اإلدارة
انخفضــت االســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي التــي تجــاوز موعــد اســتحقاقها أكثــر مــن  31يومــا مــن  ٪14.6فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى
 ٪12.6فــي الســنة الماليــة 2019م واســتمرت باالنخفــاض إلــى  ٪12.4فــي الســنة الماليــة 2020م ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة تركيــز
الشــركة علــى التحصيــل والــذي نتــج عنــه ً
أيضــا انخفــاض فــي مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
مصروفات البيع والتسويق
جدول  :12-6مصروفات البيع والتسويق للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م:
السنة
المالية
2018م
(المدققة)

السنة
المالية
2019م
(المدققة)

السنة
المالية
2020م
(المدققة)

التغيير
السنوي 2018م
2019 -م

التغيير
السنوي 2019م
2020 -م

معدل النمو
السنوي
المركب 2018م
2020 -م

مصروفات إنشاء
عقود

3.746

4.128

3.976

٪10.2

()٪3.7

٪3.0

أتعاب التقييم

1.990

2.282

2.668

٪14.7

٪16.9

٪15.8

عمولة مبيعات وتحويل
الملكية

2.793

2.098

2.635

()٪24.9

٪25.6

()٪2.9

مصروفات التسويق

2.565

3.627

1.250

٪41.4

()٪65.5

()٪30.2
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السعودية
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آالف الرياالت
السعودية
مصروفات تأمين
أخرى
اإلجمالي

السنة
المالية
2018م
(المدققة)

السنة
المالية
2019م
(المدققة)

السنة
المالية
2020م
(المدققة)

التغيير
السنوي
2018م2019 -م

التغيير
السنوي
2019م2020 -م

معدل النمو
السنوي
المركب
2018م2020-م

13.726

-

-

()٪100.0

ال ينطبق

()٪100.0

204

221

881

٪8.7

٪298.0

٪108.0

25.023

12.356

11.410

()٪50.6

()٪7.7

()٪32.5

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
جدول  :13-6مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
السنة المالية
2018م
(المدققة)

السنة المالية
2019م
(المدققة)

السنة
المالية
2020م
(المدققة)

التغيير
السنوي
2018م -
2019م

التغيير
السنوي
2019م -
2020م

معدل النمو
السنوي المركب
2018م 2020 -م

مصروفات إنشاء
عقود

٪1.2

٪1.3

٪1.3

0.1

()0.0

()0.1

أتعاب التقييم

٪0.6

٪0.7

٪0.9

0.1

0.1

()0.2

عمولة مبيعات
وتحويل ملكية

٪0.9

٪0.7

٪0.9

()0.2

0.2

0.0

مصروفات تسويق

٪0.8

٪1.2

٪0.4

0.4

()0.8

0.4

مصروفات تأمين

٪4.4

٪0.0

٪0.0

()4.4

-

4.4

أخرى

٪0.1

٪0.1

٪0.3

0.0

0.2

()0.2

اإلجمالي

٪7.9

٪4.0

٪3.8

()4.0

()0.2

4.2

كنسبة مئوية من
اإليرادات

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
مصروفات إنشاء عقود
تتعلــق مصروفــات إنشــاء عقــود بالعمولــة والمصروفــات المدفوعــة للبنــك العربــي الوطنــي كجــزء مــن اتفاقيــة تقاســم أربــاح الشــركة فيمــا يتعلــق
بمحفظــة الشــركة خــارج الميزانيــة العموميــة مــع البنــك العربــي الوطنــي .ارتفعــت مصروفــات إنشــاء عقــود بنســبة  ٪10.2مــن  3.7مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  4.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م نتيجــة الســداد المبكــر مــن قبــل العمــاء.
انخفضــت مصروفــات إنشــاء عقــود بنســبة  ٪3.7مــن  4.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة  2019م إلــى  4.0مليــون ريــال ســعودي فــي
الســنة الماليــة 2020م نتيجــة االنخفــاض فــي المحفظــة خــارج الميزانيــة العموميــة.
أتعاب التقييم
تتعلــق أتعــاب التقييــم بالرســوم المتعلقــة بتقييــم العقــارات ،والتــي يتــم إجراؤهــا كجــزء مــن طلبــات الحصــول علــى القــروض ،وبشــكل دوري علــى
أســاس الحاجــة .ارتفعــت رســوم التقييــم بنســبة  ٪14.7مــن  2.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  2.3مليــون ريــال ســعودي
فــي الســنة الماليــة 2019م ،واســتمرت أتعــاب التقييــم باالرتفــاع بنســبة  ٪16.9لتصــل إلــى 2.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م،
ويعــزى ذلــك إلــى الزيــادة فــي عــدد طلبــات القــروض ،إلــى جانــب التقييــم اإلضافــي للعقــارات األخــرى.
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عمولة مبيعات وتحويل ملكية
تتعلــق عمولــة المبيعــات وتحويــل الملكيــة بالعمولــة المدفوعــة علــى إنشــاءات العقــود مــن موظفــي المبيعــات .انخفضــت عمولــة تحصيــل المبيعــات
والملكيــة بنســبة  ٪24.9مــن  2.8مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  2.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م
نتيجــة إعــادة تصنيــف عمــوالت التحصيــل إلــى المصروفــات العموميــة واإلداريــة .ارتفعــت عمولــة المبيعــات وتحويــل الملكيــة بنســبة  ٪25.6لتصــل
إلــى 2.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م تماشــياً مــع النمــو فــي العمليــات التجاريــة مــن خــال زيــادة عــدد القــروض.
مصروفات تسويق
تمثــل مصروفــات التســويق المصاريــف المتعلقــة بالتســويق واإلعــان مثــل االتفاقيــات الموقعــة مــع وكاالت التســويق ومصاريــف تخــص التســويق
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي .ارتفعــت نفقــات التســويق بنســبة  ٪41.4مــن  2.6مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى 3.6
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م ويعــود ذلــك إلــى تعييــن متخصــص تســويق جديــد للتركيــز علــى زيــادة تواجــد الشــركة علــى منصــات
التواصــل االجتماعــي.
انخفضــت نفقــات التســويق بنســبة  ٪65.5لتصــل إلــى 1.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م تماشــياً مــع قــرار الشــركة بخفــض
نفقــات التســويق نتيجــة جائحــة كوفيــد  ،19-كمــا كان ذلــك مقرونــا بتعليــق األنشــطة التســويقية لمــدة  3أشــهر بنــا ًء علــى توجيهــات مــن البنــك
المركــزي الســعودي.
مصروفات التأمين
بلغــت مصروفــات التأميــن  13.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م وتــم إعــادة تصنيفهــا فــي الســنة الماليــة 2019م إلــى المصروفــات
العموميــة واإلداريــة بنــا ًء علــى طلــب المدقــق الحســابي الخارجــي
أخرى
تتألــف التكاليــف األخــرى مــن العديــد مــن العناصــر المتعلقــة بالمبيعــات لعمليــة الموافقــة االئتمانيــة .ارتفعــت التكاليــف األخــرى بنســبة  ٪8.7مــن
 204ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  221ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م .ارتفعــت التكاليــف األخــرى بنســبة
 ٪298لتصــل إلــى 881ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى طلــب معلومــات إضافيــة مــن ســمة ألغــراض
داخليــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،كانــت الزيــادة ً
أيضــا نتيجــة للمتطلبــات التشــغيلية المحدثــة لتســجيل جميــع الصفقــات الجديــدة مــع «ســجل» ،والتــي
بلغــت تكلفتهــا حوالــي  500ريــال ســعودي لــكل صفقــة.
إجمالي الزكاة وضريبة الدخل
جدول  :14-6الحركة في مخصص الشركة للزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

الرصيد في بداية السنة

6.656

36.414

27.978

مخصص الزكاة للسنة الحالية

5.987

6.946

7.970

مخصص الزكاة للسنوات السابقة

25.367

12.832

-

مخصص ضريبة الدخل للسنة الحالية

5.060

4.781

4.765

تسويات ضريبة الدخل

94

-

-

المدفوع خالل السنة

()6.750

()32.995

()16.068

الرصيد في نهاية السنة

36.414

27.978

24.645

آالف الرياالت السعودية
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مخصص الزكاة وضريبة الدخل
الــزكاة هــي ضريبــة كمــا تحددهــا الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى المســاهمين الســعوديين .تعــود
التحــركات فــي مخصــص الشــركة للــزكاة وضريبــة الدخــل بشــكل رئيســي إلــى اتفاقيــات التســوية مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك
لتســوية التقييمــات القائمــة المتعلقــة بالــزكاة للســنوات الســابقة .قبلــت الشــركة اتفاقيــة تســوية فــي فبرايــر  2019لتســوية رصيــد التقييــم المســتحق
المتعلــق بالــزكاة للســنوات الماليــة مــن  2014إلــى  2017باإلضافــة إلــى دفــع مبلــغ الــزكاة المســتحق عــن الســنة الماليــة 2018م .وافقــت الشــركة
علــى دفــع دفعــة مقدمــة بقيمــة  5.1مليــون ريــال ســعودي فــي مــارس 2019م ،ويتــم دفــع الرصيــد المتبقــي علــى  5أقســاط متســاوية للمبالــغ
المســتحقة فــي ديســمبر مــن كل عــام ،بــد ًءا مــن عــام  .2019بلــغ الرصيــد المتبقــي الــذي ســيتم دفعــه لهــذه التســوية  12.2مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر  .2020باإلضافــة إلــى ذلــك ،قبلــت الشــركة تســوية أخــرى فــي يونيــو  2019لتســوية جميــع التقييمــات المســتحقة للســنوات
الماليــة مــن 2008م إلــى 2013م والتــي بلغــت  12.8مليــون ريــال ســعودي وتــم دفعهــا إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك .بلــغ مخصــص
الــزكاة وضريبــة الدخــل  24.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر  .2020وشــمل ذلــك بشــكل أساســي مصــروف الــزكاة المحســوب علــى
أســاس قواعــد الــزكاة لشــركات التمويــل ،والتعديــات الضريبيــة المتعلقــة بالبنــود غيــر القابلــة للخصــم ،وأقســاط الــزكاة للتســويات مــع الهيئــة
العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك المتعلقــة بالســنوات الماليــة 2014م – 2017م.
الموجودات الضريبية المؤجلة للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
جدول  :15-6يوضح الجدول التالي الموجودات الضريبة المؤجلة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

الرصيد في بداية السنة

2.613

4.069

4.564

الحركة خالل الفترة

1.455

495

274

الرصيد في نهاية السنة

4.069

4.564

4.837

آالف الرياالت السعودية
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تتكــون الضريبــة المؤجلــة بشــكل أساســي مــن التــزام مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن ومخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لالســتثمارات فــي
عقــود اإليجــار التمويلــي واســتهالك الممتلــكات والمعــدات.

 2-2-6المركز المالي – قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي
جدول  :16-6قائمة المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:

آالف الرياالت السعودية

كما في  31ديسمبر
2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

الموجودات
نقد وما في حكمه

79.643

54.200

142.328

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى،
صافي

37.999

64.263

67.771

دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات

5.911

2.393

6.774

897

765

633

مستحق من أطراف ذات عالقة
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كما في  31ديسمبر
2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

893

893

893

4.190.325

4.238.416

4.199.139

أتعاب إنشاء عقود مؤجلة

29.810

25.792

22.028

عقارات أخرى

2.830

6.963

8.657

موجودات حق االستخدام

-

6.309

3.806

ممتلكات ومعدات ،صافي

4.065

4.768

5.272

موجودات ضريبية مؤجلة

4.069

4.564

4.837

موجودات غير ملموسة ،صافي

3.562

3.157

2.500

4.360.005

4.412.483

4.464.638

آالف الرياالت السعودية
استثمار
استثمارات في عقود اإليجار التمويلي ،صافي

إجمالي الموجودات
المطلوبات
ذمم دائنة

()30.938

()50.593

()8.106

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

()6.507

()9.096

()9.326

دفعات إيجار مقدمة

()7.779

()7.496

()4.397

-

()5.930

()3.842

()36.414

()27.978

()24.645

()2.824.238

()2.801.923

()2.819.884

()8.590

()9.377

()8.372

()2.914.466

()2.912.393

()2.878.571

التزامات عقود اإليجار
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
تسهيالت تمويل تورق
التزام مكافأة نهاية الخدمة
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

1.000.000

1.000.000

1.000.000

رأس المال
احتياطي نظامي

92.182

97.649

106.160

احتياطات أخرى

407

296

1.157

أرباح مبقاة

352.950

402.145

478.749

إجمالي حقوق الملكية

1.445.539

1.500.089

1.586.066

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

4.360.005

4.412.482

4.464.637
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جدول  :17-6مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:

مؤشرات األداء الرئيسية

كما في  31ديسمبر
2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2020م (المدققة)

محفظة البنك العربي الوطني خارج الميزانية
العمومية (الدفعة األولى) (ألف ريال سعودي)

115.855

96.435

80.048

محفظة البنك العربي الوطني خارج الميزانية
العمومية (الدفعة الثانية) (ألف ريال سعودي)

182.661

158.791

134.485

محفظة البنك العربي الوطني خارج الميزانية
العمومية (الدفعة الثالثة) (ألف ريال سعودي)

126.203

109.487

92.903

نسبة خدمة الدين

٪49.5

٪50.6

٪51.5

القرض مقابل القيمة

٪85.3

٪84.9

٪82.6

1.9

1.9

1.7

العائد على األصول

٪0.9

٪1.2

٪1.9

العائد على حقوق الملكية

٪2.8

٪3.6

٪5.4

الدين إلى حقوق

الملكية*

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
* يتمثــل الهيــكل التمويلــي للشــركة بــرأس المــال المدفــوع مــن الشــركاء ،باإلضافــة إلــى االقتــراض مــن البنــوك المحليــة ومثــل معــدل الديــن إلــى
حقــوق الملكيــة  1.9كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و2019م وانخفــض إلــى  1.7كمــا فــي  30ديســمبر 2020م.
نقد وما في حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة لــدى البنــوك .انخفــض النقــد ومــا فــي حكمــه مــن  79.6مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  54.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،ويرجــع ذلــك االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى الزيــادة
فــي الــزكاة وضريبــة الدخــل المدفوعــة بقيمــة  26.3مليــون ريــال ســعودي فيمــا يتعلــق بالــزكاة وضريبــة الدخــل للســنوات الســابقة ،باإلضافــة إلــى
الزيــادة فــي األنشــطة التمويليــة بقيمــة  21.9مليــون ريــال ســعودي ،مدفوعــا بالزيــادة فــي مدفوعــات التســهيالت التمويليــة للتــورق بقيمــة 101.5
مليــون ريــال ســعودي ،قابلتهــا عمليــات ســحب إضافيــة بقيمــة  83.0مليــون ريــال ســعودي ،باإلضافــة إلــى ســداد الجــزء الرئيســي مــن التزامــات
اإليجــار بقيمــة  3.5مليــون ريــال.
ارتفــع النقــد ومــا فــي حكمــة إلــى  142.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى االســتثمارات فــي
عقــود اإليجــار التمويلــي ( 96.9+مليــون ريــال ســعودي) ،وقــد تأثــر هــذا أيضــا مــن خــال البيــع للشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري فــي
نوفمبــر  2020بقيمــة  50.2مليــون ريــال ســعودي.
مصروفات مدفوعة مقدم ًا وموجودات أخرى
ارتفعــت المصروفــات المدفوعــة مقدمـاً والموجــودات األخــرى مــن  38.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  64.3مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة المدينــة نتيجــة للمبالــغ المســتحقة مــن
وزارة اإلســكان فيمــا يتعلــق بدعــم صنــدوق التنميــة العقــاري ،وهــو اســترجاع ضريبــة القيمــة المضافــة ألصحــاب المنــازل ألول مــرة.
ارتفعــت المصروفــات المدفوعــة مقد ًمــا والموجــودات األخــرى إلــى  67.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،ويعــود ذلــك بشــكل
أساســي إلــى الزيــادة فــي مطالبــات التأميــن المســتحقة نتيجــة للزيــادة فــي حــاالت الوفيــات ويعــود ذلــك إلــى أســباب طبيعيــة مــع تقــادم أعمــار
عمــاء المحفظــة.
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دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات
يمثــل حســاب الدفعــات المقدمــة إلــى مالكــي العقــارات حســاب مؤقــت للشــيكات الصــادرة للعمــاء ،لعمــاء العقــارات قيــد نقــل ســند الملكيــة.
انخفضــت الدفعــات المقدمــة إلــى مالكــي العقــارات مــن  5.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  2.4مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2019م نتيجــة ارتفــاع عــدد الشــيكات التــي تمــت تســويتها.
ارتفعــت الدفعــات المقدمــة إلــى مالكــي العقــارات إلــى  6.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،بســبب زيــادة فــي عــدد الشــيكات
التــي لــم تتــم تســويتها بعــد بســبب اســتكمال اإلجــراءات اإلداريــة.
مستحق من أطراف ذات عالقة
يتعلــق المســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة بالمبالــغ المســتحقة مــن البنــك العربــي الوطنــي المتعلقــة بالمحفظــة خــارج الميزانيــة العموميــة.
انخفــض المســتحق مــن األطــراف ذات العالقــة مــن  897ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  765ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي
 31ديســمبر 2019م ،واســتمر باالنخفــاض إلــى  633ألــف ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2020م تماشــيا مــع االنخفــاض فــي المحفظــة خــارج
الميزانيــة العموميــة مــع البنــك العربــي الوطنــي.
استثمار
بلــغ االســتثمار  893ألــف ريــال ســعودي خــال الفتــرة التاريخيــة مــن  31ديســمبر 2018م إلــى  31ديســمبر 2020م ويتعلــق كليــا باالســتثمار فــي
شــركة ســجل ،ونشــاطاتها مراقبــة وحفــظ ســجالت.
استثمارات في عقود اإليجار التمويلي
ارتفعــت االســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي بقيمــة  48.1مليــون ريــال ســعودي مــن  4.2مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م
إلــى  4.2مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م نتيجــة الزيــادة فــي عمليــات إنشــاء عقــود جديــدة تماشــياً مــع جهــود الشــركة لتوســيع
محفظــة الميزانيــة العموميــة.
انخفضــت االســتثمارات فــي عقــود التأجيــر التمويلــي بقيمــة  39.3مليــون ريــال ســعودي إلــى  4.2مليــار ريــال ســعودي كمــا في  31ديســمبر 2020م،
ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى بيــع محفظــة للشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري فــي نوفمبــر 2020م بقيمــة  50.2مليــون ريال ســعودي.
أتعاب إنشاء عقود مؤجلة
تتعلــق أتعــاب إنشــاء العقــود المؤجلــة بالجــزء المؤجــل مــن رســوم العقــد الــذي يتــم دفعــه عنــد تقديــم طلــب عبــر قنــاة البنــك العربــي الوطنــي .يتــم
إطفــاء هــذه الرســوم علــى أســاس شــهري علــى مــدى عمــر القــرض بمجــرد صــرف مبلــغ القــرض.
انخفضــت أتعــاب إنشــاء العقــود المؤجلــة مــن  29.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  25.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 31ديســمبر 2019م ،واســتمرت باالنخفــاض إلــى  22.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،نتيجــة النخفــاض عــدد اإلنشــاءات
الجديــدة خــال الفتــرة التاريخيــة.
عقارات أخرى
تتعلــق العقــارات األخــرى بالعقــارات التــي تمــت إعــادة حيازتهــا بالكامــل مــن العمــاء مــن خــال المحاكــم أو بموجــب اتفاقيــات متبادلــة .تقــوم
الشــركة بتمويــل هــذه العقــارات مــرة أخــرى ،وبعــد ذلــك يتــم تحويــل هــذا الحســاب إلــى اســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي .ارتفعــت العقــارات
األخــرى مــن  2.8مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  7.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،واســتمرت باالرتفــاع
إلــى  8.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،وذلــك نتيجــة االرتفــاع فــي عــدد العقــارات التــي تمــت إعــادة حيازتهــا خــال الفتــرة
التاريخيــة.
موجودات حق االستخدام
بلغــت موجــودات حــق االســتخدام  6.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،وانخفضــت إلــى  3.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2020م نتيجــة تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16والــذي تــم تطبيقــه ابتــداء مــن  1ينايــر 2019م.
ممتلكات ومعدات
ارتفعــت الممتلــكات والمعــدات مــن  4.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  4.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
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2019م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى اإلضافــات فــي أجهــزة الحاســب اآللــي بقيمــة  739ألــف ريــال ســعودي واألعمــال قيــد التنفيــذ بقيمــة 449
ألــف ريــال ســعودي تماشــياً مــع جهــود الشــركة لتحســين وتعديــل أنظمــة المعلومــات الداخليــة.
ارتفعــت الممتلــكات والمعــدات إلــى  5.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى اإلضافــات فــي أجهــزة
الحاســب اآللــي بقيمــة  969ألــف ريــال ســعودي نتيجــة إلرشــادات جديــدة حــول بروتوكــوالت األمــن الســيبراني .تضمنــت النفقــات الرأســمالية
ألجهــزة الكمبيوتــر فــي الســنة الماليــة 2020م أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة ومعــدات الكمبيوتــر األخــرى لتســهيل االنتقــال إلــى العمــل عــن بُعــد أثنــاء
فتــرات اإلغــاق التــام علــى خلفيــة جائحــة كوفيــد.19-
موجودات ضريبية مؤجلة
ارتفعــت موجــودات الضريبــة المؤجلــة مــن  4.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  4.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2019م ،واســتمرت باالرتفــاع إلــى  4.8مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2020م تماشــيا مــع التــزام مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن
ومخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لالســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي واســتهالك الممتلــكات والمعــدات.
موجودات غير ملموسة
تتعلــق الموجــودات الغيــر ملموســة ببرمجيــات الشــركة وبرامجهــا بمــا فــي ذلــك نظــام تخطيــط مــوارد المؤسســات .وأنظمــة االكتتــاب الداخلــي.
انخفضــت الموجــودات غيــر الملموســة مــن  3.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  3.2مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر
2019م ،واســتمرت باالنخفــاض إلــى  2.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع فــي رســوم
اإلطفــاء ،باإلضافــة إلــى االنخفــاض فــي اإلضافــات.
ذمم دائنة
تتعلــق الذمــم الدائنــة بشــكل أساســي بالمبالــغ المســتحقة لــوزارة اإلســكان ،نتيجــة لمبــادرة وزارة اإلســكان لتشــجيع ملكيــة المنــازل مــن خــال
الوحــدات الجاهــزة .قامــت وزارة اإلســكان بشــراء قطعــة أرض كبيــرة ولــم تتمكــن مــن إنهــاء صكــوك الملكيــة عنــد تقســيمها إلــى قطــع أراضــي
للعمــاء ،وبنــاء علــى ذلــك ،طلبــت وزارة اإلســكان مــن الشــركة االمتنــاع عــن صــرف المبالــغ المســتحقة حتــى تتــم معالجــة ســندات الملكيــة وتحويلهــا
بنجــاح.
ارتفعــت الذمــم الدائنــة مــن  30.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  50.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م
ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى العقــارات اإلضافيــة الممولــة بــدون ســندات ملكيــة.
انخفضــت الذمــم الدائنــة لتصــل إلــى 8.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،نتيجــة تســوية عمليــات نقــل ســند الملكيــة ،ممــا أدى
إلــى تحويــل  40مليــون ريــال ســعودي إلــى وزارة اإلســكان فــي أكتوبــر 2020م.
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
ارتفعــت المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات األخــرى مــن  6.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  9.1مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة رســوم التأميــن المتراكمــة بقيمــة  1.4مليــون ريــال ســعودي ،والتــي تتعلــق
برســوم التأميــن الطبــي التــي تمــت تســويتها الح ًقــا فــي العــام التالــي.
ارتفعــت المصاريــف المســتحقة والمطلوبــات األخــرى إلــى  9.3مليــون ريــال ســعودي نتيجــة الزيــادة فــي المصاريــف المتعلقــة بالموظفيــن ،تماشــيا
مــع الزيــادة فــي عــدد الموظفيــن.
دفعات إيجار مقدمة
تتعلــق دفعــات اإليجــار المقدمــة بالتســويات المبكــرة التــي قــام بهــا العمــاء ولــم يتــم تصفيتهــا بحلــول نهايــة العــام .انخفضــت دفعــات اإليجــار
المقدمــة مــن  7.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  7.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،واســتمرت
باالنخفــاض إلــى  4.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى الفــروق بالتوقيــت بيــن اســتالم التســوية
ومعالجتهــا ،باإلضافــة إلــى زيــادة الكفــاءات التشــغيلية التــي حققتهــا الشــركة.
التزامات عقود اإليجار
بلغــت التزامــات عقــود اإليجــار  5.9مليــون ريــال ســعودي و  3.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م و  31ديســمبر 2020م ،علــى
التوالــي ،نتيجــة تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16ابتــداء مــن  1ينايــر 2019م.
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مخصص الزكاة وضريبة الدخل
انخفــض مخصــص الــزكاة والضريبــة مــن  36.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  28.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2019م ،واســتمر باالنخفــاض إلــى  24.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م نتيجــة انخفــاض مخصــص الــزكاة للســنوات
الســابقة ( 25.3-مليــون ريــال ســعودي) خــال الفتــرة التاريخيــة مــن 2018م إلــى 2020م.
تسهيالت تمويل التورق
تتعلــق تســهيالت التــورق بشــكل أساســي بتســهيالت التمويــل مــن البنــك العربــي الوطنــي .قــد قامــت الشــركة بوضــع اســتراتيجية لالســتفادة مــن
التســهيالت مــن المقرضيــن اآلخريــن لتقليــل االعتمــاد علــى البنــك العربــي الوطنــي .اســتقرت تســهيالت تمويــل التــورق نســبيا علــى  2.8مليــار ريــال
ســعودي طــوال الفتــرة مــن  31ديســمبر 2018م إلــى  31ديســمبر 2020م.
التزام مكافأة نهاية الخدمة
يتــم احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة بنــا ًء علــى دراســة اكتواريــة مســتقلة وف ًقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي  .19ارتفــع التــزام مكافــأة نهايــة الخدمــة
مــن  8.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  9.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م تماشــيا مــع ارتفــاع عــدد
الموظفيــن مــن  127إلــى  151موظــف.
انخفــض التــزام مكافــأة نهايــة الخدمــة إلــى  8.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،نتيجــة تســوية بعــض التزامــات الموظفيــن
الذيــن تــم إنهــاء تعاقدهــم مــع الشــركة.
حقوق الملكية
ارتفــع إجمالــي حقــوق الملكيــة مــن  1.4مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  1.5مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2019م تماشــيا مــع االرتفــاع فــي األربــاح المبقــاة ( 49.2+مليــون ريــال ســعودي) نتيجــة الرتفــاع صافــي الدخــل.
ارتفــع إجمالــي حقــوق الملكيــة إلــى  1.6مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م نتيجــة االرتفــاع فــي األربــاح المبقــاة ( 76.6+مليــون
ريــال ســعودي) تماشــيا مــع االرتفــاع فــي صافــي الدخــل.
نقد وما في حكمه
جدول  :18-6النقد وما في حكمه للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

18

23

22

الحسابات الجارية لدى البنك

79.626

54.177

142.306

اإلجمالي

79.643

54.200

142.328

آالف الرياالت السعودية
نقد في الصندوق

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنك.
انخفــض النقــد ومــا فــي حكمــه مــن  79.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  54.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2019م نتيجــة االنخفــاض فــي النقــد الناتــج مــن األنشــطة التمويليــة مــن  59.6مليــون ريــال ســعودي إلــى  3.4مليــون ريــال ســعودي بســبب زيــادة
مدفوعــات الــزكاة وضريبــة الدخــل مــن  6.8مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى  33.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م متعلقــة بشــكل
أساســي بالــزكاة وضريبــة الدخــل للســنوات الســابقة .باإلضافــة إلــى الزيــادة فــي المصروفــات المدفوعــة مقدمــا والموجــودات األخــرى نتيجــة
االرتفــاع فــي ضريبــة القيمــة المضافــة المدينــة بســبب توقيــت تســوية رصيــد ضريبــة القيمــة المضافــة.
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ارتفــع النقــد ومــا فــي حكمــه إلــى  142.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ويرجــع هــذا االرتفــاع إلــى زيــادة النقــد الناتــج عــن
األنشــطة التشــغيلية مــن  3.4مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م إلــى  75.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ،نتيجــة التغيــرات فــي رأس
المــال العامــل والتــي تضمنــت زيــادة االســتثمارات فــي عقــود التأجيــر التمويلــي والتــي تضمنــت بيــع محفظــة بمبلــغ  50.2مليــون ريــال ســعودي
فــي نوفمبــر 2020م .باإلضافــة إلــى انخفــاض الــزكاة وضريبــة الدخــل للســنوات الســابقة نتيجــة التســويات التــي قامــت بهــا الشــركة لهيئــة الــزكاة
والدخــل.
مصروفات مدفوعة مقدم ًا وموجودات أخرى ،صافي
جدول  :19-6المصروفات المدفوعة مقدما والموجودات األخرى للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
آالف الرياالت السعودية

كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

مطالبات تأمين مستحقة على حاالت
الوفاة في عقود اإليجار التمويلي،
صافي

25.171

24.014

34.459

ضريبة قيمة مضافة مدينة

8.366

22.791

12.412

مطالبات قانونية

1.018

1.018

8.863

ضريبة مقدمة

3.461

3.783

3.850

أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدماً
(بنك الخليج الدولي)

1.538

863

3.511

مستحق من صندوق التنمية العقارية

-

9.355

2.882

844

451

1.098

أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدماً
(مؤسسة التمويل الدولية)

1.723

1.410

1.097

تأمين مدفوع مقدماً

3.686

43

1.092

-

718

419

144

131

133

4.663

-

-

إيجار مدفوع مقدما

562

-

-

أخرى

43

1.181

1.169

51.219

65.757

70.984

صيانة برامج مدفوعة مقدماً

رسوم تسجيل الشركة السعودية لتسجيل
عقود اإليجار التمويلي
سلف موظفين وذمم مدينة
مصروفات فائدة مدفوعة مقدماً -
مؤسسة التمويل الدولية

خسائر االئتمان المتوقعة من مطالبات
التامين المستحقة على عقود (إجارة)
الغير نشطة

()12.201

-
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كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

مخصص مطالبة قانونية

()1.018

()1.494

()3.213

اإلجمالي

37.999

64.263

67.771

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
تتكون مطالبات تأمين مستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار ،صافي مما يلي:
جدول  :20-6مطالبات تأمين مستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

مطالبات تأمين مستحقة على حاالت
الوفاة في عقود اإليجار

25.171

36.112

49.854

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

()12.201

()12.098

()15.395

مطالبات تأمين مستحقة على حاالت
الوفاة في عقود اإليجار ،صافي

12.970

24.014

34.459

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
مطالبات تأمين مستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار التمويلي
تتعلــق مطالبــات التأميــن المســتحقة بحــاالت الوفــاة فــي عقــود اإليجــار التمويلــي بمطالبــات التأميــن المتعلقــة بالعمــاء المتوفيــن .تقــوم الشــركة
بإغــاق القــرض عنــد إشــعار الشــركة بحالــة الوفــاة وتحويــل االســتثمار المســتحق فــي التأجيــر التمويلــي إلــى مســتحقات مطالبــات التأميــن .عنــد
تســوية مطالبــة التأميــن ،تقــوم الشــركة بنقــل ســند ملكيــة العقــار إلــى عائلــة العميــل المتوفــي.
ارتفعــت مطالبــات التأميــن المســتحقة بحــاالت الوفــاة فــي عقــود اإليجــار التمويلــي مــن  13.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م
إلــى  24.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،واســتمرت باالرتفــاع إلــى  34.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م
نتيجــة أســباب طبيعيــة مــن خــال تقــادم المحفظــة ،وبالتالــي تقــادم أعمــار بعــض عمــاء الشــركة.
ضريبة قيمة مضافة مدينة
تتعلــق ضريبــة القيمــة المضافــة المدينــة بالمبلــغ المســتحق مــن وزارة اإلســكان وف ًقــا لبرنامــج دعــم صنــدوق التنميــة العقــاري الســترداد مبلــغ
ضريبــة القيمــة المضافــة ألصحــاب المنــازل ألول مــرة .كانــت الشــركة تقــوم ســابقا بدفــع ضريبــة القيمــة المضافــة واســتردادها من وزارة اإلســكان.
وقــد تغيــر ذلــك بعــد تطبيــق ضريبــة المعامــات العقاريــة بــدالً مــن ضريبــة القيمــة المضافــة فــي أكتوبــر  ،2020حيــث يتــم تســجيل العقــار مباشــر ًة
فــي الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك ويتــم التنــازل عــن مبلــغ ضريبــة القيمــة المضافــة مباشــر ًة لطلبــات مالــك المنــزل ألول مــرة .يتــم
إطفــاء حســاب ضريبــة القيمــة المضافــة عنــد اســتالم األرصــدة المســتحقة.
ارتفعــت ضريبــة القيمــة المضافــة المدينــة مــن  8.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  22.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 31ديســمبر 2019م بســبب توقيــت تســوية رصيــد ضريبــة القيمــة المضافــة.
انخفضــت مســتحقات ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى  12.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م بســبب الفــروق فــي توقيــت التســوية
مــن قبــل وزارة اإلســكان ،باإلضافــة إلــى تطبيــق ضريبــة المعامــات العقاريــة فــي أكتوبــر .2020
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مطالبات قانونية
تتعلــق المطالبــات القانونيــة بالمطالبــات تحــت التســوية .بلغــت المطالبــات القانونيــة  1.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و
 31ديســمبر 2019م .ويتعلــق المبلــغ بادعــاء قانونــي تــم رفعــه ألول مــرة فــي عــام 2010م متعلقــا بقضيــة فــي مكــة ،ولــم يكــن هنــاك أي تقــدم فــي
هــذه الدعــوى.
ارتفعــت المطالبــات القانونيــة إلــى  8.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م بســبب الحجــز اإلضافــي للعقــارات التــي تمــت إعــادة
حيــازة ملكيتهــا مــن العمــاء ولكنهــا ال تــزال قيــد اإلجــراءات القانونيــة .لذلــك ،ال يمكــن إجــراء أي معامــات بخصــوص هــذه الممتلــكات حتــى تقــوم
المحكمــة بإصــدار قرارهــا.
ضريبة مقدمة
تتعلــق الضريبــة المقدمــة بمدفوعــات يتــم ســدادها علــى أســاس ربــع ســنوي بنــا ًء علــى دخــل الشــركة فــي العــام الســابق ووف ًقــا لقانــون ضريبــة الدخل
للشــركات ذات المســاهمات األجنبية.
ارتفعــت الضريبــة المقدمــة مــن  3.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  3.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م
تماشـ ًيا مــع دخــل الشــركة فــي العــام الســابق .اســتمرت الضريبــة المقدمــة باالرتفــاع إلــى  3.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م
بســبب الزيــادة فــي الدخــل خــال الفتــرة التاريخيــة.
أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدم ًا (بنك الخليج الدولي)
تتعلــق أتعــاب تســهيالت التمويــل المدفوعــة مقدم ـاً بالمبلــغ غيــر المطفــأ للرســوم المقدمــة وف ًقــا لالتفاقيــة المبرمــة مــع بنــك الخليــج الدولــي.
انخفضــت أتعــاب تســهيالت التمويــل المدفوعــة مقدمـاً مــن  1.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  863ألــف ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2019م نتيجــة إطفــاء الرســوم المدفوعــة مســب ًقا.
ارتفعــت أتعــاب تســهيالت التمويــل المدفوعــة مقدمــاً إلــى  3.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ويعــود ذلــك إلــى تجديــد
التســهيالت مــع البنــك لمــدة  5ســنوات إضافيــة.
مستحق من صندوق التنمية العقارية
يتعلــق المســتحق مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة بالدفعــات المقدمــة للعقــارات التــي دفعتهــا الشــركة مقد ًمــا وف ًقــا لمبــادرة صنــدوق التنميــة العقاريــة
لتشــجيع ملكيــة المنــازل مــن خــال دعــم الدفعــات المقدمــة .تســترد الدفعــات المقدمــة نيابــة عــن العمــاء مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة.
بلــغ الرصيــد المســتحق مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة  9.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م نتيجــة الزيــادة فــي القــروض
المدعومــة مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة خــال الفتــرة .انخفــض المســتحق مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة إلــى  2.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 31ديســمبر 2020م نتيجــة تســوية بعــض األرصــدة مــن قبــل صنــدوق التنميــة العقاريــة ،باإلضافــة إلــى وقــف برنامــج الدعــم .تجــدر اإلشــارة بــأن
صنــدوق التنميــة العقاريــة قــام بســداد دفعــات مقدمــة تصــل إلــى  140ألــف ريــال ســعودي لــكل عميــل.
صيانة برامج مدفوعة مقدم ًا
تتعلــق تكاليــف صيانــة برامــج مدفوعــة مقدمــا بعقــود الصيانــة الســنوية المبرمــة مــع بائعــي النظــام .انخفضــت الصيانــة للبرامــج المدفوعــة مقدمـاً
مــن  844ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  451ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م نتيجــة إتمــام عقديــن صيانــة
خــال الفتــرة ذاتهــا.
ارتفعــت الصيانــة للبرامــج المدفوعــة مقدمـاً إلــى  1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م نتيجــة قيــام الشــركة بتوقيــع عقــود صيانــة
جديــدة تماشــيا مــع التعديــات المســتمرة فــي النظــام.
أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدم ًا (مؤسسة التمويل الدولية)
تتعلــق أتعــاب تســهيالت التمويــل المدفوعــة مقدمــاً بالرصيــد غيــر المطفــأ للرســوم المقدمــة وف ًقــا لالتفاقيــة المبرمــة مــع مؤسســة التمويــل
الدوليــة.
انخفضــت أتعــاب تســهيالت التمويــل المدفوعــة مقدمـاً مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة مــن  1.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م
إلــى  1.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،واســتمرت باالنخفــاض إلــى  1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م
نتيجــة إطفــاء الرســوم المدفوعــة مســب ًقا.
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تأمين مدفوع مقدم ًا
تدفــع الشــركة قســط التأميــن مقد ًمــا علــى أســاس شــهري بنــا ًء علــى المحفظــة المتوقعــة للشــهر القــادم .وهــذا بســبب التكــرار المرتفــع نســب ًيا
للمدفوعــات ،فــإن التأميــن المدفــوع مقد ًمــا يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى توقيــت الدفــع.
انخفــض التأميــن المدفــوع مقدمـاً مــن  3.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  43ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2019م ،ثــم ارتفــع إلــى  1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م نتيجــة توقيــت دفــع قســط التأميــن.
رسوم تسجيل الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي
انخفضــت رســوم تســجيل الشــركة الســعودية لتســجيل عقــود اإليجــار التمويلــي مــن  718ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م إلــى 419
ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م نتيجــة انخفــاض الرصيــد المســتحق فــي نهايــة الســنة الماليــة 2020م.
سلف موظفين وذمم دائنة
استقر سلف الموظفين والذمم الدائنة نسبيا عند  135ألف ريال سعودي خالل الفترة التاريخية.
مصروفات فائدة مدفوعة مقدم ًا  -مؤسسة التمويل الدولية
بلغــت مصروفــات الفائــدة المدفوعــة مقدمــا  4.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م نتيجــة لســداد دفعــة مقدمــة لجــزء الفائــدة
مــن التســهيل الــذي تــم إطفــاؤه.
إيجار مدفوع مقدما
بلغ اإليجار المدفوع مقدماً  562ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م نتيجة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية .16
أخرى
تتعلق المدفوعات المقدمة األخرى من الفوائد المدفوعة مسبقا ورسوم المعالجة والتقييم.
ارتفعــت المدفوعــات المقدمــة األخــرى مــن  48ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  1.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2019م نتيجــة االرتفــاع فــي المدفوعــات لرســوم المعالجــة والتقييــم والمصاريــف األخــرى تماشــيا مــع الزيــادة في إنشــاءات القروض.
بقت المدفوعات المقدمة األخرى مستقرة نسبيا عند 1.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من مطالبات التامين المستحقة على عقود (إجارة) الغير نشطة
تقــوم الشــركة بإثبــات مخصــص بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لالســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي ومطالبــات تأميــن مســتحقة علــى حــاالت
الوفــاة فــي عقــود اإليجــار التمويلــي غيــر النشــطة .بلــغ مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن مطالبــات التاميــن المســتحقة علــى عقــود (إجــارة)
الغيــر نشــطة  12.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م.
مخصص مطالبة قانونية
يتعلــق مخصــص مطالبــة قانونيــة بمخصــص القضايــا القانونيــة الجاريــة .بلــغ مخصــص المطالبــة القانونيــة  1.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2018م المتعلــق بالقضيــة القانونيــة فــي مكــة المكرمــة ،وارتفــع إلــى  1.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م بســبب قضيــة
قانونيــة إضافيــة .ارتفــع مخصــص المطالبــات القانونيــة إلــى  3.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م نتيجــة دعــوى قانونيــة ضــد
مالــك العقــار الســابق تتعلــق باكتشــاف المالــك الجديــد أضــرارا بالعقــار بعــد تحويلــه.
مستحق من أطراف ذات عالقة
وفق ـاً لمعيــار المحاســبة الدولــي « 24اإلفصاحــات عــن الطــرف ذي العالقــة» ،يتــم اعتبــار األطــراف علــى أنهــا أطــراف ذات عالقــة إذا كان ألحــد
األطــراف القــدرة علــى الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو ممارســة التأثيــر الهــام علــى الطــرف اآلخــر عنــد اتخــاذ القــرارات الماليــة والتشــغيلية.
عنــد تقييــم عالقــة كل طــرف ذو عالقــة محتمــل يوجــه االنتبــاه إلــى جوهــر العالقــة وليــس مجــرد الشــكل القانونــي .قــد تدخــل األطــراف ذات
العالقــة فــي معامــات ال تدخــل فيهــا األطــراف غيــر ذات العالقــة ،أيضـاً ،قــد ال تتــم المعامــات بيــن األطــراف ذات العالقــة بالشــروط واألحــكام
والمبالــغ نفســها التــي تتــم بهــا بيــن األطــراف غيــر ذات العالقــة.
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يعتبــر المســاهمون بالشــركة وجميــع شــركاتهم الشــقيقة أطراف ـاً ذات عالقــة بالشــركة .تتعامــل الشــركة خــال الســياق االعتيــادي لألعمــال مــع
األطــراف ذات العالقــة علــى أســاس أســعار وشــروط معتمــدة مــن إدارة الشــركة وعلــى أســاس متفــق عليــه مــع هــذه األطــراف ذات العالقــة:
جدول  :21-6األطراف ذات عالقة للشركة كما في  31ديسمبر 2020م:
العالقة

االسم
البنك العربي الوطني

مساهم

شركة دار األركان للتطوير العقاري

مساهم

مؤسسة التمويل الدولية

مساهم

شركة مملكة التقسيط للتجارة

مساهم

شركة ثروات األصول العقارية

شركة شقيقة

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
وفيما يلي المعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة:
جدول  :22-6المعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
( المدققة )

أعباء تمويل تورق – البنك العربي
الوطني

109.899

103.241

62.159

وحدة سكنية مشتراة (شركة دار
األركان)

-

20.039

16.836

أتعاب خدمات ،صافي

10.156

8.783

7.298

أعباء تمويل تورق – مؤسسة
التمويل الدولية

8.794

10.059

6.317

أتعاب إنشاء العقود المؤجلة

1.119

109

212

إيجار محمل من شركة شقيقة

1.882

2.180

2.180

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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فيما يلي تفاصيل أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر:
جدول  :23-6تفاصيل أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
آالف الرياالت السعودية

كما في  31ديسمبر
2018م (المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

قرض مستلم من مساهم – البنك العربي
الوطني

2.216.982

1.900.010

1.832.299

قرض مستلم من مساهم – مؤسسة
التمويل الدولية

187.500

172.186

140.785

أتعاب إنشاء العقود المؤجلة

29.810

25.792

22.028

أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدما
(مؤسسة التمويل الدولية)

1.723

1.410

1.097

مستحق من طرف ذو عالقة متعلق
بأتعاب خدمات (البنك العربي الوطني)

897

765

633

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
مكافأة موظفي اإلدارة العليا
موظفــو اإلدارة العليــا هــم األشــخاص الذيــن يملكــون الســلطة ويتحملــون مســؤولية التخطيــط والتوجيــه والرقابــة علــى أنشــطة الشــركة .يتكــون
موظفــي اإلدارة العليــا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة (بمــن فيهــم أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن) والموظفيــن األساســيين
المختاريــن الذيــن يســتوفون الضوابــط المبينــة أعــاه.
أفــراد العائلــة المقربيــن مــن موظفــي اإلدارة العليــا هــم أفــراد العائلــة الذيــن متوقــع أن يكــون لهــم تأثيــر أو يخضعــون لتأثيــر موظفــي اإلدارة العليــا
عنــد تعاملهــم مــع الشــركة .قــد يشــمل أفــراد العائلــة المقربيــن الشــركاء المحلييــن وأبنــاء موظفــي اإلدارة العليــا وأبنــاء الشــريك المحلــي لموظفــي
اإلدارة العليــا والوالديــن واألجــداد واألخــوة واألخــوات واألحفــاد وغيرهــم مــن المعاليــن التابعيــن لموظفــي اإلدارة العليــا والشــريك المحلــي لموظفــي
اإلدارة العليــا.
فيما يلي تفاصيل مكافأة موظفي اإلدارة العليا بالشركة:
جدول  :24-6مكافأة موظفي اإلدارة العليا بالشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

3.215

2.109

2.546

مكافأة نهاية الخدمة

273

176

581

بدالت أخرى

960

800

1.733

آالف الرياالت السعودية
رواتب

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م

phone

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

155

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

استثمارات في عقود اإليجار التمويلي ،صافي
جدول  :25-6استثمارات في عقود اإليجار التمويلي للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:

آالف الرياالت السعودية

كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

الحد األدنى لدفعات اإليجار
6.515.281

6.627.878

6.486.242

عقود إيجار نشطة
عقود إيجار غير نشطة

317.694

292.443

180.698

إجمالي االستثمارات في عقود اإليجار
التمويلي

6.832.975

6.920.320

6.666.941

يخصم :إيرادات تمويلية غير مكتسبة

()2.575.750

()2.603.678

()2.385.372

االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي
قبل االنخفاض في القيمة

4.257.225

4.316.642

4.281.569

يخصم :مخصص خسائر ائتمانية
متوقعة

()66.900

()78.226

()82.430

صافي االستثمارات في عقود اإليجار
التمويلي

4.190.325

4.238.416

4.199.139

يخصم :الجزء المتداول

()262.693

()272.352

()283.570

يخصم :ذمم عقود اإليجار التمويلي
المستحقة

()40.099

()42.143

()42.285

3.887.533

3.923.921

3.873.283

الجزء غير المتداول

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
فيما يلي بيان بالحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات كما في  31ديسمبر:
جدول :26-6بيان الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

الرصيد في بداية السنة

35.711

66.900

78.226

المحمل للسنة ،بالصافي

31.189

11.327

4.204

الرصيد في نهاية السنة

66.900

78.226

82.430

آالف الرياالت السعودية
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إن الجودة االئتمانية لالستثمارات في عقود اإليجار التمويلي هي كما يلي:
جدول  :27-6الجودة االئتمانية لالستثمارات في عقود اإليجار التمويلي كما في  31ديسمبر 2020م:

آالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر غير منخفضة
القيمة االئتمانية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر منخفضة
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

3.623.424

382.231

275.913

4.281.569

()2.155

()13.008

()67.267

()82.430

3.621.269

369.233

208.646

4.199.139

إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
جدول  :28-6الجودة االئتمانية لالستثمارات في عقود اإليجار التمويلي كما في  31ديسمبر 2019م:

آالف الرياالت السعودية

إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى  12شهرا

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر غير منخفضة
القيمة االئتمانية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر منخفضة
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

3.680.819

438.007

197.816

4.316.642

()987

()28.117

()49.119

()78.226

3.679.823

409.889

148.697

4.328.416

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
جدول  :29-6الجودة االئتمانية لالستثمارات في عقود اإليجار التمويلي كما في  31ديسمبر 2018م:

آالف الرياالت السعودية

إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر غير منخفضة
القيمة االئتمانية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر منخفضة
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

3.520.022

469.194

268.009

4.257.225

()1.573

()10.169

()55.157

()66.900

3.518.449

459.025

212.852

4.190.325
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فيما يلي تاريخ استحقاق دفعات اإليجار:
جدول  :30-6تاريخ استحقاق دفعات اإليجار كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر
2018م (المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

خالل سنة واحدة

302.792

314.495

325.855

السنة الثانية

270.292

280.561

292.272

السنة الثالثة

277.120

288.468

296.323

السنة الرابعة

282.973

292.214

293.994

السنة الخامسة وما بعدها

3.124.048

3.140.905

3.073.022

اإلجمالي

4.257.225

4.316.642

4.281.569

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ارتفــع صافــي االســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي مــن  4.2مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  4.3مليــار ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2019م يرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة جهــود الشــركة لتوســيع محفظتهــا ممــا نتــج عنــه عمليــات إنشــاء عقــود جديــدة
بقيمــة  451.4مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2019م.
اســتقر صافــي االســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي نســب ًيا عنــد  4.3مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،ويعــود ذلــك إلــى
الزيــادة المســتمرة فــي جهــود الشــركة لتنميــة محفظتهــا رغــم جائحــة كوفيــد ،19-ممــا أدى إلــى عمليــات إنشــاء عقــود جديــدة بقيمــة  464.7مليــون
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م.
أتعاب إنشاء العقود المؤجلة
جدول  :31-6أتعاب إنشاء العقود المؤجلة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر
2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
(المدققة)
2020م

أتعاب إنشاء عقود مؤجلة

29.810

25.792

22.028

ناقصاً :الجزء المتداول

()3.137

()2.908

()2.654

الجزء غير المتداول

26.673

22.883

19.373

آالف الرياالت السعودية

فيما يلي بيان بالحركة في أتعاب إنشاء العقود المؤجلة:
في بداية السنة

32.437

29.810

25.792

أتعاب إنشاء العقود المتكبدة والمدفوعة للسنة

1.119

109

212

أتعاب إنشاء العقود المحملة للسنة

()3.746

()4.128

()3.976

في نهاية السنة

29.810

25.792

22.028
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تتعلــق أتعــاب إنشــاء العقــود المؤجلــة برســوم العمولــة البالغــة  ٪2والمســتحقة عنــد إنشــاء عقــود القــروض مــن خــال قنــاة البنــك العربــي الوطنــي.
ويتــم الح ًقــا إطفــاء رســوم اإلنشــاء المؤجلــة علــى مــدى عمــر القــرض .انخفضــت أتعــاب إنشــاء العقــود مــن  29.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 31ديســمبر 2018م إلــى  25.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،وإلــى  22.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م
نتيجــة إطفــاء الرصيــد بمــا يتماشــى مــع التقــادم لمحفظــة البنــك العربــي الوطنــي ،ويعــود ذلــك أيضــا إلــى جهــود الشــركة للتحــول بعيــدا عــن قنــاة
البنــك العربــي الوطنــي لتقليــل االعتمــاد علــى مســاهمها الرئيســي.
بلغــت القــروض الناشــئة عــن الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن مــن خــال قنواتهــا الخاصــة  ٪99مــن إجمالــي المحفظــة خــال الســنة الماليــة
 .2020تشــهد الشــركة تغييــر فــي محفظتهــا لتقليــل القــروض التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال البنــك العربــي الوطنــي (والتــي تعتبــر قــروض
قديمــة) ،حيــث طــورت الشــركة عملياتهــا لتصبــح أكثــر اســتقاللية عــن البنــك العربــي الوطنــي ومــن المتوقــع أن يتــم إطفــاء الرصيــد حتــى  0فــي
المســتقبل.
عقارات أخرى
جدول  :32-6العقارات األخرى للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2020م (المدققة)

في بداية السنة

1.080

2.830

6.963

استعادة ملكية خالل السنة

1.750

4.134

11.172

مباعة خالل السنة

-

-

()4.622

خسائر االنخفاض في القيمة

-

-

()4.857

2.830

6.963

8.657

آالف الرياالت السعودية

في نهاية السنة

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
تتعلــق العقــارات األخــرى بالممتلــكات التــي تمــت إعــادة حيازتهــا مــن العمــاء مــن خــال اإلجــراءات القانونيــة أو بموجــب اتفاقيــات متبادلــة بيــن
العميــل والشــركة .تنــوي الشــركة إعــادة بيــع هــذه العقــارات مــن أجــل تحويلهــا إلــى صافــي اســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي علــى رصيدهــا.
يتــم إعــادة تقييــم هــذه العقــارات علــى أســاس ســنوي لتقديــر القيمــة الســوقية قبــل تمويــل العقــار.
ارتفعــت العقــارات األخــرى مــن  2.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  7.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م،
ويعــود ذلــك إلــى إعــادة  5عقــارات خــال الســنة بقيمــة  4.1مليــون ريــال ســعودي ،وعــدم تمويــل أي عقــارات أخــرى خــال العــام.
ارتفعــت العقــارات األخــرى إلــى  8.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م نتيجــة إعــادة  7عقــارات بقيمــة  11.1مليــون ريــال ســعودي
خــال الســنة .قابــل ذلــك بيــع عقــارات خــال الســنة بقيمــة  4.6مليــون ريــال ســعودي وتــم تحويلهــا إلــى صافــي اســتثمارات فــي عقــود اإليجــار
التمويلــي .بلغــت خســائر االنخفــاض فــي القيمــة  4.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،وتعلقــت بانخفــاض القيمــة الســوقية
للممتلــكات المعــاد حيازتهــا .مــن المتوقــع أن تســترد الشــركة القيمــة الســوقية لهــذه العقــارات فــي المســتقبل.
حق استخدام األصول والموجودات
جدول  :33-6حق استخدام األصول والموجودات للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
آالف الرياالت السعودية
موجودات حق االستخدام 1 ،يناير 2019م
إضافات خالل السنة
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الرياض

الدمام

جدة

اإلجمالي

5.125

-

2.165

7.290

541

1.024

-

1.565
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الرياض

الدمام

جدة

اإلجمالي

آالف الرياالت السعودية

()1.829

()285

()433

()2.546

3.838

740

1.732

6.309

إضافات خالل السنة

228

-

-

228

االستهالك المتراكم

()1.957

()341

()433

()2.731

2.108

398

1.299

3.806

االستهالك المتراكم
موجودات حق االستخدام 31 ،ديسمبر 2019م

موجودات حق االستخدام 31 ،ديسمبر 2020م

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
أبرمــت الشــركة  3عقــود إيجــار مــع مؤجريــن مختلفيــن بــدأت منــذ العــام المالــي 2019م ،وتعلقــت بشــكل أساســي بالمكتــب الرئيســي فــي الريــاض
وفرعيــن فــي الدمــام وجــدة .بلــغ حــق اســتخدام األصــول والموجــودات  6.3مليــون ريــال ســعودي و  3.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2019م و2020م علــى التوالــي ،نتيجــة تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16بدايــة مــن  1ينايــر 2019م.
ممتلكات ومعدات
جدول  :34-6الممتلكات والمعدات للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:

آالف الرياالت السعودية

تحسينات
على عقارات
مستأجرة

السيارات

أثاث وتجهيزات
ومعدات مكتبية

أجهزة
حاسب
آلي

أعمال
تحت
التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2018م
إضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر
2018م
إضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر
2019م
إضافات
استبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر
2020م

5.344

495

5.767

7.836

156

19.598

25

-

9

273

247

555

5.369

495

5.777

8.109

403

20.153

232

-

258

739

449

1.677

5.602

495

6.034

8.848

851

21.831

102

-

110

969

370

1.551

-

()300

-

()360

-

()660

5.703

195

6.144

9

1.221

22.721

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2018م
المصروف للسنة

3.275

267

4.677

6.780

-

14.999

333

106

216

433

-

1.089
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آالف الرياالت السعودية

تحسينات
على عقارات
مستأجرة

السيارات

أثاث وتجهيزات
ومعدات مكتبية

أجهزة
حاسب
آلي

أعمال
تحت
التنفيذ

اإلجمالي

3.608

373

4.893

7.214

-

16.088

320

85

194

377

-

975

3.928

458

5.087

7.590

-

17.063

333

37

226

450

-

1.046

-

()300

-

()360

-

()660

4.261

195

5.313

7.680

-

17.449

الرصيد كما في  31ديسمبر
2018م
المصروف للسنة
الرصيد كما في  31ديسمبر
2019م
المصروف للسنة
استبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر
2020م
صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2018م

1.761

122

884

895

403

4.065

كما في  31ديسمبر 2019م

1.674

37

947

1.258

851

4.768

كما في  31ديسمبر 2020م

1.442

-

832

1.777

1.221

5.272

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
تحسينات على عقارات مستأجرة
تتعلــق التحســينات علــى العقــارات المســتأجرة باألعمــال المدنيــة وإنشــاءات العقــود المنفــذة علــى العقــارات المؤجــرة .انخفــض صافــي القيمــة
الدفتريــة للتحســينات علــى عقــارات مســتأجرة مــن  1.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  1.7مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2019م ويرجــع هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى زيــادة االســتهالك .انخفضــت التحســينات علــى العقــارات المســتأجرة إلــى
 1.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ويرجــع هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى زيــادة االســتهالك إلــى جانــب االنخفــاض فــي
اإلضافــات خــال الفتــرة ذاتهــا.
السيارات
تتعلــق الســيارات بشــكل أساســي بالســيارات المملوكــة للشــركة والســيارات التــي تســتخدمها اإلدارة التنفيذيــة للشــركة .انخفــض صافــي القيمــة
الدفتريــة للســيارات مــن  122ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  37ألــف ريــال ســعودي ويعــود هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي
إلــى االســتهالك الثابــت للســيارات وعــدم وجــود إضافــات للســيارات خــال عــام 2019م .واســتمرت الســيارات باالنخفــاض إلــى  0كمــا فــي 31
ديســمبر 2020م نتيجــة اســتبعادات بقيمــة  300ألــف ريــال ســعودي متعلقــة ببيــع ســيارة مــن ســيارات الشــركة للرئيــس التنفيــذي الســابق بالقيمــة
الدفتريــة.
أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية
يتعلــق األثــاث والتجهيــزات والمعــدات المكتبيــة بشــكل أساســي بالمكاتــب والكراســي والطــاوالت والخزائــن واألرائــك وغيرهــا مــن المعــدات
المكتبيــة .ارتفــع صافــي القيمــة الدفتريــة لألثــاث والتجهيــزات والمعــدات المكتبيــة مــن  884ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى
 947ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م نتيجــة شــراء أثــاث ومعــدات جديــدة للمكاتــب تماشــيا مــع االرتفــاع فــي عــدد الموظفيــن.
انخفضــت صافــي القيمــة الدفتريــة إلــى  832ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض قيمــة
اإلضافــات فــي الفتــرة ذاتهــا.
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أجهزة حاسب آلي
تتألــف أجهــزة الحاســب اآللــي بشــكل أساســي مــن أجهــزة الحاســب اآللــي وأجهــزة الحاســب اآللــي المحمولــة وخــوادم أجهــزة الحاســب اآللــي
وأنظمــة الحاســب اآللــي .ارتفــع صافــي القيمــة الدفتريــة للحاســب اآللــي مــن  895ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  1.3مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى خطــة نمــو الشــركة وكذلــك التحويــات مــن األعمــال تحــت التنفيــذ.
ارتفعــت أجهــزة الحاســب اآللــي إلــى  1.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م تماشــياً مــع متطلبــات العمــل عــن بعــد نتيجــة لجائحــة
كوفيــد 19-الحاليــة ،باإلضافــة إلــى المتطلبــات اإلضافيــة مــن البنــك المركــزي الســعودي إلجــراء تحســينات فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات.
قابــل ذلــك اســتبعادات بقيمــة  360ألــف ريــال ســعودي متعلقــة بمبيعــات معــدات حاســب آلــي قديمــة.
أعمال تحت التنفيذ
تمثــل األعمــال تحــت التنفيــذ النفقــات الرأســمالية المتكبــدة لشــراء الحاســب اآللــي واألنظمــة .ارتفــع صافــي القيمــة الدفتريــة لألعمــال تحــت
التنفيــذ مــن  403ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  851ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م نتيجــة تحديثــات
لنظــام تخطيــط مــوارد المؤسســات ونظــام إنشــاء العقــود .قامــت الشــركة بهــذه اإلضافــات للتوافــق مــع بيئــة األعمــال المتغيــرة ،باإلضافــة إلــى
تحســين الكفــاءات التشــغيلية والمراقبــة .ارتفعــت األعمــال تحــت التنفيــذ إلــى  1.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م تماشــياً مــع
تحديثــات النظــام المســتمرة للتوافــق مــع بيئــة األعمــال المتغيــرة ،باإلضافــة إلــى تحســين الكفــاءات التشــغيلية والمراقبــة.
موجودات غير ملموسة
جدول  :35-6الموجودات غير الملموسة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 2018م
(المدققة)

السنة المالية 2019م
(المدققة)

السنة المالية 2020م
(المدققة)

التكلفة
الرصيد في بداية السنة
إضافات
الرصيد في نهاية السنة

8.351

8.973

10.374

622

1.401

766

8.973

10.374

11.140

اإلطفاء المتراكم
الرصيد في بداية السنة

()3.721

()5.411

()7.217

المصروف للسنة

()1.690

()1.806

()1.424

الرصيد في نهاية السنة

()5.411

()7.217

()8.640

صافي القيمة الدفترية

3.562

3.157

2.500

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
تتعلــق الموجــودات الغيــر ملموســة بشــكل أساســي بالبرمجيــات وبرامــج الحاســب اآللــي ،وتســتمر الشــركة بتحديــث وتعديــل النظــام تماشــيا مــع
التغييــر المســتمر والتقنيــات الناشــئة .انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة مــن  3.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى 3.2
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى تكاليــف اإلطفــاء ،كمــا قابلــه إضافــات بقيمــة  1.4مليــون ريــال
ســعودي تعلقــت بتحســينات وتعديــات لنظــام تخطيــط مــوارد المؤسســات لتلبيــة متطلبــات العمــل أثنــاء التغييــر المســتمر .انخفضــت الموجــودات
الغيــر ملموســة إلــى  2.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى تكاليــف اإلطفــاء.
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تكاليف مستحقة ومطلوبات أخرى
جدول  :36-6التكاليف غير المستحقة والمطلوبات األخرى للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
السنة المالية 2018م
(المدققة)

السنة المالية 2019م
(المدققة)

السنة المالية 2020م
(المدققة)

5.357

5.570

7.193

-

-

775

أتعاب قانونية واستشارية مستحقة

296

370

549

مخصص صيانة عقود اإليجار التمويلي

404

425

425

أتعاب وساطة مستحقة

34

17

58

رسوم تأمين مستحقة

-

1.421

-

416

1.293

327

6.507

9.096

9.326

آالف الرياالت السعودية
مصروفات متعلقة بالموظفين
التزامات حق الخدمة

أخرى
اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
مصروفات متعلقة بالموظفين
تتكــون المصروفــات المتعلقــة بالموظفيــن مــن مســتحقات الموظفيــن مثــل الرواتــب األساســية ومســتحقات اإلجــازات والمزايــا األخــرى المتعلقــة
بالموظفيــن .ارتفعــت المصاريــف المتعلقــة بالموظفيــن مــن  5.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  5.6مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2019م تماشــيا مــع الزيــادة فــي عــدد الموظفيــن ( 24+موظــف) .اســتمرت المصروفــات المتعلقــة بالموظفيــن باالرتفــاع إلــى
 7.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م تماشــيا مــع زيــادة أخــرى فــي عــدد الموظفيــن ( 13+موظــف) ،باإلضافــة إلــى الزيــادة فــي
بــدالت اإلجــازات المســتحقة نتيجــة قيــود الســفر والصحــة والســامة فــي ضــوء جائحــة كوفيــد.19-
التزامات حق الخدمة
تتعلــق التزامــات حــق الخدمــة بالتأثيــر الصافــي مــن التدفــق النقــدي المخصــوم المســتقبلي المتوقــع مــن خدمــة محفظــة الشــركة الســعودية إلعــادة
التمويــل العقــاري خــارج الميزانيــة العموميــة ،باإلضافــة إلــى التكلفــة المســتقبلية المقــدرة للخدمــة .قامــت الشــركة بإجــراء الحســاب علــى أســاس
متحفــظ حيــث أنــه أول بيــع محفظــة للشــركة مقابــل حقــوق الخدمــة ،والتــي تــم إجراؤهــا فــي نوفمبــر 2020م .بلغــت التزامــات حــق الخدمــة 775
ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م حيــث قامــت الشــركة بالتحفــظ فــي تقديــر افتراضــات التكلفــة .وبنــاء علــى ذلــك ،قامــت الشــركة
بمراجعــة تكلفــة افتراضــات الخدمــة فــي الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2021م ،وقــد تــم تعديــل التزامــات حــق الخدمــة إلــى الصفــر.
أتعاب قانونية واستشارية مستحقة
تتعلــق األتعــاب القانونيــة واالستشــارية المســتحقة بالفواتيــر المســتحقة مــن خدمــات االستشــارات الخارجيــة مثــل الخدمــات القانونيــة والشــرعية
واألمــن الســيبراني ورســوم التدقيــق وغيرهــا.
ارتفعــت األتعــاب القانونيــة واالستشــارية المســتحقة مــن  296ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  370ألــف ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2019م ،نتيجــة زيــادة متطلبــات الشــركة التشــغيلية التــي تضمنــت مبــادرات األمــن الســيبراني لالمتثــال لإلرشــادات الجديــدة
الصــادرة مــن البنــك المركــزي الســعودي .ارتفعــت األتعــاب القانونيــة واالستشــارية المســتحقة إلــى  549ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2020م ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى خدمــات إضافيــة متعلقــة بمبــادرات تكنولوجيــا المعلومــات وتعديــل نظــام تخطيــط مــوارد المؤسســات.
مخصص صيانة عقود اإليجار التمويلي
يتعلــق مخصــص صيانــة عقــود اإليجــار التمويلــي ألي مطالبــة مــن العمــاء بأضــرار فــي الممتلــكات أو عيــوب إنشــائية .يتعلــق هــذا المخصــص
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بالعقــود القديمــة حيــث أن العقــود الجديــدة تحــدد المســؤولية للعميــل ألي ضــرر كبيــر للممتلــكات .بقــي مخصــص صيانــة عقــود اإليجــار التمويلــي
مســتق ًرا نســب ًيا خــال الفتــرة التاريخيــة ،حيــث ارتفــع بشــكل طفيــف مــن  404ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  425ألــف ريــال
ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م و 31ديســمبر 2020م .تعلــق هــذا المخصــص بشــكل أساســي بالمطالبــات الفعليــة التــي أثيــرت ،وليــس علــى
أســاس االســتحقاق الشــهري .تتوقــع الشــركة أن يتــم إطفــاء هــذا المخصــص بالكامــل تماشــيا مــع تقــادم المحفظــة.
أتعاب وساطة مستحقة
تتعلــق أتعــاب الوســاطة المســتحقة مــن البنــك العربــي الوطنــي والمتعلقــة بإضافــات طفيفــة علــى محفظــة البنــك العربــي الوطنــي خــارج الميزانيــة
خــال الفتــرة التاريخيــة .انخفضــت أتعــاب الوســاطة المســتحقة مــن  34ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  17ألــف ريــال
ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ثــم ارتفعــت إلــى  58ألــف ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2020م ،تماشــيا مــع عــدد القــروض التــي تــم
الحصــول عليهــا مــن خــال البنــك العربــي الوطنــي ،باإلضافــة إلــى توقيــت التســوية مــع البنــك العربــي الوطنــي.
رسوم تأمين مستحقة
تتعلــق رســوم التأميــن المســتحقة بقســط التأميــن المســتحق المتعلــق بالتأميــن االئتمانــي علــى الحيــاة (ميدغلــف للتأميــن) .بلغــت رســوم التأميــن
المســتحقة  1.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م نتيجــة لتوقيــت االســتحقاق ،حيــث تــم تســوية الفاتــورة فــي ينايــر 2020م.
أخرى
تتعلــق التكاليــف األخــرى بشــكل أساســي مــن مصاريــف التســويق المســتحقة ورســوم التقييــم المســتحقة والمرابحــة المتراكمــة والرســوم المصرفيــة
األخــرى .ارتفعــت التكاليــف األخــرى مــن  416ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  1.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2019م ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة المرابحــة المتراكمــة والرســوم المصرفيــة األخــرى ،مقرونــا بزيــادة رســوم التقييــم المســتحقة.
انخفضــت التكاليــف األخــرى إلــى  327ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى انخفــاض مصاريــف
التســويق المتراكمــة تماشــياً مــع قــرار الشــركة بخفــض مصاريــف التســويق بســبب جائحــة كوفيــد .19-
التزامات عقود اإليجار
جدول  :37-6التزامات عقود اإليجار للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
الرياض

الدمام

جدة

اإلجمالي

آالف الرياالت السعودية
التدفقات النقدية غير المخصومة وفقا
لشروط اإليجار

6.242

1.116

2.500

9.858

التزامات عقود اإليجار 1 ،يناير 2019م

5.125

-

2.165

7.290

541

1.024

-

1.565

()2.081

()372

()1.000

()3.453

283

47

197

427

التزامات عقود اإليجار 31 ،ديسمبر 2019م

3.869

700

1.362

5.930

التدفقات النقدية غير المخصومة وفقا
لشروط اإليجار

6.540

1.116

2.500

10.156

التزامات عقود اإليجار 1 ،يناير 2020م

3.869

700

1.362

5.930

228

-

-

228

()2.180

()372

-

()2.552

إضافات خالل السنة
المدفوع من التزامات عقود اإليجار
إطفاء الخصم

إضافات خالل السنة
المدفوع من التزامات عقود اإليجار
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آالف الرياالت السعودية
إطفاء الخصم
التزامات عقود اإليجار 31 ،ديسمبر 2020م

الرياض

الدمام

جدة

اإلجمالي

205

31

-

236

2.122

358

1.362

3.842

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
أبرمــت الشــركة  3عقــود إيجــار مــع مؤجريــن مختلفيــن ابتــداء مــن العــام المالــي 2019م ،وتعلقــت بشــكل أساســي بالمكتــب الرئيســي فــي الريــاض
وفرعيــن فــي الدمــام وجــدة .بلغــت التزامــات عقــود اإليجــار  5.9مليــون ريــال ســعودي و  3.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م
و2020م علــى التوالــي ،نتيجــة لتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16بدايــة مــن  1ينايــر 2019م .تــم احتســاب القيمــة الحاليــة
لعقــود اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي بنســبة  ٪5علــى مــدى فتــرة اإليجــار ،ويتــم إطفــاء التــزام عقــد اإليجــار علــى أســاس القســط
الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
جدول  :38-6مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2020م (المدققة)

الرصيد في بداية السنة

6.656

36.414

27.978

مخصص الزكاة للسنة الحالية

5.987

6.946

7.970

مخصص الزكاة للسنوات السابقة

25.367

12.832

-

مخصص ضريبة الدخل للسنة الحالية

5.060

4.781

4.765

تسويات ضريبة الدخل

94

-

-

المدفوع خالل السنة

()6.750

()32.995

()16.068

الرصيد في نهاية السنة

36.414

27.978

24.645

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
تعــود التحــركات فــي مخصــص الشــركة للــزكاة وضريبــة الدخــل بشــكل رئيســي إلــى اتفاقيــة التســوية مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك
لتســوية التقييمــات القائمــة المتعلقــة بالــزكاة للســنوات الســابقة .قبلــت الشــركة اتفاقيــات التســوية مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك
لتســوية التقييمــات القائمــة المتعلقــة بالــزكاة للســنوات الســابقة .قبلــت الشــركة اتفاقيــة تســوية فــي فبرايــر  2019لتســوية رصيــد التقييــم المســتحق
المتعلــق بالــزكاة للســنوات الماليــة مــن  2014إلــى  2017باإلضافــة إلــى دفعــة زكاة الســنة الماليــة 2018م .وافقــت الشــركة علــى دفــع دفعــة مقدمــة
بقيمــة  5.1مليــون ريــال ســعودي فــي مــارس  ،2019ويتــم دفــع الرصيــد المتبقــي علــى  5أقســاط متســاوية مســتحقة فــي ديســمبر مــن كل عــام بــد ًءا
مــن عــام  .2019وســيتم دفــع الرصيــد المتبقــي لهــذه التســوية كمــا فــي  31ديســمبر  2020هــو  12.2مليــون ريــال ســعودي .باإلضافــة إلــى ذلــك،
قبلــت الشــركة تســوية أخــرى فــي يونيــو  2019لتســوية جميــع التقييمــات المســتحقة للســنوات الماليــة مــن 2008م إلــى 2013م والتــي بلغــت 12.8
مليــون ريــال ســعودي وتــم دفعهــا إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك .بلــغ مخصــص الــزكاة وضريبــة الدخــل  24.6مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر  .2020وشــمل ذلــك بشــكل أساســي مصــروف الــزكاة المحســوب علــى أســاس قواعــد الــزكاة لتمويــل الشــركات ،والتعديــات
الضريبيــة المتعلقــة بالبنــود غيــر القابلــة للخصــم ،وأقســاط الــزكاة للتســويات مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك المتعلقــة بالســنوات
الماليــة 2014م – 2017م.

phone
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تسهيالت تمويل التورق
جدول  :39-6تسهيالت تمويل التورق للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

634.678

412.615

1.091.740

الجزء غير المتداول من التسهيالت

2.173.082

2.372.499

1.714.657

اإلجمالي باستثناء النفقات التمويلية

2.816.760

2.794.114

2.809.397

7.478

7.809

13.487

2.824.238

2.801.923

2.819.884

آالف الرياالت السعودية
الجزء المتداول من التسهيالت

أتعاب تمويل التورق المستحقة
اإلجمالي مع النفقات التمويلية

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
جدول  :40-6الرصيد القائم لتسهيالت تمويل التورق للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

2.216.682

1.900.010

1.832.300

بنك الخليج الدولي

419.757

401.395

392.920

مؤسسة التمويل الدولية

187.500

172.186

140.785

البنك األهلي التجاري

-

328.331

377.882

الشركة السعودية إلعادة التمويل
العقاري

-

-

75.998

2.824.238

2.801.923

2.819.884

آالف الرياالت السعودية
البنك العربي الوطني

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
تتعلــق التســهيالت التمويليــة للشــركة بشــكل أساســي بالبنــك العربــي الوطنــي ،لكــن بعــد أن أصــدر البنــك المركــزي الســعودي توجي ًهــا جديـدًا يوضــح
نســبة  ٪5كحــد أقصــى لــرأس المــال للتمويــل مــن أي مــزود قــرض واحــد ،وبمــا أن البنــك العربــي الوطنــي لديــه تســهيالت كبيــرة نســب ًيا باإلضافــة
إلــى مبالــغ مســتحقة كبيــرة ،تحولــت اســتراتيجية تمويــل الشــركة نحــو مقرضيــن آخريــن .ســعت الشــركة إلــى تنويــع تســهيالتها التمويليــة وتقليــل
االعتمــاد علــى البنــك العربــي الوطنــي الــذي يعــد ً
أيضــا المســاهم الرئيســي .مــن المهــم بالذكــر أن فــي الســابق ،كانــت الشــركة تمتلــك تســهيالت
مــع البنــك العربــي الوطنــي فقــط.
انخفــض رصيــد تســهيالت تمويــل التــورق بقيمــة  22.9مليــون ريــال ســعودي مــن  2.8مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى 2.8
مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م نتيجــة ارتفــاع ســداد تســهيالت التمويــل خــال الســنة .قابــل ذلــك إضافــات فــي تســهيالت تمويــل
التــورق تماشــيا مــع إنشــاءات العقــود الجديــدة.
ارتفــع رصيــد تســهيالت تمويــل التــورق بقيمــة  18.0مليــون ريــال ســعودي ليصــل إلــى  2.8مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م نتيجــة
انخفــاض الســداد فــي تســهيالت التمويــل باإلضافــة إلــى انخفــاض اإلضافــات فــي تســهيالت تمويــل التــورق خــال الســنة.
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جدول  :41-6تفاصيل التسهيالت واألرصدة القائمة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
تاريخ
االستحقاق

الجهة

مبلغ
التسهيل

الرصيد
القائم

الجزء
المتداول

الجزء غير
المتداول

يونيو 2021م

البنك
العربي
الوطني

500.000

228.204

228.204

-

مارس 2022م

البنك
العربي
الوطني

500.000

41.384

13.645

27.739

يونيو 2022م

البنك
العربي
الوطني

650.000

أكتوبر 2023م

البنك
العربي
الوطني

500.000

أكتوبر 2023م

البنك
العربي
الوطني

150.000

أغسطس
2020م

البنك
العربي
الوطني

206.697

يناير 2021م

يوليو 2023م

368.525

109.887

165.358

16.839

5.021

165.358

351.685

104.866

-

البنك
العربي
الوطني

350.000

299.185

299.185

-

البنك
العربي
الوطني

400.000

201.412

16.393

185.019

3.256.697

1.832.299

773.596

1.058.703

إجمالي
البنك العربي
الوطني

phone

418.344

28.951

389.393
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أهم الضمانات وااللتزامات
والتعهدات المالية

1.أن يكون المبلغ القائم للمستحقات
المحصلة لتمويل المنزل والمكونة
للضمان المجمع تغطي ماال يقل
عن  ٪١٠٥من الرصيد القائم من
التزامات العميل تجاه البنك في أي
وقت من األوقات
2.تحويل الراتب الشهري الخاص
بالمستفيدين من التمويل المقدم
من قبل الشركة
3.يجب أن يكون العقار مستغل
ومستخدم من قبل صاحب العقار
4.يجب أن يكون العقار المقدم
للبنك كجزء من الضمانات قابل
للنقل واإلفراغ مباشرة من دون
قيود باسم شركة المنزل المبارك
لالستثمارات العقارية
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تاريخ
االستحقاق

الجهة

مبلغ
التسهيل

الرصيد
القائم

الجزء
المتداول

الجزء غير
المتداول

يناير 2021م

بنك
الخليج
الدولي

300.000

172.888

172.888

-

يوليو 2023م

بنك
الخليج
الدولي

150.000

138.009

6.009

132.000

يونيو 2025م

بنك
الخليج
الدولي

415.000

82.023

9.134

72.889

إجمالي
بنك
الخليج
الوطني

865.000

392.920

188.031

204.889

سبتمبر
2034م

البنك
األهلي
التجاري

282.075

264.572

14.231

250.342

نوفمبر
2034م

البنك
األهلي
التجاري

50.603

48.169

2.626

45.543

يناير 2035م

البنك
األهلي
التجاري

67.322

65.141

3.709

61.431

إجمالي
البنك
األهلي
التجاري

400.000

377.882

20.566

أهم الضمانات وااللتزامات
والتعهدات المالية
1.أن ال تتجاوز النسبة بين إجمالي
المطلوبات وإجمالي الحقوق
المادية الصافية للمساهمين عن
4.0 : 1.0
2.أن ال تقل النسبة بين إجمالي
الموجودات المتداولة وإجمالي
المطلوبات المتداولة عن
1.0 : 1.0
3.أن ال تقل الحقوق المادية
الصافية للمساهمين عن مبلغ
( 800.000.000فقط ثمانمائة
مليون ريال سعودي ال غير)
4.أن ال تتجاوز األرباح السنوية
الموزعة ما يعادل ( )٪70من الدخل
الصافي المحقق لتلك السنة
5.أن ال تقل نسبة تغطية التمويل
إلى األصول المرهونة عن ()٪80
للعقود القائمة .وللعقود الجديدة
أن ال تقل نسبة تغطية التمويل إلى
األصول المرهونة عن ( )٪70أو
المتاحة من قبل البنك المركزي
السعودي العربي السعودي أيهما
أكثر
1.أن ال تقل تغطية المستحقات عن
 ٪117من إجمالي مبلغ التمويل
2.أن ال تتجاوز الرافعة المالية عن
1:4
3.أن ال تتجاوز نسبة توزيع األرباح
عن  ٪50من صافي األرباح
4.تقديم قوائم مالية مدققة خالل 90
يوم من سنة جديدة
5.تقديم تقرير ربع سنوي عن أداء
الذمم المدينة ومشاركتها مع
الطرف الثاني
6.االحتفاظ بنسبة  ٪5كرصيد
احتياطي من عملية استخدام لحد
التيسير
7.رهن موثوق لصكوك عقارية
بموجب المستند المرفق وكذلك
رهن موثوق لألصول الخاصة
بالذمم المدينة التي تم التنازل
عنها لصالح البنك األهلي التجاري

357.316
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تاريخ
االستحقاق

الجهة

مبلغ
التسهيل

يونيو 2021م

الشركة
السعودية
إلعادة
التمويل
العقاري

100.000

يونيو 2025م

مؤسسة
التمويل
الدولية

اإلجمالي

الرصيد
القائم

75.998

الجزء
المتداول

75.998

الجزء غير
المتداول

-

187.500

140.785

47.035

93.750

4.809.197

2.819.884

1.105.227

1.714.657

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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أهم الضمانات وااللتزامات
والتعهدات المالية
1.يتعهد العميل بضمان بقاء وضعه
المالي من تاريخ هذه االتفاقية
طالما كان هناك أي مبلغ
قائم بموجب أي من مستندات
االستخدام أو أي التزام ساري
المفعول
1.نسبة حقوق الملكية إلى األصول ال
تقل عن ٪25
2.نسبة تعرض لمجموعة اقتصادية ال
تزيد عن ٪15
3.نسبة تعرض إجمالية كبيرة ال تزيد
عن ٪400
4.نسبة انكشاف لطرف ذي عالقة ال
تزيد عن ٪15
5.نسبة تعرض ائتمان مفتوح ال تزيد
عن ٪25
6.نسبة مخاطر صرف العمالت
األجنبية اإلجمالية ال تزيد عن ٪10
7.نسبة مخاطر صرف العمالت
األجنبية للعملة الواحدة ال تزيد
عن ٪10
8.نسبة مخاطر معدل ربح ال تقل عن
 ٪10وال تزيد عن ٪109.نسبة مخاطر معدل ربح إجمالية ال
تقل عن  ٪20-وال تزيد عن ٪20
 .10نســبة فجــوة اســتحقاق العمــات
األجنبيــة ال تقــل عــن ٪150-
 .11فجــوة اســتحقاق ســالبة مجمعــة ال
تقــل عــن ٪300-
 .12نســبة أصــول ثابتــة باإلضافــة إلــى
اســتثمارات حقــوق الملكيــة ال تزيــد عــن
٪35
 .13نســبة ذمــم اإليجــار غيــر العاملــة
أقــل مــن أو تســاوي  ٪5مــن إجمالــي
ذمــم اإليجــار المدينــة
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مكافأة نهاية الخدمة
جدول  :42-6المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي والحركات في االلتزامات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
آالف الرياالت السعودية

كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2020م (المدققة)

التزامات المنافع المحددة في بداية السنة

7.728

8.590

9.377

تكلفة الخدمة الحالية

1.379

1.466

1.595

259

413

292

منافع مدفوعة  /مستحقة ألعضاء انتهت
عضويتهم خالل السنة

()369

()1.203

()2.031

(أرباح)  /خسائر اكتوارية من االلتزام

()407

111

()861

التزامات المنافع المحددة في نهاية
السنة

8.590

9.377

8.372

تكلفة الفائدة على التزامات المنافع
المحددة

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ارتفعــت التزامــات المنافــع المحــددة فــي نهايــة الســنة مــن  8.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  9.4مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2019م وانخفضــت إلــى  8.4مليــون ريــال ســعودي نتيجــة إنهــاء عقــود عــدة موظفيــن.
جدول  :43-6المبالغ المحملة على قائمة الدخل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2020م (المدققة)

1.379

1.466

1.595

259

413

292

تكلفة مسجلة في قائمة الدخل

1.638

1.879

1.887

(أرباح)  /خسائر اكتوارية من االلتزام
المثبت في الدخل الشامل اآلخر

()407

111

()861

إجمالي تكاليف المنافع المحددة خالل
السنة

1.231

1.990

1.026

آالف الرياالت السعودية
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة على التزامات المنافع
المحددة

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
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جدول  :44-6إعادة القياس المثبت في الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2020م (المدققة)

637

328

142

األرباح بسبب التغير في االفتراضات
الديموغرافية

-

-

()496

الخسارة ( /الربح) من التغير في
افتراضات الخبرة

31

()216

()507

إعادة القياس االكتواري اللتزامات المنافع
المحددة

407

111

()861

آالف الرياالت السعودية
خسارة من التغير في االفتراضات المالية

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
جدول  :45-6االفتراضات االكتوارية األساسية فيما يتعلق بخطط منافع الموظفين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2020م (المدققة)

نسبة الخصم

٪4.55

٪2.95

٪1.70

المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

٪5.0

٪2.95

٪5.0

60

60

60

آالف الرياالت السعودية

سن التقاعد العادي

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
تــم تخفيــض معــدل الخصــم خــال 2020م إلــى  ٪1.7ليعكــس العائــدات الســوقية الحاليــة للســندات الســيادية مــع األخــذ فــي االعتبــار متوســط
مــدة التزامــات المنافــع المحــددة لمــدة  7ســنوات .كمــا قامــت اإلدارة بزيــادة معــدل الزيــادة المتوقعــة فــي الرواتــب إلــى  ٪5اســتناداً إلــى االتجاهــات
األخيــرة المتوفــرة حــول الزيــادة فــي الرواتــب لموظفــي الشــركة .يتــم تحديــد االفتراضــات المتعلقــة بمعــدل الوفيــات المســتقبلية اســتناداً إلــى
المشــورة االكتواريــة وذلــك وفقـاً لإلحصــاءات المنشــورة والخبــرة فــي المنطقــة.
جدول  :46-6بيان استحقاق التزام المنافع المحددة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
آالف الرياالت السعودية
المتوسط المرجح لمدة استحقاق
المنافع المحددة

كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2020م (المدققة)

9.96

10.00

7.38

التوزيع الزمني لدفعات المنافع:
السنة األولى

472

514

929

السنة الثانية

543

1.048

1.473

السنة الثالثة

1.080

670

981
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كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر
2020م (المدققة)

السنة الرابعة

685

740

969

السنة الخامسة

986

800

1.033

7.749

7.298

5.515

آالف الرياالت السعودية

من  6إلى  10سنوات

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
جدول  :47-6تأثير تقييم التزامات المنافع المحددة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
كما في  31ديسمبر 2018م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(المدققة)

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

معدل الخصم ٪0.5+

()429

()470

()310

معدل الخصم ٪0.5-

429

470

310

معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب
٪0.5+

298

364

252

معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب
٪0.5-

()298

()364

()252

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
االرتباطات وااللتزامات المحتملة
تواجــه الشــركة خــال ممارســتها نشــاطها االعتيــادي بعــض الدعــاوى القضائيــة والمطالبــات األخــرى المتعلقــة بطبيعــة أنشــطتها .إال أنــه مــن غيــر
المتوقــع أن ينتــج مــن الدعــاوى القائمــة أي مطالبــات ذات أهميــة جوهريــة كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة.

 3-2-6قائمة التدفقات النقدية الموحدة
جدول  :48-6قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م:
آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 2018م
(المدققة)

السنة المالية 2019م
(المدققة)

السنة المالية 2020م
(المدققة)

األنشطة التشغيلية
صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

75.780

78.725

97.577

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
استهالك وإطفاء

2.778

5.327

5.201

إطفاء أتعاب إنشاء عقود مؤجلة

3.746

4.128

3.976

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

32.189

11.224

7.500
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آالف الرياالت السعودية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تكاليف تمويل اللتزام عقد إيجار

السنة المالية 2018م
(المدققة)

السنة المالية 2019م
(المدققة)

السنة المالية 2020م
(المدققة)

1.638

1.879

1.887

-

527

236

صافي (الزيادة)  /النقص في الموجودات التشغيلية:
مصروفات مدفوعة مقد ًما وأصول أخرى،
صافي
مستحق من أطراف ذات عالقة
دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات
استثمارات في عقود اإليجار التمويلي

()15.260

()26.161

()6.804

134

132

132

5.845

3.519

()4.381

()65.039

()63.551

33.380

صافي الزيادة ( /النقص) في المطلوبات التشغيلية:
29.182

19.655

()42.487

ذمم دائنة

666

2.589

229

دفعات إيجار مقدمة

()3.826

()282

()3.099

صافي النقد الناتج من التشغيل

67.834

37.710

93.347

الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

()6.750

()32.995

()16.068

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()369

()1.203

()2.031

أتعاب إنشاء عقود مؤجلة مدفوعة

()1.119

()109

()212

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

59.596

3.403

75.036

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات

()555

()1.677

()1.551

شراء موجودات غير ملموسة

()622

()1.401

()766

()1.177

()3.078

()2.317

صافي النقد المستخدم في األنشطة
االستثمارية
األنشطة التمويلية
إضافات في تسهيالت تمويل التورق
المسدد من تسهيالت تمويل تورق
مدفوع من الجزء األساسي اللتزام عقد اإليجار

phone

+9668001221228

globe

282.478

365.486

234.831

()286.341

()387.802

()216.870

-

()3.453

()2.552

www.saudihomeloans.com

173

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 2018م
(المدققة)

السنة المالية 2019م
(المدققة)

السنة المالية 2020م
(المدققة)

صافي النقد (المستخدم)  /الناتج من األنشطة
التمويلية

()3.862

()25.768

15.409

صافي الزيادة ( /النقص) في نقد وما في حكمه

54.557

()25.444

88.128

نقد وما في حكمه في بداية السنة

25.086

79.643

54.200

نقد وما في حكمه في نهاية السنة

79.643

54.200

142.328

المصدر :القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
انخفــض صافــي النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية مــن  59.6مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  3.4مليــون ريــال ســعودي
فــي الســنة الماليــة 2019م ،وذلــك يعــود بشــكل رئيســي إلــى الزيــادة فــي الــزكاة وضريبــة الدخــل المدفوعــة ( 26.2+مليــون ريــال ســعودي) التــي
تتعلــق بشــكل أساســي بالــزكاة وضريبــة الدخــل للســنوات الســابقة عنــد التســوية مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.
ارتفــع صافــي النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية ليصــل إلــى  75.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ،وذلــك نتيجــة تغييــرات رأس
المــال العامــل والتــي تضمنــت زيــادة االســتثمارات فــي عقــود التأجيــر التمويلــي ( 96.9+مليــون ريــال ســعودي) بمــا فــي ذلــك بيــع محفظــة بقيمــة
 50.2مليــون ريــال ســعودي فــي نوفمبــر 2020م.
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
ارتفــع صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية مــن  1.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  3.1مليــون ريــال ســعودي
فــي الســنة الماليــة 2019م ويعــود ذلــك إلــى زيــادة مشــتريات الممتلــكات والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة تماشــياً مــع مبــادرات الشــركة
الرقميــة وتحديثــات النظــام المســتمرة لمواكبــة التغييــر المســتمر والتقنيــات الناشــئة .انخفــض النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية
ليصــل إلــى  2.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض مشــتريات الموجــودات الغيــر ملموســة نتيجــة جائحــة
كوفيــد 19-الحاليــة.
صافي النقد (المستخدم)  /الناتج من األنشطة التمويلية
ارتفــع صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة مــن  3.9مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م إلــى  25.8مليــون ريــال ســعودي
فــي الســنة الماليــة 2019م ،نتيجــة الزيــادة فــي المســدد مــن تســهيالت تمويــل التــورق ( 101.5+مليــون ريــال ســعودي) ومدفوعــات الجــزء األساســي
اللتــزام عقــد اإليجــار ( 3.5+مليــون ريــال ســعودي) .قابــل ذلــك إضافــات فــي تســهيالت تمويــل التــورق ( 83.0+مليــون ريــال ســعودي) تماشــيا مــع
االرتفــاع فــي عــدد القــروض المنشــأة خــال الســنة.
بلــغ النقــد الناتــج مــن األنشــطة التمويليــة  15.4مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض المســدد
مــن تســهيالت تمويــل التــورق ( 107.9-مليــون ريــال ســعودي) باإلضافــة إلــى إضافــات فــي تســهيالت تمويــل التــورق ( 234.8+مليــون ريــال
ســعودي).
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 3-6نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
السياسات المحاسبية الهامة
تتماشــى السياســات والتقديــرات واالفتراضــات المحاســبية المســتخدمة عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة األوليــة المختصــرة مع تلك المســتخدمة
عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الســنوية كمــا فــي الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م ،باســتثناء مــا هــو مبيــن أدنــاه:

 1-3-6قائمة الدخل
يبين الجدول التالي قوائم الدخل الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
جدول  :49-6قوائم الدخل الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

التغيير

145.263

140.661

()٪3.2

أتعاب خدمات ،صافي

3.778

2.857

()٪24.4

إيرادات أتعاب طلبات التمويل والتقييم

2.862

2.896

٪1.2

-

3.061

-

إجمالي الربح التشغيلي

151.903

149.476

()٪1.6

رسوم تمويل

()50.803

()37.448

()٪26.3

مجمل الربح

101.099

112.027

٪10.8

مصروفات عمومية وإدارية

()45.387

()50.651

٪11.6

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

()15.037

11.628

()٪177.3

مصروفات بيع وتسويق

()6.974

()6.476

()٪7.1

إجمالي المصروفات التشغيلية

()67.398

()45.499

()٪32.5

صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

33.701

66.529

٪97.4

مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة الحالية

()4.230

()6.486

٪53.3

-

()914

-

696

()369

()٪153.0

إجمالي الزكاة وضريبة الدخل

()3.534

()7.769

٪119.8

صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل

30.167

58.759

٪94.8

آالف الرياالت السعودية
دخل من عقود تمويل تأجيري

دخل آخر

الزكاة للسنوات السابقة
ضريبة مؤجلة
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جدول  :50-6مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
فترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2020م
(غير مراجعة)

فترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2021م
(غير مراجعة)

التغيير
(نقاط)

مصروفات عمومية وإدارية

٪29.9

٪33.9

()4.0

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

٪9.9

٪7.8

17.7

مصروفات بيع وتسويق

٪4.6

٪4.3

0.3

إجمالي الربح التشغيلي

٪66.6

٪74.9

8.4

صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل

٪20.8

٪41.8

21.0

آالف الرياالت السعودية

مؤشرات األداء الرئيسية
معدل النسبة المئوية السنوية

٪6.6

٪6.6

0.0

متوسط تكلفة التمويل

٪3.6

٪2.7

0.4

العائد اإلجمالي

٪3.0

٪3.8

0.4

-

92.8

ال ينطبق

بيع المحفظة (مليون ريال سعودي)

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
الربح التشغيلي
يتكــون الربــح التشــغيلي للشــركة بشــكل رئيســي مــن الدخــل مــن عقــود تمويــل اإليجــار ،أتعــاب خدمــات ،وإيــرادات أتعــاب طلبــات التمويــل والتقييــم.
يأتــي تدفــق إيــرادات الشــركة بشــكل أساســي مــن إنشــاء قــروض اإلجــارة ،حيــث يتــم الحصــول علــى رأس المــال والقــروض لتمويــل عمليــة شــراء
المنــازل واألراضــي الســكنية والشــقق لعمــاء التجزئــة .فــي  ،2014قامــت الشــركة ببيــع محفظــة مــع البنــك العربــي الوطنــي واســتخدمت العائــدات
لتســوية القــروض القائمــة .تنشــئ الشــركة مبيعــات للشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري ،ويتــم بيــع المحفظــة بعــد  6إلــى  8أشــهر مــع
االحتفــاظ بأتعــاب الخدمــة .يتمحــور تركيــز الشــركة فــي نــوع صاحــب العمــل طــوال الفتــرة التاريخيــة بشــكل أساســي علــى خطــة دخــل التقاعــد
المتوقعــة ،والمتقاعديــن وموظفيــن الحكومــة حيــث أنهــا أقــل .لــدى الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن قائمــة معتمــدة وغيــر معتمــدة مــن أصحــاب
العمــل يتــم تحديدهــا مــن خــال تصنيــف وتاريــخ أصحــاب العمــل ،والتــي لهــا تأثيــر علــى تقييــم المخاطــر الــذي يتــم إجــراؤه عنــد معالجــة طلبــات
القــروض .يتمحــور تركيــز الشــركة للربــح التشــغيلي حســب نــوع العقــار بشــكل أساســي مــن الفلــل والشــقق فــي الســنة الماليــة 2020م ،تماشــيا مــع
طلــب الســوق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
انخفــض الربــح التشــغيلي بنســبة  ٪1.6مــن  151.9مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  149.5مليــون
ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك إلــى االنخفــاض فــي دخــل عقــود التمويــل التأجيــري (4.6 -
مليــون ريــال ســعودي) نتيجــة مبيعــات محفظــة للشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري والتــي بلغــت  51.3مليــون ريــال ســعودي فــي نوفمبــر
2020م ،و 92.8مليــون ريــال ســعودي فــي مــارس 2021م .انخفــض معــدل النســبة المئويــة الســنوية بشــكل طفيــف بمقــدار  0.1نقطــة نتيجــة
النخفــاض معــدالت ســايبور.
تــم تعويــض االنخفــاض فــي إجمالــي الربــح التشــغيلي جزئ ًيــا بقيمــة  3.1مليــون ريــال ســعودي فــي الدخــل اآلخــر .يتعلــق ذلــك بالعــاوة علــى دفعــة
مســتلمة مــن بيــع محفظــة للشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري فــي مــارس 2021م.

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

176

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

دخل من عقود تمويل تأجيري
انخفــض الدخــل مــن عقــود التمويــل التأجيــري بنســبة  ٪3.2مــن  145.3مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م
إلــى  140.7مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض فــي متوســط
صافــي االســتثمار فــي رصيــد التأجيــر التمويلــي مــن خــال مبيعــات المحفظــة إلــى الشــركة الســعودية إلعــادة لتمويــل العقــاري البالغــة  50.1مليــون
ريــال ســعودي فــي نوفمبــر 2020م و  92.8مليــون ريــال ســعودي فــي مــارس 2021م.
أتعاب خدمات ،صافي
انخفضــت أتعــاب الخدمــات بنســبة  ٪24.4مــن  3.8مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  2.8مليــون
ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض محفظــة البنــك العربــي الوطنــي
خــارج الميزانيــة العموميــة ،كمــا كان ذلــك متعلــق أيضــا بالعديــد مــن التســويات .وقابــل هــذا االنخفــاض زيــادة فــي صافــي أتعــاب الخدمــات ،مــن
الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري والــذي نتــج عــن مبيعــات المحفظــة المذكــورة ســابقاً.
إيرادات أتعاب طلبات التمويل والتقييم
بقيــت إيــرادات أتعــاب طلبــات التمويــل والتقييــم مســتقرة علــى  2.9مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م
و  30يونيــو 2021م.
إيرادات أخرى
بلغــت اإليــرادات األخــرى  3مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ويتعلــق ذلــك بشــكل أساســي بعــاوة مســتلمة
مــن بيــع المحفظــة للشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري فــي مــارس 2021م.
رسوم تمويل
مثلــت رســوم التمويــل باألربــاح المدفوعــة علــى تســهيالت تمويــل التــورق ،والتــي تــم اســتخدامها بشــكل أساســي إلنشــاء القــروض .علــى الرغــم مــن
أن اإلدارة قــادرة علــى اســتخدام هــذه األمــوال لمتطلبــات رأس المــال العامــل األخــرى.
انخفضــت رســوم التمويــل بنســبة  ٪26.3مــن  50.8مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  37.4مليــون
ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى انخفــاض متوســط رصيــد القــروض القائمــة
باإلضافــة إلــى انخفــاض متوســط تكلفــة التمويــل بمقــدار  0.4نقطــة ،الناتــج عــن انخفــاض متوســط معــدل ســايبور بمقــدار  0.6نقطــة.
مجمل الربح
ارتفــع مجمــل الربــح بنســبة  ٪10.8مــن  101.1مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  112.0مليــون
ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض رســوم التمويــل ،كمــا كان ذلــك مقرونــا بتحقيــق
دخــل أخــر مــن عمولــة بيــع محفظــة الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري بقيمــة  3مليــون ريــال ســعودي.
مصروفات عمومية وإدارية
ارتفعــت المصروفــات العموميــة واإلداريــة بنســبة  ٪11.6مــن  45.4مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى
 50.7مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة رســوم تأميــن المحفظــة
( 4.3+مليــون ريــال ســعودي) مــن خــال زيــادة أقســاط التأميــن الناتــج عــن الزيــادة فــي المطالبــات التــي تــم تســويتها ،والبــدء فــي تقديــم تغطيــات
الطلبــات المشــتركة .كان ذلــك مقرونــا بارتفــاع رواتــب الموظفيــن والمزايــا األخــرى بمقــدار  2.3مليــون ريــال ســعودي علــى خلفيــة الزيــادة فــي
موظفيــن الشــركة باإلضافــة إلــى تخصيــص موظفيــن خارجييــن إضافييــن لقســم المبيعــات لديهــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف نشــأتها.
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
انخفــض مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن  15.0مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى دخــل
 11.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك إلــى التحســن فــي مســتوى التحصيــل فــي فتــرة
الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو2021م ،كمــا كان ذلــك مقرونــا بتســويات األرصــدة المتأخــرة.
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مصروفات بيع وتسويق
تتكــون مصروفــات البيــع والتســويق بشــكل أساســي مــن مصروفــات إنشــاءات العقــود وأتعــاب التقييــم وعمولــة مبيعــات وتحويــل ملكيــة .انخفضــت
مصروفــات البيــع والتســويق بنســبة  ٪7.1مــن  7.0مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  6.5مليــون
ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى انخفــاض مصاريــف التســويق ( 2.4 -مليــون
ريــال ســعودي) نتيجــة توظيــف أفــراد متخصصيــن ألنشــطة التســويق بــدالً مــن التعاقــد مــع أطــراف ثالثــة.
إجمالي الزكاة وضريبة الدخل
ارتفــع إجمالــي الــزكاة وضريبــة الدخــل بنســبة  ٪119.8مــن  3.5مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى
 7.8مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة مصروفــات الــزكاة وضريبــة
الدخــل للســنة الحاليــة ( 2.3 +مليــون ريــال ســعودي) مــن خــال زيــادة الوعــاء الزكــوي.
بلغــت الــزكاة المتعلقــة بالســنوات الســابقة  914ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،وتتعلــق بالربــط الضريبــي
مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك لعامــي 2014م و2015م.
انخفضــت الضريبــة المؤجلــة مــن دخــل بقيمــة  696ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى مصــروف بقيمــة
 369ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م نتيجــة مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن كمــا كان ذلــك مقرونــا
بخســائر االئتمــان المتوقعــة خــال نفــس الفتــرة.
صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل
ارتفــع صافــي الربــح بعــد الــزكاة وضريبــة الدخــل بنســبة  ٪94.8مــن  30.1مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو
2020م إلــى  58.8مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى انعــكاس فــي
مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ( 26+مليــون ريــال ســعودي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي الســنة الماليــة 2020م والســنة الماليــة
2021م) ،ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى التحســن فــي التحصيــل وتســويات األرصــدة المتأخــرة.
رسوم تمويل
جدول  :51-6الحركة خالل لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(مدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير المراجعة)

التغيير

2.801.923

2.819.885

٪0.6

القروض خالل السنة

224.322

65.795

()٪70.7

المسدد خالل السنة

()212.370

()139.071

()٪34.5

93.168

37.448

()٪59.8

المسدد من رسوم التمويل خالل السنة

()87.158

()37.175

()٪57.3

الرصيد كما في نهاية السنة

2.819.885

2.746.882

()٪2.6

آالف الرياالت السعودية
الرصيد كما في بداية السنة

رسوم تمويل مستحقة خالل السنة

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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جدول  52-6رسوم تمويل المتعلقة بالتسهيالت لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

التغيير

البنك العربي الوطني

33.681

24.224

()٪28.1

بنك الخليج الدولي

7.786

5.473

()٪29.7

مؤسسة التمويل الدولية

5.692

4.760

()٪16.4

البنك األهلي التجاري

3.952

2.112

()٪46.6

الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

()307

879

()٪386.0

اإلجمالي

50.803

37.448

()٪26.2

٪3.3

٪2.7

()0.5

آالف الرياالت السعودية

متوسط تكلفة التمويل

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
من المقرر سداد تسهيالت التورق التمويلية على النحو التالي:
جدول  :53-6جدول سداد تسهيالت التمويل كما في  30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير المراجعة)

2021

1.105.227

111.157

2022

514.525

612.652

2023

796.900

851.541

2024

60.361

130.627

2025

65.556

364.123

2034 – 2026

277.316

676.779

اإلجمالي

2.819.884

2.746.881

السنوات

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
انخفضــت رســوم التمويــل بنســبة  ٪26.3مــن  50.8مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م إلــى  37.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي30
يونيــو 2021م ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض محفظــة البنــك العربــي الوطنــي خــارج الميزانيــة العموميــة ،كمــا كان ذلــك مقرونــا بالعديــد مــن التســويات.
وقابــل ذلــك جزئيــا انخفــاض مــن البنــك العربــي الوطنــي جزئيـاً بزيــادة فــي صافــي أتعــاب الخدمــة ،مــن الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري
بالنظــر إلــى مبيعــات المحفظــة المذكــورة ســابقاً.
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أصــدر البنــك المركــزي الســعودي توجي ًهــا جديـدًا فــي عــام 2018م ينــص علــى أن مجمــوع قيــم التعــرض للبنــك لفــرد أو مؤسســة فرديــة أو شــراكة
يجــب أال يزيــد عــن  ٪5مــن قاعــدة رأس المــال المؤهلــة المتاحــة للبنــوك فــي جميــع األوقــات نظــرا ألن البنــك العربــي الوطنــي لديــه بالفعــل
تســهيالت كبيــرة نســب ًيا مقترنــة برصيــد كبيــر مســتحق ،فقــد تحولــت إســتراتيجية التمويــل الخاصــة بالشــركة نحــو مقرضيــن آخريــن وبهــذا ،ســعت
الشــركة إلــى تنويــع تســهيالتها التمويليــة وتقليــل االعتمــاد علــى البنــك العربــي الوطنــي.
مصروفات عمومية وإدارية
الجدول  :54-6مصاريف عمومية وإدارية لفترة ستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

التغيير

رواتب موظفين ومزايا أخرى

24.064

26.353

٪9.5

رسوم تأمين محفظة

7.719

12.044

٪56.0

استهالك وإطفاء

2.955

2.322

()٪21.4

أتعاب استشارات

3.097

3.286

٪6.1

رسوم دعم برامج

808

1.484

٪83.7

1.178

1.362

٪15.7

مصروفات ضريبة القيمة المضافة

253

1.761

٪596.7

مصروفات اتصاالت

435

432

()٪0.7

إصالح وصيانة

303

116

()٪61.5

رسوم بنكية

243

207

()٪14.7

مصروفات سفر

197

166

()٪15.8

مصروفات توظيف

131

78

()٪40.1

قرطاسية ومطبوعات

68

95

٪40.9

ضريبة استقطاع

11

43

٪277.3

أخرى

3.926

900

()٪77.1

اإلجمالي

45.387

50.651

٪11.6

آالف الرياالت السعودية

عمولة تحصيل

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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جدول  :55-6مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

مؤشرات األداء الرئيسية

فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

التغيير

مؤشرات األداء الرئيسية
170

168

()٪1.2

عدد الموظفين
متوسط الراتب الشهري لكل موظف

14.894

14.976

٪0.5

الموظفين السعوديين كنسبة مئوية من إجمالي
عدد الموظفين

٪88.24

٪89.88

1.7
نقاط

كنسبة مئوية من اإليرادات
رواتب موظفين ومزايا أخرى

٪15.8

٪17.6

1.8

رسوم تأمين محفظة

٪5.1

٪8.1

3.0

االستهالك واإلطفاء

٪1.9

٪1.6

()0.4

أتعاب استشارات

٪2.0

٪2.2

0.2

رسوم دعم برامج

٪0.5

٪1.0

0.5

عمولة تحصيل

٪0.8

٪0.9

0.1

مصاريف ضريبة القيمة المضافة

٪0.2

٪1.2

1.0

أخرى

٪3.5

٪1.4

()2.1

اإلجمالي

٪29.9

٪33.9

4.0

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
رواتب موظفين ومزايا أخرى
تتكــون رواتــب الموظفيــن والمزايــا األخــرى بشــكل أساســي مــن الرواتــب األساســية ،التأميــن الطبــي للموظفيــن ،العــاوات والتأمينــات االجتماعيــة
ومصروفــات أخــرى .ارتفعــت رواتــب الموظفيــن والمزايــا األخــرى بنســبة  ٪9.5مــن  24.1مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي
 30يونيــو 2020م إلــى  26.4مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،نتيجــة إلــى زيــادة عــدد العقــود الخارجيــة
للتوظيــف ( 1.9مليــون ريــال ســعودي) .ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة عــدد الموظفيــن الخارجييــن ( )Outsourcedالمخصصيــن لقســم
المبيعــات مــن أجــل تلبيــة أهــداف عمليــات إنشــاء العقــود الجديــدة للشــركة.
رسوم تأمين محفظة
تمثــل رســوم تأميــن المحفظــة التأميــن علــى الحيــاة (مــن شــركة ميدغلــف للتأميــن) علــى المبلــغ المعلــق لــكل قــرض علــى حــدة ،التغطيــة تشــمل
تأميــن حيــاة العميــل أو إعاقتــه .ارتفعــت رســوم تأميــن المحفظــة بنســبة  ٪56.0مــن  7.7مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة
فــي  30يونيــو 2020م إلــى  12.0مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك إلــى زيــادة حــاالت
المطالبــات بســبب حــاالت الوفــاة وحــاالت اإلعاقــة الكليــة خــال الفتــرة .وقــد ســاهم ً
أيضــا بــدء تقديــم التغطيــة المشــتركة لمقــدم الطلــب فــي
الزيــادة برســوم تأميــن المحفظــة.
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استهالك وإطفاء
تتعلــق مصاريــف االســتهالك واإلطفــاء بشــكل أساســي بالمنشــآت والمعــدات ،باإلضافــة إلــى اإلطفــاء علــى موجــودات حــق االســتخدام حســب
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  .)IFRS 16( 16انخفــض االســتهالك واإلطفــاء بنســبة  ٪21.4مــن  3مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة
أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى 2.3مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م و تتعلــق بشــكل أساســي
بالممتلــكات والمعــدات ،باإلضافــة إلــى اســتهالك أصــول حــق االســتخدام وف ًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم .16
أتعاب استشارات
تتمثــل أتعــاب االستشــارات مــن رســوم أتعــاب االستشــاريين القانونييــن واإلدارييــن ،رســوم أتعــاب استشــاريين مجلــس الشــريعة ،رســوم أتعــاب
استشــاريين األمــن الســيبراني ورســوم التدقيــق.
ارتفعــت أتعــاب االستشــارات بنســبة  ٪6.1مــن  3.1مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  3.3مليــون
ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ويعــزى هــذا االرتفــاع بشــكل أساســي إلــى زيــادات فــي الرســوم ذات الصلــة
ممــا يتماشــى مــع المســار الطبيعــي لمتطلبــات العمــل.
رسوم دعم برامج
تتمثــل رســوم دعــم البرامــج مــن االتفاقــات الســنوية مــع شــركات دعــم البرامــج والتراخيــص .ارتفعــت رســوم دعــم البرامــج بنســبة ٪83.7
مــن  808ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى 1.5مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة
فــي  30يونيــو 2021م علــى خلفيــة المتطلبــات الجديــدة التــي فرضهــا البنــك الســعودي المركــزي والتــي تطلبــت تحســينات علــى النظــام وارتبطــت
بشــكل أساســي باألمــن الســيبراني.
عمولة تحصيل
تمثــل عمولــة التحصيــل المبالــغ التــي يتــم صرفهــا لقســم التحصيــل بنــاء علــى مســتوى التحصيــل فــي الســنة .وجــاء ذلــك لتحفيــز وزيــادة التحصيــل
النقــدي وتحســين مســتوى القــروض المتأخــرة .تمثــل عمــوالت التحصيــل الجــزء األكبــر مــن مرتبــات قســم التحصيــل باإلضافــة إلــى الرواتــب
الشــهرية األساســية.
ارتفعــت عمولــة التحصيــل بنســبة  ٪15.7مــن  1.2مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  1.4مليــون
ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة التركيــز علــى التحصيــل ،نتــج عــن هــذا
التحســن ارتفــاع فــي عمولــة التحصيــل ،وعكــس مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة البالغــة  11.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر
المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م.
مصروفات ضريبة القيمة المضافة
ارتفعــت مصروفــات ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة  ٪596.7مــن  253ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م
إلــى  1.8مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك إلــى إدخــال ضريبــة التصرفــات العقاريــة فــي
أكتوبــر 2020م .نتــج عــن ضريبــة التصرفــات العقاريــة انخفــاض فــي اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة علــى المشــتريات التــي قامــت بهــا الشــركة،
ممــا ســاهم فــي زيــادة مصــروف ضريبــة القيمــة المضافــة.
مصروفات اتصاالت
تتكــون مصروفــات االتصــاالت بشــكل أساســي مــن مصاريــف الهاتــف واإلنترنــت .بقيــت مصروفــات االتصــاالت مســتقرة علــى  435ألــف ريــال
ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م 2021م.
إصالح وصيانة
تتعلــق مصاريــف اإلصــاح والصيانــة بشــكل رئيســي مــن مصاريــف اإلصالحــات المتعلقــة بالمبانــي والمكاتــب .انخفضــت تكاليــف اإلصــاح
والصيانــة بنســبة  ٪61.5مــن  303ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  116ألــف ريــال ســعودي فــي
فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م علــى خلفيــة انخفــاض احتياجــات الشــركة تماشــيا مــع اإلغــاق والحجــر الصحــي نتيجــة جائحــة
كوفيــد – .19
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رسوم بنكية
تشــمل الرســوم البنكيــة العمــوالت ورســوم التحويــل والرســوم المتعلقــة بنظــام ســداد .انخفضــت الرســوم البنكيــة بنســبة  ٪14.7مــن  243ألــف
ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  207ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو
2021م ويعــود ذلــك إلــى دعــم مــن البنــك المركــزي لقطــاع التمويــل وتأجيــل األقســاط علــى القــروض وانخفــاض النشــاط فــي قطــاع التمويــل نتيجــة
جائحــة كوفيــد – .19
مصروفات سفر
تشــمل مصروفــات الســفر تكاليــف اإلقامــة وتذاكــر الطيــران .انخفضــت مصروفــات الســفر بنســبة  ٪15.8مــن  197ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة
الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  166ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م علــى خلفيــة
جائحــة كوفيــد 19-الحاليــة.
مصروفات توظيف
تشــمل مصاريــف التوظيــف المصاريــف المدفوعــة لشــركات التوظيــف .انخفضــت مصروفــات التوظيــف بنســبة  ٪40.1مــن  131ألــف ريــال ســعودي
فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  78ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ويعــزى
ذلــك بشــكل أساســي إلــى انخفــاض التعيينــات خــال الفتــرة والناتــج بشــكل رئيســي مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد – .19
قرطاسية ومطبوعات
ارتفعــت القرطاســية والمطبوعــات بنســبة  ٪40.9مــن  68ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  95ألــف
فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م بســبب زيــادة مخــزون القرطاســية.
ضريبة استقطاع
ارتفعــت ضريبــة االســتقطاع بنســبة  ٪277.3مــن  11ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  43ألــف ريــال
ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك إلــى دخــول نظــام ضريبــة التصرفــات العقاريــة واختــاف آليــة احتســاب
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى مشــتريات الشــركة ممــا أدى إلــى ارتفــاع المصــروف.
أخرى
تتكــون المصاريــف األخــرى بشــكل رئيســي مــن مصاريــف التدريــب والشــحن واالشــتراكات .انخفضــت التكاليــف األخــرى بنســبة ٪77.1
مــن  3.9مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى 900ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة
فــي  30يونيــو 2021م نتيجــة عــدم تســجيل خســائر انخفــاض قيمــة العقــارات المســتردة فــي فتــرة الســتة أشــهر األولــى مــن 2021م.
االستثمارات في عقود اإليجار
جدول  :56-6تقادم االستثمارات في عقود اإليجار للفترة كما في  30يونيو 2021م
كما في  30ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير المراجعة)

2.775.522

2.931.848

 30 – 1يوم

947.248

883.122

 60 – 31يوم

310.360

262.631

 90 – 61يوم

64.749

44.086

 180 – 91يوم

23.408

16.997
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كما في  30ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير المراجعة)

 +180يوم

160.282

143.880

أجمالي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي

4.281.569

4.282.564

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()82.430

()71.056

صافي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي

4.199.139

4.211.508

آالف الرياالت السعودية

كنسبة مئوية من اإلجمالي
الحالي

٪64.8

٪68.5

 30 – 1يوم

٪22.1

٪20.6

 60 – 31يوم

٪7.2

٪6.1

 90 – 61يوم

٪1.5

٪1.0

 180 – 91يوم

٪0.5

٪0.4

 +180يوم

٪3.7

٪3.4

المصدر :معلومات اإلدارة
انخفضــت االســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي التــي تجــاوز موعــد اســتحقاقها أكثــر مــن  31يومــا مــن  ٪12.9كمــا فــي  31ديســمبر 2020م
إلــى  ٪10.9كمــا فــي  30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة تركيــز الشــركة علــى التحصيــل والــذي نتــج عنــه ً
أيضــا االنخفــاض
فــي مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن  82.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  71.1مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  30يونيــو 2021م.
مصروفات البيع والتسويق
جدول  :57-6مصروفات البيع والتسويق لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

التغيير

مصروفات إنشاء عقود

1.919

1.844

()٪3.9

أتعاب التقييم

1.358

2.096

٪54.3

عمولة مبيعات وتحويل الملكية

1.781

2.239

٪25.7

مصروفات التسويق

1.761

159

()٪91.0

156

138

()٪11.3

6.974

6.476

()٪7.1
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أخرى
اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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جدول  :58-6مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

التغيير
(نقاط)

مصروفات إنشاء عقود

٪1.3

٪1.2

()0.0

أتعاب التقييم

٪0.9

٪1.4

0.5

عمولة مبيعات وتحويل الملكية

٪1.2

٪1.5

0.3

مصروفات التسويق

٪1.2

٪0.1

()1.1

أخرى

٪0.1

٪0.1

()0.0

اإلجمالي

٪4.6

٪4.3

()0.3
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المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
مصروفات إنشاء عقود
تتعلــق مصروفــات إنشــاء عقــود بالعمولــة والمصروفــات المدفوعــة للبنــك العربــي الوطنــي كجــزء مــن اتفاقيــة تقاســم أربــاح الشــركة فيمــا يتعلــق
بمحفظــة الشــركة خــارج الميزانيــة العموميــة مــع البنــك العربــي الوطنــي .انخفضــت مصروفــات إنشــاء عقــود بنســبة  ٪3.9مــن  1.9مليــون ريــال
ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  1.8مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو
2021م نتيجــة انخفــاض مصاريــف التأســيس علــى الرغــم مــن زيــادة عمليــات اإلنشــاء علــى خلفيــة انخفــاض رصيــد رســوم اإلنشــاء المؤجلــة ،نتيجــة
زيــادة القــروض التــي تــم تســويتها وســدادها مــن قبــل العمــاء المتعلقيــن بالمحفظــة خــارج الميزانيــة العموميــة المباعــة للبنــك العربــي الوطنــي
فــي ســنة 2014م.
أتعاب التقييم
تتعلــق أتعــاب التقييــم بالرســوم المتعلقــة بتقييــم العقــارات ،والتــي يتــم إجراؤهــا كجــزء مــن طلبــات الحصــول علــى القــروض ،وبشــكل دوري علــى
أســاس الحاجــة .ارتفعــت أتعــاب التقييــم بنســبة  ٪54.3مــن  1.4مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م
إلــى  2.2مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة فــي عــدد طلبــات التقديــم لعمليــات
اإلنشــاء ،تماشــيا مــع أهــداف النمــو وجهــود المبيعــات اإلضافيــة.
عمولة مبيعات وتحويل ملكية
تتعلــق عمولــة المبيعــات وتحويــل الملكيــة بالعمولــة المدفوعــة علــى إنشــاءات العقــود مــن موظفــي المبيعــات .ارتفعــت عمولــة تحصيــل المبيعــات
والملكيــة بنســبة  ٪25.7مــن  1.8مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  2.2مليــون ريــال ســعودي فــي
فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة عمليــات اإلنشــاء تماشــياً مــع أهــداف النمــو وجهــود
المبيعــات اإلضافيــة ،كمــا كان ذلــك مقرونــا بارتفــاع عمولــة المبيعــات والملكيــة نتيجــة نقــل ســندات الملكيــة مــن البنــك العربــي الوطنــي إلــى الشــركة
الســعودية لتمويــل المســاكن وف ًقــا لقانــون الرهــن العقــاري.
مصروفات تسويق
تمثــل مصروفــات التســويق المصاريــف المتعلقــة بالتســويق واإلعــان مثــل االتفاقيــات الموقعــة مــع وكاالت التســويق ومصاريــف تخــص التســويق
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي .انخفضــت مصروفــات التســويق بنســبة  ٪91.0مــن  1.8مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة
فــي  30يونيــو 2020م إلــى  159ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك إلــى توظيــف أفــراد تســويق
متخصصيــن لبنــاء القــدرات الداخليــة للشــركة .كمــا كان ذلــك مقرونــا بانخفــاض عقــود التســويق بشــكل كبيــر.
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أخرى
تتألــف التكاليــف األخــرى مــن العديــد مــن العناصــر المتعلقــة بالمبيعــات لعمليــة الموافقــة االئتمانيــة .انخفضــت التكاليــف األخــرى بنســبة ٪7.1
مــن  156ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2020م إلــى  138ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة
فــي  30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك إلــى توقيــت تســجيل العديــد مــن المصاريــف.
إجمالي الزكاة وضريبة الدخل
جدول  :59-6الحركة في مخصص الشركة للزكاة والضريبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير المراجعة)

الرصيد في بداية السنة

27.978

24.645

مخصص الزكاة للسنة الحالية

7.970

6.486

-

914

4.765

-

()16.068

()13.349

24.645

18.696

آالف الرياالت السعودية

مخصص الزكاة للسنوات السابقة
مخصص ضريبة الدخل للسنة الحالية
المدفوع خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
فــي  3فبرايــر 2021م ،اســتلمت الشــركة ربــط ضريبــة الدخــل مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك لعامــي 2014م و 2015م بمبلــغ  914ألــف ريــال
ســعودي .وقــد قامــت الشــركة بتســوية الربــط فــي  18مــارس 2021م .انخفــض مخصــص الــزكاة وضريبــة الدخــل مــن  24.6مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2021م إلــى  18.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو .2021ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى تســوية الــزكاة والضريبــة
عــن الســنة الســابقة (الســنة الماليــة 2020م).

 2-3-6المركز المالي – قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي
جدول  :60-6قائمة المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م
آالف الرياالت السعودية

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

الموجودات
نقد وما في حكمه

142.328

107.609

مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ،صافي

67.771

58.661

دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات

6.774

16.978

633

1.180

مستحق من أطراف ذات عالقة
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كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

893

893

4.199.139

4.216.180

أتعاب إنشاء عقود مؤجلة

22.028

20.246

عقارات أخرى

8.657

13.123

موجودات حق االستخدام

3.806

2.601

ممتلكات ومعدات ،صافي

5.272

4.658

موجودات ضريبية مؤجلة

4.837

4.468

موجودات غير ملموسة ،صافي

2.500

2.735

4.464.638

4.449.332

آالف الرياالت السعودية
استثمار
استثمارات في عقود اإليجار التمويلي ،صافي

إجمالي الموجودات
المطلوبات
ذمم دائنة

()8.106

()6.218

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

()9.326

()13.100

دفعات إيجار مقدمة

()4.397

()9.367

التزامات عقود اإليجار

()3.842

()1.353

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

()24.645

()18.696

()2.819.884

()2.746.881

()8.372

()9.026

()2.878.571

()2.804.642

تسهيالت تمويل تورق
التزام مكافأة نهاية الخدمة
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

1.000.000

1.000.000

رأس المال
احتياطي نظامي

106.160

112.036

احتياطات أخرى

1.157

1.023

أرباح مبقاة

478.749

531.632

إجمالي حقوق الملكية

1.586.066

1.644.691

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

4.464.637

4.449.332

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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جدول  :61-6مؤشرات األداء الرئيسية للفترة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
مؤشرات األداء الرئيسية

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

محفظة البنك العربي الوطني خارج الميزانية العمومية (الدفعة األولى)
(ألف ريال سعودي)

80.048

72.048

محفظة البنك العربي الوطني خارج الميزانية العمومية (الدفعة الثانية)
(ألف ريال سعودي)

134.485

124.329

محفظة البنك العربي الوطني خارج الميزانية العمومية (الدفعة الثالثة)
(ألف ريال سعودي)

92.903

83.878

نسبة خدمة الدين

٪51.5

٪52.3

القرض مقابل القيمة

٪82.6

٪82.4

1.7

1.6

العائد على األصول

٪1.9

٪1.3

العائد على حقوق الملكية

٪5.4

٪3.6

الدين إلى حقوق

الملكية*

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
* يتمثــل الهيــكل التمويلــي للشــركة بــرأس المــال المدفــوع مــن الشــركاء ،باإلضافــة إلــى االقتــراض مــن البنــوك المحليــة ومثــل معــدل الديــن إلــى
حقــوق الملكيــة  1.7كمــا فــي  30ديســمبر 2020م وانخفــض إلــى  1.6كمــا فــي  30يونيــو 2021م.
نقد وما في حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة لــدى البنــوك .انخفــض النقــد ومــا فــي حكمــه مــن  142.3مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  107.6مليــون ريــال كمــا فــي  30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى انخفــاض عمليــات ســحب القــروض
بقيمــة  131.6مليــون ريــال ســعودي وقابــل ذلــك زيــادة فــي الســداد بقيمــة  40.6مليــون ريــال ســعودي.
مصروفات مدفوعة مقدم ًا وموجودات أخرى
انخفضــت المصروفــات المدفوعــة مقدمـاً والموجــودات األخــرى مــن  67.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  58.7مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م ،ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى انخفــاض ضريبــة القيمــة المضافــة المدينــة بقيمــة  4.1مليــون ريــال
ســعودي والناتــج عــن بــدء التعامــل بضريبــة التصرفــات العقاريــة باإلضافــة إلــى االنخفــاض فــي الضريبــة المقدمــة بقيمــة  2.7مليــون ريــال ســعودي
والمبالــغ المســتحقة مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة بقيمــة  1.6مليــون ريــال ســعودي.
دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات
يمثــل حســاب الدفعــات المقدمــة إلــى مالكــي العقــارات حســاب مؤقــت للشــيكات الصــادرة للعمــاء ،لعمــاء العقــارات قيــد نقــل ســند الملكيــة.
ارتفعــت الدفعــات المقدمــة إلــى مالكــي العقــارات مــن  6.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  17.0مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى زيــادة الشــيكات المســتحقة التــي لــم تتــم تســويتها بســبب اســتكمال اإلجــراءات اإلداريــة.
مستحق من أطراف ذات عالقة
ارتفــع المســتحق مــن األطــراف ذات العالقــة مــن  633ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  1.2مليــون ريــال ســعودي
كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك إلى فواتير تتعلق برسوم نقل الملكية.
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استثمار
بقــي االســتثمار مســتقر علــى  893ألــف ريــال ســعودي خــال الفتــرة التاريخيــة مــن  31ديســمبر 2020م إلــى  30يونيــو 2021م ويتعلــق باســتثمار
فــي شــركة ســجل ،وهــي كيــان مراقبــة وحفــظ الســجالت.
استثمارات في عقود اإليجار التمويلي
بقيت االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي مستقرة على  4.2مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
أتعاب إنشاء عقود مؤجلة
تتعلــق أتعــاب إنشــاء العقــود المؤجلــة بالجــزء المؤجــل مــن رســوم العقــد الــذي يتــم دفعــه عنــد تقديــم طلــب عبــر قنــاة البنــك العربــي الوطنــي .يتــم
إطفــاء هــذه الرســوم علــى أســاس شــهري علــى مــدى عمــر القــرض بمجــرد صــرف مبلــغ القــرض.
انخفضــت أتعــاب إنشــاء العقــود المؤجلــة مــن  22.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  20.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض عمليــات اإلنشــاء الجديــدة عبــر قنــاة البنــك العربــي الوطنــي.
عقارات أخرى
تتعلــق العقــارات األخــرى بالعقــارات التــي تمــت إعــادة حيازتهــا بالكامــل مــن العمــاء مــن خــال المحاكــم أو بموجــب اتفاقيــات متبادلــة .تقــوم
الشــركة بتمويــل هــذه العقــارات مــرة أخــرى ،وبعــد ذلــك يتــم تحويــل هــذا الحســاب إلــى اســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي .ارتفعــت العقــارات
األخــرى مــن  8.6مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  13.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك إلــى
عقــارات تــم إعــادة حيازتهــا بقيمــة  9.4مليــون ريــال ،كمــا كان ذلــك مقرونــا بعكــس خســائر انخفــاض القيمــة البالغــة  4.8مليــون ريــال ســعودي.
قابــل ذلــك عقــارات مباعــة بقيمــة  4.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م.
موجودات حق االستخدام
تتعلــق موجــودات حــق االســتخدام بشــكل أساســي بالمكتــب الرئيســي للشــركة فــي الريــاض ،باإلضافــة إلــى الفــروع فــي جــدة والدمــام .انخفضــت
موجــودات حــق االســتخدام مــن  3.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  2.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م
بســبب االســتهالك نتيجــة عــدم وجــود إضافــات خــال فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021م.كمــا فــي  30يونيــو 2021م.
ممتلكات ومعدات
انخفضــت الممتلــكات والمعــدات مــن  5.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  4.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو
2021م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى اســتهالكات بقيمــة  645ألــف ريــال ســعودي كمــا قابــل ذلــك إضافــات طفيفــة .قامــت الشــركة بتحويــل
 1.1مليــون ريــال ســعودي مــن رأس المــال العامــل إلــى فئــات األصــول األخــرى المتعلقــة بـــشكل رئيســي بأجهــزة الكمبيوتــر واألثــاث والتجهيــزات.
موجودات ضريبية مؤجلة
انخفضــت موجــودات الضريبــة المؤجلــة مــن  4.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  4.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك إلــى الحركــة فــي مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ومكافــآت نهايــة الخدمــة ،كجــزء مــن احتســاب أصــول
الضريبــة المؤجلــة.
موجودات غير ملموسة
تتعلــق الموجــودات الغيــر ملموســة ببرمجيــات الشــركة وبرامجهــا بمــا فــي ذلــك نظــام تخطيــط مــوارد المؤسســات .وأنظمــة االكتتــاب الداخلــي.
ارتفعــت الموجــودات غيــر الملموســة مــن  2.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  2.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو
2021م ،ويعــود ذلــك إلــى إضافــات بقيمــة  667ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021م تعلقــت بتطويــر النظــام والبرامــج،
بمــا فــي ذلــك األمــن الســيبراني .قابــل ذلــك مصروفــات إطفــاء بقيمــة  432ألــف ريــال ســعودي.
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ذمم دائنة
تتعلــق الذمــم الدائنــة بشــكل أساســي بالمبالــغ المســتحقة لــوزارة اإلســكان ،نتيجــة لمبــادرة وزارة اإلســكان لتشــجيع ملكيــة المنــازل مــن خــال
الوحــدات الجاهــزة .قامــت وزارة اإلســكان بشــراء قطعــة أرض كبيــرة ولــم تتمكــن مــن إنهــاء صكــوك الملكيــة عنــد تقســيمها إلــى قطــع أراضــي
للعمــاء ،وبنــاء علــى ذلــك ،طلبــت وزارة اإلســكان مــن الشــركة االمتنــاع عــن صــرف المبالــغ المســتحقة حتــى تتــم معالجــة ســندات الملكيــة وتحويلهــا
بنجــاح.
انخفضــت الذمــم الدائنــة مــن  8.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  6.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م
ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى تســوية مبالــغ مســتحقة.
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
ارتفعــت المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات األخــرى مــن  9.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  13.1مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع مصروفــات متعلقــة بالموظفيــن بقيمــة  2.7مليــون ريــال ســعودي كمــا كان
ذلــك مقرونــا بارتفــاع رســوم التأميــن المتراكمــة بقيمــة  566ألــف ريــال ســعودي .تمثــل المصاريــف المســتحقة  ١٢شــهرا عــن الفتــرة المنتهيــة
في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م بينما تمثل  ٦أشهر فقط عن الفترة المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م.
دفعات إيجار مقدمة
تتعلــق دفعــات اإليجــار المقدمــة بالتســويات المبكــرة التــي قــام بهــا العمــاء ولــم يتــم تصفيتهــا بحلــول نهايــة العــام .ارتفعــت دفعــات اإليجــار المقدمــة
مــن  4.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  9.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي
إلــى الفــروق بالتوقيــت حيــث إنــه تــم تســوية معظــم هــذه الدفعــات المقدمــة فــي الشــهر التالــي (يوليــو).
التزامات عقود اإليجار
انخفضــت التزامــات عقــود اإليجــار مــن  3.8مليــون ريــال ســعودي  31ديســمبر 2020م إلــى  1.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م
ويعــود ذلــك إلــى مصاريــف اإلهــاك كمــا كان ذلــك مقرونــا بعــدم وجــود إضافــات خــال فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021م.
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
انخفــض مخصــص الــزكاة والضريبــة مــن  24.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  18.7مليــون ريــال ســعودي
كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تسوية الزكاة والضريبة المتعلقة بالسنة السابقة 2020م.
تسهيالت تمويل التورق
تتعلــق تســهيالت التــورق بشــكل أساســي بتســهيالت التمويــل مــن البنــك العربــي الوطنــي .قــد قامــت الشــركة بوضــع اســتراتيجية لالســتفادة مــن
التســهيالت مــن المقرضيــن اآلخريــن لتقليــل االعتمــاد علــى البنــك العربــي الوطنــي .انخفضــت تســهيالت تمويــل التــورق مــن  2.8مليــار ريــال
ســعودي خــال الفتــرة  31ديســمبر 2020م إلــى  2.7مليــار ريــال ســعودي خــال الفتــرة  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك إلــى االنخفــاض فــي عمليــات
الســحب مقرونــا بمبالــغ مســددة بقيمــة  139.1مليــون ريــال ســعودي المتعلقــة بشــكل أساســي بمبيعــات المحفظــة.
التزام مكافأة نهاية الخدمة
يتــم احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة بنــا ًء علــى دراســة اكتواريــة مســتقلة وف ًقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي  .19وطبقــا لقوانيــن ولوائــح وزارة العمــل
بالمملكــة العربيــة الســعودية .ارتفــع التــزام مكافــأة نهايــة الخدمــة مــن  8.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  9.0مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م تماشــياً مــع الزيــادات الطبيعيــة الممنوحــة للموظفيــن ،إلــى جانــب الزيــادة فــي ســنوات العمــل لبعــض
الموظفيــن بالشــركة.
حقوق الملكية
اســتقر إجمالــي حقــوق الملكيــة علــى  1.6مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م و 30يونيــو 2021م تماشــيا مــع االرتفــاع فــي األربــاح
المبقــاة بقيمــة  52.9مليــون ريــال ســعودي تماشــيا مــع االرتفــاع فــي صافــي الدخــل.
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نقد وما في حكمه
جدول  :62-6النقد وما في حكمه للشركة كما في 31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

22

22

الحسابات الجارية لدى البنك

142.306

107.587

اإلجمالي

142.328

107.609

آالف الرياالت السعودية
نقد في الصندوق

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
انخفــض النقــد ومــا فــي حكمــه مــن  142.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  107.6مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  30يونيــو 2021م ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي إلــى االنخفــاض فــي عمليــات الســحب ( 131.6-مليــون ريــال ســعودي) إلــى
جانــب زيــادة فــي المدفوعــات ( 40.6+مليــون ريــال ســعودي) .كمــا قامــت الشــركة أيضــا بشــراء ممتلــكات ومعــدات بقيمــة  551ألــف ريــال ســعودي
(إضافــات) باإلضافــة إلــى االســتثمار فــي موجــودات غيــر ملموســة بقيمــة  148ألــف ريــال ســعودي خــال الفتــرة المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م.
مصروفات مدفوعة مقدم ًا وموجودات أخرى ،صافي
جدول  :63-6المصروفات المدفوعة مقدما والموجودات األخرى للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
آالف الرياالت السعودية

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

مطالبات تأمين مستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار التمويلي،
صافي

34.459

35.671

ضريبة قيمة مضافة مدينة

12.412

8.324

مطالبات قانونية

8.863

7.513

ضريبة مقدمة

3.850

1.116

أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدماً (بنك الخليج الدولي)

3.511

3.087

مستحق من صندوق التنمية العقارية

2.882

1.294

صيانة برامج مدفوعة مقدماً

1.098

940

أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدماً (مؤسسة التمويل الدولية)

1.097

940

تأمين مدفوع مقدماً

1.092

1.595

رسوم تسجيل الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي

419

209

سلف موظفين وذمم مدينة

133

129

-

-

مصروفات فائدة مدفوعة مقدماً  -مؤسسة التمويل الدولية
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كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

-

-

أخرى

1.101

925

إجمالي

70.984

61.873

-

-

مخصص مطالبة قانونية

()3.213

()3.213

اإلجمالي

67.771

58.661

آالف الرياالت السعودية
إيجار مدفوع مقدما

خسائر االئتمان المتوقعة من مطالبات التامين المستحقة على عقود
(إجارة) الغير نشطة

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
تتكون مطالبات تأمين مستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار ،صافي مما يلي:
جدول  :64-6مطالبات تأمين مستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
آالف الرياالت السعودية
مطالبات تأمين مستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
مطالبات تأمين مستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار،
صافي

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

49.854

50.805

()15.395

()15.134

34.459

35.671

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
مطالبات تأمين مستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار التمويلي
تتعلــق مطالبــات التأميــن المســتحقة بحــاالت الوفــاة فــي عقــود اإليجــار التمويلــي بمطالبــات التأميــن المتعلقــة بالعمــاء المتوفيــن .تقــوم الشــركة
بإغــاق القــرض عنــد إشــعار الشــركة بحالــة الوفــاة وتحويــل االســتثمار المســتحق فــي التأجيــر التمويلــي إلــى مســتحقات مطالبــات التأميــن .عنــد
تســوية مطالبــة التأميــن ،تقــوم الشــركة بنقــل ســند ملكيــة العقــار إلــى عائلــة العميــل المتوفــي.
ارتفعــت مطالبــات التأميــن المســتحقة بحــاالت الوفــاة فــي عقــود اإليجــار التمويلــي مــن  34.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م
إلــى  35.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك بشــكل أساســي لحــاالت الوفيــات الجديــدة خــال فتــرة الســتة أشــهر
المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م.
ضريبة قيمة مضافة مدينة
تتعلــق ضريبــة القيمــة المضافــة المدينــة بالمبلــغ المســتحق مــن وزارة اإلســكان وف ًقــا لبرنامــج دعــم صنــدوق التنميــة العقــاري الســترداد مبلــغ
ضريبــة القيمــة المضافــة ألصحــاب المنــازل ألول مــرة .كانــت الشــركة تقــوم ســابقا بدفــع ضريبــة القيمــة المضافــة واســتردادها من وزارة اإلســكان.
وقــد تغيــر ذلــك بعــد تطبيــق ضريبــة المعامــات العقاريــة بــدالً مــن ضريبــة القيمــة المضافــة فــي أكتوبــر  ،2020حيــث يتــم تســجيل العقــار مباشــر ًة
فــي الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ويتــم التنــازل عــن مبلــغ ضريبــة القيمــة المضافــة مباشــر ًة لطلبــات مالــك المنــزل ألول مــرة .يتــم إطفــاء حســاب
ضريبــة القيمــة المضافــة عنــد اســتالم األرصــدة المســتحقة.
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انخفضــت مســتحقات ضريبــة القيمــة المضافــة المدينــة مــن  12.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  8.3مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م نتيجــة تحصيــات مــن وزارة اإلســكان ،والتــي يتــم إجراؤهــا علــى أســاس ربــع ســنوي .كان ذلــك مقرونــا ببــدء
العمــل بضريبــة التصرفــات العقاريــة فــي أكتوبــر 2020م ممــا أدى إلــى االنخفــاض فــي اســتردادات ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة للشــركة.
مطالبات قانونية
تتعلــق المطالبــات القانونيــة بالمطالبــات تحــت التســوية .انخفضــت المطالبــات القانونيــة مــن  8.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2020م إلــى  7.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م بســبب تســوية قضيــة قانونيــة واحــدة.
ضريبة مقدمة
تتعلــق الضريبــة المقدمــة بمدفوعــات يتــم ســدادها علــى أســاس ربــع ســنوي بنــا ًء علــى دخــل الشــركة فــي العــام الســابق ووف ًقــا لقانــون ضريبــة الدخل
للشــركات ذات المســاهمات األجنبية.
انخفضــت الضريبــة المقدمــة مــن  3.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م،
ويعــود هــذا االنخفــاض إلــى تســوية مبالــغ الــزكاة وضريبــة الدخــل المتعلقــة بالســنة الماليــة 2020م فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021م.
أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدم ًا (بنك الخليج الدولي)
تتعلــق أتعــاب تســهيالت التمويــل المدفوعــة مقدم ـاً بالمبلــغ غيــر المطفــأ للرســوم المقدمــة وف ًقــا لالتفاقيــة المبرمــة مــع بنــك الخليــج الدولــي.
انخفضــت أتعــاب تســهيالت التمويــل المدفوعــة مقدمـاً مــن  3.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  3.1مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  30يونيــو 2021م تماشــيا مــع إطفــاء هــذه الرســوم علــى مــدى فتــرة التســهيل.
مستحق من صندوق التنمية العقارية
يتعلــق المســتحق مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة بالدفعــات المقدمــة للعقــارات التــي دفعتهــا الشــركة مقد ًمــا وف ًقــا لمبــادرة صنــدوق التنميــة العقاريــة
لتشــجيع ملكيــة المنــازل مــن خــال دعــم الدفعــات المقدمــة .تســترد الدفعــات المقدمــة نيابــة عــن العمــاء مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة.
انخفــض المســتحق مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة مــن  2.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  1.3مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  30يونيــو 2021م نتيجــة التحصيــات مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021م حيــث كان ذلــك ضمــن جهــود
الشــركة علــى تحســين ســرعة التحصيــل.
صيانة برامج مدفوعة مقدم ًا
تتعلــق تكاليــف صيانــة برامــج مدفوعــة مقدمــا بعقــود الصيانــة الســنوية المبرمــة مــع بائعــي النظــام .انخفضــت الصيانــة للبرامــج المدفوعــة مقدمـاً
مــن  1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  940ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م نتيجــة االســتهالك الشــهري
للمصروفــات المقدمــة للبرامــج والخدمــات واالشــتراكات المحــددة الفتــرة.
أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدم ًا (مؤسسة التمويل الدولية)
تتعلــق أتعــاب تســهيالت التمويــل المدفوعــة مقدمــاً بالرصيــد غيــر المطفــأ للرســوم المقدمــة وف ًقــا لالتفاقيــة المبرمــة مــع مؤسســة التمويــل
الدوليــة.
انخفضــت أتعــاب تســهيالت التمويــل المدفوعــة مقدم ـاً (مؤسســة التمويــل الدوليــة) مــن  1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م
إلــى  940ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م نتيجــة إطفــاء الرســوم المدفوعــة مســب ًقا.
تأمين مدفوع مقدم ًا
تدفــع الشــركة قســط التأميــن مقد ًمــا علــى أســاس شــهري بنــا ًء علــى المحفظــة المتوقعــة للشــهر القــادم .وهــذا بســبب التكــرار المرتفــع نســب ًيا
للمدفوعــات ،فــإن التأميــن المدفــوع مقد ًمــا يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى توقيــت الدفــع.
ارتفــع التأميــن المدفــوع مقدم ـاً مــن  1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  1.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو
2021م نتيجــة توقيــت دفــع قســط التأميــن المتعلــق بالتأميــن الطبــي خــال الفتــرة.

phone

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

193

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

رسوم تسجيل الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي
انخفضــت رســوم تســجيل الشــركة الســعودية لتســجيل عقــود اإليجــار التمويلــي مــن  419ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى 209
ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م بســبب االســتهالك الشــهري للخدمــة المقدمــة مــن الشــركة.
سلف موظفين وذمم دائنة
بقيــت ســلف الموظفيــن والذمــم الدائنــة مســتقرة نســبيا علــى  130ألــف ريــال ســعودي خــال الفتــرة التاريخيــة مــن  31ديســمبر 2020م و 30يونيــو
2021م.
أخرى
تتعلق المدفوعات المقدمة األخرى بالفوائد المدفوعة مسبقا ورسوم المعالجة والتقييم.
انخفضــت المدفوعــات المقدمــة األخــرى مــن 1.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  1.0مليــون ريــال ســعودي
كما في  30يونيو 2021م بسبب استهالك مصاريف التقييم واإلدارية.
مخصص مطالبة قانونية
يتعلــق مخصــص مطالبــة قانونيــة بمخصــص القضايــا القانونيــة الجاريــة .بقــي مخصــص المطالبــات القانونيــة مســتقر علــى  3.2مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م و 30يونيــو 2021م.
جدول  :65-6األطراف ذات عالقة للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
العالقة

االسم
البنك العربي الوطني

مساهم

شركة دار األركان للتطوير العقاري

مساهم

مؤسسة التمويل الدولية

مساهم

شركة مملكة التقسيط للتجارة

مساهم

شركة ثروات األصول العقارية

شركة شقيقة

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
وفيما يلي المعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة:
جدول  :66-6المعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
( المدققة )

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

أعباء تمويل تورق – البنك العربي الوطني

62.159

24.027

وحدة سكنية مشتراة (شركة دار األركان)

16.836

12.847

أتعاب خدمات ،صافي

7.298

2.857

أعباء تمويل تورق – مؤسسة التمويل الدولية

6.317

1.929

آالف الرياالت السعودية
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آالف الرياالت السعودية
أتعاب إنشاء العقود المؤجلة
إيجار محمل من شركة شقيقة

كما في  31ديسمبر 2020م
( المدققة )

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

212

62

2.180

1.090

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
فيما يلي تفاصيل أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر:
جدول  :67-6تفاصيل أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
( المدققة )

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

1.832.299

1.799.877

قرض مستلم من مساهم – مؤسسة التمويل الدولية

140.785

125.145

أتعاب إنشاء العقود المؤجلة

22.028

20.246

أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدما (مؤسسة التمويل الدولية)

1.097

940

633

1.180

آالف الرياالت السعودية
قرض مستلم من مساهم – البنك العربي الوطني

مســتحق مــن طــرف ذو عالقــة متعلــق بأتعــاب خدمــات (البنــك العربــي
الوطنــي)

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
مكافآت موظفي اإلدارة العليا
موظفــو اإلدارة العليــا هــم األشــخاص الذيــن يملكــون الســلطة ويتحملــون مســؤولية التخطيــط والتوجيــه والرقابــة علــى أنشــطة الشــركة .يتكــون
موظفــي اإلدارة العليــا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة (بمــن فيهــم أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن) والموظفيــن األساســيين
المختاريــن الذيــن يســتوفون الضوابــط المبينــة أعــاه.
أفــراد العائلــة المقربيــن مــن موظفــي اإلدارة العليــا هــم أفــراد العائلــة الذيــن متوقــع أن يكــون لهــم تأثيــر أو يخضعــون لتأثيــر موظفــي اإلدارة العليــا
عنــد تعاملهــم مــع الشــركة .قــد يشــمل أفــراد العائلــة المقربيــن الشــركاء المحلييــن وأبنــاء موظفــي اإلدارة العليــا وأبنــاء الشــريك المحلــي لموظفــي
اإلدارة العليــا والوالديــن واألجــداد واألخــوة واألخــوات واألحفــاد وغيرهــم مــن المعاليــن التابعيــن لموظفــي اإلدارة العليــا والشــريك المحلــي لموظفــي
اإلدارة العليــا.
فيما يلي تفاصيل مكافآت موظفي اإلدارة العليا بالشركة:
جدول  :68-6مكافاة موظفي اإلدارة العليا بالشركة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
آالف الرياالت السعودية
رواتب
مكافآت نهاية الخدمة
بدالت أخرى

كما في  31ديسمبر 2020م
( المدققة )

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

2.546

960

581

80

1.733

292

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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استثمارات في عقود اإليجار التمويلي ،صافي
جدول  :69-6استثمارات في عقود اإليجار التمويلي للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
فيما يلي بيان بالحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات كما في  30يونيو 2021م:
آالف الرياالت السعودية

كما في  31ديسمبر 2020م
( المدققة )

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

الحد األدنى لدفعات اإليجار
6.486.242

6.358.411

عقود إيجار غير نشطة

180.698

232.696

إجمالي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي

6.666.941

6.591.106

()2.385.372

()2.308.542

4.281.569

4.282.564

يخصم :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()82.430

()71.056

صافي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي

4.199.139

4.211.508

يخصم :الجزء المتداول

()283.570

()286.933

يخصم :ذمم عقود اإليجار التمويلي المستحقة

()42.285

()45.973

3.873.283

3.878.602

عقود إيجار نشطة

يخصم :إيرادات تمويلية غير مكتسبة
االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي قبل االنخفاض في القيمة

الجزء غير المتداول

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
جدول  :70-6بيان الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

الرصيد في بداية السنة

78.226

82.430

المحمل للسنة ،بالصافي

4.204

()11.374

الرصيد في نهاية السنة

82.430

71.056

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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يوضح الجدول التالي الجودة االئتمانية لالستثمارات في عقود اإليجار التمويلي:
جدول  :71-6الجودة االئتمانية لالستثمارات في عقود اإليجار التمويلي كما في  30يونيو 2021م

آالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر غير منخفضة
القيمة االئتمانية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر منخفضة
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

3.623.424

382.231

275.913

4.281.569

()2.155

()13.008

()67.267

()82.430

3.621.269

369.233

208.646

4.199.139

إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
جدول  :72-6الجودة االئتمانية لالستثمارات في عقود اإليجار التمويلي كما في  31ديسمبر 2020م

آالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر غير منخفضة
القيمة االئتمانية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر منخفضة
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

3.720.479

323.154

238.930

4.282.564

()2.562

()10.952

()57.541

()71.056

3.717.917

312.201

181.389

4.211.508

إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
فيما يلي تاريخ استحقاق دفعات اإليجار:
جدول  :73-6تاريخ استحقاق دفعات اإليجار كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
( المدققة )

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

خالل سنة واحدة

325.855

332.906

السنة الثانية

292.272

294.646

السنة الثالثة

296.323

296.056

السنة الرابعة

293.994

291.561

3.073.022

3.067.394

آالف الرياالت السعودية

السنة الخامسة وما بعدها
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كما في  31ديسمبر 2020م
( المدققة )

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

اإلجمالي

4.281.569

4.282.564

الخسائر االئتمانية

()82.439

()71.056

صافي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي

4.199.138

4.211.508

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
بقــي صافــي االســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي مســتقر نســب ًيا عنــد  4.3مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م ،ويعــود ذلــك إلــى
الزيــادة المســتمرة فــي جهــود الشــركة لتنميــة محفظتهــا رغــم جائحــة كوفيــد ،19-ممــا أدى إلــى عمليــات إنشــاء عقــود جديــدة بقيمــة  464.7مليــون
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2020م و 337.6مليــون ريــال ســعودي فــي الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي  30يونيــو .2021
أتعاب إنشاء العقود المؤجلة
جدول  :74-6أتعاب إنشاء العقود المؤجلة كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

أتعاب إنشاء عقود مؤجلة

22.028

20.246

ناقصاً :الجزء المتداول

()2.654

2.513

الجزء غير المتداول

19.373

17.733

آالف الرياالت السعودية

فيما يلي بيان بالحركة في أتعاب إنشاء العقود المؤجلة:
25.792

22.028

في بداية السنة

212

149

أتعاب إنشاء العقود المحملة للسنة

()3.976

()1.931

في نهاية السنة

22.028

20.246

أتعاب إنشاء العقود المتكبدة والمدفوعة للسنة

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
تتعلــق أتعــاب إنشــاء العقــود المؤجلــة برســوم العمولــة البالغــة  ٪2والمســتحقة عنــد إنشــاء عقــود القــروض مــن خــال قنــاة البنــك العربــي الوطنــي.
ويتــم الح ًقــا إطفــاء رســوم اإلنشــاء المؤجلــة علــى مــدى عمــر القــرض .بلغــت القــروض الناشــئة عــن الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن مــن
خــال قنواتهــا الخاصــة  ٪99مــن إجمالــي المحفظــة خــال الســنة الماليــة 2020م .تشــهد الشــركة تغييــر فــي محفظتهــا لتقليــل القــروض التــي
تــم الحصــول عليهــا مــن خــال البنــك العربــي الوطنــي ،والتــي تعتبــر قــروض قديمــة ،حيــث طــورت الشــركة عملياتهــا لتصبــح أكثــر اســتقاللية عــن
البنــك العربــي الوطنــي ومــن المتوقــع أن يتــم إطفــاء الرصيــد الحالــي خــال الســنوات القادمــة.
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عقارات أخرى
جدول  :75-6العقارات األخرى للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

في بداية السنة

6.963

8.657

استعادة ملكية خالل السنة

11.172

9.395

مباعة خالل السنة

()4.622

()4.868

خسائر االنخفاض في القيمة

()4.857

()60

8.657

13.123

آالف الرياالت السعودية

في نهاية السنة

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
تتعلــق العقــارات األخــرى بالممتلــكات التــي تمــت إعــادة حيازتهــا مــن العمــاء مــن خــال اإلجــراءات القانونيــة أو بموجــب اتفاقيــات متبادلــة بيــن
العميــل والشــركة .تنــوي الشــركة إعــادة بيــع هــذه العقــارات مــن أجــل تحويلهــا إلــى صافــي اســتثمارات فــي عقــود اإليجــار التمويلــي علــى رصيدهــا.
يتــم إعــادة تقييــم هــذه العقــارات علــى أســاس ســنوي لتقديــر القيمــة الســوقية قبــل تمويــل العقــار.
ارتفعــت العقــارات األخــرى مــن  8.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  13.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م
بســبب عمليــات إعــادة الحيــازة خــال الســنة حيــث بلغــت  9.4مليــون ريــال ســعودي ،وقــد قابــل ذلــك عقــارات مباعــة خــال الســنة ( 4.9-مليــون
ريــال ســعودي) ،والتــي تــم تحويلهــا إلــى صافــي اســتثمار فــي عقــد إيجــار تمويلــي.
تــم تســجيل انخفــاض بقيمــة  4.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م ،ويعــود ذلــك إلــى االنخفــاض فــي القيمــة الســوقية للممتلــكات
المعــاد حيازتهــا ضمــن عقــارات أخــرى .تــم تســجيل خســارة انخفــاض فــي القيمــة بقيمــة  60ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة
فــي2021م .مــن المتوقــع أن تتعافــى القيمــة الســوقية لهــذه العقــارات فــي المســتقبل.
حق استخدام األصول والموجودات
جدول  :76-6حق استخدام األصول و الموجودات كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م
آالف الرياالت السعودية

الرياض

الدمام

جدة

اإلجمالي

موجودات حق االستخدام 31 ،ديسمبر 2020م

2.108

398

1.299

3.806

إضافات خالل السنة

-

-

-

-

االستهالك المتراكم

()989

()85

()130

()1.205

موجودات حق االستخدام 30 ،يونيو 2021م

1.119

313

1.169

2.601

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
انخفضــت أصــول حــق االســتخدام مــن  3.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  2.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو
2021م نتيجــة تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16بدايــة مــن  1ينايــر 2019م ،كمــا كان ذلــك مقرونــا بعــدم وجــود إضافــات
خــال الفتــرة .ويعــزى أيضــا هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي إلــى االســتهالك مــع عــدم وجــود إضافــات خــال الفتــرة المنتهيــة فــي  30يونيــو .2021
تتعلــق موجــودات حــق االســتخدام بشــكل أساســي بالمكتــب الرئيســي للشــركة فــي الريــاض ( 1.1مليــون ريــال ســعودي) ،باإلضافــة إلــى الفــروع فــي
جــدة ( 1.2مليــون ريــال ســعودي) والدمــام ( 313ألــف ريــال ســعودي).
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ممتلكات ومعدات
جدول  :77-6الممتلكات والمعدات للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م

آالف الرياالت السعودية

تحسينات
على عقارات
مستأجرة

السيارات

أثاث وتجهيزات
ومعدات مكتبية

أجهزة
حاسب
آلي

أعمال تحت
التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة
الرصيد كما في  31ديسمبر
2020م

5.703

195

6.144

9.457

1.221

22.721

إضافات

55

-

117

233

698

1.104

إعادة تصنيف

-

-

-

-

1.073

()1.073

5.758

195

6.262

9.690

846

22.752

الرصيد كما في  30يونيو 2021م
االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  31ديسمبر
2020م
المصروف للسنة
استبعادات
الرصيد كما في  30يونيو 2021م

4.261

195

5.313

7.680

-

17.449

171

-

121

353

-

645

-

-

-

-

-

-

4.432

195

5.434

8.033

-

18.094

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020م

1.442

-

832

1.777

1.221

5.272

كما في  30يونيو 2021م

1.327

-

828

1.657

846

4.658

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
تحسينات على عقارات مستأجرة
تتعلــق التحســينات علــى العقــارات المســتأجرة باألعمــال المدنيــة وإنشــاءات العقــود المنفــذة علــى العقــارات المؤجــرة .انخفــض صافــي القيمــة
الدفتريــة للتحســينات علــى عقــارات مســتأجرة مــن  1.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  1.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى زيــادة االســتهالك إلــى جانــب االنخفــاض فــي اإلضافــات خــال الفتــرة.
السيارات
تتعلــق الســيارات بشــكل أساســي بالســيارات المملوكــة للشــركة والســيارات التــي تســتخدمها اإلدارة التنفيذيــة للشــركة .بلــغ صافــي القيمــة الدفتريــة
للســيارات  0كمــا فــي  31ديســمبر 2020م و 30يونيــو 2021م نتيجــة االســتهالك التــام لألصــل إلــى جانــب عــدم وجــود إضافــات خــال الفتــرة.
أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية
يتعلــق األثــاث والتجهيــزات والمعــدات المكتبيــة بشــكل أساســي بالمكاتــب والكراســي والطــاوالت والخزائــن واألرائــك وغيرهــا مــن المعــدات
المكتبيــة .انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة لألثــاث والتجهيــزات والمعــدات المكتبيــة مــن  832ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م
إلــى  828ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض قيمــة اإلضافــات فــي الفتــرة ذاتهــا.
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أجهزة حاسب آلي
تتألــف أجهــزة الحاســب اآللــي بشــكل أساســي مــن أجهــزة الحاســب اآللــي وأجهــزة الحاســب اآللــي المحمولــة وخــوادم أجهــزة الحاســب اآللــي
وأنظمــة الحاســب اآللــي .انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة للحاســب اآللــي مــن  1.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى
 1.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م تماشــياً مــع متطلبــات العمــل عــن بعــد نتيجــة لجائحــة كوفيــد 19-الحاليــة ،باإلضافــة إلــى
المتطلبــات اإلضافيــة مــن البنــك المركــزي الســعودي إلجــراء تحســينات فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات.
أعمال تحت التنفيذ
تمثــل األعمــال تحــت التنفيــذ النفقــات الرأســمالية المتكبــدة لشــراء الحاســب اآللــي واألنظمــة .انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة لألعمــال تحــت
التنفيــذ مــن  1.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  846ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م ويعــزى ذلــك بشــكل
رئيســي إلــى إعــادة تصنيــف بعــض األعمــال إلــى األصــول خــال الفتــرة.
موجودات غير ملموسة
جدول  :78-6الموجودات غير الملموسة للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م
آالف الرياالت السعودية

كما  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

التكلفة
الرصيد في بداية السنة
إضافات
الرصيد في نهاية السنة

10.374

11.140

766

667

11.140

11.807

اإلطفاء المتراكم
الرصيد في بداية السنة

()7.217

()8.640

المصروف للسنة

()1.424

()432

الرصيد في نهاية السنة

()8.640

()9.073

صافي القيمة الدفترية

2.500

2.735

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
تتعلــق الموجــودات الغيــر ملموســة بشــكل أساســي بالبرمجيــات وبرامــج الحاســب اآللــي ،وتســتمر الشــركة بتحديــث وتعديــل النظــام تماشــيا
مــع التغييــر المســتمر والتقنيــات الناشــئة .ارتفــع صافــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات الغيــر ملموســة مــن  2.5مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  2.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى الزيــادة فــي اإلضافــات
التــي بلغــت  667ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021م والتــي تعلقــت بشــكل أساســي بترقيــات النظــام والبرامــج ،بمــا فــي
ذلــك األمــن الســيبراني .قابــل ذلــك إطفــاء بقيمــة  432ألــف ريــال ســعودي.
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تكاليف مستحقة ومطلوبات أخرى
جدول  :79-6التكاليف المستحقة والمطلوبات األخرى للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

7.193

9.925

التزامات حق الخدمة

775

325

أتعاب قانونية واستشارية مستحقة

549

533

مخصص صيانة عقود اإليجار التمويلي

425

495

أتعاب وساطة مستحقة

58

95

رسوم تأمين مستحقة

-

566

327

1.162

9.326

13.100

آالف الرياالت السعودية
مصروفات متعلقة بالموظفين

أخرى
اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
مصروفات متعلقة بالموظفين
تتكــون المصروفــات المتعلقــة بالموظفيــن مــن مســتحقات الموظفيــن مثــل الرواتــب األساســية ومســتحقات اإلجــازات والمزايــا األخــرى المتعلقــة
بالموظفيــن .ارتفعــت المصاريــف المتعلقــة بالموظفيــن مــن  7.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  9.9مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  30يونيــو 2021م ،حيــث تمثــل المصاريــف المســتحقة  ١٢شــهرا عــن الفتــرة المنتهيــة فــي  ٣١ديســمبر ٢٠٢٠م بينمــا تمثــل  ٦أشــهر فقــط
عــن الفتــرة المنتهيــة فــي  ٣٠يونيــو ٢٠٢١م.
التزامات حق الخدمة
تتعلــق التزامــات حــق الخدمــة بالتأثيــر الصافــي مــن التدفــق النقــدي المخصــوم المســتقبلي المتوقــع مــن خدمــة محفظــة الشــركة الســعودية إلعــادة
التمويــل العقــاري خــارج الميزانيــة العموميــة ،باإلضافــة إلــى التكلفــة المســتقبلية المقــدرة للخدمــة .قامــت الشــركة بإجــراء الحســاب علــى أســاس
متحفــظ حيــث إنــه أول بيــع محفظــة للشــركة مقابــل حقــوق الخدمــة ،والتــي تــم إجراؤهــا فــي نوفمبــر 2020م.انخفضــت التزامــات حــق الخدمــة
مــن  775ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  325ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م نتيجــة إعــادة احتســاب صافــي
التدفقــات النقديــة مــن إيــرادات خدمــة المحفظــة المباعــة .وتنــوي الشــركة إطفــاء االلتــزام حــق الخدمــة حتــى ال شــيء بنهايــة الســنة الماليــة .2021
أتعاب قانونية واستشارية مستحقة
تتعلــق األتعــاب القانونيــة واالستشــارية المســتحقة بالفواتيــر المســتحقة مــن خدمــات االستشــارات الخارجيــة مثــل الخدمــات القانونيــة والشــرعية
واألمــن الســيبراني ورســوم التدقيــق وغيرهــا.
انخفضــت األتعــاب القانونيــة واالستشــارية المســتحقة بشــكل طفيــف مــن  549ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  533ألــف
ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م.
مخصص صيانة عقود اإليجار التمويلي
يتعلــق مخصــص صيانــة عقــود اإليجــار التمويلــي ألي مطالبــة مــن العمــاء تتعلــق بأضــرار فــي الممتلــكات أو عيــوب إنشــائية .يتعلــق هــذا المخصــص
بالعقــود القديمــة حيــث أن العقــود الجديــدة تحــدد المســؤولية للعميــل ألي ضــرر كبيــر للممتلــكات .ارتفــع مخصــص صيانــة عقــود اإليجــار التمويلــي
بشــكل طفيــف مــن  425ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  495ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م تماشــيا مــع
القضايــا الفعليــة التــي رفعــت علــى الشــركة.
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أتعاب وساطة مستحقة
تتعلــق أتعــاب الوســاطة المســتحقة مــن البنــك العربــي الوطنــي والمتعلقــة بإضافــات طفيفــة علــى محفظــة البنــك العربــي الوطنــي خــارج الميزانيــة
خــال الفتــرة التاريخيــة .ارتفعــت أتعــاب الوســاطة المســتحقة مــن  58ألــف ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  95ألــف ريــال ســعودي
كمــا فــي  30يونيــو 2021م بســبب الرســوم المســتحقة للبنــك العربــي الوطنــي .تماشــيا مــع محــاوالت الشــركة فــي تقليــل اعتمادهــا علــى البنــك
العربــي الوطنــي.
رسوم تأمين مستحقة
تتعلــق رســوم التأميــن المســتحقة بقســط التأميــن المســتحق المتعلــق بالتأميــن االئتمانــي علــى الحيــاة (ميدغلــف للتأميــن) .بلغــت رســوم التأميــن
المســتحقة  566ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك إلــى رســوم التأميــن المتراكمــة المتعلقــة باألقســاط المســتحقة المتعلقــة
بالتأميــن االئتمانــي علــى الحيــاة ،كمــا تمثــل رســوم التأميــن المســتحقة  ١٢شــهرا عــن الفتــرة المنتهيــة فــي  ٣١ديســمبر ٢٠٢٠م بينمــا تمثــل  ٦أشــهر
فقــط عــن الفتــرة المنتهيــة فــي  ٣٠يونيــو ٢٠٢١م.
أخرى
تتعلــق التكاليــف األخــرى بشــكل أساســي مــن مصاريــف التســويق المســتحقة ورســوم التقييــم المســتحقة والمرابحــة المتراكمــة والرســوم المصرفيــة
األخــرى .ارتفعــت التكاليــف األخــرى مــن  327ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  1.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو
2021م ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى مســتحقات للشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل بمبلــغ  1.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2021م.
التزامات عقود اإليجار
جدول  :80-6التزامات عقود اإليجار للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021
الرياض

الدمام

جدة

اإلجمالي

آالف الرياالت السعودية
التدفقات النقدية غير المخصومة وفقا لشروط
اإليجار

6.540

1.116

2.500

10.156

التزامات عقود اإليجار 1 ،يناير 2020م

3.869

700

1.362

5.930

228

-

-

228

()2.180

()372

-

()2.552

205

31

-

236

التزامات عقود اإليجار 31 ،ديسمبر 2020م

2.122

358

1.362

3.842

التزامات عقود اإليجار 1،يناير 2021م

2.122

358

1.362

3.842

0

0

()63

()63

()2.063

()128

()235

()2.426

إطفاء الخصم

0

0

0

0

التزامات عقود اإليجار 30 ،يونيو 2021م

59

231

1.064

1.353

إضافات خالل السنة
المدفوع من التزامات عقود اإليجار
إطفاء الخصم

إضافات خالل السنة
المدفوع من التزامات عقود اإليجار

المصدر :معلومات اإلدارة
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بلغــت التزامــات عقــود اإليجــار  3.8مليــون ريــال ســعودي و 1.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م و 30يونيــو 2021م علــى
التوالــي ،نتيجــة لتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16بدايــة مــن  1ينايــر 2019م .تــم احتســاب القيمــة الحاليــة لعقــود اإليجــار
باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي بنســبة  ٪5علــى مــدى فتــرة اإليجــار ،ويتــم إطفــاء التــزام عقــد اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت علــى
مــدى فتــرة اإليجــار.
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
جدول  :81-6مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

الرصيد في بداية السنة

27.978

24.645

مخصص الزكاة للسنة الحالية

7.970

6.486

-

914

4.765

-

تسويات ضريبة الدخل

-

-

المدفوع خالل السنة

()16.068

()13.349

24.645

18.696

آالف الرياالت السعودية

مخصص الزكاة للسنوات السابقة
مخصص ضريبة الدخل للسنة الحالية

الرصيد في نهاية السنة

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
فــي  3فبرايــر 2021م ،اســتلمت الشــركة ربــط ضريبــة الدخــل مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك لعامــي 2014م و2015م بمبلــغ  914ألــف ريــال
ســعودي .وقــد قامــت الشــركة بتســوية الربــط فــي  18مــارس 2021م .انخفــض مخصــص الــزكاة وضريبــة الدخــل مــن  24.6مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2021م إلــى  18.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو .2021ويعــود ذلــك بشــكل أساســي لتســوية الــزكاة والضريبــة عــن
الســنة الســابقة (الســنة الماليــة 2020م).
تسهيالت تمويل التورق
جدول  :82-6تسهيالت تمويل التورق كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

الجزء المتداول من التسهيالت

1.091.740

635.437

الجزء غير المتداول من التسهيالت

1.714.657

2.108.199

اإلجمالي باستثناء النفقات التمويلية

2.809.397

2.743.637

13.487

3.244

2.819.884

2.746.881

آالف الرياالت السعودية

أتعاب تمويل التورق المستحقة
اإلجمالي مع النفقات التمويلية

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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جدول  :83-6الرصيد القائم لتسهيالت تمويل التورق كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

1.832.300

1.799.877

بنك الخليج الدولي

392.920

403.644

مؤسسة التمويل الدولية

140.785

125.145

البنك األهلي التجاري

377.882

367.810

الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

75.998

50.404

2.819.884

2.746.881

آالف الرياالت السعودية
البنك العربي الوطني

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
تتعلــق التســهيالت التمويليــة للشــركة بشــكل أساســي بالبنــك العربــي الوطنــي ،لكــن بعــد أن أصــدر البنــك المركــزي الســعودي توجي ًهــا جديـدًا يوضــح
نســبة  ٪5كحــد أقصــى لــرأس المــال للتمويــل مــن أي مــزود قــرض واحــد ،وبمــا أن البنــك العربــي الوطنــي لديــه تســهيالت كبيــرة نســب ًيا باإلضافــة
إلــى مبالــغ مســتحقة كبيــرة ،تحولــت اســتراتيجية تمويــل الشــركة نحــو مقرضيــن آخريــن .ســعت الشــركة إلــى تنويــع تســهيالتها التمويليــة وتقليــل
االعتمــاد علــى البنــك العربــي الوطنــي الــذي يعــد ً
أيضــا المســاهم الرئيســي .مــن المهــم بالذكــر أن فــي الســابق ،كانــت الشــركة تمتلــك تســهيالت
مــع البنــك العربــي الوطنــي فقــط.
انخفــض رصيــد تســهيالت تمويــل التــورق بقيمــة مــن  2.8مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  2.7مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي
 30يونيــو 2021م تماشــياً مــع االنخفــاض فــي عمليــات الســحب ،كمــا كان ذلــك مقرونــا بمبالــغ مســددة بقيمــة  139.1مليــون ريــال ســعودي ناتــج
بشــكل رئيســي مــن النقــد الناتــج عــن مبيعــات المحفظــة.
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جدول  :84-6تفاصيل التسهيالت واألرصدة القائمة كما في 30يونيو 2021م
تاريخ
االستحقاق

الجهة

مبلغ
التسهيل

الرصيد
القائم

الجزء
المتداول

الجزء غير
المتداول

يونيو
2021م

البنك
العربي
الوطني

500.000

217.337

8.694

208.643

مارس
2022م

البنك
العربي
الوطني

500.000

34.514

34.514

-

يونيو
2022م

البنك
العربي
الوطني

650.000

أكتوبر
2023م

البنك
العربي
الوطني

500.000

أكتوبر
2023م

البنك
العربي
الوطني

150.000

أغسطس
2020م

البنك
العربي
الوطني

206.697

يناير
2021م
يوليو
2023م
إجمالي
البنك
العربي
الوطني

398.890

359.678

107.249

162.051

398.890

15.986

4.767

6.614

-

343.692

102.483

155.437

البنك
العربي
الوطني

350.000

280.000

17.500

262.500

البنك
العربي
الوطني

400.000

240.158

12.779

227.379

3.256.697

1.799.877

499.743

أهم الضمانات وااللتزامات
والتعهدات المالية

1.أن يكون المبلغ القائم
للمستحقات المحصلة
لتمويل المنزل والمكونة
للضمان المجمع تغطي
ماال يقل عن ٪١٠٥
من الرصيد القائم من
التزامات العميل تجاه
البنك في أي وقت من
األوقات
2.تحويل الراتب الشهري
الخاص بالمستفيدين من
التمويل المقدم من قبل
الشركة.
3.يجب أن يكون العقار
مستغل ومستخدم من
قبل صاحب العقار
4.يجب أن يكون العقار
المقدم للبنك كجزء من
الضمانات قابل للنقل و
اإلفراغ مباشرة من دون
قيود باسم شركة المنزل
المبارك لالستثمارات
العقارية

1.300.134
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تاريخ
االستحقاق

الجهة

مبلغ
التسهيل

الرصيد
القائم

الجزء
المتداول

الجزء غير
المتداول

يناير
2021م

بنك الخليج
الدولي

300.000

166.200

18.222

147.978

يوليو
2023م

بنك الخليج
الدولي

150.000

25.000

1.111

23.889

يونيو
2025م

بنك الخليج
الدولي

415.000

212.444

15.111

197.333

إجمالي
بنك
الخليج
الوطني

phone
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34.444

369.200

أهم الضمانات وااللتزامات
والتعهدات المالية
1.أن ال تتجــاوز النســبة
بيــن إجمالــي المطلوبــات
وإجمالــي الحقــوق المادية
الصافيــة للمســاهمين عــن
4.0 : 1.0
2.أن ال تقــل النســبة بيــن
الموجــودات
إجمالــي
وإجمالــي
المتداولــة
المطلوبــات المتداولــة
عــن 1.0 : 1.0
3.أن ال تقــل الحقــوق المادية
الصافيــة للمســاهمين عــن
مبلــغ 800.000.000
(فقــط ثمانمائــة مليــون
ريــال ســعودي ال غيــر)
4.أن ال تتجــاوز األربــاح
الســنوية الموزعــة مــا
يعــادل ( )٪70مــن الدخــل
الصافــي المحقــق لتلــك
ا لســنة
5.أن ال تقــل نســبة تغطيــة
التمويــل إلــى األصــول
المرهونــة عــن ()٪80
للعقــود القائمــة .وللعقــود
الجديــدة أن ال تقــل
نســبة تغطيــة التمويــل
إلــى األصــول المرهونــة
عــن ( )٪70أو المتاحــة
مــن قبــل البنــك المركــزي
العربــي
الســعودي
الســعودي أيهمــا أكثــر
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تاريخ
االستحقاق

الجهة

مبلغ
التسهيل

الرصيد
القائم

الجزء
المتداول

الجزء غير
المتداول

سبتمبر
2034م

البنك
األهلي
التجاري

282.075

257.888

14.104

243.784

نوفمبر
2034م

البنك
األهلي
التجاري

50.603

46.808

2.530

44.277

يناير
2035م

البنك
األهلي
التجاري

67.322

63.115

3.366

59.748

إجمالي
البنك
األهلي
التجاري

يونيو
2021م

400.000

الشركة
السعودية
إلعادة
التمويل
العقاري

100.000

367.810

50.404

20.000

50.404

347.810

1.أن ال تقــل تغطيــة
المســتحقات عــن ٪117
مــن إجمالــي مبلــغ التمويــل
2.أن ال تتجــاوز الرافعــة
الماليــة عــن 1:4
3.أن ال تتجــاوز نســبة توزيــع
األربــاح عــن  ٪50مــن
صافــي األربــاح
4.تقديــم قوائــم ماليــة
مدققــة خــال  90يــوم مــن
ســنة جديــدة
5.تقديــم تقريــر ربــع ســنوي
عــن أداء الذمــم المدينــة
ومشــاركتها مــع الطــرف
الثانــي
6.االحتفــاظ بنســبة ٪5
كرصيــد احتياطــي مــن
عمليــة اســتخدام لحــد
ا لتيســير
7.رهــن موثــوق لصكــوك
عقاريــة بموجــب المســتند
المرفــق وكذلــك رهــن
موثــوق لألصــول الخاصــة
بالذمــم المدينــة التــي
تــم التنــازل عنهــا لصالــح
البنــك األهلــي التجــاري
يتعهد العميل بضمان
بقاء وضعه المالي من
تاريخ هذه االتفاقية
طالما كان هناك أي
مبلغ قائم بموجب أي من
مستندات االستخدام أو
أي التزام ساري المفعول
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تاريخ
االستحقاق

الجهة

مبلغ
التسهيل

يونيو
2025م

مؤسسة
التمويل
الدولية

اإلجمالي

الرصيد
القائم

187.500

125.145

31.250

93.895

4.809.197

2.746.881

635.842

2.111.039

المصدر :معلومات اإلدارة
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الجزء
المتداول

الجزء غير
المتداول
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والتعهدات المالية
1.نسبة حقوق الملكية إلى
األصول ال تقل عن ٪25
2.نسبة تعرض لمجموعة
اقتصادية ال تزيد عن
٪15
3.نسبة تعرض إجمالية
كبيرة ال تزيد عن ٪400
4.نسبة انكشاف لطرف ذي
عالقة ال تزيد عن ٪15
5.نسبة تعرض ائتمان
مفتوح ال تزيد عن ٪25
6.نسبة مخاطر صرف
العمالت األجنبية
اإلجمالية ال تزيد عن
٪10
7.نسبة مخاطر صرف
العمالت األجنبية للعملة
الواحدة ال تزيد عن ٪10
8.نسبة مخاطر معدل ربح
ال تقل عن  ٪10-وال
تزيد عن ٪10
9.نسبة مخاطر معدل ربح
إجمالية ال تقل عن ٪20-
وال تزيد عن ٪20
 .10نسبة فجوة استحقاق
العمالت األجنبية ال تقل عن
٪150 .11فجوة استحقاق سالبة
مجمعة ال تقل عن ٪300-
 .12نسبة أصول ثابتة
باإلضافة إلى استثمارات
حقوق الملكية ال تزيد عن
٪35
 .13نسبة ذمم اإليجار غير
العاملة أقل من أو تساوي
 ٪5من إجمالي ذمم اإليجار
المدينة
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مكافأة نهاية الخدمة
جدول  :85-6المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي والحركات في االلتزامات كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

التزامات المنافع المحددة في بداية السنة

9.377

8.372

تكلفة الخدمة الحالية

1.595

759

292

89

()2.031

()330

(أرباح)  /خسائر اكتوارية من االلتزام

()861

135

التزامات المنافع المحددة في نهاية السنة

8.372

9.026

آالف الرياالت السعودية

تكلفة الفائدة على التزامات المنافع المحددة
منافع مدفوعة  /مستحقة ألعضاء انتهت عضويتهم خالل السنة

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
ارتفعــت التزامــات المنافــع المحــددة فــي نهايــة الســنة مــن  8.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2020م إلــى  9.0مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي 30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك إلــى الزيــادات الســنوية الممنوحــة للموظفيــن ،إلــى جانــب الزيــادة فــي ســنوات عمــل بعــض موظفيــن الشــركة.
جدول  :86-6المبالغ المحملة على قائمة الدخل كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

1.595

395

292

53

تكلفة مسجلة في قائمة الدخل

1.887

448

(أرباح)  /خسائر اكتوارية من االلتزام المثبت في الدخل الشامل اآلخر

()861

9

إجمالي تكاليف المنافع المحددة خالل السنة

1.026

457

آالف الرياالت السعودية
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة على التزامات المنافع المحددة

المصدر :معلومات اإلدارة

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

210

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

جدول  :87-6إعادة القياس المثبت في الدخل الشامل اآلخر كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

142

()31

األرباح بسبب التغير في االفتراضات الديموغرافية

()496

-

الخسارة ( /الربح) من التغير في افتراضات الخبرة

()507

40

إعادة القياس االكتواري اللتزامات المنافع المحددة

()861

9

آالف الرياالت السعودية
خسارة من التغير في االفتراضات المالية

المصدر :معلومات اإلدارة
جدول  :88-6االفتراضات االكتوارية األساسية فيما يتعلق بخطط منافع الموظفين كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

نسبة الخصم

٪1.70

٪1.95

المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

٪5.0

٪5

60

60

آالف الرياالت السعودية

سن التقاعد العادي
المصدر :معلومات اإلدارة

تــم زيــادة معــدل الخصــم خــال فتــرة الســتة أشــهر األولــى مــن 2021م إلــى  ٪1.95ليعكــس العائــدات الســوقية الحاليــة للســندات الســيادية مــع
األخــذ فــي االعتبــار متوســط مــدة التزامــات المنافــع المحــددة لمــدة  7ســنوات .فــي حيــن اســتقر معــدل الزيــادة المتوقعــة فــي الرواتــب علــى .٪5
يتــم تحديــد االفتراضــات المتعلقــة بمعــدل الوفيــات المســتقبلية اســتناداً إلــى المشــورة االكتواريــة وذلــك وفق ـاً لإلحصــاءات المنشــورة والخبــرة
فــي المنطقــة.
جدول  :89-6بيان استحقاق التزام المنافع المحددة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م
آالف الرياالت السعودية
المتوسط المرجح لمدة استحقاق المنافع المحددة

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

7.4

7.4

التوزيع الزمني لدفعات المنافع:
السنة األولى

929

997

السنة الثانية

1.473

1.591

السنة الثالثة

981

1.058

السنة الرابعة

969

1.061

1.033

1.127

السنة الخامسة
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آالف الرياالت السعودية
من  6إلى  10سنوات

كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

5.515

6.671

المصدر :معلومات اإلدارة
جدول  :90-6تأثير تقييم التزامات المنافع المحددة كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م
(المدققة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

معدل الخصم ٪0.5+

()310

8.703

معدل الخصم ٪0.5-

310

9.371

معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب ٪0.5+

252

9.305

معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب ٪0.5-

()252

8.761

آالف الرياالت السعودية

المصدر :معلومات اإلدارة
االرتباطات وااللتزامات المحتملة
تواجــه الشــركة خــال ممارســتها نشــاطها االعتيــادي بعــض الدعــاوى القضائيــة والمطالبــات األخــرى المتعلقــة بطبيعــة أنشــطتها .إال أنــه مــن غيــر
المتوقــع أن ينتــج مــن الدعــاوى القائمــة أي مطالبــات ذات أهميــة جوهريــة كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة.

 3-3-6قائمة التدفقات النقدية
جدول  :91-6قائمة التدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و  30يونيو 2021م
فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2020م
(غير مراجعة)

آالف الرياالت السعودية

فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

األنشطة التشغيلية
صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

66.529

33.701

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية:
استهالك وإطفاء

2.831

2.219

إطفاء أتعاب إنشاء عقود مؤجلة

1.919

1.844

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

15.037

()11.628

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

944

849

تكاليف تمويل اللتزام عقد إيجار

162

191

()4.168

3.354

صافي (الزيادة)  /النقص في الموجودات التشغيلية:
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فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2020م (غير
مراجعة)

فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م (غير
مراجعة)

62

()547

مستحق من أطراف ذات عالقة

()13.670

()10.204

دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات

()89.215

()5.528

-

()4.672

آالف الرياالت السعودية
مصروفات مدفوعة مقد ًما وأصول أخرى ،صافي

استثمارات في عقود اإليجار التمويلي
صافي الزيادة ( /النقص) في المطلوبات التشغيلية:
ذمم دائنة

4.141

()1.889

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

1.021

3.774

دفعات إيجار مقدمة

5.221

4.970

صافي النقد الناتج من التشغيل

()36.842

55.339

الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

-

()13.349

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()624

()330

أتعاب إنشاء عقود مؤجلة المدفوعة

()164

()62

()37.630

41.599

صافي النقد الناتج من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()1.353

()551

()23

()148

()1.375

()698

األنشطة التمويلية
إضافات في تسهيالت تمويل التورق

151.361

103.244

المسدد من تسهيالت تمويل التورق

()74.434

()176.247

مدفوع من الجزء األساسي اللتزام عقد اإليجار

()2.366

()2.617

صافي النقد الناتج من (المستخدم في) األنشطة التمويلية

74.561

()75.620

صافي الزيادة ( /النقص) في نقد وما في حكمه

35.556

()34.719

نقد وما في حكمه في بداية السنة

54.200

142.328

نقد وما في حكمه في نهاية السنة

89.756

107.609

المصدر :القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
ارتفــع صافــي النقــد مــن األنشــطة التشــغيلية مــن نقــد مســتخدم بقيمــة  37.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة
فــي  30يونيــو 2020م إلــى نقــد ناتــج بقيمــة  41.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة  30يونيــو2021م ،ويعــود ذلــك بشــكل
رئيســي إلــى انخفــاض الدفعــات المقدمــة إلــى مالكــي العقــارات ( 83.7-مليــون ريــال ســعودي) كمــا كان ذلــك مقرونــا بارتفــاع صافــي الدخــل قبــل
الــزكاة وضريبــة الدخــل ( 32.8+مليــون ريــال ســعودي) .قابــل ذلــك أيضــا ارتفــاع فــي تكلفــة التمويــل .كمــا قابــل ذلــك زيــادة فــي محفظــة العقــود
المباعــة إلــى الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري.
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
انخفــض صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية مــن ( )1.3-مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة
فــي  30يونيــو2020م إلــى ( )698-ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ويعــود ذلــك إلــى االنخفــاض فــي
مشــتريات الممتلــكات والمعــدات بســبب جائحــة كوفيــد –  .19وقــد قابــل ذلــك ارتفــاع جزئــي فــي المشــتريات المتعلقــة بالموجودات غير الملموســة.
صافي النقد (المستخدم)  /الناتج من األنشطة التمويلية
انخفــض صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة مــن  74.5مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو2020م
إلــى ( )75.6-مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،نتيجــة لقيــام الشــركة بتســديد وتســوية أقســاط
التســهيالت المســتحقة علــى القــروض مــع البنــوك والتــي تتضمــن جــزء مــن األقســاط المؤجلــة مــع البنــوك .قامــت الشــركة بتســديد تســهيالت
تمويــل التــورق بمبلــغ  176.2مليــون ريــال ســعودي ومدفوعــات الجــزء األساســي اللتــزام عقــد اإليجــار بمبلــغ  2.6مليــون ريــال ســعودي .قابلــت
المدفوعــات إضافــات فــي تســهيالت تمويــل التــورق ( 103.2+مليــون ريــال ســعودي) تماشــيا مــع االرتفــاع فــي عــدد القــروض التــي تــم إنشــائها
خــال الفتــرة.
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 -7سياسة توزيع األرباح
دون اإلخــال بأحــكام المــادة (السادســة والعشــرون) مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل ،تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية
بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى ،بمــا فيهــا الــزكاة وضريبــة الدخــل علــى الوجــه اآلتــي:
يجنــب  ٪10مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغاالحتياطــي المذكــور  ٪30مــن رأس المــال المدفــوع.
للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة متســاوية مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي وتخصيصــهلغــرض أو أغــراض معينــة تقررهــا الجمعيــة العامــة.
للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدراإلمــكان علــى المســاهمين.
يوزع من الباقي بعد ذلك -إن وجد -على المساهمين نسبة تمثل  ٪5خمسة بالمائة من رأسمال الشركة المدفوع.مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة (الثانيــة والعشــرون) مــن نظــام األســاس للشــركة ،يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تتجــاوز  ٪10عشــرةبالمائــة مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة ،علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.
يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة.استحقاق األرباح:
يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون
أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحدد لالســتحقاق.
توزيعات األرباح:
لــم تقــم الشــركة بتوزيــع أربــاح عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م2019 ،م ،و2020م .كمــا لــم تقــم الشــركة بتوزيــع أربــاح عــن
فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 30يونيــو 2021م.
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 -8استخدام متحصالت الطرح
يقــدر إجمالــي متحصــات الطــرح بحوالــي (**) ريــال ســعودي ،سـيُدفع منهــا مبلــغ يقــدر بحوالــي (**) ريــال ســعودي لتســوية جميــع المصاريــف
المتعلقــة بالطــرح ويشــمل ذلــك أتعــاب المستشــار المالــي ،ومديــر االكتتــاب ،ومديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات ،ومتعهــد التغطيــة ،والمستشــار
القانونــي ،ومستشــار العنايــة المهنيــة الالزمــة المالــي ،ومستشــار دراســة الســوق ،والمحاســب القانونــي ،والمستشــارين اآلخريــن ،والجهــات
المســتلمة ،وكذلــك أتعــاب التســويق والطباعــة والتوزيــع ،واألتعــاب والمصاريــف األخــرى المتعلقــة بعمليــة الطــرح .وســوف يعــود صافــي متحصــات
الطــرح المقــدر بحوالــي (**) ريــال ســعودي للمســاهمين البائعيــن بالتناســب مــع عــدد أســهم الطــرح التــي ســيتم بيعهــا مــن قبــل كل منهــم فــي
الطــرح ،ولــن تســتلم الشــركة أي جــزء مــن متحصــات الطــرح .وســيتحمل المســاهمون البائعــون كافــة األتعــاب والمصاريــف والتكاليــف المتعلقــة
بالطــرح.
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 -9رسملة رأس المال والمديونية
يمتلــك المســاهمون الحاليــون جميــع أســهم الشــركة قبــل الطــرح .وبعــد اســتكمال عمليــة الطــرح ،ســيمتلكون مجتمعيــن مــا نســبته ( )٪70مــن أســهم
الشركة.
يوضــح الجــدول التالــي رســملة الشــركة كمــا تظهــر فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة كمــا فــي 2018/12/31م و 2019/12/31م
و 2020/12/31م .علمـاً بأنــه يجــب قــراءة الجــدول التالــي مــع القوائــم الماليــة المعنيــة بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات المرفقــة بهــا والــواردة فــي القســم
(« )19القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني».
جدول  :1-9رسملة رأس مال الشركة والمديونية:

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

تمويل

2.824.238

2.801.923

2.819.884

رأس المال

1.000.000

1.000.000

1.000.000

االحتياطي النظامي

92.182

97.649

106.160

أرباح مبقاة

539.139

517.892

447.173

إجمالي حقوق المساهمين

352.950

402.145

478.749

5.594.593

5.757.857

6.174.169

٪85.49

٪87.45

٪88.89

مجموع الرسملة (إجمالي التمويل  +إجمالي حقوق
المساهمين)
إجمالي التمويل  /إجمالي الرسملة

المصدر :الشركة وقوائم المركز المالي الموحدة المراجعة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:
ال يخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.أن رصيــد الشــركة وتدفقاتهــا النقديــة كافيــة لتغطيــة احتياجاتهــا النقديــة المتوقعــة لــرأس المــال العامــل والنفقــات الرأســمالية لمــدة اثنــيعشــر ( )12شــهراً علــى األقــل بعــد تاريــخ نشــر هــذه النشــرة.
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 -10إفادة الخبراء
قــدم جميــع المستشــارين الــواردة أســمائهم فــي الصفحــة (ط ،ي) موافقتهــم الخطيــة علــى اإلشــارة إلــى أســمائهم وعناوينهــم وشــعاراتهم وعلى نشــر
إفادتهــم فــي هــذه النشــرة ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة ،كمــا أن جميــع المستشــارين والعامليــن لديهــم ضمــن فريــق
العمــل القائــم علــى تقديــم خدمــات للشــركة أو أقاربهــم ال يملكــون أي أســهم فــي الشــركة وليــس ألي منهــم مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة
كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة بمــا قــد يؤثــر علــى اســتقاللهم.
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 -11اإلقرارات
كما في تاريخ هذه النشرة يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
لــم يشــهر أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو أميــن ســر مجلــس اإلدارة فــي أي وقــت مــن األوقــات إفالســه أو خضــع إلجــراءاتإفالس.
لــم يتــم اإلعــان عــن أي إعســار أو إفــاس خــال الســنوات الســابقة لشــركة كان أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن كبــار التنفيذييــن أوأميــن ســر مجلــس اإلدارة معينـاً بمنصــب إداري أو إشــرافي فيهــا.
باســتثناء مــا هــو موضــح بالقســم («( )10-12االتفاقيــات مــع األطــراف ذوي العالقــة») ،ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن كبــار التنفيذييــنأو أميــن ســر المجلــس أو أي شــخص مــن أقربائهــم أو التابعيــن لهــم أي مصلحــة فــي أي عقــود أو ترتيبــات قائمــة ســوا ًء خطيــة أو شــفهية أو
عقــود أو ترتيبــات قيــد الدراســة أو مزمــع إبرامهــا مــع الشــركة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.
باســتثناء مــا هــو موضــح بالقســم («( )7 -5تشــكيل مجلــس اإلدارة») والقســم («( )10-12االتفاقيــات مــع األطــراف ذوي العالقــة») ،ليــسألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن كبــار التنفيذييــن أو أميــن ســر مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أقاربهــم أي أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي
الشــركة  ،أو فــي أدوات ديــن الشــركة ،وال يجــوز للشــركة أن تقــدم قرضـاً نقديـاً مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أن تضمــن أي قــرض
يعقــده واحــد منهــم.
أن الشــركة قــد اســتوفت جميــع الشــروط المحــددة للتســجيل والطــرح واإلدراج وجميــع المتطلبــات األخــرى ذات العالقــة المنصــوص عليهــافــي نظــام الســوق الماليــة وقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة ،وال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن تؤثــر علــى طلــب تســجيل
وطــرح األوراق الماليــة لــم يتــم تضمينهــا فــي هــذه النشــرة.
أن مجلــس اإلدارة قــام بتضميــن جميــع المعلومــات المطلــوب تضمينهــا فــي هــذه النشــرة بمقتضــى قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــاتالمســتمرة.
تشــمل هــذه النشــرة إفــادات أعدهــا خبــراء ،وتؤكــد الشــركة أن أولئــك الخبــراء قــد أعطــوا موافقتهــم الكتابيــة علــى اســتخدام أســمائهم ونشــرشــعاراتهم وإفاداتهــم ضمــن نشــرة اإلصــدار بصيغتهــا ونصهــا كمــا وردت فــي النشــرة وأنهــم لــم يســحبوا تلــك الموافقــة حتــى تاريــخ نشــرة
اإلصــدار هــذه.
لــم يتــم منــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة خــال الســنوات الثــاث الســابقة لتاريــختقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة فيمــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أوراق ماليــة.
لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظ ـاً فــي أوضاعهــا الماليــة خــال االثنــي عشــر( )12شهراً األخيرة.
ليست هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة.لــن يشــترك أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي التصويــت علــى القــرارات المتعلقــة باألعمــال والعقــود التــي يكــون لهــم فيهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــرمباشــرة.
لــم يكــن هنــاك أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للشــركة خــال الســنوات الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــبالتســجيل وطــرح األوراق الماليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة ،إضافــة إلــى الفتــرة التــي يشــملها تقريــر المحاســبون القانونيــون حتــى تاريــخ اعتمــاد
هــذه النشــرة.
ال يوجد أي ترتيبات أخرى تُشرك الموظفين في رأس مال الشركة.ال تملــك الشــركة أي أوراق ماليــة (تعاقديــة أو غيرهــا) أو أي مــن األصــول التــي تكــون قيمتهــا عرضــة للتقلبــات ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــريفــي تقييــم الموقــف المالي.
باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم رقــم («( )2عوامــل المخاطــرة») ،ليســت الشــركة علــى درايــة بــأي معلومــات تتعلــق بــأي سياســاتحكوميــة أو اقتصاديــة أو ماليــة أو نقديــة أو سياســية أو أي عوامــل أخــرى أثــرت أو يمكــن أن تؤثــر بشــكل جوهــري (مباشــر أو غيــر مباشــر)
علــى عملياتهــا.
باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم رقــم («( )2عوامــل المخاطــرة») ،ليســت الشــركة علــى درايــة بــأي عوامــل موســمية أو دوراتاقتصاديــة متعلقــة بالنشــاط قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي.
إن المعلومــات فــي القســم رقــم («( )3نظــرة عامــة علــى الســوق والقطــاع») والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة تمثــل أحــدثالمعلومــات المتاحــة مــن مصدرهــا المعنــي.
إن وثائــق التأميــن الخاصــة بالشــركة توفــر غطــاء تأمينــي بحــدود كافيــة لممارســة الشــركة ألعمالهــا ،وتقــوم الشــركة بتجديــد وثائــق وعقــودالتأميــن بشــكل دوري لضمــان وجــود تغطيــة تأمينيــة بشــكل مســتمر.
تــم اإلفصــاح عــن كافــة العقــود واالتفاقيــات التــي تعتقــد الشــركة بأهميتهــا أو جوهريتهــا أو التــي مــن الممكــن أن تؤثــر علــى قرارات المســتثمرينباالســتثمار فــي أســهم الطــرح ،وال يوجــد هنــاك أي عقــود أو اتفاقيــات جوهريــة أخــرى لــم يتــم اإلفصــاح عنها.
-تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.
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ســوف يتحمــل المســاهمون البائعــون جميــع المصاريــف والتكاليــف المتعلقــة بالطــرح ،وســوف يتــم خصــم هــذه التكاليــف مــن متحصــاتالطــرح ،وتشــمل أتعــاب المستشــار المالــي وأتعــاب متعهــد التغطيــة والمستشــارين القانونييــن والمحاســبين القانونييــن ومستشــار دراســة الســوق
والقطــاع ،باإلضافــة إلــى أتعــاب الجهــات المســتلمة ومصاريــف التســويق والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن المصاريــف المتعلقــة بالطــرح.
أنهــم قــد وضعــوا إجــراءات وضوابــط ونظــم مــن شــأنها أن تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء متطلبــات األنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العالقــة،ومــن ضمنهــا نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج.
إن جميع موظفي الشركة غير السعوديين هم تحت كفالتها.إن الملكيــة القانونيــة والنفعيــة لألســهم فــي الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة تعــود لألشــخاص الــواردة أســمائهم فــي القســم ()1-2-5(«الهيــكل الحالــي للمســاهمين») ويقــر مجلــس اإلدارة بــأن هيــكل الملكيــة فــي الشــركة متوافــق مــع نظــام االســتثمار األجنبــي.
إن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم رقــم («( )2عوامــل المخاطــرة») ،وعلــى حســب علمهــم واعتقادهــم ،ال يوجــد أي مخاطــر جوهريــةأخــرى مــن الممكــن أن تؤثــر علــى قــرار المســتثمرين المحتمليــن فــي االســتثمار فــي أســهم الطــرح.
باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي الفقــرة رقــم («( )6-1-2المخاطــر المرتبطــة بعــدم قــدرة الشــركة فــي الحصــول علــى التراخيــص والتصاريــحوالشــهادات الالزمــة وتجديدهــا») مــن القســم رقــم («( )6-12التراخيــص والموافقــات والشــهادات الحكوميــة») ،فــإن الشــركة حاصلــة علــى
جميــع التراخيــص والموافقــات األساســية المطلوبــة لممارســة أنشــطتها.
باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم رقــم («( )3-2-2المخاطــر المرتبطــة بإجــراءات التقاضــي») والقســم رقــم («( )14-12المطالبــاتوالدعــاوى القضائيــة») ،إن الشــركة ليســوا أطرافـاً فــي أي نزاعــات أو دعــاوى أو قضايــا أو إجــراءات تحقيــق قائمــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر
جوهــري علــى عمليــات الشــركة أو مركزهــا المالــي.
باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم رقــم («( )2عوامــل المخاطــرة») ،لــم تصــدر الشــركة أيــة أدوات ديــن ،أو تحصــل علــى أيــة قــروضآجلــة أو أيــة قــروض أو ديــون مســتحقة.
يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة اعتباراً من تاريخ هذه النشرة.أن لدى المصدر  -منفرداً  -رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر ( )12شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة.ال يخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.كما في تاريخ هذه النشرة ،ليس لدى الشركة سياسة بشأن األبحاث والتطوير وكما أن الشركة ال تنتج أي منتجات.أعــدت المعلومــات الماليــة الــواردة فــي هــذه النشــرة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر مــن الســنة الماليــة2018م و 2019م و 2020م والقوائــم األوليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م ،واإليضاحــات المرفقــة بهــا ،وفقـاً
لمعاييــر المحاســبة الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين ( )IFRSوأعــدت القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة
عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و 2019م و 2020م والقوائــم األوليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي
 30يونيــو 2021م ،واإليضاحــات المرفقــة بهــا ،وفقـاً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين
( )IFRSالمعدلة من قبل البنك المركزي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل ،وتم مراجعتها من قبل المحاسبين القانونيين.
إن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم رقــم («( )2عوامــل المخاطــرة») ،تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات المقرضــة
لطــرح ثالثيــن بالمائــة ( )٪٣٠مــن أســهم الشــركة لالكتتــاب العــام لتكــون الشــركة بذلــك شــركة مســاهمة عامــة.
إن الشركة ملتزمة بجميع األحكام والشروط بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل.أن الشــركة ملتزمــة بتطبيــق األنظمــة واللوائــح والقواعــد الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي فيمــا يتعلــق بكفايــة رأس المــال وتعزيــز تغطيــةالمخاطــر والنســب االحتياطيــة علــى رأس المــال النظامي.
أن الشــركة ملتزمــة بتطبيــق قواعــد حســاب زكاة أنشــطة التمويــل الصــادرة بقــرار معالــي وزيــر الماليــة رقــم ( )2215وتاريــخ 1440/7/7هـــ.إضافــة إلــى اإلقــرارات المشــار إليهــا أعــاه ،يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا يلــي:
أن المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن أطــراف أخــرى ،بمــا فــي ذلــك المعلومــات التــي تــم الحصــولعليهــا مــن تقريــر دراســة الســوق التــي أعدهــا مستشــار دراســة الســوق والقطــاع يمكــن االعتمــاد عليهــا وال يوجــد أي ســبب يدعــو الشــركة
لالعتقــاد بــأن تلــك المعلومــات غيــر دقيقــة بشــكل جوهــري.
أن أنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة قــد أعــدت مــن قبــل الشــركة علــى أســس ســليمة حيــث تــم وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض المصالــحومعالجــة حــاالت التعــارض المحتملــة والتــي تشــمل إســاءة اســتخدام أصــول الشــركة وإســاءة التصــرف الناتــج عــن التعامــات مــع األشــخاص
ذوي العالقــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قامــت الشــركة بالتأكــد مــن ســامة األنظمــة الماليــة والتشــغيلية ومــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة إلدارة المخاطــر وفقـاًلمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات .كمــا يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة بمراجعــة ســنوية إلجــراءات الرقابــة الداخلية للشــركة.
أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم («( )10-12االتفاقيــات مــع األطــراف ذوي العالقــة») ،ال يوجــد هنــاك أي تعــارض فــي المصالــحمتعلــق بأعضــاء مجلــس اإلدارة بخصــوص العقــود أو المعامــات ال ُمبرمــة مــع الشــركة.
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أن كافــة التعامــات مــع األطــراف ذوي العالقــة الموضحــة فــي القســم («( )10-12االتفاقيــات مــع األطــراف ذوي العالقــة») ،بمــا فــي ذلــكتحديــد المقابــل المالــي للتعاقــد ،قــد تمــت بشــكل نظامــي وقانونــي وعلــى أســس تجاريــة مالئمــة وعادلــة كتلــك التــي تتــم مــع األطــراف األخــرى
مــن الغيــر.
أنــه قــدم وســيقدم إلــى الهيئــة جميــع المســتندات المطلوبــة بمقتضــى نظــام الســوق الماليــة وقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــاتالمســتمرة.
كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة وباســتثناء مــا تــم ذكــره فــي هــذه النشــرة وفــي القســم «( 11-5تعــارض المصالــح») مــن هــذه النشــرة ،لــم يشــاركأي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي أي أنشــطة مماثلــة أو منافســة للشــركة ،ويتعهــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بااللتــزام بهــذا المتطلــب النظامــي
مســتقب ً
ال وفقـاً للمــادة الثانيــة والســبعون مــن نظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات.
ال يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركةإال بترخيــص مــن الجمعيــة العامــة.
يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بإخطــار المجلــس عــن مصالحهــم الشــخصية المباشــرة أو غيــر المباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســابالشــركة علــى أن يســجل ذلــك فــي محضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة.
أن كافــة التعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة ســوف تتــم علــى أســاس تجــاري وســيتم التصويــت علــى جميــع األعمــال والعقــود مــع األطــرافذات العالقــة فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة  -فــي حــال تطلــب النظــام ذلــك  -والجمعيــة العامــة للشــركة مــع امتنــاع عضــو مجلــس اإلدارة عــن
التصويــت علــى القــرارات المتعلقــة باألعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة والتــي يكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا ســواء
فــي مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة وفقـاً للمــادة الحاديــة والســبعون مــن نظــام الشــركات والفصــل الســادس مــن البــاب الثالــث مــن الئحــة
حوكمــة الشــركات.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن كبــار التنفيذييــن االقتــراض مــن الشــركة أو أن تضمــن الشــركة أي قــرض يحصــل عليــه أي مــنأعضــاء مجلــس اإلدارة.
ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة اعتباراً من تاريخ هذه النشرة.أن الشــركة لــم تســتلم أي إشــعار مــن الجهــات المقرضــة يفيــد بمخالفتهــا ألي مــن تعهداتهــا والتزاماتهــا وفقــا التفاقيــات التمويــل حتــى تاريــخهــذه النشــرة.
أنــه تــم معالجــة جميــع مالحظــات الجــوالت التفتيشــية حســب االتفــاق مــع البنــك المركــزي الســعودي وليــس متوقــع وجــود أعبــاء ماليــة أو غيــرماليــة متعلقــة بمالحظــات البنــك المركــزي الســعودي كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة.
أنه ال يوجد نشاط تجاري للشركة خارج المملكة كما بتاريخ هذه النشرة.يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:
تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.باإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.االلتــزام بأحــكام المــواد الحاديــة والســبعون والثانيــة والســبعون والثالثــة والســبعون مــن نظــام الشــركات والفصــل الســادس مــن البــاب الثالــثمــن الئحــة حوكمــة الشــركات.
تقديــم الئحــة الحوكمــة الداخليــة (اإلطــار العــام للحوكمــة) المتوافقــة مــع أنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة للجمعيــة العموميــة القادمــةللتصويــت عليهــا.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي الحق في التصويت على المكافآت التي تُمنح لهم.ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي الحق في التصويت على عقد أو اقتراح له مصلحة فيه.-ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين الحق في االقتراض من المصدر عدا أي قروض تمنح كجزء من أعمال الشركة التمويلية.
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 -12المعلومات القانونية
 1-12الشركة
الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن هــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية تأسســت بموجــب أنظمــة ولوائــح المملكــة العربيــة الســعودية،
بموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم  1010241934بتاريــخ 1428/12/22هـــ (الموافــق 2008/1/1م) ،وهــذه الشــهادة ســارية المفعــول حتــى
1444/12/22هـــ (الموافــق2023/7/10م) والقــرار الــوزاري رقــم (/280ق) وتاريــخ 1428/11/4هـــ (الموافــق 2007/11/14م) ،وترخيــص
البنــك المركــزي الســعودي رقــم /14ع ش 201403/وتاريــخ 1435/4/27هـــ (الموافــق 2014/2/27م) ،وترخيــص الهيئــة العامــة لالســتثمار
رقــم  102030072425-01وتاريــخ 1430/7/23هـــ (الموافــق 2009/7/16م) ،وعنوانهــا المســجل :المربــع ،طريــق الملــك عبدالعزيــز،
ص.ب  ،27072الرمــز البريــدي  ،11417مدينــة الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية .بــرأس مــال مليــار ريــال ســعودي (1.000.000.000ريــال
ســعودي) مقســم إلــى مئــة مليــون ( )100.000.000ســهم عــادي مدفوعــة بالكامــل ،بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم
الواحــد.
يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مليــار ريــال ســعودي ( 1.000.000.000ريــال ســعودي) مقســ ًما إلــى مائــة مليــون ( )100.000.000ســهم
عــادي مدفــوع بالكامــل بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .الشــركة مرخصــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي
بموجــب ترخيــص رقــم /14ع ش 201403/وتاريــخ 1435/4/27هـــ (الموافــق 2014/2/27م) وتــم تجديــد الترخيــص لمــدة خمــس ســنوات تنتهــي
بتاريــخ 1445/02/26هـــ (الموافــق 2023/09/11م) ألداء األنشــطة التاليــة :تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والتأجيــر التمويلــي والتمويــل
االســتهالكي وتمويــل بطاقــات االئتمــان.
فضلًا ،راجع قسم (( )4الشركة وطبيعة األعمال).

 2-12هيكل المساهمين
هيكل ملكية الشركة
جدول  :1-12يوضح الجدول التالي ملكية األسهم والمساهمين البائعين في الشركة قبل الطرح وبعده:
قبل الطرح
المساهمون

البنك العربي
الوطني

بعد الطرح ()1

عدد األسهم

القيمة
اإلجمالية

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
غير
المباشرة

عدد األسهم

40.000.000

400.000.000

٪40

-

28.000.000

القيمة
اإلجمالية

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
غير
المباشرة

280.000.000

٪28

-

شركة دار
األركان للتطوير 15.000.000
العقاري

150.000.000

٪15

-

10.500.000

105.000.000

٪11

-

شركة مملكة
التقسيط
للتجارة

9.000.000

90.000.000

٪9

-

6.300.000

63.000.000

٪6

-

يوسف عبدالله
الشالش

8.000.000

80.000.000

٪8

٪0.59

5.600.000

56.000.000

٪6

٪0.42

طارق محمد
الجار الله

6.000.000

60.000.000

%6

%4.35

4.200.000

42.000.000

%4

%3.05
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بعد الطرح

قبل الطرح

()1

عدد األسهم

القيمة
اإلجمالية

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
غير
المباشرة

عدد األسهم

هذلول صالح
الهذلول

6.000.000

60.000.000

٪6

٪0.67

4.200.000

42.000.000

مؤسسة
التمويل الدولية

5.000.000

50.000.000

٪5

-

3.500.000

35.000.000

٪4

عبداللطيف
عبدالله شالش

5.000.000

50.000.000

٪5

3.500.000

35.000.000

٪4

-

شركة إنماء
المدائن

4.000.000

40.000.000

٪4

-

2.800.000

28.000.000

٪3

-

شركة دعائم
الخليج

2.000.000

20.000.000

٪2

-

1.400.000

14.000.000

٪1

-

-

-

-

-

30.000.000

300.000.000

٪30

-

٪94.39

٪5.61

٪94.39

٪5.61

المساهمون

الجمهور

1.000.000.000 100.000.000

اإلجمالي

القيمة
اإلجمالية

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
غير
المباشرة

٪4

٪0.47
-

1.000.000.000 100.000.000

المصدر :الشركة.
تم توضيح التفاصيل المتعلقة بملكية المساهمين في القسم («( )1-2-5الهيكل الحالي للمساهمين»).

 3-12الشركات التابعة
ال يوجد شركات تابعة للشركة.

 4-12الفروع
يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض ولــدى الشــركة فرعــان داخــل المملكــة ،فــرع مدينــة الخبــر والــذي يحمــل ســجل تجــاري رقــم
 2050109572ويتمثــل نشــاطه كمركــز تســويق بموجــب ترخيــص الهيئــة العامــة لالســتثمار رقــم  10203007242501وتاريــخ 1438/04/23هـــ،
وفــرع مدينــة جــدة والــذي يحمــل ســجل تجــاري رقــم  4030289627ويتمثــل نشــاطه فــي التمويــل العقــاري.

 5-12استثمارات الشركة
تمتلــك الشــركة  89.285ســهماً فــي الشــركة الســعودية لتســجيل عقــود اإليجــار التمويلــي بقيمــة  10ريــال ســعودي لــكل منهــا
بمبلــغ  892.850ريــال ســعودي بنســبة  ٪2.38وهــي شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة بســجل تجــاري رقــم  1010612415وتاريــخ 1439/02/03هـــ
(الموافــق 2017/10/23م) ويقــع مركزهــا الرئيــس فــي مدينــة الريــاض .ويشــمل نشــاط الشــركة تســجيل عقــود اإليجــار التمويلــي ومــا يطــرأ
عليهــا مــن تعديــات بموجــب موافقــة البنــك المركــزي الســعودي العربــي الســعودي رقــم  381000124076وتاريــخ 1438/12/23هـــ (الموافــق
2017/09/14م).
ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية للشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي
تم تقريب نسب الملكية
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جدول  :2-12هيكل الملكية للشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي:

عدد األسهم

القيمة اإلسمية لكل
سهم
(بالريال السعودي)

قيمة السهم
(ريال سعودي)

بداية لتمويل المنازل

89.315

10

893.150

٪2.381

بنك الرياض

89.285

10

892.850

٪2.380

البنك السعودي البريطاني

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة إيجارة للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

البنك األهلي التجاري

89.285

10

892.850

٪2.380

بنك البالد

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة الجبر للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة الرائدة للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة راية للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

البنك العربي الوطني

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة النايفات للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة دار التمليك

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة التأجير التمويلي

89.285

10

892.850

٪2.380

أمالك العالمية للتمويل العقاري

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة اليسر لإليجارة والتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

البنك السعودي الفرنسي

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة رافعات الخليج لإليجار التمويلي

89.285

10

892.850

٪2.380

مصرف الراجحي

89.285

10

892.850

٪2.380

الشركة السعودية لتمويل المساكن

89.285

10

892.850

٪2.380

البنك السعودي لالستثمار

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة أجل للخدمات التمويلية

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة دويتشة الخليج للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

مصرف االنماء

89.285

10

892.850

٪2.380

المساهمون

()1

نسبة الملكية

إن نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.
www.saudihomeloans.com
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+9668001221228
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عدد األسهم

القيمة اإلسمية لكل
سهم
(بالريال السعودي)

قيمة السهم
(ريال سعودي)

البنك السعودي الهولندي

89.285

10

892.850

٪2.380

بنك الجزيرة

89.285

10

892.850

٪2.380

الشركة الوطنية للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة المرابحة المرنة للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة كرناف للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة الجاسرية للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

الشركة السعودية للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة الخليج للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة تمويلي العالمية

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة األمثل للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة أصول الحديثة للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة دار االئتمان السعودي

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة توكيالت للتمويل

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة التيسير العربية

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري

89.285

10

892.850

٪2.380

شركة تمويل األولى

89.285

10

892.850

٪2.380

3.750.000

-

37.500.000

٪100

المساهمون

اإلجمالي

نسبة الملكية

()1

المصدر :الشركة.

 6-12التراخيص والموافقات والشهادات الحكومية
حصلــت الشــركة (بمــا فــي ذلــك فروعهــا) علــى عــدة تراخيــص وشــهادات نظاميــة وتشــغيلية مــن الجهــات المختصــة ويتــم تجديــد تلــك التراخيــص
والشــهادات بصفــة دوريــة .ويقــر مجلــس اإلدارة بــأن الشــركة حاصلــة علــى جميــع التراخيــص والموافقــات األساســية المطلوبــة لمزاولــة نشــاطها،
باســتثناء بعــض التراخيــص التشــغيلية المنتهيــة أو التــي لــم يتــم الحصــول عليهــا والمذكــورة فــي الجــدول ( ،)5-12وذلــك رغــم تقديــم الشــركة
لجميــع الطلبــات الالزمــة إلــى الجهــات المختصــة للحصــول علــى تلــك التراخيــص ويوضــح الجــدول التالــي التراخيــص والشــهادات الحاليــة
الحاصلــة عليهــا الشــركة:

إن نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

()1
phone

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com
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التراخيص والموافقات األساسية والتشغيلية للشركة وفروعها
جدول  :3-12تفاصيل شهادات السجل التجاري التي حصلت عليها الشركة:
نوع الكيان

رقم السجل التجاري

تاريخ التسجيل

تاريخ االنتهاء

المكان
الرياض ،المملكة العربية
السعودية

شركة
مساهمة

1010241934

1428/12/22هـ
(الموافق2007/12/31م)

1444/12/22هـ
(الموافق2023/7/10م)

الخبر ،المملكة العربية
السعودية

فرع

2050109572

1437/08/22هـ
(الموافق 2016/05/29م)

1445/04/21هـ (الموافق
2023/11/05م)

جدة ،المملكة العربية
السعودية

فرع

4030289627

1437/08/22هـ
(الموافق 2016/05/29م)

1445/04/21هـ (الموافق
2023/11/05م)

جدول  :4-12بيانات التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها الشركة:
رقم الترخيص

الغرض

تاريخ انتهاء الصالحية

الجهة المصدرة
الغرفة التجارية

191555

شهادة اشتراك في الغرفة التجارية
الصناعية بالرياض

1444/12/22هـ (الموافق
2023/07/10م)

وزارة االستثمار

10203002425-1

رخصة استثمار

1445/04/25هـ (الموافق
2023/11/08م)

هيئة الزكاة والضريبة
والدخل

1110558398

شهادة الزكاة

1443/09/29هـ (الموافق
2022/04/30م)

هيئة الزكاة والضريبة
والدخل

3000070572

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة
المضافة

N/A

40403826

شهادة الوفاء بالتزامات التأمينات
االجتماعية

1443/02/10هـ (الموافق
2021/09/17م)

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

20002106002157

شهادة سعودة

1443/02/06هـ (الموافق
2021/09/13م)

ترخيص البنك المركزي

/14ع ش201403/

ترخيص بممارسة أنشطة التمويل
العقاري في المملكة العربية
السعودية

1445/04/25هـ
(الموافق 2023/11/09م)

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

www.saudihomeloans.com
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جدول  :5-12التراخيص والموافقات التشغيلية الصادرة للشركة:
الغرض

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

نوع الترخيص
عدم ممانعة البنك
المركزي

خطاب عدم ممانعة البنك المركزي على
طرح الشركة في السوق المالية

42057760

ال يوجد

البنك المركزي

عدم ممانعة البنك
المركزي

خطاب عدم الممانعة على بيع أصول
تمويلية للشركة السعودية إلعادة التمويل
العقاري

42016279

ال يوجد

البنك المركزي

عدم ممانعة البنك
المركزي

خطاب عدم الممانعة على طلب تمويل
من قبل مؤسسة التمويل الدولية

391000088359

ال يوجد

البنك المركزي

عدم ممانعة البنك
المركزي

خطاب عدم ممانعة على طلب الشركة
بالتعاقد مع شركة لتوفير العمالة

2282/99

ال يوجد

البنك المركزي

عدم ممانعة البنك
المركزي

خطاب عدم الممانعة على تشكيل مجلس
إدارة الشركة

16750/99

ال يوجد

البنك المركزي

عدم ممانعة البنك
المركزي

خطاب عدم الممانعة على طلب تخفيض
رأس المال إلى  1.000.000.000ريال

381000085801

ال يوجد

البنك المركزي

عدم ممانعة البنك
المركزي

خطاب عدم ممانعة على طلب الشركة
عرض منتجات مرابحة فردية

42061905

ال يوجد

البنك المركزي

عدم ممانعة البنك
المركزي

خطاب عدم ممانعة على طلب الشركة
بالتعاقد مع شركة لتوفير العمالة

42072270

ال يوجد

البنك المركزي

موافقة البنك
المركزي

خطاب موافقة على طلب الشركة تقديم
ملف الطرح لهيئة السوق المالية

42080777

ال يوجد

البنك المركزي

عدم ممانعة البنك
المركزي

خطاب عدم ممانعة نهائي لطرح الشركة
أسهمها في السوق

43012717

ال يوجد

البنك المركزي

عدم ممانعة البنك
المركزي

خطاب عدم الممانعة على تعيين األستاذ
عثمان خيري بدر عضواً في مجلس إدارة
الشركة

42055650

ال يوجد

البنك المركزي

عدم ممانعة البنك
المركزي

خطاب عدم الممانعة على طرح منتج
التمويل العقاري بصيغة اإلجارة لألفراد

15834/99

ال يوجد

البنك المركزي

عدم ممانعة البنك
المركزي

خطاب عدم الممانعة على االستمرار في
طرح منتج اإليجارة لعقار استثماري مع
الوعد بالتمليك ،ومنتج التمويل السكني
المدعوم من صندوق التنمية العقارية،
ومنتج الرهن الميسر بالتعاون مع صندوق
التنمية العقارية ،ومنتج تمويل البيع على
الخارطة.

رخصة نشاط تجاري

رخصة نشاط تجاري

phone

+9668001221228

globe
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41043868

ال يوجد

البنك المركزي

40102432022

1443/02/13هـ

أمانة منطقة
الرياض
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الغرض

نوع الترخيص

شهادة الدفاع المدني

شهادة الدفاع المدني

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

جاري العمل على
إصدارها

-

المديرية العامة
للدفاع المدني

التراخيص والموافقات األساسية والتشغيلية الصادرة لفرع الشركة بالخبر
رخصة نشاط تجاري

رخصة نشاط تجاري

3909198057

1443/02/05هـ

أمانة المنطقة
الشرقية

شهادة الدفاع المدني

شهادة الدفاع المدني

2-000403227-42

1443/07/20هـ

المديرية العامة
للدفاع المدني

التراخيص والموافقات األساسية والتشغيلية الصادرة لفرع الشركة بجدة
رخصة نشاط تجاري

رخصة نشاط تجاري

39111439784

1443/02/06هـ

أمانة جدة

شهادة الدفاع المدني

شهادة الدفاع المدني

1-000403200-41

1442/02/15هـ

المديرية العامة
للدفاع المدني

المصدر :الشركة.
وتفيد الشركة بأنها في طور تحديث جميع الرخص والشهادات المنتهية المبينة في الجدول أعاله.

 7-12ملخص االتفاقيات الجوهرية
باســتثناء مــا ورد فــي هــذا القســم ومــا ورد فــي القســم (( )6-7-12اتفاقيــات التمويــل) ،باإلضافــة إلــى العقــود واالتفاقيــات المبرمــة مــن قبــل
الشــركة فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة (كعقــود التمويــل والمشــتقات الماليــة وغيرهــا مــن التعامــات الماليــة) ،ال يوجــد أي عقــود أو اتفاقيــات
أخــرى مبرمــة مــن قبــل الشــركة تعتبــر جوهريــة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا .ويســتعرض الجــدول أدنــاه ملخــص لالتفاقيــات التــي تراهــا الشــركة جوهريــة.
جدول االتفاقيات الجوهرية
جدول  :6-12فيما يلي جدول االتفاقيات الجوهرية:
اسم االتفاقية

تاريخها ومدتها

عقد خدمات صيانة
ودعم برمجي

عقد خدمات
برمجية

األطراف

موضوعها

2015/12/28م مدة
العقد سنة قابلة
للتجديد .تم توقيع
ملحق للتمديد من تاريخ
2020/12/01م حتى
تاريخ 2021/11/30م.
بقيمة  51.781دوالر
أمريكي

شركة ثري آي انفوتيك
السعودية المحدودة
والشركة السعودية
لتمويل المساكن

خدمات صيانة ودعم
برمجي

2013/06/25م حتى
يتم تقديم الخدمات

شركة ثري آي انفوتيك
السعودية المحدودة
والشركة السعودية
لتمويل المساكن

عقد خدمات برمجية

www.saudihomeloans.com

globe

القيمة

 153.000دوالر أمريكي
سنوياً
ومبلغ التجديد 51.781
دوالر أمريكي

 1.000.000دوالر

+9668001221228

phone
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اسم االتفاقية

تاريخها ومدتها

األطراف

موضوعها

عقد مقاولة
خدمات ضيافة
ونظافة

1435/09/04هـ
الموافق 2014/07/01م
ولمدة سنة ميالدية
تتجدد تلقائياً لمدة
مماثلة

الشركة السعودية
لتمويل المساكن وشركة
مجموعة سدر للتجارة
والمقاوالت

تقديم خدمات الضيافة
والنظافة

اتفاقية بيع األصول
المؤجرة

2014/03/27م

الشركة السعودية لتمويل
المساكن والبنك العربي
الوطني

بيع األصول المؤجرة

 205.300.000ريال
سعودي

اتفاقية بيع األصول
المؤجرة

2014/07/20م

الشركة السعودية لتمويل
المساكن والبنك العربي
الوطني

بيع األصول المؤجرة

 206.700.000ريال
سعودي

اتفاقية بيع األصول
المؤجرة

2014/05/22م

الشركة السعودية لتمويل
المساكن والبنك العربي
الوطني

بيع األصول المؤجرة

 294.500.000ريال
سعودي

2010/07/01م

الشركة السعودية لتمويل
المساكن والبنك العربي
الوطني

إنشاء وتشغيل قروض
الشركة

تدفع الشركة 4.000
ريال سعودي على كل
طلب .عمولة البنك
العربي  ٪2على أي
صفقة تنشأ لصالح
الشركة

اتفاقية الخدمات
المصرفية
اإلسالمية

2009/11/15م لمدة
سنة من تاريخ بدء العقد
ويتجدد تلقائياً بداية كل
سنة مالية لمدة سنة

الشركة السعودية لتمويل
المساكن والبنك العربي
الوطني

توفير خدمات
استشارية وإشرافية
في الشريعة

رسوم شهرية قدرها
 10.000ريال بدءاً من
السنة الثانية

اتفاقية تقديم
خدمات

2015/08/01م

الشركة السعودية لتمويل
المساكن والبنك العربي
الوطني

معالجة معامالت
تحويل الراتب

رسوم شهرية قدرها
 8.000ريال

عقد تقديم خدمات
دعم إجراءات
األعمال

2017/10/24م لمدة
سنة ميالدية واحدة
تتجدد تلقائياً لمدة
مماثلة

الشركة السعودية لتمويل
المساكن والشركة
الوطنية لحلول األعمال
(حلول األولى)

تقديم خدمات
االستقطاب الوظيفي
وإسناد األعمال
بتشغيل موظفي حلول
األولى

حسب الخدمة المطلوبة
حيث يتم فوترتها شهرياً
من قبل حلول األولى

اتفاقية توفير
خدمات عمالية

2021/05/19م لمدة
سنة ميالدية واحدة
تتجدد تلقائياً لمدة
مماثلة

الشركة السعودية
لتمويل المساكن وشركة
وعد المصادر للتشغيل
والصيانة

توفير أفراد للعمل
مع الشركة بطريقة
اإلسناد الداخلي.

 700ريال سعودي لكل
عامل

اتفاقية تقديم
خدمات

phone

+9668001221228

globe
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القيمة
1.الرياض :تكلفة
شهرية بمبلغ
 37.400ريال،
باإلضافة إلى قيمة
المواد المضمنة في
ملحق العقد
2.جدة :تكلفة شهرية
مبلغ  9.500ريال
3.الخبر :تكلفة شهرية
مبلغ  8.300ريال
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األطراف

موضوعها

القيمة

اسم االتفاقية

تاريخها ومدتها

اتفاقية تقديم
خدمات

2019/11/03م ولمدة
سنة ميالدية واحدة

الشركة السعودية لتمويل
المساكن وشركة العلم
ألمن المعلومات

اتفاقية لتقديم خدمتي
«يقين المباشرة
والعنوان الوطني»
والخاصة بالتحقق
والتدقيق لمعلومات
البيانات الخاصة
بعمالء الشركة
السعودية لتمويل
المساكن

اشتراك سنوي قدره مئة
وثمانون ألف 180.000
ريال سعودي باإلضافة
إلى تكلفة الخدمات
األخرى الموضحة في
االتفاقية

اتفاقية حفظ أصول

2008/07/28م حتى
2010/08/28م وتم
توقيع تجديد لهذه
االتفاقية في تاريخ
2021/01/01م
لتسري حتى تاريخ
2025/12/31م

الشركة السعودية لتمويل
المساكن وشركة مملكة
التقسيط

تسجيل ملكية صكوك
أراضي مكة والمدينة
باسم شركة مملكة
التقسيط للتجارة فقط
لغرض الحفظ

ال يوجد

اتفاقية شراء
محفظة

2021/03/30م

الشركة السعودية لتمويل
المساكن والشركة
السعودية إلعادة التمويل
العقاري

باعت الشركة السعودية
لتمويل المساكن
العقارات التي تتملكها
ضمن محفظتها إلى
الشركة السعودية
إلعادة التمويل العقاري

أربعة وتسعون مليون
وتسعمئة واثنان
وستون ألف وستمئة
وثمان وثمانين ريال
وواحد وخمسون هللة
 94.962.688.51ريال

اتفاقية شراء
محفظة

2020/11/10م

الشركة السعودية لتمويل
المساكن والشركة
السعودية إلعادة التمويل
العقاري

باعت الشركة السعودية
لتمويل المساكن
العقارات التي تتملكها
ضمن محفظتها إلى
الشركة السعودية
إلعادة التمويل العقاري

واحد وخمسون مليون
وثالثمئة وخمسة
وأربعين ألف ومئة
وثمان وتسعين ريال
وست عشر هلله
 51.345.198.16ريال

اتفاقية خدمات

2021/03/30م

الشركة السعودية لتمويل
المساكن والشركة
السعودية إلعادة التمويل
العقاري

اتفاقية خدمات
مرتبطة باتفاقية شراء
محفظة المؤرخة في
2021/03/30م بين
الطرفين حيث يقوم
المشتري بتقديم
خدماته كوكيل شرعي
للبائع للقيام بخدمات
التحصيل والتسوية
واإلدارة المتعلقة
بالعقارات محل اتفاقية
شراء محفظة

الرسوم  ٪0.50من
صافي رسوم الخدمة
على الرصيد الشهري
المستحق
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تاريخها ومدتها

اسم االتفاقية

القيمة

األطراف

موضوعها

اتفاقية خدمات

2020/11/10م

الشركة السعودية لتمويل
المساكن والشركة
السعودية إلعادة التمويل
العقاري

اتفاقية خدمات
مرتبطة باتفاقية شراء
محفظة المؤرخة في
2020/11/10م بين
الطرفين حيث يقوم
المشتري بتقديم
خدماته كوكيل شرعي
للبائع للقيام بخدمات
التحصيل والتسوية
واإلدارة المتعلقة
بالعقارات محل اتفاقية
شراء محفظة

الرسوم  ٪0.50من
صافي رسوم الخدمة
على الرصيد الشهري
المستحق

اتفاقية تقديم
خدمات قانونية

2017/08/01م

الشركة السعودية
لتمويل المساكن ومكتب
المحامي يوسف اليوسف

تقديم خدمات قانونية

مبلغ شهري 55.000
ريال سعودي

أمر شراء خدمات
دعم

2018/03/31م إلى
2019/03/30م

مؤسسة الحركة الرقمية
لالتصاالت وتقنية
المعلومات

ترخيص الستخدام
برنامج أوراكل وخدمات
الدعم الخاصة به

 67.689دوالر أمريكي

 1-7-12اتفاقيات الموردين
دخلــت الشــركة فــي العديــد مــن االتفاقيــات مــع مورديــن للحصــول علــى معــدات ومــواد وخدمــات ألعمالهــا ،أدنــاه أمثلــة علــى هــذه العقــود
واالتفاقيــات:
االتفاقيــة المؤرخــة فــي 2019/05/19م مــع شــركة وعــد المصــادر للتشــغيل والصيانــة («وعــد») لتقديــم عــدد مــن األفــراد المؤهليــن(«الموظفيــن») للقيــام بمهــام متعــددة فــي أقســام الشــركة حســب الشــروط والمواصفــات التــي تحددهــا الشــركة مقابــل البنــود التاليــة:
•علــى الشــركة دفــع مبلــغ  700ريــال مقابــل كل موظــف مقــدم مــن شــركة وعــد بشــكل شــهري يتــم دفعهــا بعــد انضمــام الموظــف بخمســة
عشــر يــوم.
•تكــون شــركة وعــد مســؤولة عــن دفــع مســتحقات ورواتــب هــؤالء الموظفيــن بعــد تحصيلهــا مــن قبــل الشــركة بشــكل شــهري وال تتحمل الشــركة
أي مســؤوليات مترتبــة عــن مســتحقات هــؤالء الموظفيــن التــي تلتــزم بهــا شــركة وعد.
•تحدد شركة وعد رواتب هؤالء الموظفين وتتفق معهم بناء عليها.
•مدة االتفاقية سنة واحدة تتجدد تلقائياً ويحق ألي من الطرفين إنهائها بإشعار الطرف اآلخر قبل  90يوم.
•تخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية.

 2-7-12اتفاقيات االعمال
دخلت الشركة ،في سياق أعمالها في عدد من اتفاقيات األعمال المعتادة مع أطراف عدة مثل شركة سداد وسمة.

 3-7-12اتفاقيات تكنولوجيا المعلومات
اتفاقيــة الصيانــة مــع شــركة ثــري آي انفوتيــك الســعودية المؤرخــة فــي 2015/12/28م ،والتــي حصلــت الشــركة بنــاء عليهــا علــى رخصــةاســتعمال أنظمــة تقنيــة باإلضافــة إلــى خدمــات صيانــة أخــرى .أهــم معلومــات االتفاقيــة:
•طلبــت الشــركة مــن ثــري آي انفوتيــك خدمــات الدعــم الفنــي بشــكل دوري وذلــك كونهــا الحاصــل علــى رخصــة البرمجــة ،وذلــك مقابــل دفــع
الشــركة لرســوم  AMCمقابــل هــذا الدعــم.
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•سيتم تقديم الخدمات أثناء ساعات العمل الرسمية فقط وعن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني.
•يجــب علــى الشــركة تمكيــن ثــري آي انفوتيــك مــن الدخــول إلــى نظــام الخدمــة الذاتيــة والتــي عــن طريقــه يتــم تقديــم طلبــات الدعــم باإلضافــة
إلــى تمكينهــم مــن الدخــول إلــى الموقــع وتجهيــز المعــدات المطلوبــة لمنســوبيها مثــل جهــاز الحاســوب ومكتــب واإلنترنت.
•مــدة االتفاقيــة ســنة واحــدة تتجــدد باتفــاق األطــراف وقــد تــم تجديــد هــذه االتفاقيــة فــي تاريــخ 2020/11/24م لمــدة ســنة وال يمكــن إلغــاء
طلــب الدعــم ولــن يتــم اســترجاع الرســوم المدفوعــة للرخصــة.
•الرسوم قدرها  51.781دوالر أمريكي تدفع بشكل دوري ،تتم زيادة هذه الرسوم بنسبة  ٪7سنويا.
•مسؤولية ثري آي انفوتيك لن تتجاوز بأية حال من األحوال قيمة رسوم الرخصة.
•ال يمكن نقل الحقوق وااللتزامات القائمة من هذه االتفاقية ألي طرف ثالث إال بموافقة الطرف اآلخر.
•هذه االتفاقية تخضع ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
اتفاقيــة دعــم البرمجيــات مــع شــركة ثــري آي انفوتيــك الســعودية المؤرخــة فــي 2013/06/25م والتــي بموجبهــا تقــوم ثــري آي انفوتيــك بتوريــدوتركيــب برمجيــات وأنظمــة باإلضافــة إلــى خدمــات دعــم أخــرى .أهــم معلومــات االتفاقيــة:
•قيمة الخدمات هي  1.000.000دوالر أمريكي تدفع مباشرة عند التوقيع.
•تنتهي االتفاقية بانتهاء األعمال.
•يحق لألطراف إنهاء االتفاقية في حالة مخالفة أي من الطرفين لبنودها بإشعار مدته  30يوما من الطرف المتضرر.
•جميع حقوق الملكية الناتجة عن هذه االتفاقية من استعمال أو تطوير أو غيره تعود ملكيته لثري آي انفوتيك.
•ال يمكن ألي من الطرفين نقل هذه االتفاقية أو أي من حقوقها والتزاماتها ألي طرف ثالث دون موافقة الطرف الثاني الخطية.
•تقوم الشركة بتوفير البنية التحتية الالزمة للبرمجيات واألنظمة حسب طلب ثري آي انفوتيك.
•صيانة األنظمة تخضع لرسوم إضافية تقدر ب  ٪18.5أي ما يعادل  93.000ألف دوالر أمريكي سنوياً.
•الغرامــات المطبقــة علــى ثــري آي انفوتيــك يجــب أن ال تتجــاوز  ٪0.5لألســبوع مــن القيمــة اإلجماليــة لالتفاقيــة باإلضافــة إلــى  30ألــف
دوالر تكلفــة ترحيــل البيانــات و 60ألــف دوالر تكلفــة الحــوادث ،مجتمعــة مبلــغ وقــدره  585ألــف دوالر أمريكــي وبشــرط أال تتجــاوز ٪10
مــن القيمــة المجتمعــة.
•هذه االتفاقية تخضع ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
اتفاقيــة حلــول األعمــال ودعــم برمجيــات مؤرخــة فــي 2017/10/24م مــع الشــركة الوطنيــة لحلــول األعمــال («حلــول») والتــي تقــدم مــن خاللهــاللشــركة خدمــات دعــم إجــراءات األعمــال باســتخدام موظفيهــا .أهــم معلومــات االتفاقيــة:
•الخدمات المقدمة من قبل شركة حلول هي خدمات االستقطاب الوظيفي وخدمات إسناد األعمال بتشغيل موظفي شركة حلول.
•تلتــزم شــركة حلــول بتوفيــر العــدد المطلــوب مــن الموظفيــن الذيــن تطلبهــم الشــركة ألداء الخدمــات المطلوبــة وبنفــس الشــروط والمواصفــات
المحــددة مــن قبــل الشــركة وذلــك خــال  30يــوم عمــل كحــد أقصــى وتلتــزم شــركة حلــول فــي حــال تقصيــر موظــف أو توقفــه عــن العمــل
بتوفيــر البديــل خــال مــدة ال تتجــاوز  30يــوم ،كمــا تلتــزم شــركة حلــول بتحويــل رواتــب ومســتحقات الموظفيــن بشــكل شــهري.
•ال يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذا االتفاق ألي طرف ثالث بدون موافقة الطرف اآلخر الخطية.
• يحق لألطراف توسيع نطاق االتفاقية وتعديلها بموافقتهم الخطية.
•مدة االتفاقية سنة واحدة تتجدد سنوياً.
•تكــون الرســوم حســب الباقــة والموظــف المطلــوب وبنــاء علــى جــدول األســعار الموضــح فــي االتفاقيــة وتدفــع هــذه الرســوم بشــكل شــهري
لشــركة حلــول األولــى.
•تخضع هذه االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية.
أمــر الشــراء المقــدم فــي 2018/01/07م مــع مؤسســة الحركــة الرقميــة لالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات («المؤسســة») والتــي بموجبهــا تمنــحالمؤسســة ترخيــص اســتعمال معالجــات وبرمجيــات أوراكل للشــركة بموجــب البنــود التاليــة:
•مدة تقديم الخدمة سنة واحدة.
•الرسوم قدرها  67.689دوالر أمريكي تدفع مقدما.
اتفاقيــة يقيــن والعنــوان الوطنــي مــع شــركة علــم للحلــول («علــم») المؤرخــة فــي 2019/11/03م والتــي بنــاء عليهــا تقــدم شــركة علــم خدمــاتالتحقــق مــن البيانــات الخاصــة بعمــاء الشــركة مــع مــا هــو موجــود فــي مركــز المعلومــات الوطنــي بــوزارة الداخليــة ،كمــا تقــدم حلــول تكنولوجيــا
المعلومــات للشــركة .أهــم معلومــات االتفاقيــة:
•قيمة العقد  180.000ريال.
ً
•مــدة العقــد ســنة واحــدة ميالديــة تبــدأ مباشــرة مــن تاريــخ انتهــاء تطويــر الخدمــات التــي تحددهــا شــركة علــم ،ويتجــدد تلقائيـا لمــدة مماثلــة
مالــم يشــعر أحــد الطرفيــن الطــرف اآلخــر قبــل انتهــاء مــدة االتفاقيــة ب 30يــوم.

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

238

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

•مدة التطوير هي  6أسابيع تبدا من تاريخ دفع قيمة العقد.
•تشــمل خدمــات التحقــق المقدمــة فــي هــذه االتفاقيــة مجموعــة خدمــات منهــا خدمــة التحقــق مــن بيانــات الســعوديين باســتخدام رقــم
الهويــة وتاريــخ الميــاد ،خدمــة التحقــق مــن بيانــات المقيميــن باســتخدام رقــم اإلقامــة وتاريــخ الميــاد ،خدمــة التحقــق مــن بيانــات التابعيــن
المقيميــن ،خدمــة العنــوان الوطنــي وخدمــة االســتعالم عــن بيانــات العنــوان الوطنــي للمنشــآت.
•يجوز تعديل بنود هذه االتفاقية بموجب اتفاق خطي بين الطرفين.
•يحق ألي من الطرفين فسخ هذه االتفاقية في أي وقت وبعد إشعار الطرف اآلخر خطيا قبل الفسخ بمدة ال تقل عن  15يوم.
•تخضع هذه االتفاقية ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.

 4-7-12اتفاقيات الخدمات القانونية
قمنــا باســتالم ومراجعــة االتفاقيــة المؤرخــة فــي 2017/08/01م والمعدلــة فــي تاريــخ 2018/02/20م بيــن الشــركة ويوســف اليوســف محامــونومستشــارون قانونيــون والتــي بموجبهــا ســيقدم للشــركة خدمــات قانونيــة.
•الخدمــات المقدمــة هــي مراجعــة الجهــات القضائيــة وحضــور الجلســات القضائيــة للدعــاوى المقامــة مــن الشــركة أو ضــد الشــركة ومتابعــة
وإعــداد مــا يلــزم لهــا باإلضافــة إلــى تقديــم ومتابعــة طلبــات التنفيــذ.
•مدة العقد هي سنة واحدة تتجدد تلقائياً.
•قيمــة العقــد هــي مبلــغ شــهري مقطــوع غيــر مســترد قــدره  55.000ريــال ســعودي ،نســبة مئويــة مــن المبالــغ المحصلــة للشــركة بحيــث تكــون
النســبة  ٪5فــي حــال كانــت المبالــغ المحصلــة أقــل مــن  500.000ريــال ،و ٪4فــي حــال كانــت المبالــغ المحصلــة  500.000ريــال وأقــل مــن
 1.000.000ريــال ،و ٪3فــي حــال كانــت المبالــغ المحصلــة أكثــر مــن  1.000.000ريــال ،كمــا تدفــع الشــركة مبلــغ  2000ريــال فــي حــال
اضطــر مقــدم الخدمــة للســفر خــارج مدينــة الريــاض لتقديــم الخدمــات.
•تلتزم الشركة بتزويد مقدم الخدمة بجميع المستندات والوكاالت الشرعية الخاصة بالدعاوى وطلبات التنفيذ.
•تخضع هذه االتفاقية ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.

 5-7-12اتفاقيات أخرى
اتفاقيــة الخدمــات المصرفيــة اإلســامية مــع البنــك العربــي الوطنــي (« )»ANBبتاريــخ  15نوفمبــر 2009م والتــي بموجبهــا يقــوم البنــك العربــيالوطنــي بتقديــم استشــاريي شــريعة وخدمــات الرقابــة علــى االمتثــال ألحــكام الشــريعة اإلســامية ،واتفــق الطرفــان علــى مــا يلــي:
•تبدأ هذه االتفاقية بتاريخ التنفيذ حتى نهاية السنة الميالدية وتتجدد تلقائيا مع بداية السنة الميالدية وتنتهي بنهاية تلك السنة.
•تدفع الشركة للبنك العربي الوطني رسوم شهرية قدرها  10.000ريال بدءاً من السنة الثانية.
•يقــوم البنــك العربــي الوطنــي بنــاء علــى هــذه االتفاقيــة بالتأكــد مــن خضــوع جميــع منتجــات الشــركة لقواعــد الشــريعة اإلســامية ،كمــا
يقــوم بمراجعــة أعمــال الشــركة وتوجيهاتهــا لتكــون متطابقــة مــع مجلــس الشــريعة ،التنســيق مــع مجلــس الشــريعة الخــاص بالشــركة لتأميــن
الحصــول علــى الموافقــات والفتــاوى الخاصــة بمنتجــات الشــركة ،مراجعــة جميــع األعمــال التســويقية للشــركة ،التنســيق مــع الشــركة للتعامــل
مــع المستشــارين الشــرعيين لألطــراف األخــرى.
•تقــوم الشــركة بنــاء علــى هــذه االتفاقيــة بتزويــد البنــك العربــي الوطنــي بجميــع الســجالت والمســتندات والمعلومــات واالتفاقيــات واإلجراءات
ومــواد التســويق وموافقــات الشــريعة علــى المنتجــات الموجــودة ،باإلضافــة إلــى تزويــد البنــك العربــي الوطنــي بطلــب التأكــد مــن االمتثــال
ألحــكام الشــريعة اإلســامية قبــل إطــاق أي منتــج جديــد ،كمــا تقــوم بتزويــد البنــك العربــي الوطنــي بجميــع التعامــات الماليــة مــع العمــاء
بشــكل دوري كل ربــع ســنة وتكــون هــذه المســتندات باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
•ال يمكــن ألي مــن الطرفييــن تعييــن هــذه االتفاقيــة ونقلهــا ألي طــرف ثالــث دون موافقــة الطــرف اآلخــر الخطيــة ،ويمكــن للبنــك العربــي
الوطنــي التعاقــد مــن الباطــن مــع طــرف آخــر لتزويــد هــذه الخدمــات للشــركة ولكــن مــع بقــاء البنــك العربــي الوطنــي مســؤوال عــن أي
التزامــات تنشــأ عــن هــذا العقــد.
•تخضع هذه االتفاقية ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
اتفاقيــة خدمــات معالجــة معامــات تحويــل الراتــب مــع البنــك العربــي الوطنــي (« )»ANBبتاريــخ أغســطس 2015م والتــي بموجبهــا يقــومالطرفــان باالتفــاق علــى طــرق لمعالجــة معامــات تحويــل الراتــب والتــي بنــاء عليهــا يتــم تحصيــل دفعــات اإلجــارة الشــهرية لعمــاء الشــركة،
اتفــق الطرفــان علــى مــا يلــي:
•تقــوم الشــركة بتزويــد البنــك العربــي الوطنــي بملــف الدفــع الخــاص بالعمــاء والــذي يحتــوي علــى المعلومــات المطلوبــة الخاصــة بــكل عميــل
وســيقوم البنــك العربــي الوطنــي بإيــداع رواتــب العمــاء فــي ملفاتهــم ومــن ثــم خصــم قيمــة الدفعــة وتحويــل الملــف إلــى الشــركة.
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•ستقوم الشركة بدفع مبلغ شهري قدره  8.000ريال سعودي لفريق البنك العربي الوطني المعني بمعالجته ملفات الدفع.
•ستكون مسؤولية خدمة العمالء على عاتق الشركة سيقوم البنك العربي الوطني بتحويل أي شكاوى إلى الشركة.
•يحق ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت وبدون مسوغ شرعي بموجب إشعار خطي قبل  90يوم.
اتفاقيــة خدمــة قــروض اإلســكان مــع البنــك العربــي الوطنــي (« )»ANBبتاريــخ يوليــو  2010م والتــي بموجبهــا يتعــاون الطرفــان لتقديــم وتســجيلأصــول قــروض الرهــن العقــاري لعمــاء  ANBفــي المملكــة العربيــة الســعودية .للوصــول إلــى هــذا الهــدف اتفــق الطرفــان علــى دمــج مهــام كل
مــن الطرفيــن ،كمــا اتفــق الطرفــان علــى مــا يلــي:
•ســيقوم البنــك العربــي الوطنــي بتكليــف ثالثــة موظفيــن للعمــل لــدى الشــركة بــدون تكلفــة للقيــام بتنفيــذ المهــام المتعلقــة بأهليــة العمــاء
المتقدميــن لطلــب القــروض وتلتــزم الشــركة بتوفيــر األجهــزة والمكاتــب الخاصــة بهــم.
•تتكــون مســؤولية إدارة خدمــات العمــاء علــى عاتــق البنــك العربــي الوطنــي وموظفيــه وذلــك خــال فتــرة إصــدار القــرض وحتــى تســجيله ومــن
ثــم تنتقــل هــذه المســؤولية إلــى الشــركة حتــى يتــم تحصيــل كامــل مســتحقات القــرض مــن العميــل.
•يعتمــد أســاس حســاب الرســوم ومــدة هــذه االتفاقيــة علــى ســجالت العمــاء .تســتغرق عمليــة االحتفــاظ بســجل كل عميــل ( )90يو ًمــا مــن
تاريــخ تســجيله .وعنــد االنتهــاء مــن التســجيل و المعالجــة ،يجــب دفــع رســوم طلــب قدرهــا  4000ريــال.
•رسوم معالجة السجل هي  4000ريال سعودي لكل طلب تمت مراجعته.
•تختلف المبالغ المستردة بنا ًء على حالة الطلب.
•تستمر هذه االتفاقية ويتم مراجعتها عند نهاية كل سنة ميالدية ويمكن إنهاءها أو تعديلها بموجب إخطار مسبق ب  30يوم.
•تخضع هذه االتفاقية ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
قــام البنــك العربــي الوطنــي بشــراء محفظــة أصــول مؤجــرة مــن الشــركة بموجــب اتفاقيــة بيــع األصــول المؤجــرة .بلغــت القيمــة اإلجماليــةلألصــول المباعــة بموجــب االتفاقيــة  706.500.000ريــال ســعودي .بتاريــخ  27مــارس 2014م و  22مايــو 2014م و  20يوليــو 2014م .وعليــه
فقــد وافــق البنــك العربــي الوطنــي علــى تقديــم تســهيالت تــورق للشــركة علــى أســاس مــا يلــي:
•مدة االتفاقية ستنتهي في  27مارس 2014م.
•ســعر األصــول المباعــة والبالــغ عددهــا  452بموجــب هــذه االتفاقيــة 205.300.000 :ريــال يقــوم المشــتري بدفعهــا فــي يــوم العمــل التالــي
إلتمــام االتفاقيــة.
•الرسوم وتكلفة االتفاقية في تقاسم الربح المستقبلي.
•يتعيــن علــى الشــركة التنــازل عــن ملكيــة األصــول مــع الحقــوق المتنــازل عنهــا علــى النحــو الواجــب عنــد إتمــام الصفقــة بحيــث تنتقــل جميــع
الحقــوق وااللتزامــات إلــى المشــتري كمــا لــو أنــه هــو المتعاقــد فــي عقــود اإليجــار بــدال مــن الشــركة.
•قام المشتري بتوفير تسهيالت تورق ائتمانية للشركة.
•فــي حالــة اعتــراض أحــد المســتأجرين علــى نقــل ملكيــة العقــود للمشــتري ،يجــب علــى الشــركة اســتبدال هــذا األصــل بأصــل آخــر مــن نفــس
القيمــة وعرضــه علــى المشــتري وفــي حــال قبــول المشــتري فيجــب علــى الشــركة نقــل ملكيــة هــذا األصــل إلــى المشــتري خــال مــدة ال
تتجــاوز  60يــوم مــن موافقــة المشــتري.
•لــن تتحمــل الشــركة أي مســؤولية تنتــج عــن مخالفــة لضمــان المحفظــة إال فــي حــال كانــت هــذه المخالفــة مؤثــرة بشــكل جوهــري ومؤثــر
علــى قيمــة األصــول المؤجــرة ويكــون التأثيــر جوهريــا ومؤثــرا فــي حــال تجــاوزت قيمــة الخســائر أكثــر مــن  6.000ريــال ســعودي ،وفــي هــذه
الحالــة يحــق للمشــتري المطالبــة بكامــل قيمــة الخســائر المترتبــة عــن هــذه المخالفــة ،ويكــون الحــد األقصــى للمطالبــة هــو  ٪5مــن قيمــة
الشــراء.
•يحق لألطراف نقل ملكية هذا العقد إلى أطراف أخرى وتحويلها.
•تخضع هذه االتفاقية ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
اشــترى البنــك العربــي الوطنــي محفظــة أصــول مؤجــرة مــن الشــركة بموجــب اتفاقيــة بيــع األصــول المؤجــرة المؤرخــة  22مايــو  .2014وافــقالبنــك العربــي الوطنــي علــى تقديــم ائتمــان للشــركة بنــا ًء علــى مــا يلــي:
•مدة االتفاقية ستنتهي في  22مايو 2014م.
•ســعر األصــول المباعــة والبالــغ عددهــا  531بموجــب هــذه االتفاقيــة هــو  294.500.000ريــال يقــوم المشــتري بدفعهــا فــي يــوم العمــل
التالــي إلتمــام االتفاقيــة.
•الرسوم وتكلفة االتفاقية في تقاسم الربح المستقبلي.
•قام المشتري بتوفير تسهيالت تورق ائتمانية للشركة.
•يتعيــن علــى الشــركة التنــازل عــن ملكيــة األصــول مــع الحقــوق المتنــازل عنهــا علــى النحــو الواجــب عنــد إتمــام الصفقــة بحيــث تنتقــل جميــع
الحقــوق وااللتزامــات إلــى المشــتري كمــا لــو أنــه هــو المتعاقــد فــي عقــود اإليجــار بــدال مــن الشــركة.
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•فــي حالــة اعتــراض أحــد المســتأجرين علــى نقــل ملكيــة العقــود للمشــتري ،يجــب علــى الشــركة اســتبدال هــذا األصــل بأصــل آخــر مــن نفــس
القيمــة وعرضــه علــى المشــتري وفــي حــال قبــول المشــتري فيجــب علــى الشــركة نقــل ملكيــة هــذا األصــل إلــى المشــتري خــال مــدة ال
تتجــاوز  60يــوم مــن موافقــة المشــتري.
•لــن تتحمــل الشــركة أي مســؤولية تنتــج عــن مخالفــة لضمــان المحفظــة إال فــي حــال كانــت هــذه المخالفــة مؤثــرة بشــكل جوهــري ومؤثــر
علــى قيمــة األصــول المؤجــرة ويكــون التأثيــر جوهريــا ومؤثــرا فــي حــال تجــاوزت قيمــة الخســائر أكثــر مــن  6.000ريــال ســعودي ،وفــي هــذه
الحالــة يحــق للمشــتري المطالبــة بكامــل قيمــة الخســائر المترتبــة عــن هــذه المخالفــة ،ويكــون الحــد األقصــى للمطالبــة هــو  ٪5مــن قيمــة
الشــراء.
•يحق لألطراف نقل ملكية هذا العقد إلى أطراف أخرى وتحويلها.
•تخضع هذه االتفاقية ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
اشــترى البنــك العربــي الوطنــي محفظــة أصــول مؤجــرة مــن الشــركة بموجــب اتفاقيــة بيــع األصــول المؤجــرة المؤرخــة  20يوليــو  .2014وافــقالبنــك العربــي الوطنــي علــى تقديــم ائتمــان للشــركة بنــا ًء علــى مــا يلــي:
•مدة االتفاقية ستنتهي في  20يوليو  2014م.
•ســعر األصــول المباعــة والبالــغ عددهــا  421بموجــب هــذه االتفاقيــة هــو  206.700.000ريــال يقــوم المشــتري بدفعهــا فــي يــوم العمــل
التالــي إلتمــام االتفاقيــة.
•الرسوم وتكلفة االتفاقية في تقاسم الربح المستقبلي.
•قام المشتري بتوفير تسهيالت تورق االئتمانية للشركة.
•يتعيــن علــى الشــركة التنــازل عــن ملكيــة األصــول مــع الحقــوق المتنــازل عنهــا علــى النحــو الواجــب عنــد إتمــام الصفقــة بحيــث تنتقــل جميــع
الحقــوق وااللتزامــات إلــى المشــتري كمــا لــو أنــه هــو المتعاقــد فــي عقــود اإليجــار بــدال مــن الشــركة.
•فــي حالــة اعتــراض أحــد المســتأجرين علــى نقــل ملكيــة العقــود للمشــتري ،يجــب علــى الشــركة اســتبدال هــذا األصــل بأصــل آخــر مــن نفــس
القيمــة وعرضــه علــى المشــتري وفــي حــال قبــول المشــتري فيجــب علــى الشــركة نقــل ملكيــة هــذا األصــل إلــى المشــتري خــال مــدة ال
تتجــاوز  60يــوم مــن موافقــة المشــتري.
•لــن تتحمــل الشــركة أي مســؤولية تنتــج عــن مخالفــة لضمــان المحفظــة إال فــي حــال كانــت هــذه المخالفــة مؤثــرة بشــكل جوهــري ومؤثــر علــى
قيمــة األصــول المؤجــرة ويكــون التأثيــر جوهريــا ومؤثــرا فــي حــال جــاوز قيمــة الخســائر أكثــر مــن  6.000ريــال ســعودي ،وفــي هــذه الحالــة
يحــق للمشــتري المطالبــة بكامــل قيمــة الخســائر المترتبــة عــن هــذه المخالفــة ،ويكــون الحــد األقصــى للمطالبــة هــو  ٪5مــن قيمــة الشــراء.
•يحق لألطراف نقل ملكية هذا العقد إلى أطراف أخرى وتحويلها.
•تخضع هذه االتفاقية ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
اتفاقيــة بيــن مجموعــة ســدر والشــركة بتاريــخ 1435/09/04هـــ (الموافــق  7يوليــو 2014م) والتــي ســتقوم مجموعــة ســدر بنــاء عليهــا بتزويــدالشــركة بخدمــات التنظيــف والضيافــة لمقرهــا الرئيســي وفروعهــا مــن خــال توفيــر عــدد ( )7عامــل تنظيــف و ( )5عامــل ضيافــة و ()1
مشــرف ،للقيــام باألعمــال بعــدد  48ســاعة أســبوعية وذلــك فــي كل مــن الريــاض وجــدة والخبــر وتكــون مــدة االتفاقيــة ســنة واحــدة تبــدأ
مــن  1يوليــو 2014م وصالحــة حتــى  30يونيــو 2015م .يتــم تجديــد االتفاقيــة تلقائ ًيــا ،مــا لــم يقــم أي مــن الطرفيــن بإخطــار الطــرف اآلخــر
كتاب ًيــا بنيتــه اإلنهــاء بشــهر واحــد علــى األقــل قبــل انتهــاء االتفاقيــة .تلتــزم الشــركة بدفــع مبلــغ  54.400ريــال شــهر ًيا لمجموعــة ســدر حيــث
أن التكلفــة اإلجماليــة الشــهرية لعــدد  8عمــال نظافــة فــي الريــاض تبلــغ  21.400ريــال باإلضافــة إلــى مشــرف ضيافــة ونظافــة تبلــغ تكلفتــه
اإلجماليــة الشــهرية  6.000ريــال ،وتكلفــة عاملــي نظافــة فــي جــده بتكلفــة شــهرية إجماليــة تبلــغ  7.800ريــال وتكلفــة مــواد نظافــة بلغــت
 1.700ريــال شــهرياً ،باإلضافــة إلــى تكلفــة عاملــي نظافــة فــي الخبــر بلغــت  7.800ريــال شــهريا باإلضافــة إلــى تكلفــة شــهرية لمــواد النظافــة
بلغــت  500ريــال .تســدد هــذه المبالــغ مــن قبــل الشــركة فــي مــدة ال تتجــاوز  21يــوم مــن تاريــخ اســتالم المســتحق الشــهري ،وتلتــزم مجموعــة
ســدر بتحمــل المصاريــف األساســية الالزمــة للعمالــة مــن رواتــب وتأميــن الســكن والمواصــات وتذاكــر الســفر والتأميــن الطبــي ،كمــا تقــوم
باإلشــراف المباشــر علــى أداء العمالــة ومســتوى أداء الخدمــة وااللتــزام بمواعيــد العمــل .يخضــع هــذا العقــد لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
اتفاقيــة حفــظ األمانــة مــع شــركة مملكــة التقســيط للتجــارة بتاريــخ  28يوليــو 2008م ،تبــدأ مــدة هــذه االتفاقيــة فــي 2008/07/28م وتــمتجديدهــا فــي  1ينايــر  2021م لمــدة  5ســنوات حتــى  31ديســمبر 2025م.
•حيث ستقوم شركة مملكة التقسيط للتجارة بتقديم خدمة حفظ األمانة وإدارة لألصول المحددة في االتفاقية.
•تقــوم الشــركة بتعويــض شــركة مملكــة التقســيط للتجــارة عــن أي مبالــغ مدفوعــة ألي طــرف ثالــث بموجــب األعمــال المتطلبــة فــي هــذه
االتفاقيــة ولتحقيــق غرضهــا.
•ال يمكــن لشــركة مملكــة التقســيط للتجــارة التنــازل أو نقــل أي مــن حقــوق والتزامــات هــذه االتفاقيــة أو االتفاقيــة بالكامــل ألي طــرف ثالــث
بــدون موافقــه خطيــة مــن الشــركة.
•تخضع هذه االتفاقية ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
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تــم إبــرام هــذه االتفاقيــة فــي  10نوفمبــر 2020م مــع الشــركة الســعودية إلعــادة تمويــل العقــارات (« )»SRCلشــراء عقــارات المحفظــة الناشــئةعــن عقــود اإلجــارة .واتفــق الطرفــان علــى مــا يلــي:
•تاريخ البيع هو  31أكتوبر 2020م.
•تتحمل شركة  SRCجميع االلتزامات الناشئة عن الممتلكات إلى جانب الحقوق الالحقة المرتبطة بها.
•المقابــل المالــي اإلجمالــي مســتحق الدفــع مــن المشــتري للبائــع مــن أجــل شــراء المحفظــة المتضمنــة  73عقــد إجــارة برصيــد اســتحقاق
إجمالــي  50.166.290.33ريــال ســعودي مبلــغ وقــدره  51.345.198.16ريــال تدفــع عنــد تحقيــق االئتمــان المبدئــي ويكــون الدفــع عــن
طريــق شــيك مصرفــي أو حوالــة بنكيــة.
•يتم بيع عقار المحفظة خالل ( )10أيام مع نقل الملكية.
•السندات ألمر التي يصدرها عمالء الشركة على كل عقد إجارة يجب أن تكون وف ًقا لذلك لشركة .SRC
•نقل الحقوق:
النقــل مــن طــرف المشــتري ،يحــق للمشــتري نقــل جميــع أو أي مــن حقوقــه أو التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة .ويتعهــد البائــع فــي حالــةتحقــق هــذا النقــل ،بالتزامــه بتنفيــذ وإصــدار اإلقــرار الــازم.
النقــل مــن طــرف البائــع ،ال يحــق للبائــع نقــل أي مــن أو كافــة حقوقــه أو التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة إلــى أي طــرف ،إال بعــد الحصــولعلــى موافقــة كتابيــة مســبقة من المشــتري.
•تخضــع هــذه االتفاقيــة وغيرهــا مــن االلتزامــات غيــر التعاقديــة المتعلقــة بهــا أو التــي تنشــأ عنهــا ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية ويكــون
لمحاكــم المملكــة العربيــة الســعودية والســلطة القضائيــة تســوية أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه االتفاقيــة.
تــم إبــرام هــذه االتفاقيــة فــي  10نوفمبــر 2020م مــع الشــركة الســعودية إلعــادة تمويــل العقــارات (« )»SRCللخدمــات الناشــئة عــن اتفاقيــة شــراءعقــارات المحفظــة المؤرخــة  10نوفمبــر 2020م .واتفــق الطرفــان علــى مــا يلــي:
•تبــدأ مــدة هــذه االتفاقيــة عنــد بدايــة اتفاقيــة شــراء المحفظــة ،التــي بموجبهــا قــام مقــدم الخدمــة بصفتــه البائــع ببيــع عقــارات المحفظــة
وعقــود اإلجــارة والحقــوق التعاقديــة المتعلقــة بتلــك العقــارات إلــى المــوكل.
•ستقدم  SRCخدماتها كوكيل لـلشركة بما في ذلك تحصيل الرسوم والتسويات وإدارة األصول.
•ستكون رسوم الخدمات  ٪0.50من صافي رسوم الخدمات للرصيد الشهري.
•يعيــن مقــدم الخدمــة عنــد التنفيــذ خطــاب التفويــض وهــذه االتفاقيــة ،يعيــن المــوكل مقــدم الخدمــة كوكيــل شــرعي لــه ،ليعمــل نيابــة عنــه،
للقيــام بخدمــات التحصيــل والتســوية واإلدارة المتعلقــة بعقــارات المحفظــة وعقــود اإلجــارة المتعلقــة بتلــك العقــارات.
•يلتزم مقدم الخدمة بشكل دوري بتقديم التقارير الخاصة بمكافحة الجرائم المالية إلى الموكل.
•يجوز لمقدم الخدمة التعاقد من الباطن بعد الحصول على الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
•يحــق للمــوكل أن يتنــازل أو ينقــل كل أو أي حقــوق وحقــوق االنتفــاع وااللتزامــات بموجــب هــذه االتفاقيــة ألي تابــع دون الحاجــة لموافقــة
مقــدم الخدمــة ،أو أن يتنــازل أو ينقــل كل أو أي حقــوق وحقــوق االنتفــاع وااللتزامــات بموجــب هــذه االتفاقيــة ألي شــخص مــن الغيــر بعــد
الحصــول علــى موافقــة مقــدم الخدمــة المســبقة .ويقــر مقــدم الخدمــة بأنــه ســيتعاون مــع المــوكل فيمــا يتعلــق بهــذا النقــل ،ويشــمل ذلــك
تنفيــذ أي اتفــاق بشــأن النقــل أو التجديــد.
• ال يجوز لمقدم الخدمة نقل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه االتفاقية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الموكل.
•تخضــع هــذه االتفاقيــة وغيرهــا مــن االلتزامــات غيــر التعاقديــة المتعلقــة بهــا أو التــي تنشــأ عنهــا ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية ويكــون
لمحاكــم المملكــة العربيــة الســعودية والســلطة القضائيــة تســوية أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه االتفاقيــة.
تــم إبــرام هــذه االتفاقيــة فــي  30مــارس 2021م مــع الشــركة الســعودية إلعــادة تمويــل العقــارات (« )»SRCلشــراء عقــارات المحفظــة الناشــئةعــن عقــود اإلجــارة .وبنــا ًء علــى ذلــك ،اتفــق الطرفــان علــى مــا يلــي:
•تاريخ البيع هو  31مارس 2021م.
•تتحمل شركة  SRCجميع االلتزامات الناشئة عن الممتلكات إلى جانب الحقوق الالحقة المرتبطة بها.
•المقابــل المالــي اإلجمالــي مســتحق الدفــع مــن المشــتري للبائــع مــن أجــل شــراء المحفظــة المتضمنــة  111عقــد إجــارة برصيــد اســتحقاق
إجمالــي  92.782.304.36قيمــة البيــع  94.962.688.51ريــال تدفــع عنــد إتمــام البيــع يدفــع بالكامــل عنــد تحقيــق اإلتمــام المبدئــي
ويكــون الدفــع عــن طريــق شــيك مصرفــي أو حوالــة بنكيــة.
•نقل الحقوق:
النقــل مــن طــرف المشــتري ،يحــق للمشــتري نقــل جميــع أو أي مــن حقوقــه أو التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة .ويتعهــد البائــع فــي حالــةتحقــق هــذا النقــل ،بالتزامــه بتنفيــذ وإصــدار اإلقــرار الــازم.
النقــل مــن طــرف البائــع ،ال يحــق للبائــع نقــل أي مــن أو كافــة حقوقــه أو التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة إلــى أي طــرف ،إال بعــد الحصــولعلــى موافقــة كتابيــة مســبقة من المشــتري.
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•يتم بيع عقار المحفظة خالل ( )10أيام مع نقل الملكية.
•تخضــع هــذه االتفاقيــة وغيرهــا مــن االلتزامــات غيــر التعاقديــة المتعلقــة بهــا أو التــي تنشــأ عنهــا ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية ويكــون
لمحاكــم المملكــة العربيــة الســعودية والســلطة القضائيــة تســوية أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه االتفاقيــة.
تــم إبــرام هــذه االتفاقيــة فــي  30مــارس  2021م مــع الشــركة الســعودية إلعــادة تمويــل العقــارات (« )»SRCالتــي تنشــأ عــن اتفاقيــة شــراءعقــارات المحفظــة المؤرخــة  30مــارس 2021م ،واتفــق الطرفــان علــى مــا يلــي:
•تبــدأ مــدة هــذه االتفاقيــة عنــد بدايــة اتفاقيــة شــراء المحفظــة ،التــي بموجبهــا قــام مقــدم الخدمــة بصفتــه البائــع ببيــع عقــارات المحفظــة
وعقــود اإلجــارة والحقــوق التعاقديــة المتعلقــة بتلــك العقــارات إلــى المــوكل.
•ستقدم  SRCخدماتها كوكيل لـلشركة بما في ذلك تحصيل الرسوم والتسويات وإدارة األصول.
•ستكون رسوم الخدمات  ٪0.50من صافي رسوم الخدمات للرصيد الشهري.
•يعيــن مقــدم الخدمــة عنــد التنفيــذ خطــاب التفويــض وهــذه االتفاقيــة ،يعيــن المــوكل مقــدم الخدمــة كوكيــل شــرعي لــه ،ليعمــل نيابــة عنــه،
للقيــام بخدمــات التحصيــل والتســوية واإلدارة المتعلقــة بعقــارات المحفظــة وعقــود اإلجــارة المتعلقــة بتلــك العقــارات.
•يلتزم مقدم الخدمة بشكل دوري بتقديم التقارير الخاصة بمكافحة الجرائم المالية إلى الموكل.
•يجوز لمقدم الخدمة التعاقد من الباطن بعد الحصول على الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
•يحــق للمــوكل أن يتنــازل أو ينقــل كل أو أي حقــوق وحقــوق االنتفــاع وااللتزامــات بموجــب هــذه االتفاقيــة ألي تابــع دون الحاجــة لموافقــة
مقــدم الخدمــة ،أو أن يتنــازل أو ينقــل كل أو أي حقــوق وحقــوق االنتفــاع وااللتزامــات بموجــب هــذه االتفاقيــة ألي شــخص مــن الغيــر بعــد
الحصــول علــى موافقــة مقــدم الخدمــة المســبقة .ويقــر مقــدم الخدمــة بأنــه ســيتعاون مــع المــوكل فيمــا يتعلــق بهــذا النقــل ،ويشــمل ذلــك
تنفيــذ أي اتفــاق بشــأن النقــل أو التجديــد.
•ال يجوز لمقدم الخدمة نقل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه االتفاقية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الموكل.
•تخضــع هــذه االتفاقيــة وغيرهــا مــن االلتزامــات غيــر التعاقديــة المتعلقــة بهــا أو التــي تنشــأ عنهــا ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية ويكــون
لمحاكــم المملكــة العربيــة الســعودية والســلطة القضائيــة تســوية أي نــزاع قــد ينشــأ عــن هــذه االتفاقيــة.

 6-7-12اتفاقيات التمويل
أبرمــت الشــركة خمســة اتفاقيــات تمويــل مــع البنــوك التجاريــة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا ،وبلغــت مديونيــة الشــركة كمــا فــي  30يونيــو 2020م مــا يقــارب
 3.547.354.224ثالثــة مليــار وخمســمائة وســبعة وأربعــون مليــون وثالثمائــة وأربعــة وخمســين ألــف ومائتــان وأربعــة وعشــرون ريــال ســعودي.
وفيمــا يلــي ملخــص لبنــود وأحــكام تلــك االتفاقيــات التــي تعتبرهــا الشــركة جوهريــة أو ذات أهميــة أو التــي قــد تؤثــر علــى قــرار المكتتبين باالســتثمار
فــي أســهم الطــرح .كمــا لــم تخــل الشــركة بــأي مــن الشــروط والتعهــدات المنصــوص عليهــا فــي تلــك االتفاقيــات .تتضمــن هــذه الملخصــات الشــروط
واألحــكام الجوهريــة فقــط ،وليــس كافــة الشــروط واألحــكام بموجــب تلــك االتفاقيــات ،وال يمكــن اعتبــار الملخــص بديـ ً
ا عــن الشــروط واألحــكام
الــواردة بتلــك االتفاقيــات.
تحتــوي بعــض اتفاقيــات التمويــل المبرمــة مــن قبــل الشــركة علــى أحــكام تتطلــب تقديــم إخطــا ًرا مســبقاً للجهــات الممولــة عنــد حــدوث أي تغيــر فــي
الســيطرة علــى الشــركة أو فــي هيــكل ملكيــة الشــركة أو عنــد طــرح أســهم الشــركة لالكتتــاب العــام ،وكذلــك أحــكام تتطلــب الحصــول علــى الموافقــة
المســبقة للجهــات الممولــة قبــل وقــوع أي مــن ذلــك .وقــد حصلــت الشــركة علــى الموافقــات الالزمــة مــن جميــع الجهــات الممولــة فــي هــذا الشــأن.
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جدول  :7-12يوضح الجدول التالي اتفاقيات التمويل التي أبرمتها المجموعة ألغراض أعمالها:
المقرض

نوع التمويل

الفترة

البنك العربي
الوطني

اتفاقية
التسهيالت
االئتمانية
المتوافقة
مع الضوابط
الشرعية

مالحظات

مبلغ التمويل

من تاريخ
1440/10/15هـ
(الموافق
2019/06/18م)
حتى 1441/06/06هـ
(الموافق
2020/01/31م)

٢٫٤٤٧٫٣٥٤٫٢٢٤٫٤٨
ريال سعودي

تم تجديد هذه االتفاقية في 2
مارس 2021م واتفق الطرفان على
تخفيض مبلغ التسهيالت ليكون
 1.984.928.556ريال سعودي ويسري
حتى  31يناير 2022م.

مؤسسة
التمويل
الدولية
(«)»IFC

اتفاقية
تسهيالت
مرابحة

تبدأ فترة
التسهيالت من تاريخ
1437/08/24هـ
(الموافق
2016/05/31م)

مرفق به سند ألمر بمبلغ
 150.000.000ريال
سعودي يدفع عند الطلب
من قبل IFC

تتكون المنشأة مما يلي:
بموجــب هــذه االتفاقيــة عندمــا يبيــع IFCالبضائــع إلــى الشــركة بشــروط
مدفوعــات مؤجلــة تنــص علــى أن
تدفــع الشــركة لـــ  IFCمبلــغ التكلفــة
وأربــاح المرابحــة.
يحظــر علــى الشــركة إجــراء أيتغييــر جوهــري فــي وضعهــا القانونــي
أو أعمالهــا دون إخطــار مؤسســة
التمويــل الدوليــة .وبنــا ًء علــى ذلــك،
فــإن الشــركة ملزمــة بتقديــم اإلخطار،
واخــذ عــدم ممانعــة مؤسســة التمويــل
الدوليــة ويحــق لمؤسســة التمويــل
الدوليــة فســخ االتفاقيــة فــي حــال
عــدم التــزام الشــركة بمــا ســبق
وفــق مــا ورد فــي اتفاقيــة المرابحــة
والمطالبــة بالســداد الفــوري.

الشركة
السعودية
إلعادة التمويل
العقاري

اتفاقية
تسهيالت
مرابحة

من تاريخ
1440/11/22هـ
(الموافق
2019/07/25م)
حتى 1447/01/30هـ
(الموافق
2025/07/25م)

 100.000.000ريال
سعودي

www.saudihomeloans.com

يتعيــن علــى الشــركة إصــدار ســندألمــر لصالــح شــركة  SRCبقيمــة
ســعر البيــع المؤجــل المتعلــق بــكل
معاملــة.
وف ًقــا لألحــكام المنصــوص عليهــا،فــإن الشــركة ملزمــة بــأداء مدفوعاتهــا
خــال الفتــرة المتفــق عليهــا ،وبالتالــي
ال يجــوز أن تتجــاوز أي مدفوعــات
مؤجلــة فتــرة  3أو  6أو  12شــه ًرا ممــا
يســمح للبنــك بســحب ( )٪3مــن أجــل
فتــرة التأخيــر.
وف ًقــا لالتفاقيــة التــي تمــت مراجعتها،فإنهــا تقيــد قــدرة الشــركة علــى إعــادة
هيكلــة أعمالهــا .وف ًقــا لذلــك ،تلتــزم
الشــركة بالحصــول علــى موافقــة مــن
البنــك ألي تغييــر فــي الملكيــة و  /أو
هيــكل المســاهمين و  /أو ســيطرة
اإلدارة.
الشــركة ملزمــة بالحصــول علــىموافقــة  SRCلالكتتــاب العــام.
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المقرض

نوع التمويل

مبلغ التمويل

الفترة

البنك الوطني
السعودي

اتفاقية
التمويل
التجاري
والخدمات
المصرفية

من تاريخ
1440/11/14هـ
(الموافق
2019/07/16م)
حتى 1456/03/13هـ
(الموافق
2034/05/31م)

 400.000.000ريال
سعودي

بنك الخليج
الدولي

اتفاقية تمويل
شراء سلع
مرابحة

تاريخ  4يونيو 2015م
وتاريخ انتهاء التوفر
هو  4مارس 2016م.
( 9أشهر بعد توقيع
االتفاقية).

مبلغ التسهيالت
 300.000.000ريال
سعودي

بنك الخليج
الدولي

اتفاقية تمويل
شراء سلع
مرابحة

من تاريخ
1438/09/10هـ
(الموافق
2020/10/15م)
حتى 1439/06/17هـ
(الموافق
2021/01/27م)

 559.000.000ريال
سعودي

مالحظات
تتنازل المنشأة عن الشروط التالية:
أ) يجب على الشركة صرف أصول
التسهيل التجاري خالل ( )4أشهر تدفع
على أساس شهري.
ب) هامش الربح هو  3 + 1.65أشهر
سايبور.
ج) يتم الدفع على أقساط لمدة ()15
سنة مع دفع  ٪25كدفعة نهائية.
د) طريقة الشركة بسحب مبلغ ال يتجاوز
 50.000.000عند كل معاملة لكل
تسهيل ائتماني (ترحيل).
هـ) تلتزم الشركة بإبالغ البنك بأي
تغييرات جوهرية في العملية أو الظروف
المالية.
وف ًقا لالتفاقية التي تمت مراجعتها،
فإنها تحد من قدرة الشركة على إعادة
هيكلة أعمالها .وف ًقا لذلك ،فإن الشركة
ملزمة بالحصول على موافقة من البنك
ألي تغيير في الملكية و  /أو هيكل
المساهمين و  /أو سيطرة اإلدارة.

phone
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أبرمت الشركة اتفاقية تمويل مرابحة
مع بنك الخليج الدولي بتاريخ 4
يونيو 2015م فيما يتعلق بشراء سلع
معينة وهي النحاس والبالتين والزنك
والرصاص واأللمنيوم وسبائك األلومنيوم
واإليريديوم والنيكل والبالديوم.
يتعين على الشركة إصدار سند ألمر
لصالح بنك الخليج الدولي بقيمة سعر
البيع المؤجل المتعلق بكل معاملة.
يتعيــن علــى الشــركة إصــدار ســندألمــر لصالــح بنــك الخليــج الدولــي
بقيمــة ســعر البيــع المؤجــل المتعلــق
بــكل معاملــة.
وف ًقــا لالتفاقيــة التــي تمــت مراجعتها،فإنــه يحظــر علــى الشــركة إجــراء أي
تغييــر جوهــري فــي وضعهــا القانونــي
أو أعمالهــا دون الحصــول علــى
موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك.
تلتــزم الشــركة بالحصــول علــىموافقــة بنــك الخليــج الدولــي إلصــدار
أي أســهم أخــرى.
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اتفاقية التسهيالت االئتمانية السلعية مع البنك العربي الوطني
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة التســهيالت المصرفيــة بتاريــخ  18يونيــو 2019م كمقتــرض والبنــك العربــي الوطنــي كمقــرض بقيمــة إجماليــة للتســهيالت
بمبلــغ  2.447.354.224.48ريــال ســعودي .تــم تجديــد هــذه االتفاقيــة فــي  2مــارس 2021م واتفــق الطرفــان علــى تخفيــض مبلــغ التســهيالت
ليكــون  1.984.928.556ريــال ســعودي ويســري حتــى  31ينايــر 2022م.
التسهيالت الواردة في هذه االتفاقية هي كما يلي:
 .أالتــورق -تســهيل ألجــل بحــد أقصــى  222.770.286ريــال ســعودي .دفــع المبلــغ اإلجمالــي هــو أقســاط نصــف ســنوية قبــل أن يكــون القســط
األخيــر فــي  30يونيــو 2026م.
.بالتــورق -التســهيل ألجــل محــدد بمبلــغ  41.287.676ريــال ســعودي .دفــع المبلــغ اإلجمالــي هــو أقســاط نصــف ســنوية قبــل أن يكــون القســط
األخيــر فــي  31مــارس 2022م.
 .جالتــورق -التســهيل ألجــل  408.387.865ريــال ســعودي .دفــع المبلــغ اإلجمالــي هــو أقســاط نصــف ســنوية قبــل أن يكــون القســط األخيــر فــي
 30يونيــو 2022م.
 .دالتــورق -تســهيل ألجــل بحــد أقصــى  367.671.004ريــال ســعودي .دفــع المبلــغ اإلجمالــي هــو أقســاط نصــف ســنوية قبــل أن يكــون القســط
األخيــر فــي  31أكتوبــر 2023م.
هـــ .التــورق -التســهيل ألجــل بحــد أقصــى  109.632.169ريــال ســعودي .دفــع المبلــغ اإلجمالــي هــو أقســاط نصــف ســنوية قبــل أن يكــون القســط
األخيــر فــي  31أكتوبــر 2023م.
و .التــورق -تســهيل ألجــل بحــد أقصــى  165.357.576ريــال ســعودي .دفــع المبلــغ اإلجمالــي هــو أقســاط نصــف ســنوية قبــل أن يكــون القســط
األخيــر فــي  31أغســطس 2025م.
ز .خطابات الضمان اإلسالمية بحد أقصى  45.638.701لمدة سنة تبدأ من تاريخ االستحقاق وهو  6يناير 2020م.
ح .التــورق -التســهيل ألجــل محــدد بمبلــغ  279.999.980ريــال ســعودي .دفــع المبلــغ اإلجمالــي هــو أقســاط نصــف ســنوية قبــل القســط األخيــر
ســيكون فــي  31ينايــر 2026م.
ط .التــورق -التســهيل ألجــل بحــد أقصــى  389.722.000ريــال ســعودي .دفــع المبلــغ اإلجمالــي هــو أقســاط نصــف ســنوية قبــل أن يكــون القســط
األخيــر فــي  31يوليــو 2023م.
ي .تسهيالت بطاقات االئتمان بحد أقصى  100.000ريال سعودي حتى  31يناير 2022م.
تلتزم الشركة بإصدار سند ألمر بمبلغ إجمالي مبلغ التسهيل المستحق عند الطلب من البنك العربي الوطني.
وف ًقــا لالتفاقيــة التــي تمــت مراجعتهــا ،فإنهــا تقيــد قــدرة الشــركة علــى إعــادة هيكلــة أعمالهــا .وبنــا ًء عليــه ،فــإن الشــركة ملزمــة بالحصــول علــى
موافقــة مــن البنــك ألي تغييــر فــي الملكيــة و  /أو هيــكل المســاهمين و  /أو ســيطرة اإلدارة.
تلتزم الشركة بالحصول على موافقة البنك العربي الوطني على االكتتاب العام.
اتفاقية تمويل المرابحة مع مؤسسة التمويل الدولية («)»IFC
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل مرابحــة مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة بتاريــخ  31مايــو 2016م فيمــا يتعلــق بتمويــل عمليــات تمويــل المنــزل للشــركة.
مرفــق بــه ســند ألمــر بمبلــغ  150.000.000ريــال ســعودي يدفــع عنــد الطلــب مــن قبــل البنــك .تتكــون المنشــأة ممــا يلــي:
بموجــب هــذه االتفاقيــة عندمــا يبيــع البنــك البضائــع إلــى الشــركة بشــروط مدفوعــات مؤجلــة تنــص علــى أن تدفــع الشــركة للبنــك مبلــغ التكلفــة
وأربــاح المرابحــة.
يحظــر علــى الشــركة إجــراء أي تغييــر جوهــري فــي وضعهــا القانونــي أو أعمالهــا دون إخطــار مؤسســة التمويــل الدوليــة (« .)»IFCوبنــا ًء علــى
ذلــك ،فــإن الشــركة قامــت بهــذا اإلخطــار .وبنــا ًء علــى ذلــك ،فــإن الشــركة ملزمــة بتقديــم اإلخطــار ،واخــذ عــدم ممانعــة مؤسســة التمويــل الدوليــة
ويحــق لمؤسســة التمويــل الدوليــة فســخ االتفاقيــة فــي حــال عــدم التــزام الشــركة بمــا ســبق وفــق مــا ورد فــي اتفاقيــة المرابحــة والمطالبــة بالســداد
الفــوري.
اتفاقية تمويل المرابحة مع الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري («)»SRC
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل مرابحــة مــع شــركة  SRCبتاريــخ  25يوليــو 2019م بشــأن شــراء ســلع معينــة وهــي النحــاس والبالتيــن والزنــك
والرصــاص وســبائك األلومنيــوم واإليريديــوم والنيــكل والبالديــوم والروديــوم.
يتعين على الشركة إصدار سند ألمر لصالح شركة  SRCبقيمة سعر البيع المؤجل المتعلق بكل معاملة.
مبلغ التسهيل هو  100.000.000ريال سعودي .تاريخ انتهاء التوفر هو  25يوليو 2025م.
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وف ًقــا لألحــكام المنصــوص عليهــا ،فــإن الشــركة ملزمــة بــأداء مدفوعاتهــا خــال الفتــرة المتفــق عليهــا ،وبالتالــي ال يجــوز أن تتجــاوز أي مدفوعــات
مؤجلــة فتــرة  3أو  6أو  12شــه ًرا ممــا يســمح للبنــك بســحب ( )٪3مــن أجــل فتــرة التأخيــر.
وف ًقــا لالتفاقيــة التــي تمــت مراجعتهــا ،فإنهــا تقيــد قــدرة  SHLعلــى إعــادة هيكلــة أعمالهــا .وف ًقــا لذلــك ،تلتــزم الشــركة بالحصــول علــى موافقــة
مــن البنــك ألي تغييــر فــي الملكيــة و  /أو هيــكل المســاهمين و  /أو ســيطرة اإلدارة.
الشركة حصلت على موافقة  SRCلالكتتاب العام.
التسهيالت التجارية والخدمات المصرفية مع البنك السعودي الوطني
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تســهيالت تجاريــة ميســرة مــع البنــك األهلــي التجــاري ،الــذي أصبــح اآلن البنــك الســعودي الوطنــي،
بتاريــخ  14يوليــو 2019م بمبلــغ  400.000.000ريــال ،لتمويــل الســلعة المباعــة مــن قبــل البنــك بنــا ًء علــى طلــب الشــركة وســيكون تأثيرهــا ســاري
المفعــول حتــى  31مايــو 2020م (تمويــل لمــرة واحــدة فقــط) .بنــا ًء علــى اتفــاق مكتــوب ،مــن قبــل الطرفيــن أو بنــا ًء علــى قــرار مــن البنــك األهلــي
التجــاري ،يجــوز تجديــد اتفاقيــة التســهيل التجــاري كل ًيــا أو جزئ ًيــا فقــط علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي األحــكام .تقيــد االتفاقيــة حــق الشــركة
فــي اختيــار وســائل التســهيالت التــي يجــب تقديمهــا عنــد الطلــب.
تتنازل المنشأة عن الشروط التالية:
 .أيجب على الشركة صرف أصول التسهيل التجاري خالل ( )4أشهر تدفع على أساس شهري.
.بهامش الربح هو سايبور  ٪3 +سنوياً.
 .جيتم الدفع على أقساط لمدة ( )15سنة مع دفع  ٪25كدفعة نهائية.
 .دطريقة الشركة بسحب مبلغ ال يتجاوز  50.000.000عند كل معاملة لكل تسهيل ائتماني (ترحيل).
هـ .تلتزم الشركة بإبالغ البنك بأي تغييرات جوهرية في العملية أو الظروف المالية.
وف ًقــا لالتفاقيــة التــي تمــت مراجعتهــا ،فإنهــا تحــد مــن قــدرة الشــركة علــى إعــادة هيكلــة أعمالهــا .وف ًقــا لذلــك ،فــإن الشــركة ملزمــة بالحصــول علــى
موافقــة مــن البنــك ألي تغييــر فــي الملكيــة و  /أو هيــكل المســاهمين و  /أو ســيطرة اإلدارة.
الشركة حصلت على موافقة البنك األهلي السعودي لالكتتاب العام.
اتفاقية تمويل مرابحة مع بنك الخليج الدولي («)»GIB
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل مرابحــة مــع بنــك الخليــج الدولــي بتاريــخ  4يونيــو 2015م فيمــا يتعلــق بشــراء ســلع معينــة وهــي النحــاس والبالتيــن
والزنــك والرصــاص واأللمنيــوم وســبائك األلومنيــوم واإليريديــوم والنيــكل والبالديــوم.
يتعين على الشركة إصدار سند ألمر لصالح بنك الخليج الدولي بقيمة سعر البيع المؤجل المتعلق بكل معاملة.
مبلغ التسهيالت  300.000.000ريال سعودي .تاريخ انتهاء التوفر هو  4مارس 2016م 9( .أشهر بعد توقيع االتفاقية).
وف ًقــا لالتفاقيــة التــي تمــت مراجعتهــا ،فإنــه يحظــر علــى الشــركة تقديــم قــروض أو منــح ائتمانــات أو إجــراء أو اإلعــان عــن أي أربــاح أو توزيعــات
أخــرى دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك.
تلتزم الشركة بالحصول على موافقة بنك الخليج الدولي إلصدار أي أسهم أخرى.
اتفاقية تمويل المرابحة مع بنك الخليج الدولي («)»GIB
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل مرابحــة مــع بنــك الخليــج الدولــي بتاريــخ  5يونيــو 2017م فيمــا يتعلــق بشــراء ســلع معينــة وهــي النحــاس والبالتيــن
والزنــك والرصــاص واأللمنيــوم وســبائك األلومنيــوم واإليريديــوم والنيــكل والبالديــوم.
التقرير األخير
يتعين على الشركة إصدار سند ألمر لصالح بنك الخليج الدولي بقيمة سعر البيع المؤجل المتعلق بكل معاملة.
مبلغ التسهيل هو  150.000.000ريال سعودي .تاريخ انتهاء التوفر هو  5مارس 2018م ( 9أشهر بعد توقيع االتفاقية).
وف ًقــا لالتفاقيــة التــي تمــت مراجعتهــا ،فإنــه يحظــر علــى الشــركة إجــراء أي تغييــر جوهــري فــي وضعهــا القانونــي أو أعمالهــا دون الحصــول علــى
موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك.
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تلتزم الشركة بالحصول على موافقة بنك الخليج الدولي إلصدار أي أسهم أخرى.
كمــا أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تســهيل مرابحــة فــي  11ديســمبر 2019م حيــث تــم إلغــاء التســهيالت أعــاه وتــم توحيــد الرصيــد القائــم للمنشــآت
المذكــورة أعــاه فــي اتفاقيــة تســهيل واحــدة بمبلــغ  418.000.000ريــال ســعودي.
وأبرمــت الشــركة فــي أكتوبــر 2020م تعدي ـ ً
ا مــع بنــك الخليــج الدولــي علــى مبلــغ تســهيل المرابحــة بتاريــخ  11ديســمبر 2019م لتعديــل مبلــغ
التســهيل ليصبــح  559.000.000ريــال ســعودي.

 8-12وثائق التأمين
أبرمــت الشــركة عــدة عقــود تأميــن لتغطيــة مختلــف أنــواع المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا ،وتــم إبــرام هــذه الوثائــق مــع عــدة شــركات تأميــن داخــل
المملكــة .ويوضــح الجــدول التالــي التفاصيــل الرئيســية لوثائــق التأميــن التــي تحتفــظ بهــا الشــركة:
جدول  :8-12ملخص وثائق تأمين الشركة كما في 2019/07/31م:
نوع التغطية التأمينية

شركة التأمين

الحد األقصى
للتعويض (ر.س)

1

CLP-1700236

تأمين على الحياة

شركة المتوسط
والخليج للتأمين وإعادة
التأمين التعاوني

 5.000.000ريال

2

DOL-1602648-2021

تأمين مسؤولية
المديرين والتنفيذيين

شركة المتوسط
والخليج للتأمين وإعادة
التأمين التعاوني

 7.500.000ريال

2021/12/31م

تأمين ضد اختالس
وعدم أمانة الموظفين

شركة المتوسط
والخليج للتأمين وإعادة
التأمين التعاوني

 810.000ريال

2021/12/31م

تأمين على األموال

شركة المتوسط
والخليج للتأمين وإعادة
التأمين التعاوني

رقم الوثيقة

3

FGI/5803366-2021/
Renewal No. 3973

MON/5807888-2021/

4

Renewal No. 5298

5

PLS/5806120-2021

تأمين مسؤولية عامة

6

PAR-5817093-2021

تأمين كافة أضرار
الممتلكات

تاريخ االنتهاء
التغطية

 200.000ريالعلى األموال
الموجودة في
الخزنة.
 75.000ريالأثناء نقل األموال
من وإلى البنك.
7.500.000ريال Annual

2021/12/31م

2021/12/31م

carryings

Total sum atrisk 275.000

SAR

شركة المتوسط
والخليج للتأمين وإعادة
التأمين التعاوني

 2.500.000ريال

2021/12/31م

شركة المتوسط
والخليج للتأمين وإعادة
التأمين التعاوني

بحد أقصى
 40.000.000ريال

2021/12/31م
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نوع التغطية التأمينية

شركة التأمين

الحد األقصى
للتعويض (ر.س)

تاريخ االنتهاء
التغطية

7

P/102/24/1003/2021/101/8

تأمين كافة أضرار
الممتلكات

الشركة العربية
السعودية للتأمين
التعاوني

100.000.000
ريال حد أقصى لكل
حادثة

2021/12/31م

8

-

تأمين طبي على
موظفين الشركة

مالذ

 4.774.023ريال
سعودي

2021/12/31م

9

-

تأمين على المركبات
التجارية

التعاونية

 90.000ريال
سعودي

2022/03/12م

رقم الوثيقة

 9-12العقارات
 1-9-12صكوك الملكية
تمتلــك الشــركة عقــارات مثبتــة بأكثــر مــن ( )7000صــك ملكيــة .يتــم تســجيل صكــوك الملكيــة كضمانــات للقــروض المقدمــة لعمــاء الشــركة.
يختلــف العــدد مــن وقــت آلخــر بنــا ًء علــى العمــاء الجــدد ودفعــات القــروض.
بالنظــر إلــى أن الشــركة تعتبــر شــركة مختلطــة ،فــا يمكنهــا امتــاك عقــارات داخــل مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة .لذلــك ،دخلــت الشــركة فــي
اتفاقيــة مــع شــركة مملكــة التقســيط للتجــارة («.)»KIC

 2-9-12عقود اإليجار
جدول  :9-12أبرمت الشركة ثالث اتفاقيات إيجار تتعلق بالعقارات المستخدمة كفروع للشركة:
الموقع

المؤجر

التاريخ

مدة
العقد

اإليجار
السنوي

آلية التجديد

مكاتب رقم  203و
 304و  303و 104
و  103و  004و 003
مبنى أبراج مدارات
حي المربع بالرياض

شركة ثروت
األصول

1441/05/06هـ
(2020/01/01م)

 1سنة

2.288.937
ريال سعودي

التجديد التلقائي ما لم يعرب أحد
الطرفين عن نيته عدم التجديد قبل 3
أشهر من انتهاء المدة

مبنى رقم  ، 1صالة
عرض رقم ،3 ،2 ،1
 ،5 ،4الرحاب ،جدة

حصة محمد
العضل

1435/02/26هـ
(2013/12/29م)

4
سنوات

 500.000ريال
سعودي

التجديد التلقائي ما لم يعرب أحد
الطرفين عن نيته عدم التجديد قبل 3
أشهر من انتهاء المدة

برج الطويرقي ،
صالة العرض رقم 2

شركة سكون
العقارية

1434/01/21هـ
(2012/12/04م)

7
سنوات

 323.400ريال
سعودي

يتم تجديده لمدة يتم االتفاق عليها
الح ًقا ،وإال سيتم تجديده تلقائ ًيا لمدة
مماثلة ما لم يعرب أي من الطرفين
عن رغبته في عدم التجديد كتاب ًيا قبل
شهرين من انتهاء المدة األصلية أو
المجددة
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 10-12االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة
يقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أن جميــع العقــود مــع األطــراف ذات العالقــة الموضحــة فــي هــذا القســم ال تشــتمل علــى أي شــروط تفضيليــة
وأنهــا قــد تمــت بشــكل نظامــي وقانونــي وعلــى أســس تجاريــة مالئمــة وعادلــة .وباســتثناء مــا تــم ذكــره فــي هــذا القســم مــن هــذه النشــرة ،يقــر
أعضــاء مجلــس اإلدارة أن الشــركة ال ترتبــط بــأي تعامــات أو اتفاقيــات أو عالقــات تجاريــة أو صفقــات عقاريــة مــع طــرف ذي عالقــة بمــا فــي
ذلــك المستشــار المالــي والمستشــار القانونــي للطــرح.
كمــا يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى التقيــد بالمــادة الحاديــة والســبعون والمــادة الثانيــة والســبعون مــن نظــام الشــركات وبتعليمــات المــادة
السادســة واألربعــون مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة فيمــا يتعلــق باالتفاقيــات مــع األطــراف ذات العالقــة .وقــد وافقــت الجمعيــة
العامــة علــى جميــع التعامــات والعقــود مــع األطــراف ذات العالقــة للســنوات الماليــة 2018م و 2019م و 2020م وفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة
في  30يونيو 2021م.
جــدول  :10-12يعــرض الجــدول التالــي ،كمــا هــو مســتمد مــن اإلدارة ،معامــات الشــركة مــع األطــراف ذات العالقــة للســنوات الماليــة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2018م و 2019م و 2020م:
الطرف ذو العالقة

قيمة المعاملة كما في
2018/12/31م

قيمة المعاملة كما
في 2019/12/31م

قيمة المعاملة كما
في 2020/12/31م

قرض

البنك العربي الوطني (مساهم)

2.216.981.529

-

-

قرض

مؤسسة التمويل الدولية (مساهم)

187.500.000

-

-

أعباء تمويل تورق

البنك العربي الوطني (مساهم)

109.898.506

103.241.287

62.159.970

تكلفة تأمين

البنك العربي الوطني (مساهم)

8.236.857

-

-

تكلفة خدمات

شركة ميتاليف البنك العربي
الوطني (شركة شقيقة)

10.156.303

8.782.622

7.298.316

أتعاب تمويل
التورق المقدمة

مؤسسة التمويل الدولية (مساهم)

1.723.096

1.109.800

1.096.504

أعباء تمويل
التورق المقدمة

مؤسسة التمويل الدولية (مساهم)

4.662.866

-

-

شركة أفواف لالستثمارات
(شركة شقيقة)

1.882.090

2.179.941

2.179.940

أتعاب إنشاء عقود
مؤجلة مدفوعة

البنك العربي الوطني (مساهم)

1.119.091

108.864

211.928

أعباء تمويل تورق

مؤسسة التمويل الدولية (مساهم)

10.059.030

٦٫٣١٧٫١٢٢

شراء وحدة سكنية

شركة دار األركان (مساهم)

طبيعة المعاملة

إيجار محل

المجموع

()1

9.126.319

()1

القوائم المالية لعام 2018
ال تشير لهذه المعاملة وتم
اإلشارة إليها في القوائم
المالية لعام  2019وذكر
أنه تمت عملية شراء
بقيمة  4.310.776ريال.

20.038.669

16.836.190

568.751.234

144.410.413

95.003.466

بناء على القوائم المالية للسنة المنتهية في  2018/12/31فإن المبلغ لعام  2018هو 8.794.273
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 11-12تعارض المصالح
باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم ( )10-12االتفاقيــات مــع األطــراف ذوي العالقــة ،يؤكــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أنــه ال يوجــد لديهــم
تعــارض فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالعقــود أو الخدمــات المبرمــة مــع الشــركة ،وأن أ ًيــا منهــم لــم يشــترك فــي أيــة أنشــطة مماثلــة ألنشــطة الشــركة
كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة أو تتعــارض معهــا.

 12-12حقوق الملكية الفكرية
تمتلك الشركة عالمة تجارية بشهادة تسجيل رقم  1442010776وتسري حمايتها حتى 1452/04/02هـ (الموافق 2030/08/02م).
وتمتلك الشركة عالمة تجارية بشهادة تسجيل رقم  1442010779وتسري حمايتها حتى 1452/04/02هـ (الموافق 2030/08/02م).
وتســتمد العالمــات التجاريــة للشــركة قيمتهــا مــن مــدى انتشــارها ومعرفــة العمــاء بهــا ونظرتهــم تجاههــا .وبالتالــي يعتمــد نجــاح الشــركة بشــكل
كبيــر علــى قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى قــوة وقيمــة عالمتهــا التجاريــة وتعزيزهــا ،ويعتمــد ذلــك بــدوره علــى العديــد مــن العوامــل مثــل ســمعة الشــركة
والمنتجــات التمويليــة المقدمــة مــن قبــل الشــركة .وتســتخدم العالمــات التجاريــة كذلــك فــي جهــود الشــركة التســويقية والتــي تســاهم فــي زيــادة
المبيعــات واألربــاح للشــركة.
جدول  :11-12ملخص العالمات التجارية:
شعار العالمة التجارية

رقم شهادة تسجيل
العالمة التجارية

وصف

بلد تسجيلها

1442010776

عبارة الشركة السعودية
لتمويل المساكن بحروف
عربية تحتها عبارة سعودي
هوم لونس بحروف التينية
باللون األزرق تحتها خط
باللون األحمر بجانبها
الحروف اس اتش ال
الالتينية بشكل مميز
باللونين األزرق واألحمر

المملكة العربية
السعودية

1442010779

الحروف اس اتش ال
الالتينية بشكل مميز
باللونين األزرق واألحمر
وعبارة الشركة السعودية
لتمويل المساكن بحروف
عربية تحتها عبارة سعودي
هوم لونس بحروف التينية
باللون األزرق يفصل بينها
خط باللون األحمر

المملكة العربية
السعودية

تاريخ سريانها

1452/04/02هـ
(الموافق
2030/08/01م)

1452/04/02هـ
(الموافق
2030/08/01م)

 13-12مالحظات ومخالفات البنك المركزي السعودي
إن الشــركة مرخصــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي ممــا يفــرض عليهــا االلتــزام باللوائــح والتعليمــات الصــادرة عنهــا .وبهــذا الخصــوص ومــن
خــال زيــارات تفتيشــية ميدانيــة يقــوم بهــا البنــك المركــزي الســعودي بنــا ًء علــى مراجعــة عينــة مــن وثائــق الشــركة بتقديــم مالحظــات علــى وثائــق
الشــركة وســير أعمالهــا ،حيــث قــام البنــك المركــزي الســعودي فــي وقــت ســابق بفــرض غرامــات علــى الشــركة لمخالفتهــا لألنظمــة والتعاميــم
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الســارية وتقــوم الشــركة بدورهــا بمعالجــة المخالفــات وااللتــزام بخطــط تصحيحيــة ودفــع الغرامــات .ويقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن الشــركة
تقــوم بمعالجــة جميــع المالحظــات بشــكل منتظــم وتعمــل مــع البنــك المركــزي علــى وضــع خطــط تصحيحيــة عنــد الحاجــة وااللتــزام بهــا.
جدول  :12-12تفاصيل مالحظات ومخالفات البنك المركزي السعودي:
تاريخها

المبلغ

نوع المخالفة
مخالفة نظام مراقبة شركات التمويل

1440/08/20هـ (الموافق 2019/04/25م)

 80.000ريال

مخالفة نظام مراقبة شركات التمويل

1440/09/04هـ (الموافق 2019/05/09م)

 120.000ريال

مخالفة نظام مراقبة شركات التمويل

1441/01/19هـ (الموافق 2019/09/18م)

 50.000ريال

مخالفة قوانين مكافحة غسل األموال

1440/09/24هـ (الموافق 2019/05/29م)

 137.000ريال

مخالفة نظام مراقبة شركات التمويل

1441/10/16هـ (الموافق 2020/06/08م)

 250.000ريال

مخالفة احترازات كورونا

1441/03/12هـ (الموافق 2020/09/29م)

 20.000ريال

مخالفة التعليمات اإلشرافية للبنك
المركزي السعودي

1443/01/08هـ (الموافق 2021/08/16م)

إنذار كتابي

المصدر :الشركة

 14-12المطالبات والدعاوى القضائية
 1-14-12الوضع الزكوي للشركة والمنازعات والمطالبات
قدمــت الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن إقــرارات الــزكاة ،وقامــت بدفــع الــزكاة المســتحقة فــي المواعيــد المحــددة وحصلــت علــى شــهادات مــن
هيئــة الــزكاة والضريبــة والدخــل لجميــع الســنوات حتــى عــام 2020م .بينمــا لــم تقــدم الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك كمــا فــي تاريــخ
هــذه النشــرة أي مطالبــات إضافيــة أو تعديــات فيمــا يتعلــق بتقييــم المطلوبــات الزكويــة ألي ســنوات ماليــة ســابقة للشــركة الســعودية لتمويــل
المســاكن.
كمــا ال تتوقــع الشــركة أي مطالبــات زكويــة أو ضريبيــة إضافيــة عــن األعــوام الســابقة أو لــم يتــم ذكرهــا فــي النشــرة .وفــي حــال وجــود أي مطالبــات
إضافيــة مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والدخــل ســتتحمل الشــركة جميــع هــذه المطالبــات (إن وجــدت) ولــن يتحمــل المســاهمين البائعيــن أي مــن
هــذه المطالبــات.
وقــد أصــدرت هيئــة الــزكاة قواعــد حســاب زكاة أنشــطة التمويــل ،والتــي تنطبــق علــى البنــوك وشــركات التمويــل المرخصــة مــن البنــك المركــزي،
ونشــرت هــذه القواعــد فــي 1440/7/8هـــ (الموافــق 2019/3/15م) فــي جريــدة أم القــرى العــدد  ،4771وتــم اتبــاع هــذه القواعــد فــي احتســاب
الــزكاة مــن بدايــة العــام 2019م والســنوات التاليــة ،وبنــا ًء علــى تلــك القواعــد ســيكون لوعــاء الــزكاة حــد أعلــى وحــد أدنــى للشــركات التــي تحقــق
صافــي أربــاح ،تتــراوح مــا بيــن أربعــة ( )4أمثــال صافــي الربــح قبــل الــزكاة كمــا فــي نهايــة العــام الزكــوي كحــد أدنــى وثمانيــة ( )8أمثــال الربــح قبــل
الــزكاة كمــا فــي نهايــة العــام الزكــوي كحــد أعلــى مــن أربــاح العــام قبــل الــزكاة والضريبــة .وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ،ال يوجــد أي نــزاع يتعلــق
بالــزكاة مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة والدخــل أو اعتــراض مــن قبلهــا (لمزيــد مــن المعلومــات ،الرجــاء مراجعــة القســم ( )8-1-2المخاطــر المرتبطــة
باســتحقاقات الضريبــة والــزكاة المحتملــة).

 2-14-12الوضع الضريبي للشركة والنزاعات والمطالبات
منــذ إصــدار نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ  1ينايــر 2018م ،تــم تســجيل الشــركة لــدى هيئــة الــزكاة والضريبــة
والدخــل تباعـاً لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولتمكيــن الشــركة مــن إنهــاء جميــع معامالتهــا .وقامــت الشــركة بتســديد ضريبــة القيمــة المضافــة
لجميــع الســنوات حتــى عــام 2020م .وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ،ال يوجــد أي نــزاع يتعلــق بالضرائــب مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة والدخــل أو
اعتــراض مــن قبلهــا (لمزيــد مــن المعلومــات ،الرجاء مراجعة القســم («( )8-1-2المخاطــر المرتبطة باســتحقاقات الضريبة والــزكاة المحتملة»)).
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 3-14-12الدعاوى القضائية
لــدى الشــركة أربعــة وخمســون ( )54مطالبــة مرفوعــة ضدهــا أمــام لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات التمويليــة حيــث تكــون الشــركة
مدعــى عليهــا ،وقامــت الشــركة برفــع  144دعــوى إخــاء عقــاري ضــد العمــاء المتعثريــن .باإلضافــة إلــى ذلــك تحتفــظ الشــركة بـــ  185ســند ألمــر
بمبلــغ  89.492.876ريــال ســعودي وهــي قيــد المعالجــة أمــام محكمــة التنفيــذ .ولمزيــد مــن المعلومــات راجــع الجــدول رقــم ( )13-12و()14-12
و( )15-12ملخــص الدعــاوى القائمــة ضــد الشــركة كمــا فــي 2021/06/01م.
ويقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بأنــه ليــس هنــاك أي نزاعــات قضائيــة أو قضايــا أو شــكاوى حقيقيــة أو محتملــة أو إجــراءات تحقيــق قائمــة مــن
الممكــن أن يكــون لهــا ،مجتمعــة أو منفــردة ،تأثيــر جوهــري علــى الشــركة ،كمــا لــم يصــل إلــى علــم الشــركة وجــود أي نزاعــات قضائيــة جوهريــة
منظــورة حالي ـاً أو محتملــة أو حقائــق يمكــن أن ينشــأ عنهــا ،مجتمعــة أو منفــردة ،خطــر متعلــق بنــزاع جوهــري باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي نشــرة
اإلصــدار.
كمــا لــم يتــم ذكــر أســماء العمــاء أو الجهــات األخــرى فــي القضايــا حفاظـاً علــى ســرية المعلومــات الشــركة ووفقـاً للمــادة  88مــن الالئحــة التنفيذيــة
لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل.
جدول  :13-12ملخص الدعاوى القائمة ضد الشركة لدى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية كما في  2021/06/28م:
المدعي

المدعى
عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

حالة الدعوى

1

عميل

الشركة

2018/10/24

منازعة العقد

في انتظار انعقاد الجلسة

2

عميل

الشركة

2019/02/13

منازعة سايبر

جار على إعداد
العمل ٍ
التقرير المحاسبي

3

عميل

الشركة

2019/02/28

منازعة سايبر

بانتظار انعقاد الجلسة

4

عميل

الشركة

2021/01/13

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة

5

عميل

الشركة

2020/10/12

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة

6

عميل

الشركة

2020/07/23

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة

7

عميل

الشركة

2019/06/18

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة

8

عميل

الشركة

2019/08/19

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة

9

عميل

الشركة

2019/06/10

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة

10

عميل

الشركة

2020/08/04

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة

11

عميل

الشركة

2019/02/17

منازعة العقد

بانتظار تحديد موعد جلسة

12

عميل

الشركة

2021/01/20

منازعة العقد

بانتظار تحديد موعد جلسة

13

عميل

الشركة

2018/03/27

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة

14

عميل

الشركة

2020/11/26

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة

15

عميل

الشركة

2019/01/24

منازعة سايبر

بانتظار مستندات من
األطراف
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المدعي

المدعى
عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

حالة الدعوى

16

عميل

الشركة

2019/12/29

منازعة سايبر

بانتظار مستندات من
األطراف

17

عميل

الشركة

2017/01/11

فسخ العقد

بحاجة إلى مستندات من
صاحب الدعوى

18

عميل

الشركة

2018/09/03

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

19

عميل

الشركة

2017/05/16

منازعة العقد

تبادل المذكرات

20

عميل

الشركة

2018/11/19

مدعي-فسخ العقد

تبادل المذكرات

21

عميل

الشركة

2017/01/08

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

22

عميل

الشركة

2017/01/08

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

23

عميل

الشركة

2019/01/05

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

24

عميل

الشركة

2018/05/28

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

25

عميل

الشركة

2018/12/09

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

26

عميل

الشركة

2019/07/01

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

27

عميل

الشركة

2018/03/14

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

28

عميل

الشركة

2018/09/04

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

29

عميل

الشركة

2020/01/20

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

30

عميل

الشركة

2019/02/06

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

31

عميل

الشركة

2019/02/17

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

32

عميل

الشركة

2017/01/11

فسخ العقد

تبادل المذكرات

33

عميل

الشركة

2019/01/18

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

34

عميل

الشركة

2018/11/05

منازعة العقد

تبادل المذكرات

35

عميل

الشركة

2019/06/28

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

36

عميل

الشركة

2020/12/31

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

37

عميل

الشركة

2021/01/13

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

38

عميل

الشركة

2017/01/09

منازعة العقد

في انتظار انعقاد الجلسة

39

عميل

الشركة

2017/04/17

منازعة العقد

في انتظار انعقاد الجلسة

40

عميل

الشركة

2018/04/18

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة
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المدعي

المدعى
عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

حالة الدعوى

41

عميل

الشركة

2020/08/04

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة

42

عميل

الشركة

2019/08/17

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة

43

عميل

الشركة

2020/09/20

منازعة سايبر

بانتظار تحديد موعد جلسة

44

عميل

الشركة

2019/12/22

منازعة العقد

تبادل المذكرات

45

عميل

الشركة

2020/05/31

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

46

عميل

الشركة

2019/08/28

منازعة العقد

تبادل المذكرات

47

عميل

الشركة

2021/01/13

منازعة سايبر

تبادل المذكرات

48

عميل

الشركة

2017/03/05

فسخ العقد

تبليغ المدعى عليه

49

عميل

الشركة

2019/02/06

منازعة سايبر

في انتظار انعقاد الجلسة

50

عميل

الشركة

2018/07/05

منازعة سايبر

في انتظار انعقاد الجلسة

51

عميل

الشركة

2018/03/12

منازعة العقد

في انتظار انعقاد الجلسة

52

عميل

الشركة

2019/10/21

منازعة العقد

في انتظار انعقاد الجلسة

53

عميل

الشركة

2017/10/10

منازعة العقد

في انتظار انعقاد الجلسة

54

عميل

الشركة

2019/03/03

منازعة سايبر

في انتظار انعقاد الجلسة

المصدر :الشركة

 4-14-12المنازعات المتعلقة بتعثر العمالء وقضايا التنفيذ
لــدى الشــركة عــدد مــن العمــاء المتعثريــن يرتبطــون مــع الشــركة بعــدد مائــة وخمســة وثمانيــن ( )185عقــد حتــى تاريــخ 2021/06/30م ويبلــغ
إجمالــي المبالــغ المتعثــرة الســداد أربعــة وأربعــون مليــون وســبعمائة وســتة وأربعــون ألــف وأربعمائة وثمانية وثالثــون ريال ســعودي (.)44.746.438
وقــد تقدمــت الشــركة بمطالبــات لــدى قضــاء التنفيــذ فيمــا يخصهــم جميعــا وذلــك للتنفيــذ علــى ســندات األمــر المصــدرة كضمــان للســداد.
جدول  :14-12ملخص الدعاوى القائمة المرفوعة من قبل الشركة أمام محاكم التنفيذ كما في 2021/06/28م:
المدعى
عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

األثر المالي بناء
على سند األمر
(ريال سعودي)

حالة الدعوى

1

الشركة

عميل

2019/02/12

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

132.753.34

قيد التنفيذ

2

الشركة

عميل

2018/03/17

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

303.849.36

قيد التنفيذ

3

الشركة

عميل

2018/03/17

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

357.827.15

قيد التنفيذ

4

الشركة

عميل

2019/12/10

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

1.627.718.91

قيد التنفيذ
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المدعى
عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

األثر المالي بناء
على سند األمر
(ريال سعودي)

حالة الدعوى

5

الشركة

عميل

2019/12/10

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

910.080.31

قيد التنفيذ

6

الشركة

عميل

2017/01/31

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

362.141.11

قيد التنفيذ

7

الشركة

عميل

2017/11/07

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

609.212.44

قيد التنفيذ

8

الشركة

عميل

2019/01/27

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

142.096.44

قيد التنفيذ

9

الشركة

عميل

2018/11/07

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

276.930.70

قيد التنفيذ

10

الشركة

عميل

2016/05/18

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

728.151.96

قيد التنفيذ

11

الشركة

عميل

2019/03/21

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

229.628.00

قيد التنفيذ

12

الشركة

عميل

2017/04/05

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

761.572.10

قيد التنفيذ

13

الشركة

عميل

2019/09/17

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

570.008.09

قيد التنفيذ

14

الشركة

عميل

2017/05/11

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

2.055.466.80

قيد التنفيذ

15

الشركة

عميل

2018/11/08

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

493.936.88

قيد التنفيذ

16

الشركة

عميل

2017/06/12

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

268.493.94

قيد التنفيذ

17

الشركة

عميل

2017/04/09

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

299.181.52

قيد التنفيذ

18

الشركة

عميل

2018/03/17

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

303.236.98

قيد التنفيذ

19

الشركة

عميل

2017/07/17

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

653.101.13

قيد التنفيذ

20

الشركة

عميل

2017/02/27

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

553.426.53

قيد التنفيذ

21

الشركة

عميل

2018/11/29

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

833.451.39

قيد التنفيذ

22

الشركة

عميل

2018/04/10

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

1.498.242.83

قيد التنفيذ

23

الشركة

عميل

2018/03/17

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

1.070.450.68

قيد التنفيذ

24

الشركة

عميل

2019/03/04

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

241.389.11

قيد التنفيذ

25

الشركة

عميل

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

267.213.56

قيد التنفيذ

26

الشركة

عميل

2018/10/17

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

583.202.69

قيد التنفيذ

27

الشركة

عميل

2017/04/08

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

1.038.962.39

قيد التنفيذ

28

الشركة

عميل

2018/11/08

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

163.704.73

قيد التنفيذ

29

الشركة

عميل

2019/02/27

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

193.823.04

قيد التنفيذ
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المدعى
عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

األثر المالي بناء
على سند األمر
(ريال سعودي)

حالة الدعوى

30

الشركة

عميل

2019/02/25

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

1.029.083.47

قيد التنفيذ

31

الشركة

عميل

2017/04/03

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

657.911.46

قيد التنفيذ

32

الشركة

عميل

2017/01/25

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

99.832.57

قيد التنفيذ

33

الشركة

عميل

2019/02/04

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

111.577.08

قيد التنفيذ

34

الشركة

عميل

2019/09/05

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

285.247.57

قيد التنفيذ

35

الشركة

عميل

2019/09/05

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

152.492.95

قيد التنفيذ

36

الشركة

عميل

2019/02/25

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

166.307.08

قيد التنفيذ

37

الشركة

عميل

2018/03/03

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

249.956.97

قيد التنفيذ

38

الشركة

عميل

2017/02/19

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

141.548.00

قيد التنفيذ

39

الشركة

عميل

2018/11/08

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

546.278.00

قيد التنفيذ

40

الشركة

عميل

2018/04/17

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

410.461.05

قيد التنفيذ

41

الشركة

عميل

2019/07/13

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

484.782.00

قيد التنفيذ

42

الشركة

عميل

2019/09/12

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

234.020.91

قيد التنفيذ

43

الشركة

عميل

2019/09/03

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

588.670.43

قيد التنفيذ

44

الشركة

عميل

2018/11/08

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

565.912.88

قيد التنفيذ

45

الشركة

عميل

2019/02/03

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

259.087.96

قيد التنفيذ

46

الشركة

عميل

2019/09/09

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

358.884.75

قيد التنفيذ

47

الشركة

عميل

2019/02/24

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

339.955.62

قيد التنفيذ

48

الشركة

عميل

2019/02/25

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

179.017.54

قيد التنفيذ

49

الشركة

عميل

2018/11/08

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

134.054.35

قيد التنفيذ

50

الشركة

عميل

2017/04/02

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

572.750.00

قيد التنفيذ

51

الشركة

عميل

2019/02/24

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

1.088.261.93

قيد التنفيذ

52

الشركة

عميل

2019/02/14

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

112.037.68

قيد التنفيذ

53

الشركة

عميل

2018/11/08

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

550.379.69

قيد التنفيذ

54

الشركة

عميل

2019/08/20

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

131.186.57

قيد التنفيذ

55

الشركة

عميل

2019/12/09

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

178.411.21

قيد التنفيذ
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المدعى
عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

األثر المالي بناء
على سند األمر
(ريال سعودي)

حالة الدعوى

56

الشركة

عميل

2019/10/22

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

310.705.51

قيد التنفيذ

57

الشركة

عميل

2017/04/06

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

238.296.18

قيد التنفيذ

58

الشركة

عميل

2018/11/04

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

249.927.86

قيد التنفيذ

59

الشركة

عميل

2019/02/25

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

100.937.50

قيد التنفيذ

60

الشركة

عميل

2017/03/27

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

169.583.43

قيد التنفيذ

61

الشركة

عميل

2018/04/22

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

432.062.97

قيد التنفيذ

62

الشركة

عميل

2018/11/11

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

209.687.50

قيد التنفيذ

63

الشركة

عميل

2019/02/25

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

316.887.95

قيد التنفيذ

64

الشركة

عميل

2018/11/11

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

152.494.62

قيد التنفيذ

65

الشركة

عميل

2016/03/03

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

298.120.44

قيد التنفيذ

66

الشركة

عميل

2018/04/22

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

1.079.773.78

قيد التنفيذ

67

الشركة

عميل

2018/11/11

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

156.586.92

قيد التنفيذ

68

الشركة

عميل

2019/02/06

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

185.735.82

قيد التنفيذ

69

الشركة

عميل

2018/10/15

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

705.627.91

قيد التنفيذ

70

الشركة

عميل

2018/11/06

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

723.217.00

قيد التنفيذ

71

الشركة

عميل

2019/08/20

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

88.330.00

قيد التنفيذ

72

الشركة

عميل

2020/06/18

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

226.367.12

قيد التنفيذ

73

الشركة

عميل

2018/11/06

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

220.986.59

قيد التنفيذ

74

الشركة

عميل

2019/09/05

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

1.377.040.00

قيد التنفيذ

75

الشركة

عميل

2018/11/11

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

771.136.43

قيد التنفيذ

76

الشركة

عميل

2018/11/11

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

37.919.77

قيد التنفيذ

77

الشركة

عميل

2018/04/24

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

167.059.38

قيد التنفيذ

78

الشركة

عميل

2018/11/12

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

280.873.71

قيد التنفيذ

79

الشركة

عميل

2015/11/19

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

158.897.36

قيد التنفيذ

80

الشركة

عميل

2019/09/01

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

355.311.36

قيد التنفيذ

81

الشركة

عميل

2019/09/01

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

154.891.83

قيد التنفيذ

المدعي
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المدعى
عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

األثر المالي بناء
على سند األمر
(ريال سعودي)

حالة الدعوى

82

الشركة

عميل

2017/02/26

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

201.306.98

قيد التنفيذ

83

الشركة

عميل

2019/09/30

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

250.964.00

قيد التنفيذ

84

الشركة

عميل

2020/01/15

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

127.170.17

قيد التنفيذ

85

الشركة

عميل

2017/07/16

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

679.242.37

قيد التنفيذ

86

الشركة

عميل

2019/04/25

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

133.481.05

قيد التنفيذ

87

الشركة

عميل

2018/04/25

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

70.755.33

قيد التنفيذ

88

الشركة

عميل

2020/01/05

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

157.335.66

قيد التنفيذ

89

الشركة

عميل

2020/01/08

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

143.031.36

قيد التنفيذ

90

الشركة

عميل

2019/02/24

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

669.731.79

قيد التنفيذ

91

الشركة

عميل

2019/09/01

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

43.211.78

قيد التنفيذ

92

الشركة

عميل

2019/12/19

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

309.345.11

قيد التنفيذ

93

الشركة

عميل

2020/02/24

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

195.033.37

قيد التنفيذ

94

الشركة

عميل

2020/01/05

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

215.430.68

قيد التنفيذ

95

الشركة

عميل

2019/09/09

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

272.566.11

قيد التنفيذ

96

الشركة

عميل

2020/02/27

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

261.537.70

قيد التنفيذ

97

الشركة

عميل

2020/02/24

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

157.129.50

قيد التنفيذ

98

الشركة

عميل

2020/02/24

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

44.074.92

قيد التنفيذ

99

الشركة

عميل

2020/01/05

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

401.789.67

قيد التنفيذ

100

الشركة

عميل

2020/03/22

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

237.725.44

قيد التنفيذ

101

الشركة

عميل

2019/09/01

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

197.411.86

قيد التنفيذ

102

الشركة

عميل

2019/09/01

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

7.579.18

قيد التنفيذ

103

الشركة

عميل

2019/09/01

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

186.710.30

قيد التنفيذ

104

الشركة

عميل

2020/07/20

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

55.941.05

قيد التنفيذ

105

الشركة

عميل

2020/07/12

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

165.781.68

قيد التنفيذ

106

الشركة

عميل

2019/02/04

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

71.506.44

قيد التنفيذ

107

الشركة

عميل

2020/06/15

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

79.126.11

قيد التنفيذ
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تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

األثر المالي بناء
على سند األمر
(ريال سعودي)

حالة الدعوى

108

الشركة

عميل

2019/12/01

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

49.356.09

قيد التنفيذ

109

الشركة

عميل

2019/09/01

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

79.200.42

قيد التنفيذ

110

الشركة

عميل

2020/06/28

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

40.598.00

قيد التنفيذ

111

الشركة

عميل

2020/02/25

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

41.869.46

قيد التنفيذ

112

الشركة

عميل

2020/06/29

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

33.294.82

قيد التنفيذ

113

الشركة

عميل

2020/02/16

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

72.686.97

قيد التنفيذ

114

الشركة

عميل

2020/06/16

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

21.959.86

قيد التنفيذ

115

الشركة

عميل

2020/06/16

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

77.451.09

قيد التنفيذ

116

الشركة

عميل

2020/06/16

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

95.401.46

قيد التنفيذ

117

الشركة

عميل

2020/06/16

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

45.727.70

قيد التنفيذ

118

الشركة

عميل

2018/11/29

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

75.440.52

قيد التنفيذ

119

الشركة

عميل

2020/07/19

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

31.128.00

قيد التنفيذ

120

الشركة

عميل

2020/06/16

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

35.786.51

قيد التنفيذ

121

الشركة

عميل

2019/02/03

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

39.797.00

قيد التنفيذ

122

الشركة

عميل

2019/02/03

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

19.756.00

قيد التنفيذ

123

الشركة

عميل

2020/10/08

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

85.113.52

قيد التنفيذ

124

الشركة

عميل

2020/10/21

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

35.557.58

قيد التنفيذ

125

الشركة

عميل

2020/07/21

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

55.568.11

قيد التنفيذ

126

الشركة

عميل

2019/02/03

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

248.946.92

قيد التنفيذ

127

الشركة

عميل

2020/10/21

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

55.561.98

قيد التنفيذ

128

الشركة

عميل

2019/02/03

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

29.706.60

قيد التنفيذ

129

الشركة

عميل

2020/02/24

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

34.465.59

قيد التنفيذ

130

الشركة

عميل

2018/11/18

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

20.696.36

قيد التنفيذ

131

الشركة

عميل

2018/11/18

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

24.787.96

قيد التنفيذ

132

الشركة

عميل

2019/02/25

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

60.076.78

قيد التنفيذ

133

الشركة

عميل

2020/04/03

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

48.635.20

قيد التنفيذ
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المدعى
عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

األثر المالي بناء
على سند األمر
(ريال سعودي)

حالة الدعوى

134

الشركة

عميل

2020/02/27

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

14.099.29

قيد التنفيذ

135

الشركة

عميل

2018/11/18

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

56.241.00

قيد التنفيذ

136

الشركة

عميل

2018/11/18

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

42.808.49

قيد التنفيذ

137

الشركة

عميل

2018/11/18

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

87.410.01

قيد التنفيذ

138

الشركة

عميل

2018/11/18

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

47.659.88

قيد التنفيذ

139

الشركة

عميل

2019/02/04

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

38.451.07

قيد التنفيذ

140

الشركة

عميل

2020/10/20

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

54.171.19

قيد التنفيذ

141

الشركة

عميل

2020/04/03

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

88.040.08

قيد التنفيذ

142

الشركة

عميل

2019/02/18

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

20.664.37

قيد التنفيذ

143

الشركة

عميل

2018/10/31

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

38.043.15

قيد التنفيذ

144

الشركة

عميل

2019/10/21

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

36.572.32

قيد التنفيذ

145

الشركة

عميل

2020/06/21

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

29.385.04

قيد التنفيذ

146

الشركة

عميل

2020/07/21

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

5.650.00

قيد التنفيذ

147

الشركة

عميل

2020/01/09

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

27.520.08

قيد التنفيذ

148

الشركة

عميل

2020/03/31

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

24.261.79

قيد التنفيذ

149

الشركة

عميل

2020/06/28

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

64.605.66

قيد التنفيذ

150

الشركة

عميل

2020/06/28

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

57.105.53

قيد التنفيذ

151

الشركة

عميل

2018/11/07

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

7.718.69

قيد التنفيذ

152

الشركة

عميل

2020/06/28

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

22.973.89

قيد التنفيذ

153

الشركة

عميل

2020/02/19

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

39.700.46

قيد التنفيذ

154

الشركة

عميل

2020/02/19

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

32.247.87

قيد التنفيذ

155

الشركة

عميل

2020/06/15

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

16.902.51

قيد التنفيذ

156

الشركة

عميل

2019/11/19

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

49.437.10

قيد التنفيذ

157

الشركة

عميل

2020/06/04

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

108.739.52

قيد التنفيذ

158

الشركة

عميل

2019/12/02

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

52.891.00

قيد التنفيذ

159

الشركة

عميل

2020/07/20

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

28.931.74

قيد التنفيذ
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موضوع الدعوى

األثر المالي بناء
على سند األمر
(ريال سعودي)

حالة الدعوى

160

الشركة

عميل

2020/07/20

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

18.383.57

قيد التنفيذ

161

الشركة

عميل

2017/10/24

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

71.569.56

قيد التنفيذ

162

الشركة

عميل

2020/06/25

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

70.368.66

قيد التنفيذ

163

الشركة

عميل

2020/02/24

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

24.869.64

قيد التنفيذ

164

الشركة

عميل

2020/06/29

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

26.844.08

قيد التنفيذ

165

الشركة

عميل

2020/06/29

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

19.836.32

قيد التنفيذ

166

الشركة

عميل

2020/06/29

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

6.273.05

قيد التنفيذ

167

الشركة

عميل

2020/06/29

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

22.675.00

قيد التنفيذ

168

الشركة

عميل

2020/06/29

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

7.029.59

قيد التنفيذ

169

الشركة

عميل

2020/06/17

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

33.703.02

قيد التنفيذ

170

الشركة

عميل

2020/07/14

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

7.249.45

قيد التنفيذ

171

الشركة

عميل

2020/07/14

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

21.305.71

قيد التنفيذ

172

الشركة

عميل

2020/06/29

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

19.149.36

قيد التنفيذ

173

الشركة

عميل

2018/11/05

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

24.336.16

قيد التنفيذ

174

الشركة

عميل

2017/04/10

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

11.283.91

قيد التنفيذ

175

الشركة

عميل

2019/02/24

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

8.072.24

قيد التنفيذ

176

الشركة

عميل

2018/11/28

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

11.786.84

قيد التنفيذ

177

الشركة

عميل

2020/11/08

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

14.518.00

قيد التنفيذ

178

الشركة

عميل

2020/02/24

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

16.971.68

قيد التنفيذ

179

الشركة

عميل

2020/03/29

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

13.725.23

قيد التنفيذ

180

الشركة

عميل

2020/07/21

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

23.357.19

قيد التنفيذ

181

الشركة

عميل

2020/06/30

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

7.124.74

قيد التنفيذ

182

الشركة

عميل

2017/02/07

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

14.593.87

قيد التنفيذ

183

الشركة

عميل

2018/11/07

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

9.684.94

قيد التنفيذ

184

الشركة

عميل

2020/11/08

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

21.692.00

قيد التنفيذ

185

الشركة

عميل

2017/02/28

تعثر مالي بموجب سندات ألمر

18.928.02

قيد التنفيذ
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جدول  :15-12ملخص معلومات العمالء المتعثرين كما في 2021/06/28م:
المدعى عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

األثر المالي (ريال
سعودي)

حالة الدعوى

1

الشركة

عميل

2017/12/19

إخالء عقار

132.753.34

قيد التنفيذ

2

الشركة

عميل

2016/07/04

إخالء عقار

303.849.36

قيد التنفيذ

3

الشركة

عميل

2019/03/04

إخالء عقار

357.827.15

قيد التنفيذ

4

الشركة

عميل

2019/01/06

إخالء عقار

1.627.718.91

قيد التنفيذ

5

الشركة

عميل

2020/12/10

إخالء عقار

910.080.31

قيد التنفيذ

6

الشركة

عميل

2019/03/07

إخالء عقار

362.141.11

قيد التنفيذ

7

الشركة

عميل

2019/01/15

إخالء عقار

609.212.44

قيد التنفيذ

8

الشركة

عميل

2018/11/13

إخالء عقار

142.096.44

قيد التنفيذ

9

الشركة

عميل

2019/03/12

إخالء عقار

6.453.91

قيد التنفيذ

10

الشركة

عميل

2020/09/10

إخالء عقار

276.930.70

قيد التنفيذ

11

الشركة

عميل

2017/12/28

إخالء عقار

728.151.96

قيد التنفيذ

12

الشركة

عميل

2019/03/04

إخالء عقار

229.628.00

قيد التنفيذ

13

الشركة

عميل

2017/12/03

إخالء عقار

570.008.09

قيد التنفيذ

14

الشركة

عميل

2018/03/27

إخالء عقار

761.572.10

قيد التنفيذ

15

الشركة

عميل

2017/12/12

إخالء عقار

2.055.466.80

قيد التنفيذ

16

الشركة

عميل

2016/07/28

إخالء عقار

493.936.88

قيد التنفيذ

17

الشركة

عميل

2019/03/04

إخالء عقار

268.493.94

قيد التنفيذ

18

الشركة

عميل

2017/12/19

إخالء عقار

299.181.52

قيد التنفيذ

19

الشركة

عميل

2019/01/06

إخالء عقار

303.236.98

قيد التنفيذ

20

الشركة

عميل

2019/03/26

إخالء عقار

653.101.13

قيد التنفيذ

21

الشركة

عميل

2019/04/03

إخالء عقار

553.426.53

قيد التنفيذ

22

الشركة

عميل

2019/02/28

إخالء عقار

833.451.39

قيد التنفيذ

23

الشركة

عميل

2018/03/11

إخالء عقار

1.498.242.83

قيد التنفيذ

24

الشركة

عميل

2020/11/24

إخالء عقار

1.070.450.68

قيد التنفيذ

25

الشركة

عميل

2020/10/06

إخالء عقار

241.389.11

قيد التنفيذ
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المدعى عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

األثر المالي (ريال
سعودي)

حالة الدعوى

26

الشركة

عميل

2020/11/24

إخالء عقار

267.213.56

قيد التنفيذ

27

الشركة

عميل

2020/12/22

إخالء عقار

583.202.69

قيد التنفيذ

28

الشركة

عميل

2019/01/06

إخالء عقار

520.224.00

قيد التنفيذ

29

الشركة

عميل

2019/02/28

إخالء عقار

1.038.962.39

قيد التنفيذ

30

الشركة

عميل

2020/05/07

إخالء عقار

163.704.73

قيد التنفيذ

31

الشركة

عميل

2020/05/07

إخالء عقار

193.823.04

قيد التنفيذ

32

الشركة

عميل

2020/12/22

إخالء عقار

1.029.083.47

قيد التنفيذ

33

الشركة

عميل

2017/11/05

إخالء عقار

657.911.46

قيد التنفيذ

34

الشركة

عميل

2020/11/24

إخالء عقار

99.832.57

قيد التنفيذ

35

الشركة

عميل

2021/04/26

إخالء عقار

111.577.08

قيد التنفيذ

36

الشركة

عميل

2019/10/06

إخالء عقار

152.492.95

قيد التنفيذ

37

الشركة

عميل

2020/10/07

إخالء عقار

285.247.57

قيد التنفيذ

38

الشركة

عميل

2020/09/09

إخالء عقار

166.307.08

قيد التنفيذ

39

الشركة

عميل

2020/10/01

إخالء عقار

249.956.97

قيد التنفيذ

40

الشركة

عميل

2020/10/06

إخالء عقار

141.548.00

قيد التنفيذ

41

الشركة

عميل

2020/09/09

إخالء عقار

546.278.00

قيد التنفيذ

42

الشركة

عميل

2020/05/07

إخالء عقار

410.461.05

قيد التنفيذ

43

الشركة

عميل

2020/05/07

إخالء عقار

484.782.00

قيد التنفيذ

44

الشركة

عميل

2020/10/07

إخالء عقار

234.020.91

قيد التنفيذ

45

الشركة

عميل

2020/05/07

إخالء عقار

588.670.43

قيد التنفيذ

46

الشركة

عميل

2019/09/29

إخالء عقار

565.912.88

قيد التنفيذ

47

الشركة

عميل

2021/03/14

إخالء عقار

259.087.96

قيد التنفيذ

48

الشركة

عميل

2021/02/22

إخالء عقار

358.884.75

قيد التنفيذ

49

الشركة

عميل

2021/02/22

إخالء عقار

339.955.62

قيد التنفيذ

50

الشركة

عميل

2020/05/07

إخالء عقار

134.054.35

قيد التنفيذ

51

الشركة

عميل

2020/09/09

إخالء عقار

179.017.54

قيد التنفيذ

المدعي
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المدعى عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

األثر المالي (ريال
سعودي)

حالة الدعوى

52

الشركة

عميل

2020/05/07

إخالء عقار

112.037.68

قيد التنفيذ

53

الشركة

عميل

2021/01/07

إخالء عقار

550.379.69

قيد التنفيذ

54

الشركة

عميل

2020/10/07

إخالء عقار

1.088.261.93

قيد التنفيذ

55

الشركة

عميل

2020/12/22

إخالء عقار

572.750.00

قيد التنفيذ

56

الشركة

عميل

2020/05/10

إخالء عقار

131.186.57

قيد التنفيذ

57

الشركة

عميل

2020/10/04

إخالء عقار

178.411.21

قيد التنفيذ

58

الشركة

عميل

2021/03/08

إخالء عقار

238.296.18

قيد التنفيذ

59

الشركة

عميل

2020/12/22

إخالء عقار

310.705.51

قيد التنفيذ

60

الشركة

عميل

2020/09/29

إخالء عقار

100.937.50

قيد التنفيذ

61

الشركة

عميل

2021/04/03

إخالء عقار

249.927.86

قيد التنفيذ

62

الشركة

عميل

2018/04/22

إخالء عقار

169.583.43

قيد التنفيذ

63

الشركة

عميل

2021/04/03

إخالء عقار

432.062.97

قيد التنفيذ

64

الشركة

عميل

2020/05/10

إخالء عقار

209.687.50

قيد التنفيذ

65

الشركة

عميل

2020/09/20

إخالء عقار

316.887.95

قيد التنفيذ

66

الشركة

عميل

2020/11/15

إخالء عقار

152.494.62

قيد التنفيذ

67

الشركة

عميل

2021/01/24

إخالء عقار

298.120.44

قيد التنفيذ

68

الشركة

عميل

2020/05/10

إخالء عقار

1.079.773.78

قيد التنفيذ

69

الشركة

عميل

2020/12/22

إخالء عقار

156.586.92

قيد التنفيذ

70

الشركة

عميل

2020/11/15

إخالء عقار

185.735.82

قيد التنفيذ

71

الشركة

عميل

2020/05/10

إخالء عقار

705.627.91

قيد التنفيذ

72

الشركة

عميل

2020/05/07

إخالء عقار

88.330.00

قيد التنفيذ

73

الشركة

عميل

2019/09/29

إخالء عقار

723.217.00

قيد التنفيذ

74

الشركة

عميل

2020/05/10

إخالء عقار

226.367.12

قيد التنفيذ

75

الشركة

عميل

2020/05/09

إخالء عقار

220.986.59

قيد التنفيذ

76

الشركة

عميل

2020/01/05

إخالء عقار

1.377.040.00

قيد التنفيذ

77

الشركة

عميل

2020/10/07

إخالء عقار

37.919.77

قيد التنفيذ

المدعي
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المدعى عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

األثر المالي (ريال
سعودي)

حالة الدعوى

78

الشركة

عميل

2020/10/07

إخالء عقار

771.136.43

قيد التنفيذ

79

الشركة

عميل

2020/05/07

إخالء عقار

167.059.38

قيد التنفيذ

80

الشركة

عميل

2021/03/02

إخالء عقار

280.873.71

قيد التنفيذ

81

الشركة

عميل

2020/10/06

إخالء عقار

158.897.36

قيد التنفيذ

82

الشركة

عميل

2020/11/22

إخالء عقار

355.311.36

قيد التنفيذ

83

الشركة

عميل

2020/07/11

إخالء عقار

154.891.83

قيد التنفيذ

84

الشركة

عميل

2017/12/10

إخالء عقار

201.306.98

قيد التنفيذ

85

الشركة

عميل

2021/02/18

إخالء عقار

250.964.00

قيد التنفيذ

86

الشركة

عميل

2020/05/07

إخالء عقار

127.170.17

قيد التنفيذ

87

الشركة

عميل

2020/10/01

إخالء عقار

679.242.37

قيد التنفيذ

88

الشركة

عميل

2020/11/23

إخالء عقار

133.481.05

قيد التنفيذ

89

الشركة

عميل

2020/11/11

إخالء عقار

70.755.33

قيد التنفيذ

90

الشركة

عميل

2020/10/28

إخالء عقار

157.335.66

قيد التنفيذ

91

الشركة

عميل

2020/11/16

إخالء عقار

143.031.36

قيد التنفيذ

92

الشركة

عميل

2021/01/26

إخالء عقار

669.731.79

قيد التنفيذ

93

الشركة

عميل

2020/05/10

إخالء عقار

309.345.11

قيد التنفيذ

94

الشركة

عميل

2020/11/16

إخالء عقار

43.211.78

قيد التنفيذ

95

الشركة

عميل

2021/03/28

إخالء عقار

215.430.68

قيد التنفيذ

96

الشركة

عميل

2020/10/28

إخالء عقار

195.033.37

قيد التنفيذ

97

الشركة

عميل

2020/07/11

إخالء عقار

272.566.11

قيد التنفيذ

98

الشركة

عميل

2020/04/29

إخالء عقار

157.129.50

قيد التنفيذ

99

الشركة

عميل

2020/11/16

إخالء عقار

261.537.70

قيد التنفيذ

100

الشركة

عميل

2020/11/16

إخالء عقار

44.074.92

قيد التنفيذ

101

الشركة

عميل

2020/10/20

إخالء عقار

401.789.67

قيد التنفيذ

102

الشركة

عميل

2020/11/16

إخالء عقار

237.725.44

قيد التنفيذ

103

الشركة

عميل

2020/11/18

إخالء عقار

197.411.86

قيد التنفيذ

المدعي
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المدعى عليه

تاريخ الدعوى

موضوع الدعوى

األثر المالي (ريال
سعودي)

حالة الدعوى

104

الشركة

عميل

2020/11/21

إخالء عقار

7.579.18

قيد التنفيذ

105

الشركة

عميل

2020/10/01

إخالء عقار

55.941.05

قيد التنفيذ

106

الشركة

عميل

2020/10/06

إخالء عقار

71.506.44

قيد التنفيذ

107

الشركة

عميل

2020/11/25

إخالء عقار

165.781.68

قيد التنفيذ

108

الشركة

عميل

2020/11/16

إخالء عقار

186.710.30

قيد التنفيذ

109

الشركة

عميل

2020/09/10

إخالء عقار

79.126.11

قيد التنفيذ

110

الشركة

عميل

2020/10/20

إخالء عقار

49.356.09

قيد التنفيذ

111

الشركة

عميل

2021/01/21

إخالء عقار

33.294.82

قيد التنفيذ

112

الشركة

عميل

2020/11/16

إخالء عقار

40.598.00

قيد التنفيذ

113

الشركة

عميل

2021/02/03

إخالء عقار

41.869.46

قيد التنفيذ

114

الشركة

عميل

2020/09/29

إخالء عقار

79.200.42

قيد التنفيذ

115

الشركة

عميل

2021/03/21

إخالء عقار

72.686.97

قيد التنفيذ

116

الشركة

عميل

2020/11/06

إخالء عقار

77.451.09

قيد التنفيذ

117

الشركة

عميل

2020/06/20

إخالء عقار

21.959.86

قيد التنفيذ

118

الشركة

عميل

2020/12/27

إخالء عقار

45.727.70

قيد التنفيذ

119

الشركة

عميل

2020/09/29

إخالء عقار

95.401.46

قيد التنفيذ

120

الشركة

عميل

2020/11/18

إخالء عقار

75.440.52

قيد التنفيذ

121

الشركة

عميل

2020/06/22

إخالء عقار

31.128.00

قيد التنفيذ

122

الشركة

عميل

2020/11/16

إخالء عقار

35.786.51

قيد التنفيذ

123

الشركة

عميل

2020/11/16

إخالء عقار

39.797.00

قيد التنفيذ

124

الشركة

عميل

2020/11/19

إخالء عقار

85.113.52

قيد التنفيذ

125

الشركة

عميل

2020/11/16

إخالء عقار

19.756.00

قيد التنفيذ

126

الشركة

عميل

2021/01/19

إخالء عقار

35.557.58

قيد التنفيذ

127

الشركة

عميل

2021/02/18

إخالء عقار

55.568.11

قيد التنفيذ

128

الشركة

عميل

2021/01/26

إخالء عقار

248.946.92

قيد التنفيذ

129

الشركة

عميل

2020/12/31

إخالء عقار

55.561.98

قيد التنفيذ

المدعي
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سعودي)
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130

الشركة

عميل

2020/10/23

إخالء عقار

48.635.20

قيد التنفيذ

131

الشركة

عميل

2021/06/06

إخالء عقار

42.808.49

قيد التنفيذ

132

الشركة

عميل

2020/12/21

إخالء عقار

56.241.00

قيد التنفيذ

133

الشركة

عميل

2020/11/23

إخالء عقار

38.451.07

قيد التنفيذ

134

الشركة

عميل

2020/10/18

إخالء عقار

88.040.08

قيد التنفيذ

135

الشركة

عميل

2020/07/22

إخالء عقار

38.043.15

قيد التنفيذ

136

الشركة

عميل

2021/02/03

إخالء عقار

54.171.19

قيد التنفيذ

137

الشركة

عميل

2020/05/07

إخالء عقار

36.572.32

قيد التنفيذ

138

الشركة

عميل

2020/11/23

إخالء عقار

5.650.00

قيد التنفيذ

139

الشركة

عميل

2021/01/25

إخالء عقار

27.520.08

قيد التنفيذ

140

الشركة

عميل

2021/01/28

إخالء عقار

24.261.79

قيد التنفيذ

141

الشركة

عميل

2020/12/31

إخالء عقار

16.902.51

قيد التنفيذ

142

الشركة

عميل

2020/11/15

إخالء عقار

49.437.10

قيد التنفيذ

143

الشركة

عميل

2021/02/03

إخالء عقار

70.368.66

قيد التنفيذ

144

الشركة

عميل

2020/11/23

إخالء عقار

6.273.05

قيد التنفيذ

المدعي

 15-12ملخص النظام األساسي
 1-15-12اسم الشركة
الشركة السعودية لتمويل المساكن (شركة مساهمة مقفلة).

 2-15-12أغراض الشركة
غــرض الشــركة هــو القيــام بالتمويــل العقــاري – وف ًقــا ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام مراقبــة شــركات التمويــل والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة ذات
العالقــة والقواعــد والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي – وتقــوم الشــركة بمزاولــة وتنفيــذ األغــراض التاليــة:
تمويل شراء المنازل واألراضي السكنية والشقق في المملكة العربية السعودية.تمويل العقارات التي يتم تطويرها من قبل جميع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري.تمويل إنشاء المشاريع التجارية والمشاريع الصناعية.مســك وإدارة األصــول المفرغــة للمــاك وللغيــر وعلــى ســبيل الضمانــات ،كمــا يحــق لهــا بيــع وشــراء العقــارات لألغــراض التمويليــة التــي أنشــئتمــن أجلهــا الشــركة وذلــك فيمــا عــدا مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
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 3-15-12المركز الرئيس للشركة
يقــع المركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية ،ويجــوز أن يُنشــأ لهــا فروعـاً أو مكاتــب أو توكيــات داخــل المملكــة
العربيــة الســعودية أو خارجهــا بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بعــد الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي كتابـ ًة.

 4-15-12المشاركة والتملك في الشركات
بعــد الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي كتاب ـ ًة ،يجــوز للشــركة أن تكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــأي وجــه مــن الوجــوه مــع
الهيئــات أو الشــركات أو تُنشــأ شــركات بمفردهــا تــزاول أعمــالًا شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق أغراضهــا ولهــا أن تملــك األســهم
أو الحصــص فــي هــذه الشــركات وأن تدمجهــا أو تدمــج فيهــا أو تشــتريها ،وذلــك بعــد اســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة والتعليمــات المتبعــة فــي هــذا
الشــأن.

 5-15-12مدة الشركة
مــدة الشــركة تســعة وتســعون ( )99ســنة ميالديــة تبــدأ مــن تاريــخ قيدهــا بالســجل التجــاري ،ويجــوز دائ ًمــا إطالــة مــدة الشــركة بقــرار تصــدره
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قبــل انتهــاء أجلهــا بســنتين علــى األقــل.

 6-15-12رأس مال الشركة
حــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ ( )1.000.000.000ألــف مليــون ريــال ســعودي ،مقســماً إلــى ( )100.000.000مائــة مليــون ســهماً إســمياً،
متســاوي القيمــة وتبلــغ قيمــة كل ســهم ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية ،وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة.

 7-15-12االكتتاب في األسهم
أكتتــب المؤسســون فــي كامــل أســهم رأس المــال البالغــة ( )100.000.000مائــة مليــون ســهم نقــدي ،وقيمتهــا ( )1.000.000.000مليــار ريــال
ســعودي دفعــت قيمتهــا كاملــة ،وأودعــت القيمــة فــي أحــد البنــوك المرخصــة.

 8-15-12بيع األسهم غير المستوفاة القيمة
يلتــزم المســاهم بدفــع قيمــة الســهم فــي المواعيــد المعينــة لذلــك ،وإذا تخلــف المســاهم عــن الوفــاء فــي ميعــاد االســتحقاق ،جــاز لمجلــس اإلدارة
بعــد إبالغــه بخطــاب مســجل بيــع الســهم فــي المــزاد العلنــي أو ســوق األوراق الماليــة وف ًقــا للضوابــط التــي تحددهــا الجهــة المختصــة.
وتســتوفي الشــركة مــن حصيلــة البيــع المبالــغ المســتحقة لهــا وتــرد الباقــي إلــى صاحــب الســهم .وإذا لــم تكـ ِ
ـف حصيلــة البيــع للوفــاء بهــذه المبالــغ،
جــاز للشــركة أن تســتوفي الباقــي مــن جميــع أمــوال المســاهم.
ومــع ذلــك يجــوز للمســاهم المتخلــف عــن الدفــع إلــى يــوم البيــع دفــع القيمــة المســتحقة عليــه مضا ًفــا إليهــا المصروفــات التــي أنفقتهــا الشــركة
فــي هــذا الشــأن.
وتلغــي الشــركة الســهم المبيــع وف ًقــا ألحــكام هــذه المــادة ،وتعطــي المشــتري ســه ًما جديـدًا يحمــل رقــم الســهم الملغــى ،وتؤشــر فــي ســجل األســهم
بوقــوع البيــع مــع بيــان اســم المالــك الجديــد.

 9-15-12األسهم الممتازة
يجــوز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة طبقـاً لألســس التــي تضعهــا الجهــة المختصــة أن تصــدر أســهما ممتــازة أو أن تقــرر شــراءها أو تحويــل
أســهم عاديــة إلــى أســهم ممتــازة أو تحويــل األســهم الممتــازة إلــى عاديــة ،وال تعطــي األســهم الممتــازة الحــق بالتصويــت فــي الجمعيــات العامــة
للمســاهمين ،وترتــب هــذه األســهم ألصحابهــا الحــق فــي الحصــول علــى نســبة أكثــر مــن أصحــاب األســهم العاديــة مــن األربــاح الصافيــة للشــركة
بعــد تجنيــب االحتياطــي النظامــي.
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 10-15-12إصدار األسهم
تكــون األســهم إســمية وال يجــوز أن تصــدر بأقــل مــن قيمتهــا اإلســمية ،وإنمــا يجــوز أن تصــدر بأعلــى مــن هــذه القيمــة ،وفــي هــذه الحالــة األخيــرة
يضــاف فــرق القيمــة فــي بنــد مســتقل ضمــن حقــوق المســاهمين وال يجــوز توزيعهــا كأربــاح علــى المســاهمين .والســهم غيــر قابــل للتجزئــة فــي
مواجهــة الشــركة ،فــإذا ملــك الســهم أشــخاص متعــددون وجــب عليهــم أن يختــاروا أحدهــم لينــوب عنهــم فــي اســتعمال الحقــوق المتعلقــة بــه ،ويكــون
هــؤالء األشــخاص مســؤولين بالتضامــن عــن االلتزامــات الناشــئة عــن ملكيــة الســهم.

 11-15-12شراء الشركة ألسهمها وبيعها و ارتهانها
بعــد الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي وبموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،يجــوز للشــركة أن تشــتري أســهمها أو ترهنهــا وفــق
الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة ،وال يكــون لألســهم التــي تشــتريها الشــركة أصــوات فــي جمعيــات المســاهمين ،ويجــوز للشــركة القيــام
بشــراء أســهمها لغــرض تخصيصهــا لموظفيهــا ضمــن برنامــج أســهم الموظفيــن ووف ًقــا للضوابــط الصــادرة عــن الجهــة المختصــة .ويجــوز ً
أيضــا
للشــركة ،بموافقــة مجلــس اإلدارة وبمــا ال يتعــارض مــع قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المتضمــن الموافقــة علــى شــراء تلــك األســهم ،بيــع أســهم
الخزينــة علــى مرحلــة واحــدة أو عــدة مراحــل وف ًقــا للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة.

 12-15-12تداول األسهم
ال يجــوز تــداول األســهم التــي يكتتــب بهــا المؤسســون إال بعــد نشــر القوائــم الماليــة عــن ســنتين ماليتيــن ال تقــل كل منهمــا عــن اثنــي عشــر ()12
شــهراً مــن تاريــخ تأســيس الشــركة .ويؤشــر علــى صكــوك هــذه األســهم بمــا يــدل علــى نوعهــا وتاريــخ تأســيس الشــركة والمــدة التــي يمنــع فيهــا
تداولهــا .ومــع ذلــك يجــوز خــال فتــرة الحظــر نقــل ملكيــة األســهم وفقـاً ألحــكام بيــع الحقــوق مــن أحــد المؤسســين إلــى مؤســس آخــر أو مــن ورثــة
أحــد المؤسســين فــي حالــة وفاتــه إلــى الغيــر أو فــي حالــة التنفيــذ علــى أمــوال المؤســس المعســر أو المفلــس ،علــى أن تكــون أولويــة امتــاك تلــك
األســهم للمؤسســين اآلخريــن .وتســري أحــكام هــذه المــادة علــى مــا يكتتــب بــه المؤسســون فــي حالــة زيــادة رأس المــال قبــل انقضــاء مــدة الحظــر
وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز التصــرف فــي أســهم التأســيس إال بعــد الحصــول علــى عــدم ممانعــة مــن البنــك المركــزي الســعودي كتاب ـ ًة وف ًقــا
ألحــكام المــادة الثامنــة مــن نظــام مراقبــة شــركات التمويــل.

 13-15-12سجل المساهمين
دون اإلخــال بمــا نصــت عليــه المــادة (الثامنــة) مــن نظــام مراقبــة شــركات التمويــل والفقــرة (الثالثــة) مــن المــادة (العاشــرة) مــن الالئحــة التنفيذيــة
لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل ،تتــداول أســهم الشــركة بالقيــد فــي ســجل المســاهمين الــذي تعــده الشــركة أو تتعاقــد علــى إعــداده ،والــذي يتضمــن
أســماء المســاهمين وجنســياتهم وأماكــن إقامتهــم ومهنهــم وأرقــام األســهم والقــدر المدفــوع منهــا ،ويؤشــر فــي هــذا القيــد علــى الســهم ،وال يعتــد
بنقــل ملكيــة الســهم اإلســمي فــي مواجهــة الشــركة أو الغيــر إال مــن تاريــخ القيــد فــي الســجل المذكــور.

 14-15-12زيادة رأس المال
1.للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي المســبقة كتابــة وبعــد موافقــة الجهــات المختصــة
أن تقــرر زيــادة رأســمال الشــركة بشــرط أن يكــون رأس المــال قــد دفــع كامـلًا .وال يشــترط أن يكــون رأس المــال قــد دفــع بأكملــه إذا كان الجــزء
غيــر المدفــوع مــن رأس المــال يعــود إلــى أســهم صــدرت مقابــل تحويــل أدوات ديــن أو صكــوك تمويليــة إلــى أســهم ولــم تنتــهِ بعـ ُد المــدة المقــررة
لتحويلهــا إلــى أســهم.
2.للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي جميــع األحــوال أن تخصــص األســهم المصــدرة عنــد زيــادة رأس المــال أو جــز ًءا منهــا للعامليــن فــي الشــركة
والشــركات التابعــة أو بعضهــا ،أو أي مــن ذلــك .وال يجــوز للمســاهمين ممارســة حــق األولويــة عــن إصــدار الشــركة لألســهم المخصصــة
للعامليــن.
3.للمســاهم المالــك للســهم وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة علــى زيــادة رأس المــال األولويــة فــي االكتتــاب باألســهم
الجديــدة التــي تصــدر مقابــل حصــص نقديــة ،ويبلــغ هــؤالء بأولويتهــم بالنشــر فــي جريــدة يوميــة أو بإبالغهــم بوســاطة البريــد المســجل عــن
قــرار زيــادة رأس المــال وشــروط االكتتــاب ومدتــه وتاريــخ بدايتــه وانتهائــه.
4.يحــق للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وقــف العمــل بحــق األولويــة للمســاهمين فــي االكتتــاب بزيــادة رأس المــال مقابــل حصــص نقديــة أو إعطــاء
األولويــة لغيــر المســاهمين فــي الحــاالت التــي تراهــا مناســبة لمصلحــة الشــركة.
5.يحــق للمســاهم بيــع حــق األولويــة أو التنــازل عنــه خــال المــدة مــن وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة بالموافقــة علــى زيــادة رأس المــال إلــى
آخــر يــوم لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المرتبطــة بهــذه الحقــوق ،وف ًقــا للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة.
6.مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة ( )4أعــاه ،تــوزع األســهم الجديــدة علــى حملــة حقــوق األولويــة الذيــن طلبــوا االكتتــاب ،بنســبة مــا يملكونــه
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مــن حقــوق أولويــة مــن إجمالــي حقــوق األولويــة الناتجــة مــن زيــادة رأس المــال ،بشــرط أال يتجــاوز مــا يحصلــون عليــه مــا طلبــوه مــن األســهم
الجديــدة ،ويــوزع الباقــي مــن األســهم الجديــدة علــى حملــة حقــوق األولويــة الذيــن طلبــوا أكثــر مــن نصيبهــم ،بنســبة مــا يملكونــه مــن حقــوق
أولويــة مــن إجمالــي حقــوق األولويــة الناتجــة مــن زيــادة رأس المــال ،بشــرط أال يتجــاوز مــا يحصلــون عليــه مــا طلبــوه مــن األســهم الجديــدة،
ويطــرح مــا تبقــى مــن األســهم علــى الغيــر ،مالــم تقــرر الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أو ينــص نظــام الســوق الماليــة علــى غيــر ذلــك.

 15-15-12تخفيض رأس المال
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بنــا ًء علــى مبــررات مقبولــة ،وبعــد الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي المســبقة كتابــة وبعــد
موافقــة الجهــات المختصــة أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا منيــت بخســائر .وال يصــدر قــرار التخفيــض إال
بعــد تــاوة تقريــر خــاص يعــده مراجــع الحســابات عــن األســباب الموجبــة لــه وعــن االلتزامــات التــي علــى الشــركة وعــن أثــر التخفيــض فــي هــذه
االلتزامــات.
وإذا كان تخفيــض رأس المــال نتيجــة زيادتــه عــن حاجــة الشــركة ،وجبــت دعــوة الدائنيــن إلــى إبــداء اعتراضاتهــم عليــه خــال ســتين ( )60يوم ـاً
مــن تاريــخ نشــر قــرار التخفيــض فــي صحيفــة يوميــة تــوزع فــي المنطقــة التــي فيهــا مركــز الشــركة الرئيــس .فــإن اعتــرض أحــد الدائنيــن وقــدم
إلــى الشــركة مســتنداته فــي الميعــاد المذكــور ،وجــب علــى الشــركة أن تــؤدي إليــه دينــه إذا كان حــاالً أو أن تقــدم لــه ضمان ـاً كافي ـاً للوفــاء بــه إذا
كان آج ـ ً
ا.

 16-15-12مجلس اإلدارة
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن أحــد عشــرة ( )11عضــوا تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين لمــدة ال تزيــد علــى ( )3ثــاث
ســنوات وذلــك بعــد اســتيفاء متطلبــات المالءمــة التــي يقررهــا البنــك المركــزي الســعودي والحصــول علــى خطــاب منهــا يتضمــن عــدم ممانعتهــا.
يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة ،وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

 17-15-12انتهاء العضوية
تنتهــي عضويــة مجلــس اإلدارة بانتهــاء مدتــه أو بانتهــاء صالحيــة العضــو لهــا وفقــا ألي نظــام أو الئحــة أو قاعــدة أو تعليمــات ســارية فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،كمــا تنتهــي عضويــة المجلــس باالســتقالة أو الوفــاة أو إذا ثبــت لمجلــس اإلدارة أن العضــو قــد أخــل بواجباتــه بطريقــة تضــر
بمصلحــة الشــركة بشــرط أن يقتــرن ذلــك بموافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة ،أو بتغيبــه عــن حضــور أكثــر مــن ثــاث جلســات متتاليــة دون عــذر
يقبلــه مجلــس اإلدارة أو إذا حكــم بشــهر إفالســه أو إعســاره أو قــدم طلبـاً للتســوية مــع دائنيــه أو توقــف عــن دفــع ديونــه أو أصيــب بمــرض عقلــي
ا مخـ ً
أو إذا ثبــت ارتكابــه عمـ ً
ا باألمانــة واألخــاق أو أديــن بالتزويــر .ومــع ذلــك يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة فــي كل وقــت عــزل جميــع أعضــاء
مجلــس اإلدارة أو بعضهــم ،وذلــك دون إخــال بحــق العضــو المعــزول تجــاه الشــركة بالمطالبــة بالتعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غيــر مقبــول أو
فــي وقــت غيــر مناســب .ولعضــو مجلــس اإلدارة أن يعتــزل ،بشــرط أن يكــون ذلــك فــي وقــت مناســب ،وإال كان مســؤوالً قبــل الشــركة عمــا يترتــب
علــى االعتــزال مــن أضــرار.

 18-15-12المركز الشاغر في المجلس
بعــد اســتيفاء متطلبــات المالءمــة التــي يقررهــا البنــك المركــزي الســعودي والحصــول علــى خطــاب منهــا يتضمــن عــدم ممانعتهــا ،إذا شــغر مركــز
أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة كان للمجلــس أن يعيــن عضــواً مؤقتـاً فــي المركــز الشــاغر بحســب تقديرهــم علــى أن يكــون ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة
والكفايــة ،ويجــب أن تبلــغ بذلــك وزارة التجــارة خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ التعييــن وأن يعــرض التعييــن علــى الجمعيــة العامــة العاديــة فــي
أول اجتمــاع لهــا ،ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه .وإذا لــم تتوافــر الشــروط الالزمــة النعقــاد مجلــس اإلدارة بســبب نقــص عــدد أعضائــه عــن
الحــد األدنــى الــازم لصحــة اجتماعاتــه ،وجــب علــى بقيــة األعضــاء دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد خــال ســتين يوم ـاً النتخــاب العــدد
الــازم مــن األعضــاء.

 19-15-12صالحيات مجلس اإلدارة
بمــا ال يتعــارض مــع مــا ورد ضمــن أنظمــة التمويــل ولوائحهــا التنفيذيــة ومــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة يكــون لمجلــس اإلدارة
أوســع الســلطات فــي إدارة الشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا وتصريــف أمورهــا ولــه فــي ســبيل ذلــك حــق االشــتراك فــي شــركات أخــرى والتصــرف
فــي أصولهــا وممتلكاتهــا وعقاراتهــا ولــه حــق الشــراء وقبــول ودفــع الثمــن والرهــن وفــك الرهــن والبيــع واإلفــراغ وقبــض الثمــن وتســليم الثمــن وضــم
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وفــرز األمــاك والصكــوك علــى أنــه فيمــا يتعلــق ببيــع عقــارات الشــركة يجــب أن يتضمــن محضــر مجلــس اإلدارة وحيثيــات قــراره بالتصــرف مراعــاة
الشــروط التاليــة:
1.أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.
2.أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.
3.أن يكون البيع حاضراً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.
4.أال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.
ويجــوز لمجلــس اإلدارة عقــد القــروض مــع صناديــق ومؤسســات التمويــل الحكومــي مهمــا بلغــت مدتهــا ،ولــه عقــد القــروض التجاريــة مــع مراعــاة
الشــروط التاليــة لعقــد القــروض التــي تجــاوز آجالهــا ثالثــة ســنوات:
1.أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
2.أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.
كمــا يكــون لمجلــس اإلدارة حــق الصلــح والتنــازل والتعاقــد وااللتــزام واالرتبــاط باســم الشــركة ونيابــة عنهــا ولمجلــس اإلدارة القيــام بكافــة األعمــال
والتصرفــات التــي مــن شــأنها تحقيــق أغــراض الشــركة.
ويكــون لمجلــس إدارة الشــركة وفــي الحــاالت التــي يقدرهــا حــق إبــراء ذمــة مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم طب ًقــا لمــا يحقــق مصلحتهــا ،علــى أن
يتضمــن محضــر مجلــس اإلدارة وحيثيــات قــراره ومراعــاة الشــروط التاليــة:
1.أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
2.أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
3.اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.
علــى أن ال يكــون اإلبــراء فــي جميــع األحــوال متعل ًقــا بإبــراء ذمــة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المســاهمين أو أحــد األطــراف ذوي العالقــة
بالشــركة ســواء كانــت هــذه العالقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
ولمجلــس اإلدارة أن يــوكل أو يفــوض نيابــة عنــه فــي حــدود اختصاصاتــه واحــد أو أكثــر مــن أعضائــه أو مــن الغيــر فــي اتخــاذ إجــراء أو تصــرف
معيــن أو القيــام بعمــل أو أعمــال معينــة.

 20-15-12مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ معيــن أو مزايــا معينــة أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح أو األربــاح المبقــاة حســبما يتــم تحديــده مــن
قبــل مجلــس اإلدارة والموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة باإلضافــة إلــى بــدل حضــور وبــدل انتقــال كمــا يقــرره مجلــس اإلدارة وف ًقــا لألنظمــة
والقــرارات والتعليمــات المرعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة مــن الجهــات المختصــة وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات
ولوائحــه ،ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال
الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا ،وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن
أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات وأن يشــتمل ً
أيضــا علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي
حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

 21-15-12صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
بعــد الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي المســبقة كتابــة وبعــد موافقــة الجهــات المختصــة ،يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن
أعضائــه رئيس ـاً ونائب ـاً للرئيــس .ويجــوز للمجلــس تعييــن عضــواً منتدب ـاً مــن بيــن أعضائــه ،وال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة
وأي منصــب تنفيــذي بالشــركة.
ويختــص رئيــس المجلــس بالصالحيــات التــي تمكنــه مــن أداء مهمتــه ،بمــا ال يتعــارض مــع مــا ورد بأنظمــة التمويــل ولوائحهــا التنفيذيــة ،وهــي
تمثيــل الشــركة والتوقيــع باســمها ونيابـ ًة عنهــا أمــام كتــاب العــدل وجميــع الجهــات الرســمية والمصالــح الحكوميــة والــوزارات والهيئــات والمؤسســات
العامــة والخاصــة واألفــراد والشــركات والبنــوك وغيرهــا والتقريــر فــي كافــة شــئون الشــركة فــي الحــدود التــي ينــص عليهــا نظامهــا األساســي،
ودخــول الشــركة كشــريك فــي الشــركات وتوقيــع عقــود تأسيســها وقــرارات التعديــل بجميــع أنواعهــا ســواء بزيــادة أو تخفيــض رأس المــال أو

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

272

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

تعديــل األغــراض أو خــروج أحــد الشــركاء أو تعديــل أي مــن بنــود عقــد التأســيس وتصفيــة الشــركات التــي تشــارك فيهــا الشــركة وذلــك أمــام
وزارة التجــارة ووزارة االســتثمار وكاتــب العــدل والجهــات األخــرى ذات الصلــة أو افتتــاح الفــروع وتعييــن مدرائهــا وعزلهــم واســتخراج الســجالت
التجاريــة وشــطبها واســتخراج التراخيــص والتوقيــع علــى جميــع االتفاقيــات والعقــود والمناقصــات والعطــاءات والقــرارات والمحاضــر والســجالت
والحســابات المصرفيــة وغيرهــا وصالحيــة اإلقــرار أو االقتــراض بــأي مبلــغ كان وفتــح الحســابات وإقفالهــا والســحب واإليــداع وفتــح االعتمــادات.
كمــا لــه الحــق فــي الدفــع عــن الشــركة والمخاصمــة والمرافعــة والمدافعــة وطلــب التحكيــم وقبولــه وتعييــن المحكميــن وردههــم والخبــراء وعزلهــم
وتمثيــل الشــركة أمامهــم وفــي أي دعــاوى تقــام مــن الشــركة أو ضدهــا وإقامــة الدعــاوى وســماعها لــدى جميــع المحاكــم الشــرعية ومحاكــم التنفيــذ
وديــوان المظالــم وجميــع الهيئــات القضائيــة واإلداريــة بمختلــف درجاتهــا ومســمياتها ولجــان تســوية المنازعــات المصرفيــة والتمويليــة ومكاتــب
العمــل وهيئــات تســوية الخالفــات العماليــة بمختلــف درجاتهــا وإثبــات كل حــق للشــركة ،كمــا لــه الحــق فــي التعاقــد مــع المحاميــن وتحديــد أتعابهــم
بحســب مــا يــراه لمــا تقتضيــه مصلحــة الشــركة وتقديــم المذكــرات وقبولهــا والخصومــة وردهــا وطلــب حلــف اليميــن والصلــح والمخالصــة وقبــول
األحــكام والقــرارات واالعتــراض عليهــا واســتئنافها وتمييزهــا وطلــب تنفيذهــا وتســليم واســتالم كافــة األوراق والمعامــات واألحــكام والقــرارات
وكافــة المســتندات وشــهادات القيــد بالســجل التجــاري وتوقيــع كل مــا يلــزم باســم الشــركة ونيابــة عنهــا ،كمــا لــه الحــق فــي شــراء وبيــع الحصــص
واألســهم بالشــركات التــي تشــارك بهــا الشــركة واســتالم أرباحهــا والتوقيــع علــى ذلــك وقبــول الحصــص المتنــازل عنهــا لصالــح الشــركة أو الشــركاء
والتنــازل عــن الحصــص العائــدة للشــركة فــي الشــركات التــي تشــارك فيهــا ،كمــا لــه الحــق فــي البيــع والشــراء واإلفــراغ وقبولــه واســتالم الثمــن
وتســليم المثمــن والقبــض والرهــن وفكــه واســتخراج الصكــوك علــى جميــع أمــاك الشــركة وإثبــات مــا يجــب إثباتــه والتوقيــع نيابــة عــن الشــركة
فيمــا يخــص ذلــك وطلــب تعديــل الصكــوك بحدودهــا ومســاحاتها والحــذف واإلضافــة لهــا ،كمــا لــه الحــق فــي اســتثمار أمــوال الشــركة وتشــغيلها
لــدى األســواق الماليــة المحليــة والدوليــة ،كمــا لــه حــق التوقيــع فــي جميــع مــا ذكــر أعــاه وتوكيــل الغيــر فــي كل أو بعــض مــن الصالحيــات المذكــورة
ولــه حــق منــح الغيــر حــق توكيــل الغيــر.
ويعيــن مجلــس اإلدارة أميــن ســر يختــاره مــن بيــن أعضائــه أو مــن غيرهــم ويختــص بتســجيل محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة وتدويــن القــرارات
الصــادرة عــن هــذه االجتماعــات وحفظهــا إلــى جانــب ممارســة االختصاصــات األخــرى التــي يوكلهــا إليــه مجلــس اإلدارة ،ويحــدد المجلــس مكافآتــه،
وال تزيــد مــدة رئيــس المجلــس ونائبــه والعضــو المنتــدب وأميــن الســر عضــو مجلــس اإلدارة علــى مــدة عضويــة كل منهــم فــي المجلــس ،ويجــوز
إعــادة انتخابهــم وللمجلــس فــي أي وقــت أن يعزلهــم أو أ ًيــا منهــم دون إخــال بحــق مــن ُعــزل فــي التعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غيــر مشــروع أو
فــي وقــت غيــر مناســب .وتكــون المكافــأة التــي يحصــل عليهــا رئيــس المجلــس أو العضــو المنتــدب – إن وجــد -وفــق مــا يحــدده مجلــس اإلدارة علــى
أال يتجــاوز مبلــغ المكافــأة لــكل منهــم علــى ( )500.000ريــال ســنو ًيا.

 22-15-12اجتماعات مجلس اإلدارة
يجتمــع مجلــس اإلدارة ( )4أربــع مــرات علــى األقــل فــي الســنة بدعــوة مــن رئيســه ،وتكــون الدعــوة خطيــة ويجــوز أن تٌرســل بالبريــد المســجل أو
الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي وذلــك قبــل ( )7ســبعة أيــام مــن التاريــخ المحــدد لالجتمــاع ويجــب علــى رئيــس المجلــس أن يدعــو المجلــس إلــى
االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء.

 23-15-12نصاب اجتماعات مجلس اإلدارة
ال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحـاً إال إذا حضــره ( )7ســبعة أعضــاء علــى األقــل أصالــة أو باإلنابــة ،بشــرط أال يقــل عــدد الحاضريــن أصالــة عــن
خمســة أعضــاء ويجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن ينيــب عنــه غيــره مــن األعضــاء فــي حضــور اجتماعــات المجلــس طب ًقــا للضوابــط اآلتيــة:
 .أال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.
.بأن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة ،بشأن اجتماع محدد.
 .جال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت في شأنها.
مــع مراعــاة مــا ورد بخــاف ذلــك فــي النظــام األســاس ،تصــدر قــرارات مجلــس اإلدارة بأغلبيــة ( )7ســبعة أعضــاء علــى األقــل مــن الحاضريــن
أصالــة أو الممثليــن فيــه وممــن يحــق لهــم التصويــت علــى الموضــوع المطــروح .وعنــد تســاوي اآلراء ال يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس
الجلســة ،ويجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة المشــاركة فــي أي اجتمــاع بالهاتــف أو عــن طريــق فيديــو المؤتمــرات أو بــأي وســائل إلكترونيــة مماثلــة والتــي
يســتطيع جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة االتصــال مــن خاللهــا فــي نفــس الوقــت وتعتبــر هــذه المشــاركة حضــو ًرا لالجتمــاع ،وللمجلــس أن يصــدر
القــرارات بالتصويــت عليهــا بالتمريــر ،إال إذا طلــب أحــد األعضــاء كتابــة عقــد اجتمــاع للمداولــة فيهــا ،وفــي هــذه الحالــة تعــرض هــذه القــرارات
علــى مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع تــال لــه .وعلــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الــذي تكــون لــه مصلحــة شــخصية مباشــرة أو غيــر
مباشــرة فــي أي أمــر أو اقتــراح معــروض علــى المجلــس أو اللجــان المنبثقــة أن يبلــغ المجلــس أو اللجنــة طبيعــة مصلحتــه فــي األمــر المعــروض،
وعليــه – دون اســتبعاده مــن العــدد الــازم لصحــة االجتمــاع – االمتنــاع عــن االشــتراك فــي المــداوالت والتصويــت فــي المجلــس أو اللجنــة فيمــا
يتعلــق باألمــر أو االقتــراح.
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نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

 24-15-12مداوالت المجلس
تثبــت مــداوالت مجلــس اإلدارة وقراراتــه فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس المجلــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضــرون وأميــن الســر .وتــدون هــذه
المحاضــر فــي ســجل خــاص يوقعــه رئيــس مجلــس اإلدارة وأميــن الســر.

 25-15-12الصكوك و السندات
يجــوز للشــركة أن تصــدر بالقــروض التــي تعقدهــا صكــوك وســندات متوافقــة مــع المعاييــر الشــرعية متســاوية القيمــة قابلــة للتــداول وغيــر قابلــة
للتجزئــة وف ًقــا ألحــكام نظــام الشــركات ،وبعــد الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي.

 26-15-12جمعيات المساهمين
ـخصا آخــر مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عاملــي
لــكل مســاهم حــق حضــور الجمعيــات العامــة للمســاهمين ولــه فــي ذلــك أن يــوكل عنــه شـ ً
ً
الشــركة فــي حضــور الجمعيــة العامــة .ويجــوز لــوزارة التجــارة والبنــك المركــزي الســعودي أن يوفــد مندوب ـا أو أكثــر لحضــور الجمعيــات العامــة
كمراقبيــن.
أ .الجمعية التأسيسية
يدعــو المؤسســون جميــع المكتتبيــن إلــى عقــد جمعيــة تأسيســية خــال خمســة وأربعيــن يو ًمــا مــن تاريــخ قــرار الــوزارة بالترخيــص بتأســيس الشــركة
ويشــترط لصحــة االجتمــاع حضــور عــدد مــن المكتتبيــن يمثــل نصــف رأس المــال علــى األقــل ،فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب وجهــت دعــوة إلــى
صحيحــا أيــا كان
ـان يعقــد بعــد خمســة عشــر يو ًمــا علــى األقــل مــن توجيــه الدعــوة إليــه .وفــي جميــع األحــوال ،يكــون االجتمــاع الثانــي
اجتمــاع ثـ ٍ
ً
عــدد المكتتبيــن الممثليــن فيــه.
ب .اختصاصات الجمعية التأسيسية
تختــص الجمعيــة التأسيســية باألمــور الــواردة بالمــادة ( )63الثالثــة والســتون مــن نظــام الشــركات ،وبمــا ال يتعــارض مــع أنظمــة التمويــل ولوائحهــا
التنفيذيــة واألنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة.
ت .اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تختــص الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتعديــل نظــام الشــركة األساســي باســتثناء األمــور المحظــور عليهــا تعديلهــا نظامـاً وفــي جميــع األحــوال يجــب
الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي كتابــة قبــل إجــراء أي تعديــل علــى النظــام األساســي للشــركة .وللجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن
تصــدر قــرارات فــي األمــور الداخلــة فــي اختصــاص الجمعيــة العامــة العاديــة وذلــك بنفــس الشــروط واألوضــاع المقــررة للجمعيــة العامــة العاديــة.
ث .اختصاصات الجمعية العامة العادية
فيمــا عــدا األمــور التــي تختــص بهــا الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،تختــص الجمعيــة العامــة العاديــة بجميــع األمــور المتعلقــة بالشــركة وتعقــد مــرة
واحــدة علــى األقــل فــي الســنة خــال الســتة أشــهر التاليــة النتهــاء الســنة الماليــة للشــركة ،ويجــوز دعــوة جمعيــات عامــة عاديــة أخــرى كلمــا دعــت
الحاجــة إلــى ذلــك.
ج .دعوة الجمعيات
تنعقــد الجمعيــات العامــة أو الخاصــة للمســاهمين بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة ،وعلــى مجلــس اإلدارة أن يدعــو الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد
إذا طلــب ذلــك مراجــع الحســابات أو لجنــة المراجعــة أو عــدد مــن المســاهمين يمثــل خمســة فــي المائــة ( )٪5مــن رأس المــال علــى األقــل ،ويجــوز
لمراجــع الحســابات دعــوة الجمعيــة لالنعقــاد إذا لــم يقــم المجلــس بدعــوة الجمعيــة خــال ثالثيــن ( )30يومـاً مــن تاريــخ طلــب مراجــع الحســابات.
وتنشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة فــي صحيفــة يوميــة تــوزع فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل الميعــاد المحــدد لالنعقــاد بواحــد وعشــرين يــوم
علــى األقــل .ومــع ذلــك يجــوز االكتفــاء بتوجيــه الدعــوة فــي الميعــاد المذكــور إلــى جميــع المســاهمين بخطابــات مســجلة .وترســل صــورة مــن الدعــوة
وجــدول األعمــال إلــى وزارة التجــارة والبنــك المركــزي الســعودي وهيئــة الســوق الماليــة وذلــك خــال المــدة المحــددة للنشــر.
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ح .سجل حضور الجمعيات
يُحــرر قبــل انعقــاد الجمعيــة بســاعة واحــدة وحتــى الوقــت المحــدد النعقــاد الجمعيــة كش ـ ًفا بأســماء المســاهمين الحاضريــن والممثليــن ومحــال
إقامتهــم مــع بيــان عــدد األســهم التــي فــي حيازتهــم باألصالــة أو بالوكالــة وعــدد األصــوات المخصصــة لهــا ويكــون لــكل ذي مصلحــة االطــاع علــى
هــذا الكشــف.
خ .نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
1.ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل.
2.إذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب الــازم لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة وفــق الفقــرة ( ،)1وجهــت الدعــوة إلــى اجتمــاع ثــان يعقــد خــال
الثالثيــن يو ًمــا التاليــة لالجتمــاع الســابق وتنشــر هــذه الدعــوة بالطريقــة المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي للشــركة ،ومــع ذلــك ،يجــوز أن
يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول ،بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول مــا
يفيــد اإلعــان عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع.
وفي جميع األحوال ،يعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.
د .نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال.
1.ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية
ً
ـان
2.إذا لــم يتوافــر النصــاب الــازم لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وفــق الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة ،وجهــت الدعــوة إلــى اجتمــاع ثـ ٍ
يعقــد بنفــس األوضــاع المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي للشــركة ،ومــع ذلــك يجــوز أن يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة
المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول ،بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول مــا يفيــد اإلعــان عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع ،وفــي
صحيحــا إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين يمثــل ربــع رأس المــال علــى األقــل.
جميــع األحــوال يكــون االجتمــاع الثانــي
ً
3.إذا لــم يتوافــر النصــاب الــازم فــي الجتمــاع الثانــي ،وجهــت دعــوة إلــى اجتمــاع ثالــث ينعقــد باألوضــاع نفســها المنصــوص عليهــا فــي النظــام
صحيحــا أ ًيــا كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه ،بعــد موافقــة الجهــة المختصــة.
األساســي للشــركة ويكــون االجتمــاع الثالــث
ً
ذ .التصويت في الجمعيات
لــكل مكتتــب صــوت عــن كل ســهم يمثلــه فــي الجمعيــة التأسيســية ولــكل مســاهم صــوت عــن كل ســهم فــي الجمعيــات العامــة ويجــب اســتخدام
التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب مجلــس اإلدارة.
ر .قرارات الجمعيات
تصــدر القــرارات فــي الجمعيــة التأسيســية باألغلبيــة المطلقــة لألســهم الممثلــة فيهــا ،وتصــدر القــرارات فــي الجمعيــة العامــة العاديــة باألغلبيــة
المطلقــة لألســهم الممثلــة فــي االجتمــاع ،كمــا تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع ،إال إذا
كان القــرار متعلقـاً بزيــادة أو تخفيــض رأس المــال أو بإطالــة مــدة الشــركة أو بحــل الشــركة قبــل انقضــاء المــدة المحــددة فــي نظامهــا األســاس أو
باندماجهــا مــع شــركة أخــرى فــا يكــون صحيحـاً إال إذا صــدر بأغلبيــة ثالثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع ،وال يكــون القــرار نافـ ًذا إال بعــد
الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي عليــه.
ز .المناقشة في الجمعيات
لــكل مســاهم حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال الجمعيــة وتوجيــه األســئلة بشــأنها إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراجــع
الحســابات ويجيــب مجلــس اإلدارة أو مراجــع الحســابات علــى أســئلة المســاهمين بالقــدر الــذي ال يعــرض مصلحــة الشــركة للضــرر وإذا رأى
المســاهم أن الــرد علــى ســؤاله غيــر مقنــع احتكــم إلــى الجمعيــة وكان قرارهــا فــي هــذا الشــأن نافــذاً.
س .رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
يــرأس اجتماعــات الجمعيــات العامــة للمســاهمين رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه عنــد غيابــه أو مــن ينتدبــه مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه وذلــك
فــي حــال غيــاب رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبــه .ويحــرر باجتمــاع الجمعيــة محضــر يتضمــن عــدد المســاهمين الحاضريــن أو الممثليــن وعــدد األســهم
التــي فــي حيازتهــم باألصالــة أو الوكالــة وعــدد األصــوات المقــررة لهــا والقــرارات التــي اتخــذت وعــدد األصــوات التــي وافقــت عليهــا أو خالفتهــا
وخالصــة وافيــة للمناقشــة التــي دارت فــي االجتمــاع ،وتــدون المحاضــر بصفــة منتظمــة عقــب كل اجتمــاع فــي ســجل خــاص يوقعــه رئيــس الجمعيــة
وأميــن ســرها وجامــع األصــوات.
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ش .لجنة المراجعة
تشــكل بقــرار مــن الجمعيــة العامــة لجنــة مراجعــة ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ( )3ثالثــة وال يزيــد عــن ( )5خمســة أعضــاء مــن غيــر أعضــاء مجلــس
اإلدارة التنفيذييــن ســواء مــن المســاهمين أو مــن غيرهــم ،علــى أن يكــون أغلــب أعضائهــا مســتقلين وذلــك بعــد اســتيفاء متطلبــات المالئمــة التــي
يقررهــا البنــك المركــزي الســعودي والحصــول علــى خطــاب منــه يتضمــن عــدم ممانعتــه علــى ذلــك ،ويصــدر فــي شــأن مهماتهــا وكيفيــة عملهــا
وقواعــد اختيــار أعضائهــا ومكافآتهــم ومــدة عضويتهــم قــرار مــن الجمعيــة العامــة للشــركة بنــا ًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة .ويشــترط لصحــة
اجتمــاع لجنــة المراجعــة حضــور أغلبيــة أعضائهــا ،وتصــدر قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن ،وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي
صــوت معــه رئيــس اللجنــة.
ص .مراجع الحسابات
دون اإلخــال بمــا نصــت عليــه المــادة ( )74الرابعــة والســبعون مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل ،يجــب أن يكــون للشــركة
مراجــع حســابات أو أكثــر مــن بيــن مراجعــي الحســابات المرخــص لهــم بالعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية تعينــه الجمعيــة العامــة العاديــة
ســنوياً وتحــدد مكافأتــه ومــدة عملــه ويجــوز لهــا إعــادة تعيينــه .ويجــوز للجمعيــة أيضـاً فــي كل وقــت تغييــره مــع عــدم اإلخــال بحقــه فــي التعويــض
إذا وقــع التغييــر فــي وقــت غيــر مناســب أو لســبب غيــر مشــروع.
ض .السنة المالية
تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة فــي أول شــهر ينايــر وتنتهــي بنهايــة شــهر ديســمبر مــن كل ســنة ميالديــة ،علــى أن تبــدأ الســنة الماليــة األولــى مــن تاريــخ
القــرار الــوزاري الصــادر بإعــان تأســيس الشــركة وتنتهــي فــي  31ديســمبر مــن ســنة 2008م.
ط .الوثائق المالية
دون اإلخــال بأحــكام نظــام الشــركات ونظــام مراقبــة شــركات التمويــل والئحتــه التنفيذيــة وال ســيما المــادة السادســة والعشــرون ( )26مــن
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل ،يجــب علــى مجلــس اإلدارة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة أن يعــد القوائــم الماليــة للشــركة وتقريـ ًرا
عــن نشــاطها ومركزهــا المالــي عــن الســنة الماليــة المنقضيــة ويض ّمــن هــذا التقريــر الطريقــة المقترحــة لتوزيــع األربــاح .ويضــع المجلــس هــذه
الوثائــق تحــت تصــرف مراجــع الحســابات قبــل الموعــد المقــرر النعقــاد الجمعيــة العامــة بخمســة وأربعــون ( )45يومـاً علــى األقــل ،ويجــب أن يوقــع
رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيســها التنفيــذي ومديرهــا المالــي الوثائــق المشــار إليهــا وتــودع نســخ منهــا فــي المركــز الرئيســي للشــركة تحــت تصــرف
المســاهمين قبــل الموعــد المقــرر النعقــاد الجمعيــة بعشــرة ( )10أيــام علــى األقــل .وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن يــزود المســاهمين بالقوائــم
الماليــة للشــركة وتقريــر مجلــس اإلدارة وتقريــر مراجــع الحســابات مــا لــم تنشــر فــي جريــدة يوميــة تــوزع فــي مركــز الشــركة الرئيــس ،وعليــه أيضـاً
أن يرســل صــورة مــن هــذه الوثائــق إلــى وزارة التجــارة قبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة بخمســة عشــر ( )15يومـاً علــى األقــل.
ظ .توزيع األرباح
دون اإلخــال بأحــكام المــادة (( )26السادســة والعشــرون) مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل ،تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة
الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى ،بمــا فيهــا الــزكاة وضريبــة الدخــل علــى الوجــه اآلتــي:
1.يجنــب عشــرة بالمائــة ( )٪10مــن األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ،ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور ثالثــون بالمائــة ( )٪30مــن رأس المــال المدفــوع.
2.للجمعيــة العامــة العاديــة بنــا ًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة متســاوية مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطي اتفاقــي وتخصيصه
لغــرض أو أغــراض معينــة تقررهــا الجمعيــة العامة.
3.للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر
اإلمــكان علــى المســاهمين.
4.يوزع الباقي بعد ذلك – إن وجد -على المساهمين بنسبة تمثل ( )٪5خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع.
5.مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي النظــام األساســي للشــركة ،يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تتجــاوز ( )٪10عشــرة بالمئــة مــن الباقــي
لمكافــأة مجلــس اإلدارة ،علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناس ـ ًبا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.
6.يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة.
ع .استحقاق األرباح
يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وف ًقــا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون
أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحدد لالســتحقاق.
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غ .توزيع األرباح لألسهم الممتازة
1.إذا لــم تــوزع أربــاح عــن أي ســنة ماليــة ،فإنــه ال يجــوز توزيــع أربــاح عــن الســنوات التاليــة إال بعــد دفــع النســبة المحــددة وف ًقــا لحكــم المــادة
( )114الرابعــة عشــرة بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات ألصحــاب األســهم الممتــازة عــن هــذه الســنة.
2.إذا فشــلت الشــركة فــي دفــع النســبة المحــددة وف ًقــا لحكــم المــادة ( )114الرابعــة عشــر بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات مــن األربــاح مــدة
ثــاث ســنوات متتاليــة ،فإنــه يجــوز للجمعيــة الخاصــة ألصحــاب هــذه األســهم ،المنعقــدة طب ًقــا ألحــكام المــادة ( )89التاســعة والثمانــون
مــن نظــام الشــركات ،أن تقــرر إمــا حضورهــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة والمشــاركة فــي التصويــت ،أو تعييــن ممثليــن عنهــم فــي
مجلــس اإلدارة بمــا يتناســب مــع قيمــة أســهمهم فــي رأس المــال ،وبذلــك إلــى أن تتمكــن الشــركة مــن دفــع كل أربــاح األولويــة المخصصــة
ألصحــاب هــذه األســهم عــن الســنوات الســابقة.
ف .خسائر الشركة
دون اإلخــال بمــا نصــت عليــه المــادة الســبعون ( )70مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل ،إذا بلغــت خســائر الشــركة نصــف
رأس المــال المدفــوع ،فــي أي وقــت خــال الســنة الماليــة ،وجــب علــى أي مســؤول فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه بذلــك إبــاغ
رئيــس مجلــس اإلدارة ،وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة إبــاغ أعضــاء المجلــس فــوراً بذلــك ،وعلــى مجلــس اإلدارة – خــال خمســة عشــر يوم ـاً مــن
علمــه بذلــك – دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالجتمــاع خــال خمســة وأربعيــن يومـاً مــن تاريــخ علمــه بالخســائر ،لتقريــر إمــا زيــادة رأس مــال
الشــركة أو تخفيضــه وفقـاً ألحــكام نظــام الشــركات وذلــك إلــى الحــد الــذي تنخفــض معــه نســبة الخســائر إلــى مــا دون نصــف رأس المــال المدفــوع
أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي النظــام األساســي للشــركة.
وتعــد الشــركة منقضيــة بقــوة نظــام الشــركات إذا لــم تجتمــع الجمعيــة العامــة خــال المــدة المحــددة فــي الفقــرة أعــاه ،أو إذا اجتمعــت وتعــذر
عليهــا إصــدار قــرار فــي الموضــوع ،أو إذا قــررت زيــادة رأس المــال وفــق األوضــاع المقــررة أعــاه ولــم يتــم االكتتــاب فــي كل زيــادة رأس المــال خــال
تســعين يومـاً مــن صــدور قــرار الجمعيــة بالزيــادة.
ق .المنازعات
لــكل مســاهم الحــق فــي رفــع دعــوى المســئولية المقــررة للشــركة علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة إذا كان مــن شــأن الخطــأ الــذي صــدر منهــم الحــاق
ضــرر خــاص بــه ،وال يجــوز للمســاهم رفــع الدعــوى المذكــورة إال إذا كان حــق الشــركة فــي رفعهــا ال يــزال قائ ًمــا .ويجــب علــى المســاهم أن يبلــغ
الشــركة بعزمــه علــى رفــع الدعــوى.
ك .حل الشركة وتصفيتها
دون اإلخــال بأحــكام المــادة عشــرون ( )20مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل ،تدخــل الشــركة بمجــرد انقضائهــا دور التصفيــة
وتحتفــظ بالشــخصية االعتباريــة بالقــدر الــازم للتصفيــة ويصــدر قــرار التصفيــة االختياريــة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ويجــب أن يشــتمل
قــرار التصفيــة علــى تعييــن المصفــي وتحديــد ســلطاته وأتعابــه والقيــود المفروضــة علــى ســلطاته والمــدة الزمنيــة الالزمــة للتصفيــة ويجــب أال
يتجــاوز مــدة التصفيــة االختياريــة خمــس ســنوات وال يجــوز تمديدهــا ألكثــر مــن ذلــك إال بأمــر قضائــي ،وتنتهــي ســلطة مجلــس اإلدارة بحلهــا ،ومــع
ذلــك هــؤالء قائميــن علــى إدارة الشــركة ويعــدون بالنســبة إلــى الغيــر فــي حكــم المصفيــن إلــى أن يتــم تعييــن المصفــي ،وتبقــى جمعيــات المســاهمين
قائمــة خــال مــدة التصفيــة ويقتصــر دورهــا علــى ممارســة اختصاصاتهــا التــي ال تتعــارض مــع اختصاصــات المصفــي.

 27-15-12حقوق المساهمين
طبقـاً للمــادة العاشــرة بعــد المائــة ( )110مــن نظــام الشــركات ،ترتــب أســهم الشــركة العاديــة حقوقـاً والتزامــات متســاوية وتثبــت للمســاهم جميــع
الحقــوق المتصلــة بالســهم ،وعلــى وجــه الخصــوص الحــق فــي الحصــول علــى نصيــب مــن صافــي األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا ،والحــق فــي الحصــول
علــى نصيــب مــن موجــودات الشــركة عنــد التصفيــة ،وحــق حضــور جمعيــات المســاهمين ،واالشــتراك فــي مداوالتهــا ،والتصويــت علــى قراراتهــا،
وحــق التصــرف فــي األســهم ،وحــق طلــب االطــاع علــى دفاتــر الشــركة ووثائقهــا ،ومراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة ،ورفــع دعــوى المســؤولية علــى
أعضــاء المجلــس ،والطعــن بالبطــان فــي قــرار جمعيــات المســاهمين ،وذلــك بالشــروط والقيــود الــواردة فــي النظــام أو فــي نظــام الشــركة األســاس.
كمــا وأنــه طبق ـاً للمــادة السادســة والتســعون ( )96مــن نظــام الشــركات ،لــكل مســاهم حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال
الجمعيــة وتوجيــه األســئلة فــي شــأنها إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراجــع الحســابات ،ويجيــب مجلــس اإلدارة أو مراجــع الحســابات عــن أســئلة
المســاهمين بالقــدر الــذي ال يعــرض مصلحــة الشــركة للضــرر .وإذا رأى المســاهم أن الــرد علــى ســؤاله غيــر مقنــع ،احتكــم إلــى الجمعيــة ،وكان
قرارهــا فــي هــذا الشــأن نافــذاً.
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 28-15-12تعديل حقوق المساهمين
إن حقوق المساهمين التالية مستمدة من نظام الشركات والذي يحظر تعديلها أو حرمان المساهم منها:
1.الحصــول علــى نصيــب مــن األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا ،ســواء أكان التوزيــع نقــداً أم مــن خــال إصــدار أســهم مجانيــة لغيــر عاملــي الشــركة
والشــركات التابعــة.
2.الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
3.حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة ،واالشتراك في مداوالتها ،والتصويت على قراراتها.
4.التصرف في األسهم وفق أحكام النظام.
5.طلــب االطــاع علــى دفاتــر الشــركة ووثائقهــا ،ومراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة ،ورفــع دعــوى المســؤولية علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ،والطعــن
ببطــان قــرارات جمعيــات المســاهمين العامــة والخاصــة.
ً
6.أولويــة االكتتــاب باألســهم الجديــدة التــي تصــدر مقابــل حصــص نقديــة مــا لــم تقــرر الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــاف ذلــك طبقـا للنظــام
األســاس للشــركة.
7.زيادة األعباء المالية على المساهمين دون موافقتهم.

 29-15-12وصف األسهم
 .أرأس مال الشركة
يبلــغ رأس مــال الشــركة مبلــغ وقــدره ( )1.000.000.000ألــف مليــون ريــال ســعودي ،مقســماً إلــى ( )100.000.000مائــة مليــون ســهماً اســمياً،
متســاوي القيمــة وتبلــغ قيمــة كل ســهم ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية ،وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة.
.باألسهم العادية
تكــون األســهم اســمية وال يجــوز أن تصــدر بأقــل مــن قيمتهــا االســمية وإنمــا يجــوز أن تصــدر بأعلــى مــن هــذه القيمــة ،وفــي هــذه الحالــة يضــاف
فــرق القيمــة فــي بنــد مســتقل ضمــن حقــوق المســاهمين ،وال يجــوز توزيعهــا كأربــاح علــى المســاهمين .والســهم غيــر قابــل للتجزئــة فــي مواجهــة
الشــركة ،فــإذا ملــك الســهم أشــخاص متعــددون وجــب عليهــم أن يختــاروا أحدهــم لينــوب عنهــم فــي اســتعمال الحقــوق المتعلقــة بالســهم ويكــون
هــؤالء األشــخاص مســؤولين بالتضامــن عــن االلتزامــات الناشــئة عــن ملكيــة الســهم.
 .جاألسهم الممتازة
يجــوز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة طبقـاً لألســس التــي تضعهــا الجهــة المختصــة أن تصــدر أســهما ممتــازة أو أن تقــرر شــراءها ويجــوز
تحويــل األســهم العاديــة إلــى أســهم ممتــازة أو تحويــل األســهم الممتــازة إلــى عاديــة وال تعطــي األســهم الممتــازة الحــق فــي التصويــت فــي الجمعيــات
العامــة للمســاهمين وترتــب هــذه األســهم ألصحابهــا الحــق فــي الحصــول علــى نســبة أكثــر مــن أصحــاب األســهم العاديــة مــن األربــاح الصافيــة
للشــركة بعــد تجنيــب االحتياطــي النظامــي.
 .دإعادة الشراء
بعــد موافقــة البنــك المركــزي و بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،يجــوز للشــركة أن تشــتري أســهمها العاديــة أو ترهنهــا وفــق الضوابــط
التــي تضعهــا الجهــة المختصــة ،وال يكــون لألســهم التــي تشــتريها الشــركة أصــوات فــي جمعيــات المســاهمين .كمــا يجــوز للشــركة شــراء أســهمها
لتخصيصهــا لبرنامــج أســهم الموظفيــن وفقــا للضوابــط الصــادرة عــن الجهــة المختصــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــوز للشــركة بعــد موافقــة مجلــس
اإلدارة و الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بيــع أســهم الخزينــة علــى مرحلــة واحــدة أو عــدة مراحــل وفقــا للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة.
هـ .تداول األسهم
ال يجــوز تــداول األســهم التــي يكتتــب بهــا المؤسســون إال بعــد نشــر القوائــم الماليــة عــن ســنتين ماليتيــن ال تقــل كل منهمــا عــن  12شــهر مــن تاريــخ
تأســيس الشــركة .ال يجــوز تــداول األســهم التــي يكتتــب بهــا المؤسســون إال بعــد نشــر القوائــم الماليــة عــن ســنتين ماليتيــن ال تقــل كل منهمــا عــن
اثنــي عشــر ( )12شــهراً مــن تاريــخ تأســيس الشــركة .ويؤشــر علــى صكــوك هــذه األســهم بمــا يــدل علــى نوعهــا وتاريــخ تأســيس الشــركة والمــدة التــي
يمنــع فيهــا تداولهــا .ومــع ذلــك يجــوز خــال فتــرة الحظــر نقــل ملكيــة األســهم وفقـاً ألحــكام بيــع الحقــوق مــن أحــد المؤسســين إلــى مؤســس آخــر
أو مــن ورثــة أحــد المؤسســين فــي حالــة وفاتــه إلــى الغيــر أو فــي حالــة التنفيــذ علــى أمــوال المؤســس المعســر أو المفلــس ،علــى أن تكــون أولويــة
امتــاك تلــك األســهم للمؤسســين اآلخريــن .وتســري أحــكام هــذه المــادة علــى مــا يكتتــب بــه المؤسســون فــي حالــة زيــادة رأس المــال قبــل انقضــاء
مــدة الحظــر وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز التصــرف فــي أســهم التأســيس إال بعــد الحصــول علــى عــدم ممانعــة مــن البنــك المركــزي الســعودي
كتابـ ًة وف ًقــا ألحــكام المــادة الثامنــة مــن نظــام مراقبــة شــركات التمويــل.
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و .حقوق المساهمين
طبقـاً للمــادة العاشــرة بعــد المائــة ( )110مــن نظــام الشــركات ،ترتــب أســهم الشــركة العاديــة حقوقـاً والتزامــات متســاوية وتثبــت للمســاهم جميــع
الحقــوق المتصلــة بالســهم ،وعلــى وجــه الخصــوص الحــق فــي الحصــول علــى نصيــب مــن صافــي األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا ،والحــق فــي الحصــول
علــى نصيــب مــن موجــودات الشــركة عنــد التصفيــة ،وحــق حضــور جمعيــات المســاهمين ،واالشــتراك فــي مداوالتهــا ،والتصويــت علــى قراراتهــا،
وحــق التصــرف فــي األســهم ،وحــق طلــب االطــاع علــى دفاتــر الشــركة ووثائقهــا ،ومراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة ،ورفــع دعــوى المســؤولية علــى
أعضــاء المجلــس ،والطعــن بالبطــان فــي قــرار جمعيــات المســاهمين ،وذلــك بالشــروط والقيــود الــواردة فــي النظــام أو فــي نظــام الشــركة األســاس.
كمــا وأنــه طبق ـاً للمــادة السادســة والتســعون ( )96مــن نظــام الشــركات ،لــكل مســاهم حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال
الجمعيــة وتوجيــه األســئلة فــي شــأنها إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراجــع الحســابات ،ويجيــب مجلــس اإلدارة أو مراجــع الحســابات عــن أســئلة
المســاهمين بالقــدر الــذي ال يعــرض مصلحــة الشــركة للضــرر .وإذا رأى المســاهم أن الــرد علــى ســؤاله غيــر مقنــع ،احتكــم إلــى الجمعيــة ،وكان
قرارهــا فــي هــذا الشــأن نافــذاً.
ز .الجمعيات العامة
تختــص الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتعديــل نظــام الشــركة األساســي باســتثناء األمــور المحظــور عليهــا تعديلهــا نظامـاً وفــي جميــع األحــوال يجــب
الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي كتابــة قبــل إجــراء أي تعديــل علــى النظــام األساســي للشــركة .وللجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن
تصــدر قــرارات فــي األمــور الداخلــة فــي اختصــاص الجمعيــة العامــة العاديــة وذلــك بنفــس الشــروط واألوضــاع المقــررة للجمعيــة العامــة العاديــة.
فيمــا عــدا األمــور التــي تختــص بهــا الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،تختــص الجمعيــة العامــة العاديــة بجميــع األمــور المتعلقــة بالشــركة وتعقــد مــرة
واحــدة علــى األقــل فــي الســنة خــال الســتة أشــهر التاليــة النتهــاء الســنة الماليــة للشــركة ،ويجــوز دعــوة جمعيــات عامــة عاديــة أخــرى كلمــا دعــت
الحاجــة إلــى ذلــك.
ح .انعقاد جمعيات المساهمين
تنعقــد الجمعيــات العامــة أو الخاصــة للمســاهمين بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة ،وعلــى مجلــس اإلدارة أن يدعــو الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد
إذا طلــب ذلــك مراجــع الحســابات أو لجنــة المراجعــة أو عــدد مــن المســاهمين يمثــل خمســة فــي المائــة ( )٪5مــن رأس المــال علــى األقــل ،ويجــوز
لمراجــع الحســابات دعــوة الجمعيــة لالنعقــاد إذا لــم يقــم المجلــس بدعــوة الجمعيــة خــال ثالثيــن ( )30يومـاً مــن تاريــخ طلــب مراجــع الحســابات.
وتنشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة فــي صحيفــة يوميــة تــوزع فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل الميعــاد المحــدد لالنعقــاد بعشــرة أيــام علــى
األقــل .ومــع ذلــك يجــوز االكتفــاء بتوجيــه الدعــوة فــي الميعــاد المذكــور إلــى جميــع المســاهمين بخطابــات مســجلة .وترســل صــورة مــن الدعــوة
وجــدول األعمــال إلــى وزارة التجــارة والبنــك المركــزي الســعودي وذلــك خــال المــدة المحــددة للنشــر.
ط .نصاب الجمعية العامة العادية
ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل.
إذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب الــازم لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة وفــق الفقــرة ( ،)1وجهــت الدعــوة إلــى اجتمــاع ثــان يعقــد خــال
الثالثيــن يو ًمــا التاليــة لالجتمــاع الســابق وتنشــر هــذه الدعــوة بالطريقــة المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي للشــركة ،ومــع ذلــك ،يجــوز أن
يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول ،بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول مــا يفيــد
اإلعــان عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع.
وفي جميع األحوال ،يعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.
ي .نصاب الجمعية العامة غير العادية
صحيحــا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأس المــال .فــإذا لــم يتوافــر النصــاب الــازم
ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
ً
ـان يعقــد بنفــس األوضــاع المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي
لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،وجهــت الدعــوة إلــى اجتمــاع ثـ ٍ
للشــركة ،ومــع ذلــك يجــوز أن يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول ،بشــرط أن تتضمــن الدعــوة
صحيحــا إذا حضــره عــدد
لعقــد االجتمــاع األول مــا يفيــد اإلعــان عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع ،وفــي جميــع األحــوال يكــون االجتمــاع الثانــي
ً
مــن المســاهمين يمثــل ربــع رأس المــال علــى األقــل .فــإذا لــم يتوافــر النصــاب الــازم فــي االجتمــاع الثانــي ،وجهــت دعــوة إلــى اجتمــاع ثالــث ينعقــد
صحيحــا أ ًيــا كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه ،بعــد
باألوضــاع نفســها المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي للشــركة ويكــون االجتمــاع الثالــث
ً
موافقــة الجهــة المختصــة.
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ك .حقوق التصويت
لــكل مكتتــب صــوت عــن كل ســهم يمثلــه فــي الجمعيــة التأسيســية ولــكل مســاهم صــوت عــن كل ســهم فــي الجمعيــات العامــة ويجــب اســتخدام
التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب مجلــس اإلدارة.
ل .مدة الشركة
مــدة الشــركة تســعة وتســعون ( )99ســنة ميالديــة تبــدأ مــن تاريــخ قيدهــا بالســجل التجــاري ،ويجــوز دائ ًمــا إطالــة مــدة الشــركة بقــرار تصــدره
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قبــل انتهــاء أجلهــا بســنتين علــى األقــل.
م .حل الشركة وتصفيتها
دون اإلخــال بأحــكام المــادة عشــرون ( )20مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التمويــل ،تدخــل الشــركة بمجــرد انقضائهــا دور التصفيــة
وتحتفــظ بالشــخصية االعتباريــة بالقــدر الــازم للتصفيــة ويصــدر قــرار التصفيــة االختياريــة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ويجــب أن يشــتمل
قــرار التصفيــة علــى تعييــن المصفــي وتحديــد ســلطاته وأتعابــه والقيــود المفروضــة علــى ســلطاته والمــدة الزمنيــة الالزمــة للتصفيــة ويجــب أال
يتجــاوز مــدة التصفيــة االختياريــة خمــس ســنوات وال يجــوز تمديدهــا ألكثــر مــن ذلــك إال بأمــر قضائــي ،وتنتهــي ســلطة مجلــس اإلدارة بحلهــا ،ومــع
ذلــك هــؤالء قائميــن علــى إدارة الشــركة ويعــدون بالنســبة إلــى الغيــر فــي حكــم المصفيــن إلــى أن يتــم تعييــن المصفــي ،وتبقــى جمعيــات المســاهمين
قائمــة خــال مــدة التصفيــة ويقتصــر دورهــا علــى ممارســة اختصاصاتهــا التــي ال تتعــارض مــع اختصاصــات المصفــي.
ن .تعديل حقوق المساهمين
إن حقــوق المســاهمين المتعلقــة بالحصــول علــى نصيــب مــن األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا ،والحــق فــي الحصــول علــى نصيــب مــن موجــودات
الشــركة عنــد التصفيــة ،وحــق حضــور جمعيــات المســاهمين العامــة أو الخاصــة ،واالشــتراك فــي مداوالتهــا ،والتصويــت علــى قراراتهــا ،والحــق
فــي التصــرف فــي األســهم ،وحــق االطــاع علــى دفاتــر الشــركة ووثائقهــا ،ومراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة ،ورفــع دعــوى المســؤولية علــى أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،والطعــن ببطــان قــرارات جمعيــات المســاهمين العامــة والخاصــة (وذلــك بالشــروط والقيــود الــواردة فــي نظــام الشــركات والنظــام
األساســي) ،هــي حقــوق مســتمدة مــن نظــام الشــركات والــذي يحظــر تعديلهــا أو حرمــان المســاهم منهــا.

 16-12اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
1.أن الطرح ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
2.ال يخل الطرح بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.
3.تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمصدر في نشرة اإلصدار.
4.بخــاف مــا ورد فــي القســم رقــم («( )14 – 12المطالبــات والدعــاوى القضائيــة») ،فــإن الشــركة ليســت خاضعــه ألي دعــاوى أو إجــراءات
قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهري ـاً علــى أعمــال الشــركة أو علــى وضعهــا المالــي.
5.أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ليســوا خاضعيــن ألي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريـاً فــي أعمــال الشــركة
أو علــى وضعهــا المالــي.
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 -13التعهد بالتغطية
أبرمــت الشــركة والمســاهم البائــع ومتعهــد التغطيــة (شــركة الريــاض الماليــة) اتفاقيــة تعهــد بتغطيــة الطــرح بتاريــخ ●●14●●/●●/هـــ (الموافــق
(●●20●●/●●/م) (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ «اتفاقيــة التعهــد بالتغطيــة») التــي وافــق متعهــد التغطيــة بموجبهــا علــى التعهــد بتغطيــة كامــل أســهم
الطــرح والبالــغ عددهــا ثالثيــن مليــون ( )30.000.000ســهماً ،مــع مراعــاة بعــض الشــروط واألحــكام الــواردة فــي اتفاقيــة التعهــد بالتغطيــة ،وفيمــا
يلــي اســم وعنــوان متعهــد التغطيــة:

 1-13متعهد التغطية
شركة الرياض المالية
 – 2414حي الشهداء ،الوحدة رقم 69
الرياض 7279 - 13241
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 920012299 :
فاكس+966 )11( 4865908 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :
البريد اإللكترونيask@riyadcapital.com :

 2-13ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية تغطية االكتتاب ،فإنه:
وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:
يتعهد المساهم البائع لمتعهد التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح عقب انتهاء فترة الطرح.بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد التغطية.يتعهــد متعهــد التغطيــة للمســاهمين البائعيــن بشــراء أي أســهم طــرح لــم يتــم االكتتــاب فيهــا مــن قبــل المكتتبيــن األفــراد أو الفئــات المشــاركة،وفقـاً لمــا هــو وارد أدنــاه:
جدول  :1-13األسهم المتعهد بتغطيتها
متعهد التغطية

عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

شركة الرياض المالية

30.000.000

٪100

المصدر :المجموعة
وتعهدت الشركة والمساهم البائع بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.

 3-13تكاليف التعهد بالتغطية
ســوف يدفــع المســاهمون البائعــون إلــى متعهــد التغطيــة أتعــاب التعهــد بالتغطيــة بنــاء علــى إجمالــي قيمــة الطــرح .إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد وافــق
المســاهمون البائعــون علــى دفــع المصاريــف والتكاليــف الخاصــة بالطــرح بالنيابــة عــن الشــركة.
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 -14المصاريف
ســوف يتحمــل المســاهمون البائعــون جميــع المصاريــف والتكاليــف المتعلقــة بالطــرح والتــي تقــدر بحوالــي (●●) ريــال ســعودي ،وتشــمل هــذه
المصاريــف أتعــاب المستشــار المالــي ،وأتعــاب متعهــد التغطيــة ،ومديــر االكتتــاب ،ومديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات ،والمستشــار القانونــي
والمحاســبين القانونييــن ،ومستشــار دراســة الســوق والقطــاع ،إضاف ـ ًة إلــى أتعــاب الجهــات المســتلمة ومصاريــف التســويق والطباعــة والتوزيــع
وغيرهــا مــن المصاريــف ذات العالقــة ،وســيتم خصــم مصاريــف الطــرح مــن متحصــات الطــرح .ولــن تتحمــل الشــركة دفــع المصاريــف المتعلقــة
بالطــرح.
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 -15تعهدات ما بعد اإلدراج
تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:
تعبئــة النمــوذج ( )8المتعلــق بااللتــزام بالئحــة حوكمــة الشــركات ،وفــي حــال عــدم التــزام الشــركة بــأي مــن متطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات،فيتعيــن عليهــا حينئــذ توضيــح أســباب ذلــك.
بإخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد اإلدراج ،بحيث يتسنى لممثلها الحضور.تقديــم األعمــال والعقــود التــي يكــون ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فيهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة للجمعيــة العامــة للترخيــص لهــا(وفقـاً لنظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات) علــى أن يتــم تجديــد الترخيــص كل ســنة ،وشــريطة منــع عضــو مجلــس اإلدارة ذو المصلحــة
مــن االشــتراك فــي التصويــت علــى القــرار الــذي يصــدر فــي هــذا الشــأن فــي مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة (لمزيــد مــن التفاصيــل بخصــوص
المعامــات والعقــود مــع األطــراف ذوي العالقــة ،الرجــاء مراجعــة القســم («( )10-12االتفاقيــات مــع األطــراف ذوي العالقــة»).
اإلفصاح عن أي تطورات جوهرية متعلقة بالشركة.االلتــزام بكافــة المــواد اإللزاميــة مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج والئحــة حوكمــة الشــركات مباشــر ًةبعــد اإلدراج.
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 -16اإلعفاءات
لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي متطلبات نظامية.
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 -17المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح
وشروطه
تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى الهيئــة لتســجيل وطــرح األســهم حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن
مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب قــرار رقــم ( )2017-123-3بتاريــخ 1439/4/9هـــ (الموافــق 2017/12/27م) والمعدلــة بموجــب قــرار رقــم
( )2021-7-1بتاريــخ (1442/06/01هـــ) الموافــق (2021/01/14م) .وبطلــب إدراج األســهم إلــى تــداول طبق ـاً لقواعــد اإلدراج الصــادرة بقــرار
مجلــس الهيئــة بتاريــخ 1439/4/9هـــ (الموافــق 2017/12/27م) والمعدلــة بموجــب قــرار رقــم ( )2021-22-1بتاريــخ 1442/07/12هـــ الموافــق
(2021/02/24م).
يجــب علــى جميــع المكتتبيــن قــراءة شــروط وأحــكام االكتتــاب بعنايــة تامــة قبــل اســتكمال تعبئــة نمــوذج طلــب االكتتــاب ،حيــث أن التوقيــع علــى نمــوذج
طلــب االكتتــاب وتســليمه إلــى الجهــة المســتلمة يعتبــر بمثابــة إقــرار بالقبــول والموافقــة علــى شــروط وتعليمــات االكتتــاب المذكورة.

 1-17االكتتاب في األسهم المطروحة
يتكــون االكتتــاب مــن ثالثيــن مليــون ( )30.000.000ســهم عــادي مدفوعــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم
الواحــد ،وتمثــل ثالثــون بالمائــة ( )٪30مــن رأس مــال الشــركة ،والتــي يتــم طرحهــا بســعر (●●) ريــال ســعودي للســهم الواحــد ،وبقيمــة إجماليــة
قدرهــا (●●) مليــون ريــال ســعودي ،ويقتصــر االكتتــاب علــى الشــريحتين التاليتيــن:
الشــريحة (أ) :الفئــات المشــاركة :وتشــمل هــذه الشــريحة مجموعــة مــن المؤسســات والشــركات ومــن ضمنهــا صناديــق االســتثمار والشــركات
والمســتثمرين األجانــب المؤهليــن والمســتثمرين الخليجييــن ذوي الشــخصية االعتباريــة ويبلــغ عــدد األســهم التــي ســيتم تخصصيهــا للفئــات ثالثيــن
مليــون (  )30.000.000ســهم عــادي تمثــل ( )٪100مــن إجمالــي أســهم الطــرح ويكــون التخصيــص النهائــي بعــد انتهــاء فتــرة اكتتــاب األفــراد ،علمـاً
بأنــه فــي حــال وجــود طلــب كاف مــن قبــل المكتتبيــن األفــراد ،يحــق لمديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات ،تخفيــض عــدد األســهم المخصصــة للفئــات
المشــاركة حتــى ســبعة و عشــرون مليــون( )27.000.000ســه ًما تمثــل تســعون بالمائــة ( )٪90مــن إجمالــي أســهم الطــرح.
الشــريحة (ب) :المكتتبــون األفــراد :وتشــمل هــذه الشــريحة األشــخاص الســعوديين الطبيعييــن ،بمــا فــي ذلــك المــرأة الســعودية المطلقــة أو
قصــر مــن زوج غيــر ســعودي ،حيــث يحــق لهــا أن تكتتــب بأســمائهم لصالحهــا؛ شــريطة أن تقــدم مــا يثبــت أنهــا مطلقــة أو
األرملــة التــي لهــا أوالد ّ
أرملــة ومــا يثبــت أمومتهــا لــأوالد القصــر ،وأي شــخص طبيعــي غيــر ســعودي مقيــم يملــك حســاب بنكــي لــدى أحــد الجهــات المســتلمة ،باإلضافــة
إلــى المســتثمرين الخليجييــن ذوي الشــخصية الطبيعيــة .ويعــد الغيـاً اكتتــاب مــن اكتتــب باســم مطلقتــه ،وإذا ثبــت القيــام بعمليــة مــن هــذا النــوع
فســيطبق النظــام بحــق مقــدم الطلــب .وســيتم تخصيــص عــدد ثالثــة مليــون ( )3.000.000ســه ًما مــن أســهم الطــرح كحــد أقصــى بنســبة عشــرة
بالمائــة ( )٪10مــن إجمالــي أســهم الطــرح للمكتتبيــن األفــراد .وفــي حــال عــدم اكتتــاب المكتتبيــن األفــراد بكامــل عــدد أســهم الطــرح المخصصــة
لهــم ،فيحــق لمديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات ،تخفيــض عــدد األســهم المخصصــة للمكتتبيــن األفــراد لتتناســب مــع عــدد األســهم التــي تــم االكتتــاب
بهــا مــن قبــل هــؤالء المكتتبيــن.

 2-17بناء سجل األوامر للفئات المشاركة
سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشار المالي لل ُمصدر.
يجــب علــى كل مــن الفئــات المشــاركة تقديــم طلبــات المشــاركة فــي بنــاء ســجل األوامــر مــن خــال تعبئــة نمــوذج الطلــب ،ويجــوز للفئــات المشــاركة
تغييــر طلباتهــا أو إلغائهــا فــي أي وقــت خــال مــدة بنــاء ســجل األوامــر ،علــى أن يكــون تغييــر تلــك الطلبــات مــن خــال تقديــم نمــوذج طلــب معــدل
أو نمــوذج طلــب إلحاقــي (حيثمــا ينطبــق) .وذلــك قبــل عمليــة تحديــد ســعر الطــرح التــي ســوف تتــم قبــل بــدء فتــرة الطــرح لألفــراد .ويجــب أال
يقــل عــدد أســهم الطــرح التــي تكتتــب فيهــا الفئــات المشــاركة عــن  100.000ســهم ،وال يزيــد عــن  4.999.999ســهم ،وفيمــا يتعلــق بصناديــق
االســتثمار العامــة ،يجــب أال يتجــاوز كل صنــدوق عــام مشــارك الحــد األقصــى المحــدد لــه فــي االكتتــاب والــذي يتــم تحديــده وفقـاً لتعليمــات بنــاء
ســجل األوامــر .ويجــب أن يكــون عــدد األســهم المطلوبــة قابلــة للتخصيــص .وســيقوم مديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات بإخطــار الفئــات المشــاركة
بخصــوص ســعر الطــرح وعــدد أســهم الطــرح المخصصــة مبدئيـاً لهــم .ويجــب أن تبــدأ عمليــة اكتتــاب الجهــات المشــاركة أثنــاء فتــرة الطــرح لألفــراد
التــي تشــمل كذلــك المكتتبيــن األفــراد وذلــك وفقـاً لشــروط وتعليمــات االكتتــاب المفصلــة فــي نمــاذج طلبــات االكتتــاب.
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بعــد إكمــال عمليــة بنــاء ســجل األوامــر للجهــات المشــاركة ،ســيقوم مديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات باإلعــان عــن نســبة التغطيــة مــن قبــل الفئــات
المشاركة.
ســيكون لمديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات والشــركة صالحيــة تحديــد ســعر الطــرح وفقـاً لقــوى العــرض والطلــب علــى أال يزيــد عــن الســعر المحــدد
فــي اتفاقيــة تعهــد التغطيــة بشــرط أن يكــون ســعر االكتتــاب وفقـاً لوحــدات تغيــر الســعر المطبقــة مــن تــداول.

 3-17االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد
يجــب علــى المكتتبيــن األفــراد االكتتــاب بعــدد أســهم ال يقــل عــن  10أســهم طــرح كحــد أدنــى ،وال يزيــد عــن مائتــان وخمســون ألــف ()250.000
ســهم عــادي كحــد أقصــى .وال يســمح بتغييــر أو ســحب طلــب االكتتــاب بعــد تســليمه.
ســتكون نمــاذج طلبــات االكتتــاب متاحــة خــال فتــرة الطــرح لألفــراد فــي المواقــع اإللكترونيــة للجهــات المســتلمة .ويجــب إكمــال نمــاذج طلبــات
االكتتــاب وفقـاً للتعليمــات الــواردة أدنــاه .وبإمــكان المكتتبيــن األفــراد االكتتــاب عــن طريــق اإلنترنــت أو الهاتــف المصرفــي أو أجهــزة الصــراف اآللــي
التابعــة للجهــات المســتلمة التــي تقـ ّدم كل هــذه الخدمــات أو بعضهــا لعمالئهــا شــريطة أن:
 .أيكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.
.بال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.
 .جيكون لدى المكتتب الفرد من غير السعوديين والخليجيين حساب لدى أحد األشخاص المرخص لهم الذين يقدمون مثل هذه الخدمة.
إن توقيــع المكتتــب الفــرد علــى نمــوذج طلــب االكتتــاب وتقديمــه للجهــات المســتلمة يمثــل اتفاقيــة ملزمــة بيــن الشــركة والمكتتــب الفــرد مقــدم
الطلــب.
وبإمــكان المكتتبيــن األفــراد الحصــول علــى نســخة مــن هــذه النشــرة ونمــاذج طلــب االكتتــاب مــن المواقــع اإللكترونيــة للجهــات المســتلمة التاليــة
(تتوفــر نشــرة اإلصــدار أيض ـاً علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة والمستشــار المالــي والشــركة):
الجهات المستلمة
بنك الرياض
حي الشهداء
ص.ب  22622الرياض 11416
المملكة العربية السعودية
هاتف رقم+966 )11( 4013030 :
فاكس رقم+966 )11( 4865909 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadbank.com :
البريد اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :
مصرف الراجحي
شارع العليا
ص.ب  ،28الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 6098888 :
فاكس+966 (11) 6098888 :
الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com :
البريد اإللكترونيcontactcenter1@alrajhibank.com:
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الجهات المستلمة
البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل
ص.ب ،56921 .الرياض 11564
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 (11) 4029000 :
فاكس+966 (11) 4027747 :
الموقع اإللكترونيwww.anb.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@anb.com.sa :

 4-17فترة الطرح لألفراد وشروطها للمكتتبين األفراد
ســتبدأ الجهــات المســتلمة التــي توفــر هــذه الخدمــة فــي اســتالم نمــاذج طلــب االكتتــاب فــي فروعهــا فــي كافــة أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية
بــدءاً مــن يــوم ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـــ (الموافــق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م) ولغايــة يــوم ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـــ (الموافــق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م) .وعنــد توقيــع وتســليم نمــوذج
طلــب االكتتــاب ،تقــوم الجهــة المســتلمة بختــم النمــوذج وتقديــم نســخة منــه إلــى مقــدم الطلــب .فــي حالــة عــدم اكتمــال أو عــدم صحــة المعلومــات
المقدمــة فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب أو إذا لــم يتــم ختمــه مــن قبــل الجهــة المســتلمة ،يعتبــر نمــوذج طلــب االكتتــاب الغ ًيــا ،وينبغــي علــى المكتتــب
تحديــد عــدد األســهم التــي يقــوم بالتقــدم لالكتتــاب فيهــا فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب ،بحيــث يكــون إجمالــي مبلــغ االكتتــاب هــو حاصــل ضــرب عــدد
األســهم المطلــوب االكتتــاب فيهــا بســعر الطــرح البالــغ (●●) ريــال ســعودي للســهم.
لــن يقبــل االكتتــاب بأقــل مــن ( )10أســهم أو بكســور األســهم ،وأي اكتتــاب فــي األســهم فــوق ذلــك ،يجــب أن يكــون بمضاعفــات هــذا الرقــم .فيمــا
يكــون الحــد األقصــى لــكل مكتتــب فــرد هــو مائتــان وخمســون ألــف ( )250.000ســه ًما مــن األســهم المطروحــة.
يجــب تقديــم طلــب االكتتــاب خــال فتــرة الطــرح لألفــراد مرف ًقــا بالمســتندات التاليــة ،حســبما ينطبــق الحــال ،وعلــى الجهــات المســتلمة مطابقــة
الصــور مــع النســخ األصليــة ،ومــن ثــم إعــادة النســخ األصليــة إلــى المكتتــب:
 .أأصل وصورة بطاقة األحوال المدنية (للمكتتب الفرد).
.بأصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة).
 .جأصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة).
 .دأصل وصورة صك الوالية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام).
هـ .أصل وصورة صك الطالق (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة المطلقة السعودية).
و .أصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة األرملة السعودية).
ز .أصل وصورة شهادة الميالد (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة).
تقتصــر الوكالــة علــى أعضــاء العائلــة (اآلبــاء واألبنــاء فقــط) .وفــي حالــة تقديــم نمــوذج طلــب اكتتــاب نيابــة عــن مقــدم الطلــب (اآلبــاء واألبنــاء
فقــط) ،يجــب ذكــر اســم الشــخص الــذي قــام بالتوقيــع نيابــة عــن المكتتــب .ويجــب أن تكــون الوكالــة صــادرة مــن كتابــة العــدل بالنســبة للمكتتبيــن
األفــراد المقيميــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ،أمــا المكتتبــون األفــراد المقيميــن خــارج المملكــة العربيــة الســعودية ،فيجــب توثيــق التوكيــل
مــن خــال الســفارة أو القنصليــة الســعودية فــي الدولــة المعنيــة.
يكتفــى بتعبئــة طلــب اكتتــاب واحــد للمكتــب الرئيســي وأفــراد العائلــة المقيديــن فــي دفتــر العائلــة إذا كان أفــراد العائلــة ســيكتتبون بنفــس عــدد
األســهم التــي يتقــدم المكتتــب الرئيســي بطلبهــا ،ويترتــب علــى ذلــك مــا يلــي:
 .أيتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيسي.
.بتعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.
 .جيحصــل المكتتــب الرئيســي علــى كامــل أربــاح األســهم الموزعــة عــن األســهم المخصصــة للمكتتــب الرئيســي وللمكتتبيــن التابعيــن (فــي حــال
عــدم بيــع األســهم أو نقــل ملكيتهــا).
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يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:
 .أإذا رغب المكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيسي.
.بإذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن المكتتب الرئيسي.
 .جإذا رغبــت الزوجــة أن تكتتــب باســمها وأن تســجل األســهم المخصصــة لحســابها (فعليهــا تعبئــة طلــب اكتتــاب منفصــل خــاص بهــا كمكتتــب
رئيســي) ،وفــي هــذه الحالــة يلغــى أي نمــوذج طلــب اكتتــاب تقــدم بــه زوجهــا نيابــة عنهــا ،ويقــوم البنــك المســتلم بالتعامــل مــع طلــب االكتتــاب
المنفصــل الــذي تقدمــت بــه تلــك الزوجــة.
يحــق للمــرأة الســعودية المطلقــة أو األرملــة التــي لهــا أوالد ُق َّصــر مــن زوج غيــر ســعودي أن تكتتــب بأســمائهم لصالحهــا شــريطة إبــراز مــا يثبــت
أمومتهــا لهــم.
تقبــل فقــط اإلقامــة ســارية المفعــول أثنــاء االكتتــاب العــام األولــي للتعريــف بالتابعيــن غيــر الســعوديين ،ولــن تقبــل جــوازات الســفر أو شــهادات
الميــاد .ويمكــن تضميــن التابعيــن غيــر الســعوديين كتابعيــن فقــط مــع أمهاتهــم ،وال يمكنهــم االكتتــاب كمكتتبيــن رئيســيين .والعمــر األقصــى للتابعين
غيــر الســعوديين الــذي يتــم تضمينهــم مــع أمهاتهــم هــو  18عا ًمــا ،وأيــة وثائــق صــادرة مــن أي حكومــة أجنبيــة يجــب أن يتــم تصديقهــا مــن قبــل
ســفارة أو قنصليــة المملكــة فــي تلــك الدولــة.
يوافــق كل متقــدم بطلــب علــى االكتتــاب فــي األســهم المحــددة فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب الــذي قدمــه وشــرائها بمبلــغ يعــادل عــدد األســهم المتقــدم
بطلبهــا مضرو ًبــا بســعر االكتتــاب البالــغ (●●) ريــال ســعودي للســهم .ويعتبــر كل مكتتــب أنــه قــد تملــك عــدد األســهم المخصصــة لــه عنــد تحقــق
الشــروط التاليــة:
 .أتسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المتقدم بطلب االكتتاب.
.بتسديد كامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.
يجــب أن يتــم دفــع إجمالــي قيمــة أســهم الطــرح بالكامــل لفــروع الجهــات المســتلمة مــن خــال اإليــداع فــي حســاب المكتتــب لــدى الجهــة المســتلمة
الــذي يتــم فيــه تقديــم طلــب االكتتــاب.
إذا كان أي نمــوذج طلــب اكتتــاب غيــر مطابــق لشــروط وأحــكام االكتتــاب ،يكــون للشــركة الحــق فــي رفــض هــذا الطلــب كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،ويقــر المتقــدم
بالطلــب بموافقتــه علــى أي عــدد مــن األســهم ســيتم تخصيصهــا لــه ،إال إذا تجــاوز عــدد األســهم المخصصــة لــه عــدد األســهم الــذي تقــدم لالكتتــاب
به .

 5-17تخصيص األسهم ورد الفائض
ســيقوم مديــر االكتتــاب والجهــات المســتلمة بفتــح حســاب أمانــة تتــم تســميته («حســاب الطــرح لالكتتــاب العــام») ،ويجــب علــى كل جهــة مســتلمة أن
تــودع المبالــغ التــي قامــت بتحصيلهــا مــن المكتتبيــن فــي حســاب األمانــة المذكــور.
وســيتم اإلعــان عــن التخصيــص النهائــي فــي يــوم ١٤٤٣/08/28هـــ (الموافــق ٢٠٢٢/03/31م) ورد فائــض االكتتــاب ،إن وجــد ،فــي موعــد أقصــاه
١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م)

 6-17تخصيص األسهم للمؤسسات المكتتبة
ســيتم تخصيــص أســهم الطــرح بشــكل نهائــي للمؤسســات المكتتبــة حســبما تــراه الشــركة مناسـ ًبا بالتشــاور مــع مديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات
والمستشــار المالــي بعــد االنتهــاء مــن تخصيــص شــريحة المكتتبــون األفــراد .ويبلــغ عــدد أســهم الطــرح التــي ســيتم تخصيصهــا مبدئيـاً للمؤسســات
المكتتبــة ( )30.000.000ســهم تمثــل نســبة  ٪100مــن إجمالــي عــدد أســهم الطــرح .علمـاً بأنــه فــي حالــة وجــود طلــب ٍ
كاف مــن قبــل المكتتبيــن
األفــراد ،يحــق لمديــر االكتتــاب تخفيــض عــدد أســهم الطــرح المخصصــة للجهــات المشــاركة إلــى ( )27.00.000ســهم تمثــل مــا نســبته  ٪90مــن
إجمالــي أســهم الطــرح بعــد إتمــام عمليــة اكتتــاب األفــراد.
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 7-17تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد
ســيتم تخصيــص بحــد أدنــى عــدد ( )10أســهم عاديــة لــكل مكتتــب فــرد كحــد أدنــى ،وســيتم تخصيــص العــدد المتبقــي مــن األســهم المطروحــة ،إن
وجــدت ،لالكتتــاب علــى شــريحة المكتتبيــن األفــراد علــى أســاس تناســبي بنــا ًء علــى نســبة مــا طلبــه كل مكتتــب فــرد إلــى إجمالــي األســهم المطلــوب
االكتتــاب فيهــا ،ويحتفــظ مديــر االكتتــاب بحقــه فــي زيــادة عــدد األســهم المخصصــة للمكتتبيــن األفــراد إلــى نســبة عشــرة بالمائــة ( )٪10مــن
إجمالــي أســهم الطــرح المطروحــة وخفــض عــدد األســهم المخصصــة للفئــات المشــاركة إلــى نســبة تســعون بالمائــة ( )٪90مــن إجمالــي أســهم
الطــرح المطروحــة ،وإذا تجــاوز عــدد المكتتبيــن األفــراد عــن ثــاث مائــة ألــف ( )300.000مكتت ًبــا ،فــإن الشــركة ال تضمــن تخصيــص الحــد األدنــى
والبالــغ ( )10أســهم لــكل مكتتــب فــرد ،وفــي تلــك الحالــة ،ســيتم التخصيــص وف ًقــا لمــا تقترحــه الشــركة والمستشــار المالــي.
مــن المتوقــع أن يتــم اإلعــان عــن العــدد النهائــي ألســهم الطــرح المخصصــة لــكل مكتتــب فــي يــوم ١٤٤٣/08/28هـــ (الموافــق ٢٠٢٢/03/31م)
باإلضافــة إلــى فائــض االكتتــاب ،إن وجــد ،فــي موعــد أقصــاه يــوم ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـــ (الموافــق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م).
وســتقوم الجهــات المســتلمة بإرســال إشــعارات للمكتتبيــن إلعالمهــم بالعــدد النهائــي ألســهم الطــرح المخصصــة لــكل منهــم مــع المبالــغ التــي ســيتم
اســتردادها .وســوف يتــم إعــادة فائــض االكتتــاب ،إن وجــد ،إلــى المكتتبيــن دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات وســيتم إيداعهــا فــي حســاب المكتتــب
لــدى الجهــة المســتلمة المعنيــة .وســوف يتــم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائــي فــي يــوم ١٤٤٣/08/28هـــ (الموافــق ٢٠٢٢/03/31م) ورد
الفائــض فــي موعــد أقصــاه ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـــ (الموافــق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م) وينبغــي علــى المكتتــب التواصــل مــع فــرع الجهــة المســتلمة التــي قــدم
لديهــا نمــوذج طلــب االكتتــاب فــي حــال رغبتــه فــي الحصــول علــى تفاصيــل إضافيــة.
الحاالت التي يجوز فيها تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج:

 8-17تعليق اإلدراج أو إلغائه
 .أيجوز للهيئة تعليق تداول األوراق المالية المدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناس ًبا .وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.إذا أخفق المصدر إخفا ًقا تراه الهيئة جوهر ًيا في االلتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.إذا لم يسدد المصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.إذا رأت أن ال ُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.عنــد اإلعــان عــن اســتحواذ عكســي ال يتضمــن معلومــات كافيــة بشــأن الصفقــة المقترحــة .وفــي حــال أعلــن المصــدر عــن معلومــات كافيــةتتعلــق بالكيــان المســتهدف ،واقتنعــت الهيئــة ،بعــد إعــان المصــدر ،بأنــه ســتتوافر معلومــات كافيــة متاحــة للجمهــور حــول الصفقــة المقترحــة
لالســتحواذ العكســي ،فللهيئــة اتخــاذ قــرار بعــدم تعليــق التــداول فــي هــذه المرحلــة.
عنــد تســرب معلومــات عــن الصفقــة المقترحــة لالســتحواذ العكســي ،ويتعــذر علــى المصــدر تقييــم وضعــه المالــي بدقــة ويتعــذر عليــه إبــاغالســوق وف ًقــا لذلــك.
.بيخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) السابقة لالعتبارات اآلتية:
معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍكاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماي ًة للمستثمرين.
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. .جتعلق السوق تداول األوراق المالية لل ُمصدر في أي من الحاالت اآلتية:
عنــد عــدم التــزام ال ُمصــدر بالمواعيــد المحــددة لإلفصــاح عــن معلوماتــه الماليــة الدوريــة وفــق متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــةوااللتزامــات المســتمرة إلــى حيــن اإلفصــاح عنهــا.
عنــد تضمــن تقريــر مراجــع الحســابات علــى القوائــم الماليــة لل ُمصــدر رأي معــارض أو امتنــاع عــن إبــداء الــرأي إلــى حيــن إزالــة الــرأيالمعــارض أو االمتنــاع عــن إبــداء الــرأي.
إذا لــم تُســتوف متطلبــات الســيولة المحــددة فــي البابيــن الثانــي والثامــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد مضــي المهلــة التــي تحددهــا الســوقلل ُمصــدر لتصحيــح أوضاعــه مــا لــم توافــق الهيئــة علــى خــاف ذلــك.
-عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية لل ُمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.
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 .ديجــوز للســوق فــي أي وقــت أن تقتــرح علــى الهيئــة تعليــق تــداول أي أوراق ماليــة مدرجــة أو إلغــاء إدراجهــا إذا رأت مــن المرجــح حــدوث ٍأي مــن
الحــاالت الــواردة فــي الفقــرة (أ) الســابقة.
هـ .يجب على ال ُمصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
و .إذا اســتمر تعليــق تــداول األوراق الماليــة مــدة ( )6أشــهر مــن دون أن يتخــذ المصــدر إجــراءات مناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق ،فيجــوز للهيئــة
إلغــاء إدراج األوراق الماليــة للمصــدر.
ز .عنــد إكمــال المصــدر لعمليــة اســتحواذ عكســي .يلغــى إدراج أســهم ال ُمصــدر .وإذا رغــب المصــدر فــي إعــادة إدراج أســهمه .فعليــه تقديــم طلــب
جديــد إلدراج أســهمه وف ًقــا لقواعــد الســوق واســتيفاء المتطلبــات ذات العالقــة المنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات
المســتمرة.
ح .ال تخــل الفقــرات الســابقة بتعليــق التــداول أو إلغــاء اإلدراج الناتــج عــن خســائر الشــركة بنــا ًء علــى اللوائــح التنفيذيــة وقواعــد الســوق ذات
العالقــة.

 9-17اإللغاء االختياري لإلدراج
 .أال يجــوز لمصــدر أٌدرجــت أوراقــه الماليــة فــي الســوق إلغــاء اإلدراج إال بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة ،وللحصــول علــى موافقــة الهيئــة ،يجــب علــى
المصــدر تقديــم طلــب اإللغــاء إلــى الهيئــة مــع تقديــم إشــعار متزامــن للســوق بذلــك ،وأن يشــمل الطلــب المعلومــات اآلتيــة:
األسباب المحددة لطلب اإللغاء.نسخة من اإلفصاح المشار إليه أدناه.نســخة مــن المســتندات ذات العالقــة ونســخة مــن كل وثيقــة مرســلة إلــى المســاهمين ،إذا كان إلغــاء اإلدراج نتيجــة عمليــة اســتحواذ أو أيإجــراء آخــر يتخــذه المصــدر.
أســماء ومعلومــات االتصــال الخاصــة بالمستشــار المالــي والمستشــار القانونــي المعينيــن وف ًقــا لقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــاتالمســتمرة.
.بيجوز للهيئة  -بنا ًء على تقديرها -قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
 .جيجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.
 .دعنــد إلغــاء اإلدراج بنــا ًء علــى طلــب المصــدر ،يجــب علــى المصــدر أن يفصــح للجمهــور عــن ذلــك فــي أقــرب وقــت ممكــن .ويجــب أن يتضمــن
اإلفصــاح علــى األقــل ســبب اإللغــاء وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات المصــدر.

 10-17تعليق التداول المؤقت
 .أيجــوز للمصــدر أن يطلــب مــن الســوق تعليــق تــداول أوراقــه الماليــة مؤق ًتــا عنــد وقــوع حــدث خــال فتــرة التــداول يجــب اإلفصــاح عنــه مــن دون
تأخيــر بموجــب قواعــد الســوق أو لوائحــه التنفيذيــة وال يســتطيع المصــدر تأميــن ســريته حتــى نهايــة فتــرة التــداول .وتقــوم الســوق بتعليــق تــداول
األوراق الماليــة لذلــك المصــدر فــور تلقيهــا للطلــب.
.بعنــد تعليــق التــداول مؤق ًتــا بنــا ًء علــى طلــب المصــدر ،يجــب علــى المصــدر أن يفصــح  -فــي أقــرب وقــت ممكــن – عــن ســبب التعليــق والمــدة
المتوقعــة لــه وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات المصــدر.
 .جيجــوز للهيئــة أن تعلــق التــداول مؤق ًتــا مــن دون طلــب مــن المصــدر عندمــا يكــون لديهــا معلومــات أو تكــون هنــاك ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات
المصــدر وتــرى أن تلــك الظــروف ربمــا تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو تخــل بحمايــة المســتثمرين .ويجــب علــى المصــدر الــذي تخضــع أوراقــه
الماليــة للتعليــق المؤقــت للتــداول االســتمرار فــي االلتــزام بالنظــام ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد الســوق.
 .دللســوق أن تقتــرح علــى الهيئــة ممارســة صالحيتهــا وفــق الفقــرة (ج) الســابقة إذا تبيــن لهــا معلومــات أو ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات المصــدر
ومــن المحتمــل أن تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو فــي حمايــة المســتثمرين.
هـــ .يرفــع التعليــق المؤقــت للتــداول عنــد انتهــاء المــدة المحــددة فــي اإلفصــاح المشــار إليــه فــي الفقــرة (ب) أعــاه ،مــا لــم تــرى الهيئــة أو الســوق
خــاف ذلــك.
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 11-17أحكام متفرقة
 .أيكــون طلــب االكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العالقــة ملزمــة ولمنفعــة أطرافهــا مــن مقدمــي طلبــات االكتتــاب وخلفائهــم
والمتنــازل لصالحهــم ومنفــذي الوصايــا ومديــري التــركات والورثــة .ويشــترط أنــه فيمــا عــدا مــا جــرى النــص عليــه تحديــداً فــي هــذه النشــرة،
ال يتــم التنــازل عــن الطلــب أو عــن أي حقــوق أو مصالــح أو التزامــات ناشــئة عنــه أو التفويــض بهــا ألي مــن األطــراف المشــار إليهــم فــي هــذه
النشــرة دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن الطــرف اآلخــر.
.بتخضــع هــذه التعليمــات والبنــود وأي اســتالم لنمــاذج طلــب االكتتــاب أو العقــود المترتبــة عليهــا ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية وتفســر
وتنفــذ طب ًقــا لهــا.
 .جويخضــع كبــار المســاهمين لفتــرة حظــر مدتهــا ســتة ( )6أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ البــدء فــي تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق ،حيــث يحظــر عليهــم
التصــرف بــأي مــن أســهم الشــركة التــي يملكونهــا .وبعــد انتهــاء فتــرة الحظــر يجــوز لكبــار المســاهمين التصــرف في أســهمهم.
 .دعلــى الرغــم مــن اعتمــاد الهيئــة لهــذه النشــرة ،إال أنــه يجــوز لهــا تعليــق طــرح االكتتــاب هــذا فــي حــال علمــت الشــركة فــي أي وقــت بعــد اعتمــاد
الهيئــة لهــذا االكتتــاب وقبــل الموافقــة علــى إدراج األســهم فــي الســوق بمــا يلــي )1( :وجــود تغيــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي نشــرة
اإلصــدار )2( .ظهــور مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار.
هـــ .تلتــزم الشــركة فــي هــذه الحــاالت بــأن تقــدم إلــى الهيئــة نشــرة تكميليــة ،وف ًقــا لمتطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة
وقواعــد اإلدراج .ويجــب إصــدار النشــرة التكميليــة وإصــدار إعــان بتواريــخ االكتتــاب المعمــول بهــا.
و .تم إصدار هذه النشرة باللغة العربية.

 12-17القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:
 .أقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق 2021/06/08م).
.بموافقة الجمعية العامة على الطرح الصادرة بتاريخ 1442/11/06هـ (الموافق 2021/06/16م).
 .جموافقة البنك المركزي السعودي ( )SAMAالنهائية على الطرح الصادرة بتاريخ 1443/02/09هـ (الموافق 2021/09/16م).
د .موافقة الهيئة على الطرح الصادرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ (الموافق 2021/١٢/٢٩م).
هـ .موافقة مجموعة تداول السعودية «تداول السعودية» على إدراج األسهم.
ويخضــع كبــار المســاهمين لفتــرة الحظــر المعرفــة فــي قســم «ملخــص الطــرح» مــن هــذه النشــرة حيــث يحظــر عليهــم خاللهــا التصــرف بــأي مــن
أســهم الشــركة التــي يملكونهــا .وبعــد انتهــاء فتــرة الحظــر المذكــورة ،يجــوز لكبــار المســاهمين التصــرف فــي أســهمهم.
يحظــر صراحــة توزيــع هــذه النشــرة أو بيــع أســهم الطــرح فــي أي دولــة أخــرى غيــر المملكــة العربيــة الســعودية .كمــا تطلــب الشــركة والمســاهمون
الحاليــون والمستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب مــن مســتلمي هــذه النشــرة التعــرف علــى أيــة قيــود نظاميــة تتعلــق بهــذا االكتتــاب وبيــع أســهم الطــرح
ومراعــاة التقيــد بهــا.

 13-17التعهدات الخاصة باالكتتاب
 1-13-17اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب
بموجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،فإن المكتتب:
يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.يقر بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.يوافق على النظام األساسي للشركة وكافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في هذه النشرة.يعلــن أنــه لــم يســبق لــه وال ألي مــن األفــراد المشــمولين فــي طلــب االكتتــاب التقــدم بطلــب اكتتــاب فــي األســهم ،ويوافــق علــى أن للشــركة الحــقفــي رفــض االكتتــاب المــزدوج.
يعلــن قبولــه األســهم المخصصــة لــه بموجــب طلــب االكتتــاب (فــي حــدود المبلــغ الــذي اكتتــب بــه بحــد أقصــى) وقبولــه كافــة شــروط وتعليمــاتاالكتتــاب الــواردة فــي الطلــب وفــي هــذه النشــرة.
يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.يتعهــد بــأال يتنــازل عــن حقــه بمطالبــة الشــركة والرجــوع إليهــا بــكل ضــرر ينجــم بشــكل مباشــر جــراء احتــواء هــذه النشــرة علــى معلومــاتجوهريــة غيــر صحيحــة أو غيــر كافيــة ،أو نتيجــة إغفــال معلومــات جوهريــة تؤثــر علــى قــرار المكتتــب باالكتتــاب فــي حالــة إضافتهــا فــي النشــرة.

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

296

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

 14-17السوق المالية السعودية (التداول)
تــم تأســيس نظــام تــداول ســنة 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي .وقــد بــدأ تــداول األســهم فــي المملكــة عــام 1990م.
ويبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة والصناديــق العقاريــة المتداولــة فــي ســوق األســهم حتــى تاريخه  200شــركة.
تتــم عمليــة التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ،يغطــي عمليــة التــداول بشــكل متكامــل ابتــدا ًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــا ًء بالتســوية .ويتــم
التــداول يوميـاً علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة  10صباحـاً وحتــى  3عصــراً ،ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر ،أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال
األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة  9:30صباح ـاً وحتــى الســاعة  10:00صباح ـاً ،كمــا يمكــن عمــل قيــود واستفســارات جديــدة ابتــداء مــن
الســاعة  10:00صباحـاً لجلســة االفتتــاح .وقــد وتتغيــر هــذه األوقــات مــن قبــل شــركة الســوق الماليــة الســعودية.
يتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقـاً للســعر .وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أوالً
(وهــي األوامــر المشــتملة علــى أفضــل األســعار) ،وتليهــا األوامــر محــددة الســعر وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا
وفقـاً لتوقيــت اإلدخــال .ويقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت
ووصــات المعلومــات الخاصــة بتــداول ،ويتــم توفيــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل رويتــرز وبلومبــرج.
وتتــم تســوية الصفقــات آلي ـاً خــال اليــوم ،أي أن نقــل ملكيــة األســهم يتــم مباشــرة بعــد تنفيــذ الصفقــة .وبالتالــي ينبغــي علــى مصــدري األســهم
اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات ذات األهميــة للمســتثمرين عبــر نظــام تــداول .وتقــع علــى عاتــق إدارة تــداول مســؤولية مراقبــة الســوق
بصفتهــا مشــغ ً
ال لآلليــة التــي يعمــل مــن خاللهــا الســوق بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.

 15-17شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع)
تأسســت شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة فــي عــام 2016م بموجــب نظــام الشــركات الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 3/بتاريــخ
1437/01/28هـــ ،وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة مملوكــة بالكامــل لشــركة الســوق الماليــة الســعودية برأســمال قــدره ( )400.000.000ريال ســعودي
مقســم إلــى ( )40.000.000ســهم تبلــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية.
ويأتــي ذلــك بعــد موافقــة مجلــس الهيئــة علــى طلــب مجلــس إدارة تــداول بتحويــل مركــز إيــداع األوراق الماليــة إلــى شــركة مســاهمة بمــا يتوافــق مــع
نظــام الســوق الماليــة.
وتتمثــل أنشــطة مركــز اإليــداع باألعمــال المتعلقــة بإيــداع األوراق الماليــة وتســجيل ملكيتهــا ونقلهــا وتســويتها ومقاصتهــا ،وتســجيل أي قيــد مــن
قيــود الملكيــة علــى األوراق الماليــة المودعــة .كذلــك يقــوم مركــز اإليــداع بإيــداع وإدارة ســجالت مصــدري األوراق الماليــة وتنظيــم الجمعيــات
العامــة للمصدريــن بمــا فــي ذلــك خدمــة التصويــت عــن بعــد لتلــك الجمعيــات وتقديــم التقاريــر واإلشــعارات والمعلومــات باإلضافــة إلــى تقديــم أي
خدمــة أخــرى ذات صلــة بأنشــطته يــرى مركــز اإليــداع تقديمهــا وفق ـاً لنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة.

 16-17تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي
يتوقــع البــدء بتــداول أســهم الشــركة بعــد التخصيــص النهائــي لتلــك األســهم ،وإعــان تــداول عــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة .وتعتبــر التواريــخ
واألوقــات المذكــورة فــي هــذه النشــرة تواريــخ مبدئيــة ذكــرت لالســتدالل فقــط ويمكــن تغييرهــا أو تمديدهــا بموافقــة الهيئــة.
وال يمكــن التــداول فــي األســهم المطروحــة إال بعــد اعتمــاد تخصيــص األســهم فــي حســابات المكتتبيــن فــي تــداول ،وبعــد تســجيل الشــركة وإدراج
أســهمها فــي الســوق ،ويحظــر التــداول فــي أســهم الشــركة حظ ـ ًرا تا ًمــا قبــل التــداول الرســمي ،ويتحمــل المكتتبيــن الذيــن يتعاملــون فــي تلــك
األنشــطة المحظــورة مــن التــداول المســؤولية الكاملــة عنهــا ،ولــن تتحمــل الشــركة أيــة مســؤولية قانونيــة فــي هــذه الحالــة.
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 -18المستندات المتاحة للمعاينة
ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي المركــز الرئيســي للشــركة فــي طريــق الملــك عبدالعزيــز ،حــي المربــع ص .ب27072.الريــاض  – 11417المملكــة العربيــة الســعودية ،وذلــك بيــن الســاعة  9:00صباح ـاً وحتــى الســاعة  5:00عصــراً مــن يــوم  ١٤٤٣/٠٧/29هـــ
(الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م) حتى  ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م) على أال تقل تلك الفترة عن  20يوماً قبل نهاية فترة الطرح.
نسخة من إعالن موافقة الهيئة على طرح األسهم.النظام األساسي للشركة وتعديالته ومستندات التأسيس األخرى.السجل التجاري للمصدر.تقرير التقييم للمصدر المعد من قبل المستشار المالي.القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م و2020م وفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــةفــي  30ســبتمبر 2021م
االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة المذكورة في القسم (.)10-12اتفاقية إدارة االكتتاب العام.اتفاقية تعهد تغطية االكتتاب العام.التقاريــر والخطابــات والمســتندات األخــرى ،وتقديــرات القيمــة والبيانــات التــي يعدهــا أي خبيــر ويضمــن أي جــزء منهــا أو اإلشــارة إليهــا فــيهــذه النشــرة.
الموافقات الخطية من قبل:شــركة الريــاض الماليــة (الريــاض كابيتــال) علــى اإلشــارة لهــم فــي هــذه النشــرة كمستشــار المالــي ومديــر ســجل اكتتــاب المؤسســات ومتعهــدالتغطيــة ومديــر االكتتاب؛
مكتب محمد الضبعان للمحاماة واالستشارات القانونية على اإلشارة لهم في هذه النشرة كمستشار قانوني للطرح؛شــركة البصائــر العربيــة لخدمــات التســويق المحــدودة (فورســايت) علــى اإلشــارة لهــم فــي هــذه النشــرة كمستشــارين أبحــاث الســوقوالقطــاع؛
برايس ووترهاوس كوبرز على اإلشارة لهم في هذه النشرة كمستشار العناية المهنية الالزمة المالي؛مراجعي الحسابات كي بي ام جي لالستشارات المهنية على نشر تقارير المراجعة التي أعدوها ضمن هذه النشرة؛تقرير السوق الذي تم إعداده من قبل مستشار أبحاث السوق والقطاع.-مستند موافقة الجمعية ومجلس اإلدارة على الطرح.
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 -19القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني
يحتــوي هــذا القســم علــى القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ  31ديســمبر 2018م ،واإليضاحــات المرفقــة بهــا
والتــي تــم إدراجهــا فــي أجــزاء أخــرى مــن هــذه النشــرة قــد تــم إعدادهــا وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة (« )»IFRSالمعدلــة مــن قبــل البنــك
المركــزي الســعودي ( )SAMAوالقوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة بتاريــخ  31ديســمبر 2019م و 2020م والقوائــم
األوليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو 2021م واإليضاحــات المرفقــة بهــا والتــي تــم إدراجهــا فــي أجــزاء أخــرى مــن
هــذه النشــرة قــد تــم إعدادهــا وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة (« )»IFRSالمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية واإلصــدارات األخــرى
المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين («.)»SOCPA
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
ﻣﻊ
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ

phone
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
ﺻﻔﺤﺔ

ﻓﮭﺮس

۲-۱

ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

۳

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٤

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

٥

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

٦

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ

۷
٤۸-۸

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
)ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۷م )ﻣﻌﺪﻟﺔ (

٤
٥
٦
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۳
۱۲

۷۹٫٦٤۳٫۳۳٤
۳۷٫۹۹۹٫٤۸۰
٥٫۹۱۱٫۲۸٦
۸۹۷٫۲٤۷
۸۹۲٫۸٥۰
٤٫۱۹۰٫۳۲٥٫۳٤۹
۲۹٫۸۱۰٫۲۳٦
۲٫۸۲۹٫٦۸٥
٤٫۰٦٥٫۲٦۳
۳٫٥٦۲٫۰۷٦
٤٫۳۳٥٫۹۳٦٫۸۰٦

۲٥٫۰۸٦٫٤۷۸
۳۲٫۸۳۱٫٦٤٦
۱۱٫۷٥٦٫۰۰۰
۱٫۰۳۱٫۳٥۸
۸۹۲٫۸٥۰
٤٫۱۸۱٫۷۳۲٫۲٦۸
۳۲٫٤۳۷٫۳۱٥
۱٫۰۷۹٫٦۸٥
٤٫٥۹۹٫۰٥۰
٤٫٦۲۹٫٦۰۱
٤٫۲۹٦٫۰۷٦٫۲٥۱

۱٤
۱٥

۳۰٫۹۳۷٫۹۰۱
٦٫٥۰۷٫٤٦۹
۷٫۷۷۸٫٥٤۹
۳٦٫٤۱۳٫۸۹٦
۲٫۸۲٤٫۲۳۸٫۱٦۱
۸٫٥۹۰٫۳۱٦
۲٫۹۱٤٫٤٦٦٫۲۹۲

إﯾﻀﺎح

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪ و ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ ،ﺻﺎﻓﻲ
أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء ﻋﻘﻮد ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻋﻘﺎرات أﺧﺮى
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
دﻓﻌﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

۱٦
۱۷
۱۸٬۳۱

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
رأس اﻟﻤﺎل
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﺎم
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

۱۹
۲۰
۲۰
۱۸
۳۱

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹٥٫٦۸۷٫٦٤٤
----٤۰٦٫۹۷۰
۳٤٥٫۳۷٥٫۹۰۰
۱٫٤٤۱٫٤۷۰٫٥۱٤
٤٫۳٥٥٫۹۳٦٫۸۰٦

۱٫۷٥٥٫۸۱٦
٥٫۸٤۱٫٤۲۹
۱۱٫٦۰٤٫۲۲۹
٦٫٦٥٥٫٥۹۱
۲٫۸۲۸٫۱۰۰٫٦۲۰
۷٫۷۲۸٫۰۷۹
۲٫۸٦۱٫٦۸٥٫۷۸۲

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۸٫۱۰۹٫٦۲۸
٤۰٫٦۰٤٫٦٦٦
-----۳۰٥٫٦۷٦٫۱۷٥
۱٫٤۳٤٫۳۹۰٫٤٦۹
٤٫۲۹٦٫۰۷٦٫۲٥۱

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (۱إﻟﻰ ) (۳۲ﺟﺰ ًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
)ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
إﯾﻀﺎﺣﺎت
إﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ
أﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺎت ،ﺻﺎﻓﻲ
إﯾﺮادات أﺗﻌﺎب طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
إﯾﺮادات أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ رﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﻧﻔﻘﺎت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﯾﺔ وﻋﻤﻮﻣﯿﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﯿﻊ وﺗﺴﻮﯾﻖ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

۲۱

۱۷
۲۳, ۳۱
٥, ۹
۲۲

۲۰۱۸م

۲۰۱۷م )ﻣﻌﺪﻟﺔ(

۳۰۲٫۰٥۸٫۰٦٦
۱۰٫۱٥٦٫۳۰۳
۲٫۹۳۱٫۸٤۸
۲۳۸٫٤۷۲
۳۱٥٫۳۸٤٫٦۸۹

۲۷۲٫٥۷۳٫۷٦۰
۱۱٫٥٦٦٫٦۳۷
٤٫٤۰۷٫۲۹۲
۱٫۰۸۲٫۰٥٤
۲۸۹٫٦۲۹٫۷٤۳

)(۱۳۱٫٦۹۹٫۸۰۱
)(٥۰٫٦۹۲٫۲۹٥
)(۳۲٫۱۸۸٫۹٦٥
)(۲٥٫۰۲۳٫٤٦٦
۷٥٫۷۸۰٫۱٦۲

)(۱۱۹٫۳۳۸٫٤٦۸
)(٤٥٫۰۱۹٫٦۹٦
)(۱٫٤٦۱٫۰٥٦
)(۲٤٫۱۲۱٫۸۸۸
۹۹٫٦۸۸٫٦۳٥

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (۱إﻟﻰ ) (۳۲ﺟﺰ ًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
)ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
إﯾﻀﺎح

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ
اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

۱۸

۲۰۱۸م

۲۰۱۷م )ﻣﻌﺪﻟﺔ(

۷٥٬۷۸۰٬۱٦۲

۹۹٬٦۸۸٬٦۳٥

٤۰٦٫۹۷۰
۷٦٬۱۸۷٬۱۳۲

-۹۹٬٦۸۸٬٦۳٥

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (۱إﻟﻰ ) (۳۲ﺟﺰ ًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ – ﻣﻌﺪل
اﺛﺮ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ رﻗﻢ  ۹ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ۲۰۱۸/۱/۱
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ – ﻣﻌﺪل
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة
اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ  ۱۹اﯾﻀﺎح
)(۱۸
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ  -ﻣﻌﺪل
اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ  -ﻣﻌﺪل
اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ  -ﻣﻌﺪل

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
)ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(

---

---

---

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
۱٬٤۳٤٬۳۹۰٬٤٦۹
۳۰٥٬٦۷٦٬۱۷٥
)(۳۲٬٥۹۹٬۲۲۰

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
۱٬۳٤۲٬۸٥٤٬۲۹۱

٤۳٤٬۱٤٥٬۲۲٥

)(۱٬٤۹٥٬۹۰۱
٤۳۲٬٦٤۹٬۳۲٤
)(۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۹۹٬٦۸۸٬٦۳٥
)(۲۰٬۰۰٥٬۲۲۸
)(٦٬٦٥٦٬٥٥٦
۳۰٥٬٦۷٦٬۱۷٥

۱٬٤۰۱٬۷۹۱٬۲٤۹
۷٥٬۷۸۰٬۱٦۲
٤۰٦٬۹۷۰
۷٦٬۱۸۷٬۱۳۲
--)(۳٦٬٥۰۷٬۸٦۷
۱٬٤٤۱٬٤۷۰٬٥۱٤

)(۳۲٬٥۹۹٬۲۲۰

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻣﻦ
أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة
إﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻋﺎم
إﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
رأس اﻟﻤﺎل
إﯾﻀﺎح
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
--- ٤۰٬٦۰٤٬٦٦٦ ۸۸٬۱۰۹٬٦۲۸ ۱,۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

أ۳
---

--

--

--

--

)(۱٬٤۹٥٬۹۰۱
۱٬۳٤۱٬۳٥۸٬۳۹۰
-۹۹٬٦۸۸٬٦۳٥
-)(٦٬٦٥٦٬٥٥٦
۱٬٤۳٤٬۳۹۰٬٤٦۹

۲۷۳٬۰۷٦٬۹٥٥
--- ٤۰٬٦۰٤٬٦٦٦ ۸۸٬۱۰۹٬٦۲۸ ۱,۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۷٥٬۷۸۰٬۱٦۲
-----٤۰٦٬۹۷۰
---- ۱۸
۷٥٬۷۸۰٬۱٦۲
٤۰٦٬۹۷۰
--٤۰٬٦۰٤٬٦٦٦
)-- (٤۰٬٦۰٤٬٦٦٦
--- ۳iii ,۲۰
)(۷٬٥۷۸٬۰۱٦
--- ۷٬٥۷۸٬۰۱٦
-- ۲۰
)(۳٦٬٥۰۷٬۸٦۷
----- ۱٦
۳٤٥٬۳۷٥٬۹۰۰
٤۰٦٬۹۷۰
-- ۹٥٬٦۸۷٬٦٤٤ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۷م
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻣﻦ
أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة
إﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ إﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻋﺎم
رأس اﻟﻤﺎل
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
-٥۰٬٦۰۷٬۲۸۰ ٥۸٬۱۰۱٬۷۸٦
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۳۱

۲۰
۱٦

٥۸٬۱۰۱٬۷۸٦
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
-۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
--۳۰٬۰۰۷٬۸٤۲
---۸۸٬۱۰۹٬٦۲۸ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

-٥۰٬٦۰۷٬۲۸۰
----)-- (۱۰٬۰۰۲٬٦۱٤
--٤۰٬٦۰٤٬٦٦٦

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (۱إﻟﻰ رﻗﻢ ) (۳۲ﺟﺰءاً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
) ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
)ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
إﯾﻀﺎح

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻟﻤﻄﺎ ﺑ ﻘ ﺔ ﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻨ ﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗ ﺞ ﻣﻦ أو
اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧ ﺸﻄ ﺔ اﻟﺘ ﺸﻐﯿﻠﯿ ﺔ:

٥٬۹
۱۰
۱۳
۱۲
۱۸,۳۱

ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
إطﻔﺎء أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء ﻋﻘﻮد ﻣﺆﺟﻠﺔ
اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
اطﻔﺎء ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة)/اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ:
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى  ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أرﺻﺪة أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات
ﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة)/اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ:
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
دﻓﻌﺎت ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

۹
۱۰
۱٥
۱٦
۱۸

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺷﺮاء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

۱۳
۱۲

۲۰۱۸م

۲۰۱۷م )ﻣﻌﺪﻟﺔ(

۷٥٬۷۸۰٬۱٦۲

۹۹٬٦۸۸٬٦۳٥

۳۲٬۱۸۸,۹٦٥
۳٬۷٤٦٬۱۷۰
۱٬۰۸۸٬٦٤۸
۱٬٦۸۹٬٦٤۸
۱٬٦۳۸٬۰۳۰

۱٬٤٦۱٬۰٥٦
۳٬۹۰۸٬۷۲۲
۱٬٤٥۲٬۹٥۷
۱٬٥٥۳٬۹٤٤
۱٬٥٤۳٬۰۳۰

)(۱٥٬۲٦۰٬۱۲٦
۱۳٤٬۱۱۱
٥٬۸٤٤٬۷۱٤
)(٦٥٬۰۳۸٬۹۷٤
)(۱٬۱۱۹٬۰۹۱

)(۱٦٬۱۷۰٬٤۰۲
۱۳٤٬۹۸٤
)(٤٬۸۱۳٬۰۰۰
)(۱۹۳٬۳٦۲٬۳٤۰
)(۲٬٥٤۷٬٦۹۳

۲۹٬۱۸۲٬۰۸٥
٦٦٦٬۰٤۰
)(۳٬۸۲٥٬٦۸۰
٦٦٬۷۱٤٬۷۰۲
)(٦٬۷٤۹٬٥٦۲
)(۳٦۸٬۸٤۱
٥۹٬٥۹٦٬۲۹۹

۱٬۰۰۰٬۸۸۳
)(۱٬۰۷٤٬۲۲٤
)(۲٬۹۳٥٬۷۷۹
)(۱۱۰٬۱٥۹٬۲۲۷
)(٦٬٤٤۲٬۷۱۷
)(۲٦۰٬۰۸۳
)(۱۱٦٬۸٦۲٬۰۲۷

)(٥٥٤٬۸٦۱
)(٦۲۲٬۱۲۳
۱٬۱۷٦٬۹۸٤

)(۸٥۲٬٤۹۸
)(۹۲٦٬٤۷۸
)(۱٬۷۷۸٬۹۷٦

۲۸۲٬٤۷۸٬۰۹٤

٥۲۳٬٤۸٤٬۱۱٦

)(۲۸٦٬۳٤۰٬٥٥۳
)(۳٬۸٦۲٬٤٥۹

)(٤۱٤,٤۸٦٬۱۹۳
۱۰۸٬۹۹۷٬۹۲۳

٥٤٬٥٥٦٬۸٥٦
۲٥٬۰۸٦٬٤۷۸
۷۹٬٦٤۳٬۳۳٤
۲۸٦٬٥٥٦٬٦۰۳
۱۲۷٬۲۷۰٬٦۷۱

)(۹٬٦٤۳٬۰۸۰
۳٤٬۷۲۹٬٥٥۸
۲٥٬۰۸٦٬٤۷۸
۲٥۹٬۲۸٦٬۱٦۹
۱۲۲٬٦٤۷٬٥۱٥

۹۳۰٬۰۸٤

۸۳۲٬۷۳۸

۱٬۷٥۰٬۰۰۰

--

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ

۱۷
۱۷

إﺿﺎﻓﺎت ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق
ﺳﺪاد ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﯾﺮادات ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻐﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ:
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻻﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻻﺧﺮى

۱۲٬۱۳

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ ) (۱إﻟﻰ رﻗﻢ ) (۳۲ﺟﺰ ًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
۷
phone

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۱ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ۱۰۱۰۲٤۱۹۳٤ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۲ذو اﻟﺤﺠﺔ ۱٤۲۸ھـ ) اﻟﻤﻮاﻓﻖ ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۰۸م(  .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر رﻗﻢ  ۰۱-۱۰۲۰۳۰۰۷۲٤۲٥ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۳رﺟﺐ ۱٤۳۰ھـ
)اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۱٦ﯾﻮﻟﯿﻮ ۲۰۰۹م( .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ رﻗﻢ/۱٤ :أ
س ھـ ۲۰۱٤۰۳/ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۷رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ ۱٤۳٥ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲۷ﻓﺒﺮاﯾﺮ ۲۰۱٤م( .ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ
ص.ب۲۷۰۷۲ .
اﻟﺮﯾﺎض ۱۱٤۱۷
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺎزل واﻷراﺿﻲ واﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،وﺗﻤﻮﯾﻞ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري وﺗﻤﻮﯾﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة.

 - ۲أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد
أ( اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎ ﺳﺒﯿ ﺔ اﻟﻤﻄﺒ ﻘ ﺔ
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ً "ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ" ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ )" – (۱۲ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ" وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ )" – (۲۱اﻟﺮﺳﻮم" ﺣﺘﻰ اﻵن ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ .وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ رﻗﻢ
 ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱۱أﺑﺮﯾﻞ ۲۰۱۷م وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ )"ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي"( ،ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰﻛﺎة
وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة.

ب( أ ﺳ ﺲ اﻟ ﻘﯿﺎ س واﻟﻌﺮض
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮى.

ج( ﻋﻤﻠ ﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻨ ﺸﺎط
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﺗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﻗﺮب
﷼ ﺳﻌﻮدي.

د( اﻟﺘ ﻘﺪﯾﺮات واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎ ﺳﺒﯿ ﺔ ا ﻟ ﮭﺎﻣ ﺔ
ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت .وﻗﺪ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﮭﻨﯿﺔ واﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻈﺮوف.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات  ،اذا اﺛﺮت ھﺬه
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻘﻂ  ،وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ واﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻌﺎ .
۸
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۲أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
أھﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﮭﺎ اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻷﺣﻜﺎم ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
 ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﻐﯿﺮ ﻧﺸﻄﺔ ) اﯾﻀﺎﺣﺎت . ( ۱۰ ، ٥
 ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ) اﯾﻀﺎح . (۲٦ -ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ )اﯾﻀﺎح . (۱۸

 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
ان اھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :

أوﻻ  :اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟ ﺴﯿﺎ ﺳﯿﺎت ا ﻟﻤﺤﺎ ﺳﺒﯿ ﺔ
ان اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ۲۰۱۷ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻻﺧﺮى ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أدﻧﺎه  .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ أﺛﺮ ﻣﺎدي
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن اﻻﺛﺮ ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ .
إن اﻻﺛﺮ واﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﻌﯿﺎر ﻟﺒﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﻗﺪ ﺗﻢ ﺷﺮﺣﮫ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .

أ -اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ اﻟﺠﺪ ﯾﺪ ة
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ  ۲۰۱۸ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﺒﻌﺖ ﻣﻌﯿﺎرﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪﯾﻦ  ،وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻮﺿﯿﺢ أﺛﺮ اﺗﺒﺎع ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ :

 -۱اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠ ﺘ ﻘﺮ ﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ر ﻗﻢ )  - ( ۱ ٥اﻻﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌ ﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼ ء
اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) " ( ۱٥اﻻﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء " اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﯾﺮادات ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء  .اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ )  ( ۱٥ﺻﺪر ﻓﻲ
ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ  ۲۰۱٤وﺗﻢ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ  ۲۰۱۸وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ  .إن اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ )  (۱٥وﺿﻊ ﻧﻤﻮذج ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء وھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج
ﯾﻠﻐﻲ اﻻرﺷﺎدات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﯾﺮادات  ،واﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮات ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ  .إن اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۱٥أﻧﺸﺄ ﻧﻤﻮذج ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﺟﺪﯾﺪة واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
اﻻﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء  .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) ( ۱٥ﯾﺸﻤﻞ ارﺷﺎدات
اﻛﺜﺮ ھﯿﻜﯿﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) .(۱۸ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﯾﺮادات ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻠﻄﺮﯾﻘﺔ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﺨﺼﯿﺺ اﻻﯾﺮادات ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ )  (۱٥ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

 -۲اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠ ﺘ ﻘﺮ ﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ر ﻗﻢ )  - ( ۹اﻻدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ
اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ )  – ( ۹اﻻدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ  ۲۰۱٤م ﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۸م  .إن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮھﺮي وﻛﺒﯿﺮ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )  – ( ۳۹اﻟﺪوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس  .إن اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺟﺎء ﺑﺘﻐﯿﺮات
أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻰ ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻨﺔ .
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
 -۲اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠ ﺘ ﻘﺮ ﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ر ﻗﻢ )  - ( ۹اﻻدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
إن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ )  ( ۹ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺑﺎﻻﺗﻲ :

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼث ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت اﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس
ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ,واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ,و اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة .ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ,ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ,ﻋﻠﻰ
ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ إدارة اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻨﮭﺎ .إن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۳۹ھﻲ :اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ.
إن اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹اﺳﺘﺒﻘﻰ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ
) (۳۹ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (۳۹ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮات
ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺪدة ﺗﺤﺖ ﺧﯿﺎر اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،ﻓﺈﻧﮫ
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
-

ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد اﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻈﮭﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮد
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮى وﺑﺪون اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻻﺣﻖ ﻟﻼرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ :و
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻛﯿﻒ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹اﻧﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺬﻟﻚ
أدﻧﺎه ﺿﻤﻦ أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ.
إن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا اﻟﻰ أن
اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﯾﺘﺒﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) – (۱۷ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺬﻣﻢ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ( اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد
واﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺻﻮل ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ).(۹

اﻻﻧﺨ ﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹اﺳﺘﺒﺪل ﻧﻤﻮذج " اﻟﺨﺴﺎﺋﺮاﻟﻔﻌﻠﯿﺔ " ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ رﻗﻢ ) (۳۹واﺳﺘﺨﺪم ﻧﻤﻮذج
"ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ".
ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ان ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘﺮوض
واﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻻﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض وﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ) إن وﺟﺪت ( .
إن اﻟﻤﺨﺼﺺ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻻ اذا
ﻛﺎن ھﻨﺎك زﯾﺎدة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺸﺎء اﻻﺻﻞ .اذا ﺣﻘﻖ اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻔﮭﻮم "اﻻﻧﺨﻔﺎض
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮاؤھﺎ أو اﻧﺸﺎؤھﺎ" ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺼﺺ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺧﻼل ﻋﻤﺮ اﻻﺻﻞ .
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﻓﺈن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (۳۹وﯾﺸﺮح ﻛﯿﻒ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) – (۹اﻧﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺬﻟﻚ
ﺿﻤﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة أدﻧﺎه .
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘ ﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ر ﻗﻢ )  ) (۷ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ (
ﻟﻌﻜﺲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (۳۹ﻓﺈن اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۷اﻻﻓﺼﺎح ﺣﻮل اﻻدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ اﺗﺒﺎﻋﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
رﻗﻢ ) (۹ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ .۲۰۱۸
إن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﺗﺸﻤﻞ اﯾﻀﺎﺣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻛﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻻﯾﻀﺎح رﻗﻢ ) .(۳ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ
واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﺣﻮل اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺬﻛﻮرة ﺿﻤﻦ اﯾﻀﺎح رﻗﻢ ).(۳
اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻻرﺻﺪة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ اﻟﻰ اﻻﻗﻔﺎل ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت ),۳
.(۲٥

اﻟﺘﺤﻮل
إن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻓﯿﻤﺎ
ﻋﺪا ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎه :
•

ﻋﺪم ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ .اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺗﺒﺎع
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ  ۲۰۱۸م .

•

وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﻲ  ۲۰۱۷ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹وﺑﺬﻟﻚ
ﻓﮭﻲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ  ۲۰۱۸م ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ). (۹

•

اﻟﺘﻘﯿﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻢ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ:
-

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺿﻤﻨﮫ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .
ﺗﺤﺪﯾﺪ واﻟﻐﺎء اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح
واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺘﺪاول واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ )إن وﺟﺪت( ﻓﺈن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى
اظﮭﺎر اﻻﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﺋﺘﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻻﺧﺮ
ﺳﯿﻨﺸﺄ أو ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .

إﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﺋﺘﻤﺎن
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ). (۹
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
أ .اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ
 .۱ﺗﺼﻨﻒ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻻﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ )(۹
إن اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﯾﻈﮭﺮ أﻧﻮاع اﻟﻘﯿﺎس اﻻﺻﻠﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (۳۹وأﻧﻮاع اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﻷﺻﻮل واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ .۲۰۱۸

اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻨﻔﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﻦ اطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ

اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
اﻻﺳﺎﺳﻲ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻌﯿﺎر ۳۹
اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻌﺪل
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ۹

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر ۹

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ
ﺣﺴﺐ ﻣﻌﯿﺎر ۳۹

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

۲٥٬۰۸٦٬٤۷۸

۲٥٬۰۸٦٬٤۷۸

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

۱٬۰۳۱٬۳٥۸

۱٬۰۳۱٬۳٥۸

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

۸۹۲٬۸٥۰

۸۹۲٬۸٥۰

٤٬۱۸۱٬۷۳۲٬۲٦۸

٤,۱٥۸٬۲۲٥٬۳۸۸

۲۰٬۲٤٤٬۱۰٥

۱۱٬۱٥۱٬۷٦٥

٤٬۲۲۸٬۹۸۷٬۰٥۹

٤٬۱۹٦٬۳۸۷٬۸۳۹

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر ة
اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ  ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ،
ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

اﻻﯾﺠﺎر
اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ

----

اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

۱٬۷٥٥٬۸۱٦

۱٬۷٥٥٬۸۱٦

اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

٥٬۸٤۱٬٤۲۹

٥٬۸٤۱٬٤۲۹

اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻮرق

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

۲٬۸۲۸٬۱۰۰٬٦۲۰

۲٬۸۲۸٬۱۰۰٬٦۲۰

۲٬۸۳٥٬٦۹۷٬۸٦٥

۲٬۸۳٥٬٦۹۷٬۸٦٥

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

* اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۱۷اﻻﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ  .اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﺸﻤﻞ اﺛﺮ اﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ).(۹

۱۲
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
 .۲ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (۳۹اﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻻﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ).(۹
اﻟﺠﺪول ادﻧﺎه ﯾﻮﺿﺢ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (۳۹ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮل ﻷول ﻣﺮة ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ  ۲۰۱۸م .

اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﻣﻦ ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﺎﺟﯿﺮاﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﻐﯿﺮ ﻧﺸﻄﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )(۳۹
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۷

اﻋﺎدة
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ

اﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺎس

اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ
) (۹اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ
۲۰۱۸

٤٬۱۸۱٬۷۳۲٬۲٦۸

--

)(۲۳٬٥۰٦٬۸۸۰

٤٬۱٥۸٬۲۲٥٬۳۸۸

۲۰٬۲٤٤٬۱۰٥

--

)(۹٬۰۹۲٬۳٤۰

۱۱٬۱٥۱٬۷٦٥

٤٬۲۰۱٬۹۷٦٬۳۷۳

--

)(۳۲٬٥۹۹٬۲۲۰

٤٬۱٦۹٬۳۷۷٬۱٥۳

ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪى اﻻﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻋﻼه ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ أو اﻋﺎدة ﻗﯿﺎس ﻋﻨﺪ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﯿﺎر رﻗﻢ ) (۹ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ  ۲۰۱۸م .
 .۳أﺛﺮ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﻋﻠﻰ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎه واﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻻﺧﺮى :
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ، ۲۰۱۷اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
أﺛﺮ اﺗﺒﺎع ا ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ رﻗﻢ ) (۹ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ  – ۲۰۱۸اﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ) ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ (۲۰۱۸

اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة
۳۰٥٬٦۷٦٬۱۷٥
)(۳۲٬٥۹۹٬۲۲۰
۲۷۳٬۰۷٦٬۹٥٥

 .٤اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض واﻟﻤﺴﺠﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗﻢ ) (۳۹اﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ).(۹
 رﺻﯿﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔاﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )(۳۹وﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض وﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) ، (۳۷اﻻﺻﻮل
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ، ۲۰۱۷اﻟﻰ :
 رﺻﯿﺪ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲرﻗﻢ ) (۹ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۸
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ۲۰۱۷اﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗﻢ )(۳۹

اﻋﺎدة
اﻟﺘﺼﻨﯿ
ف

۱۲٬۲۰۳٬۷۷۰

ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
۲٬۱۰۸٬۹۷٥
ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
۱٤٬۳۱۲٬۷٤٥
اﻟﻤﺠﻤﻮع
۱۳
phone

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺎس

 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۸
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
رﻗﻢ )(۹

--

۲۳٬٥۰٦٬۸۸۰

۳٥٬۷۱۰٬٦٥۰

--

۹٬۰۹۲٬۳٤۰

۱۱٬۲۰۱٬۳۱٥

--

۳۲٬٥۹۹٬۲۲۰

٤٦٬۹۱۱٬۹٦٥
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
 .٥اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ۳۱
دﯾﺴﻤﺒﺮ  ۲۰۱۸م
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
اﻻﺧﺮ
اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
۷۹٬٦٤۳٬۳۳٤
۷۹٬٦٤۳٬۳۳٤
-اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
۸۹۷٬۲٤۷
۸۹۷٬۲٤۷
-اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
۸۹۲٬۸٥۰
-۸۹۲٬۸٥۰
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ
٤٬۱۹۰٬۳۲٥٬۳٤۹ ٤٬۱۹۰٬۳۲٥٬۳٤۹
-اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة
۱۲٬۹۷۰٬۰٤٤
۱۲٬۹۷۰٬۰٤٤
--ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺸﻄﺔ
٤٬۲۸٤٬۷۲۸٬۸۲٤ ٤,۲۸۳٬۸۳٥٬۹۷٤
۸۹۲٬۸٥۰
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻮرق
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت

۳۰٬۹۳۷٬۹۰۱
۳۰٬۹۳۷٬۹۰۱
٦٬٥۰۷٬٤٦۹
٦٬٥۰۷٬٤٦۹
۲٬۸۲٤٬۲۳۸٬۱٦۱ ۲٬۸۲٤٬۲۳۸٬۱٦۱
۲٬۸٦۱٬٦۸۳٬٥۳۱ ۲٬۸٦۱٬٦۸۳٬٥۳۱

-----

ب – اﻟ ﺴﯿﺎ ﺳﺎت اﻟﻤﻄﺒ ﻘ ﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲ ۰ ۱ ۸
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ۲۰۱۷م ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أدﻧﺎه .
ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻻﯾﻀﺎح رﻗﻢ )  – ۳أ (  ،ﻓﺈن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ
اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ  ۲۰۱۸م .واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ ﻣﻜﺎن وﺗﻌﺪل أو ﺗﻀﯿﻒ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻨﻈﯿﺮة ﻟﮭﺎ واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۷م .
إن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا اﻟﻰ أن
اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﯾﺘﺒﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) – (۱۷ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺬﻣﻢ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ( اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد
واﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺻﻮل ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ).(۹
 (۱ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻛﺎﻋﺘﺮاف اوﻟﻲ  ،ﺗﺼﻨﻒ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ  :ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة  ،اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ او
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .

۱٤
www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
-

اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻطﻔﺎء اذا ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮطﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ وﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ:
 اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺻﻮل ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ .و وان اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﻄﻲ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﯾﺎم ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎتﻓﻘﻂ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻻﺻﻞ واﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ.
-

اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

ادوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ  :ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف اﻻوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺘﺪاول ،ﻓﺈن
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻧﮭﺎﺋﻲ ان ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ  ،ھﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺗﻢ ﻋﻠﻰ
اﺳﺎس ﻛﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻷھﺪاف ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﯿﮫ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ واﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ
اﻓﻀﻞ طﺮﯾﻘﺔ ادارة اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻰ اﻻدارة  .وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت :
-

-

اﻻھﺪاف واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪد  ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻدارة أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ  ،اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ ،
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻻﺻﻮل او ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﻊ اﻻﺻﻮل.
ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اداء اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ واﺑﻼغ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺬﻟﻚ .
اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ )واﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ( وﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ ادارة ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺪراء اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺜﻼ  :ھﻞ ﯾﺘﻢ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﮭﻢ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ادارﺗﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ
اﺳﺎس اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻜﺮار وﺣﺠﻢ ووﻗﺖ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،اﻻﺳﺒﺎب وراء ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ ﺣﻮل اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﯿﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ وﻟﻜﻦ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻮل ﻛﯿﻒ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﻻدارة اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ.

إن ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ دون اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻓﻀﻞ او أﺳﻮأ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت .واذا
ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻻوﻟﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺻﻠﯿﺔ  ،ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﻐﯿﺮ ﺗﺼﻨﯿﻒ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮذج وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺸﺄة أو
ﻣﺸﺘﺮاة ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ھﻲ ﻓﻘﻂ دﻓﻌﺎت ﻓﺎﺋﺪة وأﺻﻞ
ﻻﻏﺮاض ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ  " ،اﻻﺻﻞ " ھﻮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻻوﻟﻲ  ،و" اﻟﻔﺎﺋﺪة ھﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ
ﻟﻠﻨﻘﺪ  ،ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن  ،وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻘﺮاض اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة
وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺮاض اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻻﺧﺮى ) ﻣﺜﺎل  :ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻدارة ( وﻛﺬﻟﻚ ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ .
ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ھﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﺻﻞ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻻدارة اﻟﺪﯾﻦ  .وھﺬا ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎ اذا ﻛﺎن اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﯾﺤﺘﻮي ﺷﺮطﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺎ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻐﯿﺮ
وﻗﺖ أو ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ  .ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﯿﻢ ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺎﻟﻲ :
•
•
•
•
•

اﻻھﺪاف اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺔ أو وﻗﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ .
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ .
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺘﺮات .
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ )ﻛﺎﻟﺘﺴﻮﯾﺎت دون ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ(.
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪل اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد ) ﻣﺜﺎل  :اﻋﺎدة ﺗﻌﻌﯿﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺸﻜﻞ دوري( .

 (۲ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ
) اﻟ ﺴﯿﺎ ﺳﺎت اﻟ ﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﺒﻞ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ( ۲ ۰ ۱ ۸
ﻗﺒﻞ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،۲۰۱۸ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺠﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
ﻻﺣﻘﺎ  ،ﻓﺈن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة إﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻻرﺑﺎح
واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ  ،أو أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺧﺘﺎرت ﻗﯿﺎس اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .

) اﻟ ﺴﯿﺎ ﺳﺎت اﻟ ﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﻌﺪ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ( ۲ ۰ ۱ ۸
ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة  .اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أي
ﺧﺼﻢ أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻻﻣﻮال ,واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮي.

 (۳اﻻ ﺳﺘﺒﻌﺎد
أ -اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ
ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ او ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﻘﻮق
ﻻﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻮك او ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻣﺎ ﺑﻨﻘﻞ او اﻻﺑﻘﺎء وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻻﺻﻞ وﻻ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ .
ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ )أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة ﻣﻦ
اﻻﺻﻞ ( و ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺎﻟﻲ:

۱٦
www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

320

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
أ( اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ) واﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ أي أﺻﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻧﺎﻗﺼﺎ أي اﻟﺘﺰام ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻔﺘﺮض ( وﻛﺬﻟﻚ :
ب( أﯾﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ أو ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺗﺮاﻛﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح
واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻮاءا ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺤﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺤﺘﻔﻆ
ﺑﺎﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻞ  ،ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻻﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﺧﻠﮭﺎ ﺑﺎﻻﺻﻞ  ،وﯾﺤﺪد ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﺪى
ﺗﻌﺮﯾﻀﮭﺎ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل.

ب -اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ
ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﮭﻲ أو ﺗﻠﺘﻐﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ .

 (٤ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ
 -۱اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اذا ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوط اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﻌﺪل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ  .اذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﺈن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻠﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ  .ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻠﻲ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎده وﯾﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﺧﺴﺎﺋﺮ أوﻣﻜﺎﺳﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد وﯾﺴﺠﻞ اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻼﺻﻞ اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻻ
ﯾﺆدي اﻟﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ  .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﯿﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺴﺠﻞ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺨﺴﺎﺋﺮ او ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ  .اذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ او اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻊ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺧﺮى ﺗﻈﮭﺮ ﻛﺪﺧﻞ
ﻋﻮاﺋﺪ .
 – ۲اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺪل ﺷﺮوطﮭﺎ وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ,
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻔﺄ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ وﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
 – ۳اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

-

اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋ ﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟ ﯿﺮ ا ﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ

-

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟ ﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺤ ﻘ ﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮ ﻓﺎ ة ﻓﻲ ﻋ ﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟ ﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﻐﯿﺮ ﻧ ﺸﻄ ﺔ

ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﺗﻘﯿﺲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ طﻮال ﻋﻤﺮ اﻷﺻﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
ﺗﻤﺜﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪة  ۱۲ﺷﮭﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ أﺣﺪاث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﻼل  ۱۲ﺷﮭﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﻗﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
-

اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ :ﻛﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي
)أي اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ(  .و

-

اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ :ﻛﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة.

إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
إذا ﺗﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ أو أن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺂﺧﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ,وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
-

إذا ﻟﻢ ﺗﺆد ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮد  ،ﻓﺴﯿﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﺴﺎب أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮد ؛ و

-

إذا ﻛﺎﻧﺖ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮد  ،ﻓﺴﯿﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ .ﯾﺘﻢ إدراج
ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف
إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ  ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ .اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ "ﻣﻨﺨﻔﺾ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺎ"  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﺣﺪث واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ .وﺗﺸﻤﻞ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
-

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض أو اﻟﻤﺼﺪر ؛

-

ﺧﺮق اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ أو أﺣﺪاث ﺗﺄﺧﺮ ﺳﺪاد ﺳﺎﺑﻘﺔ ؛

-

إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﺑﺸﺮوط ﻻ ﺗﺮاھﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ ؛

-

إذا أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺪﺧﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻓﻼس أو ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى ؛ و

-

أو اﺧﺘﻔﺎء اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺬي أﻋﯿﺪ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪھﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺿﻌﯿﻔًﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿًﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك دﻟﯿﻞ
ﻋﻠﻰ أن ﺧﻄﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﻋﺮض ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة:
ﻛﺨﺼﻢ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻮل.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
اﻟﺸﻄﺐ
ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻐﯿﺮ
ﻧﺸﻄﺔ )ﺳﻮاء ﺟﺰﺋﯿًﺎ أو ﻛﻠﯿًﺎ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك أي اﺣﺘﻤﺎل واﻗﻌﻲ ﻟﻼﺳﺘﺮداد .وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈن اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺷﻄﺒﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻈﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﺗﺒﺎﻋﺎ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺷﻄﺒﮫ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺪل اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ،ﻓﯿﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺮق أوﻻً ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﻘﯿﺪ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺮدة ﻻﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺮوف اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺨﺎص ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
 – ۳اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﯾﺮاد  /اﻟﻤﺼﺮوف
اﻻﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ
اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ" .ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ" ھﻮ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺨﺼﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ أو اﻹﯾﺼﺎﻻت ﺧﻼل
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺨﻼف اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ  ،ﺗﻘﺪر اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ  ،ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب "ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﯾﺸﻤﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰ ًءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل
اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺰى ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎء أو إﺻﺪار أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ.
ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة واﻟﺪﺧﻞ
"اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة" ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ھﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻋﻨﺪه ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻣﻄﺮو ًﺣﺎ ﻣﻨﮫ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪات ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ زاﺋﺪ أو ﻧﺎﻗﺺ اﻻطﻔﺎء اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷي ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷوﻟﻲ وﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق  ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻷي ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ھﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻷي ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ  ،ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ )ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن اﻷﺻﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﻘﯿﻤﺔ( أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻟﻼﻟﺘﺰام.
وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ  ،ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ .إذا ﻟﻢ ﯾﻌﺪ اﻷﺻﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ  ،ﻓﺴﯿﻌﻮد
ﺣﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ  ،ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻟﻸﺻﻞ .ﻻ ﯾﻌﻮد ﺣﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ إﻟﻰ اﻻﺳﺎس اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  ،ﺣﺘﻰ
إذا ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻸﺻﻞ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ج -اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) ۹ﺗﺎﺑﻊ(
 .۱اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺟﻤﯿﻊ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿًﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ وﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﻻﺣﻘًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺤﺘﻔﻆ
ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق  ،أوﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ )" ، ("FVISأو أﻧﮭﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ )" ("AFSأو ﻏﯿﺮھﺎ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة .ﯾﺘﻢ إطﻔﺎء اﻷﻗﺴﺎط وﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ
وﺗﺆﺧﺬ إﻟﻰ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ  ،ﯾُﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺷﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ .ﯾﺘﻢ
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ وﺳﻨﺪات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو أﻧﮭﺎ اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ وﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ  ،واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ أو اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﺨﺎﺻﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف أو أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ .اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ھﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪھﺎ أو
ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .أي اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﯿﺮ أو طﻮﯾﻞ اﻻﻣﺪ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻠﮫ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﻋﻨﺪ ﺑﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ،ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
 .۲اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭﺮي ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺨﺼﺺ
ﻣﺤﺪد ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ .ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص  ،ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺣﺠﻢ
وﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ
اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣﻮل ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ وﻋﺪم اﻟﺘﺎﻛﺪ ،وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت .ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﺪ
اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ .ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ وأﺣﺪث ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.
 .۳اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف
اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ )أو  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ،ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﮭﺎ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ( ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ أو ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ أو
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺎدي إﻟﻰ طﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻤﺮﯾﺮ ؛ وإﻣﺎ )أ( ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﺰاﯾﺎ اﻷﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ  ،أو )ب( ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﻘﻞ أو اﺣﺘﻔﻈﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ
وﻣﺰاﯾﺎ اﻷﺻﻞ  ،وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻧﻘﻠﺖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ج  -اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) ۹ﺗﺎﺑﻊ(
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ أو دﺧﻠﺖ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻤﺮﯾﺮ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺨﺎطﺮ واﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وإﻟﻰ أي ﻣﺪى .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻨﻘﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﺰاﯾﺎ
اﻻﺻﻮل  ،وﻻ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ  ،ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻷﺻﻞ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﺧﻞ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ  ،ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ أﯾﻀًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﺮﺗﺒﻂ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟاﺻﻮل اﻟﻣﺣوﻟﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﯾﻌﮐس
اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﮐﺔ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺷﺎرﮐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺷﮐل ﺿﻣﺎن ﻋﻟﯽ اﻻﺻﻮل اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
ﺑاﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷﺻﻟﯾﺔ ﻟﻼﺻﻮل وأﻗﺻﯽ ﻣﺑﻟﻎ ﻟﻟﻣﻗﺎﺑﻞ اﻟذي ﯾﻣﮐن أن ﯾطﻟب ﻣن اﻟﺷرﮐﺔ إﻋﺎدة ﺳداده.
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ )أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( إﻻ ﻋﻨﺪ إطﻔﺎءه  ،أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺪ أو إﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺘﮭﺎء ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ.
ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻻﺗﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ )اﻟﻤﺪﯾﻨﻮن( أو
اﻟﻤﺪﻓﻮع )اﻟﺪاﺋﻨﻮن( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ.
د  -اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ذات اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺠﯿﺪ.
ھـ -اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ .اﻹﺟﺎرة ھﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ وﺗﺸﺘﺮي اﻷﺻﻞ ﻟﺘﺄﺟﯿﺮه ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ )اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ(
ووﻋﺪه ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎر اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ.
ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  – ۱۷ﻋﻘﻮد
اﻹﯾﺠﺎر( .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ
اﻟﻤﺆﺟﺮ أواﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ.
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
)ﺷﺮﯾﻚ( وﻓﻘﺎ ً ﻟﺸﺮوط اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق )راﺟﻊ إﯾﻀﺎح رﻗﻢ  (۱۷وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻠﻜﯿﺘﮭﺎ
ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﯿﻂ )ﺷﺮﯾﻚ( ﻛﺄﻣﯿﻦ ﺣﻔﻆ وﻓﻘﺎ ً ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺤﻔﻆ .إن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﯾﻤﺜﻞ ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة ﻣﻊ وﻋﺪ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻗﺴﺎط إﺟﺎرة.
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ،۱۷إن ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ،ﺣﺘﻰ
وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ھـ -اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﯾﺸﻤﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
)ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻹﯾﺠﺎر(  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت إﻻﯾﺠﺎر
وﺗﻜﻠﻔﺔ أﻻﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﺈﯾﺮادات ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ وﻷﻏﺮاض اﻻﻓﺼﺎح  ،ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻤﮭﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ.
اﻹﻋﺘﺮاف
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﮭﺪ اﻷطﺮاف ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أﯾﮭﻤﺎ أﺳﺒﻖ .ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ.
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ھﻮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﯾﺤﻖ ﻓﯿﮫ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ .ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺛﺒﺎت
اﻷوﻟﻲ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺪﺧﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ دوري ﺛﺎﺑﺖ.
و  -اﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت
رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ إﻟﻰ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  .۲۰۱٤ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﯾﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ )ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ( ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن اﻷرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ )ﺻﺎﻓﻲ أي ﻣﺼﺎرﯾﻒ ذات ﺻﻠﺔ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭﺮي.
ز -إﯾﺮادات أﺗﻌﺎب طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ إﯾﺮادات طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺪم اﻟﻌﻤﯿﻞ طﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻢ وﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺆھﻼً ﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ أﺗﻌﺎب اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداد رﺳﻮم طﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺈﯾﺮادات أﺗﻌﺎب طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺼﺎرﯾﻒ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﺳﺘﻼم اﻟﺨﺪﻣﺔ.
ح  -ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮظﻔﯿﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ ھﺬا اﻻﺗﺰام ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ إﻟﺘﺰام ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻌﻤﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ وﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺰﯾﺎدات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺮاﺗﺐ .ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ً ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ .۱۹
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ " ۱۹ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻒ" أن ﻋﻤﻖ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺤﺪد اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻟﺘﺰام .وﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﯿﻖ
ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﯿﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ .راﺟﻊ اﻹﯾﻀﺎح رﻗﻢ
 ۱۸ﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات.

۲۲
www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

326

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ط -اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات
ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻹﺻﻼح واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت .وﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ.
وﯾﺘﻢ إطﻔﺎء اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة أو اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر أﯾﮭﻤﺎ
أﻗﻞ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ھﻲ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ
٪۱۰
٪۲٥
٪۲٥-٪۱۰
٪۳۳٫۳-٪۲٥

ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﺳﯿﺎرات
اﺛﺎث وﻣﻔﺮوﺷﺎت وأدوات ﻣﻜﺘﺒﯿﺔ
ﺣﺎﺳﺐ آﻟﻲ

ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪر ،ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼه ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺎﻓﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺎﺣﺔً ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻷرﺑﺎح /اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،إن وﺟﺪت ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻓﯿﮭﺎ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﻟﮫ ﻋﻤﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪد ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ،إن وﺟﺪت .ﯾﺘﻢ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ھﻮ ﻣﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ.
ي  -اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻷﺧﺮى
ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺎق اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺤﺪدة أو ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮي اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪھﺎ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ أواﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ذات اﻟﺼﻠﺔ أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ أي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﯿﻊ
إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدﯾﺔ .ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ أي اﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.
ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أي اﻧﺨﻔﺎص ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄرﺑﺎح
إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﯿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﯿﮫ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪھﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﺎﻧﺎت  ،ﺣﯿﺜﻤﺎ أﻣﻜﻦ .اﻟﻀﻤﺎن ھﻮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات .إن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد اﻹﻗﺮاض ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  ۹ھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  .۳۹وﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺮدادھﺎ  ،ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻋﻨﺪ اﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺪ وﯾﻌﺎد ﺗﻘﯿﻤﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻤﻜﻦ .
ﺑﻘﺪر اﻻﻣﻜﺎن ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻛﻀﻤﺎن .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات  ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺜﻤﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ك  -اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧﺮى )اﺳﺘﺮداد اﻟﻀﻤﺎن(
ﺗﻈﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺎد اﻣﺘﻼﻛﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  ۹ﻛﻤﺎ
ھﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  .۳۹ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻌﺎد اﺳﺘﻌﺎدﺗﮫ
ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﮫ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أم ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺑﯿﻌﮫ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
إﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﻷﺻﻮل ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎدة أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻷﺻﻠﻲ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺧﯿﺎر أﻓﻀﻞ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( واﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻄﺮو ًﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﯿﻊ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ وﻓﻘًﺎ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ل  -اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻤﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﺤﺪد وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻄﺮو ًﺣﺎ
ﻣﻨﮭﺎ اﻻطﻔﺎء اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ.
اﻹطﻔﺎء:
ﯾﺘﻢ إطﻔﺎء اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻋﻤﺎرھﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام.
ﺗﺘﻜﻮن اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﻋﻤﺮھﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ھﻮ  ٥-۳ﺳﻨﻮات.
م  -اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك إﺷﺎرة إﻟﻰ أن أﺣﺪ اﻷﺻﻮل ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ .ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أي ﻣﺆﺷﺮ أو ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻸﺻﻞ ،ﺗﻘﺪر اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ .اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ ،واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻄﺮو ًﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﯿﻊ وﻗﯿﻤﺘﮫ ﻗﯿﺪ
اﻻﺳﺘﺨﺪام  ،وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻔﺮدي  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ اﻷﺻﻞ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل
اﻷﺧﺮى أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻮل .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد  ،ﯾﺘﻢ
اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺻﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد .ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ
ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎرة
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺧﯿﺮة .ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻜﺲ ﻣﺤﺪودًا ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد  ،وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ  ،ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻻﺳﺘﮭﻼك  ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ن -اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر
) (۱ﺣﯿﺚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ھﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ وﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ،ﻓﺈن ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ إﻧﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر  ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﯾﻠﺰم دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺔ  ،ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ إﯾﺮادات اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ )إن وﺟﺪت(  ،ﻛﻤﺼﺮوف ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘﺪ .
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
) (۲ﺣﯿﺚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ھﻲ اﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ )ﻋﻘﻮد إﺟﺎرة إﺳﻼﻣﯿﺔ(  ،ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر
ﻛﺬﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ وﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺤﺖ "ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ" .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬﻣﻢ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺈﯾﺮادات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت إﯾﺮاد ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة
اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎﻓﻲ  ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ دوري ﺛﺎﺑﺖ.
س -أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء ﻋﻘﻮد ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻒ أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻔﺄ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ(
ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﻤﻮارد وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻢ )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ(.
ﯾﺘﻢ إطﻔﺎء ھﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮة ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
ع -دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻣﺒﺎﻟﻎ دﻓﻌﺎت ورﺳﻮم ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة ﻟﻠﻌﻤﻼء.
ف  -ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﻋﻘﻮد اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وأﺗﻌﺎب اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
ص  -اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﻠﻐﮫ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻮﺛﻮق وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ھﺬا اﻹﻟﺘﺰام وﯾﻤﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻛﯿﺪ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﻟﺘﺰام.
ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻟﺘﻌﻜﺲ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
ق  -ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ اﻹﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت
ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﻟﻺﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم ,واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤھﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻢ إﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻛﺄﺣﺪاث ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺪﻟﺔ وﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻹﻋﺘﻤﺎد/
اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ.
ر  -اﻟﺰﻛﺎة و ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻘﺪرة
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ )"اﻟﮭﯿﺌﺔ"( ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ
اﻟﺪﺧﻞ وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ,وﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺤﺪد وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺰﻛﺎة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي .ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻌﺪل .وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﯾﺔ ﻓﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ
ﺣﯿﻨﺌﺬ إﻗﻔﺎل اﻟﻤﺨﺼﺺ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي وﺗﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺿﻤﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة وﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي رﻗﻢ ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ أﺑﺮﯾﻞ ۲۰۱۷م.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ش -ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ھﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﯾﺠﺎر واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻟﺮواﺗﺐ .ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﺪا اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وإﻻدارﯾﺔ وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ
ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻧﻔﺎق .أﻣﺎ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺟﯿﻠﮭﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﻣﺎﻟﯿﺔ واﺣﺪة
ﻓﯿﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ھﺬه اﻟﻔﺘﺮات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.
ت  -ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ھﻲ ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺴﻮﯾﻖ وﺑﯿﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﻋﻘﻮد إﺟﺎرة( ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻋﻼن  ،ﺻﯿﺎﻧﺔ
اﻟﻤﻮﻗﻊ  ،اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ.
ث  -اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت ذات ﺻﻠﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﺷﻘﯿﻘﺔ واﻟﻤﺪراء وأﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ
واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرس ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪراء أو أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم .ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻼل ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻣﻊ ﻋﺪة
أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
خ  -ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻗﺖ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ
اﻻﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ .ﺗﺪرج اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ.

 - ٤اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
۲۰۱۸
۱۷٬٥۰۰
۷۹٬٦۲٥٬۸۳٤
۷۹٬٦٤۳٬۳۳٤

اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ

 - ٥اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً – ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
أﺗﻌﺎب ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ(
أﺗﻌﺎب ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً )ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺪوﻟﻲ(
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
إﯾﺠﺎر ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﺳﻠﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ وذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
أﺧﺮى
م .ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻮد
)اﺟﺎرة( اﻟﻐﯿﺮ ﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ

۲۰۱۷
۱۷٬٥۰۰
۲٥٬۰٦۸٬۹۷۸
۲٥٬۰۸٦٬٤۷۸

۲۰۱۸
۲٥٬۱۷۱٬۳۱۱
۸٬۳٦٦٬۱۷٤
٤٬٦٦۲٬۸٦٦
۳٬٦۸٦٬۱۸٦
۳٬٤٦۰٬۸۷۲
۱٬۷۲۳٬۰۹٦
۱٬٥۳۷٬٥۰۰
۱٬۰۱۸٬۳٥٦
۸٤۳٬٦۲۱
٥٦۱٬۹۲۲
۱٤٤٬۱۹۹
٤۳٬۰۰۰
٥۱٬۲۱۹٬۱۰۳

۲۰۱۷
۲۲٬۳٥۳٬۰۸۰
-۳٬٦۷۰٬۸۸۱
-۳٬۲۹۳٬۷۰۰
۲٬۰۳٦٬۳۹۲
۲٬۲۱۲٬٥۰۰
۱٬۰۱۸٬۳٥٦
٦۷٦٬۰۷۸
٥٦۱٬۹۸٥
۹٦٬۸۳٥
۳۹٬۱۷۰
۳٥٬۹٥۸٬۹۷۷

)(۱۲٬۲۰۱٬۲٦۷
)(۱٬۰۱۸٬۳٥٦
۳۷٬۹۹۹٬٤۸۰

)(۲٬۰۸۲,۹۷٥
)(۱٬۰۱۸٬۳٥٦
۳۲٬۸۳۱٬٦٤٦

۲٦
www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ٥اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﺗﺼﻨﻒ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻹﺟﺎرة ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻟﻲ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ .۹

 - ٦دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات

ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ ﺷﯿﻜﺎت ﻣﺼﺪﻗﺔ ﺻﺎدرة ﺑﺈﺳﻢ ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻐﺮض ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات ﺑﻌﻘﻮد اﻹﺟﺎرة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ )اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة( واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺰل إﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ .ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬه اﻟﺸﯿﻜﺎت اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺪل وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺻﻚ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻘﻮد اﻹﺟﺎرة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

 -۷اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ " ۲٤إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ" ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ إذا ﻛﺎن ﻷﺣﺪ اﻷطﺮاف اﻟﺤﻖ
ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻓﻲ إﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ .ﺑﺎﻻﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻼطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﻮﺟﮫ اﻹﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﺟﻮھﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .ﻗﺪ ﺗﺒﺮم
اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ﻏﯿﺮ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﮭﺎ وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﮭﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف ﻏﯿﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﺘﺎد ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ .إن ﺷﺮوط ھﺬه اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻗﺪ ﺗﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ ھﺬه اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺴﺎھﻢ
ﻣﺴﺎھﻢ
ﻣﺴﺎھﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻘﯿﻘﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻘﯿﻘﺔ

اﻻﺳـــــﻢ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﻘﺴﯿﻂ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ أﻓﻮاف ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻼﯾﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻗﺮض ﻣﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻢ – اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
ﻗﺮض ﻣﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻢ – ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
أﻋﺒﺎء ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق – اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺗﻜﺎﻓﻞ – ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻼﯾﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
أﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺎت ،ﺻﺎﻓﻲ ) إﯾﻀﺎح (۲۱
اﺗﻌﺎب ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻋﺒﺎء ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
إﯾﺠﺎر ﻣﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻘﯿﻘﺔ
أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء ﻋﻘﻮد ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ) إﯾﻀﺎح (۱۰
أﻋﺒﺎء ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق – ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ

۲۷
phone

+9668001221228
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۲۰۱۸
۲٬۲۱٦٬۹۸۱٬٥۲۹
۱۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰
۱۰۹٬۸۹۸٬٥۰٦
۸٬۲۳٦٬۸٥۷
۱۰٬۱٥٦٬۳۰۳
۱٬۷۲۳٬۰۹٦
٤٬٦٦۲٬۸٦٦
۱,۸۸۲,۰۹۰
۱٬۱۱۹٬۰۹۱
۸٫۷۹٤٫۲۷۳

۲۰۱۷
۲,۳٥۹,۲۹۰,۷۷٤
۱۸۷,٥۰۰,۰۰۰
۱۰٦,٥٦۲,۲۷۰
۱۳٬٤۷۹٬۹۰٦
۱۱٬٥٦٦٬٦۳۷
۲٬۰۳٦٬۳۹۲
۳٬٦۷۰٬۸۸۱
۱٬۸۸۲٬۰۹۰
۲٬٥٤۷٬٦۹۳
٥٦۹٬٥۹۹

۲۰۱۸م
۸۹۷٬۲٤۷
۸۹۷٬۲٤۷

۲۰۱۷م
۱,۰۳۱,۳٥۸
۱٬۰۳۱٬۳٥۸
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۷اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺪراء اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ وﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻵﺧﺮﯾﻦ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ورﺋﯿﺲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ.
۲۰۱۷
۳٬۰۹٥٬٥۹۲
۲۳۹٬۳۷۱
۹۱٦٬۹۰۹
٤٬۲٥۱٬۸۷۲

۲۰۱۸
۳٬۲۱٤٬۹۰۸
۲۷۲٬۹۰۲
۹٦۰٬٤۸٥
٤٬٤٤۸٬۲۹٥

رواﺗﺐ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺑﺪﻻت أﺧﺮى

 - ۸اﻻﺳﺘـﺜـﻤــﺎر
ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ۱/۱۸ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ م ٤۸/ﺑﺘﺎرﯾﺦ ۱٤۳۳/۸/۱۳ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۷ﯾﻮﻟﯿﻮ
۲۰۱۲م أﻧﮫ "وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﺠﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ أو أﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻐﺮض ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ".
ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺎدة  ۱/۱۸ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ،ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۳ﺻﻔﺮ
۱٤۳۹ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲۳أﻛﺘﻮﺑﺮ ۲۰۱۷م ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ۱۰۱۰٦۱۲٤۱٥واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي رﻗﻢ  ۳۸۱۰۰۰۱۲٤۰۷٦ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۳ذو اﻟﺤﺠﺔ ۱٤۳۸ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۱٤ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ۲۰۱۷م.
ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وإﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد أو ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ .ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ  ۷۰۰٫۰۰۰ﺳﮭﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ۱۰﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ .ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ۷۰۰٫۰۰۰ﺳﮭﻢ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .وﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱۷دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۷م ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﺸﺮاء  ۸۹٬۲۸٥ﺳﮭﻤﺎ ً ﺑﻤﺒﻠﻎ  ۱۰﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ۸۹۲٬۸٥۰﷼ ﺳﻌﻮدي.
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ  ، ۲۰۱۸ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  ، ۹اﺧﺘﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻻﺳﮭﻢ ھﺬا
ً
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ .ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،ﻓﺈن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻮھﺮﯾًﺎ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

 - ۹ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺟﺰ أدﻧﺎه:
۲۰۱۸
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻨﺸﻄﺔ
٦٬٥۱٥٬۲۸۰٬٥٤٦
ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺸﻄﺔ
۳۱۷٬٦۹٤٬٤۷۱
٦٬۸۳۲٬۹۷٥٬۰۱۷
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
)(۲٬٥۷٥٬۷٥۰٬۰۰٥
ﯾﺨﺼﻢ :إﯾﺮادات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ
٤٬۲٥۷٬۲۲٥٬۰۱۲
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺨﻔﺎض
)(٦٦٬۸۹۹٬٦٦۳
ﯾﺨﺼﻢ :ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
٤٬۱۹۰٬۳۲٥٬۳٤۹
ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
)(۲٦۲٬٦۹۳٬۱۲۲
ﯾﺨﺼﻢ :اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول
)(٤۰٬۰۹۸٬۹٥۲
ﯾﺨﺼﻢ :ذﻣﻢ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮاﻟﻤﺘﺪاول
۳٬۸۸۷٬٥۳۳٬۲۷٥

۲۰۱۷
٦٬۳٦۳٬۹۹٦٬۹٦۳
۱۹۲٬۱٥۳٬٦۳۹
٦٬٥٥٦٬۱٥۰٬٦۰۲
)(۲٬۳٦۲٬۲۱٤٬٥٦٤
٤٬۱۹۳٬۹۳٦٬۰۳۸
)(۱۲٬۲۰۳٬۷۷۰
٤٬۱۸۱٬۷۳۲٬۲٦۸
)(۲٤۳٬۳٤۱٬۱۹٥
)(۳۰٬۲۸۲٬۹۲۳
۳٬۹۰۸٬۱۰۸٬۱٥۰

ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ  ،اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﯿﺮ  ۲۰۱۸ھﻲ  ٦٬٥۸۷ﻋﻘﺪ
) ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ .(٦٬۲۹۸ : ۲۰۱۷
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۹ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ إﯾﺮاداﺗﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻘﺎرات داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .ﯾﺴﺘﺤﻖ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء أﻓﺮاد .إن ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ )ﻣﺴﺎھﻢ( وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق )إﯾﻀﺎح
 ،(۱۷وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﺑﺈﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﻘﺴﯿﻂ )ﻣﺴﺎھﻢ( ﻛﺄﻣﯿﻦ ﺣﻔﻆ وﻓﻘﺎ ﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺤﻔﻆ.
 ۹٫۱اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ۲۰۱۸ﻣﻮﺿﺤﺔ ادﻧﺎه:
۲۰۱۸
رﺻﯿﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ) ۲۰۱۷ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ
)((۳۹
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة
رﺻﯿﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ) ۲۰۱۸ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ )((۹
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ,ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة

اﻟﻤﺠﻤﻮع
۱۲٬۲۰۳٬۷۷۰
۲۳٬٥۰٦٬۸۸۰
۳٥٬۷۱۰٬٦٥۰
۳۱٬۱۸۹٬۰۱۳
٦٦٬۸۹۹٬٦٦۳

 ۹٫۲اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
) ۱۲ﺷﮭﺮ(
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺤﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
)(۱٬٥۷۳٬۰۹٦
۳٬٥۱۸٬٤٤۸٬٥٤۳
۳٬٥۲۰٬۰۲۱٬٦۳۹

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪي اﻟﺤﯿﺎة
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻏﯿﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
٤٦۹٬۱۹۳٬۹۲۹

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪي اﻟﺤﯿﺎة
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
۲٦۸٬۰۰۹٬٤٤٤

٤٬۲٥۷٬۲۲٥٬۰۱۲

)(۱۰٬۱٦۸٬٦۹۸
٤٥۹٬۰۲٥٬۲۳۱

)(٥٥٬۱٥۷٬۸٦۹
۲۱۲, ۸٥۱, ٥۷٥

)(٦٦٬۸۹۹٬٦٦۳
٤٬۱۹۰٬۳۲٥٬۳٤۹

اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺗﻢ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣﺮﻛﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻟﻲ واﻟﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺿﺎح رﻗﻢ .۲٥
 ۹٫۳ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﺟﺎرة ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺪﻓﻌﺎت
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ

اﻟ ﺴﻨﻮات
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﺳﻨﺘﺎن
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وأﻛﺜﺮ

٦۰۸٬۹۸۳٬٥۳۸
٥٥٦٬۸۰۳٬۲۳۹
٥٤۳٬۲۱۸٬٦۸۸
٥۲۸٬٤۲۲٬۸۳٥
٤٬٥۹٥٬٥٤٦٬۷۱
۷
٦٬۸۳۲٬۹۷٥٬۰۱۷

۲۰۱۸
إﯾﺮادات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
۳۰٦٬۱۹۱٬٤٦٤
۲۸٦٬٥۱۰٬۸۹۰
۲٦٦٬۰۹۹٬۱۰٦
۲٤٥٬٤٤۹٬٤۳۷

۳۰۲٬۷۹۲٬۰۷٤
۲۷۰٬۲۹۲٬۳٤۹
۲۷۷٬۱۱۹٬٥۸۲
۲۸۲٬۹۷۳٬۳۹۸

۲۸٥٬۸۲۷٬۸۸۹
۲٦٥٬٦۰۲٬٥۲۳
۲۷۰٬۲٤۹٬۳۱٥
۲۷٤٬۳۱۷٬۰٦۳

۱٬٤۷۱٬٤۹۹٬۱۰۸

۳٬۱۲٤٬۰٤۷٬٦۰۹

۳٬۰۹۷٬۹۳۹٬۲٤۸

۲٬٥۷٥٬۷٥۰٬۰۰٥

٤٬۲٥۷٬۲۲٥٬۰۱۲

٤٬۱۹۳٬۹۳٦٬۰۳۸

۲۹
phone

+9668001221228

globe

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ

۲۰۱۷
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۹ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺮاض ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻛﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن .وﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺼﻮرة ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م ،ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺸﻄﺔ  ۱۸۳٫۳۱ﻣﻠﯿﻮن
﷼ ﺳﻌﻮدي )۲۰۱۷م ۱۱۱٫٤۷ :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ
 ۲٤۱٫۸ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي )۲۰۱۷م ۱٥٦٫۲ :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( .اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي  ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ.

 - ۱۰أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء ﻋﻘﻮد ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﺗﻤﺜﻞ أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻔﺄ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ )ﻣﺴﺎھﻢ( ﻋﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺸﺄت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﻤﻮارد وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء .ﯾﺘﻢ إطﻔﺎء ھﺬه اﻷﺗﻌﺎب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
۲۰۱۷
۲۰۱۸
۳۲٬٤۳۷٬۳۱٥
أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء ﻋﻘﻮد ﻣﺆﺟﻠﺔ
۲۹٬۸۱۰٬۲۳٦
)(۳٬۱۸۸٬۲۰۳
)(۳٬۱۳۷٬۰۱۱
ﯾﺨﺼﻢ :اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول
۲۹٬۲٤۹٬۱۱۲
۲٦٬٦۷۳٬۲۲٥
اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

۲۰۱۸
۳۲٬٤۳۷٬۳۱٥
۱٬۱۱۹٬۰۹۱
)(۳٬۷٤٦٬۱۷۰
۲۹٬۸۱۰٬۲۳٦

ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ
أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۲۰۱۷
۳۳٬۷۹۸٬۳٤٤
۲٬٥٤۷٬٦۹۳
)(۳٬۹۰۸,۷۲۲
۳۲٬٤۳۷٬۳۱٥

 - ۱۱اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻷﺧﺮى

اﺳﺘﺤﻮذت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
۲۰۱۷
۲۰۱۸
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
۱٬۰۷۹,٦۸٥
۱٬۰۷۹٬٦۸٥
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﺎرﯾﺔ أﺧﺮى
-۱٬۷٥۰٬۰۰۰
۱٬۰۷۹٬٦۸٥
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
۲٬۸۲۹٬٦۸٥

 - ۱۲اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻹطﻔﺎء اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ

۲۰۱۸
۸٬۳٥۰٬۸۸۹
٦۲۲٬۱۲۳
۸٬۹۷۳٬۰۱۲

۲۰۱۷
۷٬٤۲٤٬٤۱۱
۹۲٦٬٤۷۸
۸٬۳٥۰٬۸۸۹

)(۳٬۷۲۱٬۲۸۸
)(۱٬٦۸۹٬٦٤۸
)(٥٬٤۱۰٬۹۳٦
۳٬٥٦۲٬۰۷٦

)(۲٬۱٦۷٬۳٤٤
)(۱٬٥٥۳٬۹٤٤
)(۳٬۷۲۱٬۲۸۸
٤٬٦۲۹٬٦۰۱

۳۰
www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۱۳اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻻﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﻤﺎﻟﮭﺎ واﻟﺘﺮﻗﯿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻘﺎرات
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺎت

٥٬۳٤٤٬۱٥۰
۲٥٬٤۹۷
٥٬۳٦۹٬٦٤۷

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۳٬۲۷٥٬٤۰۱
۳۳۳٬۰۷۱
۳٬٦۰۸٬٤۷۲

اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﺳﯿﺎرات

أﺛﺎث وﻣﻔﺮوﺷﺎت
وﻣﻌﺪات ﻣﻜﺘﺒﯿﺔ

ﺣﺎﺳﺐ آﻟﻲ

أﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٥٬۷٦۷٬٤۰۷
۹٬٤۳۳
٥٬۷۷٦٬۸٤۰

۷٬۸۳٥٬۹۷۰
۲۷۳٬۰۳۱
۸٬۱۰۹٬۰۰۱

۱٥٥,۷٥۱
۲٤٦٬۹۰۰
٤۰۲٬٦٥۱

۱۹٬٥۹۸٬۲۷۹
٥٥٤٬۸٦۱
۲۰٬۱٥۳٬۱٤۰

٤۹٥٬۰۰۱
-٤۹٥٬۰۰۱

٤٬٦۷٦,۸٤۹
۲۱٦٬۱٦۹
٤٬۸۹۳٬۰۱۸

۲٦٦٬٥٦۱
۱۰٦٬۲۹٥
۳۷۲٬۸٥٦

٦٬۷۸۰٬٤۱۸
٤۳۳٬۱۱۳
۷٬۲۱۳٬٥۳۱

----

۱٤٬۹۹۹٬۲۲۹
۱٬۰۸۸٬٦٤۸
۱٦٬۰۸۷٬۸۷۷

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م

۸۸۳٬۸۲۲

۸۹٥٬٤۷۰

٤۰۲٬٦٥۱

ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻘﺎرات
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

ﺳﯿﺎرات

أﺛﺎث وﻣﻔﺮوﺷﺎت
وﻣﻌﺪات ﻣﻜﺘﺒﯿﺔ

ﺣﺎﺳﺐ آﻟﻲ

أﻋﻤﺎل ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٥٬۳۳۱٬٦٥۰

٤۹٥٬۰۰۱

٥٬٦۹۳٬٦۷٥

۷٬۱٦۹٬۰۸۸

۱۹٤٬۱۲٥

۱۸٬۸۸۳٬٥۳۹

۱۲٬٥۰۰
---

----

۳٥۹٬٥۳۱
)(۱۳۷٬۷٥۸
)(۱٤۸٬۰٤۱

٤۸۰٬٤٦۷
-۱۸٦٬٤۱٥

۱٬۹٤٥٬٥٤٦
-)(۱٬۹۸۳٬۹۲۰

۲٬۷۹۸٬۰٤٤
)(۱۳۷٬۷٥۸
)(۱٬۹٤٥٬٥٤٦

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

٥٬۳٤٤٬۱٥۰

٤۹٥٬۰۰۱

٥٬۷٦۷٬٤۰۷

۷٬۸۳٥٬۹۷۰

۱٥٥٬۷٥۱

۱۹٬٥۹۸٬۲۷۹

اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۱٬۷٦۱٬۱۷٥

إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﺤﻮﯾﻼت

۱۲۲٬۱٤٥

٤٬۰٦٥٬۲٦۳

۲٬۷٥۸٬۰٥٦

۱٤۹٬۷٤۹

٤٬٤۹۸٬۸۳۹

٦٬۲۷۷٬۳۸٦

--

۱۳٬٦۸٤٬۰۳۰

٥۱۷٬۳٤٥

۱۱٦٬۸۱۲

۳۱٥٬۷٦۸

٥۰۳٬۰۳۲

--

۱٬٤٥۲٬۹٥۷

--

--

)(۱۳۷٬۷٥۸

--

--

)(۱۳۷٬۷٥۸

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۳٬۲۷٥٬٤۰۱

۲٦٦٬٥٦۱

٤٬٦۷٦٬۸٤۹

٦٬۷۸۰٬٤۱۸

--

۱٤٬۹۹۹٬۲۲۹

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۷م

۲٬۰٦۸٬۷٤۹

اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات

۱٬۰۹۰٬٥٥۸

۲۲۸٬٤٤۰

۳۱
phone

+9668001221228

globe
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۱٬۰٥٥٬٥٥۲

۱٥٥٬۷٥۱

٤٬٥۹۹٬۰٥۰
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۱٤ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﻓﻲ  ۸أﺑﺮﯾﻞ  ، ۲۰۱۸أﺑﺮﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮاء ﻋﻘﺎرات ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة
اﻻﺳﻜﺎن واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ )إﺟﺎرة( ﻣﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﯾﺪون اﻣﺘﻼك اﻟﻤﻨﺎزل .ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ  ،ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻤﺠﺮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ
اﻟﺼﻚ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ، ۲۰۱۸ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻮزارة اﻻﺳﻜﺎن ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ۲۲٫٥۹
ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  :۲۰۱۷ﻻ ﺷﻲء( .ﯾﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ
ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﺻﻜﻮك اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

 - ۱٥ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

۲۰۱۸
٥٬۳٥۷٬۱۸٦
۲۹٦٬۲٥٥
٤۰٤٬۲۷۹
۳۳٬۸٤۰
٤۱٥٬۹۰۹
٦٬٥۰۷٬٤٦۹

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮظﻔﯿﻦ
أﺗﻌﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ
أﺗﻌﺎب وﺳﺎطﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
أﺧﺮى
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

۲۰۱۷
٤٬۱۹۱٬۹۷۸
٥۹٥٬۰۰۰
٤٤٤٬۸۰۰
۲٦٦٬٦۳۷
۳٤۳٬۰۱٤
٥٬۸٤۱٬٤۲۹

 - ۱٦ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ.
ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب رﺳﻮم ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %۲۰ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م:
۲۰۱۸
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
٦٬٦٥٥٬٥۹۱
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
٥٬۹۸٦٬٦۳۳
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
۲٥٬۳٦٦٬۸۲۷
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
٥٬۰٦۰٬٤۳٦
ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
۹۳٬۹۷۱
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
)(٦٬۷٤۹٬٥٦۲
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
۳٦٬٤۱۳٬۸۹٦

۲۰۱۷
٦٬٤٤۱٬۷٥۲
۲٬۰٤۸٬۷۷۱
-٤٬٦۰۷٬۷۸٥
-)(٦٬٤٤۲٬۷۱۷
٦٬٦٥٥٬٥۹۱

ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻗﺮاراﺗﮭﺎ اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ واﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ ۲۰۰۸م ﺣﺘﻰ ۲۰۱۷م.
اﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ۲۰۱٤م ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ ۲۰۰۸م ﺣﺘﻰ ۲۰۱۱م
ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت زﻛﻮﯾﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٤٥٬٦۳۸٬۷۰۱﷼ ﺳﻌﻮدي .وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻋﺘﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ.
ﻧﺘﺞ ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻋﻜﺲ اﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء
اﻟﺰﻛﻮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .اﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ۲۰۱۷م اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ ۲۰۱۲م ﺣﺘﻰ ۲۰۱٥م ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 ۸۰٬٥۹۰٬٦۱٤﷼ ﺳﻌﻮدي ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻋﺘﺮاﺿﺎ آﺧﺮ ﺿﺪ ھﺬا اﻟﺮﺑﻂ أﯾﻀًﺎ.

۳۲
www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۱٦ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ  ۲۰۱۹ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﺗﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ  ۲۰۱٤اﻟﻲ  ۲۰۱۷وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم  .۲۰۱۸واﻓﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ووﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﻓﻲ  ۲۱ﻓﺒﺮاﯾﺮ  ۲۰۱۹وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة ھﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ وﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮوط اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ:
أ( ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ  ۲۰۱٤إﻟﻰ  ، ۲۰۱۷ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺰﻛﺎة ﺑﻤﺒﻠﻎ  ۲٥٫۳۷ﻣﻠﯿﻮن ﷼
ﺳﻌﻮدي ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
• دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﺪرھﺎ  ٥٫۰۷ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي )(%۲۰
• ﺧﻤﺲ دﻓﻌﺎت ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ٤٫۰٦ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻓﻲ ﻛﻞ  ۱دﯾﺴﻤﺒﺮ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ  ۲۰۱۹إﻟﻰ .۲۰۲۳
ب( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ، ۲۰۱۸ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺰﻛﺎة ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٥٫۹۹ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ  ۲۰۰۸إﻟﻰ  ، ۲۰۱۳ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ وﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ
اﻟﺪﺧﻞ.
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ
اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﻦ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ
ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
اﻟﻤﻌﺎد إﺿﺎﻓﺘﮭﺎ ﻟﻠﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ

ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ )(٪۲۰

۲۰۱۸
۱۱۰٬٤۸۹٬۸۱۳
۲۳٬۲۰۲٬۸٦۰
۲٬۲۲۷٬۰٤۹

۲۰۱۷
۱۰۳٬۷۳٥٬۲۲۷
۲۱٬۷۸٤٬۳۹۸
۱٬٦۳۸٬۰۷۷

)(۱۲۷٬۷۲۸

)(۳۸۳٬٥٤۸

۲٥٬۳۰۲٬۱۸۱

۲۳٬۰۳۸٬۹۲٦

٥٬۰٦۰٬٤۳٦

٤٬٦۰۷٬۷۸٥

 - ۱۷ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق
۲۰۱۸
٦٤۳٬٦۷۷٬۹۳۸
۲٬۱۷۳٬۰۸۲٬۱۲۹
۲٬۸۱٦٬۷٦۰٬۰٦۷
۷٬٤۷۸٬۰۹٤
۲٬۸۲٤٬۲۳۸٬۱٦۱

اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت
اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
أﺗﻌﺎب ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ

۲۰۱۷
۲۹۸٬۲۹٦٬٦۰٦
۲٬٥۲٦٬۱۳٥٬۲٦۷
۲٬۸۲٤٬٤۳۱٬۸۷۳
۳٬٦٦۸٬۷٤۷
۲٬۸۲۸٬۱۰۰٬٦۲۰

ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻮرق ﻣﻦ " اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ )ﻣﺴﺎھﻢ( ووﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ )ﻣﺴﺎھﻢ( وﺑﻨﻚ
اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺪوﻟﻲ " ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ .إن ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺴﻨﺪات ﻷﻣﺮ وﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎرات وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻟﺘﻐﻄﻲ
 ٪۱۰٥ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ۲٬۲۱٦٬۹۸۱٬٥۲۸﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ .ﺗﺤﻤﻞ ھﺬه اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻧﻔﻘﺎت
ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﺳﺎﯾﺒﻮر ) ٦ﺷﮭﻮر( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﺳﻨﻮي  .٪۲ﯾﺘﻢ ﺳﺪاد ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻲ أﻗﺴﺎط ﻧﺼﻒ
ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﻊ  ٪۸۰اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ.
ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﯾﻀﺎ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﺮاﺑﺤﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ۲۰۱٥م ﻟﻤﺪة  ٥ﺳﻨﻮات ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺪد ٪۲۰
ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻋﻠﻰ  ۱۰أﻗﺴﺎط ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ وﯾﺴﺪد اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ  ٪۸۰ﻛﺪﻓﻌﺔ أﺧﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ.
إن ھﺬه اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻷﻣﺮ وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻟﺘﻐﻄﻲ  ٪۱۲۰ﻣﻦ
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻠﻐﺖ  ٥۰۳٬۷۰۷٬۹٦۰﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ .وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﺎﯾﺒﻮر )٦
ﺷﮭﻮر( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪۱٫۹٥ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻻوﻟﻲ و  ٪۲٫۰۰ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ .
۳۳
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۱۷ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق ) ﯾﺘﺒﻊ (
أﯾﻀﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪة  ۸ﺳﻨﻮات ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺳﻨﺔ .إن اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ٥۰ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ) ۱۸۷٫٥ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻷﻣﺮ وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻟﺘﻐﻄﻲ  ٪۱۲۰ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ .ﺳﯿﺘﻢ ﺳﺪاد ھﺬه اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻋﻠﻰ  ۱۲ﻗﺴﻂ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي
ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ .ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﻤﻌﺪل ﻻﯾﺒﻮر ) ٦ﺷﮭﻮر( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ .٪۲٫٤٦
ﺑﻠﻎ رﺻﯿﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﺒﻠﻎ  ۲٬۲۱٦٬۹۸۱٬٥۲۸﷼ ﺳﻌﻮدي )۲۰۱۷م ۲٬۳٥۹٬۲۹۰٬۷۷٤ :﷼
ﺳﻌﻮدي( وﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺪوﻟﻲ  ٤۱۹٬۷٥٦٬٦۳۳﷼ ﺳﻌﻮدي )۲۰۱۷م ۲۸۱٬۳۰۹٬۸٤٦ :﷼ ﺳﻌﻮدي( وﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ  ۱۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌﻮدي )۲۰۱۷م ۱۸۷٬٥۰۰٬٥۰۰ :﷼ ﺳﻌﻮدي(,
ﺗﻢ ﻗﯿﺪ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺧﻼل ۲۰۱۸م ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

۲۰۱۸
۱۰۹٬۸۹۸٬٥۰٦
۱۲٬٦۷٤٬۹۷٦
۹٬۱۲٦٬۳۱۹
۱۳۱٬٦۹۹٬۸۰۱

ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻮرق ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻮرق ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻮرق ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ

۲۰۱۷
۱۰٦٬٥٦۲٬۲۷۰
۱۲٬۲۰٦٬٥۹۹
٥٦۹٬٥۹۹
۱۱۹٬۳۳۸٬٤٦۸

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت واﻷرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﯾﻮﻧﯿﻮ ۲۰۲۱م
ﻣﺎرس ۲۰۲۲م
ﯾﻮﻧﯿﻮ ۲۰۲۲م
أﺑﺮﯾﻞ ۲۰۱۹م
أﺑﺮﯾﻞ ۲۰۱۹م
أﻏﺴﻄﺲ ۲۰۲۰م
ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۲۱م
أﻏﺴﻄﺲ ۲۰۲۲م

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ

ﻣﺎﯾﻮ ۲۰۲۰
ﯾﻮﻟﯿﻮ ۲۰۲۳م

ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺪوﻟﻲ

ﯾﻮﻧﯿﻮ ۲۰۲٥م

م اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ

اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت
۲۳۳٬٦۳۷٬۱۲۷
۱۱٬۰٤۰٬٥۸۷
۲٤٤٬٦۷۷٬۷۱٤
٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۳۰٤٬۸۳٥٬۹۳۹
۱۳٬٥٤۸٬۲٦٤
۳۱۸٬۳۸٤٬۲۰۳
٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
٤۲۷٬۳۸۲٬٦٥۱
۱۹٬۳۱۱,۹۷٥
٤٤٦٬٦۹٤٬٦۲٦
٦٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰
-- ۳۹۹٬٦٤۲٬۳۹٦
۳۹۹٬٦٤۲٬۳۹٦
٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
-- ۱۱۹٬۱٦٥٬۸۰۲
۱۱۹٬۱٦٥٬۸۰۲
۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷۰٬٥۲٥٬۰۰۰
۱۳٬۲۹۳٬۲۲٥
۱۸۳٬۸۱۸٬۲۲٥
۲۰٦٬٦۹٦٬۹٦۹
۳۰٦٬۲٤۹٬۹۸۰
۱۷٬٥۰۰٬۰۰۰
۳۲۳٬۷٤۹٬۹۸۰
۳٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٦۰٬٥۷٦٬٤۳۲
۲۰٬۲۷۲٬۱٥۰
۱۸۰٬۸٤۸٬٥۸۲
٤۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٬٦۰۳٬۲۰۷٬۱۲۹ ٦۱۳٬۷۷٤٬۳۹۹ ۲٬۲۱٦٬۹۸۱٬٥۲۸ ۳٬۲٥٦٬٦۹٦٬۹٦۹
۲٥٤٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٥,۷۳٥٬۳۱٥
۲٦۹٬۷۳٥٬۳۱٥
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٤٤٬۰۰۰٬۰۰۰
٦٬۰۲۱٬۳۱۸
۱٥۰٬۰۲۱٬۳۱۸
۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۳۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۱٬۷٥٦٬٦۳۳
٤۱۹٬۷٥٦٬٦۳۳
٤٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷۱٬۸۷٥٬۰۰۰
۱٥٬٦۲٥٬۰۰۰
۱۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰
۱۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰
۲٬۱۷۳٬۰۸۲٬۱۲۹ ٦٥۱٬۱٥٦٬۰۳۲ ۲٬۸۲٤٬۲۳۸٬۱٦۱ ۳٬۸۹٤٬۱۹٦٬۹٦۹

ﺗﻢ ﺟﺪوﻟﺔ ﺳﺪاد ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻮرق ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
۲۰۱۸م
-٦٥۱٬۱٥٦٬۰۳۲
۳۷۸٬٦۸٤٬۸۹۱
۷٦٥٬۳۱۳٬۳۱٤
۸۲٤٬۹٥۸٬۹۲٤
۱٥۷٬۲٥۰٬۰۰۰
۳۱٬۲٥۰٬۰۰۰
۱٥٬٦۲٥٬۰۰۰
۲٬۸۲٤٬۲۳۸٬۱٦۱

اﻟﺴﻨﺔ
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
۲۰۲۰م
۲۰۲۱م
۲۰۲۲م
۲۰۲۳م
۲۰۲٤م
۲۰۲٥م

۲۰۱۷م
۳۰۱٬۹٦٥٬۳٥۳
۸۱۳٬۸۷۹٬٥۷۰
۳٥۲٬٦۸٤٬۸۹۱
٦۱٤٬۳۱۳٬۳۱٤
٦٦۷٬۱۳۲٬٤۹۲
۳۱٬۲٥۰٬۰۰۰
۳۱٬۲٥۰٬۰۰۰
۱٥٬٦۲٥٬۰۰۰
۲٬۸۲۸٬۱۰۰٬٦۲۰
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۱۸ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎدارة "ﺧﻄﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ" ﻟﻤﻮظﻔﯿﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ,۲۰۱۸ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻛﺘﻮاري ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﺪر ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ۸٬٥۹ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي .ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﻛﺘﻮاري اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻟﺘﺰام
ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻻﯾﻀﺎح .۳۱
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
۲۰۱۷
۲۰۱۸
٦٬٤٤٥٬۱٥۰
اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
۷٬۷۲۸٬۰۹۷
۱٬۲۹٦٬٦۱۰
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
۱٬۳۷۹٬۲۸۹
۲٤٦٬٤۲۰
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة
۲٥۸٬۷٤۱
)(۲٦۰٬۰۸۳
اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم )(۳٦۸٬۸٤۱
-اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ  /اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﻟﺘﺰام
)(٤۰٦٬۹۷۰
۷٬۷۲۸٬۰۹۷
اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
۸٬٥۹۰٬۳۱٦
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺘﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻨﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺎس ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮات
اﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﻛﺘﻮاري ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ :
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ
ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎدي

۲۰۱۸
۱٬۳۷۹٬۲۸۹
۲٥۸٬۷٤۱
۱٬٦۳۸٬۰۳۰
)(٤۰٦٬۹۷۰
۱٬۲۳۱٬۰٦۰

۲۰۱۷
۱٬۲۹٦٬٦۱۰
۲٤٦٬٤۲۰
۱٬٥٤۳٬۰۳۰
-۱٬٥٤۳٬۰۳۰

۲۰۱۸
۳۷٥٬۷۰۰
۳۱٬۲۷۰
٤۰٦٬۹۷۰

۲۰۱۷
----

۲۰۱۸
٤٫٥٥%
٥٫۰ %
٦۰

۲۰۱۷
۳٫۱٥%
۳٫٦%
٦۰

ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ ﻣﺸﻮرة اﻹﻛﺘﻮاري وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة واﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.ظ

۳٥
phone

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

339

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۱۸ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة:

۲۰۱۷
۱۰٫٥۱

۲۰۱۸
۹٫۹٦

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻤﺪد اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة
اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ:
۳۹۹٬۸۷٥
اﻟﺴﻨﺔ اﻻوﻟﻲ
٤۷۲٬۳۳۲
٤٦٤٬۱٤۰
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
٥٤۲٬۹٤۲
٥۳۱٬۱۹۸
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
۱٬۰۸۰٬۲۸٥
۱٬۰٤۸٬۰۸۸
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
٦۸٥٬۳۹۳
٦٦٦٬٥۲۰
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
۹۸٦٬۳۲۳
۷٬۰٦۳٬۰۱٦
ﻣﻦ  ٦ال  ۱۰ﺳﻨﻮات
۷٬۷٤۹٬٤٥۳
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷ﻟﻤﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ واﻟﻤﻌﺪل
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟﻮر ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ.
۲۰۱۷
۲۰۱۸
)(٤۰٦٬۹۰۳
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ٪ ۰٫٥ + ،
)(٤۲۸٬۷۳٥
٤۰٦٬۹۰۳
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ٪ ۰٫٥- ،
٤۲۸٬۷۳٥
۲٥٦٬٤۸۷
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ٪ ۰٫٥ + ،
۲۹۸٬۱۲٥
)(۲٥٦٬٤۸۷
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺮاﺗﺐ ٪ ۰٫٥- ،
)(۲۹۸٬۱۲٥

 - ۱۹رأس اﻟﻤﺎل
ﯾﺘﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ واﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ  ۱۰۰ﻣﻠﯿﻮن ﺣﺼﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۱۰﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ
ﺣﺼﺔ ) ۱۰۰ :۲۰۱۷ﻣﻠﯿﻮن ﺳﮭﻢ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۱۰ﻟﻜﻞ ﺣﺼﺔ( .وﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل:
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ
ﺷﺮﻛﺔ دار اﻷرﻛﺎن ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﻘﺴﯿﻂ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺸﻼش
طﺎرق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎرﷲ
ھﺬﻟﻮل ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭﺬﻟﻮل
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺸﻼش
ﺷﺮﻛﺔ إﻧﻤﺎء اﻟﻤﺪاﺋﻦ
ﺷﺮﻛﺔ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺨﻠﯿﺞ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ
٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰
۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۸٫۰۰۰٫۰۰۰
٦٫۰۰۰٫۰۰۰
٦٫۰۰۰٫۰۰۰
٥٫۰۰۰٫۰۰۰
٥٫۰۰۰٫۰۰۰
٤٫۰۰۰٫۰۰۰
۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

رأس اﻟﻤﺎل
٤۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰
٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰
٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰
٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰
٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 - ۲۰اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  ٪۱۰ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻠﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺣﺘﻰ
ﯾﺼﻞ ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ  ٪۳۰ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل .ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎح ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.ﻓﻲ  ۲۷رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ۱٤۳۸
ھـ  ،اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲٥ﯾﻨﺎﯾﺮ  ، ۲۰۱۷أﺻﺪرت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺗﻌﻤﯿﻤﺎ رﻗ ًﻢ  ، ۳۸۱۰۰۰۰٤٦۳٤۲ﺣﯿﺚ ُ
طﻠﺒﺖ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪۱ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ .ﻟﺬﻟﻚ  ،ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي  ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻛﺎﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ  ٤۰٫٦۰ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ .۲۰۱۷ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ  ، ۲۰۱۸ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ۹
ً
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ﺑﻤﺒﻠﻎ  ۳۲ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي .ﻟذﻟك ﻗررت اﻹدارة إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ھﺬاﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
اﻟزاﺋدة واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ٤۰٫٦۰ﻣﻟﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎم إﻟﯽ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﮐﻣﺎ ﯾظﮭر ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻟﮐﯾﺔ.
۳٦
www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۲۱اﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
أﺑﺮﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ۲۰۱٤م اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﯿﻊ أﺻﻮل ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺒﯿﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﺑﻘﯿﻤﺔ
دﻓﺘﺮﯾﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ۷۰٦٫٥ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ۱٫٤۰٤ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات .وھﺬا ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼث ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۷ﻣﺎرس ۲۰۱٤م و ۲۲ﻣﺎﯾﻮ ۲۰۱٤م و ۲۰ﯾﻮﻟﯿﻮ ۲۰۱٤م ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ .وﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﯿﻊ اﻻﺻﻮل وﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺪول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ واﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺷﮭﺮﯾﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق .اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ  ،ﻻ
ﯾﺠﻮز اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺧﺴﺎرة  /ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ إن وﺟﺪت .ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ  ۲۰۱٤وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ۲۰۱۸ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰٫۱٦ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي
) ۱۱٫٥۷ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ .(۲۰۱۷

 - ۲۲ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﯿﻊ وﺗﺴﻮﯾﻖ
۲۰۱۸
۱۳٬۷۲٥٬۷٥٥
۳٬۷٤٦٬۱۷۰
۲٬۷۹۳٬۲۷۸
۲٬٥٦٤٬۷۹۸
۱٬۹۸۹٬۸٤۰
۲۰۳٬٦۲٥
۲٥٬۰۲۳٬٤٦٦

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ
أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء ﻋﻘﻮد
ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎت وﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ وﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺴﻮﯾﻖ
أﺗﻌﺎب ﺗﻘﯿﯿﻢ
أﺧﺮى

۲۰۱۷
۱۳٬۲۲۸٬۳۰۸
۱٬۹۲۷٬۷٥۰
۲٬۸۰۱٬۸۳۹
۲٬۰۹۱٬۹۳٤
۳٬۹۰۸٬۷۲۲
۱٦۳٬۳۳٥
۲٤٬۱۲۱٬۸۸۸

 - ۲۳ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ
۲۰۱۸
۳٦٬۳۷۷٬٤۰۳
۳٬۲۰۳٬٥۲۱
۲٬۷۷۸٬۲۹٦
۲٬۷٥٤٬۰٦۳
۷۸۰٬۷۸۲
٦٦٦٬۹٤۳
٤٦۰٬۸۹٦
٤۰۲٬٦٤٤
۳٥۱٬۹۱۰
۱۷۹٬۰۲۹
٥۸٬٥٦۸
۲٬٦۷۸٬۲٤۰
٥۰٬٦۹۲٬۲۹٥

رواﺗﺐ وﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻮظﻔﯿﻦ أﺧﺮى
أﺗﻌﺎب اﺳﺘﺸﺎرات
إﺳﺘﮭﻼك وإطﻔﺎء
إﯾﺠﺎر
ﻣﺼﺎرﯾﻒ إﺗﺼﺎﻻت
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺳﻔﺮ
ﻣﺼﺮوف ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺻﯿﺎﻧﺔ وإﺻﻼح
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﻮظﯿﻒ
طﺒﺎﻋﺔ وﻗﺮطﺎﺳﯿﺔ
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎع
أﺧﺮى

۳۷
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۲۰۱۷
۳۰٬۱٥۲٬۱٥۰
۲٬۷۸٥٬٦۳٥
۳٬۰۰٦٬۹۰۱
۲٬۷٦٤٬٦۰۰
۷٥۰٬۷۸۸
٤٦۸٬۸۷۸
-۳٦۲٬٥٥۳
۱۸۲٬۰٤٥
۲۳۱٬٥۰۹
٤٤٬۸۷۰
٤٬۲٦۹٬۷٦۷
٤٥٬۰۱۹٬٦۹٦
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۲٤ﻋﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ – اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ  ۲٬۷٦٤٬٦۰۰﷼ ﺳﻌﻮدي
) ۲٬۷٦٤٬٦۰۰ :۲۰۱۷﷼ ﺳﻌﻮدي( .ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض
وﻓﺮﻋﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺟﺪة واﻟﺪﻣﺎم.
اﻹﯾﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

۲۰۱۷
۲٬۷٦٤٬٦۰۰

۲۰۱۸
۲٬۷٦٤٬٦۰۰

ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك أي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻟﻠﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺘﯿﻦ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ۲۰۱۷و .۲۰۱۸

 - ۲٥إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
إن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﻣﺒﺎدئ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﻗﺎم
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻤﺨﺎطﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ادارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ووﺿﻊ أﺳﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،واﻹطﺎر
واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﻘﯿﻮد .ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻤﺨﺎطﺮ ھﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ادارة ﻗﺮارت اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺨﺎطﺮ
واﻟﺘﻠﺒﯿﻎ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي.

ﻣﺨﺎطﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن

ﺗﺴﯿﻄﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﻄﺮف اﻷول ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺧﺴﺎرة ﻣﺎﻟﯿﺔ .اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﯾﻨﺸﺄ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺜﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻊ أطﺮاف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺤﺪدة ،ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻼطﺮاف اﻻﺧﺮي .ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة
اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ووﺿﻊ ﺣﺪود اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ورﺻﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﺪود .وﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻌرﺿﺎت
اﻟﻔﻌﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣدود ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظﻢ.
ﺗﻨﺸﺄ ﺗﺮﻛﺰات ﻣﺨﺎطﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ أو ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺳﻤﺎت إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺠﻌﻞ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ
ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف .ﺗﺸﯿﺮ ﺗﺮﻛﺰات اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﯿﻦ
أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﯾﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺮاض ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻏﯿﺮ
ﻣﺒﺮر ﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﻊ أﻓﺮاد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ أو أﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪدة.
ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﻟﻤﺪى ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ
ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﺗﻘوم اﻟﺷرﮐﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت وأﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطﺮ ﻟﺗﻌﮐس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺳواق
واﻓﻀﻞ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات.

۳۸
www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۲٥إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
 (۱ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن
أ( ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
.۲۰۱۸

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
م ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
م ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
) ۱۲ﺷﮭﺮ(
۳٬٥۲۰٬۰۲۱٬٦۳۹
)(۱٬٥۷۳٬۰۹٦
۳٬٥۱۸٬٤٤۸٬٥٤۳

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪي اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪي اﻟﺤﯿﺎة
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
اﻟﻐﯿﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
٤٦۹٬۱۹۳٬۹۲۸
)(۱۰٬۱٦۸٬٦۹۸
٤٥۹٬۰۲٥٬۲۳۰

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪي اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
اﻟﻐﯿﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
) ۱۲ﺷﮭﺮ(
------

--

اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

۲٦۸٬۰۰۹٬٤٤٥
)(٥٥٬۱٥۷٬۸٦۹
۲۱۲, ۸٥۱, ٥۷٦

٤٬۲٥۷٬۲۲٥٬۰۱۲
)(٦٦٬۸۹۹٬٦٦۳
٤٬۱۹۰٬۳۲٥٬۳٤۹

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪي اﻟﺤﯿﺎة
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
۲٥٬۱۷۱٬۳۱۱
)(۱۲٬۲۰۱٬۲٦۷

اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
۲٥٬۱۷۱٬۳۱۱
)(۱۲٬۲۰۱٬۲٦۷

۱۲٬۹۷۰٬۰٤٤

۱۲٬۹۷۰٬۰٤٤

ب( اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ  -زﯾﺎدة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻻداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ زاد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ أو ﻣﺠﮭﻮد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري .وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء  ،اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺒﺮاء اﻻﺋﺘﻤﺎن.
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ھﻮ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﺣﺪﺛﺖ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺘﻌﺮض ﻣﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت:
-

اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻻﺻﻞ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ,ﻣﻊ

-

اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻻﺻﻞ ﻋﻨﺪ ھﺬه "اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ" واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻻﻋﺘﺮاف
اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮض ) ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺣﺜﯿﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ(

ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎه:
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :۱ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻷول ﻣﺮة  ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﮐﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺻص ﻣﺑدﺋﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯽ
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪة  ۱۲ﺷﮭﺮا ،ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ۱اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ أﯾﻀﺎ ً ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :۲ﻋﻨﺪﻣﺎ أظﮭﺮت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ  ،ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺼﺎ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪى اﻟﺤﯿﺎة .ﺗﺸﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ أﯾﻀﺎ ً ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﻣﺨﺼ ً
ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .۳
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۲٥إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﺼﺎ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻣرﺣﻟﺔ  :۳ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻟﻲ ھﻨﺎ ﻣﺧﻔﺿﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺎ .وﺗﺴﺠﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼ ً
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة.
 (۲اﻧﺸﺎء ھﯿﻜﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ"
ﺗﻌﺪ اﯾﺎم اﻟﺘﺎﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ھﻲ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﯿﻜﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد .ﺣﯿﺚ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻداء واﻟﺘﻌﺜﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪي اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ،ﺣﯿﺚ ان ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ھﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻹﯾﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻠﻲ ,ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎرھﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﯿﺎﻛﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ.
 (۳ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻗﺪ زادت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي
ﺷﺮوط ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻓﻲ
اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺜﺮ.
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺪ زاد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ إذا  ،ﻋﻠﻲ اﺳﺎس اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ,
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﻜﻢ اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﯿﻦ واﻟﺮﺟﻮع اﻟﻲ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ان اﻣﻜﻦ ،ﻗﺪ ﺗﻘﺮر اﻟﺸﺮﻛﺔ أن اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﺪ زاد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﮭﺎ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻗﺪ ﻻ ﯾﻨﻌﻜﺲ
ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ اﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻛﺪﻋﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺪوث زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺴﺪاد ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳۰ﯾﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﯾﺎم اﻟﻤﻨﻘﻀﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺪد اﻷﯾﺎم ﻣﻨﺬ أﻗﺪم ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻼم اﻟﺪﻓﻊ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﮫ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻮارﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق دون اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أي ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺰﯾﺎدات اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺪورﯾﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ:
-

اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺰﯾﺎدات اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ.

-

ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺻﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﺑﺜﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮ ًﻣﺎ ؛ و

-

ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﻤﺪة  ۱۲ﺷﮭﺮ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻوﻟﻲ( و اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻣﺪي اﻟﺤﯿﺎة )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(.

 (٤اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﻗﺪ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻷداة اﻟﺪﯾﻦ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ظﺮوف اﻟﺴﻮق  ،اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء وﻋﻮاﻣﻞ
أﺧﺮى ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪھﻮر اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ .ﻗﺪ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد أداة اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوطﮭﺎ وﯾﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄداة اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺎد اﻟﺘﻔﻮض ﺑﺸﺎﻧﮭﺎ ﻛﺄداة دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۲٥إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوط اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻻ ﯾﺆدي اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ،ﻓﺈن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻗﺪ زادت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ:
-

اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻻﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ؛ ﻣﻊ

-

اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ واﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ.

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ادت اﻟﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺻﻞ ،ﻓﺈن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻸﺻﻞ ﻗﺪ زادت إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ( ؛

-

ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ.

ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﻗﯿﺖ دﻓﻊ اﻷرﺑﺎح وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄدوات
اﻟﺪﯾﻦ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ،ﯾﻌﻜﺲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻗﺪ أدى إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ أو
اﺳﺘﻌﺎدة ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ .وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﺴﺪاد
ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ.
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  ،ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻹﺛﺒﺎت ﺳﻠﻮك دﻓﻊ وﺳﺪاد ﺟﯿﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ
ﻟﻀﻌﻔﮫ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺎ أو ﺗﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد أو أن ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﻮد ﺑﮫ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة إﻟﻰ
أن ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻌﺎدل  ۱۲ﺷﮭﺮا ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
 (٥ﺗﻌﺮﯾﻒ )اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد(.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ:
-

ان ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ ان ﯾﻘﻮم اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺴﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ؛ او

-

ان ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﺪﯾﮫ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۹۰ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻲ اي اﻟﺘﺰام اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﻮھﺮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
-

ﻧﻮﻋﻲ -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻧﺘﮭﺎك اﻟﻌﻘﺪ ؛

-

ﻛﻤﻲ  -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﻋﺪم ﺳﺪاد اﻟﺘﺰام آﺧﺮ ﻟﻨﻔﺲ اﻟ ُﻤﺼﺪر ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ؛

ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻘﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﻨﻈﯿﻢ رأس اﻟﻤﺎل.
 (٦دﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻟﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻗﺪ زادت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﺬ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ وﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺛﻼﺛﺔ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  -اﻷﺳﺎس ،اﻟﺘﺤﺴﻦ واﻟﮭﺒﻮط .ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ وﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺣﺪوث ھﺬا اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۲٥إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮﺟﯿ ًﺤﺎ وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﻟﻤﻮازﻧﺔ .ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻷﺧﺮى ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎؤﻻً وأﻛﺜﺮ ﺗﺸﺎؤﻣﯿﺔ .ﺑﺸﻜﻞ دوري  ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺟﺮاء
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺷﺪة ﻟﻤﻌﺎﯾﺮة ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ وﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﻮﺟﮭﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ  ،وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ وﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ :۲۰۱۸
 اﻻدﺧﺎر اﻟﻮطﻨﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ.
 (۷ﻗﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
إن اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ھﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 -۱اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد )(PD
 -۲اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ )(LGD
 -۳اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ )(EAD
إن ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮﻓﻲ اﻟﺴﺪاد :ھﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ  ،واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ  ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﺗﻘﯿﯿﻢ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ،
ﺼﺎ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻷﻓﺮاد ذوي اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ھﺬه
وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﯿ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻻﺧﺮ أو اﻟﺘﻌﺮض ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ  ،ﻓﺈن ھﺬا ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ  .ﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك  ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﺑﻧﯾﺔ ﻣﺻطﻟﺣﺎت اﻟﻣﻟﮐﯾﺔ اﻟﻔﮐرﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻟﺗﻌرض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد.
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﻌﻄﺎة :ھﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد .ﺗﻘوم اﻟﺷرﮐﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ
ﺧﺳﺎﺋﺮھﺎ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗرداد ﻟﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺿد اﻷطﺮاف اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة .ﺗﻘﺪﯾﺮات
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﮭﯿﻜﻞ ،وأي ﺑﯿﻊ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت  ،وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳﺘﺮداد ﻷي ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰ ًءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﺗﺨﻠﻒ ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ  ،ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ
اﻻﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲً .
ﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ.
اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ :ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد .ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻄﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺧﺮ واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹطﻔﺎء .إن
اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ھﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ.
ﺷﮭﺮا ﻟﻼﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺨﺎطﺮه
وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ وﺻﻔﮫ أﻋﻼه  ،وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﻤﺪة ۱۲
ً
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎدي .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ  ،ﺗﺆﺧﺬ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﯿﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﺘﺮة اطﻮل وﺗﻤﺘﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻘﺼﻮى إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﺪاد دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ أو إﻧﮭﺎء
اﻟﺘﺰام أو ﺿﻤﺎن ﻗﺮض .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻜﻮن ﻟدى اﻟﺷرﮐﺔ ﻣﻌﻟوﻣﺎت ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺣدودة ﻋﻨﮭﺎ أو اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻟﯽ ﺣﺠﻢ
اﻟﻣﺣﻔظﺔ  ،ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﺗﮐﻣﻟﺔ أي ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ داﺧﻟﯾﺎً.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۲٥إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ج( ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد
اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ وﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪي اﻟﺤﯿﺎة
اﻧﺨﻔﺎض ﻏﯿﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻗﺒﻞ
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻧﺨﻔﺎض اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
 ۱۲ﺷﮭﺮ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﯾﻨﺎﯾﺮ
۱
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
اﻟﺮﺻﯿﺪ
٤٬۱۹۳٬۹۳٦٬۰۳۸
۱۲۸٬٥۹۹٬۹۸۸
٤۱۹٬٤۷۱٬۰٦۷
۳٬٦٤٥٬۸٦٤٬۹۸٤
۸٥٬٤۳۱٬۰۰۸
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن –  ۱۲ﺷﮭﺮ
-)(۷٬٦۰۷٬۲۱۸
)(۷۷٬۸۲۳٬۷۹۰
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن – اﻧﺨﻔﺎض
)(۲٥۳٬۲٦۰٬۰۱۰
-)(۱۰٬۷۲۰٬۸۹۷
۲٦۳٬۹۸۰٬۹۰۷
ﻏﯿﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن – اﻧﺨﻔﺎض
)(۷۱٬۰۹٦٬٥۸۰
-۱٦۸٬٥۱٥٬۲۱٦
)(۹۷٬٤۱۸٬٦۳٦
اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
۱۱۳٬۰۸۲٬۲۳۷
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة
٦۳٬۲۸۸٬۹۷۳
)(۱۰٬۷۷۷٬٦٤٥
)(۳۹٬۰۱٥٬٦۱۹
٤٬۲٥۷٬۲۲٥٬۰۱۲
۲٦۸٬۰۰۹٬٤٤٤
٤٦۹٬۱۹۳٬۹۲۹
۳٬٥۲۰٬۰۲۱٬٦۳۹
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن –  ۱۲ﺷﮭﺮ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن – اﻧﺨﻔﺎض
ﻏﯿﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن – اﻧﺨﻔﺎض
اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪي اﻟﺤﯿﺎة
اﻧﺨﻔﺎض ﻏﯿﺮ
اﻧﺨﻔﺎض اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
 ۱۲ﺷﮭﺮ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
۲۳٬۷۸۲٬۱٦۲
۱۰٬۳٤۳٬۱۱۰
۱٬٥۸٥٬۳۷۸
۳۹٬۸۱٤
)(۳٬۱٦۱
)(۳٦٬٦٥۲

اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﺻﺎﻓﻲ رﺻﯿﺪ اﻟﻔﺘﺮة

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﺻﺎﻓﻲ رﺻﯿﺪ اﻟﻔﺘﺮة
د( اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت

۳٥٬۷۱۰٬٦٥۰
--

)(۹۹٬۹۲۲

۲۹۷٬٦۸٦

)(۱۹۷٬۷٦٤

--

)(۲٦٬۸۷۷

)(۲٬۲۳٤٬۷۱۳

۲٬۲٦۱٬٥۸۹

--

۷٤٬۷۰۳
۱٬٥۷۳٬۰۹٦

۱٬۷۹۹٬۲٦۷
۱۰٬۱٦۸٬٦۹۸

۲۹٬۳۱٥٬۰٤۳
٥٥٬۱٥۷٬۸٦۹

۳۱,۱۸۹٬۰۱۳
٦٦٬۸۹۹٬٦٦۳

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪي اﻟﺤﯿﺎة
اﻧﺨﻔﺎض ﻏﯿﺮ
اﻧﺨﻔﺎض اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
 ۱۲ﺷﮭﺮ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
۱٥,۳۱۱٬۱۱٤
-۷٬۰٤۱٬۹٦٦
۱٬۸٦۰٬۹۸۸
۹٥۷٬۲٤۳
-۱٦٬۲٦۸٬۳٥۷
-۸٬۹۰۲٬۹٥٤
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة
اﻧﺨﻔﺎض ﻏﯿﺮ
 ۱۲ﺷﮭﺮ
اﻧﺨﻔﺎض اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
۱۱٬۲۰۱٬۳۱٥
---۹۹۹٬۹٥۲
-۱۲٬۲۰۱٬۲٦۷
---

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ

اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
۲۲٬۳٥۳٬۰۸۰
۲٬۸۱۸٬۲۳۱
۲٥٬۱۷۱٬۳۱۱
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
۱۱٬۲۰۱٬۳۱٥
۹۹۹٬۹٥۲
۱۲٬۲۰۱٬۲٦۷

ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺮاض اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ .ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻋﻘﺎرات .ﺗﺘﻢ إدارة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺼﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﺾ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ  ،اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻛﻀﻤﺎن ﻣﻄﻠﻮب إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﯾﻘﻠﻞ ﻓﯿﮫ ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
٤۳
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۲٥إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ :۲۰۱۸
۲۰۱۸
٥٥٬۷٥٥
٥۸٬۹۲٤
۱۲۷٬۱۱۸

اﻟﻘﺮوض ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن ) ۰۰۰﷼ ﺳﻌﻮدي(
أﻗﻞ ﻣﻦ %٥۰
%۷۰ –% ٥۱
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ %۷۰

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ .ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو إﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺴﺒﺐ ﺟﻔﺎف ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻮراً.
ﺗﺮاﻗﺐ اﻹدارة ﺳﺠﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ .ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺣﺎﻟﻲ .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﯿﻼً ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻻﺳﺘﺮدادھﺎ أو ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ.
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﺑﻨﻜﯿﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
رﺑﺢ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻖ *
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﻮﺟﻮدات
أﺧﺮى
أﺗﻌﺎب اﻧﺸﺎء ﻋﻘﻮد ﻣﺆﺟﻠﺔ
دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻼك اﻟﻌﻘﺎر
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ  ۱۲ﺷﮭﺮ
۷۹٬٦٤۳٬۳۳٤

--

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۲ﺷﮭﺮ

۲۰۱۸م
۷۹٬٦٤۳٬۳۳٤

۲۰۱۷م
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۲ﺷﮭﺮ
أﻗﻞ ﻣﻦ  ۱۲ﺷﮭﺮ
۲٥٬۰۸٦٬٤۷۸
-۲٥٬۰۸٦٬٤۷۸
٤٬۱۹۳٬۹۳٦٬۰۳۸ ۳٬۹۰۸٬۱۰۸٬۱٤۹

٤٬۲٥۷٬۲۲٥٬۰۱۲ ۳٬۹٥٤٬٤۳۲٬۹۳۸ ۳۰۲٬۷۹۲٬۰۷٤

۲۸٥٬۸۲۷٬۸۸۹

۲٬٥۷٥٬۷٥۰٬۰۰٥ ۲٬۲٦۹٬٥٥۸٬٥٤۱ ۳۰٦٬۱۹۱٬٤٦٤

۲٬۳٦۲٬۲۱٤٬٥٦٤ ۲٬۰۹۸٬٥۷٦٬٦۸٤ ۲٦۳٬٦۳۷٬۸۸۰

۳۷٬۹۹۹٬٤۸۰

--

۳۷٬۹۹۹٬٤۸۰

۳۲٬۸۳۱٬٦٤٦

--

۳۲٬۸۳۱٬٦٤٦

۳٬۱۳۷٬۰۱۱
٥٬۹۱۱٬۲۸٦
۸۹۷٬۲٤۷

۲٦٬٦۷۳٬۲۲٥
---

۲۹٬۸۱۰٬۲۳٦
٥٬۹۱۱٬۲۸٦
۸۹۷٬۲٤۷

۳٬۱۸۸٬۲۰۳
۱۱٬۷٥٦٬۰۰۰
۱٬۰۳۱٬۳٥۸

۲۹٬۲٤۹٬۱۱۲
---

۳۲٬٤۳۷٬۳۱٥
۱۱٬۷٥٦٬۰۰۰
۱٬۰۳۱٬۳٥۸

٦۲۳٬۳٥۹٬٤٥٤

٦٬٦٥۹٬۲۹۳٬۳۹۹ ٦٬۰۳٥٬۹۳۳٬۹٤٥

٦٬۹۸۷٬۲۳٦٬٦۰۰ ٦٬۲٥۰٬٦٦٤٬۷۰٤ ۷۳٦٬٥۷۱٬۸۹٦
أﻗﻞ ﻣﻦ  ۱۲ﺷﮭﺮ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۲ﺷﮭﺮ

۲۰۱۸م

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق
۲٬۸۱٦٬۷٦۰٬۰٦۷ ۲٬۱۷۳٬۰۸۲٬۱۲۹ ٦٤۳٬٦۷۷٬۹۳۸
ﻧﻔﻘﺎت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ **
۳۳٤٬۲۷۷٬۹۹۹
۲۳۰٬٥۳۸٬۹٦۱ ۱۰۳٬۷۳۹٬۰۳۸
ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
۷٬٤۷۸٬۰۹٤
-۷٬٤۷۸٬۰۹٤
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
۳۰٬۹۳۷٬۹۰۱
-- ۳۰٬۹۳۷٬۹۰۱
۷٬۷۷۸٬٥٤۹
-دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ۷٬۷۷۸٬٥٤۹
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت
٦٬٥۰۷٬٤٦۹
-٦٬٥۰۷٬٤٦۹
أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ
۳٦٬٤۱۳٬۸۹٦
-۳٦٬٤۱۳٬۸۹٦
اﻟﺪﺧﻞ
۸٬٥۹۰٬۳۱٦
۸٬٥۹۰٬۳۱٦
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ --
۳٬۲٤۸٬۷٤٤٬۲۹۱ ۲٬٤۱۲٬۲۱۱٬٤۰٦ ۸۳٦٬٥۳۲٬۸۸٥
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
)۳٬۷۳۸٬٤۹۲٬۳۰۹ ۳,۸۳۸٬٤٥۳٬۲۹۸ (۹۹٬۹٦۰٬۹۸۹
اﻟﺼﺎﻓﻲ

أﻗﻞ ﻣﻦ  ۱۲ﺷﮭﺮ

۲۰۱۷م

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۲ﺷﮭﺮ

۲٬۸۲٤٬٤۳۱٬۸۷۳ ۲٬٥۲٦٬۱۳٥٬۲٦۷ ۲۹۸,۲۹٦,٦۰٦
۳۳۱٬۳۲٦٬۸۱٦
۲۱۷٬٥۲۸٬۷٦٤ ۱۱۳,۷۹۸,۰٥۲
۳٬٦٦۸٬۷٤۷
-۳٬٦٦۸,۷٤۷
۱٬۷٥٥٬۸۱٦
-۱٬۷٥٥٬۸۱٦
۱۱٬٦۰٤٬۲۲۹
-- ۱۱٬٦۰٤٬۲۲۹
٥٬۸٤۱٬٤۲۹

--

٥٬۸٤۱٬٤۲۹

٦٬۱۷٦٬۰۰٥

--

٦٬۱۷٦٬۰۰٥

٥٬۸۹٤٬٦۹۳
٥٬۸۹٤٬٦۹۳
-۳٬۱۹۰٬٦۹۹٬٦۰۸ ۲٬۷٤۹٬٥٥۸٬۷۲٤ ٤٤۱٬۱٤۰٬۸۸٤
۳٬٤٦۸٬٥۹۳٬۷۹۱ ۳٬۲۸٦٬۳۷٥٬۲۲۱ ۱۸۲٬۲۱۸٬٥۷۰

* ﺗﻤﺜﻞ رﺑﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ.
** ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻮرق ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي
ﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻮرق
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۲٥إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق
ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻌﻤﻮﻻت وﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ.
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻊ إﻓﺘﺮاض ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ:
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
اﻟﺰﯾﺎدة /اﻟﻨﻘﺺ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ  ۱۲ﺷﮭﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۲ﺷﮭﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻮرق
٦٬٥٤۱٬۷۳٦
٤٬٥۰۹٬٥۳۳
۲٬۰۳۲٬۲۰۳
٦٬٥٤۱٬۷۳٦
+۱۰
)(٦٬٥٤۱٬۷۳٦) (٤٬٥۰۹٬٥۳۳) (۲٬۰۳۲٬۲۰۳) (٦٬٥٤۱٬۷۳٦
-۱۰
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت
ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ .ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎت
أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﻗﮭﺎ اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل .ﻟﻢ ﺗﺒﺮم اﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﻤﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ.

 - ۲٦اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻊ أﺻﻞ أو ﯾﺘﻢ دﻓﻌﮫ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس .ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﺘﺮاض أن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻹﻟﺘﺰام ﯾﺤﺪث إﻣﺎ:
•
•

ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ،ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻮاق اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

إن اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ أو اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﺗﺘﻜﻮن اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
ذﻣﻢ إﺟﺎرة واﺳﺘﺜﻤﺎرات.

ﺗ ﺴﻠ ﺴﻞ اﻟ ﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ

ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ:
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﺑﺪون ﺗﻌﺪﯾﻞ( ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ.

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺎت اﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ إﻣﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻼت ﻟﮭﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺳﻮﻗﯿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ذﻣﻢ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ( واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة .اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺗﻘﺎرب ﻗﯿﻤﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۲٦اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ (
ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻮرق ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﯿﺮ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴﺎﯾﺒﻮر ،وﻋﻠﯿﮫ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ  ،إن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ
واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﻘﺎرب ﻗﯿﻤﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ.
إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ۳

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
۲
۱
ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ -- ٤٬۱۹۰٬۳۲٥٬۳٤۹
٤٬۱۸٥٬۱۹٥٬۸۷۹ ٤٬۱۸٥٬۱۹٥,۸۷۹
-اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
۸۹۲٬۸٥۰
۸۹۲٬۸٥۰
۸۹۲٬۸٥۰
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٤٬۱۸٦٬۰۸۸٬۷۲۹ ٤٬۱۸٦٬۰۸۸٬۷۲۹
-- ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۷م )ﻣﻌﺪﻟﺔ(
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ۳

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ
۲
۱
ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ -- ٤٬۱٥۸٬۲۲٥٬۳۸۸
-٤٬۱٥۳٬٦۲۸٬۹۲۸ ٤٬۱٥۳٬٦۲۸٬۹۲۸
اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
۸۹۲٬۸٥۰
۸۹۲٬۸٥۰
۸۹۲٬۸٥۰
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
--٤٬۱٥٤٬٥۲۱٬۷۷۸ ٤٬۱٥٤٬٥۲۱٬۷۷۸
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﺴﺎﯾﺒﻮر .وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
 - ۲۷إدارة راس اﻟﻤﺎل
ﺗﺪﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﮭﯿﻜﻞ رأس ﻣﺎل وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارھﺎ وﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻔﺎء
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﺳﺘﻤﺮار ﺧﻄﻂ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ .وﺗﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
۲۰۱۷
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺪل رأس اﻟﻤﺎل
۲۳٫۸۳%

۲۰۱۸
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺪل رأس اﻟﻤﺎل
۲۳٫۱۲%

ﻣﻌﺪل رأس اﻟﻤﺎل

ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺪل رأس اﻟﻤﺎل أﻋﻼه ﺑﻘﺴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ .ﯾﺒﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ  ۱ﻣﻠﯿﺎر ﷼ ﺳﻌﻮدي ) ۱۰۰ﻣﻠﯿﻮن ﺳﮭﻢ(.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻮرق ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ وﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻮرق وإﯾﺮادات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۲۸اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﺑﻤﺒﻠﻎ
 ٤٥٫٦۳۸٫۷۰۱﷼ ﺳﻌﻮدي ) ٤٥٫٦۳۸٫۷۰۱ :۲۰۱۷﷼ ﺳﻌﻮدي( ﺗﻢ إﺻﺪارھﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﮫ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮط اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ واﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم  ۲۰۰۸اﻟﻲ ﻋﺎم  .۲۰۱۱ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ
ﻧﺸﺎطﮫ اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط وﻻﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ذات أھﻤﯿﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

 - ۲۹اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺼﺎدرة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
ﻗﺮرت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة وﻏﯿﺮ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ً
ﻣﻦ أو ﺑﻌﺪ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ  ۲۰۱۹وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ أﺛﺮھﺎ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺼﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪدﯾﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل
ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ .۲۰۱۹
 (۱اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ " – ۱٦ﻋﻘﻮد اﻹﺟﺎرة" ﯾﺴﺮي ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹م أو
ﺑﻌﺪھﺎ .ﯾﻠﻐﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺰدوج اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻌﻘﻮد اﻹﺟﺎرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ
 ۱۷واﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻮد اﻹﺟﺎرة ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ )اﻟﺘﺎﺟﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ( وﻋﻘﻮد اﻻﺟﺎرة ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ )اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻨﺸﻐﯿﻠﻲ( .ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﯾﻘﺘﺮح اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  ۱٦ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠ ﺘ ﻘﺮ ﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘ ﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ۱ ٦

ﺗﺨﻄﻂ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  ۱٦ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻜﻞ ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ.
ﺳﺘﺨﺘﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻛﻌﻘﻮد إﺟﺎرة طﺒﻘًﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ۱۷
و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  .٤ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ  ۱۷و وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ .٤
ﺳﺘﺨﺘﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻘﻮد اﻹﺟﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر
ﺷﮭﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ  ،وﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﺧﻼل ۱۲
ً
أن وﺟﺪ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ، ۲۰۱۸ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ
 ۱٦وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم .۲۰۱۹
 (۲ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أو اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹
 ،ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

 - ۳۰اﻻﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻻﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  ،اﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٦
ﻓﺒﺮاﯾﺮ  ۲۰۱۹ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﺼﻔﯿﺔ أي ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ  ۲۰۱٤إﻟﻰ  ۲۰۱۷وﺗﻮﻓﺮ
طﺮﯾﻘﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  .۲۰۱۸ﺣﯿﺚ ﻗﺒﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ووﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ھﺬه واﻟﺘﻲ
واﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ  ۲۱ﻓﺒﺮاﯾﺮ  .۲۰۱۹ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻓﻲ اﯾﻀﺎح رﻗﻢ .۱٦
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن
) ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ (
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
)﷼ ﺳﻌودي(
 - ۳۱اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ
ﺧﻼل ﻋﺎم  ، ۲۰۱۸ﺗﻌﺎﻗﺪت اﻹدارة ﻣﻊ ﺧﺒﯿﺮ اﻛﺘﻮاري ﻹﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ )اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ  (۱۸وﻓﻘًﺎ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  -۱۹ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ .ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﻛﺘﻮاري ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ۲۰۱۷و ۲۰۱٦
أرﺻﺪة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ .ﺗﻢ ﻋﺮض
ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻷرﺻﺪة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻷرﻗﺎم
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة واﻟﻤﻮﺟﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۷
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ۲۰۱۷ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ۲۰۱۷ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

٥٬۸۹٤٬٦۹۳

۱٬۸۳۳٬٤۰٤

۷٬۷۲۸٬۰۹۷

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة

۳۰۷٬٥۰۹٬٥۷۹

)(۱٬۸۳۳٬٤۰٤

۳۰٥٬٦۷٦٬۱۷٥

ﺑﯿﺎن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۷

رواﺗﺐ وﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ۲۰۱۷ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
۲۹٬۸۱٤٬٦٤۷

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
۳۳۷٬٥۰۳

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ۲۰۱۷ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
۳۰٬۱٥۲٬۱٥۰

ﯾﺘﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺼﺮوف ﺑﺪل ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻻدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.

ﺑﯿﺎن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۷

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ۲۰۱۷ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
۱۰۰٬۰۲٦٬۱۳۸
۱٬۲۰٥٬٥۲۷

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
)(۳۳۷٬٥۰۳
۳۳۷٬٥۰۳

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ۲۰۱۷ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
۹۹٬٦۸۸٬٦۳٥
۱٬٥٤۳٬۰۳۰

 - ۳۲اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ  ۲۱ﺟﻤﺎدى آل ﺛﺎﻧﻲ  ۱٤٤۰ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ.۲۰۱۹
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كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

واجهة الرياض ،طريق المطار
ص.ب 92876
الرياض 11663
المملكة العربية السعودية

تلفون
فاكس
الموقع اإللكتروني

+966 11 8748500
+966 11 8748600
www.kpmg.com/sa

رقم الترخيص

 46/11/323بتاريخ 1992/3/11هـ

تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسـادة مساهمي الشركة السعودية لتمويل المساكن
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية للشركة السعودية لتمويل المساكن ("الشركة") ،والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر
 2019م ،وقوائم الدخل والدخل الشامل ،والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية ،المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.
وفي رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في 31
ديسمبر 2019م ،وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة
في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم
توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا .ونحن مستقلون عن الشركة
وفقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،وقد التزمنا
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس
إلبداء رأينا.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واألحكام المعمول
بها في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي ،وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية ،لتمكينها من
إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ،سواء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،وعن
اإلفصاح ،بحسب ما هو مناسب ،عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة ،ما
لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها ،أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة ،أي مجلس اإلدارة ،هو المسؤول عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.
مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سوا ًء بسبب غش
أو خطأ ،وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى عا ٍل من التأكيد ،إال أنه ليس
ضمانا ً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما ً
عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجودا ً .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن
بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بنا ًء على هذه
القوائم المالية.

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ،شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك
في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة ل كي بي ام جي العالمية ،شركة تعاونية سويسرية .جميع الحقوق محفوظة.
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تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسـادة مساهمي الشركة السعودية لتمويل المساكن (يتبع)
مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية (يتبع)
وكجزء من المراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ
على نزعة الشك المهني خالل المراجعة .وعلينا أيضا ً:
•

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية ،سوا ًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ
إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
ويعد خط ر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ،ألن الغش قد ينطوي
على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.

•

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ،من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة
للظروف ،وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

•

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة
التي قامت بها اإلدارة.

•

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة ،واستنادا ً إلى أدلة المراجعة التي تم
الحصول عليها ،ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا ً كبيرا ً بشأن قدرة
الشركة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية .وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري ،فإنه يتعين علينا أن نلفت
االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية ،أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية،
فإنه يتعين علينا تعديل رأينا .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع
ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية.

•

تقييم العرض العام ،وهيكل ومحتوى القوائم المالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن
المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضا ً بصورة عادلة.

لق د أبلغنا المكلفين بالحوكمة ،من بين أمور أخرى ،بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة ،بما
في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة للشركة السعودية لتمويل المساكن
("الشركة").

عن  /كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

د .عبدهللا حمد الفوزان
رقم الترخيص 348
 8رجب 1441هـ
الموافق 3 :مارس 2020م
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2019م

(المبالغ بالريال السعودي)

 31ديسمبر
2019م

إيضاح

 31ديسمبر 2018م
(المعدلة)

 1يناير 2018م
(المعدلة)

الموجودات
نقد وما في حكمه
مصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى ،صافي
دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات
مستحق من أطراف ذات عالقة
استثمارات
استثمارات في عقود اإليجار التمويلي ،صافي
أتعاب إنشاء عقود مؤجلة
عقارات أخرى
موجودات حق االستخدام
ممتلكات ومعدات ،بالصافي
موجودات ضريبة مؤجلة
موجودات غير ملموسة ،صافي
إجمالي الموجودات

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
14

54,199,589
63,774,329
2,392,568
765,379
892,850
4,238,416,012
25,791,599
6,963,475
6,309,047
4,767,583
4,563,723
3,157,336
4,411,993,490

79,643,334
37,999,480
5,911,286
897,247
892,850
4,190,325,349
29,810,236
2,829,685
-4,065,263
4,068,676
3,562,076
4,360,005,482

25,086,478
23,739,306
11,756,000
1,031,358
892,850
4,158,225,388
32,437,315
1,079,685
-4,599,050
2,613,281
4,629,601
4,266,090,312

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ذمم دائنة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
دفعات إيجار مقدمة
التزام عقد إيجار
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
تسهيالت تمويل تورق
مكافأة نهاية الخدمة
إجمالي المطلوبات

15
16

50,593,077
8,607,271
7,496,185
5,929,977
27,978,017
2,801,922,613
9,376,906
2,911,904,046

12
17
18
19

30,937,901
6,507,469
7,778,549
-36,413,896
2,824,238,161
8,590,316
2,914,466,292

1,755,816
5,841,429
11,604,229
-6,655,591
2,828,100,620
7,728,097
2,861,685,782

حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
مكاسب اكتوارية من مكافأة نهاية الخدمة
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

20
21
19

1,000,000,000
97,648,519
296,000
402,144,925
1,500,089,444
4,411,993,490

1,000,000,000
92,182,397
406,970
352,949,823
1,445,539,190
4,360,005,482

1,000,000,000
88,109,628
-316,294,902
1,404,404,530
4,266,090,312

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة بتاريخ  1مارس 2020م وتم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل:
المدير المالي

الرئيس التنفيذي

-3www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

358

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

الشركة السعودية لتمويل المساكن
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(المبالغ بالريال السعودي)

2019م

إيضاحات
دخل من عقود تأجير تمويلي
أتعاب خدمات ،صافي
إيرادات أتعاب طلبات التمويل والتقييم
إيرادات أخرى
إجمالي ربح التشغيل

298,571,687
8,782,622
4,014,306
-311,368,615

302,058,066
10,156,303
2,931,848
238,472
315,384,689

18
23
9 ،5
24

137,200,554
56,341,279
11,223,703
27,877,731
232,643,267
78,725,348

131,699,801
50,692,295
32,188,965
25,023,466
239,604,527
75,780,162

17
17
17

()11,727,305
()12,831,866
495,047
()24,064,124
54,661,224

()11,047,069
()25,460,798
1,455,395
()35,052,472
40,727,690

22

نفقات تمويلية
مصروفات عمومية وإدارية
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
مصروفات بيع وتسويق
إجمالي المصروفات التشغيلية
صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
مصروف الزكاة وضريبة الدخل للسنة الحالية
الزكاة للسنوات السابقة
الضريبة المؤجلة

2018م (المعدلة)

صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة بتاريخ  1مارس 2020م وتم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل:
المدير المالي

الرئيس التنفيذي
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح
صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل
الدخل الشامل اآلخر

بند ال يمكن إعادة تصنيفه إلى قائمة الدخل

19

(خسائر)  /أرباح اكتوارية من مكافأة نهاية الخدمة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

2019م

2018م
(المعدلة)

54,661,224

40,727,690

()110,970
54,550,254

406,970
41,134,660
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الرصيد في  1يناير 2019م
صافي ربح السنة
خسائر اكتوارية لمكافأة نهاية الخدمة
إجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل للسنة
محول إلى االحتياطي النظامي
الرصيد في  31ديسمبر 2019م

الرصيد في  1يناير 2018م ،كما تم إدراجه
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9
أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 12
إعادة تصنيف االحتياطي العام إلى األرباح المبقاة
الرصيد في  1يناير 2018م ،كما تم تعديله
صافي ربح السنة
أرباح اكتوارية لمكافأة نهاية الخدمة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
محول إلى االحتياطي النظامي
الرصيد في  31ديسمبر 2018م  -كما تم تعديله

إيضاح

19
21

إيضاح

19
21

الشركة السعودية لتمويل المساكن
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

92,182,397
---5,466,122
97,648,519

406,970
-()110,970
()110,970
-296,000

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
مكاسب اكتوارية
من مكافأة نهاية
الخدمة
احتياطي نظامي

(المبالغ بالريال السعودي)

رأس المال
1,000,000,000
----1,000,000,000

رأس المال

احتياطي نظامي

إجمالي حقوق الملكية
1,445,539,190
54,661,224
()110,970
54,550,254
-1,500,089,444

أرباح مبقاة
352,949,823
54,661,224
-54,661,224
()5,466,122
402,144,925

------406,970
406,970
-406,970

إجمالي حقوق
الملكية
1,434,390,469
()32,599,220
2,613,281
-1,404,404,530
40,727,690
406,970
41,134,660
-1,445,539,190

أرباح مبقاة
305,676,175
()32,599,220
2,613,281
40,604,666
316,294,902
40,727,690
-40,727,690
()4,072,769
352,949,823

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م (معدلة)
مكاسب
اكتوارية من
مكافأة نهاية
الخدمة
احتياطي عام

-1,000,000,000
---1,000,000,000

1,000,000,000

88,109,628
---88,109,628
--4,072,769
92,182,397

---

40,604,666
--()40,604,666
-----

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(المبالغ بالريال السعودي)

إيضاحات

2019م

2018م

78,725,348

75,780,162

5,326,776
4,127,500
11,223,703
1,879,114
527,396

2,778,296
3,746,170
32,188,965
1,638,030
--

()25,671,883
131,868
3,518,718
()63,551,112

()15,260,126
134,111
5,844,714
()65,038,974

19,655,176
2,099,794
()282,364
37,710,034
()32,995,050
()1,203,494
()108,863
3,402,627

29,182,085
666,040
()3,825,680
67,833,793
()6,749,562
()368,841
()1,119,091
59,596,299

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

13
14

()1,677,378
()1,400,881
()3,078,259

()554,861
()622,123
()1,176,984

األنشطة التمويلية
إضافات في تسهيالت تمويل تورق
المسدد من تسهيالت تمويل تورق
مدفوع من الجزء األصلي اللتزام عقد اإليجار
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

18
18
12

365,486,400
()387,801,948
()3,452,565
()25,768,113

282,478,094
()286,340,553
-()3,862,459

()25,443,745
79,643,334
54,199,589

54,556,856
25,086,478
79,643,334

296,527,469
136,413,453

292,242,037
127,890,454

2,629,704
4,133,790

930,084
1,750,000

األنشطة التشغيلية
صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من األنشطة
التشغيلية:

23
10
9 ،5
19
12

استهالك وإطفاء
إطفاء أتعاب إنشاء عقود مؤجلة
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
تكاليف تمويل اللتزام عقد إيجار

صافي (الزيادة)  /النقص في الموجودات التشغيلية:

مصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى ،صافي
مستحق من أطراف ذات عالقة
دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات
استثمارات في عقود إيجار تمويلي

9

صافي الزيادة ( /النقص) في المطلوبات التشغيلية:

ذمم دائنة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
دفعات إيجار مقدمة
صافي النقد الناتج من التشغيل
الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
مكافأة نهاية خدمة مدفوعة
أتعاب إنشاء عقود مؤجلة مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

16
17
19
10

صافي الزيادة( /النقص) في نقد وما في حكمه
نقد وما في حكمه في بداية السنة
نقد وما في حكمه في نهاية السنة
معلومات إضافية نقدية
إيرادات عقد تأجير تمويلي مستلمة
نفقات تمويلية مدفوعة
معلومات إضافية غير نقدية:
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ محولة إلى موجودات غير ملموسة وممتلكات
ومعدات
استثمارات في عقد تأجير تمويلي محولة إلى حساب عقارات آخرى

13

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(المبالغ بالريال السعودي)

.1

الشركة وأنشطتها الرئيسية
الشركة السعودية لتمويل المساكن ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية
بموجب السجل التجاري رقم  1010241934بتاريخ  22ذو الحجة 1428هـ (الموافق  1يناير 2008م) .تعمل الشركة بموجب
الترخيص الصادر عن وزارة االستثمار رقم  102030072425-01بتاريخ  23رجب 1430هـ (الموافق  16يوليو 2009م).
كما تخضع الشركة للتنظيم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب ترخيص رقم/14 :أ س هـ 201403/بتاريخ 27
ربيع اآلخر 1435هـ (الموافق  27فبراير 2014م) .إن العنوان المسجل للشركة هو كما يلي:
الشركة السعودية لتمويل المساكن
ص.ب27072 .
الرياض 11417
المملكة العربية السعودية
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تمويل شراء المنازل واألراضي والشقق السكنية في المملكة العربية السعودية ،وتمويل
العقارات التي يتم تطويرها من قبل جميع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري وتمويل إنشاء المشاريع التجارية
والمشاريع الصناعية فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

.2

أسس اإلعداد

أ)

بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية للشركة:
•

وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ و

•

تماشيا ً مع نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة.

تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من
قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل (التي تتعلق بتطبيق معيار المحاسبة الدولي " 12ضرائب
الدخل" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي " 21الرسوم" حتى اآلن حيث أنها تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل).
بتاريخ  17يوليو  2019م ،أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات لشركات التمويل في المملكة العربية السعودية
لحساب الزكاة وضرائب الدخل في قائمة الدخل .ويتماشى ذلك مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة من مجلس
معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين (يشار إليها معا ً فيما يلي بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
وعلية ،قامت الشركة بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خالل تعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع معيار
المحاسبة الدولي " 8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية" وتم اإلفصاح عن أثر هذا التغيير في
إيضاح -3أ للقوائم المالية .طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" في  1يناير 2019م .وقد تم اإلفصاح
عن التغير في السياسات المحاسبية بسبب هذا المعيار الجديد ومعالجة الزكاة وضريبة الدخل في إيضاح  3للقوائم المالية.
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(المبالغ بالريال السعودي)

.2

أسس اإلعداد (يتبع)

ب)

أسس القياس والعرض
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات في حقوق الملكية التي تقاس بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر وكذلك التزام مكافأة نهاية الخدمة الذي يقاس بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة
وحدة االئتمان المخططة.
تقوم الشركة بعرض بنود قائمة المركز المالي وفقا ً لمبدأ السيولة.

ج)

عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال الســـعودي الذي يمثل عملة العرض والنشـــاط للشـــركة .يتم تقريب المبالغ في هذه القوائم
المالية ألقرب لاير سعودي.

د)

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
التي تؤثر على المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات .كما يتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامها عند القيام بتطبيق السياسات
المحاسبية الخاصة بالشركة .يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل
أخرى تشتمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها ستكون معقولة في ظل الظروف .يتم
إثبات أثر مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات ،إذا أثرت المراجعة على تلك الفترة فقط ،أو
في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا أثرت المراجعة على كال الفترتين الحالية والمستقبلية.
وفيما يلي أهم المجاالت التي قامت فيها اإلدارة باستخدام التقديرات أو االفتراضات أو مارست فيها حكمها:
 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات في عقود اإليجار التمويلي وكذلك مطالبات التأمين المستحقة على حاالتالوفاة في عقود اإليجار التمويلي الغير نشطة (إيضاحات  5و .)9
 قياس القيمة العادلة (إيضاح )26 -التزام مكافأة نهاية الخدمة (إيضاح )19

.3

السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم المالية:
أ)

التغير في السياسات المحاسبية

تتماشــى الســياســات المحاســبية والمســتخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المســتخدمة عند إعداد القوائم المالية الســنوية
للســنة المنتهية في  31ديســمبر 2018م باســتثناء تطبيق المعايير الجديدة التالية والتعديالت األخرى على المعالجة المحاســبية
للزكاة وضــريبة الدخل الموضــح أدناه .باســتثناء تطبيق المعالجة المحاســبية الجديدة للزكاة وضــريبة الدخل والمعيار الدولي
للتقرير المالي  ،16لم يكن للتغييرات األخرى أي تأثير جوهري على القوائم المالية في الفترة الحالية أو الفترات السابقة ويتوقع
أن يكون لها تأثير هام في الفترات المســتقبلية .تم توضــيح التأثير واإلفصــاحات المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
 16في إيضاح ( 3أ) وإيضاح  12للقوائم المالية.
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.3

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
أ)

التغير في السياسات المحاسبية (يتبع)

قامت الشركة اعتبارا ً من  1يناير 2019م بتطبيق معيار محاسبي جديد واحد وتعديالً على المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة
الدخل ،وفيما يلي األثر المترتب عن ذلك:

المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار"
قامت الشركة اعتبارا ً من  1يناير 2019م بتطبيق معيار محاسبي جديد وهو المعيار الدولي للتقرير المالي .16
تصـــنف عقود اإليجار التي ال تقوم الشـــركة بموجبها بالتحويل الجوهري لكافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصـــل إلى
عقود إيجار تشــغيلي .وبالتالي ،تعتبر جميع عقود اإليجار التي تبرمها الشــركة كلها عقود إيجار تشــغيلي .يتم إثبات المدفوعات
التي تتم بموجب عقود إيجار تشغيلي في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
قامت الشـركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  .16يحل المعيار محل اإلرشـادات الحالية بشـأن عقود اإليجار ،بما في ذلك
معيار المحاسـبة الدولي " 17عقود اإليجار" ،وتفسـير لجنة تفسـيرات المعايير الدولية للتقرير المالي " 4تحديد ما إذا كان ترتيب
ما ينطوي على عقد إيجار" ،وتفســـير لجنة التفســـيرات الدولية رقم " 15عقود اإليجار التشـــغيلي  -الحوافز" ،وتفســـير لجنة
التفسيرات الدولية رقم " 27تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".
صـدر المعيار الدولي للتقرير المالي  16في يناير 2016م ويسـري مفعوله على الفترات السـنوية التي تبدأ في  1يناير 2019م
أو بعـد ذلـك التـاريخ .ينص المعيـار الـدولي للتقرير المـالي  16على أن جميع عقود اإليجـار والحقوق وااللتزامـات التعـاقـديـة
المرتبطة بها يجب إثباتها عادة ً في قائمة المركز المالي للشـركة ،ما لم تكن مدة العقد  12شـهرا ً أو أقل أو أن يكون عقد اإليجار
متعلقا ً بأصـل ذو قيمة منخفضـة .وبالتالي ،ف ن التصـنيف المطلوب بموجب معيار المحاسـبة الدولي  17في عقود إيجار تشـغيلي
أو تمويلي يتم اسـتبعاده بالنسـبة للمسـتأجرين .يقوم المسـتأجر ب ثبات االلتزام المتعلق بالتزامات عقد اإليجار التي يتم تكبدها في
المســــتقبل لكل عقد إيجار .في المقابل ،يتم رســــملة الحق في اســــتخدام األصــــل المؤجر ،وهو ما يعادل عموما ً القيمة الحالية
لمدفوعات اإليجار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف ذات الصلة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.
أثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16ألول مرة على عقود اإليجار التشـغيلي ،يتم عادة ً قياس موجودات حق االسـتخدام
بمبلغ التزام عقد اإليجار ،باستخدام معدل الفائدة عند التطبيق ألول مرة.
قامت الشـركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16باسـتخدام منهج األثر الرجعي المعدل .اختارت الشـركة تطبيق المعيار
على العقود التي سـبق تحديدها كعقود إيجار مطبقة معيار المحاسـبة الدولي  17وتفسـير لجنة تفسـيرات المعايير الدولية للتقرير
المالي رقم  .4وبالتالي لم تطبق الشـــركة المعيار على العقود التي لم يســـبق تحديدها كعقود تتضـــمن عقد إيجار وذلك بتطبيق
معيار المحاسـبة الدولي  17وتفسـير لجنة تفسـيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  .4اختارت الشـركة اسـتخدام اإلعفاءات
المقترحة من قِبل المعيار على عقود اإليجار التي تنتهي فترة اإليجار فيها خالل  12شــــهرا ً اعتبارا ً من تاريخ التطبيق األولي،
وعقود اإليجار التي يكون األصل األساسي فيها منخفض القيمة ،حيثما ينطبق ذلك.
كمـا تتطلـب إفصــــاحات التحول بموجب المعيـار الدولي للتقرير المـالي  16من الشــــركة عرض مطـابقـة التزامات عقـد اإليجـار
خارج قائمة المركز المالي كما في  31ديســمبر 2018م .ومع ذلك ،فقد انتهت جميع عقود اإليجار الخاصــة بالشــركة في 31
ديســمبر 2018م باســتثناء عقد إيجار واحد بفترة إيجار متبقية مدتها شــهران والتي ليســ ت ذات تأثير هام .وبالتالي ،لم تتم أي
تعديالت ناتجة عن التحول كما في  1يناير 2019م.

المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل
كما هو مشـار إليه في إيضـاح ( 2أ) للقوائم المالية ،تم تغيير أسـس اإلعداد للسـنة المنتهية في  31ديسـمبر 2019م وذلك نظرا ً
للتعليمات األخيرة الصـادرة من مؤسـسـة النقد العربي السـعودي بتاريخ  17يوليو 2019م .وفي السـابق ،كان يتم إثبات الزكاة
وضـريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفقا ً لمؤسـسـة النقد العربي السـعودي في تعميمها رقم 381000074519
الصـادر بتاريخ  11أبريل 2017م .ويجب إثبات الزكاة وضـريبة الدخل في قائمة الدخل وذلك وفقا ً آلخر تعليمات صـادرة من
مؤسـسـة النقد العربي السـعودي .قامت الشـركة بالمحاسـبة عن هذا التغير في المحاسـبة عن الزكاة وضـريبة الدخل بأثر رجعي،
كما تم اإلفصاح عن أثر التغير أعاله في إيضاح .17
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ب) األدوات المالية

تصنيف الموجودات المالية
يتم عند اإلثبات األولي تصنيف الموجودات المالية على أنها مقاسة بـالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .كما في  31ديسمبر 2019م و2018م ،ليس لدى الشركة أي موجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
•

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة:
-

•

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية،
و
تنشأ الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي
والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات حقوق الملكية :عند اإلثبات األولي لالستثمارات في حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يحق
للشركة أن تختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا
الخيار على أساس كل استثمار على حدة.

تقييم نموذج األعمال
تجري الشركة تقيي ًما للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس
بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة .تأخذ المعلومات باالعتبار ما يلي:
•
•
•
•
•

السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً .وبالتحديد ،ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على
اكتساب إيرادات فوائد متعاقد عليها ،أو االحتفاظ بمعلومات أسعار فائدة محددة ،أو مطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة
المطلوبات التي تمول هذه الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع هذه الموجودات؛
تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلدارة الشركة؛
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة هذه
المخاطر؛
كيفية مكافأة مديري األعمال  -فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية
المحصلة؛ و
تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية .إال أن
المعلومات حول نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلها ،ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق أهداف الشركة
المذكورة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

يستند تقييم نموذج األعمال إلى مدى معقولية السيناريوهات المتوقعة دون األخذ باالعتبار سيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة
الضائقة" .إذا تحققت التدفقات النقدية بعد اإلثبات األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للشركة ،ال تقوم الشركة بتغيير
تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ولكنها تدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية
المستقبلية الناشئة حديثا ً أو التي تم شراءها حديثا ً.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

.3

ب) األدوات المالية (يتبع)

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
يعرف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي .وتعد "الفائدة" ثمن
لغرض هذا التقييمّ ،
القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسية األخرى المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة محددة وتكاليف
اإلقراض األساسية األخرى (مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،مع هامش الربح.
وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة ،تأخذ الشركة باالعتبار الشروط
التعاقدية لألداة .وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير توقيت أو مبلغ التدفقات
النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط .وعند إجراء هذا التقييم ،تأخذ الشركة باالعتبار ما يلي:
•
•
•
•
•

األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.
خصائص الرافعة المالية؛
شروط السداد والتمديد؛
الشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (بدون حق الرجوع لترتيبات الموجودات)؛ و
الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود  -أي إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة.

تصنيف المطلوبات المالية
تصنف الشركة مطلوباتها المالية كمقاسة بالتكلفة المطفأة .تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على
إصدار التمويالت ،والتكاليف التي تعد جز ًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية.

التوقف عن اإلثبات
.1الموجودات المالية
تتوقف الشركة عن إثبات األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو قيامها بتحويل حقوق
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي بشكل جوهري
أو التي ال تقوم الشركة من خاللها بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري وال تحتفظ بالسيطرة على
األصل المالي.
عند التوقف عن إثبات الموجودات المالية ،ف ن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات (أو القيمة الدفترية الموزعة على جزء من
الموجودات التي تم التوقف عن إثباتها) ومجموع ما يلي
أ) الثمن المقبوض (بما في ذلك أي موجودات جديدة يتم الحصول عليها ناقصا ً أي مطلوبات جديدة مفترضة) ،و
ب) أي ربح أو خسارة متراكمة تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.
في المعامالت التي ال تقوم الشركة فيها باالحتفاظ أو تحويل بشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بينما
تحتفظ بالسيطرة على هذه الموجودات ،تستمر الشركة ب ثبات الموجودات بقدر مدى استمراريتها في المشاركة ،ويتحدد ذلك من
خالل حجم تعرضها للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.
 .2المطلوبات المالية
تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد التزاماتها التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاءها.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ب) األدوات المالية (يتبع)

تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 .1الموجودات المالية
إذا تم تعديل شروط الموجودات المالية ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة مختلفة بشكل
جوهري .وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل جوهري ،عندئ ِذ ف ن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات
المالية األصلية يتم اعتبارها ع لى أنها منقضية .وفي هذه الحالة ،يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية األصلية وإثبات
الفرق كأرباح وخسائر متوقف عن إثباتها ويتم إثبات موجودات مالية جديدة بالقيمة العادلة.
إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المقيدة بالتكلفة المطفأة غير مختلفة بشكل جوهري ،عندئ ِذ ف ن التعديل ال يؤدي
إلى التوقف عن إثبات الموجودات المالية .وفي هذه الحالة ،تقوم الشركة ب عادة احتساب القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات
المالية وتثبت المبلغ الناتج عن تعديل القيمة الدفترية اإلجمالية على أنه تعديل ربح أو خسارة ضمن قائمة الربح أو الخسارة.
وإذا تم القيام بهذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض ،عندئ ِذ يتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر االنخفاض في
القيمة .وفي حاالت أخرى ،يتم عرضها كدخل فائدة.
 .2المطلوبات المالية
تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة
مختلفة بشكل جوهري .وفي هذه الحالة ،يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة استنادا ً إلى الشروط المعدلة بالقيمة العادلة .إن
الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المسددة والمطلوبات المالية الجديدة بالشروط المعدلة ،يتم إثباته ضمن الربح أو
الخسارة.

االنخفاض في القيمة
تقوم الشركة ب ثبات مخصص بالخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التالية:
 استثمارات في عقود إيجار تمويلي؛ و مطالبات تأمين مستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار التمويلي الغير نشطة.ال يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة لالستثمارات في حقوق الملكية.
تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،باستثناء األدوات المالية
األخرى والتي من خاللها لم تزداد المخاطر االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها.
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا تمثل أجزا ًء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في
سداد األداة المالية والتي من المحتمل حدوثها خالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية .ويتم قياسها كما يلي:
-

الموجودات المالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير :تقاس بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز في
النقدية (الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها) ،و

-

الموجودات المالية التي تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير :تقاس بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
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أ)

األدوات المالية (يتبع)

الموجودات المالية المعاد هيكلتها
إذا تم إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو إذا تم استبدال موجودات مالية قائمة بأخرى جديدة بسبب
الصعوبات المالية للمقترض ،عندئ ِذ يجري تقييم حول ما إذا كان يجب التوقف عن إثبات الموجودات المالية وتقاس الخسائر
االئتمانية المتوقعة كما يلي:
-

إذا لم ينتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة ،عندئ ِذ تدرج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة
عن الموجودات المالية المعدلة في احتساب حاالت العجز في النقدية من الموجودات القائمة؛ و

-

إذا نتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة ،عندئ ِذ يتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة
للموجودات الجديدة على أنها تدفقات نقدية نهائية عند تاريخ التوقف عن إثباتها .ويتم إدراج هذا المبلغ عند احتساب
حاالت العجز في ا لنقدية من الموجودات النقدية القائمة التي تخصم من التاريخ المتوقع للتوقف عن اإلثبات إلى تاريخ
التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات المالية القائمة.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
تجري الشركة تقييما ً في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة
االئتمانية .وتعد الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة للموجودات المالية.
إن الدليل على أن األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التي يمكن مالحظتها كما يلي:
 الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو ال ُمصدر؛ اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد؛ إعادة هيكلة التعرض لشروط ال تأخذها الشركة في االعتبار؛ يصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ و-

أو اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.

إن عقد اإليجار الذي تم إعادة التفاوض بشأنه بسبب التدهور في وضع المقترض يتم اعتباره في العادة على أنه منخفض القيمة
االئتمانية ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية قد انخفضت بشكل جوهري وأنه ال يوجد هناك
أي مؤشرات أخرى لالنخفاض في القيمة.
عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة كخصم
من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
الشطب
يتم شطب االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي وكذلك مطالبات التأمين المستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار التمويلي
الغير نشطة (سواء جزئيًا أو كليًا) عندما ال يكون هناك توقع واقعي باالسترداد .إال أن الموجودات المالية التي يتم شطبها قد ال
تزال تخضع ألنشطة واجبة النفاذ لكي تتماشى مع إجراءات الشركة نحو استرداد المبالغ المستحقة .وإذا كان المبلغ الذي سيتم
شطبه أكبر من مخصص الخسارة المتراكمة ،يتم معاملة الفرق أوالً ك ضافة على المخصص والذي سيتم تطبيقه بعد ذلك على
القيمة الدفترية اإلجمالية .وتضاف أي استردادات الحقة إلى مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية.
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ج) إثبات اإليرادات/المصروفات
يتم إثبات اإليرادات من االسـتثمارات في عقود اإليجار التمويلي وتكاليف التمويل في الربح أو الخسـارة باسـتخدام طريقة الفائدة
الفعلي .إن "معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي بالتحديد يخصـــم مدفوعات أو مقبوضـــات التدفقات النقدية المقدرة من خالل
العمر المتوقع لألداة المالية بالتكلفة المطفأة لألداة المالية.
عند احتســاب معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية بخالف الموجودات منخفضــة القيمة االئتمانية ،تقوم الشــركة بتقدير التدفقات
النقدية باألخذ باالعتبار جميع الشـروط التعاقدية لألداة المالية ،ولكن ليسـت خسـائر ائتمانية متوقعة .وبالنسـبة للموجودات المالية
منخفضـة القيمة االئتمانية ،يتم احتسـاب معدل الفائدة الفعلي المعدل ائتمانيا ً باسـتخدام التدفقات النقدية المسـتقبلية المقدرة بما في
ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة.
يتضـمن احتسـاب معدل الفائدة الفعلي تكاليف المعاملة والرسـوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضـة التي تشـكل جزءا ً ال يتجزأ من
معدل الفائدة الفعلي .تتضـمن تكاليف المعاملة التكاليف اإلضـافية التي تنسـب مباشـرة إلى اقتناء أو إصـدار الموجودات المالية أو
المطلوبات المالية.
د) النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك المحلية ذات التصنيف االئتماني الجيد.
هـ)

االستثمارات في عقود إيجار تمويلي

تتمثل االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي في صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي والتي تستحق من العمالء على
حساب عقود اإليجار التمويلي .اإلجارة عبارة عن اتفاقية تعمل بموجبها الشركة كمؤجر وتشتري األصل لتأجيره بناء على طلب
العميل (المستأجر) ووعده باستئجار األصل باإليجار المتفق عليه والفترة المحددة التي قد تنتهي بتحويل ملكية األصل المؤجر
إلى المستأجر.
تكون جميع العقارات المؤجرة باسـم الشـركة ،فيما عدا تلك العقارات التي تم تحويل ملكيتها إلى البنك العربي الوطني (مسـاهم)
وفقا ً لشـــروط اتفاقيات التســـهيالت المتعلقة بتســـهيالت تمويل التورق (راجع إيضـــاح  ،)18وتلك العقارات التي تم االحتفاظ
بملكيتها باســم شــركة مملكة التقسـ يط للتجارة (مســاهم) كأمين حفظ وفقا ً التفاقية الحفظ .يمثل العقد المبرم مع العميل عقد إجارة
مع وعد غير قابل للنقض بنقل الملكية ،حيث ســيتم نقل ســند الملكية النظامي لألصــل إلى المســتأجر عند تســوية جميع أقســاط
إجارة.
يتضمن إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي إجمالي الدفعات المستقبلية لعقود اإليجار من عقود اإليجار التمويلي (ذمم
مديني عقود اإليجار) زائدا ً المبالغ المتبقية المقدرة المستحقة .يتم تسجيل الفرق بين ذمم مديني عقود اإليجار وتكلفة األصل
المؤجر كدخل تمويل غير مكتسب من عقود اإليجار ،ويتم خصمه من إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي وذلك
ألغراض العرض.

اإلثبات
نشأة عقد اإليجار هو تاريخ اتفاقية اإليجار أو تاريخ ارتباط الطرفين بالشروط الرئيسة لعقد اإليجار أيهما أقرب .عند نشأة عقد
اإليجار ،يتم تحديد المبالغ التي يتم إثباتها في بداية أجل عقد اإليجار.
بداية عقد اإليجار هو التاريخ الذي يحق فيه للمستأجر ممارسة حقه في استخدام األصل المستأجر .وهو تاريخ اإلثبات األولي
لعقد اإليجار .يتم إثبات دخل عقد اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار باستخدام طريقة صافي االستثمار والتي تعكس معدل عائد
دوري ثابت.
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و) أتعاب الخدمات
تتعلق أتعاب الخدمات بالمبالغ المستحقة للشركة والناشئة عن بيع جزء من االستثمارات في محفظة اإليجار التمويلي إلى البنك
العربي الوطني في عام 2014م .إن هذه المبالغ قابلة لالسترداد بواسطة الشركة بينما تكون عقود اإليجار التمويلي قائمة ويتم
إثباتها (بأسعار محددة مسبقا ً حسب االتفاقيات) حيث يتم تسوية المبالغ القائمة بواسطة المستأجرين (بالصافي بعد خصم أي
مصروفات ذات صلة) على أساس شهري.
ز) إيرادات أتعاب طلبات التمويل والتقييم
يتم احتساب إيرادات أتعاب طلبات التمويل والتقييم عندما يقدم العميل طلب التمويل للتقييم ولتحديد ما إذا كان مؤهالً لعقد للتمويل.
وتعتبر أتعاب التقييم غير قابلة لالسترداد بينما يمكن استرداد أتعاب طلب التمويل بنا ًء على نجاح التقييم .يتم إثبات إيرادات أتعاب
طلبات التمويل والتقييم عندما يتم االنتهاء من المعاملة أو تقديم الخدمة.
يتم إثبات األتعاب ذات الصلة ومصروف العمولة كمصروفات عند اكتمال المعاملة أو استالم الخدمة.
ح) مكافأة نهاية الخدمة
تطبق الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها طبقا ً لنظام العمل السعودي السائد .يكون االلتزام مستحقًا استنادا ً إلى طريقة
وحدة االئتمان المخططة .يتم تقدير التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام متوسط خدمة الموظفين والعمر التعاقدي للتقاعد
ومتوسط الزيادات السابقة في الراتب .يتم خصم اإللتزام باستخدام معدالت السندات الحكومية المالئمة تماشيا ً مع متطلبات معيار
المحاسبة الدولي رقم .19
يبين التعديل وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 19منافع الموظف" أن عمق السوق للسندات الحكومية عالية الجودة يتم تقييمها بنا ًء
على العملة التي فيها يحدد االلتزام بدالً من الدولة يتم فيها االلتزام .وفي ظل غياب السوق العميقة لمعدالت السندات الحكومية
عالية الجودة بتلك العملة فيجب استخدام معدالت السندات الحكومية .راجع إيضاح  19للحصول على تفاصيل حول االفتراضات
والتقديرات.
فورا في قائمة المركز المالي مع ما يقابلها من مبالغ دائنة إلى
يتم االعتراف بعمليات إعادة القياس لألرباح والخسائر االكتوارية ً
األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فيها .ال يتم تصنيف إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة
في فترات الحقة.
يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة وذلك قبل:
• تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و
• تاريخ تسجيل الشركة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة.
يتم احتساب فائدة تكلفة الخدمة عن طريق تطبيق معدل الخصم على صافي التزام المنافع المحددة .تقوم الشركة ب ثبات التغيرات
التالية في صافي التزامات المنافع المحددة في قائمة الدخل:
• تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التقليص
وعمليات التسوية غير الروتينية.
• صافي مصروفات أو إيرادات الفائدة.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ط) الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم .يتم قيد نفقات اإلصالح والصيانة كمصروفات بينما يتم رسملة
النفقات فقط عند وجود احتمال بتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية للشركة .يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت
على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات .تطفأ التحسينات على العقارات المستأجرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو
الفترة المتبقية لإليجار ،أيهما أقل.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية للموجودات:

المعدل

%10
%25
%25-%10
%33.3-%25

تحسينات على عقارات مستأجرة
سيارات
أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
أجهزة حاسب آلي

يتم تحميل االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر بالمعدالت المحددة أعاله بعد األخذ في
الحسبان القيمة المتبقية .يتم تحميل االستهالك على اإلضافات من الشهر الذي تكون فيه الموجودات متاحةً لالستخدام .يتم تحميل
األرباح /الخسائر عند استبعاد الممتلكات والمعدات ،إن وجدت ،في قائمة الدخل الشامل في الفترة التي نشأت فيها .يتم قيد
الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد بتكلفة االستحواذ ناقصا ً الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت .يتم
مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها ،حسبما هو مالئم في
قائمة المركز المالي.
ي) العقارات األخرى
تستحوذ الشركة خالل السياق االعتيادي لألعمال على بعض العقارات أو تحتفظ بها لتسوية االستثمارات في عقود اإليجار
التمويلي .وتُعتبر هذه العقارات كموجودات محتفظ بها لغرض البيع ويتم قيدها مبدئيا ً بصافي القيمة القابلة للتحقق لالستثمارات
في عقود اإليجار التمويلي أو القيمة العادلة الحالية للعقارات ذات الصلة ،أيهما أقل ناقصا ً أي تكاليف بيع (إذا كانت هامة).
ال يتم تحميل أي استهالك على مثل هذه العقارات.
بعد اإلثبات األولي ،يتم تحميل أي تخفيض للقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع على قائمة الدخل .أي أرباح إعادة تقييم الحقة في
القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف بيع هذه الموجودات بالقدر الذي ال تتجاوز فيه التخفيض المتراكم يتم قيدها في قائمة الدخل .ويتم
إثبات  hgHvfhpأو الخسائر عند استبعاد هذه العقارات في قائمة الدخل.

تقييم الضمانات
للتقليل من مخاطرها االئتمانية على الموجودات المالية ،تسعى الشركة الستخدام الضمانات ،متى ما أمكن ذلك .الضمانات هي
في المقام األول في شكل عقارات .إن السياسة المحاسبية الخاصة بالشركة للضمانات المسندة إليها من خالل عقود اإلقراض هي
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  .9ال يتم تسجيل الضمانات في قائمة المركز المالي للشركة ما لم يتم استعادة ملكيتها.
مع ذلك ،تؤثر القيمة العادلة للضمانات على احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .يتم تقييمها بشكل عام ،بالحد األدنى ،في بدايتها
ثم يعاد تقييمها بشكل دوري.
تستخدم الشركة قدر اإلمكان معلومات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات .يتم تقييم الضمانات غير
المالية ،مثل العقارات ،من قبل المقيمين المستقلين المعينين من قبل الشركة.

 - 17www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

372

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

الشركة السعودية لتمويل المساكن
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(المبالغ بالريال السعودي)

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

.3

ي) العقارات األخرى (يتبع)
استعادة ملكية الضمانات
إن السياسة المحاسبية الخاصة بالشركة الستعادة ملكية الضمانات هي بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  .9إن سياسة الشركة
تكمن في تحديد حول ما إذا كانت الموجودات التي تم استعادة ملكيتها يمكن أن تكون أفضل استخدام لعملياتها الداخلية أو يجب
بيعها .يجب تحويل الموجودات التي حددت على أنها مفيدة للعمليات الداخلية إلى فئة الموجودات المالئمة لها بقيمتها التي تم
استعادة ملكيتها أو القيمة الدفترية للموجودات المضمونة األصلية ،أيهما أقل .يتم تحويل الموجودات التي تم تحديد أن بيعها هو
أفضل خيار إلى الموجودات المتاحة للبيع بقيمها العادلة (إذا كانت موجودات مالية) والقيمة العادلة ناقصا ً تكلفة بيع الموجودات
غير المالية في تاريخ استعادة الملكية ،تماشيا ً مع سياسة الشركة.
ك) الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تحصل عليها الشركة ولها عمر إنتاجي محدد بسعر التكلفة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم
واالنخفاض المتراكم في القيمة.
ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت في قائمة الدخل على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر من التاريخ
التي تكون فيه متاحة لالستخدام.
تتكون الموجودات غير الملموسة من برامج الحاسب اآللي وعمرها اإلنتاجي المقدر للسنة الحالية وسنوات المقارنة هو 5-3
سنوات .يتم مراجعة طريقة اإلطفاء والعمر اإلنتاجي في نهاية كل فترة تقرير على األقل.
ل) االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته.
وفي حالة وجود هذا المؤشر أو عند الحاجة الى إجراء اختبار االنخفاض في القيمة السنوي لألصل ،تقوم الشركة بتقدير المبلغ
القابل لالسترداد لألصل.
إن المبلغ القابل لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا ً تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام أيهما
أعلى ،ويتم تحديده لكل أصل على حدة إال إذا كان األصل ال ينتج تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية
الناتجة من الموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات .عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدة توليد النقد عن المبلغ
القابل لالسترداد ،يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد .يتم عكس خسائر
االنخفاض في القيمة التي تم االعتراف بها سابقًا فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد
لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة انخفاض في القيمة .إن مبلغ العكس محدود بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته
القابلة لالسترداد أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك ،فيما لو لم يتم تسجيل خسارة االنخفاض في
القيمة لألصل في السنوات السابقة.
م) المحاسبة عن عقود اإليجار
قبل  1يناير 2019م ،اتبعت الشركة السياسة المحاسبية التالية التي كانت الشركة مستأجرة فيها:

عقود اإليجار التشغيلي

عندما كانت الشركة مستأجرا ً تم االعتراف بمدفوعات اإليجار كمصروفات في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى
فترة عقد اإليجار.
تطبق السياسة في أو بعد  1يناير 2019م:

استنادا ً إلى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16كما هو مبين في إيضاح  ،3ف ن السياسات المحاسبية أدناه تنطبق اعتبارا ً
من  1يناير 2019م.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
م) المحاسبة عن عقود اإليجار (يتبع)
موجودات حق االستخدام /التزامات عقود اإليجار
تجري الشركة عند اإلثبات األولي في بداية العقد تقييما ً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .ويكون
العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل .يتم
تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تتدفق إلى الشركة ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات.
موجودات حق االستخدام
تطبق الشركة نموذج التكلفة وتقيس األصل المتعلق بحق االستخدام بالتكلفة:
أ) بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة ،و
ب) التعديل بعد أي إعادة قياس اللتزامات اإليجار لتعديالت اإليجار.
التزام عقد اإليجار
عند اإلثبات األولي ،يمثل التزام عقد اإليجار القيمة الحالية لكافة المدفوعات المتبقية للمؤجر .تقيس الشركة بعد تاريخ البدء التزام
عقد اإليجار من خالل:
أ) زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإليجار؛
ب) تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تمت ،و
ج) إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل لعقد اإليجار.
ن) أتعاب إنشاء عقود مؤجلة
تتألف أتعاب إنشاء العقود المؤجلة من الجزء غير المطفأ من العمولة المدفوعة إلى أحد المساهمين للعقود التي تنشأ من خالل
استخدام البنية التحتية والموارد وقاعدة العمالء الخاصة بذلك المساهم .يتم إطفاء هذه األتعاب باستخدام طريقة الفائدة الفعلي على
مدى فترة عقود اإليجار المعنية.
س) دفعات اإليجار المقدمة
تتضمن دفعات اإليجار المقدمة اإليجار المستلم مقدما ً من العمالء والتأمينات واإليصاالت غير المستخدمة من العمالء.
ع) المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى
تتضمن المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى التكاليف المتعلقة بالموظفين والتزامات الصيانة وأتعاب االستشارات
القانونية.
ف) المخصصات األخرى
يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل
موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بصورة
موثوقة .يتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل قائمة مركز مالي وتسويتها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.
ص) توزيعات األرباح المقترحة والتحويالت بين االحتياطيات
إن توزيعات األرباح واالعتمادات المرصودة لالحتياطيات (باستثناء االعتمادات التي يتطلبها النظام) ،التي يتم إجراؤها بعد
تاريخ قائمة المركز المالي تعتبر أحداث غير تعديلية ويتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية خالل السنة التي يجري فيها االعتماد/
التحويل.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ق) المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل
ضريبة الدخل
مصروفات أو مزايا ضريبة الدخل للفترة هي الضريبة المستحقة على الربح الخاضع للضريبة للفترة الحالية ،بنا ًء على معدل
ضريبة الدخل المطبق على كل منطقة ،والذي يتم تعديله بالتغييرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة
بالفروق المؤقتة والخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة.
يتم احتساب رسوم ضريبة الدخل الحالية على أساس قوانين الضرائب التي تم سنها أو سنها بشكل أساسي في نهاية فترة التقرير.
تجري اإلدارة تقييما ً دوريا ً لموقف اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها الالئحة الضريبية المطبقة للتفسير.
كما تقوم بتكوين المخصصات المالئمة على أساس المبالغ المتوقع دفعها للهيئة.
يتم تسجيل التعديالت الناتجة عن التقييمات النهائية لضريبة الدخل في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات .مصروفات
ضريبة الدخل أو االئتمان للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية ،بنا ًء على معدل ضريبة
الدخل المطبق المعدل للتغييرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بفروق مؤقتة والخسائر ألغراض
الضريبة غير المستغلة.
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي " 23عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل"
يتناول التفسير احتساب ضرائب الدخل عندما تتضمن المعالجات الضريبية عدم التأكد الذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة
الدولي رقم  .12ال ينطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  ،12وال يشمل على وجه
التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضريبة غير المؤكدة .يتناول التفسير بالتحديد ما يلي:
•
•
•
•

ما إذا كانت المنشأة تأخذ في عين االعتبار المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل منفصل.
االفتراضات التي تضعها المنشأة بشأن حول فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية.
كيفية تحديد المنشأة للربح الخاضع للضريبة (الخسارة ألغراض ضريبية) واألسس الضريبية والخسائر ألغراض الضريبة
غير المستغلة واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريبة.
كيفية أخذ المنشأة في االعتبار التغيرات في الحقائق والظروف.

يتعين على الشركة تحديد ما إذا كان ينبغي األخذ في االعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع إحدى
المعالجات الضريبية غير المؤكدة األخرى أو أكثر .يجب اتباع الطريقة التي تتنبأ بحل عدم التأكد بشكل أفضل.
الضريبة المؤجلة
يتم استخدام طريقة االلتزام عند تكوين مخصص بالضريبة المؤجلة على الفروقات المؤقتة الناتجة بين القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات ألغراض إعداد القوائم المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية .إن مبلغ الضريبة المؤجلة يستند إلى الطريقة
المتوقعة لتحقق أو تسوي ة القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات ،باستخدام الشرائح الضريبية المطبقة أو التي ستطبق بشكل
كامل في تاريخ التقرير .يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة فقط بقدر وجود احتمال توفر أرباح خاضعة للضريبية في
المستقبل وإمكانية استخدام المزايا .يتم تخفيض الموجودات الضريبية المؤجلة بقدر عدم وجود أي احتمال على أن المنافع
الضريبية ذات العالقة سيتم تحققها.
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة عند وجود حق قانوني ملزم بمقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية
الحالية وعندما تتعلق األرصدة الضريبية المؤجلة بنفس السلطة الضريبية .يتم إجراء مقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة
الحالية عندما يكون لدى المنشأة حق قانوني يلزم بالمقاصة وتعتزم إما تسويتها على أساس الصافي أو تحقق األصل وتسوية
االلتزام في آن واحد.
يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة في قائمة الدخل باستثناء بقدر ما يتعلق بالبنود التي تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر أو
مباشرة في حقوق الملكية .وفي هذه الحالة ،يتم أيضا ً إثبات الضريبة.
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.3

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ق) المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل (يتبع)
الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وفقا ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل .ال يتم
احتساب الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.
ر) المعامالت مع األطراف ذات العالقة
لدى الشركة عالقات مع أطراف ذات عالقة تتكون من شركات ذات صلة وشركات شقيقة ومديرين وموظفي إدارة عليا والمنشآت
التي يمارس عليها المديرين أو موظفي اإلدارة العليا تأثيرا ً جوهريا ً .تقوم الشركة خالل السياق االعتيادي لألعمال ب جراء
معامالت مع أطراف ذات عالقة مختلفة .يتم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة من وإلى أطراف ذات عالقة في اإليضاح ذات
الصلة.
ش) المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت.
أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري ترجمتها إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة
بتاريخ قائمة المركز المالي .يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن تسوية وترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية في قائمة
الدخل الشامل.
ت) المصروفات
المصروفات العمومية واإلدارية هي المصروفات المتعلقة بالعمليات اليومية للشركة بما في ذلك اإليجار والتأمين والمرافق
والرواتب .تتبع الشركة أساس االستحقاق في المحاسبة لتسجيل المصروفات العمومية واإلدارية ويتم إثباتها كمصروفات في
قائمة الدخل في الفترة التي يتم تك بدها فيها .أما المصروفات التي يتم تأجيلها ألكثر من فترة مالية واحدة فيتم توزيعها على
المصروفات على مدى هذه الفترات باستخدام التكلفة التاريخية.
مصروفات البيع والتسويق باستثناء تكلفة التعويض هي تلك المصروفات المتعلقة بمندوبي المبيعات والتسويق.
ث) ضريبة القيمة المضافة
تقوم الشركة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئها مقابل الخدمات المؤهلة المقدمة ،ودفع مدفوعات ضريبة القيمة المضافة
إلى البائعين مقابل المدفوعات المؤهلة .يتم شهريا ً إجراء تحويالت صافي ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل
والتي تمثل ضريبة القيمة المضافة المحصلة من عمالئها ،بالصافي بعد خصم أي ضريبة قيمة مضافة قابلة لالسترداد على
المدفوعات .تتحمل الشركة ضريبة القيمة المضافة غير القابلة لالسترداد وتُقيد كمصروفات أو يتم رسملتها في حالة مدفوعات
الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة أو يتم استهالكها أو إطفاءها كجزء من التكلفة الرأسمالية.

.4

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة في الحسابات الجارية لدى البنك.

نقد في الصندوق
الحسابات الجارية لدى البنك

2019م

2018م

22,500
54,177,089
54,199,589

17,500
79,625,834
79,643,334
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.5

مصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى ،صافي
تتكون المصروفات المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى مما يلي:

إيضاح
مطالبات تأمين مستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار
التمويلي
ضريبة القيمة المضافة المدينة
مستحق من صندوق التنمية العقارية
ضريبة مقدمة
أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدما ً (مؤسسة التمويل الدولية)
مطالبات قانونية
أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدما ً (بنك الخليج الدولي)
رسوم تسجيل السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي
صيانة برامج مدفوعة مقدما ً
مصروفات فائدة تمويل مدفوعة مقدما ً (مؤسسة التمويل الدولية)
تأمين مدفوع مقدما ً
إيجار مدفوع مقدما ً
سلف موظفين وذمم مدينة
أخرى
مخصص لــ:
 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مطالبات تأمينمستحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار التمويلي الغير
نشطة.
 -مطالبات قانونية

1-5

2019م

2018م

36,111,870
22,791,195
9,354,696
3,783,371
1,409,800
1,018,356
862,500
718,200
450,630
-43,447
-130,818
691,846
77,366,729

25,171,311
8,366,174
-3,460,872
1,723,096
1,018,356
1,537,500
-843,621
4,662,866
3,686,186
561,922
144,199
43,000
51,219,103

()12,098,311
()1,494,089
63,774,329

()12,201,267
()1,018,356
37,999,480

تُصــنف جميع مطالبات التأمين المســتحقة على حاالت الوفاة في عقود اإليجار غير النشــطة إلي المرحلة  3وفقًا للمعيار الدولي
للتقرير المالي .9
 1-5يتمثل المســتحق من صــندوق التنمية العقارية في مطالبة الشــركة من صــندوق التنمية العقارية .تتمثل في الدفعات المقدمة
عن العقارات التي دفعتها الشركة مقدما ً نيابة عن صندوق التنمية العقارية وتنتظر استردادها حالياً.

.6

دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات
يمثل هذا الرصـيد شـيكات مصـدقة صـادرة ب سـم مالكي العقارات مقابل شراء عقارات بعقود إجارة للشركة (عقود معتمدة) والتي
لم تزل إجراءات نقل ملكية هذه الممتلكات إلى الشــركة تحت التنفيذ .يتم تقديم هذه الشــيكات المصــدقة بواســطة ممثلي الشــركة
مباشرة لدى كتابات العدل عند نقل صك الملكية .لم يتم تحويل مخاطر ومنافع عقود إجارة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

.7

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
وفقا ً لمعيار المحاسـبة الدولي " 24اإلفصـاحات عن الطرف ذي العالقة" ،يتم اعتبار األطراف على أنها أطراف ذات عالقة إذا
كان ألحد األطراف القدرة على الســيطرة على الطرف اآلخر أو ممارســة التأثير الهام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات
المالية والتشـغيلية .عند تقييم عالقة كل طرف ذو عالقة محتمل يوجه االنتباه إلى جوهر العالقة وليس مجرد الشـكل القانوني .قد
تدخل األطراف ذات العالقة في معـامالت ال تدخل فيهـا األطراف غير ذات العالقة ،أيضــــاً ،قد ال تتم المعـامالت بين األطراف
ذات العالقة بالشروط واألحكام والمبالغ نفسها التي تتم بها بين األطراف غير ذات العالقة.

 - 22phone

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

377

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

الشركة السعودية لتمويل المساكن
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(المبالغ بالريال السعودي)

.7

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع)
وتتعامل الشــركة مع األطراف ذات العالقة أدناه خالل الســياق االعتيادي لألعمال .إن شــروط هذه الفواتير والتكاليف تتم على
أساس متفق عليه مع األطراف ذات العالقة التالية:
العالقة
مساهم
مساهم
مساهم
مساهم
شركة شقيقة
شركة شقيقة

االسم
البنك العربي الوطني
شركة دار األركان للتطوير العقاري
مؤسسة التمويل الدولية
شركة مملكة التقسيط للتجارة
شركة أفواف لالستثمارات
شركة متاليف البنك العربي الوطني
وفيما يلي المعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة:
أعباء تمويل تورق – البنك العربي الوطني
أعباء تمويل تورق – مؤسسة التمويل الدولية
وحدات سكنية مشتراة من شركة دار األركان
أتعاب خدمات ،صافي (إيضاح )22
أتعاب إنشاء عقود مؤجلة (البنك العربي الوطني) (إيضاح )10
إيجار محمل من شركة شقيقة

2019م

2018م

103,241,287
10,059,030
20,038,669
8,782,622
108,864
2,179,941

109,898,506
9,126,319
4,310,776
10,156,303
1,119,091
1,882,090

فيما يلي تفاصيل أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر:
2018م
2019م
قرض مستلم من مساهم – البنك العربي الوطني
قرض مستلم من مساهم – مؤسسة التمويل الدولية
أتعاب تسهيالت تمويل مدفوعة مقدما ً (مؤسسة التمويل الدولية)
تغطية تكافل – شركة متاليف البنك العربي الوطني
مصروف فائدة مدفوعة مقدما ً (مؤسسة التمويل الدولية)
أتعاب إنشاء عقود مؤجلة (البنك العربي الوطني) (إيضاح )10
مستحق من أطراف ذات عالقة متعلق بأتعاب خدمات (البنك العربي
الوطني) (إيضاح )22

1,900,010,120
172,186,266
1,409,800
--25,791,599

2,216,981,529
187,500,000
1,723,096
8,236,857
4,662,866
29,810,236

765,379

897,247

مكافأة موظفي اإلدارة العليا
تعتبر الشركة الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات موظفي اإلدارة العليا وفيما يلي تفاصيل مكافأتهم:

رواتب
مكافأة نهاية الخدمة
بدالت أخرى

.8

استثمارات

2019م

2018م

2,108,571
175,714
799,825
3,084,110

3,214,908
272,902
960,485
4,448,295

تنص المادة  1/18من نظام اإليجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 48/بتاريخ 1433/8/13هـ (الموافق  7يوليو
2012م) على أن "مع مراعاة أحكام نظام الشركات ،تؤسس شركة مساهمة عامة أو أكثر بترخيص من المؤسسة ،يكون غرضها
تسجيل العقود".
وبموجب المادة  1/18من نظام اإليجار التمويلي ،تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي ("سجّل") في
1439/2/3هـ (الموافق  23أكتوبر 2017م) بموجب السجل التجاري رقم  1010612415وموافقة المؤسسة رقم
 381000124076بتاريخ 1438/12/23هـ (الموافق  14سبتمبر 2017م).
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.8

استثمارات (يتبع)
تم تأسيس هذه الشركة بواسطة المؤسسة كوسيلة لزيادة تنظيم السوق وتسهيل نقل عقود اإليجار بين مقدمي التمويل واألطراف
األخرى .لدى سجّل  700.000سهم بقيمة  10لاير سعودي لكل منها .تقسم هذه ال  700.000سهم بين شركات التأجير التمويلي
المسجلة والعاملة بالمملكة العربية السعودية .قامت الشركة السعودية لتمويل المساكن في  17ديسمبر 2017م بشراء 89.285
سهم بقيمة  10لاير سعودي لكل منها بمبلغ  892.850لاير سعودي.
وشرعت الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي في 2019م في عملياتها وعليه قامت بتحميل الشركة برسوم تسجيل
تبلغ  0.72مليون لاير سعودي.
اعتبارا من  1يناير 2018م ومع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9اختارت الشركة تصنيف االستثمار في حقوق الملكية
ً
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .وكما في تاريخ هذه القوائم المالية ،ال تختلف القيمة الدفترية لهذا االستثمار عن
قيمته العادلة.

.9

استثمارات في عقود اإليجار التمويلي ،صافي
يتمثل هذا الرصيد في صافي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي كما هو موجز أدناه:
الحد األدنى لدفعات اإليجار
عقود إيجار نشطة
عقود إيجار غير نشطة
إجمالي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي
يخصم :إيرادات تمويلية غير مكتسبة
االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي قبل االنخفاض في
القيمة
يخصم :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
صافي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي
يخصم :الجزء المتداول
يخصم :ذمم عقود اإليجار التمويلي المستحقة
الجزء غير المتداول

2019م

2018م

6,627,877,566
292,442,761
6,920,320,327
()2,603,677,993

6,515,280,546
317,694,471
6,832,975,017
()2,575,750,005

4,316,642,334
()78,226,322
4,238,416,012
()272,351,588
()42,143,170
3,923,921,254

4,257,225,012
()66,899,663
4,190,325,349
()262,693,122
()40,098,952
3,887,533,275

تتمثل االسـتثمارات في صـافي االسـتثمار في عقود اإليجار التمويلي .إن إجمالي عدد عقود اإليجار القائمة كما في  31ديسـمبر
2019م هو  31( 6,909ديسمبر 2018م.)6,597 :
تحقق الشـركة جميع إيراداتها بشـكل أسـاسـي من عقود تأجير العقارات داخل المملكة العربية السـعودية .يسـتحق إجمالي المبالغ
المسـتحقة المتعلقة بعقود اإليجار التمويلي من عمالء أفراد .تكون صكوك ملكية العقارات األساسية باسم الشركة ،فيما عدا تلك
العقارات التي تم تحويل ملكيتها إلى البنك العربي الوطني (مســاهم) وفقا ً لشــروط اتفاقية التســهيل المتعلقة بتســهيالت تمويل
التورق (راجع إيضـاح  ،)18وتلك العقارات التي تم االحتفاظ بملكيتها باسم شركة مملكة التقسيط للتجارة (مساهم) كأمين حفظ
وفقا ً التفاقية الحفظ.
1-9

فيما يلي بيان بالحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات كما في  31ديسمبر:
مخصص الخسارة الختامي كما في  31ديسمبر 2018م
المحمل للسنة ،بالصافي
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر
2019م
66,899,663
11,326,659
78,226,322

 31ديسمبر
2018م
مخصص الخسارة الختامي كما في  31ديسمبر 2017م (المحتسب وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 12,203,770 )39
23,506,880
مبالغ معدلة من خالل األرباح المبقاة االفتتاحية
مخصص الخسارة االفتتاحي كما في  1يناير 2018م (المحتسب وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 35,710,650 )9
31,189,013
المحمل للسنة ،بالصافي
66,899,663
الرصيد في نهاية الفترة
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.9

استثمارات في عقود اإليجار التمويلي ،صافي (يتبع)

2-9

إن الجودة االئتمانية لالستثمارات في عقود اإليجار التمويلي هي كما يلي:
 31ديسمبر 2019م
الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر غير
منخفضة القيمة
االئتمانية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر منخفضة
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

3,680,819,462

438,006,927

197,815,945

4,316,642,334

()989,755
3,679,829,707

()28,117,460
409,889,467

()49,119,107
148,696,838

()78,226,322
4,238,416,012

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى 12
شهرا ً

 31ديسمبر 2018م
الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر غير منخفضة
القيمة االئتمانية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر منخفضة
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

3,520,021,639

469,193,929

268,009,444

4,257,225,012

()1,573,096

()10,168,698

()55,157,869

()66,899,663

3,518,448,543

459,025,231

21,285,1575

4,190,325,349

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى 12
شهرا ً
إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

إجــمــالــي الــقــيــمــة
الدفترية
مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة
صــــــافـي الـقـيـمــة
الدفترية

تم اإلفصـــاح عن التغير بين المراحل في االســـتثمارات في عقود اإليجار التمويلي والمخصـــص المتعلق بالخســـائر االئتمانية
المتوقعة في إيضاح .25
3-9

فيما يلي تاريخ استحقاق دفعات اإليجار:

السنة
خالل سنة واحدة
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة وما بعدها

الحد األدنى لدفعات
اإليجار
610,449,589
555,864,394
542,657,587
525,005,173
4,686,343,584

2019م
إيرادات تمويل غير
محققة
295,954,831
275,303,636
254,189,614
232,791,305
1,545,438,607

استثمارات في عقود
إيجار تمويلي
314,494,758
280,560,759
288,467,973
292,213,868
3,140,904,976

6,920,320,327

2,603,677,993

4,316,642,334

2018م
استثمارات في عقود
إيجار تمويلي
302,792,074
270,292,349
277,119,582
282,973,398
3,124,047,609
4,257,225,012

الضمانات
تحتفظ الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطة اإلقراض الخاصة بها بضمانات وذلك كتأمين لتقليل مخاطر االئتمان .وتكون
هذه الضمانات بشكل أساسي بصورة صكوك ملكية باسم الشركة للعقارات التي يتم تأجيرها لمحفظة االستثمارات في عقود
اإليجار التمويلي .كما في  31ديسمبر 2019م ،بلغت القيمة الدفترية إلجمالي عقود اإليجار غير النشطة  177.05مليون لاير
سعودي (2018م 183.31 :مليون لاير سعودي) وبلغت القيمة العادلة للعقارات التي وضعت الضمانات مقابلها 214.71
مليون لاير سعودي (2018م 241.80 :مليون لاير سعودي) .لدى الشركة سياسة لتقييم جميع العقارات التي تم تأجيرها بشكل
سنوي عن طريق إشراك خبراء التقييم المعتمدين.

 .10أتعاب إنشاء العقود المؤجلة
تتألف أتعاب إنشــاء العقود المؤجلة من الجزء غير المطفأ من العمولة المدفوعة إلى البنك العربي الوطني (مســاهم) للعقود التي
تنشـأ من خالل اسـتخدام البنية التحتية والموارد وقاعدة العمالء الخاصـة بذلك المسـاهم .يتم إطفاء هذه األتعاب باسـتخدام طريقة
الفائدة الفعلي على مدى فترة عقود اإليجار المعنية.
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.10

أتعاب إنشاء العقود المؤجلة (يتبع)

أتعاب إنشاء عقود مؤجلة
ناقصا ً :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

2019م

2018م

25,791,599
()2,908,196
22,883,403

29,810,236
()3,137,011
26,673,225

فيما يلي بيان بالحركة في أتعاب إنشاء العقود المؤجلة:
في بداية السنة
أتعاب إنشاء العقود المتكبدة والمدفوعة للسنة
أتعاب إنشاء العقود المحملة للسنة
في نهاية السنة

2019م

2018م

29,810,236
108,863
()4,127,500
25,791,599

32,437,315
1,119,091
()3,746,170
29,810,236

 .11عقارات أخرى
تستعيد الشركة ملكية موجودات عقارية مقابل تسوية استثمارات في عقود اإليجار التمويلي المتأخرة طويلة األجل كما يلي:

في بداية السنة
استعادة ملكية خالل السنة
في نهاية السنة

2019م

2018م

2,829,685
4,133,790
6,963,475

1,079,685
1,750,000
2,829,685

 .12موجودات حق االستخدام /التزامات عقود اإليجار
لدى الشركة ثالثة عقود إيجار مع مؤجرين مختلفين الستئجار مبنى المركز الرئيسي في الرياض وفرع الدمام وفرع جدة .بدأت
جميع العقود خالل 2019م.
فيما يلي تفاصيل العقود الثالثة:
التزام عقد اإليجار
التدفقات النقدية غير المخصومة وفقا لشروط
اإليجار
التزام عقد اإليجار  1يناير 2019م
إضافات خالل الفترة
مدفوع من التزام عقد اإليجار
إطفاء الخصم
التزام عقد اإليجار 31 ،ديسمبر 2019م

الرياض
6,241,972

الدمام

جدة

2,500,000 1,115,730

اإلجمالي
9,857,702

5,125,399
540,747
()2,080,656
283,306
3,868,796

-1,024,262
()371,909
47,204
699,557

2,164,738
-()1,000,000
196,886
1,361,624

7,290,137
1,565,009
()3,452,565
527,396
5,929,977

موجودات حق االستخدام
5,125,399
موجودات حق االستخدام 1 ،يناير 2019م
540,747
إضافات خالل الفترة
()1,828,631
االستهالك المتراكم
موجودات حق االستخدام 31 ،ديسمبر 2019م 3,837,515

-1,024,262
()284,520
739,742

2,164,738

7,290,137
1,565,009
()2,546,099
6,309,047

()432,948
1,731,790

تقوم الشركة بحساب القيمة الحالية للعقود الثالثة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة بنسبة  %5على مدى فترة عقد
اإليجار ،وتقوم ب طفاء موجودات حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
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 .13ممتلكات ومعدات ،صافي
 31ديسمبر 2019م
التكلفة
الرصيد في بداية السنة
إضافات

تحسينات على
عقارات مستأجرة

سيارات

أثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

أجهزة حاسب
آلي

أعمال تحت
التنفيذ

5,369,647
232,050
5,601,697

495,001
-495,001

5,776,840
257,628
6,034,468

8,109,001
739,145
8,848,146

402,651
448,555
851,206

الرصيد في نهاية السنة
االستهالك المتراكم
الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة

اإلجمالي
20,153,140
1,677,378
21,830,518

الرصيد في نهاية السنة

3,608,472
319,522
3,927,994

372,856
84,850
457,706

4,893,018
194,126
5,087,144

7,213,531
376,560
7,590,091

----

16,087,877
975,058
17,062,935

صافي القيمة الدفترية

1,673,703

37,295

947,324

1,258,055

851,206

4,767,583

سيارات

أثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

أجهزة حاسب
آلي

أعمال تحت
التنفيذ

اإلجمالي

5,344,150
25,497
5,369,647

495,001
-495,001

5,767,407
9,433
5,776,840

7,835,970
273,031
8,109,001

155,751
246,900
402,651

19,598,279
554,861
20,153,140

الرصيد في نهاية السنة

3,275,401
333,071
3,608,472

266,561
106,295
372,856

4,676,849
216,169
4,893,018

6,780,418
433,113
7,213,531

----

14,999,229
1,088,648
16,087,877

صافي القيمة الدفترية

1,761,175

122,145

883,822

895,470

402,651

4,065,263

 31ديسمبر 2018م
التكلفة
الرصيد في بداية السنة
إضافات
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك المتراكم
الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة

.14

تحسينات على
عقارات مستأجرة

موجودات غير ملموسة
التكلفة
الرصيد في بداية السنة
إضافات
الرصيد في نهاية السنة
اإلطفاء المتراكم
الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة
الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية

2019م
8,973,012
1,400,881
10,373,893

2018م
8,350,889
622,123
8,973,012

()5,410,936
()1,805,621
()7,216,557
3,157,336

()3,721,288
()1,689,648
()5,410,936
3,562,076

تتكون الموجودات غير الملموسة من برامج الحاسب اآللي التي قامت الشركة بشرائها ألعمالها والترقيات الرئيسية في برامج
الحاسب اآللي لتلبية احتياجات الشركة.
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 .15ذمم دائنة
أبرمت الشركة في  8أبريل 2018م اتفاقية مع وزارة اإلسكان حيث تقوم الشركة بشراء عقارات مملوكة بواسطة وزارة اإلسكان
والدخول في عقود إيجار تمويلي (إجارة) مع مواطنين سعوديين كجزء من مبادرة الحكومة لتقديم الدعم إلى السعوديين الذين
يريدون امتالك المنازل .وكجزء من االتفاقية ،ستقوم الشركة فقط بدفع ثمن شراء العقارات بمجرد نقل صك الملكية باسم الشركة.
في  31ديسمبر 2019م ،تتضمن الذمم الدائنة الخاصة بالشركة مبلغ مستحق لوزارة اإلسكان ب جمالي مبلغ قدره  41.53مليون
لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 22.59 :مليون لاير سعودي) .يمثل ذلك ثمن شراء العقارات التي دخلت فيها الشركة بالفعل
في عقود إيجار تمويلي مع العمالء بينما لم يتم بعد نقل صكوك الملكية باسم الشركة.

.16

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
2019م
5,570,132
1,421,442
370,000
424,800
16,980
803,917
8,607,271

مصروفات متعلقة بالموظفين
رسوم تأمين مستحقة
أتعاب قانونية واستشارية مستحقة
مخصص صيانة عقود اإليجار التمويلي
أتعاب وساطة مستحقة
أخرى
اإلجمالي

.17

2018م
5,357,186
-296,255
404,279
33,840
415,909
6,507,469

مخصص الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة هي فريضة يتم تحديدها بواسطة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ("الهيئة") على المساهمين
السعوديين .تم احتساب مصروف ضريبة الدخل للسنة استنادا ً إلى صافي الربح المعدل للشركة العائد على المساهمين غير
السعوديين بواقع  %20سنوياً.
قدمت الشركة إقراراتها للزكاة وضريبة الدخل لجميع السنوات من 2008م حتى 2017م.
الربط الزكوي للسنوات السابقة
حصلت الشركة في فبراير  2019م على اتفاقية تسوية من الهيئة لتسوية الربوط القائمة المتعلقة بالزكاة للسنوات المالية من
2014م إلى 2017م وتقدم طريقة احتساب التسوية للسنة المالية 2018م .وافقت الشركة على اتفاقية التسوية المذكورة حيث
دفعت في مارس 2019م دفعة مقدمة قدرها  5.07مليون لاير سعودي ( %20من مبلغ التسوية) في حين سيتم دفع الرصيد
المتبقي على  5دفعات متساوية تستحق في ديسمبر من كل سنة .هذا ،وقد تم دفع الدفعة األولى في ديسمبر 2019م.
كما حصلت الشركة على خطاب تسوية نهائية من الهيئة بتاريخ  26يونيو 2019م لتسوية جميع الربوط القائمة للسنوات من
2008م إلى 2013م .تتطلب التسوية النهائية من الشركة دفع زكاة إضافية قدرها  12.8مليون لاير سعودي .هذا ،وقد وافقت
الشركة على التسوية ودفعت المبلغ للهيئة.
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.17

مخصص الزكاة وضريبة الدخل (يتبع)
نظام الزكاة الجديد 2019م
أصدرت الهيئة القواعد واللوائح التنفيذية بموجب المرسوم الوزاري رقم  2216بتاريخ  7رجب 1440هـ (الموافق  14مارس
2019م) فيما يتعلق بحساب زكاة أنشطة التمويل التي طبقتها الشركة اعتبارا ً من  1يناير 2019م .وعلى ضوء ذلك ،قام الشركة
ب ثبات مصروف ضريبة زكاة قدره  6.95مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
إن التغير في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل (كما هو مبين في إيضاح  )3له التأثير التالي على البنود الرئيسية لقوائم
الدخل والمركز المالي والتغيرات في حقوق الملكية:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م:

القائمة المالية المتأثرة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018م  -كما تم
إدراجه

الحساب

قائمة التغيرات في حقوق مخصص الزكاة وضريبة الدخل
(األرباح المبقاة)
الملكية
مصروف الزكاة وضريبة الدخل
قائمة الدخل

أثر التعديل

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2018م  -كما تم
تعديله
--

36,507,867

()36,507,867

--

()35,052,472( )35,052,472

كما في  31ديسمبر 2018م:
كما في 31
ديسمبر 2018م -
أثر التعديل
كما تم إدراجه

القائمة المالية المتأثرة

الحساب

قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي

موجودات ضريبة مؤجلة
أرباح مبقاة

348,881,147

كما في 31
ديسمبر 2018م -
كما تم تعديله

4,068,676

4,068,676

4,068,676

352,949,823

كما في  1يناير 2018م:

القائمة المالية المتأثرة

الحساب

كما في  1يناير
2018م  -كم تم
إدراجه

أثر التعديل

قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي

موجودات ضريبة مؤجلة
أرباح مبقاة

305,676,175

2,613,281
2,613,281

كما في  1يناير
2018م  -كم تم
إدراجه
2,613,281
308,289,456

ال يوجد لهذا التغيير أي أثر على قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
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.17

مخصص الزكاة وضريبة الدخل (يتبع)
على أساس األهمية النسبية ،قامت الشركة ب ثبات الضريبة المؤجلة الناتجة عن التعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
 9ألول مرة (اي الخسائر االئتمانية المتوقعة) في الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
فيما يلي بيان بالحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

الرصيد في بداية السنة
مخصص الزكاة للسنة الحالية
مخصص الزكاة للسنوات السابقة
مخصص ضريبة الدخل للسنة الحالية
تعديل ضريبة الدخل
المدفوع خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2019م

2018م

36,413,896
6,945,907
12,831,866
4,781,398
-()32,995,050
27,978,017

6,655,591
5,986,633
25,366,827
5,060,436
93,971
()6,749,562
36,413,896

يتم احتساب مخصص ضريبة للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر كما يلي:
ضريبة الدخل
صافي الربح الخاضع للضريبة
الجزء من صافي الربح المعدل للمساهمين غير السعوديين
أعباء تمويل بالزيادة عن المبلغ المسموح به
حصة المساهمين غير السعوديين في المخصصات المستخدمة سابقا ً المعاد
إضافتها للربح الخاضع للضريبة

ضريبة الدخل للسنة ()%20
ضريبة الدخل المؤجلة

الرصيد في بداية السنة
الحركة خالل الفترة
الرصيد في نهاية السنة

2019م

2018م

93,848,752
19,708,238
4,541,956

110,489,813
23,202,860
2,227,049

()343,204
23,906,990

()127,728
25,302,181

4,781,398

5,060,436

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م
(المعدلة)

4,068,676
495,047
4,563,723

2,613,281
1,455,395
4,068,676

تنشأ الضريبة المؤجلة للشركة بشكل أساسي من التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
لالستثمارات في عقود اإليجار التمويلي واستهالك الممتلكات والمعدات.
المسجل في قائمة
الرصيد الختامي
الرصيد االفتتاحي الدخل
2019م
الفروق المؤقتة القابلة للخصم
استهالك ممتلكات ومعدات
مخصص التزام مكافأة نهاية الخدمة
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
الرصيد في نهاية السنة

342,873
360,793
3,365,010
4,068,676
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()29,366
33,037
491,376
495,047

313,507
393,830
3,856,386
4,563,723

385

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

الشركة السعودية لتمويل المساكن
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

(المبالغ بالريال السعودي)
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مخصص الزكاة وضريبة الدخل (يتبع)

الرصيد
االفتتاحي

2018م
الفروق المؤقتة القابلة للخصم
استهالك ممتلكات ومعدات
مخصص التزام مكافأة نهاية الخدمة
مخصص خسائر ائتمان
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
.18

318,399
324,580
1,970,302
2,613,281

المسجل في قائمة
الدخل

الرصيد الختامي

24,474
36,213
1,394,708
1,455,395

342,873
360,793
3,365,010
4,068,676

تسهيالت تمويل التورق

الجزء المتداول من التسهيالت
الجزء غير المتداول من التسهيالت
اإلجمالي باستثناء النفقات التمويلية
أتعاب تمويل تورق المستحقة
اإلجمالي مع النفقات التمويلية

2019م

2018م

421,615,415
2,372,498,640
2,794,114,055
7,808,558
2,801,922,613

643,677,938
2,173,082,129
2,816,760,067
7,478,094
2,824,238,161

يمثل هذا البند تسهيالت تمويل التورق من "البنك العربي الوطني (مساهم) ومؤسسة التمويل الدولية (مساهم) وبنك الخليج الدولي
والبنك األهلي التجاري لتمويل االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي.
جميع التسهيالت مضمونة بسندات ألمر وتنازل عن العقود والمتحصالت من استثمارات في عقود اإليجار التمويلي ،وتحمل
هذه التسهيالت نفقات تمويلية بواقع هامش فائدة زائدا ً سايبور ( 6شهور) .يعتمد جدول سداد التسهيل على دفعات نصف أو ربع
سنوية متساوية.
وفيما يلي بيان بالحركة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر:
الرصيد كما في بداية السنة
القروض خالل السنة
المسدد خالل السنة
رسوم تمويل مستحقة خالل السنة
المسدد من رسوم التمويل خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة
فيما يلي الرصيد القائم لهذه التسهيالت:
البنك العربي الوطني
بنك الخليج الدولي
مؤسسة التمويل الدولية
البنك األهلي التجاري
إجمالي رصيد التسهيل

2019م

2018م

2,824,238,161
357,677,842
()380,323,854
137,200,554
()136,870,090
2,801,922,613

2,824,238,161
275,000,000
()282,671,806
131,699,801
()127,890,454
2,824,238,161

2019م

2018م

1,900,010,120
401,395,147
172,186,266
328,331,080
2,801,922,613

2,216,981,529
419,756,632
187,500,000
-2,824,238,161

فيما يلي رسوم التمويل المتعلقة بهذه التسهيالت:

تسهيل تورق البنك العربي الوطني
تسهيل تورق بنك الخليج الدولي
تسهيل تورق مؤسسة التمويل الدولية
تسهيل تورق البنك األهلي التجاري
إجمالي رسوم التمويل
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2018م
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(المبالغ بالريال السعودي)

.18

تسهيالت تمويل التورق (يتبع)
فيما يلي تفاصيل التسهيالت واألرصدة القائمة عليها:

تاريخ
االستحقاق
يونيو 2021م
مارس 2022م
يونيو 2022م
أكتوبر 2023م
أكتوبر 2023م
أغسطس
2020م
يناير 2021م
يوليو 2023م

البنك العربي الوطني
البنك العربي الوطني

مايو 2020م
يوليو 2023م

بنك الخليج الدولي
بنك الخليج الدولي

سبتمبر 2034م
نوفمبر 2034م

البنك األهلي التجاري
البنك األهلي التجاري

يونيو 2025م

مؤسسة التمويل الدولية

البنك العربي الوطني
البنك العربي الوطني
البنك العربي الوطني
البنك العربي الوطني
البنك العربي الوطني
البنك العربي الوطني

اإلجمالي

التسهيل المبلغ
500,000,000
500,000,000
650,000,000
500,000,000
150,000,000

الرصيد القائم
233,663,460
54,925,629
427,430,815
386,355,209
115,203,473

الجزء المتداول
10,893,174
13,637,955
19,042,950
18,684,660
5,570,687

الجزء غير المتداول
222,770,286
41,287,675
408,387,865
367,670,548
109,632,786

206,696,969

170,545,023

170,545,023

--

288,749,980
17,535,960
306,285,940
350,000,000
185,576,432
20,024,139
205,600,571
400,000,000
1,624,075,572 275,934,548 1,900,010,120 3,256,696,969
164,000,000
93,376,216
257,376,216
300,000,000
138,000,000
6,018,931
144,018,931
150,000,000
302,000,000
99,395,147
401,395,147
450,000,000
258,568,742
18,984,784
277,553,526
282,074,992
47,229,326
3,548,228
50,777,554
50,602,850
305,798,068
22,533,012
328,331,080
332,677,842
140,625,000
31,561,266
172,186,266
187,500,000
2,372,498,640 429,423,973 2,801,922,613 4,226,874,811

تم جدولة سداد تسهيالت تمويل التورق كما يلي:
السنة
2019م
2020م
2021م
2022م
2023م
2024م
2025م
2026م – 2034م

.19

مكافأة نهاية الخدمة

2019م

2018م

-429,423,974
808,243,838
517,313,016
760,804,289
53,428,524
37,803,524
194,905,448
2,801,922,613

651,156,032
378,684,891
765,313,314
824,958,924
157,250,000
31,250,000
15,625,000
-2,824,238,161

تطبق الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها طبقا ً لنظام العمل السعودي السائد .كما في  31ديسمبر 2019م ،تم إجراء
التقييم االكتواري بواسطة الشركة حيث قدرت التزام الخطة لتكون بمبلغ  9.38مليون لاير سعودي.
فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي والحركات في االلتزامات خالل السنة استنادا ً إلى قيمتها الحالية:
التزامات المنافع المحددة في بداية السنة
تكلفة خدمة حالية
تكلفة الفائدة على التزامات المنافع المحددة
منافع مدفوعة  /مستحقة ألعضاء انتهت عضويتهم خالل السنة
خسائر ( /مكاسب) اكتوارية من االلتزام
التزامات المنافع المحددة في نهاية السنة
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2019م
8,590,316
1,465,902
413,212
()1,203,494
110,970
9,376,906

2018م
7,728,097
1,379,289
258,741
()368,841
()406,970
8,590,316
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مكافأة نهاية الخدمة (يتبع)
فيما يلي المبالغ المحملة على قائمة الدخل للسنة:
تكلفة خدمة حالية
تكلفة الفائدة على التزامات المنافع المحددة
تكلفة مسجلة في قائمة الدخل
خسائر ( /مكاسب) اكتوارية من االلتزام مسجلة في الدخل الشامل اآلخر
إجمالي تكاليف المنافع المحددة خالل السنة

2019م
1,465,902
413,212
1,879,114
110,970

2018م
1,379,289
258,741
1,638,030
()406,970

1,990,084

1,231,060

يتكون إعادة القياس المثبت في الدخل الشامل اآلخر مما يلي:
2019م
327,991
()840
()216,181
110,970

الربح ( /الخسارة) من التغير في االفتراضات المالية
الخسارة بسبب التغير في االفتراضات الديموغرافية
(خسائر)  /مكاسب من التغير في افتراضات الخبرة
إعادة القياس االكتواري اللتزامات المنافع المحددة

2018م
375,700
-31,270
()406,970

فيما يلي االفتراضات االكتوارية األساسية فيما يتعلق بخطط منافع الموظفين:
2019م
%2.95
%2.95
60

معدل الخصم
المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب
عمر التقاعد العادي

2018م
%4.55
%5.0
60

تم خالل 2019م تخفيض معدل الخصم إلى  %2.95ليعكس عائدات السوقية الحالية للسندات السيادية مع األخذ في االعتبار
متوسط مدة التزامات المنافع المحددة لمدة  10سنوات .كما قامت اإلدارة بتخفيض معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب إلى %2.95
استنادا ً إلى االتجاهات األخيرة المتوفرة حول الزيادة في الرواتب لموظفي الشركة.
يتم تحديد االفتراضات المتعلقة بمعدل الوفيات المستقبلية استنادا ً إلى المشورة االكتوارية وذلك وفقا ً لإلحصاءات المنشورة
والخبرة في المنطقة.
فيما يلي تواريخ استحقاق التزامات المنافع المحددة:

المتوسط المرجح لفترة التزامات المنافع المحددة
توزيع توقيت مدفوعات المنفعة
السنة 1
السنة 2
السنة 3
السنة 4
السنة 5
السنة 10-6

2019م

2018م

10.00

9.96

514,065
1,048,836
669,863
740,403
799,588
7,298,055

472,332
542,942
1,080,285
685,393
986,323
7,749,453

يبين الجدول أدناه تأثر تقييم التزامات المنافع المحددة كما في  31ديسمبر 2019م و2018م بمعدل الخصم ومعدل الزيادة في
الرواتب المتوقعة ،في حين تبقى االفتراضات األخرى ثابتة.
2018م
2019م
()469,679
469,679
364,120
()364,120

معدل الخصم %0.5+
معدل الخصم %0.5-
معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب %0.5+
معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب %0.5-

()428,735
428,735
298,125
()298,125
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 .20رأس المال
يتكون رأس المال المصرح به وال ُمصدر والمدفوع بالكامل للشركة من  100مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي لكل منها
(2018م 100 :مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي لكل منها).
فيما يلي ملكية رأس مال الشركة:

البنك العربي الوطني
شركة دار األركان للتطوير العقاري
شركة مملكة التقسيط للتجارة
يوسف بن عبدهللا الشالش
طارق محمد الجارهللا
هذلول بن صالح الهذلول
مؤسسة التمويل الدولية
عبداللطيف بن عبدهللا الشالش
شركة إنماء المدائن
شركة دعائم الخليج
اإلجمالي

عدد األسهم

رأس المال

40,000,000
15,000,000
9,000,000
8,000,000
6,000,000
6,000,000
5,000,000
5,000,000
4,000,000
2,000,000
100,000,000

400,000,000
150,000,000
90,000,000
80,000,000
60,000,000
60,000,000
50,000,000
50,000,000
40,000,000
20,000,000
1,000,000,000

 .21االحتياطي النظامي
وفقا ً للنظام األساسي للشركة ،يتعين على الشركة تحويل  %10على األقل من أرباحها الصافية السنوية إلى االحتياطي النظامي
حتى يبلغ هذا االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع كتوزيعات أرباح.

 .22أتعاب الخدمات ،صافي
أبرمت الشركة في 2014م اتفاقية بيع موجودات مع البنك العربي الوطني لبيع استثمارات في عقود إيجار تمويلي بقيمة دفترية
تبلغ  706.5مليون لاير سعودي تمثل  1.404عقد .وهذا يتضمن ثالث معامالت بتاريخ  27مارس 2014م و 22مايو 2014م
و 20يوليو 2014م على التوالي ("المحفظة المباعة").
وكجزء من اتفاقية بيع الموجودات ،وقع البنك العربي الوطني أيضا ً إتفاقية مع الشركة تتعلق بالمحفظة المباعة التي سيتم إثباتها
والتي تقوم على أساس جدول المشاركة باألرباح المتفق عليه والمبني على أقساط شهرية من هذه المحفظة المباعة للتعويض عن
الخدمات اإلدارية التي تقدمها الشركة والتي تعتمد على سعر السوق .ال يحق للبنك العربي الوطني الرجوع إلى الشركة فيما
يتعلق بأي تعثر  /تخلف عن الدفع على الرصيد المتبقي من االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي ومطالبات التأمين ذات الصلة
المستحقة إن وجدت .با لتالي تم تحويل جميع المخاطر والمنافع الجوهرية المرتبطة بالمحفظة المباعة إلى البنك العربي الوطني
عند البيع في 2014م ومن ثم توقفت الشركة عن إثباتها.
بلغت الرسوم المكتسبة من المحفظة المباعة  8.78مليون لاير سعودي خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2019م (10.16
مليون لاير سعودي خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018م).
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.23

مصروفات عمومية وإدارية
إيضاحات
رواتب موظفين ومزايا أخرى
أتعاب استشارات
استهالك وإطفاء
رسوم دعم برامج
إيجار
مصروفات اتصاالت
مصروفات سفر
رسوم وعموالت بنكية
مصروفات ضريبة القيمة المضافة
إصالح وصيانة
مصروفات توظيف
قرطاسية ومطبوعات
ضريبة االستقطاع
أخرى

14 ،13 ،12

2019م
40,360,818
2,833,910
5,326,786
1,632,094
-693,216
768,906
589,902
425,799
343,739
227,430
136,129
28,520
2,974,030
56,341,279

2018م
36,377,403
3,203,521
2,778,296
1,137,781
2,754,063
780,782
666,943
484,042
460,896
402,644
351,910
179,029
58,568
1,056,417
50,692,295

تشتمل المصروفات األخرى على مخصص مطالبات قانونية ومصروفات اشتراكات ومصروفات مختلفة.

 .24مصروفات بيع وتسويق

مصروفات تأمين
مصروفات إنشاء عقود
عمولة مبيعات وعمولة تحصيل وعمولة تحويل ملكية
مصروفات تسويق
أتعاب تقييم
أخرى

2019م

2018م

13,243,357
4,127,500
4,376,422
3,626,879
2,282,185
221,388
27,877,731

13,725,755
3,746,170
2,793,278
2,564,798
1,989,840
203,625
25,023,466

 .25إدارة المخاطر المالية
يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن المنهجية الكاملة إلدارة المخاطر واعتماد استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر .قام المجلس
بتعيين مجلس لجنة إدارة االئتمان والمخاطر والتي تقع على عاتقها مسؤولية مراقبة عملية إدارة المخاطر الشاملة داخل الشركة.
لدى لجنة إدارة االئتمان والمخاطر المسؤولية الكاملة عن وضع استراتيجية المخاطر وتنفيذ المبادئ وأطر العمل والسياسات
والضوابط .إن لجنة إدارة االئتمان والمخاطر مسؤولة عن إدارة قرارات المخاطر ومراقبة مستويات المخاطر ورفع التقارير
األسبوعية للجنة إدارة االئتمان والمخاطر.
مخاطر االئتمان
تقوم الشركة ب دارة تعرضها لمخاطر االئتمان والتي هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف
اآلخر لخسارة مالية .تنشأ التعرضات االئتمانية بشكل أساسي عن االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي .تقوم الشركة بتقييم
مدى احتمالية تعثر األطراف األخرى في السداد باستخدام أدوات تصنيف داخلية.
تســــعى الشــــركة للســــيطرة على مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراقبتها للتعرض لالئتمان ،ووضــــع حدود للمعامالت مع
األطراف األخرى المحددة ،والتقييم المسـتمر للمالءة االئتمانية لهذه األطراف .لقد تم تصـميم سـياسـات إدارة المخاطر الخاصـة
بالشـركة من أجل تحديد ووضـع قيود مناسـبة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالقيود .ويتم مراقبة التعرضـات الفعلية للقيود
بانتظام.
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.25

إدارة المخاطر المالية (يتبع)
تنشـأ تركيزات مخاطر االئتمان عند اشـتراك عدد من العمالء في أنشـطة تجارية مماثلة ،أو أنشـطة في نفس الموقع الجغرافي،
الســمات االقتصــادية مما يؤدي إلى تأثر مقدرة هؤالء العمالء على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشــكل
أو لمن يكون لديهم نفس ِ ّ
متشـابه بفعل التغيرات االقتصـادية أو السـياسـية أو الظروف األخرى .تشـير تركيزات مخاطر االئتمان إلى الحسـاسـية النسـبية
ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال أو موقع جغرافي معين.
تسعى الشركة إلدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة
من العمالء في أماكن أو أنشـطة معينة .تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السـوقية للضـمانات التي تحصـل عليها وذلك خالل مراجعتها
لمدى كفا ية مخصــص خســائر االنخفاض في القيمة .تقوم الشــركة بمراجعة ســياســات وأنظمة إدارة المخاطر بصــورة دورية،
وذلك لعكس التغيرات في منتجات السوق وأفضل الممارسات.
تقوم الشركة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية ،وذلك لعكس التغيرات في منتجات السوق وأفضل
الممارسات.
 .1تحليل جودة االئتمان
أ) يعرض الجدول أدناه معلومات عن جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة كما في  31ديسمبر.
 31ديسمبر 2019م
الخسائر االئتمانية
الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
المتوقعة على مدى
الخسائر االئتمانية
العمر منخفضة
العمر غير منخفضة
المتوقعة على مدى
االستثمارات في عقود
 12شهرا ً
اإلجمالي
القيمة االئتمانية
القيمة االئتمانية
اإليجار التمويلي
إجمالي القيمة الدفترية
الخسائر االئتمانية
المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

3,680,819,462

438,006,927

197,815,945

4,316,642,334

()989,755

()28,117,460

()49,119,107

()78,226,322

3,679,829,707

409,889,467

148,696,838

4,238,416,012

مطالبات تأمين مستحقة
على حاالت الوفاة في
عقود اإليجار التمويلي
الغير نشطة

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا ً

 31ديسمبر 2019م
الخسائر االئتمانية
الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
المتوقعة على مدى
العمر منخفضة
العمر غير منخفضة
القيمة االئتمانية
القيمة االئتمانية

إجمالي القيمة الدفترية
الخسائر االئتمانية
المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

االستثمارات في عقود
اإليجار التمويلي

--

--

36,111,870

36,111,870

--

--

()12,098,311

()12,098,311

--

--

24,013,559

24,013,559

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا ً

 31ديسمبر 2018م
الخسائر االئتمانية
الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
المتوقعة على مدى
العمر منخفضة
العمر غير منخفضة
القيمة االئتمانية
القيمة االئتمانية

اإلجمالي

إجمالي القيمة الدفترية
الخسائر االئتمانية
المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

3,520,021,639

469,193,928

268,009,445

4,257,225,012

()1,573,096

()10,168,698

()55,157,869

()66,899,663

3,518,448,543

459,025,230

212,851,576

4,190,325,349

مطالبات تأمين مستحقة
على حاالت الوفاة في
عقود اإليجار التمويلي
الغير نشطة

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا ً

إجمالي القيمة الدفترية
الخسائر االئتمانية
المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2018م
الخسائر االئتمانية
الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
المتوقعة على مدى
العمر منخفضة
العمر غير منخفضة
القيمة االئتمانية
القيمة االئتمانية

+9668001221228

اإلجمالي

--

--

25,171,311

25,171,311

--

--

()12,201,267

()12,201,267

--

--

12,970,044

12,970,044

- 36 -

phone

اإلجمالي

globe

www.saudihomeloans.com

391

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن
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 .25إدارة المخاطر المالية (يتبع)
ب) المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
لتحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر في الســـداد لألداة المالية زادت بشـــكل جوهري منذ إثباتها األولي ،تأخذ الشـــركة باالعتبار
المعلومـات المعقولـة والمســــانـدة التي تكون مالئمـة ومتـاحـة دون تكلفـة أو جهـد ال مبرر لهمـا .وهـذا يتضــــمن معلومـات وتحليـل
نوعي وكمي استنادا ً إلى الخبرة التاريخية للشركة وتقييم الخبير االئتماني.
إن الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كانت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت للتعرض من خالل مقارنة:
 العمر المتبقي الحتمالية التعثر في السداد كما في تاريخ قائمة المركز المالي ،مع العمر المتبقي الحتمالية التعثر في السداد لهذا الوقت والتي تم تقديرها عند اإلثبات األولي للتعرض (تم تعديلها متى ما كانذلك مالئما ً للتغيرات في توقعات السداد).
تقوم الشركة بتصنيف استثماراتها في عقود اإليجار التمويلي إلى المرحلة  1والمرحلة  2والمرحلة  3كما هو مبين أدناه:
المرحلة  :1عند إثبات االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي ألول مرة تسجل الشركة مخصصا ً على أساس الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى  12شهرا .المرحلة  : 1تشمل االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي أيضا االستثمارات التي تحسنت فيها
مخاطر االئتمان والتي تم فيها إعادة تصنيف االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي من المرحلة .2
المرحلة  :2عندما تُظهر االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها ،تسجل الشركة
مخصصا ً للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .المرحلة  :2تشمل االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي أيضا
االستثمارات التي تحسنت فيها مخاطر االئتمان والتي تم فيها إعادة تصنيف االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي من المرحلة
.3
المرحلة  : 3تم اعتبار االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي منخفضة القيمة االئتمانية .تسجل الشركة مخصصا للخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.
 .2إنشاء هيكل مصطلح "احتمال التعثر في السداد"
تعد أيام التأخير بعد تاريخ االســتحقاق هي المدخالت الرئيســية في تحديد هيكل مصــطلح احتمالية التعثر في الســداد .حيث تقوم
الشـــركة بجمع معلومات األداء والتعثر في الســـداد لمعرفة مدى التعرض لمخاطر االئتمان ،ويتم تحليل العالقات بين معدالت
التعثر التاريخية وعوامل االقتصـــاد الكلي .إن مؤشـــرات االقتصـــاد الكلي الرئيســـية هي إجمالي الدخل القومي والناتج المحلي
اإلجمالي واإليرادات الحكومية العامة واالســـتثمار الكلي بصـــرف النظر عن العالقة بين المتغيرات المتعددة التي تم اختبارها
واستخدامها في تطوير هياكل مصطلح احتمالية التعثر في السداد المتأثرة بعوامل االقتصاد الكلي.
 .3تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري
ش كل جوهري تختلف حسـب المحفظة وتضـم تغيرات كمية في حاالت
إن معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت ب ـ
احتمالية التعثر في السداد وعوامل نوعية بما في ذلك المساندة المرتكزة على التأخر في السداد.
يتم اعتبار مخاطر االئتمان لتعرض محدد على أنها ازدادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها إذا ،كانت تستند إلى النموذج
الكمي للشـركة .وباسـتخدام الخبراء في الحكم االئتماني ،والخبرات السـابقة ذات الصـلة ،قدر اإلمكان ،يمكن للشـركة أن تحدد أن
التعرض قد شــهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وذلك اســتنادا ً إلى مؤشــرات نوعية محددة تأخذها باالعتبار تكون مؤشــرا ً
على ذلك وأن تأثرها قد ال يظهر بشكل كامل في تحليلها الكمي في الوقت المناسب.
وكنوع من المســــاندة ،تأخذ الشــــركة في اعتبارها أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال يتجاوز عندما
يكون األصــل متأخر الســداد ألكثر من  30يوماً .يتم تحديد أيام التأخر في الســداد من خالل حســاب عدد األيام منذ أقدم تاريخ
اســتحقاق انقضــى فيما يتعلق بالســداد الكامل الذي لم يتم اســتالمه .يتم تحديد تواريخ االســتحقاق دون األخذ باالعتبار أي فترة
سماح قد تكون متاحة للمقترض.
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.25

إدارة المخاطر المالية (يتبع)
تقوم الشركة بمراقبة مدى كفاءة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق المراجعات
الدورية لتأكيد أن:
 الضوابط قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد؛ ال تتماشى المعايير مع المرحلة الزمنية عندما تصبح الموجودات متأخرة السداد لثالثين يوما ً. ليس هناك أي تقلب غير مبرر في مخصص الخسارة من التحويالت بين احتمالية التعثر في السداد على مدى  12شهرا ً(المرحلة  )1واحتمال التعثر في السداد على مدى العمر (المرحلة .)2
 )4الموجودات المالية المعدلة
قد يتم تعديل الشـروط التعاقدية للقرض لعدد من األسـباب تشـمل التغير في ظروف السـوق ،واسـتمرار العميل ،وعوامل أخرى ال
تتعلق بـالتـدني االئتمـاني المحتمـل أو الحـالي للعميـل .إن القرض الحـالي الـذي تم تعـديـل شــــروطـه قـد يتم التوقف عن إثبـاتـه ويتم
إثبات القرض التي تم إعادة التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقا ً للسياسة المحاسبية.
عندما يتم تعديل شـــروط الموجودات المالية وأن هذا التعديل ال يؤدي إلى التوقف عن اإلثبات ،ف ن تحديد ما إذا كانت المخاطر
االئتمانية للموجودات قد زادت بشكل جوهري يعكس مقارنة لما يلي:
-

إن العمر المتبقي الحتمالية التعثر في السداد في تاريخ التقرير يستند إلى الشروط المعدلة ،و
إن العمر المتبقي الحتمـاليـة لتعثر في الســــداد يتم تقـديره اســــتنـادا ً على المعطيـات عنـد اإلثبـات األولي اســــتنـادا ً إلى
الشروط التعاقدية األصلية.
-

إذا كان التعديل يؤدي إلى التوقف عن اإلثبات ،ف ن تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية للموجودات قد زادت بشـــكل جوهري
يعكس مقارنة لما يلي:
-

مخاطر التعثر في السداد في تاريخ التقرير (استنادا ً إلى الشروط التعاقدية المعدلة) ،و
مخاطر التعثر في السداد استنادا ً إلى الشروط المعدلة.

عادة ً ما تتضمن الشروط المعدلة تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت مدفوعات الفوائد وتعديل شروط تعهدات القروض.
بالنسـبة للموجودات المالية المعدلة ،يعكس تقدير احتمالية التعثر في السـداد ما إذا كان التعديل قد عمل على تحسـين أو اسـتعادة
قدرة الشــركة على تحصــيل الفائدة والمبلغ األصــلي .وكجزء من هذه العملية ،تقوم الشــركة بتقييم أداء الســداد للمقترض مقابل
الشروط التعاقدية المعدلة وتأخذ باالعتبار مؤشرات السلوك المختلفة.
وبشــــكل عام ،يحتاج العميل إلظهار ســــلوك ثابت للســــداد الجيد على مدى فترة من الوقت قبل أن يتم اعتباره على أنه لم يعد
منخفض القيمة االئتمانية أو يخضـع للتعثر في السـداد أو يتم اعتبار التعثر في السـداد منخفضـا ً بحيث يعود مخصـص الخسـارة
إلى أن يتم قياسه بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا ً.
 )6تعريف التعثر في السداد
تعتبر الشركة أن الموجودات المالية متعثرة السداد عندما:
 يكون هناك احتمال بعدم قيام المقترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل للشركة ،أو عندما يكون المقترض متأخر السداد ألكثر من  90يو ًما في أي التزام ائتماني هام للشركة.وعند تقييم ما إذا كان المقترض يخضع للتعثر في السداد ،تأخذ الشركة المؤشرات التالية باالعتبار:
 نوعية  -مثل اإلخالل بالتعهدات؛ كمية  -مثل حالة التأخر في السداد وعدم السداد اللتزام آخر من نفس المصدر إلى الشركة؛إن تعريف التعثر في السداد يتماشى بشكل كبير مع ذلك الذي تقوم الشركة بتطبيقه ألغراض تنظيم رأس المال.
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 )7دمج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل
تقوم الشــركة بدمج المعلومات التي تتســم بالنظرة التطلعية للمســتقبل في كال التقييمين الذين تجريهما حول ما إذا كانت مخاطر
االئتمان لألداة قد زادت بشــكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها وقيامها بقياس الخســائر االئتمانية المتوقعة .تم تحديد الخســائر
االئتمانية المتوقعة باســتخدام ثالثة ســيناريوهات مســتقبلية مختلفة  -األســاس ،التحســن والهبوط .يتم حســاب الخســائر االئتمانية
المتوقعة لكل سيناريو وتقييمه من خالل احتمالية حدوث هذا السيناريو.
تتمثل الحالة األسـاسـية في النتائج األكثر احتماالً ومدى تماشـيها مع المعلومات المسـتخدمة من قبل الشـركة ألغراض أخرى مثل
التخطيط االسـتراتيجي وإعداد الموازنات .تمثل السـيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشـاؤماً .وتقوم الشـركة بصـورة
دورية ب جراء اختبار الضغوطات لألزمات األكثر حدة للحساب بدقة مدى تحديد لهذه السيناريوهات التمثيلية األخرى.
قامت الشــركة بتحديد وتوثيق الموجهات الرئيســية لمخاطر االئتمان والخســائر االئتمانية لمحفظتها ،واســتخدام تحليل البيانات
للفترات الســــابقـة وتقـدير العالقـات بين المتغيرات االقتصــــاديـة الكليـة ومخـاطر االئتمـان والخســــائر االئتمـانيـة .فيمـا يلي قـائمـة
بالمتغيرات المستقلة الرئيسية المحددة على أساس االرتباط المستخدم في  31ديسمبر 2019م:
• االدخار الوطني اإلجمالي
• إجمالي الناتج المحلي
• اإليرادات الحكومية العامة
• إجمالي االستثمارات
إن العالقات المتوقعة بين المؤشـرات الرئيسـية ومعدالت الخسـارة والتعثر في السـداد لمحافظ مختلفة من الموجودات المالية تم
تطويرها استنادا ً إلى تحليل المعلومات التاريخية على مدى  10إلى  15سنة سابقة.
 )8قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل تقديرات المخاطر أدناه:
 .1احتمالية التعثر في السداد؛
 .2الخسارة بافتراض التعثر في السداد ،و
 .3التعرضات عند التعثر في السداد.
إن تقديرات احتمالية التعثر في السداد تمثل تقديرات في تاريخ معين ،والتي يتم احتسابها بنا ًء على نماذج تقييم إحصائية ،ويتم
تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة خصيصا ً لمحفظة األفراد من ذوي الدخل المرتفع .تستند نماذج التصنيف إلى عوامل
نوعية وكمية .في حالة انتقل الطرف المقابل اآلخر أو التعرض بين فئات التصنيف ،عندئ ِذ سيؤدي ذلك إلى تغيير في التقدير
المرتبط باحتمالية التعثر في السداد.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم تقدير هيكل احتمالية التعثر في السداد بعد األخذ باالعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات.
الخسـارة بافتراض التعثر في السـداد تمثل حجم الخسـارة المرجحة إذا كان هناك تعثر في السـداد .تقوم الشـركة بتقدير الخسـارة
بافتراض التعثر في الســـداد بنا ًء على تاريخ معدالت اســـترداد المطالبات لألطراف األخرى المتعثرة في الســـداد .تعتبر نماذج
الخسـارة بافتراض التعثر في السـداد أن الهيكل وأي بيع للضـمان وتكلفة اسـترداد أي ضـمان ،ال تتجزأ من الموجودات المالية.
نظرا لوجود حاالت تعثر فترات سـابقة متفرقة ،يتم تعديل التقديرات الكمية للخسـارة بافتراض التعثر في السـداد لتراكيب نوعية
ً
بنا ًء على خبرة الشركة في الخسائر التجريبية للتوصل إلى ما نسبته  %23كتخفيض نهائي.
إن التعرضـات عند التعثر في السـداد تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر في السـداد .تسـتخلص الشـركة التعرضـات عند التعثر
في الســـداد من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتملة على القيمة الحالية المســـموح بها بموجب العقد بما في ذلك
اإلطفاء .إن التعرضات عند التعثر في السداد للموجودات المالية تمثل إجمالي قيمتها الدفترية.
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شـهرا للموجودات المالية التي من
وكما هو مبين أعاله ،وره ًنا باسـتخدام الحد األقصـى الحتمالية التعثر في السـداد على مدى 12
ً
خاللهـا لم تزيـد مخـاطر االئتمـان جوهريـاً ،تقوم الشــــركـة بقيـاس الخســــائر االئتمـانيـة المتوقعـة بـاألخـذ بـاالعتبـار مخـاطر التعثر في
الســــداد للحد األقصــــى للفترة التعاقدية والتي من خاللها تعرضــــت لمخاطر االئتمان ،حتى إذا اعتبرتها الشــــركة لفترة أطول،
ألغراض إدارة المخاطر .الحد األقصى للفترة التعاقدية يمنح للتاريخ الذي تكون فيه الشركة لديها الحق لطلب سداد الدفعة المقدمة
أو إنهاء التزام القرض أو الضمان.
بـالنســــبـة للمحـافظ التي من خاللهـا يكون لـدى الشــــركـة معلومـات تـاريخيـة محـدودة أو تعتمـد على األهميـة النســــبيـة للمحفظـة ،يتم
استخدام التعديل النوعي الستكمال أي بيانات متاحة داخلياً.
ج -مخصص الخسارة
يعرض الجدول أدناه مطابقات من الرصــيد االفتتاحي إلى الرصــيد الختامي للقيمة الدفترية اإلجمالية لالســتثمار في عقود التأجير
التمويلي وحساب مخصص الخسارة المتعلق به.
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
في 2019م
الخسائر االئتمانية
االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي
المتوقعة على مدى
منخفضة القيمة
غير منخفضة القيمة
 12شهرا ً
اإلجمالي
االئتمانية
االئتمانية
قبل االنخفاض في القيمة
الرصيد االفتتاحي في  1يناير
4,257,225,012
268,009,444
469,193,929 3,520,021,639
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة
(-- )22,428,325
()178,401,887
200,830,212
على مدى  12شهرا ً
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
(-- )66,322,905
212,512,015
()146,189,110
مدى العمر (غير منخفضة القيمة االئتمانية)
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
-39,981,884
()23,595,303
()16,386,581
مدى العمر (منخفضة القيمة االئتمانية)
(59,417,322 )21,424,153
()41,701,827
122,543,302
صافي التغير للفترة
4,316,642,334 197,815,945
438,006,927 3,680,819,462
الرصيد الختامي
الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا ً
1,573,096

مخصص الخسارة
الرصيد االفتتاحي في  1يناير
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى  12شهرا ً
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر (غير منخفضة القيمة االئتمانية)
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر (منخفضة القيمة االئتمانية)
صافي التغير للفترة
الرصيد الختامي

88,664

()81,027

()7,637

--

()64,932

3,581,993

()3,517,061

--

()8,076

()561,526

569,602

--

()598,997
989,755

15,009,322
28,117,460

()3,083,666
49,119,107

11,326,659
78,226,322

مطالبات تأمين مستحقة
الرصيد االفتتاحي في  1يناير
صافي التغير للفترة
الرصيد الختامي

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا ً
8,902,954
11,110,955
20,013,909

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر في 2019م
منخفضة القيمة
غير منخفضة
االئتمانية
القيمة االئتمانية
16,268,357
-()170,396
-16,097,961
--

مخصص الخسارة
الرصيد االفتتاحي في  1يناير
صافي التغير للفترة
الرصيد الختامي

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
الخسائر
العمر في 2019م
االئتمانية
منخفضة القيمة
غير منخفضة
المتوقعة على
االئتمانية
مدى  12شهرا ً القيمة االئتمانية
12,201,267
----()102,956
12,098,311
--- 40 -
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الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر في 2019م
منخفضة القيمة
غير منخفضة
االئتمانية
القيمة االئتمانية
55,157,869
10,168,698
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12,201,267
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12,098,311
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االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي قبل
االنخفاض في القيمة
الرصيد االفتتاحي في  1يناير
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى  12شهرا ً
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر (غير منخفضة القيمة االئتمانية)
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر (منخفضة القيمة االئتمانية)
صافي التغير للفترة
الرصيد الختامي

مخصص الخسارة
الرصيد االفتتاحي في  1يناير
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى  12شهرا ً
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر (غير منخفضة القيمة االئتمانية)
المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر (منخفضة القيمة االئتمانية)
صافي التغير للفترة

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا ً
3,645,864,984

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر كما في 2018م
منخفضة القيمة
غير منخفضة
االئتمانية
القيمة االئتمانية
128,599,988
419,471,067

اإلجمالي
4,193,936,039

85,431,008

()77,823,790

()7,607,218

--

()253,260,010

263,980,907

()10,720,897

--

()71,096,580

()97,418,636

168,515,216

--

113,082,237
3,520,021,639

()39,015,619
469,193,929

()10,777,645
268,009,444

63,288,973
4,257,225,012

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا ً
1,585,378

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر كما في 2018م
منخفضة القيمة
غير منخفضة
االئتمانية
القيمة االئتمانية
23,782,162
10,343,110

اإلجمالي
35,710,650

39,814

()36,652

()3,162

--

()99,922

297,686

()197,764

--

()26,877

()2,234,713

2,261,590

--

74,703
1,573,096

1,799,267
10,168,698

29,315,043
55,157,869

31,189,013
66,899,663

مطالبات تأمين مستحقة
الرصيد االفتتاحي في  1يناير
صافي التغير للفترة

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا ً
7,041,966
1,860,988
8,902,954

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر كما في 2018م
منخفضة القيمة
غير منخفضة
االئتمانية
القيمة االئتمانية
15,311,114
-957,243
-16,268,357
--

مخصص الخسارة
الرصيد االفتتاحي في  1يناير
صافي التغير للفترة

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهرا ً
----

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر كما في 2018م
منخفضة القيمة
غير منخفضة
االئتمانية
القيمة االئتمانية
11,201,315
--999,952
12,201,267
--

الرصيد الختامي

الرصيد الختامي

الرصيد الختامي

اإلجمالي
22,353,080
2,818,231
25,171,311
اإلجمالي
11,201,315
999,952
12,201,267

د .الضمانات
تحتفظ الشـركة في سـياق أنشـطة اإلقراض العادية بضـمانات للحد من مخاطر االئتمان في االسـتثمارات في محفظة عقود اإليجار
التمويلي .تتضــمن هذه الضــمانات على األغلب ضــمانات مالية وعقارات .يتم إدارة هذه الضــمانات مقابل التعرضــات المالئمة
بصــــافي قيمها القابلة للتحقق .بالنســــبة للموجودات المالية التي انخفضــــت قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير ،من الضــــروري
االحتفاظ بمعلومات كمية عن الضمانات المحتفظ بها كتأمين إلى المدى الذي تقلل فيه هذه الضمانات من مخاطر االئتمان.
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إدارة المخاطر المالية (يتبع)
فيما يلي مبلغ الضــمانات المحتفظ بها كضــمان لالســتثمارات في عقود اإليجار التمويلي التي انخفضــت قيمتها االئتمانية كما في
 31ديسمبر 2019م:
2018م
2019م
القروض مقابل قيمة الضمان ( 000لاير سعودي)
55,755
15,830
أقل من %50
58,924
82,358
%70-51
127,118
116,523
أكثر من %70
241,797
214,711
اإلجمالي
مخاطر السيولة
مخاطر الســـيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة الشـــركة على الوفاء بمتطلبات صـــافي التمويل .يمكن أن تنشـــأ مخاطر
السـيولة من اضـطراب في السـوق أو هبوط مسـتوى درجات التصـنيف االئتماني ،مما يؤدي إلى عدم التوفر في بعض مصـادر
التمويل على الفور.
تقوم اإلدارة بمراقبة بيانات االســـتحقاق للموجودات والمطلوبات الخاصـــة بالشـــركة على أســـاس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة
المركز المالي حتى تاريخ االســتحقاق التعاقدي لضــمان االحتفاظ بســيولة كافية .جميع المطلوبات تســتحق تعاقديا ً على أســاس
حالي .يعرض الجدول أدناه تحليالً للموجودات والمطلوبات وفقا ً لتواريخ االسترداد أو السداد المتوقع لها.

2019م

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
استثمارات في عقود اإليجار
التمويلي (إجمالي)
مصروفات مدفوعة مقدما ً
وموجودات أخرى
دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات
مستحق من أطراف ذات عالقة
إجمالي الموجودات

2019م

المطلوبات
تسهيالت تمويل تورق
ذمم دائنة
دفعات مقدمة مستلمة من عمالء
مصروفات مستحقة ومطلوبات
أخرى
إجمالي المطلوبات
صافي

2018م

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
استثمارات في عقود اإليجار
التمويلي (إجمالي)
مصروفات مدفوعة مقدما ً
وموجودات أخرى
دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات
مستحق من أطراف ذات عالقة
إجمالي الموجودات

2018م

المطلوبات
تسهيالت تمويل تورق
ذمم دائنة
دفعات مقدمة مستلمة من عمالء
مصروفات مستحقة ومطلوبات
أخرى
إجمالي المطلوبات
صافي

دون تاريخ
استحقاق تعاقدي

خالل  3أشهر

-- 54,199,589
--

 3إلى  12شهراً
--

phone

--

--

2,124,436,183 421,115,538 143,678,811
15,592,244

--

18,319,328

450,000

--2,392,568
---765,379
-2,124,886,183 439,434,866 162,429,002 54,199,589
دون تاريخ
 3إلى  12شهراً
 5 - 1سنوات
استحقاق تعاقدي خالل  3أشهر
2,139,789,668 381,379,228 48,044,745
2,332,963 24,339,788 23,920,326
--7,496,185

-----

--

8,607,271

--

2,142,122,631 405,719,016 88,068,527
-17,236,448- 33,715,850 74,360,475 54,199,589
دون تاريخ
 3إلى  12شهراً
 5 - 1سنوات
استحقاق تعاقدي خالل  3أشهر
-- 79,643,334
--

--

435,784,083 144,603,510

--

10,305,882

3,483,360

-5,911,286
--897,247
-446,089,965 154,895,403 79,643,334
دون تاريخ
 3إلى  12شهراً
استحقاق تعاقدي خالل  3أشهر

54,199,589

6,920,320,327 4,231,089,795
34,361,572

--

2,392,568
-765,379
-7,012,039,435 4,231,089,795
أكثر من  5سنوات

اإلجمالي

232,708,972
---

2,801,922,613
50,593,077
7,496,185

--

8,607,271

2,868,619,146
232,708,972
4,143,420,289 3,998,380,823
أكثر من  5سنوات

اإلجمالي

--

--

2,164,305,405

6,832,975,017 4,088,282,019

862,500
--2,165,167,905
 5 - 1سنوات

79,643,334

14,651,742
5,911,286
-897,247
-6,934,078,626 4,088,282,019
أكثر من  5سنوات

----

42,169,650
8,346,412
7,778,549

--

6,507,469

--

-79,643,334

64,802,080
90,093,323

2,869,462,080
23,103,093 2,157,457,130 624,099,777
4,064,616,546 4,065,178,926
(7,710,775 )178,009,812
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23,103,093 2,157,457,130
-----

اإلجمالي

601,508,288
22,591,489
--
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 5 - 1سنوات

أكثر من  5سنوات

اإلجمالي

--

--

2,824,238,161
30,937,901
7,778,549
6,507,469
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إدارة المخاطر المالية (يتبع)
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في
العناصر المتغيرة للسوق مثل أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.
بصور الجدول التالي الحساسية تجاه التغير المحتمل المعقول في معدالت العموالت الخاصة ،مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة
على قائمة الدخل أو حقوق الملكية للشركة.
تحليل الحساسية

تسهيالت تمويل
تورق

الزيادة /النقص
في نقاط األساس
10+
10-

حساسية رسوم
التمويل
8,029,353
()8,029,353

 12شهرا ً أو أقل
2,243,110
()2,243,110

أكثر من 12
شهرا ً
5,786,243
()5,786,243

اإلجمالي
8,029,353
()8,029,353

مخاطر العملة
تمثل مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .تتعرض
الشركة للتذبذبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل السياق االعتيادي ألعمالها .لم تقم الشركة ب جراء أي معامالت هامة
بعمالت بخالف الريال السعودي والدوالر األمريكي.

.26

القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم
بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم
إما:
— في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو
— في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات
يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر تفضيال متاحة للشركة .تتكون األدوات المالية من ذمم مديني عقود إجارة
واالستثمارات.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقييم التالية:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة؛
المستوى  : 2طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة؛ و
المستوى  :3طرق تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا لبيانات قابلة للمالحظة في السوق.
يتم قياس جميع الموجودات المالية (بما فيها ذمم مديني عقود التأجير) والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة .القيم الدفترية لجميع
الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة باستثناء صافي االستثمارات في عقود
اإليجار التمويلي .يتم تحديد القيمة العادلة لصافي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي باستخدام أسلوب التدفقات النقدية
المخصومة باستخدام سايبور المعدل ائتمانيا ً .يتم تحديد المعدالت المتوقعة على أساس سجل المخاطر لذمم مديني عقود اإليجار
ومعدالت العمولة الحالية.
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القيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع)
تحمل تسهيالت تمويل التورق معدل فائدة متغير وفقا ً لسايبور ،وعليه ال تختلف القيمة الدفترية عن القيمة العادلة .إن المطلوبات
المالية األخرى مثل الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى تقارب قيمها العادلة بسبب كونها قصيرة األجل
بطبيعتها.
لم يكن هناك أي تحويالت داخل المستوى خالل السنة.

إن القيمة العادلة لصافي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي واالستثمار هي كما يلي:
 31ديسمبر 2019م
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1
القيمة الدفترية
صافي االستثمارات في عقود
4,233,224,682
--- 4,238,416,012
اإليجار التمويلي
892,850
--892,850
استثمارات
4,234,117,532
--اإلجمالي
القيمة الدفترية

صافي االستثمارات في عقود
اإليجار التمويلي
892,850
استثمارات
اإلجمالي

4,190,325,349

المستوى 1

المستوى 2

اإلجمالي
4,233,224,682
892,850
4,234,117,532

 31ديسمبر 2018م
المستوى 3

اإلجمالي

--

--

4,185,195,879

4,185,195,879

---

---

892,850
4,186,088,729

892,850
4,186,088,729

 .27إدارة رأس المال
تقوم الشركة ب دارة ومراقبة هيكل رأس مالها واحتياجات السيولة من أجل حماية قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية
وخطط النمو واالستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية.تقوم الشركة بمراقبة كفاية رأس مالها وذلك باستخدام المقاييس
المدرجة أدناه:

نسبة رأس المال

2019م

2018م (المعدلة)

إجمالي نسبة رأس المال %
22.80

إجمالي نسبة رأس المال %
23.83

يتم احتســاب نســبة رأس المال أعاله بتقســيم إجمالي رأس المال الخاص بالشــركة على المتوســط المرجح إلجمالي موجودات
الشركة كما في نهاية السنة .لدى الشركة رأس مال بقيمة مليار لاير سعودي ( 100مليون سهم).
كما حصـلت الشـركة على تمويل التورق لتمويل االسـتثمارات في عقود اإليجار التمويلي والمسـاعدة على تحقيق االختالف بين
تكلفة التمويل وإيرادات التمويل من صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي.

.28

االرتباطات وااللتزامات المحتملة
تواجه الشركة خالل ممارستها نشاطها االعتيادي بعض الدعاوى القضائية والمطالبات األخرى المتعلقة بطبيعة هذا النشاط ،إال
أنه من غير المتوقع أن ينتج من الدعاوى القائمة أي مطالبات ذات أهمية جوهرية كما في تاريخ القوائم المالية.
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globe

+9668001221228

phone

430

phone

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com
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نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

432

phone

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

433

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

434

phone

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

435

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

436

phone

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

437

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

438

phone

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

439

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

440

phone

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

441

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

442

phone

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

443

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

444

phone

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

445

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

446

phone

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

447

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

448

phone

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

449

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

450

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

 ٤-19القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 2021/06/30م

phone

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

451

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
القوائم المالية اﻷولية المختصرة
)غير مراجعة(
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
مﻊ
تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

452

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
القوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

صفحة

الفهرس
تقرير الفحص لمراجﻊ الحسابات المستقل

١

قائمة المركز المالي اﻷولية المختصرة

٢

قائمة الدخل الشامل اﻷولية المختصرة

٣

قائمة التغيرات في حقوق الملكية اﻷولية المختصرة

٤

قائمة التدفقات النقدية اﻷولية المختصرة

٥

اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة

phone

+9668001221228

globe

www.saudihomeloans.com

١٧ – ٦

453

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ

ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ،ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻣﻁﺎﺭ
ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﺭﻳﺩ ٩٢٨٧٦
ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ١١٦٦٣
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ

ﺳﺟﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ ﺭﻗﻡ ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

KPMG Professional Services

Riyadh Front, Airport Road
P. O. Box 92876
Riyadh 11663
Kingdom of Saudi Arabia
Headquarter

Commercial Registration No. 10104245494

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ
ﻟﻠﺳـﺎﺩﺓ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻛﻥ
ﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻟﻘﺩ ﻓﺣﺻﻧﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠٢١ﻡ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻛﻥ
)"ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ"( ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ:






ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠٢١ﻡ؛
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺗﺭﺗﻲ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻭﺍﻟﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺗﻳﻥ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠٢١ﻡ؛
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠٢١ﻡ؛
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠٢١ﻡ؛ ﻭ
ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ.

ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ )(٣٤
"ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻲ" ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ .ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﻫﻲ ﺇﺑﺩﺍء ﺍﺳﺗﻧﺗﺎﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﻓﺣﺻﻧﺎ.
ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﺣﺹ
ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﺣﺹ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﺣﺹ )" (٢٤١٠ﻓﺣﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟ ُﻣﻧﻔﺫ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺭﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄﺓ" ،ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ .ﻭﻳﺗﻛﻭﻥ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ،ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺣﺹ ﺃﺧﺭﻯ.
ﻭﻳﻌﺩ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺃﻗﻝ ﺑﺷﻛ ٍﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻗﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣ ّﻛِﻧﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺳﻧﻌﻠﻡ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ .ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻠﻥ ﻧُﺑﺩﻱ ﺭﺃﻱ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.
ﺍﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺝ
ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﻓﺣﺻﻧﺎ ،ﻓﻠﻡ ﻳﻧﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺷﻲء ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻭﻧﻳﻭ ٢٠٢١ﻡ
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻛﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩﺓ ،ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ )(٣٤
"ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻲ" ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ.
ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ

 ٢٥ﺫﻭ ﺍﻟﺣﺟﺔ ١٤٤٢ﻫـ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ٤ :ﺃﻏﺳﻁﺱ ٢٠٢١ﻡ

ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﺑﻭﺩ ﺑﺎﻋﺷﻥ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ٣٨٢

KPMG Professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of (15,000,000) SAR. (Previously known as “KPMG Al Fozan & Partners Certified
Public Accountants”) A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved
.

ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ،ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ،ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ ) (١٥٬٠٠٠٬٠٠٠﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ ﻣﺩﻓﻭﻉ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﺍﻟﻣﺳﻣﺎﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً "ﺷﺭﻛﺔ ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﺍﻟﻔﻭﺯﺍﻥ ﻭﺷﺭﻛﺎﻩ ﻣﺣﺎﺳﺑﻭﻥ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﻭﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﻭﻥ" .ﻭ ﻫﻲ ﻋﺿﻭ
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة المركز المالي اﻷولية المختصرة

)المبالغ بالريال السعودي(

إيضاح

الموجودات
نقد وما في حكمه
ذمم مدينة أخرى ،بالصافي
مصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات
مستحق من طرف ذو عﻼقة
استثمارات
استثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي ،صافي
تمويﻼت المرابحة ،صافي
أتعاب إنشاء عقود مؤجلة
عقارات أخرى
موجودات حق اﻻستخدام ،صافي
ممتلكات ومعدات ،صافي
موجودات غير ملموسة ،صافي
موجودات ضريبية مؤجلة
إجمالي الموجودات

٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

١٤

كما في
 ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)غير مراجعة(

كما في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
)مراجعة(

١٠٧٬٦٠٨٬٩٤٥
٤٩٬٨٤٨٬١٠٩
٨٬٨١٢٬٦٩٨
١٦٬٩٧٨٬٤٧٥
١٬١٧٩٬٩٣٥
٨٩٢٬٨٥٠
٤٬٢١١٬٥٠٨٬١٣١
٤٬٦٧١٬٩٤٣
٢٠٬٢٤٥٬٩٥٠
١٣٬١٢٣٬١٧٥
٢٬٦٠٠٬٩١٥
٤٬٦٥٨٬٢٢٤
٢٬٧٣٤٬٥٥١
٤٬٤٦٨٬٤١٩
٤٬٤٤٩٬٣٣٢٬٣٢٠

١٤٢٬٣٢٧٬٩٨٢
٥٥٬٦٠٤٬٤٠٥
١٢٬١٦٦٬٨٨٦
٦٬٧٧٣٬٩٩١
٦٣٣٬٣٧٧
٨٩٢٬٨٥٠
٤٬١٩٩٬١٣٨٬٥٠٨
-٢٢٬٠٢٧٬٦٠١
٨٬٦٥٦٬٩٢٦
٣٬٨٠٥٬٥٧٣
٥٬٢٧٢٬١٤١
٢٬٤٩٩٬٩٢٣
٤٬٨٣٧٬٣٣٨
٤٬٤٦٤٬٦٣٧٬٥٠١

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

١١
١٢

ذمم دائنة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
دفعات إيجار مقدمة
التزامات عقود اﻹيجار
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
تسهيﻼت تمويل تورق
التزام مكافأة نهاية الخدمة
إجمالي المطلوبات

١٣
١٥
١٦

٦٬٢١٧٬٧٧٧
١٣٬١٠٠٬٠٢٠
٩٬٣٦٧٬٣٢٦
١٬٣٥٣٬٣٩٣
١٨٬٦٩٦٬٤٨٠
٢٬٧٤٦٬٨٨٠٬٩٨١
٩٬٠٢٥٬٦٤٤
٢٬٨٠٤٬٦٤١٬٦٢١

٨٬١٠٦٬٣٧٩
٩٬٣٢٥٬٧١٥
٤٬٣٩٦٬٨٧٤
٣٬٨٤١٬٧٤٨
٢٤٬٦٤٤٬٧٩٥
٢٬٨١٩٬٨٨٣٬٧٧٧
٨٬٣٧١٬٨٠٠
٢٬٨٧٨٬٥٧١٬٠٨٨

حقوق الملكية

١٧
١٨

رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي آخر
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١١٢٬٠٣٥٬٩٩٠
١٬٠٢٢٬٥٥٠
٥٣١٬٦٣٢٬١٥٩
١٬٦٤٤٬٦٩٠٬٦٩٩
٤٬٤٤٩٬٣٣٢٬٣٢٠

١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٠٦٬١٦٠٬٠٧٠
١٬١٥٧٬٤٦٠
٤٧٨٬٧٤٨٬٨٨٣
١٬٥٨٦٬٠٦٦٬٤١٣
٤٬٤٦٤٬٦٣٧٬٥٠١

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من ) (١إلى ) (٢٦جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية اﻷولية المختصرة.
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إيرادات تمويل
أتعاب خدمات ،صافي
إيرادات أتعاب طلبات التمويل والتقييم
إيرادات أخرى
إجمالي ربح التشغيل
رسوم تمويل
مصروفات عمومية وإدارية
رد ) /مخصص( الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة
مصروفات بيﻊ وتسويق
صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
مصروف الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية
الزكاة للفترات السابقة
)مصروف(  /رصيد ضريبة مؤجلة

صافي ربح الفترة
)الخسارة(  /الدخل الشامل اﻵخر

٢-٤
٢٠
٩ ،٤
١٩
١٣
١٣
١٤

١٦

٧٠٬٨٦٢٬٥٢٤
١٬٣٨٩٬٦٩٢
١٬٠١٨٬١٧١
٢١٣٬٤٦٥
٧٣٬٤٨٣٬٨٥٢
)(١٨٬٦٠٢٬٦٢٦
)(٢٦٬٣٣٨٬٦٢٠
٦٬٧٢٢٬١١٠
)(٢٬٧٨٧٬٣٣٦
٣٢٬٤٧٧٬٣٨٠
)(٢٬٩٤٧٬١٣٧
-)(٢٤١٬٠٤٩
)(٣٬١٨٨٬١٨٦
٢٩٬٢٨٩٬١٩٤
٧١٬٤٠١٬٦٦٢
١٬٨٤٨٬٨٢٨
١٬١٧٥٬٢٠٩
-٧٤٬٤٢٥٬٦٩٩
)(٢٢٬٣٧٥٬٩٤٧
)(٢١٬٦٠٢٬٦٨٩
)(١٠٬٨٥٨٬١٦٥
)(٣٬٥٨٣٬٢٧٩
١٦٬٠٠٥٬٦١٩
)(٢٬٠٢٩٬٣٢٠
-٥٠٤٬٣٣٥
)(١٬٥٢٤٬٩٨٥
١٤٬٤٨٠٬٦٣٤

للثﻼثة أشهر المنتهية في
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
إيضاحات ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة الدخل الشامل اﻷولية المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

البنود التي ﻻ يمكن إعادة تصنيفها ﻻحقاً في قائمة الدخل:

)خسارة(  /ربح اكتواري من مكافأة نهاية الخدمة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

)(٩٬٤٨٢
٢٩٬٢٧٩٬٧١٢
)(٢٩٢٬٨١٧
١٤٬١٨٧٬٨١٧

)(١٦٣٬٥٨٤
٣٠٬٠٠٣٬١٧٨

١٤٥٬٢٦٢٬٨٦٣
٣٬٧٧٧٬٥١١
٢٬٨٦٢٬٢٠٩
-١٥١٬٩٠٢٬٥٨٣
)(٥٠٬٨٠٣٬٣٠٢
)(٤٥٬٣٨٧٬٢٧٧
)(١٥٬٠٣٦٬٨٧٩
)(٦٬٩٧٤٬١٩٦
٣٣٬٧٠٠٬٩٢٩
)(٤٬٢٣٠٬٠٦٥
-٦٩٥٬٨٩٨
)(٣٬٥٣٤٬١٦٧
٣٠٬١٦٦٬٧٦٢

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
١٤٠٬٦٦١٬٣٠١
٢٬٨٥٧٬٤٦٩
٢٬٨٩٦٬٤٢١
٣٬٠٦٠٬٦٩٢
١٤٩٬٤٧٥٬٨٨٣
)(٣٧٬٤٤٨٬٤٩٥
)(٥٠٬٦٥٠٬٩٨٨
١١٬٦٢٨٬٣٨٦
)(٦٬٤٧٦٬٢١٨
٦٦٬٥٢٨٬٥٦٨
)(٦٬٤٨٥٬٩٥٨
)(٩١٤٬٤٩٥
)(٣٦٨٬٩١٩
)(٧٬٧٦٩٬٣٧٢
٥٨٬٧٥٩٬١٩٦
)(١٣٤٬٩١٠
٥٨٬٦٢٤٬٢٨٦

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من ) (١إلى ) (٢٦جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية اﻷولية المختصرة.
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الرصيد في بداية الفترة
صافي ربح الفترة
خسائر اكتوارية من مكافأة نهاية الخدمة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
المحول إلى اﻻحتياطي النظامي
الرصيد في نهاية الفترة

الرصيد في بداية الفترة
صافي ربح الفترة
خسائر اكتوارية من مكافأة نهاية الخدمة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
المحول إلى اﻻحتياطي النظامي
الرصيد في نهاية الفترة

رأس المال

١٠٦٬١٦٠٬٠٧٠
---٥٬٨٧٥٬٩٢٠
١١٢٬٠٣٥٬٩٩٠

١٬١٥٧٬٤٦٠
-)(١٣٤٬٩١٠
)(١٣٤٬٩١٠
-١٬٠٢٢٬٥٥٠

إجمالي حقوق الملكية

لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
أرباح مبقاة
احتياطي آخر
احتياطي نظامي

١٬٥٨٦٬٠٦٦٬٤١٣
٥٨٬٧٥٩٬١٩٦
)(١٣٤٬٩١٠
٥٨٬٦٢٤٬٢٨٦
-١٬٦٤٤٬٦٩٠٬٦٩٩
إجمالي حقوق الملكية

٤٧٨٬٧٤٨٬٨٨٣
٥٨٬٧٥٩٬١٩٦
-٥٨٬٧٥٩٬١٩٦
)(٥٬٨٧٥٬٩٢٠
٥٣١٬٦٣٢٬١٥٩

لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
أرباح مبقاة
احتياطي آخر
احتياطي نﻈامي

)المبالغ بالريال السعودي(

١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
----١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

رأس المال

الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية اﻷولية المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

إيضاح

١٦

١٨

إيضاح

١٦

١٨

١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
----١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٩٧٬٦٤٨٬٥١٩
---٣٬٠١٦٬٦٧٦
١٠٠٬٦٦٥٬١٩٥

٤٠٢٬١٤٤٬٩٢٥
٣٠٬١٦٦٬٧٦٢
-٣٠٬١٦٦٬٧٦٢
)(٣٬٠١٦٬٦٧٦
٤٢٩٬٢٩٥٬٠١١

٢٩٦٬٠٠٠
-)(١٦٣٬٥٨٤
)(١٦٣٬٥٨٤
-١٣٢٬٤١٦

١٬٥٠٠٬٠٨٩٬٤٤٤
٣٠٬١٦٦٬٧٦٢
)(١٦٣٬٥٨٤
٣٠٬٠٠٣٬١٧٨
-١٬٥٣٠٬٠٩٢٬٦٢٢

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من ) (١إلى ) (٢٦جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية اﻷولية المختصرة.
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التدفقات النقدية اﻷولية المختصرة )غير مراجعة(
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

اﻷنشطة التشغيلية
صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

إيضاحات

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
٦٦٬٥٢٨٬٥٦٨

٣٣٬٧٠٠٬٩٢٩

٢٬٢١٩٬٣٣٣
١٬٨٤٣٬٩٨٦
٦٠٬١٦٥
)(١١٬٦٢٨٬٣٨٦
٨٤٨٬٥٤٩
١٩١٬٢١٦

٢٬٨٣٠٬٥٢٨
١٬٩١٨٬٦٣٧
٢٬٧٨١٬١٧١
١٥٬٠٣٦٬٨٧٩
٩٤٣٬٥٢٥
١٦١٬٧٢٨

ذمم مدينة أخرى ،بالصافي
مصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى ،صافي
مستحق من أطراف ذات عﻼقة
دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات
استثمارات في عقود إيجار تمويلي
تمويل مرابحة

٦٬٠١٧٬٠٩٦
٣٬٣٥٤٬١٨٨
)(٥٤٦٬٥٥٨
)(١٠٬٢٠٤٬٤٨٤
)(٥٬٥٢٨٬٤٥٠
)(٤٬٦٧١٬٩٤٣

٢٬٣٩١٬٥٤٧
)(٤٬١٦٧٬٧٥٧
٦٢٬٢٩٢
)(١٣٬٦٦٩٬٥١٠
)(٨٩٬٢١٤٬٩٤٤
--

ذمم دائنة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
دفعات إيجار مقدمة
صافي النقد الناتج من ) /المستخدم في( العمليات
الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
أتعاب إنشاء عقود مؤجلة مدفوعة
صافي النقد الناتج من ) /المستخدم في( اﻷنشطة التشغيلية

)(١٬٨٨٨٬٦٠٣
٣٬٧٧٤٬٣٠٥
٤٬٩٧٠٬٤٥٢
٥٥٬٣٣٩٬٤٣٤
)(١٣٬٣٤٨٬٧٦٨
)(٣٢٩٬٦١٥
)(٦٢٬٣٣٥
٤١٬٥٩٨٬٧١٦

٤٬١٤١٬٢٦٤
١٬٠٢١٬٣٠٥
٥٬٢٢٠٬٦٩٧
)(٣٦٬٨٤١٬٧٠٩
-)(٦٢٤٬٢٣٦
)(١٦٣٬٨٠٤
)(٣٧٬٦٢٩٬٧٤٩

اﻷنشطة اﻻستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
صافي النقد المستخدم في اﻷنشطة اﻻستثمارية

)(٥٥٠٬٥٠٨
)(١٤٧٬٦٥٩
)(٦٩٨٬١٦٧

)(١٬٣٥٢٬٦٤٩
)(٢٢٬٥٠٠
)(١٬٣٧٥٬١٤٩

اﻷنشطة التمويلية
إضافات على تسهيﻼت تمويل تورق
المسدد من تسهيﻼت تمويل تورق
مدفوع من الجزء اﻷساسي ﻻلتزام عقد اﻹيجار
صافي النقد )المستخدم في(  /الناتج من اﻷنشطة التمويلية

١٠٣٬٢٤٣٬٨٩٣
)(١٧٦٬٢٤٦٬٦٨٩
)(٢٬٦١٦٬٧٩٠
)(٧٥٬٦١٩٬٥٨٦

١٥١٬٣٦١٬٠٨٨
)(٧٤٬٤٣٤٬١٥٦
)(٢٬٣٦٥٬٨٩٦
٧٤٬٥٦١٬٠٣٦

صافي )النقص(  /الزيادة في النقد وما في حكمه
نقد وما في حكمه في بداية الفترة
نقد وما في حكمه في نهاية الفترة

)(٣٤٬٧١٩٬٠٣٧
١٤٢٬٣٢٧٬٩٨٢
١٠٧٬٦٠٨٬٩٤٥

٣٥٬٥٥٦٬١٣٨
٥٤٬١٩٩٬٥٨٩
٨٩٬٧٥٥٬٧٢٧

تسويات لمطابقة صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل مع
صافي النقد الناتج من ) /المستخدم في( اﻷنشطة التشغيلية:

استهﻼك وإطفاء
إطفاء أتعاب إنشاء عقود مؤجلة
خسارة اﻻنخفاض في قيمة موجودات عقارية أخرى
)رد(  /مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إطفاء الخصم على التزامات عقد اﻹيجار

٢٠
٢٠
٩ ،٤
١٦

صافي )الزيادة(  /النقص في الموجودات التشغيلية:

صافي الزيادة ) /النقص( في المطلوبات التشغيلية:

١٣
١٦

معلومات إضافية نقدية
إيرادات تمويل مستلمة
نفقات تمويلية مدفوعة
معلومات إضافية غير نقدية
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ محولة إلى موجودات غير ملموسة
وممتلكات ومعدات

١٣٦٬٩٧٠٬٣٩٠
٣٧٬١٧٥٬٢٩٧

١٤٥٬٣٠٩٬٢٢٧
٤٩٬٥٧٢٬٩٣٠

١٬٠٧٢٬٧٩٧

٤٣٣٬٩٩٥

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من ) (١إلى ) (٢٦جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية اﻷولية المختصرة.
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

اﻷنشطة

.١

الشركة السعودية لتمويل المساكن )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية
السعودية بموجب السجل التجاري رقم  ١٠١٠٢٤١٩٣٤بتاريخ  ٢٢ذو الحجة ١٤٢٨هـ )الموافق  ١يناير ٢٠٠٨م(.
تعمل الشركة بموجب الترخيص الصادر عن وزارة اﻻستثمار رقم  ٠١-١٠٢٠٣٠٠٧٢٤٢٥بتاريخ  ٢٣رجب ١٤٣٠هـ
)الموافق  ١٦يوليو ٢٠٠٩م( .كما تخضﻊ الشركة للتنظيم من قبل البنك المركزي السعودي بموجب ترخيص رقم/١٤ :أ
س هـ ٢٠١٤٠٣/بتاريخ  ٢٧ربيﻊ اﻵخر ١٤٣٥هـ )الموافق  ٢٧فبراير ٢٠١٤م( .إن العنوان المسجل للشركة هو كما
يلي:
الشركة السعودية لتمويل المساكن
ص.ب٢٧٠٧٢ .
الرياض ١١٤١٧
المملكة العربية السعودية
تتمثل اﻷنشطة الرئيسية للشركة في تمويل شراء المنازل واﻷراضي والشقق السكنية في المملكة العربية السعودية ،وتمويل
العقارات التي يتم تطويرها من قبل جميﻊ الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري وتمويل إنشاء المشاريﻊ التجارية
والمشاريﻊ الصناعية فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

.٢

أسس اﻹعداد

أ(

بيان اﻻلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية اﻷولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م وفقا ً لمعيار المحاسبة
الدولي " ٣٤التقرير المالي اﻷولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى الصادرة عن
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .ﻻ تتضمن القوائم المالية اﻷولية المختصرة كافة المعلومات واﻹفصاحات
المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تتم قراءتها جنبًا إلى جنب مﻊ القوائم المالية السنوية للشركة كما في ٣١
ديسمبر ٢٠٢٠م.
تم إعداد هذه القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين.

أسس القياس والعرض

ب(

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء اﻻستثمارات في حقوق الملكية التي تقاس بالقيمة العادلة
من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر وكذلك التزام مكافأة نهاية الخدمة الذي يقاس بالقيمة الحالية لﻼلتزامات المستقبلية باستخدام
طريقة وحدة اﻻئتمان المخططة.
يتم عرض قائمة المركز المالي اﻷولية المختصرة وفقا ً للسيولة.

عملة العرض والنشاط

ج(

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال الســـعودي الذي يمثل عملة العرض والنشـــاط للشـــركة .يتم تقريب المبالغ في هذه
القوائم المالية ﻷقرب ﷼ سعودي.

السياسات المحاسبية الهامة

.٣

تتماشى السياسات والتقديرات واﻻفتراضات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية اﻷولية المختصرة مﻊ تلك
المستخدمة عند إعداد القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م ،باستثناء ما هو مبين أدناه:
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

.٣

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
تمويل المرابحة
إن المرابحة هي اتفاقية تبيﻊ الشركة بموجبها أصﻼ للعميل قد اشترته الشركة واستحوذت عليه بناء على وعد تلقته من
العميل بشراء هذا اﻷصل .يتكون سعر البيﻊ من التكلفة زائداً هامش ربح متفق عليه .يشمل إجمالي المبالغ المستحقة
بموجب عقود بيﻊ المرابحة إجمالي دفعات اﻷقساط المستقبلية المتعلقة باتفاقية المرابحة )عقد بيﻊ المرابحة المستحق( .يتم
قيد الفرق بين ذمم مديني عقود بيﻊ المرابحة وتكلفة اﻷصل المباع كربح مرابحة غير مكتسب ،وﻷغراض العرض يتم
خصمه من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب ذمم مديني عقود بيﻊ المرابحة.

.٤

ذمم مدينة أخرى ،بالصافي
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
إيضاح )غير مراجعة(
مطالبات تأمين مستحقة على حاﻻت الوفاة في عقود
اﻹيجار التمويلي ،صافي
ضريبة قيمة مضافة مدينة
مطالبات قانونية
مستحق من صندوق التنمية العقارية
مستحق من الشركة السعودية ﻹعادة التمويل العقاري
سلف موظفين وذمم مدينة

١-٤

٢-٤

مخصص مطالبة قانونية

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
)مراجعة(

٣٥٬٦٧٠٬٥٦٩
٨٬٣٢٤٬٤٩٨
٧٬٥١٢٬٥٧٧
١٬٢٩٤٬١٩٥
١٢٩٬٥٤٤
١٢٩٬٣٠٣
٥٣٬٠٦٠٬٦٨٦
)(٣٬٢١٢٬٥٧٧
٤٩٬٨٤٨٬١٠٩

٣٤٬٤٥٩٬٢٢٢
١٢٬٤١٢٬٠٠٠
٨٬٨٦٢٬٥٧٧
٢٬٨٨٢٬١٠٣
٦٨٬٠٨١
١٣٢٬٩٩٩
٥٨٬٨١٦٬٩٨٢
)(٣٬٢١٢٬٥٧٧
٥٥٬٦٠٤٬٤٠٥

 ١-٤تتكون مطالبات تأمين مستحقة على حاﻻت الوفاة في عقود اﻹيجار ،صافي مما يلي:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غير مراجعة(
مطالبات تأمين مستحقة على حاﻻت الوفاة في عقود اﻹيجار
التمويلي
مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
)مراجعة(

٥٠٬٨٠٤٬٥٦٥
)(١٥٬١٣٣٬٩٩٦
٣٥٬٦٧٠٬٥٦٩

٤٩٬٨٥٤٬٠١٧
)(١٥٬٣٩٤٬٧٩٥
٣٤٬٤٥٩٬٢٢٢

تُصــنف جميﻊ مطالبات التأمين المســتحقة على حاﻻت الوفاة في عقود اﻹيجار غير النشــطة إلي المرحلة  ٣وفقًا للمعيار
الدولي للتقرير المالي .٩
 ٢-٤في  ٣٠مارس  ٢٠٢١م ،أبرمت الشركة السعودية ﻹعادة التمويل العقاري والشركة اتفاقية شراء محفظة ،تقوم الشركة
بموجبها ببيﻊ استثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي بقيمة دفترية تبلغ  ٩٢٬٧٨مليون ﷼ سعودي لـ  ٩٤٬٩٦مليون ﷼
سعودي ،وتم إثبات ربح بقيمة  ٢٬٠٨مليون ﷼ سعودي يُعرض كدخل آخر في قائمة الدخل اﻷولية المختصرة .متحصﻼت
من بيﻊ متحصل عليه خﻼل الربﻊ الثاني من ٢٠٢١م.

-٧-

www.saudihomeloans.com

globe

+9668001221228

phone

460

نشرة إصدار الشركة السعودية لتمويل المساكن

الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

مصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى ،صافي

.٥

تتكون المصروفات المدفوعة مقدما ً والموجودات اﻷخرى مما يلي:

أتعاب تسهيﻼت تمويل مدفوعة مقدما ً )بنك الخليج الدولي(
تأمين مدفوع مقدما ً
ضريبة مقدمة
صيانة برامج مدفوعة مقدما ً
أتعاب تسهيﻼت تمويل مدفوعة مقدما ً )مؤسسة التمويل الدولية(
رسوم تسجيل الشركة السعودية لتسجيل عقود اﻹيجار التمويلي
أخرى

دفعات مقدمة إلى مالكي العقارات

.٦

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غير مراجعة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
)مراجعة(

٣٬٠٨٦٬٨٧٥
١٬٥٩٥٬٤٦٣
١٬١١٦٬١٠٤
٩٤٠٬٢٤٣
٩٣٩٬٨٥٦
٢٠٩٬٢٥٠
٩٢٤٬٩٠٧
٨٬٨١٢٬٦٩٨

٣٬٥١٠٬٦٢٥
١٬٠٩١٬٩٢٤
٣٬٨٤٩٬٨٧٠
١٬٠٩٨٬٠٤٤
١٬٠٩٦٬٥٠٤
٤١٩٬٤٠٠
١٬١٠٠٬٥١٩
١٢٬١٦٦٬٨٨٦

يمثل هذا الرصــيد شــيكات مصــدقة صــادرة باســم مالكي العقارات مقابل شــراء عقارات بعقود إجارة ومرابحة للشــركة
)عقود معتمـدة( والتي لم تزل إجراءات نقـل ملكيـة هـذه الممتلكـات -إلى الشــــركـة والعمﻼء على التوالي -تحـت التنفيـذ .يتم
تقديم هذه الشــيكات المصــدقة بواســطة ممثلي الشــركة مباشــرة لدى كتابات العدل عند نقل صــك الملكية .لم يتم تحويل
مخاطر ومنافﻊ عقود إجارة ومرابحة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة

.٧

يعتبر المسـاهمون بالشـركة وجميﻊ شـركاتهم الشـقيقة أطرافا ً ذات عﻼقة بالشـركة .تتعامل الشـركة خﻼل السـياق اﻻعتيادي
لﻸعمال مﻊ اﻷطراف ذات العﻼقة على أسـاس أسـعار وشـروط معتمدة من إدارة الشـركة وعلى أسـاس متفق عليه مﻊ هذه
اﻷطراف ذات العﻼقة:
اﻻسم

العﻼقة
مساهم
مساهم
مساهم
مساهم
شركة شقيقة

البنك العربي الوطني
مؤسسة التمويل الدولية
شركة مملكة التقسيط للتجارة
شركة دار اﻷركان للتطوير العقاري
شركة ثروات اﻷصول العقارية
ما يلي أهم المعامﻼت خﻼل الفترة:

أعباء تمويل تورق – البنك العربي الوطني
وحدة سكنية مشتراة )شركة دار اﻷركان(
أتعاب خدمات ،صافي
أعباء تمويل تورق – مؤسسة التمويل الدولية
إيجار محمل من شركة شقيقة
أتعاب إنشاء عقود مؤجلة
-٨-
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 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غير مراجعة(

 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
)غير مراجعة(

٢٤٬٠٢٦٬٨٦٨
١٢٬٨٤٧٬٤٦٤
٢٬٨٥٧٬٤٦٩
١٬٩٢٨٬٨٨٨
١٬٠٨٩٬٩٧٠
٦٢٬٣٣٥

٣٣٬٦٨٠٬٦٧٠
١٣٬٢٣٢٬٨٥٤
٣٬٧٧٧٬٥١١
٣٬٩٥٢٬٢٤٣
١٬٠٨٩٬٩٧٠
١٦٣٬٨٠٤
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

.٧

المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة )يتبع(
فيما يلي تفاصيل أرصدة اﻷطراف ذات العﻼقة المدرجة في قائمة المركز المالي:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غير مراجعة(

 ٣٠ديسمبر
٢٠٢٠م
)مراجعة(

١٬٧٩٩٬٨٧٧٬٠٥٣

١٬٨٣٢٬٢٩٨٬٩٣٦

 ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)غير مراجعة(
٩٦٠٬٠٠٠
٨٠٬٠٠٠
٢٩٢٬١٠٥
١٬٣٣٢٬١٠٥

 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م
)غير مراجعة(
١٬٢٣٠٬٩٠٦
١٠٢٬٥٧٦
٥٤٧٬٣٩٩
١٬٨٨٠٬٨٨١

قرض مستلم من مساهم )البنك العربي الوطني( )إيضاح (١٥
قرض مستلم من مساهم )مؤسسة التمويل الدولية( )إيضاح
١٤٠٬٧٨٤٬٨٩٤
١٢٥٬١٤٥٬١٣٩
(١٥
٢٢٬٠٢٧٬٦٠١
٢٠٬٢٤٥٬٩٥٠
أتعاب إنشاء العقود المؤجلة )إيضاح (١٠
أتعاب تسهيﻼت تمويل مدفوعة مقدما ً )مؤسسة التمويل
١٬٠٩٦٬٥٠٤
٩٣٩٬٨٥٦
الدولية(
مستحق من طرف ذو عﻼقة متعلق بأتعاب خدمات
٦٣٣٬٣٧٧
١٬١٧٩٬٩٣٥
ومصروفات متقدمة للبنك العربي الوطني
مكافأة موظفي اﻹدارة العليا
موظفو اﻹدارة العليا هم اﻷشخاص الذين يتمتعون بالسلطة ويتحملون مسؤولية التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة
الشركة .يضم موظفو اﻹدارة العليا الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير العمليات.
فيما يلي تفاصيل مكافأة موظفي اﻹدارة العليا بالشركة:
رواتب
مكافأة نهاية الخدمة
بدﻻت أخرى

.٨

استثمارات

في  ١٧ديســـمبر ٢٠١٧م ،اشـــترت الشـــركة  ٨٩٬٢٨٥ســـهما من الشـــركة الســـعودية لتســـجيل عقود اﻹيجار التمويلي
)"ســجّل"( بقيمة  ١٠﷼ ســعودي لكل منها بمبلغ  ٨٩٢٬٨٥٠﷼ ســعودي .اختارت الشــركة تصــنيف اﻻســتثمار في
حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشــــامل اﻵخر .وكما في تاريخ هذه القوائم المالية اﻷولية المختصــــرة ،ﻻ
تختلف القيمة الدفترية لهذا اﻻستثمار عن قيمته العادلة.

.٩

استثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي ،صافي
يتمثل هذا الرصيد في صافي اﻻستثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي كما هو موجز أدناه:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غير مراجعة(
الحد اﻷدنى لدفعات عقود اﻹيجار
٦٬٣٩٠٬٣٥٧٬٣٢٧
٦٬٣٥٨٬٤١٠٬٦٩٥
عقود إيجار نشطة
٢٧٦٬٥٨٣٬٤٣١
٢٣٢٬٦٩٥٬٦٥٣
عقود إيجار غير نشطة
٦٬٦٦٦٬٩٤٠٬٧٥٨
٦٬٥٩١٬١٠٦٬٣٤٨
إجمالي اﻻستثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي
)(٢٬٣٨٥٬٣٧١٬٩٨١
)(٢٬٣٠٨٬٥٤٢٬١٩٥
يخصم :إيرادات تمويلية غير مكتسبة
٤٬٢٨١٬٥٦٨٬٧٧٧
٤٬٢٨٢٬٥٦٤٬١٥٣
اﻻستثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي قبل اﻻنخفاض في
القيمة
)(٨٢٬٤٣٠٬٢٦٩
)(٧١٬٠٥٦٬٠٢٢
ناقصا ً :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
٤٬١٩٩٬١٣٨٬٥٠٨
٤٬٢١١٬٥٠٨٬١٣١
صافي اﻻستثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي
)(٢٨٣٬٥٧٠٬٣٢٧
)(٢٨٦٬٩٣٣٬٠٥٣
يخصم :الجزء المتداول
)(٤٢٬٢٨٥٬١٠١
)(٤٥٬٩٧٣٬٤٠٨
يخصم :ذمم عقود اﻹيجار التمويلي المستحقة
٣٬٨٧٣٬٢٨٣٬٠٨٠
٣٬٨٧٨٬٦٠١٬٦٧٠
الجزء غير المتداول
إن إجمالي عدد عقود اﻹيجار القائمة كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م هو  ٣١) ٧٬١٢٥ديسمبر ٢٠٢٠م.(٧٬٠٤١ :
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
)مراجعة(
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

.٩

استثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي ،صافي )يتبع(

١-٩

فيما يلي بيان بالحركة في مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة لﻼستثمارات:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غير مراجعة(
٨٢٬٤٣٠٬٢٦٩
)(١١٬٣٧٤٬٢٤٧
٧١٬٠٥٦٬٠٢٢

الرصيد اﻻفتتاحي ،وفقا ً لما هو مسجل
)رد(  /المحمل للفترة
الرصيد الختامي

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
)مراجعة(
٧٨٬٢٢٦٬٣٢٢
٤٬٢٠٣٬٩٤٧
٨٢٬٤٣٠٬٢٦٩

 ٢-٩إن الجودة اﻻئتمانية لﻼستثمارات في عقود التأجير التمويلي كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م )غير مراجعة( هي كما يلي:

القيمة الدفترية اﻹجمالية
مخصص الخسائر اﻻئتمانية
المتوقعة
صافي القيمة الدفترية

الخسائر اﻻئتمانية
المتوقعة على
مدى  ١٢شهرا ً

الخسائر اﻻئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر غير منخفضة
القيمة اﻻئتمانية

الخسائر اﻻئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر منخفضة القيمة
اﻻئتمانية

٣٬٧٢٠٬٤٧٩٬٥٣٨

٣٢٣٬١٥٣٬٧٠٠

٢٣٨٬٩٣٠٬٩١٥

٤٬٢٨٢٬٥٦٤٬١٥٣

)(٢٬٥٦٢٬٠٧٥
٣٬٧١٧٬٩١٧٬٤٦٣

)(١٠٬٩٥٢٬٥٤٠
٣١٢٬٢٠١٬١٦٠

)(٥٧٬٥٤١٬٤٠٧
١٨١٬٣٨٩٬٥٠٨

)(٧١٬٠٥٦٬٠٢٢
٤٬٢١١٬٥٠٨٬١٣١

اﻹجمالي

إن الجودة اﻻئتمانية لﻼستثمارات في عقود التأجير التمويلي كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م )مراجعة( هي كما يلي:
الخسائر اﻻئتمانية
المتوقعة على مدى
الخسائر اﻻئتمانية
العمر غير
المتوقعة على مدى
الخسائر اﻻئتمانية
منخفضة القيمة
العمر منخفضة القيمة
المتوقعة على مدى
 ١٢شهرا ً
اﻹجمالي
اﻻئتمانية
اﻻئتمانية
٣٬٦٢٣٬٤٢٣٬٨١٢

القيمة الدفترية اﻹجمالية
مخصص الخسائر اﻻئتمانية
)(٢٬١٥٤٬٩٣٨
المتوقعة
٣٬٦٢١٬٢٦٨٬٨٧٤
صافي القيمة الدفترية
 ٣-٩فيما يلي تاريخ استحقاق دفعات اﻹيجار:

٣٨٢٬٢٣١٬٤٦٦

٢٧٥٬٩١٣٬٤٩٩

)(١٣٬٠٠٨٬٢١٧
٣٦٩٬٢٢٣٬٢٤٩

)(٦٧٬٢٦٧٬١١٤
٢٠٨٬٦٤٦٬٣٨٥

٤٬٢٨١٬٥٦٨٬٧٧٧
)(٨٢٬٤٣٠٬٢٦٩
٤٬١٩٩٬١٣٨٬٥٠٨

السنة

الحد اﻷدنى لدفعات
عقود اﻹيجار

 ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)غير مراجعة(
إيرادات التمويل غير
المحققة

اﻻستثمارات في عقود
اﻹيجار التمويلي

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م
)مراجعة(
استثمارات في عقود
إيجار تمويلي

خﻼل سنة
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة وما بعدها

٢٥٦٬١٩٧٬٦٨٧
٥٨٩٬١٠٤٬١٤٨
٢٣٦٬٩٨٠٬٧٨٨
٥٣١٬٦٢٦٬٥٣٨
٢١٧٬٥٠٥٬٤٥٨
٥١٣٬٥٦٢٬٠٤٠
١٩٨٬١٧٦٬٦٥٩
٤٨٩٬٧٣٨٬٢٥٠
١٬٣٩٩٬٦٨١٬٦٠٣ ٤٬٤٦٧٬٠٧٥٬٣٧٢

٣٣٢٬٩٠٦٬٤٦١
٢٩٤٬٦٤٥٬٧٥٠
٢٩٦٬٠٥٦٬٥٨٢
٢٩١٬٥٦١٬٥٩١
٣٬٠٦٧٬٣٩٣٬٧٦٩

٣٢٥٬٨٥٥٬٤٢٨
٢٩٢٬٣٧٣٬٣١٤
٢٩٦٬٣٢٣٬٢٩٩
٢٩٣٬٩٩٤٬٣٩١
٣٬٠٧٣٬٠٢٢٬٣٤٥

٢٬٣٠٨٬٥٤٢٬١٩٥ ٦٬٥٩١٬١٠٦٬٣٤٨

٤٬٢٨٢٬٥٦٤٬١٥٣

٤٬٢٨١٬٥٦٨٬٧٧٧
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

.٩

استثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي ،صافي )يتبع(

 ٤-٩إن مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة لﻼستثمارات في عقود التأجير التمويلي كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م )غير مراجعة(
هي كما يلي:

مخصص الخسارة

الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدى
العمر
منخفضة القيمة
غير منخفضة
اﻻئتمانية
القيمة اﻻئتمانية

الخسائر
اﻻئتمانية
المتوقعة على
مدى  ١٢شهرا ً

الرصيد اﻻفتتاحي في  ١يناير ٢٠٢١م ٢٬١٥٤٬٩٣٨
المحول إلى الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة ١٠٤٬٠٨٨
على مدى  ١٢شهراً
المحول إلى الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة )(٦٩٬١٧١
على مدى العمر )غير منخفضة القيمة
اﻻئتمانية(
المحول إلى الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة )(٢٬٢٦٨
على مدى العمر )منخفضة القيمة
اﻻئتمانية(
صافي المحمل ) /رد( للفترة
٣٧٤٬٤٨٨
الرصيد الختامي كما في  ٣٠يونيو
٢٬٥٦٢٬٠٧٥
٢٠٢١م

اﻹجمالي

١٣٬٠٠٨٬٢١٧
)(٩٢٬١٠٥

٦٧٬٢٦٧٬١١٤
)(١١٬٩٨٣

٨٢٬٤٣٠٬٢٦٩
--

٤٩٢٬١٠٣

)(٤٢٢٬٩٣٢

--

)(٤٢٥٬٨٢٥

٤٢٨٬٠٩٣

--

)(٢٬٠٢٩٬٨٥٠
١٠٬٩٥٢٬٥٤٠

)(٩٬٧١٨٬٨٨٥
٥٧٬٥٤١٬٤٠٧

)(١١٬٣٧٤٬٢٤٧
٧١٬٠٥٦٬٠٢٢

إن مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة لﻼستثمارات في عقود التأجير التمويلي كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م )مراجعة(
هي كما يلي:

مخصص الخسارة
الرصيد اﻻفتتاحي في  ١يناير ٢٠٢٠م
المحول إلى الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة
على مدى  ١٢شهراً
المحول إلى الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة
على مدى العمر )غير منخفضة القيمة
اﻻئتمانية(
المحول إلى الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة
على مدى العمر )منخفضة القيمة
اﻻئتمانية(
صافي المحمل ) /رد( للفترة
الرصيد الختامي كما في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م

الخسائر اﻻئتمانية
المتوقعة على
مدى  ١٢شهراً

الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدى
العمر
غير منخفضة القيمة منخفضة القيمة
اﻻئتمانية
اﻻئتمانية

اﻹجمالي

٩٨٩٬٧٥٥
٩٢٬٢٧٥

٢٨٬١١٧٬٤٦٠
)(٨٧٬٧٨١

٤٩٬١١٩٬١٠٧
)(٤٬٤٩٤

٧٨٬٢٢٦٬٣٢٢
--

)(١٠٣٬٨٨٨

٤٣٧٬٨٣٧

)(٣٣٣٬٩٤٩

--

)(١١٬٠٢٥

)(٤٬٦٩٠٬٠٥٦

٤٬٧٠١٬٠٨١

--

١٬١٨٧٬٨٢١
٢٬١٥٤٬٩٣٨

)(١٠٬٧٦٩٬٢٤٣
١٣٬٠٠٨٬٢١٧

١٣٬٧٨٥٬٣٦٩
٦٧٬٢٦٧٬١١٤

٤٬٢٠٣٬٩٤٧
٨٢٬٤٣٠٬٢٦٩

برنامج البنك المركزي السعودي  -دعم العمﻼء بشأن تأجيل التمويل
خﻼل أبريل ٢٠٢٠م ،قامت الشركة بتطبيق اﻹعفاء من الدفﻊ تماشيا ً مﻊ التوجيهات الصادرة من البنك المركزي السعودي
للشركات التمويلية من خﻼل تمديد فترة اﻻستثمارات السارية في عقد اﻹيجار التمويلي لمدة ستة أشهر مﻊ عدم تحمل
العميل أي تكاليف إضافية .لقد تم تقييم مدى التأثير المحاسبي ومعالجته وفقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ٩
كتعديل في شروط الترتيب .قامت الشركة بتأجيل دفعات بمبلغ  ٤٬٤٤مليون ﷼ سعودي للعمﻼء في ٢٠٢٠م وعليه قامت
الشركة بإثبات خسارة تعديل بمبلغ  ٢٬٦٨مليون ﷼ سعودي وعكس  ٨٠٬١٥٩﷼ سعودي للسنة المنتهية في ٣١
ديسمبر ٢٠٢٠م و  ٦٩٬٧٩٦﷼ سعودي للفترة المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م .ﻻ يوجد أي تأجيل للفترة المنتهية في ٣٠
يونيو ٢٠٢١م .تم عرض أثر خسائر التعديل هذه كجزء من إيرادات التمويل.

 .١٠أتعاب إنشاء العقود المؤجلة
تتألف أتعاب إنشاء العقود المؤجلة من الجزء غير المطفأ من العمولة المدفوعة إلى البنك العربي الوطني )مساهم( للعقود
التي تنشأ من خﻼل استخدام البنية التحتية والموارد وقاعدة العمﻼء الخاصة بذلك المساهم.
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

 .١١ذمم دائنة
تتضمن الذمم الدائنة مبالغ متعلقة بضريبة القيمة المضافة المستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستحقة للتقييم
وشركات مزودة خدمات أخرى للشركة.

 .١٢مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غير مراجعة(
٩٬٩٢٥٬٣٠٧
٥٦٥٬٨٧٥
٤٩٤٬٥٢٨
٥٣٢٬٥٠٠
٣٢٥٬٣٥٩
٩٤٬٦١٣
١٬١٦١٬٨٣٨
١٣٬١٠٠٬٠٢٠

مصروفات متعلقة بالموظفين
مصروفات مساندة تقنية معلومات مستحقة
مخصص صيانة عقود اﻹيجار التمويلي
أتعاب قانونية واستشارية مستحقة
التزامات حق الخدمة
أتعاب وساطة مستحقة
أخرى
اﻹجمالي

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
)مراجعة(
٧٬١٩٢٬٥٢٨
-٤٢٤٬٨٠٠
٥٤٨٬٥٠٠
٧٧٤٬٩٢٣
٥٧٬٧٣٨
٣٢٧٬٢٢٦
٩٬٣٢٥٬٧١٥

 .١٣مخصص الزكاة وضريبة الدخل
فيما يلي تحليﻼً للحركات في مخصص الزكاة وضريبة الدخل:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غير مراجعة(
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مصروف الزكاة وضريبة الدخل للفترة  /السنة الحالية
ضريبة الدخل للفترات السابقة
المسدد خﻼل الفترة  /السنة
الرصيد ،في نهاية الفترة  /السنة

٢٤٬٦٤٤٬٧٩٥
٦٬٤٨٥٬٩٥٨
٩١٤٬٤٩٥
)(١٣٬٣٤٨٬٧٦٨
١٨٬٦٩٦٬٤٨٠

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
)مراجعة(
٢٧٬٩٧٨٬٠١٧
١٢٬٧٣٤٬٦٩١
-)(١٦٬٠٦٧٬٩١٣
٢٤٬٦٤٤٬٧٩٥

تعد التقديرات المقدمة في الفترة اﻷولية أفضل تقديرات اﻹدارة ،وبالتالي فإن اﻷرقام الفعلية قد تختلف في نهاية السنة.
في  ٣فبراير ٢٠٢١م ،استلمت الشركة ربط ضريبة الدخل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م
بمبلغ  ٠٫٩١مليون ﷼ سعودي .وقد قامت الشركة بتسوية الربط في  ١٨مارس ٢٠٢١م.

 .١٤الضريبة المؤجلة

الرصيد في بداية الفترة
الحركة للفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غير مراجعة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
)مراجعة(

٤٬٨٣٧٬٣٣٨
)(٣٦٨٬٩١٩
٤٬٤٦٨٬٤١٩

٤٬٥٦٣٬٧٢٣
٢٧٣٬٦١٥
٤٬٨٣٧٬٣٣٨

تنشأ الضريبة المؤجلة للشركة بشكل أساسي من التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والخسائر اﻻئتمانية المتوقعة.
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

 .١٥تسهيﻼت تمويل التورق

الجزء المتداول من التسهيﻼت
الجزء غير المتداول من التسهيﻼت
اﻹجمالي باستثناء النفقات التمويلية
أتعاب تمويل تورق المستحقة

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غير مراجعة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
)مراجعة(

٦٣٥٬٤٣٧٬٥٩٥
٢٬١٠٨٬١٩٩٬٤٩٣
٢٬٧٤٣٬٦٣٧٬٠٨٨
٣٬٢٤٣٬٨٩٣
٢٬٧٤٦٬٨٨٠٬٩٨١

١٬٠٩١٬٧٣٩٬٨٥٦
١٬٧١٤٬٦٥٧٬٠٢١
٢٬٨٠٦٬٣٩٦٬٨٧٧
١٣٬٤٨٦٬٩٠٠
٢٬٨١٩٬٨٨٣٬٧٧٧

ما يلي يلخص تسهيﻼت تمويل التورق القائمة من بنوك مختلفة والشركة السعودية ﻹعادة التمويل العقاري لتمويل
اﻻستثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي:
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
)غير مراجعة(
)مراجعة(
١٬٧٩٩٬٨٧٧٬٠٥٣
٤٠٣٬٦٤٤٬٣٠٩
١٢٥٬١٤٥٬١٣٩
٣٦٧٬٨١٠٬٣٣٦
٥٠٬٤٠٤٬١٤٤
٢٬٧٤٦٬٨٨٠٬٩٨١

البنك العربي الوطني
بنك الخليج الدولي
مؤسسة التمويل الدولية
البنك اﻷهلي التجاري
الشركة السعودية ﻹعادة التمويل العقاري

١٬٨٣٢٬٢٩٨٬٩٣٦
٣٩٢٬٩٢٠٬٣٢٢
١٤٠٬٧٨٤٬٨٩٤
٣٧٧٬٨٨١٬٨٤١
٧٥٬٩٩٧٬٧٨٤
٢٬٨١٩٬٨٨٣٬٧٧٧

جميﻊ التسهيﻼت مضمونة بسندات ﻷمر وتنازل عن العقود والمتحصﻼت من استثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي،
وتحمل هذه التسهيﻼت نفقات تمويلية بواقﻊ هامش فائدة زائداً سايبور ) ٦شهور( .يعتمد جدول سداد التسهيل على دفعات
نصف أو ربﻊ سنوية متساوية.
لمواجهة كوفيد ،١٩-أطلق البنك المركزي السعودي في مارس ٢٠٢٠م برنامج دعم تمويل القطاع الخاص .وكجزء من
برنامج تأجيل الدفعات ،أحد البرامج التابعة لبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص ،قامت اﻹدارة بإشعار البنوك المقرضة
للشركة خﻼل ٢٠٢٠م بتأجيل الدفعات بمبلغ  ٣٥٢٬١٩مليون ﷼ سعودي لمدة ستة أشهر على تسهيﻼت اﻹقراض
الخاصة بها من خﻼل تأجيل اﻷقساط المستحقة خﻼل الفترة من  ١٤مارس ٢٠٢٠م إلى  ١٤سبتمبر ٢٠٢٠م لمدة ستة
أشهر دون زيادة فترة التسهيل .لقد تم تقييم مدى التأثير المحاسبي لهذه التغييرات في آجال التسهيﻼت اﻻئتمانية ويتم
معالجتها وفقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  ٩كتعديل في شروط الترتيب .للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م ،قامت الشركة بإثبات  ٦٬٦٠مليون ﷼ سعودي من أرباح التعديل .وتم عكس مبلغ  ٥٬٥٨مليون ﷼ سعودي
منها للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م وتم عكس مبلغ  ١٬٠٢مليون ﷼ سعودي خﻼل الفترة المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠٢١م.
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

 .١٦مكافأة نهاية الخدمة
تطبق الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها طبقا ً لنظام العمل السعودي السائد.
فيما يلي بيانا ً بالحركة في القيمة الحالية ﻻلتزامات المنافﻊ المحددة:
 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
)غير مراجعة(
٨٬٣٧١٬٨٠٠
٧٥٩٬٠٨٠
٨٩٬٤٦٩
)(٣٢٩٬٦١٥
١٣٤٬٩١٠
٩٬٠٢٥٬٦٤٤

التزامات المنافﻊ المحددة في بداية الفترة /السنة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة على التزامات المنافﻊ المحددة
منافﻊ مدفوعة للموظفين السابقين
خسائر ) /أرباح( اكتوارية من اﻻلتزامات
التزامات المنافﻊ المحددة في نهاية الفترة /السنة

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
)مراجعة(
٩٬٣٧٦٬٩٠٦
١٬٥٩٤٬٦٠٩
٢٩٢٬٤٤١
)(٢٬٠٣٠٬٦٩٦
)(٨٦١٬٤٦٠
٨٬٣٧١٬٨٠٠

 .١٧رأس المال
يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  ١٠٠مليون سهم بقيمة  ١٠﷼ سعودي لكل سهم.
فيما يلي ملكية رأس مال الشركة:
عدد اﻷسهم
٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٩٬٠٠٠٬٠٠٠
٨٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٬٠٠٠٬٠٠٠
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

البنك العربي الوطني
شركة دار اﻷركان للتطوير العقاري
شركة مملكة التقسيط للتجارة
يوسف بن عبدﷲ الشﻼش
طارق محمد الجارﷲ
هذلول بن صالح الهذلول
مؤسسة التمويل الدولية
عبداللطيف بن عبدﷲ الشﻼش
شركة إنماء المدائن
شركة دعائم الخليج
اﻹجمالي

رأس المال
٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 .١٨اﻻحتياطي النﻈامي
وفقا ً للنظام اﻷساسي للشركة ،يتعين على الشركة تحويل  ٪١٠على اﻷقل من أرباحها الصافية السنوية إلى اﻻحتياطي
النظامي حتى يبلغ هذا اﻻحتياطي  ٪٣٠من رأس المال .إن هذا اﻻحتياطي غير متاح للتوزيﻊ كتوزيعات أرباح.
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

 .١٩مصروفات بيع وتسويق
للثﻼثة أشهر المنتهية في
 ٣٠يونيو )غير مراجعة(
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
٨٩٥٬٣٨٠
٨٣٧٬٩٥٠
٨٦٤٬٩٠١
١٢٠٬١٠٥
٦٩٬٠٠٠
٢٬٧٨٧٬٣٣٦

عمولة مبيعات وتحويل ملكية
أتعاب تقييم
مصروفات إنشاء عقود
مصروفات تسويق
أخرى

٨٨١٬٧٧٦
٥٥٦٬٨٠٠
٩١٦٬٦٣٧
١٬١٥٣٬٠٦٦
٧٥٬٠٠٠
٣٬٥٨٣٬٢٧٩

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 ٣٠يونيو )غير مراجعة(
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
٢٬٢٣٩٬٠٧٩
٢٬٠٩٦٬٠٢٨
١٬٨٤٣٬٩٨٦
١٥٩٬١٢٥
١٣٨٬٠٠٠
٦٬٤٧٦٬٢١٨

١٬٧٨٠٬٩٧٣
١٬٣٥٨٬٤٠٠
١٬٩١٨٬٦٣٦
١٬٧٦٠٬٦٦٦
١٥٥٬٥٢١
٦٬٩٧٤٬١٩٦

 .٢٠مصروفات عمومية وإدارية
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في
 ٣٠يونيو )غير مراجعة(
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
رواتب موظفين ومنافﻊ أخرى
مصروفات تأمين
أتعاب استشارات
استهﻼك وإطفاء
رسوم دعم برامج
عمولة تحصيل
مصروفات ضريبة القيمة
المضافة
مصروفات اتصاﻻت
رسوم بنكية
قرطاسية ومطبوعات
مصروفات سفر
مصروفات توظيف
ضريبة استقطاع
إصﻼح وصيانة
خسارة اﻻنخفاض في قيمة
موجودات عقارية أخرى
أخرى

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 ٣٠يونيو )غير مراجعة(
٢٠٢٠م
٢٠٢١م

١٣٬٤٨٠٬٩٦٤
٦٬٠٠٩٬٧٥٥
٢٬٣٧٢٬١١٩
١٬٣١٦٬٠٩٥
١٬٠٥٥٬٠٩٦
٧٠١٬٤٠٠

١٢٬١٨٧٬١٦٧
٣٬٨٥٩٬٩٣٨
١٬١٧٤٬٦١٩
١٬٥٣٨٬٨٨٢
٤٧٦٬١٥٥
٥٧٧٬٩٢٩

٢٦٬٣٥٢٬٨١١
١٢٬٠٤٣٬٦٦٤
٣٬٢٨٦٬٢١٠
٢٬٣٢٢٬٣٠٠
١٬٤٨٤٬٢١٦
١٬٣٦٢٬٠٥٠

٢٤٬٠٦٤٬٤٢٥
٧٬٧١٨٬٧٢٥
٣٬٠٩٧٬٣٣٤
٢٬٩٥٥٬٠٦٥
٨٠٨٬٠٢٤
١٬١٧٧٬٥١٤

٦٦٠٬٧٨٦
٢٢٢٬٠٥٢
١٠٢٬٢٩٠
٤٦٬٣٠٠
٤١٬٠٣٦
٤٠٬٣٩٨
٣١٬٠٠٧
٢٩٬٠٩٨

١٥١٬٩١٥
٢١٠٬٠٠٠
١١٠٬١٨٤
)(١٢٬٥٤٨
٢٠٬٦٨٠
٥٨٬٥٠٠
٣٬٧٧٩
١٧٧٬٠٢٣

١٬٧٦١٬٣٨٧
٤٣٢٬٠٥٢
٢٠٧٬٤٥٠
٩٥٬٢٨٣
١٦٥٬٧٩٢
٧٨٬٣٢١
٤٢٬٥٨٩
١١٦٬٤٦٥

٢٥٢٬٨٠٩
٤٣٤٬٩٨٠
٢٤٣٬٢٠٣
٦٧٬٦٢١
١٩٦٬٩١٠
١٣٠٬٧٩٧
١١٬٢٨٧
٣٠٢٬٧٤٥

-٢٣٠٬٢٢٤
٢٦٬٣٣٨٬٦٢٠

٢١٨٬١٧٢
٨٥٠٬٢٩٤
٢١٬٦٠٢٬٦٨٩

٦٠٬١٦٥
٨٤٠٬٢٣٣
٥٠٬٦٥٠٬٩٨٨

٢٬٧٨١٬١٧١
١٬١٤٤٬٦٦٧
٤٥٬٣٨٧٬٢٧٧

 .٢١القيمة العادلة لﻸدوات المالية

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استﻼمها مقابل بيﻊ اصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة
تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيﻊ اﻷصل أو نقل
اﻻلتزام في إحدى الحاﻻت التالية:
— في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
— في حالة عدم وجود السوق الرئيسية ،في أكثر اﻷسواق مﻼءمة لﻸصل أو اﻻلتزام فإنه يكون السوق الرئيسي أو
السوق اﻷكثر مﻼءمة متاحا ً للشركة.
تتكو ن اﻷدوات المالية بشكل أساسي من اﻻستثمار في عقود اﻹيجار التمويلي ،والصافي وتمويل المرابحة.
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

 .٢١القيمة العادلة لﻸدوات المالية )يتبع(
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة لﻸدوات المالية واﻹفصاح عنها باستخدام طرق التقييم
التالية:
المستوى  : ١اﻷسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.
المستوى  : ٢طرق تقييم أخرى التي يمكن مﻼحظة جميﻊ مدخﻼتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى  :٣طرق تقييم تستخدم مدخﻼت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وﻻ تتم وفقا لبيانات قابلة للمﻼحظة في
السوق.
يتم قياس جميﻊ الموجودات المالية )بما فيها ذمم مديني عقود التأجير( والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء
اﻻستثمار في حقوق الملكية المصنف بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر .القيم الدفترية لجميﻊ الموجودات
المالية والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة باستثناء صافي اﻻستثمارات في عقود
التأجير التمويلي .يتم تحديد القيمة العادلة لصافي اﻻستثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي باستخدام أسلوب التدفقات النقدية
المخصومة باستخدام سايبور المعدل ائتمانيا ً .يتم تحديد المعدﻻت المتوقعة على أساس سجل المخاطر لذمم مديني عقود
اﻹيجار ومعدﻻت العمولة الحالية.
تحمل تسهيﻼت تمويل التورق معدل فائدة متغير وفقا ً لسايبور ،وعليه ﻻ تختلف القيمة الدفترية جوهريا ً عن القيمة العادلة.
إن المطلوبات المالية اﻷخرى مثل الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة والمطلوبات اﻷخرى تقارب قيمها العادلة بسبب
كونها قصيرة اﻷجل بطبيعتها .لم يكن هناك أي تحويﻼت داخل المستوى خﻼل السنة /الفترة.
إن القيمة العادلة لصافي اﻻستثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي هي كما يلي:

اﻻستثمارات في عقود
اﻹيجار التمويلي ،صافي
تمويل المرابحة
اﻻستثمارات
اﻹجمالي

اﻻستثمارات في عقود
اﻹيجار التمويلي ،صافي
استثمارات
اﻹجمالي

القيمة الدفترية

المستوى ١

-- ٤٬٢١١٬٥٠٨٬١٣١
٤٬٦٧١٬٩٤٣
٨٩٢٬٨٥٠
-القيمة الدفترية
٤٬١٩٩٬١٣٨٬٥٠٨
٨٩٢٬٨٥٠

المستوى ١

 ٣٠يونيو ٢٠٢١م )غير مراجعة(
المستوى ٣
المستوى ٢
---

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م )مراجعة(
المستوى ٣
المستوى ٢

--

--

--

--

 - ١٦phone

+9668001221228
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٤٬٢٧٥٬٥٩٢٬٠١٩
٥٬٢١٩٬٩٠٣
٨٩٢٬٨٥٠
٤٬٢٨١٬٧٠٤٬٧٧٢
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٤٬٤٥٨٬٢٩٨٬٠٤٩
٨٩٢٬٨٥٠
٤٬٤٥٩٬١٩٠٬٨٩٩

اﻹجمالي
٤٬٢٧٥٬٥٩٢٬٠١٩
٥٬٢١٩٬٩٠٣
٨٩٢٬٨٥٠
٤٬٢٨١٬٧٠٤٬٧٧٢
اﻹجمالي
٤٬٤٥٨٬٢٩٨٬٠٤٩
٨٩٢٬٨٥٠
٤٬٤٥٩٬١٩٠٬٨٩٩
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الشركة السعودية لتمويل المساكن
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
اﻹيضاحات للقوائم المالية اﻷولية المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

)المبالغ بالريال السعودي(

 .٢٢إدارة رأس المال
تقوم الشركة بإدارة ومراقبة هيكل رأس مالها واحتياجات السيولة من أجل حماية قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها
المستقبلية وخطط النمو واﻻستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ اﻻستمرارية .تقوم الشركة بمراقبة كفاية رأس مالها وذلك باستخدام
المقاييس المدرجة أدناه:

إجمالي نسبة رأس المال ٪

 ٣٠يونيو ٢٠٢١م
)غير مراجعة(

 ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م
)مراجعة(

٪٢٢٫٢٧

٪٢٢٫٥٣

يتم احتســـاب نســـبة رأس المال أعﻼه بتقســـيم إجمالي رأس المال الخاص بالشـــركة على المتوســـط المرجح ﻹجمالي
موجودات الشــركة كما في نهاية الفترة /نهاية الســنة .لدى الشــركة رأس مال بقيمة  ١مليار ﷼ ســعودي ) ١٠٠مليون
سهم(.
كما حصــلت الشــركة على تمويل التورق لتمويل اﻻســتثمارات في عقود اﻹيجار التمويلي وتمويل المرابحة والمســاعدة
على تحقيق اﻻختﻼف بين تكلفة التمويل وإيرادات التمويل.

 .٢٣اﻻرتباطات واﻻلتزامات المحتملة
تواجه الشــــركة خﻼل ممارســــتها نشــــاطها اﻻعتيادي بعض الدعاوى القضــــائية والمطالبات اﻷخرى المتعلقة بطبيعة
أنشــــطتهـا .إﻻ أنـه من غير المتوقﻊ أن ينتج من الـدعـاوى القـائمـة أي مطـالبـات ذات أهميـة جوهريـة كمـا في تـاريخ القوائم
المالية.

 .٢٤اﻷحداث الﻼحقة
ً
تعديﻼ أو إفصاحا ً في القوائم المالية اﻷولية المختصرة.
لم تكن هناك أحداث ﻻحقة لتاريخ التقرير تتطلب

 .٢٥أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مﻊ طريقة العرض للفترة الحالية.

 .٢٦موافقة مجلس اﻹدارة
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اﻹدارة في  ٢٤ذو الحجة ١٤٤٢هـ )الموافق  ٣أغسطس ٢٠٢١م(.
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