
شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري (يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "المصدر") هي شركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010234356 وتاريخ 1428/05/27هـ (الموافق 2007/06/13م) وقرار وزير التجارة 
رقم  لالستثمار  العامة  الهيئة  وترخيص  2013/12/24م)  (الموافق  1435/02/21هـ  وتاريخ  ش/201312  2/ع  رقم  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  وترخيص  2007/6/11م)  (الموافق  1428/5/25هـ  وتاريخ  (132/ق)  رقم  والصناعة 
102030115042 وتاريخ 1427/12/19هـ (الموافق 2007/01/09م) وعنوانها المسجل هو ص.ب 28088، شارع المعذر، الرياض، 11437، المملكة العربية السعودية وتم إنتقال المركز الرئيسي للشركة إىل المقر الجديد يف 3485 طريق 

الثمامة، حي الربيع – الرياض 13316 – 8450 ص. ب. 28088 الرياض 11437، المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة كشركة سعودية مساهمة مقفلة برأس مال بلغ ألف مليون (1,000,000,000) ريال سعودي مقسم إىل مائة مليون (100,000,000) سهم عادي نقدي بقيمة إسمية للسهم بلغت عشرة (10) رياالت مدفوعة بالكامل. وفي 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 1432/09/02هـ (الموافق 2011/08/02م)، قرر المساهمون تخفيض رأس المال من ألف مليون (1,000,000,000) ريال سعودي إىل ثمانمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة 
ألف (877,500,000) ريال سعودي وذلك نظرًا لزيادته عن حاجة الشركة وبحيث يتم التخفيض من خالل شراء الشركة إلثني عشرة مليون ومئتين وخمسين ألف (12,250,000) سهم، وإلغائها طبقًا ألحكام نظام الشركات ذات الصلة. وفي اجتماع 
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 1433/06/09هـ (الموافق 2012/04/30م) قررت الجمعية تعديل قرارها السابق بخصوص تخفيض رأس المال من ألف مليون (1,000,000,000) ريال سعودي إىل ثمانمائة وسبعة 
وسبعون مليون وخمسمائة ألف (877,500,000) ريال سعودي ليصبح التخفيض بعد التعديل من ألف مليون (1,000,000,000) ريال سعودي إىل تسعمائة مليون (900,000,000) ريال سعودي نظرًا لزيادته عن حاجة الشركة وبحيث يتم 
التخفيض من خالل شراء عشرة مليون (10,000,000) سهم وإلغائها طبقًا ألحكام نظام الشركات ذات الصلة. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1438/08/19هـ (الموافق 2017/05/16م)، قرر المساهمون زيادة رأس 
مال الشركة من تسعمائة مليون (900,000,000) ريال سعودي إىل تسعمائة وثالثة مليون (903,000,000) ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار ثالثمائة ألف (300,000) سهم وبقيمة قدرها ثالثة ماليين (3,000,000) ريال 
سعودي تسجل لصالح بعض الموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين، كما وافق المساهمون يف اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1439/08/21هـ (الموافق 2018/05/07م) عىل زيادة رأس مال الشركة من تسعمائة وثالثة 
ماليين (903,000,000) ريال سعودي إىل تسعمائة وستة ماليين (906,000,000) ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار ثالثمائة ألف (300,000) سهم وبقيمة قدرها ثالثة ماليين (3,000,000) ريال سعودي تسجل لصالح 

بعض الموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين. 

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي تسعمائة وستة ماليين (906,000,000) ريال سعودي مقسم إىل تسعون مليون وستمائة ألف سهم (90,600,000) بقيمة أسمية قدرها عشرة (10) رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.

تشمل عملية الطرح العام األولي ("الطرح") طرح سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين ألف (27,180,000) سهم عادي (يشار إليها بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم الطرح") بسعر طرح يبلغ (16) ريال سعودي للسهم الواحد ("سعر الطرح") بقيمة 
اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها عشرة (10) رياالت سعودية للسهم الواحد، وتمثل أسهم الطرح بمجملها نسبة ثالثون بالمائة (%30) من رأس مال المصدر. 

ويقتصر االكتتاب يف أسهم الطرح عىل شريحتين من المستثمرين (يشار إليهم فيما بعد بـ "المستثمرين") هما:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية (ويشار إليها معًا مجتمعة بـ 
"الفئات المشاركة"، ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم رقم (1) "التعريفات والمصطلحات"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين الف (27,180,000) سهم من أسهم 
الطرح تمثل نسبة مائة بالمائة %100 من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد، علمًا بأنه يف حال قيام المكتتبين األفراد (المعرفون بالشريحة "ب" أدناه) باالكتتاب يف األسهم المخصصة لهم يف أسهم 
الطرح، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات ، تخفيض عدد األسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة إىل أربعة وعشرين مليون وأربعمائة واثنين وستين ألف (24,462,000) سهم والتي تمثل نسبة تسعون بالمائة (%90) من إجمالي أسهم الطرح. 

الشريحة (ب): المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما يف ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما 
يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم يملك حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة، باإلضافة إىل المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ 
"المكتتبين األفراد" وكًال منهم منفردًا بـ "المكتتب الفرد"، ويشار إليهم مع المؤسسات المكتتبة بـ "المكتتبين")، ويعد الغيًا اكتتاب كل شخٍص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال 
تم االكتتاب مرتين سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغيًا ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسيتم تخصيص مليونان وسبعمائة وثمانية عشر ألف (2,718,000) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين األفراد، أي بما يعادل نسبة عشرة 
بالمائة (%10) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات، تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي 

تم االكتتاب بها من قبل هؤالء المكتتبين.

وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين البائعين والمدرجة أسمائهم يف الصفحات (س و ع) من هذه النشرة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين البائعين") والذين يمتلكون مجتمعين نسبة مائة بالمائة (%100) من أسهم الشركة قبل 
االكتتاب. وبعد استكمال عملية االكتتاب، سوف يمتلك المساهمون البائعون مجتمعين ما نسبته سبعون بالمائة (%70) من أسهم الشركة. وبالتالي فإنهم سيحتفظون بالحصة المسيطرة يف الشركة. وسيتم توزيع متحصالت االكتتاب بعد خصم 
تكاليف االكتتاب ("صافي المتحصالت") عىل المساهمين البائعين وفقًا لملكية كل منهم يف أسهم الطرح ولن تحصل الشركة عىل أي جزء من متحصالت االكتتاب حسبما ورد وصفه يف القسم رقم (8) "استخدام متحصالت الطرح". علمًا أنه قد تم 
التعهد بتغطية االكتتاب بالكامل من قبل متعهد التغطية (فضًال راجع القسم رقم (13) "التعهد بالتغطية" من هذه النشرة). ويحظر عىل كبار المساهمين الذين تظهر نشرة اإلصدار ملكيتهم يف الشركة التصرف يف أسهمهم لمدة ستة أشهر من 
تاريخ بدء تداول أسهم الشركة يف السوق ("فترة الحظر") كما هو موضح يف الصفحة (م). كما أن المساهمين الكبار يف الشركة والذين يملكون خمسة بالمائة (%5) أو أكثر من أسهم الشركة هم المذكورة أسماؤهم ونسب ملكيتهم يف رأس مال 

الشركة يف الصفحة رقم (ي) 

يبدأ االكتتاب يف يوم 1441/11/11هـ (الموافق 2020/07/02م)، ويستمر لمدة أربعة (4) أيام، شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب لينتهي بنهاية يوم 1441/11/14هـ (الموافق 2020/07/05م) ("فترة االكتتاب")، حيث يمكن تقديم طلبات 
االكتتاب لدى أي من الجهات المستلمة ("الجهات المستلمة") المدرجة يف الصفحة (ز) من هذه النشرة خالل فترة الطرح لألفراد (فضًال راجع قسم "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" والقسم رقم  (16) "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح 

وشروطه". ويمكن للمكتتبين من المؤسسات المكتتبة االكتتاب يف أسهم الطرح من خالل مدير سجل اكتتاب المؤسسات خالل القيام بعملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم عىل المكتتبين األفراد.

يجب عىل كل مكتتب من المكتتبين األفراد االكتتاب بـ عشرة (10) أسهم كحد أدنى. علما بأن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة (10) أسهم لكل مكتتب، والحد األقصى للتخصيص هو مليون (1,000,000) سهم. وسيتم تخصيص العدد المتبقي من 
أسهم الطرح (إن وجد) وفقًا لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد مئتان وواحد وسبعون ألف وثمان مائة (271,800) مكتتب فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى والبالغ عشرة (10) أسهم لكل مكتتب، 
وفي هذه الحالة سيتم التخصيص وفقًا لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إىل المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي 
يف يوم 1441/11/21هـ (الموافق 2020/07/12م) ورد الفائض (إن وجد) يف موعد أقصاه 1441/11/23هـ (الموافق 2020/07/14م) (فضًال راجع القسم الفرعي "تخصيص األسهم ورد الفائض" ضمن القسم رقم  (16) "المعلومات المتعلقة 

باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).

للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حاملة الحق يف صوت واحد، ويحق لكل مساهم يف الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ("الجمعية العامة") والتصويت فيها ولن يتمتع أي مساهم بأية حقوق تصويت 
تفضيلية. وستستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة (فضًال راجع القسم رقم (7) "سياسة توزيع األرباح") من هذه النشرة).

لم يسبق تداول أسهم الشركة يف أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب العام، وقد تقدمت الشركة بطلب التسجيل والطرح لدى الهيئة وطلب اإلدراج لدى شركة السوق المالية السعودية ("السوق" 
أو "تداول") وقبول إدراج أسهمها يف السوق، وقد تم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول عىل الموافقات الرسمية الالزمة للقيام بعملية طرح األسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف السوق المالية السعودية 
بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة (فضًال راجع قسم "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب"). بعد تسجيل األسهم يف القائمة الرسمية، سوف ُيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية 
والمقيمين فيها إقامة نظامية والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول يف أسهم الشركة بعد بدء تداولها يف السوق، وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل وُيشار إليه بـ 
("المستثمر األجنبي المؤهل") التداول يف أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية واألجنبية المؤهلة يف األسهم المدرجة، كما يحق لألفراد المستثمرين األجانب المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج 
المملكة القيام باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول عىل المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول يف اتفاقيات مبادلة (SWAP Agreements) مع األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة (ويشار إليهم فيما بعد بـ "األشخاص المرخص لهم")، 

وبموجب اتفاقيات المبادلة يعتبر األشخاص المرخص لهم هم المالك النظاميين لألسهم.

قدمت الشركة طلب التسجيل والطرح إىل الهيئة وطلب اإلدراج إىل السوق وقد تم الوفاء بالمتطلبات كافة. 

ينطوي االكتتاب يف أسهم الطرح عىل مخاطر وأمور غير مؤكدة. لغرض المناقشة حول بعض العوامل التي ينبغي دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار باالكتتاب يف أسهم الطرح يجب دراسة قسم "إشعار هام" يف الصفحة (أ) والقسم رقم (2) "عوامل 
المخاطرة" من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار يف أسهم الطرح. 

شركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010234356 وتاريخ 1428/05/27هـ (الموافق 2007/06/13م) وقرار وزير التجارة والصناعة رقم (132/ق) وتاريخ 
1428/5/25هـ (الموافق 2007/6/11م) وترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2/ع ش/201312 وتاريخ 1435/02/21هـ (الموافق 2013/12/24م) وترخيص الهيئة 

العامة لالستثمار رقم 102030115042 وتاريخ 1427/12/19هـ (الموافق 2007/01/09م).

طرح سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين ألف (27,180,000) سهم عادي يمثل %30 من رأس مال شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري وذلك من خالل االكتتاب العام بسعر طرح 
قدره (16) ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح لألفراد: 4 أيام تبدأ من يوم 1441/11/11هـ (الموافق 2020/07/02م) وتنتهي يف يوم 1441/11/14هـ (الموافق 2020/07/05م).

نشرة إصدار شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

تحتوي نشرة اإلصدار هذه عىل معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها ب "الهيئة") 
وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم عىل الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار 
هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإىل الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن 

محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد عىل أي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ: 1441/04/28هـ (الموافق 2019/12/25م).

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب
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إشعار هام
معاملة  ستتم  الطرح،  أسهم  يف  لالكتتاب  طلب  تقديم  وعند  الطرح،  وأسهم  الشركة  عن  وافية  تفصيلية  معلومات  عىل  النشرة  هذه  تحتوي 
المستثمرين من المؤسسات واألفراد عىل أساس أن طلباتهم تستند عىل المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة والتي يمكن الحصول عىل نسخ 
منها عن طريق زيارة موقع الشركة )www.amlakint.com(، أو موقع هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa(، أو موقع المستشار المالي ومدير 

.)www.alahlicapital.com( االكتتاب

اكتتاب  لسجل  ومديرا  باالكتتاب،  يختص  فيما  لها  المالي"(  )"المستشار  مالي  كمستشار  كابيتال"(  )"األهلي  المالية  األهلي  شركة  الشركة  عينت 
المؤسسات، ومديرًا لالكتتاب )"مدير االكتتاب"(، ومتعهد التغطية )"متعهد التغطية"( فيما يتعلق بعملية طرح أسهم الطرح الموصوفة يف هذه النشرة 

)فضاًل راجع القسم رقم )13( "التعهد بالتغطية" من هذه النشرة(.

تحتوي هذه النشرة عىل تفاصيل تم تقديمها وفًقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، ويتحمل أعضاء 
اإلصدار هذه،  نشرة  الواردة يف  المعلومات  دقة  المسؤولية عن  كامل  ومنفردين  )ج(، مجتمعين  الصفحة  أسماؤهم يف  تظهر  الذين  اإلدارة،  مجلس 
ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإىل الحد المعقول بأنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها 

يف هذه النشرة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

عىل الرغم من أن الشركة أجرت كافة الدراسات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما يف تاريخ إصدارها، إال أن جزءًا كبيرًا 
من المعلومات الواردة يف هذه النشرة فيما يتعلق بالسوق والقطاع اللذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ومن تقديرات 
إدارة الشركة ومن معلومات وبيانات وتحليالت متاحة للعموم من نشرات تصدر عن مزودي البيانات والمعلومات واألخبار. ومع أنه ال يوجد للشركة أو 
أي من مستشاريها أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة يف هذه النشرة عن السوق والقطاع تعتبر غير دقيقة يف جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق 

بشكل مستقل من هذه المعلومات. وعليه، فإنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

إن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة كما يف تاريخ إصدارها عرضة للتغير، وعىل وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة أسهم 
الطرح والتي يمكن أن تتأثر سلبًا بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب، أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية 
أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة )لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم رقم )2( "عوامل المخاطرة"(، وال ينبغي اعتبار تقديم هذه النشرة 
أو أي معلومات شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة باالكتتاب وال يجب تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل عىل أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بتحقق 

اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبلية للشركة.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة عىل أنها توصية من الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو مستشاريها للمشاركة يف عملية االكتتاب، 
وعالوة عىل ذلك، تعتبر المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ بعين االعتبار أهداف االستثمار الفردية، 
أو الوضع المالي، أو االحتياجات االستثمارية الخاصة للشخص الراغب يف االستثمار بأسهم الطرح. وقبل اتخاذ أي قرار باالستثمار، يعتبر كل مستلم 
الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة  النشرة مسؤواًل عن الحصول عىل استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من  لهذه 
المعلومات الواردة يف هذه النشرة لألهداف واألوضاع المالية واالحتياجات االستثمارية الخاصة به. ويجب عليه االعتماد عىل مراجعته الخاصة للشركة 
ومدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة يف هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به، بما يف ذلك المزايا والمخاطر 
المرتبطة باالستثمار يف هذا االكتتاب. فقد يكون االستثمار يف أسهم الطرح مناسبًا لبعض المستثمرين دون غيرهم، وبالتالي يجب عىل المستثمرين 
المحتملين عدم االعتماد عىل قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو عىل 

الظروف الفردية ألولئك المستثمرين.

يقتصر هذا االكتتاب عىل )أ( المؤسسات المكتتبة: وتشمل مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين 
األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية )فضاًل راجع القسم رقم )1( "التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة( 
و)ب( المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما يف ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر 
من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي 
شخص طبيعي غير سعودي مقيم يملك حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة، باإلضافة إىل المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ويعد 
الغيًا اكتتاب كل شخٍص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين 

سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغيًا ويؤخذ باالكتتاب األول فقط.

يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح يف أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية. وتطلب الشركة والمستشار المالي من متلقي 
هذه النشرة االطالع عىل القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

معلومات عن السوق والقطاع
تم تقديم المعلومات المتعلقة بقطاع التمويل العقاري الذي تعمل فيه الشركة والواردة يف هذه النشرة من قبل مستشار أبحاث السوق والقطاع 

"مستشار دراسة السوق والقطاع"، وهي شركة البصائر العربية المحدودة.

وتجدر اإلشارة إىل أن شركة البصائر العربية المحدودة هي شركة متخصصة يف أعمال اإلحصاءات والمعلومات السوقية وتعمل يف الشرق األوسط 
ولديها شراكات يف قطاع السلع االستهالكية والخدمات المصرفية والمالية واالتصاالت والعقارات وتجارة التجزئة والقطاع الحكومي وغيرها. وتعتقد 
الشركة أن المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها أو استخراجها من تقرير دراسة السوق الذي أعده مستشار دراسة السوق والقطاع موثوقة 
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بحد ذاتها. إال أنه لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو مستشاروها بالتحقق من صحة تلك المعلومات والبيانات بشكل 
مستقل وبالتالي ال يمكنهم تقديم أي ضمان بشأن دقتها أو صحتها أو اكتمالها.

ال يوجد الستشاري السوق وال ألي من شركاته التابعة أو مساهميه أو أعضاء مجلس إداراته أو أقربائهم أي ملكية يف أسهم الشركة أو أي مصلحة فيها. 
وقد أعطى استشاري السوق موافقته الخطية عىل نشر معلومات السوق المستخلصة من التقارير التي قدمها إىل الشركة بالشكل والصيغة الواردة يف 
هذه النشرة ولم يسحب تلك الموافقة. وتعتقد الشركة أن المعلومات والبيانات الواردة يف هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من مصادر أخرى، بما 
يف ذلك تلك التي تم الحصول عيها من مستشار دراسة السوق والقطاع، موثوق بها. إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل 
الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين. وتبقى البيانات المتعلقة بالقطاع والسوق عرضة للتغيير، وال يمكن 

التحقق منها عىل وجه اليقين، وبالتالي ال يتحمل أي من هذه األطراف أي مسؤولية عن دقة أي من هذه المعلومات أو اكتمالها.

المعلومات المالية
تصدر الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي، وقد أعدت القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م واإليضاحات 
المرفقة بها والمدرجة يف أجزاء أخرى من هذه النشرة، وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS( الصادرة من قبل مجلس المحاسبة الدولية 
)IASB(، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 71 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وتمت مراجعتها من قبل المحاسب القانوني للشركة 

"إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(".

أعدت القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م و2018م وفترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 
2019م، واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إدراجها يف أجزاء أخرى من هذه النشرة قد تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة من 
قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تم مراجعتها من قبل المحاسب القانوني للشركة "كي بي ام جي الفوزان وشركاه )محاسبون ومراجعون 

قانونيون(".

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة يف هذه النشرة بناًء عىل افتراضات مبنية عىل معلومات الشركة حسب خبرتها يف السوق باإلضافة إىل معلومات السوق 
المعلنة والمتاحة للعامة. وقد تختلف األوضاع التشغيلية المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة. وبالتالي، فإنه ال يوجد أي ضمان أو تأكيد فيما 
يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة يف هذه النشرة تمت بناًء عىل العناية المهنية الالزمة. تمثل بعض 
التوقعات الواردة يف هذه النشرة "إفادات مستقبلية" ويستدل عىل هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المصطلحات مثل "تعتزم" أو 
"تقدر" أو "تعتقد" أو"يتوقع" أو "من الممكن" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "متوقع" أو "قد" أو "يعتقد"، أو صيغ النفي لتلك الكلمات أو المصطلحات المشابهة 
أو المعاكسة لها يف المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ليست ضمانًا لألداء 
المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إىل اختالف كبير عن النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة 
عما كان متوقعًا صراحًة أو ضمنًا يف اإلفادات المذكورة. وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إىل مثل هذا األمر بصور 
أكثر تفصياًل يف أقسام أخرى من هذه النشرة )فضاًل راجع القسم رقم )2( "عوامل المخاطرة" من هذه النشرة(. وفي حالة تحقق أي واحد أو أكثر من 
المخاطر أو األمور غير المتيقنة، أو يف حالة ثبت عدم دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، أو عدم صحتها، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف 

بشكل جوهري عن تلك الموصوفة أو المتوقعة أو المقدرة أو المخطط لها يف هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إذا تبين للشركة يف أي وقت بعد 
موافقة الهيئة عىل هذه النشرة وقبل تسجيل أسهمها يف سوق المالية السعودية ما يلي: )أ( حدوث أي تغيير ملحوظ يف أمور جوهرية واردة يف هذه 
النشرة أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أو )ب( ظهور أي مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها 
يف هذه النشرة. وفيما عدا هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق الواردة يف هذه النشرة، سواء 
كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر األخرى واألمور غير اليقينية واالفتراضات، 
فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة يف هذه النشرة قد ال تحدث عىل النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث عىل اإلطالق. وعليه 

يجب عىل المكتتبين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية عىل ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد عليها بشكل أساسي.

أحكام معينة
تم تقريب بعض األرقام والنسب الواردة يف هذه النشرة من خالل جبرها ألقرب عدد صحيح، وبالتالي فإن األرقام المبينة لنفس الفئة المقدمة يف جداول 

مختلفة قد تختلف قلياًل، كما أن األرقام اإلجمالية الواردة يف بعض الجداول قد ال تكون حاصل الجمع الحسابي لألرقام التي تسبقها.
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دليل الشركة:

أعضاء مجلس اإلدارة:
الجدول )1(: أعضاء مجلس اإلدارة

الصفةالجنسيةممثاًل لالمنصباالسم
نسبة 

الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

تاريخ العضوية*

عبدالله ابراهيم سليمان 
الهويش

غير تنفيذي / غير سعوديال ينطبقرئيس مجلس اإلدارة
مستقل

2018/06/04ماليوجد2.28%

منصور عبدالعزيز راشد 
البصيلي

غير تنفيذي / سعوديال ينطبقنائب رئيس مجلس اإلدارة
مستقل

2018/06/04ماليوجداليوجد

فيصل عبدالله عبدالعزيز 
العمران

غير تنفيذي / غير سعوديالبنك السعودي لإلستثمارعضو
مستقل

2018/06/04ماليوجداليوجد

خالد عبدالعزيز عبدالرحمن 
الريس

غير تنفيذي / غير سعوديشركة عسيرعضو
مستقل

2018/06/04ماليوجداليوجد

غير تنفيذي / سعوديال ينطبقعضوعمرو محمد عبدالله كامل
مستقل

2018/06/04ماليوجداليوجد

ماجد عبدالغني عبدالهادي 
فقيه

غير تنفيذي / غير سعوديالبنك السعودي لإلستثمارعضو
مستقل

2018/06/04ماليوجداليوجد

سلطان فواز عبدالعزيز 
الحكير

شركه المكارم العالمية عضو
للتنمية العقارية

وشركة البوارج العالمية 
للتنمية واالستثمار

غير تنفيذي / غير سعودي
مستقل

2018/06/04ماليوجداليوجد

غير تنفيذي / سعوديال ينطبقعضوثامر عبدالقادر عبدالله جان
مستقل

2018/11/21ماليوجداليوجد

غير تنفيذي / غير إماراتيأمالك للتمويل دبيعضوعادل حسين علي أحمد
مستقل

2018/06/04ماليوجداليوجد

*التواريخ المذكورة يف هذا الجدول هي تواريخ التعيين يف المناصب الحالية. وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ بداية تعيين كل منهم يف الشركة سواء يف المجلس أو يف أي منصب أخر سابق 
عىل هذه المناصب. )للمزيد من المعلومات فضاًل راجع قسم رقم )5-2( "الهيكل التنظيمي للشركة" من هذه النشرة(.
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عنوان الشركة وممثلوها

عنوان الشركة

شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

3485 طريق الثمامة

حي الربيع – الرياض 13316 - 8450

ص. ب. 28088 الرياض 11437

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8700 299 (11) 966+

فاكس: 5300 463 (11) 966+

www.amlakint.com :الموقع اإللكتروني

info@amlakint.com :البريد اإللكتروني

ممثلو الشركة

عبدالله ابراهيم سليمان الهويش

رئيس مجلس اإلدارة

شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

3485 طريق الثمامة

حي الربيع – الرياض 13316 - 8450

ص. ب. 28088 الرياض 11437

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8665 299 (11) 966+

فاكس: 5300 463 (11) 966+

www.amlakint.com :الموقع اإللكتروني

chairman@amlakint.com :البريد اإللكتروني

عبدالله تركي سعد السديري

الرئيس التنفيذي

شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

3485 طريق الثمامة

حي الربيع – الرياض 13316 - 8450

ص. ب. 28088 الرياض 11437

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8663 299 (11) 966+

فاكس: 5300 463 (11) 966+

www.amlakint.com :الموقع اإللكتروني

ceo@amlakint.com :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة

عمر بن سليمان أبانمي

شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

3485 طريق الثمامة

حي الربيع – الرياض 13316 - 8450

ص. ب. 28088 الرياض 11437

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8704 299 (11) 966+

فاكس: 5300 463 (11) 966+

www.amlakint.com :الموقع اإللكتروني

ir@amlakint.com :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

شركة السوق المالية السعودية )تداول(

أبراج التعاونية

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحده رقم: 15

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتف: 9999 218 )11( 966+

فاكس: 1220 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني

webinfo@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني



	

مسجل األسهم

شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(

أبراج التعاونية

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم 11، الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

+966 92 002 هاتف: 6000

www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني

cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشارون 
المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب

شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال(

طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التجاري

22216، الرياض 11495 ص.ب.

المملكة العربية السعودية

+966 (11) 874 هاتف: 7106

+966 (11) 406 فاكس: 0052

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

ncbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإلكتروني

 المستشار القانوني للطرح

مكتب لؤي بن محمد العكاس للمحاماة واالستشارات القانونية

برج المملكة، الطابق49، 2239 طريق العروبة، العليا، وحدة 9

12214. الرياض، 9 ص.ب.

597 المملكة العربية السعودية

+966 (11) 250 هاتف: 0800

+966 (11) 211 فاكس: 0387

www.velaw.com :الموقع اإللكتروني

lalakkas@velaw.com :البريد اإللكتروني

 مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

 برايس ووترهاوس كوبرز

طريق الملك فهد

8282، الرياض، 11482 ص.ب.

المملكة العربية السعودية

+966 (11) 211 هاتف: 0400

+966 (11) 465 فاكس: 1663

www.pwc.com :الموقع اإللكتروني

omar.alsagga@pwc.com :البريد اإللكتروني

مستشار دراسة السوق والقطاع

 شــركة البصائر العربية المحدودة

عمائر السركون رقم10 الدور األول

شارع موسى بن نصير, العليا

53052 الرياض11583 ص. ب.

المملكة العربية السعودية

450 (11) 966+ تحويلة: 121 الهاتف: 7622

+966 (11) 408 فاكس: 2262

www.4sight1global.com :الموقع اإللكتروني

nisar@4sight1global.com :البريد اإللكتروني
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المحاسب القانوني للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2017م و2018م وفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م

كى بي إم جي الفوزان وشركاه

برج كى بي إم جي

طريق صالح الدين األيوبي

ص.ب. 92876، الرياض 11663

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8500 874 (11) 966+

فاكس: 8600 874 (11) 966+

www.kpmg.com.sa :الموقع اإللكتروني

marketingsa@kpmg.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر2016م

إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(

برج الفيصلية

ص.ب: 2732 الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

هاتف: 4740 273 (11) 966+

فاكس: 4730 273 (11) 966+

riyadh@sa.ey.com :البريد اإللكتروني

www.ey.com/mena :الموقع اإللكتروني

مالحظة: قدم كل من المستشارين والمحاسبين القانونيين المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية عىل اإلشارة إىل أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعىل نشر إفادتهم يف هذه النشرة بالشكل الوارد فيها ولم يقم 
أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها – من ضمن فريق العمل القائم عىل تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم يف الشركة وليس ألي 

منهم مصلحة مهما كان نوعها يف الشركة أو أي من شركاتها التابعة كما يف تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر عىل استقاللهم.
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الجهات المستلمة
البنك السعودي لالستثمار

طريق الملك سعود

ص.ب 3533 .الرياض 11481

المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 478 (11) 966+

فاكس: 6781 477 (11) 966+

www.saib.com.sa :الموقع اإللكتروني

ir@saib.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك األهلي التجاري

طريق الملك عبد العزيز

ص.ب. 3555، جدة 21481

المملكة العربية السعودية

هاتف: 3333 649 (12) 966+

فاكس: 7426 643 (12) 966+

www.alahli.com.sa :الموقع اإللكتروني

contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي

طريق العليا

ص.ب. 28، الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 211 (11) 966+

فاكس: 0705 460 (11) 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

contactcentre1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الجزيرة

طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب. 6277 جدة 21442

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 )12( 966+

فاكس: 8881 609 )12( 966+

www.baj.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@baj.com.sa :البريد اإللكتروني
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البنوك التي تتعامل معها الشركة
البنك السعودي لالستثمار

طريق الملك سعود

ص.ب 3533 .الرياض 11481

المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 478 (11) 966+

فاكس: 6781 477 (11)966+

www.saib.com.sa :الموقع اإللكتروني

ir@saib.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك األهلي التجاري

طريق الملك عبد العزيز

ص.ب. 3555، جدة 21481

المملكة العربية السعودية

هاتف: 3333 649 (12) 966+

فاكس: 7426 643 (12) 966+

www.Alahli.com.sa :الموقع اإللكتروني

contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي

طريق العليا

ص.ب. 28، الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 211 (11) 966+

فاكس: 0705 460 (11) 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

contactcentre1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

مجموعة سامبا المالية

طريق الملك عبد العزيز

ص.ب: 833، الرياض 11421

المملكة العربية السعودية

هاتف: 4770 477 (11) 966+

فاكس: 9402 479 (11) 966+

www.samba.com :الموقع اإللكتروني

CustomerCare@samba.com :البريد اإللكتروني

البنك السعودي البريطاني

شارع االمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

ص.ب. 9084، الرياض 11413

المملكة العربية السعودية

هاتف: 0677 405 )11( 966+

فاكس: 0660 405 (11) 966+

www.sabb.com :الموقع اإللكتروني

info@sabb.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الجزيرة

طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب. 6277 جدة 21442

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 )12( 966+

فاكس: 8881 609 )12( 966+

www.baj.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@baj.com.sa :البريد اإللكتروني
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البنك األول

الرياض، شارع الضباب

ص.ب. 1467، الرياض 11431

المملكة العربية السعودية

هاتف: 0288 401 )11( 966+

فاكس: 1104 403 )11( 966+

www.alawwalbank.com :الموقع اإللكتروني

ca-tradeadvisory@shb.com.sa :بريد إلكتروني

بنك الخليج الدولي

غرناطة للمباني السكنية والمكتبية

طريق الدائري الشرقي

ص.ب. 93413 الرياض 11673

المملكة العربية السعودية

هاتف: 333 510 )11( 966+

فاكس: 3394 510 )11( 966+

www.gib.com :الموقع اإللكتروني

customervoiceunit@gib.com :البريد اإللكتروني

بنك البالد

طريق صالح الدين

ص.ب. 140 الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 479 )11( 966+

فاكس: 8898 479 )11( 966+

www.bankalbilad.com :الموقع اإللكتروني

info@bankalbilad.com.sa :البريد اإللكتروني
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إىل تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة يف هذه النشرة. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي عىل كافة المعلومات التي 
قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي عىل المستثمرين المحتملين قراءة 
ومراجعة هذه النشرة بالكامل، ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار يف أسهم الطرح من قبل مستثمرين محتملين عىل مراعاة هذه النشرة ككل.

وعىل وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد يف قسم )"إشعار هام"( يف الصفحة )أ( والقسم )2( )"عوامل المخاطرة"( قبل اتخاذ أي قرار 
استثماري يف أسهم الطرح.

وتاريخ الشركة  1010234356 رقم  التجاري  السجل  بموجب  مقفلة  مساهمة  سعودية  شركة  هي  العقاري  للتمويل  العالمية  أمالك  شركة 
1428/05/27هـ )الموافق 2007/06/13م( وقرار وزير التجارة والصناعة رقم )132/ق( وتاريخ 1428/05/25هـ )الموافق 2007/06/11م( 
وترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2/ع ش/201312 وتاريخ 1435/02/21هـ )الموافق 2013/12/24م( وترخيص الهيئة العامة 
الحالي للشركة يف  التجاري  2007/01/09م( وتنتهي صالحية السجل  )الموافق  1427/12/19هـ  102030115042 وتاريخ  لالستثمار رقم 
العربية  المملكة   ،11437 الرياض،  المعذر،  شارع   ،28088 ص.ب  هو  المسجل  وعنوانها  2021/12/31م(  )الموافق  1443/05/27هـ  تاريخ 

السعودية.

مليون  مائة  إىل  مقسم  سعودي  ريال   )1,000,000,000( مليون  ألف  بلغ  مال  برأس  مقفلة  مساهمة  سعودية  كشركة  الشركة  تأسست 
)100,000,000( سهم عادي نقدي بقيمة إسمية للسهم بلغت عشرة )10( رياالت مدفوعة بالكامل. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
للمساهمين المنعقد بتاريخ 1432/09/02هـ )الموافق 2011/08/02م(، قرر المساهمون تخفيض رأس المال من ألف مليون )1,000,000,000( 
ريال سعودي إىل ثمانمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة ألف )877,500,000( ريال سعودي وذلك نظرًا لزيادته عن حاجة الشركة وبحيث 
يتم التخفيض من خالل شراء الشركة ألثنى عشر مليون ومئتين وخمسين ألف )12,250,000( سهم وإلغائها طبقًا ألحكام نظام الشركات ذات 
الصلة. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 1433/06/09هـ )الموافق 2012/04/30م( قررت الجمعية تعديل 
قرارها السابق بخصوص تخفيض رأس المال من ألف مليون )1,000,000,000( ريال سعودي إىل ثمانمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة 
مليون  تسعمائة  إىل  سعودي  ريال   )1,000,000,000( مليون  ألف  من  التعديل  بعد  التخفيض  ليصبح  سعودي  ريال   )877,500,000( ألف 
)900,000,000( ريال سعودي نظرًا لزيادته عن حاجة الشركة وبحيث يتم التخفيض من خالل شراء عشرة مليون )10,000,000( سهم وإلغائها 
طبقًا ألحكام نظام الشركات ذات الصلة. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1438/08/19هـ )الموافق 2017/05/16م(، 
 )903,000,000( ريال سعودي إىل تسعمائة وثالثة مليون   )900,000,000( الشركة من تسعمائة مليون  زيادة رأس مال  المساهمون  قرر 
ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار ثالثمائة ألف )300,000( سهم وبقيمه قدرها ثالثة ماليين )3,000,000( ريال سعودي 
بتاريخ  المنعقد  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  المساهمون يف  الموظفين. كما وافق  برنامج أسهم  الموظفين ضمن  تسجل لصالح بعض 
إىل  سعودي  ريال   )903,000,000( ماليين  وثالثة  تسعمائة  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  عىل  2018/05/07م(  )الموافق  1439/08/21هـ 
تسعمائة وستة ماليين )906,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار ثالثمائة ألف )300,000( سهم وبقيمة قدرها 

ثالثة ماليين )3,000,000( ريال سعودي تسجل لصالح بعض الموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي تسعمائة وستة ماليين )906,000,000( ريال سعودي مقسم إىل تسعين مليون وستمائة ألف )90,600,000( 
سهم بقيمة أسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة يف التمويل العقاري وفقا للسجل التجاري رقم )1010234356( وتاريخ 1428/05/27هـ وترخيص مؤسسة نشاط الشركة
النقد العربي السعودي رقم 2/ع ش/201312 وتاريخ 1435/02/21هـ )الموافق 2013/12/24م(.

يوضح الجدول اآلتي كبار المساهمين ونسب ملكيتهم يف الشركة قبل وبعد الطرح:كبار المساهمين

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
نسبة الملكية 

المباشرة
عدد األسهم

نسبة الملكية 
المباشرة

%20,300,00022.41%29,000,00032.01البنك السعودي لالستثمار

%16,625,00018.35%23,750,00026.21شركة أمالك للتمويل

%9,100,00010.04%13,000,00014.35شركة بيت التوفيق للتنمية

%3,570,0003.94%5,100,0005.63شركه المكارم العالمية للتنمية العقارية

%3,500,0003.86%5,000,0005.52شركه عسير للتجارة والسياحة

%53,095,00058.60%75,850,00083.72المجموع
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يوضح الجدول اآلتي تفاصيل المساهمين البائعين يف الشركة وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده.المساهمون البائعون

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
نسبة الملكية 

المباشرة
عدد األسهم

نسبة الملكية 
المباشرة

%20,300,00022.41%29,000,00032.01البنك السعودي لالستثمار

%16,625,00018.35%23,750,00026.21شركة أمالك للتمويل

%9,100,00010.04%13,000,00014.35شركة بيت التوفيق للتنمية

%3,570,0003.94%5,100,0005.63شركه المكارم العالمية للتنمية العقارية

%3,500,0003.86%5,000,0005.52شركه عسير للتجارة والسياحة

%1,785,0001.97%2,550,0002.81شركه البوارج العالمية للتنمية واالستثمار

%1,785,0001.97%2,550,0002.81سامي سعيد علي العنقري 

%1,785,0001.97%2,550,0002.81شركه النواصي العربية للتنمية والتطوير

%1,443,7501.59%2,062,5002.28عبدالله ابراهيم سليمان الهويش

%875,0000.97%1,250,0001.38شركه زرابي العربية للتنمية والتطوير

%525,0000.58%750,0000.83محمد عبدالرحمن سليمان الفراج

%525,0000.58%750,0000.83عبد الله خالد عبدالله الملحم

%525,0000.58%750,0000.83سليمان محمد سليمان الرميح

%525,0000.58%750,0000.83عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله المديميغ

%210,0000.23%300,0000.33عبدالله تركي سعد السديري

%68,2500.08%97,5000.11توفيق يحيى حسن معافا

%59,5000.07%85,0000.09سعود عبدالله عبدالرحمن الشثري

%36,7500.04%52,5000.06نزار صالح ابراهيم الصويان

%35,0000.04%50,0000.06أسامه ميرزا صالح الخنيزي

%29,7500.03%42,5000.05محمد حبيب محمد السلمان

%28,0000.03%40,0000.04عبدالله سعد علي الشثري

%28,0000.03%40,0000.04علي محمد ظافر ال شعشاع 

%19,2500.02%27,5000.03تركي عتيبي معيض الزهراني

%19,2500.02%27,5000.03راشد خالد راشد المضيان

%10,5000.01%15,0000.02خالد ابراهيم محمد العقيل

%7,0000.01%10,0000.01عمر سليمان عبدالعزيز أبانمي 

%63,420,00070.00%90,600,000100.00المجموع

رأس مال الشركة قبل الطرح 
وبعد الطرح

رأس مال الشركة قبل الطرح تسعمائة وستة ماليين )906,000,000( ريال سعودي وسيبقى كذلك بعد الطرح.

إجمالي عدد أسهم الشركة 
قبل وبعد الطرح

عدد أسهم الشركة قبل الطرح تسعون مليون وستمائة ألف )90,600,000( سهم وسيبقى كذلك بعد الطرح.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحدالقيمة اإلسمية للسهم

سيكون الطرح لالكتتاب العام يف أسهم الشركة لعدد سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين ألف )27,180,000( سهم عادي بقيمة إسمية قدرها االكتتاب
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وسيكون سعر الطرح 16 ريال سعودي للسهم الواحد. وتمثل أسهم الطرح بمجملها 

نسبة ثالثون بالمائة )%30( من رأس مال الشركة.

سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين ألف )27,180,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.عدد أسهم الطرح

نسبة األسهم المطروحة من 
رأس مال الشركة

تمثل أسهم الطرح نسبة ثالثون بالمائة )%30( من رأس مال الشركة.

16 ريال سعودي للسهم الواحدسعر الطرح

434,880,000 ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

سيتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة )419,880,000( ريال سعودي وذلك بعد خصم مصاريف االكتتاب التي تقدر بحوالي خمسة عشر استخدام متحصالت الطرح
مليون )15,000,000( ريال سعودي تقريبًا عىل المساهمين البائعين عىل أساس تناسبي بحسب األسهم التي يملكها كل مساهم بائع من أسهم 
الطرح. ولن تحصل الشركة عىل أي جزء من متحصالت الطرح )يرجى مراجعة القسم رقم )8( "استخدام متحصالت الطرح" لمزيد من المعلومات 

حول استخدام متحصالت الطرح(.



ل

عدد أسهم الطرح المتعهد 
بتغطيتها

سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين ألف )27,180,000( سهم

إجمالي قيمة الطرح المتعهد 
بتغطيته

434,880,000 ريال سعودي

)أ( الفئات المشاركة: وتشمل مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين المستثمرون المستهدفون
والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية )فضاًل راجع القسم رقم )1( "التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة( و)ب( المكتتبون 
األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما يف ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير 
ر، وأي شخص  سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصَّ
طبيعي غير سعودي مقيم يملك حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة، باإلضافة إىل المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ويعد 
الغيًا اكتتاب كل شخٍص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب 

مرتين سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغيًا ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.

إجمالي عدد األسهم المطروحة لكل فئة من فئات المساهمين

عدد أسهم الطرح للفئات 
المشاركة

سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين ألف )27,180,000( سهم تمثل %100 من إجمالي أسهم الطرح. علمًا أنه يف حال وجود طلب كاف من قبل 
المكتتبين األفراد وقيام الجهات المشاركة باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة 

للجهات المشاركة إىل 24,462,000 سهم لتمثل ما نسبته %90 من إجمالي أسهم الطرح.

عدد أسهم الطرح للمكتتبين 
األفراد

مليونان وسبعمائة وثمانية عشر ألف )2,718,000( سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته %10 من إجمالي أسهم الطرح.

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
للفئات المشاركة المكتتبة

اكتتاب  سجل  مدير  وسيوفر  االكتتاب  بطلب  التقدم  والمصطلحات"،  "التعريفات   )1( رقم  قسم  يف  معرفة  هي  كما  المشاركة،  للفئات  يحق 
المؤسسات نماذج طلبات االكتتاب للمستثمرين من المؤسسات المكتتبة أثناء عملية بناء سجل األوامر وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير 
سجل اكتتاب المؤسسات بتوفير نماذج االكتتاب للجهات المشاركة والتي عليها تعبئتها وفقا للتعليمات المبينة يف )16( )"المعلومات المتعلقة 

باألسهم وأحكام الطرح وشروطه"(.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
للمكتتبين األفراد

ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة الطرح لألفراد لدى مدير االكتتاب والجهات المستلمة. ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات المبينة يف 
قسم رقم )16( "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة. وبإمكان المكتتبين األفراد الذين سبق لهم المشاركة يف 
إحدى عمليات االكتتاب السابقة االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابع للجهات المستلمة، أو من خالل أي فرع من 
فروع الجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة لعمالئها. شريطة أن )1( يكون لدى المستثمر حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل 

هذه الخدمات و)2( ال يكون قد طرأ أي تغيير عىل المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا.

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األدنى لعدد األسهم التي 
يمكن االكتتاب فيها بالنسبة 

للفئات المشاركة

مائة ألف )100,000( سهم

الحد األدنى لعدد األسهم التي 
يمكن االكتتاب فيها بالنسبة 

للمكتتبين األفراد

عشرة )10( أسهم

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن طلب االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم 
التي يمكن االكتتاب فيها 
بالنسبة للفئات المشاركة

1,600,000 ريال سعودي.

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم 
التي يمكن االكتتاب فيها 
بالنسبة للمكتتبين األفراد

160 ريال سعودي.

الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن طلب االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األعىل لعدد األسهم التي 
يمكن االكتتاب فيها بالنسبة 

للفئات المشاركة

أربعة ماليين وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون سهم )4,529,999(

الحد األعىل التي يمكن 
االكتتاب فيها بالنسبة 

للمكتتبين األفراد

مليون )1,000,000( سهم.

قيمة الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن طلب االكتتاب فيها بالنسبة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األعىل لعدد األسهم 
التي يمكن االكتتاب فيها 
بالنسبة للفئات المشاركة

72,479,984 ريال سعودي.

قيمة الحد األعىل التي يمكن 
االكتتاب فيها بالنسبة 

للمكتتبين األفراد

16,000,000 ريال سعودي.
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طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

تخصيص األسهم للفئات 
المشاركة

سيكون التخصيص المبدئي للفئات المشاركة عدد سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين ألف )27,180,000( سهم، تمثل نسبة مائة )100%( 
من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد، علمًا بأنه يف حال اكتتاب المكتتبين األفراد يف أسهم الطرح، 
يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات، تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة حتى أربعة وعشرون مليون وأربعمائة واثنان وستون ألف 

)24,462,000( سهم تمثل نسبة تسعون بالمائة )%90( من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.

تخصيص األسهم للمكتتبين 
األفراد

يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح يف موعد أقصاه يوم 1441/11/21هـ )الموافق 2020/07/12م(. علمَا بأن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة 
)10( أسهم لكل مكتتب، بينما الحد األقصى للتخصيص هو مليون )1,000,000( سهم. وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح )إن 
وجد( وفقًا لما يقترحه المصدر والمستشار المالي. وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائتين وواحد وسبعون ألف وثمانمائة )271,800( مكتتب، 
فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى والبالغ عشرة )10( أسهم لكل مكتتب من المكتتبين األفراد، وفي هذه الحالة سيتم توزيع األسهم 

المطروحة عىل شريحة المكتتبين األفراد وفقًا لما يقترحه كاًل من المصدر والمستشار المالي.

ستعاد مبالغ فائض االكتتاب، إن وجدت، إىل المكتتبين دون خصم أي رسوم أو استقطاعات من قبل مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة. وسوف رد فائض أموال االكتتاب
يتم اإلشعار بالتخصيص النهائي يف 1441/11/21هـ )الموافق 2020/07/12م( وإعادة مبالغ فائض االكتتاب، إن وجدت، يف موعد أقصاه يوم 
1441/11/23هـ )الموافق 2020/07/14م( )فضاًل راجع القسم رقم  )16( "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه"- تخصيص 

األسهم ورد الفائض" من هذه النشرة(.

تبدأ فترة الطرح لألفراد يف 1441/11/11هـ )الموافق 2020/07/02م(، وتستمر لمدة 4 أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب، لتنتهي بنهاية يوم فترة الطرح لألفراد
1441/11/14هـ )الموافق 2020/07/05م(.

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلنها الشركة من تاريخ هذه النشرة وللسنوات المالية التي تليها )للمزيد من المعلومات، فضاًل راجع األحقية يف األرباح
القسم رقم  )7( "سياسة توزيع األرباح" من هذه النشرة(.

أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي مساهم أي حقوق تفضيلية، حيث يمنح كل سهم حامله الحق يف صوت واحد، ولكل حقوق التصويت
مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين والتصويت عىل قراراتها )فضاًل راجع القسم الفرعي "ملخص النظام األساسي للشركة" 

والقسم الفرعي" وصف األسهم – حقوق التصويت" من القسم رقم  )12( "المعلومات القانونية" من هذه النشرة(.

فترة الحظر/ القيود المفروضة 
عىل األسهم

الفترة التي يخضع كبار المساهمين خاللها لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر، تبدأ من تاريخ بدء التداول أسهم الشركة يف السوق، بحيث ال يجوز لهم 
التصرف يف أسهمهم خالل هذه الفترة. وبعد انتهاء فترة الحظر ال يستلزم الحصول عىل موافقة الهيئة المسبقة للتصرف يف أسهمهم.

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو يف أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل إدراج وتداول األسهم
األسهم لديها وقبول طرحها وطلب للسوق المالية السعودية )تداول( إلدراج األسهم، وتم الحصول عىل جميع الموافقات الرسمية الالزمة للقيام 
بعملية طرح األسهم، ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف السوق المالية السعودية )تداول( بعد عملية التخصيص النهائية لألسهم )فضاًل راجع 

قسم "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" من هذه النشرة(.

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار يف أسهم الطرح. ويمكن تصنيف هذه المخاطر كما يلي: )أ( المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها، عوامل المخاطرة
)ب( المخاطر المتعلقة بالسوق، و)ج( المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح. وقد تم استعراض هذه المخاطر يف القسم رقم )2( "عوامل المخاطرة" من 

هذه النشرة والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار يف أسهم الطرح.

االكتتاب، مصاريف الطرح ومدير  المالي،  المستشار  أتعاب  ريال سعودي تشمل   )15,000,000( مليون  بحوالي خمسة عشر  بالطرح  الخاصة  المصاريف  تقدر 
ورسوم التعهد بالتغطية والجهات المستلمة، وأتعاب المستشار القانوني ومستشار العناية المالية واستشاري دراسة السوق، ومصاريف التسويق 
والترتيب والطباعة والتوزيع، باإلضافة إىل رسوم أخرى ترتبط بعملية الطرح. وسوف يتحمل المساهمون البائعون تلك المصاريف بالكامل والتي 

سيتم خصمها من متحصالت االكتتاب.

شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال(متعهد التغطية

طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التجاري

ص.ب. 22216، الرياض 11495

المملكة العربية السعودية

هاتف: 7106 874 (11) 966+

فاكس: 0052 406 (11) 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

 ncbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإلكتروني

مالحظة: يجب دراسة قسم "إشعار هام" صفحة )أ( والقسم رقم )2( "عوامل المخاطرة" من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باالستثمار يف أسهم الشركة بموجب هذه النشرة.



ن

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب

التواريخالحدث

فترة مدتها أربعة أيام تبدأ من يوم 1441/11/11هـ )الموافق 2020/07/02م( وحتى فترة الطرح لألفراد
نهاية يوم 1441/11/14هـ )الموافق 2020/07/05م(.

فترة مدتها ثمانية أيام تبدأ من يوم 1441/11/01هـ )الموافق 2020/06/22م( فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر
وحتى نهاية يوم 1441/11/08هـ )الموافق 2020/06/29م(.

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للجهات المشاركة بناًء عىل عدد األسهم التي تم 
تخصيصها مبدئيًا لكل منهم

يوم 1441/11/11هـ )الموافق 2020/07/02م(.

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للجهات المشاركة بناًء عىل عدد األسهم التي تم 
تخصيصها مبدئيًا لكل منهم

يوم 1441/11/14هـ )الموافق 2020/07/05م(.

يوم 1441/11/14هـ )الموافق 2020/07/05م(.آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب )للمكتتبين األفراد(

يوم 1441/11/21هـ )الموافق 2020/07/12م(.اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

يف موعد أقصاه يوم 1441/11/23هـ )الموافق 2020/07/14م(.إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة يف السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم يف السوق
من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسُيعلن عن بدء تداول األسهم يف الصحف 

.)www.tadawul.com.sa( المحلية وموقع تداول اإللكتروني

مالحظة: يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر يف الصحف المحلية اليومية يف المملكة العربية السعودية والتي تصدر 
.)www.amlakint.com( والموقع اإللكتروني للشركة )www.alahlicapital.com( والموقع اإللكتروني للمستشار المالي .)www.tadawul.com.sa( باللغة العربية وعىل موقع تداول اإللكتروني

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب: عىل شريحتين من المستثمرين هما

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة يف بناء سجل األوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم 
يف االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة )ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم رقم )1( "التعريفات والمصطلحات"(. يمكن للفئات المشاركة 
الحصول عىل استمارات الطلب من مدير سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل األوامر، والحصول عىل نماذج اإلكتتاب من مديراإلكتتاب بعد 
التخصيص المبدئي. ويقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات - بعد الحصول عىل موافقة الهيئة - بعرض أسهم الطرح عىل الجهات المشاركة وذلك خالل 
مدة بناء سجل األوامر فقط. وتبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح لألفراد التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقًا للشروط 
والتعليمات المفصلة يف نماذج طلبات اإلكتتاب. ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب موّقع إىل مدير اإلكتتاب، بحيث يمثل نموذج طلب اإلكتتاب اتفاقًا 

ملزمًا بين المساهمين البائعين والجهة المشاركة مقدمة الطلب.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما يف ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها 
أوالد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها عىل أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد 
القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم يف المملكة يملك حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة، والمستثمرين الخليجين من ذوي الشخصية 
الطبيعية. ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. يمكن الحصول عىل 
نماذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح لألفراد فقط من المواقع االلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة. ويمكن االكتتاب أيضًا عن طريق 

اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات لعمالئها شريطة استيفاء الشروط التالية:

أن يكون للمكتتب حساب مصرفي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة. 11

أال يكون قد طرأت أي تغيرات عىل المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ اكتتابه يف طرح جرى  12
حديثًا.

يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب وفًقا للتعليمات الواردة يف هذه النشرة يف القسم رقم )17( "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" 
وعىل كل مقدم طلب أن يوافق عىل جميع بنود نموذج طلب االكتتاب ذات العالقة. وتحتفظ الشركة بالحق يف رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو 
كلية يف حالة عدم استيفائه ألي من شروط وتعليمات االكتتاب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، يعتبر االكتتاب الثاني الغيًا ويتم األخذ باالعتبار االكتتاب 
األول. وال يسمح بإجراء أي تعديالت عىل طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه. ويعتبر طلب االكتتاب يف حال تسليمه اتفاًقا ملزًما بين مقدم 

الطلب والشركة )فضاًل راجع القسم رقم )17( "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(.



س

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إىل توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة يف هذه النشرة، غير أن هذا الملخص ال يشمل كافة المعلومات 
التي قد تهم المستثمرين. وعليه، فإن هذا الملخص يعتبر بمثابة تقديم موجز للمعلومات األساسية التي تضمنتها هذه النشرة، ويتعين عىل الراغبين 
باالكتتاب بأسهم الطرح قراءة هذه النشرة بكاملها، حيث أن أي قرار باالستثمار يف أسهم الطرح من قبلهم يجب أن يبنى عىل دراسة هذه النشرة يف 
مجملها بعناية، بما يف ذلك القوائم المالية واإليضاحات ذات الصلة والمعلومات الواردة تحت القسم رقم )2( "عوامل المخاطرة" وقسم "إشعار هام". 
ويكون للتعريفات واالختصارات الواردة يف هذه النشرة المعاني المحددة لها يف القسم رقم )1( "التعريفات والمصطلحات" وفي أماكن أخرى من هذه 

النشرة.

الشركة

نظرة عامة

التجاري  السجل  بموجب  سعودية  مساهمة  شركة  هي  "المصدر"(  أو  "الشركة"  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  العقاري  للتمويل  العالمية  أمالك  شركة 
1428/05/25هـ  2007/06/13م( وقرار وزير التجارة والصناعة رقم )132/ق( وتاريخ  1428/05/27هـ )الموافق  1010234356 وتاريخ  رقم 
)الموافق 2007/06/11م( وترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2/ع ش/201312 وتاريخ 1435/02/21هـ )الموافق 2013/12/24م( 
وترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم 102030115042 وتاريخ 1427/12/19هـ )الموافق 2007/01/09م( وتنتهي صالحية السجل التجاري 
الحالي للشركة يف تاريخ 1443/05/27هـ )الموافق 2021/12/31م( وعنوانها المسجل هو ص.ب 28088، شارع المعذر، الرياض، 11437، المملكة 
العربية السعودية وتم إنتقال المركز الرئيسي للشركة إىل المقر الجديد يف 3485 طريق الثمامة، حي الربيع – الرياض 13316 – 8450 ص. ب. 

28088 الرياض 11437، المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة برأس مال بلغ ألف مليون )1,000,000,000( ريال سعودي مقسم إىل مائة مليون )100,000,000( 
المنعقد  العادية للمساهمين  العامة غير  سهم عادي نقدي بقيمة إسمية للسهم بلغت عشرة )10( رياالت مدفوعة بالكامل. وفي اجتماع الجمعية 
)1,000,000,000( ريال سعودي إىل  ألف مليون  المال من  المساهمون تخفيض رأس  2011/08/02م(، قرر  )الموافق  1432/09/02هـ  بتاريخ 
ثمانمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة ألف )877,500,000( ريال سعودي وذلك نظرًا لزيادته عن حاجة الشركة وبحيث يتم التخفيض من 
خالل شراء الشركة ألثنى عشر مليون ومئتين وخمسين ألف )12,250,000( سهم وإلغائها طبقًا ألحكام نظام الشركات ذات الصلة. وفي اجتماع 
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 1433/06/09هـ )الموافق 2012/04/30م( قررت الجمعية تعديل قرارها السابق بخصوص 
تخفيض رأس المال من ألف مليون )1,000,000,000( ريال سعودي إىل ثمانمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة ألف )877,500,000( ريال 
سعودي ليصبح التخفيض بعد التعديل من ألف مليون )1,000,000,000( ريال سعودي إىل تسعمائة مليون )900,000,000( ريال سعودي نظرًا 
لزيادته عن حاجة الشركة وبحيث يتم التخفيض من خالل شراء عشرة مليون )10,000,000( سهم وإلغائها طبقًا ألحكام نظام الشركات ذات الصلة. 
وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1438/08/19هـ )الموافق 2017/05/16م(، قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة من 
تسعمائة مليون )900,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل إىل تسعمائة وثالثة مليون )903,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل عن 
طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار ثالثمائة ألف )300,000( سهم وبقيمة قدرها ثالثة ماليين )3,000,000( ريال سعودي تسجل لصالح بعض 
الموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين. كما وافق المساهمون يف اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1439/08/21هـ )الموافق 
بالكامل إىل تسعمائة وستة  ريال سعودي مدفوع   )903,000,000( الشركة من تسعمائة وثالثة ماليين  زيادة رأس مال  2018/05/07م( عىل 
ماليين )906,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل عن طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار ثالثمائة ألف )300,000( سهم وبقيمة قدرها ثالثة 

ماليين )3,000,000( ريال سعودي تسجل لصالح بعض الموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين.

ويمثل رأس المال بعد الزيادة األخيرة رأس مال الشركة الحالي كما بتاريخ هذه النشرة وفيما يلي هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح العام:

الجدول )2(: هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة األسمية
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية الغير

المباشرة
عدد األسهم

القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية الغير 

المباشرة

اليوجد%20,300,000203,000,00022.41اليوجد%29,000,000290,000,00032.01البنك السعودي لالستثمار

اليوجد%16,625,000166,250,00018.35اليوجد%23,750,000237,500,00026.21شركة أمالك للتمويل

اليوجد%9,100,00091,000,00010.04اليوجد%13,000,000130,000,00014.35شركة بيت التوفيق للتنمية

شركه المكارم العالمية 
للتنمية العقارية

اليوجد%3,570,00035,700,0003.94اليوجد5,100,00051,000,0005.63%

شركه عسير للتجارة 
والسياحة

اليوجد%3,500,00035,000,0003.86اليوجد5,000,00050,000,0005.52%

شركه البوارج العالمية للتنمية 
واالستثمار

اليوجد%1,785,00017,850,0001.97اليوجد2,550,00025,500,0002.81%



ع

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة األسمية
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية الغير

المباشرة
عدد األسهم

القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية الغير 

المباشرة

اليوجد%1,785,00017,850,0001.97اليوجد%2,550,00025,500,0002.81سامي سعيد علي العنقري

شركه النواصي العربية للتنمية 
والتطوير

اليوجد%1,785,00017,850,0001.97اليوجد2,550,00025,500,0002.81%

عبدالله ابراهيم سليمان 
الهويش

اليوجد%1,443,75014,437,5001.59اليوجد2,062,50020,625,0002.28%

شركه زرابي العربية للتنمية 
والتطوير

اليوجد%875,0008,750,0000.97اليوجد1,250,00012,500,0001.38%

محمد عبدالرحمن سليمان 
الفراج

اليوجد%525,0005,250,0000.58اليوجد750,0007,500,0000.83%

اليوجد%525,0005,250,0000.58اليوجد%750,0007,500,0000.83عبد الله خالد عبدالله الملحم

اليوجد%525,0005,250,0000.58اليوجد%750,0007,500,0000.83سليمان محمد سليمان الرميح

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله 
المديميغ

اليوجد%525,0005,250,0000.58اليوجد750,0007,500,0000.83%

اليوجد%210,0002,100,0000.23اليوجد%300,0003,000,0000.33عبدالله تركي سعد السديري

اليوجد%68,250682,5000.08اليوجد%97,500975,0000.11توفيق يحيى حسن معافا

سعود عبدالله عبدالرحمن 
الشثري

اليوجد%59,500595,0000.07اليوجد85,000850,0000.09%

اليوجد%36,750367,5000.04اليوجد%52,500525,0000.06نزار صالح ابراهيم الصويان

اليوجد%35,000350,0000.04اليوجد%50,000500,0000.06أسامه ميرزا صالح الخنيزي

اليوجد%29,750297,5000.03اليوجد%42,500425,0000.05محمد حبيب محمد السلمان

اليوجد%28,000280,0000.03اليوجد%40,000400,0000.04عبدالله سعد علي الشثري

اليوجد%28,000280,0000.03اليوجد%40,000400,0000.04علي محمد ظافر ال شعشاع

اليوجد%19,250192,5000.02اليوجد%27,500275,0000.03تركي عتيبي معيض الزهراني

اليوجد%19,250192,5000.02اليوجد%27,500275,0000.03راشد خالد راشد المضيان

اليوجد%10,500105,0000.01اليوجد%15,000150,0000.02خالد ابراهيم محمد العقيل

اليوجد%7,00070,0000.01اليوجد%10,000100,0000.01عمر سليمان عبدالعزيز أبانمي

-%27,180,000271,800,00030.00----الجمهور

المصدر: الشركة.

األنشطة الرئيسية للشركة
التمويل  مراقبة شركات  ونظام  الشركات  لنظام  وفقًا  واألفراد  للشركات  العقاري  التمويل  أعمال نشاط  مزاولة  للشركة يف  الرئيسي  النشاط  يتمثل 

والئحته التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وتزاول الشركة أنشطتها من خالل ثالث فروع:

فرع مدينة الرياض– 

فرع مدينة جدة– 

فرع مدينة الخبر– 

وتقدم الشركة التمويل عقاري بثالث منتجات تمويلية:

مرابحة– 

إجارة– 

إجارة موصوفة بالذمة– 

مراجعة  ومنتجاتها من خالل  أعمالها  بتقديم  الشركة  وتقوم  الشركات  المالية وكذلك  المالءة  ذوي  واألفراد  األفراد،  قاعدة عمالء من  الشركة  ولدى 
واعتماد اللجنة الشرعية يف الشركة.
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الرؤية والرسالة

الرؤية

أن نكون الخيار األول يف التمويل العقاري لألفراد والشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

الرسالة

تقديم مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية المبتكرة وذات القيمة المضافة لعمالئنا والمبنية عىل أسس طويلة األمد من الثقة والفائدة – 
المتبادلة.

تعظيم القيمة المستدامة الستثمارات مساهمينا بتحقيق التوازن بين العائد االقتصادي لالستثمار والمخاطر.– 

تمييز موظفينا كموارد ثمينة وتحفيزهم ألطالق مكامن أبداعهم وتوسيع مدارك المعرفة لديهم.– 

تفعيل المشاركة بشكل بناء لتحقيق طموح التملك العقاري ألفراد مجتمعنا.– 

القيم

تتميز الشركة بقيم مؤسسية تسعى من خاللها لتحقيق أهدافها وهي كتالي:

االبتكار: السعي دوما إىل التميز والتطور واإلبداع لمواكبة كافة المستجدات يف قطاع أعمالنا.– 

القيادة: البقاء يف الصدارة بأعىل المقاييس يف كل أعمالنا لتقديم قيمة مضافة توازي احتياجات عمالئنا وأكثر.– 

الثقة: الحفاظ عىل عالقات قوية ومتينة مع جميع شركائنا أساسها الشفافية والعدالة واإلنصاف والتقدير المتبادل.– 

الكفاءة: العمل عىل تطوير قدراتنا الريادية من خالل التعامل باحترافية وجدارة ونظرة شمولية.– 

المسؤولية: االلتزام بتحقيق عوائد مستدامة ونمو متوازن لعمالئنا ومساهمينا وموظفينا وكافة أطياف مجتمعنا.– 

اإلستراتيجية

تهدف شركة أمالك العالمية بأن تكون الشركة الرائدة يف تقديم خدمات التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل مراجعة 
واعتماد اللجنة الشرعية يف الشركة. وأن تحقق زيادة عائداتها بشكل متوازن وعىل وتيرة ثابتة عىل النحو الذي يرسخ مكانتها الرائدة ودورها القيادي 
ينفذ  الذي  واسعة  خبرة  ذو  عمل  فريق  توفر  إىل  يعود  الشركة  نجاح  أن  كما  السعودية.  العربية  المملكة  يف  العقاري  التمويل  صناعة  قطاع  ضمن 

إستراتيجية الشركة مما يؤدي إىل الحفاظ عىل وتيرة األداء واإلنتاجية العالية.

وترتكز األهداف االستراتيجية للشركة عىل المبادرات التالية:

التحول الرقمي والتقني– 

إدارة هيكلة رأس المال– 

التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة– 

تطوير أعمال قطاع الشركات وأصحاب المالئة المالية– 

إدارة المخاطر– 

السعودة وإدارة المواهب– 

التطوير المستمر لخدمة العمالء– 

المزايا التنافسية للشركة
من أكبر شركات التمويل العقاري من غير البنوك– 

مركز مالي سليم وقوي– 

فريق عمل مهني وكفؤ قادر عىل خدمة العمالء– 

عالقات وطيدة وشاملة مع شركاء استراتيجيين– 

هيكل حوكمة فعال ويمارس مجلس اإلدارة ولجانه دورهم بفعالية– 

عالمة تجارية مميزة– 
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ملخص معلومات عن السوق

نظرة عامة عىل السوق

لقد تم جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التمويل العقاري يف المملكة والواردة يف هذا القسم من معلومات عامة متاحة للعموم. ومع ذلك، 
، فإن مجلس اإلدارة والمساهمين والمستشارين لم  فليس هناك من سبب يدعو إىل االعتقاد بأن هذه المعلومات غير دقيقة أو غير صحيحة. ومن َثمَّ

يتحققوا بصورة مستقلة من دقة هذه البيانات والمعلومات. وال يوجد ما يضمن دقتها أو اكتمالها.

االقتصاد السعودي

ل الناتج المحلي اإلجمالي االسمي يف  ُيظهر االقتصاد السعودّي دالالت عىل تحسن المقومات االقتصادية األساسية. ووفقا لمؤسسة النقد، فقد سجَّ
المملكة نمًوا بلغ نحو %6.5 ليرتفع من 2.42 ألف مليار ريال سعودي يف عام 2016م إىل 2.58 ألف مليار ريال سعودي يف عام 2017م. وعالوة 
عىل ذلك، فقد احتلت المملكة المرتبة العشرين بين اقتصادات العالم يف عام 2017م بحسب الناتج المحلي اإلجمالي االسمي. وثمة مؤشر آخر عىل 
قوة االقتصاد السعودي وهو زيادة الناتج المحلي اإلجمالي للفرد والذي سجل نمًوا بلغ 78,965 ريال سعودي يف عام 2017م مقابل 76,083 ريال 

سعودي يف عام 2016م.

الجدول )3(: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية

2017م2016م2015م2014م2013م2012مالمؤشر

2,759.92,799.92,836.32,453.52,418.52,575.3الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحالية )مليار ريال(

)0.9(5.42.73.74.11.7الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )نسبة النمو السنوي(

29.230.030.831.431.832.6تعداد السكان )مليون(

94,53195,30094,55379,42576,08378,965الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )ريال(

)238,494()311,065()388,599()100,462(329,340157,878الفائض/ العجز يف الميزانية )مليون ريال(

)0.8(2.93.52.21.22.1تضخم مؤشر أسعار المستهلكين )نسبة التغير السنوية(

873.03778.94632.25108.28162.79327.43الميزان التجاري )مليار ريال(

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، 2012م - 2017م.

وعىل الرغم من االنكماش يف الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، فقد تمكن االقتصاد السعودي من تقليل العجز يف الميزانية إىل حٍد كبير يف عام 2017م 
مقارنة بعام 2016م، وُيعزى ذلك إىل تنفيذ العديد من اإلصالحات والمبادرات الحكومية الهادفة إىل تنويع االقتصاد والحد من االعتماد عىل النفط. 

ونتيجة لذلك، فقد ارتفعت نسبة العائدات غير النفطية من إجمالي اإليرادات الحكومية من %27 يف 2016م إىل %37 يف عام 2017م.(1)

2030. ولتنويع  2020م كجزء من رؤية  حققت المملكة تقدما ملحوظا يف تنفيذ برنامجها اإلصالحّي الطموح يف إطار خطة التحول الوطني لعام 
االقتصاد السعودي بحيث يصبح أقل اعتماًدا عىل عائدات النفط، فقد اتخذت الحكومة العديد من القرارات المتعلقة بالسياسة االقتصادية واالجتماعية 
مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة ودعم المجاالت الترفيهية ومن َثمَّ التهيئة لقطاع خاص أكثر ديناميكية وخلق المزيد من فرص 

العمل للمواطنين.

لت النفقات المقدرة يف الميزانية السعودية نمًوا بنسبة %9.88 مرتفعة من 890 مليار ريال سعودي يف 2017م إىل 978 مليار ريال سعودي  وقد سجَّ
يف عام 2018م، والتي ُخصصت لتحسين البيئة االقتصادية بوجه عام، وذلك يف إطار الجهود الحكومية الهادفة لتشجيع المزيد من استثمارات القطاع 

الخاص إىل جانب زيادة اإلنفاق العام وتقليل التدابير التقشفية.

التعداد السكاني

ارتفع إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية من نحو 27.14 مليون نسمة يف عام 2010م، إىل 32.55 مليون نسمة يف عام 2017م وذلك 
بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %2.6. ووفًقا لتقديرات البنك الدولي، فإن من المرجح أن ينمو عدد السكان بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 1.6% 
خالل الفترة من 2018م إىل 2025م ليصل إىل 34.14 مليون نسمة يف عام 2020م ثم إىل 36.96 مليون نسمة يف عام 2025م. وعالوة عىل ذلك، 
تتميز المملكة العربية السعودية بتركيبة سكانية فتية حيث تتراوح أعمار %37 من سكانها بين 15 إىل 34 سنة، األمر الذي من شأنه أن يزيد من 

الطلب عىل المساكن.

الجدول )4(: النمو السكاني 2010م - 2025م

2025م**2020م**2017م*2010م*السنة

27.1432.5534.1436.96تعداد السكان )مليون(

المصدر: * الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، 2017م.

** توقعات البنك الدولي.

)1( صندوق النقد الدولي، يونيو 2018م؛ اإلحصائيات السنوية لمؤسسة النقد العربّي السعودّي لعام 2017م؛ اإلحصائيات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2017م.
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يظهر توزيع السكان حسب الجنسية أن نسبة %63 من السعوديين و%37 من غير السعوديين يف عام 2017م مقابل %69 من السعوديين و31% 
من غير السعوديين يف عام 2010م.

الجدول )5(: توزيع السكان حسب الجنسية، 2017م

النسبةتعداد السكانالجنسية

%20,408,36263السعوديون

%12,143,97437غير السعوديين

%32,552,336100اإلجمالي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، 2017م.

كما يبين توزيع السكان حسب المناطق أن المنطقتين الغربية والوسطى تشكالن معا حوالي %64 من إجمالي السكان يف المملكة. وتتركز اعىل نسبة 
من السكان يف المنطقة الغربية بواقع )%34( تليها المنطقة الوسطى بنسبة )30%(.

الجدول )6(: توزيع السكان حسب المنطقة 2017م

النسبةتعداد السكانالمنطقة

%11,166,61734المنطقة الغربية

%9,640,21930المنطقة الوسطى

%4,900,32515المنطقة الشرقية

%4,361,66513المنطقة الجنوبية

%2,483,5108المنطقة الشمالية

%32,552,336100اإلجمالي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، 2017م.

قطاع التمويل العقاري السعودي

يتكون سوق التمويل العقاري السعودي بصفة رئيسية من ست شركات تمويل عقاري متخصصة إىل جانب البنوك التجارية التي تقدم أنواًعا مختلفة 
من التمويل العقاري للمواطنين والوافدين. وجميع هذه الشركات شركات مساهمة سعودية. وعالوة عىل ذلك، ويوجد 34 شركة تمويل مرخصة 
للعمل يف المملكة العربية السعودية يف عام 2017م، منها ست شركات تقدم التمويل العقاري للعمالء يف حين تقدم الشركات الباقية )28 شركة( 

منتجات مالية غير التمويل العقاري.
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ملخص المعلومات المالية
يجب قراءة المعلومات المالية الواردة أدناه جنبًا إىل جنب مع البيانات المالية المراجعة والمدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 
2016م و2017م و2018م وفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م، شاملة يف كل حالة اإليضاحات المتعلقة بها، والتي جرى إدراج كل منها 
يف موضع آخر من هذه النشرة. وتم استخدام القوائم المالية المعدلة المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م المستخلصة من القوائم المالية لعام 2017م 

والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2017م المستخلصة من القوائم المالية لعام 2018م يف الجدول أدناه.

الجدول )7(: ملخص المعلومات المالية

قائمة الدخل )ألف ريال سعودي(

السنة المالية 
المنتهية يف 31 

ديسمبر
2016م
)معدلة(

السنة المالية 
المنتهية يف 31 

ديسمبر
2017م

السنة المالية 
المنتهية يف 31 

ديسمبر
2018م

فترة الستة أشهر 
المنتهية يف 30 

يونيو
2018م
)معدلة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية يف 30 

يونيو
2019م

إجمالي الدخل من عقود اإلجارة، والمرابحة، واإلجارة الموصوفة 
يف الذمة ودخل األتعاب والعموالت وربح بيع محفظة

260,387267,414267,083129,411137,561

)1,524()690()1,581()1,422(-اتعاب تسيير معامالت وتقييم (1)

)47,362()43,419()88,087()91,755()81,809(تكاليف اقتراض

226226593--إيرادات اخرى

----133مكاسب مبيعات المحفظة

--)240(12,7978,911الحصة يف صافي الربح من المشروعات المشتركة

-530500268أتعاب ترتيب

)1,249()1,100()3,044()2,054(-استهالك وشطب (2)

)35,887()32,765()66,802()65,046()64,627(مصروفات عمومية وإدارية

)5,205()3,595()8,208()8,955()8,920(مصروفات بيع وتسويق

--)2,100()2,905(-خسائر االنخفاض يف قيمة ممتلكات ومعدات

1,678-98)1,434()9,451(مخصص االنخفاض يف خسائر االئتمان، صافي

109,040103,25497,61348,06848,605الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

)8,723()1,569(---الزكاة وضريبة الدخل للفترة

)16,608(----الزكاة وضريبة الدخل للفترة السابقة

109,040103,25497,61346,49923,274صافي الدخل

المصدر: القوائم المالية المراجعة والشركة.

)1( اتعاب تسيير معامالت وتقييم يف عام 2016م تم احتسابها ضمن إجمالي الربح من عقود اإلجارة، والمرابحة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة

)2( االستهالك يف عام 2016م تم احتسابه ضمن مصروفات عمومية وإدارية

)3( ابتداًء من القوائم المالية للربع الثاني من العام 2019م، وتماشيًا مع أحدث التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد بتاريخ 17 يوليو 2019م، قامت الشركة بتعديل االعتراف 
بالزكاة وضريبة الدخل إىل قائمة الدخل.
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قائمة المركز المالي )ألف ريال سعودي(
31 ديسمبر

2016م
)معدلة(

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر
2018م

31 ديسمبر
2018م
)معدلة(

30 يونيو
2019م

الموجودات

9,34729,63415,96515,96567,480نقد وما يف حكمه

432,042260,749108,256108,25685,824مدينو عقود مرابحة، صافي

2,537,4132,744,4212,902,8222,902,8222,933,492مدينو عقود إجارة، صافي

120,218116,69679,66279,66263,873مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة، صافي

12,48412,827-10,98812,887االستثمارات

)FVOCI( 12,484--استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر--

2,5821,0461,0871,087453القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

34,921103,218106,985106,984100,763مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

516509---موجودات ضريبية مؤجلة

112,82429,5307,9227,9225,050استثمارات يف مشروعات مشتركة

29,18228,89927,83827,83856,664ممتلكات ومعدات، صافي

3,289,5173,327,0803,263,0203,263,5363,326,935إجمالي الموجودات

المطلوبات

40,39268,31292,08692,086102,625ذمم دائنة ومستحقات اخرى

4,0033,72236,79036,79033,004زكاة وضريبة دخل مستحقة

2,102,2702,072,1751,994,1321,994,1322,027,064القروض

3,197--746666القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية

8,83412,90913,61813,61815,053مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2,156,2452,157,7842,136,6262,136,6262,180,943إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

900,000903,000906,000906,000906,000رأس المال

41,32951,65461,41561,41561,415االحتياطي النظامي

---887)1,012(احتياطي إستثمارات متاحة للبيع

-)409()409(--احتياطي القيمة العادلة

)2,745(1,8363801,0871,087احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية

191,119213,375158,301158,817181,322أرباح مبقاة

1,133,2721,169,2961,126,3941,126,9101,145,992إجمالي حقوق المساهمين

3,289,5173,327,0803,263,0203,263,5363,326,935إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المراجعة والشركة.

قائمة التدفقات النقدية )ألف ريال سعودي(

السنة المالية 
المنتهية يف

31 ديسمبر 
2016م
)معدلة(

السنة المالية 
المنتهية يف

31 ديسمبر 
2017م

السنة المالية 
المنتهية يف

31 ديسمبر 
2018م

فترة الستة أشهر 
المنتهية يف 30 
يونيو  2018م

)معدلة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية يف 30 
يونيو 2019م

29,089120,514225,03821,680)177,719(صافي النقد المستخدم يف/ الناتج من األنشطة التشغيلية

)2,560(7,10687,52911,9549,679صافي النقد المستخدم/ يف الناتج من األنشطة االستثمارية

32,395)202,942()146,138()96,331(169,614صافي النقد الناتج من/المستخدم يف األنشطة التمويلية

المصدر: القوائم المالية المراجعة والشركة.



ت

المؤشرات المالية
فترة الستة أشهر المنتهية يفالسنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر

30 يونيو 2019م30 يونيو 2018م2018م2017م2016م

%0.7%1.4%3.0%3.1%3.3العائد عىل األصول )%(

%2.0%4.1%8.7%8.8%9.6العائد عىل حقوق المساهمين )%(

1.21.11.10.530.54ربحية السهم قبل الزكاة )ريال سعودي(

1.21.11.10.510.26ربحية السهم بعد الزكاة )ريال سعودي(

-0.750.750.750.75الربح الموزع للسهم عن الفترة )ريال سعودي(

1.91.81.81.71.8إجمالي القروض إىل إجمالي حقوق المساهمين )مرة(

1.51.51.51.51.5صافي ذمم مديني عقود التمويل إىل القروض )مرة(

2.72.72.72.72.7صافي ذمم مديني عقود التمويل إىل إجمالي حقوق الملكية )مرة(

ال ينطبق لفترة الستة أشهرال ينطبق لفترة الستة أشهر106,114100,53795,132صافي الدخل المعدل* )ألف ريال سعودي(

ال ينطبق لفترة الستة أشهرال ينطبق لفترة الستة أشهر%4.3%4.4%4.1متوسط تكلفة التمويل للشركة )%(

ال ينطبق لفترة الستة أشهرال ينطبق لفترة الستة أشهر%4.0%4.0%4.6متوسط هامش التمويل )%(

المصدر: الشركة.

*صافي الدخل المعدل: يف األعوام 2016م و2017م و2018م تم تعديل صافي الدخل من خالل خصم الزكاة من قائمة الدخل )وذلك حيث القوائم المالية المراجعة للشركة تم تحضيرها حسب تعليمات 
مؤسسة النقد التي تنص عىل خصم مبلغ الزكاة للفترة من اجمالي حقوق الملكية يف قائمة المركز المالي(. وابتداًء من القوائم المالية للربع الثاني من العام 2019م، وتماشيًا مع أحدث التعليمات الصادرة من 

مؤسسة النقد بتاريخ 17 يوليو 2019م، قامت الشركة بتعديل االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل إىل قائمة الدخل.

إن الشركة تعزز استخدامها للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS( مع مؤشرات مالية ال تتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما 
يف ذلك )ربحية السهم قبل الزكاة، ربحية السهم بعد الزكاة، الربح الموزع للسهم، صافي الدخل المعدل(. هذه المؤشرات المالية ال تستخدم مقياس 
التي تقدمها  بالمؤشرات  المستعمل من قبل الشركة مقارنًة  المؤشر  موحد وقد تقوم شركات األخرى بحسابها بشكل مختلف. لذلك، قد ال يكون 
الشركات األخرى وينبغي عدم االعتماد عليها إىل استبعاد القوائم المالية المراجعة للشركة المعدة حسب المعايير الدولية للتقارير المالية. ولمزيد من 

المعلومات عن طريقة حساب هذه المؤشرات المالية فضال راجع القسم رقم )6( "مناقشة وتحليل مجلس االدارة" من هذه النشرة.



ث

ملخص عوامل المخاطر
قبل اتخاذ قرار االكتتاب يف أسهم الطرح، يتعين عىل المكتتبين المحتملين مراجعة جميع المعلومات الواردة يف هذه النشرة بعناية، ال سيما المخاطر 

الموضحة أدناه، والتي يتم تناولها بالتفصيل يف القسم رقم )2( "عوامل المخاطرة" من هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة:

المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة.– 

المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل القائمة.– 

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة عىل الحصول عىل تمويل مستقبلي.– 

مخاطر ارتفاع تكلفة التمويل.– 

المخاطر المرتبطة بالتنفيذ عىل الضمانات المقدمة من العمالء.– 

المخاطر المرتبطة بتفسير المبادئ الشرعية المتعلقة بعقود اإلجارة والمرابحة قبل حصول الشركة عىل ترخيص بمزاولة نشاط التمويل – 
العقاري من مؤسسة النقد.

المخاطر المتعلقة بكفاية رأس المال وتعزيز تغطية المخاطر والنسب االحتياطية عىل رأس المال النظامي.– 

المخاطر المتعلقة برأس المال العامل.– 

المخاطر المتعلقة بالتغيير يف المعايير أو السياسات المحاسبية.– 

المخاطر المرتبطة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة.– 

مخاطر تركز إيرادات الشركة.– 

مخاطر تركز عمالء الشركة.– 

المخاطر المرتبطة بالمنازعات الزكوية.– 

 –.)VAT( المخاطر المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة

المخاطر المرتبطة بالمنافسة.– 

مخاطر تمويل العمالء األفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.– 

مخاطر التركز الجغرافي.– 

مخاطر السمعة.– 

مخاطر سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وإدارة المخاطر ومكافحة اإلرهاب واألنظمة والتعليمات األخرى ذات العالقة.– 

مخاطر أنظمة تقنية المعلومات.– 

مخاطر الدعاوى القضائية.– 

المخاطر المرتبطة بسلوك الموظفين أو أخطاؤهم.– 

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية.– 

المخاطر المرتبطة بعدم توفر الخبرة المتعلقة بإدارة شركة مدرجة.– 

المخاطر المتعلقة بمعامالت وعقود بيع محافظ الشركة التمويلية.– 

مخاطر تعثر العمالء وعدم قدرتهم عىل السداد.– 

مخاطر اإلنشاء وانخفاض العائد عىل استثمار العمالء.– 

مخاطر ممارسة بعض المساهمين وأعضاء المجلس ألعمال منافسة للشركة.– 

مخاطر تعثر الشركات االستثمارية.– 

المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية واالعتماد عىل موظفين رئيسيين والقدرة عىل استقطاب أشخاص مؤهلين.– 

مخاطر عدم االلتزام بأنظمة العمل المتعلقة بالسعودة.– 

مخاطر عدم االلتزام باألنظمة واللوائح.– 

المخاطر المرتبطة بأنظمة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر.– 

المخاطر المرتبطة بحماية االسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية للشركة.– 

مخاطر مخالفات اللوائح والتعاميم الصادرة عن مؤسسة النقد.– 

المخاطر المتعلقة بتسجيل ملكية صكوك العقار.– 

المخاطر المتعلقة بعدم تجديد تراخيص الشركة وشركتها التابعة.– 

مخاطر مخالفات اللوائح والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة لالستثمار ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.– 

المخاطر المرتبطة بمسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين– 



خ

المخاطر المتعلقة بالسوق:

التنافس يف نشاط الشركة.– 

التقلبات يف السوق العقاري.– 

المخاطر الجيوسياسية اإلقليمية.– 

مخاطر التغيير يف األداء االقتصادي العام.– 

صعوبة تسييل االستثمارات العقارية.– 

مخاطر التغيير يف األنظمة واللوائح.– 

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة:

مخاطر سيطرة المساهمين الحاليين.– 

مخاطر السيولة وعدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة.– 

المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح والقيود المفروضة عىل توزيع األرباح من قبل الجهات الممولة.– 

المخاطر المتعقلة بتقلبات سعر السهم.– 

المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم يف السوق وبإصدار أسهم جديدة.– 
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78 5-11-6 مجموعة المالية والعمليات وتقنية المعلومات 

78 5-11-7 مجموعة الموارد البشرية واإلدارية 

78 5-11-8 مجموعة الحوكمة والشؤون القانونية 

79 5-11-9 إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال 

79 5-11-10 إدارة المراجعة الداخلية 

79 5-11-11 لجنة َضريبة القيمة المضافة )لجنة إدارية مؤقتة( 

80 6- مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة 

80 6-1  المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 

80 6-1-1 مقدمة 

80 6-1-2 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية 

81 6-1-3 ملخص السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد 

95 6-1-4 إدارة المخاطر المالية 

102 6-2  العوامل الرئيسية التي قد تؤثر يف عمليات الشركة 

102 6-2-1 عوامل النمو االقتصادية 

102 6-2-2 الدعم الحكومي 

103 6-2-3 التغير يف سعر االقتراض بين البنوك 

103 6-2-4 النمو السكاني 



103 6-2-5 التغير يف اللوائح التنظيمية 

103 6-2-6 العوامل الموسمية 

103 6-2-7 العوامل التنافسية 

103 6-3  نتائج العمليات 

103 6-3-1 قائمة الدخل 

109 6-3-2 االيرادات بحسب العقود 

112 6-3-3 االيرادات بحسب قطاع األعمال 

113 6-3-4 تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء 

114 6-3-5 المصاريف العمومية واالدارية 

116 6-3-6 مصاريف البيع والتسويق 

117 6-3-7 صافي خسارة / ربح السنة 

118 6-4  نتائج قائمة المركز المالي المدققة 

119 6-4-1 إجمالي الموجودات 

119 6-4-2 أرصدة لدى البنوك ونقد يف الصندوق 

120 6-4-3 مدينو عقود مرابحة، صافي 

121 6-4-4 مدينو عقود إجارة، صافي 

123 6-4-5 مدينو عقود اإلجارة الموصوفة يف الذمة، صافي 

125 6-4-6 االستثمارات المتاحة للبيع واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

125 6-4-7 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

127 6-4-8 ممتلكات ومعدات 

129 6-4-9 العائد عىل الموجودات 

129 6-4-10 إجمالي المطلوبات 

129 6-4-11 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

130 6-4-12 زكاة وضريبة دخل مستحقة 

131 6-4-13 قروض بنكية 

134 6-4-14 منافع الموظفين 

134 6-5  حقوق المساهمين 

135 6-6  قائمة التدفق النقدي المدققة 

136 6-7  االرتباطات وااللتزامات المحتملة 

137 6-8  نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م 

137 6-8-1 قائمة الدخل 

140 6-8-2 االيرادات بحسب العقود 

142 6-8-3 االيرادات بحسب قطاع األعمال 

144 6-8-4 تكاليف اقتراض 

145 6-8-5 المصاريف العمومية واالدارية 

146 6-8-6 مصاريف البيع والتسويق 

147 6-8-7 صافي خسارة / ربح السنة 

148 6-9  نتائج قائمة المركز المالي المدققة 

149 6-9-1 إجمالي الموجودات 

149 6-9-2 نقد وما يف حكمه 

149 6-9-3 مدينو عقود مرابحة، صافي 

151 6-9-4 مدينو عقود إجارة، صافي 

152 6-9-5 مدينو عقود اإلجارة الموصوفة يف الذمة، صافي 

153 6-9-6 االستثمارات المتاحة للبيع واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

154 6-9-7 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

156 6-9-8 ممتلكات ومعدات 

157 6-9-9 إجمالي المطلوبات 

158 6-9-10 ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

159 6-9-11 زكاة وضريبة دخل مستحقة 

159 6-9-12 القروض 

161 6-9-13 منافع الموظفين 



162 6-10  حقوق المساهمين 

162 6-11  قائمة التدفق النقدي المدققة 

163 6-12  االرتباطات وااللتزامات المحتملة 

163 6-13  إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية 

164 6-14  تفاصيل احتساب المؤشرات المالية 

165 7- سياسة توزيع األرباح 

166 8- استخدام متحصالت الطرح 

167 9- رسملة رأس المال والمديونية 

168 10- إفادة الخبراء 

169 11- اإلقرارات 

172 12- المعلومات القانونية 

172 12-1  الشركة 

172 12-2  هيكل المساهمين 

173 12-3  الفروع والشركات التابعة 

173 12-3-1 الفروع 

174 12-3-2 الشركات التابعة واستثمارات الشركة 

175 12-4  التراخيص والموافقات األساسية 

177 12-5  ملخص االتفاقيات الجوهرية 

177 12-5-1 اتفاقيات التمويل العقاري 

188 12-5-2 اتفاقيات بيع المحافظ التمويلية 

190 12-5-3 ملخص االتفاقية اإلطارية للتمويل العقاري لمنتج البيع عىل الخارطة مع صندوق التنمية العقارية 

190 12-5-4 ملخص اتفاقية برنامج دعم الدفعة المقدمة )القرض الحسن( مع صندوق التنمية العقارية 

190 12-5-5 اتفاقية استخدام تطبيق المستشار العقاري مع صندوق التنمية العقارية 

191 12-5-6 اتفاقيات الشراكات االستثمارية 

191 12-5-7 اتفاقيات تمويل الشركة واتفاقيات التحوط المرتبطة بها كما يف 2019/07/31م 

196 12-5-8 اتفاقيات توريد خدمات تقنية المعلومات 

197 12-5-9 اتفاقيات توريد العمالة 

198 12-5-10 اتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة 

199 12-5-11 اتفاقيات إيجار تكون الشركة فيها مستأجراً 

200 12-5-12 اتفاقيات أخرى 

200 12-6  وثائق التأمين 

200 12-7  حقوق الملكية الفكرية. 

201 12-8  مالحظات ومخالفات مؤسسة النقد 

202 12-9  المطالبات والدعاوى القضائية 

202 12-9-1 المنازعات الزكوية والضريبية 

203 12-9-2 الدعاوى القضائية 

207 12-9-3 المنازعات المتعلقة بتعثر العمالء وقضايا التنفيذ 

208 12-10  االقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية 

208 12-11  ملخص النظام األساسي 

208 12-11-1 اسم الشركة 

208 12-11-2 أغراض الشركة 

208 12-11-3 المركز الرئيس 

208 12-11-4 المشاركة والتملك يف الشركات 

208 12-11-5 مدة الشركة 



208 12-11-6 رأس مال الشركة 

209 12-11-7 االكتتاب يف األسهم 

209 12-11-8 بيع األسهم غير المستوفاة القيمة 

209 12-11-9 األسهم الممتازة 

209 12-11-10 إصدار األسهم 

209 12-11-11 إعادة الشراء 

209 12-11-12 تداول األسهم 

209 12-11-13 سجل المساهمين 

209 12-11-14 زيادة رأس المال 

210 12-11-15 تخفيض رأس المال 

210 12-11-16 مجلس اإلدارة 

211 12-11-17 انتهاء العضوية 

211 12-11-18 المركز الشاغر يف المجلس 

211 12-11-19 صالحيات مجلس اإلدارة 

212 12-11-20 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

212 12-11-21 صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر 

212 12-11-22 اجتماعات مجلس اإلدارة 

213 12-11-23 نصاب اجتماعات مجلس اإلدارة 

213 12-11-24 مداوالت المجلس 

213 12-11-25 التمويل المباشر 

213 12-11-26 قرارات مجلس اإلدارة 

213 12-11-27 إصدار السندات 

213 12-11-28 إصدار الصكوك والتسنيد 

213 12-11-29 القروض والسندات وأدوات الدين والصكوك التمويلية 

214 12-11-30 جمعيات المساهمين 

215 12-11-31 لجنة المراجعة 

215 12-11-32 مراجع الحسابات 

215 12-11-33 السنة المالية 

215 12-11-34 الوثائق المالية 

216 12-11-35 توزيع األرباح 

216 12-11-36 خسائر الشركة 

216 12-11-37 المنازعات 

216 12-11-38 حل الشركة وتصفيتها 

216 12-12  حقوق المساهمين 

217 12-13  تعديل حقوق المساهمين 

217 12-14  وصف األسهم 

217 12-14-1 رأس مال الشركة 

217 12-14-2 األسهم العادية 

217 12-14-3 األسهم الممتازة 

217 12-14-4 إعادة الشراء 

217 12-14-5 تداول األسهم 

217 12-14-6 حقوق المساهمين 

218 12-14-7 الجمعيات العامة 

218 12-14-8 انعقاد جمعيات المساهمين 

218 12-14-9 نصاب الجمعية العامة العادية 

218 12-14-10 نصاب الجمعية العامة غير العادية 

218 12-14-11 حقوق التصويت 

218 12-14-12 مدة الشركة 

218 12-14-13 حل الشركة وتصفيتها 

219 12-14-14 تعديل حقوق المساهمين 



220 13- التعهد بالتغطية 

220 13-1  متعهد التغطية 

220 13-2  ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية 

220 13-3  تكاليف التعهد بالتغطية 

221 14- المصاريف 

222 15- تعهدات ما بعد اإلدراج 

223 16- اإلعفاءات 

224 17- المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 

224 17-1  االكتتاب يف األسهم المطروحة 

224 17-2  بناء سجل األوامر للفئات المشاركة 

224 17-3  االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد 

225 17-4  فترة الطرح لألفراد وشروطها للمكتتبين األفراد 

226 17-5  تخصيص األسهم ورد الفائض 

227 17-6  تخصيص األسهم للمؤسسات المكتتبة 

227 17-7  تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد 

228 17-8  اإللغاء االختياري لإلدراج 

228 17-9  تعليق التداول المؤقت 

228 17-10  أحكام متفرقة 

229 17-11  القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم 

229 17-12  التعهدات الخاصة باالكتتاب 

229 17-12-1 اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب 

229 17-13  السوق المالية السعودية )تداول( 

230 17-14  شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( 

230 17-15  تداول أسهم الشركة يف سوق األسهم السعودي 

231 18- المستندات المتاحة للمعاينة 

232 19- القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني 



دليل الجداول
ج الجدول )1(: أعضاء مجلس اإلدارة 

س الجدول )2(: هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح 

ص الجدول )3(: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية 

ص الجدول )4(: النمو السكاني 2010م - 2025م 

ق الجدول )5(: توزيع السكان حسب الجنسية، 2017م 

ق الجدول )6(: توزيع السكان حسب المنطقة 2017م 

ر الجدول )7(: ملخص المعلومات المالية 

10 الجدول )8(: محفظة الشركة التمويلية بالصافي كما يف 2019/06/30م 

23 الجدول )9(: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية 

24 الجدول )10(: النمو السكاني 2010م - 2025م 

24 الجدول )11(: توزيع السكان حسب الجنسية، 2017م 

24 الجدول )12(: توزيع السكان حسب المنطقة 2017م 

24 الجدول )13(: الشركات غير المصرفية المرخصة بتقديم التمويل العقاري 

25 الجدول )14(: القروض العقارية المنصرفة يف المملكة العربية السعودية - عام 2017م 

25 الجدول )15(: تقسيم السوق حسب نوع العميل - 2017م 

26 الجدول )16(: اتجاه حجم سوق التمويل العقاري يف المملكة العربية السعودية 2010م - 2017م 

26 الجدول )17(: عدد تراخيص البناء حسب نوع المبنى، 2017م 

26 الجدول )18(: الوحدات السكنية واألسر واألفراد السعوديون حسب ملكية الوحدات السكنية، 2017م 

27 الجدول )19(: عدد تراخيص البناء حسب المنطقة 

27 الجدول )20(: نسبة األسر السعودية حسب المساكن المستأجرة والمنطقة 

27 الجدول )21(: الوحدات السكنية السعودية حسب نوع الوحدة، 2017م 

27 الجدول )22(: نوع المنزل المفضل 

27 الجدول )23(: أفضلية طريقة االمتالك 

28 الجدول )24(: مصادر التمويل المفضلة 

28 الجدول )25(: نوع احتياجات العمل 

28 الجدول )26(: أسباب احتياجات العمل 

28 الجدول )27(: مصادر التمويل المفضلة 

30 الجدول )28(: ممتلكات وأصول شركات التمويل العقاري يف 31 ديسمبر 2017م 

30 الجدول )29(: إجمالي القروض القائمة لقطاعي األفراد والشركات يف 31 ديسمبر 2017م 

30 الجدول )30(: األصول والخصوم يف 31 ديسمبر 2017م 

31 الجدول )31(: الدخل التشغيلي الموحد والمصروفات التشغيلية الموحدة وصافي الدخل الموحد يف 31 ديسمبر 2017م 

31 الجدول )32(: تفاصيل عمليات شركات التمويل العقاري 

31 الجدول )33(: حصة أمالك العالمية يف السوق مقارنة بغيرها – 2016م – 2017م 

32 الجدول )34(: الدخل التشغيلي وصافي الدخل والعائد عىل حقوق المساهمين لشركة أمالك العالمية، 2017م 

34 الجدول )35(: هيكل الملكية لشركة أمالك العالمية للتطوير العقاري 

34 الجدول )36(: أبرز تطورات الشركة 

37 الجدول )37(: العمالء من الشركات 

37 الجدول )38(: العمالء من األفراد 

38 الجدول )39(: عدد عمالء الشركة حسب الفئة 

38 الجدول )40(: التوزيع الجغرافي لعمالء الشركة حسب المنطقة كما يف 2019/06/30م 

38 الجدول )41(: نسب عقود المرابحة 

38 الجدول )42(: نسبة عقود المرابحة للعمالء من ذات الطابع المؤسسي 

38 الجدول )43(: نسبة عقود المرابحة للعمالء األفراد 

39 الجدول )44(: نسب عقود اإلجارة 

39 الجدول )45(: إجارة للعمالء من الشركات 



39 الجدول )46(: إجارة للعمالء من األفراد 

39 الجدول )47(: نسب عقود إجارة موصوفة يف الذمة للعمالء من األفراد 

40 الجدول )48(: االستثمارات المشتركة كما يف 2019/06/30م 

40 الجدول )49(: مصادر الدخل والمنتجات التمويلية 

47 الجدول )50(: هيكل الملكية المباشرة يف الشركة قبل الطرح وبعده 

48 الجدول )51(: تفاصيل المساهمين الذين يملكون ملكية مباشرة بنسبة %5 أو أكثر من أسهم الشركة كما يف تاريخ هذه النشرة 

48 الجدول )52(: تفاصيل المساهمين الذين يملكون ملكية غير مباشرة بنسبة %5 أو أكثر من أسهم الشركة كما يف تاريخ هذه النشرة 

48 الجدول )53(: المالك الرئيسيين يف البنك السعودي لالستثمار 

48 الجدول )54(: المالك الرئيسيين يف شركة أمالك للتمويل 

49 الجدول )55(: هيكل ملكية شركة بيت التوفيق للتنمية 

49 الجدول )56(: هيكل ملكية شركة المكارم العالمية للتنمية العقارية 

49 الجدول )57(: المالك الرئيسيين لشركة عسير للتجارة والسياحة 

49 الجدول )58(: مساهمو الشركة كما يف 1428/05/02هـ )الموافق 2007/05/19م( 

50 الجدول )59(: مساهمو الشركة كما يف 1432/09/02هـ )الموافق 2011/08/02م( 

50 الجدول )60(: مساهمو الشركة كما يف 1433/06/09هـ )الموافق 2012/04/30م( 

51 الجدول )61(: مساهمو الشركة كما يف 1438/08/19هـ )الموافق 2017/05/16م( 

52 الجدول )62(: مساهمو الشركة كما يف 1439/08/21هـ )الموافق 2018/05/07م( 

53 الجدول )63(: أعضاء مجلس إدارة الشركة 

57 الجدول )64(: أعضاء اإلدارة التنفيذية 

60 الجدول )65(: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه ورواتب اعىل خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

60 الجدول )66(: أعمال أعضاء مجلس اإلدارة المنافسة للشركة 

61 الجدول )67(: أهم التعامالت مع األطراف ذوي العالقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

61 الجدول )68(: عقود توظيف اإلدارة التنفيذية 

65 الجدول )69(: أعضاء لجنة المراجعة 

68 الجدول )70(: أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات 

69 الجدول )71(: أعضاء اللجنة التنفيذية 

71 الجدول )72(: أعضاء لجنة المخاطر 

72 الجدول )73(: أعضاء الهيئة الشرعية 

76 الجدول )74(: أعمال أعضاء مجلس اإلدارة المنافسة للشركة 

76 الجدول )75(: عدد الموظفين يف الشركة حسب قطاع العمل كما يف 31 ديسمبر و2016م و2017م و2018م و30 يونيو 2019م 

77 الجدول )76(: عدد موظفي الشركة والنسب المئوية المحققة من التوطين كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م و30 يونيو 2019م 

83 الجدول )77(: الموجودات المالية والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة كما يف 1 يناير 2018م 

83 الجدول )78(: مقارنة القيم الدفترية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 كما يف 1 يناير 2018م 

84 الجدول )79(: األثر عىل األرباح المبقاة واالحتياطيات 

84 الجدول )80(: القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية يف قائمة المركز المالي بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9 

91 الجدول )81(: األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية للموجودات 

95 الجدول )82(: جودة االئتمان للمحفظة التمويلية للمرحلة األوىل كما يف 31 ديسمبر 2018م 

96 الجدول )83(: جودة االئتمان للمحفظة التمويلية للمرحلة الثانية كما يف 31 ديسمبر 2018م 

96 الجدول )84(: جودة االئتمان للمحفظة التمويلية للمرحلة الثالثة كما يف 31 ديسمبر 2018م 

96 الجدول )85(: البيانات المستخدمة يف مراقبة تعرضات المخاطر االئتمانية 

98 الجدول )86(: االحتماالت االقتصادية المستخدمة كما يف السنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2018م 

99 الجدول )87(: مطابقات من الرصيد االفتتاحي إىل الرصيد الختامي لمخصص الخسارة بناء عىل فئات العمالء 

100 الجدول )88(: الحساسية للتغيير يف معدالت األرباح كما يف 31 ديسمبر 2018م 

101 الجدول )89(: تعرض الشركة لمخاطر معدالت األرباح كما يف 31 ديسمبر 2018م 

102 الجدول )90(: الموجودات والمطلوبات وفقا للتاريخ المتوقع الستردادها أو تسويتها للعام المالي المنتهي يف 31 ديسمبر 2018م 

103 الجدول )91(: قوائم الدخل المراجعة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر و2016م و2017م 2018م 

106 الجدول )92(: المحفظة المباعة مع البنك السعودي لإلستثمار يف 28 يونيو 2016م 



106 الجدول )93(: المحفظة المباعة مع الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري يف 11 مايو 2018م 

106 الجدول )94(: قيمة المحفظة المباعة كما يف 31 ديسمبر 2018م 

108 الجدول )95(: إجمالي الذمم المدينة المتقادمة بعد خصم العائد الغير المكتسب كما يف 31 ديسمبر 2018م 

109 الجدول )96(: اإليرادات بحسب العقود للسنوات المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

111 الجدول )97(: صافي األتعاب والعموالت كما يف 31 ديسمبر و2016م و2017م و2018م 

112 الجدول )98(: اإليرادات بحسب قطاع األعمال كما يف 31 ديسمبر و2016م و2017م و2018م 

113 الجدول )99(: إيرادات قطاع األفراد بحسب الفروع كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

113 الجدول )100(: تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

114 الجدول )101(: المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر2016م و2017م و2018م 

116 الجدول )102(: مصاريف البيع والتسويق للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

117 الجدول )103(: صافي خسارة / ربح للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

118 الجدول )104(: قائمة المركز المالي المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

119 الجدول )105(: الموجودات كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

119 الجدول )106(: أرصدة لدى البنوك ونقد يف الصندوق كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

120 الجدول )107(: مدينو عقود مرابحة، صافي كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

120 الجدول )108(: مدينو عقود مرابحة بحسب قطاع األعمال، صافي كما يف 31 ديسمبر2016م و2017م و2018م 

121 الجدول )109(: حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود المرابحة كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

121 الجدول )110(: استحقاق عقود المرابحة كما يف 31 ديسمبر 2018م 

121 الجدول )111(: مدينو عقود إجارة، صافي كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

122 الجدول )112(: مدينو عقود إجارة بحسب قطاع األعمال، صافي كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

122 الجدول )113(: حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود اإلجارة كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

123 الجدول )114(: استحقاق عقود إجارة كما يف 31 ديسمبر 2018م 

123 الجدول )115(: مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة، صافي كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

123 الجدول )116(: حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

124 الجدول )117(: استحقاق عقود إجارة موصوفة يف الذمة كما يف 31 ديسمبر 2018م 

124 الجدول )118(: الذمم المتقادمة كما يف 31 ديسمبر 2016م، 2017م و2018م 

124 الجدول )119(: العقود يف المحفظة المباعة كما يف 11 مايو 2018م )تاريخ بيع المحفظة( و31 ديسمبر 2018م 

125 الجدول )120(: حركة االستثمارات المتاحة للبيع واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

125 الجدول )121(: حركة مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

127 الجدول )122(: اإلستثمارات يف مشروعات مشتركة كما يف 31 ديسمبر 2018م 

127 الجدول )123(: اإلستثمارات يف مشروعات مشتركة كما يف 31 ديسمبر 2017م 

127 الجدول )124(: ممتلكات ومعدات كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

129 الجدول )125(: إجمالي المطلوبات كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

129 الجدول )126(: مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

131 الجدول )127(: مبالغ إتفاقية تسوية الزكاة عن األعوام 2013م 2018-م 

131 الجدول )128(: مبالغ تسوية لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبة عن األعوام 2007م 2012-م 

131 الجدول )129(: القروض البنكية كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

131 الجدول )130(: القروض البنكية لكل بنك كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

131 الجدول )131(: تسديد القروض كما يف 31 ديسمبر 2018م 

132 الجدول )132(: تفاصيل قروض الشركة كما يف 31 ديسمبر 2018م 

134 الجدول )133(: الحركة يف القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة يف بداية السنة كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

134 الجدول )134(: حقوق المساهمين المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

135 الجدول )135(: قائمة التدفق النقدي المراجعة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

136 الجدول )136(: دفعات اإليجار المستقبلية غير القابلة لإللغاء عىل لشركة 

137 الجدول )137(: قوائم الدخل المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م 

139 الجدول )138(: إجمالي الذمم المدينة المتقادمة بعد خصم العائد الغير المكتسب كما يف 30 يونيو 2019م 

140 الجدول )139(: اإليرادات بحسب العقود لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م 



141 الجدول )140(: صافي األتعاب والعموالت لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م 

142 الجدول )141(: المحفظة المباعة مع الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري يف 7 مارس 2019م 

142 الجدول )142(: قيمة المحافظ المباعة كما يف 30 يونيو 2019م 

142 الجدول )143(: اإليرادات بحسب قطاع األعمال لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م 

143 الجدول )144(: إيرادات قطاع األفراد بحسب الفروع لفترة الستة أشهر كما يف 30 يونيو 2018م و2019م 

144 الجدول )145(: تكاليف اقتراض لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يوينو 2018م و2019م 

145 الجدول )146(: المصاريف العمومية واإلدارية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م 

146 الجدول )147(: مصاريف البيع والتسويق لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م 

147 الجدول )148(: صافي خسارة / ربح للفترة المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م 

148 الجدول )149(: قائمة المركز المالي المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

149 الجدول )150(: الموجودات كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

149 الجدول )151(: نقد وما يف حكمه كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

149 الجدول )152(: مدينو عقود مرابحة، صافي كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

150 الجدول )153(: مدينو عقود مرابحة بحسب قطاع األعمال، صافي كما يف 31 ديسمبر2018م و30 يونيو 2019م 

150 الجدول )154(: حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود المرابحة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

150 الجدول )155(: استحقاق عقود المرابحة كما يف 30 يونيو 2019م 

151 الجدول )156(: مدينو عقود إجارة، صافي كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

151 الجدول )157(: مدينو عقود إجارة بحسب قطاع األعمال، صافي كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

151 الجدول )158(: حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود اإلجارة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

152 الجدول )159(: استحقاق عقود إجارة كما يف 30 يونيو 2019م 

152 الجدول )160(: مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة، صافي كما يف 31 ديسمبر2018م و30 يونيو 2019م 

152 الجدول )161(: حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

152 الجدول )162(: استحقاق عقود إجارة موصوفة يف الذمة كما يف 30 يونيو 2019م 

153 الجدول )163(: الذمم المتقادمة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

153 الجدول )164(: العقود يف المحفظة المباعة كما يف 11 مايو 2018م و7 مارس 2019م )تاريخ بيع المحفظة( 

153 الجدول )165(: حركة االستثمارات المتاحة للبيع واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

154 الجدول )166(: حركة المدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

155 الجدول )167(: اإلستثمارات يف مشروعات مشتركة كما يف 31 ديسمبر 2018م 

155 الجدول )168(: اإلستثمارات يف مشروعات مشتركة كما يف 30 يونيو 2019م 

156 الجدول )169(: ممتلكات ومعدات كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

157 الجدول )170(: إجمالي المطلوبات كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

158 الجدول )171(: ذمم دائنة ومستحقات أخرى كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

159 الجدول )172(: مبالغ تسوية لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبة عن األعوام 2007م – 2018م 

159 الجدول )173(: القروض البنكية كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

159 الجدول )174(: القروض البنكية لكل بنك كما يف 30 يونيو 2019م 

160 الجدول )175(: تفاصيل قروض الشركة كما يف 30 يونيو 2019م 

161 الجدول )176(: الحركة يف القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة يف بداية السنة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

162 الجدول )177(: حقوق المساهمين المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

162 الجدول )178(: قائمة التدفق النقدي المراجعة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م 

165 الجدول )179(: األرباح المعلنة والموزعة يف السنوات 2016م و2017م و2018م و2019م 

167 الجدول )180(: رسملة رأس مال الشركة والمديونية 

172 الجدول )181(: هيكل ملكية الشركة 

173 الجدول )182(: الشركات التابعة واستثمارات الشركة 

174 الجدول )183(: هيكل الملكية للشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي 

175 الجدول )184(: التراخيص والموافقات األساسية كما يف 2019/07/31م 

176 الجدول )185(: نماذج اتفاقيات التمويل العقاري الرئيسية المعتمدة من الشركة 

181 الجدول )186(: ملخص اتفاقيات التمويل العقاري مع عمالء الشركة الرئيسيين كما يف 2019/07/31م 



دليل األشكال
33 الشكل رقم 1: رسم بياني يوضح هيكل الشركة وشركتها التابعة 

46 الشكل رقم 2: الهيكل التنظيمي لشركة أمالك العالمية للتمويل العقاري 

فهرسة القوائم المالية
ق - 1 القوائم المالية األولية المختصرة )غير المراجعة( لفترة الثالثة أشهر المنتهية يف 31 مارس 2020م 

ق - 22 القوائم المالية للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2019م 

ق - 82 القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية يف 31 يونيو 2019م 

ق - 105 القوائم المالية للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2018م 

ق - 163 القوائم المالية للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2017م 

ق - 214 القوائم المالية للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م 

187 الجدول )187(: ملخص اتفاقيات بيع المحافظ التمويلية 

189 الجدول )188(: حالة نقل صكوك المحافظ المباعة كما بتاريخ 2019/06/30م 

190 الجدول )189(: ملخص اتفاقيات الشراكات االستثمارية كما بتاريخ 2019/07/31م 

190 الجدول )190(: ملخص اتفاقيات تمويل الشركة واتفاقيات التحوط المرتبطة بها كما يف 2019/07/31م 

195 الجدول )191(: ملخص ألهم اتفاقيات الترخيص وتوريد تقنية المعلومات التي أبرمتها الشركة 

197 الجدول )192(: ملخص ألهم االتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع األطراف ذوي العالقة كما يف 2019/07/31م 

198 الجدول )193(: ملخص ألهم اتفاقيات اإليجار التي أبرمتها الشركة كما يف 2019/07/31م 

199 الجدول )194(: ملخص وثائق تأمين الشركة كما يف 2019/07/31م 

199 الجدول )195(: ملخص العالمات التجارية 

200 الجدول )196(: تفاصيل مالحظات ومخالفات مؤسسة النقد 

201 الجدول )197(: ملخص تطورات التسوية كما يف 2019/06/30م 

202 الجدول )198(: مبالغ تسوية لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبة عن األعوام 2007م 2018-م 

202 الجدول )199(: ضريبة القيمة المضافة عىل عمليات التمويل العقاري والغرامات المتعلقة 

203 الجدول )200(: ملخص الدعاوى القائمة ضد الشركة كما يف 2019/07/31م 

204 الجدول )201(: ملخص الدعاوى القائمة المرفوعة من قبل الشركة كما يف 2019/07/31م 

206 الجدول )202(: ملخص معلومات العمالء المتعثرين كما يف 2019/07/31م 



1

التعريفات والمصطلحات 11

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي تم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائعين ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالطرح.اتفاقية التعهد بالتغطية

منتج تمويلي مصمم لتمويل العمالء الراغبين بشراء عقار من طرف ثالث، حيث تقوم الشركة بشراء العقار من مالكه ثم بيعه عىل العميل المرابحة
بقيمة  ورهنه  العميل  باسم  الصك  تسجيل  يتم  المرابحة،  عقد  بموجب  التمويل  فترة  طوال  وثابت  معلوم  ربح  بهامش  أقساط  مقابل 
التمويل لصالح الشركة وذلك كضمان لسداد العميل لألقساط التمويلية، وعند االنتهاء من سداد كامل األقساط التمويلية تتم إزالة الرهن 

من الصك.

منتج تمويلي مصمم لتمويل العمالء الراغبين بشراء عقارات من طرف ثالث، حيث تقوم الشركة بشراء العقار من مالك العقار )طرف ثالث( اإلجارة
وتسجيل صك الملكية باسم الشركة )الممول( ثم تأجيره عىل العميل )المقترض( لمدة معينة مقابل دفعات إيجاريه مع وعد العميل بالهبة 
يف نهاية الفترة اإليجارية بموجب عقد االجارة مع الوعد بالهبة، وفي نهاية المدة اإليجارية وبعد استيفاء كامل الدفعات اإليجارية يتم نقل 

ملكية العقار وإفراغ الصك للعميل كهبه للعميل مقابل وفائه بسداد األجرة المستحقة.

منتج تمويلي مصمم لتمويل العقارات قيد االنشاء أو وحدات البيع عىل الخارطة حيث يتم شراء العقار من المالك )المطور ( عىل دفعات اإلجارة الموصوفة بالذمة
مرتبطة بالمراحل االنشائية ونسبة االنجاز يف البناء، وتأجيره عىل العميل اجارة موصوفة بالذمة مع الوعد بالهبة يف نهاية المدة اإليجارية، 
يتم إفراغ صك الوحدة العقارية باسم الشركة بعد اخر دفعة من دفعات شراء الوحدة وذلك عند اكتمال العقار وصدور الصك، يقوم العميل 
الدفعات  للوحدة ويستمر بسداد  عند تسلمه  إيجاريه مقدمة  وتعتبر كدفعة  للوحدة  استالمه  قبل  ما  التمويل  فترة  عربون خالل  بدفع 
اإليجارية وذلك حتى نهاية الفترة اإليجارية المتفق عليها، عىل أن يتم نقل ملكية العقار وإفراغ الصك للعميل كهبه مقابل وفائه بسداد 

األجرة المستحقة .

المطور عن طريق االستصناع تمويل  يتم  العقاريين حيث  للمطورين  الخارطة  البيع عىل  العقارية ومشاريع  المشاريع  لتمويل  تمويلي مصمم  منتج 
قيام الشركة بشراء الوحدات العقارية تحت االنشاء من المطور وتأجيرها عليه إجارة موصوفة بالذمة مع الوعد بالهبة، يتم تسجيل صك 
المشروع باسم الشركة كضمان لسداد االلتزامات المالية والدفعات االيجارية من المطور، وعند سداد المطور كافة الدفعات اإليجارية يتم 

نقل ملكية العقار للمطور وصك ملكية الوحدة العقارية عن طريق الهبة.

عقود دون حق الرجوع أو عقد دون 
حق رجوع

عقد يتحمل فيه المقرض أو مشتري المحفظة مخاطر عدم السداد من قبل العمالء المقترضين. ويتحمل المقرض أو مشتري المحفظة 
هذه المخاطر بشكل مباشر، وال يمكنه المطالبة بالسداد أو االستحواذ عىل األصول ألي طرف غير محدد يف عقد القرض أو بائع المحفظة 

أو الشركة.

الشركات المحلية واألشخاص الطبيعيين أصحاب المالءة المالية.العمالء من الشركات

الالزمة من العمالء من األفراد الموافقات  المقيمين يف حال حصولهم عىل  المواطنين وأيضا  الطبيعيين، ويسمح للشركة تمويل األشخاص من  األشخاص 
الجهات ذو العالقة.

SIBOR سعر الفائدة بين البنوك السعودية.سايبور او

SIBOR+ سعر الفائدة بين البنوك السعودية باإلضافة إىل هامش ربح الجهة الممولة او البنوك.سايبور+ او

قيمة القرض إىل قيمة األصل أو 
)LTV( أو "Loan to Value"

هي نسبة مستخدمة من قبل البنوك وشركات التمويل لتمثيل حد نسبة التمويل من قيمة قيمة األصل العقاري الممول. ويتم حسابها 
من خالل قسمة مبلغ التمويل عىل قيمة األصل العقاري الممول.

نسبة الفائدة التي تبقى ثابتة طيلة فترة التمويل.الفائدة الثابتة

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

أرباح حسابات عمالء متعثرين، تسجل بالصافي من مستحقات التمويل يف قائمة المركز المالي بدال من قائمة الدخل للحد من المخاطرة الربح المعلق
المتعلقة بالتحصيل، وعند سداد االقساط المستحقة يتم تسجيل االرباح المعلقة يف ايرادات الفترة التي تم فيها السداد يف قائمة الدخل.

 Profit( مقايضات معدل الربح او
)Rate Swaps

واحد من  تدفق  تبادل  فيه  يتم  بين طرفين مقابلين  اتفاقية  الفائدة وهي  أسعار معدالت  التقلب يف  للتحوط ضد  مالي إسالمي  مشتق 
مدفوعات التمويل المستقبلية بأخرى بناًء عىل مبلغ أساسي محدد. عادًة ما تتضمن مبادالت سعر الفائدة )سايبور( تبادل سعر فائدة 
ثابت بسعر )أو معدل( متغير، أو العكس، وذلك لتقليل أو زيادة التعرض للتقلبات يف أسعار الفائدة أو للحصول عىل سعر فائدة أقل بشكل 

هامشي مما كان ممكًنا بدون المبادلة.

نظام العمليات األساسي للشركة 
T24

النظام المصرفي األساسي، والذي يحتوي عىل قاعدة بيانات العمالء وبيانات عمليات المرابحة واالجارة ومنتجات الشركة االخرى لإلفراد 
والشركات.

SBM خوادم البيانات والنظام لمعالجة بيانات الشركة وكذلك صيانة الخوادم.منصة

إجمالي الناتج المحلي )وهو أشمل مقياس كمي إلجمالي النشاط االقتصادي يف الدولة، ويمثل القيمة النقدية لجميع البضائع والخدمات إجمالي الناتج المحلي
المنتجة داخل الحدود الجغرافية للدولة عىل مدى فترة زمنية معينة(.

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يمثل مقياسًا لمتوسط دخل الفرد يف دولة ما )ويتم حسابه بقسمة إجمالي الناتج المحلي إجمالي الناتج المحلي للفرد
عىل عدد السكان(.

إدارة الشركة.اإلدارة

إدراج األوراق المالية يف السوق سواء يف السوق الرئيسية أو السوق الموازية، أواإلدراج

حيث يسمح سياق النص بذلك تقديم طلب إىل السوق إلدراج األوراق المالية.

استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الجهات المشاركة لتسجيل طلباتهم يف أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر. ويشمل هذا استمارة الطلب
المصطلح )حسب الحال( استمارة الطلب اإللحاقي عند تغيير النطاق السعري.

تسعون مليون وستمائة ألف )90,600,000( سهم يف الشركة والمدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية األسهم
للسهم الواحد.

سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين ألف )27,180,000( سهم عادي يف الشركة.أسهم الطرح
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أعضاء مجلس إدارة الشركة.أعضاء المجلس

الزوج والزوجة واألوالد القصر.األقارب او عائلة الفرد

أمين سر مجلس اإلدارة.أمين السر

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

السوق التي ُتتداول فيها األسهم الُمسجلة والمطروحة بموجب.السوق الرئيسية

الباب الرابع من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

صحيفة أم القرى وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.الجريدة الرسمية

الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمنعقدة وفقا للنظام األساسي.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والمنعقدة وفقا للنظام األساسي.الجمعية العامة غير العادية

األشخاص غير المذكورين أدناه:الجمهور
تابعي المصدر 11

المساهمين الكبار يف المصدر 12

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر 13

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر 14

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار يف المصدر 15

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم يف )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله 16

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم يف )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله 17

األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين )%5( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها. 18

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤها يف الصفحة )ز( من هذه النشرة.الجهات المستلمة

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص 
األسهم يف االكتتابات األولية

بتاريخ   2016-94-2 رقم  الهيئة  مجلس  قرار  عىل  بناء  الصادرة  األولية  االكتتابات  يف  األسهم  وتخصيص  األوامر  سجل  بناء  تعليمات 
1437/10/15هـ )الموافق 2016/07/20م( وتعديالته الصادرة بناء عىل قرار مجلس الهيئة رقم3-102-2019 وتاريخ 1441/01/18هـ 

)الموافق 2019/09/17م(.

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

الرئيس التنفيذي للشركة.الرئيس التنفيذي

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.نظام تداول

رئيس مجلس إدارة الشركة.رئيس المجلس

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال أو ر.س.

)16( ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

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

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

شخص مرخص له من قبل الهيئة للقيام بأعمال األوراق المالية.شخص مرخص له

شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري بموجب السجل التجاري رقم 1010234356 وتاريخ 1428/05/27هـ )الموافق 2007/06/13م(.الشركة

هي شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري.الشركة التابعة

تقتصر استثمارات الشركة حاليًا يف الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي )شركة سعودية مساهمة مقفلة(. والمشاريع استثمارات الشركة
المشتركة واستثمار الشركة يف صندوق برج سرايا.

استثمارات الشركة يف مشروعات 
مشتركة

تمثل عدد من االستثمارات يف مشروعات عقارية سكنية من خالل عدة شراكات مع مجموعة من المطورين العقاريين يف المملكة.

تمثل استثمارات الشركة بالقيمة العادلة يف 120 وحدة من صندوق برج السرايا للتطوير العقاري.استثمارات الشركة بالقيمة العادلة

يمثل صندوق تطوير عقاري مقفل يتم إدارته من قبل اإلستثمار كابيتال بال تاريخ استحقاق، ويتم تقييمه كل ستة أشهر.صندوق برج سرايا للتطوير العقاري

الطرح العام األولي ألسهم الطرح.الطرح
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الهيئة طرف ذو عالقة لوائح  يف  المستخدمة  المصطلحات  قائمة  وبموجب  النشرة  هذه  يف  عالقة"  ذوي  "أطراف  أو  عالقة"  ذو  "طرف  مصطلح  يشمل 
وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 4-11-2004 وتاريخ 1425/8/20هـ )الموافق 2004/10/4م( والمعدلة بقرار 

مجلس الهيئة رقم 1-7-2018 وتاريخ 1439/5/1هـ )الموافق 2018/1/18م(، عىل ما يلي:
تابعي المصدر. 11

المساهمين الكبار يف المصدر 12

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين يف المصدر 13

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر 14

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار يف المصدر 15

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم يف )1 و2 و3 و4 و5( أعاله 16

أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه يف )1 و2 و3 و4 و5 و6( أعاله. 17

وألغراض الفقرة )7( يقصد بـ "السيطرة" القدرة عىل التأثير عىل أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردًا أو مجتمعًا 
مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: )أ( امتالك نسبة تساوي %30 أو أكثر من حقوق التصويت يف الشركة. )ب( حق تعيين %30 أو 

أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري، وتفسر كلمة "المسيطر" وفقًا لذلك.

وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين الفئات المشاركة أو الجهات المشاركة
والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية. وهي الفئات التي يحق لها المشاركة يف عملية بناء سجل األوامر وهي:

الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر يف األوراق المالية المدرجة يف السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق  أ- 
تتيح لها بذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها يف الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص 

األسهم يف االكتتابات األولية.

األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بالتعامل يف األوراق المالية بصفة أصيل، مع االلتزام باألحكام المنصوص عليها يف قواعد  ب- 
الكفاية المالية عند تقديم استمارة الطلب.

عمالء شخص مرخص له من قبل الهيئة يف ممارسة أعمال اإلدارة وفقًا لألحكام والقيود المنصوص عليها يف تعليمات بناء سجل  ج- 
األوامر وتخصيص األسهم يف االكتتابات األولية.

األشخاص  ذلك  ويشمل  اإليداع،  مركز  لدى  وحساب  المملكة  يف  استثماري  حساب  فتح  لهم  يجوز  الذين  االعتباريين  األشخاص  د- 
الشركات  المصدر، مع مراعاة ضوابط استثمار  التي ستدرج فيها أسهم  السوق  الذين يجوز لهم االستثمار يف  االعتباريين األجانب 
المدرجة يف األوراق المالية المدرجة يف السوق المنصوص عليها يف تعميم الهيئة رقم )05158/6( وتاريخ 1435/8/11هـ )الموافق 

2014/6/9م( الصادر بناء عىل قرار مجلس الهيئة رقم )9 - 28 – 2014( وتاريخ 1435/7/20هـ )الموافق 2014/5/19م(.

الجهات الحكومية، وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع. ه- 

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة. و- 

الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك. ز- 

أي طلب يقدم إىل الهيئة لتسجيل و/أو طرح أوراق مالية من أي نوع.طلب تسجيل وطرح

يشمل أعضاء مجلس إدارة الشركة.عضو مجلس اإلدارة

الفترة التي تبدأ من يوم 1441/11/11هـ )الموافق 2020/07/02م(، وتستمر لمدة 4 أيام شاملة آخر يوم إغالق االكتتاب، وتنتهي بنهاية فترة الطرح لألفراد
يوم 1441/11/14هـ )الموافق 2020/07/05م(.

الفترة التي يخضع كبار المساهمين خاللها لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة يف السوق، بحيث ال فترة الحظر
يجوز لهم التصرف يف أسهمهم خالل هذه الفترة.

ديسمبر القوائم المالية  31 المنتهية يف  المالية  للسنة  للشركة  المراجعة  المالية  القوائم  وإن  السعودي،  بالريال  الشركة  التي تصدرها  المالية  القوائم 
2016م واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إدراجها يف أجزاء أخرى من هذه النشرة قد تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
التنفيذية لنظام  71 من الالئحة  المالية )IFRS( الصادرة من قبل مجلس المحاسبة الدولية )IASB( وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 
مراقبة شركات التمويل والتي تم مراجعتها من قبل المحاسب القانوني للشركة "إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(". وإن 
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م و2018م وفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 
يونيو 2019م، واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إدراجها يف أجزاء أخرى من هذه النشرة قد تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية للتقرير 
المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تم مراجعتها من قبل المحاسب القانوني للشركة "كي بي ام جي الفوزان 

وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون(".

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس الهيئة رقم )3-123-2017( بتاريخ 1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بقرار قواعد اإلدراج
مجلس الهيئة رقم )1-104-2019( بتاريخ )1441/02/01هـ( الموافق )2019/09/30م(.

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة

3-123-2017 وتاريخ  القرار رقم  المالية بموجب  السوق  الصادرة عن مجلس هيئة  المستمرة  المالية وااللتزامات  األوراق  قواعد طرح 
1424/6/2هـ،  وتاريخ   30 م/  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  عىل  بناًء  2017/12/27م(  )الموافق  1439/4/9هـ 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم –1-104-2019 وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(.

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 8-16-2017 بتاريخ 1438/5/16هـ )الموافق 2017/02/13م( الئحة حوكمة الشركات
والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 3-57-2019 وتاريخ 1440/9/15هـ )الموافق 2019/5/20م( وما يرد عليها من تعديالت.

2006/12/24م( الئحة صناديق االستثمار )الموافق  1427/12/3هـ  وتاريخ   )2006-219-1( رقم  القرار  بموجب  الهيئة  عن  الصادرة  االستثمار  الئحة صناديق 
والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-61-2016( وتاريخ 1434/08/16هـ )الموافق 2016/05/23م(.

لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، ولجنة إدارة المخاطر يف الشركة.اللجان

شركة األهلي المالية )"األهلي كابيتال"(.متعهد التغطية

المؤسسات المكتتبة والمكتتبون األفراد.المتقدمون بطلبات االكتتاب

مجلس إدارة الشركة.المجلس أو مجلس اإلدارة
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أعضاء اإلدارة العليا للشركة، كما هو محدد يف الجدول رقم )64( "أعضاء اإلدارة التنفيذية".كبار التنفيذيين

"إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(" للقوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م.المحاسب القانوني

"كي بي ام جي الفوزان وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون( " القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 
ديسمبر 2017م و2018م وفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

شركة األهلي المالية )"األهلي كابيتال"(.مدير االكتتاب

شركة األهلي المالية )"األهلي كابيتال"(.مدير سجل اكتتاب المؤسسات

حملة األسهم يف أي وقت.المساهمون

كل شخص يملك )%5( أو أكثر من أسهم الشركة.كبار المساهمين

الطرح المساهمون البائعون الشركة قبل  المباشرة يف  الملكية  "هيكل   )50( رقم  الجدول  ترد أسماؤهم ونسب ملكيتهم يف  والتي  الشركة  المساهمون يف 
وبعده" والذين سيبيعون جزءا من أسهمهم يف الطرح.

المدرجة لالستثمار يف المستثمر األجنبي المؤهل المالية  المؤهلة يف األوراق  المالية األجنبية  المؤسسات  المنظمة الستثمار  للقواعد  مستثمر أجنبي مؤهل وفقًا 
األوراق المالية المدرجة. ويتم تقديم طلب التأهيل إىل شخص مرخص له ليقوم بتقييم الطلب وقبوله وفقًا للقواعد المنظمة الستثمار 

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة يف األوراق المالية المدرجة.

شــركة البصائر العربية المحدودة.مستشار دراسة السوق والقطاع

مكتب لؤي بن محمد العكاس للمحاماة واالستشارات القانونية بالتعاون مع فنسن وإلكنز ال ال بي.المستشار القانوني

شركة األهلي المالية )"األهلي كابيتال"(.المستشار المالي

مستشارو الشركة فيما يتعلق باالكتتاب والذين تظهر أسماؤهم يف الصفحة )هـ( من هذه النشرة.المستشارون

الشركة.المصدر

)SOCPA(.)SOCPA( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين

)IFRS( الهيئة معايير المحاسبة الدولية قبل  من  المعتمدة  الدولية  المحاسبة  معايير  وتتمثل  الدولية.  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  الصادرة  الدولية  المحاسبة  معايير 
السعودية للمحاسبين القانونين بمعايير المحاسبة الدولية باإلضافة إىل بعض المتطلبات واإلفصاحات التي تم إضافتها إىل بعض المعايير 
المعايير واإلصدارات  اإلصدارات  المعايير  األخرى. وتتضمن هذه  والمعايير واإلصدارات  القانونين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من قبل 
الدولية،  المحاسبة  معايير  يف  المشمولة  غير  بالمسائل  يتعلق  فيما  القانونين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  قبل  من  المعتمدة  الفنية 

كالمسائل المتعلقة بالزكاة.

تشمل المكتتبين األفراد والمؤسسات المكتتبة.المكتتبين

وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما يف ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير المكتتبين األفراد
سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي 
شخص طبيعي غير سعودي مقيم يملك حسابًا استثماريًا لدى شخص مرخص له، باإلضافة إىل المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية 

الطبيعية.

المملكة العربية السعودية.المملكة

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية يف المملكة العربية السعودية.

البنوك وشركات الخدمات المالية.المؤسسات المالية

مؤسسة النقد العربي السعودي.مؤسسة النقد أو ساما

وااللتزامات نشرة اإلصدار أو النشرة المالية  األوراق  طرح  وقواعد  النظام  بموجب  الموازية  السوق  يف  طرحًا  أو  عامًا  طرحًا  مالية  أوراق  لطرح  المطلوبة  الوثيقة 
المستمرة.

النظام األساسي للشركة والموافق عليه من قبل الجمعية العامة للشركة.النظام األساسي

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(، وما يطرأ عليه من تعديالت.نظام السوق المالية أو النظام

نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( بتاريخ 1437/1/28هـ )الموافق 2015/11/11م(.نظام الشركات

وما يطرأ عليه من تعديالت.

نظام التمويل العقاري والئحته 
التنفيذية

المالية رقم  الصادرة بقرار وزير  التنفيذية  1433/8/13هـ، والئحته  الملكي رقم م/50 وتاريخ  بالمرسوم  الصادر  العقاري  التمويل  نظام 
1229 وتاريخ 1434/4/10هـ.

نظام مراقبة شركات التمويل والئحته 
التنفيذية

محافظ  بقرار  الصادرة  التنفيذية  والئحته  1433/8/13هـ،  وتاريخ  م/51  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  التمويل  شركات  مراقبة  نظام 
مؤسسة النقد رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ.

هي لجنة الفصل يف المخالفات والمنازعات التمويلية حسب المرسوم الملكي رقم )م/51( بتاريخ 1433/8/13هـ )الموافق 2012/7/3م(. لجنة المخالفات والمنازعات التمويلية
التمويل وأحكام نظام  الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات  المخالفات والمنازعات والدعاوى  الفصل يف  واللجنة مختصة يف 

اإليجار التمويلي والئحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.

نموذج طلب االكتتاب يف األسهم المطروحة.نموذج طلب االكتتاب

هيئة السوق المالية يف المملكة العربية السعودية.الهيئة
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وزارة التجارة واالستثمار يف المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة واالستثمار

وزارة العمل والتنمية االجتماعية يف المملكة العربية السعودية.وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أي يوم تكون فيها الجهات المستلمة عاملة يف المملكة )باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية(.يوم عمل
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عوامل المخاطرة 12

ينبغي عىل المستثمرين المحتملين دراسة عوامل المخاطرة المبينة أدناه وكافة المعلومات األخرى يف هذه النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري 
فيما يتعلق بأسهم الطرح. علمًا بأن المخاطر والشكوك الموضحة أدناه هي تلك التي تعتقد الشركة حاليًا أنها قد تؤثر عليها أو عىل أي استثمار يف أسهم 
الطرح. قد ال تشمل عوامل المخاطر الموضحة أدناه بالضرورة كافة المخاطر التي قد تؤثر عىل الشركة أو المرتبطة باالستثمار يف أسهم الطرح، بل من 
الممكن وجود مخاطر وشكوك أخرى غير معروفة ألعضاء مجلس اإلدارة يف الوقت الحالي، أو التي قد يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنها غير جوهرية 
حاليًا، وقد يكون من شأن حدوث أو تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك التأثير سلبًا وبشكل جوهري عىل أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وقد يؤدي النخفاض سعر أسهم الشركة وإضعاف قدرتها عىل توزيع أرباح للمساهمين وقد يؤدي لخسارة المستثمرين 

كامل استثمارهم أو جزء منه.

كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه عىل حد علمهم واعتقادهم ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما يف تاريخ هذه النشرة – بخالف ما ذكر يف 
هذا القسم – يمكنها أن تؤثر عىل قرارات المستثمرين باالستثمار يف أسهم الطرح. وعىل كافة المستثمرين المحتملين الراغبين باالستثمار يف أسهم 

الطرح تقييم مخاطر أسهم الشركة وطرحها بشكل عام والبيئة االقتصادية والتنظيمية التي تعمل الشركة فيها.

وال يكون االستثمار يف أسهم الطرح مالئمًا سوى للمستثمرين القادرين عىل تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار، ومن لديهم موارد كافية لتحمل أية 
خسارة ناشئة عنه. وينبغي عىل المستثمر المحتمل الذي لديه شكوك حول اإلجراءات التي عليه اتخاذها استشارة مستشار مالي مرخص له من قبل 

الهيئة بشأن االستثمار يف أسهم الطرح.

إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقًا لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع عىل الشركة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة  211

المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة 21111
يعتمد األداء المستقبلي للشركة عىل تحقيق أهداف استراتيجية الشركة لتطوير أعمالها طويلة األجل، كما أن قدرة الشركة عىل تحقيق استراتيجيتها 
تعتمد عىل قدرتها عىل تنويع مصادر التمويل والقطاعات المستهدفة ألعمالها، وتوسيع قاعدة العمالء من األفراد والشركات بما يف ذلك المؤسسات 
اإلسكان  وزارة  ببرامج  رئيسي  الحكومي ممثاًل بشكل  القطاع  الدخول يف شراكات مع  الحرة، وقدرتها عىل  األعمال  والمتوسطة وأصحاب  الصغيرة 
التمويلية وبرامج إعادة التمويل وقدرتها عىل االستفادة من التقنية والتسويق الفَعال لمنتجاتها وعالماتها التجارية. وقد ال تكون الشركة قادرة عىل 
تنفيذ خطة العمل لتحقيق هذه االستراتيجية، كما أن تحقيق أهداف تلك االستراتيجية قد يعتمد بشكل كبير عىل عوامل خارج إطار سيطرة الشركة 
وقد تتأثر بها ومن ذلك أداء االقتصاد العام وأسعار النفط وتكلفة التمويل وخطط وزارة اإلسكان وعوامل أخرى مشابهة. وستؤثر تلك العوامل بشكل 

سلبي عىل النجاح التجاري للشركة وعىل أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل 21112

المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل القائمة:أ- 

تعتمد الشركة يف أعمالها عىل الحصول عىل تمويالت بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة حيث لدى الشركة تسهيالت قائمة مع تسعة )9( بنوك تمنح 
الشركة القدرة عىل الحصول عىل تسهيالت ائتمانية بمبلغ إجمالي )3,652.5( مليون ريال وتبلغ إجمالي المبالغ المقترضة )2,027.0( مليون ريال كما 
يف 2019/06/30م )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم رقم )6-4-13( "قروض بنكية" والقسم رقم )6-9-12( "القروض"(. تلتزم الشركة 
المخاطر والتنازل  لتغطية أصول  المال  المالي وكفاية رأس  الرفع  بما يف ذلك ما يتعلق بمستوى  المالية  الشروط  االتفاقيات بجملة من  لتلك  طبقًا 
عن إيرادات عقود الشركة التمويلية كضمان لتسديد القروض المبرمة مع البنوك. كما تتضمن اتفاقيات التمويل القائمة بنود تلزم الشركة بالتنازل 
البنوك بصفة عامة بعض االشتراطات  .وتشترط  )%120( و)130%(  للقروض تتراوح بين  التمويلية مع عمالئها بنسبة تغطية  إيرادات عقودها  عن 
األخرى مثل التعهد بعدم رهن أو التنازل عن إيرادات العقود التمويلية مع عمالء الشركة ألي طرف آخر والتعهد باستبدال بعض العقود أو تغطية الفرق 
من حسابها يف حال تأخر اإليرادات من تلك العقود ألكثر من تسعين يومًا والتعهد بعدم بيع أو التنازل عن أصول الشركة. علمًا بأن الغرض من تلك 
اإلشتراطات هو التأكد من كون تلك العقود التمويلية مع عمالء الشركة مقبولة للبنوك المقرضة، وليست متعثرة وفي حال اإلخالل بتلك المتطلبات 
تتعهد الشركة باستبدال تلك العقود المتنازل عن إيراداتها للبنك بعقود أخرى. )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة الجدول رقم )]132[( "تفاصيل 
قروض الشركة كما يف 31 ديسمبر 2018م" يف القسم رقم )6-4-13( "قروض بنكية" والجدول رقم )]175[( "تفاصيل قروض الشركة كما يف 30 
يونيو 2019م" يف القسم رقم )6-9-12( "القروض"( ونظرًا لعدد عقود الشركة التمويلية وحجم مبالغ القروض، باإلضافة إىل تعدد عمليات بيع محافظ 
الشركة التمويلية، فإنه قد ينتج عن حجم تلك العمليات أخطاء بالتنازل عن بعض العقود بشكل متكرر وألكثر من بنك بالتزامن. وفي حال حدوث مثل 
هذا الخطأ فإن ذلك يعد إخالاًل ببنود االتفاقيات المعنية. كما أن تعثر عمالء الشركة والتي تنازلت الشركة عن إيرادات عقودهم لصالح تلك البنوك قد 
يؤثر سلبًا عىل قدرة الشركة يف االستمرار من االستفادة من التسهيالت البنكية وقد ينتج عنه مطالبة البنوك للشركة بدفع مبالغ القروض بشكل مبكر 
يف حال لم يتم تقديم عقود بديله كضمان. )لمزيد من التفاصيل فضاًل مراجعة القسم رقم )12-5-7( "اتفاقيات تمويل الشركة واتفاقيات التحوط 

المرتبطة بها كما يف 2019/07/31م" من هذه النشرة(.

باإلضافة إىل ذلك، تحتوي اتفاقيات التمويل عىل بنود تلزم الشركة بعدم تغيير ملكيتها أو شكلها القانوني بدون إخطار تلك البنوك أو أخذ موافقتهم بما 
يف ذلك بيع أسهم المساهمين يف طرح عام أو من خالل أعمال أخرى مثل زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.



7

كما تقدم الشركة بناًء عىل تلك االتفاقيات ضمانات أخرى متعلقة بدفع المستحقات واألقساط مثل تعديل نسب التغطية يف حال انخفاض قيمة 
اإليرادات المتنازل عنها أو عدم إنشاء أي رهن، أو امتياز، أو حق عىل أموال الشركة المنقولة، أو الثابتة المقدمة كضمان، أو تقديم سندات ألمر، أو إحتفاظ 
الشركة بمبالغ معينة يف حسابها لدى الجهة الممولة )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم رقم )12-5-7( "اتفاقيات تمويل الشركة واتفاقيات 

التحوط المرتبطة بها كما يف 2019/07/31م" من هذه النشرة(.

قد يقوم المقرضون )وذلك يف حال إخالل أو عدم إخالل الشركة بأي من تعهداتها والتزاماتها يف اتفاقيات تمويلها( بإنهاء االلتزامات الخاصة بتقديم 
التسهيالت والمطالبة بتسديد كافة المبالغ المستحقة فورًا أو اتخاذ كافة اإلجراءات الستيفاء حقوقها بناًء عىل اتفاقيات التمويل المعنية بما يف ذلك 
عىل سبيل المثال، دون حصر، التنفيذ القضائي عىل الضمانات المقدمة من الشركة بما يشمل تلك التي تتعلق بعقود تمويلها مع عمالئها أو قيام البنوك 
المقرضة بتعديل شروط اإلتفاقية أو تعليق أو تخفيض اتفاقية تسهيالت التمويل دون إشعار الشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري عىل أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وفي حال أخفقت الشركة يف تحقيق التدفقات النقدية الالزمة لسداد التزاماتها تجاه مقرضيها أو عدم قدرتها عىل إعادة جدولة قروضها، فإن ذلك سيؤثر 
بشكل سلبي وجوهري عىل سمعة الشركة االئتمانية وقدرتها عىل الحصول عىل تسهيالت ائتمانية مستقباًل باإلضافة إىل أنه سيؤثر بشكل سلبي 
وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية وقد ال تمتلك الشركة ما يكفي من األصول لتسديد المديونية مما 

يدفع الشركة نحو إعالن اإلفالس أو التصفية.

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة عىل الحصول عىل تمويل مستقبليب- 

أو تفرضها  المقرضين  المناسب تعتمد بشكل كبير عىل عوامل داخلية وخارجية متعددة قد يشترطها  التمويل  إن قدرة الشركة عىل الحصول عىل 
الظروف االقتصادية العامة.

فبخصوص ما يتعلق بالعوامل الداخلية للشركة فمن ذلك عىل سبيل المثال، ال الحصر، المركز المالي للشركة، وحجم الديون القائمة مقارنة بحجم 
أصولها وحقوق الملكية وهو ما يعرف بمستوى الرفع المالي، والتدفقات النقدية المتوقعة للشركة، ومركز الشركة االئتماني، ونتائج أعمال الشركة، 
ورغبة الجهات الممولة يف تمويل القطاعات التي تعمل بها الشركة، وقدرة الشركة عىل تقديم الضمانات الكافية للحصول عىل التسهيالت المطلوبة.

كما تعتمد قدرة الشركة عىل الحصول عىل التمويل عىل عوامل أخرى خارجية من ضمنها عىل سبيل المثال، ال الحصر، أسعار الفائدة السائدة وقت 
الحصول عىل التمويل، الوضع االقتصادي العام بما يف ذلك ما يتعلق بالتضخم والقدرة الشرائية لألفراد، وتوجهات أسعار العقار ونجاح البرامج الحكومية 
المتعلقة باإلسكان، ووضع األسواق المالية والسيولة النقدية المتوفرة لدى الجهات الممولة والبنوك التجارية وتوجهات مؤسسة النقد، وقد ال تتمكن 
تنفيذ  الشركة عىل  يؤثر جوهريًا عىل قدرة  ما  أو بشكل جزئي، وهو  بالكامل  المستقبلية  أعمالها  لتمويل  الالزم  التمويل  الحصول عىل  الشركة من 
استراتيجيتها وتحقيق أهدافها، كما أن حصول الشركة عىل التمويل الالزم ولكن بشروط غير تفضيلية أو بتكلفة أعىل من توقعات الشركة سيحد من 
عوائد األعمال ذات الصلة وتدفقاتها النقدية. وبناًء عىل ذلك، فإن عدم قدرة الشركة عىل الحصول عىل التمويل أو حصولها عليه ولكن بشروط غير 

مناسبة لها سيكون له تأثير سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر ارتفاع تكلفة التمويلج- 

تعتمد الشركة يف أعمالها عىل الحصول عىل التمويل، وهوامش الربح المتعلقة بالتمويل تعتمد بشكل كبير عىل توافر السيولة لدى المقرضين وأسعار 
الفائدة البنكية المرتبطة بمؤشر السايبور )SIBOR(، فعىل سبيل المثال فإن ترتيب قروض تمويل المرابحة تعتمد عىل أن يبنى هامش الربح عىل أساس 
التي  التمويل األخرى  للتمويل من أشكال  الممنوح للشركة مما قد ينتج عنه تكلفة أعىل  التمويل  تثبيت سعر السايبور لمدد طويلة تمتد إىل فترة 
تكون فيها أسعار السايبور )SIBOR( متغيرة طبقًا لألسعار السائدة بالقطاع المصرفي أو أعىل من أشكال التمويل األخرى التي تكون أسعار السايبور 

)SIBOR( مثبتة لفترات قصيرة.

باإلضافة إىل ذلك، فإن موجة االرتفاع يف أسعار الفائدة األمريكية والتي عادة ما تؤثر مباشرة عىل أسعار السايبور نظرًا الرتباط سعر صرف الريال 
بالدوالر والتوسع يف برنامج السندات والصكوك الحكومية والتي قد تتسبب يف ارتفاع أسعار الفائدة المحلية. إن ارتفاع تكلفة التمويل وعدم قدرة 
الشركة عىل توفير بدائل تمويلية مناسبة أو تمرير أثار االرتفاع إىل عمالئها من خالل منتجاتها التمويلية يؤثر بشكل سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالتنفيذ عىل الضمانات المقدمة من العمالء 21113
تتضمن عقود الشركة التمويلية مع عمالئها عىل بنود يقوم العمالء بناًء عليها بتقديم ضمانات لتغطية التزاماتهم يف سداد التمويل المقدم لهم من قبل 

الشركة ومن ذلك عىل سبيل المثال، ال الحصر، السندات ألمر والضمانات الشخصية.

تواجه الشركة بعض التحديات والمتعلقة بنظام التنفيذ فيما يخص التحصيل من خالل بيع ممتلكات المتعثرين يف المزاد العلني. فعىل سبيل المثال 
حاولت الشركة التنفيذ عىل ممتلكات أحد عمالئها من خالل بيع العقارات المرهونة يف المزاد العلني ولم يتم البيع وذلك بسبب عدم وصول المزاد لسعر 
تقييم العقار. والسبب يف ذلك هو ما ورد يف نظام التنفيذ والئحته المتعلقة بعدم جواز بيع العقار المنفذ عليه يف المزاد العلني بأقل من القيمة المقدرة 
إال برضا الدائن والمدين )الراهن(. كما أن نظام التنفيذ والئحته يوقف عملية البيع بالمزاد يف حال إقامة ثالثة مزادات ولم يصل أي من المزادات للقيمة 

المقدرة.
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وعليه، فإنه يف حال عدم قدرة الشركة التنفيذ عىل الضمانات المقدمة من العمالء أو يف حال أي تغيير يف األدوات النظامية الممنوحة لقضاة التنفيذ مثل 
الحجز أو إيقاف الخدمات أو منع السفر وغيرها يف سبيل التنفيذ عىل الضمانات المقدمة من قبل العمالء، فإن ذلك سيتسبب يف تأثير سلبي وجوهري 

عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتفسير المبادئ الشرعية المتعلقة بعقود اإلجارة والمرابحة قبل حصول الشركة عىل  21114
ترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري من مؤسسة النقد

الشركة. وتخضع جميع هذه  الشرعية يف  الهيئة  واعتماد  مراجعة  اإلسالمية من خالل  الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  تمويل  منتجات  الشركة  تقدم 
المنتجات لمراجعة وموافقة الهيئة الشرعية لدى الشركة. وتقوم الهيئة الشرعية بتفسير بنود عقود التمويل اإلسالمية مثل اإلجارة والمرابحة وفقا 
للقواعد والمبادئ المنهجية للشريعة اإلسالمية. وبينما تتفق مختلف المذاهب اإلسالمية عىل المنهجية العامة والمبادئ األساسية لتفسير القواعد 

الفقهية للمعامالت، إال أنهم قد يختلفون بشأن قواعد تفصيلية.

وهذا االختالف قد يتسبب يف تفسير بنود عقود التمويل مثل عقود اإلجارة من قبل المحاكم المعنية بشكل مغاير لتفسير اللجنة الشرعية يف الشركة 
بحيث قد يتسبب يف عدم حصول الشركة عىل العوائد المتفق عليها يف تلك العقود، وهو ما يؤثر بشكل سلبي عىل أعمال الشركة ونتائجها ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

فعىل سبيل المثال، يف إحدى قضايا الشركة ضد أحد عمالئها بمبلغ 92,478 ريال سعودي والذي تخلف فيها عن سداد أقساط اإليجار، وكانت الشركة 
قد نقلت ملكية العقار من العميل إليها كجزء من الضمانات المقدمة، حكمت المحكمة العامة بإبطال نقل الملكية حيث قضت بأن ذلك كان رهنا عىل 
قرض ربوي وبشكل عام فقد بنت المحكمة قرارها عىل عدة عوامل تشترك يف مجملها يف عدم اتساق بنود اإليجار المعني والعقود المتصلة بها بالعرف 
القضية رفضت األخذ بدفاع وحجة  العامة يف  المحكمة  أن  المحكمة. كما يجدر اإلشارة إىل  إيجار عقارات مماثلة طبقًا لتفسير  السائد فيما يخص 
الشركة بشأن عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر يف هذه القضية وأن االختصاص يف نظر مثل هذه المنازعات معقود حصرًا يف لجنة المخالفات 

والمنازعات التمويلية.

1439/3/10هـ  بتاريخ  والتمويلية  المصرفية  والمخالفات  المنازعات  لجنة  لدى  دعوى  بتقديم  الشركة  قامت  أعاله  القضية  يف  العميل  وبخصوص 
لمطالبة العميل بسداد األقساط المتأخرة والتي أبطلتها المحكمة العامة إال أن اللجنة قررت عدم اختصاصها والئيًا بنظر النزاع حيث أن الشركة حاصلة 
عىل ترخيص بممارسة نشاط )التمويل العقاري( بتاريخ الحق لتاريخ العقد مما يعني أن عقد التمويل محل النزاع لم ينشأ عن تطبيق أحكام نظام شركات 

التمويل لكون تاريخ العقد سابقًا لتاريخ حصول الشركة عىل الرخصة المشار إليها.

وفي قضية أخرى بتاريخ 1435/7/12هـ أبطلت المحكمة العامة التزام عميل الشركة بدفع أرباح يف عقد إيجاره والذي بناًء عليه قام العميل بنقل 
ملكية عقار يملكه للشركة وقيام العميل باستئجاره منها مقابل تمويل مالي حصل عليه العميل ويقوم بسداده للشركة عىل شكل أقساط إيجاريه. 
وقام العميل بالسداد المبكر ونقلت الشركة العقار باسم العميل إال أن العميل قام الحقًا برفع دعوى لدى المحكمة العامة مدعيًا أن الفرق يف القيمة 
المدفوعة للشركة مقارنة بقيمة البيع األصلية والتي قام بدفعها العميل تمثل دفعة ربوية وطالب المحكمة بإعادة الفرق يف المبلغ له. وبهذا الخصوص 

فقد اتفقت المحكمة مع دعوى العميل وقضت بقيام الشركة بدفع الفرق يف المبلغ المالي المدفوع للعميل عىل أساس أنها تمثل ربا.

كما أن المخاطرة تزداد يف المعامالت التي تتم من خالل شراء الشركة للعقار من العميل ومن ثم تأجيره عليه حيث أن المحكمة، كما جاء عىل ذكره 
يف القضية أعاله، قد تفسر ذلك عىل أن نقل الملكية من خالل شراء وبيع العقار إنما هو صوري للتحايل عىل قرض ربوي وليس لغرض تمويل العميل 

لشراء العقار الذي تم نقل ملكيته للشركة.

وحيث أن %97.2 من صافي قيمة محفظة الشركة التمويلية كما يف 2019/06/30م هي عقود إجارة وإجارة موصوفة يف الذمة حيث تمثل تقريبًا 
2,997.4 مليون ريال وأن عدد عقود اإلجارة القائمة والتي أبرمت قبل تاريخ حصول الشركة عىل ترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري يبلغ تقريبا 
مائة وخمسة وثالثون )135( عقد وتبلغ إجمالي المبالغ المقترضة طبقًا لهذه العقود تقريبًا 139.5 مليون ريال وهو ما يمثل تقريبًا نسبة )4.5%( 
من صافي محفظة الشركة التمويلية كما يف 2019/06/30م، ونظرًا لتفسير المحاكم العامة الذي قد يكون مغايرًا لنص العقود وكذلك قرار لجنة 
عىل  الشركة  حصول  تسبق  التي  بالعقود  المتعلقة  المنازعات  يف  النظر  يف  اختصاصها  بعدم  القاضي  والتمويلية  المصرفية  والمخالفات  المنازعات 
ترخيصها بمزاول تشاط التمويل العقاري، فإن ذلك يمثل مخاطرة عىل قدرة الشركة يف الحصول عىل حقوقها طبقًا للعقود المذكورة يف حال اإلخالل 
ببنود السداد من قبل عمالئها المعنيين. كما مثلت صافي عقود اإلجارة واإلجارة الموصوفة يف الذمة مانسبته %96.5 من صافي قيمة محفظة الشركة 

التمويلية بمبلغ 2,982.5 مليون ريال تقريبًا كما يف 2018/12/31م.

كما أن استمرار النزاع المتعلق باختصاص المحاكم العامة ولجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية يف النظر يف القضايا المتعلقة بعقود 
الشركة يشكل مخاطرة حيث أن المحاكم العامة قد يكون تفسيرها للعقود مخالفًا لنصوصها الظاهرة كما تم شرحة يف القضية المشار إليها أعاله 
باإلضافة إىل أن المحاكم العامة قد يعقد لها االختصاص األصيل يف النظر يف القضايا المتعلقة بالعقار طبقًا لنظام المرافعات الشرعية والتي قد تنشأ 
عن منازعات متعلقة بعين العقار مثل المنازعات المتعلقة بحدود العقار وإخالئه والمنازعات التي قد تنشأ بين الورثة والمتعلقة بعقار ممول من قبل 

الشركة.

وفي حال خسارة الشركة لمنازعات قضائية كما ذكر، فإن ذلك سيتسبب يف تأثير سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي 
وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بكفاية رأس المال وتعزيز تغطية المخاطر والنسب االحتياطية عىل رأس المال النظامي 21115
تخضع الشركة لألنظمة واللوائح والقواعد المطبقة من قبل مؤسسة النقد بما يف ذلك ما يتعلق بكفاية رأس المال وتعزيز تغطية المخاطر والنسب 
االحتياطية عىل رأس المال النظامي لتعزيز موقف رأس المال. وقد يتسبب االلتزام بتلك اللوائح والتعليمات يف زيادة تكلفة مزاولة أعمالها وقد تتعرض 
الشركة لعقوبات محتملة يف حال أخفقت يف االلتزام بتلك القواعد يف المستقبل، وفي حال حدوث تلك العقوبات ستتسبب بتأثير سلبي عىل أعمال 
والقواعد  واللوائح  السياسات  المستقبلية يف  بالتغيرات  الشركة  أعمال  تتأثر  وقد  المستقبلية.  وتوقعاتها  المالي  ووضعها  عملياتها  ونتائج  الشركة 

المطبقة عىل قطاع التمويل العقاري، مثل تلك التي تحد من النشاطات التي يمكن للشركة االشتراك فيها بما يف ذلك السياسات الحكومية األخرى.

المستقبل يف حال تكبدها لخسائر  الشركة إىل رأس مال إضافي يف  التمويل فقد تحتاج  للتعرض لمخاطر  المحددة  بالنسب  الشركة  نتيجة إللتزام 
غير متوقعة يف عملياتها. وقد ال تتوفر مصادر رأسمالية إضافية بشروط مناسبة أو عىل اإلطالق لاللتزام بمتطلبات قواعد الكفاية والمالءة المالية 
المتاح لالستخدام يف عمليات  المال  المتكبدة مما سيؤثر عىل رأس  الخسائر  لتقليل  الشركة  المال  المستقبلية وقد يتسبب ذلك يف تخفيض رأس 

الشركة مما يؤثر بشكل جوهري يف نتائج الشركة ومركزها المالي.

كما أنه إذا لم تتمكن الشركة من الحصول عىل أموال كافية للوفاء بالمتطلبات الرأسمالية من خالل ترتيبات التمويل فإن أي زيادة يف رأس مال الشركة 
)عن طريق إصدار أسهم جديدة( قد تقلل من نسبة ملكية المساهمين.

وقد يتسبب االلتزام بالتغييرات المذكورة يف تغيير طريقة الشركة ألداء أعمالها مما قد يكون له تأثير سلبي عىل األعمال والخدمات والمنتجات التي 
تقدمها الشركة وقيمة أصولها.

المخاطر المتعلقة برأس المال العامل 21116
لدى الشركة استراتيجيات إلدارة رأس المال العامل تركز عىل الحفاظ عىل توازن فعال لكل من الموجودات المتداولة )المستحقة خالل سنة أو أقل( 
والمطلوبات المتداولة )المستحقة خالل سنة أو أقل( وفق نسبة السيولة )Current Ratio(، مما يساهم يف مواجهة المخاطر المتعلقة برأس المال 

العامل. وتتضمن هذه االستراتيجيات الحفاظ عىل تدفق نقدي كاٍف للوفاء بالديون قصيرة األجل وسداد تكاليف تشغيلها.

وإن اعتماد الشركة عىل القروض لتمويل رأس المال العامل يحتوي عىل مخاطر يف العثور عىل شروط ائتمانية أسهل إذا أصبح المناخ االقتصادي أقل 
مواتاة، قد تواجه الشركة شروط ائتمانية أكثر صرامة أو يتم استبعادها من الحصول عىل القروض التي تشتد الحاجة إليها. وكذلك انخفاض قيمة 
ضمانات القروض، والتي يمكن أن تضر بوضعها االئتماني وبالتالي تزيد من صعوباتها يف الحصول عىل تمويل مما سيؤثـر سـلبًا علـى أعمـال الشـركة 

ووضعهـا المالي ونتائـج عملياتهـا.

المخاطر المتعلقة بالتغيير يف المعايير أو السياسات المحاسبية 21117
تم تطبيق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم )9( في 2018/01/01م مما أدى إلی زیادة المخصصات بمبلغ )37.9( ملیون ريال. وقد تم تسجيل األثر 
عن طريق خصم المبلغ من األرباح المبقاة وتم خصمها من إجمالي المحفظة التمويلية كما يف 2018/01/01م بمبلغ )88.0( مليون ريال سعودي، 
وكان إجمالي المخصص يف 2018/12/31م هو )87.9( مليون ريال مقارنة بمبلغ )50.2( مليون ريال يف 2017/12/31م. )لمزيد من المعلومات 
راجع القسم )6-1-3( "ملخص السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد"( وأي تغير يف المعايير أو السياسات المحاسبية )عىل سبيل المثال تطبيق 
المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم )16(( ستؤثـر علـى الشركة حيث سيجب عليها تعديل أنظمتها الداخلية والتـي ستؤثـر علـى خطـة أعمالهـا، وفي 
حال عدم إلتزام الشركة بالتغير يف السياسات المحاسبية سيؤدي إىل تطبيق الجزاءات عليها من الجهات الرقابية )مثل مؤسسة النقد العربي السعودي 

وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار( مما سيؤثـر سـلبًا علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالي ونتائـج عملياتهـا.

المخاطر المرتبطة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة 21118
المساهمين  وكبار  وأقاربهم  التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  كأعضاء  عالقة  ذوي  أطراف  مع  االعتيادية  أعمالها  سياق  يف  الشركة  تتعامل 
وشركاتهم الشقيقة والتابعة، وتتعلق هذه التعامالت واألرصدة بشكل أساسي بتقديم تسهيالت ائتمانية، وبيع محافظ تمويلية وعقود إيجار، باإلضافة 
إىل خدمات بنكية واستثمارية أخرى. وقد بلغت قيمة هذه التعامالت واألرصدة )566.5( مليون ريال يف السنة المالية المنتهية يف 2018/12/31م 
و)690.1( مليون ريال يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 2019/06/30م. )للمزيد من التفاصيل حول االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة الخاصة 

بالشركة، يرجى مراجعة القسم )12-5-10( )"اتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة"(

شكلت مجموع التعامالت مع أطراف ذوي العالقة للسنة المالية المنتهية يف 2018/12/31م مبلغ )41.3( مليون ريال وتمثل بشكل أساسي تكلفة 
تسهيالت من البنك السعودي لالستثمار ما نسبته %57 من مجموع التعامالت مع أطراف ذوي العالقة بمبلغ )23.5( مليون ريال وكما تمثل إيجارات 
لشركة أوركس للتأجير التمويلي )مملوكة بنسبة %32 من البنك السعودي لإلستثمار( نسبة %4 من مجموع التعامالت مع أطراف ذوي العالقة بمبلغ 
)1.6( مليون ريال. وشكلت إجمالي االيرادات من أطراف ذوي العالقة )0.3( مليون ريال والذي يمثل ما نسبته %0.1 من إيرادات الشركة يف السنة 

المالية المنتهية يف 2018/12/31م.

شكلت مجموع األرصدة مع أطراف ذوي العالقة كما يف 2018/12/31م )525.2( مليون ريال وتمثل بشكل أساسي التسهيالت االئتمانية من البنك 
السعودي لالستثمار ما نسبته %94 من مجموع األرصدة مع أطراف ذوي العالقة بمبلغ )491.7( مليون ريال وتمثل نسبة %25 من تسهيالت الشركة 
كما يف 2018/12/31م ويمثل صندوق برج سرايا العقاري المدار من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية نسبة %2 من مجموع التعامالت مع أطراف 

ذوي العالقة بمبلغ )11.6( مليون ريال.
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شكلت مجموع التعامالت مع أطراف ذوي العالقة لفترة الستة أشهر المنتهية يف 2019/06/30م مبلغ )22.9( مليون ريال وتمثل بشكل أساسي 
تكلفة تسهيالت من البنك السعودي لالستثمار ما نسبته %56 من مجموع التعامالت مع أطراف ذوي العالقة بمبلغ )12.9( مليون ريال وكما تمثل 
إيجارات ومصروفات أخرى لشركة أوركس للتأجير التمويلي )مملوكة بنسبة %32 من البنك السعودي لإلستثمار( نسبة %4 من مجموع التعامالت مع 

أطراف ذوي العالقة بمبلغ )0.9( مليون ريال.

شكلت مجموع األرصدة مع أطراف ذوي العالقة كما يف 2019/06/30م )667.2( مليون ريال وتمثل بشكل أساسي التسهيالت االئتمانية من البنك 
السعودي لالستثمار ما نسبته %94 من مجموع األرصدة مع أطراف ذوي العالقة بمبلغ )624.4( مليون ريال وتمثل نسبة %31 من تسهيالت الشركة 
كما يف 2019/06/30م ويمثل صندوق برج سرايا العقاري المدار من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية نسبة %2 من مجموع التعامالت مع أطراف 

ذوي العالقة بمبلغ )11.9( مليون ريال .

وبناًء عىل المادة )71( من نظام الشركات فإنه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يف األعمال والعقود التي تتم 
لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية، وحيث أن بعض أعضاء مجلس اإلدارة لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة كونهم موظفون 
لدى البنك السعودي لالستثمار، فإنه يتوجب أخذ موافقة الجمعية العامة عىل تلك التعامالت. وقد حصلت الشركة عىل موافقة الجمعية العامة عىل 
جميع هذه االتفاقيات وفقًا لمتطلبات المادة )71( من نظام الشركات بحسب ما هو موضح يف القسم )12-5-10( )"اتفاقيات مع األطراف ذوي 

العالقة"(.

إن التعامالت وإتفاقيات الشركة الحالية مع األطراف ذات العالقة تمت عىل أسس تجارية وفي حال لم تتم التعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات 
العالقة يف المستقبل عىل أسس تجارية بحتة، أو يف حال لم يتم تجديدها فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي عىل عمليات الشركة ونتائجها.

مخاطر تركز إيرادات الشركة 21119
تعتمد نتائج الشركة عىل إيرادات المنتجات التمويلية حيث بلغت قيمة المحفظة التمويلية بالصافي )مجموع مدينو عقود المرابحة واإلجارة واإلجارة 
تقريبًا.  ريال  مليون   )3,083.2( مبلغ وقدرة  2019/06/30م  تاريخ  للشركة كما يف  قيمة كل عقد(  احتسابها عىل صافي  ويتم  بالذمة  الموصوفة 
التمويلية  وينقسم عمالء الشركة إىل قسمين رئيسيين ويتكون من عمالء الشركات ويمثل القسم األكبر حيث بلغ مجموع قيمة صافي المحفظة 
المحفظة  )%69( من مجموع صافي  )2,120.2( مليون ريال وهو ما يمثل تقريبًا ما نسبته حوالي  2019/06/30م  تاريخ  العمالء كما يف  لهؤالء 
التمويلية للشركة. ويتكون القسم األخر من العمالء األفراد ويبلغ مجموع قيمة صافي المحفظة التمويلية لهؤالء )963.0( مليون ريال وهو ما يمثل 
تقريبًا ما نسبته )%31( من مجموع صافي المحفظة التمويلية للشركة. ويستحوذ منتج اإلجارة عىل النسبة األكبر من منتجات الشركة حيث يمثل ما 
نسبته حوالي )%95( من مجموع صافي منتجات الشركة. وفيما يخص حجم التمويل، فإن تقريبًا ما نسبته )%50( من مجموع صافي محفظة الشركة 
تتكون من قروض تمويلية بمبالغ تساوي أو تقل عن عشرة ماليين )10,000,000( ريال وما نسبته )%22( تقريبًا تتكون من قروض تمويلية بمبالغ 
تتراوح بين عشرة ماليين وواحد )10,000,001( ريال وخمسة وعشرون مليون )25,000,000( ريال وما نسبته )%16( تقريبًا تتكون من قروض 
احدى عشر  ريال وما نسبته   )50,000,000( ريال وخمسون مليون   )25,000,001( بين خمسة وعشرون مليون وواحد  تتراوح قيمتها  تمويلية 
بالمائة )%11( للقروض التمويلية التي تتراوح قيمتها من خمسون مليونًا وواحد )50,000,001( ريال ومائة مليون )100,000,000( ريال ويوضح 

الجدول أدناه معلومات عن محفظة الشركة التمويلية.

الجدول )8(: محفظة الشركة التمويلية بالصافي كما يف 2019/06/30م

كما يف 2019/06/30م
المبلغ

)الف ريال سعودي(
نسبة تقريبية من المجموع

%2,120,17969الشركات

%963,01031أفراد

%3,083,189100المجموع الكلي

منتجات الشركات

%2,035,56596إجارة

%84,6144مرابحه

%2,120,179100المجموع الكلي للشركات

منتجات األفراد

%897,92793إجارة

%1,2100مرابحه

%63,8737موصوفة بالذمة

%963,010100المجموع الكلي لألفراد

منتجات صافي المحفظة

%2,933,49295إجارة

%85,8243مرابحة

%63,8732موصوفة بالذمة

%3,083,189100المجموع الكلي
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كما يف 2019/06/30م
المبلغ

)الف ريال سعودي(
نسبة تقريبية من المجموع

حجم المخاطرة حسب العمالء

%1,537,66750أقل 10 مليون ر.س

%689,11722أكثر من 10 مليون ر.س إىل ر.س 25 مليون ر.س

%508,03616أكثر من 25 مليون ر.س إىل 50 مليون ر.س

%348,36911أكثر من 50 مليون ر.س إىل 100 مليون ر.س

%3,083,189100المجموع الكلي

المصدر: الشركة.

احتسابها عىل صافي قيمة كل  بالذمة ويتم  الموصوفة  المرابحة واإلجارة واإلجارة  بالصافي )مجموع مدينو عقود  التمويلية  المحفظة  بلغت قيمة 
عقد( للشركة كما يف تاريخ 2018/12/31م مبلغ وقدرة )3,090.7( مليون ريال تقريبًا. وينقسم عمالء الشركة إىل قسمين رئيسيين ويتكون من 
عمالء الشركات ويمثل القسم األكبر حيث بلغ مجموع قيمة صافي المحفظة التمويلية لهؤالء العمالء كما يف تاريخ 2018/12/31م )2,105.3( 
مليون ريال وهو ما يمثل تقريبًا ما نسبته حوالي )%68( من مجموع صافي المحفظة التمويلية للشركة. ويتكون القسم األخر من العمالء األفراد 
ويبلغ مجموع قيمة صافي المحفظة التمويلية لهؤالء )985( مليون ريال وهو ما يمثل تقريبًا ما نسبته )%32( من مجموع صافي المحفظة التمويلية 
للشركة. ويستحوذ منتج اإلجارة عىل النسبة األكبر من منتجات الشركة حيث يمثل ما نسبته حوالي )%95( من مجموع صافي منتجات الشركة. 
وفيما يخص حجم التمويل، فإن تقريبًا ما نسبته )%50( من مجموع صافي محفظة الشركة تتكون من قروض تمويلية بمبالغ تساوي أو تقل عن 
عشرة ماليين )10,000,000( ريال وما نسبته )%22( تقريبًا تتكون من قروض تمويلية بمبالغ تتراوح بين عشرة ماليين وواحد )10,000,001( 
ريال وخمسة وعشرون مليون )25,000,000( ريال وما نسبته )%16( تقريبًا تتكون من قروض تمويلية تتراوح قيمتها بين خمسة وعشرون مليون 
وواحد )25,000,001( ريال وخمسون مليون )50,000,000( ريال وما نسبته )%11( للقروض التمويلية التي تتراوح قيمتها من خمسون مليونًا 

وواحد )50,000,001( ريال ومائة مليون )100,000,000( ريال.

وبالتالي فإن الشركة تعتمد بشكل كبير يف إيراداتها عىل منتجات تمويل اإلجارة للعمالء من الشركات وبشكل أقل نسبيًا لألفراد، وبالتالي فإن استمرار 
تحقيق الشركة لنسب دخول مماثلة لتلك الحالية قد يتأثر يف حال حدوث أي عوامل سلبية تتعلق بذلك المنتج والشرائح المذكورة. ترتبط تكلفة 
 )SIBOR( وفي حال ارتفاع مؤشر السايبور .)SIBOR( التمويل وهامش الربح يف منتجات اإلجارة واإلجارة الموصوفة بالذمة لألفراد بمؤشر السايبور
فذلك سيؤدي اىل ارتفاع تكلفة التمويل للعمالء وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة عىل توفير بدائل تمويلية مناسبة أو تمرير أثار االرتفاع إىل عمالئها 
من خالل منتجاتها التمويلية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. كما أن 
المخاطر تزداد يف المعامالت المتعلقة بعقود اإلجارة التي تتم من خالل شراء الشركة للعقار من العميل ومن ثم تأجيره عليه )عقود تمت قبل حصول 
الشركة عىل ترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري من مؤسسة النقد والتي تمثل تقريبًا نسبة )%4.5( من صافي محفظة الشركة التمويلية كما يف 
2019/06/30م( حيث أن المحكمة قد تفسر ذلك عىل أن نقل الملكية من خالل شراء وتأجير العقار تأجير منتهي بالهبه إنما هو صوري للتحايل عىل 

قرض ربوي وليس لغرض تمويل العميل لشراء العقار الذي تم نقل ملكيته للشركة.

ولمزيد من المعلومات عن المخاطر المتعلقة بمنتج اإلجارة واإلجارة الموصوفة الرجاء مراجعة القسم ))2-1-2( المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل( 
والقسم ))2-1-24( مخاطر تعثر العمالء وعدم قدرتهم عىل السداد( والقسم ))2-1-4( المخاطر المرتبطة بتفسير المبادئ الشرعية المتعلقة بعقود 
اإلجارة والمرابحة قبل حصول الشركة عىل ترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري من مؤسسة النقد( والقسم ))2-2-6( مخاطر التغيير يف األنظمة 

واللوائح(.

أو  القدرة الشرائية لألفراد،  أو انخفاض  التمويل،  ارتفاع تكاليف  الفائدة وهو ما قد يتسبب يف  ارتفاع نسب  كما أن حدوث أي عوامل مثل استمرار 
المنافسة من قبل جهات أكثر قدرة وذي حصص سوقية أكبر أو تغير يف البيئة التنظيمية من شأنه التأثير بصورة سلبية وجوهرية عىل ربحية منتجات 

تمويل اإلجارة، والذي سيكون له بالتالي أثرًا سلبيًا وجوهريًا عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر تركز عمالء الشركة 211110
تشكل اإليرادات المتحصلة من بعض العمالء الرئيسيين جزءًا كبيرا نسبيا من إيرادات الشركة. حيث يستحوذ أكبر عشرة )10( عمالء عىل إجمالي 
محفظة تمويلية بعد خصم العوائد الغير مكتسبة بمبلغ قدره )664.7( مليون ريال وهو ما يمثل تقريبا )%22( من المحفظة اإلجمالية للشركة بعد 
خصم العوائد الغير مكتسبة كما يف 2019/06/30م. كما يستحوذ خمسون عميل عىل مبلغ قدره )1,641.1( مليون ريال وهو ما يمثل تقريبا )53%( 
من المحفظة اإلجمالية للشركة بعد خصم العوائد الغير مكتسبة الرجاء مراجعة الجدول رقم )]186[( )"ملخص اتفاقيات التمويل العقاري مع عمالء 

الشركة الرئيسيين كما يف 2019/7/31م"(.

وكما يف 2018/12/31م يستحوذ أكبر عشرة )10( عمالء عىل إجمالي محفظة تمويلية بعد خصم العوائد الغير مكتسبة بمبلغ قدره )721.8( مليون 
ريال وهو ما يمثل تقريبا )%23( من المحفظة اإلجمالية للشركة بعد خصم العوائد الغير مكتسبة كما يف 2018/12/31م. كما يستحوذ خمسون 

عميل عىل مبلغ قدره )1,706.6( مليون ريال وهو ما يمثل تقريبا )%54( من إجمالي المحفظة تمويلية للشركة بعد خصم العوائد الغير مكتسبة.

وتجدر اإلشارة هنا إىل أن لدى الشركة عميلين متعثرين من عمالئها الرئيسيين بمجموع مبلغ )58.1( مليون ريال ومبلغ )26.6( مليون ريال عىل التوالي 
كما يف 2019/07/31م )الرجاء مراجعة الجدول رقم )]202[( )"ملخص معلومات العمالء المتعثرين كما يف 2019/07/31م"((. ويعد ذلك مثال عىل 
احتمال تأثر عمالء الشركة الرئيسيين بأي عوامل تشغيلية أو مالية سلبية أثرت عىل قدرتهم يف االستمرار يف تنفيذ عقودهم مع الشركة أو قد يؤثر 
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عىل قدرة الشركة يف االستمرار يف عالقتها التعاقدية معهم مما سينتج عنه تأثير سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي 
وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالمنازعات الزكوية 211111
كانت الشركة طرف يف منازعات زكوية متعلقة باعتراض الشركة عىل مبالغ زكوية إضافية فرضتها الهيئة العامة للزكاة والدخل عن األعوام 2007م 
إىل 2017م. وكما يف تاريخ هذه النشرة تم توقيع اتفاقية تسوية بتاريخ 2019/03/03م عن األعوام 2013م حتى 2018م بمبلغ )43,189,966( 
المنازعات  لتسوية  2019/04/11م  بتاريخ  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  لدى  والضريبية  الزكوية  الخالفات  تسوية  لجنة  قرار  اعتماد  وتم  ريال 
الزكوية من العام 2007م إىل 2012م بمبلغ )12,601,875( ريال شاملة ضريبة الدخل وغرامة عدم تقديم إقرار بمبلغ )20,000( ريال. وكما يف 
2018/12/31م شكلت الشركة مخصصات زكوية بمبلغ 36.1 مليون ريال سعودي وانخفضت هذه المخصصات إىل مبلغ 32.2 مليون ريال سعودي 
2018/12/31م و0.8 مليون ريال  0.6 مليون ريال سعودي كما يف  2019/06/30م )هذه المخصصات ال تشمل المخصصات الضريبية  كما يف 

سعودي كما يف 2019/06/30م(.

وكما ال تتوقع الشركة أي مطالبات إضافية غير مشمولة يف التسوية او مطالبات زكوية أخرى لم يتم ذكرها. وإن أثر التسويات الكامل ظهر يف القوائم 
2007م  الدخل لفترة  الزكوية وضريبة  المبالغ  2019/06/30م وتاريخ أخر دفعة تتعلق بتسوية  المنتهية يف  المالية للشركة لفترة الستة األشهر 
للزكاة  العامة  الهيئة  تقوم  قد  إضافية  مبالغ  وأي  بالتسويات  المتعلقة  المبالغ  الشركة جميع  2023/12/1م. وستتحمل  بتاريخ  -2018م ستكون 

والدخل بالمطالبة عنها عن السنوات 2007م إىل 2018م. )لمزيد من المعلومات راجع القسم )12-9-1( "المنازعات الزكوية"(

وقد أصدرت هيئة الزكاة قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، والتي تنطبق عىل البنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد، ونشرت هذه 
القواعد يف 1440/7/8هـ )الموافق 2019/3/15م( يف جريدة أم القرى العدد 4771، وسيتم اتباع هذه القواعد يف احتساب الزكاة من بداية العام 
2019م والسنوات التالية، وبناًء عىل تلك القواعد سيكون لوعاء الزكاة حد أعىل وحد أدنى للشركات التي تحقق صافي أرباح، تتراوح ما بين أربعة )4( 
أمثال صافي الربح قبل الزكاة كما يف نهاية العام الزكوي كحد ادنى وثمانية )8( أمثال لربح قبل الزكاة كما يف نهاية العام الزكوي كحد اعىل. ونظرًا إىل 
حداثة قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل المصدرة من قبل هيئة الزكاة فإن الشركة لم تستخدم هذه القواعد كما بتاريخ هذه النشرة إلعداد إقرار 

الزكاة ألي عام مالي.

وتجدر اإلشارة يف حال حدثت منازعات مع هيئة الزكاة والدخل يف المستقبل أن الشركة قد تكون عرضه إلجراءات الحجز والتحصيل اإللزامي من قبل 
الهيئة العامة للزكاة والدخل وقد تكون عرضة للحرمان من الدخول يف المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصدار وتجديد رخص العمل 
التي تمكنها من ممارسة نشاطها يف حال تم فرض عقوبات عليها ألي سبب مما سينتج عنه تأثير سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

211112 )VAT( المخاطر المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
دخل نظام ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ بتاريخ 2018/01/01م، وهي ضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم االخرى عىل قطاعات 
محددة يف المملكة. وفي حال ارتفاع نسبة القيمة المضافة يف المستقبل أو تغير آلية تحمل الدولة لضريبة المسكن األول للمواطنين أو إلغاء تحمل 
الدولة لضريبة المسكن األول أو يف حال فرض ضرائب جديدة عىل القطاع فقد ال تتمكن الشركة من التكيف أو االلتزام مما سيؤدي إىل تحمل الشركة 
لقيمة الضريبة المضافة غير المحصلة من العميل مما سيكون له أثر سلبي عىل أعمال الشركة ونتائج عمليتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

أجرت الهيئة العامة للزكاة والدخل فحص عىل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالشركة للفترات من بداية يناير 2018م حتى نهاية يناير 2019م وكما 
بتاريخ هذه النشرة استلمت الشركة إشعارات تتعلق بمطالبات ضريبة القيمة المضافة وغرامات بإجمالي مبلغ 19.9 مليون ريال سعودي ولمزيد من 
المعلومات فضال راجع القسم ))12-9-1( المنازعات الزكوية والضريبية (، ومن الممكن يف المستقبل أن تقوم هيئة العامة للزكاة والدخل من إرسال 
إشعارات عىل فترات أخرى أو فحص فترات أخرى وفي حال حدوث ذلك قد ينتج عنه تحمل الشركة لتكاليف إضافية وهو ما سيؤثر سلبًا عىل أعمال 

الشركة ونتائجها المالية.

باالجتهاد يف تفسير طريقة  الشركة  الوضوح وقيام  التي يكتنفها عدم  الحاالت  المضافة يصاحبها بعض  القيمة  لتطبيق ضريبة  النسبية  الحداثة  إن 
التطبيق يف بعض الحاالت غير الواضحة إال أن هيئة الزكاة قد ال تتفق مما قد ينتج عنه اختالف بين تفسير الشركة وتفسير الهيئة العامة للزكاة والدخل 

يف المحصلة. وفي حال حدوث ذلك قد ينتج عنه تحمل الشركة لتكاليف إضافية وهو ما سيؤثر سلبًا عىل أعمال الشركة ونتائجها المالية.

المخاطر المرتبطة بالمنافسة 211113
يتمتع سوق التمويل العقاري بميزات توسعية كبيرة وبيئة محفزة مما قد يجذب المزيد من شركات التمويل العقاري سواّء الداخلية أو الخارجية للعمل 
يف هذا المجال. هذا باإلضافة ألي عمليات استحواذ واندماج والتي قد تتم بين الشركات العاملة يف مجال الشركة مما قد يزيد حصصهم السوقية 

ويتسبب ذلك يف ازدياد مستوى المنافسة بين الشركات العاملة يف سوق التمويل العقاري.

كما أن حدوث أي من هذه االحتماالت يعني أن الشركة قد تواجه منافسة مع مؤسسات مالية أخرى لديها موارد أكبر تحت تصرفها أو تمتلك مميزات 
أخرى يصعب أو يستحيل عىل الشركة مضاهاتها، فقد تتمكن المؤسسة التي تملك موارد مالية أو شبكة عمالء كبيرة من التفوق عىل الشركة يف نفقات 
الدعاية وقد يستقطب أعضاء من طاقم العمل الرئيسين لدى الشركة من خالل مكافآت مالية وتحفيزية أكبر مما تستطيع الشركة تقديمه ورصد 
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المزيد من الموارد لتطوير منتجاته وتوسيع رقعة تغطية أعماله. فعىل سبيل المثال هناك منافسة عىل أسعار العموالت واألرباح من قبل المؤسسات 
المالية التمويلية األخرى. وقد ينتج عن ذلك أحداث سلبية أهمها أن تفقد الشركة عمالء أو شريحة من السوق، مما قد يخفض هوامش الربح أو يزيد 

التكلفة أو تضطر الشركة إىل الحصول عىل تمويل أو رأس مال إضافي قد ال يكون متاحًا بأسعار جذابة أو قد ال يكون متاحًا عىل اإلطالق.

وقد تعمل المنافسة كقيد عىل قدرة الشركة يف زيادة أو المحافظة عىل هوامش أرباحها حيث تسعى شركات أخرى لكسب األعمال من خالل عرض 
أسعار وهياكل أرباح أقل انخفاضا. وعليه، فإن ارتفاع مستوى المنافسة يف مجاالت عمل الشركة الرئيسية سوف يحد من قدرة الشركة عىل تنفيذ 
استراتيجيتها للنمو وزيادة شرائح عمالئها وتوسيع عملياتها وقد تنخفض هوامش األرباح ومعدل نمو الموجودات لدى الشركة، مما سيكون له أثر 

سلبي جوهري عىل أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج أعمالها أو توقعاتها المستقبلية.

مخاطر تمويل العمالء األفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 211114
)والتي  األفراد  العمالء  الشركة  بناًء عىل استراتيجيتها حيث تستهدف  الحاليين والمستهدفين  التوسع يف نطاق شرائح عمالءها  الشركة عىل  تعمل 
تمثل نسبة )%31( من صافي المحفظة التمويلية كما يف 2019/06/30م ونسبة )%32( كما يف 2018/12/31م( وأصحاب المهن الحرة وكذلك 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما تقدم الشركة منتجاتها التمويلية لألفراد المدعومين من قبل صندوق التنمية العقاري وبرامج وزارة اإلسكان. وقد 
تتصف هذه الشرائح بمحدودية تواريخها وقدرتها االئتمانية وبالتالي فقد يتسبب التعامل مع هذه الشرائح إىل زيادة معدالت التعثر وزيادة مخصصات 
الديون المشكوك يف تحصيلها وهي أمور سيكون لها تأثير سلبي عىل إيرادات الشركة وأرباحها، حيث بلغ حجم التعثر بعد خصم العائد الغير مكتسب 
كما يف 2019/06/30م مبلغ وقدره )157.4( مليون ريال وبنسبة )%5( من قيمة إجمالي المحفظة التمويلية بعد خصم العائد الغير المكتسب ومبلغ 
وقدره )175.6( مليون ريال وبنسبة )%6( من قيمة إجمالي المحفظة التمويلية بعد خصم العائد الغير المكتسب كما يف 2018/12/31م، ولم تقم 
الشركة بإعدام أي ديون خالل األربع السنوات الماضية، فضال عن أنها قد تؤدي إىل رفع دعاوى قضائية وتكبد تكاليف مرتبطة باتخاذ الشركة لإلجراءات 
الالزمة السترداد المبالغ المتعثرة وغيرها من المبالغ التي قد فات استحقاقها، وعليه فإن استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة عمالئها المذكورة تتطلب 
مراقبة منتظمة من خالل إدارة مخاطر االئتمان. وإن عمالء الشركة من األفراد والشركات عرضة للوضع االقتصادي العام يف المملكة العربية السعودية 
مما قد يؤثر عىل إمكانية العمالء من سداد التزاماتهم للشركة. )لمزيد من المعلومات راجع القسم )2-2-4( "مخاطر التغيير يف األداء االقتصادي العام" 

والقسم )2-1-15( "مخاطر التركز الجغرافي"(.

وفي حال زيادة قاعدة العمالء األفراد قد يتسبب ذلك يف ارتفاع التعرض لمخاطر التعثر مما قد ينتج عنه تأثير سلبي عىل دخل الشركة حيث أنه ال يوجد 
أي ضمان بأن ازدياد خطر التعثر من جراء التعرض للعمالء األفراد سوف ينتج عنه ارتفاع معدل العائد عىل عمليات التمويل الخاصة بذلك أو إمكانية 

الحصول عىل تغطية أعىل من الضمانات لتغطية مبلغ التمويل بالمقارنة مع منتجات عمالء التمويل األخرى.

كما أن مؤسسة النقد قد تعدل العمل بالحد األقصى لنسبة القروض إىل القيمة فيما يخص تمويل القروض العقارية عند نسبة %70 أو أقل وسوف 
يكون لهذا التغيير تأثير سلبي عىل نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي أو توقعاتها المستقبلية حيث أن نسب التمويل لقيمة العقار حاليًا هي )90%( 
من قيمة العقار للمسكن األول و)%85( من قيمة العقار للمسكن الثاني وفي حاالت أخرى تكون فيها النسب أعىل حيث تكون )%95( يف حال كان 
العميل حاصل عىل ضمان الدفعة األوىل من وزارة اإلسكان وإذا كانت الدفعة المقدمة ال تتجاوز أربعين ألف )40( ريال، ونسبة )%100( يف حال كان 
العميل سيشتري مسكن مكتمل من مشاريع وزارة اإلسكان أو يف حال نقل المديونية من ممول آخر. وحيث أن التمويل العقاري يعد تموياًل طويل 
األجل، فإن ذلك يجعل هذا النوع من التمويل أكثر عرضه للتعثر يف حال انخفاض قيمة العقارات ذات الصلة عن قيمة التمويل المتبقية كما أن قدرة 
الشركة عىل استرداد مستحقاتها عن طريق التنفيذ عىل العقارات ذات الصلة ومصادرتها هي عملية من الصعب التوقع بنتائجها وفي حال لم تستطيع 
الشركة فعلها ألي سبب فسيؤثـر ذلك سـلبا علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالي ونتائـج عملياتهـا. وباإلضافة إىل ذلك، فإن منتجات التمويل العقاري 
للشركة مقيدة إما بنسبة ربح ثابتة أو متغيرة، وعليه، فإن تغيير معدالت أسعار الفائدة العالمية أو السايبور قد تتسبب يف تأثير سلبي عىل هوامش 
أو  أعمالها  نتائج  أو  المالي  أو وضعها  الشركة  أعمال  أثر سلبي جوهري عىل  له  المستقبلية مما سيكون  التمويل  للشركة فيما يخص عقود  الربحية 

توقعاتها المستقبلية.

مخاطر التركز الجغرافي 211115
المنطقة  الشرقية حيث تستحوذ  والمنطقة  الغربية  والمنطقة  الوسطى  المنطقة  السعودية وباألخص يف  العربية  المملكة  الشركة يف  أعمال  تتركز 
تقريبا   82% تمثل  ريال  مليون  يقدر)2,533.6(  إجمالي  بمبلغ  2019/06/30م  كما يف  التمويلية  الشركة  من محفظة  األكبر  الجزء  عىل  الوسطى 
من صافي محفظة الشركة التمويلية. ويلي ذلك المنطقة الغربية حيث تستحوذ عىل %11 تقريبا من صافي محفظة الشركة التمويلية تمثل مبلغ 
)349.2( مليون ريال. وتستحوذ المنطقة الشرقية عىل ما نسبته %7 تقريبا من صافي محفظة الشركة التمويلية تمثل مبلغ )200.4( مليون ريال. 
وتستحوذ المنطقة الوسطى عىل الجزء األكبر من محفظة الشركة التمويلية كما يف 2018/12/31م بمبلغ إجمالي يقدر)2,504.1( مليون ريال تمثل 
%81 تقريبا من صافي محفظة الشركة التمويلية. ويلي ذلك المنطقة الغربية حيث تستحوذ عىل %12 تقريبا من صافي محفظة الشركة التمويلية 
تمثل مبلغ )383.8( مليون ريال. وتستحوذ المنطقة الشرقية عىل ما نسبته %7 تقريبا من صافي محفظة الشركة التمويلية تمثل مبلغ )202.8( 

مليون ريال.

وبالتالي تتركز أعمال ومصادر إيرادات الشركة يف مناطق جغرافية محدودة داخل المملكة مما يزيد من تأثير أي مخاطر قد تتبلور يف تلك المناطق أو أي 
تباطؤ يف النمو االقتصادي أو تدهور يف األوضاع االقتصادية العامة والتي تؤثر عىل تلك المناطق التي تعمل فيها الشركة أو أي عجز من جانب الشركة 

يف إدارة المخاطر الجغرافية بفعالية سيكون له تأثير سلبي عىل أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.
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مخاطر السمعة 211116
قد تتأثر سمعة الشركة بشكل سلبي بسبب عدة عوامل عىل سبيل المثال، ال الحصر، التدهور يف نتائجها المالية، أو تعرض الشركة أو أعضاء إدارتها 
لدعاوى قضائية أو إجراءات نظامية غير مواتية والتي قد تنتج عن عدم االلتزام ببعض المتطلبات القانونية، أو سوء سلوك الموظفين الذي يتسبب يف 
إخالل الشركة بالمتطلبات النظامية المعمول بها. وفي حال تأثر سمعة الشركة بشكل سلبي سوف يؤثر ذلك بشكل جوهري عىل أعمال الشركة أو 

وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

واألنظمة  211117 اإلرهــاب  ومكافحة  المخاطر  وإدارة  األمــوال  غسل  مكافحة  وإجـــراءات  سياسات  مخاطر 
والتعليمات األخرى ذات العالقة

المختصة مثل  الجهات  والتي تطبقها  العالقة  األخرى ذات  والتعليمات  اإلرهاب واألنظمة  األموال ومكافحة  الشركة ألنظمة مكافحة غسل  تخضع 
مؤسسة النقد. وتشتمل هذه األنظمة والتعليمات عىل منظومة كبيرة من االشتراطات والتي تتعلق بوضع األنظمة والسياسات الداخلية للتحقق من 
عمالء الشركة والمعروفة بإجراءات "اعرف عميلك" باإلضافة إىل إجراءات أخرى تتعلق بمكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب والتي تتطلب 
القيام بالمتابعة والتحقق من العمليات المالية التي قد تكون مشبوهة وإبالغ السلطات المختصة بذلك. وقد تؤدي الدعاوى المستقبلية المرتبطة 
بمخالفات تلك األنظمة واللوائح والتعليمات إىل فرض غرامات وغيرها من العقوبات. وتم إلزام الشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بدفع 
اإلرهاب.  األموال وتمويل  لمخالفة متطلبات مكافحة غسل  ريال سعودي   )130,000( ألف  2017/10/25م قدرها مائة وثالثون  بتاريخ  مخالفة 
وكذلك فإن المخالفات أو حتى االدعاءات بوقوع مخالفات، قد تؤثر سلبا عىل سمعة الشركة. وسيكون ألي من هذه العوامل يف حال وقوعها تأثير سلبي 

جوهري عىل أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

وكذلك إن إجراءات االلتزام والمراجعة الداخلية ورفع التقارير لغرض االلتزام بلوائح مؤسسة النقد وتعليماتها، وهي إجراءات وعمليات مكثفة بما يف 
ذلك أنشطة الفحص المنتظمة، قد ال تكون فعالة بشكل كامل ومستدام. كما يعتمد االلتزام بهذه األنظمة واللوائح والتعليمات عىل قدرة الشركة 
عىل استقطاب والحفاظ عىل موظفين أكفاء للقيام بتلك األعمال بما يف ذلك ما يتعلق بمراقبة العمليات. وفي حال عدم التزام الشركة بتلك اللوائح 
والتعليمات أو االدعاء عليها بذلك فقد يعرضها لتحقيقات أو إجراءات قضائية أو إدارية قد يترتب عليها عقوبات أو إجراءات جزائية، تشمل عىل سبيل 
المثال ال الحصر، دعاوى يرفعها العمالء للحصول عىل تعويضات أو حتى خسارة الترخيص لمزاولة أعمالها. وسيكون ألي من هذه العوامل يف حال 

حدوثها تأثير سلبي جوهري عىل نتائج الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر أنظمة تقنية المعلومات 211118
تقوم الشركة بتطوير أنظمتها لتقنية المعلومات حيث أن طبيعة أعمالها والمتطلبات التنظيمية الخاضعة لها تحتم عليها االعتماد بشكل مهم عىل 
االستخدام األمثل لتلك التقنيات. كما أن ضوابطها الداخلية المتعلقة بمراقبة مستوى المخاطر وااللتزام باللوائح واألنظمة ذات العالقة بما يف ذلك ما 
يخص المسائل المالية يزيد من حاجة الشركة إىل االعتماد عىل تقنية المعلومات الحديثة يف القيام بالكثير من أعمالها والحفاظ عىل مستوى نشاطها 
وجودته. وبالتالي ففي حالة حدوث أي فشل يف منظومة الشركة التقنية والتي قد تنشأ ألسباب عديدة من بينها عىل سبيل المثال، ال الحصر، أعطال 
األنظمة والمعدات أو الكوارث الطبيعية أو فشل األنظمة الخارجية أو االنقطاع الكهربائي لفترات طويلة وفيروسات الكمبيوتر وغيرها من الهجمات 
الخارجية، فإن ذلك يشكل خطرًا عىل معلومات الشركة وعمالئها واستمرارية أنشطتها خالل فترات االنقطاع للشبكة اإللكترونية. كما  اإللكترونية 
الدقيقة والموثوقة وغيرها من إدخاالت األنظمة األخرى وهي عرضة  البيانات  المعلومات الخاصة بالشركة عىل  يعتمد األداء السليم ألنظمة تقنية 
التي تتم مع عمالء الشركة بما يف ذلك ما يتعلق باستالم وتسليم  أو تأخير يف تسجيل عمليات الشركة والمعامالت  البشرية. وأي فشل  لألخطاء 
المستحقات والدفعات وااللتزامات التعاقدية األخرى قد يعرض الشركة إىل مطالبات بالتعويض عن الخسائر إىل جانب غرامات وعقوبات تنظيمية. وفي 
حال حصول أي من تلك األحداث وتأثرت أنظمة الشركة اإللكترونية بها فإن ذلك سيتسبب يف تأثير سلبي عىل أعمال الشركة أو مركزها المالي أو نتائج 

عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

كما أن الشركة تعتمد عىل بعض األطراف الخارجية يف تقديم خدمات التركيب والبرمجة والدعم التقني وفي حال عدم استمرار عالقتها التعاقدية مع 
تلك األطراف وإذا فشلت الشركة يف إيجاد بديل مالئم لتزويدها بتلك الخدمات بدون عوائق فإن ذلك سيتسبب يف تعطل أعمال الشركة وسيكون لهذا 

الفشل تأثير سلبي جوهري عىل أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

وقد يكون هناك تعطل كبير ألعمال الشركة يف حال كان هناك أخطاء يف تصميم وتركيب أجهزة وبرامج المعلومات لديها بخالف األهداف والعمليات 
التي من أجلها تم االستعانة بها أو كنتيجة للفشل يف اإلدارة السليمة للوظائف التقنية للبرامج التي تم وضعها وهو ما يكون له تأثير جوهري سلبي عىل 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي أو توقعاتها المستقبلية.

مخاطر الدعاوى القضائية 211119
للمطالبة  بالمملكة  التنفيذ  أمام محاكم  الشركة ضد عمالئها  )16( قضية قائمة مرفوعة من قبل  2019/07/31م ستة عشر  الشركة كما يف  لدى 
بإيجارات وأقساط مستحقة ويبلغ حجم مبالغ الدعاوى هذه مبلغا قدره )218,168,801( ريال. والشركة طرف يف ثمانية )8( دعاوى ضدها بمبلغ 
)4,491,588( ريال تقريبًا. )لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة قسم رقم )12-9( "المطالبات والدعاوى القضائية"( وحيث أن للشركة تعامالت مع 
أطراف عديدة فهي عرضة لمخاطر إقامة الدعاوى القضائية من جهات مختلفة، بما يف ذلك عمالء التمويل أو األطراف المتعاقدة أو الهيئات التنظيمية أو 

الموظفين أو المشغلين ومالك العقارات التي تستخدمها الشركة.
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وإن األحكام والقرارات الصادرة يف تلك الدعاوى، يف حال لم تكن لصالح الشركة سيترتب عليها تحمل الشركة لتكاليف كبيرة وهو ما سيكون له تأثير 
سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة وعملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية )للمزيد من التفاصيل حول الدعاوى القضائية الخاصة بالشركة، 

يرجى مراجعة القسم )12-9-2( "الدعاوى القضائية"(.

المخاطر المرتبطة بسلوك الموظفين أو أخطاؤهم 211120
الشركة عرضة لمخاطر تشغيلية قد ينتج عنها خسائر مادية بما يف ذلك عىل سبيل المثال، دون الحصر، أخطاء الموظفين يف عدم توثيق المعامالت 
بالشكل الصحيح ووفقًا لنماذج الشركة المقرة أو أي اجتهاد من قبل موظف أو عمليات االحتيال )الداخلي أو الخارجي( أو سوء استخدام الصالحيات 
التنظيمية  التزام موظفي الشركة بإجراءات االلتزام أو حدود المخاطر الخاصة بها أو عدم االمتثال للمتطلبات  أو التفويضات. وقد يشمل ذلك عدم 
وقواعد ممارسة األعمال ووقوع أي من هذه األحداث سيكون له تأثير سلبي قد يكون جوهريًا عىل أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها 

أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية 211121
تقوم الشركة بالتغطية التأمينية المتعلقة بالمخاطر التي قد تواجه الشركة باإلضافة إىل تلك التي قد تكون متطلبة نظامًا لتغطية المخاطر المرتبطة 
بعمليات التمويل. وقد ال يكون الغطاء التأميني كافيًا يف كل الحاالت أو يغطي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. من الممكن أن تقع أحداث 
يف المستقبل ال تكون الشركة مؤمنة ضدها بشكل يغطي الخسائر المحتملة، أو قد ال تكون مؤمنة ضدها عىل اإلطالق. كما تشتمل وثائق التأمين 
الخاصة بالشركة عىل استثناءات أو حدود للتغطية يستثنى بموجبها أنواعًا معينة من الخسائر والتلف والمسؤولية من التغطية التأمينية. )لمزيد من 
التفاصيل الرجاء مراجعة القسم رقم )12-6( "وثائق التأمين"(. وفي هذه الحاالت، ستتكبد الشركة خسائر من شأنها التأثير سلبًا عىل أعمالها ونتائج 
عملياتها. باإلضافة إىل ذلك، إن عدم تجديد وثائق التأمين بنطاق التغطية التأمينية الحالي وبشروط مقبولة تجاريًا، أو عدم تجديد تلك الوثائق عىل 
اإلطالق، أو يف حال نقص أو عدم توفر تأمين كاف للمجاالت المختلفة من أعمال الشركة، فسيكون لذلك تأثير سلبي عىل أعمال الشركة أو مركزها 

المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم توفر الخبرة المتعلقة بإدارة شركة مدرجة 211122
لم يسبق للشركة إدراج أسهمها وكانت منذ نشأتها شركة خاصة، وعليه فإن أعضاء إدارة الشركة العليا قد ال يكون لهم خبرة عملية يف إدارة شركة 
اإلدراج. وأي  التنفيذية وقواعد  المالية ولوائحه  السوق  بنظام  يتعلق  المدرجة وباألخص فيما  الشركات  المفروضة عىل  بالمتطلبات  مدرجة وااللتزام 
إخفاق يف االمتثال لاللتزامات السارية طبقًا لألنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالشركات المدرجة، بما يف ذلك عىل سبيل المثال، ال الحصر، قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج والئحة حوكمة الشركات قد يعرض الشركة إىل غرامات أو إىل تعليق أو إىل إلغاء اإلدراج يف 

أسهمها مما سيكون له تأثير سلبي عىل أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمعامالت وعقود بيع محافظ الشركة التمويلية 211123

طبقًا لعقود الشركة لبيع محافظها فإنها ملزمة بتحويل ملكية العقارات والمشمولة بالتمويل مع عمالئها إىل المشتري وهو البنك السعودي  11
لالستثمار أو الشركة السعودية إلعادة التمويل )تم بيع محفظتين للشركة السعودية إلعادة التمويل(. وإن جميع هذه هي عقود دون حق 
الرجوع ويبلغ عدد الصكوك التي لم يتم إفراغها )57( صك وتبلغ قيمتها )34,793,091( ريال سعودي كما يف تاريخ 2019/06/30م. 
وحيث أن الشركة قدمت لعمالئها، طبقًا لعقود اإلجارة المبرمة معهم، وعودًا بالهبة تقوم بناًء عليها بتحويل ملكية تلك العقارات لعمالئها، 
بعد إتمام وتنفيذ شروط العقود، فإنها تتحمل مخاطرة إخفاق البنك أو شركة إعادة التمويل يف القيام بذلك أو حتى التأخر يف ذلك وهو ما 
قد يعرض الشركة لمخاطر التعرض لنزاعات مع عمالئها حيث أن العمالء ليسوا أطرافًا يف عقود الشركة مع البنك أو شركة إعادة التمويل. 
كما أنه وخالل الفترة التي يقوم العميل فيها بسداد األقساط التمويلية والتي يكون فيها ملكية العقار مسجلة باسم البنك أو شركة إعادة 
التمويل فإنه يف غياب اإلجراءات التحفظية واالحترازية الالزمة قد تكون تلك العقارات عرضة لمطالبات دائني ومساهمي البنك أو شركة 

إعادة التمويل )للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )12-5-2( "اتفاقيات بيع المحافظ التمويلية"(.

بمبلغ  12 التمويل  إلعادة  السعودية  الشركة  ألمر  سندًا  الشركة  أصدرت  التمويل،  إلعادة  السعودية  الشركة  مع  المبرم  العقود  عىل  بناًء 
قيام  لضمان  وذلك  للشركة  المعنية  التمويلية  المحافظ  بيع  قيمة  إجمالي  وهو  ريال   )164,303,889( ومبلغ  ريال   )104,650,708(
الشركة بتحويل ملكية جميع العقارات إىل الشركة السعودية إلعادة التمويل. وبهذا الخصوص فإن إخفاق الشركة يف نقل ملكية أي من 

العقارات يؤدي إىل إلزام الشركة للوفاء بقيمة السند ألمر كاماًل.

للمشترين يف تحصيل  13 الشركة كوكيل  تعيين  بموجبها  يتم  بنود  التمويلية عىل  الشركة مع مشتري محافظها  أبرمتها  التي  العقود  تضم 
الشركة  تعيين  فإن  الخصوص  وبهذا  بذلك،  قيامها  نظير  الشركة  تتلقاها  أتعاب  الشركة مقابل  اإلجارة مع عمالء  لعقود  اإليجارات طبقًا 
كوكيل لتحصيل اإليجارات والتعامل مع العمالء ومالحقتهم يف حال عدم التزام العمالء ببنود عقودهم مع الشركة ينطوي عىل صالحية 
قد تستخدمها الشركة بطريقة ال تتفق مع الموكل )البنك أو شركة إعادة التمويل( أو قد تتصرف الشركة طبقًا لتعليمات غير متسقة مع 
نصوص العقود المعنية وهو ما قد يعرض الشركة لمخاطر النزاع القانوني مع الموكل أو مع عمالئها، ونظرًا لطبيعة هذه العقود المتعلقة 
ببيع العقارات وما ينشأ من التزامات تجاه الشركة فيما يخص أقساط التمويل، فإنه يف حال نشأ نزاع بين أطراف العقد أو مع عمالء الشركة 
قد يصدر حكم ليس بصالح الشركة. وعليه فإن تبلور تلك المخاطر قد يتسبب يف تأثير سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر تعثر العمالء وعدم قدرتهم عىل السداد 211124
تعتمد الشركة يف دخلها عىل قدرة عمالئها عىل السداد واستمرار استقرار وضعهم االئتماني كما تعتمد عىل الضمانات الممكنة لتحصيل حقوقها. حيث 
بلغ حجم التعثر بعد خصم العائد الغير مكتسب إىل الفترة المنتهية يف 2019/06/30م مبلغ وقدره )157.4( مليون ريال وبنسبة )%5( من قيمة 
إجمالي المحفظة التمويلية بعد خصم العائد الغير المكتسب. وبلغ حجم التعثر كما يف 2018/12/31م مبلغ وقدره )175.6( مليون ريال وبنسبة 
)%6( من قيمة إجمالي المحفظة التمويلية بعد خصم العائد الغير المكتسب. وفي حال تعثر عمالئها عن السداد أو تعرضهم لإلفالس فإن ذلك قد 
يؤثر عىل قدرة هؤالء العمالء عىل سداد التزاماتهم تجاه الشركة. باإلضافة إىل ذلك فإن الحقوق المنصوص عليها يف عقود التمويل المبرمة مع العمالء 
وتحصيل تلك الحقوق من قبل الشركة قد يتطلب قدرًا كبيرا من التكلفة والوقت. ولذلك، فإن تعثر عمالء الشركة عن سداد التزاماتهم أو تأخرهم يف 
السداد لفترات طويلة ألي سبب من األسباب واضطرار الشركة لممارسة حقوقها بالطرق المنصوص عليها يف عقود التمويل سيؤدي بدوره إىل التأثير 

بشكل سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وكما  عميل،   50 أكبر  فئة  من  عمالء  ثالث  ويتضمن  2019/06/30م  يف  كما  عقد   )30( ثالثين  هي  المتعثرة  العقود  عدد  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
بعد  الشركة  إجمالي محفظة  من   )3%( نسبته  ما  ويمثل  ريال سعودي  مليون   )103.8( وقدره  مبلغ  العمالء  تعثر هؤالء  بلغ  2019/06/30م  يف 
50 عميل، وكما  2018/12/31م ويتضمن عميلين من فئة أكبر  المتعثرة عشرين )20( عقد كما يف  العائد غير المكتسب. وبلغ عدد العقود  خصم 
يف2018/12/31م بلغ تعثر هؤالء العمالء مبلغ وقدره )144.2( مليون ريال سعودي ويمثل ما نسبته )%5( من إجمالي محفظة الشركة بعد خصم 
العائد غير المكتسب. وفي حال زيادة نسبة التعثر فسيكون له تأثير جوهري سلبي عىل أعمال الشركة ونتائجها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
 31 كما يف  المتقادمة  "الذمم   )118( التنفيذ" وجدول  العمالء وقضايا  بتعثر  المتعلقة  "المنازعات   )3-9-12(( القسم  راجع  المعلومات  من  )لمزيد 

ديسمبر 2016م، 2017م و2018م" وجدول )163( "الذمم المتقادمة كما يف 31 ديسمبر2018م و30 يونيو 2019م"(

مخاطر اإلنشاء وانخفاض العائد عىل استثمار العمالء 211125
يمثل التطوير العقاري سواء التجاري أو السكني وكذلك االستثمار العقاري أهداف مشتركة لكثير من عمالء الشركة وبالتالي يرتبط نجاح الشركة إىل 
حد ما بقطاع البناء والمقاوالت بصفة عامة. وعليه، فإن نتائج أعمال الشركة عرضة للمخاطر المتعلقة بذلك القطاع بما يف ذلك عىل سبيل المثال، ال 
الحصر، توفر مواد البناء والتقلبات يف تكاليفها وباألخص ما يتعلق بالمواد األساسية مثل اإلسمنت والحديد وبعض تلك المواد يتم توفيرها محليًا 
فيما يتم توفير الجزء المتبقي عن طريق االستيراد من الخارج. لذا فإن أي نقص يف توفر المواد الالزمة الستكمال عمليات عمالء الشركة اإلنشائية قد 
يترتب عليه ارتفاع يف أسعارها مما قد يكبد عمالء الشركة تكاليف إنشائية تتجاوز بشكل كبير تكاليفهم التقديرية الحالية نتيجة لزيادة تكاليف المواد 
والعمالة وغيرها من التكاليف إضافة إىل تكبد تكاليف أخرى غير متوقعة، والتي تشمل عىل سبيل المثال ال الحصر، أية رسوم قد تفرضها الدولة عىل 
استيراد مواد البناء أو ارتفاع سعرها لعدم توفرها يف السوق. وهذا ما يجعل تنفيذ المشاريع أو تشغيلها أو كليهما أمرًا غير مجدي اقتصاديا يف حال 

لم يستطيع عمالء الشركة رفع أسعارهم بشكل يكفي لتعويض الزيادة يف التكاليف.

باإلضافة إىل ذلك فإن المشاريع العقارية التي قد يدخل فيها عمالء الشركة والتي يتم تمويل العقار المتعلق بها من قبل الشركة قد تتطلب الحصول 
عىل موافقات وتراخيص حكومية وبسبب أي تغييرات مستقبلية يف األنظمة والسياسات قد تتأثر قدرة العمالء عىل الحصول عىل التراخيص الحكومية 
الالزمة الستكمال مشاريعهم أو قد يتسبب يف زيادة األعباء المالية عىل العمالء نتيجة التأخر يف الحصول عىل تلك التصاريح مما قد ينتج عنه تخلي 
العمالء عن تلك المشاريع. كما أن نجاح عمالء الشركة قد يعتمد بشكل كبير عىل توفر العمالة الالزمة وبأسعار معقولة الستكمال تنفيذها ووفقا 
للجداول الزمنية المحددة، لذا فإن عدم تمكن عمالء الشركة من توفير العمالة الالزمة ألي سبب من األسباب سوف يؤدي إىل التأخر يف تنفيذ مشاريعهم 

يف الوقت المحدد وقد ينتج عنه زيادة التكاليف عليهم.

إن وقوع أي من األحداث أعاله قد يتسبب يف تأثير مالي عىل عمالء الشركة مما قد يخفض العائد عىل استثماراتهم العقارية والتي من أجلها قاموا 
بالحصول عىل التمويل من الشركة أو قد يتسبب يف خسائر لهم مما قد يؤثر عىل قدرتهم عىل سداد مستحقاتهم للشركة أو عزوفهم عن الحصول عىل 

تمويل آخر من الشركة. وبالتالي سيتسبب ذلك يف تأثير سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر ممارسة بعض المساهمين وأعضاء المجلس ألعمال منافسة للشركة 211126
من  )ولمزيد  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورٍة  سواًء  منافسة  أو  مشابهة  أعمال  أنها  عىل  تصنف  بأعمال  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  بعض  يقوم 
التفاصيل الرجاء مراجعة القسم رقم )12-5-10( "اتفاقيات مع أطراف ذوي العالقة"(، مما قد يؤدي إىل تعارض يف المصالح فيما بين أعمال ذلك 
الثانية والسبعون )72( من نظام الشركات فإنه ال يجوز لعضو مجلس  المساهم أو عضو مجلس اإلدارة وأعمال الشركة. كما وأنه طبقًا للمادة 
تطالبه  أن  للشركة  كان  وإال  تزاوله،  التي  النشاط  فروع  أحد  الشركة يف  ينافس  أن  أو  الشركة،  منافسة  من شأنه  عمل  أي  يشترك يف  أن  اإلدارة 
أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصاًل عىل ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك، وقد تمت 
الموافقة من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/12/18م. وألعضاء مجلس اإلدارة تأثير عىل قرارات الشركة، وقد ال تتسق مصالحهم يف 
بعض األحيان مع مصالح مساهمي الشركة اآلخرين عند اتخاذ قرارات الشركة. باإلضافة إىل ذلك، كونهم أطراف ذوي عالقة، فإن لهم القدرة عىل 
أعضاء  تأثير  حال  وفي  وأهدافها.  الشركة  مصالح  مع  يتوافق  ال  بما  أو  الخاصة  لمصالحهم  يستخدمونها  قد  للشركة  داخلية  لمعلومات  الوصول 
بصورة  الشركة  لمعلومات  استخدامهم  حال  يف  أو  سلبي  بشكٍل  الشركة  قرارات  عىل  الشركة  مصالح  مع  تعارض  لديهم  الذين  اإلدارة  مجلس 
)للمزيد  المستقبلية  وتوقعاتها  المالي  ووضعها  عملياتها  ونتائج  الشركة  أعمال  عىل  وجوهري  بشكٍل سلبي  ذلك  الشركة فسيؤثر  لمصالح  مضرة 
المجلس"(  وأمين سر  التنفيذيين  اإلدارة وكبار  أعضاء مجلس  )"إقرارات   )5-5( والقسم  )"اإلقرارات"(   )11( القسم  يرجى مراجعة  التفاصيل،  من 

والقسم رقم )12-5-10( )"اتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة"(.
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مخاطر تعثر الشراكات االستثمارية 211127
بتاريخ  التنفيذية  والئحته  التمويل  شركات  مراقبة  نظام  صدور  سبقت  والتي  االستثمارية  العقارية  الشراكات  من  عدد  يف  بالدخول  الشركة  قامت 
1434/4/10هـ والتي حددت أال يكون لشركة التمويل العقاري نشاط استثماري يف العقار. وطبقًا لذلك، توقفت الشركة عن الدخول يف استثمارات 
عقارية جديدة إال أنه كما يف تاريخ 2019/07/31م تبقى لديها مشرع استثماري بالشراكة مع شركة دار وإعمار بمبلغ )5,050,312( ريال سعودي 
ويمثل نسبة )%90( من إجمالي قيمة المشروع، وهي تعمل عىل التخارج منه، وللمزيد من المعلومات يرجى االطالع عىل القسم )12-5-6( )"اتفاقيات 
الشراكات االستثمارية"(. وبهذا الخصوص فإن عقود الشراكات تتضمن بنود توجب تسجيل ملكية العقارات المطورة بأسماء الشركاء )مثل رئيس 
مجلس إدارة الشركة أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد موظفي الشركة( حسب ما جاءت عليه تلك العقود وهذا ما قد يثير بعض المخاطر المتعلقة 
بتعثر الطرف اآلخر المالي ومطالبات دائنيه والتي قد تؤثر عىل قدرة الشركة يف فصل ملكيتها عن تلك المتعلقة بالشريك المتعثر أو يف حالة وفاة 
الشريك الفرد وباألخص يف حال نشوء نزاع بين ورثته. كما أنه وفي حالة نشوء خالف بين الشركاء فإن بنود العقد المتعلقة بالمنازعات يكتنفها عدم 

الوضوح وهو ما قد يتسبب يف إطالة أمد النزاع.

قد تحدد مؤسسة النقد مدة زمنية للتخارج من هذه االستثمارات وهو ما قد يتسبب يف تحمل الشركة لخسائر ناتجة عن التخارج السريع أو بسبب 
قيامها بدعم شركائها لتفادي خسارة المشروع المشترك قبل التخارج منه. وفي حال حدوث ذلك فإنه سيتسبب يف تأثير سلبي وجوهري عىل أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية واالعتماد عىل موظفين رئيسيين والقدرة عىل استقطاب أشخاص  211128
مؤهلين

لكي تحافظ الشركة عىل موقعها التنافسي وحصتها السوقية فإنه يتعين عليها توظيف األشخاص المناسبين والكوادر المؤهلة التي تتمتع بمهارات 
عالية وخبرات متعددة وقدرات قيادية يف مجال التمويل العقاري والخدمات المهمة المساندة. إن إخفاق الشركة يف توظيف كوادر مؤهلة أو الحفاظ 
الموظفين  تنافسية تضمن استمرار  أو وضع خطط مكافآت وبدالت  المستقبليين،  الشركة  لتعيين موظفي  التخطيط  أو  الرئيسيين،  الموظفين  عىل 
توظيف  الشركة يف  أو فشل  متوقع،  غير  العليا بشكل  اإلدارة  أحد موظفي  فقد  أو  األساسية،  الموظفين  مهارات  تطوير  االستثمار يف  أو  الحاليين، 
موظفين جدد ذو كفاءة عالية يف اإلدارات العليا للشركة سيؤدي إىل التأثير سلبًا عىل تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة وإدارتها بشكٍل جيد. كما أن 
الشركة ملزمة طبقًا لبعض لوائح وتعليمات مؤسسة النقد بتوظيف أشخاص مناسبين وكوادر مؤهلة للقيام ببعض المهام التنظيمية وأخذ عدم ممانعة 

مؤسسة النقد.

كذلك، يتوجب عىل الشركة طبقًا لقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لشركات التمويل أن تتيح لوحدة مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب يف الشركة اإلمكانيات التقنية والبشرية المناسبة، وقد أثارت مؤسسة النقد خالل زيارة تفتيشية مالحظة عىل الشركة بعدم كفاية الموارد 
البشرية يف تلك الوحدة لدى الشركة حيث ذكرت أن عدد الموظفين يف إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب هو موظفان إثنان فقط، 
من ضمنهم مدير االلتزام، وهذا يعتبر عدد قليل وغير كافي مقارنة برأس مال الشركة وأن بعضهم ال يملك الخبرة الكافية يف هذا المجال. وقد قامت 

الشركة بإضافة موظف واحد حسب المالحظة دون أن يترتب عىل الشركة أي مخالفات أو غرامات.

وتتنافس الشركة مع شركات أخرى يف قطاع التمويل العقاري وغيرها من القطاعات فيما يتعلق بتوظيف األشخاص المؤهلين وذوي المهارة والخبرة. 
وقد ال تتمكن الشركة من جذب الكفاءات المناسبة أو االحتفاظ بالموظفين الرئيسين يف الشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي عىل أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم االلتزام بأنظمة العمل المتعلقة بالسعودة 211129
تعمل الجهات المختصة عىل إيجاد فرص عمل للمواطنين وتشجيع وإلزام الشركات بتوظيف المواطنين السعوديين من خالل عدد كبير من البرامج 
والنظم واللوائح والتعليمات بما يف ذلك االلتزامات المفروضة عىل الشركات العاملة باالحتفاظ بنسب محددة من القوى العاملة السعودية. ويبلغ عدد 
الموظفين السعوديين يف الشركة بتاريخ 2019/06/30م مائة وثالثة عشر )113( موظف من أصل مئة وثالثون )130( موظفًا بما يجعل الشركة 

يف النطاق البالتيني تحت فئة الشركات المتوسطة )ب( وملتزمة بمتطلبات السعودة.

إال أن إخفاق الشركة يف االلتزام بسياسات ومعدالت السعودة والتعليمات الحكومية ذات الصلة سيؤدي إىل مواجهة الشركة لعقوبات تفرضها الجهات 
الحكومية كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين وغيرها من العقوبات، األمر الذي سيؤثر سلبًا عىل مقدرة الشركة عىل 

القيام بأعمالها، وعىل عمليات الشركة وقدرتها عىل الوفاء بالتزاماتها، وعىل ربحية الشركة وأدائها المالي ونتائجها المالية.

مخاطر عدم االلتزام باألنظمة واللوائح 211130
تنطبق عىل الشركة وعملياتها أنظمة ولوائح عدة بما يف ذلك عىل سبيل المثال، ال الحصر، أنظمة ولوائح وزارة التجارة واالستثمار ووزارة العمل ووزارة 
الداخلية )حيث يجب حصول العميل األجنبي عىل موافقة وزارة الداخلية قبل الحصول عىل التمويل العقاري( وتلك المتعلقة بمواقع عملها الصادرة 
عن البلديات واألمانات والدفاع المدني باإلضافة إىل اللوائح والتعاميم الصادرة عن مؤسسة النقد وفيما يتعلق بالهيئة وتداول بعد اإلدراج وغيرها من 
الجهات الحكومية األخرى ذات العالقة يف المملكة. وكما جاء عىل ذكره سابقا بخصوص المخاطر المرتبطة بعدم توفر الخبرة المتعلقة بإدارة شركة 
مدرجة، فإن ذلك يشمل التأكد من عدم مخالفة اللوائح والتعليمات الصادرة من الهيئة بما يف ذلك ما يتعلق، عىل سبيل المثال ال الحصر، بااللتزام بالحد 
األدنى من األعضاء المستقلين يف عضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه مثل لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات وتشكيلها من حيث 
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األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين. وفي حال مخالفة األنظمة قد تكون الشركة عرضة للعقوبات وفي حال حدوث ذلك فسيؤثر بشكل سلبي عىل 
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بأنظمة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر 211131
تقوم الشركة بإعداد سياسات إدارة المخاطر وفقا لموافقة مجلس اإلدارة، إال أنه ال تكون سياسات الشركة وإجراءاتها وضوابطها الداخلية فعالة تمامًا 
يف جميع األحوال والظروف كما قد ال يتم تطبيق هذه السياسات بالكامل أو بالشكل الصحيح وقد ال تتمكن الشركة من تفادي المخاطر المحتملة 
مستقبال، األمر الذي سيؤدي إىل حصول الشركة عىل معلومات غير وافية لكي تقوم بتقدير تعرضها للمخاطر وفق أسس صحيحة، ونتيجة لذلك، فإن 
ارتفاع مستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة نتيجة لذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بحماية االسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية للشركة 211132
تمتلك الشركة عالمة تجارية بشهادة تسجيل رقم 1439023563 وتسري حمايتها حتى 1449/10/18هـ )الموافق 2028/03/14م( وكذلك تمتلك 
شركة أمالك للتطوير العقاري عالمة تجارية بشهادة تسجيل رقم 1436017665 وتسري حمايتها حتى 1446/8/28هـ )الموافق 2025/2/27م(. 
وتستمد العالمة قيمتها من مدى انتشارها ومعرفة وإدراك العمالء بها ونظرتهم تجاهها. وبالتالي يعتمد نجاح الشركة بشكل كبير عىل قدرتها عىل 
الحفاظ عىل قوة وقيمة عالمتها التجارية وتعزيزها، ويعتمد ذلك بدوره عىل العديد من العوامل مثل سمعة الشركة والمنتجات التمويلية المقدمة من 

الشركة والنظرة تجاه العالمة التجارية.

وبالرغم من استخدام العالمات التجارية يف جهود الشركة التسويقية إال أنها قد ال تنجح يف تعزيز عالمتها التجارية ومساهمتها يف زيادة المبيعات 
واألرباح. حيث قد تتأثر قيمة العالمة التجارية سلبًا جراء أحداث مستقلة ال سيما إذا القت تلك األحداث تفاعاًل سلبيًا عامًا، وقد تنشأ تلك األحداث 
نتيجة عوامل داخلية مثل األعمال التي يقوم بها - أو يمتنع عن القيام بها - موظفو الشركة مثل االستجابة مع شكاوي العمالء وغيرها، أو عوامل 
إلحاق الضرر بها والشكاوى  أو  الفكرية للشركة  الملكية  الغير والتعدي عىل حقوق  القانونية واالختالسات من قبل  التقاضي والدعاوى  خارجية مثل 
والتحقيقات أو غير ذلك من اإلجراءات النظامية واألنشطة غير المشروعة التي تستهدف الشركة. باإلضافة إىل ذلك، من شأن الدعاية السلبية الموجهة 
تجاه الشركة بالتحديد أو ضد قطاع التمويل العقاري بشكل عام أو أي تغطية إعالمية ناتجة عنها، اإلضرار بسمعة الشركة وعالمتها التجارية والتسبب 

يف فقدان العمالء.

فضاًل عن ذلك، قد تتعرض الشركة يف أي وقت لتعليقات سلبية يف وسائل التواصل االجتماعي بما يف ذلك المدونات ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها 
من أنواع التواصل عبر اإلنترنت وهو ما قد ينال من سمعة الشركة وأعمالها، وقد يكون الضرر مباشرًا عىل الشركة دون أن يكون لديها الفرصة إليضاح 

األمر أو معالجته الذي من شأنه أن يضر بسمعة الشركة وأن يعرضها ألضرار مادية.

إن عدم قدرة الشركة عىل إدارة ومعالجة تلك العوامل واألحداث كما ينبغي أو عدم قدرتها عىل منع حدوثها سيكون له تأثير سلبي جوهري عىل العالمة 
التجارية مما يحد من عدد العمالء الجدد أو استمرار العمالء الحاليين وبالتالي تراجع اإليرادات، وسيكون لذلك بدوره تأثيرًا سلبيًا جوهريًا عىل أعمال 

الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر مخالفات اللوائح والتعاميم الصادرة عن مؤسسة النقد 211133
الشركة حاالت  الخصوص، واجهت  وبهذا  عنها.  الصادرة  والتعليمات  باللوائح  االلتزام  عليها  يتوجب  النقد مما  إن الشركة مرخصة من قبل مؤسسة 
)130,000( ريال  ألف  العربي السعودي عىل الشركة بقيمة مائة وثالثون  النقد  السابق حيث فرض غرامات مالية من قبل مؤسسة  التزام يف  عدم 
بتاريخ 2017/10/25م وذلك بسبب مخالفات تتعلق بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. باإلضافة إىل مبلغ غرامة قدره عشرة األف 
)10,000( ريال قد تفرضه مؤسسة النقد عن كل يوم للفترة التي ال يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية فيها. وكما تم فرض غرامات مالية قدرها خمسة 
وعشرون ألف )25,000( ريال سعودي بتاريخ 2018/08/09م لعدم قيام الشركة بتحديث المعلومات االئتمانية الخاصة بأحد عمالئها لدى شركة 
سمة، وذلك بناء عىل نص الفقرة )2( من المادة )57( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ونص الفقرة )4( من المادة )40( من الالئحة 
التنفيذية لنظام المعلومات االئتمانية. كما أن مؤسسة النقد العربي السعودي وجهت بعض المالحظات للشركة والمتعلقة بالنظام اآللي الجديد لدى 
الشركة، وتعمل الشركة عىل التعامل مع هذه المالحظات بحسب الجدول المتفق عليه مع مؤسسة النقد العربي السعودي وعىل الشركة تصحيح 
المالحظات قبل نهاية الربع الثالث من عام 2019م. كما أن حدوث مثل هذه المخاطر فيما يخص عدم االلتزام باألنظمة واللوائح أمر يظل محتمل 

الحدوث. )لمزيد من المعلومات راجع القسم )12-8( "مالحظات ومخالفات مؤسسة النقد"(.

كما أن الشركة ملزمة بالعمل ضمن نطاق األنشطة المرخصة من قبل مؤسسة النقد فيما يخص التمويل العقاري فقط، إال أن الشركة تشترك يف 
بعض األعمال المرتبطة باالستثمار العقاري أو التمويل بصفة عامة والتي ال تكون مرخصة بها تحديدًا، ومن ذلك عىل سبيل المثال الشراكة المتعلقة 
بالتطوير العقاري والتي تم وصفها يف القسم )2-1-27( "مخاطر تعثر الشركات االستثمارية"( والتي تقوم الشركة حاليا بالتخارج منها بناء عىل عدم 
أنها تمويل ألغراض سد احتياجات نقدية مثل احتياجات العمالء  التي قد تصنف عىل  النقد. هذا باإلضافة إىل األعمال  ممانعة صادرة من مؤسسة 
لرأس المال العامل أو معامالت قد تصنف عىل أنها قروض بحتة غير مرتبطة بالعقار مثل تلك التي تنطوي عىل شراء عقار ومن ثم تأجيره عىل البائع 
)والمسمى بمنتج اإلجارة مع الوعد بالهبة للشركات( والتي تتم بناًء عىل خطابات عدم الممانعة من مؤسسة النقد دون إدراجها ضمن األنشطة المذكورة 
يف الترخيص. وبالتالي يف حال صدر قرار من مؤسسة النقد العربي السعودي أو من الجهات المختصة األخرى بتغير موقفهم من عدم الممانعة أو عدم 
تجديدها )عدم الممانعة الحالية تنتهي يف 1441/7/10هـ( فلن تستطيع الشركة تقديم تلك القروض مما سيؤثر سلبًا بشكل جوهري عىل نتائج أعمال 
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الشركة. وبهذا الخصوص وحتى تاريخ 2019/06/30م فلدى الشركة محفظة تمويل لتوفير النقد لمنتج اإلجارة مع الوعد بالهبة للشركات تقدر بمبلغ 
قدره )373( مليون ريال وهو يمثل ما نسبته اثني عشر بالمائة )%12( من صافي محفظة الشركة التمويلية.

وعليه، وفي حال أخفقت الشركة يف االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات السارية عليها قد ينتج عن ذلك تحملها لتكاليف وغرامات وعقوبات مالية 
جزائية أو إيقاف أعمال الشركة لحين الحصول عىل التراخيص والموافقات الالزمة أو لحين تصحيح مخالفة معينة وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري 

عىل أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتسجيل ملكية صكوك العقار 211134
إن جميع العقارات الممولة من قبل الشركة )بصيغة عقود إجارة( مسجلة ملكيتها باسم شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري )يشار لها هنا بـ "أمالك 
للتطوير" أو "الشركة التابعة"(. وكانت أمالك للتطوير مملوكة بالكامل لعضوين يف مجلس اإلدارة، وذلك حتى تاريخ 2018/4/15م حيث تم التنازل عن 
جميع تلك الحصص للشركة وأصبحت أمالك للتطوير مملوكة بالكامل للشركة. والسبب الرئيسي لقيام الشركة بذلك هو للتعامل مع بعض التحديات 
التي كانت تواجه الشركة بسبب المتطلبات النظامية المتعلقة باشتراط كتاب العدل عىل الشركة الحصول عىل عدم ممانعة من الهيئة العامة لالستثمار 
عند تسجيل أي ملكية لعقار ممول باسم الشركة وذلك طبقًا لمتطلبات الهيئة العامة لالستثمار المرخصة للشركة وهو ما شكل عائقًا كبيرًا لعملياتها 
والتي تشمل تسجيل عدد كبير من ملكيات العقار الممول من قبلها، ومن خالل التخاطب مع مؤسسة النقد والهيئة العامة لالستثمار أصدرت الهيئة 
العامة لالستثمار تعميمًا لكتاب العدل تستثني فيه عمليات تسجيل العقارات بأسامي الشركات لغرض تمويلها من متطلب الحصول عىل عدم ممانعة 

منها.

وبهذا الخصوص فإن أي تباين يف تسجيل ملكية العقارات الممولة خالل الفترة التي كانت ملكية أمالك للتطوير عائدة لعضوي مجلس اإلدارة وأطراف 
عقود التمويل قد يعرض المعاملة لمخاطر اإلبطال يف حال تم تفسير بنود العقد والتي تتعهد وتقر فيه الشركة بملكية العقار عىل أنها غير صحيحة أو 
أن نقل ملكية العقار من الناحية التعاقدية يشوبه الشك. إال أن الشركة اتخذت احتياطات لحماية حقوقها خالل تلك الفترة حيث أصدرت إقرارات من 
قبلها تؤكد بأنه وبالرغم من تسجيل حصص الشركة التابعة بأسماء عضوي مجلس اإلدارة إال أن الشركة هي المالك الحقيقي لتلك الحصص وأصدر كل 

من العضوين إقرارات مماثلة يؤكدان فيها أن الشركة هي المالك الحقيقي لتلك الحصص.

وفيما يخص تسجيل ملكيات العقارات، تواجه الشركة تحدي آخر يتعلق باستخدام تسجيل العقارات، باسم شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري، 
كضمان لوفاء العمالء الذين تم تمويلهم من قبل الشركة بسداد مبالغ التمويل المستحقة عليهم. حيث قامت مؤسسة النقد بتاريخ 1438/8/26هـ 
بالتعميم عىل جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل بالقيام بتوثيق الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد وتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليًا 
باسم شركة التمويل خالل مدة ال تتجاوز )3( سنوات، وتوعية العمالء بذلك، وعليه فإن الشركة ملزمة بالقيام بنقل ملكيات العقارات بأسماء عمالئها 
وتسجيل رهون عليها، وعدد الصكوك المتبقية حاليًا هي صكين )2( بقيمة )2,799,265( ريال، وفي حال تعثرها يف ذلك قد ينتج عنه غرامات تفرضها 
مؤسسة النقد قد تصل إىل مائتين وخمسون ألف )250,000( ريال إذا رأت مؤسسة النقد أنها مخالفة تتعلق بتجاوزات مهنية أو تعرض مساهميها أو 
دائنيها للخطر، وعند استمرار المخالفة يجوز لمؤسسة النقد فرض غرامة مالية ال تتجاوز عشرة آالف )10,000( ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

كما أن الشركة تواجه مخاطر تتعلق باحتمالية إلغاء بعض صكوك العقارات التي تمولها من قبل الجهات المختصة وذلك يف حال تم استخراج تلك 
الصكوك بطريقة غير نظامية أو يشوبها خلل نظامي حسب ما تقرره تلك الجهات.

المالي  عملياتها ووضعها  ونتائج  الشركة  أعمال  تأثير سلبي وجوهري عىل  ذلك  عن  فإنه سينتج  عما سبق  ناتجة  أي مخاطر  تبلور  وفي حال  وعليه، 
وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم تجديد تراخيص الشركة وشركتها التابعة 211135
تتطلب األنظمة واللوائح المعنية حصول الشركة وشركتها التابعة عىل التراخيص والموافقات الالزمة لممارسة نشاطها وتقديم منتجاتها التمويلية 
وتشمل هذه التراخيص عىل سبيل المثال ال الحصر، شهادات تسجيل الشركات واألسماء والعالمات التجارية وشهادات السعودة والزكاة والدخل 
والقيمة المضافة وموافقات مؤسسة النقد عىل تقديم منتجاتها التمويلية وغيرها من التصاريح الالزمة للقيام بأعمالها عىل الوجه الصحيح. وتخضع 
معظم تراخيص الشركة لشروط يتم بموجبها تعليق أو أنهاء التراخيص يف حال أخفقت الشركة يف االلتزام بتلك الشروط. باإلضافة إىل ذلك قد ال تقوم 
الجهة المختصة بتجديد التراخيص الالزمة كما أنه يف حال تجديدها قد تقوم الجهة المعنية بفرض شروط إضافية قد تؤثر سلبا عىل عمل الشركة. ولم 
تحصل الشركة عىل تصريح الدفاع المدني لمقر الشركة الرئيسي من قبل صاحب المبنى المؤجر مما يجعلها عرضة للمخالفات من قبل المديرية العامة 

للدفاع المدني والتي قد ينتج عنها تكاليف تؤثر بشكل سلبي عىل أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وفيما يخص شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري )وهي الشركة التابعة والتي أسست بغرض حفظ الصكوك والتي تملكها الشركة بالكامل(، فلم 
تكن مرخصة من قبل الهيئة العامة لالستثمار حتى تاريخ 1440/03/05هـ )الموافق 2018/11/13م( وهو ما تتطلبه األنظمة المرعية وذلك نظرًا 
للملكية األجنبية يف أحد مساهمي الشركة وهو البنك السعودي لالستثمار، وكانت ممارسات الشركة قبل هذا التاريخ مخالفة لنظام االستثمار األجنبي 
والئحته التنفيذية وعدم حصول أمالك للتطوير عىل رخصة االستثمار األجنبي قبل هذا التاريخ قد يجعلها عرضة للعقوبات الواردة يف نظام االستثمار 

األجنبي والئحته التنفيذية وغيرها من األنظمة واللوائح ذات الصلة والمعمول بها يف تلك الفترة.

وفي حالة عدم تمكن الشركة أو شركتها التابعة ألي سبب كان من تجديد تراخيصها أو الحصول عىل أي من التراخيص الالزمة ألعمالها، أو إذا تم تعليق 
أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو يف حال عدم قدرة الشركة عىل الحصول عىل الرخص 
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التي قد ُتطلب منها يف المستقبل، فإنه سينتج عن ذلك تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف مما سوف يؤثر بشكل سلبي وجوهري  اإلضافية 
"التراخيص   )4-12( القسم  مراجعة  المعلومات  من  )لمزيد  المستقبلية.  وتوقعاتها  المالي  ووضعها  عملياتها  ونتائج  وتوقعاتها  الشركة  أعمال  عىل 

والموافقات األساسية"(.

مخاطر مخالفات اللوائح والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة لالستثمار ونظام تملك غير السعوديين  211136
للعقار واستثماره

الشركة مرخصة من قبل الهيئة العامة لالستثمار مما يوجب عليها االلتزام باللوائح والتعليمات الصادرة عنها. كما أن الشركة ملزمة بالعمل ضمن نطاق 
األنشطة المرخصة من قبل الهيئة العامة لالستثمار.

وتعتبر الشركة من الشركات المستثناة من شرط الموافقة الخطية المسبقة من قبل الهيئة العامة لالستثمار لدى كتابات العدل عند إنهاء إجراءات بيع 
وشراء العقارات من قبل مؤسسة النقد بموجب خطاب رقم )381000005606( وخطاب محافظ الهيئة العامة لالستثمار رقم )1438/58(. وبناًء 
عىل قرار مجلس الوزراء رقم )494( بتاريخ 1439/09/14هـ، تم إستثناء البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من مؤسسة النقد من المادة 

الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره حيث تم استثناؤها من المقصود بعبارة )الغير سعودي(.

وفيما يخص شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري )وهي الشركة التابعة والتي أسست بغرض حفظ الصكوك والتي تملكها الشركة بالكامل(، فلم 
تكن مرخصة من قبل الهيئة العامة لالستثمار حتى تاريخ 1440/03/05هـ )الموافق 2018/11/13م( حين قامت بالحصول عىل ترخيص استثمار 
عقاري من قبل الهيئة العامة لالستثمار لغرض تسجيل وحفظ صكوك التمويل العقاري وهو ما تطلبه األنظمة المرعية وذلك نظرًا للملكية األجنبية 

يف الشركة.

ورغم أن العقارات الممولة من قبل الشركة مسجلة ملكيتها باسم الشركة التابعة، إال أن الشركة لم تفصح للهيئة العامة لالستثمار عن هذه األصول 
قبل الحصول عىل رخصة االستثمار العقاري ومن غير الواضح ما إذا كانت الهيئة العامة لالستثمار قد بتت يف وضع تصرفات شركة أمالك للتطوير 
المخالفة للترخيص قبل صدوره. ورغم أن الهيئة العامة لالستثمار أصدرت الترخيص ثم وافقت عىل تعديل الترخيص إال أنه يف حال رأت أن تصرفات 

شركة أمالك للتطوير قبل صدور الترخيص تستوجب العقوبة فقد تكون معرضة للعقوبات الواردة يف نظام االستثمار األجنبي والئحته التنفيذية.

كما أن الشركة التابعة مخالفة لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره حيث لديها صكوك مسجلة باسمها يف مكة المكرمة والمدينة المنورة وال 
تتمتع الشركة التابعة باالستثناءات الممنوحة للشركة فيما يخص شرط عدم تملك العقارات يف مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السعودي، وبذلك 
تكون الشركة التابعة مخالفة لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره مما يجعلها عرضة للعقوبات. إن الشركة قامت بتسجيل هذه الصكوك 
يف مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل قرار مجلس الوزراء رقم )494( بتاريخ 1439/09/14هـ، وحيث كانت حصص الشركة التابعة مسجلة بإسم 

أعضاء مجلس اإلدارة.

وفي حال وقوع أي من العقوبات لمخالفة نظام االستثمار األجنبي والئحته التنفيذية أو نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، بما يف ذلك عىل 
سبيل المثال ال الحصر، حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر األجنبي وفرض غرامة مالية ال تتجاوز خمسمائة ألف )500,000( ريال 

وإلغاء الترخيص فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي عىل أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بمسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين 211137
يحدد نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والنظام األساسي للشركة ولوائح الشركة الداخلية المهام والمسؤوليات األساسية ألعضاء مجلس 
اإلدارة بشكل فردي وجماعي. كما يمنح نظام الشركات المساهمين الحق، مع مراعاة الوفاء بشروط معينة، يف مساءلة عضو مجلس اإلدارة ومقاضاته 

يف حالة مخالفته أو سوء تصرفه.

فإذا ُوجد أن أي من أعضاء مجلس اإلدارة و/ أو كبار التنفيذيين أنه قد ارتكب فعاًل مخالًفا يستدعي العقوبة، فإن ذلك سيعرض الشركة لعقوبات صارمة 
وقد يتم فرض عقوبات وغرامات ضد مجلس اإلدارة أو أي من أعضائه قد تصل إىل السجن لمدة خمس )5( سنوات وغرامة تصل إىل خمسة مليون 
)5,000,000( ريال سعودي حسب نظام الشركات، عدا عن أي حكم بتعويض األضرار الحقيقة المتحصلة مما سيؤثر سلًبا عىل الشركة وسمعتها 

وعملياتها وربحيتها.

المخاطر المتعلقة بالسوق  212

التنافس يف نشاط الشركة 21211
يشكل نشاط التمويل العقاري النشاط الرئيسي الذي تقوم به الشركة وتعتمد عليه بشكل أساسي يف إيراداتها وأرباحها، ويتنافس يف هذا النشاط 
ستة )6( شركات تمويل عقاري وأحد عشر )11( بنك. كما أن الشركة تتنافس يف استقطاب عمالء قد ال يكونوا بالضرورة عمالء تمويل عقاري تقليدين 

للبنوك المنافسة حيث تركز الشركة نشاطها عىل شريحة العمالء من أصحاب األعمال الحرة باإلضافة إىل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبهذا الخصوص فإن قيام المنافسين باستقطاب العمالء ببنود تمويلية أفضل، أو تقديمهم لعروض مميزة وجذابة تؤدي إىل التقليص من قاعدة عمالء 
الشركة الحاليين أو المحتملين، أو زيادة يف العروض المطروحة من قبل الممولين يف المملكة دون أن يقابلها زيادة مماثلة يف طلبات التمويل، حينها قد 
تضطر الشركة إىل تعديل أسعار منتجاتها استجابة لمتغيرات السوق مما يؤدي إىل التأثير بشكل سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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التقلبات يف السوق العقاري 21212
تعتمد ربحية الشركة بصورة أساسية عىل نشاط السوق العقاري وازدياد الطلب عىل منتجات التمويل العقاري. وقد شهد القطاع العقاري يف المملكة 
تقلبات عدة سواًء يف أسعار العقارات أو معدالت اإليجار وذلك نتيجة لعوامل اقتصادية كبرى بما يف ذلك ما يتعلق بالسياسات الحكومية الهادفة لدعم 
اإلسكان وتقليل االعتماد عىل مصادر الدخل النفطية. وتتأثر أعمال الشركة بتلك التقلبات بشكل مباشر حيث يؤدي انخفاض الطلب عىل المنتجات 
العقارية دون توقعات الشركة إىل تكبد الخسائر أو خفض هوامش ربحها وعليه، فإن التقلبات الجوهرية غير المواتية يف القطاع العقاري سيؤثر بشكل 

سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إىل ذلك فإن التقلبات غير المواتية يف أسعار العقارات، أو أي ظروف اقتصادية أخرى غير مواتية يف القطاع العقاري، قد ينتج عنه عزوف العمالء 
عن شراء العقار أو االستثمار ومن ذلك ما يتعلق بتأجيل قرار الشراء أو االستثمار إىل حين استقرار السوق وهذا من شأنه أن يشكل ضغطًا عىل الشركة 

لتخفيض أسعار تمويلها مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري عىل أعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر الجيوسياسية اإلقليمية 21213
االقتصادية  للظروف  يكون  وقد  الحاضر.  الوقت  يف  السياسي  أو  األمني  االستقرار  عدم  من  تعاني  التي  المناطق  من  األوسط  الشرق  منطقة  تعتبر 
والسياسية ببلدان المنطقة أو أي بلدان أخرى تأثير سلبي عىل األسواق المالية يف المملكة عموما، وعىل أعمال الشركة، ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر التغيير يف األداء االقتصادي العام 21214
أسوة بكثير من الشركات األخرى، تعتمد ربحية الشركة ونجاحها عىل استقرار الوضع االقتصادي ونموه وتتأثر بعدد من العوامل التي تتعلق بالوضع 
االقتصادي بشكل عام بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحصر، انخفاض أسعار النفط، وعوامل التضخم، وانخفاض متوسط دخل الفرد، وانخفاض الناتج 
المحلي. وفيما يخص أسعار النفط فال زالت المملكة تعتمد بشكل كبير عىل دخول النفط والصناعات النفطية وبالتالي فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث 
يف أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري عىل خطط ونمو االقتصاد السعودي بشكل عام وعىل معدالت اإلنفاق الحكومي، والذي سيؤثر 
سلبًا عىل أداء الشركة المالي نظرًا لعملها ضمن الدورة االقتصادية للمملكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي فمثال يف الفترة من 2016م إىل 2018م 
قامت الشركة بإعادة جدولة 60 عقد تمويل بمبلغ 821.9 مليون ريال سعودي وذلك بسبب تأثر الشركة من الوضع االقتصادي العام يف المملكة 
العربية السعودية. كما يعتمد استمرار نمو االقتصاد السعودي عىل عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار استثمار القطاعين الحكومي والخاص يف البنية 
التحتية، لذا فإن أي تغيير يف أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير عىل االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

صعوبة تسييل االستثمارات العقارية 21215
حيث أن االستثمارات العقارية بشكل عام هي استثمارات طويلة األجل، فإنه من الصعب تسييلها بشكل سريع دون التأثير عىل سعر العقار. وتحتفظ 
الشركة بمحفظة من األصول العقارية والتي تشكل ضمان لمنتجاتها التمويلية وفي حال تعثر عمالء الشركة وباألخص إذا حصل ذلك بشكل مفاجئ أو 
جماعي نتيجة ظروف اقتصادية عامة فقد يصعب عىل الشركة تسييل عقارتها المرتبطة بعقود العمالء المتعثرين باألسعار المناسبة وخالل مدة وجيزة 

مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر التغيير يف األنظمة واللوائح 21216
الشركة تخضع لعدد من األنظمة واللوائح والجهات التنظيمية بما يف ذلك عىل سبيل المثال، ال الحصر، وزارة التجارة واالستثمار ومؤسسة النقد والهيئة 
وتداول )بعد إتمام الطرح واإلدراج(. وتشهد المملكة تطور كبير وسريع فيما يخص تطوير وتحديث األنظمة واللوائح واإلجراءات القانونية عىل كافة 
األصعدة وفي جميع المجاالت. بما يف ذلك إدخال تعديالت عىل نظام الشركات واللوائح الصادرة عن الهيئة. وبالتالي فإن األنظمة واللوائح الحالية والتي 
تخضع لها الشركة وأعمالها عرضه للتغيير والتحديث كما أن الشركة معرضة الحتمال خضوعها ألنظمة ولوائح جديدة قد تصدرها الجهات المختصة 
ذات العالقة بين الوقت واآلخر يؤدي إىل تأثر إيرادات الشركة سلبًا أو زيادة تكاليفها أو زيادة التزاماتها أو الحد من قدرتها عىل تحقيق خطط التوسع أو 
تنفيذ مشروعاتها، أو فقد تصاريح وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري عىل أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
وعىل سبيل المثال فقد صدر مؤخرا نظام اإلفالس والذي لم تتضح بعد معالم تطبيقه بسبب حداثته إال أنه يشتمل عىل بنود قد تؤثر عىل الشركة فيما 
يخص قدرتها عىل التحصيل من عمالئها المتعثرين حيث أن النظام يوفر خيارات للمتعثرين والمقرضين للوصول إىل اتفاق لحماية المتعثر من اإلفالس 
قد تنطوي عىل إعادة جدولة لمستحقات الشركة أو حتى تخفيض مستحقاتها. وبالتالي فإن حصول أي من هذه النتائج قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري 

عىل أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياته أو توقعاته المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة  213

مخاطر سيطرة المساهمين الحاليين 21311
سيمتلك المساهمين الحاليين، وعددهم ستة وعشرون )26( مساهم، بعد االنتهاء من االكتتاب وإدراج أسهم الشركة ثالثة وستون مليون وأربعمائة 
هؤالء  بمقدور  فسيكون  وبالتالي  الشركة.  مال  رأس  من   )70%( بالمائة  سبعون  نسبته  ما  ذلك  وسيمثل  سهم   )63,420,000( ألف  وعشرون 
المساهمين مجتمعين التحكم يف قرارات الشركة الهامة وذات التأثير الكبير والمتعلقة بقرارات الجمعية العامة بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحصر، 
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والترخيص بالعقود التي قد يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو باشتراك أعضاء مجلس 
يؤثر بشكل جوهري عىل  قد  نحو  الصالحيات عىل  األساسي، وقد تستخدم هذه  النظام  والتعديالت عىل  الشركة  أعمال منافسة ألعمال  اإلدارة يف 
أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها. كما أنه بعد انتهاء فترة حظر التداول لكبار المساهمين ومع مرور الوقت قد يتغير هيكل المساهمين 
يف المستقبل مما قد يسمح لمجموعة من المساهمين السيطرة عىل قرارات الشركة بطريقة تؤثر بشكل جوهري عىل أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج أعمالها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر السيولة وعدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة 21312
ال يوجد حاليًا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وقد ال يوجد سوق فاعلة ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد انتهاء االكتتاب. وإذا 

لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة تأثيرًا سلبيًا.

لقد تم تحديد سعر االكتتاب بناًء عىل عوامل عدة، مثل تاريخ الشركة واآلفاق المستقبلية ألعمالها، وقطاع السوق الذي تتنافس فيه، وتقييم نتائج 
والبيئة  العام  االقتصاد  وصحة  العامة،  والظروف  للشركة  المالية  النتائج  مثل  عوامل،  عدة  تؤدي  أن  ويمكن  والمالية.  والتشغيلية  اإلدارية  الشركة 

التنظيمية التي تعمل فيها الشركة إىل حدوث تفاوت كبير يف سيولة تداول سهم الشركة وسعره.

المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح والقيود المفروضة عىل توزيع األرباح من قبل الجهات الممولة 21313
إن توزيع األرباح عىل المساهمين يعتمد عىل عوامل عدة من بينها عىل سبيل المثال ال الحصر، تحقيق األرباح وحجم األرباح المحققة، والمركز المالي 
أرباح حيث  بتوزيع  الشركة  المقرضة عىل قيام  الجهات  التي تفرضها  النقدية والقيود  السيولة  التمويلية واالستثمارية، توافر  للشركة، واالحتياجات 
تشترط بعض الجهات التمويلية عدم قيام الشركة بتوزيع أرباح عىل المساهمين إال إذا كانت نسبة تغطية المديونية لديها تعادل نسبة محددة كحد 
أدنى والذي قد يصعب عىل الشركة تحقيقها أو االستمرار يف المحافظة عليها. وتخضع الشركة لبعض الضوابط المتعلقة بالحصول عىل موافقة مؤسسة 
النقد لتوزيع األرباح وذلك طبقًا لنظام مراقبة شركات التمويل والذي حدد بعض االشتراطات لذلك. ومن أهم هذه االشتراطات أال يتسبب التوزيع يف 
انخفاض مستويات الكفاية المالية أو انخفاض مستويات السيولة عن الحدود المطلوبة، وأال يتعدى التوزيع خالل السنة المالية األرباح المحققة يف 
السنة المالية السابقة، وأي اشتراطات أخرى قد تضعها مؤسسة النقد. كما تعتمد قدرة الشركة عىل توزيع أرباح للمساهمين عىل عوامل أخرى تخضع 
لتقييم مجلس اإلدارة، وعليه فإن الشركة قد ال تتمكن من توزيع أية أرباح مستقبلية. ولمزيد من المعلومات راجع القسم ))7( سياسة توزيع األرباح(

المخاطر المتعقلة بتقلبات سعر السهم 21314
قد يتعذر عىل المكتتبين إعادة بيع األسهم التي يكتتبون فيها بسعر يوازي أو أعىل من سعر االكتتاب، حيث أن سعر السوق ألسهم الطرح قد يتأثر سلبًا 
بعد االكتتاب بعدة عوامل قد يكون بعضها ضمن إطار سيطرة الشركة والبعض األخر خارجة عنه بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحصر، التغيرات 
التغيرات يف األنظمة واللوائح  أو  أو السنوية،  الربع سنوية  التشغيلية  النتائج  المتوقعة يف  أو  الفعلية  أوالتقلبات  التشغيلي  أداء الشركة  السلبية يف 
المطبقة عىل الشركة، أو أوضاع السوق. كما قد تؤثر تقلبات السوق والوضع االقتصادي العام بشكل سلبي وجوهري عىل سعر السهم يف السوق قد 

تمتد لفترات طويلة.

المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم يف السوق وبإصدار أسهم جديدة 21315
يتعرض السوق لفترات تقلب وعدم استقرار وقد يؤثر بيع عدد كبير من أسهم الشركة بعد إدراجها يف تداول أو االعتقاد بحدوث مثل ذلك عىل سعر 
السوق ألسهم الشركة بحيث يؤدي ذلك إىل انخفاض يف سعر أسهم الشركة وقد يستمر ذلك لفترات مطولة. وال تخطط الشركة حاليا إلصدار أسهم 
إضافية عقب االنتهاء من االكتتاب عىل الفور. إال أنه إذا قررت الشركة جمع رأس مال إضافي عن طريق إصدار أسهم جديدة، سيؤدي ذلك إىل تقليل 
نسب المساهمات الحالية إىل حد ما يف حال لم يمارس المساهمون الحاليون حقوقهم عند إصدار حقوق ملكية جديدة وفي حال ما إذا قرر المساهمون 

الحاليون بيع عدد كبير من األسهم مما قد يقلل من قيمة تلك األسهم المصدرة حديثُا.
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نظرة عامة عىل السوق والقطاع 13

نظرة عامة عىل السوق  311
إن مصدر المعلومات الواردة يف هذا القسم)نظرة عامة عىل السوق( هو التقرير الذي أعده مستشار دراسة السوق والقطاع شركة البصائر العربية 
المحدودة )حصريًا لصالح الشركة بتاريخ 1440/02/27هـ )الموافق 2018/11/05م(. يقدم مستشار دراسة السوق والقطاع الخدمات االستشارية 
يف قطاع التمويل العقاري. وقد تأسس مستشار دراسة السوق والقطاع يف عام 2009م، ويقع مقره يف الرياض. ولمزيد من المعلومات حول مستشار 
دراسة السوق والقطاع، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني )www.4sight1global.com( وتجدر اإلشارة إىل أنه ال يمتلك مستشار دراسة السوق والقطاع 
وال أي من شركاته التابعة أو الشقيقة أو شريكه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو مدراءه أو أي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع يف 
الشركة أو شركتها التابعة. وقد أعطى مستشار دراسة السوق والقطاع موافقته الخطية عىل استعمال اسمه وشعاره ومعلومات السوق والبيانات 

المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد يف هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

وتجدر اإلشارة إىل أن شركة البصائر العربية المحدودة هي شركة متخصصة يف أعمال اإلحصاءات والمعلومات السوقية تعمل يف الشرق األوسط 
ولديها شراكات يف قطاع السلع االستهالكية، والخدمات المصرفية والمالية، واالتصاالت، والعقارات، وتجارة التجزئة، والقطاع الحكومي وغيرها تعتقد 
الشركة أن المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها أو استخراجها من تقرير دراسة السوق الذي أعده مستشار دراسة السوق والقطاع موثوقة 
بحد ذاتها. إال أنه لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو مستشاروها بالتحقق من صحة تلك المعلومات والبيانات بشكل 

مستقل وبالتالي ال يمكنهم تقديم أي ضمان بشأن دقتها أو صحتها أو اكتمالها.

االقتصاد السعودي 31111
المحلي  الناتج  ل  السعودّي، فقد سجَّ العربّي  النقد  االقتصادية األساسية. ووفقا لمؤسسة  المقومات  السعودّي دالالت عىل تحسن  االقتصاد  ُيظهر 
اإلجمالي االسمي يف المملكة العربية السعودية نمًوا بلغ نحو 6.5% ليرتفع من 2.42 ألف مليار ريال سعودي يف عام 2016م إىل 2.58 ألف مليار ريال 
سعودي يف عام 2017م. وعالوة عىل ذلك، فقد احتلت المملكة المرتبة العشرين بين اقتصادات العالم يف عام 2017م بحسب الناتج المحلي اإلجمالي 
االسمي. وثمة مؤشر آخر عىل قوة االقتصاد السعودي وهو زيادة الناتج المحلي اإلجمالي للفرد والذي سجل نمًوا بلغ 78,965 ريال سعودي يف عام 

2017م مقابل 76,083 ريال سعودي يف عام 2016م.

الجدول )9(: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية

2017م2016م2015م2014م2013م2012مالمؤشر

2759.92799.92836.32453.52418.52575.3الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحالية )مليار ريال(

)0.9(5.42.73.74.11.7الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )نسبة النمو السنوي(

29.230.030.831.431.832.6تعداد السكان )مليون(

94,53195,30094,55379,42576,08378,965الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )ريال(

)238,494()311,065()388,599()100,462(329,340157,878الفائض/ العجز يف الميزانية )مليون ريال(

)0.8(2.93.52.21.22.1تضخم مؤشر أسعار المستهلكين )نسبة التغير السنوية(

873.03778.94632.25108.28162.79327.43الميزان التجاري )مليار ريال(

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، 2012م - 2018م.

وعىل الرغم من االنكماش يف الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، فقد تمكن االقتصاد السعودي من تقليل العجز يف الميزانية إىل حٍد كبير يف عام 2017م 
مقارنة بعام 2016م، وُيعزى ذلك إىل تنفيذ العديد من اإلصالحات والمبادرات الحكومية الهادفة إىل تنويع االقتصاد والحد من االعتماد عىل النفط. 

ونتيجة لذلك، فقد ارتفعت نسبة العائدات غير النفطية من إجمالي اإليرادات الحكومية من %27 يف 2016م إىل %37 يف عام 2017م.(2)

من  كجزء  2020م  لعام  الوطني  التحول  برنامج  إطار  يف  الطموح  اإلصالحّي  برنامجها  تنفيذ  يف  ملحوظا  تقدما  السعودية  العربية  المملكة  حققت 
رؤية 2030. ولتنويع االقتصاد السعودي بحيث يصبح أقل اعتماًدا عىل عائدات النفط، فقد اتخذت الحكومة العديد من القرارات المتعلقة بالسياسة 
االقتصادية واالجتماعية مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة ودعم المجاالت الترفيهية ومن َثمَّ التهيئة لقطاع خاص أكثر ديناميكية 

وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

لت النفقات المقدرة يف الميزانية السعودية نمًوا بنسبة 9.88% مرتفعة من 890 مليار ريال سعودي يف 2017م إىل 978 مليار ريال سعودي  وقد سجَّ
يف عام 2018م، والتي ُخصصت لتحسين البيئة االقتصادية بوجه عام، وذلك يف إطار الجهود الحكومية الرامية لتشجيع المزيد من استثمارات القطاع 

الخاص إىل جانب زيادة اإلنفاق العام وتقليل التدابير التقشفية.

)2( صندوق النقد الدولي، يونيو 2018م؛ اإلحصائيات السنوية لمؤسسة النقد العربّي السعودّي لعام 2017م؛ اإلحصائيات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2017م
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التعداد السكاني 31112
ارتفع إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية من نحو 27.14 مليون نسمة يف عام 2010م، إىل 32.55 مليون نسمة يف عام 2017م وذلك 
بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.6%. ووفًقا لتقديرات البنك الدولي، فإن من المرجح أن ينمو عدد السكان بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %1.6 
خالل الفترة من 2018م إىل 2025م ليصل إىل 34.14 مليون نسمة يف عام 2020م ثم إىل 36.96 مليون نسمة يف عام 2025م. وعالوة عىل ذلك، 
تتميز المملكة العربية السعودية بتركيبة سكانية فتية حيث تتراوح أعمار 37% من سكانها بين 15 إىل 34 سنة، األمر الذي من شأنه أن يزيد من 

الطلب عىل المساكن.

الجدول )10(: النمو السكاني 2010م - 2025م
2025م**2020م**2017م*2010م*السنة

27.1432.5534.1436.96تعداد السكان )مليون(

المصدر: * الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، 2017م.

** توقعات البنك الدولي.

يظهر توزيع السكان حسب الجنسية أن نسبة %63 من السعوديين و%37 من غير السعوديين يف عام 2017م مقابل %69 من السعوديين و31% 
من غير السعوديين يف عام 2010م.

الجدول )11(: توزيع السكان حسب الجنسية، 2017م
النسبةتعداد السكانالجنسية

%20,408,36263السعوديون

%12,143,97437غير السعوديين

%32,552,336100اإلجمالي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، 2017م.

كما يبين توزيع السكان حسب المناطق أن المنطقتين الغربية والوسطى تشكالن معا حوالي %64 من إجمالي السكان يف المملكة. ويتركز أعىل نسبة 
من السكان يف المنطقة الغربية بواقع )%34( تليها المنطقة الوسطى بنسبة )30%(.

الجدول )12(: توزيع السكان حسب المنطقة 2017م
النسبةتعداد السكانالمنطقة

%11,166,61734المنطقة الغربية

%9,640,21930المنطقة الوسطى

%4,900,32515المنطقة الشرقية

%4,361,66513المنطقة الجنوبية

%2,483,5108المنطقة الشمالية

%32,552,336100اإلجمالي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، 2017م.

قطاع التمويل العقاري السعودي 31113
يتكون سوق التمويل العقاري السعودي بصفة رئيسة من ست شركات تمويل عقاري متخصصة )كما هو موضح يف الجدول( إىل جانب أحد عشر بنك 
من البنوك التجارية التي تقدم أنواًعا مختلفة من التمويل العقاري للمواطنين والوافدين. وجميع هذه الشركات شركات سعودية مساهمة مقفلة. 
وعالوة عىل ذلك، كان هناك 34 شركة تمويل مرخصة للعمل يف المملكة العربية السعودية يف عام 2017م، منها ست شركات تقدم التمويل العقاري 

للعمالء يف حين تقدم الشركات الباقية )28 شركة( منتجات مالية غير التمويل العقاري.

ويبين الجدول التالي رأسمال المصرح به والمدفوع لشركات التمويل العقاري الست وتواريخ اعتماد تراخيصها:

الجدول )13(: الشركات غير المصرفية المرخصة بتقديم التمويل العقاري

اسم الشركة
رأس المال كما يف 2017/12/31م

)مليون ريال سعودي(
تاريخ الترخيص من ساما

2013/12/24م906أمالك العالمية

2013/12/31م509دار التمليك

2014/2/27م1000الشركة السعودية لتمويل المساكن

2014/5/20م575دويتشة الخليج للتمويل

2014/12/7م200عبد اللطيف جميل للتمويل العقاري

2015/12/14م900بداية لتمويل المنازل

المصدر: التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري. مؤسسة النقد.
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وتقدم هذه الشركات إىل جانب 11 مصرًفا تجارًيا سعودًيا وفروع مصارف دولية مجموعًة شاملة من منتجات وخدمات التمويل لألفراد والشركات. 
ومن بين المصارف التجارية، هناك أربعة مصارف تقدم فقط المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وهي: مصرف اإلنماء 

ومصرف الراجحي وبنك البالد وبنك الجزيرة، بينما تقدم المصارف السعودية الثمانية المتبقية المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية.

باإلضافة إىل شركات التمويل العقاري والمصارف التجارية، هناك بعض المؤسسات االئتمانية الحكومية األخرى العاملة يف المملكة العربية السعودية 
مثل صندوق التنمية العقارية والشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق االستثمارات العامة.

تأسس صندوق التنمية العقارية يف عام 1974م لتلبية احتياجات المواطنين السعوديين من خالل تمويل العقارات السكنية لألفراد. وقد بلغ إجمالي 
ما قدمه الصندوق منذ إنشائه من القروض السكنية للمواطنين 157.8 ألف مليون ريال سعودي.(3)

أما الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري، فهي أحدث مؤسسة أنشأتها الحكومة السعودية يف عام 2017م بهدف تطوير سوق تمويل المساكن 
يف المملكة، وذلك برأسمال أولي بلغ 5 ألف مليون ريال سعودي من صندوق االستثمارات العامة. وقد حصلت الشركة عىل ترخيص من مؤسسة النقد 
وتقدم التمويل لمقدمي القروض لتوفير السيولة أو للتخفيف من أعباء رأس المال لديهم، األمر الذي يعزز السيولة ونمو قطاع التمويل السكني وصوال 
إىل زيادة نسبة تملك المساكن. وتعتزم الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري تحويل المحافظ العقارية التي تمتلكها إىل صكوك متداولة يف 

األسواق المالية المحلية والعالمية.(4)

السعودية  السلطات  تتخذ  بأن  توقعاتها  إىل  استناًدا  السعودي  االقتصاد  استقرار  بورز  آند  الدولية ستاندرد  التقييم  وكالة  أكدت  2018م،  أبريل  يف 
خطوات جادة لتعزيز التمويل العام والحفاظ عىل أصول حكومية سائلة تقترب من %100 من الناتج المحلي اإلجمالي عىل مدار العامين المقبلين. 
 Fitch" من وكالة فيتش A+ ودرجة "Moody’s Investors Service" من مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين A1 وقد حصلت المملكة عىل درجة
Ratings". كما يبدي صندوق النقد الدولي ثقة عالية يف التوقعات المالية واالقتصادية للمملكة عىل المدى الطويل متوقعا نمّو الناتج المحلي اإلجمالي 

بنسبة %1.6 يف عام 2018م.(5)

حجم السوق، القطاعات واألنماط السابقة للقروض 31114
استناًدا إىل القروض العقارية المقدمة من مختلف الجهات، بلغ إجمالي حجم سوق التمويل العقاري يف السعودية خالل األعوام 2010م2017-م مبلغ 
383.46 مليار ريال سعودي. وقد شكلت المصارف التجارية المساهم األكبر يف السوق بنسبة %55.2، فيما ساهمت شركات التمويل العقاري بنسبة 

%3.8 وساهم صندوق التنمية العقارية بنسبة 41%.

الجدول )14(: القروض العقارية المنصرفة يف المملكة العربية السعودية - عام 2017م

المصدر
القروض المنصرفة

القروض القائمة المتراكمة
)مليون ريال سعودي(

النسبة من اإلجمالي

%14,7013.8شركات التمويل العقاري

%211,49955,2المصارف التجارية

%157,26441,0صندوق التنمية العقارية

%383,464100اإلجمالي

المصدر: أرقام مستشار دراسة السوق والقطاع استناًدا إىل اإلحصائيات السنوية من جانب مؤسسة النقد.

وقد أظهر توزيع السوق حسب نوع القرض يف عام 2017م أن قطاع األفراد استحوذ عىل %76 من القروض يف حين استحوذ العمالء الشركات عىل 
النسبة المتبقية من القروض المقدمة والبالغة 24%.

الجدول )15(: تقسيم السوق حسب نوع العميل - 2017م

شرائح العمالء
القروض القائمة

)مليون ريال سعودي(
النسبة من اإلجمالي

%290,84876األفراد

%92,61624الشركات

%383,464100اإلجمالي

المصدر: حسابات مستشار دراسة السوق والقطاع استناًدا إىل اإلحصائيات السنوية المدققة من جانب مؤسسة النقد.

ويبين تحليل االتجاه السابق )2010م2017-م( للقروض القائمة المتراكمة حسب الجهات الممولة أن حجم محافظ التمويل نما بنسبة %15 خالل 
الفترة من 2010م إىل 2017م. وسجلت شركات التمويل العقاري أعىل نمو بنسبة %27 تليها المصارف التجارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 20%، 

يف حين زادت قروض صندوق التنمية العقاري القائمة بنسبة %11 يف نفس الفترة.

)3( اإلحصائيات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي، 2017م
http://srco.com.sa/About.aspx 4( استناًدا إىل المعلومات المتاحة عىل الرابط التالي(

)5( صندوق النقد الدولي، تقرير توقعات االقتصاد العالمي، يناير 2018م
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الجدول )16(: اتجاه حجم سوق التمويل العقاري يف المملكة العربية السعودية 2010م - 2017م

المصدر

القروض القائمة التراكمية )مليون ريال سعودي(

2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م
معدل النمو السنوي 

المركب
)2010م - 2017م(

%2,7575,2987,3889,72911,05012,13113,59214,70127شركات التمويل العقاري

%59,96870,21188,024115,568155,753185,302200,402211,49920البنوك التجارية

%77,59778,87999,596116,678129,518149,261157,742157,26411صندوق التنمية العقارية

%140,322154,388195,007241,975296,321346,693371,735383,46415اإلجمالي

المصدر: حسابات مستشار دراسة السوق والقطاع استناًدا إىل اإلحصائيات السنوية من جانب مؤسسة النقد.

السوق المستهدفة  312

تقسيم السوق حسب نوع المبنى الحالي 31211
يظهر تحليل تراخيص البناء الصادرة يف السنوات الخمس )2012م-2016م(، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت ما متوسطة حوالي 118,042 
ترخيًصا لتشييد المباني يف المملكة. وقد بلغت نسبة المباني السكنية والتجارية )المساكن المستقلة والمباني السكنية والتجارية ذات االستعمال 

المشترك( 91% من إجمالي التراخيص الصادرة، ومن هنا، ينبغي أن تكون هي الشريحة المستهدفة من السوق.

ل إجمالي تراخيص البناء الصادرة نمًوا بلغت نسبته 6.4% ليرتفع من 100,756 ترخيًصا يف عام 2012م إىل 129,322 ترخيًصا يف عام  وقد سجَّ
2016م، يف حين زادت فئة المباني السكنية والتجارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.1% مرتفعة من 90,480 يف عام 2012م إىل 107,533 يف 

عام 2016م.

الجدول )17(: عدد تراخيص البناء حسب نوع المبنى، 2017م

النسبةالمتوسط2016م2015م2014م2013م2012منوع المبنى
معدل النمو السنوي المركب

)2012م - 2016م(

%7.1%90,480107,720101,544118,860119,060107,53391سكني، تجاري

)%1.4(%7,9717,0989,7077,2897,5457,9227صناعي، تجاري

%4.8%1,5681,9071,6842,0751,8931,8251مبان تعليمية وصحية ومساجد

%2.8%7375375841,1288247621مبان اجتماعية وحكومية

%6.4%100,756117,262113,519129,352129,322118,042100إجمالي

المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية، 2017م.

تقسيم السوق حسب ملكية المساكن 31212
يظهر توزيع الوحدات السكنية السعودية حسب ملكية المساكن وجود ما مجموعه 3.5 مليون وحدة سكنية يف المملكة يف عام 2017م ويسكنها 
حوالي 21 مليون نسمة. ويبين تحليل ملكية المساكن أن حوالي 60% من المنازل مملوكة وتؤوي نحو 66% من السكان يف حين أن 38% مستأجرة 
وتؤوي 33% من السكان. ويبين هذا التحليل أن هناك 1.33 مليون أسرة تعيش يف مساكن مستأجرة وستحتاج إىل مساكن خاصة بها يف المستقبل. 
وسوف يزداد هذا الطلب أيًضا مع ازدياد األسر الجديدة. وعالوة عىل ذلك، قد تحتاج األسر التي لديها منازل خاصة أيًضا إىل مساكن جديدة كبديل 

لسكنها الحالي أو حتى ألغراض االستثمار.

الجدول )18(: الوحدات السكنية واألسر واألفراد السعوديون حسب ملكية الوحدات السكنية، 2017م
النسبةاألشخاصالنسبة من اإلجماليعدد الوحدات السكنيةحيازة المسكن

%13,727,98965.6%2,100,12959.9تمليك

%6,934,59433.1%1,332,40738.0إيجار

%210,6021.0%59,3531.7مقدمة من صاحب العمل

%57,9970.3%12,8010.4أخرى

%20,931,182100%3,504,690100اإلجمالي

المصدر: مسح المساكن، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، 2017م.

تقسيم السوق حسب المنطقة 31213
ُيظهر تقسيم السوق حسب المناطق أن المنطقة الغربية، التي تستحوذ عىل 43% من تراخيص البناء، هي أكبر سوق من حيث جميع أنواع المباني. 
ويمكن أن يرجع ذلك إىل طبيعة المنطقة، حيث تقع فيها مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واللتان تشهدان تشييد مباٍن تجارية مثل الفنادق 
والشقق المفروشة والمطاعم ومحالت البيع بالتجزئة وغيرها لخدمة الحجاج والمعتمرين. وتأتي المنطقة الوسطى يف المرتبة الثانية بنسبة 29% من 

إجمالي التراخيص الصادرة يف عام 2017م.
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الجدول )19(: عدد تراخيص البناء حسب المنطقة

اإلجماليالشماليةالجنوبيةالشرقيةالغربيةالوسطىالمنطقة

%100%6%8%14%43%29النسبة المئوية للحصة

المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية، 2017م.

وعالوة عىل ذلك، تظهر البيانات الخاصة بملكية المساكن حسب المنطقة أن إجمالي عدد المواطنين السعوديين الذين يعيشون يف مساكن مستأجرة يف 
المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية يشكلون مًعا %86 من إجمالي المواطنين السعوديين. ويتضح من ذلك أن هاتين المنطقتين 

سيزداد فيهما الطلب عىل المساكن أكثر من غيرهما من المناطق.

الجدول )20(: نسبة األسر السعودية حسب المساكن المستأجرة والمنطقة

اإلجماليالشماليةالجنوبيةالشرقيةالغربيةالوسطىالمنطقة

%100%4%11%17%38%30المسكن المستأجر

المصدر: مسح المساكن، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، 2017م.

احتياجات السوق  313

الهيكل الحالي للسوق حسب الوحدة السكنية 31311
يبين الهيكل الحالي ألنواع المساكن )الخاصة بالسعوديين( أن 44% من السكان يعيشون يف شقق بينما يعيش 37% منهم يف الفيالت و18% يف 
المنازل التقليدية. ويظهر هذا التحليل استخداًما أعىل حالًيا للشقق والفلل، والتي سيتزايد عليها الطلب يف المستقبل حيث أن المنازل التقليدية لم 

تعد ُتبَن بعد اآلن.

الجدول )21(: الوحدات السكنية السعودية حسب نوع الوحدة، 2017م

إجماليمسكن تقليديفيالطابق يف فيالطابق يف مسكن تقليديالشقة

1,530,65526,402270,8651,031,647645,1213,504,690وحدات سكنية

%100%18%29%8%1%44النسبة المئوية للحصة

المصدر: مسح المساكن، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، 2017م.

األفراد 31312
باستخدام نتائج المسح بشأن نوع المنازل المفضلة، يظهر تقسيم الطلب حسب نوع المنزل أن 50% من العمالء المحتملين يفضلون الفلل يف حين 

يفضل 33% منهم المنازل المزدوجة و18% يفضلون الشقق.

الجدول )22(: نوع المنزل المفضل

إجماليشقةطابق يف فيال / مبنى مزدوجفيال

%100%18%33%50النسبة المئوية للحصة

المصدر: نتائج مسح مستشار دراسة السوق والقطاع.

وفًقا لنتائج المسح، فإن %68 من الذين شملهم المسح يفضلون شراء المنازل الجاهزة و%25 يفضلون شراء األراضي إلنشاء المنازل بأنفسهم، يف 
حين يفضل %7 شراء المنازل قيد اإلنشاء.

الجدول )23(: أفضلية طريقة االمتالك

النسبةطريقة االمتالك

%25شراء أراض إلنشاء المنزل

%7شراء المساكن قيد اإلنشاء )شراء العقار عىل الخريطة(

%68شراء المساكن الجاهزة

%100اإلجمالي

المصدر: نتائج مسح مستشار دراسة السوق والقطاع.
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للحصول عىل  و%25 سيتقدمون  العقارية،  التنمية  قروض من صندوق  الحصول عىل  يفضلون  المسح  %35 ممن شملهم  فإن  المسح،  لنتائج  وفقًا 
قروض مصرفية، و%15 يفضلون اللجوء إىل شركات التمويل العقاري، و%10 سيستخدمون أموالهم الخاصة )المدخرات(، يف حين سيلجأ %15 إىل 
جمع األموال الالزمة من أصحاب العمل والعائلة واألصدقاء. وبوجه عام، تظهر النتائج أن هناك طلًبا كبيًرا عىل التمويل/ القروض المنزلية وأن 75% 

سيستخدمون بعض المؤسسات المالية لتلبية احتياجاتهم السكنية، وأن معظم المواطنين سيبحثون عن تمويل إسالمي.

الجدول )24(: مصادر التمويل المفضلة
النسبةمصدر التمويل

%35صندوق التنمية العقارية

%25البنوك التجارية

%15شركات التمويل العقاري

%10أموال خاصة

%15مصادر أخرى )موظف/أسرة/أصدقاء(

%100اإلجمالي

المصدر: نتائج مسح مستشار دراسة السوق والقطاع.

الشركات ورجال األعمال 31313
الستكمال  تمويل  إىل  بحاجة  منهم   %22 وأن  تجارية،  أرض  أو  عقارات  شراء  يف  ينظرون  األعمال  رجال  من   %44 أن  العمل  احتياجات  بحث  أظهر 

مشاريعهم العقارية، و18% يفكرون يف شراء بعض أنواع العقارات، يف حين ذكر 16% منهم أنهم يبحثون عن تمويل مقابل ضمانات عقارية.

الجدول )25(: نوع احتياجات العمل
النسبةاحتياجات العمل

%44شراء عقارات أو أراض تجارية

%22إنشاء أو إتمام إنشاء المشاريع العقارية

%18شراء عقارات قيد اإلنشاء أو الجاهزة

%16السعي للحصول عىل تمويل مقابل الضمانات العقارية

%100اإلجمالي

المصدر: نتائج مسح مستشار دراسة السوق والقطاع.

تحتاج معظم الشركات إىل عقارات ألغراض االستثمار )%66(، وتوسيع األعمال )%62( واالنتقال إىل موقع عمل استراتيجي )%62(. وكان االنتقال إىل 
موقع أفضل أو مقر عمل أكبر من ضمن األسباب األخرى.

الجدول )26(: أسباب احتياجات العمل
النسبةاألسباب

%66أغراض االستثمار

%62توسيع األعمال

%62موقع عمل استراتيجي

%48االنتقال إىل موقع أفضل

%41االنتقال إىل مقر عمل أكبر

%3الشراء بأجل أفضل من اإليجار

المصدر: نتائج مسح مستشار دراسة السوق والقطاع، إجابة متعددة )النسب المئوية غير مضافة(.

ولتمويل شراء ممتلكاتهم يف المستقبل، يفضل %53 رجال األعمال اللجوء إىل التمويل المصرفي، بينما يفضل %22 منهم شركات التمويل العقاري، 
و%19 منهم سيستخدمون أموالهم الخاصة )المدخرات(، يف حين سيجمع %6 األموال من العائلة واألصدقاء.

الجدول )27(: مصادر التمويل المفضلة

النسبة المئوية لالستجابةمصدر التمويل

%53التمويل المصرفي

%22شركات التمويل العقاري

%19أموال خاصة

%6قروض من األصدقاء/ العائلة

%100اإلجمالي

المصدر: نتائج مسح مستشار دراسة السوق والقطاع.
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توقعات السوق  314
حددت وزارة اإلسكان هدًفا لسوق التمويل العقاري ليصل إىل ما مجموعه 502 ألف مليون ريال سعودي بحلول عام 2020م مقابل 290 ألف مليون 
ريال سعودي حالًيا. أطلقت وزارة اإلسكان وصندوق التمويل العقاري برنامج سكني يف العام 2018م، والذي يتضمن إجمالي 300,000 منتج عقاري 
وتمويلي موزعة بجميع مناطق المملكة. تضم هذه المنتجات 125,000 وحدة سكنية تم توفيرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، 75,000 أرض 
سكنية مطورة يتم توفيرها مجانا، باإلضافة إىل 100,000 قرض مدعوم من صندوق التنمية العقاري، البنوك التجارية والمؤسسات المالية. وللتخفيف 

ضت مؤسسة النقد الدفعة األوىل للمسكن األول من %15 إىل 10%. من شروط الدفع عىل المواطنين، خفَّ

ويشمل برنامج قروض اإلسكان المدعوم يف المملكة العربية السعودية ثالثة أنواع من طلبات القروض وهي: بناء وحدة، أو شراء وحدة جاهزة، أو شراء 
عىل الخارطة. وسيخدم البرنامج المستفيدين من دعم اإلسكان ومقدمي الطلبات المدرجين يف قائمة االنتظار لدى صندوق التنمية العقاري. وقد أطلق 
صندوق التنمية العقاري برنامج القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع عدد من المصارف التجارية السعودية بما يف ذلك بنك الرياض والبنك العربي 
الوطني ومصرف اإلنماء وبنك البالد ومصرف الراجحي والبنك األهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة باإلضافة إىل عدد من شركات 
لتمويل  بداية  التمليك، وشركة  ودار  المساكن،  لتمويل  السعودية  والشركة  العقاري،  للتمويل  العالمية  أمالك  ومن ضمنها شركة  العقاري،  التمويل 

المنازل.

العوامل المحركة للسوق  315
يمكن توضيح صورة قطاع التمويل العقاري يف ضوء العوامل المحركة التالية:

المبادرات والدعم الحكوميين: تسعى الحكومة، يف إطار خطة التحول الوطني لعام 2020م )رؤية 2030(، إىل زيادة النشاط يف السوق – 
العقاري كخطوة مهمة نحو إنعاش االقتصاد ضمن عدة خطوات أخرى إلصالح القطاع. ويتمثل أحد مؤشرات األداء الرئيسية لرؤية 2030 
يف زيادة نسبة ملكية األسر السعودية للمنازل إىل %52 حتى عام 2020م، وهو ما يعني بناء 1.2 مليون وحدة سكنية إضافية حتى عام 
2030م. ويكمن مؤشر أداء رئيسي آخر يف زيادة حجم التمويل العقاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من مستواه الحالي البالغ حوالي 
%5 إىل %10. وتعد زيادة معدل نمو القطاع من %4 إىل %7 يف عام 2020م مؤشرا آخر لألداء يف سبيل تعزيز هذا القطاع. وباإلضافة إىل 

ذلك، فقد كلفت الحكومة صندوق التنمية العقارية والشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري بتسهيل التمويل العقاري.

تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة: صدور امر المقام السامي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن األول عما ال يزيد عن 850 – 
ألف من سعر شراء المسكن األول للمواطنين مما يعزز الطلب عىل المساكن من المواطنين.

الالئحة –  12 من  المادة  المنصوص عليها يف  القيمة،  القرض إىل  الحد األقصى لنسبة  النقد  القيمة: زادت مؤسسة  القرض إىل  زيادة نسبة 
األوىل  السكنية  للوحدة  بالنسبة  2018م  يناير  %90 يف  إىل  ثم  2017م،  عام  %85 يف  إىل   70% من  العقاري،  التمويل  لنظام  التنفيذية 
للمواطنين. وهذا من شأنه أن يدعم نمو قطاع التمويل العقاري ويسهم يف تكامله مع أهداف اإلسكان الوطنية، دون أن يؤثر سلًبا عىل 

متطلبات سالمة القطاع المصرفي واالستقرار المالي.

ضريبة األراضي البيضاء: أدى فرض ضريبة األراضي البيضاء بنسبة %2.5 منذ عام 2017م إىل توفير ما مساحته 400 مليون متر مربع – 
من األراضي للتطوير يف مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة وحدها. كما أسفرت هذه الضريبة عن انخفاض أسعار العقارات بحوالي 

%18.5. وقد أدى ذلك إىل زيادة نشاط التطوير العقاري ومواجهة النقص يف الوحدات السكنية.

النمو يف صناديق االستثمار العقاري: تعتبر الموافقة عىل لوائح استخدام وإدراج صناديق االستثمار العقاري محرًكا آخر للسوق حيث زادت – 
ريال سعودي يف عام  1.117 مليون  2017م مرتفعة من  إىل  2012م  الفترة من  %24 خالل  بنسبة  العقاري  أصول صناديق االستثمار 

2012م إىل 4.249 مليون ريال سعودي يف عام 2017م.

تعزيز السياحة الدينية: يف إطار رؤية 2030، تهدف المملكة العربية السعودية إىل زيادة عدد المعتمرين من الخارج من 8 ماليين يف عام – 
2015م إىل أكثر من 15 مليون يف عام 2020م، وهذا ما يستدعي زيادة قدراتها االستيعابية. ومن هنا، سوف تستمر يف تنفيذ المشروعين 
الثالث من عام  الربع  االنتهاء منهما يف  المدينة، والمقرر  الهجرة يف  دار  المكرمة ومدينة  الشمالي يف مكة  الحرم  العمالقين وهما، تطوير 

2020م والربع الثاني من عام 2019م عىل التوالي.

مشاريع البنية التحتية الكبيرة: إن من شأن بناء المدن الذكية مثل نيوم ومدينة الملك عبد الله االقتصادية أن يدفع الطلب عىل المساحات – 
التجارية عالية الجودة، يف حين سيزيد مشروع البحر األحمر من تدفق السياح، مما يؤثر إيجابًيا عىل قطاع عقارات الضيافة.

زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تشجع حكومة المملكة العربية السعودية مشاركة القطاع الخاص يف االقتصاد. ومن المرجح – 
أن تضمن مشاركُة القطاع الخاص يف المشاريع السكنية والتجارية الواسعة النطاق إنجاز المشاريع وتسليمها يف الوقت المناسب ومعالجَة 

أوجه القصور التشغيلية.

اإلصالحات االجتماعية: سمحت المملكة العربية السعودية بلوائح لترخيص دور السينما ورفع الحظر عن عرض األفالم. وقد يساعد ذلك يف – 
ازدهار مراكز التسوق، األمر الذي سيؤدي إىل زيادة الطلب عىل عقارات محالت التجزئة.
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المشهد التنافسي  316
وفًقا للتقارير المالية السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري يف المملكة العربية السعودية، بلغ إجمالي أصول هذه الشركات حوالي 11 مليار ريال 
سعودي )ان بعض المحافظ لشركات التمويل العقاري تم بيعها للبنوك وإستبعدت من أصول شركات التمويل العقاري يف قوائم المركز المالي(. وقد 
استحوذت الشركة السعودية لتمويل المساكن، التي تقدر أصولها اإلجمالية بمبلغ 4.3 ألف مليون ريال سعودي، عىل أكبر حصة يف األصول بنسبة 
%38 من إجمالي أصول شركات التمويل العقاري يف المملكة العربية السعودية. وتأتي شركة أمالك العالمية يف المركز الثاني بإجمالي أصول قدره 
3.3 مليار ريال سعودي وتشكل )%29(، وتليها شركة دويتشه الخليج للتمويل بنسبة )%14(. وتبلغ حصة كل من دار التمليك وبداية لتمويل المنازل 
حوالي %9 لكل منهما، وتأتي شركة عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار يف المرتبة األخيرة بحصة من إجمالي أصول القطاع تبلغ نسبتها حوالي 

.1.7%

الجدول )28(: ممتلكات وأصول شركات التمويل العقاري يف 31 ديسمبر 2017م

الملكية األجنبيةالملكية الحكوميةاسم الشركة
إجمالي األصول

النسبة من اإلجماليمليون ريال سعودي

%3,32729.3ال يوجدال يوجدأمالك العالمية للتمويل العقاري

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، المؤسسة دار التمليك
العامة للتقاعد

%9748.6ال يوجد

%4,29637.9مؤسسة التمويل الدوليةال يوجدالشركة السعودية لتمويل المساكن

%1,57813.9دويتشه بنكال يوجددويتشة الخليج للتمويل

%1941.7ال يوجدال يوجدعبد اللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار

%9678.5ال يوجدصندوق االستثمارات العامةبداية لتمويل المنازل

%11,336100اإلجمالي

المصدر: تجميع مستشار دراسة السوق والقطاع من التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري.

مالحظة: GOSI – المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية؛ PPA – المؤسسة العامة للتقاعد؛ IFC – مؤسسة التمويل الدولية؛ PIF – صندوق االستثمارات العامة.

ل معظم شركات التمويل العقاري يف المملكة العربية السعودية القطاُع الخاص، يف حين تمتلك الجهات الحكومية حصة يف بعضها كما هو الحال  يموِّ
يف شركة دار التمليك وشركة بداية لتمويل المنازل. ومن ناحية أخرى، هناك ملكية أجنبية يف كل من الشركة السعودية لتمويل المساكن ودويتشه 

الخليج للتمويل.

2017م، استحوذت قروض  المالية  السنة  نهاية  الشركات محدودة. ففي  العمالء من  تعتبر قروض  بينما  األفراد،  القروض يف قروض  تتركز محافظ 
التجزئة عىل 83% من إجمالي القروض يف حين آلت 17% من القروض إىل العمالء الشركات. وقد ارتفع صافي القروض بنسبة 8% من 13.6 ألف مليون 

ريال سعودي يف عام 2016م إىل 14.7 ألف مليون ريال سعودي يف عام 2017م.

الجدول )29(: إجمالي القروض القائمة لقطاعي األفراد والشركات يف 31 ديسمبر 2017م

شركات التمويل العقاري
)مليون ريال سعودي(

قروض الشركاتقروض قطاع األفرادأجمالي القروض القائمة

2017م2016م2017م2016م2017م2016م

13,59214,70111,40212,1422,1902,559القروض الموحدة

المصدر: ساما.

األصول والخصوم 31611
شهدت شركات التمويل العقاري يف المملكة العربية السعودية مستوى فاعلية إيجابي وجودة يف الموجودات والمطلوبات عىل أساس سنوي للعام 
2016م – 2017م، حيث ارتفع إجمالي األصول من 11.28 ألف مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 11.34 ألف مليون ريال سعودي يف عام 

2017م، وانخفض إجمالي الخصوم من 6.6 ألف مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 6.5 ألف مليون ريال سعودي يف عام 2017م.

الجدول )30(: األصول والخصوم يف 31 ديسمبر 2017م

شركات التمويل العقاري
)مليون ريال سعودي(

حقوق المساهمينالمطلوباتالموجودات

2017م2016م2017م2016م2017م2016م

11,27711,3366,6466,5274,6304,810األصول والخصوم الموحدة

المصدر: تجميع مستشار دراسة السوق والقطاع من التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري.

الربحية 31612
بينما شهد الدخل التشغيلي لشركات التمويل العقاري خالل الفترة المالية 2016م – 2017م زيادة بنسبة 12% مرتفعا من 573 مليون ريال سعودي 
يف عام 2016م إىل 642م مليون ريال سعودي يف عام 2017م، فقد شهدت المصروفات التشغيلية زيادة هامشية حيث ارتفعت من 358 مليون ريال 

سعودي يف عام 2016م إىل 361 مليون ريال سعودي يف عام 2017م.
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الجدول )31(: الدخل التشغيلي الموحد والمصروفات التشغيلية الموحدة وصافي الدخل الموحد يف 31 ديسمبر 2017م

شركات التمويل العقاري
)مليون ريال سعودي(

صافي الدخلالمصروفات التشغيليةالدخل التشغيلي

2017م2016م2017م2016م2017م2016م

573642358361215281اإلجمالي الموحد

المصدر: تجميع مستشار دراسة السوق والقطاع من التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري.

نت شركات التمويل العقاري كفاءتها عىل النحو الذي يعكسه انخفاض نسبة المصروفات التشغيلية إىل الدخل التشغيلي من %62 يف عام 2016م  حسَّ
إىل %56 يف عام 2017م.

العمليات التشغيلية والتوزيع 31613
الجدول )32(: تفاصيل عمليات شركات التمويل العقاري

تغطية السوقاألفرعالمقر الرئيساسم الشركة

المملكة العربية السعوديةالرياض وجدة والخبرالرياضأمالك العالمية للتمويل العقاري

المملكة العربية السعودية*جدة والرياض والخبرجدةدار التمليك

المملكة العربية السعودية*جدة والدمامالرياضالشركة السعودية لتمويل المساكن

المملكة العربية السعودية*جدة والخبرالرياضدويتشه الخليج للتمويل

المملكة العربية السعوديةالرياض والخبرجدةعبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل العقاري

المملكة العربية السعوديةجدة والدمامالرياضبداية لتمويل المنازل

المصدر: تجميع مستشار دراسة السوق والقطاع من التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري.

مالحظة: * باستثناء مكة والمدينة.

تمتلك جميع الشركات فرعين عىل األقل يف كل من المدن السعودية الكبرى يف الرياض أو جدة أو الدمام أو الخبر، باستثناء دار التمليك التي لها أربعة 
فروع.

ص لثالث شركات العمل يف المملكة العربية السعودية بأكملها فيما يتعلق بشراء وبيع وتملك األراضي والعقارات والوحدات العقارية للتمويل، يف  ُيرخَّ
حين ال يجوز للشركات الثالث األخرى العمل يف مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

عالوة عىل ذلك، تقدم جميع شركات التمويل العقاري منتجات تمويل لشراء الشقق والفلل والمباني المزدوجة والعقارات االستثمارية المتعددة األسر 
واألراضي. تتوفر منتجات التمويل العقاري عموًما، باستثناء يف بعض الحاالت، للمواطنين وكذلك الوافدين ذوي المتطلبات المتنوعة وشروط العقد من 

حيث الحد األقصى لمبلغ القرض، وحيازة القرض، ونسبة الربح، والدفعة المقدمة، والدخل وما إىل ذلك.

المركز التنافسي ومؤشرات األداء الرئيسة  317
شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري هي أول شركة تمويل عقاري يف المملكة حصلت عىل ترخيص من مؤسسة النقد. أمالك هي شركة تمويل 
عقاري توفر منتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من خالل مراجعة واعتماد اللجنة الشرعية يف الشركة يف السوق السعودية. ويشمل المساهمون 
يف شركة أمالك المستثمرين البارزين وذوي الخبرة يف القطاع المصرفي والمالي ومن ضمنهم البنك السعودي لالستثمار، وأمالك للتمويل )اإلمارات(، 

وبيت التوفيق للتنمية، والمكارم الدولية للتطوير العقاري، وشركة عسير للتجارة والسياحة.

فقه  المتخصصين يف  العلماء  من  العديد  من  تتكون  الشريعة،  االمتثال ألحكام  ولوائح  مبادئ  من  أمالك هيئة شرعية مستقلة، كجزء  ولدى شركة 
المعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي.

يف عام 2017م، بلغت حصة شركة أمالك العالمية يف السوق 29% يف الدخل التشغيلي و37% يف صافي الدخل.

الجدول )33(: حصة أمالك العالمية يف السوق مقارنة بغيرها – 2016م – 2017م

شركات التمويل العقاري
صافي الدخلالدخل التشغيلي

2017م2016م2017م2016م

192184109103أمالك العالمية للتمويل العقاري )مليون ريال سعودي(

381458108179شركات أخرى )مليون ريال سعودي(

573642215281إجمالي )مليون ريال سعودي(

%37%50%29%34النسبة المئوية لحصة أمالك

المصدر: تجميع مستشار دراسة السوق والقطاع من التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقار.

سجلت شركة أمالك، من بين الشركات األخرى، أعىل عائد عىل حقوق المساهمين بنسبة %8.7 وحصة سوقية بلغت %37 من حيث صافي الدخل يف 
عام 2017م. وتأتي الشركة السعودية لتمويل المساكن يف المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ %35 من حيث صافي الدخل و%7 من حيث عائد حقوق.



32

المساهمين. كما حققت دويتشه الخليج للتمويل 7% من حيث عائد حقوق المساهمين وحصة سوقية بلغت 18% من حيث صافي الدخل. يف حين 
تكبدت شركة بداية خسائر بلغت 17 مليون ريال سعودي يف عام 2017م ومن هنا كانت قيمة العائد عىل حقوق المساهمين سلبية.

الجدول )34(: الدخل التشغيلي وصافي الدخل والعائد عىل حقوق المساهمين لشركة أمالك العالمية، 2017م

شركات التمويل العقاري

صافي الدخلالدخل التشغيلي
عائد حقوق المساهمين 

)السنوي(

مليون ريال 
سعودي

النسبة المئوية 
للقطاع

مليون ريال 
سعودي

النسبة المئوية 
للقطاع

النسبة المئوية

%8.7%10337%18429أمالك العالمية

%8.2%5118%14422دار التمليك

%6.9%10035%16935الشركة السعودية لتمويل المساكن

%7.0%4115%8217دويتشه الخليج للتمويل

%2.2%41%152عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل العقاري

)%2.1()%6()17(%487بداية لتمويل المنازل

%100 282 %642100اإلجمالي

المصدر: حسابات مستشار دراسة السوق والقطاع استناًدا إىل التقارير السنوية المدققة لشركات التمويل العقاري.

عقبات أمام الدخول إىل السوق  318
المفروضة عىل دخول  القيود  الحالية ومنها تلك  الفاعلة  بالفائدة عىل األطراف  التي تعود  الحواجز  العقاري السعودي بعض  التمويل  يوجد يف سوق 

األطراف الجديدة إىل السوق. وفيما يلي عرض لهذه العقبات:

ريال  11 مليون   200 عن  يقل  ال  مال  رأس  السعودية  العربية  المملكة  عقاري يف  تمويل  تأسيس شركة  يتطلب  مرتفع:  مال  رأس  اشتراط 
سعودي. وهو ما يمثل عائقا أم دخول األطراف الجديدة إىل السوق.

مخاطر السيولة: تشكل السيولة مشكلة لالستثمار يف سوق العقارات. وباإلضافة إىل ذلك، فإن سوق التمويل العقاري ينطوي عىل عامل  12
الخطر الزمنّي حيث يستغرق استرداد مبلغ القرض وقتا أطول مقارنة بالقروض اإلستهالكية.

الحاجز الجغرافي: هناك أيًضا قيود عىل دخول بعض األسواق اإلقليمية التي قد تقيد مؤسسة النقد عمل الشركة فيها. 13

تنظيم التمويل العقاري واإلشراف عليه يف المملكة العربية السعودية  319
تقع مسؤولية اإلشراف عىل قطاع التمويل العقاري وتنظيمه عىل مؤسسُة النقد العربي السعودي، التي تتخذ التدابير الالزمة للحفاظ عىل سالمة هذا 
القطاع واستقراره وحماية حقوق العاملين فيه. كما تضطلع مؤسسة النقد بمسؤولية إصدار تراخيص التمويل وفًقا ألحكام القوانين المالية ولوائحها 

بموجب )1( نظام مراقبة شركات التمويل، )2( نظام التمويل العقاري و)3( نظام التمويل اإليجاري.

يساهم نظام التمويل العقاري يف توفير اإلسكان للمواطنين من خالل وضع ضوابٍط تكفل الضمانات الضرورية يف ممارسة نشاط التمويل العقاري 
وحماية حقوق جميع األطراف المشاركة يف تعامالت التمويل.

ص مؤسسُة النقد شركات التمويل العقاري لمزاولة أنشطة التمويل العقاري وفًقا ألحكام نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل  ترخِّ
وتعزيز  المعامالت  ونزاهة  واستقراره  القطاع  للحفاظ عىل سالمة  الالزمة  التدابير  السعودي  العربي  النقد  تتخذ مؤسسة  كما  التنفيذية.  ولوائحهما 
الة بين شركات التمويل العقاري. وتواصل مؤسسة النقد إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم القطاع واتخاذ الخطوات المناسبة  المنافسة العادلة والفعَّ
لتطويره وزيادة نسبة السعودة فيه ورفع كفاءة الموظفين من خالل تنظيم التزامات مؤسسات التمويل العقاري فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية 

وصقل مهاراتهم وتطوير معرفتهم.
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الشركة وطبيعة األعمال 14

نبذة عن الشركة  411
رقم  تجاري  سجل  وتحمل  المعذر،  حي  الرياض،  مدينة  يف  الرئيس  ومقرها  مقفلة  مساهمة  شركة  هي  العقاري  للتمويل  العالمية  أمالك  شركة 
وتاريخ  )132/ق(  رقم  والصناعة  التجارة  وزير  قرار  بموجب  وتأسست  2007/06/13م(  )الموافق  1428/05/27هـ  وتاريخ   1010234356
)الموافق  1435/02/21هـ  وتاريخ  ش/201312  2/ع  رقم  النقد  مؤسسة  ترخيص  وتحمل  2007/6/11م(  )الموافق  1428/5/25هـ 
وعنوانها  2007/01/09م(.  )الموافق  1427/12/19هـ  وتاريخ   102030115042 رقم  لالستثمار  العامة  الهيئة  وترخيص  2013/12/24م( 
11437، المملكة العربية السعودية وتم إنتقال المركز الرئيسي للشركة إىل المقر الجديد يف  28088، شارع المعذر، الرياض،  المسجل هو ص.ب 
3485 طريق الثمامة، حي الربيع – الرياض 13316 – 8450 ص. ب. 28088 الرياض 11437، المملكة العربية السعودية. ويتمثل النشاط الرئيسي 

للشركة يف مزاولة أعمال التمويل العقاري للشركات واألفراد.

وتعد الشركة أول شركة منحت ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري يف المملكة العربية السعودية من قبل مؤسسة النقد. وتوفر الشركة حلول 
التمويل العقاري لقطاعي األفراد والشركات تحت إشراف هيئة رقابة شرعية مكونة من أعضاء من ذوي خبرات ودراية يف مجال التمويل اإلسالمي. 
وبلغ عدد موظفي الشركة كما يف تاريخ 30 يونيو 2019م 130 شخصًا موزعين عىل جميع أنحاء المملكة )لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 

رقم )5-10( "الموظفون"(.

وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية )1,145.9( مليون ريال كما يف 30 يونيو 2019م مقابل )1,126.9( مليون ريال كما يف 31 ديسمبر 2018م، بينما 
بلغ إجمالي موجودات الشركة )3,326.9( مليون ريال كما يف 30 يونيو 2019م مقابل )3,263.5( مليون ريال كما يف 31 ديسمبر 2018م. وبلغت 

قروض الشركة )2,027.1( مليون ريال كما يف 30 يونيو 2019م مقابل )1,994.1( مليون ريال سعودي يف 31 ديسمبر 2018م.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت )267.1( مليون ريال عن العام المالي المنتهي يف 31 ديسمبر 2018م وبلغ صافي الربح للعام المالي 2018م 
)97.6( مليون ريال. وإجمالي إيرادات بمبلغ )137.6( مليون ريال وصافي أرباح بمبلغ )23.3( مليون ريال خالل فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 

يونيو 2019م.

هيكل الشركة  412

نظرة عامة 41211
ألف  خمسمائة  اإلجمالية  وقيمتها  حصة   )5,000( أالف  خمسة  والبالغة  العقاري  للتطوير  العالمية  أمالك  شركة  حصص  كامل  الشركة  تمتلك 
)500,000( ريال سعودي )"الشركة التابعة"(. كما تملك الشركة تسعة وثمانون ألف ومائتين وخمسة وثمانون )89,285( سهم من أسهم الشركة 
البالغ سبعة  المال  رأس  )%2.38( من  المائة  بالعشرة من  اثنان وثمانية وثالثون  تقريبًا  تمثل  ما  التمويلي وهي  اإليجار  لتسجيل عقود  السعودية 
وثالثون مليون وخمسمائة ألف )37,500,000( ريال )االستثمار يف أسهم الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي بموجب نظام االيجار 
التمويلي(. وبخصوص ملكية الشركة يف أسهم الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي، الرجاء مراجعة القسم )4-2-3( "الشركة السعودية 

لتسجيل عقود اإليجار التمويلي". وفيما يلي رسم بياني يوضح هيكل الشركة وشركتها التابعة ذلك:

الشكل رقم 1: رسم بياني يوضح هيكل الشركة وشركتها التابعة

شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري

100%

شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري 41212
تأسست شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري بتاريخ 1432/11/05هـ )الموافق 2011/10/03م( كشركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل 
التجاري رقم 1010317413 وتاريخ 1432/11/06هـ )الموافق 2011/10/04م( وبموجب ترخيص االستثمار العقاري من الهيئة العامة لالستثمار 
رقم 10312400386803 وتاريخ 1440/03/05هـ )الموافق 2018/11/13م(. ويقع مركزها الرئيسي بمدينة الرياض مملوكة مناصفة لعضويِّ 
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تم  2018/04/15م(  )الموافق  1439/07/29هـ  تاريخ  كامل(. وفي  عبدالله  وعبدالله صالح  الهويش  إبراهيم سليمان  )عبدالله  اإلدارة  من مجلس 
التنازل عن جميع حصص المالك البالغة 5,000 حصة بقيمة خمسمائة ألف ريال )500,000( ريال سعودي للشركة.

ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية لشركة أمالك العالمية للتطوير العقاري كما يف تاريخ النشرة:

الجدول )35(: هيكل الملكية لشركة أمالك العالمية للتطوير العقاري

عدد الحصصالمساهمون
القيمة االسمية لكل حصة 

)بالريال السعودي(
نسبة الملكيةقيمة الحصص )ريال سعودي(

%5,000100500,000100شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري

500,000-5,000اإلجمالي

المصدر: الشركة.

وتشمل األنشطة الرئيسية لشركة أمالك العالمية للتطوير العقاري يف بيع وشراء وتأجير العقارات واألراضي لغرض حفظ صكوك التمويل العقاري إال 
أن الشركة ال تمارس أي نشاط تجاري حاليًا وليس لديها موظفين ويقتصر نشاطها يف قيام شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري بتسجيل الجزء 

األكبر من صكوك العقارات التي تمولها باسمها.

الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي 41213
تأسست الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي كشركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم 1010612415 وتاريخ 1439/02/03هـ 
)الموافق 2017/10/23م( ويقع مركزها الرئيس يف مدينة الرياض. ويشمل نشاط الشركة تسجيل عقود اإليجار التمويلي وما يطرأ عليها من تعديالت 

بموجب موافقة مؤسسة النقد رقم 381000124076 وتاريخ 1438/12/23هـ )الموافق 2017/09/14م(.

تاريخ الشركة  413
يبين الجدول التالي تفاصيل أبرز تطورات الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة.

الجدول )36(: أبرز تطورات الشركة

أبرز تطورات الشركةالتاريخ

تم تأسيس الشركة كشركة مساهمة مقفلة تحت اسم "شركة أمالك العالمية للتطوير والتمويل العقاري" برأس مال يبلغ 1,000,000,000 – 2007م
ريال سعودي يف مدينه الرياض

طرح برنامج اإلجارة لألفراد– 

طرح برنامج اإلجارة لعمالء القطاع المؤسسي– 

افتتاح فرع الرياض– 

توسع أعمال الشركة ليشمل المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية– 2008م

تحقيق الشركة ألرباح بعد سنة من تأسيسها– 

تقديم منتج البيع عىل الخارطة كأول منتج من نوعه يف المملكة– 2009م

نمو المحفظة التمويلية بنسبه 45%– 

نمو المحفظة التمويلية بنسبة %35– 2010م

الحصول عىل جائزة أفضل برنامج للتمويل والتطوير العقاري– 

نمو المحفظة التمويلية بنسبه %42– 2011م

الحصول عىل جائزة برنامج التمويل العقاري للمطورين– 

تم إنشاء قسم إدارة الخزينة– 2012م

بلغت قيمة المحفظة التمويلية مبلغ مليار )1,000,000,000( ريال– 

نمو المحفظة التمويلية بنسبه %30– 2013م

الحصول عىل رخصة من مؤسسة النقد كأول شركة تمويل عقاري تحصل عىل الرخصة– 2014م

إنشاء نظام العتماد الموافقات الفورية عبر األنترنت، وتعتبر األوىل من نوعها يف المملكة العربية السعودية– 

وصول العقود التمويلية ألكثر من ألف )1,000( عقد– 2015م

الحصول عىل جائزة أفضل برنامج تمويل عقاري للشركات حتى سنة 2014م– 

تنفيذ أول عملية بيع لمحفظة تمويلية– 2016م

الحصول عىل جائزة أفضل برنامج تمويل عقاري لألفراد يف مكة المكرمة بعام 2015م لقطاع الشركات– 

الحصول عىل جائزة أفضل برنامج للمطورين يف مكة المكرمة 2015م– 

الحصول عىل جائزة أفضل برنامج تمويل لمشاريع التطوير العقاري يف الرياض بعام 2015م لقطاع الشركات– 

بلغت قيمة المحفظة التمويلية مبلغ ثالثة مليارات )3,000,000,000( ريال– 

توقيع اتفاقيات مشتركه مع وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقاري– 2017م
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تنفيذ ثاني عملية بيع لمحفظة تمويلية– 2018م

وجود تسهيالت ائتمانية من البنوك متاحة وغير مستخدمة بقيمه مليار وأربعمائة وستون مليون )1,460,000,000( ريال– 

تنفيذ ثالث عملية بيع لمحفظة تمويلية– 2019م

إنطالق نظام التمويل )تيمينوس 24(– 

الرؤية والرسالة واالستراتيجية  414

الرؤية 41411
أن نكون الخيار األول يف التمويل العقاري لألفراد والشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

الرسالة 41412

تقديم مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية المبتكرة وذات القيمة المضافة لعمالئنا والمبنية عىل أسس طويلة األمد من الثقة والفائدة – 
المتبادلة.

تعظيم القيمة المستدامة الستثمارات مساهمينا بتحقيق التوازن بين العائد االقتصادي لالستثمار والمخاطر.– 

تمييز موظفينا كموارد ثمينة وتحفيزهم ألطالق مكامن إبداعهم وتوسيع مدارك المعرفة لديهم.– 

تفعيل المشاركة بشكل بناء لتحقيق طموح التملك العقاري ألفراد مجتمعنا.– 

القيم 41413
تتميز الشركة بقيم مؤسسية تسعى من خاللها لتحقيق أهدافها وهي كتالي:

االبتكار: السعي دوما إىل التميز والتطور واإلبداع لمواكبة كافة المستجدات يف قطاع أعمالنا.– 

القيادة: البقاء يف الصدارة بأعىل المقاييس يف كل أعمالنا لتقديم قيمة مضافة توازي احتياجات عمالئنا وأكثر.– 

الثقة: الحفاظ عىل عالقات قوية ومتينة مع جميع شركائنا أساسها الشفافية والعدالة واألنصاف والتقدير المتبادل.– 

الكفاءة: العمل عىل تطوير قدراتنا الريادية من خالل التعامل باحترافية وجدارة ونظرة شمولية.– 

المسؤولية: االلتزام بتحقيق عوائد مستدامة ونمو متوازن لعمالئنا ومساهمينا وموظفينا وكافة أطياف مجتمعنا.– 

االستراتيجية 41414
تهدف شركة أمالك العالمية بأن تكون الشركة الرائدة يف تقديم خدمات التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المراجعة والمعتمدة 
من اللجنة الشرعية يف الشركة، وأن تحقق زيادة عائداتها بشكل متوازن وعىل وتيرة ثابتة عىل النحو الذي يرسخ مكانتها الرائدة ودورها القيادي ضمن 
قطاع صناعة التمويل العقاري يف المملكة العربية السعودية. كما أن نجاح الشركة يعود إىل توفر فريق عمل ذو خبرة واسعة والذي ينفذ استراتيجية 

الشركة مما يؤدي إىل الحفاظ عىل وتيرة األداء واإلنتاجية العالية.

وترتكز األهداف االستراتيجية للشركة عىل المبادرات التالية:

التحول الرقمي والتقني

تقوم شركة أمالك العالمية باإلستثمار يف تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات لتوسيع قدرات النظم والبرامج القائمة حاليا، وتثبيت النظم والبرامج 
الالزمة لرفع مستوى طاقة األعمال للشركة، بحيث كان االستهداف الرئيسي يف مجاالت التعامالت والعمليات الداخلية، وخدمة العمالء، وإدارة المخاطر، 

والحوكمة، وأخيرا وليس آخرا، إدارة البيانات والمعلومات.

قررت الشركة تثبيت نظام إدارة التمويل اإلسالمي )تيمينوس 24(، والذي تم إطالقه خالل النصف األول من عام 2019م، بحيث يمكن شركة أمالك 
من تبسيط وتسريع إجراءات تنفيذ عمليات التمويل، وتعزيز الكفاءة والجودة، ورفع مستوى رضى العمالء. هذا ومع اقرانه بتطوير ممارسات كشف 

االحتيال وعمليات غسيل األموال مما سيمكن أمالك العالمية من كسب ميزات تنافسية يف سوق التمويل العقاري.

إدارة هيكلة رأس المال

نموذج عمل الشركة هو بناء رأس المال ذو فعالية واإلستفادة القصوى من هوامش األرباح. ومن هذا المنطلق عكفت الشركة عىل البحث عن مصادر 
الرئيسية هو امتالك هيكل رأس مال يعتمد عىل عدة قنوات تمويلية. ولذلك بدأت  النجاح  أخرى للتمويل طويل األجل إيمانا منها بأن أحد عوامل 
الشركة بالتركيز عىل االستفادة من المبادرات الحكومية )مثل شراء المحافظ التمويلية ودعم التمويل العقاري لألفراد( لتحقيق طموحاتها يف التنمية 

المستدامة.
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التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة

عمل الشركة مع الجهات والقطاعات الحكومية محور استراتيجي مهم للشركة. وبالنظر إىل دخل الفرد وإىل مبادرات المملكة يف تذليل مصاعب تملك 
المسكن األول لألفراد، ترى الشركة فرص يف المساهمة عن طريق تطوير منتجات تمويل عقاري جديدة وتطوير منتجاتها التمويلية الحالية بما يتوافق 
مع متطلبات سوق الرهن والتمويل العقاري. ومن المنتجات الجديدة والمطورة التي تعمل الشركة عىل إطالقها منتج القسط المرن، وخاصية دفع 
األرباح فقط، ومنتج البناء الذاتي والذي يعتبر حاليا يف مراحل اإلعداد النهائية. كما تقوم الشركة بالمشاركة يف برامج التمويل المدعوم المقدم من وزارة 

اإلسكان بما يف ذلك تمويل الوحدات الجاهزة وتمويل الوحدات تحت اإلنشاء.

تطوير أعمال قطاع الشركات

بالنظر إىل التركيز المتزايد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يف المملكة، تقوم الشركة حاليا بزيادة القطاعات المستهدفة من شريحة المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة مع األخذ بعين اإلعتبار القطاعات النامية بمستويات مخاطر مقبولة. هذا باإلضافة إىل استهدافها الشركات والمستثمرين الذين 

يبحثون عن طرق تمويل عقاري لتوسيع وزيادة أحجام استثماراتهم.

إدارة المخاطر

والتحسين  التطوير  فإن  الحالية  االقتصادية  والتحديات  المصاعب  إىل  ونظرا  الشركة.  لنجاح  الحيوي  المحرك  هي  السليمة  اإلئتمانية  المحافظ  إن 
المستمرين لنموذج عمل إدارة المخاطر باإلستثمار يف النظم والبنى التحتية، والكفاءات البشرية، وتطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر يعد ضرورة 

إستراتيجية للحفاظ عىل القوة االئتمانية للمحفظة.

تطوير ودعم الموارد البشرية

يعد إيجاد وتوظيف والحفاظ عىل المواهب من أولويات الشركة. حيث أن الشركة تستثمر يف مواردها البشرية عن طريق توفير بيئة عمل إيجابية، 
ودعم فرص التطور الوظيفي، ودعم برامج المكافآت القائم عىل األداء والجدارة حيث تعد الشركة من أول المؤسسات المالية غير البنكية تطبق برنامج 

منح أسهم للموظفين.

التطوير المستمر لخدمة العمالء

بين منافسيها.  الشركة  لمكانة  رئيسيا  العمالء عامال  فإن تطوير وتحسين خدمات  الشركة،  لمنتجات  الرئيسية  المميزات  أحد  العمالء  تعتبر خدمة 
واستطاعت الشركة بحسب آخر دراسة يف 2018م أن تجتاز نسبة %80 لمدى رضا عمالئها من قطاعات األفراد والشركات. ومع ذلك فإن الطموح هو 

أن تجتاز النسبة عن %85 للسنوات القادمة، ولهذا فإن تركيز الشركة سيكون عىل:

تقليل عدد أيام تنفيذ عمليات التمويل– 

تطوير وتحسين خدمات العمالء– 

تطوير وتحسين خدماتها اإللكترونية– 

المزايا التنافسية  415

من أكبر شركات التمويل العقاري

أمالك العالمية من أكبر شركات التمويل العقاري يف المملكة من حيث اإليرادات واألرباح والمحفظة التمويلية. حيث أن الشركة حققت إيرادات وأرباح 
لفترة اإلثني عشرة شهر المنتهية يف 31 ديسمبر 2018م تعادل 267.1 مليون ريال و97.6 مليون ريال عىل التوالي، وأصول تمويلية بلغت3,090.7 
مليون ريال كما يف 31 ديسمبر 2018م. وحيث بلغت الحصة السوقية لشركة أمالك العالمية من إجمالي األصول التمويلية لشركات التمويل العقاري 
%29.8 كما يف 31 ديسمبر 2018م. ومن الصعب لشركات التمويل العقاري الجديدة بناء محفظة أصول تمويلية عىل المدى المتوسط ذات حجم 

قريب من الشركة، فإن حجم شركة أمالك العالمية سيساعدها عىل المنافسة بشكل أكبر يف سوق التمويل العقاري المتغير.

مركز مالي سليم وقوي

تحتفظ الشركة بسعة تمويلية من المصارف والبنوك كافية لتمويل عملياتها المستقبلية حيث بلغت الحدود االئتمانية أكثر من 3 ألف مليون ريال 
إكمال خططها  الشركة من  الفترة، وهذا يمكن  1.77 مرة يف نفس  )الرافعة(  الملكية  لحقوق  المديونية  وتبلغ نسبة  2018م،  عام  بنهاية  سعودي 
التوسعية دون تمويل إضافي من حاملي األسهم وأيضا يمنح الشركة القدرة عىل دفع أرباح للمساهمين بنسبة عالية يف األعوام الماضية حيث بلغت 

توزيعات األرباح خالل 2019م نسبة %70 من صافي الدخل المعلن لدى الشركة يف عام 2018م.

كما تدرس الشركة خالل الفترة المستقبلية تنويع مصادر تمويلية من خالل خيارات بيع المحافظ التمويلية، باإلضافة إىل الخيارات المتاحة مثل إصدار 
الصكوك أو الحصول عىل قروض مشتركة، وتتخذا لشركة أيضا تدابير احترازية للتحوط من ارتفاع أسعار االقتراض من خالل مراقبة معدالت السايبور 

والمشتقات المالية.
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منصة تمويل حديثة وفعالة

لدى الشركة منصة تمويل حديثة من الجانب التنظيمي والتقني وهذه المنصة تسمح للشركة بإصدار قرارها التمويلي يف فترة تتراوح بين األسبوع 
والشهر تقريبًا حيث أن معظم المنافسين حاليا يستغرقون فترة أطول لإلصدار قرار التمويل.

ومن الجانب التنظيمي فإن هذه المنصة تساعد عىل زيادة الفعالية واإلنتاجية. ومن الجانب التقني فإن هذه المنصة لديها أنظمه تساعد يف دراسة 
طلبات العمالء وتسجيل الموافقات الداخلية وإدارة محافظ العمالء وحفظ بيانتهم بما يتوافق مع األنظمة الصادرة من الجهات االشرافية، وتعمل 
الشركة عىل تحديث نظامها التقني بما يساعدها يف نمو عملياتها مع تحسين هامش الربحية. لدى الشركة كما يف 30 يونيو 2019م عدد 1,236 
عميل وعدد 1,367 عقد وبإمكان المنصة الحالية استيعاب عدد 100,000 عميل من غير إضافة أي استثمار جوهري يف نظام التمويل أو الموجودات 

من المعدات واألجهزة.

عالقات وطيدة وإستراتيجية

تربط الشركة منذ تأسيسها عالقة وطيدة بمعظم البنوك المحلية والشركة السعودية للتمويل العقاري والجهات حكومية ذات عالقة وهذه العالقات 
تمثل ميزة تنافسية جوهرية مقارنة بالمنافسين الجدد يف القطاع. ويمتاز قطاع التمويل العقاري بحواجز عالية للدخول للقطاع الذي يلزم عالقات 

مؤسسية واسعة ومكثفة لتسيير وتنمية أعمال الشركة.

وعالقة الشركة بالقطاع المصرفي تساهم بتخفيض تكلفة القروض من خالل االستعمال األمثل لمصادر التمويل المتوفرة للشركة. وتساعد عالقة 
الشركة بهذه المؤسسات عىل تمويل أعمالها بشكل مرن حيث أن الشركة كما يف 30 يونيو 2019م تستخدم ما نسبته %55.5 من مجمل القروض 

المتاحة لها.

فريق إدارة عليا ذو خبرات واسعة

18 عاًما تقريًبا ولهم سجل حافل يف  يتكون فريق اإلدارة العليا لدى الشركة من مدراء تنفيذيين ذوي خبرة يف مجال التمويل بمتوسط خبرة تبلغ 
التحسينات المالية والتشغيلية، وقد شغل العديد من أعضاء فريق اإلدارة لدينا مناصب عليا يف شركات مالية أخرى.

أظهر فريق اإلدارة العليا قدرته عىل التكيف مع ظروف سوق التمويل المتغيرة، وقد طور قدرته عىل نمو محفظة الشركة التمويلية وإدارة المخاطر 
والحفاظ عىل عائد األرباح للمساهمين. باإلضافة إىل ذلك، تمتلك اإلدارة التنفيذية تقريبا %0.81 من أسهم الشركة قبل الطرح، وسوف تمتلك تقريبا 
ما نسبته %0.57 من أسهم الشركة بعد الطرح مما يخلق تناغم كبير يف المصالح بين إدارة الشركة والمساهمين يف الشركة، وستسمر الشركة يف 
سياستها بدفع جزء من مكافآت اإلدارة العليا عن طريق أسهم. ونحن نؤمن بأن خبرة فريق اإلدارة العليا وتوجهاته اإلدارية من العوامل الهامة التي 

تساهم يف أدائنا التشغيلي.

وإن لفريق اإلدارة العليا للشركة خبرة يف إدارة الشركة خالل األزمة االقتصادية األخيرة ومن خالل الدورات االقتصادية المتعددة، وتعتبر هذه أحد 
المزايا التنافسية للفريق أخذًا باالعتبار التغييرات والمنافسة القادمة يف سوق التمويل العقاري.

عالمة تجارية مميزة

تمتلك الشركة عالمة تجارية مميزة حيث أن العالمة التجارية لشركة أمالك العالمية منتشرة يف جميع أنحاء المملكة بفضل تاريخ الشركة يف توفير 
الخدمات التمويلية العقارية المتوافقة للشريعة اإلسالمية لعمالئها من األفراد والشركات.

أنشطة الشركة  416
التمويل  مراقبة شركات  ونظام  الشركات  لنظام  وفقًا  واألفراد  للشركات  العقاري  التمويل  أعمال نشاط  مزاولة  للشركة يف  الرئيسي  النشاط  يتمثل 
العقاري، فإن الشركة بصدد  الرهن  المختصة. وكجزء من نظام  الجهات  الصادرة عن  العالقة والقواعد والتعليمات  التنفيذية واألنظمة ذات  والئحته 

التخارج من أعمالها المتعلقة باالستثمار.

العمالء

العمالء من الشركات

تتكون هذه الشريحة من العمالء من الشركات المحلية واألشخاص أصحاب المالءة المالية. وتتراوح قيمة عقود التمويل لهذه الشريحة من 5.0 مليون 
ريال سعودي إىل 80.0 مليون ريال سعودي بفترة تمويل تصل إىل خمسة سنين يف معظم الحاالت.

الجدول )37(: العمالء من الشركات

العمالء من الشركات
كما يف 31 ديسمبر

2016م
كما يف 31 ديسمبر

2017م
كما يف 31 ديسمبر

2018م
كما يف 30 يونيو

2019م

%68.8%68.0%68.2%69.9نسبة قيمة عقود عمالء الشركات من صافي المحفظة التمويلية

المصدر: الشركة.
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العمالء من األفراد

تتكون الشريحة هذه من العمالء من األفراد، ويسمح للشركة تمويل األفراد من المواطنين وأيضا المقيمين يف حال حصولهم عىل الموافقات الالزمة 
من الجهات ذو العالقة. وبلغت نسبة المواطنين من هذه الشريحة من العمالء %97.0 يف عام 2018م. وتتراوح قيمة عقود التمويل لهذه الشريحة 

من 0.3 مليون ريال سعودي إىل 5.0 مليون ريال سعودي بمتوسط فترة تمويل قدرها 13 سنة.

الجدول )38(: العمالء من األفراد
كما يف 30 يونيو

2019م
كما يف 31 ديسمبر

2018م
كما يف 31 ديسمبر

2017م
كما يف 31 ديسمبر

2016م
العمالء من األفراد

31.2% 32.0% 31.8% 30.1% نسبة قيمة عقود عمالء األفراد من صافي المحفظة التمويلية

المصدر: الشركة.

الجدول )39(: عدد عمالء الشركة حسب الفئة

عدد العمالء
كما يف 31 ديسمبر

2016م
كما يف 31 ديسمبر

2017م
كما يف 31 ديسمبر

2018م
كما يف 30 يونيو

2019م

104118124132عمالء من الشركات

91495910201104عمالء من األفراد

1018107711441236المجموع

المصدر: الشركة.

الجدول )40(: التوزيع الجغرافي لعمالء الشركة حسب المنطقة كما يف 2019/06/30م

المنطقة
صافي حجم المحفظة التمويلية

)مليون ريال سعودي(
النسبة

%2,533.682.2المنطقة الوسطى

%349.211.3المنطقة الشرقية

%200.46.5المنطقة الغربية

%3,083.2100المجموع

المصدر: الشركة.

إن الشركة كما بتاريخ هذه النشرة ليس لها أي نشاط خارج المملكة العربية السعودية، وليس لديها أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة أو جوهرية 
لم يفصح عنها يف نشرة اإلصدار.

المنتجات التمويلية

وتتلخص أنشطة الشركة الحالية يف تقديم عدد من المنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل مراجعة واعتماد اللجنة 
الشرعية يف الشركة.

المرابحة

هو منتج تمويلي مصمم لتمويل العمالء من األفراد والشركات الراغبين بشراء عقار من طرف ثالث، حيث تقوم الشركة بشراء العقار من مالكه ثم 
بيعه عىل العميل مقابل أقساط بهامش ربح معلوم وثابت طوال فترة التمويل بموجب عقد المرابحة، يتم تسجيل الصك باسم العميل ورهنه بقيمة 
التمويل لصالح الشركة وذلك كضمان لسداد العميل لألقساط التمويلية، وعند االنتهاء من سداد كامل األقساط التمويلية تتم إزالة الرهن من الصك.

الجدول )41(: نسب عقود المرابحة
كما يف 30 يونيو

2019م
كما يف 31 ديسمبر

2018م
كما يف 31 ديسمبر

2017م
كما يف 31 ديسمبر

2016م

2.8% 3.5% 8.4% 14.0% نسبة قيمة عقود المرابحة من موجودات العقود لدى الشركة بالصافي

3.0% 6.2% 11.2% 15.0% نسبة إيرادات عقود المرابحة من مجمل إيرادات الشركة

المصدر: الشركة. لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعه الجدول رقم )96( والجدول رقم )137(.

الجدول )42(: نسبة عقود المرابحة للعمالء من ذات الطابع المؤسسي
كما يف 30 يونيو

2019م
كما يف 31 ديسمبر

2018م
كما يف 31 ديسمبر

2017م
كما يف 31 ديسمبر

2016م

2.8% 3.5% 8.3% 13.9% نسبة قيمة عقود المرابحة للعمالء من ذات الطابع المؤسسي من موجودات عقود 
الشركة بالصافي

2.9% 6.0% 10.8% 14.4% نسبة إيرادات عقود المرابحة للعمالء من ذات الطابع المؤسسي من إيرادات الشركة*

المصدر: الشركة. لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعه الجدول رقم )8( الجدول رقم )96( والجدول رقم )137(.

*ال يتضمن رسوم الدخل.
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الجدول )43(: نسبة عقود المرابحة للعمالء األفراد
كما يف 30 يونيو

2019م
كما يف 31 ديسمبر

2018م
كما يف 31 ديسمبر

2017م
كما يف 31 ديسمبر

2016م

0.0% 0.0% 0.1% 0.1% نسبة قيمة عقود المرابحة للعمالء األفراد من موجودات عقود الشركة بالصافي

0.0% 0.1% 0.1% 0.1% نسبة إيرادات عقود المرابحة للعمالء األفراد من إيرادات الشركة*

المصدر: الشركة. لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعه الجدول رقم )8( والجدول رقم )96( والجدول رقم )137(.

*ال يتضمن رسوم الدخل.

اإلجارة

هو منتج تمويلي مصمم لتمويل للعمالء من األفراد والشركات الراغبين بشراء عقارات من طرف ثالث أو العميل، حيث تقوم الشركة بشراء العقار من 
مالك العقار )طرف ثالث أو العميل( وتسجيل صك الملكية باسم الشركة )الممول ( ثم تأجيره عىل العميل )المقترض ( لمدة معينة مقابل دفعات 
إيجاريه مع وعد العميل بالهبة يف نهاية الفترة اإليجارية بموجب عقد اإلجارة مع الوعد بالهبة، وفي نهاية المدة اإليجارية وبعد استيفاء كامل الدفعات 
المنتج عقود االستصناع  العقار وإفراغ الصك للعميل كهبة للعميل مقابل وفائه بسداد األجرة المستحقة. ويتضمن هذا  اإليجارية يتم نقل ملكية 
للشركات، وهو منتج تمويلي مصمم لتمويل المشاريع العقارية، حيث يتم تمويل العميل من الشركات عن طريق قيام الشركة بشراء الوحدات العقارية 
تحت اإلنشاء من المطور عن طريق عقد شراء باالستصناع وتأجيرها عليه إجارة موصوفة بالذمة مع الوعد بالهبة، يتم تسجيل صك المشروع باسم 
العقار  اإليجاري يتم نقل ملكية  الدفعات  المطور كافة  المطور، وعند سداد  الجارية من  المالية والدفعات  االلتزامات  التمويل كضمان لسداد  شركة 

للمطور وصك ملكية الوحدة العقارية عن طريق الهبة.

الجدول )44(: نسب عقود اإلجارة
كما يف 30 يونيو

2019م
كما يف 31 ديسمبر

2018م
كما يف 31 ديسمبر

2017م
كما يف 31 ديسمبر

2016م
نسب عقود اإلجارة

95.1% 93.9% 87.9% 82.1% نسبة قيمة عقود اإلجارة من موجودات العقود لدى الشركة بالصافي

91.6% 89.1% 84.3% 81.0% نسبة إيرادات عقود اإلجارة من مجمل إيرادات الشركة

المصدر: الشركة. لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعه الجدول رقم )8( والجدول رقم )96( والجدول رقم )137(.

الجدول )45(: إجارة للعمالء من الشركات
كما يف 30 يونيو

2019م
كما يف 31 ديسمبر

2018م
كما يف 31 ديسمبر

2017م
كما يف 31 ديسمبر

2016م

66.0% 64.6% 59.9% 56.0% نسبة قيمة عقود اإلجارة للعمالء من ذات الطابع المؤسسي من موجودات عقود الشركة 
بالصافي

62.6% 60.3% 54.0% 54.0% نسبة إيرادات عقود اإلجارة للعمالء من ذات الطابع المؤسسي من إيرادات الشركة*

المصدر: الشركة. لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعه الجدول رقم )8( والجدول رقم )96( والجدول رقم )137(.

*ال يتضمن رسوم الدخل.

الجدول )46(: إجارة للعمالء من األفراد
كما يف 30 يونيو

2019م
كما يف 31 ديسمبر

2018م
كما يف 31 ديسمبر

2017م
كما يف 31 ديسمبر

2016م

29.1% 29.4% 28.0% 26.1% نسبة قيمة عقود اإلجارة للعمالء األفراد من موجودات عقود الشركة بالصافي

27.8% 27.2% 28.6% 25.4% نسبة إيرادات عقود اإلجارة للعمالء األفراد من إيرادات الشركة*

المصدر: الشركة. لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعه الجدول رقم )8( والجدول رقم )96( والجدول رقم )137(.

*ال يتضمن رسوم الدخل.

إجارة موصوفة يف الذمة للعمالء من األفراد

منتج تمويلي مصمم لتمويل العقارات قيد اإلنشاء لألفراد حيث يتم شراء العقار من المالك )المطور( عن طريق عقد شراء باالستصناع عىل دفعات 
مرتبطة بالمراحل اإلنشائية ونسبة اإلنجاز يف البناء، وتأجيره عىل العميل إجارة موصوفة بالذمة مع الوعد بالهبة يف نهاية المدة اإليجارية، يتم إفراغ 
صك الوحدة العقارية باسم الشركة بعد اخر دفعة من دفعات شراء الوحدة وذلك عند اكتمال العقار وصدور الصك، يقوم العميل بدفع عربون خالل فترة 
التمويل ما قبل استالمه للوحدة وتعتبر كدفعة إيجاريه مقدمة عند تسلمه للوحدة ويستمر بسداد الدفعات اإليجارية وذلك حتى نهاية الفترة اإليجارية 

المتفق عليها، عىل أن يتم نقل ملكية العقار وإفراغ الصك للعميل كهبه مقابل وفائه بسداد األجرة المستحقة.

الجدول )47(: نسب عقود إجارة موصوفة يف الذمة للعمالء من األفراد
كما يف 30 يونيو

2019م
كما يف 31 ديسمبر

2018م
كما يف 31 ديسمبر

2017م
كما يف 31 ديسمبر

2016م
نسب عقود إجارة موصوفة يف الذمة للعمالء من األفراد

2.1% 2.6% 3.7% 3.9% نسبة قيمة عقود إجارة موصوفة يف الذمة من موجودات العقود لدى الشركة بالصافي

1.7% 2.4% 2.9% 2.8% نسبة إيرادات عقود إجارة موصوفة يف الذمة من مجمل إيرادات الشركة*

المصدر: الشركة. لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعه الجدول رقم )8( والجدول رقم )96( والجدول رقم )137(.

*ال يتضمن رسوم الدخل.
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بيع المحافظ

من أنشطة الشركة أن تقوم ببيع المحافظ التمويلية عند وجود فرص ربحية تمكنها من تخفيض أعبائها التمويلية وإعادة اإلستثمار يف أنشطة الشركة 
التمويلية، وتمثل عمليات بيع المحافظ أحد الخيارات المتاحة كمصادر تمويل إضافي للشركة وكما بتاريخ هذه تم بيع المحافظ عىل أساس حق عدم 
الرجوع )Non recourse(. وتتكون المحافظ المباعة كما يف 2019/07/31م من معاملة واحدة مع البنك السعودي لإلستثمار بمبلغ 10.6 مليون ريال 
يف 2016/5/17م وتم تنفيذها يف 2016/6/28م. ومعاملتان مع الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري واحدة متعلقة ببيع محفظة تمويلية 
بمبلغ 104.7 مليون ريال يف 2018/5/10م وتم تنفيذه يف 2018/5/11م واألخرى متعلقة ببيع محفظة تمويلية بمبلغ 120.6 مليون ريال سعودي 

يف 2019/3/6م.

االستثمارات المشتركة

عند تأسيس الشركة كان من أهدافها هو المساهمة يف تطوير القطاع العقاري. ومن هذا المنطلق قررت إدارة الشركة أن تدخل يف عدة شراكات 
لعدة مشاريع عقارية مع مطورين عقاريين. وقد حققت تلك المشاريع نجاحات تمثلت يف سرعة بيع الوحدات وتحقيق عوائد أثرت إيجابيًا عىل ربحية 
الشركة. وفي عام 2014م وبعد أن أصبحت الشركة تحت إشراف مؤسسة النقد، أصبح من غير المسموح لها ممارسة األنشطة االستثمارية. وقد 
حصلت الشركة عىل موافقة مؤسسة النقد عىل استمرار المشاريع القائمة والتخارج منها. وتتوقع الشركة التخارج من هذه االستثمارات بنهاية العام 
2020م. ولدى الشركة اآلن استثمار واحد كما هو موضح يف الجدول )"48"( كما يف 2019/06/30م. ولدى الشركة مخزون من العقارات ناتجة عن 
تخارج من استثمارات سابقة بقيمة )80.9( مليون ريال سعودي كما يف 2019/06/30م. ولمزيد من المعلومات راجع قسم ))6-4-7( "مصاريف 

مدفوعة مقدما وموجودات أخرى"(.

الجدول )48(: االستثمارات المشتركة كما يف 2019/06/30م

قيمة االستثمار الحالية )ألف ريال(نسبة الملكية %االستثمار

5,050%90دار وإعمار – رحبه

المصدر: الشركة والقوائم المالية كما يف 30 يونيو 2019م.

مصادر الدخل والمنتجات التمويلية  417
الجدول )49(: مصادر الدخل والمنتجات التمويلية

مصادر الدخل
)مليون ريال سعودي(

السنة المالية المنتهية 
يف 31 ديسمبر 2016م

السنة المالية المنتهية 
31 ديسمبر 2017م

السنة المالية المنتهية 
31 ديسمبر 2018م

فترة الستة أشهر 
المنتهية 30 يونيو 

2019م

257262259133عوائد عقود التمويل

3.04.46.13.1أتعاب معامالت التمويل وتقييم األصول المتعلقة

13.39.40.30.6اإلستثمارات

المصدر: الشركة.

إيرادات عقود التمويل

هي إجمالي اإليرادات من عقود المرابحة وعقود اإلجارة وعقود اإلجارة الموصوفة بالذمة الناتجة عن التمويل العقاري.

إيرادات عقود المرابحة

2019م  30 يونيو  المنتهية يف  الستة أشهر  الشركة يف فترة  إيرادات  %15.0 من مجمل   ،11.2%  ،6.2%  3.0% المرابحة ما نسبته  وتمثل عقود 
واألعوام 2018م، 2017م ،2016م عىل التوالي.

إيرادات عقود إجارة

وتمثل عقود اإلجارة ما نسبته %91.6، %89.1، %84.3، %81.0 من مجمل إيرادات الشركة يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وفي 
األعوام 2018م، 2017م، 2016م عىل التوالي. وتوفر الشركة عقود إجارة بأربعة أنواع وهي:

عقد إجارة ذات نسبة ربح ثابتة: تمويل طويل األجل حيث أن هامش الربح ثابت ومبلغ الدفعات ثابت لكامل فترة التمويل– 

عقد إجارة ذات نسبة ربح متغيرة: تمويل قصير األجل، حيث أن هامش الربح يعتمد عىل سايبور– 

عقد إجارة ذات نسبة ربح متغيرة بسقف: تمويل حيث هامش الربح يعتمد عىل السايبور بسقف أن ال يتعدى مبلغ الدفعة عن مبلغ معين– 

عقد إجارة ذات نسبة ربح ومتغيرة بحد أدنى: تمويل حيث هامش الربح يعتمد عىل السايبور بحد أدنى حيث مبلغ الدفعة لن ينخفض عن – 
مبلغ معين لكامل فترة التمويل
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إيرادات عقود إجارة موصوفة يف الذمة

وتمثل عقود اإلجارة الموصوفة يف الذمة ما نسبته %1.7، %2.4، %2.9، %2.8 من مجمل إيرادات الشركة يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 
2019م وفي األعوام 2018م، 2017م ،2016م عىل التوالي.

أتعاب معامالت التمويل وتقييم األصول المتعلقة

تتكون أتعاب تسيير معامالت من الرسوم اإلدارية ورسوم التقييم العقاري للممتلكات ورسوم السداد المبكر ورسوم السداد الجزئي المبكر أو السداد 
الكلي المبكر ورسوم إدارة المحافظ المباعة. وقد تختلف الرسوم باختالف العقد، حسب التالي:

الرسوم اإلدارية لقطاع األفراد

وهي الرسوم التي يتم تحصيلها من العميل مقابل الدراسة االئتمانية لطلب التمويل. ويتم استحقاق الرسوم عند موافقة العميل عىل عرض التمويل. 
)علمًا بأن الرسوم لقطاع األفراد تخضع لتعليمات مؤسسة النقد والتي تنص عىل أنه ال يجوز أن تتجاوز الرسوم والعموالت وتكاليف الخدمات اإلدارية 

التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد ما يعادل )%1( من مبلغ التمويل أو )5,000( خمسة االف ريال سعودي أيهما أقل(.

رسوم التقييم العقاري لقطاع األفراد

هي الرسوم التي تتحصل عليها الشركة لغرض إجراء التقييم العقاري للممتلكات لقطاع األفراد. ويتم استحقاق الرسوم عند موافقة العميل عىل عرض 
التمويل والبدء بأجراء التقييم العقاري. )علمًا بأن الرسوم لقطاع األفراد تخضع لتعليمات مؤسسة النقد والتي تنص عىل أنه ال يجوز أن تتجاوز الرسوم 
والعموالت وتكاليف الخدمات اإلدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد ما يعادل )%1( من مبلغ التمويل أو )5,000( خمسة االف ريال 

سعودي أيهما أقل(.

الرسوم اإلدارية ورسوم التقييم العقاري لقطاع الشركات

هي الرسوم التي تتحصل عليها الشركة لدراسة وتحليل وتنفيذ طلبات التمويل والتقييم العقاري لقطاع الشركات. والتي قد تزيد عن نسبة %0.5 من 
مبلغ التمويل للطلب الواحد. ويتم استحقاق الرسوم عند موافقة العميل عىل عرض التمويل والبدء بأجراء التقييم العقاري.

رسوم السداد الجزئي المبكر أو السداد الكلي المبكر

هي تكلفة إعادة االستثمار التي تتحصل عليها الشركة يف حال السداد الجزئي المبكر أو السداد الكلي المبكر بعد مضي فترتين إيجاريتين من تاريخ 
العقد، عىل أال تتجاوز تكلفة إعادة االستثمار كلفة االجل لدفعات األشهر الثالثة الالحقة الخر دفعة إيجارية استحقت قبل تقدم العميل بطلب السداد 

الجزئي المبكر أو السداد الكلي المبكر حسب جدول دفعات اإليجار.

أتعاب إدارة وصيانة العقود التمويلية للمحافظ المباعة

هي الرسوم التي تتحصل عليها الشركة إلدارة وصيانة العقود التمويلية للمحافظ المباعة والتي قد تزيد عن نسبة %1.00 من المبلغ المتبقي من أصل 
التمويل للمحافظ المباعة. ويتم تحصيل هذه الرسوم بشكل شهري.

إيرادات اإلستثمارات المشتركة

تمثل هذه اإليرادات حصة الشركة يف صافي الربح من المشروعات المشتركة والناتجة عن بيع وحدات عقارية يف تلك المشروعات. وكما تم ذكره سابقا، 
فأن الشركة تعمل عىل التخارج من هذه االستثمارات المشتركة يف نهاية العام 2020م.

الخطط المستقبلية والمبادرات  418

التحكم يف المصاريف وزيادة الكفاءة

تحرص الشركة دائًما عىل التأكد من وضع ميزانية لتكاليفها ونفقاتها لتمكنها من السيطرة والتحكم عىل صرفها عن طريق وضع أنظمة وإجراءات رقابية 
للميزانية مع االطالع دائًما عىل طرق لتحسين الكفاءة يف عملياتها، وكذلك اإلرتقاء بشبكة أنظمتها التقنية لرفع القدرة التشغيلية وكفاءة األداء إىل 

أقصى الحدود وبما يمنح العمالء المزيد من القيمة المضافة والمزايا النوعية.

تطوير وتحسن إدارة المخاطر

المخاطر  إدارة  المستجدات يف مجال  اخر  المستمر واالطالع عىل  التدريب  المخاطر وذلك من خالل  إدارة  الشركة دوما يف تحسين وتطوير  تسعى 
التمويلية والتي تساعد إدارة مخاطر الشركة يف اتخاذ قرارات مخاطرة أفضل وبتكلفة أقل.
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تحسين معدالت رضا العمالء

ومن أهم أهداف الشركة هي تحسين معدالت رضا العمالء وتلبيه متطلباتهم. وتوفر الشركة للعمالء من الشركات مدراء عالقة متخصصين ذو خبرة يف 
مجاالت التمويل العقاري لتلبية احتياجاتهم. وتوفر الشركة أيضا للعمالء من األفراد مركز اتصال متكامل ومتخصص يف معظم أوقات اليوم الستقبال 

استفساراتهم ومالحظتهم من خالل كفاءة واحترافية عالية.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة لعمالئها إمكانية القيام بالعديد من العمليات والخدمات الذاتية من خالل بوابة الخدمات الذاتية وإمكانيه استقبال 
االستفسارات وطلبات العمالء عبر الموقع اإللكتروني للشركة. وباإلضافة إىل ذلك توفر أمالك عدد من الفروع يف المنطقة الوسطى والغربية والشرقية.

ولقياس مدى رضا العمالء يتم التواصل مع العمالء بعد إتمام عمليات التمويل لقياس مدى رضا العميل بالخدمة المقدمة. كما ويتم بشكل سنوي 
إجراء استبيان يتعلق بمدى رضا العمالء عن جودة الخدمات المقدمة لهم.

زيادة معدل الوعي بالعالمة التجارية

تحرص شركة أمالك العالمية عىل زيادة الوعي بعالمتها التجارية من خالل العديد من األنشطة والممارسات الحديثة والمتقدمة، وأن يكون االعتراف 
بالعالمة التجارية من خالل جودة المنتجات والحلول التمويلية المقدمة لتتحقق رؤيتها بأن تكون الخيار األول يف التمويل العقاري، وأن ال تتوقف حلولها 

التمويلية عند هذا الحد بل تصل إىل أبعد مما يتوقعه عمالء الشركة من خالل العمل عىل إيجاد الميزات التنافسية لمنتجات الشركة.

ويعتبر زيادة الوعي للعالمة التجارية للشركة من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها يف قياس مدى وصول الشركة ألكبر شريحة ممكنه من العمالء. ومن 
أهم الوسائل التي ترتكز عليها الشركة يف زيادة معدل الوعي بالعالمة التجارية هي المشاركة يف المعارض والندوات المتخصص يف التمويل العقاري. 

وأيضًا إبرام االتفاقيات االستراتيجية واإلعالن عنها مع عده جهات ومؤسسات متخصصة يف التمويل العقاري.

إدارات وأقسام الشركة  419

إدارة االستراتيجية والتسويق

تتمحور إدارة اإلستراتيجية والتسويق حول دعم ومساندة جميع قطاعات شركة أمالك العالمية من خالل تحديد أهداف الشركة وقطاعاتها عىل المدى 
البعيد والقريب، وبناء خطط العمل المثىل ومتابعتها لتحقيق تلك األهداف. ويقوم أيضا بمراجعة السياسات واإلجراءات المتبعة يف الشركة وإعادة 

هيكلتها وربطها بإستراتيجيات وخطط عمل الشركة.

وتعنى هذه اإلدارة أيضا بتعديل وتطوير المنتجات القائمة حاليا لدى الشركة، وبناء منتجات جديدة تتناسب مع وضع سوق التمويل العقاري والفئات 
والشرائح المستهدفة. وعىل إثرها تبدأ اإلدارة بتصميم وبناء وإدارة الحمالت التسويقية التي تهدف للوصول إىل الشرائح والفئات المعنية، وتهدف أيضا 

لرفع مستوى الوعي بعالمة الشركة التجارية يف المملكة.

إدارة العمالء من الشركات

الشريعة اإلسالمية من خالل  أحكام  تتوافق مع  التي  التمويلية  والمنتجات  الحلول  الشركات مجموعة واسعة ومتنوعة من  العمالء من  إدارة  تقدم 
مراجعة واعتماد اللجنة الشرعية يف الشركة، وتستهدف متطلبات العمالء من الشركات. وتكمن استراتيجية لقطاع الشركات يف إقامة عالقات طويلة 
األمد مع العمالء، سواًء من الشركات الكبيرة والمتوسطة أو اصحاب المالءة المالية، وذلك بإبتكار وتقديم الحلول المتميزة والمناسبة لهم. وتعنى 
اإلدارة كذلك بتقديم أعىل معايير إدارة العالقة مع العمالء حيث بلغ معدل الرضا لعمالء الشركات %80 لعام 2018م حسب استبيان قامت به شركة 
الشرق األوسط للدراسات. كما حصد قطاع الشركات جائزة "أفضل برنامج تمويل للمشروعات العقارية لعام 2016م" من معرض الرياض للعقارات 

واإلسكان والتطوير العمراني )ريستاتكس(

إدارة العمالء من األفراد

تسعى إدارة العمالء من األفراد عبر فريق عمل متفان إىل تلبية احتياجات العمالء من شريحة األفراد عن طريق ابتكار وتقديم الحلول التمويلية السكنية 
المتميزة والتي تتناسب مع مستوى الدخل، مع األخذ بعين االعتبار الظروف واألحوال المعيشية المحيطة بهم بشكل عام. كما تقدم اإلدارة مجموعة 
الساعة وذلك لحرصه عىل مستوى رضا  الحلول والمنتجات بحيث تم إطالق نظام اإلستعالم لألفراد لخدمتهم عىل مدار  المضافة إىل  الخدمات  من 
العمالء والذي بلغ %84 يف عام 2018م حسب استبيان قامت به شركة الشرق األوسط للدراسات. كما مثلت شريحة العمالء األفراد ما نسبته 29.7%، 
من مجمل إيرادات الشركة يف العام يف 31 ديسمبر 2018م وما نسبته %31.8، من مجمل إيرادات الشركة يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 
2019م. ويحرص قطاع األفراد كذلك عىل المشاركة يف المشاريع المطروحة بواسطة وزارة اإلسكان من خالل تنويع المحفظة التمويلية لقطاع األفراد 

والتي بلغت %31.2 من مجموع صافي المحفظة التمويلية كما يف 30 يونيو 2019م

إدارة اإلستثمار

يف السابق كانت تقوم إدارة اإلستثمار يف الشركة بإستثمارات يف عدد من المشروعات العقارية السكنية من خالل شراكات متعددة مع مجموعة من 
المطورين العقاريين يف المملكة. وتوافقًا مع األنظمة ذات العالقة وتماشيًا مع أحكام نظام التمويل العقاري والترخيص الممنوح من مؤسسة النقد 
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يف عام 2014م، فقد راعت الشركة وقف اإلستثمارات الرأسمالية يف المشاريع العقارية، ويتم العمل حاليًا عىل االنتهاء من هذه المشاريع والمتوقع أن 
يتم التخارج من المشاريع بنهاية عام 2020م. وسيتم إقفال هذا اإلدارة ونقل الموظفين إىل أقسام أخرى يف الشركة بعد اإلنتهاء من عملية التصفية 

للمشاريع واالستثمارات.

إدارة اإلئتمان والمخاطر

تقوم إدارة االئتمان والمخاطر بتنفيذ خطط الشركة فيما يتعلق بإدارة مخاطر اإلئتمان وما يتعلق به من أنشطة كالتقييم االئتماني للشركات واألفراد، 
فضال عن توثيق العالقات االئتمانية وحفظ العقود وإدارة عمليات التحصيل، كما يضطلع قطاع المخاطر بمهام إدارة األمن السيبراني من أجل خلق بيئة 
آمنة للمعلومات واألنظمة، باإلضافة إىل قيامه بإدارة خطة استمرارية العمل يف حال حدوث أي معوقات، كما تقوم اإلدارة بالتأكد من جودة المحفظة 
والسوقية  التشغيلية  المخاطر  إدارة  عىل  ذلك  ويشتمل  المخاطر  وتصحيح  وقياس  تحديد  يتضمن  والذي  للمخاطر  العام  االطار  وإدارة  االئتمانية 
والقانونية ومخاطر السمعة والسيولة، وذلك تحت إشراف من مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه باإلضافة إىل لجان المخاطر الداخلية وبما يسهم يف 

تحقيق أهداف الشركة من جهة ويفي بمتطلبات مؤسسة النقد من جهة أخرى.

تقوم الشركة بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان والتي هي عدم مقدرة طرف ما عىل الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الشركة لخسارة مالية. تنشأ 
التعرضات االئتمانية بشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها ذمم مديني عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة. تقوم 
الشركة بتقييم مدى احتمالية تعثر األطراف األخرى يف السداد باستخدام آلية تصنيف داخلية ويتم ذلك للعمالء من الشركات فقط. تسعى الشركة 
للسيطرة عىل مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراقبتها للتعرض لالئتمان، ووضع حدود للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، والتقييم المستمر 

للمالءة االئتمانية لهذه األطراف.

قد تم تصميم سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالشركة من أجل تحديد ووضع قيود مناسبة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالقيود. ويتم مراقبة 
التعرضات الفعلية للقيود بانتظام. تنشأ تركيزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من العمالء يف أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة يف نفس الموقع 
الجغرافي، أو لمن يكون لديهم نفس السمات االقتصادية مما يؤدي إىل تأثر مقدرة هؤالء العمالء عىل الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل متشابه بفعل 
التغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. تشير تركيزات مخاطر االئتمان إىل الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر 
عىل قطاع أعمال أو موقع جغرافي معين. تسعى الشركة إلدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز يف المخاطر الخاصة 
بأفراد أو مجموعة من العمالء يف أماكن أو أنشطة معينة. تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات التي تحصل عليها وذلك خالل مراجعتها 
لمدى كفاية مخصص خسائر االنخفاض يف القيمة. تقوم الشركة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية، وذلك لعكس التغيرات يف 

منتجات السوق وأفضل الممارسات.

إدارة المالية والعمليات وتقنية المعلومات

تتكون اإلدارة من ثالثة أقسام وهي:

قسم المالية

ومطابقة  وتنفيذ  النقد،  وإدارة  التحوط  وعمليات  التمويل  قرارات  اتخاذ  االئتمانية  التسهيالت  إدارة  منها  المسؤوليات  من  عدد  المالية  قسم  يتوىل 
اإلجراءات المالية للشركة، ويعمل القسم عىل تنسيق أي عمليات متعلقة بأسواق المال للشركة، وعىل المستوى اإلجرائي فقد حقق قسم المالية تطورًا 
يف األداء وجودة التقارير يف األساليب الرقابية والتركيز عىل االنتهاء من أتمتة إجراءات المدفوعات والمطابقات وحسابات البنوك، كما يقوم بإعداد 

القوائم المالية والتقارير اإلدارية واإلشرافية.

قسم العمليات

ويتمثل مهام قسم العمليات يف مساندة العمليات المتعلقة بتسجيل وإدارة ورقابة معلومات العمالء الحاليين والمتوقعين للشركة، وتنفيذ خدمات 
ما بعد البيع للعمالء، والتي تشمل تحليل ومراجعة وتحديث البيانات الخاصة بالعمالء وبيانات التمويل، ويعتمد قسم العمليات عىل أنظمة وإجراءات 

تساهم يف متابعة العمليات المتعلقة بجودة المدخالت والمخرجات لبيانات العمالء.

قسم تقنية المعلومات

يرتكز عمل قسم تقنية المعلومات عىل التطوير المستمر بتحديث أنظمة الشركة مع االلتزام بالتقيد وتوفير معايير حماية معلومات العمالء، ومواكبة 
احتياجات الشركة من التقارير والمعلومات الالزمة لتسيير أعمالها، ويقوم القسم عىل لتخطي كثير من التحديات ومن ابرزها تعزيز أمن المعلومات الذي 
يعد أبرز التحديات التي تواجه قطاعات األعمال، والبدء يف تطبيق نظام إدارة تمويل العمالء الجديد للشركة يف نهاية النصف األول من العام 2019م، 
والذي سيساهم يف رفع فعالية األداء، وتعزيز القدرة عىل الحصول عىل تقارير تدعم سرعة اتخاذ القرار، وتسهيل متطلبات العمالء والمستفيدين من 

المعلومات.

إدارة الموارد البشرية واإلدارية

يتمحور دور إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية حول وضع خطط استراتيجية وتشغيلية إلستقطاب الكفاءات السعودية المناسبة وتطويرها 
الدعم والمساندة اإلدارية لكافة قطاعات الشركة. كما ينفذ القسم برامج ومشاريع تطويرية تتعلق بتطوير  والمحافظة عليها، باإلضافة إىل تقديم 
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المهارات الفنية والقيادية وتحفيز الموظفين لتحقيق أعىل النتائج. ويحرص القسم كذلك عىل تحقيق نسب السعودة يف جميع أقسام الشركة والتي 
بلغت بشكل إجمالي %87 كما يف 30 يونيو 2019م باإلضافة إىل قياس مستوى رضا الموظفين والذي بلغ %87 بنهاية عام 2018م وعمل المبادرات 

الالزمة لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الرضا الوظيفي.

إدارة الحوكمة والشؤون القانونية

تعنى إدارة الحوكمة والشؤون القانونية بتأطير الحوكمة يف الشركة بما يتماشى مع أحكام نظام الشركات، وأنظمة ولوائح التمويل، وما يصدر من 
مؤسسة النقد من تعاميم ولوائح وضوابط، كما ستعنى إدارة الحوكمة كذلك بتطبيق أنظمة ولوائح الهيئة )بعد طرح وإدراج أسهم الشركة يف تداول(.

ويناط باإلدارة القانونية التي تتبع تنظيميًا هذا اإلدارة تقديم اإلستشارات القانونية الالزمة لجميع أقسام وإدارات الشركة بحسب طبيعة األعمال 
العقود  قضايا  والتي تشمل  القضائية  الجهات  أمام  الشركة  وتمثيل  ومتابعتها  إليها  المسندة  القضايا  بإدارة  القانونية  اإلدارة  تقوم  وكما  اليومية. 

التمويلية والعقود غير التمويلية.

كما تعنى اإلدارة القانونية بتقديم أعمال أمانة الهيئة الشرعية كجهاز فني وإداري تأسس بغرض مساندة الهيئة الشرعية يف تحقيق أهدافها وأداء 
أعمالها وذلك من خالل دراسة معامالت الشركة وأنشطتها دراسة شاملة، وتجهيزها للعرض عىل الهيئة الشرعية إلصدار ما يلزم بشأنها، وصياغة جميع 
ما يقرر عن الهيئة الشرعية، ومتابعته وتبليغه إلدارات الشركة، والعمل عىل توثيق ذلك، وأرشفته، والتحقق من مطابقة جميع أعمال الشركة وإجراءاتها 

التنفيذية ألحكام الشريعة اإلسالمية حسب القرارات الصادرة من الهيئة الشرعية للشركة.

ويشمل عمل إدارة الحوكمة والشؤون القانونية، متابعة اإلشراف عىل تصفية عقارات العمالء المتعثرين كما يلي:

عمالء عقود اإلجارة المتعثرين: بعد صدور قرار التنفيذ يحق للشركة فسخ عقد اإلجارة وإخالء العقار ومن ثم بيعه مباشرة وذلك بصفتها – 
مالكة للعقار وتغطية كل أو بعض المبالغ المتعثرة من متحصالت البيع

التنفيذ –  محكمة  طريق  عن  المرهونة  العقارات  وبيع  الرهن  تنفيذ  للشركة  يحق  التنفيذ  قرار  صدور  بعد  المتعثرين:  المرابحة  عقود  عمالء 
وتغطية كل أو بعض المبالغ المتعثرة من متحصالت البيع.

الدعاوى  "ملخص   )201( الجدول رقم  الرجاء مراجعة  التفاصيل  لبيعها لمزيد من  العقارات تمهيدًا  ولدى الشركة عدة قضايا قائمة للمطالبة بإخالء 
القائمة المرفوعة من قبل الشركة كما يف 2019/07/31م" والقسم رقم )2-1-3( "المخاطر المرتبطة بالتنفيذ عىل الضمانات المقدمة من العمالء".

25 عقار تتعلق بعدد  المتعثر  العميل  ببيعها بعد االتفاق مع  التي قامت الشركة  العقارات  بلغ عدد  2019م  2016م وحتى نهاية سبتمبر  يناير  من 
10عمالء متعثرين وبإجمالي مبلغ 105,550,779 ريال وبلغ عدد العمالء المتعثرين التي قامت الشركة ببيع عقاراتهم من خالل قرار تنفيذ 8 عقارات 

تتعلق بعدد 3 عمالء بإجمالي مبلغ وقدره 14,181,093 ريال.

وكما يف عام 2018م بلغت مبالغ العقارات التي قامت الشركة ببيعها بعد االتفاق مع العميل المتعثر 26,795,958 ريال والتي تمثل %15.3 من 
إجمالي مبالغ التعثر لنفس الفترة. وكما يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 2019م بلغت مبالغ العقارات التي قامت الشركة ببيعها بعد االتفاق مع 

العميل المتعثر 19,046,314 ريال حيث مثلت %12.1 من إجمالي مبالغ التعثر لنفس الفترة.

وفي فترة الستة أشهر المنتهية يف 2019م بلغت مبالغ العقارات التي قامت الشركة ببيعها من خالل قرار تنفيذ 653,331 ريال حيث مثلت %0.4 من 
إجمالي مبالغ التعثر لنفس الفترة. وتجدر اإلشارة بأنه كما يف عام 2018م لم تقم الشركة ببيع أي عقارات من خالل قرار تنفيذ.

إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال

تعمل إدارة اإللتزام ومكافحة غسل األموال عىل متابعة كل ما يستجد من أنظمة أو تعديالت تطرأ عليها وترجمة تلك التغيرات والمستجدات عىل 
السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة لضمان اإللتزام التام باألنظمة والقوانين الصادرة من الجهات التشريعية يف شأن مكافحة الجرائم المالية وعىل 
األخص غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وخالل العام 2017م أجرت الشركة عددًا من التعديالت عىل السياسات واإلجراءات الداخلية بما يهدف لتعزيز 
بيئة اإللتزام يف الشركة يف العموم، ومناحي مكافحة الجرائم المالية عىل وجه الخصوص امتثااًل للتغيرات التي طرأت عىل األنظمة والقوانين التي تخضع 

لها الشركة.

لجنة  إىل  التقارير  هذه  وتقدم  باألنظمة،  الشركة  التزام  مدى  توضح  تقارير  إعداد  عىل  بالعمل  اإللتزام  إدارة  تقوم  اإلشرافية  المتطلبات  مع  وتمشيًا 
باإلضافة إىل  الشركة  التي تواجه  األموال  باإللتزام ومكافحة غسل  المتعلقة  بالمخاطر  تقييمًا  والتي تتضمن  اإلدارة،  المراجعة، ومن ثم إىل مجلس 

العمليات واإلجراءات القائمة وإقتراح أي تعديالت أو تغيرات عليها.

ولرغبة الشركة يف تنمية وتطوير كوادرها البشرية فقد تمكنت خالل العام 2017م تدريب أغلب موظفي الشركة عىل نواحي اإللتزام ومكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب، وقد كان لهذا أثر إيجابي يف تعزيز ثقافة اإللتزام بين الموظفين. كما تم مراجعة مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب وتحديثها وتعميمها عىل موظفي الشركة للعمل بموجبها. وتقوم اإلدارة بصفة دورية من مراجعة االلتزامات بصورة مستمرة.
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إدارة المراجعة الداخلية

تعد إدارة المراجعة الداخلية جزءًا من إطار الرقابة الداخلية والحوكمة يف الشركة، السيما وقد أوكل لها مهام مراجعة أعمال وإجراءات الشركة وتقييم 
مدى توافقها مع السياسات والضوابط واإلجراءات الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة منه، إىل جانب دورها يف تقييم مدى توافقها 

مع األنظمة المعمول بها يف المملكة.

وتتبع إدارة المراجعة الداخلية بالشركة خطط وسياسات معتمدة لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة بما يضمن أن 
تكون جميعها متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير من خالل تقديم التأكيد والمشورة والتوصية بإطار مهني وموضوعي، وذلك بغرض تعزيز الرقابة 

الداخلية وحماية أصول الشركة.

وإنطالقًا من المهام الموكولة لها، تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير ربع سنوية للجنة المراجعة تتضمن المالحظات ونقاط الضعف الخاصة 
بتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية باإلضافة إىل دراسة التأثيرات المحتملة عىل إجراءات العمل والمعامالت الخاصة بالشركة، مع تسليط اإلهتمام عىل 
األنشطة ذات المخاطر العالية والمتوسطة، كما يتضمن كل تقرير عىل التوصيات الخاصة بآلية التعامل مع هذه المالحظات بهدف إضافة قيمة للشركة 

وتحسين عملياتها وكذلك لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر.

آخر تطورات  4110

نقل المقر الرئيسي للشركة

)الموافق  1439/11/04هـ  يف  الشركة  تقدمت  لهم  عمل  بيئة  أفضل  توفير  عىل  وحرصا  موظفيها  عدد  وزيادة  الشركة  أعمال  توسع  مع  تماشيا 
2018/07/17م( بطلب عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي عىل إنتقال المركز الرئيسي للشركة إىل المقر الجديد يف مدينة الرياض، شارع 
التخصصي، حي الربيع. وحصلت الشركة يف 1440/01/29هـ )الموافق 2018/10/10م( عىل خطاب عدم الممانعة رقم )5824/41( من مؤسسة 
النقد العربي السعودي عىل انتقال الشركة إىل المقر الجديد. وقدمت الشركة خطاب إشعار اىل مؤسسة النقد العربي السعودي عىل انتقال الشركة إىل 

المقر الجديد. وتم نقل الشركة إىل المقر الجديد.
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هيكل الملكية والهيكل التنظيمي15

إدارة الشركة  511
للشركة هيكل تنظيمي يترأسه مجلس اإلدارة وتدعمه اإلدارة التنفيذية. وطبقًا للمادة عشرون )20( من النظام األساسي للشركة "يتوىل إدارة الشركة 
مجلس إدارة مؤلف من )9( تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمين يف الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عىل )3( ثالث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب من 
انتهت عضويته من أعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة أحكام نظام الشركات وأحكام الئحة حوكمة الشركات والقواعد السارية المفعول يف هذا الشأن."

وقد قامت الجمعية العامة غير العادية يف اجتماعها المنعقد بتاريخ 1439/8/21هـ )الموافق 2018/5/7م( بانتخاب مجلس إدارة للدورة التي تبدأ يف 
2018/6/4م. ويتألف المجلس من تسعة )9( أعضاء، جميعهم غير تنفيذيين، ومنهم ثالثة )3( أعضاء مستقلين.

باإلضافة إىل ما هو منصوص عليه يف النظام األساسي للشركة، يتمثل الدور الرئيسي لمجلس اإلدارة يف الموافقة عىل الخطط االستراتيجية واألهداف 
الرئيسية للشركة وأليات تطبيقها، وتقييم األداء التشغيلي العام مقارنة بالخطط واألهداف االستراتيجية المعتمدة، والموافقة عىل القوائم المالية 
الفصلية والقوائم المالية السنوية، ووضع قواعد أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر واإلشراف عليها، والموافقة عىل سياسات وإجراءات 

التأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح.

وينبثق من مجلس اإلدارة اللجان التالية: لجنة المراجعة، والتي تمت الموافقة عىل تعيين أعضائها من قبل الجمعية العامة غير العادية يف اجتماعها 
المذكور أعاله، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، ولجنة إدارة المخاطر.

وللشركة إدارة تنفيذية تتألف من فريق يتمتع بالخبرات الالزمة إلدارة الشركة بكفاءة وفعالية وفقًا للتوجيهات الصادرة من مجلس اإلدارة. ويقوم 
الرئيس التنفيذي بتسيير األعمال اليومية للشركة وفقًا لسياسات وتوجيهات مجلس اإلدارة وذلك لتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة المقرة من 

قبل مجلس اإلدارة.

الهيكل التنظيمي  512
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة:

الشكل رقم 2: الهيكل التنظيمي لشركة أمالك العالمية للتمويل العقاري (6)

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

إدارة الحوكمة
والشؤون القانونية

إدارة قطاع 
االستثمار*

االلتزام ومكافحة
غسل األموال

إدارة المخاطرالمراجعة الداخلية
مستشار

اإلدارة التنفيذية 
سكرتارية المجلس

الهيئة الشرعية

لجان مجلس اإلدارة

لجنة المكافآت
والترشيحات

اللجنة التنفيذيةلجنة المخاطرلجنة المراجعة

اللجان اإلدارية

المخاطراالئتمان
األصول

والخصوم

إدارة قطاع
 األفراد

إدارة قطاع 
الشركات

اإلدارة المالية،
والعمليات

وتقنية المعلومات

إدارة المخاطر
 واالئتمان

إدارة الموارد 
البشرية واإلدارية

إدارة االستراتيجية
والتسويق

المصدر: الشركة.

)6( مالحظة: سيتم غلق إدارة قطاع االستثمار حال االنتهاء من استثمارات الشركة الباقية.
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الهيكل الحالي للمساهمين 51211

نظرة عامة 5121111

سهم  ألف  وستمائة  مليون  تسعون  إىل  مقسم  سعودي  ريال   )906,000,000( ماليين  وستة  تسعمائة  الحالي  للشركة  الحالي  المال  رأس  يبلغ 
)90,600,000( بقيمة أسمية قدرها عشرة رياالت )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوع بالكامل.

ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية المباشرة يف الشركة قبل الطرح وبعده:

الجدول )50(: هيكل الملكية المباشرة يف الشركة قبل الطرح وبعده

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة األسمية
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
الغير

المباشرة
عدد األسهم

القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية الغير 

المباشرة

البنك السعودي 
لالستثمار

ال يوجد%20,300,000203,000,00022.41ال يوجد29,000,000290,000,00032.01%

ال يوجد%16,625,000166,250,00018.35ال يوجد%23,750,000237,500,00026.21شركة أمالك للتمويل

شركة بيت التوفيق 
للتنمية

ال يوجد%9,100,00091,000,00010.04ال يوجد13,000,000130,000,00014.35%

شركه المكارم العالمية 
للتنمية العقارية

ال يوجد%3,570,00035,700,0003.94ال يوجد5,100,00051,000,0005.63%

شركه عسير للتجارة 
والسياحة

ال يوجد%3,500,00035,000,0003.86ال يوجد5,000,00050,000,0005.52%

شركه البوارج العالمية 
للتنمية واالستثمار

ال يوجد%1,785,00017,850,0001.97ال يوجد2,550,00025,500,0002.81%

سامي سعيد علي 
العنقري

ال يوجد%1,785,00017,850,0001.97ال يوجد2,550,00025,500,0002.81%

شركه النواصي العربية 
للتنمية والتطوير

ال يوجد%1,785,00017,850,0001.97ال يوجد2,550,00025,500,0002.81%

عبدالله ابراهيم سليمان 
الهويش

ال يوجد%1,443,75014,437,5001.59ال يوجد2,062,50020,625,0002.28%

شركه زرابي العربية 
للتنمية والتطوير

ال يوجد%875,0008,750,0000.97ال يوجد1,250,00012,500,0001.38%

محمد عبدالرحمن 
سليمان الفراج

ال يوجد%525,0005,250,0000.58ال يوجد750,0007,500,0000.83%

عبد الله خالد عبدالله 
الملحم

ال يوجد%525,0005,250,0000.58ال يوجد750,0007,500,0000.83%

سليمان محمد سليمان 
الرميح

ال يوجد%525,0005,250,0000.58ال يوجد750,0007,500,0000.83%

عبدالعزيز عبدالرحمن 
عبدالله المديميغ

ال يوجد%525,0005,250,0000.58ال يوجد750,0007,500,0000.83%

عبدالله تركي سعد 
السديري

ال يوجد%210,0002,100,0000.23ال يوجد300,0003,000,0000.33%

ال يوجد%68,250682,5000.08ال يوجد%97,500975,0000.11توفيق يحيى حسن معافا

سعود عبدالله عبدالرحمن 
الشثري

ال يوجد%59,500595,0000.07ال يوجد85,000850,0000.09%

نزار صالح ابراهيم 
الصويان

ال يوجد%36,750367,5000.04ال يوجد52,500525,0000.06%

أسامه ميرزا صالح 
الخنيزي

ال يوجد%35,000350,0000.04ال يوجد50,000500,0000.06%

محمد حبيب محمد 
السلمان

ال يوجد%29,750297,5000.03ال يوجد42,500425,0000.05%

عبدالله سعد علي 
الشثري

ال يوجد%28,000280,0000.03ال يوجد40,000400,0000.04%

علي محمد ظافر أل 
شعشاع

ال يوجد%28,000280,0000.03ال يوجد40,000400,0000.04%

تركي عتيبي معيض 
الزهراني

ال يوجد%19,250192,5000.02ال يوجد27,500275,0000.03%
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المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة األسمية
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
الغير

المباشرة
عدد األسهم

القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية الغير 

المباشرة

ال يوجد%19,250192,5000.02ال يوجد%27,500275,0000.03راشد خالد راشد المضيان

خالد ابراهيم محمد 
العقيل

ال يوجد%10,500105,0000.01ال يوجد15,000150,0000.02%

عمر سليمان عبدالعزيز 
أبانمي

ال يوجد%7,00070,0000.01ال يوجد10,000100,0000.01%

-%27,180,000271,800,00030.00----الجمهور

-%90,600,000906,000,000100.00-%90,600,000906,000,000100.00المجموع

المصدر: الشركة.

ويبين الجدول التالي التفاصيل الخاصة بالمساهمين الذين يملكون %5 أو أكثر من أسهم الشركة ملكية مباشرة أو ملكية غير مباشرة كما يف تاريخ 
هذه النشرة:

الجدول )51(: تفاصيل المساهمين الذين يملكون ملكية مباشرة بنسبة %5 أو أكثر من أسهم الشركة كما يف تاريخ هذه النشرة

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة األسمية
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
المباشرة

عدد األسهم
القيمة االسمية
)ريال سعودي(

نسبة الملكية 
المباشرة

%20,300,000203,000,00022.41%29,000,000290,000,00032.01البنك السعودي لالستثمار

%16,625,000166,250,00018.35%23,750,000237,500,00026.21شركة أمالك للتمويل

%9,100,00091,000,00010.04%13,000,000130,000,00014.35شركة بيت التوفيق للتنمية

%3,570,00035,700,0003.94%5,100,00051,000,0005.63شركه المكارم العالمية للتنمية العقارية

%3,500,00035,000,0003.86%5,000,00050,000,0005.52شركه عسير للتجارة والسياحة

المصدر: الشركة.

*إن نسب الملكية المذكورة هي تقريبية.

الجدول )52(: تفاصيل المساهمين الذين يملكون ملكية غير مباشرة بنسبة %5 أو أكثر من أسهم الشركة كما يف تاريخ هذه النشرة

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة األسمية
)ريال سعودي(

عدد األسهمنسبة الملكية
القيمة االسمية
)ريال سعودي(

نسبة الملكية

%7,480,07274,800,7198.26%10,685,817106,858,17011.79شركة اعمار العقارية ش.م.ع

%5,085,01650,850,1565.61%7,264,30872,643,0808.02شركة المراكز العربية

%4,987,98349,879,8305.51%7,125,69071,256,9007.87عبدالله صالح كامل

%4,550,38545,503,8505.02%6,500,55065,005,5007.18صالح عبدالله كامل

%3,585,11135,851,1103.96%5,121,58751,215,8725.65المؤسسة العامة للتقاعد

%3,503,90835,039,0813.87%5,005,58350,055,8305.52المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

المصدر: الشركة.

* إن نسب الملكية المذكورة هي تقريبية.

نظرة عامة عىل كبار المساهمين الحاليين

البنك السعودي لالستثمارأ- 

تأسس البنك السعودي لالستثمار كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1396هـ )الموافق 23 
يونيو 1976م( وبدأ أعماله يف مارس 1977م. ويبلغ رأس مال البنك سبعة أالف وخمسمائة مليون )7,500,000,000( ريال. وأسهم البنك مدرجة 

يف سوق األسهم السعودية )تداول(.

ويتمثل نشاط البنك يف تقديم الخدمات البنكية بما يف ذلك قبول الودائع وتقديم خدمات التمويل لعمالئها من خالل أفرعها يف مدن المملكة العربية 
السعودية.
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الجدول )53(: المالك الرئيسيين يف البنك السعودي لالستثمار

نسبة الملكيةاإلسم

%16.6المؤسسه العامة للتأمينات االجتماعية

%13.9المؤسسة العامة للتقاعد

شركة أمالك للتمويلب- 

للقانون  وفقًا  2000م كشركة مساهمة خاصة  نوفمبر   11 بتاريخ  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دبي،  )"الشركة"( يف  للتمويل ش.م.ع  أمالك  أسست 
اإلتحادي رقم )8( لسنة 1984 وتعديالته يف دولة اإلمارات العربية المتحدة. خالل إجتماع المساهمين التأسيسي المنعقد بتاريخ 9 مارس 2004م، 
تمت الموافقة عىل قرار لتحويل الشركة إىل شركة مساهمة عامة.وتقوم بصورة رئيسية باألنشطة التمويلية واإلستثمارية مثل اإلجارة والمرابحة 

والمضاربة والمشاركة.

الجدول )54(: المالك الرئيسيين يف شركة أمالك للتمويل

نسبة الملكيةاإلسم

%45.0شركه اعمار العقارية ش .م.ع

شركة بيت التوفيق للتنميةج- 

تأسست شركة بيت التوفيق القابضة كشركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري رقم 4030160618 بتاريخ 21 صفر 1427هـ يف 
1426/12/23هـ. ويبلغ رأس مال  13 وتاريخ  برقم  7/ش/م  الجلد  )14( من  بالصحيفة  لدى كاتب عدل جدة  والمثبت عقد تأسيسها  مدينة جدة 

الشركة خمسمائة ألف )500,000( ريال.

ويتمثل نشاط الشركة يف إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة يف إدارة الشركات التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها واستثمار أموالها يف 
التابعة  للشركات  والتمويل  والكفاالت  القروض  تقديم  أعمالها  لمباشرة  الالزمة  والمنقوالت  العقارات  وامتالك  المالية  واألوراق  والسندات  األسهم 
وامتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات وحقوق اإلمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة 

لها أو لغيرها وأي غرض مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة.

الجدول )55(: هيكل ملكية شركة بيت التوفيق للتنمية
نسبة الملكيةاإلسم

%50صالح عبدالله كامل

%50عبدالله صالح كامل

شركة المكارم العالمية للتنمية العقاريةد- 

تأسست شركة المكارم العالمية للتنمية العقارية كشركة ذات مسئولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري لمدينة جدة بالرقم 4030167646 بتاريخ 
6 صفر 1428هـ )الموافق 24 نوفمبر 2007م( والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة بالصحيفة )198( من الجلد 10/ش/م برقم 197 وتاريخ 

1428/02/09هـ. ويبلغ رأس مال الشركة خمسمائة ألف )500,000( ريال.

العقارات  وتطوير  وصيانة  وإدارة  الشركة  لصالح  والتأجير  والشراء  بالبيع  واستثمارها  عليها  البناء  بقصد  األراضي  الشركة يف شراء  نشاط  ويتمثل 
وتشغيل المباني لصالح الشركة والمقاوالت العامة للمباني والخدمات البريدية وخدمات اإلعالن.

الجدول )56(: هيكل ملكية شركة المكارم العالمية للتنمية العقارية
نسبة الملكيةاإلسم

%95شركة المراكز العربية

%5شركة مراكز الرياض المحدودة

شركة عسير للتجارة والسياحة	- 

عامة  مساهمة  شركة  كأول  1975/11/11م(  )الموافق  1395/11/07هـ  وتاريخ   78  / م  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  عسير  شركة  تأسست 
سعودية متعددة األنشطة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص برأس مال وقدرة 50 مليون ريال وتدرجت الشركة بزيادة رأس مالها حتى وصل يف الوقت 

الحالي إىل 1,263,888,889 ريال سعودي.

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة هي شركة متعددة األنشطة تتركز يف القطاعات االستراتيجية التالية: قطاع صناعات األغذية، قطاع األجهزة 
المنزلية الكهربائية واإللكترونية، قطاع التنمية والتطوير العقاري، قطاع مواد التشييد والبناء، قطاع صناعة البتروكيماويات.
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الجدول )57(: المالك الرئيسيين لشركة عسير للتجارة والسياحة

نسبة الملكيةاإلسم

%53.2شركة دله البركة القابضة

تطور رأس مال الشركة 5121112

وقد مر رأس مال الشركة بتغييرات عدة، حيث بلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها ألف مليون )1,000,000,000( ريال سعودي مقسم إىل مائة 
الشركة عند  بالكامل. وقد كان هيكل ملكية  )10( رياالت مدفوعة  بلغت عشرة  )100,000,000( سهم عادي نقدي بقيمة إسمية للسهم  مليون 

التأسيس كما يلي:

الجدول )58(: مساهمو الشركة كما يف 1428/05/02هـ )الموافق 2007/05/19م(
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

%29,000,00029.0البنك السعودي لالستثمار

%22,500,00022.5شركة أمالك للتمويل

%10,000,00010.0شركة البركة لالستثمار والتنمية )صالح عبدالله كامل وشركاه(

%10,000,00010.0شركة المكارم العالمية للتنمية العقارية

%5,000,0005.0شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت

%5,000,0005.0شركة النواصي العربية للتنمية والتطوير المحدودة

%5,000,0005.0شركة البوارج العالمية للتنمية واالستثمار العقاري

%5,000,0005.0الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكاالت المحدودة

%3,000,0003.0شركة تطوير الخزامى العقارية

%3,000,0003.0صالح عبدالله محمد كامل

%2,500,0002.5شركة زرابي العربية للتنمية والتطوير

%100,000,000100.0اإلجمالي

المصدر: الشركة.

وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 1432/09/02هـ )الموافق 2011/08/02م(، قرر المساهمون تخفيض رأس 
المال من ألف مليون )1,000,000,000( ريال سعودي إىل ثمانمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة ألف )877,500,000( ريال سعودي وذلك 
نظرًا لزيادته عن حاجة الشركة وبحيث يتم التخفيض من خالل شراء الشركة ألثنى عشر مليون ومئتين وخمسين ألف سهم )12,250,000 سهم( 

وإلغائها طبقًا ألحكام نظام الشركات ذات الصلة. وأصبح هيكل رأس المال يف حينه كما يلي:

الجدول )59(: مساهمو الشركة كما يف 1432/09/02هـ )الموافق 2011/08/02م(
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

%29,000,00033.0البنك السعودي لالستثمار

%23,750,00027.1شركة أمالك للتمويل

%13,000,00014.8شركة بيت التوفيق القابضة

%5,100,0005.8شركة المكارم العالمية للتنمية العقارية

%5,000,0005.7شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت

%3,000,0003.4شركة تطوير الخزامى العقارية

%2,550,0002.9شركة النواصي العربية للتنمية والتطوير المحدودة

%2,550,0002.9شركة البوارج العالمية للتنمية واالستثمار العقاري

%2,550,0002.9الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكاالت المحدودة

%1,250,0001.4شركة زرابي العربية للتنمية والتطوير

%87,750,000100اإلجمالي

المصدر: الشركة.

وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 1433/06/09هـ )الموافق 2012/04/30م( قررت الجمعية تعديل قرارها السابق 
بخصوص تخفيض رأس المال من ألف مليون )1,000,000,000( ريال سعودي إىل ثمانمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة ألف )877,500,000( 
ريال سعودي ليصبح التخفيض بعد التعديل من ألف مليون )1,000,000,000( ريال سعودي إىل تسعمائة مليون )900,000,000( ريال سعودي 
مدفوع بالكامل نظرًا لزيادته عن حاجة الشركة وبحيث يتم التخفيض من خالل شراء عشرة مليون سهم )10,000,000( وإلغائها طبقًا ألحكام نظام 

الشركات ذات الصلة. وأصبح هيكل رأس المال يف حينه كما يلي:
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الجدول )60(: مساهمو الشركة كما يف 1433/06/09هـ )الموافق 2012/04/30م(
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

%29,000,00032.22البنك السعودي لالستثمار

%23,750,00026.39شركة أمالك للتمويل

%13,000,00014.44شركة بيت التوفيق للتنمية

%5,100,0005.66شركة المكارم العالمية للتنمية العقارية

%5,000,0005.55شركة عسير للتجارة والسياحة

%2,550,0002.83شركة البوارج العالمية للتنمية واالستثمار

%2,550,0002.83الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكاالت

%2,550,0002.83شركة النواصي العربية للتنمية والتطوير

%2,000,0002.22شركة عبدالله إبراهيم الهويش وشركاه

%1,250,0001.38شركة زرابي العربية للتنمية والتطوير

%750,0000.83محمد عبدالرحمن سليمان الفراج

%750,0000.83عبدالله خالد عبدالله ملحم

%750,0000.83سليمان محمد سليمان الرميح

%750,0000.83عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله المديميغ

%70,0000.077عبدالله تركي سعد السديري

%50,0000.055أسامة ميرزا صالح الخنيزي

%40,0000.044توفيق يحي حسن معافا

%40,0000.044سعود عبدالله عبدالرحمن الشثري

%30,0000.033نزار صالح إبراهيم الصويان

%20,0000.022عبدالله إبراهيم سليمان الهويش

%90,000,000100اإلجمالي

المصدر: الشركة.

وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1438/08/19هـ )الموافق 2017/05/16م(، قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة من 
تسعمائة مليون )900,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل إىل تسعمائة وثالثة مليون )903,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل عن 
طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار ثالثمائة ألف سهم )300,000( وبقيمة قدرها ثالثة ماليين )3,000,000( ريال سعودي تسجل لصالح بعض 

الموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين. وأصبح هيكل رأس المال يف حينه كما يلي:

الجدول )61(: مساهمو الشركة كما يف 1438/08/19هـ )الموافق 2017/05/16م(

نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

%29,000,00032.11البنك السعودي لالستثمار

%23,750,00026.30شركة أمالك للتمويل

%13,000,00014.39شركة بيت التوفيق للتنمية

%5,100,0005.64شركة المكارم العالمية للتنمية العقارية

%5,000,0005.53شركة عسير للتجارة والسياحة

%2,550,0002.82شركة البوارج العالمية للتنمية واالستثمار

%2,550,0002.82الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكاالت

%2,550,0002.82شركة النواصي العربية للتنمية والتطوير

%2,052,5002.27عبدالله إبراهيم سليمان الهويش

%1,250,0001.38شركة زرابي العربية للتنمية والتطوير

%750,0000.83محمد عبدالرحمن سليمان الفراج

%750,0000.83عبدالله خالد عبدالله ملحم

%750,0000.83سليمان محمد سليمان الرميح

%750,0000.83عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله المديميغ

%190,0000.21عبدالله تركي سعد السديري

%65,0000.07توفيق يحي حسن معافا

%60,0000.066سعود عبدالله عبدالرحمن الشثري
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نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

%50,0000.055أسامة ميرزا صالح الخنيزي

%42,5000.047نزار صالح إبراهيم الصويان

%20,0000.022محمد حبيب السلمان

%20,0000.022عبدالله سعد علي الشثري

%17,5000.019علي محمد ظافر ال شعشاع

%15,0000.016راشد خالد راشد المضيان

%10,0000.011تركي عتيبي معيض الزهراني

%7,5000.008خالد إبراهيم محمد العقيل

%90,300,000100اإلجمالي

المصدر: الشركة.

مال  رأس  زيادة  2018/05/07م( عىل  )الموافق  1439/08/21هـ  بتاريخ  المنعقد  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  المساهمون يف  وافق  كما 
الشركة من تسعمائة وثالثة ماليين )903,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل إىل تسعمائة وستة ماليين )906,000,000( ريال سعودي 
ريال سعودي   )3,000,000( )300,000( وبقيمة قدرها ثالثة ماليين  ألف سهم  بمقدار ثالثمائة  بالكامل عن طريق إصدار أسهم جديدة  مدفوع 

تسجل لصالح بعض الموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي تسعمائة وستة ماليين )906,000,000( ريال سعودي مقسم إىل تسعون مليون وستمائة ألف سهم )90,600,000( 
بقيمة أسمية قدرها عشرة رياالت )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوع بالكامل موزع بين المساهمين الحاليين كما يلي:

الجدول )62(: مساهمو الشركة كما يف 1439/08/21هـ )الموافق 2018/05/07م(
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

%29,000,00032.01البنك السعودي لالستثمار

%23,750,00026.21شركة أمالك للتمويل

%13,000,00014.35شركة بيت التوفيق للتنمية

%5,100,0005.63شركة المكارم العالمية للتنمية العقارية

%5,000,0005.52شركة عسير للتجارة والسياحة

%2,550,0002.81شركة البوارج العالمية للتنمية واالستثمار

%2,550,0002.81الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكاالت

%2,550,0002.81شركة النواصي العربية للتنمية والتطوير

%2,062,5002.28عبدالله إبراهيم سليمان الهويش

%1,250,0001.38شركة زرابي العربية للتنمية والتطوير

%750,0000.83محمد عبدالرحمن سليمان الفراج

%750,0000.83عبدالله خالد عبدالله ملحم

%750,0000.83سليمان محمد سليمان الرميح

%750,0000.83عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله المديميغ

%300,0000.33عبدالله تركي سعد السديري

%97,5000.11توفيق يحي حسن معافا

%85,0000.09سعود عبدالله عبدالرحمن الشثري

%52,5000.06نزار صالح إبراهيم الصويان

%50,0000.06أسامة ميرزا صالح الخنيزي

%42,5000.05محمد حبيب السلمان

%40,0000.04عبدالله سعد علي الشثري

%40,0000.04علي محمد ظافر ال شعشاع

%27,5000.03تركي عتيبي معيض الزهراني

%27,5000.03راشد خالد راشد المضيان

%15,0000.02خالد إبراهيم محمد العقيل

%10,0000.01عمر سليمان عبدالعزيز أبانمي

%90,600,000100اإلجمالي

المصدر: الشركة.
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة  513
تعمل الشركة بتوجيه من مجلس اإلدارة والذي يتألف من تسعة )9( أعضاء ينتخبهم المساهمين يف الجمعية العامة العادية لمدة ثالث )3( سنوات 
ويجوز إعادة تعيينهم. وطبقًا للوائح والتعليمات المرعية فإنه يتوجب الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد عىل ترشيح جميع أعضاء مجلس اإلدارة 

قبل تعيينهم.

المملكة وخارجها والتصرف يف أصولها وذلك بما ال يتعارض مع ما ورد  أمورها داخل  الشركة وتصريف  إدارة  السلطات يف  ولمجلس اإلدارة أوسع 
ضمن أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية ومع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة. وفيما يخص انتخاب المساهمين ألعضاء مجلس اإلدارة 
فللجمعية العمومية صالحية وضع القواعد واألنظمة المتعلقة بإجراءات االنتخاب بموجب النظام األساسي بما يف ذلك القرار النهائي حول الشكوك 

والمنازعات المتعلقة بصحة االنتخاب. سياسات ومعاير العضوية يف مجلس اإلدارة تعتمد عن طريق الجمعية العمومية.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس يف تاريخ نشرة اإلصدار الحالية:

مجلس اإلدارة
الجدول )63(: أعضاء مجلس إدارة الشركة

العمرالجنسيةالمنصباالسم
تاريخ 

العضوية

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
المباشرة

الصفة
قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

غير تنفيذي وغير مستقلال يوجدال يوجد%1.59%20062.28م58سعوديرئيس مجلس اإلدارةعبدالله إبراهيم سليمان الهويش

غير تنفيذي ومستقلال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد2015م59سعودينائب رئيس مجلس اإلدارةمنصور عبدالعزيز راشد البصيلي

غير تنفيذي وغير مستقلال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد2015م39سعوديعضوفيصل عبدالله عبدالعزيز العمران

غير تنفيذي وغير مستقلال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد2018م39سعوديعضوخالد عبدالعزيز عبدالرحمن الريس

غير تنفيذي ومستقلال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد2018م46سعوديعضوعمرو محمد عبدالله كامل

غير تنفيذي وغير مستقلال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد2012م48سعوديعضوماجد عبدالغني عبدالهادي فقيه

غير تنفيذي وغير مستقلال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد2018م26سعوديعضوسلطان فواز عبدالعزيز الحكير

غير تنفيذي ومستقلال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد2018م54سعوديعضوثامر عبدالقادر عبدالله جان

غير تنفيذي وغير مستقلال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد2017م42اماراتيعضوعادل حسين علي أحمد

المصدر: الشركة.

إن أمين سر مجلس اإلدارة هو األستاذ/ عمر بن سليمان أبانمي والذي تم تعيينه يف هذا المنصب بتاريخ 2019/09/01م.

)الرجاء مراجعة قسم )5-4( فيما يخص ملخص السير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية(

عبدالله بن ابراهيم الهويشاالسم

58العمر

سعوديالجنسية

رئيس مجلس اإلدارةالمنصب الحالي

بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز – المملكة العربية السعودية 1985مالمؤهالت العلمية

العضو المنتدب ومدير عام شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة – شركة مساهمة عامة – شركة متعددة األنشطة من 2019م– الخبرات العملية

مدير عام شركة عبدالله الهويش وشركائه لالستثمار – شركة توصية بسيطة – يف قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمواد الغذائية المطهية – 
من 2008م حتى اآلن

عضو مجلس اإلدارة لشركة االتفاق للصناعات الحديدية – شركة مساهمة مقفلة – يف قطاع الصناعات الحديدية منذ 2011م– المناصب األخرى

رئيس اللجنة التنفيذية للشركة السعودية للخدمات األرضية – شركة مساهمة عامة – يف قطاع خدمات النقل منذ 2016م وحتى 2019م– 

رئيس مجلس اإلدارة للشركة السعودية للخدمات األرضية – شركة مساهمة عامة – يف قطاع خدمات النقل منذ 2016م وحتى 2019م– 

رئيس مجلس إدارة شركة األمد السعودية لخدمات المطارات ودعم النقل - شركة ذات مسؤولية محدودة – يف قطاع خدمات النقل منذ – 
2016م

رئيس مجلس إدارة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية – شركة مساهمة مقفلة – يف قطاع الخدمات االستثمارية منذ 2018م– 

الحوكمة والمخاطر وااللتزام يف شركة االتصاالت السعودية – شركة مساهمة عامة – يف قطاع خدمات االتصاالت والمرافق –  عضو لجنة 
العامة من 2016م حتى 2018م

من –  استثمارية  الخدمات  قطاع  – يف  مقفلة  – شركة مساهمة  كابيتال(  إتقان  )حاليًا شركة  المالية  التوفيق  إدارة مجموعة  عضو مجلس 
2008م حتى 2013م

عضو مجلس إدارة لشركة ساب تكافل – شركة مساهمة عامة – يف قطاع خدمات التأمين من 2010م حتى 2014م– 

رئيس لجنة المراجعة لشركة ساب تكافل – شركة مساهمة عامة – يف قطاع خدمات التأمين من 2010م حتى 2014م– 
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عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية - شركة مساهمة عامة – يف قطاع خدمات النقل من 2014م حتى 2015م– المناصب األخرى )تتمة(

رئيس لجنة المراجعة يف الشركة السعودية للخدمات األرضية - شركة مساهمة عامة – يف قطاع خدمات النقل من 2014م حتى 2015م– 

عضو مجلس إدارة لشركة مطارات الرياض - شركة مساهمة مقفلة – يف قطاع خدمات النقل من 2016م حتى 2017م– 

رئيس لجنة المراجعة والمخاطر لشركة مطارات الرياض - شركة مساهمة مقفلة – يف قطاع خدمات النقل من 2016م حتى 2017م– 

العضو المنتدب لشركة أمالك العالمية للتمويل العقاري – شركة مساهمة مقفلة – يف قطاع التمويل منذ 2006م حتى 2018م– 

نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة حلواني أخوان – شركة مساهمة عامة – يف قطاع إنتاج األغذية منذ 2019م– 

عضو لجنة المراجعة لشركة إعمار المدينة اإلقتصادية – شركة مساهمة عامة – يف قطاع إدارة وتطوير العقارات منذ 2019م– 

منصور بن عبدالعزيز البصيلياالسم

59العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب الحالي

بكالوريوس أنظمة من جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية 1984مالمؤهالت العلمية

المدير العام التنفيذي للشؤون القانونية واألمين العام للبنك السعودي البريطاني - شركة مساهمة عامة – يف قطاع خدمات البنوك من 1990م الخبرات العملية
وحتى 2014م

رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة المخاطر يف شركة اتش اس بي سي )HSBC( العربية السعودية – شركة مساهمة مقفلة – يف قطاع – المناصب األخرى
خدمات األوراق المالية من تاريخ يناير 2015م

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاونية )إعادة( - شركة مساهمة عامة – يف قطاع خدمات التأمين من 2012م– 

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية - شركة مساهمة عامة – يف قطاع الخدمات األرضية للمطارات من 2014م وحتى – 
2014م

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لإللكترونيات )إكسترا( - شركة مساهمة عامة - يف قطاع تجارة التجزئة يف االلكترونيات من 2016م– 

عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير - شركة مساهمة عامة - يف قطاع إدارة وتطوير العقارات من 2016م– 

عضو اللجنة التنفيذية يف الشركة السعودية للخدمات األرضية - شركة مساهمة عامة – يف قطاع الخدمات األرضية للمطارات من 2019م– 

عضو لجنة إدارة المخاطر يف الشركة السعودية للخدمات األرضية - شركة مساهمة عامة – يف قطاع الخدمات األرضية للمطارات من 2019م– 

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية - شركة مساهمة عامة – يف قطاع الخدمات األرضية للمطارات من 2015م– 

فيصل بن عبدالله العمراناالسم

39العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

بكالوريوس تمويل ومحاسبة من جامعة نورث إيسترن – الواليات المتحدة األمريكية 2003مالمؤهالت العلمية

الرئيس التنفيذي لدى البنك السعودي لالستثمار - شركة مساهمة عامة - يف قطاع خدمات البنوك منذ 2019م– الخبرات العملية

نائب الرئيس التنفيذي لدى البنك السعودي لالستثمار - شركة مساهمة عامة - يف قطاع خدمات البنوك من 2017م وحتى 2019م– 

مدير عام مجموعة الخزينة واالستثمار لدى البنك السعودي لالستثمار - شركة مساهمة عامة - يف قطاع خدمات البنوك من 2015م وحتى – 
2017م

نائب مدير عام مجموعة الخزينة واإلستثمار لدى البنك السعودي لالستثمار - شركة مساهمة عامة - يف قطاع خدمات البنوك من 2014م – 
وحتى 2015م

عضو مجلس أدارة شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع خدمات األوراق المالية من 2012م– المناصب األخرى

عضو مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه - شركة مساهمة مقفلة – يف قطاع الخدمات الصحية من 2016م– 

خالد بن عبدالعزيز الريساالسم

39العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب الحالي

ماجستير يف التمويل من جامعة دنفر بالواليات المتحدة األمريكية 2007م– المؤهالت العلمية

ماجستير يف إدارة األعمال من جامعة دنفر بالواليات المتحدة األمريكية 2006م– 

بكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية 2002م– 

الرئيس التنفيذي يف شركة االستثمار كابيتال - شركة مساهمة مقفلة – يف قطاع االستثمار منذ 2018م– الخبرات العملية

مدير اإلستثمار يف شركة عسير - شركة مساهمة عامة – يف قطاع االستثمار من 2014م وحتى 2018م– 

مدير تمويل الشركات يف شركة الراجحي المالية - شركة مساهمة مقفلة – يف قطاع تمويل الشركات من 2010م وحتى 2014م– 

عضو مجلس المديرين يف شركة الربيع السعودية لألغذية - شركة ذات مسؤولية محدودة – يف قطاع صناعة المشروبات واألغذية من 2014مالمناصب األخرى
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عمرو بن محمد بن عبدالله كاملاالسم

46العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية 1997مالمؤهالت العلمية

مساعد رئيس تنفيذي لدى شركة دلة البركة القابضة - شركة ذات مسؤولية محدودة – يف قطاع صيانة وتشغيل اعمال كهربائية وميكانيكية – الخبرات العملية
منذ 2000م

المدير العام لدى شركة اتصاالت الجواء المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة – يف قطاع تجارة األجهزة االلكترونية والكهربائية منذ – 
تاريخ 2010م

المدير العام لدى شركة المراعاة المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة – يف قطاع بيع التجهيزات الطبية بالتجزئة والجملة منذ تاريخ – 
2001م

رئيس مجلس المديرين لدى شركة مدارس دله لتعليم قيادة السيارات - شركة ذات مسؤولية محدودة – يف قطاع تعليم قيادة السيارات – المناصب األخرى
منذ 2016م

عضو مجلس مديرين لدى شركة دله لالتصاالت - شركة ذات مسؤولية محدودة – يف قطاع المقاوالت واألعمال الكهربائية والشبكات منذ – 
2005م

النفايات –  معالجة  قطاع  يف   – محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   - )بيئة(  البيئة  عىل  للمحافظة  الوطنية  الشركة  لدى  المديرين  مجلس  عضو 
ومكافحة التلوث منذ 2003م

ماجد بن عبدالغني فقيهاالسم

48العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية 1995مالمؤهالت العلمية

مدير عام مصرفية الشركات – لدى البنك السعودي لالستثمار - شركة مساهمة عامة – يف قطاع خدمات البنوك منذ 2012مالخبرات العملية

عضو لجنة االئتمان لدى البنك السعودي لالستثمار - شركة مساهمة عامة – يف قطاع خدمات البنوك من تاريخ 2012م– المناصب األخرى

عضو مجلس إدارة شركة أوركس للتأجير التمويلي - شركة مساهمة مقفلة – يف قطاع خدمات التأجير التمويلي من 2012م حتى 2015م– 

سلطان بن فواز الحكيراالسم

26العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

بكالوريوس إدارة أعمال اختصاص تمويل وتأمين وريادة األعمال من جامعة نورث إيسترن – الواليات المتحدة األمريكية 2014مالمؤهالت العلمية

نائب الرئيس – شركة األطعمة والترفيه لدى شركة فواز بن عبدالعزيز الحكير وشركاه - شركة ذات مسؤولية محدودة – يف قطاع خدمات الخبرات العملية
المطاعم منذ 2014م

عضو مجلس إدارة شركة فاس السعودية القابضة – شركة قابضة - يف قطاع التطوير العقاري منذ 2014م– المناصب األخرى

نائب رئيس مجلس إدارة شركة فواز بن عبدالعزيز الحكير وشركاه – شركة مساهمة عامة - يف قطاع السلع االستهالكية الكمالية من تاريخ – 
يناير 2018م
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ثامر عبدالقادر عبدالله جاناالسم

54العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

بكالوريوس اقتصاد من جامعه الملك سعود بالرياض – المملكة العربية السعودية 1989م– المؤهالت العلمية

ماجستير االقتصاد التطبيقي من جامعة سوذرن ميثوديست الجنوبية يف داالس – الواليات المتحدة األمريكية 1995م– 

مدير عام مصرفيه الشركات يف البنك السعودي البريطاني – شركة مساهمة عامة - يف قطاع البنوك من تاريخ 2011م إىل 2013مالخبرات العملية

العربية السعودية - شركة – المناصب األخرى المملكة  الترشيحات والمكافآت يف شركه دلتا  التدقيق وعضو لجنة  اللجنة  إدارة مستقل وعضو  عضو مجلس 
مساهمة مقفلة - يف قطاع المقاوالت يف مجال الكهرباء والتلفزيون والكهرباء من عام 2014م

عضو مجلس إدارة صندوق المرابحات والصكوك يف شركة إتقان كابيتال يف المملكة العربية السعودية - شركة مساهمة مقفلة – يف قطاع – 
إدارة األصول واالستثمار المباشر والمصرفية االستثمارية وخدمات الحفظ من تاريخ 2017م إىل 2018م

التنفيذية يف بنك االمارات دبي الوطني كابيتال المملكة العربية السعودية - شركة –  اللجنة  عضو مجلس إدارة وعضو لجنه التدقيق وعضو 
مساهمة مقفلة - يف قطاع خدمات االستثمار من عام 2015م إىل عام 2018م

عضو مجلس إدارة وعضو لجنه االئتمان والمخاطر وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت يف شركه الخليج للتمويل – يف – 
االمارات العربية المتحدة - شركة مساهمة عامة - يف قطاع خدمات التمويل من تاريخ 2016م إىل 2017م

رئيس مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنه االئتمان والمخاطر وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت يف شركة الخليج – 
للتمويل – المملكة العربية السعودية - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع خدمات التمويل من تاريخ 2013م إىل 2017م

عضو لجنه المراجعة يف البنك السعودي الهولندي - شركة مساهمة عامة - يف قطاع البنوك من تاريخ 2014م إىل 2015م– 

عادل حسين علي أحمداالسم

42العمر

إماراتيالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

ماجستير تجارة الكترونية من جامعة بوند – استراليا 2004م– المؤهالت العلمية

بكالوريوس إدارة أنظمة معلومات من جامعة االمارات – االمارات العربية المتحدة 2001م– 

رئيس قسم التأجير وإدارة األمالك لدى شركة ليمتلس يف دبي - شركة ذات مسؤولية محدودة – يف قطاع الخدمات العقارية منذ عام فبراير – الخبرات العملية
2014م وحتى أغسطس 2014م

مدير عام لدى شركة ليمتلس بفيتنام - شركة ذات مسؤولية محدودة – يف قطاع الخدمات العقارية من 2010م وحتى 2014م– 

عضو مجلس إدارة ورقاء قاردينس دبي - شركة ذات مسؤولية محدودة – يف قطاع الخدمات العقارية منذ 2014م– المناصب األخرى

عضو مجلس إدارة شركة سكاي قاردينس - شركة ذات مسؤولية محدودة – يف قطاع الخدمات االستثمارية منذ 2014م– 

نائب رئيس االستثمار العقاري لدى شركة أمالك المالية - شركة مساهمة عامة – يف قطاع التمويل منذ 2014م– 

عمر بن سليمان أبانمياالسم

34العمر

سعوديالجنسية

أمين سر مجلس اإلدارة ومدير أول – الشؤون القانونية والحوكمة )منذ 2019م(المنصب الحالي

بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية بتاريخ 2008م– المؤهالت العلمية

ماجستير إدارة أعمال من جامعة ميدل تينيسسي ستايت – الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 2011م– 

مدير إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري – الخبرات العملية
من 2017م وحتى 2019م

مدير أول يف قسم اإللتزام يف بنك الراجحي من 2016م حتى 2017م– 

رئيس اإللتزام يف بنك مسقط من 2013م حتى 2016م– 

نائب رئيس اإللتزام يف بنك مسقط من 2013م حتى 2013م– 

مسؤول مكافحة غسل األموال يف البنك العربي الوطني من 2012م حتى 2013م– 

مسؤول مكافحة غسل األموال يف بنك سامبا من 2008م حتى 2009م– 

عضو لجنة الجرائم المالية يف مؤسسة النقد العربي السعوديالمناصب األخرى



57

أعضاء اإلدارة التنفيذية  514
الجدول )64(: أعضاء اإلدارة التنفيذية

العمرالجنسيةالمنصباالسم
تاريخ االلتحاق 

بالعمل يف 
الشركة

األسهم التي 
يملكها قبل 

االكتتاب

األسهم التي 
يملكها بعد 

االكتتاب

2007300,000210,000م44سعوديالرئيس التنفيذيعبدالله بن تركي السديري

201640,00028,000م50سعوديمدير تنفيذي – المالية والعمليات وتقنية المعلوماتعلي بن محمد ال شعشاع

200797,50068,250م42سعوديمدير تنفيذي – قطاع األفرادتوفيق بن يحيى معافا

200785,00059,500م41سعوديمدير تنفيذي – الموارد البشرية والشؤون اإلداريةسعود بن عبدالله الشـثري

201442,50029,750م45سعوديمدير تنفيذي – المخاطر واالئتمانمحمد بن حبيب السلمان

201152,50036,750م43سعوديمدير تنفيذي إلدارة الشركاتنزار بن صالح الصويان

200727,50019,250م39سعوديمدير تنفيذي – االستراتيجية والتسويقتركي بن عتيبي الزهراني

201710,0007,000م34سعوديمدير أول – الشؤون القانونية والحوكمة وأمين سر مجلس اإلدارةعمر بن سليمان أبانمي

اليوجداليوجد2019م35سعوديمدير اول المراجعة والتدقيقعبدالله بن محمد الشهري

المصدر: الشركة.

وفيما يلي ملخص السير الذاتية ألعضاء الجهاز اإلداري المذكورين أعاله.

عبدالله بن تركي السديرياالسم

45العمر

سعوديالجنسية

الرئيس التنفيذي )منذ 2014م(المنصب الحالي

ماجستير إدارة دولية من كلية ثندر بيرد للدراسات العليا لإلدارة الدولية - الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 1998م– المؤهالت العلمية

بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية بتاريخ 1996م– 

نائب الرئيس التنفيذي – مدير تنفيذي التطوير االستراتيجي يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع – الخبرات العملية
التمويل العقاري من 2011م وحتى 2013م

مدير تنفيذي اإلئتمان والمخاطر يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري من 2007م – 
وحتى 2011م

مساعد مدير عام قسم الشركات يف مجموعة سامبا المالية - شركة مساهمة عامة - يف قطاع خدمات البنوك من 1999م وحتى 2007م– 

عضو اللجنة التنفيذية يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري من 2012م– المناصب األخرى

عضو لجنة المخاطر يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري من 2016م– 

عضو اللجنة التنفيذية يف شركة الخزف السعودي - شركة مساهمة عامة - يف قطاع السلع الرأسمالية من 2016م– 

عضو لجنة االستراتيجية يف شركة الخزف السعودي - شركة مساهمة عامة - يف قطاع السلع الرأسمالية من 2016م– 

عضو مجلس اإلدارة يف شركة الخزف السعودي - شركة مساهمة عامة - يف قطاع السلع الرأسمالية من 2016م– 

رئيس لجنة الترشيحات يف الخزف السعودي - شركة مساهمة عامة - يف قطاع السلع الرأسمالية من 2018م– 

عضو مجلس إدارة شركة مطارات الرياض شركة مساهمة – يف قطاع خدمات النقل من سبتمبر 2017م حتى فبراير 2018م– 

علي بن محمد ال شعشاعاالسم

50العمر

سعوديالجنسية

مدير تنفيذي – المالية والعمليات وتقنية المعلومات )منذ 2017م(المنصب الحالي

بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية بتاريخ 1992م– المؤهالت العلمية

الشهادة العامة للتعامل يف األوراق المالية CME11 من الهيئة بتاريخ 2009م– 

مدير تنفيذي - المالية والتخطيط يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري من 2016م – الخبرات العملية
وحتى 2017م

مدير عام الشؤون المالية واإلدارية يف هيئة تنمية الصادرات السعودية - هيئة حكومية - من تاريخ 2014م وحتى 2016م– 

عضو تنفيذي ومدير عام المالية يف شركة اينجوس – شركة مساهمة مقفلة – قطاع الخدمات االستشارية يف عام 2013م– 

مستشار مالي يف مكتب انطالق لالستشارات المالية – مهن حرة – قطاع الخدمات االستشارية من تاريخ 2012م وحتى 2013م– 

مدير عام المالية يف شركة الراجحي لالستثمارات العقارية - ذات مسؤولية محدودة – قطاع االستثمارات العقارية من تاريخ 2010م وحتى – 
2012م

رئيس الشئون المالية يف شركة وطن لالستثمار وأعمال األوراق المالية - شركة مساهمة مقفلة – قطاع األوراق المالية من 2006م وحتى – 
2010م

مدير المحاسبة المالية يف بنك الرياض - شركة مساهمة عامة - يف قطاع خدمات البنوك من 1992م وحتى 2006م– 
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عضو مجلس إدارة يف شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - شركة مساهمة عامة - يف قطاع خدمات التأمين من 2013م وحتى – المناصب األخرى
2014م

عضو لجنة مراجعة يف شركة التصنيع الوطنية - شركة مساهمة عامة - يف قطاع البتروكيماويات من 2008م وحتى 2013م– 

نائب رئيس اللجنة الفرعية للمدراء الماليين لشركات التمويل يف مؤسسة النقد منذ 2017م– 

توفيق بن يحيى معافااالسم

42العمر

سعوديالجنسية

مدير تنفيذي – قطاع األفراد )منذ 2014م(المنصب الحالي

بكالوريوس تخصص تربية بدنية من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية بتاريخ 1999مالمؤهالت العلمية

مدير تنفيذي العمليات وتقنية المعلومات يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري – الخبرات العملية
من 2011م وحتى 2014م

مدير أول العمليات يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري من 2007م وحتى 2011م– 

مدير االلتزام والجودة يف إدارة الخدمات اإللكترونية البديلة لدى البنك العربي الوطني- شركة مساهمة عامة - يف قطاع خدمات البنوك من – 
2006م وحتى 2007م

رئيس اللجنة الفرعية للتمويل العقاري لشركات التمويل يف مؤسسة النقد منذ 2017مالمناصب األخرى

سعود بن عبدالله الشـثرياالسم

41العمر

سعوديالجنسية

مدير تنفيذي – الموارد البشرية والشؤون اإلدارية )منذ 2011م(المنصب الحالي

بكالوريوس تخصص إدارة أعمال من جامعة والية اريزونا – الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 2001مالمؤهالت العلمية

مدير إدارة الموارد البشرية يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري من 2007م – الخبرات العملية
وحتى 2011م

مدير عام الشؤون اإلدارية والموارد البشرية يف شركة سدر - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع المقاوالت من 2002م إىل 2007م– 

أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري منذ المناصب األخرى
2011م

محمد بن حبيب السلماناالسم

45العمر

سعوديالجنسية

مدير تنفيذي – المخاطر واالئتمان )منذ 2014م(المنصب الحالي

بكالوريوس تخصص إدارة أعمال من جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية بتاريخ 1998م– المؤهالت العلمية

ماجستير تخصص إدارة أعمال من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية بتاريخ 2008م– 

مدير ائتمان يف بنك الرياض - شركة مساهمة عامة - يف قطاع خدمات البنوك من 1998م وحتى 2014م– الخبرات العملية

رئيس اللجنة الفرعية للمخاطر لشركات التمويل بالمملكة العربية السعودية يف مؤسسة النقد منذ 2016م– المناصب األخرى

أمين سر لجنة المخاطر يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري منذ 2016م– 

نزار بن صالح الصوياناالسم

43العمر

سعوديالجنسية

مدير تنفيذي إلدارة الشركات )منذ 2016م(المنصب الحالي

بكالوريوس تخصص هندسة كيميائية تطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول – المملكة العربية السعودية بتاريخ 1999م– المؤهالت العلمية

ماجستير تخصص إدارة أعمال من جامعة برونيل – المملكة المتحدة بتاريخ 2006م– 

مدير أول قطاع الشركات يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري من 2011م – الخبرات العملية
وحتى 2016م

كبير مدراء الخدمات المصرفية للشركات يف البنك السعودي البريطاني )سـاب( - شركة مساهمة عامة - يف خدمات البنوك من 2006م – 
وحتى 2011م

مدير الخدمات المصرفية للشركات يف البنك السعودي البريطاني )سـاب( - شركة مساهمة عامة - يف خدمات البنوك من 2002م وحتى – 
2006م

مساعد مدير الخدمات المصرفية للشركات يف البنك السعودي البريطاني )سـاب( - شركة مساهمة عامة - يف خدمات البنوك من 2001م – 
وحتى 2002م

عضو يف اللجنة الفرعية لإليجار التمويلي لشركات التمويل يف مؤسسة النقد منذ عام 2017مالمناصب األخرى
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تركي بن عتيبي الزهرانياالسم

39العمر

سعوديالجنسية

مدير تنفيذي – االستراتيجية والتسويق )منذ 2018م(المنصب الحالي

بكالوريوس تخصص أساليب كمية من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية بتاريخ 2002مالمؤهالت العلمية

مدير أول لالستراتيجية يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري من 2014م وحتى – الخبرات العملية
2017م

مدير إدارة إئتمان األفراد يف شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري - شركة مساهمة مقفلة - يف قطاع التمويل العقاري من 2010م وحتى – 
2014م

محلل إئتمان يف البنك العربي الوطني - شركة مساهمة عامة - يف خدمات البنوك من 2003م وحتى 2010م– 

ال يوجدالمناصب األخرى

عمر بن سليمان أبانمياالسم

34العمر

سعوديالجنسية

أمين سر مجلس اإلدارة ومدير أول – الشؤون القانونية والحوكمة )منذ 2019م(المنصب الحالي

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

المناصب األخرى

عبدالله بن محمد الشهرياالسم

35العمر

سعوديالجنسية

مدير أول - إدارة التدقيق الداخلي )منذ 2019م(المنصب الحالي

بكالوريوس الكيمياء الحيوية من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية بتاريخ 2005مالمؤهالت العلمية

مدير أول – قسم المراجعة الداخلية – يف مجموعة سامبا المالية من 2017م حتى 2019م– الخبرات العملية

مدير – قسم المراجعة الداخلية – يف بنك الجزيرة من 2014م حتى 2017م– 

مدير الشركات المتوسطة والصغيرة - قسم إدارة خدمات األعمال التجارية - يف بنك الجزيرة من 2013م حتى 2014م– 

مدير عمليات القروض العقارية يف بنك الجزيرة من 2009م حتى 2013م– 

مدير مساعد عمليات القروض العقارية يف بنك الجزيرة من 2007م حتى 2009م– 

مسؤول مخاطر االئتمان يف البنك السعودي الفرنسي من 2005م حتى 2007م– 

ال يوجدالمناصب األخرى

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر المجلس  515
يقر أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس اإلدارة بما يلي:

أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من كبار التنفيذين بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة. 11

أنه لم يتم اإلعالن عن أي إعسار يف السنوات الخمس السابقة لشركة كان ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من كبار التنفيذيين أو  12
أمين سر مجلس اإلدارة معينًا فيها يف منصب إداري أو إشرافي.

أنه بخالف ما ذكر يف قسم رقم )12-5-10( )"اتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة"( من هذه النشرة، ليس ألمين سر أو أعضاء مجلس اإلدارة  13
أو كبار التنفيذيين أو ألي من أقربائهم أية أسهم أو أدوات دين أو مصلحة من أي نوع يف الشركة أو استثمارات الشركة.

أن كافة االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة ستستمر عىل أساس تنافسي وأن يتم التصويت عىل جميع العقود مع األطراف ذات العالقة  14
يف اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يف 
هذه العقود من التصويت عليها سواء يف مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة العادية وفقًا للمادة الحادية والسبعون )71( من نظام الشركات 

والمادة الرابعة واألربعون )44( من الئحة حوكمة الشركات.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

طبقًا للنظام األساس للشركة، تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه من مبلغ مقطوع يتم التصويت عليه من قبل الجمعية العامة 
العادية عىل أن تكون يف حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة يف هذا الشأن، باإلضافة إىل النفقات 
الفعلية المعقولة التي يتحملها األعضاء من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما يف ذلك مصروفات السفر واإلقامة 

واإليواء.
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وبناًء عىل المادة السادسة والسبعون )76( من نظام الشركات والتي تجيز أن تكون المكافأة نسبة من األرباح، يكون الحد األقصى لمكافأة عضو 
مجلس اإلدارة السنوية مبلغ وقدره خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي.

 31 المنتهية يف  المالية  للسنوات  المالي(  والمدير  التنفيذي  الرئيس  )منهم  التنفيذيين  اإلدارة وكبار  أعضاء مجلس  التالي مكافآت  الجدول  ويوضح 
ديسمبر2016م و2017م و2018م.

الجدول )65(: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه ورواتب اعىل خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

2018م2017م2016مبالريال السعودي

1,527,4061,688,2773,214,081أعضاء مجلس اإلدارة

308,015827,2331,123,772أعضاء اللجان )باستثناء اللجنة الشرعية(

7,542,2548,320,3048,598,346كبار التنفيذيين

المصدر: الشركة.

تعارض المصالح

ال يمنح النظام األساسي للشركة أو اللوائح والسياسات الداخلية للشركة أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت عىل عقد أو عمل أو 
عرض له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك تنفيذًا لنص المادة الحادية والسبعون )71( من نظام الشركات والتي تنص عىل أنه ال يجوز أن يكون 
لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يف األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية. ووفقًا 
للمادة المذكورة فإنه يتعين عىل عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ مجلس اإلدارة بما له من مصالح شخصية يف األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. 
ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 

فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

الجدول )66(: أعمال أعضاء مجلس اإلدارة المنافسة للشركة

معلومات إضافيةالنشاط المنافساسم العضو

تمويل الشركات واألفراد، تمويل عقاري لألفراد والشركات، فيصل بن عبدالله العمران1
بيع محافظ تمويل عقاري

العضو موظف لدى البنك السعودي لالستثمار ويتمثل نشاط البنك يف تقديم 
الخدمات البنكية بما يف ذلك قبول الودائع وتقديم خدمات التمويل لعمالئها 

من خالل أفرعها يف مدن المملكة العربية السعودية.

تمويل الشركات واألفراد، تمويل عقاري لألفراد والشركات، ماجد عبدالغني فقيه2
بيع محافظ تمويل عقاري

ا لعضو موظف لدى البنك السعودي لالستثمار ويتمثل نشاط البنك يف تقديم 
الخدمات البنكية بما يف ذلك قبول الودائع وتقديم خدمات التمويل لعمالئها 

من خالل أفرعها يف مدن المملكة العربية السعودية.

باألنشطة التمويلية )تضمن تمويل عقاري( واإلستثمارية عادل حسين علي أحمد3
مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والمشاركة.

ا لعضو موظف لدى شركة أمالك وهي شركة مساهمة عامة يف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وتقوم بصورة رئيسية باألنشطة التمويلية )تضمن تمويل 
عقاري( واإلستثمارية مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والمشاركة. تمتلك 

شركة أمالك ما نسبته %26.2 من شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتالي:

والسادسة  11  )44( واألربعون  الرابعة  والمادتين  الشركات  نظام  من   )72( والسبعون  والثانية   )71( والسبعون  الحادية  بالمادتين  االلتزام 
واألربعون )46( من الئحة حوكمة الشركات.

عدم التصويت عىل القرارات المتعلقة بالعقود المبرمة أو المعامالت المبرمة مع أطراف ذو عالقة يف اجتماعات الجمعية العامة إذا كانت لهم  12
مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

عدم الدخول يف أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية تطبيقًا لنص المادة الثانية والسبعون )72( من نظام  13
الشركات.
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وفيما يلي جدول يوضح التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.

الجدول )67(: أهم التعامالت مع األطراف ذوي العالقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة

طبيعة العمل أو العقد
مبلغ التعامل أو العقد 

)مليون ريال(
مدة العمل أو 

العقد
شروط العمل أو العقد

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي عالقة 
بأي منهم

تسهيالت إئتمانية من المساهم البنك 1
السعودي لإلستثمار لعام 2018م

926.9 )سقف المبالغ 
المشمولة يف العقد(

نفس الشروطسنه

والمعايير المتبعة مع

الغير دون أي

تفضيالت

األستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران )ممثل البنك السعودي 
لإلستثمار يف مجلس اإلدارة( واألستاذ / ماجد عبدالغني 
فقيه )ممثل البنك السعودي لإلستثمار يف مجلس اإلدارة( 
التنفيذي  )الرئيس  الريس  عبدالعزيز  بن  خالد  واألستاذ/ 
والمملوكة  والوساطة  المالية  لألوراق  اإلستثمار  لشركة 

بالكامل من قبل المساهم البنك السعودي لإلستثمار(

إستثمار يف وحدات صندوق سرايا 2
العقاري المدار من قبل شركة 

اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة 
-والمملوكة بالكامل من قبل المساهم 

البنك السعودي لإلستثمار- يف عام 
2014م

12.8 )قيمة وحدات 
الصندوق مملوكة 

من قبل الشركة كما 
2018/12/31م(

نفس الشروطخمس سنوات

والمعايير المتبعة مع

الغير دون أي

تفضيالت

األستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران )ممثل البنك السعودي 
إدارة  الشركة وعضو مجلس  إدارة  لإلستثمار يف مجلس 
واألستاذ/  والوساطة(  المالية  لألوراق  اإلستثمار  شركة 
لإلستثمار  السعودي  البنك  )ممثل  فقيه  عبدالغني  ماجد 
الريس  عبدالعزيز  بن  خالد  واألستاذ/  اإلدارة(  مجلس  يف 
المالية  لألوراق  اإلستثمار  لشركة  التنفيذي  )الرئيس 
البنك  المساهم  قبل  من  بالكامل  والمملوكة  والوساطة 
إدارة صندوق سرايا  مجلس  وعضو  لإلستثمار  السعودي 

العقاري(

عقد بين الشركة وشركة أوركس 3
لألعوام 2016م و2017م و2018م 

المتعلقة باستئجار مكاتب اإلدارة 
العامة لشركة أمالك العالمية يف 

المبني المؤجر بالباطن من المساهم 
)البنك السعودي لالستثمار( متضمنة 

صيانة المرافق والحراسة األمنية والتـي 
قامت الشركة باستئجاره

1.6 )قيمة عقد إيجار 
لمدة سنة(

نفس الشروطثالث سنوات

والمعايير المتبعة مع

الغير دون أي

تفضيالت

األستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران )ممثل البنك السعودي 
لإلستثمار يف مجلس اإلدارة( واألستاذ / ماجد عبدالغني 
فقيه )ممثل البنك السعودي لإلستثمار يف مجلس اإلدارة( 
التنفيذي  )الرئيس  الريس  عبدالعزيز  بن  خالد  واألستاذ/ 
والمملوكة  والوساطة  المالية  لألوراق  اإلستثمار  لشركة 
لإلستثمار  السعودي  البنك  المساهم  قبل  من  بالكامل 

وعضو مجلس إدارة صندوق سرايا العقاري(

فيها لعضو  والتي يكون  الشركة  المبرمة مع  والمعامالت  العقود  العالقة"( ملخصًا عن  األطراف ذوي  )"اتفاقيات مع   )10-5-12( رقم  ويقدم قسم 
مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. باستثناء ما هو موضح يف القسم رقم )12-5-10( والجدول ))74( "أعمال أعضاء مجلس اإلدارة 

المنافسة للشركة"( فأن أعضاء مجلس إدارة الشركة لم يكونوا جزءًا من أي نشاط منافس ألنشطة الشركة كما يف تاريخ هذه النشرة.

ملخص عقود العمل ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  516

عقود التوظيف 51611
بخالف العقد الذي تم إبرامه مع األستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش بصفته العضو المنتدب السابق، لم تبرم الشركة عقود مع رئيس وأعضاء مجلس 

اإلدارة وإنما تم تعيينهم بناء عىل قرار الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 2018/5/7م.

عقود التوظيف مع كبار التنفيذيين 51612
التنفيذيين يف الشركة وتتضمن تلك العقود عىل بنود تحدد رواتبهم ومكافآتهم بما يتناسب مع خبراتهم  أبرمت الشركة عقود عمل مع جميع كبار 
ومؤهالتهم. كما تنص تلك العقود عىل بعض المزايا مثل توفير بدل سكن وبدل مواصالت وبدل تذاكر ومكافأة سنوية بمقدار أجر أساسي. وتخضع 

هذه العقود للسياسات الداخلية للشركة ونظام العمل السعودي. وفيما يلي ملخص ألهم بنود تلك العقود.

الجدول )68(: عقود توظيف اإلدارة التنفيذية

مدة العقدتاريخ العقدالوظيفةاالسم

سنة ميالدية )يجدد تلقائيا إال إذا أخطر أحد األطراف األخر بعدم رغبته 2007/4/24مالرئيس التنفيذيعبدالله بن تركي السديري
بالتجديد قبل 30 يوم من انتهاء مدته(

مدير تنفيذي – المالية والعمليات وتقنية علي بن محمد ال شعشاع
المعلومات

سنة ميالدية )يجدد تلقائيا إال إذا أخطر أحد األطراف األخر بعدم رغبته 2016/3/13م
بالتجديد قبل 90 يوم من انتهاء مدته(

سنة ميالدية )يجدد تلقائيا إال إذا أخطر أحد األطراف األخر بعدم رغبته 2007/3/3ممدير تنفيذي – قطاع األفرادتوفيق بن يحي معافا
بالتجديد قبل 30 يوم من انتهاء مدته(

سنة ميالدية )يجدد تلقائيا إال إذا أخطر أحد األطراف األخر بعدم رغبته 2007/9/8ممدير تنفيذي – الموارد البشرية والشؤون اإلداريةسعود بن عبدالله الشثري
بالتجديد قبل 30 يوم من انتهاء مدته(

سنة ميالدية )يجدد تلقائيا إال إذا أخطر أحد األطراف األخر بعدم رغبته 2014/5/1ممدير تنفيذي – المخاطر واالئتمانمحمد بن حبيب السلمان
بالتجديد قبل 30 يوم من انتهاء مدته(
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مدة العقدتاريخ العقدالوظيفةاالسم

سنة ميالدية )يجدد تلقائيا إال إذا أخطر أحد األطراف األخر بعدم رغبته 2011/6/1ممدير تنفيذي قطاع الشركاتنزار بن صالح الصويان
بالتجديد قبل 30 يوم من انتهاء مدته(

سنة ميالدية )يجدد تلقائيا إال إذا أخطر أحد األطراف األخر بعدم رغبته 2007/7/1ممدير تنفيذي – االستراتيجية والتسويقتركي بن عتيبي الزهراني
بالتجديد قبل 30 يوم من انتهاء مدته(

سنة ميالدية )يجدد تلقائيا إال إذا أخطر أحد األطراف األخر بعدم رغبته 2017/9/10ممدير أول – الشؤون القانونية والحوكمةعمر بن سليمان أبانمي
بالتجديد قبل 30 يوم من انتهاء مدته(

سنتين ميالدية )يجدد تلقائيا إال إذا أخطر أحد األطراف األخر بعدم رغبته 2019/10/01ممدير أول إدارة المراجعة والتدقيقعبدالله بن محمد الشهري
بالتجديد قبل 60 يوم من انتهاء مدته(

المصدر: الشركة.

برنامج أسهم الموظفين 51613
العادية يف  العامة غير  الجمعية  إقرارها من قبل  بناء عىل نظام وهيكلة محاسبية تم  أداء  الموظفين أسهم كمكافآت  برنامج لمنح  وضعت الشركة 
اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/5/16م )ويشار له بـ"برنامج األسهم"(. ويحدد برنامج األسهم الشروط التي يجب توافرها يف الموظف ليتأهل لعضوية 

البرنامج.

وأقر الحد األعىل لبرنامج األسهم )الذي تم إقراره يف 2017م( بمبلغ وقدره اثنا عشر مليون )12,000,000( ريال سعودي أو ما يساوي ما نسبته واحد 
ونصف بالمائة )%1.5( من رأسمال الشركة أيهما أقل وعىل أال يزيد عدد األسهم عن مليون ومئتي ألف )1,200,000( سهم. وتكون القيمة االسمية 

للسهم عشرة )10( ريال سعودي.

وتتمثل آلية عمل برنامج األسهم فيما يلي:

تقترح اإلدارة التنفيذية بناًء عىل التقييم السنوي ألداء الموظفين عىل لجنة المكافآت والترشيحات أسماء الموظفين المرشحين للمشاركة  11
يف برنامج األسهم وعدد األسهم المقترح منحها.

تعتمد لجنة المكافآت والترشيحات بشكل سنوي أو يف أي وقت تراه مناسبًا أسماء الموظفين المقترحين للمشاركة يف برنامج األسهم وعدد  12
األسهم المقترح منحها لهم طبقًا لتوصية اإلدارة التنفيذية وتمنح األسهم بقيمة تعادل 10 ريال للسهم الواحد خصما من بند المكافآت.

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإخطار الموظف بترشيحه ويطلب منه إبداء الموافقة وفي حال رفض فال يحق للموظف أي مكافأة مادية  13
عوضًا عن ذلك وفي حال موافقته يتم الرفع لمؤسسة النقد ألخذ عدم ممانعتها ومن ثم يتم طرح المقترح وموافقة الموظف وعدم ممانعة 
المؤسسة عىل مجلس اإلدارة. ومن ثم يقوم المجلس بعرض الموضوع عىل الجمعية العامة العادية مرفقًا بذلك طلب برفع رأسمال الشركة 

إلصدار األسهم المطلوبة للموظفين طبقًا للمقترح المعروض.

وعىل أثر موافقة الجمعية العامة العادية، تقوم الشركة بإخطار مؤسسة النقد والجهات المختصة للقيام بما يلزم نظامًا من تعديالت عىل  14
نظام الشركة األساس والسجل التجاري لعكس الزيادة يف رأس المال.

وتأخذ الشركة تعهدًا من كل موظف مشارك يف البرنامج بإعطاء الشركة أو مساهمين أخرين حق األولية يف شراء أسهمه يف حال رغب يف ذلك قبل 
إدراج أسهم الشركة وعدم أخذ أي خطوات سلبية العتراض طرح وإدراج أسهم الشركة يف سوق األسهم السعودي. وبهذا الخصوص فإن الشركة تنوي 
االستمرار يف برنامج األسهم بعد طرح أسهمها لالكتتاب العام إذا أمكن عىل أن يتم إعادة صياغة تنفيذ البرنامج لما يتوافق مع أنظمة الجهات المعنية 

والخاص بالشركات المدرجة.

وحتى تاريخه، وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2017/5/16م عىل إصدار ثالثمائة ألف )300,000( سهم بقيمة إجمالية قدرها ثالثة ماليين 
)3,000,000( ريال تسجل لصالح عدد من الموظفين كمكافأة أداء وزيادة رأس المال من تسعمائة مليون )900,000,000( ريال مدفوع بالكامل 
2018/5/7م  بتاريخ  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  كما  ذلك.  لتغطية  بالكامل  مدفوع  ريال   )903,000,000( ماليين  وثالثة  تسعمائة  إىل 
عىل إصدار ثالثمائة ألف )300,000( سهم بقيمة إجمالية قدرها ثالثة ماليين )3,000,000( ريال تسجل لصالح عدد من الموظفين كمكافأة أداء 
وزيادة رأس المال من تسعمائة وثالثة ماليين )903,000,000( ريال مدفوع بالكامل إىل تسعمائة وستة ماليين )906,000,000( ريال مدفوع 
بالكامل لتغطية ذلك. وبالتالي يكون مجموع ما تم منحه ضمن برنامج األسهم هو ستمائة ألف )600,000( سهم بقيمة إجمالية قدرها ستة ماليين 
)6,000,000( ريال وهو ما يمثل نصف العدد اإلجمالي لألسهم ضمن برنامج األسهم المعتمد. ويجب التنويه أن الشركة قد قامت بوقف برنامج 
أسهم الموظفين كما يف تاريخ هذه النشرة ومن المحتمل أن تقوم الشركة بإستئناف البرنامج بعد مراجعته بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحة 

التنفيذية والحصول عىل الموافقات الالزمة بعد الطرح.

كما أن جميع برامج أسهم موظفين الشركة )الحالية والمستقبلية يف حال إقرارها( محدودة كحد أقصى بما نسبته خمسة بالمائة )%5( من رأسمال 
الشركة، وذلك بعد األخذ يف عين االعتبار أي زيادات يف رأس مال الشركة.
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تشكيل مجلس اإلدارة  517
التراكمي. ويحدد نظام الشركات والئحة  العادية عن طريق التصويت  العامة  انتخابهم من قبل الجمعية  يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من خالل 
حوكمة الشركات والنظام األساسي للشركة ونظام الحوكمة الداخلي للشركة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة. وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس 
اإلدارة بما فيهم رئيس مجلس اإلدارة ثالث سنوات كحد أقصى لكل دورة ويمكن إعادة انتخابهم. وفيما يلي ملخص بمهام ومسؤوليات أعضاء مجلس 

اإلدارة ورئيس المجلس وأمين سر المجلس.

مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة 51711
تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

التحكيم –  ولجان  وهيئات  المظالم  وديوان  الشرعية  المحاكم  وأمام  والخاصة  الحكومية  والجهات  الغير  مع  عالقاتها  يف  الشركة  تمثيل 
والمحكمين وكافة المحاكم والهيئات واللجان والدوائر القضائية أو شبة القضائية أو ذات الصفة القضائية ومكاتب العمل واللجان العمالية 

العليا واالبتدائية وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والجهات الحكومية األخرى والغرف التجارية.

ونفيها –  األحكام  وقبول  والصلح  والمخاصمة  والمدافعة  والمطالبة  واإلقرار  والتسديد  والقبض  المناقصات  الشركة، يف  عن  نيابة  الدخول، 
والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ.

المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها، واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء، وطلب الحجز والتنفيذ، – 
وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين، والمطالبة بتنفيذ األحكام وطلب االستئناف وتمييزها، واستالم المبالغ ومراجعة الهيئة العامة 

لالستثمار والتوقيع أمامها، ومراجعة الهيئة والتوقيع عىل المستندات الالزمة لها.

أن يعهد ببعض أو كل من صالحياته إىل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو إىل أي من موظفي الشركة.– 

مسؤوليات مجلس اإلدارة 51712
تتضمن واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

الموافقة عىل الخطط االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة وآليات تطبيقها وتقييم األداء التشغيلي العام مقارنة بالخطط واألهداف – 
االستراتيجية المعتمدة.

الموافقة عىل القوائم المالية الفصلية والقوائم المالية السنوية والتوقيع عىل كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما يف ذلك دون – 
الحصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع عىل االتفاقيات والصكوك 

أمام كتاب العدل والجهات الرسمية.

واالعتمادات –  الحسابات  وفتح  والتأجير  واالستئجار  والتسليم  واالستالم  وقبوله  واإلفراغ  والشراء  والبيع  والممثلين  الموظفين  تعيين 
والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية واقتراض األموال وذلك ألغراض توفير االحتياجات التمويلية ألعمال الشركة 

وإصدار أدوات الدين والمشتقات المالية.

مراقبة أعمال الشركة للتأكد من توافقها مع األنظمة والتعليمات المطبقة بما يف ذلك اللوائح والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد.– 

تحديد المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة ووضع األنظمة واإلجراءات الالزمة للتعامل معها.– 

وضع خطط تعاقب وظيفي بما يف ذلك ما يتعلق بالتعيين والتدريب وتحديد المكافآت وتغيير أعضاء اإلدارة العليا يف الحاالت التي تستدعي – 
ذلك.

تطوير وتنفيذ برنامج لعالقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين.– 

االلتزام –  من  التأكد  وإجراءات  سياسات  عىل  والموافقة  عليها،  واإلشراف  المخاطر  وإدارة  والحوكمة  الداخلية  الرقابة  أنظمة  قواعد  وضع 
باألنظمة واللوائح.

وضع خطط مالية مناسبة ومراقبة العمليات ورفع التقارير وآلية للتعامل مع المخاطر وإدارتها ووضع أهداف أداء ونظام تقييم لذلك وتقييم – 
أداء الرئيس التنفيذي.

وضع قواعد وأنظمة إلجراء وإدارة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بما يف ذلك ما يتعلق بالقرارات النهائية حول الشكوك والمنازعات المتعلقة – 
بصحة االنتخاب، وتعيين لجان مجلس اإلدارة وتحديد صالحياتها ومهامها، وتفويض أي مسؤول أو شخص أو مؤسسة أو شركة بالسلطات 
والصالحيات وحقوق التصرف المناطة بالمجلس والتأكد بأن ال يترتب عىل ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات 

أخرى.
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مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة 51713
تشمل مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:

تقديم المشورة لمجلس اإلدارة حسب الحاجة لزيادة فعالية أعمال المجلس وااللتزام بالمتطلبات النظامية. 11

التأكد من اتباع اإلجراءات واللوائح والقواعد المعتمدة ألعمال مجلس اإلدارة. 12

إدارة الشؤون اللوجستية والفنية المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين. 13

تسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها. 14

التنسيق وإدارة تدفق المعلومات بين اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة وبين أعضاء المجلس. 15

إدارة جدول اجتماعات مجلس اإلدارة بالتنسيق مع رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء. 16

المساعدة يف تحديث وتطبيق بنود حوكمة الشركات. 17

أداء أية مهام أخرى بناًء عىل توجيهات مجلس اإلدارة. 18

لجان مجلس اإلدارة والهيئة الشرعية ومسؤولياتها  518
فيما يلي ملخص لهيكلة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ومسؤولياتها:

لجنة المراجعة 51811
تتشكل لجنة المراجعة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين أو من خارج المجلس من ذوي الخبرة والمعرفة عىل أن يكون غالبية 
األعضاء مستقلين ومن بينهم عضوًا مختصًا بالشؤون المالية والمحاسبية. وتجتمع اللجنة مرة كل ربع سنة عىل األقل حيث ال تقل اجتماعاتها عن 

أربعة )4( اجتماعات سنويًا.

وتتلخص مسؤوليات لجنة المراجعة فيما يلي:

القوائم المالية 	

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح المراجع الخارجي لالنتخاب من قبل الجمعية العامة 11

التأكد من دقة اإلجراءات المحاسبية والمالية والرقابية وسالمتها ومدى التقيد بها والتحقق من مراجعة البيانات المالية من قبل المراجع  12
الخارجي قبل عرضها عىل مجلس إدارة الشركة والتحقق بصفة خاصة من االلتزام بمتطلبات الهيئة واالجتماع مع المراجعين الخارجيين 

المعينين أو المعتمدين، حسب مقتضى الحال، مرة واحدة عىل األقل سنويا

التوصية لمجلس اإلدارة بشأنها. باإلضافة إىل مراجعة  13 العليا للشركة قبل  الخارجي واإلدارة  المراجع  المالية السنوية مع  القوائم  دراسة 
القوائم المالية ربع السنوية ومناقشتها مع اإلدارة العليا قبل التوصية لمجلس اإلدارة

مراجعة المسائل المحاسبية والتقارير المتعلقة بذلك وباألخص المعامالت المعقدة أو غير المعتادة ودراسة األنظمة واللوائح ذات الصلة  14
ودراسة تأثيرها عىل القوائم المالية

مراجعة سياسات وإجراءات إعداد التقارير المالية والمحاسبية واإلجراءات التي عىل أساسها يتم وضع تقارير اإلدارة من المعلومات المالية  15
األولية ودراسة دور المراجعة الداخلية والخارجية بهذا الخصوص

المراجعة الداخلية 	

اإلشراف عىل إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من استقاللها يف أداء مهامها، والتحقق من عدم وجود أية قيود أو تأثير سلبي عىل أعمالها. 11

دراسة خطة وميثاق المراجعة الداخلية والموافقة عليهما. 12

دراسة دليل سياسات وإجراءات إدارة المراجعة الداخلية ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة العتماده والموافقة عليه. 13

مراجعة مدى فعالية أنشطة المراجعة الداخلية من حيث مدى توافقها مع معايير معهد المراجعين الداخليين. 14

دراسة تقارير المراجعين الداخليين وإبداء الرأي حولها ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة. 15

مراجعة ميثاق عمل لجنة المراجعة والرفع لمجلس اإلدارة بالتوصيات العتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين. 16

تحديد مدى فعالية الضوابط الداخلية للشركة بما يف ذلك إجراءات حماية المعلومات والرقابة عليها. 17

تقييم أداء مدير المراجعة الداخلية والموافقة عىل أجره السنوي والزيادة السنوية يف ذلك. التوصية بتعيين أو إقالة مدير إدارة المراجعة  18
الداخلية ورفع التوصية لمجلس اإلدارة بهذا الخصوص.
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االلتزام 	

اإلشراف عىل إدارة االلتزام والتأكد من استقاللها يف أداء مهامها، والتحقق من عدم وجود أية قيود أو تأثير سلبي عىل أعمالها. 11

مراجعة ميثاق وسياسات إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال وخططها وأعمالها وموارها البشرية بالتنسيق مع اإلدارة العليا ومدير إدارة  12
االلتزام.

دراسة تقارير إدارة االلتزام وإبداء الرأي حولها ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة. 13

بتلك  14 االلتزام  عدم  من  حاالت  أي  ومتابعة  الخصوص،  بهذا  االلتزام  إدارة  وتقارير  واللوائح  باألنظمة  االلتزام  إجراءات  فعالية  مدى  مراجعة 
األنظمة واللوائح.

مراجعة نتائج التقارير التفتيشية الصادرة عن مؤسسة النقد والجهات الرقابية األخرى ومتابعة التعامل معها من قبل اإلدارة العليا وإدارة  15
االلتزام.

التوصية بتعيين أو إقالة مدير إدارة االلتزام ورفع التوصية لمجلس اإلدارة بهذا الخصوص. 16

المراجعة الخارجية 	

مراجعة نطاق عمل المراجعين الخارجيين والطريقة التي يقترحها يف أداء عمله والتنسيق بهذا الخصوص مع المراجع الداخلي. 11

مراجعة أداء المراجع الخارجي والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عىل تعيين أو إعادة تعيين المراجع الخارجي، ويشمل هذا ضمان تمتع  12
المراجعين الخارجيين المرشحين بالخبرات الالزمة لمراجعة أعمال الشركات المالية.

التأكد من استقالل المراجعين الخارجين عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا يف الشركة. 13

مراجعة خطط المراجعة وتقديم االقتراحات بشأنها للمراجع الخارجي ومتابعة مالحظات المراجع الخارجي يف شأن القوائم المالية ومتابعة  14
التعامل معها.

االجتماع بشكل دوري مع المراجعين الخارجيين عىل انفراد لمناقشة أي أمور قد يرون أهمية مناقشتها بدون تواجد أعضاء إدارة الشركة  15
وموظفيها.

التقارير 	

رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن المهام التي قامت بها والمسائل التي تعاملت معها وتوصياتها واقتراحاتها يف هذا الشأن. 11

وأي  12 اإلطار  هذا  يف  بها  قامت  التي  واألعمال  ومسؤولياتها  اللجنة  تشكيل  ذلك  ويشمل  المساهمين  لجمعية  سنوي  بشكل  تقارير  رفع 
معلومات أخرى متطلبة نظامًا.

رفع تقرير سنوي لمجلس اإلدارة يشمل رأي اللجنة يف مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر 13

مهام أخرى 	

القيام بأي مهام أخرى بناًء عىل طلب مجلس اإلدارة أو جمعية المساهمين متعلقة بمهام ومسؤوليات اللجنة. 11

بدء تحقيقات خاصة واإلشراف عليها، حسب الحاجة. 12

مراجعة ميثاق اللجنة بشكل سنوي ورفع أي توصيات يف هذا الشأن إىل الجمعية العامة العادية من خالل مجلس اإلدارة. 13

تقييم أداء أعضاء اللجنة بشكل سنوي ورفع التقييم إىل لجنة المكافآت والترشيحات. 14

مراجعة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة والتأكد من تسجيلها واإلفصاح عنها. 15

التأكد من تضمين خطط المراجعة الداخلية األمن السيبراني عىل األقل مرة كل ثالث سنوات وتضمين المراجعة عىل إدارة المخاطر وإدارة  16
االلتزام ومكافحة عمليات غسل األموال مرة كل سنة وتضمين المراجعة عىل وحدة العناية بالعمالء مرتين كل سنة.

وتتكون لجنة المراجعة من األعضاء التالية أسمائهم:

الجدول )69(: أعضاء لجنة المراجعة

المنصباالسم

الرئيسمحمد عبدالعزيز الشايع

عضومحمد إبراهيم العبيد

عضوخالد عبدالعزيز الريس

عضومنصور عبدالعزيز راشد البصيلي

المصدر: الشركة.
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فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة المراجعة:

محمد بن عبدالعزيز الشايعاالسم

51العمر

سعوديالجنسية

رئيس لجنة المراجعةالمنصب الحالي

بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة اإلمام محمد بن سعود – المملكة العربية السعودية بتاريخ 1990م– المؤهالت العلمية

ماجستير تخصص محاسبة من جامعة والية إلينويز إربانا تشابمان – الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 1998م– 

برنامج اإلدارة المتقدمة، كلية هارفارد لألعمال بتاريخ 2010م– 

شهادة مدقق داخلي )CIA( من معهد المراجعين الداخليين من الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 2003م– 

شهادة أساسيات التامين )IFC( من معهد المعتمدين للتأمين من المملكة المتحدة بتاريخ 2001م– 

شهادة محاسب قانوني )SOCPA( من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين من المملكة العربية السعودية بتاريخ 2000م– 

شهادة محاسب قانوني )CPA( من معهد المحاسبين القانونين األمريكي، الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 1999م– 

الرئيس التنفيذي لشركة ميد غلف من 2016م وحتى 2017م– الخبرات العملية

مدير عام مراقبة شركات التمويل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي من 2012م وحتى 2014م– 

مدير مراقبة شركات التأمين لدى مؤسسة النقد العربي السعودي من 2007م وحتى 2012م.– 

مدير التفتيش البنكي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي من 2004م وحتى 2007م– 

مفتش بنكي والمدير المكلف للتفتيش البنكي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي من 2002م وحتى 2004م– 

مفتش بنكي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي من 1999م وحتى 2002م– 

محاسب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي من 1992م وحتى 1999م– 

محاسب لدى شركة الكهرباء السعودية من تاريخ 1990م وحتى 1992م– 

عضو مجلس إدارة شركة نجم لخدمات التأمين منذ 2016م– المناصب األخرى

رئيس لجنة المراجعة لدى شركة نجم لخدمات التأمين منذ 2017م– 

عضو مجلس إدارة، وعضو اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة المراجعة لدى الشركة السعودية للخدمات األرضية منذ 2015م– 

عضو لجنة المراجعة لدى الشركة السعودية لإلسمنت األبيض منذ 2015م– 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة لدى شركة أتش أس بي سي السعودية منذ 2015م– 

عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد من 2011م وحتى 2014م– 

عضو مجلس إدارة ستوسيد )STUSID( بجمهورية تونس من 2008م وحتى 2013م. وكذلك عضو لجنة المراجعة من تاريخ 2008م – 
وحتى 2010م ورئيسها من تاريخ 2010م وحتى تاريخ 2014م

عضو اللجنة التوجيهية ألحد صناديق مؤسسة النقد الدولي متعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من تاريخ 2009م وحتى تاريخ – 
2014م ورئيسها من تاريخ 2013م وحتى تاريخ 2014م

نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل األموال من تاريخ 2006م وحتى تاريخ 2013م– 

عضو لجنة التدريب لدى مؤسسة النقد من تاريخ 2006م وحتى تاريخ 2010م ورئيسها من تاريخ 2010م وحتى تاريخ 2014م– 

عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تاريخ 2006م وحتى تاريخ 2014م– 

عضو لجنة المعايير المحاسبية لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من تاريخ 2008م وحتى تاريخ 2013م– 

عضو لجنة مراقبة الجودة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من تاريخ 2013م وحتى تاريخ 2016م– 

عضو اللجنة التأسيسية للشركة السعودية إلعادة التمويل من تاريخ 2013م وحتى تاريخ 2014م– 

محمد بن إبراهيم العبيداالسم

50العمر

سعوديالجنسية

عضو لجنة المراجعةالمنصب الحالي

بكالوريوس تخصص علوم إدارية من جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية بتاريخ يونيو 1990مالمؤهالت العلمية

أمين سر مجلس اإلدارة لدى البنك السعودي البريطاني من تاريخ يناير 2015م وحتى أبريل 2017م– الخبرات العملية

نائب أمين سر مجلس اإلدارة لدى البنك السعودي البريطاني من تاريخ يونيو 2004م وحتى ديسمبر 2014م– 

عمل يف القطاع المصرفي يف عدد من اإلدارات وتقلد مناصب عدة تشمل أعمال التحصيل، والخدمات التجارية، والمراجعة الداخلية، – 
والعمليات، ومكافحة الجرائم المالية وااللتزام خالل الفترة من مارس 1991م وحتى يونيو 2004م

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لدى شركة ساب تكافل من تاريخ مارس 2014م وحتى مايو 2016م– المناصب األخرى

مستشار عام لدى شركة أتش أس بي سي )HSBC( السعودية من تاريخ سبتمبر 2014م وحتى تاريخ ديسمبر 2014م ومن تاريخ – 
أغسطس 2017م

مستشار عام لدى شركة ساب تكافل من تاريخ نوفمبر 2017م وحتى أبريل 2018م– 

مستشار عام للشركة السعودية للخدمات األرضية من تاريخ مارس 2018م– 

عضو مستقل بلجنة المخاطر واإلستثمار ببرنامج كفالة من تاريخ مارس 2018م– 

عضو مستقل يف لجنة المراجعة لدى الشركة السعودية للخدمات األرضية من تاريخ مايو 2017م وحتى مارس 2018م– 
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خالد بن عبدالعزيز الريساالسم

39العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

منصور عبدالعزيز راشد البصيلياالسم

59العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

لجنة المكافآت والترشيحات 51812
تتشكل لجنة المكافآت والترشيحات من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة عىل األقل عىل أن يكون غالبيتهم من األعضاء غير التنفيذيين. ويتم 
ومدة  اللجنة  أعضاء  اختيار  بطريقة  التوصية  ويتم  المجلس.  قبل  من  عزلهم  كذلك  ويمكن  اإلدارة  مجلس  قبل  من  ورئيسها  اللجنة  أعضاء  تعيين 

عضويتهم وطريقة عملها من قبل مجلس اإلدارة للجمعية العامة العادية إلقرارها.

وتتلخص مسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات فيما يلي:

تقييم المهارات، واالختصاصات والخبرات العملية التي تحتاجها الشركة لدعم مجلس اإلدارة وتقديم توصياتهم يف هذا الشأن للمجلس.– 

تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه، كما تقوم اللجنة بتقييم جوانب القوة والضعف يف المجلس ولجانه، واقتراح معالجة أي – 
قصور.

التأكد من أخذ العوامل التالية يف تقييم مناسبة أي مرشح لعضوية مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة منه:– 

األمانة والسمعة الجيدة. 11

امتالك القدرات والمهارات المناسبة. 12

الحصافة المالية. 13

االستقاللية. 14

األخذ بالمواصفات والمحددات التالية عند ترشيح األعضاء:– 

المتطلبات المتعلقة بعضوية لجنة المراجعة مثل أن يكون أحد األعضاء عىل األقل مختص يف الشؤون المالية. 11

تحديد حد أقصى لعدد السنوات المتتابعة لعضوية لجان مجلس اإلدارة. 12

أن يكون لديه خبرة قيادية ومهارات إدارية ولديه القدرة عىل تخصيص الوقت الكافي لألعمال المتعلقة بعضويته يف المجلس أو  13
اللجنة.

التوصية لمجلس اإلدارة بسياسة لترشح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وإجراءات للحصول عىل موافقة مؤسسة النقد يف شأن المرشحين.– 

اعتماد سياسة للتأكد من جدارة ومالئمة جميع المرشحين للتعيين يف المناصب القيادية ويجب أن تشمل عىل األقل متطلبات مؤسسة – 
واإلجراءات  المعين  للشخص  المالئمة  عوامل  انتفاء  حال  يف  اتخاذها  يجب  التي  واإلجراءات  والمالئمة،  الجدارة  تقييم  وإجراءات  النقد، 

المتعلقة بمراجعة وتطوير السياسة المذكورة.

متابعة استمرارية استقاللية األعضاء بشكل سنوي، وضمان عدم وجود أي تعارض يف المصالح إذا كان العضو يشغل منصب عضوية مجلس – 
إدارة شركة أخرى.

التأكد من وضع برنامج تعريفي لألعضاء الجدد يف مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه.– 

مراجعة واعتماد سياسات الشركة للتعويضات والمزايا، كما تراجع اللجنة وتوصي بكافة أشكال التعويض ألعضاء وأمناء المجلس واللجان.– 

تطوير معايير لتقييم الرئيس التنفيذي يتم أخطاره بها مسبقًا والقيام بتقييمه بناء عليها بشكل سنوي والموافقة عىل أجره والزيادة يف – 
ذلك ومكافآته األخرى بما يف ذلك ما يكون ضمن برنامج أسهم الموظفين.
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التوصية لمجلس اإلدارة يف شأن الموافقة عىل أو رفض أي معاملة ألحد أعضاء المجلس مع شركة أخرى قد تنطوي عىل تعارض مصالح.– 

مراجعة سياسات وإجراءات الموارد البشرية ومنها برامج التطوير اإلداري، خطط اإلحالل الوظيفي للمدراء التنفيذيين وأهداف التطوير التي – 
تتضمن مؤشرات األداء الواجب تحقيقها ضمن برامج التحفيز والمكافآت.

الجدارة والمالئمة وموافقة –  تلبية متطلبات  التأكد من  بعد  الشركة  التنفيذيين يف  المدراء  التعيينات عىل مستوى  مراجعة واعتماد جميع 
مؤسسة النقد.

وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات من األعضاء التالية أسمائهم:

الجدول )70(: أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
المنصباالسم

الرئيسمنصور عبدالعزيز راشد البصيلي

عضوًاماجد عبدالغني عبدالهادي فقيه

عضوسلطان فواز عبدالعزيز الحكير

عضوعمرو محمد عبدالله كامل

المصدر: الشركة.

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

منصور بن عبدالعزيز البصيلياالسم

59العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

ماجد بن عبدالغني فقيهاالسم

48العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

سلطان فواز عبدالعزيز الحكيراالسم

26العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

عمرو محمد عبدالله كاملاالسم

46العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى
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اللجنة التنفيذية 51813
تتشكل اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء عىل أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي يتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات.

وتتلخص مسؤوليات اللجنة التنفيذية فيما يلي:

مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة وتقديم توصياتها بهذا الخصوص، ومراجعة موازنة العمليات وموازنة المصاريف الرأسمالية.– 

المطلوبة طبقًا –  المالية  بالكفاية  االحتفاظ  والتأكد من  للشركة  المالي  بالمركز  المتعلقة  السياسات  اإلدارة فيما يخص  التوصية لمجلس 
لألنظمة المطبقة، وعمليات الخزينة بما يف ذلك ما يتعلق بإدارة السيولة، وفتح وإغالق الحسابات البنكية والتسهيالت االئتمانية، وعمليات 

الشراء، والتكاليف التشغيلية، وإدارة الدين بما يف ذلك الشطب وأخذ المخصصات، وإصدار أدوات الدين والمقاضاة.

مراجعة خطط األعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.– 

اإلشراف واستالم تقارير المشاريع االستراتيجية ومراجعة سياسات وإجراءات العمل يف الشركة فيما عدا السياسات واإلجراءات المحاسبية.– 

الموافقة عىل الخطط التشغيلية السنوية والميزانيات المالية التقديرية للشركة قبل رفعها لمجلس اإلدارة العتمادها.– 

الموافقة عىل االقتراض لتمويل نشاط الشركة يف حدود ما يقره مجلس اإلدارة.– 

وتتكون اللجنة التنفيذية من األعضاء التالية أسمائهم:

الجدول )71(: أعضاء اللجنة التنفيذية
المنصباالسم

الرئيسعبد الله بن إبراهيم الهويش

عضوماجد بن عبدالغني فقيه

عضوخالد بن عبدالعزيز الريس

عضوعادل حسين علي أحمد

عضوعبدالله بن تركي السديري

المصدر: الشركة.

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء اللجنة التنفيذية:

عبدالله بن إبراهيم الهويشاالسم

58العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

ماجد بن عبدالغني فقيهاالسم

48العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

خالد بن عبدالعزيز الريساالسم

39العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى
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عادل حسين علي أحمداالسم

42العمر

اماراتيالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

عبدالله بن تركي السديرياالسم

45العمر

سعوديالجنسية

الرئيس التنفيذي )منذ 2014م(المنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-4( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء الجهاز اإلداري من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

لجنة المخاطر 51814
تتشكل لجنة المخاطر من أربعة أعضاء عىل األقل عىل أن يكون ثالثة منهم غير تنفيذيين يتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات بعد 

الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد.

وتتلخص مسؤوليات لجنة المخاطر فيما يلي:

وضع استراتيجية وسياسات عمل واضحة ومكتوبة إلدارة المخاطر وتحديد جميع أنواع المخاطر ذات العالقة وطريقة التعامل معها عىل – 
أن يشمل ذلك عىل األقل المخاطر التالية:

مخاطر االئتمان. 11

مخاطر السوق. 12

مخاطرة تكلفة النقد. 13

مخاطر عدم توافق األصول مع الخصوم. 14

مخاطر تغيرات سعر الصرف. 15

مخاطر السيولة. 16

مخاطر العمليات. 17

مخاطر الدولة. 18

المخاطر القانونية. 19

مخاطر السمعة. 110

المخاطر التقنية. 111

وضع اإلجراءات المناسبة للكشف المبكر والشامل للمخاطر وتقييمها وإدارتها ومراقبتها وإعداد التقارير يف شأنها.– 

مناقشة تقرير المخاطر بشكل ربع سنوي ورفعه لمجلس اإلدارة متضمنا القرارات المتخذة يف شأنه.– 

زالت مناسبة وحصيفة وتقديم –  أنها ال  للتأكد من  المخاطر عىل األقل مرة كل عام  إدارة  بأنشطة  المتعلقة  السياسات واألنظمة  مراجعة 
المقترحات يف شأنها لمجلس اإلدارة.

مراجعة المخصصات العامة والمحددة للشركة ووضع حد أعىل للتعرض للمخاطر الكبيرة.– 

دراسة المعالجة المناسبة للحسابات المتأخرة عن السداد.– 

تقييم ومراقة كفاية وفعالية إطار المخاطر يف الشركة واإلشراف عليه لضمان تحديد وقياس المخاطر واإلبالغ عنها بشكل فاعل، بما يف ذلك – 
تحديد الرغبة يف المخاطرة والقدرة عىل تحمل المخاطر.

اإلحاطة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والمتعلقة بالمخاطر الناشئة عن المتطلبات النظامية.– 

اإلشراف وتقديم المشورة لمجلس اإلدارة بشكل سنوي فيما يتعلق بالمخاطر القائمة والمحتملة.– 
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التأكد من عدم تحمل الشركة لمخاطر أكثر من الحدود المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وفي سبيل ذلك تقوم اللجنة بشكل دوري بمراجعة – 
المخاطر  لمؤشرات  الدورية  والمراجعة  ومراقبة  اعتماد  أثارها وكذلك  الحد من  الشركة وخطط  لها  تتعرض  التي  للمخاطر  القائم  التقييم 

الرئيسية.

وتتكون لجنة المخاطر من األعضاء التالية أسمائهم:

الجدول )72(: أعضاء لجنة المخاطر

المنصباالسم

الرئيسماجد عبدالغني فقيه

عضوعادل حسين علي أحمد

عضومحمد عبدالعزيز الشايع

عضوعمرو محمد عبدالله كامل

عضوعبدالله تركي السديري

المصدر: الشركة.

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة المخاطر:

ماجد بن عبدالغني فقيهاالسم

48العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

عادل حسين علي أحمداالسم

42العمر

اماراتيالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

محمد بن عبدالعزيز الشايعاالسم

50العمر

سعوديالجنسية

عضو لجنة المراجعةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-8-1( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

عمرو محمد عبدالله كاملاالسم

46العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-3( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى
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عبدالله بن تركي السديرياالسم

45العمر

سعوديالجنسية

الرئيس التنفيذيالمنصب الحالي

المؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة قسم )5-4( ملخص السيرة الذاتية ألعضاء الجهاز اإلداري من هذه النشرة لالطالع عىل السيرة الذاتية المفصلة. الخبرات العملية

المناصب األخرى

الهيئة الشرعية 51815
تتكون الهيئة الشرعية من ثالثة أعضاء عىل األقل يتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة وتكون دورة الهيئة مرتبطة بمدة تعيين الجمعية العامة العادية 
ألعضاء مجلس اإلدارة. ويشترط يف عضوية الهيئة أن يكون العضو من أهل التخصص يف العلم الشرعي ويحمل كحد أدنى درجة البكالوريوس يف 
الفقه المقارن، أو االقتصاد اإلسالمي من أحد الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم وأن يكون من ذوي االلمام بالتعامالت المالية وأن يكون من 
المعروفين باالستقامة واألمانة والنزاهة وأن يكون ممن له خبرة يف أحد المجاالت التي تسهم يف التأهيل العلمي الشرعي لمدة ال تقل عن ثالث سنوات.

وتتلخص مهام الهيئة الشرعية فيما يلي:

النظر يف جميع معامالت الشركة بما يف ذلك إنشاء الشركات التابعة وأنشطتها، والدخول يف شراكات مع الغير، والرقابة الشرعية عىل أداء – 
الشركة.

النظر يف العقود واالتفاقيات والنماذج والمستندات والوثائق ونحوها وإصدار ما يلزم بشأنها.– 

وضع الضوابط والمعايير الشرعية ألنشطة الشركة.– 

اإلسهام يف ابتكار وتطوير المنتجات عىل ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية.– 

إقرار معايير أمانة الهيئة الشرعية ومعايير الرقابة الشرعية.– 

دراسة تقارير األداء الشرعي وإصدار ما يلزم بشأنها.– 

وضع الضوابط الشرعية للمبالغ الواردة من غرامات التأخير، واإلشراف عىل صرفها.– 

التوجيه بعقد اللقاءات العلمية والندوات التوعوية يف الموضوعات ذات العالقة بالجانب الشرعي ألعمال الشركة.– 

المراجعة الشرعية للقوائم المالية للشركة قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة.– 

التأكد من حساب الزكاة عىل الوجه الشرعي.– 

إصدار التقرير السنوي عن األداء الشرعي للشركة موجه لمجلس اإلدارة، واإلجابة عما قد يرد من أسئلة بشأنه.– 

تقويم األداء وااللتزام اإلداري لألمانة.– 

الموافقة عىل تعيين األمين العام للهيئة الشرعية.– 

وتتكون الهيئة الشرعية من األعضاء التالية أسمائهم:

الجدول )73(: أعضاء الهيئة الشرعية

المنصباالسم

الرئيسالدكتور/ عبدالستار أبو غدة

نائب الرئيسالدكتور/ محمد بن علي القري

عضوالدكتور/ يوسف الشبيلي

المصدر: الشركة.
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فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء الهيئة الشرعية:

الدكتور/ عبدالستار أبو غدةاالسم

78 سنةالعمر

سوريالجنسية

رئيس الهيئة الشرعيةالمنصب الحالي

ليسانس يف الشرعية – جامعة دمشق 1964م– المؤهالت العلمية

ليسانس يف الحقوق – جامعة دمشق 1965م– 

ماجستير يف الشرعية – جامعة األزهر 1966م– 

ماجستير يف علوم الحديث – جامعة األزهر 1967م– 

دكتوراه يف الشريعة )الفقه المقارن( – جامعة األزهر 1975م– 

تدريس أصول الفقه – معهد إمام الدعوة بالرياض 1966م– الخبرات العملية

باحث ثم خبير ومقرر الموسوعة الفقهية – وزارة األوقاف بالكويت 1967-1990م– 

تدريس الفقه والحديث – معهد الديني بالكويت 1974-1976م– 

تدريس مقررات جامعية -كلية الشريعة وكلية الحقوق بالكويت 1983-1986م– 

أستاذ زائر – مركز صالح كامل للدراسات اإلقتصادية اإلسالمية بجامعة األزهر 1990-1991م– 

مستشار شرعي ومدير إدارة تطوير األدوات المالية والبحوث الشرعية – مجموعة دله البركة 1991-1992م– 

أمين عام الهيئة الشرعية - مجموعة دله البركة 1992م– المناصب األخرى

عضو مجمع الفقه اإلسالمي بجده– 

خبير بمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة– 

عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة منذ تكوينها– 

عضو مجلس المعايير المحاسبية، وعضو المجلس الشرعي – هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية– 

الدكتور/ محمد بن علي القرياالسم

69العمر

سعوديالجنسية

نائب رئيس الهيئة الشرعيةالمنصب الحالي

الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا يف الواليات المتحدة األمريكية، عام 1984م– المؤهالت العلمية

الماجستير يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا يف الواليات المتحدة األمريكية، عام 1981م– 

البكالوريوس يف اإلقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز يف المملكة العربية السعودية، عام 1975م– 

خبير يف المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي من تاريخ 1985م– الخبرات العملية

مدير مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي يف جامعة الملك عبدالعزيز من تاريخ 2000م وحتى تاريخ 2008م– 

أستاذ االقتصاد اإلسالمي يف جامعة الملك عبدالعزيز بجدة من تاريخ 1975م حتى التقاعد يف عام 2008م– 

عضو يف المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي( من تاريخ 2000م– المناصب األخرى

خبير يف المجمع الفقهي اإلسالمي – منظمة التعاون اإلسالمي من تاريخ 2005م– 

عضو اللجنة العلمية يف المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجده من تاريخ 1990م وحتى تاريخ 1997م– 

عضو الهيئة الشرعية لمؤشر دو جونز لألسهم اإلسالمية )نيويورك( من تاريخ 1998م– 

عضو هيئة تحرير مجلة "الدراسات االقتصادية اإلسالمية" التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية من تاريخ 1990م– 

عضو ورئيس يف مجموعة من مجالس وهيئات شرعية للمؤسسات المالية عىل مستوى العالم من تاريخ 1998م– 

الدكتور/ يوسف بن عبدالله الشبيلياالسم

48العمر

سعوديالجنسية

عضو الهيئة الشرعيةالمنصب الحالي

دكتوراه يف الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل عام 2001م– المؤهالت العلمية

الماجستير يف الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل عام 1997م– 

بكالوريوس شريعة وأصول الدين بتقدير ممتاز من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 1994م– 

عضو المجلس االستشاري لمركز التميز البحثي يف فقه القضايا المعاصرة من تاريخ 2010م وحتى تاريخ 2011م– الخبرات العملية

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للوالية عىل أموال القاصرين ومن يف حكمهم من تاريخ 2012م وحتى تاريخ 2016م– 

عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للمصرفية اإلسالمية من تاريخ 2014م وحتى تاريخ 2018م– 

عضو الجمعية الفقهية السعودية من تاريخ 2005م– 

عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية من تاريخ 2009م– 

أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء من تاريخ 1997مالمناصب األخرى
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حوكمة الشركات  519
بتاريخ  العامة  الجمعية  قبل  من  داخلية  حوكمة  الئحة  الشركة  اعتمدت  حيث  الشركة.  لحوكمة  عالية  معايير  تبني  يف  الشركة  سياسة  تتمثل 
بعد  فيما  إليها  )ويشار  منه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  ومسؤوليات  وأعمال،  عضوية،  تنظم  أخرى  لوائح  إىل  باإلضافة  هذا  2018/12/18م. 
الهيئة  أصدرت  وقد  الهيئة.  عن  الصادرة  الشركات  بالئحة حوكمة  االلتزام  يتم  بأنه سوف  اإلدارة  أعضاء مجلس  ويقر  الداخلي"(.  الحوكمة  "نظام  بـ 
بتاريخ )1438/05/16هـ( الموافق )2017/02/13م( الئحة حوكمة الشركات والمعدلة بتاريخ 1440/9/15هـ )الموافق 2019/5/20م( تبين الئحة 
حوكمة الشركات القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركة لضمان االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين 

وأصحاب المصالح. وُتَعد أحكام الئحة حوكمة الشركات إلزامية، باستثناء األحكام التي يشار فيها إىل أنها استرشادية.

كما يقر المجلس التزامه باألنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد ذات العالقة ويقر المجلس انه سوف يتم اإللتزام بالئحة حوكمة الشركات 
حقوق  حماية  تكفل  التي  الشركات  لحوكمة  والممارسات  المعايير  أفضل  إرساء  إىل  واللوائح  األنظمة  تلك  وتهدف  اإلدراج.  بعد  الهيئه  عن  الصادر 

المساهمين وأصحاب المصالح.

تلتزم الشركة كما يف تاريخ هذه النشرة باألحكام اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات، باستثناء األحكام التالية:

الفقرة )أ( من المادة الثامنة )تعلن الشركة يف الموقع اإللكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو توجي – 
الدعوة النعقاد الجمعية العامة، عىل أن تتضمن تلك المعلومات وصفًا لخبرات المرشحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم 

السابقة والحالية، وعىل الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات يف مركزها الرئيس وموقعها اإللكتروني(

فقرة )د( من المادة الثالثه عشر )يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين يومًا – 
ع يف المنطقة التي يكون فيها  عىل األقل، وُتنشر الدعوة يف الموقع اإللكتروني للسوق والموقع اإللكتروني للشركة وفي صحيفة يومية توزَّ
مركز الشركة الرئيس. وباإلضافة إىل ذلك، يجوز للشركة توجي الدعوة النعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل 

التقنية الحديثة.(

الفقرة )ج( من المادة الرابعة عشر )يجب أن يتاح للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق – عند نشر – 
اإلدارة  العامة، وبخاصة تقرير مجلس  الجمعية  أعمال –  ببنود جدول  المتعلقة  المعلومات  الحصول عىل  العامة  الجمعية  الدعوة النعقاد 
تلك  تحديث  الشركة  وعىل  بشأنها.  مدروس  قرار  اتخاذ  من  لتمكينهم  وذلك  المراجعة؛  لجنة  وتقرير  المالية  والقوائم  الحسابات  ومراجع 

المعلومات يف حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.(

الفقرة )د( من المادة الخامسة عشر )يجب تمكين المساهمين من االطالع عىل محضر اجتماع الجمعية العامة، ويتعين عىل الشركة تزويد – 
الهيئة بنسخة من خالل عشرة أيام من تاريخ عقد االجتماع.(

الفقرة )ه( من المادة الخامسة عشر )عىل الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة – – بنتائج – 
الجمعية العامة فور انتهائها(

الفقرة )د( من المادة السابعة عشر )عىل الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل – 
من تاريخ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم - أيهما أقرب - وأي تغييرات تطرأ عىل عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ 

حدوث التغييرات.(

الفقرة )ب( من المادة التاسعة عشر )عند انتهاء عضوية عضو يف مجلس اإلدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، عىل الشركة أن تشعر الهيئة – 
والسوق فورًا مع بيان األسباب التي دعت إىل ذلك.(

الفقرة )ج( من المادة التاسعة عشر )إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لدي ملحوظات عىل أداء الشركة، فعلي تقديم بيان مكتوب بها – 
إىل رئيس مجلس اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان عىل أعضاء مجلس اإلدارة.(

الفقرة )3( من المادة الثانية والعشرون )إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية يف مجلس اإلدارة - بما ال يتعارض – 
مع األحكام اإللزامية يف هذه الالئحة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها(.

الفقرة )ه( من المادة الحادية وأربعون )يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول عىل تقييم جهة خارجية مختصة ألدائ كل ثالث – 
سنوات.(

الفقرة )و( من المادة الحادية وأربعون )يجري أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييمًا دوريًا ألداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات – 
د جوانب القوة والضعف واقتراح  نظر األعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض– عىل أن تحدَّ

معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة(

الفقرة )6( من المادة الثالثة واألربعون )إجراءات واضحة عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة، عىل أن يشمل ذلك إبالغ الهيئة – 
والجمهور من دون أي تأخير بذلك التعاقد أو التعامل، إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساويًا أو يزيد عىل %1 من إجمالي إيرادات الشركة 

وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.(

الفقرة )ب( من المادة الستون )تصدر الجمعية العامة للشركة - بناًء عىل اقتراح من مجلس اإلدارة - الئحة عمل لجنة المكافآت، عىل أن – 
تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم(

واإلدارة –  المجلس  عن  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  أعضاء مجلس  لمكافآت  )إعداد سياسة واضحة  والستون  الحادية  المادة  )1( من  الفقرة 
التنفيذية، ورفعها إىل مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة، عىل أن يراعى يف تلك السياسة اتباع معايير ترتبط 

باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها(
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المادة الثامنة والستون )عىل الشركة نشر إعالن الترشح يف الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى – 
تحددها الهيئة؛ وذلك لدعوة األشخاص الراغبين يف الترشح لعضوية مجلس اإلدارة، عىل أن يظل باب الترشح مفتوحًا مدة شهر عىل األقل 

من تاريخ اإلعالن.(

يتبعها أصحاب –  إجراءات  أو  يلزم من سياسات  ما  - وضع  المراجعة  لجنة  اقتراح  بناًء عىل   - اإلدارة  والثمانون )عىل مجلس  الرابعة  المادة 
المصالح يف تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة،

المؤثرة يف أعمال الشركة( ال  العوامل  المالية األخيرة، وجميع  المادة التسعون )يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة عرضًا لعمليات خالل السنة 
تلتزم الشركة حاليًا باألحكام المذكورة أعاله من الئحة حوكمة الشركات نظرًا لكون الشركة شركة مساهمة مقفلة وأسهم الشركة غير مدرجة بعد 
يف السوق. ويتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بتلك األحكام فور إصدار موافقة الهيئة عىل إدراج أسهمها يف السوق ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن 
الشركة حاليًا ملتزمة بجميع األحكام األخرى الواردة يف الئحة حوكمة الشركات واألحكام الواردة يف نظام الشركات. علمًا بأن الشركة لم تقم حتى اآلن 
بتعديل النظام األساسي - وما سيتبعه من تعديالت عىل الئحة الحوكمة الداخلية للشركة - ليتوافق مع التعديالت األخيرة لالئحة حوكمة الشركات 
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بتعديل النظام األساس يف أول جمعية عامة غير عادية بعد الطرح. كما يقر أعضاء 

مجلس اإلدارة باإلضافة إىل ذلك بااللتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بأحكام الئحة حوكمة الشركات.

ويوضح نظام الحوكمة الداخلي معايير حوكمة الشركة وطريقة عمل كل جزء من أجزائه لخلق منظومة حوكمة متكاملة والتي تشمل ما يلي:

حقوق المساهمين.– 

مجلس اإلدارة بما يف ذلك ما يتعلق بتشكيله وعضويته واجتماعاته وطريقة اتخاذ قراراته ومهامه وصالحياته ومكافآت أعضائه.– 

لجان مجلس اإلدارة.– 

اإلدارة التنفيذية واللجان اإلدارية.– 

إدارة المخاطر وااللتزام.– 

الرقابة والمراجعة الداخلية.– 

سياسة تعارض المصالح.– 

اإلفصاح والشفافية.– 

قبل  من  عليها  والموافقة  التصويت  تم  والتي  الهيئة  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة  مع  يتماشى  بما  الداخلية  الحوكمه  الئحة  تحديث  وتم 
المساهمين يف إجتماع الجمعية العمومية يف تاريخ 2019/05/21م.

ولدى الشركة أربع لجان منبثقة من مجلس اإلدارة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر ولجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات، وتقوم هذه 
اللجان باستعراض عمليات الشركة يف إطار مجاالت خبرتها وتقديم تقارير بالنتائج واالقتراحات إىل مجلس اإلدارة )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة 

القسم رقم )5-8( )"لجان مجلس اإلدارة والهيئة الشرعية ومسؤولياتها"(.

كما أن الشركة لديها لجان إدارية تقوم بدعم عملياتها يف شأن أعمال محددة تتطلب تعاون إدارات مختلفة واختصاصات محددة وهي كما يلي:

لجنة اإلدارة التنفيذية– 

لجنة قياس األداء– 

لجنة األصول والخصوم.– 

اللجنة العليا لالئتمان– 

اللجنة العليا للمخاطر.– 

لجنة األمن السيبراني– 

لجنة الخسائر االئتمانية المتوقعة– 

لجنة تقنية المعلومات– 

ويهدف نظام الحوكمة الداخلي إىل تحسين وتنظيم ودعم الحوكمة الرشيدة بالشركة وإرساء درجة عالية من الشفافية وااللتزام باألنظمة واللوائح 
ذات الصلة.

فيها لعضو  والتي يكون  الشركة  المبرمة مع  والمعامالت  العقود  العالقة"( ملخصًا عن  األطراف ذوي  )"اتفاقيات مع   )10-5-12( رقم  ويقدم قسم 
"أعمال أعضاء مجلس اإلدارة   )74( )12-5-10( والجدول  القسم رقم  أو غير مباشرة. باستثناء ما هو موضح يف  مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة 
المنافسة للشركة" فان أعضاء مجلس إدارة الشركة لم يكونوا جزءًا من أي نشاط منافس ألنشطة الشركة كما يف تاريخ هذه النشرة. وفيما يلي أسماء 

وأعمال أعضاء مجلس اإلدارة الذي يكون لهم أعمال منافسة للشركة وتم أخذ موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 2018/12/18م.
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الجدول )74(: أعمال أعضاء مجلس اإلدارة المنافسة للشركة

معلومات إضافيةالنشاط المنافساسم العضو

تمويل الشركات واألفراد، تمويل عقاري فيصل بن عبدالله العمران1
لألفراد والشركات، بيع محافظ تمويل 

عقاري

العضو موظف لدى البنك السعودي لالستثمار ويتمثل نشاط البنك يف تقديم الخدمات 
البنكية بما يف ذلك قبول الودائع وتقديم خدمات التمويل لعمالئها من خالل أفرعها يف 

مدن المملكة العربية السعودية.

تمويل الشركات واألفراد، تمويل عقاري ماجد عبدالغني فقيه2
لألفراد والشركات، بيع محافظ تمويل 

عقاري

العضو موظف لدى البنك السعودي لالستثمار ويتمثل نشاط البنك يف تقديم الخدمات 
البنكية بما يف ذلك قبول الودائع وتقديم خدمات التمويل لعمالئها من خالل أفرعها يف 

مدن المملكة العربية السعودية.

باألنشطة التمويلية )تضمن تمويل عادل حسين علي أحمد3
عقاري( واإلستثمارية مثل اإلجارة 
والمرابحة والمضاربة والمشاركة.

العضو موظف لدى شركة أمالك وهي شركة مساهمة عامة يف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وتقوم بصورة رئيسية باألنشطة التمويلية )تضمن تمويل عقاري( 
واإلستثمارية مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والمشاركة. تمتلك شركة أمالك ما 

نسبته %26.2 من شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

الموظفون  5110
تتبنى الشركة سياسة توظيف تهدف إىل استقطاب أفضل المهارات للعمل لديها واالحتفاظ بهم من خالل سياسات واضحة تغطي جميع جوانب إدارة 
الموارد البشرية بما يف ذلك مواعيد العمل والرعاية الصحية ومزايا التأمين االجتماعي والراتب والبدالت األخرى وبرنامج للمكافآت تنافسي يشمل منح 

الموظفين المميزين أسهم يف الشركة.

عدد الموظفين 511011
أي  للتطوير  أمالك  لدى شركة  يوجد  ال  بينما  مواطنين سعوديين(،   113 )منهم  130موظفًا  الشركة  موظفي  عدد  بلغ  2019م،  يونيو   30 كما يف 

موظفين. وتحدد الجداول التالية توزيع موظفي الشركة حسب إدارات العمل ونسبة التوطين.

الجدول )75(: عدد الموظفين يف الشركة حسب قطاع العمل كما يف 31 ديسمبر و2016م و2017م و2018م و30 يونيو 2019م

القطاع/اإلدارة

30 يونيو 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2016م

سعودي
غير 

سعودي
سعودياإلجمالي

غير 
سعودي

سعودياإلجمالي
غير 

سعودي
سعودياإلجمالي

غير 
سعودي

اإلجمالي

مجموعة االستراتيجية 
والتسويق

505516505606

12214152171321514418قطاع الشركات

23326233263723943245قطاع األفراد

112011011000قطاع االستثمار

13215132151221412315مجموعة االئتمان والمخاطر

مجموعة المالية والعمليات 
وتقنية المعلومات

12517164201642017421

مجموعة الموارد البشرية 
واإلدارية

8198198199110

مجموعة الحوكمة والشؤون 
القانونية

202404404404

إدارة االلتزام ومكافحة 
غسل األموال

202303404404

224123022123إدارة المراجعة الداخلية

مكتب العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي

325325314314

831810191181091021511711317130المجموع

المصدر: الشركة. مالحظة: ال تشمل موظفي المصادر الخارجية.
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يونيو  و30  و2018م  و2017م  2016م  ديسمبر   31 كما يف  التوطين  من  المحققة  المئوية  والنسب  الشركة  عدد موظفي  التالي  الجدول  يعرض 
2019م:

الجدول )76(: عدد موظفي الشركة والنسب المئوية المحققة من التوطين كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م و30 يونيو 2019م

30 يونيو 2019م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2016م

دي
عو

س

دي
عو

س
ير 

غ

لي
ما

إلج
ا

ة 
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ة/
سب
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ين

ط
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تو

ال

دي
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دي
عو

س
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س
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ة 
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ة/
سب

ن
ين

ط
تو

ال

831810182.2%911810983.5%1021511787.2%1131713086.9%

المصدر: الشركة.

بلغ عدد موظفي الشركة 101 موظف كما يف تاريخ 31 ديسمبر 2016م، ثم ارتفع بنسبة %7.9 ليصل إىل 109 موظف كما يف 31 ديسمبر 2017م، 
ثم ارتفع بنسبة %7.3 ليصل إىل 117 موظف كما يف 31 ديسمبر 2018م ثم ارتفعت بنسبة %11.1 ليصل إىل 130 موظف كما يف 30 يونيو 

2019م.

التوطين 511012
تم اعتماد برنامج التوطين "نطاقات" بموجب قرار وزير العمل رقم 4040 بتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 2011/9/10م( القائم عىل قرار مجلس 
2011/9/10م(.  )الموافق  1432/10/12هـ  من  اعتبارًا  تطبيقه  بدأ  والذي  1994/10/27م(،  )الموافق  1415/5/21هـ  بتاريخ   50 رقم  الوزراء 
والهدف من إطالق وزارة العمل لبرنامج "نطاقات" هو تقديم حوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي 
مؤسسة عىل أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر )المقسم إىل ثالث فئات، األخضر المنخفض والمتوسط والمرتفع( واألصفر واألحمر. 
وتعتبر المنشآت التي تصنف ضمن النطاقين البالتيني واألخضر ملتزمة بمتطلبات التوطين وتحصل عىل بعض االمتيازات المحددة، مثل تمكينهم من 
الحصول عىل تأشيرات العمل للموظفين األجانب وتجديدها أو تمكينهم من تغيير مهنة الموظفين األجانب )باستثناء المهن المخصصة فقط للمواطنين 
السعوديين(، وأما المنشآت التي تصنف ضمن النطاقين األصفر أو األحمر )اعتمادا عىل مدى التزام هذه المؤسسات(، فتعتبر غير ملتزمة بمتطلبات 
التوطين ومعرضة لفرض بعض اإلجراءات العقابية ضدها، مثل الحد من قدرتها عىل تجديد تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو عدم تمكينها تمامًا 

من الحصول عىل تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو تجديدها.

وتقع الشركة ضمن النطاق البالتيني، ولإلطالع عىل تصنيف نطاقات الشركة، يرجى الرجوع إىل الجدول )]76[( أعاله )"عدد موظفي الشركة والنسب 
المئوية المحققة من التوطين كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م"(.

األقسام اإلدارية للشركة  5111
فيما يلي تفاصيل عن األقسام اإلدارية للشركة:

مجموعة االستراتيجية والتسويق 511111
يتلخص دور مجموعة االستراتيجية والتسويق فيما يلي:

دعم ومساندة جميع القطاعات من خالل تحديد أهداف الشركة وكل قطاع عىل المدى البعيد والقريب، وبناء خطط العمل المثىل لتحقيق – 
تلك األهداف.

مراجعة السياسات واإلجراءات المتبعة يف الشركة وإعادة هيكلتها وربطها باستراتيجيات وخطط عمل الشركة.– 

تعديل وتطوير المنتجات القائمة حاليًا لدى الشركة، وإنشاء منتجات جديدة تتناسب مع وضع سوق التمويل العقاري والفئات والشرائح – 
المستهدفة.

مساهمة قطاع التسويق يف دعم األعمال بفرص البيع المناسبة من خالل الحمالت التسويقية.– 

قطاع الشركات 511112
يتمثل دور قطاع الشركات فيما يلي:

وتستهدف –  الشركة  الشرعية يف  اللجنة  واعتماد  مراجعة  الشريعة من خالل  أحكام  مع  تتوافق  التي  التمويلية  والمنتجات  الحلول  تقديم 
متطلبات العمالء من الشركات والمستثمرين.

إقامة عالقات طويلة األمد مع العمالء.– 
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قطاع األفراد 511113
يتلخص دور قطاع األفراد فيما يلي:

تلبية احتياجات العمالء من شريحة األفراد عن طريق تقديم الحلول التمويلية المتناسبة مع مستوى الدخل مع األخذ بعين االعتبار الظروف – 
واألحوال المعيشية المحيطة بهم بشكل عام.

تقديم مجموعة من الخدمات المضافة لقطاع األفراد مثل نظام االستعالم والذي يوفر خدمة االستعالم لألفراد عىل مدار الساعة.– 

المشاركة يف المشاريع المطروحة بواسطة وزارة اإلسكان وذلك من أجل تنويع المحفظة التمويلية للشركة واإلسهام يف المشاريع السكنية – 
المدعومة.

قطاع االستثمار 511114
المطورين  من  مجموعة  مع  متعددة  شراكات  خالل  من  السكنية  العقارية  المشروعات  من  عدد  يف  باستثمارات  الشركة  يف  االستثمار  قطاع  يقوم 
النقد يف عام  الممنوح من مؤسسة  العقاري والترخيص  التمويل  العالقة وتماشيًا مع أحكام نظام  السعوديين. وتوافقًا مع األنظمة ذات  العقاريين 
2014م، فقد راعت الشركة وقف االستثمارات الرأسمالية يف المشاريع العقارية، ويتم العمل حاليًا عىل االنتهاء من هذه المشاريع والمتوقع أن يتم 

التخارج من المشاريع بنهاية عام 2020م.

مجموعة االئتمان والمخاطر 511115
تتلخص أعمال مجموعة االئتمان والمخاطر فيما يلي:

إدارة مخاطر االئتمان للشركات واألفراد وما يتعلق به من أنشطة كأرشفة العقود والتحصيل من العمالء.– 

التأكد من جودة المحفظة االئتمانية ووضع آلية لتحديد وقياس وتصحيح المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.– 

وامن –  والسيولة  السمعة  ومخاطر  والقانونية  والسوقية  التشغيلية  المخاطر  إدارة  يتضمن  متكامل  إطار  ضمن  المخاطر  مع  التعامل 
المعلومات.

مجموعة المالية والعمليات وتقنية المعلومات 511116
يتمثل دور مجموعة المالية والعمليات وتقنية المعلومات فيما يلي:

مطابقة وتنفيذ اإلجراءات المالية للشركة واتخاذ قرارات التمويل وعمليات التحوط وإدارة النقد.– 

مساندة العمليات المتعلقة بتسجيل وإدارة ورقابة معلومات العمالء الحاليين والمتوقعين للشركة.– 

تنفيذ خدمات ما بعد البيع والتي تشمل تحليل ومراجعة وتحديث البيانات الخاصة بالعمالء وبيانات التمويل.– 

من –  الشركة  احتياجات  ومواكبة  العمالء،  معلومات  حماية  معايير  وتوفير  بالتقيد  االلتزام  مع  الشركة  أنظمة  بتحديث  المستمر  التطوير 
التقارير والمعلومات الالزمة لتسيير أعمالها.

إعداد القوائم المالية والتقارير اإلدارية واإلشرافية.– 

مجموعة الموارد البشرية واإلدارية 511117
تتلخص مهام مجموعة الموارد البشرية واإلدارية فيما يلي:

وضع خطط استراتيجية وتشغيلية الستقطاب الكفاءات السعودية المناسبة وتطويرها والمحافظة عليها.– 

تقديم الدعم والمساندة اإلدارية لكافة قطاعات الشركة.– 

تنفيذ برامج ومشاريع تطويرية تتعلق بتطوير المهارات الفنية والقيادية وتحفيز الموظفين لتحقيق أعىل النتائج.– 

الحرص عىل تحقيق نسب السعودة يف جميع قطاعات الشركة.– 

عمل المبادرات الالزمة لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الرضا الوظيفي.– 

مجموعة الحوكمة والشؤون القانونية 511118
تتلخص أعمال مجموعة الحوكمة والشؤون القانونية فيما يلي:

تأطير الحوكمة يف الشركة بما يتماشى مع أحكام نظام الشركات، وأنظمة ولوائح التمويل، وما يصدر من مؤسسة النقد من تعاميم ولوائح – 
وضوابط، كما ستعنى بتطبيق أنظمة ولوائح الهيئة )بعد طرح وإدراج أسهم الشركة يف تداول(.

تقديم االستشارات القانونية الالزمة لجميع أقسام وإدارات الشركة بحسب طبيعة األعمال اليومية.– 

إدارة القضايا المسندة إليها ومتابعتها وتمثيل الشركة أمام الجهات القضائية.– 

الشركة –  معامالت  دراسة  خالل  من  وذلك  أعمالها  وأداء  أهدافها  تحقيق  يف  الشرعية  الهيئة  أمانة  لدعم  واإلدارية  الفنية  األعمال  تقديم 
وأنشطتها دراسة شاملة، وتجهيزها للعرض عىل الهيئة الشرعية إلصدار ما يلزم بشأنها ومتابعة التنفيذ وااللتزام بذلك.
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إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال 511119
تتلخص أعمال إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال فيما يلي:

متابعة كل ما يستجد من أنظمة أو تعديالت تطرأ عليها وترجمة تلك التغيرات والمستجدات عىل السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة – 
األموال  غسل  األخص  وعىل  المالية  الجرائم  مكافحة  شأن  يف  التشريعية  الجهات  من  الصادرة  والقوانين  باألنظمة  التام  االلتزام  لضمان 

وتمويل اإلرهاب.

العمليات –  إىل  باإلضافة  الشركة  تواجه  التي  األموال  غسل  ومكافحة  بااللتزام  المتعلقة  المخاطر  وتقييم  باألنظمة  االلتزام  تقارير  إعداد 
واإلجراءات القائمة واقتراح أي تعديالت أو تغيرات عليها.

تقديم دورات تدريبية لموظفي الشركة تغطي مناحي االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.– 

مراجعة مؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتحديثها وتعميمها عىل موظفي الشركة للعمل بموجبها.– 

إدارة المراجعة الداخلية 5111110
تتمثل أعمال إدارة المراجعة الداخلية فيما يلي:

مراجعة أعمال وإجراءات الشركة وتقييم مدى توافقها مع السياسات والضوابط واإلجراءات الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة واللجان – 
المنبثقة منه وتقييم مدى توافقها مع األنظمة المعمول بها يف الشركة.

تنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة لتقييم وتحسين فعالية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة بما يضمن أن تكون متوافقة مع – 
أفضل الممارسات والمعايير.

رفع تقارير ربع سنوية للجنة المراجعة تتضمن المالحظات ونقاط الضعف الخاصة بتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية.– 

دراسة التأثيرات المحتملة لنقاط الضعف بتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية عىل إجراءات العمل والمعامالت الخاصة بالشركة.– 

وضع اآلليات المناسبة للتعامل مع مالحظات المراجعة الداخلية وذلك لتقييم وتحسين عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر.– 

لجنة َضريبة القيمة المضافة )لجنة إدارية مؤقتة( 5111111
بموجب خطاب من الرئيس التنفيذي بتاريخ 1439/04/17هـ )الموافق 2018/01/04م( قام الرئيس التنفيذي بتكوين لجنة للبت يف معامالت ضريبة 

القيمة المضافة غير واضحة التطبيق. تكونت اللجنة من األعضاء التالية أسمائهم:

عضوية اللجنةالمسمى الوظيفياالسم

رئيسمدير تنفيذي المالية والعمليات وتقنية المعلوماتعلي الشعشاع

عضومدير قسم االستراتيجية والتسويقتركي الزهراني

عضومدير إدارة الشؤون القانونيةعلي الجربوع

عضومدير إدارة المالية والتخطيطعصام الردادي

عضومدير تطوير المنتجاتخالد السبيل

وتكون مهام اللجنة اتخاذ القرارات الالزمة عىل أي معامالت ضريبية غير واضحة التطبيق ووضع المبررات الالزمة لذلك ويتم دعوة اللجنة لالجتماع 
عند الحاجة من الرئيس أو أحد األعضاء وتكون القرارات بما يتوافق مع الئحة ضريبة القيمة المضافة وباألغلبية يف التصويت ويستمر عمل اللجنة 
)الموافق  1439/07/11هـ  بتاريخ   )CEO18_044( رقم  خطاب  بموجب  2018/12/31م  إىل  اللجنة  عمل  تمديد  وتم  2018/03/31م.  حتى 

2018/03/28م(.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة 16

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة  611

مقدمة 61111
تقدم مناقشة وتحليل اإلدارة التالية لشركة أمالك العالمية للتمويل العقاري "أمالك" أو "الشركة" مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي للشركة ووضعها 
المالي خالل األعوام المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م. تّم إعداد هذا القسم 
بناًء عىل القوائم المالية المعدة عىل أساس موحد لألعوام 2016م و2017م و2018م والتي أعدت من قبل مدققي حسابات الشركة إرنست ويونغ 
)للعام المالي 2016م(، وكي بي ام جي الفوزان وشركاه )محاسبين قانونيين( )لألعوام المالية 2017م و2018م( وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية، لصالح شركة أمالك باإلضافة إىل اإليضاحات المرفقة بها.

ال تمتلك شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه أو شركة إرنست ويونغ )كونهما جزًءا من الفريق المكلف بالعمل لصالح شركة أمالك( أو شركاتهما 
التابعة أو أي من أقارب موظفيهما أي مساهمة أو حصة من أي نوع يف شركة أمالك من شأنها أن تنال من استقالليتهما. كما يف تاريخ هذه النشرة، 
قدمت شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه وشركة إرنست ويونغ موافقتهما الكتابية عىل اإلشارة يف هذه النشرة إىل دورهما بصفتهما مراجعين 

لحسابات شركة أمالك للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر2016م و2017م و2018م ولم يعدال عن هذه الموافقة.

قد يشتمل هذا الجزء عىل بيانات ذات طبيعة مستقبلية مرتبطة بإمكانيات الشركة المستقبلية استنادًا إىل خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية فيما 
يتعلق بنمو الشركة ونتائج عملياتها وأوضاعها المالية وقد تنطوي عىل مخاطر وتوقعات غير مؤكدة. كما قد تختلف نتائج الشركة الفعلية جوهريًا عن 
تلك التوقعات وذلك نتيجة لعوامل ومخاطر وأحداث مستقبلية متعددة بما يف ذلك العوامل التي تمت مناقشتها يف هذا القسم من نشرة اإلصدار أو 
يف أماكن أخرى منها وخاصة تلك الواردة يف القسم رقم )2( "عوامل المخاطرة". ُيرجى العلم بأن األرقام الواردة بهذا القسم تم تقريبها إىل أقرب ألف 
ريال. ولهذا فإن مجموع تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول. وبالتالي تستند جميع النسب والمؤشرات والنفقات السنوية ومعدالت النمو 

السنوي المتراكمة إىل األرقام المقربة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية 61112
2016م و2017م و2018م الصادرة من قبل  المالية )"IFRS"( لألعوام  التقارير  الدولية إلعداد  المالية وفقَا للمعايير  القوائم  قامت الشركة بإعداد 
مجلس معايير المحاسبة الدولية عىل النحو المعتمد يف المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتصريحات الصادرة عن الهيئة السعودية 
للمحاسبيين القانونيين باإلضافة إىل اإليضاحات المرفقة بها. وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 71 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل 
والتي تتطلب من الشركة إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة 

عن الزكاة وضريبة الدخل.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة يف نشرة اإلصدار الحالية مستخرجة دون تغييرات جوهرية عليها من القوائم المالية لألعوام 
و2016م و2017م و2018م والمعدة عىل أساس موحد. كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بإعداد القوائم المالية الخاصة بالشركة وفقًا للمعايير الدولية 
2016م و2017م  الدخل لألعوام  الزكاة وضريبة  للمحاسبة عن  السعودي  العربي  النقد  المعدلة من قبل مؤسسة   )"IFRS"( المالية  التقارير  إلعداد 
و2018م الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 71 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل 
الصادرة من مؤسسة النقد والتي تتطلب من الشركة إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة من قبل مؤسسة النقد 

العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أيًضا بأن لدى الشركة منفردة أو بالمشاركة مع شركتها التابعة رأس مال عامل يكفي لمدة 12 شهًرا من تاريخ إصدار هذه 
النشرة.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري يف الوضع المالي والتجاري للشركة أو شركتها التابعة خالل السنوات الثالثة السابقة 
مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إىل نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى 

إعتماد نشرة اإلصدار.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ال تنوي إجراء أي تغيير جوهري يف طبيعة نشاطها.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه قد تم الكشف عن جميع الحقائق الجوهرية فيما يتعلق بالشركة وأدائها المالي يف هذه النشرة، وأنه ال توجد أي وقائع 
أخرى قد يؤدي إغفالها إىل أن تكون أي بيانات يف هذه النشرة مضللة.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أن عمليات الشركة لم تتوقف بطريقة يمكن أن تؤثر أو تكون قد أثرت تأثيرًا ملحوظًا يف الوضع المالي خالل ال )12( شهرًا 
األخيرة.

أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي خالل  التابعة لها لم تقدم أي عموالت أو خصومات  ويقر أيضًا أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة وشركتها 
السنوات الثالثة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
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ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة ال يخضع ألي عقد من عقود الخيار.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قامت بعرض تفاصيل شاملة يف هذا القسم عن أّي التزامات محتملة )لمزيد من المعلومات راجع القسم )7-6( 
من هذه النشرة وقامت باحتساب وتسجيل مخصص لها كما هو مفسر تبعًا يف هذه المناقشة. ويؤكد المجلس أنه تم اعتماد برنامج من الجمعية 

العامة يتعلق بمنح بعض الموظفين أسهم كمكافآت أداء وفق إجراءات وشروط البرنامج الموضح يف هذه النشرة.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أن ممتلكات الشركة وشركتها التابعة ليست خاضعة ألية رهونات أو حقوق أو أعباء اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قامت بعرض تفاصيل شاملة يف هذا القسم عن جميع األصول الثابتة واالستثمارات بما يف ذلك األوراق المالية 
التعاقدية وغيرها من األصول التي تكون قيمتها معرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها )ويستثنى من هذه األصول محافظ التمويل المخصصة 

لتغطية التمويل من البنوك(.

يقر مجلس اإلدارة بعدم وجود لدى الشركة أدوات دين صادرة أو قائمة أو موافق عليها ولم يتم إصدارها أو قروض ألجل أو قروض مضمونة برهن أو 
غير مضمونة برهن باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم )12-5-1( )"اتفاقيات التمويل العقاري"(.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد 61113
تم إعداد القوائم المالية للشركة:

وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل الذي يتطلب أ- 
تطبيق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ما عدا تطبيق معيار المحاسبة الدولي )12( – 
"ضرائب الدخل" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )21( – "الرسوم" حتى اآلن حيث أنها تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل.

وتماشًيا مع أحكام نظام الشركات المعمول به يف المملكة العربية السعودية والنظام األساس للشركةب- 

أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية بموجب التكلفة التاريخية ما عدا قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو المتاحة للبيع 
والمشتقات.

عملة العرض والنشاط

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للشركة. ما لم يذكر خالف ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة 
بالريال السعودي ألقرب ألف ريال سعودي.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم المالية:

التغير يف السياسات المحاسبيةأ- 

تتماشى السياسات المحاسبية والمستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية السنوية للفترة.

تطبيق المعايير الجديدة

قامت الشركة اعتبارًا من 1 يناير 2018م بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 15 – اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء والمعيار الدولي للتقرير 
المالي 9 – األدوات المالية. نورد أدناه بياًنا باألثر المترتب عن تطبيق هذه المعايير:

المعيار الدولي للتقرير المالي 15 "اإليرادات من العقود مع العمالء"

صدر المعيار الدولي للتقرير المالي 15 يف مايو 2014م وهو يسري عىل الفترات السنوية التي تبدأ من 1 يناير 2018م أو بعده. ويحدد المعيار الدولي 
للتقرير المالي 15 نموذجًا شاماًل واحدًا للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء، وُيلغي االرشادات بشأن اإليرادات والتي صدرت 
يف السابق، والتي وجدت حاليًا عبر معايير وتفسيرات عديدة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي. هذا المعيار ينشئ نموذجا جديدا من خمس خطوات 
وينطبق عىل اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. ووفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 15، يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي بموجبه 

تتوقع المنشأة بأن يحق لها تحويل البضائع أو الخدمات للعميل. إن تطبيق هذا المعيار لم يكن له أي تأثير جوهري عىل القوائم المالية للشركة.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 9 – األدوات المالية

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 – األدوات المالية الذي صدر يف يوليو 2014م مع تاريخ تطبيق أولي يف 1 يناير 2018م. إن 
متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9 تمثل تغيرًا كبيرًا عن معيار المحاسبة الدولي 39 األدوات المالية: االثبات والقياس. ويقدم المعيار الجديد 

تغيرات أساسية عىل المحاسبة عن الموجودات المالية وبعض النواحي المحاسبية للمطلوبات المالية.

ووفقًا لما يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 9، فقد اختارت الشركة االستمرار يف تطبيق متطلبات محاسبة التغطية الواردة يف معيار المحاسبة 
الدولي 39.

وفيما يلي ملخصًا بالتغيرات األساسية التي طرأت عىل السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة والتي نتجت عن تطبيقها للمعيار الدولي للتقرير المالي 
.9

تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية

يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ثالث فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية وهي: المقاسة بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة من خالل 
إدارة  تتم  بموجبه  الذي  األعمال  نموذج  إىل  عام  بشكل  يستند  التصنيف  وهذا  الخسارة.  أو  الربح  من خالل  العادلة  وبالقيمة  اآلخر  الشامل  الدخل 
الموجودات المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية، عدا عن سندات األسهم والمشتقات. ويستبعد هذا المعيار الفئات الحالية التي وردت بمعيار المحاسبة 

الدولي 39 وهي: المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، والقروض والسلف والمتاحة للبيع.

يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي 9 بشكل كبير بالمتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي 39 بغرض تصنيف المطلوبات المالية. إال أنه وعىل 
الرغم من أن جميع التغيرات يف القيمة العادلة للمطلوبات المحددة ضمن خيار القيمة العادلة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39 تم إثباتها يف الربح أو 

الخسارة، يتم عرض التغيرات يف القيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 كما يلي:

إن مبلغ التغير يف القيمة العادلة الذي ُينسب إىل التغيرات يف المخاطر االئتمانية للمطلوبات يتم عرضه ضمن الدخل الشامل اآلخر.– 

إن المبلغ المتبقي من التغير يف القيمة العادلة يتم عرضه ضمن الربح أو الخسارة.– 

ولالستيضاح حول كيفية قيام الشركة بتصنيف المطلوبات والموجودات المالية وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، يرجى الرجوع إىل القسم المعني 
بالسياسات المحاسبية الهامة.

االنخفاض يف قيمة الموجودات المالية

يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 9 نموذج "الخسائر المتكبدة" يف معيار المحاسبة الدولي 39 بنموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة". يتطلب 
والموجودات  األخرى  والديون  القروض  لجميع  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مخصص  بتسجيل  القيام  الشركة  من   9 المالي  للتقرير  الدولي  المعيار 
المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع التزامات القرض وعقود الضمانات المالية )ان وجدت(. ويستند هذا المخصص 
إىل الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة باحتمالية التعثر يف السداد يف غضون االثني عشر شهرًا القادمة ما لم يكن هناك زيادة كبيرة يف المخاطر 
االئتمانية منذ نشأتها. وإذا استوفت الموجودات المالية تعريف القيمة االئتمانية المنخفضة المشتراة أو الناشئة، عندئِذ يستند المخصص إىل التغير يف 
الخسائر االئتمانية المتوقعة إىل عمر الموجودات. الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة هي موجودات مالية منخفضة 
القيمة االئتمانية عند اإلثبات األولي. يتم تسجيل الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة+ أو الناشئة بالقيمة العادلة عند اإلثبات األصلي 
ويتم بعد ذلك تسجيل إيرادات الفوائد عىل أساس معدل الفائدة الفعلي المعدل ائتمانيًا. يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة أو إلغاء إثباتها فقط 

إىل الحد الذي يحدث فيه تغير الحق يف الخسائر االئتمانية المتوقعة.

وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل أسبق من معيار المحاسبة الدولي 39. ولالستيضاح حول كيفية 
قيام الشركة بتطبيق متطلبات االنخفاض يف القيمة للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، يرجى الرجوع إىل القسم المعني بالسياسات المحاسبية الهامة.

تحديث  تم  المالية:  األدوات   7 المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار   ،39 الدولي  المحاسبة  9 ومعيار  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  بين  الفروقات  إلظهار 
اإلفصاحات واعتمدتها الشركة، مع المعيار الدولي للتقرير المالي 9، للسنة التي تبدأ يف 1 يناير 2018م. تشمل التغيرات إفصاحات التحول كما هي 

مبينة يف هذا اإليضاح، ومعلومات نوعية وكمية تفصيلية بشأن احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل االفتراضات والمدخالت المستخدمة.

وتظهر التسويات الناتجة عن المخصصات االفتتاحية إىل الختامية للخسائر االئتمانية المتوقعة يف هذه القوائم المالية. كما يتطلب المعيار الدولي 
للتقرير المالي 7 المزيد من اإلفصاحات التفصيلية لمحاسبة التحوط حتى للمنشآت التي اختارت االستمرار يف تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة 

يف معيار المحاسبة الدولي 39.

التحول

تم تطبيق التغيرات يف السياسات المحاسبية التي نتجت عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 بأثر رجعي، باستثناء ما هو مبين أدناه.

الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير  لم يتم تعديل فترات المقارنة. يتم إثبات الفرق يف القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية 
المالي 9 ضمن األرباح المبقاة واالحتياطيات كما يف 1 يناير 2018م. وعليه، فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة 2017م ال تعكس متطلبات المعيار 

الدولي للتقرير المالي 9.
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أجريت التقييمات أدناه عىل أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة يف تاريخ التطبيق األولي.– 

تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية. 11

تحديد بعض االستثمارات يف سندات األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة عىل أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 12

الموجودات المالية والمطلوبات المالية

تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية يف تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 11

يعرض الجدول أدناه فئات القياس األصلية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39 وفئات القياس الجديدة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 للموجودات 
المالية والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة كما يف 1 يناير 2018م:

الجدول )77(: الموجودات المالية والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة كما يف 1 يناير 2018م

)آالف الرياالت السعودية(
التصنيف وفقًا لمعيار 
المحاسبة الدولي 39

التصنيف الجديد وفقًا للمعيار 
الدولي للتقرير المالي 9

القيمة الدفترية األصلية وفقًا 
لمعيار المحاسبة الدولي 39

القيمة الدفترية الجديدة وفقًا 
للمعيار الدولي للتقرير المالي 9

الموجودات المالية

29,63429,634التكلفة المطفأةقروض وسلفنقد وما يف حكمه

بالقيمة العادلة من خالل متاحة للبيعاستثمارات يف أسهم
الدخل الشامل اآلخر

12,88712,887

260,749252,368التكلفة المطفأةقروض وسلفذمم مديني عقود مرابحة، صافي

2,744,4212,714,053* ال ينطبق* ال ينطبقعقود إجارة مستحقة، صافي

ذمم مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة، 
صافي

116,696117,639* ال ينطبق* ال ينطبق

9,8359,835التكلفة المطفأةقروض وسلفموجودات أخرى

3,174,2223,136,416

المطلوبات المالية

2,072,1752,072,175التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةقروض بنكية

21,63721,637التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةمصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

2,093,8122,093,812

* إن تصنيف هذه الموجودات المالية ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ويخضع لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 17. إال أن هذه الموجودات المالية تخضع لمتطلبات التوقف عن االثبات 
واالنخفاض يف القيمة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9.

مطابقة القيم الدفترية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39 مع القيم الدفترية وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 عند تطبيق المعيار الدولي  12
للتقرير المالي 9

يعرض الجدول أدناه مطابقة للقيم الدفترية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39 مع القيم الدفترية للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 عند التحول للمعيار 
الدولي للتقرير المالي 9 يف 1 يناير 2018م:

الجدول )78(: مقارنة القيم الدفترية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 كما يف 1 يناير 2018م

)آالف الرياالت السعودية(
القيمة الدفترية وفقًا لمعيار 
المحاسبة الدولي 39 كما يف 

31 ديسمبر 2017م
إعادة القياسإعادة التصنيف

القيمة الدفترية وفقًا للمعيار الدولي 
للتقرير المالي 9 كما يف 1 يناير 

2018م

الموجودات المالية

252,368)8,381(-260,749ذمم مديني عقود مرابحة

2,714,053)30,368(-2,744,421ذمم مديني عقود إجارة

943117,639-116,696ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة يف الذمة

-)12,887(12,887استثمار متاح للبيع

12,887-12,887-استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3,096,947)37,806(-3,134,753إجمالي الموجودات المالية

لم يكن هناك أي إعادة تصنيف أو إعادة قياس بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية المذكورة أعاله للشركة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير 
المالي 9 كما يف 1 يناير 2018م.
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األثر عىل األرباح المبقاة واالحتياطيات 13

الجدول )79(: األثر عىل األرباح المبقاة واالحتياطيات

األرباح المبقاة)آالف الرياالت السعودية(
احتياطي استثمارات 

متاحة للبيع
احتياطي

القيمة العادلة

بآالف الرياالت السعودية

-213,375887الرصيد الختامي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39 )31 ديسمبر 2017م(

887)887(-عمليات إعادة تصنيف بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9

--)37,806(إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9

887-175,569الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9 )1 يناير 2018م(

يعرض الجدول أدناه القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية يف قائمة المركز المالي بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9. 14

الجدول )80(: القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية يف قائمة المركز المالي بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9

31 ديسمبر 2018م

)آالف الرياالت السعودية(
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر - استثمارات يف أسهم
إجمالي القيمة الدفتريةالتكلفة المطفأة

الموجودات المالية

15,96515,965-النقد وما يف حكمه

12,484-12,484استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

108,256108,256-ذمم مديني عقود مرابحة

2,902,8222,902,822-ذمم مديني عقود إجارة

79,66279,662-ذمم مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة

5,7495,749-موجودات أخرى

12,4843,112,4543,124,938إجمالي الموجودات المالية

المطلوبات المالية

1,994,1321,994,132-قروض بنكية

16,53516,535-مطلوبات أخرى

2,010,6672,010,667-إجمالي المطلوبات المالية

1 يناير 2018م

)آالف الرياالت السعودية(
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر - استثمارات يف أسهم
إجمالي القيمة الدفتريةالتكلفة المطفأة

الموجودات المالية

29,63429,634-النقد وما يف حكمه

12,887-12,887استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

252,368252,368-ذمم مديني عقود مرابحة

2,714,0532,714,053-ذمم مديني عقود إجارة

117,639117,639-ذمم مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة

9,8359,835-موجودات أخرى

12,8873,123,5293,136,416إجمالي الموجودات المالية

المطلوبات المالية

2,072,1752,072,175-قروض بنكية

21,63721,637-مطلوبات أخرى

2,093,8122,093,812-إجمالي المطلوبات المالية
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السياسات المطبقة من 1 يناير 2018م

تصنيف الموجودات المالية

تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي عىل أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إىل االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و– 

تنشأ فتراتها التعاقدية يف تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة عىل أصل المبلغ القائم.– 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

سندات الدين: يتم قياس سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة:

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية، و– 

تنشأ فتراتها التعاقدية يف تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة عىل أصل المبلغ القائم.– 

إن سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة قياسها الحقًا بالقيمة العادلة مع المكاسب والخسائر الناتجة بسبب 
التغيرات يف القيمة العادلة التي تم إثباتها يف الدخل الشامل اآلخر. يتم إثبات دخل الفائدة ومكاسب وخسائر الصرف األجنبي يف الربح أو الخسارة.

نهائي عرض  أن تختار بشكل  للشركة  المتاجرة، يحق  بها بغرض  يتم االحتفاظ  التي ال  األولي لالستثمارات يف األسهم  اإلثبات  سندات األسهم: عند 
التغيرات الالحقة يف القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار عىل أساس كل أداة عىل حدة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى عىل أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

بالتكلفة  القياس  أخرى تستوفي متطلبات  التي بطريقة  المالية  الموجودات  نهائي  أن تحدد بشكل  للشركة  األولي، يحق  اإلثبات  لذلك، وعند  إضافة 
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف 

عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.

ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقًا إلثباتها األولي، إال يف الفترة التي تقوم فيها الشركة بتغيير نموذج أعمالها بهدف إدارة الموجودات المالية.

تصنيف الموجودات المالية

تقييم نموذج األعمال

تجري الشركة تقييمًا للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ بالموجودات عىل 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 عمليا. وبالتحديد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز عىل 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 عىل أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة هذه المخاطر.– 

النقدية –  التدفقات  أو  إدارتها  تتم  التي  للموجودات  العادلة  القيمة  إىل  تستند  التعويضات  كانت  إذا  ما   – األعمال  مديري  تعويض  كيفية 
التعاقدية التي يتم تحصيلها، و

تكرار حجم وتوقيت المبيعات يف الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. إال أن المعلومات – 
بشأن نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند اإلقصاء، ولكنها كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام الشركة بتحقيق األهداف المحددة إلدارة 

الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

إذا  الضائقة".  "حالة  أو  األسوأ"  "الحالة  باالعتبار سيناريوهات  األخذ  دون  المتوقعة  السيناريوهات  معقولية  مدى  إىل  األعمال  نموذج  تقييم  يستند 
تحققت التدفقات النقدية بعد االثبات األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للشركة، ال تقوم الشركة بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية 

المحتفظ بها يف نموذج األعمال ولكنها تدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثًا أو التي تم شراءها حديثًا.
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إن الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أداءها عىل أساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة ألنها ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع موجودات 

مالية.

التقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة

لغرض هذا التقييم، يعد "أصل المبلغ" القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي. وتعد "الفائدة" ثمن القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان 
واإلقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة محددة وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف 

اإلدارية(، مع هامش الربح.

وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة، تأخذ الشركة باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة. وهذا 
يشمل تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إىل تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن 

تستوفي هذا الشرط. وعند القيام بهذا التقييم، تأخذ الشركة باالعتبار ما يلي:

األحداث المحتملة التي قد تؤدي إىل تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.– 

خصائص الرافعة المالية.– 

شروط السداد والتمديد.– 

البنود التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )مثل ترتيبات عدم سداد الموجودات(، و– 

الخصائص التي تعدل ثمن القيمة الزمنية للنقود - مثل إعادة التعيين الدوري ألسعار الفائدة.– 

تصنيف المطلوبات المالية

التمويالت،  إصدار  أو عالوة عىل  أي خصم  باالعتبار  باألخذ  المطفأة  التكلفة  المطفأة. تحتسب  بالتكلفة  المالية كمقاسة  الشركة مطلوباتها  تصنف 
والتكاليف األخرى التي تعد جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.

إلغاء اإلثبات

الموجودات المالية

تتوقف الشركة عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو قيامها بتحويل حقوق تحصيل 
التدفقات النقدية التعاقدية يف المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومكافآت ملكية الموجودات المالية أو التي ال تقوم الشركة من خاللها 

بالتحويل الجوهري أو اإلبقاء عىل جميع مخاطر ومكافآت الملكية وال تحتفظ بالسيطرة عىل الموجودات المالية.

عند التوقف عن إثبات الموجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات )أو القيمة الدفترية الموزعة عىل جزء من الموجودات التي تم 
التوقف عن إثباتها( ومجموع ما يلي:

الثمن المقبوض )بما يف ذلك أي موجودات جديدة يتم الحصول عليها ناقًصا أي مطلوبات جديدة مفترضة(، و 11

أي ربح أو خسارة متراكمة تم إثباته يف الدخل الشامل اآلخر يتم اثباته يف الربح أو الخسارة. 12

واعتبارًا من 1 يناير 2018م، فإن أي ربح/ خسارة متراكمة مثبتة يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بسندات االستثمار يف األسهم المحددة عىل أنها 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم اثباتها ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن اثبات هذه السندات. أي فائدة يف الموجودات 

المالية المحولة التي تكون مؤهلة للتوقف عن اإلثبات والتي تقوم الشركة بإنشائها أو اإلبقاء عليها، يتم إثباتها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

يف المعامالت التي ال تقوم الشركة فيها باالحتفاظ أو تحويل بشكل جوهري جميع مخاطر ومكافآت ملكية الموجودات المالية بينما تحتفظ بالسيطرة 
عىل هذه الموجودات، تستمر الشركة بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراريتها يف المشاركة، ويتحدد ذلك من خالل حجم تعرضها للتغيرات يف قيمة 

الموجودات المحولة.

وفي بعض المعامالت، تحتفظ الشركة بااللتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل أتعاب. يتم التوقف عن الموجودات المحولة إذا استوفت 
شروط التوقف عن االثبات. يتم إثبات الموجودات أو المطلوبات لعقد الخدمات إذا كانت أتعاب الخدمة أكثر من كافية )موجودات( أو أقل من كافية 

)مطلوبات( ألداء الخدمة.

المطلوبات المالية

تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد التزاماتها التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاءها.
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عمليات تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات 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، عندئِذ فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية األصلية يتم اعتبارها عىل أنها منتهية. 

وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية األصلية ويتم اثبات موجودات مالية جديدة بالقيمة العادلة.

إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المقيدة بالتكلفة المطفأة غير مختلفة بشكل جوهري، عندئِذ فإن التعديل ال يؤدي إىل التوقف عن 
اثبات الموجودات المالية. وفي هذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتساب القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية ويثبت المبلغ الناتج عن تعديل 
القيمة الدفترية اإلجمالية عىل أنه تعديل ربح أو خسارة ضمن قائمة الربح أو الخسارة. وإذا تم القيام بهذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض، 

عندئِذ يتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر االنخفاض يف القيمة. وفي حاالت أخرى، يتم عرضها كربح.

المطلوبات 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 استنادًا إىل الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. إن الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية 

المسددة والمطلوبات المالية الجديدة بالشروط المعدلة، يتم اثباته ضمن الربح أو الخسارة.

االنخفاض يف القيمة

تقوم الشركة بإثبات مخصص االنخفاض يف القيمة المتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة يف األدوات المالية التالية:

ذمم مديني عقود مرابحة.– 

ذمم مديني عقود إجارة، و– 

ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة يف الذمة– 

ال يتم اثبات خسارة انخفاض يف القيمة لسندات الملكية.

تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى العمر، باستثناء ما يلي، والتي تقاس عىل أنها خسائر 
ائتمانية متوقعة عىل مدى 12 شهرًا:

سندات استثمار الدين التي يتم تحديدها عىل أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة يف تاريخ التقرير، و– 

سندات مالية أخرى والتي من خاللها لم تزيد المخاطر االئتمانية بشكل كبير منذ االثبات األولي لها.– 

تأخذ الشركة باالعتبار سندات الدين عىل أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطرها االئتمانية مساويًا للتعريف المفهوم دوليًا 
بـ "درجة االستثمار".

إن الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى 12 شهرًا تمثل جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر يف سداد األداة المالية والتي 
من المحتمل حدوثها خالل 12 شهرا 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 يف تاريخ التقرير: تقاس بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز يف النقدية )الفرق بين – 
التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها(، و

الموجودات المالية التي تنخفض قيمتها االئتمانية يف تاريخ التقرير: تقاس بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية للتدفقات – 
النقدية المستقبلية المقدرة.

الموجودات المالية المعاد هيكلتها

إذا تم إعادة التفاوض عىل شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو إذا تم استبدال موجودات مالية قائمة بأخرى جديدة بسبب الصعوبات المالية 
للمقترض، عندئِذ تجري الشركة تقييًما 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 اثبات الموجودات القائمة، عندئِذ تدرج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن الموجودات – 
المالية المعدلة يف احتساب حاالت العجز يف النقدية من الموجودات القائمة، و

إذا نتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة، عندئِذ يتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة للموجودات الجديدة – 
عىل أنها تدفقات نقدية نهائية من األصل المالي القائم عند التوقف عن إثباتها. ويتم إدراج هذا المبلغ عند احتساب حاالت العجز يف النقدية 
من الموجودات المالية القائمة التي تخصم من التاريخ المتوقع للتوقف عن االثبات إىل تاريخ التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعال األصلي 

للموجودات المالية القائمة.
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الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

وتعد  االئتمانية.  القيمة  منخفضة  المطفأة  بالتكلفة  تقيد  التي  المالية  الموجودات  كانت  إذا  ما  لتحديد  تقرير  كل  تاريخ  يف  تقييمًا  الشركة  تجري 
الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير ضار عىل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية.

إن الدليل عىل أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التي يمكن مالحظتها كما يلي:

الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو المصدر.– 

اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر يف السداد.– 

إعادة هيكلة قرض أو إيجار من قبل الشركة وفقًا لشروط ال تأخذها الشركة يف االعتبار.– 

يصبح من المرجح دخول المقترض يف مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى.– 

إن القرض أو اإليجار الذي تم إعادة التفاوض بشأنه بسبب التدهور يف وضع المقترض يتم اعتباره يف العادة عىل أنه منخفض القيمة االئتمانية ما لم يكن 
هناك دليل عىل أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية قد انخفضت بشكل كبير وأنه ال يوجد هناك أي مؤشرات أخرى لالنخفاض يف القيمة. 

إضافة لذلك، فإن القرض أو اإليجار الذي تجاوز تاريخ استحقاقه 90 يومًا أو أكثر يعد منخفض القيمة.

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة يف قائمة المركز المالي

يتم عرض مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة تعرض يف قائمة المركز المالي 
كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالي للموجودات.

الشطب

يتم شطب ذمم مديني عقود مرابحة، وذمم مديني عقود إجارة، وذمم مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة )سواء جزئيًا أو كليًا( عندما ال يكون هناك 
توقع واقعي باالسترداد. إال أن الموجودات المالية التي يتم شطبها قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات الشركة نحو استرداد 
المبالغ المستحقة. وإذا كان المبلغ الذي سيتم شطبه أكبر من مخصص الخسارة المتراكمة، يتم معاملة الفرق أواًل كإضافة عىل المخصص والذي سيتم 

تطبيقه بعد ذلك عىل القيمة الدفترية اإلجمالية. أي استردادات الحقة تضاف إىل مخصص الخسائر االئتمانية.

تقييم الضمانات

للتقليل من مخاطرها االئتمانية عىل الموجودات المالية، تسعى الشركة الستخدام الضمانات، متى ما أمكن ذلك. تكون الضمانات يف أشكال متعددة، 
مثل الضمانات المالية والعقارات. إن السياسة المحاسبية الخاصة بالشركة المتعلقة بالضمانات التي يتم تحديدها من خالل ترتيبات اإلقراض بموجب 
المعيار الدولي للتقرير المالي 9 تمثل نفس السياسة المحاسبية التي كانت بموجب معيار المحاسبة الدولي 39. ال يتم تسجيل الضمانات يف قائمة 
المركز المالي للشركة ما لم يتم استعادة ملكيتها. مع ذلك، تؤثر القيمة العادلة للضمانات العقارية عىل احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم 

تقييمها بشكل عام، بالحد األدنى، يف 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 المثمنين الخارجيين المعينين من قبل الشركة.

استعادة ملكية الضمانات

إن السياسة المحاسبية الخاصة بالشركة المتعلقة بالضمانات التي تم استعادة ملكيتها وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 تبقى نفس السياسات 
المحاسبية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39. إن سياسة الشركة تكمن يف 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 عىل أنها مفيدة للعمليات الداخلية إىل 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 إىل الموجودات المتاحة للبيع بقيمها العادلة )إذا كانت موجودات مالية( والقيمة العادلة ناقصًا تكلفة بيع الموجودات غير المالية 

يف تاريخ استعادة الملكية، تماشيًا مع سياسة الشركة.

إثبات اإليرادات/المصروفات

اإليرادات والمصروفات

يتم إثبات اإليرادات من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة وتكلفة اإلقراض يف الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
إن "معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي بالتحديد يخصم مدفوعات أو مقبوضات التدفقات النقدية المقدرة من خالل العمر المتوقع لألداة المالية 

بالتكلفة المطفأة لألداة المالية.

باألخذ  النقدية  التدفقات  بتقدير  الشركة  تقوم  االئتمانية،  القيمة  الموجودات منخفضة  بخالف  المالية  لألدوات  الفعلي  الفائدة  احتساب معدل  عند 
باالعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية، ولكن ليست خسائر ائتمانية متوقعة. وبالنسبة للموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية، يتم 

احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل ائتمانًيا باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بما يف ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة التي تشكل جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 
تتضمن تكاليف المعاملة التكاليف اإلضافية التي تنسب مباشرة إىل اقتناء أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية.

قياس التكلفة المطفأة والدخل

إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي من خالله يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية عند 
ومبلغ  األولي  المبلغ  بين  فرق  ألي  الفعلية  الفائدة  طريقة  باستخدام  المتراكم  اإلطفاء  ناقًصا  أو  زائًدا  المبلغ،  أصل  مدفوعات  ناقًصا  األولي  اإلثبات 

االستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة للموجودات المالية، ألي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

إن "القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية" هي التكلفة المطفأة للموجودات المالية قبل تعديلها ألي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

عند احتساب الربح، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي عىل القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات )عندما ال تكون الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية( 
أو عىل التكلفة المطفأة للمطلوبات.

هذا، وبالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة االئتمانية بعد اإلثبات األولي لها، يتم احتساب إيرادات الفائدة بتطبيق معدل الفائدة 
الفعلي عىل التكلفة المطفأة للموجودات المالية. إذا لم تعد الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية، عندئِذ فإن احتساب إيرادات الفائدة يعود 

عىل األساس اإلجمالي.

بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية عند اإلثبات األولي لها، يتم احتساب إيرادات الفائدة بتطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل 
ائتمانًيا عىل التكلفة المطفأة للموجودات. إن احتساب الربح ال يعود عىل األساس اإلجمالي، حتى لو تحسنت المخاطر االئتمانية للموجودات.

السياسات المطبقة قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9

النقد وما يف حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق.

ذمم مديني عقود مرابحة

إن المرابحة هي اتفاقية تبيع الشركة بموجبها أصال للعميل قد اشترته الشركة واستحوذت عليه بناء عىل وعد تلقته من العميل بشراء هذا األصل. 
يشمل سعر البيع التكلفة زائد هامش ربح متفق عليه. يشمل إجمالي المبالغ المستحقة بموجب عقود بيع المرابحة إجمالي مدفوعات البيع المستقبلية 
المتعلقة باتفاقية المرابحة )عقد بيع المرابحة المستحق(. يتم قيد الفرق بين ذمم مديني عقود بيع المرابحة وتكلفة األصل المباع كربح مرابحة غير 

مكتسب، وألغراض العرض يتم خصمه من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب ذمم مديني عقود بيع المرابحة.

ذمم مديني عقود إجارة

تمثل عقود إجارة مستحقة الموجودات المحولة بموجب عقد تأجير تمويلي بموجب اتفاقية تأجير إسالمي وتثبت القيمة الحالية لدفعات عقد التأجير 
كذمم مدينة وتسجل ضمن "عقود إجارة مستحقة". يتم إثبات الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كإيرادات إجارة غير 

مكتسبة. يتم االعتراف بربح اإلجارة عىل مدى فترة عقد اإلجارة باستخدام طريقة صافي االستثمار والتي تعكس معدل عائد دوري ثابت.

اإلجارة الموصوفة يف الذمة

إن اإلجارة الموصوفة يف الذمة عبارة عن اتفاقية يشتمل فيها المبالغ اإلجمالية المستحقة بموجب اإلجارة الموصوفة يف الذمة األصلية عىل إجمالي 
دفعات اإليجار المستقبلية لإلجارة الموصوفة يف الذمة )ذمم مديني عقود اإليجار( زائًدا المبالغ المتبقية المقدرة المستحقة. يتم قيد الفرق بين ذمم 
الذمة، وألغراض العرض يتم خصمه من إجمالي  مديني عقود اإليجار وتكلفة الموجودات المؤجرة كعائد غير مكتسب عن عقود إجارة موصوفة يف 
المبالغ المستحقة بموجب اإلجارة الموصوفة يف الذمة. يتم االعتراف بعائد اإلجارة الموصوفة يف الذمة عىل مدى عمر اإليجار باستخدام طريقة صافي 

االستثمار والتي تعكس معدل عائد دوري ثابت.

استثمار متاح للبيع

االستثمارات المتاحة للبيع هي استثمارات غير مشتقة مصنفة كمتاحة للبيع أو غير مصنفة كفئة أخرى من الموجودات المالية.

تقيد أو تحمل األرباح أو الخسائر غير المحققة عند إعادة تقييم تلك االستثمارات عىل قائمة التغيرات يف حقوق الملكية من خالل قائمة الدخل الشامل 
اآلخر. يحمل أي انخفاض هام أو دائم يف قيمة االستثمارات المتاحة للبيع عىل قائمة الربح أو الخسارة.

وعند بيع االستثمار يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة يف حقوق الملكية إىل الربح أو الخسارة.
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االنخفاض يف قيمة الموجودات المالية

يصنف األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية كمنخفضة القيمة وذلك عند وجود دليل موضوعي لالنخفاض يف القيمة نتيجة لوقوع حدث 
واحد أو أكثر بعد االعتراف المبدئي باألصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية ويكون لحدث )أحداث( الخسارة تأثير عىل التدفقات النقدية 

المستقبلية لألصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق.

يتضمن الدليل الموضوعي عىل االنخفاض قيمة الموجودات المالية:

صعوبات مالية هامة تواجه المقترض،– 

التعثر أو اإلهمال يف سداد الدين من قبل المقترض،– 

إعادة هيكلة ذمم مديني إجارة بواسطة الشركة بشروط ال تأخذها الشركة باالعتبار،– 

مؤشرات عىل دخول المقترض لخطر اإلفالس، أو– 

أو –  المجموعة  بالمقترض يف  الخاص  السداد  السلبية يف موقف  التغيرات  الموجودات مثل  تتعلق بمجموعة من  للمالحظة  قابلة  معطيات 
أوضاع اقتصادية ترتبط بالتعثر يف المجموعة.

يتم يف كل تاريخ قائمة مركز مالي إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي عىل أن الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية قد 
تنخفض قيمتها يف تاريخ قائمة المركز المالي. وفي حال وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك األصل ويتم االعتراف 

بأي خسائر انخفاض يف القيمة عىل أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للتغيرات يف قيمتها الدفترية.

بمجرد تخفيض الموجودات المالية لقيمتها المقدرة القابلة لالسترداد يتم بعد ذلك االعتراف بالربح عىل أساس معدل الربح المستخدم لخصم التدفقات 
النقدية المستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة لالسترداد.

العادلة دون تكلفتها دلياًل موضوعًيا عىل االنخفاض يف  الدائم يف قيمتها  أو  الهام  ُيعد االنخفاض  الملكية،  أوراق  بالنسبة لالستثمار يف  إضافة لذلك، 
قيمتها. وبشكل عام، تعتبر الشركة أن االنخفاض بنسبة %20 "انخفاًضا هاًما" وأن فترة التسعة أشهر "انخفاضًا دائًما". إال أنه وفي ظروف محددة فإن 

االنخفاض األصغر أو الفترة األقصر قد يكون مالئًما.

عندما يكون األصل المالي غير قابل للتحصيل يتم شطبه مقابل مخصص االنخفاض يف قيمة خسائر االئتمان المتعلق به سواًء بتحميله مباشرة عىل 
قائمة الربح أو الخسارة أو من خالل حساب مخصص االنخفاض يف القيمة. ويتم إلغاء الموجودات المالية فقط يف الظروف التي تكون فيها كافة وسائل 

االسترداد قد استنِفذت، وتم تحديد مقدار الخسارة.

االعتراف  بعد  يقع  لحدث  موضوعية  بصورة  قياسه  يمكن  االنخفاض  وأن  الالحقة  الفترة  القيمة يف  االنخفاض يف  مبلغ خسارة  انخفاض  حال  وفي 
باالنخفاض يف القيمة )مثل التحسن يف التصنيف االئتماني للمقترض(، يتم عكس خسائر االنخفاض يف القيمة المعترف بها سابًقا بتسوية حساب 

المخصص. يتم االعتراف بمبلغ العكس يف قائمة الربح أو الخسارة يف مخصص االنخفاض يف قيمة خسائر االئتمان.

استثمار يف مشروعات مشتركة
المشروع المشترك هو نوع من الترتيب المشترك والذي بموجبه يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة عىل الترتيب حقوق يف صافي موجودات 
المشروع المشترك. والسيطرة المشتركة هي تشارك متفق عليه تعاقديًا للسيطرة عىل أحد الترتيبات والتي تتحقق فقط عندما تتطلب القرارات حول 

األنشطة ذات األهمية اتفاًقا جماعًيا لألطراف التي تتشارك السيطرة.

يتم محاسبة استثمارات الشركة يف المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية.

يتم إثبات حصة الشركة يف أرباح أو خسائر المشروعات المشتركة لما بعد الشراء يف قائمة الربح أو الخسارة. ويتم تعديل الحركات المتراكمة لما 
بعد الشراء مقابل القيمة الدفترية لالستثمار. ال تقوم الشركة بإثبات خسائر إضافية عندما تساوي أو تتجاوز حصتها من خسائر المشروع المشترك 
التزامات أو قامت بعمل دفعات نيابة عن المشروع  ملكيتها يف المشروع المشترك، بما فيها ذلك أي مستحقات أخرى غير مضمونة، إال إذا تكبدت 
المشترك. يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين الشركة والمشروعات المشتركة بمقدار حصة الشركة يف المشروعات المشتركة. 

ل. م العملية دلياًل عىل وجود انخفاض يف قيمة األصل المحوَّ كذلك يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة ما لم تقدِّ

الممتلكات والمعدات
المتبقية  القيمة  ناقًصا  التكلفة  يتم استهالك  القيمة.  انخفاض يف  المتراكم وأي  بالتكلفة بعد خصم االستهالك  الممتلكات والمعدات  يتم تسجيل 

المقدرة للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت عىل مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات.

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات فيما إذا كان هناك أي انخفاض يف قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات يف الظروف تشير إىل 
أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. وعند وجود مثل هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيمة الدفترية القيمة القابلة لالسترداد المقدرة، يتم 

تخفيض الموجودات إىل قيمتها القابلة لالسترداد أي القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام أيهما أعىل.

تطفأ تحسينات المباني المستأجرة بطريقة القسط الثابت عىل مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات/للموجودات أو فترة اإليجار، أيهما أقصر. تحمل نفقات 
الصيانة واإلصالح عىل الدخل. يتم رسملة التحسينات عندما تزيد من قيمة األصل أو تطيل من عمره بصورة جوهرية.



91

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية للموجودات:

الجدول )81(: األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية للموجودات

السنوات

10 سنوات أو فترة عقد اإليجار أيهما أقصرتحسينات مباني مستأجرة

6أثاث ومفروشات

5معدات مكتبية

3 إىل 5 سنواتمعدات تقنية المعلومات

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع يف المستقبل لقاء بضاعة أو خدمات تم تسلمها، سواء أصدرت بها فواتير من قبل المورد أم لم تصدر.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات يف القوائم المالية عندما يكون لدى الشركة التزامات )قانونية أو ضمنية( ظهرت نتيجة ألحداث سابقة وعندما تعتبر تكاليف 
تسوية هذه االلتزامات محتملة وقابلة للقياس بشكل موثوق.

المطلوبات المالية

اإلثبات األولي والقياس

تقوم الشركة بتحديد تصنيف مطلوباتها المالية عند اإلثبات األولي. يتم االعتراف بكافة المطلوبات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة. تشتمل المطلوبات 
المالية للشركة عىل الذمم الدائنة والقروض البنكية واألدوات المالية المشتقة.

يتم إثبات األرباح والخسائر يف قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات.

التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

يمكن التوقف عن إثبات المطلوبات المالية )أو جزًءا منها( عند استنفاذها، وذلك عند سداد االلتزام المحدد يف العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته.

مقاصة األدوات المالية

يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي يف قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم للمنشأة لمقاصة المبالغ المثبتة 
وعندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها عىل أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات يف آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات والمصروفات 
السياسات  أو تفسير، وكما هو مفصح عنه بشكل محدد يف  به من خالل معيار محاسبي  أو يسمح  ُيطلب ذلك  لم  الخسارة ما  أو  الربح  قائمة  يف 

المحاسبية للشركة.

األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط

تستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة للتحوط من تعرضها ألسعار العموالت. يتم إثبات هذه األدوات المالية المشتقة مبدئًيا بالقيمة العادلة 
بتاريخ إبرام العقد الخاص بالمشتقات، وبعد ذلك يعاد قياسها بالقيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة 

إيجابية وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سلبية.

تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة يف قائمة الربح أو الخسارة، فيما عدا الجزء الفعال من تغطية التدفقات 
النقدية، حيث يتم إثباته ضمن حقوق الملكية.

وألغراض محاسبة تغطية المخاطر، يتم تصنيف عمليات تغطية المخاطر كتغطية تدفق نقدي والتي تغطي مخاطر التغيرات يف التدفقات النقدية سواًء 
كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم اثباتها أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل كبير أو مخاطر عمالت أجنبية يف التزامات مؤكدة لم 

يتم إثباتها.

وعند بدء عملية التغطية، تقوم الشركة رسميًا بتخصيص وتوثيق عملية تغطية المخاطر التي تود الشركة تطبيق محاسبة التغطية بشأنها، وتوثيق 
أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بعملية التغطية. يشتمل التوثيق عىل تحديد أداة التغطية والبند أو المعاملة المغطاة وطبيعة المخاطر 
المغطاة وطريقة المنشأة يف تقييم مدى فعالية التغيرات يف القيمة العادلة ألداة التغطية عند تسويتها يف التغيرات يف القيمة العادلة للبند الذي تمت 
تغطيته أو التدفقات النقدية المرتبطة بالمخاطر المغطاة. يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر هذه ذات فعالية عالية عند تسوية التغيرات يف القيمة 

العادلة أو التدفقات النقدية، ويتم تقييمها بشكل مستمر للتأكد بأنها فعاًل ذات فعالية عالية طوال فترات التقارير المالية التي خصصت فيها.
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أو عندما لم تعد تلك األداة مؤهلة  أو تنفيذها  إنهاؤها  أو  أو بيعها  التغطية  أداة  انتهاء سريان  المخاطر وذلك عند  التوقف عن محاسبة تغطية  يتم 
لمحاسبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للمعامالت المتوقعة، يتم االحتفاظ بالربح أو الخسارة المتراكمة عىل أداة التغطية المثبتة ضمن 
حقوق المساهمين يف حقوق المساهمين لحين حدوث العملية المتوقعة. وفي الحاالت التي لم يعد فيها توقع حدوث العملية المغطاة يتم تحويل 

صافي الربح أو الخسارة المتراكمة - المثبت ضمن حقوق الملكية - إىل قائمة الربح أو الخسارة للفترة.

الزكاة وضريبة الدخل

يخضع المساهمون السعوديون والخليجيون بالشركة للزكاة ويخضع المساهمون غير السعوديين لضريبة الدخل وفًقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة 
والدخل )"الهيئة"( المطبقة يف المملكة العربية السعودية.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقوم الشركة بعمل خطة المزايا المحددة للموظفين وفًقا لنظام العمل السعودي كما هو محدد بواسطة الشروط الواردة يف أنظمة المملكة العربية 
السعودية. ويتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.

يتم االعتراف بعمليات إعادة القياس لألرباح والخسائر االكتوارية فوًرا يف قائمة المركز المالي مع ما يقابلها من مبالغ دائنة إىل األرباح المبقاة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر يف الفترة التي حدثت فيها. ال يتم تصنيف عمليات إعادة القياس إىل قائمة الربح أو الخسارة يف فترات الحقة.

يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة يف قائمة الربح أو الخسارة وذلك قبل:

بتاريخ تعديل برنامج المعاشات التقاعدية أو تخفيض مدة الخدمة، و– 

تاريخ تسجيل الشركة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة.– 

يتم احتساب تكلفة العمولة عن طريق تطبيق معدل الخصم عىل صافي التزام المنافع المحددة. تقوم الشركة بإثبات التغيرات التالية يف صافي التزام 
المنافع المحددة يف قائمة الربح أو الخسارة:

تتضمن تكاليف الخدمات تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التقلص وعمليات – 
السداد غير الروتينية )ضمن المصروفات العمومية واإلدارية(.

صافي دخل أو مصروف العمولة الخاصة )ضمن تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء(.– 

المصروفات

مصروفات البيع والتسويق هي تلك التي تتعلق عىل وجه التحديد بمصروفات مندوبي المبيعات والتسويق. ُتصنف جميع المصروفات األخرى باعتبارها 
مصروفات عمومية وإدارية.

إيرادات ومصروفات األتعاب والعموالت

يتم إدراج إيرادات ومصروفات األتعاب التي ُتعد جزءًا من معدل الفائدة الفعلي لألصل أو االلتزام المالي يف معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات إيرادات 
الرسوم والعموالت األخرى عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة بما يف ذلك دخل الخدمات. تتعلق مصاريف األتعاب األخرى بشكل أساسي بأتعاب 

المعامالت والخدمات والتي يتم تحميلها كمصاريف عند استالم الخدمات.

تكاليف االقتراض

تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرًة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل يحتاج إىل فترة زمنية جوهرية ليكون جاهًزا لالستخدام المقصود منه أو 
البيع كجزء من تكلفة األصل. يتم تسجيل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل الفترة التي تتكبد فيها. تتكون تكاليف االقتراض من األرباح 

والتكاليف األخرى التي تكبدتها المنشأة فيما يتعلق باقتراض التمويل.

عقود التأجير التشغيلي - الشركة مستأجر

يتم االعتراف بمدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروفات يف قائمة الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت عىل مدى فترة عقد اإليجار.

االحتياطي النظامي

وفقا لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يتعين عىل الشركة تحويل %10 من دخلها للسنة )بعد الزكاة وخصم الخسائر المرحلة( إىل 
االحتياطي النظامي. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. ووفقًا للنظام األساسي، يحق للشركة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل متى ما بلغ إجمالي 

االحتياطي %30 من رأس مالها.
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قياس القيمة العادلة

تقوم الشركة بقياس بعض األدوات المالية مثل المشتقات وأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة يف تاريخ كل قائمة المركز المالي. كما يتم اإلفصاح 
عن القيم العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يف القوائم المالية للشركة.

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين يف السوق 
بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إىل افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام يف إحدى الحاالت التالية:

يف السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو– 

يف حالة عدم وجود السوق الرئيسي، يف أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.– 

يجب أن يكون بإمكان الشركة الوصول إىل السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام 
السوق يتصرفون حسب  المشاركون يف  أن  افتراض  المطلوبات عىل  أو  الموجودات  عند تسعير  السوق  المشاركون يف  التي يستخدمها  االفتراضات 
مصلحتهم االقتصادية. إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل يف السوق عىل تحقيق منافع اقتصادية 

من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل، أو من خالل بيعه إىل متعامل آخر يف السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األمثل واألفضل.

تستخدم الشركة طرق التقييم المالئمة للظروف والتي تم توفير معطيات كافية لها لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخالت ذات العالقة 
التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها يف القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، 
والمبين كما يلي، استنادًا إىل أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1: األسعار المتداولة )غير المعّدلة( يف األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.– 

المستوى 2: مدخالت بخالف األسعار المتداولة تقع ضمن المستوى 1 والتي يمكن مالحظتها إما بصورة مباشرة )كاألسعار( أو بصورة غير – 
مباشرة )كمستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة عىل أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المتداولة يف األسواق النشطة ألدوات 
مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة يف األسواق التي يتم اعتبارها عىل أنها أقل من نشطة، أو طرق تقييم أخرى التي 

يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية.

المستوى 3: طرق تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.– 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها عىل أساس متكرر يف القوائم المالية، تحدد الشركة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات 
التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )استناًدا إىل الحد األدنى من المدخالت التي تعد جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل 

فترة تقرير.

وفًقا  تقييمها  إعادة  أو  قياسها  إلعادة  الالزمة  والمطلوبات  الموجودات  قيم  الحركة يف  بتحليل  مالي  مركز  كل  قائمة  تاريخ  الشركة يف  إدارة  تقوم 
التقييم األخير عن طريق تجميع  الهامة المطبقة يف  بالتحقق من المدخالت  التحليل، تقوم المجموعة  للسياسة المحاسبية للشركة. وبالنسبة لهذا 

المعلومات يف عملية حساب التقييم للعقود والمستندات األخرى ذات الصلة.

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات استنادًا إىل طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات 
ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو مبين أعاله.

العمالت األجنبية

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعودي وفًقا ألسعار الصرف السائدة يف تاريخ حدوث تلك المعامالت. ويعاد تحويل 
الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية عىل أساس أسعار الصرف السائدة يف تاريخ التقرير. تدرج جميع الفروق يف قائمة الربح أو 

الخسارة. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت بالعمالت األجنبية يف قائمة الربح أو الخسارة خالل السنة.

التقارير القطاعية

يعتبر القطاع مكون مهم للشركة ويقوم بتقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات يف بيئة اقتصادية معينة، والتي 
تتعرض لمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أخرى.

موجودات عقارية أخرى

يف  الموصوفة  واإلجارة  واإلجارة  المرابحة  عقود  مديني  ذمم  وأرصدة  المشتركة  المشروعات  تسوية  مقابل  العقارات  بعض  باقتناء  الشركة  تقوم 
الذمة. يتم اعتبار هذه العقارات كموجودات متاحة للبيع وتقيد مبدئًيا بصافي القيمة القابلة للتحقق ألرصدة الذمم المدينة المستحقة أو المشروعات 

المشتركة والقيمة العادلة الحالية للممتلكات ذات الصلة ناقًصا أي تكاليف بيع، أيهما أقل.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

إن إعداد هذه القوائم المالية قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر يف تطبيق السياسات المحاسبية وعىل المبالغ المبينة 
للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها عىل 
أساس مستمر. يتم إثبات التعديالت عىل التقديرات بأثر الحق. وفيما يلي المجاالت الجوهرية التي قامت اإلدارة فيها باستخدام التقديرات واالفتراضات 

أو مارست فيها األحكام.

االنخفاض يف قيمة الموجودات المالية

يتطلب قياس خسائر االنخفاض يف القيمة بموجب كل من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومعيار المحاسبة الدولي 39 يف جميع فئات الموجودات 
المالية، إصدار حكم، وخاصة تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات وذلك عند تحديد خسائر االنخفاض يف القيمة وتقييم 
الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتمان. تعتمد هذه التقديرات عىل عدة عوامل حيث يمكن أن تؤدي التغييرات فيها إىل مستويات مختلفة من المخصصات.

إن عمليات حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالشركة هي ناتجة عن مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من افتراضات أساسية تتعلق باختيار 
مدخالت متغيرة وأوجه الترابط بينها. إن عناصر نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تعتبر أحكام وتقديرات محاسبية تشتمل عىل ما يلي:

التصنيف االئتماني الداخلي للشركة والذي يحدد احتمالية التعثر يف السداد بدرجات فردية.– 

الضوابط المستخدمة من قبل الشركة بهدف تقييم إذا كان هناك زيادة جوهرية يف مخاطر االئتمان وكذلك مخصصات الموجودات المالية – 
التي يجب قياسها عىل أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى العمر والتقييم النوعي.

تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما يف ذلك المعادالت المختلفة واختيار المدخالت.– 

تحديد مدى الترابط بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية وأثر حاالت احتمالية التعثر يف السداد والخسارة بافتراض – 
التعثر يف السداد مثل اسعار النفط وقيم الضمانات وتأثير احتمالية التعثر يف السداد والتعرضات عند التعثر يف السداد والخسارة بافتراض 

التعثر يف السداد.

اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل واحتماالت ترجيحها الستنباط المدخالت االقتصادية يف نماذج الخسائر 
االئتمانية المتوقعة.

االستمرارية

أجرت إدارة الشركة تقييًما لمقدرة الشركة عىل االستمرار يف العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية حيث توصلت إىل قناعة بوجود الموارد الكافية لدى الشركة 
والتي تمكنها من االستمرار يف العمل يف المستقبل المنظور. كما أن اإلدارة ليست عىل علم بوجود أي حاالت عدم تـأكد هامة يمكن أن تثير شكوًكا هامة 

حول مقدرة الشركة عىل االستمرار يف العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية. وعليه، فقد تم إعداد القوائم المالية عىل أساس مبدأ االستمرارية.

تعمل أمالك العالمية بما يتماشى مع الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والالئحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة من مؤسسة 
النقد العربي السعودي، اللوائح الرئيسية مدرجة أدناه:

الحد األدنى لرأس المال المدفوع 200 مليون ريال سعودي– 

الحد األدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويلية تمارس نشاط التمويل العقاري هو 200 مليون ريال سعودي حسب مؤسسة النقد – 
العربي السعودي

يجب أال تتجاوز المطلوبات الموجودات– 

إذا تجاوزت مطلوبات الشركة التمويلية موجوداتها، يتعين عىل مؤسسة النقد العربي السعودي، بقرار كتابي وبما يتناسب مع االنتهاك، اتخاذ واحد أو 
أكثر من اإلجراءات التحذيرية/التصحيحية

خسائر تتجاوز %15 من رأس المال– 

للشركة  المدفوع  المال  رأس  من   15% تتجاوز  بخسائر  الفور  عىل  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  إخطار  التمويلية  الشركة  عىل  يجب 
التمويلية

يجب أال يتجاوز التمويل المقدم خمسة أضعاف رأس المال واالحتياطيات– 

يجب أال يتجاوز مجموع التمويل المقدم من الشركة التمويلية خمسة أضعاف رأس المال واالحتياطيات للشركة التمويلية التي تمارس 
نشاط التمويل العقاري إال بموافقة كتابية من مؤسسة النقد العربي السعودي، وان ال تتجاوز الحدود المنصوص عليها يف الفقرة 2 من 

المادة 54

يجب أال تتجاوز الرسوم اإلدارية %1 من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال سعودي أيهما أقل– 

يجب أال تتجاوز جميع الرسوم والمصاريف اإلدارية التي يتعين استردادها من المقترض )لعمالء من األفراد( من قبل الشركة التمويلية لكل 
معاملة %1 من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال سعودي، أيهما أقل

يجب وضع مخصصات وفًقا لمعايير التقارير المالية الدولية– 
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يجب عىل الشركة التمويلية وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة وفًقا لمعايير التقارير المالية الدولية. كما يجب أن تحدد أيًضا 
معايير للمشطوبات ومخصصات الخسارة، بما يف ذلك مخصصات مخاطر السوق

ال يمنح التمويل العقاري مبلًغا يتجاوز %90 من إجمالي قيمة العقار– 

ال يجب عىل شركة التمويل العقاري منح مبلغ تمويلي يتجاوز %90 من إجمالي قيمة العقار التي تخضع التفاقية التمويل العقاري. ان األمر 
متروك لمؤسسة النقد العربي السعودي لتغيير هذه النسبة وفًقا لظروف السوق السائدة

يجب أن يكون تعرض شركة التمويل لمقترض واحد أقل من %10 من رأس المال المدفوع واالحتياطيات. يجب أن يكون التعرض لمجموعة 
من المقترضين حيث يكون ألحدهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة عىل أعضاء آخرين يف المجموعة أقل من %25 من رأس المال المدفوع 

واالحتياطيات، إال عند الحصول عىل خطاب عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي

يجب أال يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن 5 مليار ريال سعودي– 

يجب الحصول عىل خطاب من مؤسسة النقد عىل عدم ممانعتها من توزيع أرباح قبل إقرار أي توزيع أرباح او توزيعات أخرى او توصية بذلك – 
او اإلعالن عنه، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط األتية:

أال يؤدي التوزيع إىل انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة عن المستويات المقررة– 

أال يزيد مجموع التوزيعات يف العام المالي عن األرباح المحققة خالل العام السابق– 

أي شروط اخرى تقررها المؤسسة– 

إدارة المخاطر المالية 61114
تقوم الشركة بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان والتي هي عدم مقدرة طرف ما عىل الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الشركة لخسارة مالية. تنشأ 
التعرضات االئتمانية بشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها ذمم مديني عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة. تقوم 
الشركة بتقييم مدى احتمالية تعثر األطراف األخرى يف السداد باستخدام آلية تصنيف داخلية ويتم ذلك للعمالء من الشركات )وتشمل هذه الشريحة 
العمالء من الشركات واألفراد ذوي المالءة المالية(. تسعى الشركة للسيطرة عىل مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراقبتها للتعرض لالئتمان، ووضع 

حدود للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، والتقييم المستمر للمالءة االئتمانية لهذه األطراف.

المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة – الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتمان

لتحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر يف السداد زادت بشكل جوهري منذ اثباتها األولي، تأخذ الشركة باالعتبار المعلومات المعقولة والمساندة التي 
تكون مالئمة ومتاحة. وهذا يتضمن معلومات وتحليل نوعي وكمي استنادًا إىل الخبرة التاريخية للشركة. وإن الهدف من التقييم االئتماني هو تحديد 

ما إذا كانت الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتمان للتعرض قد حدثت من خالل مقارنة:

مدى احتمالية التعثر يف السداد خالل 12 شهرًا كما يف تاريخ قائمة المركز المالي– 

مدى احتمالية التعثر يف السداد خالل 12 شهرًا عند التقييم األولي للتعرض )استنادًا إىل الشروط التعاقدية األصلية غير المعدلة(– 

المرحلة األوىل: عند إثبات الذمم المدينة ألول مرة تسجل الشركة مخصصا عىل أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى12 شهر. يف المرحلة 
األوىل تشمل الذمم المدينة أيضا القروض التي تحسنت فيها مخاطر االئتمان والتي تم فيها إعادة تصنيف الذمم المدينة من المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية: عندما ُتظهر الذمم المدينة زيادة جوهرية يف مخاطر االئتمان منذ نشأتها، تسجل الشركة مخصصا للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل 
مدى عمر التمويل. والمرحلة الثانية تشمل الذمم المدينة أيضا القروض التي تحسنت فيها مخاطر االئتمان والتي تم فيها إعادة تصنيف الذمم المدينة 

من المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة: الذمم المدينة التي تعتبر منخفضة القيمة ائتمانيًا. تسجل الشركة مخصصا للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر التمويل.

الدفترية  القيم  الواردة بالجدول  المبالغ  2018م وتمثل  31 ديسمبر  التمويلية كما يف  أدناه معلومات عن جودة االئتمان للمحفظة  يعرض الجدول 
اإلجمالية:

الجدول )82(: جودة االئتمان للمحفظة التمويلية للمرحلة األوىل كما يف 31 ديسمبر 2018م

المرحلة 1 - الخسارة االئتمانية المتوقعة عىل مدى 12 شهر ًا)آالف الرياالت السعودية(

صافي التعرضمخصص خسائر ائتمانإجمالي التعرضذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة

523,2752,399520,876درجات االستثمار

663,5964,648658,948درجات عدم االستثمار

784,3921,631782,761غير مصنفة

1,971,2638,6781,962,585اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر2018م.
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الجدول )83(: جودة االئتمان للمحفظة التمويلية للمرحلة الثانية كما يف 31 ديسمبر 2018م

المرحلة 2: الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى العمر – )غير منخفضة القيمة االئتمانية()آالف الرياالت السعودية(

صافي التعرضمخصص خسائر ائتمانإجمالي التعرضذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة

615,73914,588601,151درجات عدم االستثمار

173,3971,223172,174غير مصنفة

789,13615,811773,325اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر2018م.

الجدول )84(: جودة االئتمان للمحفظة التمويلية للمرحلة الثالثة كما يف 31 ديسمبر 2018م

المرحلة 3: الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى العمر – )منخفضة القيمة االئتمانية()آالف الرياالت السعودية(

صافي التعرضمخصص خسائر ائتمانإجمالي التعرضذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة

106,49517,28089,215درجات عدم االستثمار

203,93642,468161,469درجات دون المستوى المطلوب

29,1483,66925,479غير مصنفة

339,57963,417276,163اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر2018م.

الدرجة االستثمارية تشير إىل جودة اإلئتمان للعميل ولدى الشركة الدرجات التالية:

درجات اإلستثمار: يعتبر العميل من الدرجات االستثمارية، يجب ان يكون تصنيفه )-4( أو أفضل حسب تصنيف الشركة للمخاطر والذي يعادل تقريبا 
تصنيف "BBB1" أو أفضل من قبل وكالة إس آند بي جلوبال ريتنجز. وباإلضافة إىل التصنيف الداخلي تستخدم الشركة التقريراالئتماني من شركة وكالة 

سمه للتصنيف عند تحليل الجودة االئتمانية.

درجات عدم االستثمار: يعتبر العميل )درجة عدم اإلستثمار( اذا كان تصنيفه من )+5(اىل )71( حسب تصنيف شركة أمالك العالمية للمخاطر والذي 
يعادل تصنيف من +BB إىل CCC1 من قبل وكالة إس آند بي جلوبال ريتنجز. وباإلضافة إىل التصنيف الداخلي تستخدم الشركة التقريراالئتماني من 

شركة وكالة سمه للتصنيف عند تحليل الجودة االئتمانية.

أمالك  شركة  تصنيف  حسب  أسوء  أو   )8( من  تصنيفه  كان  إذا  المطلوب(  المستوى  دون  )درجة  العميل  يعتبر  المطلوب:  المستوى  دون  درجات 
العالمية للمخاطر والذي يعادل تصنيف CCC1 أو أسوء من قبل وكالة إس آند بي جلوبال ريتنجز. وباإلضافة إىل التصنيف الداخلي تستخدم الشركة 

التقريراالئتماني من شركة وكالة سمه للتصنيف عند تحليل الجودة االئتمانية.

درجة غير مصنفه: هي للعمالء األفراد وتستخدم الشركة التقرير االئتماني لكل عميل فرد من شركة وكالة سمه للتصنيف عند تحليل الجودة االئتمانية 
لألفراد.

درجات مخاطر االئتمان

تقوم الشركة بتوزيع كل تعرض عىل درجة مخاطر ائتمان استنادًا إىل مجموعة من المعلومات التي يتم تحديدها عىل أنها تنبؤ بمخاطر التعثر يف السداد. 
يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية التي تكون مؤشرًا عىل مخاطر التعثر يف السداد. وتختلف هذه العوامل اعتمادًا عىل 

طبيعة التعرض ونوع المقترض.

يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان وحسابها بدقة بحيث تكون مخاطر التعثر يف السداد المحتمل حدوثها تزداد تصاعديا عندما تزداد عندها مخاطر 
االئتمان. ويتم وضع كل تعرض عىل درجة مخاطر ائتمان مناسبة له عند التقييم االئتماني األولي. وتخضع التعرضات للمراقبة المستمرة التي قد تؤدي 

إىل تعرض ُتنقل لدرجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتضمن المراقبة عادًة استخدام البيانات التالية.

الجدول )85(: البيانات المستخدمة يف مراقبة تعرضات المخاطر االئتمانية

جميع التعرضاتتعرضات الشركات

المعلومات التي تم الحصول عليها خالل المراجعة السنوية – مثال عىل ذلك: – 
القوائم المالية المدققة، وحسابات اإلدارة، والموازنات والتوقعات. أمثلة عىل 

المجاالت المحددة للتركيز: هوامش الربح اإلجمالي، نسب الرافعات المالية، تغطية 
خدمة الديون، االلتزام بالتعهدات، إدارة الجودة، وتغيرات اإلدارة العليا.

التغيرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة يف األنشطة التجارية للمقترض.– 

سجل المدفوعات – وهذا يشمل وضع التأخير يف السداد.– 

طلبات اإلمهال.– 

التغيرات الحالية والمتوقعة يف األعمال والظروف المالية واالقتصادية.– 
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تحديد فترة احتمالية التعثر يف السداد

إن درجات مخاطر االئتمان تمثل مدخالت أولية يف تحديد احتمالية التعثر يف السداد للتعرضات. تقوم الشركة بجمع معلومات األداء والتعثر يف السداد 
بشأن التعرضات لمخاطر االئتمان بصورة مستقلة لكل من محافظ الشركات واألفراد.

النفط  الشركة تستخدم سعر  أن  الكلي. حيث  السابقة وعوامل االقتصاد  السداد  التعثر يف  التغيرات يف معدالت  بين  العالقة  الشركة بتحليل  تقوم 
كمؤشر لالقتصاد الكلي. حيث قامت الشركة بصياغة رؤية للتوقعات المستقبلية للمتغيرات االقتصادية ذات العالقة لثالثة من االحتماالت االقتصادية 

المختلفة.

تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوهري

إن معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري تختلف حسب المحفظة وتضم تغيرات كمية يف حاالت احتمالية التعثر يف السداد 
وعوامل نوعية بما يف ذلك حاالت التأخر يف السداد.

بناًء عىل النموذج الكمي للشركة يتم اعتبار مخاطر االئتمان لتعرض محدد عىل أنها ازدادت بشكل جوهري منذ التقييم االئتماني األولي لها إذا تم تحديد 
أن الزمن المتبقي قد ازداد بشكل كبير الحتمالية التعثر يف السداد. وأيضًا يمكن للشركة تحديد أن التعرض قد شهد زيادة جوهرية يف مخاطر االئتمان 
وذلك استنادًا إىل مؤشرات نوعية محددة تأخذها الشركة باالعتبار تكون مؤشرًا عىل ذلك حيث تأثيرها قد ال يظهر بشكل كامل يف تحليلها الكمي يف 

الوقت المناسب.

تأخذ الشركة باعتبارها أن الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتمان قد تحدث عندما يزداد التأخر يف السداد عن 30 يوم بنهاية كل فترة محاسبية وذلك 
بصرف النظر عن معيار الزيادة يف احتمالية التعثر يف السداد والعمالء الذين يعاد هيكلة ذممهم المدينة بسبب تدني الجدارة االئتمانية.

وتقوم الشركة بمراقبة مدى كفاءة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية يف مخاطر االئتمان عن طريق المراجعات الدورية لتأكيد أن:

المعايير قادرة عىل تحديد الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر يف السداد– 

المعايير ال تتماشى مع المرحلة الزمنية عندما تصبح القروض متأخرة السداد عن 30 يوم.– 

الشروط التعاقدية المعدلة للقروض

قد يتم تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدد من األسباب والتي تشمل التغير يف ظروف السوق واستمرار العميل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدني 
االئتماني المحتمل أو الحالي للعميل. إن القرض الحالي الذي تم تعديل شروطه قد يتم إقفاله ويتم فتح قرض جديد بالشروط التي تم التفاوض عليها 
ويتم إثباته بالقيمه العادله وفقا للسياسة المحاسبية. عندما يتم تعديل الشروط التعاقدية للقرض ولم يؤدي هذا التعديل إىل إقفال القرض وفتح 

قرض جديد، فإن تحديد إذا كانت المخاطر االئتمانية للمحفظة قد زادت بشكل جوهري يتم بناًء عىل:

مخاطر التعثر يف السداد يف تاريخ التقرير )تستند إىل الشروط التعاقدية المعدلة(، و– 

مخاطر التعثر يف السداد عند التقييم االئتماني األولي )استنادًا إىل الشروط التعاقدية األصلية غير المعدلة(.– 

تقوم الشركة بإعادة التفاوض بشأن الذمم المدينة من العمالء عند وجود صعوبات مالية )المشار إليها عىل أنها "عمليات إمهال القروض"( لتعظيم فرص 
التحصيل وتقليل مخاطر التعثر يف السداد. ووفقا لسياسة الشركة الخاصة باإلمهال، يتم منح إمهال للذمم المدينة عىل أساس اختياري إذا كان العميل 
يمر بمرحلة تعثر يف السداد حاليا أو إذا كان هناك مخاطر عالية من التعثر يف السداد، أو إذا كان هناك دليل عىل أن المدين بذل جميع الجهود المعقولة 

للسداد وفقا للشروط التعاقدية األصلية ويتوقع المدين بأن يكون لديه القدرة عىل استيفاء الشروط المعدلة.

تتضمن الشروط المعدلة يف األغلب تمديد فترة االستحقاق وتعديل توقيت مدفوعات العوائد وتعديل شروط تعهدات الذمم المدينة. تخضع الذمم 
المدينة لألفراد والشركات لسياسة اإلمهال وتجري لجنة المخاطر بالشركة مراجعات دورية لتقارير عمليات اإلمهال.

بالنسبة للقروض المعدلة كجزء من سياسة اإلمهال الخاصة بالشركة، يظهر تقدير احتمالية التعثر يف السداد ما إذا كان التعديل قد عمل عىل تحسين 
أو استعادة قدرة الشركة عىل تحصيل الربح وأصل المبلغ والخبرة السابقة للشركة يف إجراءات إمهال مماثلة. وكجزء من هذه العملية تقوم الشركة 

بتقييم أداء السداد للمقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة وتأخذ باالعتبار مؤشرات السلوك المختلفة.

وبشكل عام، فإن اإلمهال هو مؤشر نوعي للزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتمان حيث أن اإلمهال قد يشكل دلياًل عىل أن التعرض هو منخفض القيمة 
القيمة  أنه لم يعد منخفض  اعتباره عىل  أن يتم  الجيد لفترة زمنية قبل  العميل إلظهار سلوك ثابت للسداد  السداد. يحتاج  أو متعثر عن  االئتمانية 

االئتمانية أو غير متعثر عن السداد.

إدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل

تقوم الشركة بإدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة المستقبلية يف كال التقييمين الذين تجريهما حول ما إذا كانت مخاطر االئتمان للعميل قد زادت 
بشكل جوهري وقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. واستنادًا إىل المشورة التي يتم الحصول عليها من خبراء االقتصاد واألخذ باالعتبار مجموعة 
متنوعة من التوقعات، تقوم الشركة بتوقع "الحالة األساسية" للتوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات العالقة وكذلك مدى تمثيلي لالحتماالت 

األخرى للتنبؤات المحتملة. وتتضمن هذه العميلة وضع اثنين من االحتماالت االقتصادية اإلضافية واألخذ باالعتبار الترجيحات النسبية لكل نتيجة.
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تتمثل الحالة األساسية يف النتائج األكثر احتمااًل ومدى تماشيها مع المعلومات المستخدمة من قبل الشركة ألغراض أخرى مثل التخطيط االستراتيجي 
وإعداد الميزانيات المالية. وتمثل االحتماالت األخرى نتائج أكثر تفاؤاًل وأكثر تشاؤما.

قامت الشركة بتحديد وتوثيق المحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية، وباستخدام تحليل المعلومات 
التاريخية، قام بتقدير العالقة بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر واالئتمان. وقد تضمنت االحتماالت االقتصادية المستخدمة كما 

يف السنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2018م النطاقات التالية للمؤشر الرئيسي:

الجدول )86(: االحتماالت االقتصادية المستخدمة كما يف السنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2018م

1 يناير 2018م31 ديسمبر 2018مالمؤشرات االقتصادية

ارتفاع بنسبة %15– أسعار النفط

الحالة األساسية بنسبة 70%– 

انخفاض بنسبة 15%– 

ارتفاع بنسبة 15%– 

الحالة األساسية بنسبة 70%– 

انخفاض بنسبة 15%– 

إن العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت الخسارة والتعثر يف السداد لمحافظ مختلفة من الموجودات المالية تم إعدادها استنادًا إىل 
تحليل المعلومات التاريخية عىل مدى 7 سنوات سابقة.

التعثر يف السداد

تعتبر الشركة أن الموجودات المالية متعثرة السداد عندما:

يكون هناك احتمال بعدم قيام المقترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل للشركة– 

الشريحة –  الشركات )وتشمل هذه  العمالء من  )ينطبق عىل  الداخلية  االئتمان  السداد حسب درجة  التعثر يف  فئة  المقترض ضمن  يصنف 
العمالء من الشركات واألفراد ذوي المالءة المالية( واألفراد(؛ أو

عندما يكون المقترض متأخر السداد ألكثر من 90 يومًا يف أي التزام ائتماني هام للشركة– 

وعند تقييم إذا كان المقترض يخضع للتعثر يف السداد، تأخذ الشركة المؤشرات التالية باالعتبار:

نوعية )اإلخالل بالتعهدات يف السابق مثال(– 

كمية )وضع التأخر يف السداد وعدم سداد التزام آخر للشركة مثال(– 

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

إن المدخالت الرئيسية يف قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة تمثل تقديرات المخاطر أدناه:

احتمالية التعثر يف السداد، 11

الخسارة بافتراض التعثر يف السداد، و 12

التعرضات عند التعثر يف السداد. 13

إن تقديرات احتمالية التعثر يف السداد تمثل تقديرات يف تاريخ معين، والتي يتم احتسابها بناًء عىل آلية تصنيف إحصائية، ويتم تقييمها باستخدام 
آلية  المالية(. تستند  المالءة  واألفراد ذوي  الشركات  العمالء من  الشريحة  )وتشمل هذه  الشركات  العمالء من  لمحافظ  درجات تصنيف مخصصة 
التصنيف هذه إىل عوامل نوعية وكمية. وإذا كان الطرف اآلخر أو التعرض يتنقل بين فئات التصنيف، عندئٍذ يؤدي ذلك إىل تغير يف التقدير المرتبط 

باحتمالية التعثر يف السداد. كما يتم تقدير هيكل احتمالية التعثر يف السداد بعد األخذ باالعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات.

الخسارة بافتراض التعثر يف السداد تمثل حجم الخسارة المرجحة إذا كان هناك تعثر يف السداد. تقوم الشركة بتقدير الخسارة بافتراض التعثر يف 
السداد بناًء عىل تاريخ معدالت استرداد المطالبات لألطراف األخرى المتعثرة يف السداد. تعتبر نماذج الخسارة بافتراض التعثر يف السداد أن الهيكل 

وأي بيع للضمان وتكلفة استرداد أي ضمان ال تتجزأ قيمة القرض.

تقوم الشركة بتسجيل تعرضات التعثر يف السداد من خالل احتساب إجمالي القيمة الدفترية للتمويل )أصل التمويل المتبقي باإلضافة إىل العائد الغير 
المكتسب( والتي تشمل التعرض الحالي وااللتزامات المحتمله عىل القيمه الحاليه للتمويل بموجب اإللتزامات التعاقدية )إن وجدت(.

وباستخدام الحد األقصى الحتمالية التعثر يف السداد عىل مدى 12 شهًرا التي من خاللها لم تزيد مخاطر االئتمان جوهريا،ً تقوم الشركة بقياس الخسارة 
االئتمانية المتوقعة باألخذ باالعتبار مخاطر التعثر يف السداد للحد األقصى للفترة التعاقدية والتي من خاللها تعرضت لمخاطر االئتمان.

بالنسبة للمحافظ التي من خاللها يكون لدى الشركة معلومات تاريخية محدودة أو تعتمد عىل األهمية النسبية للمحفظة، يتم استخدام التحليل النوعي 
للبيانات المتاحة داخليا لدى الشركة. وتقوم الشركة بالتحليل النوعي بناءا عىل المعلومات المتاحه لديها والتي تشمل المتغيرات المستقبليه المتوقعه 

للعميل والنتيجه المتوقعه من الحكم القضائي يف حال كانت هنالك قضيه مرفوعه عىل العميل.
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مخصص الخسارة

يعرض الجدول التالي مطابقات من الرصيد االفتتاحي إىل الرصيد الختامي لمخصص الخسارة بناء عىل فئات العمالء.

الجدول )87(: مطابقات من الرصيد االفتتاحي إىل الرصيد الختامي لمخصص الخسارة بناء عىل فئات العمالء

)آالف الرياالت السعودية(
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة عىل مدى 12 
شهًرا

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة عىل مدى العمر
)غير منخفضة القيمة 

االئتمانية(

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة عىل مدى العمر

)منخفضة القيمة 
االئتمانية(

اإلجمالي

قطاع الشركات

7,3035,73367,16480,200الرصيد يف 1 يناير 2018م

-1,765197)1,962(المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى 12 شهًرا

المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة عىل مدى العمر )غير منخفضة 
القيمة االئتمانية(

1,139)1,716(577-

-)12,371(12,371-الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى العمر)منخفضة القيمة االئتمانية(

)5,895(5,249)9,183()1,961(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة التي تم 
التوقف عن اثباتها خالل السنة

)923()262()3,665()4,850(

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة التي 
نشأت حديثًا خالل الفترة

3,1394,295-7,434

6,73513,00357,15176,889الرصيد يف 31 ديسمبر 2018م

األفراد من ذوي الدخل المرتفع

4514053,5104,366الرصيد يف 1 يناير 2018م

--87)87(المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى 12 شهًرا

المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة عىل مدى العمر )غير منخفضة 
القيمة االئتمانية(

10)68(58-

المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى العمر)منخفضة القيمة 
االئتمانية(

-2,603)2,603(-

)65(1,632)1,603()94(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة التي تم 
التوقف عن اثباتها خالل الفترة

)105()19(-)124(

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة التي 
نشأت حديثًا خالل الفترة

137180-317

3121,5852,5974,494الرصيد يف 31 ديسمبر 2018م

قطاع األفراد

1,6671,4193523,438الرصيد يف 1 يناير 2018م

-1575)162(المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى 12 شهًرا

المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة عىل مدى العمر )غير منخفضة 
القيمة االئتمانية(

406)571(165-

المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى العمر)منخفضة القيمة 
االئتمانية(

-89)89(-

373,2712,830)478(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة التي تم 
التوقف عن اثباتها خالل الفترة

)274()129()50()453(

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة التي 
نشأت حديثًا خالل الفترة

47222115708

1,6311,2233,6696,523الرصيد يف 31 ديسمبر 2018م

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2018م.
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الضمانات

تحتفظ الشركة بضمانات عىل القروض وذلك كتأمين لتقليل مخاطر االئتمان يف ذمم مديني عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة. 
تتضمن هذه الضمانات عقارات وسندات ألمر. يتم إدارة هذه الضمانات مقابل التعرضات من خالل صافي قيمتها القابلة للتحقق. بالنسبة للقروض التي 

انخفضت قيمتها االئتمانية من الضروري أن تكون المعلومات الكمية عن الضمانات المحتفظ بها كتأمين كافية لتغطي مخاطر االئتمان.

االنخفاض المحتمل يف قيمة األصول الممولة

تغطية  نسبة  تكون  عادًة  بينما   .90% تبلغ  والتي   )"LTV"( االصل  قيمة  إىل  القرض  قيمة  لنسبة  أعىل  االفراد حد  من  الشركة عىل عمالءها  تشترط 
الضمانات للقرض لعمالءها من الشركات )ويشمل العمالء من الشركات واألفراد ذوي المالءة المالية( %120 أي ما يعادل نسبة قيمة القرض إىل قيمة 

االصل )"LTV"( تبلغ %83. وتجدر اإلشارة بأن نسبه التغطيه تساوي الضمان مقسوما عىل مبلغ التمويل المتبقي.

المستخدمة يتم  الممولة  العقارية  المالية( فإن قيمة األصول  المالءة  الشركات واألفراد ذوي  العمالء من  الشركات )ويشمل  للعمالء من  وبالنسبة 
 )"LTV"( تقييمها من قبل مقيمون مستقلون وتستعمل الشركة التقييم األدنى من المقيمون المستقلون لحساب نسبة قيمة القرض إىل قيمة االصل
ونسبة تغطية الضمانات للقرض. يتم إعادة تقييم األصول العقارية الممولة مرة واحدة يف السنة وفي حالة انخفضت قيمة األصول العقارية الممولة 
فمن الممكن أن تطلب الشركة ضمان إضافي من العمالء لتغطية هذا االنخفاض. وأما بالنسبة للعمالء من األفراد فيتم احتساب قيمة األصول العقارية 

الممولة بقيمة شراء األصل.

ونتيجة للظروف االقتصادية األخيرة يف سوق العقارات يف المملكة والتي شهدت انخفاض يف قيمة األصول العقارية الممولة )األراضي بشكل رئيسي(، 
من الممكن أن تطلب الشركة ضمانات إضافية من عمالء محددين الذين تكون نسبة القرض إىل قيمة االصل )"LTV"( مرتفعة نسبيا )نسبة أقل من 

%100 لتغطية الضمانات للقرض(.

التغير يف معدالت األرباح

مخاطر معدل الربح هي عدم التأكد من األرباح المستقبلية الناتجة عن التقلبات يف معدالت األرباح. تنشأ المخاطر عندما يكون هناك عدم تطابق يف 
الموجودات والمطلوبات التي تكون خاضعة لمعدل الربح خالل فترة زمنية محددة. إن أهم مصدر لمخاطر معدل الربح يتمثل يف القروض واألنشطة 
التمويلية الخاصة بالشركة حيث تظهر التقلبات يف معدالت األرباح يف نتائج العمليات. تقوم الشركة بإدارة التعرض آلثار المخاطر المختلفة المصاحبة 
للتقلبات يف معدالت األرباح السائدة بالسوق عىل مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. ولمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم )2-1-2( المخاطر 

المتعلقة باتفاقيات التمويل(.

يتأثر صافي ربح الشركة بالتغير يف معدالت األرباح بناًء عىل الموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات المعدل المتغير.تقوم الشركة بإدارة التعرض 
لمخاطر  الشركة  تتعرض  النقدية.  وتدفقاتها  المالي  مركزها  عىل  بالسوق  السائدة  األرباح  معدالت  يف  للتقلبات  المصاحبة  المختلفة  المخاطر  آلثار 
معدالت األرباح الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف قيم الموجودات والمطلوبات التي تستحق أو يعاد تسعيرها يف فترة محددة. تقوم 

الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع مصادر التمويل واستخدام األدوات المالية المشتقة.

المالية  الموجودات  بناء عىل جميع  واحدة،  العموالت لسنة  األرباح عىل صافي دخل  المفترضة يف معدالت  التغيرات  تأثير  الدخل هي  أن حساسية 
والمطلوبات المالية غير المحتفظ بها للمتاجرة كما يف نهاية السنة. يتم حساب ومراقبة جميع التعرضات وتحليلها ومناقشتها من قبل اإلدارة بشكل 

شهري ويتم اإلشارة اليها يف القوائم المالية السنوية المدققة .

يوضح الجدول التالي الحساسية للتغيير المحتمل المعقول يف معدالت األرباح بإفتراض زياده/نقص بنسبه %1.0 عىل جميع الموجودات والمطلوبات 
الماليه غير المحتفظ بها للمتاجرة:

الجدول )88(: الحساسية للتغيير يف معدالت األرباح كما يف 31 ديسمبر 2018م

2018م2017م

التغير يف نقاط األساس
األثر عىل صافي الربح

)آالف الرياالت السعودية(
التغير يف نقاط األساس

األثر عىل صافي الربح
)آالف الرياالت السعودية(

100+7,670+1008,415

100-)7,670(-100)8,415(

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2018م.

تم إعداد الجدول ))88( الحساسية للتغيير يف معدالت األرباح كما يف 31 ديسمبر 2018م( حسب معايير المحاسبة الدولية رقم 7 الملحق ب 22 
)IFR7 Appendix B22(
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يلخص الجدول أدناه تعرض الشركة لمخاطر معدالت األرباح والقيم الدفترية لموجودات ومطلوبات الشركة المصنفة بحسب تواريخ إعادة التسعير 
التعاقدية أو تواريخ االستحقاق، أيهما يحدث أواًل. وتجدر األشارة إىل ان عملية إعادة التسعير التعاقدية هي عبارة عن القيام بإعاده تسعير معدالت 

األرباح بناء عىل سعر السايبر خالل مده متفق عليها بالعقد.

الجدول )89(: تعرض الشركة لمخاطر معدالت األرباح كما يف 31 ديسمبر 2018م

31 ديسمبر 2018م
)آالف الرياالت السعودية(

غير مرتبطة مرتبطة بأرباح
بأرباح

اإلجمالي
أكثر من 5 سنوات1 إىل 5 سنواتمن 3 إىل 12 شهًراخالل 3 أشهر

الموجودات

15,96515,965----النقد وما يف حكمه

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

----12,48412,484

108,256-10,78433,58160,4673,424ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

2,902,822-463,2961,099,0351,217,080123,411ذمم مديني عقود إجارة، صافي

ذمم مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة، 
صافي

24,73054,932---79,662

1,0871,087----القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

498,8101,187,5481,277,547126,83529,5363,120,276إجمالي الموجودات

المطلوبات

1,994,132--1,530,360372,81490,958قروض بنكية

1,994,132--1,530,360372,81490,958إجمالي المطلوبات

814,7341,186,589126,83529,5361,126,144)1,031,550(الفجوة

-969,7731,096,6081,126,144)216,816()1,031,550(الفجوة التراكمية

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2018م.

الشركة مع –  الفائدة، ويقيس عدم تطابق تسعيرأصول  المستقبلية يف سعر  التغير  الفجوة: هو مصطلح مالي ومحاسبي لقياس مخاطر 
التزاماتها أو مطلوباتها ذات الحساسية لسعر الفائدة خالل فترة زمنيه مستقبليه محددة.

الفجوة التراكمية: هو مصطلح مالي ومحاسبي لقياس مخاطر التغير المستقبلية يف سعر الفائدة، ويقيس عدم تطابق تسعيرأصول الشركة – 
مع التزاماتها او مطلوباتها ذات الحساسية لسعر الفائدة خالل فترات زمنية مستقبلية.

تكون قيمة الفجوة سالبة عندما تكون قيمة المطلوبات )القروض البنكيه( التي سيتم إعاده تسعيرها خالل الفتره أعىل من قيمه األصول )القروض 
الممنوحه لعمالءالشركة( والتي سيتم تسعيرها خالل نفس الفترة. وتجدر اإلشاره أنه يف حال وجود فجوه سالبه فإن أرتفاع سعر السايبر يؤدي اىل 
إنخفاض األرباح. وتكون قيمة الفجوة موجبه عندما تكون قيمه األصول )القروض الممنوحه لعمالءالشركه( التي سيتم إعاده تسعيرها خالل الفتره 
أعىل من قيمه الخصوم )القروض البنكيه( والتي سيتم تسعيرها خالل نفس الفترة. وتجدر اإلشاره أنه يف حال وجود فجوه موجبه فإن إنخفاض سعر 
السايبر يؤدي اىل أرتفاع األرباح. وقد تقوم اإلدارة بالتعامل مع الفجوات التي تزيد عن سنه بالقيام بعمليه التحوط من وقت آلخر حسب ماتراه مناسبًا.

التحوط من تقلبات معدل الربح

تقترض الشركة بشكل رئيسي عىل أساس متوسط األجل )قروض من 3 إىل 5 سنوات( وبمعدل عائد عائم )+ SIBOR( من البنوك المحلية. نظًرا لطبيعة 
هيكلة هذه القروض، تعتمد الشركة يف األغلب عىل أدوات التحوط مثل مقايضات معدل الربح )Profit Rate Swaps( للتحوط ضد التغير يف سعر 

السايبور )SIBOR( للفجوات التي تتجاوز آجالها سنة واحده.

تقدم الشركة تمويل طويل األجل للشركات )ويشمل العمالء من الشركات واألفراد ذوي المالءة المالية( باإلضافة إىل عقود المرابحة والتي تكون 
بمعدل ربح ثابت مما يعرض الشركة لمخاطر معدل الربح. تتحوط الشركة من هذا الخطر عن طريق مقايضات معدل الربح )Profit Rate Swaps( وذلك 
ألن تكاليف االقتراض تستند عىل معدل ربح عائم )+ SIBOR( بينما تقرض الشركة من خالل عقود المرابحة واإلجارة عمالئها من الشركات )ويشمل 

العمالء من الشركات واألفراد ذوي المالءة المالية( بمعدل ربح ثابت.

وتشتمل القيمة العادلة الموجبة/السلبية للمشتقات بشكل رئيسي عىل مقايضات معدل الربح )Profit Rate Swaps( ألغراض التحوط ضد التعرض 
لمخاطر أسعار العموالت المتعلقة بالتمويل طويل األجل. كما تمنح الشركة سعر الفائدة الثابت بناًء عىل االتفاقية المبرمة مع بعض العمالء وتدفع 
الشركة للبنوك اإلقراض بمعدل عائد عائم )SIBOR(. يتم اإلبالغ عن أي مكاسب أو خسائر ناشئة عن التغيرات يف القيمة العادلة للمشتقات مباشرة يف 

حقوق المساهمين من خالل دخل شامل آخر ويتم االعتراف به كاحتياطي تحوط تدفق نقدي.
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السيولة

تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة االستحقاقات لضمان توفر السيولة الكافية.

 تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية

يعرض الجدول أدناه تحلياًل للموجودات والمطلوبات وفقا للتاريخ المتوقع الستردادها أو تسويتها للعام المالي المنتهي يف 31 ديسمبر 2018م:

الجدول )90(: الموجودات والمطلوبات وفقا للتاريخ المتوقع الستردادها أو تسويتها للعام المالي المنتهي يف 31 ديسمبر 2018م

2018م
)آالف الرياالت السعودية(

تاريخ استحقاق محدد
بدون تاريخ 

استحقاق محدد
اإلجمالي خالل

3 أشهر
من 3 إىل 12 

شهًرا
1 إىل 5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

الموجودات

15,96515,965----النقد وما يف حكمه

89312,484-11,591--استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

108,256-10,78433,58160,4673,424ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

2,902,822-209,087548,1361,523,132622,466ذمم مديني عقود إجارة، صافي

79,662-1,7425,17224,19548,553ذمم مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة، صافي

1,087--1,087--القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

106,985-29,66475,9681,048305مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

7,922---3,9613,961استثمار يف مشروعات مشتركة

4801,4409,5342,73413,65027,838ممتلكات ومعدات

255,718668,2581,631,054677,48230,5083,263,020إجمالي الموجودات

المطلوبات

92,086--45,24343,0493,794مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

33,54136,790--3,249-زكاة وضريبة دخل مستحقة

1,994,132--231,004578,7321,184,396قروض بنكية

13,61813,618----منافع الموظفين

47,1592,136,626-276,247625,0301,188,190إجمالي المطلوبات

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2018م.

العوامل الرئيسية التي قد تؤثر يف عمليات الشركة  612
التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر عىل أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. وتستند هذه العوامل عىل  فيما يلي مناقشة ألهم العوامل 
المعلومات المتاحة حاليا للشركة وقد ال تمثل جميع العوامل التي من الممكن أن يكون لها تأثير عىل أعمال الشركة. ولذلك يرجى أيضا مراجعة قسم 

"عوامل المخاطرة" وقسم "إشعار هام" من هذه النشرة.

عوامل النمو االقتصادية 61211
تتأثر حركة القطاع العقاري بشكل عام بالعوامل االقتصادية، والتي بدورها تنعكس عىل نشاط التمويل العقاري، وقد حققت المملكة تقدما ملوحظًا يف 
تنفيذ البرامج اإلصالحية كجزء من رؤية المملكة 2030 مما سينعكس بشكل إيجابي عىل القطاع العقاري ويدعم نمو اعمال الشركة كما أن انخفاض 
النمو اإلقتصادي سيؤثر عىل اعمال الشركة بنحو سلبي. كما وتعتبر زيادة دخل الفرد أيضًا من العوامل المحفزة للطلب، والتي ترتبط بشكل مباشر 
أنه مع تحسن الظروف االقتصادية جراء اإلصالحات  التحديات، إال  المملكة يمر بكثير من  الرغم من أن اقتصاد  بتحسن األوضاع االقتصادية. وعىل 
اإلقتصادية التي تقوم بها حكومة المملكة حاليًا لتنويع االقتصاد واستحداث مصادر جديدة للدخل ستساهم من زيادة قدرة الشركة يف زيادة حجم 

أعمالها، كما أن القطاع التجاري سينمو وبالتالي سيؤثر عىل حجم اعمال الشركة من خالل زيادة حصتها السوقية.

الدعم الحكومي 61212
أساسيات  من  يعتبر  المسكن  أن  من  وبالرغم  العقاري،  السوق  تنمية  يف  فّعال  بشكل  تساهم  التي  اإلسكان  ووزارة  الحكومة  مبادرات  خالل  من 
االحتياجات للفرد إال أن التحديات االقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي من شأنها أن تؤثر عىل أولويات ومعدل انفاق الفرد يف المملكة بما يف 
ذلك قدرة الفرد االئتمانية عىل الحصول عىل تمويل عقاري لشراء مسكن، وتجدر اإلشارة إىل أن حكومة المملكة العربية السعودية قد قدمت العديد 
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من المبادرات مثل تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما ال يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن األول بموجب األمر الملكي رقم أ/86 
وتاريخ 1439/4/18هـ . هذا باإلضافة إىل مبادرات وزارة اإلسكان التي قامت بدور فّعال وجلّي لتسهيل تملك المواطنين لمساكن، من خالل تقديم 
منتجات تمويلية ميسرة وكذلك دعم قطاع التمويل العقاري بمنحه تسهيالت ائتمانية بتكلفة منخفضة عن طريق الشركة السعودية إلعادة التمويل، 
وعند استمرار الدعم الحكومي بنفس الوتيرة الحالية فان ذلك سيؤثر يف زيادة عمليات التمويل العقاري وبالتالي سيؤثر إيجابيًا عىل األنشطة التمويلية 

للشركة.

التغير يف سعر االقتراض بين البنوك 61213
إن االرتفاع يف معدل اإلقراض )سايبور( يؤثر بشكل مباشر عىل تكلفة التمويل للشركة وبالتالي ينعكس باإلرتفاع عىل معدل هامش الربح المطلوب 
من للعمالء مما يقلل اإلقبال عىل طلب التمويل العقاري وبالتالي قد ينعكس سلبيًا عىل الشركة، وحين ينخفض معدل اإلقراض فان ذلك يساهم يف 

زيادة الطلب عىل التمويل العقاري وبالتالي سيؤثر إيجابيًا عىل الشركة.

النمو السكاني 61214
بلغ عدد سكان المملكة يف عام 2017م 32.55 مليون نسمة وغالبية السكان من الفئة العمرية الشابة وموزعين عىل جميع مناطق المملكة والتي 
تحتاج أن تؤمن المسكن لها ولعائالتها، وهذا االحتياج يعزز النمو يف القطاع العقاري ويشجع المطورين العقاريين عىل إنشاء وحدات سكنية جديدة 
بمختلف أنواعها، هذا باإلضافة إىل احتياج الشركات ورجال األعمال للتوسع يف أنشطتهم التجارية عىل مستوى المملكة والذي يتطلب شراء عقارات 

وأراضي وتطويرها، وهذا يعزز مكانة الشركة للتوسع يف أعمالها.

التغير يف اللوائح التنظيمية 61215
إن السياسات الحكومية تساهم يف زيادة الطلب عىل التمويل العقاري من خالل الدعم المباشر وغير المباشر للمستفيد، كما أن تطبيق سياسات معينة 
بخصوص حجم الدفعة المقدمة، ونسبة التمويل للضمان، وتقديم ضمانات للممولين العقاريين قد تساهم يف زيادة او انخفاض الطلب عىل منتجات 

التمويل العقاري مما يؤثر سلبيًا أو إيجابيًا عىل أنشطة الشركة.

العوامل الموسمية 61216
تمول الشركة شركات وأفراد يعملون يف قطاعات مختلفة قد يتأثر القطاع الذي يعمل به العميل بالوضع اإلقتصادي العام والتطورات التقنية والعلمية، 

وتعمل الشركة عىل مراجعة قطاعات األعمال بصفة سنوية للتأكد من قدرة العميل عىل سداد التزاماته.

القطاع العقاري كغيره من القطاعات التجارية التي تتأثر بعوامل العرض والطلب، والتي تتفاوت حسب الدورات الموسمية حيث أن الطلب عىل تمويل 
شراء العقار ينخفض عادًة يف موسم االجازات الصيفية وكذلك خالل شهر رمضان وبالتالي تقل طلبات الحصول عىل تمويل عقاري من الشركة، ويكون 

اإلنتعاش وزيادة الطلب خالل الربع األول والربع الثاني واألخير من العام وال تتأثر أرباح الشركة بهذه العوامل الموسمية بل تتأثر ارصدة التمويالت.

العوامل التنافسية 61217
بلغ عدد شركات التمويل العقاري حتى نهاية 2018م ست )6( شركات وتستحوذ شركة أمالك عىل %34 من الحصة السوقية يف صافي الدخل حتى 
نهاية 2018م، وقد يشهد القطاع دخول منافسين جدد خالل السنوات القادمة قد يستحوذون عىل حصة من قطاع التمويل العقاري، كما أن خروج أي 

من تلك الشركات قد يساهم يف زيادة الحصة المتاحة للشركة من حجم السوق.

نتائج العمليات  613

قائمة الدخل 61311
الجدول )91(: قوائم الدخل المراجعة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر و2016م و2017م 2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م
معدلة

2017م
مراجعة

2018م
مراجعة

معدل النمو السنوي المركب
2016م2018-م

)%35.3(39,08529,75916,370دخل عقود مرابحة

%210,994224,139236,5905.9دخل عقود إجارة

)%6.1(7,2627,6466,398دخل عقود إجارة موصوفة يف الذمة

%3,0465,8707,72559.3دخل األتعاب والعموالت

%260,387267,414267,0831.3الدخل من عقود المرابحة واإلجارة واإلجارة الموصوفة يف الذمة

ال ينطبق)1,581()1,422(-مصروفات أتعاب

%3.8)88,087()91,755()81,809(تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء

)%0.3(178,578174,237177,415صافي الدخل من عقود المرابحة واإلجارة واإلجارة الموصوفة يف الذمة
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)آالف الرياالت السعودية(
2016م
معدلة

2017م
مراجعة

2018م
مراجعة

معدل النمو السنوي المركب
2016م2018-م

ال ينطبق226--إيرادات أخرى

ال ينطبق--12,797الحصة يف صافي )الخسارة(/الدخل من المشروعات المشتركة

ال ينطبق--530أتعاب ترتيب

ال ينطبق--133مكاسب مبيعات محفظة

)%3.8(192,038174,237177,641صافي اإليرادات التشغيلية

ال ينطبق)3,044()2,054(-استهالك وشطب

%1.7)66,802()65,046()64,627(مصاريف عمومية وإدارية

)%4.1()8,208()8,955()8,920(مصاريف بيع وتسويق

ال ينطبق)2,100()2,905(-خسائر االنخفاض يف قيمة ممتلكات ومعدات

ال ينطبق98)1,434()9,451(مخصص االنخفاض يف خسائر االئتمان، صافي

)%1.8()5680,0()80,394()82,998(صافي المصاريف التشغيلية

)%5.4(109,04093,84397,585صافي الدخل التشغيلي

ال ينطبق)240(8,911الحصة يف صافي )الخسارة(/الدخل من المشروعات المشتركة

ال ينطبق500268-أتعاب ترتيب

)%5.4(109,040103,25497,613الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

ال ينطبق---زكاة وضربية الدخل*

)%5.4(109,040103,25497,613صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

بنود سيعاد تصنيفها إىل الربح أو الخسارة يف السنوات الالحقة:

ال ينطبق707)1,456()614(صافي الحركة يف تغطية تدفق نقدي

ال ينطبق-1,899)324(التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

بنود لن يعاد تصنيفها إىل الربح أو الخسارة يف السنوات الالحقة:

ال ينطبق)1,296(--صافي التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ال ينطبق)929(268-ربح اكتواري من برامج المنافع المحددة

)%27.2()1,518(711)938(صافي الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى

)%5.7(108,102103,96596,095صافي الدخل الشامل

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

2016م2018-م

)2.2(%66.4%65.2%68.6مجمل الربح

)5.1(%0.1%0.0%5.2صافي اإليرادات التشغيلية األخرى

0.2%25.0%24.3%24.8مصروفات عمومية وإدارية

)1.9(%30.0%30.1%31.9صافي المصاريف التشغيلية

)5.3(%36.6%38.6%41.9الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)5.1(%36.8%38.8%41.9صافي ربح السنة

)0.2()%0.6(%0.3)%0.4(صافي الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى

مؤشرات األداء الرئيسية

)0.5(%8.3%8.4%8.8متوسط العائد عىل عقود التمويل

0.2%4.3%4.4%4.1متوسط تكلفة التمويل

)0.6(%4.0%4.0%4.6متوسط هامش التمويل

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر2016م و2017م و2018م والشركة.

*اعتبارًا من 1 يناير 2017م، وتماشيًا مع تعميم مؤسسة النقد، عدلت الشركة سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل وبدأت يف إثبات الزكاة وضريبة الدخل ضمن حقوق الساهمين محملًة عىل 
األرباح المبقاة. وكانت الزكاة وضريبة الدخل تحمل سابقًا عىل قائمة الدخل. وابتداًء من القوائم المالية للربع الثاني من العام 2019م، وتماشيًا مع أحدث التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد بتاريخ 17 

يوليو 2019م، قامت الشركة بتعديل االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل إىل قائمة الدخل.

الرياض مقًرا  واتخذت من مدينة  2007م،  عام  وبدأت نشاطها كشركة سعودية مساهمة مقفلة  العقاري  للتمويل  العالمية  أمالك  تأسست شركة 
رئيسًيا لها وذلك برأس ماٍل مدفوع قدره 1,000 مليون ريال سعودي، واستمرت الشركة العمل برأسمال مدفوع يبلغ 900 مليون ريال سعودي من 
العام 2012م وحتى العام 2016م وتم زيادته نتيجة تطبيق برنامج منح اسهم لعدد من الموظفين، فتم يف العام 2017م زيادته بمبلغ 3 مليون ريال 
سعودي ليصبح رأس المال المدفوع 903 مليون ريال سعودي، كما تم زيادة رأس المال يف عام 2018م بمبلغ 3 مليون ريال سعودي ليصبح رأس المال 

المدفوع 906 مليون ريال سعودي، مقسم إىل 90.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت سعودية لكل سهم.
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وفقًا لمعايير وأحكام الشريعة اإلسالمية من خالل مراجعة واعتماد اللجنة الشرعية يف الشركة. تتمثل األهداف الرئيسية للشركة يف تقديم وتوفير 
حلول التمويل العقارية المبتكرة لقطاعي األفراد والشركات من خالل إداراتها وقطاعات أعمالها وفروعها يف المملكة العربية السعودية.

إيرادات شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري تتكون من أربعة مصادر رئيسية: عقود مرابحة )%6.1 من إجمالي اإليرادات يف عام 2018م، و11.1% 
يف عام 2017م، و%15.0 يف عام 2016م(، عقود إجارة )%88.6 من إجمالي اإليرادات يف عام 2018م، و%83.8 يف عام 2017م، و%81.0 يف عام 
2016م(، عقود إجارة موصوفة يف الذمة )%2.4 من إجمالي اإليرادات يف عام 2018م، و%2.9 يف عام 2017م، و%2.8 يف عام 2016م(، واألتعاب 
والعموالت )%2.9 من إجمالي اإليرادات يف عام 2018م، و%2.2 يف عام 2017م، و%1.2 يف عام 2016م(. حيث يتم إثبات الدخل من عقود المرابحة 
واإلجارة وعقود إجارة موصوفة يف الذمة عىل أساس معدل الربح الفعلي، يتم تسجيل الدخل من مديني عقود اإلجارة الموصوفة يف الذمة عىل أساس 
معدل الربح الفعلي بعد تسليم العقار محل التمويل، ويتم تسجيل مديني العقود االخرى من تاريخ تنفيذ عقد التمويل كما تتحصل الشركة عىل إيرادات 

تشغيلية أخرى من االستثمارات والمشاريع المشتركة واتعاب الترتيب ومكاسب بيع المحافظ سيرد ذكرها يف قسم اإليرادات التشغيلية األخرى.

الدخل من عقود مرابحة، عقود إجارة وعقود إجارة موصوفة يف الذمة واألتعاب والعموالت

%2.7 من  ارتفع إجمالي الدخل من عقود مرابحة وعقود إجارة وعقود إجارة موصوفة يف الذمة واألتعاب والعموالت وتقييم بنسبة طفيفة قدرها 
260.4 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 267.4 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة ارتفاع الدخل من عقود اإلجارة من 211.0 مليون 
ريال سعودي يف عام 2016م إىل 224.1 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة تغيير استراتيجية الشركة بتحويل التركيز من عقود المرابحة 
إىل عقود اإلجارة إلحتمالية اإلعفاء من الزكاة نظرًا لطبيعة هذه العقود وصاحبه ارتفاع يف األرباح المعلقة )األرباح التي تم تسجيلها يف قائمة الدخل 
للعمالء المتعثرين يف السداد لفترة تزيد عن 90 يوم( خالل الفترة. وانخفض الدخل من عقود مرابحة من 39.1 مليون ريال سعودي إىل 29.8 مليون 

ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

بقي الدخل مستقرًا نسبيًا بما يعادل 267.1 مليون ريال سعودي يف عام 2018م )انخفض بنسبة %0.1 من 267.4 مليون ريال سعودي يف عام 
2017م إىل 267.1 مليون ريال سعودي يف عام 2018م( ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل انخفاض يف الدخل من عقود المرابحة بنسبة %45.0 من 
29.8 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 16.4 مليون ريال سعودي يف عام 2018م تماشيًا مع انخفاض حجم محفظة عقود مرابحة بفارق 10 
عقود خالل الفترة ذاتها نتيجة تغيير استراتيجية الشركة بتحويل التركيز من عقود المرابحة إىل عقود اإلجارة نتيجة اعتمادها عىل معدل الربح المتغير 
المتصل بمعدل السايبور )انظر إىل 4-3-1 للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عقود اإلجارة( وكذلك إلحتمالية خصم عقود اإلجارة من الوعاء الزكوي 

نظرًا لطبيعة هذه العقود، ويقوم هذا االفتراض عىل ما يلي:

عند احتساب الزكاة، تقوم الشركة بخصم األصول من الوعاء الزكوي مما يؤدي إىل انخفاض مصاريف الزكاة، ونظرًا إىل أن عقود اإلجارة – 
تقتضي إمتالك األصول من قبل الشركة حتى انتهاء العقد )انظر إىل 4-3-1 لتفاصيل حول طبيعة عقود اإلجارة(، فإن هذه األصول من 

الممكن أن تخصم من الوعاء الزكوي للشركة.

بالمثل، أدى ذلك إىل ارتفاع الدخل من عقود اإلجارة من 224.1 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 236.6 مليون ريال سعودي يف – 
عام 2018م وذلك بسبب تحسن العوائد من عقود التمويل للعمالء بزيادة 29 قرض خالل الفترة ذاتها.

تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء

البنوك تكون عىل أساس  التمويالت من  إن  اليومي للشركة.  التشغيلي  بالعمل  المرتبطة مباشرًة  بالتكاليف  اقتراض وأعباء  تتعلق تكلفة تسهيالت 
تمويل متوسط األجل بمدة تتراوح من 3 إىل 5 سنوات بتكلفة سعر اإلقراض بين البنوك السعودية )سايبور( متغير أو ثابت باإلضافة إىل معدل فائدة، 
وباستخدام هذه التسهيالت الممنوحة من 9 بنوك محلية )كما يف 2019/3/31م( اعتمادًا عىل األسعار المقدمة من قبل كل بنك. وأبرمت الشركة 

اتفاقيات أدوات تحوط تتمثل يف مقايضات معدل الربح )Profit Rate Swaps( لجزء من التعرض مع البنوك.

ارتفعت تكلفة التسهيالت البنكية وأعباء اإلقتراض بنسبة %12.2 من 81.8 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 91.8 مليون ريال سعودي يف 
عام 2017م نتيجة ارتفاع معدل سعر الفائدة التي تتقاضاها البنوك من شركة أمالك كتكلفة عىل التسهيالت البنكية وأعباء اإلقتراض للبنوك يف عام 
2016م وإستقرارها يف عام 2017م، باإلضافة إىل ارتفاع حجم اإلقتراض للشركة يف عام 2017م تماشيًا مع ارتفاع حجم المحفظة التمويلية خالل 

الفترة.

انخفضت تكلفة التسهيالت البنكية وأعباء اإلقتراض بنسبة %4.0 من 91.8 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 88.1 مليون ريال سعودي يف 
عام 2018م نتيجة بيع محفظة تمويلية بمبلغ 104.7 مليون ريال سعودي مع الشركة السعودية إلعادة التمويل خالل العام مما أدى إىل اإلنخفاض 

يف التسهيالت البنكية للشركة بنسبة %3.8 من 2.1 مليار ريال سعودي إىل 2.0 مليار ريال سعودي عىل التوالي.

مؤشرات األداء الرئيسية

متوسط العائد عىل عقود التمويل: انخفض متوسط العائد عىل عقود التمويل من %8.80 يف عام 2016م إىل %8.30 يف عام 2018م، – 
ويتأثر هذا المؤشرمن عدة عوامل من ضمنها التغير يف نسبة السايبور وعدد العقود التمويل الجديدة خالل الفترة وطبيعة العقود لدى 

الشركة خالل الفترة والتغيرات عىل المحفظة نتيجة بيع العقود لشركات أخرى ومتوسط مبالغ القروض خالل السنة

متوسط تكلفة التمويل: ارتفع متوسط تكلفة التمويل من %4.10 يف عام 2016م إىل %4.30 يف عام 2018م. ويتأثر هذا المؤشرمن عدة – 
عوامل من أهمها التغير يف نسبة السايبور وهامش ربح البنوك المقرضة ومتوسط مبالغ االقتراض خالل السنة. 
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متوسط هامش التمويل: انخفض متوسط هامش التمويل من %4.6 إىل يف عام 2016م إىل %4.0 يف عام 2018م. ويحسب المؤشر عن – 
طريق خصم متوسط تكلفة التمويل للفترة من متوسط العائد عىل عقود التمويل للفترة نفسها.

ولمزيد من المعلومات عن كيفية احتساب المؤشرات المالية الرجاء االطالع عىل القسم))6-14( "تفاصيل إحتساب المؤشرات المالية"(.

اإليرادات التشغيلية األخرى

الدخل من مصادر أخرى

بلغ الدخل من مصادر أخرى 226 ألف ريال سعودي يف عام 2018م ويتعلق بحصة الشركة من إيرادات من المشروعات المشتركة المتعلقة بمبيعات 
بعض األصول )المبينة ضمن مدفوعات مقدمة والموجودات األخرى(.

مكاسب مبيعات محفظة

تتكون مكاسب مبيعات محفظة من معاملة واحدة مع البنك السعودي لإلستثمار متعلقة ببيع محفظة تمويلية بقيمة 10.6 مليون ريال سعودي 
والذي يشمل 14 عقد تمويل من فئة األفراد كما يف 28 يونيو 2016م. وحصلت الشركة مقابل ذلك عىل رسوم مكاسب مبيعات محفظة بلغت قيمتها 

133 ألف ريال سعودي يف عام 2016م والتي تم تحصيلة كدفعة واحدة من قبل الشركة.

ببيع أي محفظة ولم تحصل الشركة عىل أي مكاسب مبيعات محفظة ولكنها حصلت عىل رسوم أخرى تتعلق  2017م لم تقوم الشركة  وفي عام 
بالمحافظ التي تم بيعها.

قد قامت الشركة ببيع محفظة للشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري بقيمة 104.7 مليون ريال سعودي والذي يشمل 168 عقد تمويل من 
فئة األفراد كما يف 11 مايو 2018م. ولم تحصل الشركة عىل رسوم مكاسب مبيعات محفظة من بيع المحفظة للشركة السعودية إلعادة التمويل 

العقاري. حصلت الشركة عىل رسوم أخرى تتعلق بالمحافظ التي تم بيعها.

الجدول )92(: المحفظة المباعة مع البنك السعودي لإلستثمار يف 28 يونيو 2016م

صافي المحفظةإجمالي المحفظة)آالف الرياالت السعودية(

10,7687,399إجارة

4,8803,227إجارة موصوفة بالذمة

15,64810,626اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

الجدول )93(: المحفظة المباعة مع الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري يف 11 مايو 2018م

صافي المحفظةإجمالي المحفظة)آالف الرياالت السعودية(

110,36677,659إجارة

39,24627,021إجارة موصوفة بالذمة

149,612104,680اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

الجدول )94(: قيمة المحفظة المباعة كما يف 31 ديسمبر 2018م
31 ديسمبر 2018م

)آالف الرياالت السعودية(

8,106البنك السعودي لإلستثمار

96,257الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

104,363اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

إستهالك وشطب

ارتفعت تكاليف اإلستهالك والشطب بنسبة %5.0 من 2.0 مليون ريال سعودي يف عام 2016م )مشمولة يف المصاريف العمومية واإلدارية يف القوائم 
المالية للسنة المنتهية 2016/12/31م( إىل 2.1 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة اإلضافات إىل معدات نظم المعلومات بمقدار 1.4 مليون 
ريال سعودي. ارتفعت تكاليف اإلستهالك والشطب بنسبة %48.2 من 2.1 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 3.0 مليون ريال سعودي يف عام 

2018م نتيجة شطب أصول بقيمة صافية تعادل 788 ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.



107

المصاريف التشغيلية

مصاريف عمومية وإدارية

بلغت المصاريف العمومية واإلدارية 66.8 مليون ريال سعودي يف العام 2018م وتكونت بشكل رئيسي من رواتب وتكاليف الموظفين )49.2 مليون 
ريال سعودي( وتكاليف اإليجار )3.2 مليون ريال سعودي(. ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة %0.6 من 64.6 مليون ريال سعودي يف 
عام 2016م إىل 65.0 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة االرتفاع يف رواتب وتكاليف الموظفين من 46.6 مليون ريال سعودي إىل 49.9 
مليون ريال سعودي عىل التوالي نتيجة زيادة عدد الموظفين، باإلضافة إىل االرتفاع يف أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة من 2.9 مليون ريال سعودي يف عام 
2016م إىل 3.4 مليون ريال سعودي يف عام 2017م. كما ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة %2.7 من 65.0 مليون ريال سعودي يف عام 

2017م إىل 66.8 مليون ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة االرتفاع يف مصاريف األتعاب االستشارية )+1.1 مليون ريال سعودي(.

مصاريف بيع وتسويق

بلغت مصاريف البيع والتسويق 8.2 مليون ريال سعودي يف عام 2018م وتكونت من مصاريف تسويق )3.2 مليون ريال سعودي( وتكاليف االستعانة 
بمصادر خارجية )توظيف( )2.5 مليون ريال سعودي( ومصاريف تأمين )2.5 مليون ريال سعودي(.

9.0 مليون ريال سعودي يف عام  2016م إىل  8.9 مليون ريال سعودي يف عام  %0.4 من  ارتفاعا طفيفا بنسبة  البيع والتسويق  ارتفعت مصاريف 
2017م نتيجة ارتفاع مصاريف التأمين من 2.3 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 3.1 مليون ريال سعودي يف عام 2017م وذلك نتيجة الزيادة 

يف حجم المحفظة التمويلية مما أدى إىل ارتفاع مصاريف التأمين خالل عام 2017م، وقابله انخفاض يف المصاريف التسويقية األخرى.

انخفضت مصاريف البيع والتسويق بنسبة %8.3 من 9.0 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 8.2 مليون ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة 
انخفاض  نتيجة  العمالء  بتأمين  الفترة ذاتها والمتعلقة  2.5 مليون ريال سعودي خالل  3.0 مليون ريال سعودي إىل  التأمين من  انخفاض مصاريف 

اإلحتياج التأميني للشركة خالل الفترة ذاتها.

مخصص خسائر االنخفاض يف قيمة ممتلكات ومعدات

قامت الشركة خالل عام 2018م بإثبات خسائر انخفاض يف قيمة أراضي بمبلغ 2.1 مليون ريال سعودي )السنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2017م: 
2.9 مليون ريال سعودي( وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية. نتيجة إجراء التقييم يف كال العامين 2017م و2018م لألرض 
المملوكة من قبل الشركة يف شمال الرياض حي الصحافة طريق الملك فهد لغرض بناء مقر الشركة الرئيسي بتكلفة إجمالية 18.7 مليون ريال لتصبح 
القيمة الدفترية )إثر تقييم عام 2017م( يف نهاية 2017م مبلغ 15.8 مليون ريال وفي نهاية 2018م بمبلغ 13.7 مليون ريال بسبب التقييم يف 
2018م الذي أدى إىل مخصصات إضافية، حيث قامت الشركة بتأجيل خطة بناء المقر وتم استئجار مقر رئيسي لإلدارة العامة خالل العام 2018م. 
تم إجراء التقييم يف كال العامين 2017م، حيث أوضح التقرير انخفاضًا يف قيمة األرض نتيجة اإلنخفاض يف أسعار العقارات يف المنطقة التي تقع فيها 

األرض. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم )6-4-8( )"ممتلكات ومعدات"(.

مخصص االنخفاض يف خسائر االئتمان

يشمل مخصص االنخفاض يف خسائر االئتمان مخصص لكل من ذمم المرابحة، اإلجارة، واإلجارة الموصوفة يف الذمة، حيث قامت الشركة، قبل العام 
العقد  %1 من قيمة  السعودي والتي تقتضي عىل تخصيص ما ال يقل عن  النقد  يتوافق مع قوانين مؤسسة  الدولية وبما  المعايير  باتباع  2017م، 
كمخصص عام، كما قامت الشركة باتباع نموذج الخسارة المتكبدة والذي يقتضي أن تقوم اإلدارة بمعاينة الذمم المدينة عند نهاية الفترة ودراسة 
أي أحداث تاريخية قد تؤثر عىل التحصيل مستقباًل. يف العام 2018م، بدأت الشركة بتبني المعيار الدولي للتقرير المالي 9 والذي يتطلب من الشركة 
االئتمانية  الخسائر  إىل  المخصص  هذا  يستند  حيث  المالية(  )األصول  المدينة  الذمم  جميع  عىل  المتوقعة  اإلئتمانية  للخسارة  المخصص  احتساب 
المتوقعة المرتبة باحتمالية التعثر يف السداد يف غضون االثني عشر شهرًا القادمة ما لم يكن هناك زيادة كبيرة يف المخاطر االئتمانية منذ نشأتها. إن 

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية. ويتم قياسها كما يلي:

الموجودات المالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية يف تاريخ التقرير: تقاس بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز يف النقدية )الفرق بين – 
التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها(، و

الموجودات المالية التي تنخفض قيمتها االئتمانية يف تاريخ التقرير: تقاس بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية للتدفقات – 
النقدية المستقبلية المقدرة.

انخفض مخصص خسائر االئتمان بنسبة %84.8 من 9.5 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 1.4 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة عدم 
ارتفاع المحفظة التمويلية بشكل كبير بين عامي 2016م و2017م.

يف العام 2018م، تم عكس مصروف مخصص خسائر االئتمان بقدر 98 ألف ريال سعودي حيث أن الشركة كونت مخصص كافي تماشيا مع تطبيق 
المعيار الدولي للتقرير المالي 9 والذي تبنته الشركة يف 1 يناير 2018م والذي يتطلب من الشركة احتساب المخصص للخسارة اإلئتمانية المتوقعة 
للمعايير  المبدئي  التطبيق  أجل  اإلنتقالية من  الحياة. ووفًقا لألحكام  أو مدى  12 شهرا  إما عىل أساس  المالية(،  )األصول  المدينة  الذمم  عىل جميع 
الدولية للتقارير المالية )معيار رقم 9(، ُيسمح للشركة باالعتراف بأي فرق بين المبالغ السابقة المسجلة بحسب معيار المحاسبة الدولي )39( والقيمة 
المحتسبة وفقا للمعيار رقم 9 يف بداية التطبيق يف حساب األرباح المبقاة. وبناًء عىل ذلك، تم خفض رصيد األرباح المبقاة بقيمة 37.8 مليون ريال 

سعودي كما يف 1 يناير 2018م، وزيادة مخصص الخسارة االئتمانية إىل 88 مليون ريال سعودي.
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الجدول )95(: إجمالي الذمم المدينة المتقادمة بعد خصم العائد الغير المكتسب كما يف 31 ديسمبر 2018م
اإلجماليأكثر من 220 يوم180 يوم – 220 يوم120 يوم – 180 يوم90 يوم – 120 يوم)آالف الرياالت السعودية(

144,685147,923-3,238-قطاع الشركات

1,7487602,72814,28419,520قطاع األفراد

8,1658,165---األفراد ذوي المالءة المالية

1,7483,9982,728167,134175,608اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

تشمل الذمم المدينة المتقادمة عقود مرابحة وعقود إجارة المتقادمة ألكثر من 90 يوم بعد تاريخ االستحقاق. تطبق الشركة سياسة التحصيل من 
العمالء عن طريق:

تذكير العميل بمدة 10 أيام قبل تاريخ االستحقاق، 11

تذكير العميل يف يوم تاريخ االستحقاق، 12

تذكير العميل بعد 15 يوم من تاريخ االستحقاق. 13

كما تقوم الشركة بتحويل الطلب إىل القسم القانوني يف الشركة يف حال تم التأخر أكثر من ذلك. باإلضافة إىل ذلك، تقوم الشركة بتخفيض التصنيف 
اإلئتماني للعميل الذي يتأخر يف السداد ألكثر من مرة، وال تقوم الشركة بتخفيض التصنيف االئتماني لمن يقوم بالتأخر يف السداد لمرة واحدة فقط 

وتكتفي بإصدار إشعار استحقاق للعميل. وتقوم الشركة بعرض خيار إعادة هيكلة القرض للعمالء الذين يواجهون مشاكل مالية.

الحصة يف صافي )الخسارة(/الدخل من المشروعات المشتركة

من  التخارج  نحو  الشركة  توجه  نتيجة  2018م  إىل  2016م  الفترة  المشتركة خالل  المشروعات  من  الخسارة/الدخل  الحصة يف صافي  انخفضت 
االستثمارات المشتركة بما يتوافق مع نظام التمويل العقاري وآلئحته التنفيذية )المادة الثالثة( التي تمنع شركات التمويل العقاري من الدخول يف 
استثمارات عقارية من العام 2014م. وقد منحت مؤسسة النقد لشركة أمالك خطاب عدم ممانعة باإلستمرار يف العقود الموقعة مسبًقا لحين إنتهاء 
انخفاض  أدى إىل  2018م مما  2016م إىل إستثمارين يف عام  10 استثمارات يف عام  للشركة من  انخفض مبلغ وعدد اإلستثمارات  المشاريع.  تلك 

اإليرادات من حصة الشركة يف دخل المشاريع المشتركة خالل هذه الفترة.

8.9 مليون ريال  2016م إىل  12.8 مليون ريال سعودي يف عام  %30.4 من  انخفضت الحصة يف صافي الدخل من المشروعات المشتركة بنسبة 
سعودي يف عام 2017م بسبب انخفاض آخر يف عدد اإلستثمارات )3 - استثمارات( خالل السنة وذلك باإلضافة إىل قرار الشركة خالل السنة 2017م 

تصفية ثالث من المشروعات المشتركة، مما أدى إىل انخفاض إجمالي اإليرادات من حصة الشركة يف دخل المشاريع المشتركة.

انخفضت الحصة يف صافي الخسارة/الدخل من المشروعات المشتركة من 8.9 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل -240 ألف ريال سعودي يف 
عام 2018م نتيجة التخارج من 4 مشاريع مشتركة خالل الفترة.

أتعاب ترتيب

تتعلق أتعاب الترتيب برسوم بقيمة 250 ألف ريال سعودي تدفع كل ستة أشهر )أتعاب ثابتة( من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة 
مقابل خدمات إدارية متعلقة بصندوق استثماري لبرج سرايا للتطوير العقاري، باإلضافة إىل أتعاب إدارة المحافظ المباعة الشهرية )أتعاب متغيرة(.

زكاة وضريبة الدخل

ابتداًء من 1 ینایر 2017م، تماشیًا مع التعميم الذي أصدرتھ مؤسسة النقد العربي السعودي، قامت الشرکة بتعدیل سیاستھا المحاسبیة المتعلقة 
بالزکاة وضریبة الدخل، وبدأت في تسجيل الزکاة وضریبة الدخل خصما من األرباح المبقاة. يف السابق، كان يتم تحميلها عىل قائمة الدخل. نتيجة ذلك، 
يتم اظهار مصروف الزكاة وضريبة الدخل يف قائمة حقوق المساهمين يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م. وابتداًء من القوائم المالية للربع 
الثاني من العام 2019م، وتماشيًا مع أحدث التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد بتاريخ 17 يوليو 2019م، قامت الشركة بتعديل االعتراف بالزكاة 

وضريبة الدخل إىل قائمة الدخل.

الدخل الشامل اآلخر

صافي الحركة يف تغطية مخاطر تدفق نقدي

بلغ صافي الحركة يف تغطية تدفق نقدي -1.5 مليون ريال سعودي يف عام 2017م و707 ألف ريال سعودي يف عام 2018م ويتكون من األدوات 
اتفاقية  بناًء عىل  الربح  بتحمل هامش  الشركة  الطويلة األجل. تقوم  بالتمويالت  المتعلقة  العموالت  الشركة لمخاطر أسعار  لتقليل تعرض  المالية 
أو الخسائر  البنوك السعودية )سايبور(. وتدرج األرباح  المرتبط بمعدل سعر اإلقراض بين  الربح  البنك بتحصيل هامش  العميل، ويقوم  الشركة مع 
الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة يف قائمة الربح والخسارة، فيما عدا الجزء الفعال من تغطية التدفقات النقدية، حيث يتم إثباته 

ضمن حقوق المساهمين.
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انخفض صافي الحركة يف تغطية التدفق النقدي من -614 ألف ريال سعودي يف عام 2016م إىل -1.5 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة 
ارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك خالل الفترة ذاتها.

ارتفع صافي الحركة يف تغطية التدفقات النقدية من -1.5 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 707 ألف ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة 
انتهاء عقود المشتقات المالية ذات القيمة السالبة مع استمرار عقود مشتقات مالية ذات القيمة الموجبة وأسعار الربح للشركة خالل الفترة ذاتها.

التغير يف القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

تتكون التغير يف القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة بشكل رئيسي من استثمارات مع البنك السعودي لإلستثمار متعلقة بصندوق برج سرايا للتطوير 
العقاري، والذي يمثل صندوق تطوير عقاري مقفل يتم إدارته من قبل اإلستثمار كابيتال بال تاريخ استحقاق، ويتم تقييمه كل ستة أشهر. ارتفع التغير 
يف القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع من -324 ألف ريال سعودي يف عام 2016م إىل 1.9 مليون ريال يف عام 2017م سعودي نتيجة إعادة 
تقييم الصندوق خالل السنة. انخفض التغير يف القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع من 1.9 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل -1.3 مليون 

ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة انخفاض األرباح المحققة خالل الفترة ذاتها.

العام  اآلخر يف  الشامل  الدخل  العادلة لالستثمارات من خالل  القيمة  التغير يف  باألرباح/الخسائر من  باالعتراف  الشركة قامت  أن  بالذكر  الجدير  من 
2018م ضمن بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا إىل الربح أو الخسارة، نظرًا إىل أن الشركة ستقوم بالتخارج من هذه االستثمارات بنهاية عام 2020م وفقًا 
لقوانين مؤسسة النقد، ولهذا، تم فصلها عن االستثمارات المتاحة للبيع وتسجيلها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يف قائمة 

المركز المالي ابتداًء من العام 2018م )يرجى االطالع عىل قائمة الدخل الشامل وقائمة المركز المالي(.

خسارة/ربح من برامج المنافع المحددة

تتكون خسارة/ربح من برامج المنافع المحددة من األرباح اإلكتوارية الناتجة من برنامج المزايا المحددة المثبتة يف قائمة الدخل الشامل اآلخر وبلغت  
-929 ألف ريال سعودي يف العام 2018م.

االيرادات بحسب العقود 61312
الجدول )96(: اإليرادات بحسب العقود للسنوات المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م

معلومات إدارة
2017م

معلومات إدارة
2018م

معلومات إدارة
معدل النمو السنوي المركب

2016م2018-م

دخل عقود مرابحة

)%35.0(37,55828,75415,865قطاع الشركات

)%28.6(308239157قطاع األفراد

)%46.5(1,219766349رسوم الدخل

)%35.3(39,08529,75916,370إجمالي دخل عقود مرابحة

دخل عقود إجارة

%134,810133,559150,1995.6قطاع الشركات

%66,15076,04472,1564.4قطاع األفراد

%5,8439,9559,95630.5إستصناع قطاع الشركات

%4,1914,5824,2791.0رسوم الدخل

%210,994224,139236,5905.9إجمالي دخل عقود إجارة

دخل عقود إجارة موصوفة يف الذمة

)%6.1(7,2637,6466,398قطاع األفراد

)%6.1(7,2637,6466,398إجمالي دخل عقود إجارة موصوفة يف الذمة

%3,0464,4486,14442.0األتعاب والعموالت، صافي*

%260,387265,992265,5021.0الدخل من عقود مرابحة وإجارة وإجارة موصوفة يف الذمة

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

2016م2018-م

)8.9(%6.1%11.1%15.0دخل عقود مرابحة

8.1%89.1%84.3%81.0دخل عقود إجارة

)0.4(%2.4%2.9%2.8دخل عقود إجارة موصوفة يف الذمة

1.1%2.3%1.7%1.2أتعاب والعموالت، صافي

المصدر: معلومات اإلدارة *يشمل هذا البند صافي دخل األتعاب والعموالت ويختلف عن بند إجمالي دخل ألتعاب والعموالت يف القوائم المالية.
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دخل عقود مرابحة

اتفاقية المرابحة هي اتفاقية تقوم بموجبها الشركة ببيع أصل للعميل ويتضمن سعر البيع التكلفة باإلضافة إىل هامش ربح متفق عليه، ويتضمن 
إجمالي المبالغ المستحقة بموجب عقد المرابحة مجموع دفعات البيع المستقبلية المتعلقة بعقد المرابحة.

ويتكون دخل عقود المرابحة من: قطاع الشركات )بلغ %96.9 من إجمالي إيرادات عقود المرابحة يف عام 2018م( وقطاع األفراد )بلغ %1.0 من إجمالي 
إيرادات عقود المرابحة يف عام 2018م(.

انخفض دخل عقود المرابحة بنسبة %23.9 من 39.1 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 29.8 مليون ريال سعودي يف عام 2017م تماشيًا 
مع انخفاض إيرادات قطاع الشركات من 37.6 مليون ريال سعودي إىل 28.8 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها نتيجة التباطؤ االقتصادي العام 

وتقنين اإلنفاق الحكومي خالل الفترة.

انخفض دخل عقود المرابحة بنسبة %45.0 من 29.8 مليون ريال سعودي يف العام 2017م إىل 16.4 مليون ريال سعودي يف العام 2018م نتيجة 
انخفاض إيرادات قطاع الشركات من 28.8 مليون ريال سعودي إىل 15.9 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها تماشيًا مع انخفاض حجم محفظة 
العقود بسبب إستراتيجية اإلدارة بتحويل التركيز من عقود المرابحة إىل عقود اإلجارة نتيجة اعتماد عقود اإلجارة عىل معدل الربح المتغير المتصل يف 
معدل السايبور )انظر إىل 4-3-1 للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عقود اإلجارة( وكذلك إلحتمالية خصم عقود اإلجارة من الوعاء الزكوي نظرًا لطبيعة 

هذه العقود، ويقوم هذا االفتراض عىل ما يلي:

عند احتساب الزكاة، تقوم الشركة بخصم األصول من الوعاء الزكوي مما يؤدي إىل انخفاض مصاريف الزكاة، ونظرًا إىل أن عقود اإلجارة تقتضي إمتالك 
األصول من قبل الشركة حتى انتهاء العقد )انظر إىل 4-3-1 لتفاصيل حول طبيعة عقود اإلجارة(، فإن هذه األصول من الممكن أن تخصم من الوعاء 

الزكوي للشركة.

بلغت رسوم دخل عقود المرابحة 349 ألف ريال سعودي يف عام 2018م وتتكون بشكل رئيسي من رسوم إدارية مدفوعة مقدمًا يتم إطفاءها عىل 
مدى الفترة المالية كجزء من العائد الفعلي للموجودات المالية )بحد أقصى %1 من قيمة التمويل(.

دخل عقود إجارة

تمثل الدخل من عقود اإلجارة وعقود اإلستصناع من قطاع الشركات، وعقود االجارة من قطاع األفراد. ارتفع دخل عقود اإلجارة من 211.0 مليون ريال 
سعودي يف عام 2016م إىل 224.1 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة تحويل التركيز من عقود المرابحة إىل عقود اإلجارة للتقليل من مخاطر 
تقلبات السوق للشركة يف معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور( من خالل تقديم أربعة أنواع مختلفة من التمويل؛ )أ( معدل تمويلي متغير 
)يكون أقل خطورة حيث يرتبط الربح بحركة معدل سعر اإلقراض بين البنوك السعودية )سايبور((؛ )ب( الحد األدنى لمعدل التمويل المتغير )مما يعني 
أن معدل الربح المحّمل طوال فترة التمويل ال يمكن أن يقل عن سعر محدد مسبقًا )السعر األدنى( عىل الرغم من االنخفاض يف معدل سعر اإلقراض 
بين البنوك السعودية )سايبور((؛ )ج( الحد األعىل لمعدل تمويلي متغير )مما يعني أن معدل الربح المحّمل طوال فترة التمويل مغطى بطريقة حيث أن 

سعر القسط اإلجمالي ال يزيد عن %5(؛ )ت( يعتمد عىل تمويل بمعدل ثابت )األرباح المدفوعة عىل التمويل ليست عرضة للتغيير(.

وفقًا لضوابط وأحكام الشريعة اإلسالمية من خالل مراجعة واعتماد اللجنة الشرعية يف الشركة، تعمل الشركة عىل اتخاذ إحدى اإلجراءات عند إنتهاء 
عقد اإلجارة:

استرجاع األصل من المستأجر، 11

تجديد عقد اإلجار، 12

تأجير األصل لمستأجر آخر، 13

بيع األصل إىل المستأجر األساسي أو طرف ثالث، 14

تقديم األصل كهبة للمستأجر 15

ارتفع دخل عقود اإلجارة بنسبة %6.2 من 211.0 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 224.1 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة ارتفاع 
إيرادات قطاع األفراد من 66.1 مليون ريال سعودي إىل 76.0 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها نتيجة استراتيجية الشركة بتحويل التركيز من 
عقود المرابحة إىل عقود اإلجارة من أجل التخفيف من أعباء الزكاة المحتملة، كما ذكر مسبقًا، باإلضافة إىل االستفادة من معدالت الربح المتغيرة عىل 
عقود اإلجارة. باإلضافة إىل ارتفاع الدخل من عقود اإلستصناع من 5.8 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 10.0 مليون ريال سعودي يف عام 
2017م نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية ومعدل التمويل. وقابل ذلك انخفاضًا يف إيرادات قطاع الشركات من 134.8 مليون ريال سعودي يف 
عام 2016م إىل 133.6 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة االرتفاع يف اإليراد بما يعادل 6.3 مليون ريال سعودي ومن ناحية أخرى ارتفعت 
حسابات الربح المعلق، والتي تمثل إيرادات تم استحقاقها ولم يتم تحصيلها بعد، بما يعادل 7.5 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة الزيادة يف الحسابات 

المتأخرة يف السداد نتيجة إىل تأخر بعض العمالء يف السداد.

ارتفع دخل عقود اإلجارة بنسبة %5.6 من 224.1 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 236.6 مليون ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة ارتفاع 
إيرادات قطاع الشركات من 133.6 مليون ريال سعودي إىل 150.2 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها تماشيًا مع إستراتيجية الشركة بتحويل 
التركيز إىل عقود اإلجارة لذات األسباب المذكورة مسبقًا. وقابل ذلك انخفاضًا يف إيرادات قطاع اإلفراد من 76.0 مليون ريال سعودي يف عام 2017م 
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إىل 72.2 مليون ريال سعودي يف عام 2018م بسبب انخفاض حجم المحفظة التمويلية نتيجة بيع محفظة تمويلية تتكون من عقود إجارة وإجارة 
موصوفة يف الذمة خالل الفترة ذاتها. يف حين استقر الدخل من عقود اإلستصناع عىل 10.0 مليون ريال سعودي خالل العام 2018م.

بلغ الدخل من رسوم عقود اإلجارة 4.3 مليون ريال سعودي يف العام 2018م وتتكون بشكل رئيسي من رسوم إدارية مدفوعة مقدمًا )بحد أقصى 1% 
من قيمة التمويل لعقود العمالء من الشركات( يتم إطفاءها عىل مدى الفترة المالية كجزء من العائد الفعلي للموجودات المالية.

دخل عقود إجارة موصوفة يف الذمة

تتعلق عقود إجارة موصوفة يف الذمة بمشاريع عقارية قيد اإلنشاء مع مطورين عقاريين لدى الشركة، يتعاقد العميل عىل شراء الوحدة قيد اإلنشاء عىل 
دفعات مستقبلية شبيهة بالمنتجات األخرى التي تقدمها الشركة.

ارتفع دخل عقود اإلجارة موصوفة يف الذمة بنسبة %5.3 من 7.3 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 7.6 مليون ريال سعودي يف عام 2017م 
نتيجة االرتفاع يف حجم المحفظة )+13 عقد(، باإلضافة إىل االرتفاع يف األرباح المعلقة بما يعادل 695 ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

6.4 مليون ريال سعودي يف عام  2017م إىل  7.6 مليون ريال سعودي يف عام  %16.3 من  الذمة بنسبة  انخفض دخل عقود اإلجارة موصوفة يف 
2018م تماشيًا مع انخفاض حجم المحفظة )39- عقد(، باإلضافة إىل بيع محفظة تمويلية مع الشركة السعودية إلعادة التمويل خالل الفترة ذاتها 

بقيمة صافية 104.7 مليون ريال سعودي.

صافي األتعاب والعموالت
الجدول )97(: صافي األتعاب والعموالت كما يف 31 ديسمبر و2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م

معلومات إدارة
2017م

معلومات إدارة
2018م

معلومات إدارة

4,5815,8707,725دخل األتعاب والعموالت

)1,581()1,422()1,535(مصروفات أتعاب

3,0464,4486,144صافي األتعاب والعموالت

المصدر: معلومات اإلدارة.

إن الشركة تستخدم صافي األتعاب والعموالت يف تحليلها بداًل من إجمالي دخل األتعاب والعموالت كما هو يف القوائم المالية المراجعة للشركة لألعوام 
2017م و2018م.

العقد  الرسوم بإختالف  الممتلكات. تختلف  العمالء ورسوم تقييم  إدارة محفظة  الرسوم اإلدارية لغرض  أتعاب تسيير معامالت وتقييم من  تتكون 
وإختالف القطاع المخصص، يف حين تبلغ الرسوم يف قطاع األفراد قيمة 3 أالف ريال سعودي لعقود اإلجارة والمرابحة )منها ألفين ريال رسوم تقييم 
ريال سعودي  وألفين  تقييم  رسوم  ريال سعودي  )ألفين  ريال سعودي  آالف   4 تبلغ  اإلستصناع  لعقود  والرسوم  إدارية(.  رسوم  ريال سعودي  وألف 
رسوم إدارية(. وتبلغ الرسوم عىل العمالء يف قطاع الشركات بحد اقصى %1 من قيمة التمويل مقسمة لرسوم إدارية إلدارة محفظة العمالء وتقييم 
الممتلكات. وتمثل مصروفات األتعاب بشكل رئيسي من تكلفة تقييم العقارات، وهي الرسوم التي تدفعها الشركة لمقيمين مستقلين لغرض إجراء 

التقييم العقاري للعقار أو العقارات المشمولة يف عقد التمويل لكل عميل.

ارتفع صافي األتعاب والعموالت بنسبة %45.2 من 3.1 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 4.5 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة 
ارتفاع عدد ومبالغ العقود خالل الفترة ذاتها.

ارتفع صافي األتعاب والعموالت بالصافي بنسبة %35.6 من 4.5 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 6.1 مليون ريال سعودي يف عام 2018م 
نتيجة ارتفاع رسوم الخدمة التي تم الحصول علیھا من القروض التي تم بيعها كجزء من بيع المحفظة، المشار إليها سابقًا، يف عام 2018م.

من الجدير بالذكر أن االرتفاع يف دخل األتعاب والعموالت من 3.1 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 5.9 مليون ريال يف عام 2017م و7.7 
مليون ريال سعودي يف عام 2018م نتج بشكل أساسي من إعادة تصنيف مصروفات األتعاب والعموالت من قبل مراجع الشركة. حيث قامت الشركة 
سابقًا بخفض المصروفات من الدخل بشكل مباشر وتم إظهار صافي الدخل يف قائمة الربح والخسارة. يف العامين 2017م و2018م، قامت الشركة 

بإظهار الدخل والمصروفات بشكل منفصل يف قائمة الدخل والخسارة.
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االيرادات بحسب قطاع األعمال 61313
الجدول )98(: اإليرادات بحسب قطاع األعمال كما يف 31 ديسمبر و2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م

معلومات إدارة
2017م

معلومات إدارة
2018م

معلومات إدارة
معدل النمو السنوي المركب

2016م2018-م

اإليرادات:

)%0.6(185,222180,408183,043قطاع الشركات

%75,16585,58482,4594.7قطاع األفراد

%260,387265,992265,5021.0إجمالي اإليرادات*

التكلفة:

%2.5)57,741()60,175()54,934(قطاع الشركات

%7.5)27,026()27,568()23,387(قطاع األفراد

)%2.4()3,320()4,012()3,488(تكلفة اإلستثمارات

%3.8)88,087()91,755()81,809(إجمالي التكلفة

الربح:

)%1.9(130,288120,233125,302قطاع الشركات

3.5 %51,77858,01655,432قطاع األفراد

)%0.3(178,578174,237177,414إجمالي الربح

نقطة مئوية 2016م2018-مكنسبة مئوية من اإليرادات

)2.2(%68.9%67.8%71.1قطاع الشركات

2.2%31.1%32.2%28.9قطاع األفراد

هامش إجمالي الربح

)1.9(%68.5%66.6%70.3قطاع الشركات

)1.7(%67.2%67.8%68.9قطاع األفراد

)1.8(%66.8%65.5%68.6إجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

*تم تحضير التحليل بناء عىل صافي األتعاب والعموالت بدال عن إجمالي األتعاب والعموالت المستعملة يف القوائم المالية للشركة

قطاع الشركات

يتضمن قطاع الشركات كال من الشركات الخاصة واألفراد ذوي المالءة المالية وهم األفراد الذين لهم عقد مع الشركة بقيمة ال تقل عن 5 مليون ريال 
إيرادات قطاع الشركات بسبب تشابه أهدافهم االستثمارية ومحدودية األنظمة  المالية ضمن  المالءة  إيرادات األفراد ذوي  إدراج  سعودي، حيث تم 
التقنية للشركة. مثلت إيرادات قطاع الشركات %68.4 من إجمالي اإليرادات يف عام %71.1 يف عام 2016م، و%67.8 يف عام 2017م، و%68.9 يف 

عام 2018م.

انخفضت إيرادات قطاع الشركات بنسبة %2.6 من 185.2 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 180.4 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة 
النخفاض عمليات التمويل للتباطؤ االقتصادي العام.

ارتفعت إيرادات قطاع الشركات بنسبة %1.4 من 180.4 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 183 مليون ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة 
اإلرتفاع يف إيرادات عقود اإلجارة لقطاع الشركات )من 133.6 مليون ريال سعودي إىل 150.2 مليون ريال سعودي( نتيجة الزيادة يف عدد العقود 
لقطاع  المرابحة  عقود  انخفاضًا يف  ذلك  قابل  ذكر مسبقًا،  كما  اإلجارة  عقود  للتركيز عىل  الشركة  استراتيجية  تغيير  مع  تماشيًا  عقد جديد(   24+(
الشركات )من 28.8 مليون ريال سعودي إىل 15.9 مليون ريال سعودي( لذات السبب المذكور آنفًا والذي يتعلق بشكل أساسي بـاعتمادها عىل معدل 
الربح المتغير المتصل يف معدل السايبور )انظر إىل 4-3-1 للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عقود اإلجارة( وكذلك إلحتمالية خصم عقود اإلجارة من 

الوعاء الزكوي نظرًا لطبيعة هذه العقود، وفقًا لالفتراض المذكور سابقًا.

ارتفعت تكاليف قطاع الشركات بنسبة %9.5 من 54.9 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 60.2 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة 
إرتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور( باإلضافة إىل الزيادة يف أسعار سايبور+ التي تتقاضاها البنوك خالل الفترة الماضية والتي 

تمثل تكاليف التسهيالت البنكية وأعباء إقتراض للشركة.

انخفضت تكاليف قطاع الشركات بنسبة %4.2 من 60.2 مليون ريال سعودي يف العام 2017م إىل 57.7 مليون ريال سعودي يف العام 2018م نتيجة 
االنخفاض يف تكاليف التسهيالت البنكية تماشيًا مع االنخفاض يف حجم المحفظة والذي نتج عن بيع محفظة تمويلية المذكورة آنفًا، كما وتم سداد 

مبالغ االقتراض المرتبطة بهذه القروض عند اتمام بيع المحفظة التمويلية.

ارتفع إجمالي الربح لقطاع الشركات بنسبة %7.7 من 130.3 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 120.2 مليون ريال سعودي يف عام 2017م 
بسبب اإلرتفاع يف معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور( باإلضافة إىل الزيادة يف أسعار سايبور+ التي تتقاضاها البنوك كما ذكر سابقًا.
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ارتفع إجمالي الربح لقطاع الشركات بنسبة %4.2 من 120.2 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 125.3 مليون ريال سعودي يف عام 2018م 
نتيجة للزيادة يف العائد عىل األصول بمقدار 0.3 نقطة مئوية باإلضافة إىل االنخفاض يف أعباء التسهيالت البنكية يف الفترة ذاتها.

قطاع األفراد
الجدول )99(: إيرادات قطاع األفراد بحسب الفروع كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م

معلومات إدارة
2017م

معلومات إدارة
2018م

معلومات إدارة
معدل النمو السنوي المركب

2016م2018-م

)%1.7(39,74841,09838,382الرياض

%21,94627,74227,90012.8جدة

%13,47116,74416,1779.6الدمام

%75,16585,58482,4594.7إجمالي اإليرادات

نقطة مئوية 2016م2018-مكنسبة مئوية من اإليرادات

)6.3(%46.6%48.0%52.9الرياض

4.6%33.8%32.4%29.2جدة

1.7%19.6%19.6%17.9الدمام

المصدر: معلومات اإلدارة.

ينقسم قطاع األفراد إىل إيرادات من فروع الشركة يف مناطق الرياض والخبر وجدة. مثلت إيرادات قطاع األفراد %28.9 يف عام 2016م، و%32.2 يف 
عام 2017م، و%31.1 يف عام 2018م. من الجدير بالذكر أن جميع عقود قطاع األفراد خاضعة لمعدل ربح عائم )باستثناء عقود المرابحة( المعتمد 

عىل معدل سايبور+.

ارتفعت إيرادات قطاع األفراد بنسبة %13.9 من 75.2 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 85.6 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة 
زيادة حجم المحفظة التمويلية.

انخفضت إيرادات قطاع األفراد بنسبة %3.6 من 85.6 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 82.5 مليون ريال سعودي يف عام 2018م ويرجع ذلك 
أساسًا إىل بيع محفظة تمويلية مع الشركة السعودية إلعادة التمويل التي اقتضت عىل بيع جزء من محفظة مالية بقيمة 104.7 مليون ريال سعودي 

مما أدى إىل االنخفاض يف إيرادات قطاع األفراد.

ارتفعت تكاليف قطاع األفراد بنسبة %19.7 من 23.4 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 28.0 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة 
اإلرتفاع يف معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور( باإلضافة إىل الزيادة يف أسعار سايبور+ التي تتقاضاها البنوك خالل الفترة ذاتها.

انخفضت تكاليف قطاع األفراد بنسبة %1.8 من 28.0 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 27.5 مليون ريال سعودي يف عام 2018م تماشيًا مع 
االنخفاض يف حجم المحفظة التمويلية مما أدى إىل انخفاض حجم اإلقتراض خالل الفترة ذاتها.

ارتفع صافي الربح لقطاع األفراد بنسبة %12.0 من 51.8 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 58.0 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة 
إرتفاع عدد ومبالغ العمالء الذين يعملون لحسابهم الخاص، وقابله زيادة يف تكاليف تسهيالت بنكية وأعباء اقتراض )+4.2 مليون ريال سعودي(.

انخفض إجمالي الربح لقطاع األفراد بنسبة %4.4 من 58.0 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 55.4 مليون ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة 
اإلرتفاع يف متوسط تكاليف اإلقتراض تماشيًا مع االرتفاع يف معدل سايبور+.

تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء 61314
الجدول )100(: تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م

معلومات إدارة
2017م

معلومات إدارة
2018م

معلومات إدارة
معدل النمو السنوي المركب

2016م2018-م

)%6.4(27,81729,78624,366البنك السعودي لالستثمار

%10,88312,25714,53015.8بنك الخليج الدولي

%10,19913,50813,75716.1مجموعة سامبا المالية

%11,7188,55612,2082.1البنك األول

%4,3798,0049,36846.3بنك الجزيرة

%6,0356,3106,6284.8البنك السعودي البريطاني

%3,2086,0174,87123.2بنك الراجحي

)%47.2(7,9366,1552,216بنك البالد

-1,164144)366()مكاسب(/ خسائر مشتقات

%81,80991,75588,0873.8إجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.
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تتعلق تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء بالتكاليف المتعلقة بالعمل التشغيلي اليومي للشركة والتي يتم استخدامها لتمويل أنشطة الشركة. يمثل 
التمويل من البنوك - بشكل أساسي - من قروض متوسطة األجل تتراوح بين 3 إىل 5 سنوات بهامش ربح متغير من بنوك محلية مختلفة اعتمادًا 
 Profit Rate( عىل األسعار المقدمة من قبل كل بنك. بالنظر إىل طبيعة هيكل التمويل، تعتمد الشركة عىل أدوات تحوط مثل مقايضات معدل الربح
Swaps( إذا دعت الحاجة، وتحويل هذه المدفوعات بهامش ربح متغير إىل دفعات ذات تكلفة ثابتة، حيث أن أغلبية معامالت اإلقراض تتم عىل إعادة 

سداد بقيمة ثابتة.

ارتفعت تكلفة تسهيالت إقتراض وأعباء بنسبة %12.2 من 81.8 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 91.8 مليون ريال سعودي يف عام 2017م 
نتيجة ارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور(، وارتفاع معدل الفائدة التي تتقاضاها البنوك من الشركة كتكلفة عىل التسهيالت 

البنكية من بعض البنوك.

انخفضت تكلفة تسهيالت إقتراض وأعباء بنسبة %4.0 من 91.8 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 88.1 مليون ريال سعودي يف عام 2018م 
ويعود ذلك بشكل أساسي إىل االنخفاض يف السايبور وكذلك االنخفاض يف معدل االقراض من البنوك.

)مكاسب(/ خسائر مشتقات

تتكون )مكاسب( / خسائر مشتقات من دفعات من الشركة أو استالمات للشركة متعلقة بمقايضات أسعار الربح، ويعتمد الربح أو الخسارة عىل الفارق 
بين المعدل الثابت الذي وافقت عليه الشركة مع مزود القرض ومعدل سعر الربح بين البنوك السعودية )سايبور(. السبب الرئيسي من دخول الشركة 
يف مقايضات أسعار الربح هو التقليل من المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق. تظهر هذه المكاسب/الخسائر كجزء من تكلفة التسهيالت البنكية. تقوم 
الشركة بزيادة تكلفة التسهيالت البنكية بقيمة خسائر المشتقات، وتقليل تكلفة التسهيالت البنكية بقيمة مكاسب المشتقات، حيث أن مكاسب 

المشتقات تسجل كحساب دائن يخفض رصيد التكلفة.

انخفضت )مكاسب( / خسائر مشتقات من مكاسب تعادل )366( ألف ريال سعودي يف عام 2016م إىل خسائر بلغت 1.2 مليون ريال سعودي يف عام 
2017م نتيجة انخفاض يف معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور( خالل الفترة ذاتها، باإلضافة إىل انخفاض عدد مقايضات أسعار الربح 

للشركة مقارنة بالعام 2016م.

العام  ألف ريال سعودي يف   144 بلغت  2017م إىل خسائر  1.2 مليون ريال سعودي يف  بلغت  انخفضت )مكاسب( / خسائر مشتقات من خسائر 
2018م نتيجة انتهاء العقود ذات التأثير السالب.

المصاريف العمومية واالدارية 61315
الجدول )101(: المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م
معدلة

2017م
مراجعة

2018م
مراجعة

معدل النمو السنوي المركب
2016م2018-م

%46,64049,86349,1842.7رواتب وتكاليف موظفين

%2,7662,8993,2418.2إيجار

)%1.0(3,1962,0433,134أتعاب مهنية

)%100.0(--2,030استهالك *

)%7.9(2,9003,4242,461أتعاب ومصروفات أعضاء مجلس اإلدارة

)%1.7(2,3392,0822,259مصاريف تقنية معلومات

%8508791,12214.9مصاريف سفر

%6837987565.2اتصاالت

%51955268715.1مصاريف صيانة

%2,7042,5063,95821.0أخرى

%64,62765,04666,8021.7إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

2016م2018-م

0.5%18.4%18.6%17.9رواتب وتكاليف موظفين

0.1%1.2%1.1%1.1إيجار

-%1.2%0.8%1.2أتعاب مهنية

)0.8(--%0.8استهالك

)0.2(%0.9%1.3%1.1أتعاب ومصروفات أعضاء مجلس اإلدارة

)0.1(%0.8%0.8%0.9مصاريف تقنية معلومات

0.1%0.4%0.3%0.3مصاريف سفر

-%0.3%0.3%0.3اتصاالت
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)آالف الرياالت السعودية(
2016م
معدلة

2017م
مراجعة

2018م
مراجعة

معدل النمو السنوي المركب
2016م2018-م

0.1%0.3%0.2%0.2مصاريف صيانة

0.5%1.5%0.9%1.0أخرى

0.2%25.0%24.824.3 %إجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة والمراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر2018م.

*اختلفت طريقة عرض االستهالك يف األعوام 2017م و2018م بحيث تم فصلها عن المصاريف العمومية واإلدارية ووضعها يف بند مستقل يف قائمه الدخل

رواتب وتكاليف موظفين.

تتكون رواتب وتكاليف الموظفين بشكل رئيسي من رواتب، مزايا ومكافآت أخرى. ارتفعت رواتب وتكاليف الموظفين بنسبة %6.9 من 46.6 مليون 
ريال سعودي يف عام 2016م إىل 49.9 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة ارتفاع عدد الموظفين من 101 موظف إىل 109 موظف خالل 

الفترة ذاتها.

2018م  49.2 مليون ريال سعودي يف عام  2017م إىل  49.9 مليون ريال سعودي يف عام  %1.4 من  انخفضت رواتب وتكاليف الموظفين بنسبة 
نتيجة االنخفاض يف مصروفات فوائد نهاية الخدمة بمقدار 2.2 مليون ريال تماشيًا مع استقالة أحد موظفي اإلدارة، والذي لن يتم استبداله مستقباًل.

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان

تتعلق أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان األخرى بشكل رئيسي بالنفقات المدفوعة فيما يتعلق برسوم أعضاء مجلس اإلدارة وحوافز لحضور 
اجتماعات مجلس اإلدارة. تنص سياسة الشركة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2016م ما يلي: حضور %75 من االجتماعات خالل السنة 
يخضع العضو للحصول عىل المكافأة كاملة، حضور أقل من %75 من إجمالي اإلجتماعات السنوية يخضع العضو للحصول عىل مكافأة تعادل مجموع 
اإلجتماعات التي حضرها العضو. تم تغيير سياسة الشركة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان يف عام 2017م لتصبح المكافأة تعادل 
أعوام  بين   7.9% نمو سنوي مركب نسبته  بمعدل  اللجان  وأعضاء  اإلدارة  أعضاء مجلس  أتعاب  انخفضت  لالجتماعات.  العضو  مجموع عدد حضور 

2016م و2018م.

وانخفضت أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان بنسبة %28.1 من 3.4 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 2.5 مليون ريال سعودي يف 
عام 2018م نتيجة عكس مصروف أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستحق المتعلق بسنوات سابقة.

مصاريف اإليجار

يتعلق اإليجار بالمبالغ المدفوعة إلستئجار المقر الرئيسي، والفروع، والمياه، والكهرباء ونفقات األمن. ارتفعت مصاريف اإليجار ارتفاًعا طفيًفا بنسبة 
%4.8 من 2.8 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 2.9 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

ارتفعت مصاريف اإليجار بنسبة %11.8 من 2.9 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 3.2 مليون ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة ارتفاع 
تكاليف التشغيل والصيانة والتي تحسب كجزء من مصاريف اإليجار.

أتعاب مهنية

الخدمات  الحصر  ال  المثال  للشركة تشمل عىل سبيل  تقديم خدمات  بهدف  أو مستشارين  المهنية من مصاريف مدفوعة لشركات  األتعاب  تتكون 
القانونية أو المالية أو التدقيق حسب احتياجات الشركة خالل العام. انخفضت األتعاب المهنية بنسبة %36.1 من 3.2 مليون ريال سعودي يف عام 
2016م إىل 2.0 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة انخفاض قيمة األتعاب اإلستشارية والقانونية بـ 2.7 مليون ريال سعودي، وقابلها زيادة 

يف الرسوم المهنية األخرى بقيمة 1.4 مليون ريال سعودي.

ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة %53.4 من 2.0 مليون ريال سعودي يف 2017م إىل 3.1 مليون ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة زيادة المصروفات 
القانونية من عكس مصروف بمبلغ 889 ألف ريال سعودي يف عام 2017م إىل 262 ألف ريال سعودي يف عام 2018م والذي يتعلق برسوم قضية 

قانونية، تم تصفيتها ضد رسوم تأخير مدفوعة، تماشيًا مع تعليمات الشريعة.

مصاريف تقنية معلومات

انخفضت مصاريف تقنية معلومات بنسبة %11.0 من 2.3 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 2.1 مليون ريال سعودي يف عام 2017م. وارتفعت 
مصاريف تقنية معلومات بنسبة %8.5 من 2.1 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 2.3 مليون ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة الزيادة يف 

مصاريف صيانة البرامج والدعم األمني لبرامج التشغيل.
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مصاريف السفر

تتعلق مصاريف السفر بمصاريف رحالت عمل الموظفين ويتم صرفها شهريًا كجزء من راتب الموظف. بقت مصاريف السفر ثابتة نسبيًا عىل 868 
ألف ريال سعودي بين األعوام 2016م و2017م. ارتفعت مصاريف السفر بنسبة %27.6 من 879 ألف ريال سعودي يف عام 2017م إىل 1.1 مليون 
ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة الزيادة يف رحالت العمل خالل الفترة ذاتها المتعلقة بفرص جديدة والسفر المتكرر لمندوبي الشركة خالل الفترة 

إلستكمال إجراءات اإلفراغ يف أنحاء المملكة.

مصاريف اتصاالت

تتكون تكاليف اإلتصاالت من تكلفة اإلنترنت والتليفون وأخرى. ارتفعت مصاريف االتصاالت ارتفاًعا طفيًفا بنسبة %16.8 من 683 ألف ريال سعودي 
يف عام 2016م إىل 798 ألف ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة تحسينات يف خطوط اإلنترنت والتليفون خالل الفترة ذاتها. وانخفضت مصاريف 
االتصاالت انخفاضًا طفيفًا بنسبة %5.3 من 798 ألف ريال سعودي يف عام 2017م إىل 756 ألف ريال سعودي يف عام 2018م، وبقيت ثابتة كنسبة 

من اإليرادات عىل %0.3 خالل الفترة ذاتها.

مصاريف الصيانة

تشمل تكاليف الصيانة نوعين من التكاليف: )أ( تكاليف مشتركة مع شركة أوركس )Orix( و)ب( تكاليف خاصة للشركة. تتعلق التكاليف المشتركة 
مع شركة أوركس إىل تكاليف صيانة للمساحات المشتركة بين الشركتين كالرواق والمصاعد وأخرى. ارتفعت مصاريف الصيانة ارتفاًعا طفيًفا بنسبة 
%6.4 من 519 ألف ريال سعودي يف عام 2016م إىل 552 ألف ريال سعودي يف عام 2017م متعلقة بتكاليف مواد الصيانة نتيجة تقليل الخدمات 
المتخذة من قبل شركة الصيانة والتي كانت تغطي تكاليف مواد الصيانة يف العقد السابق. وارتفعت مصاريف الصيانة بنسبة %24.5 من 552 ألف 

ريال سعودي يف عام 2017م إىل 687 ألف ريال سعودي عام 2018م نتيجة صيانة فرع الشركة يف الرياض والذي تم إفتتاحه يف عام 2017م.

مصاريف أخرى

%15.9 من إجمالي  )بلغت  2017م(، وتدريب موظفين  %38.7 من إجمالي مصاريف أخرى يف عام  )بلغت  بنكية  أتعاب  تكونت مصاريف أخرى من 
مصاريف أخرى يف عام 2017م(، وتأجير معدات )بلغت %12.9 من إجمالي مصاريف أخرى يف عام 2017م(، ومصاريف أخرى. انخفضت المصاريف 
األخرى بنسبة %7.3 من 2.7 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 2.5 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة االنخفاض يف رسوم االشتراكات 

ومصاريف تدريب الموظفين، قابله ارتفاعًا يف المصروفات البنكية خالل الفترة ذاتها.

ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة %57.9 من 2.5 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 4.0 مليون ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة زيادة 
المصاريف البنكية )+720 ألف ريال سعودي( المتعلقة بخطابات الضمان، باإلضافة إىل االرتفاع يف تكاليف تدريب الموظفين تماشيًا مع الزيادة يف عدد 

الموظفين خالل الفترة.

مصاريف البيع والتسويق 61316
الجدول )102(: مصاريف البيع والتسويق للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

2016م)آالف الرياالت السعودية(
معدلة

2017م
مراجعة

2018م
مراجعة

معدل النمو السنوي المركب
2016م2018-م

)%10.6(4,0003,0213,200مصاريف تسويق

)%2.6(2,5952,8832,463تكاليف االستعانة بمصادر خارجية

%2,3253,0512,5454.6مصاريف تأمين

)%4.1(8,9208,9558,208اإلجمالي

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

2016م2018-م

)0.3(%1.2%1.1%1.5مصاريف تسويق

)0.1(%0.9%1.1%1.0تكاليف االستعانة بمصادر خارجية

0.1%1.0%1.1%0.9مصاريف تأمين

)0.3(%3.1%3.4%3.4إجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.
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مصاريف تسويق

انخفضت مصاريف التسويق بنسبة %24.5 من 4.0 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 3.0 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة انخفاض 
تكاليف األنشطة التسويقية وإنهاء عقد التوكيل مع وكالة التسويق الخاصة بهم، تماشيًا مع انخفاض النشاط اإلقتصادي يف السوق.

ارتفعت مصاريف التسويق بشكل طفيف بنسبة %5.9 من 3.0 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 3.2 مليون ريال سعودي يف عام 2018م، 
وشملت بشكل رئيسي الرسوم المدفوعة للتسويق الرقمي )+285 ألف ريال سعودي(، والرسوم المدفوعة لوكالة إعالنات )+117 ألف ريال سعودي(. 

قابل ذلك انخفاضًا يف مصاريف رعاية المعارض )-293 ألف ريال سعودي(.

تكاليف االستعانة بمصادر خارجية )توظيف(

تتكون تكاليف اإلستعانة بمصادر خارجية من توظيف موظفين لغرض تشغيل أنشطة البيع لفروع الشركة يف الرياض )1.1 مليون ريال سعودي(، 
جدة )882 ألف ريال سعودي( والخبر )479 ألف ريال سعودي( يف عام 2018م. انخفضت تكاليف اإلستعانة بمصادر خارجية بنسبة %14.6 من 2.9 
مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 2.5 مليون ريال سعودي يف عام 2018م تماشيًا مع انخفاض تكاليف البيع يف فرع مكتب الرياض )-386 ألف 

ريال سعودي( خالل الفترة ذاتها نتيجة التراجع يف النشاط التسويقي.

مصاريف التأمين

ارتفعت مصاريف  2018م وتتكون من تأمين حياة وتأمين ممتلكات المخصصة للعمالء.  2.5 مليون ريال سعودي يف عام  التأمين  بلغت مصاريف 
التأمين بنسبة %31.2 من 2.3 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 3.0 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة ارتفاع مصاريف تأمين الحياة 

تماشيًا مع ارتفاع زيادة عمليات ومبالغ التمويل خالل عام 2017م.

انخفضت مصاريف التأمين بنسبة %16.6 من 3.0 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 2.5 مليون ريال سعودي يف عام 2018م بنسبة 59.6% 
نتيجة االنخفاض يف عدد المعامالت لقطاع األفراد )حجم المحفظة التمويلية( باإلضافة إىل بيع محفظة تمويلية للشركة السعودية إلعادة التمويل 

العقاري والبنك السعودي لالستثمار خالل الفترة ذاتها.

صافي خسارة / ربح السنة 61317
الجدول )103(: صافي خسارة / ربح للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

2018م2017م2016م)آالف الرياالت السعودية(
معدل النمو السنوي المركب

2016م2018-م

)%95.4(13,4609,41128صافي اإليرادات التشغيلية األخرى

)%1.8()80,056()80,394()82,998(صافي مصاريف التشغيلية

)%5.4(109,040103,25497,613الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)%5.4(109,040103,25497,613صافي ربح السنة

المصدر: معلومات اإلدارة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

صافي اإليرادات التشغيلية األخرى

تتعلق صافي اإليرادات التشغيلية األخرى بشكل أساسي من أتعاب ترتيب وحصة يف صافي )الخسارة(/الدخل من المشروعات المشتركة ومكاسب 
مبيعات محفظة. بلغ صافي اإليرادات التشغيلية األخرى 13.5 مليون ريال سعودي يف عام 2016م، 9.4 مليون ريال سعودي يف عام 2017م و28 

ألف ريال سعودي يف عام 2018م.

المصاريف التشغيلية

ريال  مليون   66.8( وإدارية  عمومية  من مصاريف  رئيسي  بشكل  وتتكون  2018م  عام  ريال سعودي يف  مليون   80.0 التشغيلية  المصاريف  بلغت 
سعودي(، ومصاريف بيع وتسويق )8.2 مليون ريال سعودي(، كما وتشمل مخصص خسائر اإلئتمان والذي يمثل مخصص الذمم المدينة التي لم يتم 
سدادها ألكثر من 90 يوم، كما وتشمل غرامات بقيمة 250 ريال سعودي لكل يوم تأخير إبتداءًا من اليوم الـ16 بعد تاريخ االستحقاق، حيث تقوم 
الشركة بالتبرع بمبالغ الغرامات للجمعيات الخيرية أو تقوم بإعفاء العمالء منها. يف العام 2018م، بدأت الشركة بتبني المعيار الدولي للتقرير المالي 
9 والذي يتطلب من الشركة احتساب المخصص للخسارة اإلئتمانية المتوقعة عىل جميع الذمم المدينة )األصول المالية( حيث يستند هذا المخصص 
إىل الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة باحتمالية التعثر يف السداد يف غضون االثني عشر شهرًا القادمة ما لم يكن هناك زيادة كبيرة يف المخاطر 

االئتمانية منذ نشأتها. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية. ويتم قياسها كما يلي:

الموجودات المالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية يف تاريخ التقرير: تقاس بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز يف النقدية )الفرق بين – 
التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها(، و

الموجودات المالية التي تنخفض قيمتها االئتمانية يف تاريخ التقرير: تقاس بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية للتدفقات – 
النقدية المستقبلية المقدرة.
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انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة %3.1 من 83.0 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 80.4 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة 
انخفاض مخصص خسائر اإلئتمان من 9.5 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 1.4 مليون ريال سعودي يف عام 2017م تماشيًا مع التباطؤ يف 
الزيادة يف حجم المحفظة بين العامين 2016م و2017م. وقابل ذلك ارتفاعًا طفيفًا يف المصاريف العمومية واإلدارية تماشيًا مع ارتفاع عدد الموظفين 

خالل الفترة باإلضافة إىل الزيادة السنوية يف الرواتب.

انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة %0.4 من 80.4 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 80.1 مليون ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة 
االنخفاض يف مخصص خسائر االئتمان من 1.4 مليون ريال سعودي إىل عكس مصروف يعادل 98 ألف ريال سعودي حيث أن الشركة كونت مخصصًا 

كافيًا تماشيًا مع سياسة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.

صافي ربح السنة

انخفض صافي ربح السنة بنسبة %5.2 من 109.0 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 103.3 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة ارتفاع 
اإليرادات ارتفاعًا طفيفًا تماشيًا مع التباطؤ اإلقتصادي خالل الفترة ذاتها باإلضافة إىل ارتفاع تكاليف تسهيالت إقتراض وأعباء وانخفاض العائد من 
االستثمارات المشتركة. كما انخفض صافي ربح السنة بنسبة %5.5 من 103.3 مليون ريال سعودي يف عام 2017م إىل 97.6 مليون ريال سعودي 

يف عام 2018م نتيجة االنخفاض يف أرباح الشركة من مشروعات مشتركة خالل الفترة ذاتها، كما ذكر مسبقًا.

نتائج قائمة المركز المالي المدققة  614
الجدول )104(: قائمة المركز المالي المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة
النمو السنوي المركب

2016م2018-م

الموجودات

%9,34729,63415,96530.7أرصدة لدى البنوك ونقد يف الصندوق

)%49.9(432,042260,749108,256مدينو عقود مرابحة، صافي

%2,537,4132,744,4212,902,8227.0مدينو عقود إجارة، صافي

)%18.6(120,218116,69679,662مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة، صافي

ال ينطبق-10,98812,887استثمارات متاحة للبيع

)FVOCI( ال ينطبق12,484--استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)%35.1(2,5821,0461,087القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

%34,921103,218106,98575.0مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

ال ينطبق---زكاة وضريبة

)%73.5(112,82429,5307,922استثمارات يف مشروعات مشتركة

)%2.3(29,18228,89927,838ممتلكات ومعدات، صافي

)%0.4(3,289,5173,327,0803,263,020إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

%40,39268,31292,08651.0مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

%4,0033,72236,790203.2زكاة وضريبة دخل مستحقة

)%2.6(2,102,2702,072,1751,994,132قروض بنكية

ال ينطبق-746666القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية

%8,83412,90913,61824.2منافع الموظفين

)%0.5(2,156,2452,157,7842,136,626إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

%900,000903,000906,0000.3رأس المال

%41,32951,65461,41521.9احتياطي نظامي

ال ينطبق-887)1,012(احتياطي استثمارات متاحة للبيع

ال ينطبق)409(احتياطي القيمة العادلة

)%23.1(1,8363801,087احتياطي تحوط تدفق نقدي
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)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة
النمو السنوي المركب

2016م2018-م

)%9.0(191,119213,375158,301أرباح مبقاة

)%0.3(1,133,2721,169,2961,126,394إجمالي حقوق الملكية

)%0.4(3,289,5173,327,0803,263,020إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

نقطة مئويةمؤشرات األداء الرئيسية

2016م2018-م

)0.3(%3.0%3.1%3.3العائد عىل الموجودات

)0.9(%8.7%8.8%9.6العائد عىل حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

إجمالي الموجودات 61411
الجدول )105(: الموجودات كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

9,34729,63415,965أرصدة لدى البنوك ونقد يف الصندوق

432,042260,749108,256مدينو عقود مرابحة، صافي

2,537,4132,744,4212,902,822مدينو عقود إجارة، صافي

120,218116,69679,662مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة، صافي

-10,98812,887استثمارات متاحة للبيع

)FVOCI( 12,484--استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,5821,0461,087القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

34,921103,218106,985مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

---زكاة وضريبة

112,82429,5307,922استثمارات يف مشروعات مشتركة

29,18228,89927,838ممتلكات ومعدات، صافي

3,289,5173,327,0803,263,020إجمالي الموجودات

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

أرصدة لدى البنوك ونقد يف الصندوق 61412
الجدول )106(: أرصدة لدى البنوك ونقد يف الصندوق كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

9,32429,61115,940رصيد لدى البنك

232325نقد يف الصندوق

9,34729,63415,965إجمالي أرصدة لدى البنوك ونقد يف الصندوق

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

بلغت األرصدة لدى البنوك ونقد يف الصندوق 16.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م وتكونت بشكل أساسي من أرصدة الشركة لدى 
البنوك والتي تتكون من تسهيالت ممنوحة أو توفير سيولة لدفعها خالل الفترة، باإلضافة إىل إيداعات تمويالت العمالء وفق لجدول السداد المتفق 
عليه. شملت سياسة الشركة تحديد حد أدنى من النقد يف الصندوق بقيمة ثابتة قدرها 23 ألف ريال سعودي خالل الفترة التاريخية ولغاية 31 ديسمبر 
2017م للحفاظ عىل حد أدنى من رصيد النقد لغرض المصروفات النثرية. وارتفع النقد يف الصندوق إىل 25 ألف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 

2018م نتيجة زيادة العهدة النقدية لفرع الشركة بالرياض.

أرتفع الرصيد لدى البنوك من 9.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 29.6 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م، قبل 
أن يعود وينخفض إىل 16.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م متأثرًا بتغير احتياجات الشركة المالية خالل الفترة.
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مدينو عقود مرابحة، صافي 61413
الجدول )107(: مدينو عقود مرابحة، صافي كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

512,957296,843131,985إجمالي مدينو عقود بيع بالمرابحة

)18,519()33,321()73,548(ناقصا: العائد غير المكتسب

439,409263,522113,466إجمالي مدينو عقود المرابحة )بعد خصم العائد غير المكتسب(

)5,210()2,773()7,367(ناقصا: مخصص خسائر االئتمان

432,042260,749108,256مدينو عقود المرابحة، صافي

111212معدل دوران الذمم المدينة )سنة(

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م والشركة.

الجدول )108(: مدينو عقود مرابحة بحسب قطاع األعمال، صافي كما يف 31 ديسمبر2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معلومات إدارة
31 ديسمبر 2017م

معلومات إدارة
31 ديسمبر 2018م

معلومات إدارة

320,364168,22750,151قطاع الشركات

116,35293,35662,057األفراد ذوي المالءة المالية

2,6931,9391,257قطاع األفراد

439,409263,522113,466إجمالي مدينو عقود مرابحة

)5,210()2,773()7,367(ناقصا: مخصص خسائر اإلئتمان

432,042260,749108,256مدينو عقود مرابحة، صافي

المصدر: معلومات إدارة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

مدينو عقود مرابحة، صافي

اتفاقية المرابحة هي إتفاقية تقوم بموجبها الشركة ببيع أصل للعميل بعد أن تكون الشركة قد قامت بشرائه، بناًء عىل وعد من العميل بشراء هذا 
األصـل من الشركة. يتضمن سعر البيع التكلفة باإلضـافة إىل هامش ربح متفق عليه. تتضمن إجمالي المبالغ المستحقة بموجب عقد المرابحة مجموع 
دفعات البيع المستقبلية المتعلقة بعقد المرابحة كما تتراوح قيمة الدفعة المقدمة ما بين %0.5 و%1 من قيمة العقد، ويتم إطفاؤها خالل مدة العقد. 
انخفض صافي مدينو عقود المرابحة من 432.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 260.7 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 
2017م ويعود ذلك إىل اإلنخفاض يف مدينو عقود المرابحة من الشركات من 320.4 مليون ريال سعودي إىل 168.2 مليون ريال سعودي عىل التوالي 
نتيجة إستحقاق 9 تمويالت خالل الفترة باإلضافة إىل إستراتيجية اإلدارة بتحويل التركيز من عقود المرابحة إىل عقود اإلجارة لإلستفادة من اإلرتفاع 
يف السايبور بسبب طبيعة عقد اإلجارة المتميزة بارتباط العائد منها بالسايبور بدل أن تكون ثابتة كما هي حال عقود المرابحة وإحتمالية اإلعفاء من 
الزكاة. إضافًة إىل ذلك، انخفض مدينو عقود المرابحة من األفراد ذوي المالءة المالية من 116.4 مليون ريال سعودي يف 2016م إىل 93.4 مليون ريال 

سعودي يف 2017م نتيجة التسوية المبكرة لقرض واحد )قبل تاريخ استحقاقه( يف عام 2016م.

انخفض صافي مدينو عقود المرابحة من 260.7 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م إىل 108.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 
2018م نتيجة اإلنخفاض يف مدينو عقود المرابحة من الشركات من 168.2 مليون ريال سعودي إىل 50.1 مليون ريال سعودي نتيجة استحقاق 7 
قروض خالل الفترة، باإلضافة إىل اإلنخفاض يف مدينو عقود المرابحة من األفراد ذوي المالءة المالية من 93.4 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 
2017م إىل 62.1 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة إنخفاض عدد القروض من 11 يف 2017م إىل 8 يف 2018م بسبب سداد 
مبكر لـ 4 قروض وتسجيل عقد مرابحة واحد جديدة خالل الفترة . ويعود إجمالي اإلنخفاض يف مدينو عقود المرابحة خالل الفترة التاريخية إىل تحويل 

تركيز الشركة من عقود المرابحة إىل عقود اإلجارة نتيجة:

1( التحوط ضد أي تقلبات محتملة يف السايبور )سعر الفائدة بين البنوك السعودية( من خالل التركيز عىل بيع عقود اإلجارة طبقًا لطبيعة عقد اإلجارة 
التي تشمل تحمل العميل نسبة معينة متفق عليها يف بداية العقد باإلضافة إىل السايبور المحدد عن طريق البنك المركزي )سايبور+(.

هذه  تقوم  حيث  الزكاة،  من  معفاة  تكون  زكوي  منافع  إىل  يؤدي  قد  مما  للشركة  الضريبي  الوعاء  ضمن  كأصل  إدراجها  احتمالية   )2( إىل  باإلضافة 
االفتراضية عىل ما يلي، كما ذكر مسبقًا: عند احتساب الزكاة للشركة، تقوم الشركة بخصم بعض أصول الشركة من الوعاء الزكوي مما يؤدي إىل انخفاض 
مصاريف الزكاة، ونظرًا أن طبيعة عقود اإلجارة تقتضي عىل إمتالك األصول من قبل الشركة حتى انتهاء العقد )انظر إىل قسم 1-3-4 – مدينو عقود 
اإلجارة للتفاصيل حول طبيعة عقود اإلجارة(، فإن هناك احتمالية أن يتم خصم هذه العقود كأصول من الوعاء الزكوي للشركة يف حال موافقة الهيئة 

العامة للزكاة والدخل عىل ذلك. مما يجعل عقود اإلجارة خيار استراتيجي أكثر للشركة.

 31 2.8 مليون ريال سعودي كما يف  2016م إىل  31 ديسمبر  7.4 مليون ريال سعودي كما يف  انخفض مخصص خسائر ائتمان عقود مرابحة من 
ديسمبر 2017م، وارتفع إىل 5.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م كما هو موّضح يف الجدول التالي.
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كانت حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود المرابحة عىل النحو التالي:

الجدول )109(: حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود المرابحة كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2016م)آالف الرياالت السعودية(

5,8137,3672,773الرصيد يف بداية السنة

2,437)4,594(1,554إضافات

7,3672,7735,210الرصيد يف نهاية السنة

المصدر: معلومات اإلدارة كما يف و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

*يف عام 2017م، قامت الشركة بتحويل مبلغ يعادل 4.6 مليون ريال سعودي من رصيد مخصص عقود مرابحة إىل مخصص عقود إجارة، تبعًا الحتساب مخصص محدد بناًء عىل المعيار المحاسبي الدولي 39، 
ليصل رصيد مخصص عقود مرابحة إىل 2.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م.

بلغ رصيد مخصص خسائر ائتمان عقود مرابحة 5.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م، حيث تقوم الشركة باحتساب المخصص تماشيًا 
مع حركة المحفظة التمويلية خالل السنة. قامت الشركة باحتساب المخصص إىل نسبة %1.55 يف عام 2016م، ساهم النمو يف حجم المحفظة 
التمويلية يف زيادة المخصص خالل الفترة ذاتها. يف العام 2017م، تم إعادة تصنيف ما يعادل 4.6 مليون ريال سعودي من رصيد مخصص عقود مرابحة 
ليتم إضافتها إىل مخصص عقود إجارة تبعًا الحتساب مخصص محدد بناًء عىل المعيار المحاسبي الدولي 39، ليصل رصيد مخصص عقود مرابحة إىل 

2.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م.

الخسارة  مخصص  بتسجيل  القيام  الشركة  من  يتطلب  والذي   )9( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  بتبني  الشركة  قامت  2018م  يناير   1 من  ابتداءًا 
اإلئتمانية المتوقعة عىل جميع سندات الدين والقروض األخرى والموجودات المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع 
التزامات القرض وعقود الضمانات المالية )ان وجدت(. ويستند هذا المخصص إىل الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة باحتمالية التعثر يف السداد 
يف غضون االثني عشر شهرًا القادمة ما لم يكن هناك زيادة كبيرة يف المخاطر االئتمانية منذ نشأتها. وإذا استوفت الموجودات المالية تعريف القيمة 
االئتمانية المنخفضة المشتراة أو الناشئة، عندئِذ يستند المخصص إىل التغير يف الخسائر االئتمانية المتوقعة إىل عمر الموجودات. أدى ذلك إىل االرتفاع 

يف مخصص مديني عقود مرابحة بما يعادل 2.4 مليون ريال سعودي ليصل الرصيد إىل 5.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م.

فيما يلي جدول استحقاق عقود المرابحة كما يف 31 ديسمبر 2018م:

الجدول )110(: استحقاق عقود المرابحة كما يف 31 ديسمبر 2018م

اإلجماليأكثر من 5 سنواتسنة – 5 سنواتأقل من سنة)آالف الرياالت السعودية(

54,14473,7344,107131,985إجمالي مدينو عقود بيع المرابحة

)18,519()515()10,305()7,699(ناقصا: العائد غير المكتسب

46,44563,4293,592113,466إجمالي مدينو عقود المرابحة )بعد خصم العائد غير المكتسب(

)5,210(---ناقصا: مخصص خسائر االئتمان

108,256---مدينو عقود المرابحة، صافي

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2018م.

مدينو عقود إجارة، صافي 61414
الجدول )111(: مدينو عقود إجارة، صافي كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

3,330,1113,609,1203,948,092إجمالي مدينو عقود بيع اإلجارة

)962,803()818,541()752,993(ناقصا: العائد غير المكتسب

2,577,1182,790,5792,985,289إجمالي مدينو عقود إجارة )بعد خصم العائد غير المكتسب(

)82,467()46,158()39,705(ناقصا: مخصص خسائر االئتمان

2,537,4132,744,4212,902,822مدينو عقود اإلجارة، صافي

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.
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الجدول )112(: مدينو عقود إجارة بحسب قطاع األعمال، صافي كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معلومات إدارة
31 ديسمبر 2017م

معلومات إدارة
31 ديسمبر 2018م

معلومات إدارة

1,112,0251,227,8831,378,665قطاع الشركات

819,875888,520910,769قطاع ألفراد

645,218674,176965,855األفراد ذوي المالءة المالية

2,577,1182,790,5792,985,289إجمالي مدينو عقود إجارة

)82,467()46,158()39,705(ناقصا: مخصص خسائر اإلئتمان

2,537,4132,744,4212,902,822مدينو عقود إجارة، صافي

المصدر: معلومات اإلدارة كما يف و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

مدينو عقود إجارة، صافي

تمثل ذمم مديني عقود إجارة موجودات بموجب عقد تأجير إســالمي. كما تتمثل عقود اإلجارة اما بعقود إجارة منتهية بالتملك عن طريق تحويل ملكية 
األصل الذي تم تأجيره للمستأجر كهبة عند نهاية العقد، أو عقود اإلستصناع والتي تمثل عقود تمويل المشاريع، كما يتم تحويل ملكية األصل عند 
استكماله وإنتهاء العقد إىل المستأجر كهبة. ويتم احتساب رسوم مدفوعة مقدمًا عىل عمالء قطاع الشركات واألفراد ذوي المالءة المالية بما يعادل 
%1 من قيمة العقد، ويتم إطفاؤها خالل مدة العقد. وتتكون هذه الرسوم من رسوم تقييم لغرض تقييم الممتلكات ورسوم إدارية إلدارة محفظة 
العمالء مقسمة حسب معدل العائد الداخلي. بلغت الرسوم المحتسبة عىل عمالء قطاع األفراد 3,000 ريال سعودي مقسمة إىل رسوم تقييم )2,000 
ريال سعودي( ورسوم إدارية )1,000 ريال سعودي(. بلغت الرسوم المحتسبة عىل عمالء عقود اإلستصناع 4,000 ريال سعودي مقسمة إىل رسوم 

تقييم )2,000 ريال سعودي( ورسوم إدارية )2,000 ريال سعودي( تسجل كإيرادات يف نفس العام.

باإلضافة إىل ذلك، وكما ذكر سابقًا، إن الشركة تتبع معايير وأحكام الشريعة اإلسالمية المراجعة والمعتمدة من قبل اللجنة الشرعية يف الشركة، حيث 
تقوم بتقديم األصل كهبة للمستأجر )العميل( عند إنتهاء عقد اإلجارة.

ارتفع صافي مدينو عقود اإلجارة من 2.5 مليار ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 2.7 مليار ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م 
تاريخ استحقاقه(  4 عقود وتسوية مبكرة )قبل  21 عقد جديد، وقابله استحقاق  الشركات )تشمل إضافة  العقود لقطاع  نتيجة االرتفاع يف حجم 
لعقدين خالل الفترة ذاتها(، باإلضافة إىل قطاع األفراد )تشمل إضافة 133 عقد جديد تماشيًا مع استراتيجية الشركة بتحويل التركيز إىل عقود اإلجارة 

من أجل اإلحتياط من تقلبات السايبور باإلضافة إىل إحتمالية التخفيف من أعباء الزكاة(.

ارتفع صافي مدينو عقود اإلجارة من 2.7 مليار ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م إىل 2.9 مليار ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م 
نتيجة االرتفاع يف حجم العقود لقطاع الشركات +24 عقد جديد، قابله استحقاق وتسوية مبكرة لـ17 عقد خالل الفترة ذاتها(، باإلضافة إىل االرتفاع 
يف حجم العقود لقطاع األفراد )+305 عقد جديد، قابله استحقاق وتسديد 202 عقد خالل الفترة ذاتها(. قابل ذلك االرتفاع بيع محفظة تمويلية إىل 
الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري بقيمة صافية قدرها 104.7 مليون ريال سعودي كما يف 11 مايو 2018م )تاريخ بيع المحفظة(. كما قابل 
ذلك االرتفاع إرتفاعًا يف مخصص خسائر عقود اإلجارة من 46.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م إىل 82.5 مليون ريال سعودي كما 

يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة الزيادة يف المخصص وفقًا لتبني المعيار الدولي للتقرير المالي )9( ابتداءًا من 1 يناير 2018م، كما ذكر مسبقًا.

كانت حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود اإلجارة عىل النحو التالي:

الجدول )113(: حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود اإلجارة كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

32,17239,70546,158الرصيد يف بداية السنة

7,5336,45336,309إضافات

39,70546,15882,467الرصيد يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م.

بلغ رصيد مخصص خسائر ائتمان مديني عقود اإلجارة 82.5 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م. ارتفع رصيد المخصص من 39.7 مليون 
ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 46.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م وذلك يعود إىل إضافة 6.5 مليون ريال سعودي 
من المخصص نتيجة تحويل جزء من مخصص المرابحة )4.6 مليون ريال سعودي( ومخصص اإلجارة الموصوفة يف الذمة )0.6 مليون ريال سعودي( 
إىل مخصص اإلجارة بناًء عىل احتساب مخصص محدد. ارتفع رصيد مخصص خسائر ائتمان مديني عقود اإلجارة إىل 82.5 مليون ريال سعودي كما 
يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( يف 1 يناير 2018م والذي يتطلب من الشركة تسجيل الخسارة اإلئتمانية 

المتوقعة عىل جميع سندات الدين والقروض والذمم المدينة التجارية، إما عىل أساس 12 شهرا أو مدى الحياة.
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الجدول )114(: استحقاق عقود إجارة كما يف 31 ديسمبر 2018م

اإلجماليأكثر من 5 سنواتسنة – 5 سنواتأقل من سنة)آالف الرياالت السعودية(

1,011,3662,048,796887,9303,948,092عقود إجارة

)962,803()247,237()481,066()234,500(العائد غير المكتسب

776,8671,567,730640,6932,985,289عقود إجارة )بعد خصم العائد غير المكتسب(

)82,467(---مخصص خسائر اإلئتمان

2,902,822---عقود إجارة، صافي

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2018م.

مدينو عقود اإلجارة الموصوفة يف الذمة، صافي 61415
الجدول )115(: مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة، صافي كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

201,174187,232131,864إجمالي مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة

)51,973()69,269()79,071(ناقصا: العائد غير المكتسب

122,103117,96379,891إجمالي مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة )بعد خصم العائد غير المكتسب(

)229()1,267()1,885(ناقصا: مخصص خسائر االئتمان

120,218116,69679,662مدينو عقود اإلجارة الموصوفة يف الذمة، صافي

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

إن اإلجارة الموصوفة يف الذمة عبارة عن منتج تمويلي مصمم لتمويل العقارات قيد اإلنشاء لألفراد حيث يتم شراء العقار من المالك )المطور( عن طريق 
عقد شراء باالستصناع عىل دفعات مرتبطة بالمراحل االنشائية ونسبة االنجاز يف البناء، وتأجيره عىل العميل إجارة موصوفة بالذمة مع الوعد بالهبة 

يف نهاية المدة التأجيرية.

انخفض مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة من 120.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 116.7 مليون ريال سعودي كما يف 
31 ديسمبر 2017م نتيجة استحقاق 22 عقد لدى الشركة باإلضافة إىل انخفاض مبالغ وعدد القروض بسبب التباطؤ االقتصادي العام والذي أثر عىل 

مستويات اإلقراض والسوق العقاري يف المملكة، قابل ذلك ابرام 9 عقود جديدة خالل الفترة ذاتها.

انخفض رصيد مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة من 116.7 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م إىل 79.7 مليون ريال سعودي كما 
يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة انخفاض حجم المحفظة التمويلية )43 عقد( نتيجة بيع محفظة مع الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري بقيمة 
104.7 مليون ريال سعودي تتكون من عقود مديني إجارة وإجارة موصوفة يف الذمة، باإلضافة إىل استحقاق 55 عقد خالل الفترة ذاتها. وقابل ذلك، 

إبرام 16 عقد جديد كما يف تاريخ بيع المحفظة التمويلية أي 11 مايو 2018م يف الفترة ذاتها.

كانت حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة عىل النحو التالي:

الجدول )116(: حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

1,5491,8851,267الرصيد يف بداية السنة

)1,038()618(336إضافات

1,8851,267229الرصيد يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018م.

* يف عام 2017م، قامت الشركة بإعادة تصنيف مبلغ يعادل 618 ألف ريال سعودي من رصيد مخصص عقود إجارة موصوفة يف الذمة إىل مخصص عقود إجارة، استنادا إىل طريقة احتساب المخصص المحدد 
وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي 39.

بلغ رصيد مخصص خسائر ائتمان مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة 229 ألف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م انخفض رصيد المخصص 
من 1.9 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 1.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م ويعود ذلك إىل إعادة تصنيف 
مبلغ 618 ألف ريال سعودي إىل مخصص خسائر مدينو عقود اإلجارة استنادًا إىل طريقة احتساب المخصص المحدد وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي 

رقم 39.

وانخفض المخصص من 1.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م إىل 229 ألف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م تماشيًا مع 
انخفاض حجم المحفظة التمويلية نتيجة بيع محفظة تمويلية خالل الفترة ذاتها كما ذكر آنفًا.
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الجدول )117(: استحقاق عقود إجارة موصوفة يف الذمة كما يف 31 ديسمبر 2018م

اإلجماليأكثر من 5 سنواتسنة – 5 سنواتأقل من سنة)آالف الرياالت السعودية(

12,60843,78075,476131,864عقود إجارة موصوفة يف الذمة

)51,973()26,784()19,515()5,674(العائد غير المكتسب

6,93424,26548,69279,891عقود إجارة موصوفة يف الذمة )بعد خصم العائد غير المكتسب(

)229(مخصص خسائر عقود اإلئتمان

79,662عقود إجارة موصوفة يف الذمة، صافي

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2018م.

الجدول )118(: الذمم المتقادمة كما يف 31 ديسمبر 2016م، 2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 

2016م
معلومات اإلدارة

31 ديسمبر 
2017م

معلومات اإلدارة

31 ديسمبر 
2018م

معلومات اإلدارة

مخصص خسائر 
ائتمان

31 ديسمبر 
2018م

مخصص خسائر 
ائتمان كنسبة من 
الذمم المتقادمة

31 ديسمبر 
2018م

%131,099184,991147,92380,07754.1قطاع الشركات

%11,43915,53319,5203,33517.1قطاع األفراد

%7,6008,0518,1654,49455.0األفراد ذوي المالءة المالية

%150,138208,575175,60887,90650.1إجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

ارتفعت مبالغ الذمم المتقادمة من 142.1 مليون ريال كما يف نهاية 2016م إىل 191.2 مليون ريال سعودي كما يف نهاية 2017م بسبب زيادة 
استحقاقات العمالء المتأخرة يف ظل تباطؤ يف الوضع اإلقتصادي العام. كما يف نهاية 2018م انخفضت الذمم المتقادمة إىل 151.4 مليون ريال من 
191.2 مليون ريال سعودي كما يف نهاية 2017م بسبب تحسن الوضع االقتصادي العام واستهداف الشركة لقطاعات محددة لعمالئها من الشركات.

تشمل الذمم المدينة المتقادمة عقود مرابحة وعقود إجارة المتقادمة ألكثر من 90 يوم بعد تاريخ االستحقاق. تطبق الشركة سياسة التحصيل من 
العمالء عن طريق:

تذكير العميل بمدة 10 أيام قبل تاريخ االستحقاق، 11

تذكير العميل يف يوم تاريخ االستحقاق، 12

تذكير العميل بعد 15 يوم من تاريخ االستحقاق. 13

كما وتقوم الشركة بتحويل الطلب إىل القسم القانوني يف الشركة يف حال تم التأخر أكثر من ذلك. باإلضافة إىل ذلك، تقوم الشركة بتخفيض التصنيف 
اإلئتماني للعميل الذي يتأخر يف السداد ألكثر من مرة تلقائيًا، وال تقوم الشركة بتخفيض التصنيف االئتماني لمن يقوم بالتأخر يف السداد لمرة واحدة 
فقط وتكتفي بإصدار إشعار استحقاق للعميل. وتقوم الشركة بعرض خيار إعادة هيكلة القرض للعمالء الذين يواجهون عقبات مالية. قامت الشركة 

بإعادة هيكلة 60 قرض بمبلغ 821.9 مليون ريال خالل الفترة من 2016م إىل 2018م.

يتم تفصيل المحافظ المباعة عىل النحو التالي:

الجدول )119(: العقود يف المحفظة المباعة كما يف 11 مايو 2018م )تاريخ بيع المحفظة( و31 ديسمبر 2018م

)آالف الرياالت السعودية(
11 مايو 2018م
معلومات اإلدارة

31 ديسمبر 2018م
معلومات اإلدارة

110,366109,886إجارة

39,24637,667إجارة موصوفة يف الذمة

149,612147,553إجمالي المحفظة

77,65978,340إجارة

27,02126,023إجارة موصوفة يف الذمة

104,680104,363المحفظة، صافي

المصدر: معلومات اإلدارة.
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االستثمارات المتاحة للبيع واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 61416
الجدول )120(: حركة االستثمارات المتاحة للبيع واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م 

و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

12,00012,00012,000التكلفة يف بداية السنة

893--إضافات خالل السنة

األرباح غير محققة:

887)1,012()688(يف بداية السنة

)1,296(1,899)324()خسارة( ربح إعادة تقييم خالل السنة

)409(887)1,012(يف نهاية السنة

صافي االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل واآلخر

10,98812,88712,484

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

* يف عام 2017م قامت الشركة بتحويل اثنين من المشروعات المشتركة )مشروع دار وإعمار ومشروع ثراء لالستثمار العقاري( إىل رصيد الموجودات األخرى. قامت الشركة بهذا التحويل نتيجة قرارها 
للتخارج من هذين المشروعين.

بلغت االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 12.5 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م 
وتتكون من استثمارات مع شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة )اإلستثمار كابيتال( متعلقة بصندوق برج سرايا للتطوير العقاري االستثماري، 
والذي يمثل صندوق تطوير عقاري مقفل يتم إدارته من قبل اإلستثمار كابيتال بدون تاريخ استحقاق، ويتم تقييمه كل ستة أشهر. يتم تحميل أرباح 
وخسائر إعادة التقييم من هذا االستثمار عىل قائمة حقوق المساهمين، كما وتنوي الشركة تصفية هذا االستثمار خالل عام 2019م واالعتراف بأية 
أرباح وخسائر كجزء من اإليرادات/الخسائر األخرى. ارتفع صافي القيمة الدفترية لالستثمارات المتاحة للبيع من 11.0 مليون ريال سعودي كما يف 
31 ديسمبر 2016م إىل 12.9 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م نتيجة األرباح الناتجة عن إعادة تقييم الصندوق خالل السنة )1.9 

مليون ريال سعودي(.

انخفض صافي القيمة الدفترية لإلستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من 12.9 مليون ريال سعودي 
كما يف 31 ديسمبر 2017م إىل 12.5 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة إعادة تقييم الصندوق خالل الفترة )نتج عنه خسارة 
بقيمة 1.3 مليون ريال سعودي(. من الجدير بالذكر أن الشركة قامت باالعتراف باألرباح/الخسائر من التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات من خالل 
للبيع  المتاحة  االستثمارات  عن  تم فصلها  ولهذا،  الخسارة،  أو  الربح  إىل  تصنيفها الحقًا  يعاد  لن  بنود  2018م ضمن  العام  اآلخر يف  الشامل  الدخل 
2018م )يرجى االطالع عىل قائمة  وتسجيلها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يف قائمة المركز المالي ابتداءًا من العام 

الدخل الشامل(.

وتمتلك الشركة حصة تعادل 120 وحده يف صندوق برج سرايا للتطوير العقاري االستثماري تبلغ القيمة األولية للوحدة 100 ألف ريال، وسيتم تسوية 
هذا االستثمار بعد بيع جميع الوحدات العقارية المطورة خالل عام 2019م.

القيمة العادلة اإليجابية/السلبية للمشتقات المالية

احتفظت الشركة بمقايضات معدالت األرباح بقيمة إسمية قدرها 100 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م )مقارنة بـ200 مليون ريال 
سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م( للتحوط من تعرضها لمخاطر أسعار العموالت المتعلقة بالتمويل والتأجير طويل األجل، بتاريخ استحقاق يف عام 
2020م. يتم احتساب أي أرباح/خسائر من التغيرات يف القيمة العادلة للمشتقات المالية يف األرباح المبقاة كجزء من الدخل/الخسارة الشامل اآلخر. 
ارتفع رصيد القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات المالية من 1.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م إىل 1.1 مليون ريال سعودي كما يف 

31 ديسمبر 2018م نتيجة اقتراب تاريخ االستحقاق.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 61417
الجدول )121(: حركة مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

88,23784,951-موجودات عقارية أخرى

28,2868,5404,784مبالغ مستحقة من مشروعات مشتركة

1,8821,295965أرباح مستحقة عن المشتقات

6696693,619إيجار مدفوع مقدما

4,613--ضريبة القيمة المضافة مدينة

4,0844,4778,053أخرى

34,921103,218106,985صافي المصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.
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موجودات عقارية أخرى

تمثل الموجودات العقارية األخرى عقارات يف مشروعات مشتركة تم التخارج منها من خالل إستحواذ الشركة عليها. بلغت موجودات عقارية أخرى 
88.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م و85.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م حيث قامت الشركة بتحويل اثنين 
من المشروعات المشتركة )مشروع دار وإعمار ومشروع ثراء لالستثمار العقاري والتي تمثل فلل وشقق سكنية يف مدينة الخبر( إىل موجودات أخرى 
خالل عام 2017م، وتم التسوية العينية للموجودات األساسية للمشروعات المشتركة بحسب حصة كل شريك، وتعتبر الشركة هذه الموجودات عىل 

أنها متاحة للبيع وتسجل كأصل بالتكلفة أو بالقيمة العادلة للممتلكات ذات العالقة ناقصًا أي تكاليف بيع، أيهما أقل.

مبالغ مستحقة من مشروعات مشتركة

للتطوير  أخرى  الشركة يف مشاريع مشتركة مع شركات  يتم تحصيلها من استثمارات  لم  بمبالغ  المستحقة من مشروعات مشتركة  المبالغ  تتعلق 
العقاري )فلل، مجمعات سكنية وغيره(. انخفض رصيد المبالغ المستحقة من مشروعات مشتركة من 28.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 
2016م إىل 8.5 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م نتيجة تحصيل الذمم المدينة خالل الفترة. وانخفض رصيد المبالغ المستحقة من 
مشروعات مشتركة من 8.5 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م إىل 4.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة تحصيل 

الذمم المدينة، باإلضافة إىل االنخفاض يف معامالت المشاريع المشتركة خالل الفترة ذاتها.

أرباح مستحقة عن المشتقات

تتعلق األرباح المستحقة عن المشتقات باألرباح المتراكمة لمدة ثالثة أشهر المتعلقة بمقايضات معدالت األرباح للتحوط من تعرضها لمخاطر أسعار 
العموالت المتعلقة بالتمويل والتأجير طويل األجل، والتي يتم صرفها كل 3 شهور. انخفض رصيد األرباح المستحقة عن المشتقات من 1.9 مليون ريال 
سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 1.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م نتيجة انخفاض حجم عقود المشتقات لدى الشركة 

خالل الفترة ذاتها. وانخفض رصيد األرباح المستحقة عن المشتقات ليصل إىل 965 ألف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م للسبب ذاته.

إيجار مدفوع مقدمًا

تتعلق مصاريف اإليجار المدفوعة مقدمًا بمبنى الشركة الرئيسي باإلضافة إىل فروعها. ثبت رصيد اإليجار المدفوع مقدمًا عىل 669 ألف ريال سعودي 
كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م. ارتفع رصيد اإليجار المدفوع مقدمًا إىل 3.6 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة تغيير 
موقع المكتب الرئيسي يف الرياض إىل موقع أفضل ولكن ذات إيجار أعىل. وسيتم االنتقال إليه يف عام 2019م، ويضم عقد اإليجار مدة سماح تعادل 

4 أشهر.

ضريبة القيمة المضافة مدينة

2018م وتتعلق بضريبة القيمة المضافة المدينة من وزارة  31 ديسمبر  4.6 مليون ريال سعودي كما يف  بلغ رصيد ضريبة القيمة المضافة مدينة 
اإلسكان، والتي تم تطبيقها ابتداءًا من 1 يناير 2018م، حيث تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن األول للمواطنين )العمالء األفراد( من 
)المنزل  الشركة تقوم بشراء األصل  أن  بما  ريال سعودي(.  ألف   850 أكثر من  )بقيمة  اقتنائهم منزل سكني ألول مرة  المضافة عند  القيمة  ضريبة 

السكني( نيابة عن العمالء، فإن الشركة تقوم بدفع الضريبة للهيئة العامة للزكاة والدخل ومن ثم يتم استرجاعها من وزارة اإلسكان.

أخرى
تتعلق المصاريف المدفوعة مقدمًا األخرى باالستثمارات المشتركة لدى الشركة باإلضافة إىل تكاليف مسبقة الدفع والسلف للموظفين خالل فترة 
التحليل. ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدمًا األخرى من 4.1 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 4.5 مليون ريال سعودي كما يف 
31 ديسمبر 2017م. وارتفعت المصاريف المدفوعة مقدمًا األخرى من 4.5 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م إىل 8.1 مليون ريال 
سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م ويتعلق هذا اإلرتفاع بمصاريف االكتتاب المتحملة من قبل الشركة نيابة عن المساهمين البائعين والتي تعادل 

3.3 مليون ريال سعودي يف نهاية العام.

زكاة وضريبة مؤجلة
اعتبارًا من 1 يناير 2017م، وتماشيًا مع تعميم مؤسسة النقد، عدلت الشركة سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وبدأت يف تسجيل الزكاة ضمن 
حقوق المساهمين، محملًة عىل األرباح المبقاة. والتي كانت تحمل سابقًا عىل قائمة الدخل والخسارة. وهذا التعديل أدى إىل اإلنخفاض يف رصيد زكاة 
وضريبة مؤجلة إىل صفر كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م. وابتداًء من القوائم المالية للربع الثاني من العام 2019م، وتماشيًا مع أحدث 

التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد بتاريخ 17 يوليو 2019م، قامت الشركة بتعديل االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل إىل قائمة الدخل.

استثمارات يف مشروعات مشتركة
تتكون اإلستثمارات يف مشروعات مشتركة من شراكات مع أكثر من شركة بناء عقاري )فلل، مجمعات، إلخ( وتستهدف عمالء قطاع األفراد. وتتكون 
يتم  العقاري.  المطور  مع  العقار  تطوير  اتفاقية  و)ب(  المساهم،  مع  المشترك  االستثمار  اتفاقية  )أ(  اإلتفاقيات:  من  نوعين  من  اإلستثمارات  هذه 
استحقاق عقود المطورين يتم استحقاقها بمجرد االنتهاء من البناء وقبل أن يتم بيع العقارات. يف حين تستمر إتفاقية اإلستثمار المشترك حتى يتم 

تحصيل المبالغ المستحقة من بيع االستثمارات.
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2014م، تنص أنظمة التمويل العقاري الصادرة من مؤسسة النقد السعودي تمنع شركات التمويل بالقيام بأية استثمارات عقارية، ولكن  يف العام 
سمحت باستكمال المشاريع القائمة حتى تاريخ االستحقاق. ولهذا، انخفض رصيد االستثمارات يف المشروعات المشتركة خالل الفترة التاريخية نتيجة 

استكمال المشاريع وبيع األصول.

انخفضت اإلستثمارات يف مشروعات مشتركة من 112.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 29.5 مليون ريال سعودي كما يف 31 
ديسمبر 2017م بسبب اإلنتهاء من االستثمارات وتحصيل مبالغ من العمالء، وكذلك قامت الشركة خالل السنة بتصفية أحد المشاريع وتحويل اثنين 
من المشروعات المشتركة إىل أصول أخرى بعد انتقال ملكيتها للشركة. انخفضت اإلستثمارات يف مشروعات مشتركة إىل 7.9 مليون ريال سعودي كما 
يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة اإلنتهاء من االستثمارات وتحصيل مبالغ من العمالء حتى يتم إكمال المشاريع وبيع األصول وتصفية هذه اإلستثمارات 

بناًء عىل قرار مؤسسة النقد.

الجدول )122(: اإلستثمارات يف مشروعات مشتركة كما يف 31 ديسمبر 2018م
اسم المشروع

)ألف ريال سعودي(
الموقع

النسبة المئوية 
للمساهمة

الرصيد الختاميالسحوباتالحصة يف صافي الربحاإلضافاتالرصيد اإلفتتاحي

-)11,218(--11,218%50العليا، الخبردار وإعمار، العليا

5,050)3,990()240(-9,280%90الرحبة، الخبردار وإعمار، الرحبة

2,872)7,395(-9,0321,235%40الملقا، الرياضعبدالعزيز القاسم، الملقا 3

7,922)22,603()240(29,5301,235المجموع

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2018م.

الجدول )123(: اإلستثمارات يف مشروعات مشتركة كما يف 31 ديسمبر 2017م
اسم المشروع

)ألف ريال سعودي(
الموقع

النسبة المئوية 
للمساهمة

الرصيد الختاميالسحوباتالحصة يف صافي الربحاإلضافاتالرصيد اإلفتتاحي

11,218)38,188(39,7255,0724,609%50العليا، الخبردار وإعمار، العليا

9,280)8,858(650-17,488%90الرحبة، الخبردار وإعمار، الرحبة

9,032)22,303(27,4827183,135%40الملقا، الرياضعبدالعزيز القاسم، الملقا 3

-)55,035(-8,59546,440%50المروج، الخبرثراء لإلستثمار العقاري

-)14,642(517-14,125%60الياسمين، الرياضالمشروعات األوىل

-)5,409(--5,409%60النورس، الخبرسعودي كايان 3

29,530)144,435(112,82452,2308,911المجموع

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2017م.

ممتلكات ومعدات 61418
الجدول )124(: ممتلكات ومعدات كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

18,65515,75013,650األراضي

3,8937,07410,018األعمال تحت التنفيذ

4,1284,0122,831معدات نظم المعلومات

1,7781,4171,148تحسينات المباني المستأجرة

50941710األثاث والتركيبات

219229181المعدات المكتبية

29,18228,89927,838إجمالي القيمة الدفترية الصافية

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

خالل عام 2018م، قامت الشركة باستبعاد أصول بقيمة 1.8 مليون ريال سعودي وتكونت من تحسينات عىل المباني المستأجرة، األثاث والتركيبات 
ومعدات مكتبية، وذلك نظرًا لخطة نقل المقر الرئيسي للشركة خالل الربع الثاني من عام 2019م.
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بلغت قيمة الممتلكات والمعدات 27.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م وتكونت بشكل رئيسي من األراضي )13.7 مليون ريال 
سعودي(، األعمال تحت التنفيذ )10.0 مليون ريال سعودي( ومعدات نظم المعلومات )2.8 مليون ريال سعودي( والتي مثلت مجتمعة %95.2 من 
 31 ريال سعودي كما يف  مليون   29.2 والمعدات بشكل طفيف من  الممتلكات  انخفضت  والمعدات.  للممتلكات  الصافية  الدفترية  القيمة  إجمالي 
ديسمبر 2016م إىل 28.9 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م وذلك نتيجة اإلنخفاض يف قيمة أرض تملكها الشركة وتقع يف شمال 
نتيجة  السوقية  القيمة  انخفاضًا يف  أظهرت  تقييمية  دراسة  بناًء عىل  ريال سعودي  مليون   2.9 بمقدار  للشركة  الرئيسي  المبنى  بناء  بهدف  الرياض 
التغيرات يف ظروف السوق خالل الفترة ذاتها. من الجدير بالذكر أنه تم تأجيل خطة بناء مبنى الشركة عىل هذه األرض وتم استئجار مبنى خالل العام. 
وقابله ارتفاعًا يف األعمال تحت التنفيذ نتيجة اإلضافات بقيمة 3.2 مليون ريال سعودي متعلقة بتعزيز نظام العمليات األساسي للشركة. وانخفضت 
الممتلكات والمعدات إىل 27.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة خسارة ناتجة عن تقييم األرض المملوكة من قبل الشركة 
مجددًا يف عام 2018م والذي تسبب يف انخفاض قيمة األرض بما يعادل 2.1 مليون ريال سعودي، قابل ذلك ارتفاعًا يف مشاريع تحت التنفيذ بما يعادل 
1.1 مليون ريال سعودي بما يتعلق بتطبيق نظام إدارة التمويل اإلسالمي )T24( واإلضافات إىل المعدات االلكترونية بقيمة 488 ألف ريال سعودي 

متعلقة بأنظمة محاسبية خالل الفترة ذاتها.

األراضي

بلغت قيمة األراضي 13.6 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م وتعلقت باألرض المملوكة من الشركة. انخفضت قيمة األراضي من 18.7 
مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر و2016م إىل 15.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م نتيجة انخفاض قيمة األرض المملوكة 
من قبل الشركة وتقع يف شمال الرياض )وكانت لغرض بناء مبنى المقر الرئيسي للشركة، حيث قامت الشركة بتغيير الخطة وتم استئجار المبنى خالل 
العام 2019م( بما يعادل 2.9 مليون ريال سعودي اعتمادًا عىل دراسة أجرتها الشركة خالل الفترة ذاتها. كما وانخفضت قيمة األراضي إىل 13.6 مليون 
ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة إعادة إجراء الدراسة مرة أخرى، ونتج عنها إنخفاض آخر يف القيمة بما يعادل 2.1 مليون ريال سعودي.

المباني  المستأجرة وال يتم تسجيل  المستأجرة والتي تتضمن األصول  المباني  التنفيذ وتحسينات  )]124[( األعمال تحت  الجدول رقم  تم ذكر يف 
المستأجرة ضمن مباني ومعدات الشركة.

األعمال تحت التنفيذ

ارتفعت قيمة األعمال تحت التنفيذ من 3.9 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 7.1 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م 
نتيجة اإلضافات المتعلقة بتعزيز نظام العمليات األساسي للشركة. من الجدير بالذكر أن سياسة الشركة تنص عىل رسملة ما يزيد قيمته عن 500 
ريال سعودي. ارتفعت قيمة األعمال تحت التنفيذ إىل 10.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة اإلضافات بقيمة 2.9 مليون ريال 

.)24T( سعودي والمتعلقة بتطبيق نظام إدارة التمويل اإلسالمي

نظرا للتوسع يف اعمال الشركة، وحيث أن المقر الحالي للشركة ال يواكب التطورات المتوقعة لحجم أعمال الشركة، قررت الشركة اإلنتقال إىل مقر 
يتناسب مع تطلعات الشركة، ويوفر بيئة مناسبة ألعمالها فقد تم إستئجار مبنى بديل للمقر الحالي لإلدارة العامة بقيمة إيجار سنوية تعادل 2.5 مليون 
ريال سعودي للخمس سنوات األوىل وقيمة إيجار سنوية تعادل 2.75 مليون ريال سعودي يف حال استمرار العقد لمدة خمس سنوات إضافية. يتم 
حاليًا تجهيز المقر اإلداري الجديد، وسينتهي التجهيز خالل النصف األول من العام 2019م. وقد خصص مبلغ يعادل 6 مليون ريال سعودي لتكاليف 
التجهيز والتأثيث، وسيتم إضافة تكاليف التجهيز إىل األصول الثابتة عند استكمال المقر، حيث سيتم تقدير مصروفات االستهالك عىل فترة خمس 

سنوات حسب السياسة المتبعة يف الشركة، وسيتم إخالء وتسليم مقر اإلدارة العامة الحالي بعد إستكمال أعمال التجهيز

معدات نظم المعلومات

بلغت قيمة معدات نظم المعلومات 2.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م وتعلقت بالمعدات والبرمجيات المتعلقة بنظم المعلومات. 
انخفضت قيمة معدات نظم المعلومات من 4.1 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 4.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 
2017م نتيجة اإلستهالكات. انخفضت قيمة معدات نظم المعلومات إىل 2.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة اإلستهالك 

للفترة )1.7 مليون ريال سعودي( وبلغت اإلضافات )551 ألف ريال سعودي( خالل الفترة ذاتها.

تحسينات المباني المستأجرة

تعلقت تحسينات المباني المستأجرة بتعديالت عىل المكاتب والمبنى اإلداري للشركة. انخفضت قيمة تحسينات المباني المستأجرة من 1.8 مليون 
ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 1.4 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م نتيجة احتساب اإلستهالك خالل الفترة ذاتها. 
انخفضت تحسينات المباني المستأجرة إىل 1.1 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة إستهالك الفترة بما يعادل 386 ألف ريال 

سعودي، باإلضافة إىل االستبعادات )776 ألف ريال سعودي( المتعلقة بنقل المقر الرئيسي للشركة.
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األثاث والتركيبات

انخفضت قيمة األثاث والتركيبات من 509 ألف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 417 ألف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م 
نتيجة قيمة  2018م  31 ديسمبر  ريال سعودي كما يف  10 آالف  إىل  والتركيبات  األثاث  انخفضت قيمة  ذاتها. كما  الفترة  نتيجة اإلستهالك خالل 
اإلستهالك )137 ألف ريال سعودي( واالستبعادات )690 ألف ريال سعودي(، وقابل ذلك إضافات بقيمة 72 ألف ريال سعودي المتعلقة بفرع الشركة 

يف الرياض والذي تم إفتتاحه يف عام 2017م.

المعدات المكتبية

ارتفعت قيمة المعدات المكتبية، والمتعلقة بصناديق الحفظ والخزائن، من 219 ألف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 229 ألف ريال 
سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م نتيجة اإلضافات بما يعادل 80 ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها. انخفضت قيمة المعدات المكتبية إىل 181 

ألف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة قيمة اإلستهالكات البالغة 68 ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

العائد عىل الموجودات 61419
انخفض معدل العائد عىل الموجودات بنسبة طفيفة من %3.3 كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل %3.0 كما يف 31 ديسمبر 2017م مدفوًعا بالتباطؤ 
يف ارتفاع األرصدة المستحقة )+32.2 مليون ريال سعودي( باإلضافة إىل انخفاض صافي الدخل )5.5- مليون ريال سعودي( نتيجة االنخفاض بشكل 
بشكل  الموجودات  عىل  العائد  معدل  وانخفض  كما  الفترة.  التمويل خالل  تكاليف  وزيادة  االستثمارات يف مشروعات مشتركة  إيرادات  رئيسي يف 
طفيف ليصل إىل %2.9 كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة االنخفاض يف صافي الدخل )5.6- مليون ريال سعودي(، حيث قابل االنخفاض انخفاض يف 

المدينون )31.1- مليون ريال سعودي(.

إجمالي المطلوبات 614110
الجدول )125(: إجمالي المطلوبات كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

40,39268,31292,087مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

4,0033,72236,790زكاة وضريبة دخل مستحقة

2,102,2702,072,1751,994,132قروض بنكية

-746666القيمة العادلة السالبة للمشتقات

8,83412,90913,618منافع الموظفين

2,156,2452,157,7842,136,626إجمالي المطلوبات

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر2018م.

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 614111
الجدول )126(: مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

59028,07321,163تمويل مقدم لعمالء

14,65413,70510,205رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

11,9857,8208,857مبلغ مستلم من عمالء عقود المرابحة واإلجارة

8,9307,9326,330مصروفات مستحقة

26,278--مستحق لوزارة اإلسكان

4,23310,78219,253أخرى

40,39268,31292,086المجموع

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

تمويل مقدم لعمالء

يتعلق بتمويل مقدم لعمالء بشكل أساسي بالعقود المبرمة في آخر أيام السنة المالية ولكن لم يتم استكمال االجراءات اإلدارية الخاصة بها بما يتعلق 
باإلفراغ العقاري. ارتفع رصيد تمويل مقدم لعمالء من 590 ألف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 28.1 مليون ريال سعودي كما يف 31 
ديسمبر 2017م نتيجة شيك لم يتم دفعه إىل أحد العمالء بسبب عدم استكمال اإلجراءات اإلدارية الخاصة بعد، بقيمة 17.0 مليون ريال سعودي 
خالل عام 2017م. وانخفض رصيد تمويل مقدم لعمالء إىل 21.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة دفع مبلغ الشيك الذي تم 

صرفه كما يف 31 ديسمبر 2017م.
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رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

تتعلق بحوافز ومكافآت الموظفين ومصاريف ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. انخفضت الرواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين من 14.7 مليون ريال 
سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 13.7 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م نتیجة اإلنخفاض في مكافأة اإلدارة مستحقة الدفع 
)1.1- مليون ريال سعودي( والتي تتعلق بشكل رئيسي بمصاريف حضور اإلجتماعات للمجلس. وانخفضت الرواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين 
إىل 10.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م وتتعلق بانخفاض المكافآت المستحقة للموظفين بما يعادل 2.3 مليون ريال سعودي 

خالل الفترة ذاتها.

مبلغ مستلم من عمالء عقود المرابحة واإلجارة

مبلغ مستلم من عمالء عقود المرابحة واإلجارة هي عبارة عن الدفعات المقدمة المستلمة من العمالء قبل تاريخ االستحقاق. انخفض المبلغ المستلم 
من عمالء عقود المرابحة واإلجارة من 12.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 7.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م 
نتيجة استحقاق األرصدة للعمالء المدفوعة مقدمًا وتعود بشكل رئيسي لعمالء الشركات. ارتفع المبلغ المستلم من عمالء عقود المرابحة واإلجارة 
إىل 8.9 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة ارتفاع عدد المبالغ المستلمة من العمالء بسبب التسوية المبكرة ألكثر من عقد خالل 

الفترة ذاتها.

مصروفات مستحقة

تتعلق بشكل رئيسي بفواتير تم استالمها وتشمل فواتير متعلقة بالخدمات اإلدارية، المالية ونظم المعلومات. انخفضت مصروفات مستحقة من 8.9 
مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 7.9 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م نتيجة االنخفاض يف النفقات المستحقة 
األخرى )487- ألف ريال سعودي( خالل الفترة ذاتها. انخفضت مصروفات مستحقة إىل 6.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة 

اإلنخفاض يف المشاريع المتوقعة ومتطلبات الشركة خالل الفترة ذاتها.

مستحق لوزارة اإلسكان

بلغ المستحق لوزارة اإلسكان 26.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م والذي يتعلق بقروض مقدمة للعمالء لتمويل عقارات مدعومة 
من وزارة اإلسكان.

أخرى
ارتفعت المبالغ الدائنة األخرى من 4.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 10.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م 
نتيجة ارتفاع رسوم التأخر يف سداد المبالغ المستحقة من العمالء )من 2.8 مليون ريال سعودي إىل 8.4 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها(. كما 
وارتفعت المبالغ الدائنة األخرى من 10.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م إىل 19.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م 

نتيجة الزيادة يف رسوم التأخر يف سداد المبالغ من 8.3 مليون ريال سعودي إىل 14.7 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

زكاة وضريبة دخل مستحقة 614112
تم احتساب الزكاة عىل أساس الوعاء الزكوي للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2018م والمتعلقة بالمساهمين السعوديين والخليجيين. وبقيت الزكاة 
وضريبة الدخل المستحقة بمتوسط 2.8 مليون ريال سعودي بين 31 ديسمبر 2016م و2017م. بلغت زكاة وضريبة دخل مستحقة 36.8 مليون 
ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة زيادة المخصص بما يعادل 33.5 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها نتيجة مخصص بقيمة 33.5 

مليون ريال سعودي خالل العام استنادًا إىل التطورات الجارية مع الجهات التنظيمية مؤخرًا والذي استند بشكل أساسي إىل ما يلي:

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية إىل الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات المنتهية يف 31 ديسمبر 2007م حتى 2017م.

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطا زكوية للسنوات من 2007م إىل 2012م وطالبت بزكاة إضافية وفرق ضريبة دخل بمبلغ 83.9 مليون ريال 
سعودي متضمنة غرامات التأخير. وقد نتجت الفروقات أساسًا من عدم خصم اإلجارة والمرابحة واالستثمار يف مشاريع مشتركة والخسائر المتراكمة 

والمكافآت.

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا زكويًا للسنوات من 2013م إىل 2016م وطالبت بزكاة إضافية وفروقات ضريبة دخل بمبلغ 151.4 مليون 
ريال سعودي متضمنة غرامات تأخير. وقد نتجت الفروقات يف معظمها من عدم خصم اإلجارة والمرابحة واالستثمار يف مشاريع مشتركة وقروض.

عند احتساب التزام الزكاة للسنتين 2017م و2018م، لم تأخذ الشركة بعين االعتبار عدم السماح بخصم صافي االستثمار يف عقود التأجير التمويلي. 
وإذا أخذت الشركة بعين االعتبار عدم السماح بالخصم أعاله، فإن التزام الزكاة سيكون أعىل بمقدار 55 مليون ريال سعودي و48 مليون ريال سعودي 

عىل التوالي.

يتم إعداد اقرارت الشركة الزكوية وفق آراء شرعية تؤيد طريقة الشركة يف عملية اإلحتساب، ووفق طرق إحتساب تطبقها الهيئة يف عدد من األنشطة 
غير المالية، ويتم سداد الزكاة المستحقة وفق إحتساب الشركة إىل الهيئة يف المدد المحددة حسب النظام، سجلت الشركة مخصص زكاة إضافية 

بمبلغ 33.5 مليون ريال سعودي كأفضل تقدير لها.
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إضافة إىل ذلك، كما يف 2019/3/31م لقد تم تخفيض التعرض الزكوي استنادًا إىل اإلتفاقية التسوية التي تمت مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وقرار 
لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبة يف الهيئة العامة للزكاة والدخل كما يلي:

تأكيد وجوب تسديد مطلوبات زكوية تعادل 33.7 مليون ريال سعودي مقابل التعرض الزكوي بقيمة 254.3مليون ريال سعودي للسنوات – 
من 2013م إىل 2017م

48.0 مليون ريال سعودي يف عام –  9.5 مليون ريال سعودي مقابل التعرض الزكوي بقيمة  تأكيد وجوب تسديد مطلوبات زكوية تعادل 
2018م.

تأكيد وجوب تسديد مطلوبات زكوية تعادل 12.4 مليون ريال سعودي وتأكيد وجوب تسديد مطلوبات ضريبة الدخل تعادل 205.1 ألف – 
ريال سعودي مقابل التعرض الزكوي ودخل بقيمة 83.6 مليون ريال سعودي للسنوات من 2007م إىل 2012م باإلضافة إىل غرامة عدم 

تقديم إقرار تعادل 20 ألف ريال سعودي.

الجدول )127(: مبالغ إتفاقية تسوية الزكاة عن األعوام 2013م - 2018م

2023م2022م2021م2020م2019م)آالف الرياالت السعودية(

21,6355,3895,3895,3895,389مبلغ التسوية الزكاة يف الفترة*

المصدر: معلومات الشركة.

*تم تضمين المطالبات اإلضافية عن العام 2018م.

الجدول )128(: مبالغ تسوية لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبة عن األعوام 2007م - 2012م
2023م2022م2021م2020م2019م)آالف الرياالت السعودية(

----12,397مبلغ التسوية الزكاة يف الفترة

----205مبلغ تسوية ضريبة الدخل يف الفترة

----20غرامة عدم تقديم إقرار يف الفترة

12,622اإلجمالي

المصدر: معلومات الشركة.

قروض بنكية 614113
الجدول )129(: القروض البنكية كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

810,678861,375809,736القسط المتداول من القروض البنكية

1,291,5921,210,8001,184,396القسط غير المتداول من القروض البنكية

2,102,2702,072,1751,994,132إجمالي القروض البنكية

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

الجدول )130(: القروض البنكية لكل بنك كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معلومات اإلدارة
31 ديسمبر 2017م

معلومات اإلدارة
31 ديسمبر 2018م

معلومات اإلدارة

675,224596,504442,478البنك السعودي لالستثمار

175,776166,079153,129البنك السعودي البريطاني

178,603233,607364,925البنك األول

255,745398,924226,330البنك الخليج الدولي

117,613113,54388,590مصرف الراجحي

193,11099,02315,642بنك البالد

344,214267,775442,351مجموعة سامبا المالية

161,985196,720260,688بنك الجزيرة

2,102,2702,072,1751,994,132اإلجمالي

المصدر: معلومات الشركة.

الجدول )131(: تسديد القروض كما يف 31 ديسمبر 2018م
اإلجمالي2023م2022م2021م2020م2019م)آالف الرياالت السعودية(

160,775130,62270,33051,16729,583442,478البنك السعودي لالستثمار

442,351-167,257136,68882,00056,406مجموعة سامبا المالية

226,330-108,58089,95826,958833بنك الخليج الدولي

364,925-160,800133,54267,6672,917البنك األول



132

اإلجمالي2023م2022م2021م2020م2019م)آالف الرياالت السعودية(

75,83874,90056,95034,25018,750260,688بنك الجزيرة

153,129--62,25460,62530,250البنك السعودي البريطاني

88,590--58,59026,8193,181مصرف الراجحي

15,642----15,642بنك البالد

809,737653,153337,336145,57348,3331,994,132اإلجمالي

المصدر: معلومات الشركة.

*مالحظة: جميع األرباح مستحقة خالل عام 2019م.

الجدول )132(: تفاصيل قروض الشركة كما يف 31 ديسمبر 2018م

البنك

الرصيد 
المستخدم
)ألف ريال 
سعودي(

األرباح 
المتراكمة

أهم الضمانات وااللتزاماتالنوعاإلجمالي

البنك 
السعودي 
لالستثمار

تمويل استثمارات 441,740737442,477
طويلة األجل

أن ال تتعدى نسبة الرفع المالي للعميل عن 1:3 11

الحد األدنى اإلجمالي لنسبة كفاية رأس المال ألصول المخاطر هو 8% 12

الحد األدنى اإلجمالي لنسبة كفاية رأس المال ألصول مخاطر الدرجة األوىل  13
هو 4%

بيع  14 أو  رأسماله  او تخفيض  أي أسهم صادرة  أو استرداد  االمتناع عن شراء 
أو توزيع األصول

تغطي  15 للبنك  والمقبولة  للعميل  المدينة  الذمم  عن  البنك  لصالح  عام  تنازل 
قيمتها %125 من إجمالي المبالغ القائمة تحت التسهيالت.

البنك 
السعودي 
البريطاني

الملموسة  11تسهيل ائتماني152,1251,004153,129 الملكية  لصافي حقوق  الديون  إجمالي  نسبة  تتجاوز  ال  أن  يجب 
3:1

وذلك  11تسهيل ائتماني362,9581,967364,925البنك األول  80% عن  )قصير+طويل(  المدينة  الديون/الذمم  يزيد صافي  أال  يجب 
طيلة مدة سريان التسهيالت

الحقوق  12 صافي  عىل  المطلوبات  )إجمالي  المالي  الرفع  نسبة  تتجاوز  ال  أن 
الملموسة( 3 مرة وذلك طيلة سريان التسهيالت

الخصوم  13 نسبة  إىل  المتداولة  األصول  نسبة  تقل  ال  بأن  العميل  يتعهد 
المتداولة عن 1 مرة طيلة مدة سريان التسهيالت

بنك الخليج 
الدولي

تسهيل ائتماني 224,6671,663226,330
غير ملتزم به

البنك  11 لصالح  عنها  المتنازل  العقود  تغطية  نسبة  عىل  العميل  يحافظ  أن 
بالنسبة للمبالغ القائمة تحت التمويل بحد أدنى يعادل 120%

أن يقوم بسداد الدفعات ربع السنوية بصرف النظر عن مبالغ التحصيل ربع  12
السنوية

إذا انخفضت النسبة إىل أقل من %120، أن يقوم بزيادة مبلغ العقود المتنازل  13
عنها لصالح البنك أو سداس المبكر لجزء من التمويل القائم

أن ال تتجاوز مدة المبالغ المستحقة 90 يومًا من التاريخ الفعلي لألستحقاق 14

مصرف 
الراجحي

أن ال تزيد نسبة إجمالي القروض إىل حقوق الملكية الملموسة 5 مرات. 11تسهيل ائتماني87,67291888,590

أن ال يقل معدل تغطية الفوائد عن 2 مرتان 12

أن ال تزيد نسبة التغير يف المالك عن %5 من الملكية 13

تسهيالت 15,49414815,642بنك البالد
ائتمانية متوافقة 

مع الشريعة 
اإلسالمية

العمالء  11 أفضل  إىل  استنادًا  اختيارها  يتم  عنها  المتنازل  التمويلية  المحفظة 
يف محفظة العميل التمويلية المتوفرة ولمدة تمويل ال تتجاوز فترة تمويل 
تسهيالت البنك وان تغطي إيرادات المحفظة المتنازل عنها عىل األقل 50% 
بتزويد  العميل  أن يقوم  التمويل عىل  من إجمالي أقساط كل سنة من عمر 
البنك بقائمة محدثة للعمالء المتنازل عنهم بصفة نصف سنوية وأن تعكس 

نسبة تغطية %125 عىل األقل للتمويل القائم.

مجموعة 
سامبا المالية

أو  11رهن عقاري440,1542,197442,351 مع  التعامل  أو  عن  تنازل  أو  تأجير  أو  تحويل  أو  ببيع  الشركة  تقوم  لن 
التصرف يف كل أو )أي جزء( من أعماله أو أصوله )أو يوافق عىل أي مما سبق( 
سواء بصفقة فردية أو بعدد من الصفقات سواء كانت مرتبطة ببعضها أم ال، 
باستثناء بيع الذمم المدينة الناشئة عن عقود التمويل العقاري السكني يف 

معرض أعمالة اإلعتيادية.

لن تقوم الشركة بتأسيس أو اإلتستحوذ عىل أي شركة تابعة أو تستثمر يف  12
أي خص آخر، أو تقدم تمويل ألي شخص آخر باستثناء أوال، عن طريق االئتمان 

التجاري يف معرض اعماله العادية.

لن تقوم الشركة بشكل جوهري بتغير طبيعة نطاق أعمالها. 13

لن تقوم الشركة بأخذ تسهيالت ائتمانية من أي بنك أو مؤسسة مالية آخرى  14
لغرض توزيع أنصبة أرباح فقط.
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البنك

الرصيد 
المستخدم
)ألف ريال 
سعودي(

األرباح 
المتراكمة

أهم الضمانات وااللتزاماتالنوعاإلجمالي

يجب أن ال يزيد إجمالي المبالغ المستغلة من الحدود عن مبلغ وقدره 330  11تسهيل ائتماني259,750938260,688بنك الجزيرة
مليون ريال سعودي يف أي وقت من األوقات.

1,984,5609,5731,994,132اإلجمالي

المصدر: معلومات الشركة.

بلغت القروض البنكية للشركة 2.0 مليار ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م، وتتعلق بقروض تمويل المرابحة متوسطة األجل )تتراوح من 3 
إىل 5 سنوات( المتوافقة مع احكام الشريعة. تستند معدالت الربح المرتبطة بالقروض عىل معدل السايبور+ اعتماًدا عىل المفاوضات مع البنوك. تسدد 

القروض وفقًا لإلتفاقيات مع البنوك وعىل أساس ربع سنوي.

تقدم بعض البنوك فترة سماح )مدة إمهال دفع األقساط( تتراوح بين 6 أشهر وسنتين اعتمادا عىل البنك، حيث يتم تأجيل المبالغ األساسية ويتم دفع 
معدالت الربح عىل أساس االتفاق.

المساهم الرئيسي يف القروض البنكية للشركة هو البنك السعودي لالستثمار وهو أيضًا طرف ذو عالقة ومساهم رئيسي يف الشركة. وتمثل عالقة 
الشركة مع البنك السعودي لالستثمار عالقة تجارية يتم تحديدها عن طريق السوق حيث أنها ال تقدم أي أسعار تفضيلية لشركة أمالك مقارنة بالبنوك 
األخرى. ارتفع معدل سايبور+ خالل عام 2016م تماشيًا مع التغيرات يف السوق، وانخفض معدل سايبور+ يف عام 2017م وعام 2018م. استخدمت 
الشركة %52.0 من التسهيالت المتوفرة كما في 31 ديسمبر 2018م مع فترة سماح )مدة إمهال دفع األقساط( مدتها سنتين وتشمل رسوم اإللتزام 
عىل متوسط الجزء غير المستخدم من التسهيالت. باإلضافة إىل ذلك، تشمل االتفاقية تغطية محددة عىل المبلغ المستحق وتمثل نسبة محددة من 
رصید االقتراض مستحق القبض كضمان، حيث يحق للبنك السعودي لإلستثمار الحصول عىل القيمة ذاتها من مستحقات أمالك إذا لم تتمكن من سداد 

القرض.

استخدمت الشركة %86.9 من التسهيالت المتوفرة من البنك السعودي البريطاني )ساب( كما في 31 ديسمبر 2018م مع مدة حيازة عقارية مدتها 
3 سنوات وفترة سماح )مدة إمهال دفع األقساط( لمدة سنة واحدة. وتشمل اإلتفاقية مع بنك ساب رسوم إدارية لكل معاملة. كما أنها تشمل نسبة 
تغطية محددة عىل المبلغ المستحق من رصيد اإلقتراض کضمان، حيث يحق لبنك ساب الحصول عىل القيمة ذاتها من مستحقات الشركة إذا لم تتمكن 

من سداد القرض.

قام البنك األول بزيادة تكلفه اإلقتراض خالل السنة المالية 2016م خالل الفترة مما أدى إىل توقف الشركة عن اإلقتراض من البنك خالل الفترة. ونتيجة 
2017م. وسيتم تطبيق دفع إفتراضي سنويًا عىل المبلغ  1 يناير  150.0 مليون ريال سعودي اعتبارا من  ذلك، انخفض الحد األعىل لإلقتراض بمبلغ 
المستحق يف حالة التأخير أو عدم سداد المدفوعات عند استحقاقها. وبالمثل، تشمل اإلتفاقية تغطية محددة عىل المبلغ المستحق تبلغ نسبة محددة 
من رصيد االقتراض مستحق القبض. قام البنك األول بتخفيض تكلفة اإلقتراض كما يف 31 ديسمبر 2018م والذي أدى الشركة إىل زيادة الحد األعىل 

للتسهيالت بمبلغ 450.0 مليون ريال سعودي وقامت بزيادة نسبة استخدام التسهيالت المتوفرة من البنك مقارنة بالبنوك االخرى.

بلغت نسبة استخدام التسھیالت المتوفرة يف بنك الخليج الدولي %54.0 كما يف 31 ديسمبر 2018م مع فترة سماح مدتها 6 أشهر، والدفع اإلفتراضي 
عىل المبالغ الغير المدفوعة. طبقًا للعقد التمويلي المتفق عليه مع بنك الخليج الدولي.

كان معدل استخدام التسھیالت يف مصرف الراجحي أقل من %35.1 كما يف 31 ديسمبر 2018م. ووفًقا للعقد، لم تكن هناك أي رسوم التزام أو فترة 
سماح وفقا للعقد. وتشمل اإلتفاقية رسوم إقراض عىل كل سحب خالل السنة.

كان معدل استخدام التسهيالت يف بنك البالد %10.3 كما يف 31 ديسمبر 2018م. ووفًقا للعقد المتفق عليه مع بنك البالد، ال يوجب عىل الشركة 
دفع رسوم إلتزام وال يوجد فترة سماح خالل مدة العقد. تضمنت اإلتفاقية رسوم محددة وتغطية محددة عىل المبالغ المستحقة تبلغ نسبة مدينة 
من رصيد اإلقتراض المستحق. ويجب أن تغطي العوائد من المبالغ المستحقة %50 من األقساط السنوية لكل قرض، ويجب أال يتجاوز كل عقد 25% 

من إجمالي المبالغ المدينة.

استخدمت الشركة %86.6 من التسهيالت من بنك الجزيرة كما يف 31 ديسمبر 2018م مع قيمة سداد %15 سنويًا من الدفعة المستحقة يف حالة 
التأخير أو التخلف عن سداد المدفوعات. وشملت اإلتفاقية رسوم وكالة لكل معاملة ورسوم سمسرة محددة أو نسبة من قيمة المبلغ اإلقراض، أيهما 

أكثر. تضمنت اإلتفاقية تغطية محددة عىل المبالغ المستحقة بنسبة معينة من رصيد اإلقتراض مستحق القبض.

استفادت الشركة من %92.7 من تسهيالت مجموعة سامبا المالية مع حد إئتماني قدره 350.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م 
غير  المبالغ  %15 عىل  بنسبة  االتفاقية سداًدا مستحًقا  2016م. وتضمنت  المالية  السنة  ريال سعودي يف  مليون   150.0 بمبلغ  زيادته  تم  والذي 
المدفوعة وتغطية معينة عىل المبالغ المدينة بنسبة محددة من رصيد اإلقتراض المستحق. باإلضافة إىل ذلك، تلتزم شركة أمالك يف جميع األوقات 
بعدم السماح للقروض البنكية )مستحق الدفع للدائنين والسحب عىل المكشوف والقروض قصيرة وطويلة األجل( بتمويل أكثر من %85 من صافي 

محفظة المبالغ مستحقة القبض.



134

منافع الموظفين 614114
الجدول )133(: الحركة يف القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة يف بداية السنة كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

7,8398,83412,909القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة يف بداية السنة

1,5834,5092,495المخصص المثبت يف قائمة الربح او الخسارة:

1,3474,1232,082تكلفة الخدمة الحالية

236386413تكلفة التمويل

---االثبات الفوري لتكلفة الخدمة السابقة

)الخسائر( األرباح االكتوارية الناتجة عن خطة المنافع المحددة المثبتة يف قائمة الدخل 
الشامل اآلخر

-)268(929

)2,715()166()588(منافع مدفوعة

8,83412,90913,618القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة يف نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

ارتفعت القيمة الحالية لمطلوبات منافع الموظفين المحددة من 8.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 12.9 مليون ريال سعودي 
كما يف 31 ديسمبر 2017م تمشيا مع الزيادة يف عدد الموظفين )+8( لنفس الفترة، باإلضافة إىل الزيادات السنوية يف الرواتب خالل الفترة ذاتها. 
وتتم حسبة المخصص عىل حسب سياسة الشركة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي IAS19. حيث ينص معيار المحاسبة الدولي 19 "منافع 
الموظف" إجراء تقدير اكتواري لقياس االلتزامات الواقعة عىل عاتق شركة فيما يخص استحقاقات الموظفين. كما ارتفع مخصص مكافأة نهاية خدمة 
109 موظف يف عام  الموظفين من  زيادة عدد  نتيجة  2018م وذلك  31 ديسمبر  13.6 مليون ريال سعودي كما يف  الموظفين بشكل طفيف إىل 

2017م إىل 117 موظف يف عام 2018م.

حقوق المساهمين  615
الجدول )134(: حقوق المساهمين المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2016م

معدلة
31 ديسمبر 2017م

مراجعة
31 ديسمبر 2018م

مراجعة

900,000903,000906,000رأس المال

41,32951,65461,415االحتياطي النظامي

-887)1,012(أرباح وخسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

)409(--احتياطي القيمة العادلة

1,8363801,087احتياطي التدفقات المالية

191,119213,375158,301أرباح مبقاة

1,133,2721,169,2961,126,394اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2018م.

تكونت حقوق المساهمين من رأس المال )906.0 مليون ريال سعودي المدفوع بالكامل كما يف 31 ديسمبر 2018م( وأرباح مبقاة )158.3 مليون 
ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م(. ارتفع رأس المال من 900.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 903.0 مليون ريال 
سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م نتيجة إصدار الشركة 300,000 سهم بقيمة إسمية تبلغ 10 ريال سعودي كمكافأة تحفيزية للموظفين. كما 
وارتفع رأس المال إىل 906.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة إصدار الشركة 300,000 سهم إضافي كمكافأة تحفيزية 

للموظفين.

ارتفعت األرباح المبقاة من 191.1 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2016م إىل 213.4 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2017م 
نتيجة صافي الدخل الحاصل خالل السنة )+103.3 مليون ريال سعودي(، وقابله توزيع أرباح بقيمة 0.75 ريال سعودي لكل سهم مما يعادل 67.7 
مليون ريال سعودي يف كٍل من عام 2016م و2017م. وانخفضت األرباح المبقاة إىل 158.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م نتيجة 
ريال سعودي(  )37.8 مليون  المبقاة  األرباح  المتوقعة وخصمها من  االئتمان  االعتراف بخسائر  اقتضى عىل  IFRS 9 والذي  المحاسبي  المعيار  اتباع 
ومخصص الزكاة المتعلق بتقييم الهيئة العامة للزكاة والدخل )33.5 مليون ريال سعودي(، باإلضافة إىل توزيع أرباح بقيمة 67.7 مليون ريال سعودي 

خالل الفترة ذاتها.



135

قائمة التدفق النقدي المدققة  616
الجدول )135(: قائمة التدفق النقدي المراجعة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م
معدلة

2017م
مراجعة

2018م
مراجعة

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

109,040103,25497,613صافي ربح العام

تعديالت لـ: 

2,0302,0543,044اإلستهالك

2,9052,100-خسائر انخفاض قيمة الممتلكات

81,80991,75588,087تكلفة القروض

1,5834,5092,495مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)98(9,4221,434مخصص خسائر اإلئتمان

)268(--رسوم الترتيب

)226(--إيرادات آخرى

240)8,911()12,797(حصة األرباح من الشراكات األخرى

التغيرات يف الموجودات والمطلوبات التشغيلية

175,694150,056)17,789(مدينو عقود المرابحة

)194,710()213,461()259,414(مدينو عقود اإلجارة

4,14038,072)9,695(مدينو عقود اإلجارة الموصوفة يف الذمة

1,165)68,297(18,409مصاريف مدفوعة مقدما وإيرادات مستحقة وأخرى

30,92026,774)18,814(الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

125,996214,344)96,216(التدفق المالي من األنشطة التشغيلية

)87,717()93,019()77,414(تكلفة القروض المدفوعة

)2,715()166()588(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

)3,398()3,722()3,501(الزكاة والضريبة المدفوعة

29,089120,514)177,719(صافي النقد الناتج عن / المستخدم يف األنشطة التشغيلية

المستخدم يف / التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)4,082()4,676()4,064(شراء ممتلكات ومعدات

63,156144,43518,164متحصالت من استثمارات يف مشاريع مشتركة

)1,235()52,230()51,986(استثمارات يف مشاريع مشتركة

)893(--استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7,10687,52911,954صافي النقد الناتج عن / الُمستخدم يف األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)1,164,513()846,331()992,586(سداد مقابل قروض بنكية

1,229,700817,5001,086,100متحصالت من قروض بنكية

)67,725()67,500()67,500(توزيعات أرباح مدفوعة

)146,138()96,331(169,614صافي النقد الناتج عن / الُمستخدم يف األنشطة التمويلية

)13,669(20,287)999(صافي اإلنخفاض / الزيادة يف النقد وما يف حكمه

10,3469,34729,634النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

9,34729,63415,965النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

المصدر: قوائم الدخل المراجعة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.



136

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

ارتفعت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل من -177.7 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل 29.1 مليون ريال سعودي يف عام 2017م نتيجة 
إرتفاع إجمالي مدينو عقود المرابحة من -17.8 مليون ريال سعودي إىل 175.7 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها. وارتفعت التدفقات النقدية من 
أنشطة التشغيل إىل 120.5 مليون ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة ارتفاع التدفقات النقدية من مدينو عقود اإلجارة )18.8 مليون ريال سعودي( 
خالل عام 2018م، وقابله انخفاضًا يف التدفقات النقدية من مدينو عقود مرابحة من 175.7 مليون ريال سعودي إىل 150.1 مليون ريال سعودي 
تماشيًا مع انخفاض المحفظة التمويلية لعقود المرابحة بسبب تغيير استراتيجية الشركة بتحويل التركيز من عقود المرابحة إىل عقود اإلجارة من أجل 

احتمالية تخفيف أعباء الزكاة المحتمل خالل الفترة ذاتها، كما ذكر مسبقًا.

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

ارتفعت التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار بنسبة %1131.8 من 7.1 مليون ريال سعودي يف 2016م إىل 87.5 مليون ريال سعودي يف 2017م 
بسبب ارتفاع المتحصالت من استثمارات يف مشاريع مشتركة خالل السنة بمقدار 81.3 مليون ريال سعودي نتيجة استحقاق 3 من االستثمارات 
12.0 مليون  النقدية من أنشطة االستثمار إىل  2017م. انخفضت التدفقات  75.1 مليون ريال سعودي يف عام  والتي كان إجمالي قيمة تحصيلها 
ريال سعودي يف عام 2018م نتيجة انخفاض المتحصالت من استثمارات يف مشاريع مشتركة من 144.4 مليون ريال سعودي إىل 18.2 مليون ريال 

سعودي خالل الفترة ذاتها تماشيًا مع اإلنتهاء من االستثمارات وتحصيل المبالغ من العمالء.

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

انخفضت التدفقات النقدية من أنشطة التمويل من 169.6 مليون ريال سعودي يف عام 2016م إىل عجز قدره 96.3 مليون ريال سعودي يف عام 
2017م وعجز قدره 146.1 مليون ريال سعودي يف عام 2018م بسبب ارتفاع األقساط المسددة للقروض البنكية خالل الفترة نتيجة ارتفاع معدل 

سايبور، وقابله تغيرات يف مبالغ قروض الشركة خالل الفترة وتراوحت من 1.0 مليار ريال سعودي إىل 2.2 مليار ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

االرتباطات وااللتزامات المحتملة  617
كما يف 31 ديسمبر 2016م الشركة ملتزمة باستثمارات يف مشاريع مشتركة بقيمة 52 مليون ريال سعودي. ولدى الشركة تسهيالت معتمدة وغير 
مستخدمة بشأن عروض مقدمة وقيد الدراسة من قبل العمالء ودراسات نافية للجهالة قيد التنفيذ )"تسهيالت معتمدة"( بتاريخ إعداد القوائم المالية 
والتي يمكن أن تتحول إىل تمويل قدره 138 مليون ريال سعودي. أصدرت الشركة ضمانًا بمبلغ 39.4 مليون ريال سعودي. يف 31 ديسمبر 2017م 
الشركة خالل  والتسويق  التمويل  إنشاء  أعمال  زيادة يف  بسبب  ريال سعودي  287مليون  إىل  ريال  مليون   183 من  المعتمدة  التسهيالت  ارتفعت 
2017م وأصدرت الشركة ضمانًا بمبلغ 82.9 مليون ريال سعودي تم تقديمه للهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن االعتراض المقدم من قبل الشركة 
والشركة ملتزمة باالستثمار يف مشروعات مشتركة بمبلغ 5.2 مليون ريال سعودي. كما يف 31 ديسبمر 2018م انخفضت التسهيالت المعتمدة من 
183 مليون ريال يف 2017م إىل 96 مليون ريال بسبب انخفاض يف عدد عروض التمويل يف نهاية الفترة وإستمر الضمان بمبلغ 82.9 مليون ريال 

سعودي تم تقديمه للهيئة العامة للزكاة والدخل.

إن الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء التي تكون الشركة فيها كمستأجر هي كما يلي:

الجدول )136(: دفعات اإليجار المستقبلية غير القابلة لإللغاء عىل لشركة

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2016م)ألف ريال سعودي(

1,9006593,095خالل سنة

90914,598-أكثر من سنة لكن ليس أكثر من 5 سنوات

12,856--أكثر من 5 سنوات

1,9001,56830,549المجموع

المصدر: الشركة. 
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نتائج العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م  618

قائمة الدخل 61811
الجدول )137(: قوائم الدخل المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م

)آالف الرياالت السعودية(
لفترة الستة أشهر منتهية يف 

30 يونيو 2018م
معدلة

لفترة الستة أشهر منتهية يف 
30 يونيو 2019م

مراجعة

التغيير لفترة الستة أشهر 
للسنوات المالية

2018م - 2019م

)%58.9(9,9764,102دخل عقود مرابحة

%114,029126,06510.6دخل عقود إجارة

)%32.6(3,4902,351دخل عقود إجارة موصوفة يف الذمة

الينطبق381-ربح من بيع محفظة

%1,9164,662143.3دخل األتعاب والعموالت

%129,411137,5616.3الدخل من عقود المرابحة واإلجارة واإلجارة الموصوفة يف الذمة

%120.9)1,524()690(مصروفات أتعاب

%9.1)47,362()43,419(تكاليف اقتراض

%85,30288,6754.0صافي الدخل من عقود المرابحة واإلجارة واإلجارة الموصوفة يف الذمة

%226593162.4إيرادات أخرى

%85,52889,2684.4صافي اإليرادات التشغيلية

%13.5)1,249()1,100(استهالك وشطب

%9.5)35,887()32,765(مصاريف عمومية وإدارية

%44.8)5,205()3,595(مصاريف بيع وتسويق

الينطبق1,678-مخصص االنخفاض يف خسائر االئتمان، صافي

%48,06848,6051.1الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

تكاليف الزكاة وضربية الدخل

%456.0)8,723()1,569(السنة الحالية

الينطبق)16,608(-السنة السابقة

)%49.9(46,49923,274صافي ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر

بنود سيعاد تصنيفها إىل الربح أو الخسارة يف السنوات الالحقة:

)%538.4()3,832(874صافي الحركة يف تغطية تدفق نقدي

بنود لن يعاد تصنيفها إىل الربح أو الخسارة يف السنوات الالحقة:

التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

الينطبق--)1,680(

)%462.5()360()64(خسارة اكتوارية من خطط المنافع المحددة

)%381.8()4,192()870(إجمالي الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى

)%58.2(45,62919,082إجمالي الدخل الشامل

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)1.4(%64.5%65.9مجمل الربح

0.3%0.4%0.2اإليرادات األخرى

)0.8()%26.1()%25.3(مصروفات عمومية وإدارية

)1.8(%35.3%37.1الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)19.0(%16.9%35.9صافي ربح الفترة

)21.4(%13.9%35.3صافي الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م والشركة.

الدخل من عقود مرابحة، عقود إجارة وعقود إجارة موصوفة يف الذمة واألتعاب والعموالت وربح من بيع محفظة

%6.3 من  ارتفع إجمالي الدخل من عقود مرابحة، وعقود إجارة وعقود إجارة موصوفة يف الذمة واألتعاب والعموالت وربح من بيع محفظة بنسبة 
129.4 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 137.6 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 
30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع الدخل من عقود اإلجارة من 114.0 مليون ريال سعودي إىل 126.1 مليون ريال سعودي يف الفترة ذاتها، مما يعود 
بشكل رئيسي إىل الزيادة يف الدخل من عقود اإلجارة من الشركات بنسبة %9.3 )من 70.9 مليون ريال سعودي إىل 77.6 مليون ريال سعودي( نتيجة 
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تحويل التركيز من عقود المرابحة إىل عقود اإلجارة للتقليل من مخاطر تقلبات السوق للشركة يف معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور( 
نظرا لطبيعة عقود اإلجارة بارتباط العائد منها بالسايبور بدل أن تكون ثابتة كما هي حال عقود المرابحة. قابل هذا االرتفاع انخفاض يف الدخل من 
عقود المرابحة من 9.9 مليون ريال سعودي إىل 4.1 مليون ريال سعودي يف الفترة ذاتها تماشيًا مع انخفاض حجم محفظة العقود بسبب إستراتيجية 
اإلدارة بتحويل التركيز من عقود المرابحة إىل عقود اإلجارة وانخفاض يف الدخل من عقود إجارة موصوفة يف الذمة من 3.5 مليون ريال سعودي إىل 

2.4 مليون ريال سعودي يف الفترة ذاتها.

مصروفات أتعاب

تمثل مصروفات األتعاب رسوم تقييم ممتلكات وبلغت 690 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م، وارتفعت إىل 1.5 
مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة الزيادة يف عدد العقود )+69 عقد(.

تكاليف اقتراض

47.4 مليون ريال  2018م إىل  30 يونيو  المنتهية يف  الستة أشهر  43.4 مليون ريال سعودي يف فترة  %9.1 من  اقتراض بنسبة  ارتفعت تكاليف 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية )سايبور(، باإلضافة إىل ارتفاع 

حجم إقتراض الشركة خالل الفترة ذاتها.

اإليرادات التشغيلية األخرى

ايرادات أخرى

يتعلق مبلغ اإليرادات األخرى 226 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م بأتعاب ترتيب بقيمة 250 ألف ريال سعودي 
تدفع كل ستة أشهر من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار كابيتال( مقابل خدمات إدارية متعلقة بصندوق استثماري لبرج 
سرايا للتطوير العقاري. قامت الشركة بتعليق استحقاقها للدخل الذي سيتم استالمه من االستثمار كابيتال، وبالتالي لم تسجل أي دخل مماثل يف 

فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

ويتعلق مبلغ اإليرادات األخرى 593 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م باالتي:

التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة بقيمة 343 ألف ريال سعودي، حيث تم تصنيفها يف قائمة الدخل الشامل األولية يف أ- 
فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م؛

ربح محقق بقيمة 250 ألف ريال سعودي نتيجة تصفية حصة الشركة البالغة %40 يف مشروع عبدالعزيز القاسم، الملقا 3، والتي بلغت ب- 
3.1 مليون ريال سعودي.

المصاريف التشغيلية

إستهالك وشطب

ارتفعت تكاليف اإلستهالك والشطب ارتفاعًا طفيًفا بنسبة %13.5 من 1.1 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م 
واالثاث  المعلومات  نظم  معدات  إضافات  يف  االرتفاع  نتيجة  2019م  يونيو   30 يف  المنتهية  أشهر  الستة  فترة  يف  سعودي  ريال  مليون   1.2 إىل 

والتركيبات.

مصاريف عمومية وإدارية

بلغت المصاريف العمومية واإلدارية 35.9 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وتكونت بشكل رئيسي من رواتب 
وتكاليف الموظفين )25.3 مليون ريال سعودي(.

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة %9.5 من 32.8 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 35.9 
مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة االرتفاع يف رواتب وتكاليف الموظفين من 24.4 مليون ريال سعودي 

إىل 25.3 مليون ريال سعودي الناتج عن الزيادة يف أعداد الموظفين من 117 موظف إىل 130 موظف خالل الفترة ذاتها. باإلضافة إىل:

االرتفاع يف األتعاب المهنية من 1.4 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 2.4 مليون ريال سعودي أ- 
يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م؛

االرتفاع يف أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة من 1.5 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 2.4 مليون ب- 
ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.
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مصاريف بيع وتسويق

بلغت مصاريف البيع والتسويق 5.2 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وتكونت من تكاليف االستعانة بمصادر 
خارجية )توظيف( )2.7 مليون ريال سعودي( ومصاريف تسويق )1.7 مليون ريال سعودي( ومصاريف تأمين )793 ألف ريال سعودي(.

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة %44.8 من 3.6 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 5.2 مليون 
ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع مصاريف االستعانة بمصادر خارجية من 1.2 مليون ريال سعودي يف 
فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 2.7 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وذلك نتيجة إعادة 

تصنيف تكلفة موظفي المبيعات من مصادر خارجية من مصاريف عمومية وإدارية إىل مصاريف بيع وتسويق.

مخصص االنخفاض يف خسائر االئتمان

لم تقم الشركة بتكوين أي مخصص خسائر ائتمان يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م حيث إنه تم تكوين مخصص كافي تماشيا مع 
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( والذي تم تطبيقه يف 1 يناير 2018م.

أن  تبين  2019م حيث  يونيو   30 المنتهية يف  أشهر  الستة  فترة  ريال سعودي  مليون   1.7 بقيمة  االئتمان  بعكس مخصص خسائر  الشركة  قامت 
المخصص كان اكثر مما يجب بعد إعادة تقييم الذمم المدينة )األصول المالية(.

الجدول )138(: إجمالي الذمم المدينة المتقادمة بعد خصم العائد الغير المكتسب كما يف 30 يونيو 2019م

اإلجماليأكثر من 220 يوم180 يوم – 220 يوم120 يوم – 180 يوم90 يوم – 120 يوم)آالف الرياالت السعودية(

7,6295,6428,08277,47598,828قطاع الشركات

17,47123,948-4,1472,330قطاع األفراد

8,34434,629-26,285-األفراد ذوي المالءة المالية

11,77634,2578,082103,290157,405اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

تشمل الذمم المدينة المتقادمة عقود مرابحة وعقود إجارة المتقادمة ألكثر من 90 يوم بعد تاريخ االستحقاق. تطبق الشركة سياسة التحصيل من 
العمالء عن طريق:

تذكير العميل بمدة 10 أيام قبل تاريخ االستحقاق،

تذكير العميل يف يوم تاريخ االستحقاق، 11

تذكير العميل بعد 15 يوم من تاريخ االستحقاق. 12

كما تقوم الشركة بتحويل الطلب إىل القسم القانوني يف الشركة يف حال تم التأخر أكثر من ذلك. باإلضافة إىل ذلك، تقوم الشركة بتخفيض التصنيف 
اإلئتماني للعميل الذي يتأخر يف السداد ألكثر من مرة، وال تقوم الشركة بتخفيض التصنيف االئتماني لمن يقوم بالتأخر يف السداد لمرة واحدة فقط 

وتكتفي بإصدار إشعار استحقاق للعميل. وتقوم الشركة بعرض خيار إعادة هيكلة القرض للعمالء الذين يواجهون مشاكل مالية.

زكاة وضريبة الدخل

بتاريخ 17 يوليو 2019م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها للشركة لحساب الزكاة وضرائب الدخل يف قائمة الدخل. يتماشى ذلك 
والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  والمعتمدة يف  الدولية  المحاسبة  الصادرة عن مجلس معايير  المالي وتفسيراتها  للتقرير  الدولية  المعايير  مع 
المعتمدة يف  المالي  للتقرير  الدولية  "المعايير  بـ  يلي  إليها معا فيما  القانونيين )يشار  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  الصادرة من  واإلصدارات األخرى 

المملكة العربية السعودية"(.

وعلية، قامت الشركة بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خالل تعديل التسوية بأثر رجعي بما يتماشى مع المعيار المحاسبي الدولي 
.8

الدخل الشامل اآلخر

صافي الحركة يف تغطية مخاطر تدفق نقدي

بالتمويالت  المتعلقة  )سايبور(  العموالت  أسعار  لمخاطر  الشركة  تعرض  لتقليل  المالية  األدوات  من  يتكون  نقدي  تدفق  تغطية  يف  الحركة  صافي 
المتوسطة والطويلة األجل. انخفض صافي الحركة يف تغطية التدفق النقدي من 874 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 

2018م إىل -3.8 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع معدل سايبور خالل الفترة ذاتها.
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التغير يف القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

يتكون التغير يف القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة بشكل رئيسي من استثمارات مع البنك السعودي لإلستثمار متعلقة بصندوق برج سرايا للتطوير 
العقاري، والذي يمثل صندوق تطوير عقاري مقفل يتم إدارته من قبل اإلستثمار كابيتال بال تاريخ استحقاق، ويتم تقييمه كل ستة أشهر. بلغت القيمة 
العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع 1.7 مليون ريال يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م ولم يتم تسجيل أي تغيير يف القيمة العادلة 

لإلستثمارات المتاحة للبيع يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

العام  اآلخر يف  الشامل  الدخل  العادلة لالستثمارات من خالل  القيمة  التغير يف  باألرباح/الخسائر من  باالعتراف  الشركة قامت  أن  بالذكر  الجدير  من 
2018م ضمن بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا إىل الربح أو الخسارة، نظرًا إىل أن الشركة ستقوم بالتخارج من هذه االستثمارات بنهاية عام 2020م وفقًا 
لقوانين مؤسسة النقد، ولهذا، تم فصلها عن االستثمارات المتاحة للبيع وتسجيلها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يف قائمة 

المركز المالي ابتداءًا من العام 2018م.

خسارة من برامج المنافع المحددة

تتكون خسارة من برامج المنافع المحددة من التقييم اإلكتواري لبرنامج المزايا المحددة المثبتة يف قائمة الدخل الشامل اآلخر وبلغت -360 ألف ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

االيرادات بحسب العقود 61812
الجدول )139(: اإليرادات بحسب العقود لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م

)آالف الرياالت السعودية(
لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 

يونيو 2018م
معدلة

لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 
يونيو 2019م

مراجعة

التغيير لفترة الستة أشهر للسنوات 
المالية 2018م - 2019م

دخل عقود مرابحة

)%58.8(9,6813,984قطاع الشركات

)%34.9(8656قطاع األفراد

)%70.3(20962رسوم الدخل

)%58.9(9,9764,102إجمالي دخل عقود مرابحة

دخل عقود إجارة

%70,93477,5629.3قطاع الشركات

%36,28738,2865.5قطاع األفراد

%4,7418,57280.8إستصناع قطاع الشركات

)%20.4(2,0671,645رسوم الدخل

%114,029126,06510.6إجمالي دخل عقود إجارة

دخل عقود إجارة موصوفة يف الذمة

)%32.6(3,4902,351قطاع األفراد

)%32.6(3,4902,351إجمالي دخل عقود إجارة موصوفة يف الذمة

ال ينطبق381-ربح من بيع محفظة

%1,9164,662143.3دخل األتعاب والعموالت

الدخل من عقود مرابحة وإجارة وإجارة موصوفة يف الذمة 
واألتعاب والعموالت وربح من بيع محفظة

129,411137,5616.3%

كنسبة مئوية من اإليرادات

)4.7(%3.0%7.7دخل عقود مرابحة

3.5%91.6%88.1دخل عقود إجارة

)1.0(%1.7%2.7دخل عقود إجارة موصوفة يف الذمة

0.3%0.3%0.0ربح من بيع محفظة

1.9%3.4%1.5دخل األتعاب والعموالت

المصدر: معلومات اإلدارة.
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دخل عقود مرابحة

بلغ دخل عقود المرابحة من قطاع الشركات %97.1 من إجمالي إيرادات عقود المرابحة يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وبلغ قطاع 
األفراد نسبة %1.4 من إجمالي إيرادات عقود المرابحة يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م. يتضمن قطاع الشركات كال من الشركات 
الخاصة واألفراد ذوي المالءة المالية وهم األفراد الذين لهم عقد مع الشركة بقيمة ال تقل عن 5 مليون ريال سعودي، حيث تم إدراج إيرادات األفراد ذوي 

المالءة المالية ضمن إيرادات قطاع الشركات بسبب تشابه أهدافهم االستثمارية ومحدودية األنظمة التقنية للشركة

انخفض دخل عقود المرابحة بنسبة %58.9 من 10.0 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 4.1 مليون ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م تماشيًا مع انخفاض إيرادات قطاع الشركات من 9.7 مليون ريال سعودي إىل 4.0 مليون 
ريال سعودي خالل الفترة ذاتها نتيجة االنخفاض يف حجم وقيمة العقارات والمشروعات الضخمة لدى الشركة، باإلضافة إىل إستراتيجية اإلدارة بتحويل 

التركيز من عقود المرابحة إىل عقود اإلجارة.

بلغ الدخل من رسوم عقود المرابحة 62 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م ويتكون بشكل رئيسي من رسوم إدارية 
مدفوعة مقدمًا يتم إطفاءها عىل مدى الفترة المالية كجزء من العائد الفعلي للموجودات المالية )بحد أقصى %1 من قيمة التمويل(.

دخل عقود إجارة

يمثل الدخل من عقود اإلجارة وعقود اإلستصناع من قطاع الشركات، وعقود االجارة من قطاع األفراد.

ارتفع دخل عقود اإلجارة بنسبة %10.6 من 114.0 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 126.1 مليون ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م تماشيًا مع ارتفاع إيرادات قطاع الشركات من 70.9 مليون ريال سعودي إىل 77.6 
مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها نتيجة ترويج الشركة لعقود اإلجارة لعمالئها للتقليل من مخاطر تقلبات السوق للشركة يف معدل السايبور، قابل 
االرتفاع يف قطاع الشركات انخفاض جزئي نتيجة االنخفاض يف عدد القروض القائمة بتسعة قروض بين 31 ديسمبر 2018م إىل 30 يونيو 2019م.

كما وارتفع الدخل من عقود اإلستصناع من 4.7 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 8.6 مليون ريال سعودي 
يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة االرتفاع يف هامش ربح التمويل من %7.7 إىل %8.8 خالل الفترة ذاتها باإلضافة إىل ارتفاع 
محفظة تمويل االستصناع تقريبا من 118 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 192 مليون ريال سعودي 

خالل الفترة ذاتها.

بلغ الدخل من رسوم عقود اإلجارة 1.6 مليون ريال سعودي فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م ويتكون بشكل رئيسي من رسوم إدارية 
مدفوعة مقدمًا )بحد أقصى %1 من قيمة التمويل لعقود العمالء من الشركات( يتم إطفاءها عىل مدى فترات التمويل.

دخل عقود إجارة موصوفة يف الذمة

انخفض دخل عقود اإلجارة موصوفة يف الذمة بنسبة %32.6 من 3.5 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 
2.4 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة االنخفاض يف قيمة القروض القائمة من 79.7 مليون ريال سعودي 
كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 63.9 مليون ريال سعودي كما يف 30 يونيو 2019م. وتجدر اإلشارة إىل ان منتج اإلجارة موصوفة يف الذمة هو منتج 

تمويلي مصمم لتمويل العقارات قيد اإلنشاء لألفراد فقط

الجدول )140(: صافي األتعاب والعموالت لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م

)آالف الرياالت السعودية(
لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2018م

معدلة
لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2019م

مراجعة

1,9164,662دخل األتعاب والعموالت

)1,524()690(مصروفات أتعاب

1,2263,138صافي األتعاب والعموالت

المصدر: معلومات اإلدارة.

يمثل دخل األتعاب والعموالت الرسوم التي تحصل عليها الشركة لغرض إدارة محافظ العمالء ورسوم التسوية المبكرة.

ارتفع دخل األتعاب والعموالت بنسبة %143.3 من 1.9 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 4.7 مليون ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع عدد إجمالي القروض ب 69 قرض. ارتفع صافي األتعاب والعموالت بنسبة 
%156 من 1.2 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 3.1 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 
30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع عدد المحافظ المباعة وعدد العقود الجديدة خالل الفترة المنتهية يف 30 يونيو 2019م. وتمثل مصروفات األتعاب 

بشكل رئيسي من تكلفة تقييم العقارات.
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ربح من بيع محفظة

يتكون الربح من بيع محفظة من معاملة واحدة مع الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري متعلقة ببيع محفظة تمويلية بقيمة 120.6 مليون ريال 
سعودي والتي تشمل 157عقد تمويل من فئة األفراد كما يف 7 مارس 2019م. وحصلت الشركة مقابل ذلك عىل ربح من بيع محفظة بلغت قيمتها 

381 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

الجدول )141(: المحفظة المباعة مع الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري يف 7 مارس 2019م

صافي المحفظةإجمالي المحفظة)آالف الرياالت السعودية(

164,329101,570إجارة

27,70919,068إجارة موصوفة بالذمة

192,038120,638اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

الجدول )142(: قيمة المحافظ المباعة كما يف 30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(

7,800البنك السعودي لإلستثمار )2016م(

89,246الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري )2018م(

117,087الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري )2019م(

214,133اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

دخل األتعاب والعموالت

يمثل دخل األتعاب والعموالت الرسوم التي تحصل عليها الشركة لغرض إدارة محافظ العمالء ورسوم التسوية المبكرة.

ارتفع دخل األتعاب والعموالت بنسبة %143.3 من 1.9 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 4.7 مليون ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع عدد إجمالي القروض ب 69 قرض.

االيرادات بحسب قطاع األعمال 61813
الجدول )143(: اإليرادات بحسب قطاع األعمال لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م

)آالف الرياالت السعودية(
لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 

2018م
معلومات اإلدارة

لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 
2019م

معلومات اإلدارة

التغيير لفترة الستة أشهر للسنوات 
المالية 2018م - 2019م

اإليرادات

%87,49592,8666.1قطاع الشركات

%41,22642,7903.8قطاع األفراد

ال ينطبق381-ربح من بيع محفظة

%128,721136,0375.7إجمالي اإليرادات*

التكلفة

%9.6)31,460()28,701(قطاع الشركات

%10.6)14,273()12,904(قطاع األفراد

)%10.2()1,629()1,814(استثمار يف مشروعات مشتركة

%9.1)47,362()43,419(إجمالي التكلفة

الربح

%58,79461,4064.4قطاع الشركات

%28,32228,5170.7قطاع األفراد

)%31.2()1,248()1,814(استثمارات

%85,30288,6754.0إجمالي الربح
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)آالف الرياالت السعودية(
لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 

2018م
معلومات اإلدارة

لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 
2019م

معلومات اإلدارة

التغيير لفترة الستة أشهر للسنوات 
المالية 2018م - 2019م

كنسبة مئوية من اإليرادات

0.3%68.3%68.0قطاع الشركات

)0.6(%31.5%32.0قطاع األفراد

هامش إجمالي الربح

)1.1(%66.1%67.2قطاع الشركات

)2.1(%66.6%68.7قطاع األفراد

)1.1(%65.2%66.3إجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة. 

* تم تحضير التحليل بناء عىل صافي األتعاب والعموالت بدال عن إجمالي األتعاب والعموالت المستعملة يف القوائم المالية للشركة.

قطاع الشركات

الستة أشهر  2018م، و%68.3 يف فترة  30 يونيو  المنتهية يف  الستة أشهر  اإليرادات يف فترة  %68.0 من إجمالي  الشركات  إيرادات قطاع  مثلت 
المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

ارتفعت إيرادات قطاع الشركات بنسبة %6.1 من 87.5 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 92.9 مليون ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة اإلرتفاع يف إيرادات عقود اإلجارة لقطاع الشركات )من 70.9 مليون ريال سعودي 

إىل 77.6 مليون ريال سعودي( نتيجة االرتفاع يف هوامش ربح التمويل باإلضافة إىل ارتفاع ضئيل يف عقود التمويل.

ارتفعت تكاليف قطاع الشركات بنسبة %9.6 من 28.7 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 31.5 مليون 
ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة الزيادة يف أسعار سايبور+ التي تتقاضاها البنوك خالل الفترة ذاتها والتي تمثل 
تكاليف التسهيالت البنكية وأعباء إقتراض للشركة. حيث ان الشركة لم تقم بتحميل العمالء قيمة الزيادة يف أسعار السايبور بالكامل بسبب طبيعة 

المعدل الثابت لبعض عقود الشركة والحفاظ عىل الحصة السوقية للشركة.

ارتفع إجمالي الربح لقطاع الشركات بنسبة %4.4 من 58.8 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 61.4 مليون 
ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع اإليرادات بنسبه أكبر من التكلفة حيث االرتفاع يف هوامش ربح قطاع 

الشركات كان أكبر من الزيادة يف أسعار سايبور )التمويل من البنوك( خالل الفترة ذاتها.

قطاع األفراد
الجدول )144(: إيرادات قطاع األفراد بحسب الفروع لفترة الستة أشهر كما يف 30 يونيو 2018م و2019م

)آالف الرياالت السعودية(
لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 

2018م
معلومات اإلدارة

لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 
2019م

معلومات اإلدارة

التغيير لفترة الستة أشهر للسنوات 
المالية 2018م - 2019م

%19,43819,6080.9الرياض

%13,64914,6047.0جدة

%8,1398,5775.4الدمام

%41,22642,7903.8إجمالي اإليرادات*

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)1.3(%45.8%47.1الرياض

1.0%34.1%33.1جدة

0.3%20.0%19.7الدمام

المصدر: معلومات اإلدارة. تم تحضير التحليل بناء عىل صافي األتعاب والعموالت بدال عن إجمالي األتعاب والعموالت المستعملة يف القوائم المالية للشركة.

ينقسم قطاع األفراد إىل إيرادات من فروع الشركة يف مناطق الرياض وجدة والدمام. مثلت إيرادات قطاع األفراد %32.0 من إجمالي الإليرادات يف فترة 
الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و%31.5 من إجمالي اإليرادات يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

ارتفعت إيرادات قطاع األفراد بنسبة %3.8 من 41.2 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 42.8 مليون ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة زيادة ايرادات الرسوم اإلدارية الناتجة عن الزيادة يف اجمالي عدد المحافظ المباعة 
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،وزيادة عقود قطاع األفراد بعدد 69 عقد بين 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م وذلك تماشيًا من إستراتيجية الشركة لزيادة عدد قروض قطاع 
األفراد بقيمة أقل نسبيا وعائد أقل لتتمكن الشركة الحقًا من بيع المحافظ للشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري  وفقًا لمتطلباتها.

ارتفعت تكاليف قطاع األفراد بنسبة %10.6 من 12.9 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 14.3 مليون ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة اإلرتفاع يف يف أسعار سايبور+ التي تتقاضاها البنوك خالل الفترة ذاتها.

ارتفع إجمالي الربح لقطاع األفراد ارتفعًا طفيفًا بنسبة %0.7 من 28.3 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 
28.5 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م حيث قابل االرتفاع يف االيرادات ارتفاع يف التكلفة بنسبة مقاربة.

تكاليف اقتراض 61814
الجدول )145(: تكاليف اقتراض لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يوينو 2018م و2019م

)آالف الرياالت السعودية(
لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 

يونيو 2018م
معلومات اإلدارة

لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 
يونيو 2019م

معلومات اإلدارة

التغيير لفترة الستة أشهر للسنوات 
المالية 2018م - 2019م

)%7.7(13,34012,315البنك السعودي لالستثمار

%5,8519,68165.5مجموعة سامبا المالية

)%42.5(7,7904,477بنك الخليج الدولي

%4,5577,07655.3البنك األول

%3,9886,50463.1بنك الجزيرة

%3,1213,72519.4البنك السعودي البريطاني

)%95.7(1,58067بنك البالد

)%39.7(2,8001,690بنك الراجحي

ال ينطبق1,614-البنك األهلي التجاري

ال ينطبق333-مصاريف المعيار الدولي للتقارير المالية 16

)%130.6()120(392خسائر/ )مكاسب( مشتقات

%43,41947,3629.1إجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

ارتفعت تكاليف االقتراض بنسبة %9.1 من 43.4 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 47.4 مليون ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع معدل )سايبور( خالل الفترة ذاتها مما أدى إىل الزيادة يف تكلفة التمويل.

مصاريف المعيار الدولي للتقارير المالية 16

بلغت مصاريف المعيار الدولي للتقارير المالية 16 مبلغ 333 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م وتتعلق باطفاء 
التزامات اإليجار المسجلة يف المصاريف المستحقة األخرى.

خسائر/ )مكاسب( مشتقات

انخفضت خسائر/ )مكاسب( مشتقات من خسائر تعادل 392 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل مكاسب 
تعادل 120 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع معدل سايبور خالل الفترة ذاتها.
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المصاريف العمومية واالدارية 61815
الجدول )146(: المصاريف العمومية واإلدارية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م

)آالف الرياالت السعودية(
لفترة الستة أشهر منتهية يف 

30 يونيو 2018م
معدلة

لفترة الستة أشهر منتهية يف 
30 يونيو 2019م

مراجعة

التغيير لفترة الستة أشهر للسنوات 
المالية 2018م - 2019م

%24,43625,3473.7رواتب وتكاليف موظفين

%1,4362,36864.9أتعاب مهنية

%1,5162,35755.5أتعاب ومصروفات أعضاء مجلس اإلدارة

%9831,20022.1مصاريف تقنية معلومات

)%29.1(1,4881,055إيجار

%50361522.3مصاريف سفر

)%2.8(390379مصاريف اتصاالت

)%19.1(319258مصاريف صيانة

%1,6942,30836.2أخرى

%32,76535,8879.5إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

)0.5(%18.4%18.9رواتب وتكاليف موظفين

0.6%1.7%1.1أتعاب مهنية

0.5%1.7%1.2أتعاب ومصروفات أعضاء مجلس اإلدارة

0.1%0.9%0.8مصاريف تقنية معلومات

)0.4(%0.8%1.1إيجار

0.0%0.4%0.4مصاريف سفر

0.0%0.3%0.3مصاريف اتصاالت

0.0%0.2%0.2مصاريف صيانة

0.4%1.7%1.3أخرى

0.8%26.1%25.3إجمالي

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م والشركة.

رواتب وتكاليف موظفين

ارتفعت رواتب وتكاليف الموظفين بنسبة %3.7 من 24.4 مليون ريال يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 25.3 مليون ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع عدد الموظفين من 117 موظف إىل 130 موظف خالل الفترة ذاتها.

أتعاب مهنية

ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة %64.9 من 1.4 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 2.4 مليون ريال سعودي 
يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الرسوم المدفوعة بخصوص استشارات متعلقة بتسوية الزكاة 

)1.0 مليون ريال سعودي(.

أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

ارتفعت أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة %55.5 من 1.5 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 
2.4 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة عكس مبلغ 630 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية 

يف 30 يونيو 2018م، باإلضافة إىل الزيادة يف رسوم أعضاء مجلس اإلدارة خالل الفترة المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

مصاريف تقنية معلومات

ارتفعت مصاريف تقنية المعلومات بنسبة %22.1 من 983 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 1.2 مليون ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة الزيادة يف صيانة البرامج ودعم النظام األمني )السيبراني( المتعلق بنظام الشركة 

.)Temenos( األساسي، وتثبيت نظام الحلول المصرفية األساسية من شركة تيمونوس
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مصاريف اإليجار

1.1 مليون ريال  2018م إىل  30 يونيو  المنتهية يف  1.5 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر  %29.1 من  انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة النخفاض إيجار المباني، تمشيا مع التحول إىل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

.16

مصاريف السفر

تتعلق مصاريف السفر بمصاريف رحالت عمل الموظفين ويتم صرفها شهريًا كجزء من راتب الموظف.

ارتفعت مصاريف السفر ارتفاًعا طفيًفا بنسبة %22.3 من 503 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 615 ألف 
ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة لرحالت عمل أكثر خالل الفترة ذاتها من أجل نقل صكوك الملكية والمتعلقة 

بمشاريع وزارة اإلسكان، وكذلك للزيادة يف عدد مقابالت العمالء يف نفس الفترة.

مصاريف اتصاالت

انخفضت مصاريف االتصاالت انخفاًضا طفيًفا بنسبة %2.8 من 390 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 379 
ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م، وبقيت ثابتة كنسبة من اإليرادات عىل %0.3 خالل الفترة ذاتها.

مصاريف الصيانة

انخفضت مصاريف الصيانة بنسبة %19.1 من 319 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 258 ألف ريال سعودي 
يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م، وبقيت ثابتة كنسبة من اإليرادات عىل %0.2 خالل الفترة ذاتها. ويتضمن جزء من هذه المصاريف 

لشركة اوريكس وهي طرف ذو عالقة

مصاريف أخرى

تكونت مصاريف أخرى من أتعاب بنكية )بلغت %51 من إجمالي مصاريف أخرى يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م (، عالقات عامة 
)بلغت %10 من إجمالي مصاريف أخرى يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م (، ومصاريف ترفيه )بلغت %7 من إجمالي مصاريف أخرى 

يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م (، ومصاريف أخرى.

2.3 مليون ريال  2018م إىل  30 يونيو  المنتهية يف  1.7 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر  %36.2 من  ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة الزيادة يف الرسوم المصرفية )+661 ألف ريال سعودي( ويرجع ذلك أساسا إىل 

الزيادة يف رسوم تسهيالت البنك األهلي التجاري.

مصاريف البيع والتسويق 61816
الجدول )147(: مصاريف البيع والتسويق لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م

لفترة الستة أشهر منتهية يف )آالف الرياالت السعودية(
30 يونيو 2018م

معدلة

لفترة الستة أشهر منتهية يف 
30 يونيو 2019م

مراجعة

التغيير لفترة الستة أشهر 
للسنوات المالية

2018م - 2019م

%1,2492,720117.8تكاليف االستعانة بمصادر خارجية

%1,6591,6922.0مصاريف تسويق

%68779315.4مصاريف تأمين

%3,5955,20544.8اإلجمالي

نقطة مئويةكنسبة مئوية من اإليرادات

1.0%2.0%1.0تكاليف االستعانة بمصادر خارجية

)0.1(%1.2%1.3مصاريف تسويق

0.1%0.6%0.5مصاريف تأمين

1.0%3.8%2.8إجمالي

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م والشركة.
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تكاليف االستعانة بمصادر خارجية )توظيف(

تتكون تكاليف اإلستعانة بمصادر خارجية من توظيف موظفين لغرض تشغيل أنشطة البيع لفروع الشركة يف الرياض )923 ألف ريال سعودي(، جدة 
)856 ألف ريال سعودي( والخبر )941 ألف ريال سعودي( يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م حيث ارتفع عدد الموظفين بالفروع من 

36 إىل 42 موظف خالل الفترة.

ارتفعت تكاليف اإلستعانة بمصادر خارجية بنسبة %117.8 من 1.2 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 
2.7 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة إلعادة تصنيف تكلفة موظفي المبيعات من مصادر خارجية من 

مصاريف عمومية وإدارية إىل مصاريف بيع وتسويق )صافي المبلغ 1.3 مليون ريال سعودي(.

مصاريف تسويق

بقيت مصاريف التسويق ثابتة نسبيًا عىل 1.7 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية 
يف 30 يونيو 2019م، وتتألف بشكل أساسي من أنشطة التسويق الرقمي )حوالي 665 ألف ريال سعودي( وتعين وكالة إعالنات )غراي وورلد( بتكلفة 

272 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

مصاريف التأمين

ارتفعت مصاريف التأمين بنسبة %15.4 من 687 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 793 ألف ريال سعودي 
يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع عدد الحسابات المأمن عليهم باإلضافة إىل ارتفاع رسوم التأمين.

صافي خسارة / ربح السنة 61817
الجدول )148(: صافي خسارة / ربح للفترة المنتهية يف 30 يونيو 2018م و2019م

)آالف الرياالت السعودية(
لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 

يونيو 2018م
معدلة

لفترة الستة أشهر منتهية يف 30 
يونيو 2019م

مراجعة

التغيير لفترة الستة أشهر 
للسنوات المالية

2018م - 2019م

%226593162.4اإليرادات التشغيلية األخرى

%8.6)40,663()37,460(إجمالي المصاريف التشغيلية

%48,06848,6051.1الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)%49.9(46,49923,274صافي ربح الفترة

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م والشركة.

اإليرادات التشغيلية األخرى

ايرادات أخرى

بلغت اإليرادات األخرى 593 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م، وتتكون من:

التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة بقيمة 343 ألف ريال سعودي، حيث تم تصنيفها يف قائمة الدخل الشامل األولية يف أ- 
فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م؛

ربح محقق بقيمة 250 ألف ريال سعودي نتيجة تصفية حصة الشركة البالغة %40 يف مشروع عبدالعزيز القاسم، الملقا 3، والتي بلغت ب- 
3.1 مليون ريال سعودي.

إجمالي المصاريف التشغيلية

بلغت إجمالي المصاريف التشغيلية 40.7 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وتتكون بشكل رئيسي من مصاريف 
عمومية وإدارية )35.9 مليون ريال سعودي(، ومصاريف بيع وتسويق )5.2 مليون ريال سعودي(، كما وتشمل مخصص االنخفاض يف خسائر اإلئتمان 
والذي يمثل مخصص الذمم المدينة التي لم يتم سدادها ألكثر من 90 يوم، كما وتشمل غرامات بقيمة 250 ريال سعودي لكل يوم تأخير إبتداءًا من 

اليوم الـ16 بعد تاريخ االستحقاق.

ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة %8.6 من 37.5 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 40.7 مليون 
ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية )+3.1 مليون ريال سعودي( تماشيًا مع 
ارتفاع رواتب وتكاليف الموظفين، باإلضافة إىل ارتفاع مصاريف البيع والتسويق )+1.6 مليون ريال سعودي( نتيجة تكاليف اإلستعانة بمصادر خارجية 

حيث تم إعادة تصنيف تكلفة موظفي المبيعات من مصادر خارجية من مصاريف عمومية وإدارية إىل مصاريف بيع وتسويق يف الفترة ذاتها.
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صافي ربح السنة

انخفض صافي ربح السنة بنسبة %49.9 من 46.5 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 23.3 مليون ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع تكاليف الزكاة باإلضافة بسبب تطبيق النظام المحدث الحتساب الوعاء 

الزكوي للشركات المالية باإلضافة إىل سداد مخالصات زكوية تتعلق بسنوات السابقة.

نتائج قائمة المركز المالي المدققة  619
الجدول )149(: قائمة المركز المالي المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معدلة
30 يونيو 2019م

مراجعة

الموجودات

15,96567,480نقد وما يف حكمه

108,25685,824مدينو عقود مرابحة، صافي

2,902,8222,933,492مدينو عقود إجارة، صافي

79,66263,873مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة، صافي

12,48412,827االستثمارات

106,984100,763مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

1,087453القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية

516509موجودات ضريبية مؤجلة

7,9225,050استثمار يف مشروعات مشتركة

27,83856,664ممتلكات ومعدات، صافي

3,263,5363,326,935إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

92,086102,625ذمم دائنة ومستحقات أخرى

3,197-القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية

36,79033,004زكاة وضريبة دخل مستحقة

1,994,1322,027,064القروض

13,61815,053مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2,136,6262,180,943إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

906,000906,000رأس المال

61,41561,415احتياطي نظامي

-)409(احتياطي القيمة العادلة

)2,745(1,087احتياطي تحوط تدفق نقدي

158,817181,322أرباح مبقاه

1,126,9101,145,992إجمالي حقوق الملكية

3,263,5363,326,935إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مؤشرات األداء الرئيسية

%2.2%2.9العائد عىل الموجودات

%6.7%8.2العائد عىل حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م والشركة.
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إجمالي الموجودات 61911
الجدول )150(: الموجودات كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معدلة
30 يونيو 2019م

مراجعة

15,96567,480نقد وما يف حكمه

108,25685,824مدينو عقود مرابحة، صافي

2,902,8222,933,492مدينو عقود إجارة، صافي

79,66263,873مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة، صافي

12,48412,827االستثمارات

106,984100,763مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

1,087453القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

516509موجودات ضريبية مؤجلة

7,9225,050استثمار يف مشروعات مشتركة

27,83856,664ممتلكات ومعدات، صافي

3,263,5363,326,935إجمالي الموجودات

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م والشركة.

نقد وما يف حكمه 61912
الجدول )151(: نقد وما يف حكمه كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معلومات اإلدارة
30 يونيو 2019م
معلومات اإلدارة

15,94067,455رصيد لدى البنك

2525نقد يف الصندوق

15,96567,480إجمالي أرصدة لدى البنوك ونقد يف الصندوق

المصدر: معلومات اإلدارة.

بلغ النقد وما يف حكمه 67.5 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وتكونت بشكل أساسي من أرصدة الشركة 
لدى البنوك والتي تتكون من أرصدة وودائع الشركة يف البنوك المحلية خالل الفترة، باإلضافة إىل المبالغ النقدية المستلمة من العمالء والتي تمثل 

أقساط وفق لجدول السداد المتفق عليه.

ارتفع الرصيد لدى البنوك من 15.9 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 67.5 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 
30 يونيو 2019م نتيجة تأمين رصيد نقدي لسداد مبالغ تستحق بعد شهر يونيو 2019م.

مدينو عقود مرابحة، صافي 61913
الجدول )152(: مدينو عقود مرابحة، صافي كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معدلة
30 يونيو 2019م

مراجعة

131,985104,277إجمالي مدينو عقود بالمرابحة

)13,992()18,519(ناقصا: العائد غير المكتسب

113,46690,285إجمالي مدينو عقود المرابحة )بعد خصم العائد الغير مكتسب(

)4,461()5,210(ناقصا: مخصص خسائر االئتمان

108,25685,824مدينو عقود المرابحة، صافي

1212معدل دوران الذمم المدينة )سنة(

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م والشركة.
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الجدول )153(: مدينو عقود مرابحة بحسب قطاع األعمال، صافي كما يف 31 ديسمبر2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معلومات اإلدارة
30 يونيو 2019م
معلومات اإلدارة

50,15140,593قطاع الشركات

62,05748,479األفراد ذوي المالءة المالية

1,2571,213قطاع األفراد

113,46690,285مدينو عقود مرابحة )بعد خصم العائد الغير مكتسب(

)4,461()5,210(ناقصا: مخصص خسائر اإلئتمان

108,25685,824مدينو عقود مرابحة، صافي

المصدر: معلومات اإلدارة.

مدينو عقود مرابحة، صافي

انخفض صافي مدينو عقود المرابحة من 108.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 85.8 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة 
أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة اإلنخفاض يف مدينو عقود المرابحة من الشركات من 50.1 مليون ريال سعودي إىل 40.6 مليون ريال 
سعودي نتيجة استحقاق قرض واحد خالل الفترة، وسداد عقود حالية. باإلضافة إىل اإلنخفاض يف مدينو عقود المرابحة من األفراد ذوي المالءة المالية 

من 62.1 مليون ريال سعودي إىل 48.5 مليون ريال سعودي يف نفس الفترة نتيجة استحقاق قرضين خالل الفترة، وسداد عقود حالية.

كما ان االنخفاض كان تماشيًا مع إستراتيجية اإلدارة بتحويل التركيز من عقود المرابحة إىل عقود اإلجارة لإلستفادة من اإلرتفاع يف معدل السايبور.

انخفض مخصص خسائر ائتمان عقود مرابحة من 5.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 4.5 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة 
أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م كما هو موّضح يف الجدول أدناه تماشيًا مع االنخفاض يف حجم المحفظة خالل الفترة ذاتها.

كانت حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود المرابحة عىل النحو التالي:

الجدول )154(: حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود المرابحة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معلومات اإلدارة
30 يونيو 2019م
معلومات اإلدارة

2,7735,210الرصيد يف بداية السنة

)749(2,437إضافات

5,2104,461الرصيد يف نهاية السنة

المصدر: معلومات اإلدارة.

الخسارة  مخصص  بتسجيل  القيام  الشركة  من  يتطلب  والذي   )9( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  بتبني  الشركة  قامت  2018م  يناير   1 من  ابتداءًا 
االئتمانية المتوقعة عىل جميع سندات الدين والقروض األخرى والموجودات المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع 
التزامات القرض وعقود الضمانات المالية )ان وجدت(. ويستند هذا المخصص إىل الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة باحتمالية التعثر يف السداد 
يف غضون االثني عشر شهرًا القادمة ما لم يكن هناك زيادة كبيرة يف المخاطر االئتمانية منذ نشأتها. وإذا استوفت الموجودات المالية تعريف القيمة 

االئتمانية المنخفضة المشتراة أو الناشئة، عندئِذ يستند المخصص إىل التغير يف الخسائر االئتمانية المتوقعة إىل عمر الموجودات.

فيما يلي جدول استحقاق عقود المرابحة كما يف 30 يونيو 2019م:

الجدول )155(: استحقاق عقود المرابحة كما يف 30 يونيو 2019م

اإلجماليأكثر من 5 سنواتسنة – 5 سنواتأقل من سنة)آالف الرياالت السعودية(

49,09951,9683,210104,277إجمالي مدينو عقود المرابحة

)13,992()376()6,950()6,666(ناقصا: العائد غير المكتسب

42,43345,0182,83490,285إجمالي مدينو عقود المرابحة )بعد خصم العائد الغير مكتسب(

)4,461(---ناقصا: مخصص خسائر االئتمان

85,824---مدينو عقود المرابحة، صافي

المصدر: معلومات اإلدارة.
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مدينو عقود إجارة، صافي 61914
الجدول )156(: مدينو عقود إجارة، صافي كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معدلة
30 يونيو 2019م

مراجعة

3,948,0924,063,921إجمالي عقود اإلجارة المستحقة

)1,048,804()962,803(ناقصا: العائد غير المكتسب

2,985,2893,015,117إجمالي مدينو عقود إجارة )بعد خصم العائد الغير مكتسب(

)81,625()82,467(ناقصا: مخصص االنخفاض يف قيمة خسائر االئتمان

2,902,8222,933,492مدينو عقود اإلجارة، صافي

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م والشركة.

الجدول )157(: مدينو عقود إجارة بحسب قطاع األعمال، صافي كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معلومات اإلدارة
30 يونيو 2019م
معلومات اإلدارة

1,378,6651,218,392قطاع الشركات

910,769904,378قطاع ألفراد

695,855892,347األفراد ذوي المالءة المالية

2,985,2893,015,117إجمالي مدينو عقود إجارة

)81,625()82,467(ناقصا: مخصص خسائر االئتمان

2,902,8222,933,492مدينو عقود إجارة، صافي

المصدر: معلومات اإلدارة.

مدينو عقود إجارة، صافي

بقى صافي مدينو عقود اإلجارة ثابت نسبيًا عىل 2.9 مليار ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م 
حيث قابل االرتفاع يف عقود األفراد ذوي المالءة المالية من 695.9 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 892.3 مليون ريال سعودي 
كما فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م، انخفاض يف عقود قطاع الشركات من 1.4 مليار ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 
1.2 مليار ريال سعودي كما فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة انخفاض عدد العقود لقطاع الشركات من 99 عقد إىل 90 عقد 
خالل الفترة ذاتها، وكان ذلك بسبب استحقاق 17 قرض مقابل 8 عقود جديدة. وتجدر اإلشارة إىل ان قيمة صافي المحفظه المباعة للشركة السعودية 

إلعادة التمويل العقاري من مدينو عقود اإلجارة يف 2019/03/07م بلغت 101.6 مليون ريال

كانت حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود اإلجارة عىل النحو التالي:

الجدول )158(: حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود اإلجارة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معدلة
30 يونيو 2019م

مراجعة

46,15882,467الرصيد يف بداية الفترة

)842(36,309إضافات

82,46781,625الرصيد يف نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م .

بلغ رصيد مخصص خسائر ائتمان مديني عقود اإلجارة 81.6 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

انخفض رصيد المخصص انخفاضًا طفيفًا من 82.5 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 81.6 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة 
أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م تماشيًا مع التحسن يف تصنيف بعض العمالء من الفئة 3 )نسبة مخصص أعىل( إىل الفئة 2 )نسبة مخصص أقل(، 

حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9.
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الجدول )159(: استحقاق عقود إجارة كما يف 30 يونيو 2019م

اإلجماليأكثر من 5 سنواتسنة – 5 سنواتأقل من سنة)آالف الرياالت السعودية(

1,046,5912,030,514986,8164,063,921عقود إجارة

)1,048,804()271,980()525,085()251,739(العائد غير المكتسب

794,8521,505,429714,8363,015,117إجمالي عقود إجارة )بعد خصم العائد الغير مكتسب(

)81,625(---مخصص خسائر اإلئتمان

2,933,492---عقود إجارة، صافي

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

مدينو عقود اإلجارة الموصوفة يف الذمة، صافي 61915
الجدول )160(: مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة، صافي كما يف 31 ديسمبر2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معدلة
30 يونيو 2019م

مراجعة

131,864103,871إجمالي مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة

)39,856()51,973(ناقصا: العائد غير المكتسب

79,89164,015إجمالي مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة )بعد خصم العائد الغير مكتسب(

)142()229(ناقصا: مخصص االنخفاض يف قيمة خسائر االئتمان

79,66263,873مدينو عقود اإلجارة الموصوفة يف الذمة، صافي

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

انخفض صافي مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة من 79.7 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 63.9 مليون ريال سعودي كما 
يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة لتسوية 23 قرًضا خالل الفترة بين يناير ويونيو 2019م، باإلضافة إىل السداد المنتظم 
للقروض المستحقة. وقابل هذا االنخفاض ارتفاع جزئي نتيجة مدفوعات جديدة بلغت 5.6 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. وتجدر اإلشارة 
إىل ان قيمة صافي المحفظة المباعة للشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري من مدينو عقود إجارة موصوفة يف الذمة يف 2019/03/07م بلغت 

19.1 مليون ريال. 

كانت حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة عىل النحو التالي:

الجدول )161(: حركة مخصص خسائر ائتمان مديني عقود إجارة موصوفة يف الذمة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معلومات اإلدارة
30 يونيو 2019م
معلومات اإلدارة

1,267229الرصيد يف بداية الفترة

)87()1,038(إضافات

229142الرصيد يف نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

30 يونيو  المنتهية يف  الستة أشهر  ألف ريال سعودي كما يف فترة   142 الذمة  ائتمان مديني عقود إجارة موصوفة يف  بلغ رصيد مخصص خسائر 
2019م.

انخفض رصيد المخصص من 229 ألف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 142 ألف ريال سعودي كما يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 
30 يونيو 2019م تماشيًا مع التحسن يف تصنيف بعض العمالء من الفئة 3 )نسبة مخصص أعىل( إىل الفئة 2 )نسبة مخصص أقل(، حسب المعيار 

الدولي للتقارير المالية 9.

الجدول )162(: استحقاق عقود إجارة موصوفة يف الذمة كما يف 30 يونيو 2019م

اإلجماليأكثر من 5 سنواتسنة – 5 سنواتأقل من سنة)آالف الرياالت السعودية(

10,29731,19562,379103,871عقود إجارة موصوفة يف الذمة

)39,856()22,607()12,976()4,273(العائد غير المكتسب

6,02418,21939,77264,015إجمالي عقود إجارة موصوفة يف الذمة )بعد خصم العائد الغير مكتسب(

)142(---مخصص االنخفاض يف قيمة خسائر االئتمان

63,873---عقود إجارة موصوفة يف الذمة، صافي

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.
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الجدول )163(: الذمم المتقادمة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معلومات اإلدارة
30 يونيو 2019م
معلومات اإلدارة

147,92398,828قطاع الشركات

19,52023,948قطاع األفراد

8,16534,629األفراد ذوي المالءة المالية

175,608157,405إجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

تشمل الذمم المدينة المتقادمة عقود مرابحة وعقود إجارة المتقادمة ألكثر من 90 يوم بعد تاريخ االستحقاق. تطبق الشركة سياسة التحصيل من 
العمالء عن طريق:

تذكير العميل بمدة 10 أيام قبل تاريخ االستحقاق، 11

تذكير العميل يف يوم تاريخ االستحقاق، 12

تذكير العميل بعد 15 يوم من تاريخ االستحقاق. 13

كما وتقوم الشركة بتحويل الطلب إىل القسم القانوني يف الشركة يف حال تم التأخر أكثر من ذلك. باإلضافة إىل ذلك، تقوم الشركة بتخفيض التصنيف 
اإلئتماني للعميل الذي يتأخر يف السداد ألكثر من مرة تلقائيًا، وال تقوم الشركة بتخفيض التصنيف االئتماني لمن يقوم بالتأخر يف السداد لمرة واحدة 
فقط وتكتفي بإصدار إشعار استحقاق للعميل. وتقوم الشركة بعرض خيار إعادة هيكلة القرض للعمالء الذين يواجهون عقبات مالية حيث بلغت العقود 

المعاد هيكلتها 7 عقود خالل الفترة.

يتم تفصيل المحافظ المباعة عىل النحو التالي:

الجدول )164(: العقود يف المحفظة المباعة كما يف 11 مايو 2018م و7 مارس 2019م )تاريخ بيع المحفظة(

)آالف الرياالت السعودية(
11 مايو 2018م
معلومات اإلدارة

7 مارس 2019م
معلومات اإلدارة

110,366164,329إجارة

39,24627,709إجارة موصوفة يف الذمة

149,612192,038إجمالي المحفظة

77,659101,570إجارة

27,02119,068إجارة موصوفة يف الذمة

104,680120,638المحفظة، صافي

المصدر: معلومات اإلدارة.

االستثمارات المتاحة للبيع واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 61916
الجدول )165(: حركة االستثمارات المتاحة للبيع واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 

2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معلومات اإلدارة
30 يونيو 2019م
معلومات اإلدارة

12,00012,893التكلفة يف بداية السنة

-893إضافات خالل السنة

األرباح غير محققة:

)409(887يف بداية السنة

343)1,296()خسارة( ربح إعادة تقييم خالل السنة

)66()409(يف نهاية السنة

12,48412,827صافي االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل واآلخر

المصدر: معلومات اإلدارة.

بلغت االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 12.8 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة أشهر المنتهية 
يف 30 يونيو 2019م وتتكون من استثمارات مع شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة )اإلستثمار كابيتال( متعلقة بصندوق برج سرايا للتطوير 
العقاري االستثماري. كما وتنوي الشركة تصفية هذا االستثمار خالل عام 2020م واالعتراف بأية أرباح وخسائر كجزء من اإليرادات/الخسائر األخرى.
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ارتفع صافي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ارتفاعًا طفيفًا من 12.5 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 12.8 مليون ريال 
سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة األرباح الناتجة عن إعادة تقييم الصندوق خالل الفترة )343 ألف ريال سعودي(.

من الجدير بالذكر أن الشركة قامت باالعتراف باألرباح/الخسائر من التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر يف فترة الستة 
أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م ضمن بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا إىل الربح أو الخسارة، ولكن تم تصنيفها كجزء من اإليرادات األخرى يف فترة 

الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

القيمة العادلة الموجبة / السالبة للمشتقات المالية

احتفظت الشركة بمقايضات معدالت األرباح بقيمة إسمية قدرها 300 مليون ريال سعودي كما يف 30 يونيو 2019م )مقارنة بـ100 مليون ريال 
سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م( للتحوط من تعرضها لمخاطر تغير أسعار العموالت المتعلقة بالتمويل.

يتم احتساب أي أرباح / خسائر من التغيرات يف القيمة العادلة للمشتقات المالية يف األرباح المبقاة كجزء من الدخل / الخسارة الشامل اآلخر ضمن 
بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا إىل الربح أو الخسارة.

انخفض رصيد القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية من 1.1 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 453 ألف ريال سعودي كما يف 
فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة انخفاض القيمة العادلة الموجبة مقارنة ب 31 ديسمبر 2018م مع البنك السعودي لالستثمار 

)من 589 ألف ريال سعودي إىل 234 ألف ريال سعودي( والبنك األول )من 498 ألف ريال سعودي إىل 219 ألف ريال سعودي( خالل الفترة.

ارتفع رصيد القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية من صفر ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 3.2 مليون ريال سعودي كما يف فترة 
الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع القيمة العادلة السالبة مع البنك األهلي التجاري بقيمة 3.2 مليون ريال سعودي كما يف فترة 

الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 61917
الجدول )166(: حركة المدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معلومات اإلدارة
30 يونيو 2019م
معلومات اإلدارة

84,95180,970موجودات عقارية أخرى

4,7842,804مبالغ مستحقة من مشروعات مشتركة

965965أرباح مستحقة عن المشتقات

3,619200إيجار مدفوع مقدما

4,6139,412ضريبة القيمة المضافة مدينة

8,0536,412أخرى

106,985100,763إجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

موجودات عقارية أخرى

بلغت الموجودات العقارية األخرى 81.0 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م حيث تمثل فلل مشتراه من 
مشروع ثراء لالستثمار العقاري بقيمة 57.7 مليون ريال سعودي ومشروع دار وإعمار بقيمة 23.3 مليون ريال سعودي.

انخفضت الموجودات العقارية األخرى من 85.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 81.0 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر 
المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة تحصيل من مشروع دار وإعمار بقيمة 4.0 مليون ريال سعودي خالل الفترة.

مبالغ مستحقة من مشروعات مشتركة

انخفض رصيد المبالغ المستحقة من مشروعات مشتركة من 4.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 2.8 مليون ريال سعودي يف 
فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة تحصيل الذمم المدينة خالل الفترة ذاتها.

أرباح مستحقة عن المشتقات

بقي رصيد األرباح المستحقة عن المشتقات ثابتًا عىل 965 ألف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 
2019م.
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إيجار مدفوع مقدمًا

انخفض رصيد اإليجار المدفوع مقدمًا من 3.6 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 200 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر 
المنتهية يف 30 يونيو 2019م حيث طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي 16 "عقود اإليجار. ونتج عن ذلك ادراج التزام عقود إيجار بمبلغ 3.3 

مليون ريال سعودي ضمن "مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى".

ضريبة القيمة المضافة مدينة

بلغ رصيد ضريبة القيمة المضافة المدينة 9.4 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وتتعلق بضريبة القيمة المضافة 
المدينة من وزارة اإلسكان، والتي تم تطبيقها ابتداءًا من 1 يناير 2018م، حيث تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن األول للمواطنين )العمالء 
األفراد( من ضريبة القيمة المضافة عند اقتنائهم منزل سكني ألول مرة )بقيمة ال تزيد عن 850 ألف ريال سعودي(. بما أن الشركة تقوم بشراء األصل 

)المنزل السكني( نيابة عن العمالء، فإن الشركة تقوم بدفع الضريبة للهيئة العامة للزكاة والدخل ومن ثم يتم طلب استرجاعها من وزارة اإلسكان.

أخرى

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدمًا األخرى من 8.1 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 6.4 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة 
أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة انخفاض التأمين الطبي المدفوع مقدًما للعاملين من 1.6 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م 
إىل 579 ألف ريال سعودي كما يف 30 يونيو 2019م، ويرجع سبب االنخفاض إىل اختالفات التوقيت يف دفع مصاريف التأمين المدفوعة مقدما للعاملين 
حسب العقود التأمينية. كما انخفضت رسوم التسهيالت المصرفية المدفوعة مسبًقا من 1.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 

370 ألف ريال سعودي كما يف 30 يونيو 2019م.

موجودات ضريبية مؤجلة

المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  قيمة  يف  االنخفاض  مخصص  عن  الناتجة  للخصم  القابلة  المؤقتة  بالفروقات  المؤجلة  الضريبية  الموجودات  تتعلق 
ومصروف استهالك الممتلكات والمعدات ومخصص مكافأة نهاية الخدمة. وبلغت الموجودات الضريبية المؤجلة 509 ألف ريال سعودي كما يف 30 

يونيو 2019م.

استثمار يف مشروعات مشتركة

تمثل االستثمارات يف المشاريع المشتركة بشكل رئيسي ملكية الشركة بنسبة %90 يف مشروع دار وإعمار )بقيمة 5.1 مليون ريال سعودي كما يف30 
يونيو 2019م(، فيما يتعلق ببناء العقارات يف الرحبة، الخبر.

انخفضت اإلستثمارات يف مشروعات مشتركة من 7.9 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 5.1 مليون ريال سعودي يف فترة الستة 
أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة تصفية ملكية الشركة بنسبة %40 يف مشروع عبدالعزيز القاسم، الملقا 3 يف فترة الستة أشهر المنتهية 

يف 30 يونيو 2019م، والتي بلغت 2.9 مليون ريال سعودي.

الجدول )167(: اإلستثمارات يف مشروعات مشتركة كما يف 31 ديسمبر 2018م
اسم المشروع

)ألف ريال سعودي(
الموقع

النسبة المئوية 
للمساهمة

الرصيد 
اإلفتتاحي

اإلضافات
الحصة يف صافي 

الربح
الرصيد الختاميالسحوبات

5,050)3,990()240(-9,280%90الرحبة، الخبردار وإعمار، الرحبة

2,872)7,395(-9,0321,235%40الملقا، الرياضعبدالعزيز القاسم، الملقا 3

-)11,218(--11,218%50العليا، الخبردار وإعمار، العليا

7,922)22,603()240(29,5301,235المجموع

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

الجدول )168(: اإلستثمارات يف مشروعات مشتركة كما يف 30 يونيو 2019م
اسم المشروع

)ألف ريال سعودي(
الموقع

النسبة المئوية 
للمساهمة

الرصيد 
اإلفتتاحي

اإلضافات
الحصة يف صافي 

الربح
الرصيد الختاميالسحوبات

5,050---5,050%90الرحبة، الخبردار وإعمار، الرحبة

-)3,122(250-2,872%40الملقا، الرياضعبدالعزيز القاسم، الملقا 3

5,050)3,122(250-7,922المجموع

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.
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ممتلكات ومعدات 61918
الجدول )169(: ممتلكات ومعدات كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معلومات اإلدارة
30 يونيو 2019م
معلومات اإلدارة

13,65013,650األراضي

10,01814,246األعمال تحت التنفيذ

2,8313,168معدات نظم المعلومات

1,148961تحسينات المباني المستأجرة

10118األثاث والتركيبات

181164المعدات المكتبية

)IFRS16( 24,358-حق استخدام موجودات

27,83856,664إجمالي القيمة الدفترية الصافية
المصدر: معلومات اإلدارة.

بلغت قيمة الممتلكات والمعدات 56.7 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وتكونت بشكل رئيسي من حق 
استخدام موجودات فيما يتعلق بعقود اإليجار للشركة )24.4 مليون ريال سعودي(، األراضي )13.7 مليون ريال سعودي(، األعمال تحت التنفيذ )14.2 
مليون ريال سعودي( ومعدات نظم المعلومات )3.2 مليون ريال سعودي( والتي مثلت مجتمعة مبلغ وقدرة 55.5 مليون ريال والذي يمثل ما نسبته 

%97.9 من إجمالي القيمة الدفترية الصافية للممتلكات والمعدات.

ارتفعت الممتلكات والمعدات من 27.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 56.7 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية 
يف 30 يونيو 2019م نتيجة للتعديل الناتج من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 "عقود اإليجار" بقيمة 24.4 مليون ريال سعودي كما يف فترة 

الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

األراضي

2019م وتعلقت باألرض المملوكة من  30 يونيو  13.7 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة أشهر المنتهية يف  بلغت قيمة األراضي والمعدات 
الشركة. بقت قيمة األراضي ثابتة عىل 13.7 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

األعمال تحت التنفيذ

ارتفعت قيمة األعمال تحت التنفيذ من 10.0 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 14.2 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر 
المنتهية يف 30 يونيو 2019م بشكل أساسي بالمقر اإلداري الجديد للشركة، حيث يمثل 2.2 مليون ريال سعودي رصيد للمقاول المنفذ.

معدات نظم المعلومات

بلغت قيمة معدات نظم المعلومات 3.2 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وتعلقت بالمعدات والبرمجيات 
المتعلقة بنظم المعلومات.

ارتفعت قيمة معدات نظم المعلومات من 2.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 3.2 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر 
المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة اإلضافات المتعلقة بتطبيق نظام )T24( من شركة تيمونوس.

تحسينات المباني المستأجرة

بلغت قيمة تحسينات المباني المستأجرة 961 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م )1.1 مليون ريال سعودي كما 
يف 31 ديسمبر 2018م(.

األثاث والتركيبات

بلغت قيمة األثاث والتركيبات 118 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م )10 أالف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 
2018م(.

المعدات المكتبية

بلغت قيمة المعدات المكتبية، والمتعلقة بصناديق الحفظ والخزائن 164 ألف ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م )181 
ألف ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م(.
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حق استخدام موجودات

صدر المعيار الدولي للتقرير المالي 16 يف يناير 2016م وهو يسري عىل الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2019م. ينص المعيار الدولي 
للتقرير المالي 16 عىل أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم االعتراف بها عمومًا يف المركز المالي للشركة، ما 
لم تكن مدة العقد 12 شهرًا أو أقل أو عقد اإليجار هو لموجودات ذات قيمة منخفضة. وبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 
17 "عقود اإليجار" إىل عقود إيجار تشغيلي أو تمويلي يتم استبعاده بالنسبة للمستأجرين. بالنسبة لكل عقد إيجار يثبت المستأجر التزامات اإليجار 
المتكبدة يف المستقبل. يف المقابل، يتم رسملة الحق يف استخدام األصل المؤجر، وهو ما يعادل عمومًا القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية 

باإلضافة إىل التكاليف ذات الصلة مباشرة والتي يتم إطفاؤها عىل مدى العمر اإلنتاجي.

تجري الشركة عند اإلثبات األولي يف بداية العقد تقييمًا لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي عىل عقد إيجار. إن العقد هو عقد إيجار أو 
يتضمن عقد إيجار إذا كان العقد يتضمن حق السيطرة عىل استخدام أصل محدد لفترة ما مقابل مبلغ معين. يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم 

المنافع تتدفق إىل الشركة ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات.

يتم قياس حق استخدام الموجودات مبدئيًا بالتكلفة والحقًا بالتكلفة ناقصًا أي خسائر متراكمة لالستهالك واالنخفاض يف القيمة، ويتم تعديلها لبعض 
عمليات إعادة قياس التزام عقد اإليجار.

غير  والتأمينات  الموقع  إعداد  إضافية مثل  تكاليف  كانت هناك  إذا  ذلك،  اإليجار. مع  اللتزام  الموجودات مساويًا  استخدام  عام سيكون حق  بشكل 
المستردة، وأموال التنفيذ، والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ، فيجب إضافتها إىل قيمة حق استخدام الموجودات.

التزام عقد اإليجار

يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار والتي لم يتم دفعها يف تاريخ بداية العقد، ويتم خصمه باستخدام معدل 
الفائدة المدرج يف عقد اإليجار، أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، معدل االقتراض اإلضافي للشركة.

طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود اإليجار اعتبارًا من 1 يناير 2019م. يتم اإلفصاح عن السياسة المحاسبية للمعيار الجديد يف 
القوائم المالية األولية المختصرة.

17 "عقود  الدولي  التي تم إدراجها يف معيار المحاسبة  16 "عقود اإليجار" محل اإلرشادات بشأن عقود اإليجار،  المالي  الدولي للتقرير  يحل المعيار 
اإليجار"، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 4 "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي عىل عقد إيجار"، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية 
15 "عقود التأجير التشغيلي – الحوافز"، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم 27 "تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".

اختارت الشركة التطبيق المعّدل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 16 عند تطبيق المعيار الجديد. أثناء تطبيق المعيار الدولي 
للتقرير المالي 16 ألول مرة عىل عقود اإليجار التشغيلي، تم قياس الحق يف استخدام الموجودات المؤجرة بمبلغ التزام عقد اإليجار، باستخدام معدل 
االقتراض المتدرج للمستأجر عند التطبيق ألول مرة. كما بلغت قيمة حق استخدام موجودات 24.4 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية 

يف 30 يونيو 2019م.

إجمالي المطلوبات 61919
الجدول )170(: إجمالي المطلوبات كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معدلة
30 يونيو 2019م

مراجعة

92,086102,625ذمم دائنة ومستحقات أخرى

3,197-القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية

36,79033,004زكاة وضريبة دخل مستحقة

1,994,1322,027,064القروض

13,61815,053مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2,136,6262,180,943إجمالي المطلوبات

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية

ارتفع رصيد القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية من صفر ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 3.2 مليون ريال سعودي كما يف فترة 
الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع القيمة العادلة السالبة مع البنك األهلي التجاري بقيمة 3.2 مليون ريال سعودي كما يف فترة 

الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.
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ذمم دائنة ومستحقات أخرى 619110
الجدول )171(: ذمم دائنة ومستحقات أخرى كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معدلة
30 يونيو 2019م

مراجعة

21,16326,759تمويل مقدم لعمالء

10,20510,581رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

8,8572,893مبلغ مستلم من عمالء عقود المرابحة واإلجارة

6,3306,140مصروفات مستحقة

26,27830,849مستحق لوزارة اإلسكان

21,227-التزامات عقود إيجار

19,2534,176أخرى

92,086102,625المجموع

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

تمويل مقدم لعمالء

ارتفع رصيد تمويل مقدم لعمالء من 21.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 26.8 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر 
المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة اختالف التوقيت بين تسجيل عقد التمويل وإصدار الشيكات )حيث عملية إصدار الشيك تلي عملية تسجيل 

التمويل(.

رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

تتعلق بشكل أساسي بحوافز ومكافآت الموظفين )5.7 مليون ريال سعودي( ومصاريف ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )3.6 مليون ريال سعودي( 
كما يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

ارتفعت الرواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين من 10.2 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 10.6 مليون ريال سعودي يف فترة 
الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع مصاريف ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 1.3 من مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 
2018م إىل 3.6 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وقابله انخفاض يف حوافز ومكافآت الموظفين من 7.3 

مليون إىل 5.7 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها

مبلغ مستلم من عمالء عقود المرابحة واإلجارة

انخفض المبلغ المستلم من عمالء عقود المرابحة واإلجارة من 8.9 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 2.9 مليون ريال سعودي يف 
فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة انخفاض يف المبالغ المستلمة من العمالء قبل استحقاقها.

مصروفات مستحقة

تتعلق بشكل رئيسي بفواتير تم استالمها وتشمل فواتير متعلقة بالخدمات اإلدارية، المالية ونظم المعلومات.

انخفضت مصروفات مستحقة من 6.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 6.1 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية 
يف 30 يونيو 2019م نتيجة تسوية مبالغ للدائنين بقيمة 619 ألف ريال سعودي.

مستحق لوزارة اإلسكان

يتعلق المبلغ المستحق لوزارة اإلسكان بقروض مقدمة للعمالء لتمويل عقارات مدعومة من وزارة اإلسكان.

ارتفع المبلغ المستحق لوزارة اإلسكان من 26.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 30.8 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة 
أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة زيادة عدد القروض المقدمة للعمالء.

التزامات عقود إيجار

بلغ التزام عقود إيجار 21.2 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
16 حيث لم تسجل أي التزامات عقود إيجار يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م
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أخرى

انخفضت المبالغ الدائنة األخرى من 19.3 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 4.2 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية 
يف 30 يونيو 2019م نتيجة المطابقات المالية الناتجة عن االختالف يف توقيت تسجيل المدفوعات يف سجالت الشركة ومطابقتها مع سجالت البنك.

زكاة وضريبة دخل مستحقة 619111
تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لجميع السنوات حتى 2018م إىل الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( وتم الحصول عىل شهادات إقرارات.

خالل فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وبصرف النظر عن ذلك، لم يكن هناك أي تغيير يف الموقف الزكوي والضريبي للشركة كما هو 
مبين يف القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية يف 31 ديسمبر 2018م. حيث بلغت الزكاة وضريبة الدخل المستحقة 33.0 مليون ريال سعودي كما 

يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

سجلت الشركة مخصص زكاة لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م وفقًا لالئحة الزكاة الجديدة الصادرة يف 17 مارس 2019م.

الجدول )172(: مبالغ تسوية لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبة عن األعوام 2007م – 2018م

إجمالي2023م2022م2021م2020م2019م)آالف الرياالت السعودية(

12,62212,622إجمالي التسوية إىل الفترة 2007م إىل 2012م

21,6345,3895,3895,3895,38943,190إجمالي التسوية إىل الفترة 2013م إىل 2018م

34,2565,3895,3895,3895,38955,812إجمالي مبالغ التسوية

28,86828,868المبلغ المدفوع

5,3895,3895,3895,3895,38926,945إجمالي المبالغ الغير مدفوعة

المصدر: معلومات اإلدارة.

القروض 619112
الجدول )173(: القروض البنكية كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معدلة
30 يونيو 2019م

مراجعة

809,736794,155القسط المتداول من القروض البنكية

1,184,3961,232,909القسط غير المتداول من القروض البنكية

1,994,1322,027,064إجمالي القروض البنكية

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

الجدول )174(: القروض البنكية لكل بنك كما يف 30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معلومات اإلدارة
30 يونيو 2019م
معلومات اإلدارة

442,478576,477البنك السعودي لالستثمار

153,129137,477البنك السعودي البريطاني

364,925249,179البنك األول

226,330153,546البنك الخليج الدولي

88,590159,780مصرف الراجحي

-15,642بنك البالد

442,351375,815مجموعة سامبا المالية

260,687244,255بنك الجزيرة

130,535-البنك األهلي التجاري

1,994,1322,027,064اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.
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الجدول )175(: تفاصيل قروض الشركة كما يف 30 يونيو 2019م

البنك
الرصيد المستخدم
)ألف ريال سعودي(

أهم الضمانات وااللتزاماتالنوعاإلجمالياألرباح المتراكمة

البنك السعودي 
لالستثمار

أن ال تتعدى نسبة الرفع المالي للعميل عن 1:3 11تمويل استثمارات طويلة األجل574,3622,115576,477

المال  12 رأس  كفاية  لنسبة  اإلجمالي  األدنى  الحد 
ألصول المخاطر هو 8%.

المال  13 رأس  كفاية  لنسبة  اإلجمالي  األدنى  الحد 
ألصول مخاطر الدرجة األوىل هو 4%.

أو  14 أي أسهم صادرة  استرداد  أو  االمتناع عن شراء 
تخفيض رأسماله أو بيع أو توزيع األصول.

للعميل  15 المدينة  الذمم  البنك عن  تنازل عام لصالح 
والمقبولة للبنك تغطي قيمتها %125 من إجمالي 

المبالغ القائمة تحت التسهيالت.

البنك السعودي 
البريطاني

لصافي  11تسهيل ائتماني136,500977137,477 الديون  إجمالي  نسبة  تتجاوز  ال  أن  يجب 
حقوق الملكية الملموسة 3:1.

المدينة )قصير  11تسهيل ائتماني247,8751,304249,179البنك األول الديون/الذمم  يجب أال يزيد صافي 
سريان  مدة  طيلة  وذلك   80% عن  طويل(   +

التسهيالت

أن ال تتجاوز نسبة الرفع المالي )إجمالي المطلوبات  12
عىل صافي الحقوق الملموسة( 3 مرة وذلك طيلة 

سريان التسهيالت.

يتعهد العميل بأن ال تقل نسبة األصول المتداولة  13
إىل نسبة الخصوم المتداولة عن 1 مرة طيلة مدة 

سريان التسهيالت.

العقود  11تسهيل ائتماني غير ملتزم به152,3331,213153,546بنك الخليج الدولي تغطية  نسبة  عىل  العميل  يحافظ  أن 
المتنازل عنها لصالح البنك بالنسبة للمبالغ القائمة 

تحت التمويل بحد أدنى يعادل 120%.

أن يقوم بسداد الدفعات ربع السنوية بصرف النظر  12
عن مبالغ التحصيل ربع السنوية.

%120، أن يقوم  13 النسبة إىل أقل من  إذا انخفضت 
أو  البنك  لصالح  عنها  المتنازل  العقود  مبلغ  بزيادة 

سداد المبكر لجزء من التمويل القائم.

أن ال تتجاوز مدة المبالغ المستحقة 90 يومًا من  14
التاريخ الفعلي لالستحقاق.

أن ال تزيد نسبة إجمالي القروض إىل حقوق الملكية  11تسهيل ائتماني159,143637159,780مصرف الراجحي
الملموسة 5 مرات.

أن ال يقل معدل تغطية الفوائد عن 2 مرتان. 12

من  13  5% عن  المالك  يف  التغير  نسبة  تزيد  ال  أن 
الملكية.

مجموعة سامبا 
المالية

لن تقوم الشركة ببيع أو تحويل أو تأجير أو تنازل  11رهن عقاري374,0411,773375,814
عن أو التعامل مع أو التصرف يف كل أو )أي جزء( 
)أو يوافق عىل أي مما سبق(  أو أصوله  أعماله  من 
الصفقات سواء  بعدد من  أو  فردية  سواء بصفقة 
الذمم  بيع  باستثناء  ال،  أم  ببعضها  مرتبطة  كانت 
المدينة الناشئة عن عقود التمويل العقاري السكني 

يف معرض أعمالة اإلعتيادية.

أي  12 عىل  اإلستحوذ  أو  بتأسيس  الشركة  تقوم  لن 
أو تقدم  آخر،  أي خص  أو تستثمر يف  تابعة  شركة 
طريق  عن  أوال،  باستثناء  آخر  شخص  ألي  تمويل 

االئتمان التجاري يف معرض اعماله العادية.

طبيعة  13 بتغير  جوهري  بشكل  الشركة  تقوم  لن 
نطاق أعمالها.

أي  14 من  ائتمانية  تسهيالت  بأخذ  الشركة  تقوم  لن 
أنصبة  توزيع  لغرض  آخرى  مالية  مؤسسة  أو  بنك 

أرباح فقط.

من  11تسهيل ائتماني243,2001,055244,255بنك الجزيرة المستغلة  المبالغ  إجمالي  يزيد  ال  أن  يجب 
الحدود عن مبلغ وقدره 330 مليون ريال سعودي 

يف أي وقت من األوقات.
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البنك
الرصيد المستخدم
)ألف ريال سعودي(

أهم الضمانات وااللتزاماتالنوعاإلجمالياألرباح المتراكمة

البنك األهلي 
التجاري

من  11تسهيل ائتماني )مرابحة(129,5001,035130,535 المستغلة  المبالغ  إجمالي  يزيد  ال  أن  يجب 
الحدود عن مبلغ وقدره 380 مليون ريال سعودي 

يف أي وقت من األوقات.

العقود  12 تغطية  نسبة  عىل  العميل  يحافظ  أن 
المتنازل عنها لصالح البنك بالنسبة للمبالغ القائمة 

تحت التمويل بحد أدنى يعادل 130%.

2,016,95510,1092,027,064اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة.

2019م، وتتعلق بقروض تمويل المرابحة  30 يونيو  2.0 مليار ريال سعودي كما يف فترة الستة أشهر المنتهية يف  البنكية للشركة  بلغت القروض 
متوسطة األجل )تتراوح من 3 إىل 5 سنوات( المتوافقة مع أحكام الشريعة. تستند معدالت الربح المرتبطة بالقروض عىل معدل السايبور+ اعتماًدا عىل 

المفاوضات مع البنوك. تسدد القروض وفقًا لإلتفاقيات مع البنوك وعىل أساس ربع سنوي.

المساهم الرئيسي يف القروض البنكية للشركة هو البنك السعودي لالستثمار وهو أيضًا طرف ذو عالقة ومساهم رئيسي يف الشركة. وتمثل عالقة 
الشركة مع البنك السعودي لالستثمار عالقة تجارية يتم تحديدها عن طريق السوق حيث أنها ال تقدم أي أسعار تفضيلية لشركة أمالك مقارنة بالبنوك 

األخرى.

استخدمت الشركة %67.6 من التسهيالت المتوفرة من البنك السعودي لالستثمار كما في فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

استخدمت الشركة %78.0 من التسهيالت المتوفرة من البنك السعودي البريطاني )ساب( كما في فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

استخدمت الشركة %55.1 من التسهيالت المتوفرة من البنك األول كما في فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

استخدمت الشركة %36.6 من التسهيالت المتوفرة من بنك الخليج الدولي كما في فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

استخدمت الشركة %63.7 من التسهيالت المتوفرة من مصرف الراجحي كما في فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

استخدمت الشركة %81.1 من التسهيالت المتوفرة من بنك الجزيرة كما في فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

استخدمت الشركة %78.7 من التسهيالت المتوفرة من مجموعة سامبا المالية كما في فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

استخدمت الشركة %34.1 من التسهيالت المتوفرة من البنك األهلي التجاري كما في فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

لم تستخدم الشركة أي تسهيالت من بنك البالد خالل فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

منافع الموظفين 619113
الجدول )176(: الحركة يف القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة يف بداية السنة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معلومات اإلدارة
30 يونيو 2019م
معلومات اإلدارة

12,90913,618القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة يف بداية السنة

2,4951,456المخصص المثبت يف قائمة الربح أو الخسارة:

2,0821,127تكلفة الخدمة الحالية

413329تكلفة التمويل

--االثبات الفوري لتكلفة الخدمة السابقة

929360)الخسائر( األرباح االكتوارية الناتجة عن خطة المنافع المحددة المثبتة يف قائمة الدخل الشامل اآلخر

)381()2,715(منافع مدفوعة

13,61815,053القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة يف نهاية السنة

المصدر: معلومات اإلدارة.

ارتفعت القيمة الحالية لمطلوبات منافع الموظفين المحددة من 13.6 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 15.1 مليون ريال سعودي 
يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م تماشيا مع الزيادة يف عدد الموظفين )+13( من 117 إىل 130 لنفس الفترة، باإلضافة إىل الزيادات 

السنوية يف الرواتب خالل الفترة ذاتها.
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حقوق المساهمين  6110
الجدول )177(: حقوق المساهمين المراجعة كما يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
31 ديسمبر 2018م

معدلة
30 يونيو 2019م

مراجعة

906,000906,000رأس المال

61,41561,415احتياطي نظامي

-)409(احتياطي القيمة العادلة

)2,745(1,087احتياطي تحوط تدفق نقدي

158,817181,322أرباح مبقاة

1,126,9101,145,992إجمالي حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

تكونت حقوق المساهمين من رأس المال )906.0 مليون ريال سعودي المدفوع بالكامل كما يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م( 
وأرباح مبقاة )181.3 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م(.

ارتفعت األرباح المبقاة من 158.8 مليون ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2018م إىل 181.3 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية 
يف 30 يونيو 2019م نتيجة صافي ربح السنة )+23.3 مليون ريال سعودي(، كما أن الشركة لم تعلن وتوزع عن أي أرباح خالل الفترة المنتهية 30 

يونيو 2019م.

قائمة التدفق النقدي المدققة  6111
الجدول )178(: قائمة التدفق النقدي المراجعة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
لفترة الستة أشهر منتهية يف 

30 يونيو 2018م
معدلة

لفترة الستة أشهر منتهية يف 
30 يونيو 2019م

مراجعة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

48,06848,605صافي ربح الفترة قبل مصروفات الزكاة وضريبة الدخل

تعديالت غير نقدية لمطابقة ربح الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل مع صافي النقد الناتج من األنشطة 
التشغيلية

1,1001,249االستهالك

43,41947,362تكاليف اقتراض

1,2481,456مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)1,678(-مخصص االنخفاض يف قيمة خسائر االئتمان

)593(-إيرادات أخرى

93,83596,401

النقص/ )الزيادة( يف الموجودات التشغيلية

54,08723,181عقود مرابحة مستحقة

)29,828(87,258ذمم مديني عقود إجارة

35,08315,876ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة يف الذمة

3,201)64(مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

الزيادة/ )النقص( يف المطلوبات التشغيلية

)10,688(1,535مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

271,73498,143النقد الناتج من العمليات

)46,612()40,869(تكلفة اقتراض مدفوعة خالل الفترة

)381()2,496(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين خالل الفترة

)29,470()3,331(الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

225,03821,680صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)5,682()1,666(شراء ممتلكات ومعدات

12,5803,122متحصالت من استثمارات يف مشروعات مشتركة

-)1,235(استثمار يف مشروعات مشتركة

)2,560(9,679صافي النقد الناتج من / )المستخدم يف( األنشطة االستثمارية
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)آالف الرياالت السعودية(
لفترة الستة أشهر منتهية يف 

30 يونيو 2018م
معدلة

لفترة الستة أشهر منتهية يف 
30 يونيو 2019م

مراجعة

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

)475,605()569,694(سداد مقابل قروض

433,562508,000المتحصل من القروض

-)66,810(توزيعات أرباح مدفوعة

32,395)202,942(صافي النقد )المستخدم يف( / الناتج من األنشطة التمويلية

31,77551,515صافي الزيادة يف النقد وما يف حكمه

29,63415,965النقد وما يف حكمه يف بداية الفترة

61,40967,480النقد وما يف حكمه يف نهاية الفترة

معلومات إضافية غير نقدية

)3,832(874صافي التغيرات يف القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي

-)1,680(التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

24,358-اصل متعلق بحق االستخدام

21,227-التزام عقد اإليجار

المصدر: القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من 225.0 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 21.7 
مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة انخفاض التدفقات النقدية من مدينو العقود من المرابحة ) -30.9  
مليون ريال سعودي( وعقود اإلجارة )-117.1 مليون ريال سعودي( وعقود اإلجارة موصوفة بالذمة )-19.2 مليون ريال سعودي( خالل الفترة ذاتها.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

انخفضت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية من 9.7 مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل عجز 2.6- 
مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2019م نتيجة انخفاض المتحصالت من استثمارات يف مشاريع مشتركة خالل الفترة 
من 12.6 مليون ريال سعودي إىل 3.1 مليون ريال سعودي خالل الفترة، باإلضافة إىل االرتفاع يف شراء ممتلكات ومعدات من 1.7 مليون إىل 5.7 

مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

ارتفعت التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية من عجز 202.9- مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 30 يونيو 2018م إىل 32.4 
2019م نتيجة ارتفاع المتحصل من القروض مقابل األقساط المسددة للقروض  30 يونيو  مليون ريال سعودي يف فترة الستة أشهر المنتهية يف 

البنكية.

االرتباطات وااللتزامات المحتملة  6112
لدى الشركة تسهيالت معتمدة وغير مستخدمة بشأن عروض مقدمة وقيد الدراسة من قبل العمالء ودراسات نافية للجهالة قيد التنفيذ بتاريخ التقرير 
31 ديسمبر  2019م )كما يف  30 يونيو  المنتهية يف  263.3 مليون ريال سعودي كما يف فترة الستة أشهر  حيث يمكن تحويلها إىل تمويل قدره 

2018م: 96 مليون ريال سعودي(.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية  6113
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة يف هذا القسم مستخرجة دون تغييرات جوهرية من القوائم المالية وبشكل متسق معها. 
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بإعداد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المنتهية يف 31 ديسمبر2016م و2017م و2018م والفترة المالية 

المنتهية يف 30 يونيو 2019م وفقًا للمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن لدى الشركة رأس مال عامل يكفي لمدة 12 شهرًا عىل األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار.

يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة ال تنوي إجراء أي تغيير جوهري يف طبيعة نشاطها.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري يف الوضع المالي والتجاري للشركة خالل األعوام المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ 
تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة وحتى تاريخ اعتماد هذه النشرة.
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يقر مجلس اإلدارة أن عمليات الشركة لم تتوقف بطريقة يمكن أن تؤثر أو أثرت سلبًا عىل وضعها المالي خالل االثني عشر شهرًا الماضية.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي يف هذه النشرة، وأنه ال يوجد أي وقائع أخرى 
قد يؤدي إغفالها إىل أن تكون أي بيانات يف هذه النشرة مضللة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن ليس لدى الشركة أي ممتلكات بما يف ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات 
أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير يف تقييم الموقف المالي.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة وشركتها التابعة لم تقدم أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي خالل السنوات الثالثة 
السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة وشركتها التابعة ال يخضع ألي عقد من عقود الخيار.

يقر مجلس اإلدارة بعدم وجود أدوات دين صادرة أو قائمة أو موافق عليها ولم يتم إصدارها أو قروض ألجل أو قروض مضمونة برهن أو غير مضمونة 
برهن باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم )12-5-7( )"اتفاقيات تمويل الشركة واتفاقيات التحوط المرتبطة بها"( من هذه النشرة.

يقر مجلس اإلدارة أنه ليس لدى الشركة قروض أو مديونيات أخرى بما يف ذلك السحب عىل المكشوف من الحسابات المصرفية، وااللتزامات تحت 
القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري أو قروض مضمونة برهن أو غير مضمونة برهن باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم رقم )6( 
)"مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة"( والقسم )12-5-7( )"اتفاقيات تمويل الشركة واتفاقيات التحوط المرتبطة بها"( من هذه النشرة.

يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي أصول ثابتة مهمة مزمع شراؤها أو استئجارها باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم رقم )6( )"مناقشة وتحليل 
اإلدارة للوضع المالي للشركة"(.

تفاصيل احتساب المؤشرات المالية  6114
العائد عىل األصول = صافي الدخل ÷ إجمالي األصول– 

العائد عىل حقوق المساهمين = صافي الدخل ÷ إجمالي حقوق المساهمين– 

ربحية السهم قبل الزكاة = صافي الدخل قبل الزكاة ÷ عدد األسهم– 

ربحية السهم بعد الزكاة = صافي الدخل بعد الزكاة ÷ عدد األسهم– 

يف األعوام 2016م و2017م و2018م تم احتسابها من خالل استعمال صافي الدخل المعدل )وذلك ألن الزكاة يف هذه األعوام تم – 
خصمها مباشره من إجمالي حقوق الملكية ولم يتم إضافتها يف قائمة الدخل كما تم ذكرة يف نشرة اإلصدار(

إجمالي القروض إىل إجمالي حقوق المساهمين = إجمالي القروض ÷ إجمالي حقوق المساهمين– 

صافي الدخل المعدل )لألعوام 2016م، 2017م و2018م( = صافي الدخل – تكلفة الزكاة للفترة– 

يف األعوام 2016م و2017م و2018م تم تعديل صافي الدخل من خالل خصم الزكاة من قائمة الدخل )وذلك حيث القوائم المالية – 
المراجعة للشركة تم تحضيرها حسب تعليمات مؤسسة النقد التي تنص عىل خصم مبلغ الزكاة للفترة من إجمالي حقوق الملكية يف 

قائمة المركز المالي(.

 –
مبلغ القروض البنكية بداية الفترة + مبلغ القروض البنكية نهاية الفترة

2
متوسط تكلفة التمويل للشركة )%(: تكلفة التمويل من البنوك خالل الفترة ÷ 

 –
مبلغ ذمم عقود التمويل بداية الفترة + مبلغ ذمم عقود التمويل نهاية الفترة

2
متوسط العائد عىل عقود التمويل )%( = الدخل من أنشطة التمويل ÷ 

متوسط هامش التمويل )%(: = متوسط العائد عىل عقود التمويل - متوسط تكلفة التمويل للشركة– 
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سياسة توزيع األرباح 17

طبقًا للمادة العاشرة بعد المائة )110( من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعىل وجه خاص الحق يف الحصول عىل 
نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها. ويقوم مجلس اإلدارة بالتوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين يف اجتماع الجمعية 
العامة. وبالرغم من ذلك فإنه ال يوجد أي ضمانات بتوزيع فعلي لألرباح، كما ال يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع يف أي سنة. ويعتمد أي قرار 
بتوزيع أرباح عىل عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق 
والعوامل االقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضاًل عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى. وتخضع توزيع األرباح للقيود المقرة يف الالئحة التنفيذية 
أي  أو  لألرباح  أي توزيع  النقد يتضمن عدم ممانعتها قبل  الحصول عىل خطاب من مؤسسة  والتي تنص عىل وجوب  التمويل  لنظام مراقبة شركات 

توزيعات أخرى أو التوصية بذلك أو اإلعالن عنه، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط األتية:

أال يؤدي التوزيع إىل انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة عن المستويات المقررة حسب تقديرات مؤسسة النقد.– 

أال يزيد مجموع التوزيعات يف العام المالي عن األرباح المحققة خالل العام المالي السابق.– 

أي شروط أخرى تقررها المؤسسة.– 

وتوزع أرباح الشركة بعد خصم جميع المصروفات عىل النحو التالي:

العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ  11 العامة  يجنب عشرة )%10( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز بقرار من الجمعية 
االحتياطي المذكور ثالثون )%30( راس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء عىل اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية معينة من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي  12
أو  االتفاقي  االحتياطي  يستخدم  أن  يجوز  ال  العامة.  الجمعية  تقررها  معينة  أغراض  أو  لغرض  وتخصيصه  أخرى  اتفاقية  احتياطيات  أو 
االحتياطيات االتفاقية األخرى إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا االحتياطي مخصصًا لغرض معين، جاز للجمعية 

العامة العادية – بناء عىل اقتراح من مجلس اإلدارة – أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع عىل الشركة أو المساهمين.

يوزع الباقي بعد ذلك عىل المساهمين كحصة يف األرباح أو يحول إىل حساب األرباح المبقاة. 13

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية عىل مساهميها تخصم من األرباح المحددة يف رقم 3 أعاله وذلك وفقًا للقواعد المنظمة  14
لذلك والصادرة من الجهات المختصة.

وفيما يلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها منذ بداية عام 2016م:

الجدول )179(: األرباح المعلنة والموزعة يف السنوات 2016م و2017م و2018م و2019م

2019م2018م2017م2016مألف ريال سعودي

67,50067,50067,72567,950التوزيعات المعلنة خالل السنة

67,50067,50067,72567,950التوزيعات المدفوعة خالل السنة

تم التوزيع عن العام التوزيع عن الفترة
2015م

تم التوزيع عن العام 
2016م

تم التوزيع عن العام 
2017م

تم التوزيع عن العام 
2018م

105,861109,040103,25497,613صافي الدخل للفترة التي تم التوزيع عنها

نسبة األرباح المعلنة لصافي الدخل للفترة التي تم التوزيع 
عنها

63.8%61.9%65.6%69.6%

المصدر: قوائم المراجعة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م ومعلومات الشركة.

ال تستحق أسهم الطرح أي توزيعات أرباح تم اإلعالن عنها قبل تاريخ هذه النشرة حيث يكون أول استحقاق ألسهم الطرح يف توزيعات األرباح التي يتم 
اإلعالن عنها من قبل الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية الالحقة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه – كما يف تاريخ هذه النشرة – ال يوجد 

أي أرباح معلنة أو مستحقة للفترات المذكورة باستثناء ما تم توضيحه أعاله.
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استخدام متحصالت الطرح 18

تقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي )434,880,000( ريال سعودي، سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي )15,000,000( ريال سعودي لتسوية 
جميع المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشار المالي، ومدير االكتتاب، ومتعهد التغطية، والمستشار القانوني، والمحاسبين، والجهات 

المستلمة، ومستشار دراسة السوق والقطاع، وكذلك األتعاب األخرى المتعلقة بعملية الطرح.

التي  الطرح  أسهم  عدد  بالتناسب مع  البائعين  للمساهمين  ريال سعودي   )419,880,000( بحوالي  المقدر  الطرح  يعود صافي متحصالت  وسوف 
سيتم بيعها من قبل كل منهم يف الطرح، ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصالت الطرح. وسيتحمل المساهمون البائعون كافة األتعاب والمصاريف 

والتكاليف المتعلقة بالطرح.
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رسملة رأس المال والمديونية 19

يمتلك المساهمون الحاليون جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته %70 من أسهم الشركة.

يبين الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر يف قوائمها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وفترة 
الستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2019م، علمًا بأنه يجب أن تتم قراءة الجدول التالي وتفسيره جنًبا إىل جنب مع القوائم المالية ذات العالقة، والمبينة 

يف القسم رقم )19( )القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني(.

الجدول )180(: رسملة رأس مال الشركة والمديونية

30 يونيو 2019م 2018م 2017م 2016م )ألف ريال سعودي(

2,027,064 1,994,132 2,072,175 2,102,270 تمويل بنكي

906,000 906,000 903,000 900,000 رأس المال

61,415 61,415 51,654 41,329 االحتياطي النظامي

- - 887 -1,012 احتياطي استثمارات متاحة للبيع

- )409( - - احتياطي القيمة العادلة

)2,745( 1,087 380 1,836 احتياطي تحوط تدفق نقدي

181,322 158,301 213,375 191,119 أرباح مبقاة

1,145,992 1,126,394 1,169,296 1,133,272 إجمالي حقوق المساهمين

3,173,056 3,120,526 3,241,471 3,235,542 إجمالي الرسملة )إجمالي التمويل + إجمالي حقوق المساهمين(

63.88% 63.90% 63.93% 64.97% إجمالي التمويل / إجمالي الرسملة

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر2016م و2017م و2018م و30 يونيو 2019م.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

ال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.أ- 

ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما يف تاريخ هذه النشرة.ب- 

أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر ج- 
)12( شهرًا عىل األقل بعد تاريخ هذه النشرة.
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إفادة الخبراء 110

قدم جميع المستشارين الواردة أسمائهم يف الصفحة )هـ( موافقتهم الخطية عىل اإلشارة إىل أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعىل نشر إفادتهم يف 
هذه النشرة ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم ضمن فريق العمل القائم عىل 
تقديم خدمات للشركة أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم يف الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها يف الشركة أو شركتها التابعة كما يف تاريخ 

هذه النشرة بما قد يؤثر عىل استقاللهم.
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اإلقرارات 111

كما يف تاريخ هذه النشرة يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

لم يشهر أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة يف أي وقت من األوقات إفالسه أو خضع إلجراءات – 
إفالس.

لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين – 
سر مجلس اإلدارة معينًا بمنصب إداري أو إشرافي فيها.

باستثناء ما هو موضح بالقسم )12-5-10( )"اتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة"(، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين – 
أو أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أو التابعين لهم أي مصلحة يف أي عقود أو ترتيبات قائمة سواًء خطية أو شفهية أو عقود أو 

ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة وشركتها التابعة حتى تاريخ هذه النشرة.

ليس –  العالقة"(،  ذوي  األطراف  مع  )"اتفاقيات   )10-5-12( والقسم  اإلدارة"(  مجلس  )"تشكيل   )7-5( بالقسم  موضح  هو  ما  باستثناء 
ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع يف الشركة أو يف 
شركتها التابعة، أو يف أدوات دين الشركة أو شركتها التابعة، وال يجوز للشركة وشركتها التابعة، وال يجوز للشركة وشركتها التابعة أن تقدم 

قرضًا نقديًا من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم.

أن الشركة قد استوفت جميع الشروط المحددة للتسجيل والطرح واإلدراج وجميع المتطلبات االخرى ذات العالقة المنصوص عليها يف نظام – 
السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

وااللتزامات –  المالية  األوراق  طرح  قواعد  بمقتضى  النشرة  هذه  يف  تضمينها  المطلوب  المعلومات  جميع  بتضمين  قام  اإلدارة  مجلس  أن 
المستمرة.

ونشر –  أسمائهم  استخدام  عىل  الكتابية  موافقتهم  أعطوا  قد  الخبراء  أولئك  أن  الشركة  وتؤكد  خبراء،  أعدها  إفادات  النشرة  هذه  تشمل 
شعاراتهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما وردت يف النشرة وأنهم لم يسحبوا تلك الموافقة حتى تاريخ نشرة اإلصدار 

هذه.

لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو من قبل شركتها التابعة خالل السنوات – 
الثالث السابقة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

لم يكن هناك أي انقطاع يف أعمال الشركة أو شركتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا يف أوضاعهما المالية خالل االثني – 
عشر )12( شهرًا األخيرة.

ليست هناك نية إلجراء أي تغيير جوهري يف طبيعة نشاط الشركة أو شركتها التابعة.– 

أن عملية التنازل عن جميع حصص أمالك للتطوير لصالح الشركة ال تمثل تغيرًا جوهريًا وفقًا للمادة )24-6( من قواعد طرح األوراق المالية – 
وااللتزامات المستمرة.

لن يشترك أعضاء مجلس اإلدارة يف التصويت عىل القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي يكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.– 

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري يف الوضع المالي والتجاري للشركة أو شركتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ – 
تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إىل الفترة التي يشملها تقرير المحاسبون القانونيون حتى تاريخ 

اعتماد هذه النشرة.

بخالف ما هو موضح بالقسم )5-6-3( )"برنامج أسهم الموظفين"( ال يوجد برامج أخرى ألسهم الموظفين من شأنها أن تشرك الموظفين – 
يف رأسمال الشركة، وليس هناك أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة.

ال تملك الشركة أي أوراق مالية )تعاقدية أو غيرها( أو أي من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري – 
يف تقييم الموقف المالي.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم رقم )2( )"عوامل المخاطرة"(، ليست الشركة عىل دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية – 
أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( عىل عملياتها.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم رقم )2( )"عوامل المخاطرة"(، ليست الشركة عىل دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية – 
متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير عىل أعمال الشركة أو وضعها المالي.

إن المعلومات يف القسم رقم )3( )"نظرة عامة عىل السوق والقطاع"( والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية تمثل أحدث المعلومات – 
المتاحة من مصدرها المعني.

إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها، وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين – 
بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.

تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر عىل قرارات المستثمرين – 
باالستثمار يف أسهم الطرح، وال يوجد هناك أي عقود أو اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.

تم اإلفصاح عن كافة الشروط واألحكام التي من الممكن أن تؤثر عىل قرارات المستثمرين باالستثمار يف أسهم الطرح.– 

سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح، وسوف يتم خصم هذه التكاليف من متحصالت الطرح، – 



170

السوق  دراسة  ومستشار  القانونيين  والمحاسبين  القانونين  والمستشارين  التغطية  متعهد  وأتعاب  المالي  المستشار  أتعاب  وتشمل 
والقطاع، باإلضافة إىل أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة بالطرح.

أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة، ومن – 
ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

إن جميع موظفي الشركة غير السعوديين هم تحت كفالتها.– 

إن الملكية القانونية والنفعية لألسهم يف الشركة كما يف تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص الواردة أسمائهم يف القسم )5-2-1( )"الهيكل – 
الحالي للمساهمين"( ويقر مجلس اإلدارة بأن هيكل الملكية يف الشركة متوافق مع نظام االستثمار األجنبي.

إن جميع الزيادات التي طرأت عىل رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها يف المملكة.– 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم رقم )2( )"عوامل المخاطرة"(، وعىل حسب علمهم واعتقادهم، ال يوجد أي مخاطر جوهرية أخرى من – 
الممكن أن تؤثر عىل قرار المستثمرين المحتملين يف االستثمار يف أسهم الطرح.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم رقم )2( )"عوامل المخاطرة"(، فإن الشركة حاصلة عىل جميع التراخيص والموافقات األساسية – 
المطلوبة لممارسة أنشطتها.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم رقم )2( )"عوامل المخاطرة"(، إن الشركة وشركتها التابعة ليسوا أطرافًا يف أي نزاعات أو دعاوى أو – 
قضايا أو إجراءات تحقيق قائمة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري عىل عمليات الشركة أو مركزها المالي.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم رقم )2( )"عوامل المخاطرة"(، لم تصدر الشركة أية أدوات دين، أو تحصل عىل أية قروض آجلة أو – 
أية قروض أو ديون مستحقة.

يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء عىل ممتلكات الشركة وشركتها التابعة اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة.– 

أن لدى المصدر - منفردًا أو بالمشاركة مع شركاته التابعة - رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر )12( شهرًا عىل األقل تلي مباشرة تاريخ – 
نشر هذه النشرة.

ال يخضع أي من أسهم الشركة أو حصص الشركات التابعة ألي حقوق خيار.– 

كما يف تاريخ هذه النشرة، ليس لدى الشركة أو شركتها التابعة سياسة بشأن األبحاث والتطوير.– 

أعدت المعلومات المالية الواردة يف هذه النشرة والقوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر من السنة المالية – 
 ،)IFRS( القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  قبل  المعتمدة من  الدولية  المحاسبة  لمعايير  وفقًا  بها،  المرفقة  واإليضاحات  2016م، 
وأعدت القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2017م و2018م وفترة الستة األشهر المنهية يف 
30 يونيو 2019م، واإليضاحات المرفقة بها، وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
)IFRS( المعدل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبه الدخل، وتم مراجعتها من قبل المحاسبين القانونيين.

إن الشركة قادرة عىل إعداد التقارير المطلوبة يف أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.– 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم رقم )2( )"عوامل المخاطرة"(، تم الحصول عىل جميع الموافقات الالزمة من الجهات المقرضة لطرح – 
ثالثين بالمائة )%30( من أسهم الشركة لالكتتاب العام لتكون الشركة بذلك شركة مساهمة عامة.

إن الشركة ملتزمة بجميع األحكام والشروط بموجب االتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة لجميع القروض والتسهيالت والتمويل.– 

أن الشركة ملتزمة بتطبيق االنظمة واللوائح والقواعد الصادرة عن مؤسسة النقد يف ما يتعلق بكفاية رأس المال وتعزيز تغطية المخاطر – 
والنسب االحتياطية عىل رأس المال النظامي.

أن الشركة ملتزمة بتطبيق قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم )2215( وتاريخ 1440/7/7هـ.– 

إضافة إىل اإلقرارات المشار إليها أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن المعلومات والبيانات الواردة يف هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى، بما يف ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من – 
تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق والقطاع يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك 

المعلومات غير دقيقة بشكل جوهري.

أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل الشركة عىل أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح – 
ومعالجة حاالت التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي 

العالقة.

باإلضافة إىل ذلك، قامت الشركة بالتأكد من سالمة األنظمة المالية والتشغيلية ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر وفقًا – 
لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات. كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.– 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم )12-5-10( )"اتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة"(، ال يوجد هناك أي تعارض يف المصالح متعلق – 
بأعضاء مجلس اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت الُمبرمة مع الشركة.

كما يف تاريخ هذه النشرة وباستثناء ما تم ذكره يف هذه النشرة وفي الجدول )74( )"أعمال أعضاء مجلس اإلدارة المنافسة الشركة"( من – 
هذه النشرة، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة يف أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة أو شركتها التابعة، ويتعهد أعضاء مجلس 

اإلدارة بااللتزام بهذا المتطلب النظامي مستقباًل وفقًا للمادة الثانية والسبعون من نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
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ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يف األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال – 
بترخيص من الجمعية العامة.

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة يف األعمال والعقود التي تتم لحساب – 
الشركة عىل أن يسجل ذلك يف محضر اجتماع مجلس اإلدارة.

أن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة سوف تتم عىل أساس تجاري وسيتم التصويت عىل جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات – 
العالقة يف اجتماعات مجلس اإلدارة - وفي حال تطلب النظام ذلك - الجمعية العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة عن التصويت 
عىل القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها سواء يف مجلس 
اإلدارة أو الجمعية العامة وفقًا للمادة الحادية والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت عىل األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.– 

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو شركتها التابعة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه – 
أي من أعضاء مجلس اإلدارة.

ال توجد رهونات أو حقوق أو أعباء عىل ممتلكات الشركة وشركتها التابعة اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة.– 

ان الشركة لم تستلم أي إشعار من الجهات المقرضة يفيد بمخالفتها ألي من تعهداتها والتزاماتها وفقا التفاقيات التمويل حتى تاريخ هذه – 
النشرة.

أن الشركة لم تتعرض يف السابق إىل أي نزاعات بسبب تسجيل حصص شركة أمالك للتطوير بأسماء عضوي مجلس اإلدارة والمذكورين يف – 
قسم المخاطر المتعلقة بتسجيل ملكية صكوك العقار"

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه يف القسم )12-9-1( )"المنازعات الزكوية والضريبية"( من هذه النشرة اليوجد مخالفات للشركة فيما يتعلق – 
بتطبيق ضريبة القيمة المضافة كما بتاريخ هذه النشرة.

أنه تم معالجة جميع مالحظات الجوالت التفتيشية حسب االتفاق مع مؤسسة النقد وليس متوقع وجود أعباء مالية أو غير مالية متعلقة – 
بمالحظات مؤسسة النقد كما بتاريخ هذه النشرة.

انه ال يوجد نشاط تجاري للشركة خارج المملكة كما بتاريخ هذه النشرة– 

أن الشركة ملتزمة بإعادة هيكلة االستثمارات لفصلها نظاما عن أعمالها والتخارج منها طبقا لما تحدده مؤسسة النقد– 

انه كما بتاريخ هذه النشرة لم تحدد مؤسسة النقد تاريخ معين للتخارج من االستثمارات المشتركة– 

انه تم إيقاف برنامج أسهم الموظفين حتى يتم مراجعته بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية والحصول عىل الموافقات – 
الالزمة بعد الطرح

يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:

تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته يف 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.– 

االلتزام بأحكام المواد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة والسبعون من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من – 
الئحة حوكمة الشركات

القادمة –  العمومية  للجمعية  المالية  السوق  هيئة  ولوائح  أنظمة  مع  المتوافقة  للحوكمة(  العام  )اإلطار  الداخلية  الحوكمة  الئحة  تقديم 
للتصويت عليها.

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي الحق يف التصويت عىل مكافآت التي ُتمنح لهم– 

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين الحق يف االقتراض من المصدر عدا أي قروض تمنح كجزء من أعمال الشركة التمويلية– 

ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي الحق يف التصويت عىل عقد أو اقتراح له مصلحة فيه– 
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الشركة  1211
شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري هي شركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010234356 وتاريخ 1428/05/27هـ 
رقم  النقد  مؤسسة  وترخيص  2007/6/11م(  )الموافق  1428/5/25هـ  وتاريخ  )132/ق(  رقم  الوزاري  والقرار  2007/06/13م(  )الموافق 
وتاريخ   102030115042 رقم  لالستثمار  العامة  الهيئة  وترخيص  2013/12/24م(  )الموافق  1435/02/21هـ  وتاريخ  ش/201312  2/ع 
1427/12/19هـ )الموافق 2007/01/09م( وعنوانها المسجل هو ص.ب 28088، شارع المعذر، الرياض، 11437، المملكة العربية السعودية وتم 
إنتقال المركز الرئيسي للشركة إىل المقر الجديد يف 3485 طريق الثمامة، حي الربيع – الرياض 13316 – 8450 ص. ب. 28088 الرياض 11437، 

المملكة العربية السعودية.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي تسعمائة وستة ماليين )906,000,000( ريال مقسم إىل تسعون مليون وستمائة ألف سهم )90,600,000( بقيمة 
التجاري وترخيصها الصادر من  الرئيسي للشركة وفقًا لسجلها  النشاط  بالكامل. ويتمثل  الواحد مدفوعة  أسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم 

مؤسسة النقد العربي السعودي يف ممارسة أعمال التمويل العقاري.

وبلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها ألف مليون )1,000,000,000( ريال مقسم إىل مائة مليون )100,000,000( سهم عادي نقدي بقيمة إسمية 
للسهم بلغت عشرة )10( رياالت مدفوعة بالكامل. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 1432/09/02هـ )الموافق 
2011/08/02م(، قرر المساهمون تخفيض رأس المال من ألف مليون )1,000,000,000( ريال إىل ثمانمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة 
ألف )877,500,000( ريال وذلك نظرًا لزيادته عن حاجة الشركة وبحيث يتم التخفيض من خالل شراء الشركة ألثنى عشر مليون ومئتين وخمسين 
ألف )12,250,000( سهم وإلغائها طبقًا ألحكام نظام الشركات ذات الصلة. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 
1433/06/09هـ )الموافق 2012/04/30م( قررت الجمعية تعديل قرارها السابق بخصوص تخفيض رأس المال من ألف مليون )1,000,000,000( 
ريال إىل ثمانمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة ألف )877,500,000( ريال ليصبح التخفيض بعد التعديل من ألف مليون )1,000,000,000( 
ريال إىل تسعمائة مليون )900,000,000( ريال مدفوعة بالكامل نظرًا لزيادته عن حاجة الشركة وبحيث يتم التخفيض من خالل شراء عشرة مليون 
)10,000,000( سهم وإلغائها طبقًا ألحكام نظام الشركات ذات الصلة. وفي تاريخ 1438/08/19هـ )الموافق 2017/05/16م( قررت الجمعية 
العامة غير العادية رفع رأس مال الشركة تسعمائة مليون )900,000,000( ريال مدفوعة بالكامل إىل تسعمائة وثالثة مليون )903,000,000( 
ريال مدفوعة بالكامل عن طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار ثالثمائة ألف )300,000( سهم وبقيمه قدرها ثالثة ماليين )3,000,000( ريال تسجل 
لصالح بعض الموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين. كما وافق المساهمون يف اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1439/08/21هـ 
)الموافق 2018/05/07م( عىل زيادة رأس مال الشركة من تسعمائة وثالثة ماليين )903,000,000( ريال مدفوعة بالكامل إىل تسعمائة وستة 
ماليين )906,000,000( ريال مدفوعة بالكامل وهو مقدار رأس المال الحالي وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار ثالثمائة ألف )300,000( 
التفاصيل، يرجى  الموظفين )لمزيد من  برنامج أسهم  الموظفين ضمن  )3,000,000( ريال تسجل لصالح بعض  سهم وبقيمة قدرها ثالثة ماليين 

مراجعة القسم )4( )"الشركة وطبيعة األعمال"(.

هيكل المساهمين  1212
يوضح الجدول التالي ملكية األسهم والمساهمين البائعين يف الشركة قبل الطرح وبعده:

الجدول )181(: هيكل ملكية الشركة

المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة األسمية
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية الغير 

المباشرة
عدد األسهم

القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية الغير 

المباشرة

البنك السعودي 
لالستثمار

ال يوجد%20,300,000203,000,00022.41ال يوجد29,000,000290,000,00032.01%

ال يوجد%16,625,000166,250,00018.35ال يوجد%23,750,000237,500,00026.21شركة أمالك للتمويل

شركة بيت التوفيق 
للتنمية

ال يوجد%9,100,00091,000,00010.04ال يوجد13,000,000130,000,00014.35%

شركه المكارم العالمية 
للتنمية العقارية

ال يوجد%3,570,00035,700,0003.94ال يوجد5,100,00051,000,0005.63%

شركه عسير للتجارة 
والسياحة

ال يوجد%3,500,00035,000,0003.86ال يوجد5,000,00050,000,0005.52%

شركه البوارج العالمية 
للتنمية واالستثمار

ال يوجد%1,785,00017,850,0001.97ال يوجد2,550,00025,500,0002.81%

سامي سعيد علي 
العنقري

ال يوجد%1,785,00017,850,0001.97ال يوجد2,550,00025,500,0002.81%
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المساهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة األسمية
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية الغير 

المباشرة
عدد األسهم

القيمة االسمية 
)ريال سعودي(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية الغير 

المباشرة

شركه النواصي العربية 
للتنمية والتطوير

ال يوجد%1,785,00017,850,0001.97ال يوجد2,550,00025,500,0002.81%

عبدالله ابراهيم سليمان 
الهويش

ال يوجد%1,443,75014,437,5001.59ال يوجد2,062,50020,625,0002.28%

شركه زرابي العربية 
للتنمية والتطوير

ال يوجد%875,0008,750,0000.97ال يوجد1,250,00012,500,0001.38%

محمد عبدالرحمن 
سليمان الفراج

ال يوجد%525,0005,250,0000.58ال يوجد750,0007,500,0000.83%

عبد الله خالد عبدالله 
الملحم

ال يوجد%525,0005,250,0000.58ال يوجد750,0007,500,0000.83%

سليمان محمد سليمان 
الرميح

ال يوجد%525,0005,250,0000.58ال يوجد750,0007,500,0000.83%

عبدالعزيز عبدالرحمن 
عبدالله المديميغ

ال يوجد%525,0005,250,0000.58ال يوجد750,0007,500,0000.83%

عبدالله تركي سعد 
السديري

ال يوجد%210,0002,100,0000.23ال يوجد300,0003,000,0000.33%

ال يوجد%68,250682,5000.08ال يوجد%97,500975,0000.11توفيق يحيى حسن معافا

سعود عبدالله عبدالرحمن 
الشثري

ال يوجد%59,500595,0000.07ال يوجد85,000850,0000.09%

نزار صالح ابراهيم 
الصويان

ال يوجد%36,750367,5000.04ال يوجد52,500525,0000.06%

أسامه ميرزا صالح 
الخنيزي

ال يوجد%35,000350,0000.04ال يوجد50,000500,0000.06%

محمد حبيب محمد 
السلمان

ال يوجد%29,750297,5000.03ال يوجد42,500425,0000.05%

ال يوجد%28,000280,0000.03ال يوجد%40,000400,0000.04عبدالله سعد علي الشثري

علي محمد ظافر أل 
شعشاع

ال يوجد%28,000280,0000.03ال يوجد40,000400,0000.04%

تركي عتيبي معيض 
الزهراني

ال يوجد%19,250192,5000.02ال يوجد27,500275,0000.03%

ال يوجد%19,250192,5000.02ال يوجد%27,500275,0000.03راشد خالد راشد المضيان

خالد ابراهيم محمد 
العقيل

ال يوجد%10,500105,0000.01ال يوجد15,000150,0000.02%

عمر سليمان عبدالعزيز 
أبانمي

ال يوجد%7,00070,0000.01ال يوجد10,000100,0000.01%

-%27,180,000271,800,00030.00----الجمهور

-%90,600,000906,000,000100.00%90,600,000906,000,000100.00اإلجمالي

المصدر: الشركة.

تم توضيح التفاصيل المتعلقة بملكية المساهمين يف القسم )5-2-1( )"الهيكل الحالي للمساهمين"(.

الفروع والشركات التابعة  1213

الفروع 121311
السجل  تفاصيل  نفس  يحمل  والذي  الرياض  مدينة  فرع  المملكة،  داخل  فروع  ثالث  الشركة  ولدى  الرياض  مدينة  للشركة يف  الرئيسي  المركز  يقع 
تمويل وشراء  نشاطه يف  ويتمثل   2051224110 رقم  تجاري  يحمل سجل  والذي  الخبر  مدينة  وفرع  الرئيسي،  للفرع  التجاري  والنشاط  التجاري 
العاملة يف مجال  التي يتم تطويرها من قبل جميع الشركات  العقارات  العربية السعودية، وتمويل  المنازل واألراضي السكنية والشقق يف المملكة 
مدينة  وفرع  والمنقولة،  الثابتة  لألصول  التمويلي  التأجير  وتقديم خدمات  الصناعية  والمشاريع  التجارية  المشاريع  إنشاء  وتمويل  العقاري  التطوير 
جدة والذي يحمل سجل تجاري رقم 4030171680 ويتمثل نشاطه يف التمويل العقاري وفق ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي رقم )2/ ع 

ش/201312(.
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الشركات التابعة واستثمارات الشركة 121312
تملك الشركة أسهم وحصص يف الشركات التالية:

الجدول )182(: الشركات التابعة واستثمارات الشركة

نسبة ملكية الشركة فيهاتاريخ اإلصداررقم السجل التجارياسم الشركةعدد

1432/11/06هـ )الموافق 1010317413شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري )شركة شخص واحد(1.
2011/10/04م(

100.00%

الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي )شركة سعودية 2.
مساهمة مقفلة(

1439/02/03هـ )الموافق 1010612415
2017/10/23م(

2.38%

المصدر: الشركة.

العالمية للتطوير العقاري. وأما  التفاصيل حول شركة أمالك  الرجاء مراجعة القسم )4-2-2( )"شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري"( لمزيد من 
بخصوص استثمار الشركة يف الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي، فقد تأسست الشركة كشركة سعودية مساهمة مقفلة بسجل 
تجاري رقم 1010612415 وتاريخ 1439/02/03هـ )الموافق 2017/10/23م( ويقع مركزها الرئيس يف مدينة الرياض. ويشمل نشاط الشركة 
وتاريخ   381000124076 رقم  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  موافقة  بموجب  تعديالت  من  عليها  يطرأ  وما  التمويلي  اإليجار  عقود  تسجيل 

1438/12/23هـ )الموافق 2017/09/14م(.

ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية للشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي

الجدول )183(: هيكل الملكية للشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي

عدد األسهمالمساهمون
القيمة االسمية لكل سهم 

)بالريال السعودي(
قيمة األسهم

)ريال سعودي(
نسبة الملكية

%89,31510893,1502.381بداية لتمويل المنازل

%89,28510892,8502.380بنك الرياض

%89,28510892,8502.380البنك السعودي البريطاني

%89,28510892,8502.380شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

%89,28510892,8502.380شركة إيجارة للتمويل

%89,28510892,8502.380البنك األهلي التجاري

%89,28510892,8502.380بنك البالد

%89,28510892,8502.380شركة الجبر للتمويل

%89,28510892,8502.380شركة الرائدة للتمويل

%89,28510892,8502.380شركة راية للتمويل

%89,28510892,8502.380البنك العربي الوطني

%89,28510892,8502.380شركة النايفات للتمويل

%89,28510892,8502.380شركة دار التمليك

%89,28510892,8502.380شركة التأجير التمويلي

%89,28510892,8502.380أمالك العالمية للتمويل العقاري

%89,28510892,8502.380شركة اليسر لإليجارة والتمويل

%89,28510892,8502.380البنك السعودي الفرنسي

%89,28510892,8502.380شركة رافعات الخليج لإليجار التمويلي

%89,28510892,8502.380مصرف الراجحي

%89,28510892,8502.380الشركة السعودية لتمويل المساكن

%89,28510892,8502.380البنك السعودي لالستثمار

%89,28510892,8502.380شركة آجل للخدمات التمويلية

%89,28510892,8502.380شركة دويتشة الخليج للتمويل

%89,28510892,8502.380مصرف اإلنماء

%89,28510892,8502.380البنك السعودي الهولندي

%89,28510892,8502.380بنك الجزيرة

%89,28510892,8502.380الشركة الوطنية للتمويل
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عدد األسهمالمساهمون
القيمة االسمية لكل سهم 

)بالريال السعودي(
قيمة األسهم

)ريال سعودي(
نسبة الملكية

%89,28510892,8502.380شركة المرابحة المرنة للتمويل

%89,28510892,8502.380شركة كرناف للتمويل

%89,28510892,8502.380شركة الجاسرية للتمويل

%89,28510892,8502.380الشركة السعودية للتمويل

%89,28510892,8502.380شركة عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار

%89,28510892,8502.380شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل

%89,28510892,8502.380شركة الخليج للتمويل

%89,28510892,8502.380شركة تمويلي العالمية

%89,28510892,8502.380شركة األمثل للتمويل

%89,28510892,8502.380شركة أصول الحديثة للتمويل

%89,28510892,8502.380شركة دار االئتمان السعودي

%89,28510892,8502.380شركة توكيالت للتمويل

%89,28510892,8502.380شركة التيسير العربية

%89,28510892,8502.380شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري

%89,28510892,8502.380شركة تمويل األوىل

%37,500,000100.000--3,750,000اإلجمالي

المصدر: الشركة.

* إن نسب الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.

التراخيص والموافقات األساسية  1214
حصلت الشركة )بما يف ذلك فروعها( عىل عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات 

بصفة دورية. ويقر مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة عىل جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لمزاولة نشاطها، وهي كما يلي:

التراخيص والموافقات األساسية والتشغيلية للشركة وفروعهاأ- 

الجدول )184(: التراخيص والموافقات األساسية كما يف 2019/07/31م

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

التراخيص والموافقات األساسية والتشغيلية الصادرة للشركة

1443/05/27هـ )الموافق 1010234356قيد الشركة يف السجل التجاريسجل تجاري
2021/12/31م(

مكتب السجل التجاري بمدينة الرياض

ترخيص الشركة باالستثمار يف ترخيص االستثمار األجنبي
المملكة العربية السعودية نظرًا 

لوجود شركاء أجانب

1444/12/6هـ )الموافق 102030115042
2023/6/25م(

الهيئة العامة لالستثمار

ترخيص بممارسة نشاط التمويل ترخيص مؤسسة النقد
العقاري

1445/02/19هـ )الموافق 2/ ع ش/ 201312
2023/09/04م(

مؤسسة النقد العربي السعودي

التزام الشركة بمتطلبات الزكاة للفترة شهادة الزكاة
المنتهية يف 2018/12/31م

1441/09/07هـ )الموافق 1110465160
2020/4/30م(

الهيئة العامة للزكاة والدخل

شهادة تسجيل يف ضريبة 
القيمة المضافة

تسجيل الشركة يف ضريبة القيمة 
المضافة

الهيئة العامة للزكاة والدخلال ينطبق3000040783

1441/03/07هـ )الموافق 20001908002336التزام الشركة بمتطلبات السعودةشهادة السعودة
2019/11/04م(

تصدر الشهادة بصالحية ثالثة

أشهر عند الطلب إلثبات وضع

الشركة والتزامها بمتطلبات

السعودة.

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

شهادة مؤسسة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة بمتطلبات المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية

1441/01/04هـالموافق 501717878
2019/09/03م

تصدر الشهادة بصالحية شهر

عند الطلب إلثبات تسجيل

الشركة والتزامها بمتطلبات

المؤسسة العامة للتأمينات

االجتماعية.

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

ترخيص مزاولة نشاط تجاري لمقر ترخيص البلدية
الشركة الرئيسي

1441/6/3هـ )الموافق 31-572
2020/1/28م(

وزارة الشؤون البلدية والقروية

تصريح الدفاع المدني لمقر الشركة تصريح الدفاع المدني
الرئيسي

لم يتم إصداره من قبل مالك ال يوجد
المبنى المستأجر من قبل 

الشركة

المديرية العامة للدفاع المدني

شهادة اشتراك الشركة يف الغرفة شهادة الغرفة التجارية
التجارية بالرياض

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض2021/12/31م101000182777

التراخيص والموافقات األساسية والتشغيلية الصادرة لفرع الشركة بالخبر

1443/12/29هـ )الموافق 2051224110قيد الفرع يف السجل التجاريسجل تجاري
2022/7/28م(

مكتب السجل التجاري بمدينة الخبر

وزارة الشؤون البلدية والقرويةقيد التجديد39111381370ترخيص مزاولة المهنة لمقر الفرعترخيص البلدية

المديرية العامة للدفاع المدنيقيد التجديد100013564839تصريح الدفاع المدني لمقر الفرعتصريح الدفاع المدني

شهادة اشتراك الفرع يف الغرفة شهادة الغرفة التجارية
التجارية بالمنطقة الشرقية

الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة ال يوجدال يوجد
الشرقية

التراخيص والموافقات األساسية والتشغيلية الصادرة لفرع الشركة بجدة

1443/07/24هـ )الموافق 4030171680قيد الفرع يف السجل التجاريسجل تجاري
2022/02/25م(

مكتب السجل التجاري بمدينة جدة

1441/11/02هـ )الموافق 1100006865ترخيص مزاولة المهنة لمقر الفرعترخيص البلدية
2020/06/23م(

وزارة الشؤون البلدية والقروية

1442/01/04هـ )الموافق 41-000200175-2تصريح الدفاع المدني لمقر الفرعتصريح الدفاع المدني
2020/08/26م(

المديرية العامة للدفاع المدني

شهادة اشتراك الفرع يف الغرفة شهادة الغرفة التجارية
التجارية بجدة

الغرفة التجارية الصناعية بجدةال يوجدال يوجد

المصدر: الشركة.

التراخيص والموافقات األساسية والتشغيلية للشركة التابعةب- 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءرقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

1443/11/6هـ )الموافق 1010317413قيد الشركة يف السجل التجاريسجل تجاري
2022/06/05م(

مكتب السجل التجاري بمدينة 
الرياض

ترخيص الشركة باالستثمار يف المملكة ترخيص االستثمار األجنبي
العربية السعودية نظرًا لوجود شركاء 

أجانب يف الشركة

1445/02/27هـ )الموافق 10312400386803
2023/09/13م(

الهيئة العامة لالستثمار

الهيئة العامة للزكاة والدخلقيد التجديد1020373790التزام الشركة بمتطلبات الزكاةشهادة الزكاة

ترخيص مزاولة نشاط تجاري لمقر ترخيص البلدية
الشركة التابعة الرئيسي

1441/04/23م 685-36
)الموافق2019/12/20م(

وزارة الشؤون البلدية والقروية

تصريح الدفاع المدني لمقر الشركة تصريح الدفاع المدني
التابعة الرئيسي

لم يتم إصداره من قبل مالك المبنى ال يوجد
المستأجر من قبل الشركة

المديرية العامة للدفاع المدني

شهادة اشتراك الشركة التابعة يف الغرفة شهادة الغرفة التجارية
التجارية بالرياض

1443/11/06ه )الموافق 101000278747
2022/06/05م(

الغرفة التجارية الصناعية 
بالرياض
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ملخص االتفاقيات الجوهرية  1215

اتفاقيات التمويل العقاري 121511
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الجدول )185(: نماذج اتفاقيات التمويل العقاري الرئيسية المعتمدة من الشركة
األجرة/ الثمنالتملك المبكر/ السداد المبكرانتقال ملكية العقارطبيعة العقد ونوع العقارالنموذج

العمالء من األفراد

عقد إجارة  11
أرض تحت 

إكمال خدمات 
البنية التحتية 

– أفراد

يستأجر العميل يف هذا 
النوع من العقود أرضًا 
خاضعة ألعمال البنية 

التحتية المتعلقة بالماء 
والكهرباء والتراخيص 

والطرق والتي يقوم 
بتنفيذها مقاول متعاقد 

مسبقًا مع الشركة 
بحيث أحالة الشركة عن 

حقوقها المترتبة عىل 
التزامات المقاول لصالح 
العميل بصفته مستأجرًا 

وقبل العميل اإلحالة.

تعد الشركة العميل 
بهبة األرض محل 
اإليجار وذلك إذا 

سدد العميل كامل 
أقساط األجرة وأية 
مصاريف أو رسوم 

أخرى مستحقة عليه 
بموجب العقد.

يحق للعميل المطالبة بالتملك – 
المبكر لألرض عن طريق شرائها 
بعد سنتين من تاريخ استالمه 

لألرض بموجب اتفاقية مستقلة 
يقوم فيها العميل بسداد المبلغ 

المطلوب عىل النحو الذي يتم 
تحديده من قبل الشركة ووفق 

اآللية المشار إليها يف ملحق 
بيانات التمويل المرفق بالعقد.

ينتهي عقد اإليجار بالتملك المبكر – 
من قبل العميل.

يحق للعميل التملك المبكر – 
قبل استالم األرض بعد موافقة 

الشركة وفي هذه الحالة يتم 
اعتبار العربون المدفوع جزء من 

ثمن األرض.

يكون اإليجار عبارة عن قسط شهري يتم سداده وفقًا – 
لجدول سداد عىل أساس شهري خالل دفعات إيجارية 

تتكون من )6( أشهر.

عند –  مقدمة  إيجارية  دفعة  يعد  عربون  العميل  يدفع 
قبل  من  استهالكها  ويتم  لألرض،  العميل  استالم 

الشركة عىل أساس شهري لمدة أقصاها )6( أشهر.

تتم مراجعة وتغيير معدل النسبة السنوية مرة واحدة – 
مؤشر  يف  للتغيير  وفقًا  وذلك  إيجاريتين  فترتين  كل 
تغيير  يتم  ذلك  عىل  وبناًء  انخفاضًا  أو  ارتفاعًا  سايبر 
المتغير ويؤدي ذلك إىل تغيير إجمالي القسط  القسط 

اإليجاري الشهري وإعادة توزيع القسط الثابت.

إيجارية –  تقوم الشركة قبل شهرين من بداية كل فترة 
بإخطار العميل كتابيًا بمراجعة وتغيير القسط المتغير 
العميل ُيوضح فيه إجمالي  السداد إىل  وإرسال جدول 
النسبة  معدل  سريان  بعد  الشهري  اإليجاري  القسط 

السنوية الجديدة.

عقد إجارة  12
أرض مع الوعد 

بالهبة-أفراد

تعد الشركة العميل يستأجر العميل أرضًا
بهبة األرض محل 

اإليجار يف نهاية العقد 
وذلك إذا أوفى بكامل 

التزاماته يف العقد.

يحق للعميل المطالبة بالتملك – 
المبكر لألرض عن طريق شرائها 
بعد سنتين من تاريخ استالمه 

لألرض بموجب اتفاقية مستقلة 
يقوم فيها العميل بسداد المبلغ 

المطلوب عىل النحو الذي يتم 
تحديده من قبل الشركة ووفق 

اآللية المشار إليها يف ملحق 
بيانات التمويل المرفق بالعقد.

ينتهي عقد اإليجار بالتملك المبكر – 
من قبل العميل.

يكون اإليجار عبارة عن قسط شهري يتم سداده وفقًا – 
دفعات  فترة  خالل  شهري  أساس  عىل  سداد  لجدول 

إجارية تتكون من )6( أشهر.

عند –  مقدمة  إيجارية  دفعة  يعد  عربون  العميل  يدفع 
قبل  من  استهالكها  ويتم  لألرض،  العميل  استالم 

الشركة عىل أساس شهري لمدة أقصاها )6( أشهر.

تتم مراجعة وتغيير معدل النسبة السنوية مرة واحدة – 
مؤشر  يف  للتغيير  وفقًا  وذلك  إيجاريتين  فترتين  كل 
تغيير  يتم  ذلك  عىل  وبناًء  انخفاضًا  أو  ارتفاعًا  سايبر 
المتغير ويؤدي ذلك إىل تغيير إجمالي القسط  القسط 

اإليجاري الشهري وإعادة توزيع القسط الثابت.

إيجارية –  تقوم الشركة قبل شهرين من بداية كل فترة 
بإخطار العميل كتابيًا بمراجعة وتغيير القسط المتغير 
العميل ُيوضح فيه إجمالي  السداد إىل  وإرسال جدول 
النسبة  معدل  سريان  بعد  الشهري  اإليجاري  القسط 

السنوية الجديدة.
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عقد إجارة  13
موصوفة يف 

الذمة-أفراد

يستأجر العميل وحدات 
عقارية تكون الشركة 
بصدد إنشاءها – عن 
طريق المطور المالك 

للمشروع والمتعاقد معه 
مسبقًا بعقد أستصناع - 
وفقًا لمخططات وخرائط 

تفصيلية ومواصفات 
بناء وتشطيب محددة 
يف العقد، وتكون إجارة 
موصوفة يف الذمة، عىل 

أن يتم تسليمها يف تاريخ 
محدد يتفق عليه الطرفان 

مع إعطاء العميل الخيار 
يف االستالم المبكر يف 

حال جاهزيتها قبل 
الموعد أو االستالم 

المتأخر عىل أال يزيد عن 
سنة من التاريخ المحدد. 

ويتم إضافة مدة ستة 
أشهر يف حال الظروف 

القاهرة.

تعد الشركة العميل 
بهبة للوحدة العقارية 

محل اإليجار وذلك إذا 
سدد العميل كامل 
أقساط األجرة وأية 
مصاريف أو رسوم 

أخرى مستحقة عليه 
بموجب العقد.

يحق للعميل المطالبة بالتملك – 
المبكر للوحدة العقارية عن طريق 

شرائها بعد سنتين من تاريخ 
استالمه لها بموجب اتفاقية 

مستقلة يقوم فيها العميل 
بسداد المبلغ المطلوب عىل 

النحو الذي يتم تحديده من قبل 
الشركة ووفق اآللية المشار إليها 
يف ملحق بيانات التمويل المرفق 

بالعقد.

ينتهي عقد اإليجار بالتملك المبكر – 
من قبل العميل.

يحق للعميل التملك المبكر قبل – 
استالم الوحدة العقارية بعد 

موافقة الشركة وفي هذه الحالة 
يتم اعتبار العربون المدفوع جزء 

من ثمن الوحدة العقارية.

يكون اإليجار عبارة عن قسط شهري يتم سداده وفقًا – 
لجدول سداد عىل أساس شهري خالل فترة دفعات 

إجارية تتكون من )6( أشهر.

يدفع العميل عربون يعد دفعة إيجارية مقدمة عند – 
استالم العميل لألرض، ويتم استهالكها من قبل 

الشركة عىل أساس شهري لمدة أقصاها )6( أشهر.

تتم مراجعة وتغيير معدل النسبة السنوية مرة واحدة – 
كل فترتين إيجاريتين وذلك وفقًا للتغيير يف مؤشر 
سايبر ارتفاعًا أو انخفاضًا وبناًء عىل ذلك يتم تغيير 

القسط المتغير ويؤدي ذلك إىل تغيير إجمالي القسط 
اإليجاري الشهري وإعادة توزيع القسط الثابت.

تقوم الشركة قبل شهرين من بداية كل فترة إيجارية – 
بإخطار العميل كتابيًا بمراجعة وتغيير القسط المتغير 
وإرسال جدول السداد إىل العميل ُيوضح فيه إجمالي 

القسط اإليجاري الشهري بعد سريان معدل النسبة 
السنوية الجديدة.

عقد إيجار  14
بيوت جاهزة- 

أفراد

يستأجر العميل وحدة 
عقارية سكنية

تعد الشركة العميل 
بهبة للوحدة العقارية 
محل اإليجار يف نهاية 
العقد وذلك إذا أوفى 

بكامل التزاماته يف 
العقد.

يحق للعميل المطالبة بالتملك – 
المبكر للوحدة العقارية عن طريق 

شرائها بعد سنتين من تاريخ 
استالمه لها بموجب اتفاقية 

مستقلة يقوم فيها العميل 
بسداد المبلغ المطلوب عىل 

النحو الذي يتم تحديده من قبل 
الشركة ووفق اآللية المشار إليها 
يف ملحق بيانات التمويل المرفق 

بالعقد.

ينتهي عقد اإليجار بالتملك المبكر – 
من قبل العميل.

يكون اإليجار عبارة عن قسط شهري يتم سداده وفقًا – 
لجدول سداد عىل أساس شهري خالل دفعات إجارية 

تتكون من )6( أشهر.

يدفع العميل عربون يعد دفعة إيجارية مقدمة عند – 
استالم العميل للوحدة العقارية، ويتم استهالكها من 

قبل الشركة عىل أساس شهري لمدة أقصاها )6( 
أشهر.

تتم مراجعة وتغيير معدل النسبة السنوية مرة واحدة – 
كل فترتين إيجاريتين وذلك وفقًا للتغيير يف مؤشر 
سايبر ارتفاعًا أو انخفاضًا وبناًء عىل ذلك يتم تغيير 

القسط المتغير ويؤدي ذلك إىل تغيير إجمالي القسط 
اإليجاري الشهري وإعادة توزيع القسط الثابت.

تقوم الشركة قبل شهرين من بداية كل فترة إيجارية – 
بإخطار العميل كتابيًا بمراجعة وتغيير القسط المتغير 
وإرسال جدول السداد إىل العميل ُيوضح فيه إجمالي 

القسط اإليجاري الشهري بعد سريان معدل النسبة 
السنوية الجديدة.

عقد بيع  15
منتجات 

اإلجارة- أفراد

هذا النموذج يستخدم 
لشراء الوحدات العقارية 

أو األراضي من قبل 
الشركة يف اتفاقيات 

البيع المنطوية عىل إجارة 
لذات الوحدة العقارية 

أو األرض، بحيث تشتري 
الشركة الوحدة العقارية 

أو األرض محل اإلجارة 
من عميلها.

تنتقل الملكية عند 
اإلفراغ

يتم سداد ثمن العقار عند اإلفراغال ينطبق



179

األجرة/ الثمنالتملك المبكر/ السداد المبكرانتقال ملكية العقارطبيعة العقد ونوع العقارالنموذج

عقد بيع  16
بالمرابحة 

خاص لبرنامج 
التمويل 
اإلضافي

يشتري العميل وحدة 
سكنية بالمرابحة من 
خالل برنامج التمويل 
اإلضافي بالتعاون مع 

صندوق التنمية العقارية 
وبعد حصول العميل عىل 

موافقة منه بالحصول 
عىل قرض، ويرهن العميل 

الوحدة السكنية لصالح 
الصندوق ضمانًا للقرض 
ولصالح الشركة ضمانًا 

للمتبقي من ثمن الوحدة 
السكنية.

تنتقل الملكية للعميل 
عند اإلفراغ ولكن يتم 
رهن الوحدة السكنية 

لصالح صندوق التنمية 
العقاري والشركة.

يحق للعميل المطالبة بالسداد – 
المبكر بعد مرور سنتين من 

العقد بموجب اتفاقية مستقلة 
يقوم فيها العميل بسداد المبلغ 

المطلوب عىل النحو الذي يتم 
تحديده من قبل الشركة ووفق 

اآللية المشار إليها يف ملحق 
بيانات التمويل المرفق للعقد.

ينتهي عقد المرابحة بالسداد – 
المبكر من قبل العميل.

يمنح صندوق التنمية العقارية قرضًا للعميل عىل أن – 
تستوفي الشركة كامل مبلغ القرض من الصندوق 

مباشرة.

يقوم العميل بسداد القرض للصندوق عىل أقساط – 
ويدفع دفعة مقدمة للشركة.

يقوم العميل بسداد المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة – 
السكنية حسب جدول السداد، وال يحق للعميل 

التوقف عن سداد أقساط الشركة نظرًا اللتزامه بسداد 
أقساط القرض.

العمالء من الشركات

عقد إجارة  17
أرض- شركات

تعد الشركة العميل يستأجر العميل أرضًا
بهبة األرض محل 

اإليجار يف نهاية العقد 
وذلك إذا أوفى بكامل 

التزاماته يف العقد.

يحق للعميل المطالبة بالتملك – 
المبكر لألرض عن طريق شرائها 
بعد سنتين من تاريخ استالمه 

لألرض بموجب اتفاقية مستقلة 
يقوم فيها العميل بسداد المبلغ 

المطلوب عىل النحو الذي يتم 
تحديده من قبل الشركة ووفق 

اآللية المشار إليها يف ملحق 
بيانات التمويل المرفق بالعقد.

ينتهي عقد اإليجار بالتملك المبكر – 
من قبل العميل.

يكون اإليجار عبارة عن قسط دوري يتم سداده وفقًا – 
لجدول سداد عىل أساس شهري خالل دفعات إجارية 

تتكون من )6( أشهر.

تتم مراجعة وتغيير معدل النسبة السنوية مرة واحدة – 
كل فترتين إيجاريتين وذلك وفقًا للتغيير يف مؤشر 
سايبر ارتفاعًا أو انخفاضًا وبناًء عىل ذلك يتم تغيير 

القسط المتغير ويؤدي ذلك إىل تغيير إجمالي القسط 
اإليجاري الشهري وإعادة توزيع القسط الثابت.

تقوم الشركة قبل شهرين من بداية كل فترة إيجارية – 
بإخطار العميل كتابيًا بمراجعة وتغيير القسط المتغير 
وإرسال جدول السداد إىل العميل ُيوضح فيه إجمالي 

القسط اإليجاري الشهري بعد سريان معدل النسبة 
السنوية الجديدة.

*يف هذا النوع من العقود يمكن االتفاق عىل أجرة ثابتة – 
ال تخضع لتغيرات حسب مؤشر السايبور، كذلك يمكن 

االتفاق عىل دفعة إيجارية مقدمة.

عقد إجارة مع  18
الوعد بالهبة – 
أجرة متغيرة- 

شركات

يستأجر العميل وحدة 
عقارية مقابل أجرة 

متغيرة

تعد الشركة العميل 
بهبة للوحدة العقارية 
محل اإليجار يف نهاية 
العقد وذلك إذا أوفى 

بكامل التزاماته يف 
العقد.

يحق للعميل المطالبة بالتملك – 
المبكر للوحدة العقارية عن طريق 

شرائها بعد سنتين من تاريخ 
استالمه لها بموجب اتفاقية 

مستقلة يقوم فيها العميل 
بسداد المبلغ المطلوب عىل 

النحو الذي يتم تحديده من قبل 
الشركة ووفق اآللية المشار إليها 
يف ملحق بيانات التمويل المرفق 

بالعقد.

ينتهي عقد اإليجار بالتملك المبكر – 
من قبل العميل.

يكون اإليجار عبارة عن قسط دوري يتم سداده وفقًا – 
لجدول سداد عىل أساس شهري خالل دفعات إجارية 

تتكون من )6( أشهر.

تتم مراجعة وتغيير معدل النسبة السنوية مرة واحدة – 
كل فترتين إيجاريتين وذلك وفقًا للتغيير يف مؤشر 
سايبر ارتفاعًا أو انخفاضًا وبناًء عىل ذلك يتم تغيير 

القسط المتغير ويؤدي ذلك إىل تغيير إجمالي القسط 
اإليجاري الشهري وإعادة توزيع القسط الثابت.

تقوم الشركة قبل شهرين من بداية كل فترة إيجارية – 
بإخطار العميل كتابيًا بمراجعة وتغيير القسط المتغير 
وإرسال جدول السداد إىل العميل ُيوضح فيه إجمالي 

القسط اإليجاري الشهري بعد سريان معدل النسبة 
السنوية الجديدة.

*يف هذا النوع من العقود يمكن االتفاق عىل دفعة – 
إيجارية مقدمة.

عقد إجارة  19
مع الوعد 

بالهبة- أجرة 
ثابتة- شركات

يستأجر العميل وحدة 
عقارية مقابل أجرة ثابتة

تعد الشركة العميل 
بهبة للوحدة العقارية 
محل اإليجار يف نهاية 
العقد وذلك إذا أوفى 

بكامل التزاماته يف 
العقد.

يحق للعميل المطالبة بالتملك – 
المبكر للوحدة العقارية عن طريق 

شرائها بعد سنتين من تاريخ 
استالمه لها بموجب اتفاقية 

مستقلة يقوم فيها العميل 
بسداد المبلغ المطلوب عىل 

النحو الذي يتم تحديده من قبل 
الشركة ووفق اآللية المشار إليها 
يف ملحق بيانات التمويل المرفق 

بالعقد.

ينتهي عقد اإليجار بالتملك المبكر – 
من قبل العميل.

يكون اإليجار عبارة عن قسط دوري يتم سداده وفقًا – 
لجدول سداد عىل أساس شهري خالل دفعات إجارية 

تتكون من )6( أشهر.

*يف هذا النوع من العقود يمكن االتفاق عىل دفعة – 
إيجارية مقدمة.
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عقد اإلجارة  110
الموصوفة يف 
الذمة- قطاع 

الشركات

يستأجر العميل وحدات 
عقارية تكون الشركة 
بصدد إنشاءها وفقًا 
لمخططات وخرائط 

تفصيلية ومواصفات 
بناء وتشطيب محددة 
يف العقد، والتي يقوم 

بتنفيذها العميل 
المتعاقد معه مسبقًا 

بعقد أستصناع - وتكون 
إجارة موصوفة يف 
الذمة، عىل أن يتم 

تسليمها يف تاريخ محدد 
يتفق عليه الطرفان مع 

إعطاء العميل الخيار يف 
االستالم المبكر يف حال 
جاهزيتها قبل الموعد أو 
االستالم المتأخر عىل أال 
يزيد عن سنة من التاريخ 

المحدد.

تعد الشركة العميل 
المستأجر للوحدة 

العقارية محل اإليجار 
بنقل الملكية له 

وذلك إذا سدد كامل 
أقساط األجرة وأية 
مصاريف أو رسوم 

أخرى مستحقة عليه 
بموجب العقد

يحق للعميل المطالبة بالتملك – 
المبكر للوحدة العقارية عن طريق 

شرائها بعد سنتين من تاريخ 
استالمه لها بموجب اتفاقية 

مستقلة يقوم فيها العميل 
بسداد المبلغ المطلوب عىل 

النحو الذي يتم تحديده من قبل 
الشركة ووفق اآللية المشار إليها 
يف ملحق بيانات التمويل المرفق 

بالعقد.

ينتهي عقد اإليجار بالتملك المبكر – 
من قبل العميل.

يكون اإليجار عبارة عن قسط دوري يتم سداده وفقًا – 
لجدول سداد عىل أساس شهري خالل دفعات إجارية 

تتكون من )6( أشهر.

تتم مراجعة وتغيير معدل النسبة السنوية مرة واحدة – 
كل فترتين إيجاريتين وذلك وفقًا للتغيير يف مؤشر 
سايبر ارتفاعًا أو انخفاضًا وبناًء عىل ذلك يتم تغيير 

القسط المتغير ويؤدي ذلك إىل تغيير إجمالي القسط 
اإليجاري الشهري وإعادة توزيع القسط الثابت.

تقوم الشركة قبل شهرين من بداية كل فترة إيجارية – 
بإخطار العميل كتابيًا بمراجعة وتغيير القسط المتغير 
وإرسال جدول السداد إىل العميل ُيوضح فيه إجمالي 

القسط اإليجاري الشهري بعد سريان معدل النسبة 
السنوية الجديدة.

*يف هذا النوع من العقود يمكن االتفاق عىل أجرة ثابتة – 
ال تخضع لتغيرات حسب مؤشر السايبور، كذلك يمكن 

االتفاق عىل دفعة إيجارية مقدمة.

عقد بيع  111
مرابحة 

بتهميش 
الصك- 
شركات

يشتري العميل من 
الشركة أرضًا أو وحدة 
عقارية مقابل أقساط 

مجدولة مضافًا إليها ربح 
المرابحة، ويرهن العميل 

األرض أو الوحدة العقارية 
وغلتها لصالح للشركة 

وفق أحكام الرهن 
العقاري المسجل.

تنتقل الملكية للعميل 
عند اإلفراغ ولكن يتم 
رهن الصك للشركة.

يحق للعميل المطالبة بالسداد – 
المبكر بعد مرور سنتين من 

العقد بموجب اتفاقية مستقلة 
يقوم فيها العميل بسداد المبلغ 

المطلوب عىل النحو الذي يتم 
تحديده من قبل الشركة ووفق 

اآللية المشار إليها يف ملحق 
بيانات التمويل المرفق للعقد.

ينتهي عقد المرابحة بالسداد – 
المبكر من قبل العميل وقيام 

الشركة بفك رهن األرض أو 
الوحدة العقارية.

يدفع العميل ثمن شراء العين وفقًا لجدول سداد – 
إضافة إىل ربح المرابحة.

*يف هذا النوع من العقود يمكن االتفاق عىل دفعة – 
إيجارية مقدمة.

عقد إجارة  112
مع الوعد 

بالهبة- أجرة 
ثابتة- أفراد

يستأجر العميل وحدة 
عقارية مقابل أجرة ثابتة

تعد الشركة العميل 
بنقل ملكية األصل 

المؤجر يف نهاية 
المدة إىل العميل 
عىل سبيل الهبة 

وذلك بتوقيع شهادة 
تسجيل الملكية وبعد 

سداد كافة المبالغ 
المستحقة بموجب 

العقد.

يحق للعميل يف أي وقت المطالبة – 
بالتملك المبكر للوحدة العقارية 

خالل مدة ال تقل عن عشرة 
أيام قبل حلول تاريخ سداد 

دفعة االيجار من خالل سداد 
الدفعات اإليجارية المستحقة 

وغير المدفوعة والمبلغ المتبقي 
من مبلغ التمويل وتكلفة إعادة 

االستثمار.

ينتهي عقد اإليجار بالتملك المبكر – 
من قبل العميل

يلتزم العميل بسداد دفعات ايجارية للشركة بشكل منتظم 
وفقًا لجدول سداد.

عقد إجارة مع  113
الوعد بالهبة – 
أجرة متغيرة- 

أفراد

يستأجر العميل وحدة 
عقارية مقابل أجرة 

متغيرة

تعد الشركة العميل 
بنقل ملكية األصل 

المؤجر يف نهاية 
المدة إىل العميل 
عىل سبيل الهبة 

وذلك بتوقيع شهادة 
تسجيل الملكية وبعد 

سداد كافة المبالغ 
المستحقة بموجب 

العقد.

يحق للعميل يف أي وقت المطالبة – 
بالتملك المبكر للوحدة العقارية 

خالل مدة ال تقل عن عشرة 
أيام قبل حلول تاريخ سداد 

دفعة االيجار من خالل سداد 
الدفعات اإليجارية المستحقة 

وغير المدفوعة والمبلغ المتبقي 
من مبلغ التمويل وتكلفة إعادة 

االستثمار.

ينتهي عقد اإليجار بالتملك المبكر – 
من قبل العميل

يلتزم العميل بسداد دفعات ايجارية للشركة بشكل منتظم 
وفقًا لجدول سداد.
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عقد التضامن-  114
إجارة مع 

الوعد بالهبة

يستأجر العميل وحدة 
عقارية مقابل أجرة ثابتة 

أو متغيرة

تعد الشركة العميل 
بنقل ملكية األصل 

المؤجر يف نهاية 
المدة إىل العميل 
عىل سبيل الهبة 

وذلك بتوقيع شهادة 
تسجيل الملكية وبعد 

سداد كافة المبالغ 
المستحقة بموجب 

العقد.

يحق للعميل يف أي وقت المطالبة – 
بالتملك المبكر للوحدة العقارية 

خالل مدة ال تقل عن عشرة 
أيام قبل حلول تاريخ سداد 

دفعة اإليجار من خالل سداد 
الدفعات اإليجارية المستحقة 

وغير المدفوعة والمبلغ المتبقي 
من مبلغ التمويل وتكلفة إعادة 

االستثمار.

ينتهي عقد اإليجار بالتملك المبكر – 
من قبل العميل

يلتزم العميل بسداد دفعات ايجارية للشركة بشكل 
منتظم وفقًا لجدول سداد ويكون المستأجرون مجتمعين 
أو منفردين مسؤولين بالتضامن عن سداد إجمالي المبالغ 

المستحقة بموجب العقد

باستثناء عقد بيع منتجات اإلجارة والذي يسبق عميلة التمويل حيث يحق للشركة فسخه خالل )30( يومًا من تاريخ إبرامه، يحق للشركة فسخ العقد 
يف عقود األفراد يف الحاالت التالية:

إذا تعثر العميل يف وفاء القسط الشهري بعد استنفاذ الطرق المتاحة للشركة يف التعامل مع التعثر يف السداد وفرض الغرامة المنصوص  11
عليها يف العقد.

إذا تعذر عىل الشركة تحصيل أقساط دفعة إيجارية وفقًا ألحكام هذا العقد ألي سبب من األسباب. 12

إذا أشهر العميل إفالسه أو إعساره أو وضعت أعماله تحت التصفية. 13

إذا خالف العميل أو لم يلتزم أو تأخر يف تنفيذ أي التزام من التزاماته وتعهداته المترتبة عليه بموجب العقد. 14

إذا تبين يف أي وقت عدم صحة البيانات أو المستندات التي قدمها العميل للشركة إذا كان ذلك مؤثرًا عىل االلتزام بالعقد. 15

إذا لم يلتزم بسداد أي قسط مستحق للشركة أو رسوم أو ضرائب بموجب أحكام هذا العقد 16

 إذا رغب العميل بفسخ العقد ليحل محله مستأجر آخر ووافقت الشركة عىل ذلك. 17

 إذا أصبح العميل أو أي طرف ضامن يف أي وقت متعثرًا يف سداد التزاماته المالية أو يف القيام بأي التزام آخر يجب عليه القيام به، إذا كان هذا  18
االلتزام مذكورًا يف أي اتفاق آخر يكون أي من العميل أو أي طرف ضامن طرفا فيه أو موقعًا عليه، بما يف ذلك اتفاقيات الحصول عىل تسهيالت 

بنكية أو تمويالت شخصية سواء من الشركة أو من أي منشأة مالية أخرى.

كذلك، يحق للشركة فسخ العقد يف عقود الشركات وأصحاب المالءة المالية يف الحاالت ذاتها المبينة أعاله إضافة إىل الحاالت التالية:

إذا تخلف العميل أو أي طرف ضامن عن التنفيذ الواجب ألي التزام مالي منصوص عليه يف العقد أو يف مستندات الضمان التي يكون كل واحد  11
منهم طرفًا فيها.

إذا كان هنالك تغيير جوهري يف الوضع المالي للعميل أو ألي طرف ضامن بما قد يؤثر عىل قدرة أي منهما بتنفيذ أي من االلتزامات المنصوص  12
عليها يف العقد أو يف مستندات الضمان التي يكون كل واحد منهم طرفًا فيها.

إذا أصبح العميل و/أو أي طرف ضامن معسرًا و/أو إذا قام بتنازل عام لمصلحة دائنيه و/أو أجرى مصالحة معهم و/أو إذا صدر عن محكمة  13
إعالن إفالسه و/أو إذا اتخذت إجراءات لحله و/أو تصفيته و/أو إذا تم تعيين حارس قضائي و/أو وصي و/أو ما شابه ذلك عىل العميل و/أو 

أي طرف ضامن و/أو عىل أي من ممتلكاته.

إذا أصبح يف أي وقت من األوقات محظورًا عىل العميل نظامًا أن يجعل أي مبلغ مستحق الدفع إىل الشركة بموجب العقد متأخر السداد، أو  14
يجعله تموياًل متأخر السداد، أو أن يسمح ببقائه متأخر السداد.

مخالفة العميل اللتزاماته فيما يخص بند األعباء االئتمانية، وبندي الضمانات والتعهدات يف العقد. 15

وتطلب العقود من العميل أن يقدم للشركة ضمانات للسداد مثل إصدار سند ألمر مستحق الوفاء لدى اإلطالع بقيمة عادة ما تغطي كامل مستحقات 
الشهري  القسط  قيمة  الشركة بخصم  تفويض  األجرة مع  الشركة ورهنه مقابل  بنكي تحدده  إىل حساب  الشهري  العميل مرتبه  الشركة، وتحويل 
وقيده لحساب الشركة، باإلضافة إىل ضمانات أخرى خاصة بالشركات وأصحاب المالءة المالية ككفاالت من الشركة األم، والتنازل عن إيجارات عدد من 

العقارات لصالح الشركة وغيرها من الضمانات.

كذلك، تتطلب عقود الشركات وأصحاب المالءة المالية تقديم تعهدات مالية من جانب العميل تختلف حسب حالة العميل بعد الموافقة االئتمانية، 
وتتطلب تعهدات خاصة من أصحاب المالءة المالية من تاريخ توقيع العقد وحتى سداد كافة األقساط، منها عىل سبيل المثال ما يلي:

تزويد الشركة من حين آلخر بناء عىل طلبها أيًا من المعلومات بشأن أعمال العميل ووضعه المالي. 11

تعهد العميل بتزويد الشركة بكشوف الحساب كل ست أشهر يف نهاية شهر )6 ميالدي وشهر12 ميالدي سنويًا(. 12

تعهد العميل بأخذ الموافقة الخطية المسبقة من الشركة يف حالة أخذ أي تسهيالت جديدة من أي بنك أو شركة تمويل. 13

االلتزام باألنظمة السارية يف المملكة التي يمكن أن يؤثر عدم االلتزام بها تأثيرًا سلبيًا عىل العميل أو عىل عملياته أو عىل قدرته عىل الوفاء  14
بالتزاماته المالية المنصوص عليها يف العقد.
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إخطار الشركة عىل الفور بحدوث أية حالة من حاالت حلول األقساط اآلجلة. 15

يتحمل العميل ما يفرض عىل الوحدة العقارية أو التمويل من رسوم أو ضرائب أو أي رسوم تفرض لتسجيل العقود وتوثيقها بحسب ما تقرره األنظمة 
المعمول بها يف المملكة العربية السعودية، كما يلتزم بإشعار الشركة يف حال خضوعه أو تسجيله ألي رسوم أو ضرائب بحسب ما تقرره األنظمة 
المعمول بها يف المملكة العربية السعودية، وتخضع عقود العمالء ألنظمة المملكة العربية السعودية، وفي حالة حدوث نزاع بين الطرفين حول تفسير 
بالفصل يف  المختصة  المحكمة  اللجوء إىل  الودية، فإن تعذر ذلك )فيتم حله عن طريق  بالطرق  بند من بنودها يتم حله  أو أي  العقود  أو تنفيذ هذه 
المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري وفقًا للمادة )13( من نظام التمويل العقاري، عىل أن يكون التقاضي أمام المحكمة المختصة يف مدينة 

الرياض(.

ملخص اتفاقيات التمويل العقاري مع عمالء الشركة الرئيسيين 12151112
الجدول )186(: ملخص اتفاقيات التمويل العقاري مع عمالء الشركة الرئيسيين كما يف 2019/07/31م

رقم العقد الخاص 
بالعميل *

وصف موجزالعقد أو العقود
أصل القيمة 

التمويلية

المتبقي من أصل 
التمويل كما يف 

07/31

المتبقي من 
أصل التمويل 

مع األرباح 
المستحقة كما 

يف 07/31

المدة والتجديد

401010008439

شركة تأجير معدات

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2017/03/23م لتمويل 

إجارة ألرض بمدينة الرياض

 89,000,000
ريال

80,455,021 78,090,909 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2017/03/23م وتنتهي 

يف 2023/03/23م.

401010008958

شركة تطوير عقارية

عقد مرابحة 
وأربعة عقود 

تمويل عقاري 
إيجار

عقد مرابحة بتاريخ – 
2018/06/11م يتعلق 
بتمويل شراء لعدد من 

األراضي يف مدينة الرياض 
)"العقد المرابحة"(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2016/11/06م يتعلق 
بتمويل إجارة لعدد من 

األراضي يف مدينة الرياض 
)"العقد األول"(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2016/11/20م يتعلق 
بتمويل إجارة لعدد من 

األراضي يف مدينة الرياض 
)"العقد الثاني"(.

عقد إيجاربتاريخ – 
2017/08/06م يتعلق 
بتمويل إجارة لعدد من 

األراضي يف مدينة الرياض 
)"العقد الثالث"(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/02/22م يتعلق 
بتمويل إجارة لعدد من 

األراضي يف مدينة الرياض 
)"العقد الرابع"(.

 70,097,943
ريال

73,013,490 70,097,943 ريال
ريال

مدة عقد المرابحة – 
تبدأ من تاريخ 

2018/06/11م وتنتهي 
يف 2024/06/24م.

مدة العقد األول – 
تبدأ من تاريخ 06 

/2016/11م وتنتهي يف 
2020/01/30م.

مدة العقد الثاني – 
تبدأ من تاريخ 

2016/11/20م وتنتهي 
يف 2020/02/13م.

مدة العقد الثالث – 
تبدأ من تاريخ 

2017/08/06م وتنتهي 
يف 2020/10/25م.

مدة العقد الرابع تبدأ من – 
تاريخ 2018/02/22م 

وتنتهي يف 
2021/03/10م.

401010008873

مؤسسة مقاوالت عامة

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجاربتاريخ – 
2015/12/21م يتعلق 
بتمويل إجارة لعدد من 

األراضي بمدينة مكة 
المكرمة.

 75,000,000
ريال

78,464,192 68,832,407 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2015/12/21م وتنتهي 

يف 2020/08/10م.

401010011453

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2017/12/14م يتعلق 
بتمويل إجاره لعدد من 

الفلل يف مدينة جدة.

 80,000,000
ريال

61,209,167 60,093,726ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2017/12/14م وتنتهي 

يف 2020/09/13م.
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رقم العقد الخاص 
بالعميل *

وصف موجزالعقد أو العقود
أصل القيمة 

التمويلية

المتبقي من أصل 
التمويل كما يف 

07/31

المتبقي من 
أصل التمويل 

مع األرباح 
المستحقة كما 

يف 07/31

المدة والتجديد

401010011255

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

ثالثة عقود 
تمويل عقاري 

إيجار

عقد ايجار بتاريخ – 
2016/02/02م يتعلق 

بتمويل لالستثمار يف 
األصول المدرة للدخل 

عقد إيجار بتاريخ 
2016/5/12م يتعلق 

بتمويل إجارة لمبنى 
مستودع يف مدينة الرياض 

)"العقد الثاني"(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2017/06/13م يتعلق 
بتمويل إجارة ألرض يف 
مدينة الرياض )"العقد 

الثالث"(.

 85,000,000
ريال

46,642,277 46,292,709 ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
2016/02/02م وتنتهي 

يف 2021/01/24م

مدة العقد الثاني تبدأ من – 
2016/05/12م وتنتهي 

يف 2021/05/03م.

مدة العقد الثالث تبدأ من – 
2017/06/13م وتنتهي 

يف 2022/05/30م.

401010012881

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/10/28م لتمويل 

مباني يف مدينة جدة

 60,000,000
ريال

57,968,516 57,033,150 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2018/10/28م وتنتهي 

يف 2025/10/22م

401010008637

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد استصناع 
وعقد إجارة 

موصوفة بالذمة.

عقد استصناع بتاريخ – 
2015/05/26م لتمويل 

استصناع وحدة عقارية يف 
مدينة الدمام.

عقد إجارة موصوفة بالذمة – 
بتاريخ 2015/05/27م 

لتمويل إجارة وحدات 
عقارية موصوفة بالذمة 
يف مدينة الدمام بتاريخ 

2016/04/10م.

 70,000,000
ريال

47,090,791 45,854,572ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
تاريخ 2015/05/26م 

وتنتهي يف 
2023/02/21م.

مدة العقد الثاني – 
تبدأ من تاريخ 

2015/05/27م وتنتهي 
يف 2023/02/21م.

401010010599

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2016/11/23م لتمويل 

إجارة لعدد من العمائر 
والشقق بمدينة جدة.

 74,585,000
ريال

51,527,562 50,655,852ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2016/11/23م وتنتهي 

يف 2021/11/03م.

401010010162

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2016/05/30م لتمويل 

إجارة لمبنى سكني ومبنى 
تجاري يف مدينة مكة 

المكرمة.

 60,000,000
ريال

58,088,397 51,931,302ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2016/05/30م وتنتهي 

يف 2021/02/28م.

401010008095

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

ثالثة عقود 
تمويل عقاري 

إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2014/12/18م لتمويل 

اجارة لمبنى تجاري يف 
مدينة الرياض )"العقد 

األول"(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2015/08/17م لتمويل 

إجارة ألرض يف مدينة 
الرياض )"العقد الثاني"(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2016/01/06م لتمويل 

إجارة لمبنى وأرض تجارية 
)"العقد الثالث"(.

 99,000,000
ريال

37,200,223 36,876,740 ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
تاريخ 2014/12/18م 

وتنتهي يف 
2019/12/15م.

مدة العقد الثاني – 
تبدأ من تاريخ 

2015/08/17م وتنتهي 
يف 2020/08/09م.

مدة العقد الثالث – 
تبدأ من تاريخ 

2016/01/06م وتنتهي 
يف 2020/12/29م.

401010005016

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2016/01/13م لتمويل 

إجارة ألرضين يف مدينة 
جدة

 46,800,000
ريال

48,209,854 40,513,260 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2016/01/13م وتنتهي 

2020/12/22م.
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رقم العقد الخاص 
بالعميل *

وصف موجزالعقد أو العقود
أصل القيمة 

التمويلية

المتبقي من أصل 
التمويل كما يف 

07/31

المتبقي من 
أصل التمويل 

مع األرباح 
المستحقة كما 

يف 07/31

المدة والتجديد

401010006543

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقدي مرابحة 
وعقد إيجار

عقد مرابحة بتاريخ – 
2014/06/25م لتمويل 

شراء عدد من العمائر 
السكنية بمدينة الرياض 

)"العقد األول "(.

عقد مرابحة بتاريخ – 
2016/06/28م لتمويل 

شراء عمارتين تجاريتين 
يف مدينة الرياض )"العقد 

الثاني "(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2017/12/12م لتمويل 

إجارة لعدد من األراضي 
يف مدينة الرياض )"العقد 

الثالث "(.

 55,000,000
ريال

35,370,994 35,225,211 ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
تاريخ 2014/06/25م 

وتنتهي 2019/06/23م.

مدة العقد الثاني – 
تبدأ من تاريخ 

2016/06/28م وتنتهي 
يف 2020/06/23م.

مدة العقد الثالث – 
تبدأ من تاريخ 

2017/12/12م وتنتهي 
يف 2024/12/05م.

401010010285

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد إجارة 
موصوفة بالذمة

عقد إجارة موصوفة بالذمة – 
بتاريخ 2016/07/10م 

لتمويل إجارة لبناء وتأجير 
وحدة عقارية يف مدينة 

مكة المكرمة.

 40,000,000
ريال

34,422,839 33,085,356 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2016/07/10م وتنتهي 

يف 2023/06/15م.

401010010797

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2017/02/02م لتمويل 

إجارة لعدد من األراضي 
بمدينة الخبر.

 57,127,517
ريال

36,950,163 35,008,358 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2017/02/02م وتنتهي 

يف 2023/01/24م.

401010007421

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

ثالثة عقود 
تمويل عقاري 

إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2014/8/31م لتمويل 
إجارة لعدد من الشقق 
يف مدينة جدة )"العقد 

األول"(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2015/03/01م لتمويل 

إجارة ألرض يف مدينة جدة 
)"العقد الثاني"(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2016/06/26م لتمويل 
إجارة مبنى سكني تجاري 

يف مدينة جدة )"العقد 
الثالث"(.

 37,000,000
ريال

38,307,854 33,036,149 ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
تاريخ 2014/08/31م 

وتنتهي يف 
2019/06/25م.

مدة العقد الثاني – 
تبدأ من تاريخ 

2015/03/10م وتنتهي 
يف 2020/03/02م.

مدة العقد الثالث – 
تبدأ من تاريخ 

2016/06/26م وتنتهي 
يف 2021/06/19م.

401010012584

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إجار بتاريخ – 
2018/09/12م يتعلق 
بتمويل إجارة لعدد من 
المباني بمدينة الرياض 

وجيزان

 36,000,000
ريال

30,453,826 29,659,658ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2018/09/12م وتنتهي 

يف 2023/08/06م.

401010013769

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد إجارة 
موصوفة بالذمة

عقد إجارة موصوفة بالذمة – 
بتاريخ 2019/03/04م 
يتعلق بتمويل فندق يف 

مدينة جدة

 40,000,000
ريال

30,482,714 30,000,000 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2019/03/04م وتنتهي 

يف 2026/02/22م.

401010011514

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة لشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2017/10/31م لتمويل 

إجارة لعدد من األراضي 
بمدينة مكة المكرمة.

 35,000,000
ريال

26,649,148 26,146,583 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من – 
2017/10/31م وتنتهي 

يف 2022/10/16م.

401010009867

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2016/03/03م لتمويل 

إجارة لعدد من المباني 
التجارية يف مدينة مكة 

المكرمة.

 35,000,000
ريال

29,689,752 28,906,895 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من – 
2017/10/31م وتنتهي 

يف 2022/10/16م.
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رقم العقد الخاص 
بالعميل *

وصف موجزالعقد أو العقود
أصل القيمة 

التمويلية

المتبقي من أصل 
التمويل كما يف 

07/31

المتبقي من 
أصل التمويل 

مع األرباح 
المستحقة كما 

يف 07/31

المدة والتجديد

401010013233

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/12/27م لتمويل 

إجارة مبنى تجاري يف 
مدينة جدة.

 28,000,000
ريال

14,820,796 14,666,190 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من – 
2018/12/27م وتنتهي 

يف 2025/12/04م.

401010008057

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

ثالثة عقود 
تمويل عقاري 

إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2014/12/18م لتمويل 

ايجار ورشة يف مدينة 
الرياض )"العقد األول"(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2015/07/09م لتمويل 

إيجارة أرض يف مدينة 
الرياض )"العقد الثاني"(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/07/11م لتمويل 

إيجارة مستودعات )"العقد 
الثالث"(.

 65,000,000
ريال

20,776,278 20,723,482ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
تاريخ 2014/12/18م 

وتنتهي يف 
2019/12/09م.

مدة العقد الثاني – 
تبدأ من تاريخ 

2015/07/09م وتنتهي 
يف 2020/07/07م.

مدة العقد الثالث – 
تبدأ من تاريخ 

2018/07/11م وتنتهي 
يف 2023/07/04م.

401010012126

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة لشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/05/21م لتمويل 
إجارة عدد من األراضي يف 

مدينة الرياض.

 26,790,000
ريال

26,583,826 26,286,684 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2018/05/21م وتنتهي 

يف 2025/05/15م.

401010011422

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2017/08/29م يتعلق 

بتمويل إجارة ألرض تجارية 
يف مدينة الرياض.

 25,000,000
ريال

26,568,198 25,000,000 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2017/01/29م وتنتهي 

يف 2023/08/21م.

401010012775

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/09/26م يتعلق 

بتمويل وحدة عقارية 
موصوفة بالذمة بمدينة 

جدة

 50,000,000
ريال

25,250,216 25,000,000 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2018/09/26م وتنتهي 

يف 2026/03/15م.

 401010014166
أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2019/04/21م يتعلق 

بعقار بمدينةجدة.

 63,000,000
ريال

63,138,702 63,000,000 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2019/04/21م وتنتهي 

يف 2026/04/21م.

401010010414

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقدي تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2016/08/04م يتعلق 
بتمويل إجارة لمستودع 

يف مدينة جدة )"العقد 
األول"(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/01/04م يتعلق 

بتمويل إجارة لمستودع يف 
مدينة جدة )العقد الثاني"(.

 44,250,000
ريال

23,089,373 22,303,338 ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
تاريخ 2016/08/04م 

وتنتهي يف 
2021/07/28م.

مدة العقد الثاني – 
تبدأ من تاريخ 

2018/01/04م وتنتهي 
يف 2022/12/28م.

401010011729

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقدي تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/01/11م يتعلق 
بتمويل إجارة ألرض يف 

المدينة المنورة.

عقد إيجار بتاريخ – 
2019/02/27م يتعلق 
بتمويل إجارة ألرض يف 

المدينة المنورة.

 45,800,000
ريال

21,369,842 21,285,417 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2018/01/11م وتنتهي 

يف 2023/12/31م

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2019/02/27م وتنتهي 

يف 2023/08/14م.

401010010742

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2017/01/29م يتعلق 

بتمويل إجارة لمبنى تجاري 
يف مدينة الخبر وعدد من 
الفلل السكنية يف مدينة 

الرياض.

 25,000,000
ريال

22,863,641 21,780,199 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2017/01/29م وتنتهي 

يف 2024/01/11م.
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رقم العقد الخاص 
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وصف موجزالعقد أو العقود
أصل القيمة 
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المستحقة كما 

يف 07/31

المدة والتجديد

401010013882

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقدي تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2019/03/02م لتمويل 

ايجار مبنى فندقي يف 
مدينة جدة )"العقد 

األول"(.

عقد إيجار وحدة عقارية – 
موصوفة بالذمة بتاريخ 

2019/03/02م لتمويل 
إيجارة مبنى فندقي 

يف مدينة جدة )"العقد 
الثاني"(.

 25,500,000
ريال

21,602,852 21,014,026 ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
تاريخ 2019/03/02م 

وتنتهي يف 2026/03/08م

مدة العقد الثاني تبدأ من – 
تاريخ 2019/03/02م 

وتنتهي يف 2026/03/08م

401010013226

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/12/13م يتعلق 
بتمويل مبنى تجاري يف 

مدينة جدة.

 20,000,000
ريال

20,977,714 20,000,000 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2018/12/13م وتنتهي 

يف 2025/12/14م.

401010013707

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار وحدة عقارية – 
موصوفة بالذمة بتاريخ 
2019/03/04م يتعلق 

بتمويل إنشاء قاعة 
لالحتفاالت يف مدينة جدة.

 40,000,000
ريال

40,416,485 40,000,000 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2019/03/04م وتنتهي 

يف 2026/02/17م.

401010013684

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

وعقد إجارة أرض

عقد إيجار بتاريخ – 
2019/01/08م لتمويل 

ايجار مبنى سكني يف 
مدينة الرياض )"العقد 

األول"(.

عقد إجارة أرض بتاريخ – 
2019/01/08م لتمويل 

إيجارة مبنى فندقي يف 
مدينة الرياض )"العقد 

الثاني"(.

 19,700,000
ريال

19,254,152 18,976,067 ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
تاريخ 2019/01/08م 

وتنتهي يف 2023/12/31م

مدة العقد الثاني تبدأ من – 
تاريخ 2019/02/26م 

وتنتهي يف 2026/02/17م

401010006109

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2013/09/29م لتمويل 
إجارة عدد من المباني يف 

مدينة جدة.

 52,792,440
ريال

20,090,220 19,581,495 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2013/09/29م وتنتهي 

يف 2020/09/27م.

401010010568

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2016/11/22م يتعلق 
بتمويل إجارة لعدد من 

األراضي يف مدينة الرياض.

 25,000,000
ريال

18,355,649 18,189,790 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2016/11/22م وتنتهي 

يف 2023/05/29م.

 402010004085

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/02/22م يتعلق 

بتمويل إجارة عمارة 
تجارية بمدينة جدة

 19,125,000
ريال

19,866,355 19,125,000 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2018/02/22م وتنتهي 

يف 2025/02/23م.

401010011989

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد إجارة بتاريخ – عقد إجارة أرض
2018/04/12م يتعلق 

بإجارة أرض بمدينة الرياض

 20,000,000
ريال

18,365,273 17,924,833 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2018/04/12م وتنتهي 

يف 2025/04/01م.

401010008521

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقدي تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2015/04/22م يتعلق 
بتمويل إجارة لعدد من 

األراضي يف مدينة الرياض 
)"العقد األول"(.

عقد إيجار بتاريخ – 
2016/05/18م يتعلق 
بتمويل إجارة لعدد من 
الفلل السكنية بمدينة 

الرياض )"العقد الثاني"(.

 24,000,000
ريال

18,501,034 17,720,382 ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
تاريخ 2015/04/22م 

وتنتهي يف 
2020/04/16م.

مدة العقد الثاني – 
تبدأ من تاريخ 

2016/05/18م وتنتهي 
يف 2021/05/05م.
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401010013202

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/12/09م يتعلق 

بتمويل إجارة مبنى تجاري 
وأرضي يف مدينتي مكة 

وجدة.

 17,600,000
ريال

16,311,434 16,184,309 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2018/12/09م وتنتهي 

يف 2023/12/03م.

401010013196

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/12/11م يتعلق 
بتمويل إجارة أرضي يف 

مدينة الرياض.

 18,000,000
ريال

16,720,701 16,590,083 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2018/12/11م وتنتهي 

يف 2023/12/03م.

401010014302

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2017/12/12م يتعلق 

بتمويل إجارة للمراكز 
الطبية يف مدينة الرياض

 49,000,000
ريال

46,808,792 47,071,429 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2017/12/12م وتنتهي 

يف 2024/11/28م.

401010007452

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد إيجارة أرض بتاريخ – عقد إجارة أرض
2014/07/10م يتعلق 
بتمويل إيجارة ألرض يف 

المدينة المنورة.

 35,000,000
ريال

14,496,622 14,334,665 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2014/07/10م وتنتهي 

يف 2019/07/02م.

401010011217

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجارة بتاريخ – 
2017/06/01م يتعلق 
بتمويل إيجارة لعدد من 

المباني بمدينة الرياض

 20,000,000
ريال

14,176,584 14,630,746 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2017/06/01م وتنتهي 

يف 2023/05/22م.

401010008156

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2014/12/28م يتعلق 
بتمويل إجارة لمبنى يف 

مدينة مكة المكرمة.

 35,900,000
ريال

14,774,893 14,665,365 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2014/12/28م وتنتهي 

يف 2019/12/22م.

401010007094

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2014/04/30م يتعلق 

بتمويل إجارة لمبنى شقق 
فندقية مفروشة يف مدينة 

الخبر.

 17,186,918
ريال

16,219,652 15,472,555 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2014/04/30م وتنتهي 

يف 2019/04/28م.

401010012874

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة االشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/10/22م يتعلق 

بتمويل إجارة محمع 
تجاري /سكني يف مدينة 

الرياض.

 15,000,000
ريال

14,556,069 14,234,641 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2018/10/22م وتنتهي 

يف 2025/10/07م.

401010012782

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/09/24م يتعلق 

بتمويل إجارة أرض يف 
مدينة جيزان

 14,910,000
ريال

15,199,942 14,910,000 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2018/09/24م وتنتهي 

يف 2023/09/17م.

401010014326

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقد تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2019/05/13م يتعلق 

بتمويل إجارة أرض يف 
مدينة الرياض

 20,000,000
ريال

20,475,000 20,000,000 ريال
ريال

مدة العقد تبدأ من تاريخ – 
2019/05/13م وتنتهي 

يف 2026/05/03م

401010011705

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

عقدي تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/01/02م يتعلق 

بتمويل إجارة أرض يف 
مدينة جدة "العقد األول".

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/06/10م يتعلق 

بتمويل إجارة أرض يف 
مدينة جدة "العقد الثاني".

 16,500,000
ريال

13,125,040 13,192,889 ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
تاريخ 2018/01/02م 

وتنتهي يف 
2022/12/26م.

مدة العقد الثاني – 
تبدأ من تاريخ 

2018/06/10م وتنتهي 
يف 2025/05/15م.
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401010010988

شركة خدمات عالجية

عقدي تمويل 
عقاري إيجار

عقد إيجار بتاريخ – 
2017/03/23م يتعلق 
بتمويل إجارة يف مدينة 

جدة "العقد األول".

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/10/30م يتعلق 
بتمويل إجارة يف مدينة 

جدة "العقد الثاني".

 15,000,000
ريال

13,638,138 12,788,040 ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
تاريخ 2017/03/23م 

وتنتهي يف 2023/03/06م 
مدة العقد الثاني تبدأ من 

تاريخ 2018/10/30م 
وتنتهي يف 2024/10/30م

401010011538

أصحاب المالءة المالية

)عميل من فئة الشركات(

ثالثة عقود 
تمويل عقاري 

ايجار

عقد ايجار بتاريخ – 
2017/11/09م يتعلق 
بتمويل ارض يف مدينة 

الرياض "العقد األول"

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/08/16م يتعلق 
بتمويل ارض يف مدينة 

الرياض "العقد الثاني"

عقد إيجار بتاريخ – 
2018/11/28م يتعلق 
بتمويل ارض يف مدينة 

الرياض "العقد الثاني"

 18,700,000
ريال

17,584,647 17,393,318 ريال
ريال

مدة العقد األول تبدأ من – 
تاريخ 2017/11/09م 

وتنتهي يف 
2021/11/02م.

مدة العقد الثاني – 
تبدأ من تاريخ 

2018/08/16م وتنتهي 
يف 2023/08/06م.

مدة العقد الثالث – 
تبدأ من تاريخ 

2018/11/28م وتنتهي 
يف 2022/11/21م.

*لم يتم اإلفصاح عن أسماء العمالء بسبب سرية المعلومات المالية للعمالء كما هو يف إتفاقيات التمويل وأنظمة ولوائح مؤسسة النقد، وإن محدودية نظام تقنية المعلومات يف شركة تلزم تصنيف عمالء 
أصحاب المالءة المالية يف فئة الشركات.

اتفاقيات بيع المحافظ التمويلية 121512
الجدول )187(: ملخص اتفاقيات بيع المحافظ التمويلية

المدة والتجديدالقيمةوصف موجزاألطرافاسم االتفاقية

االتفاقية العامة لشراء 
عقارات مؤجرة مع الوعد 

بالتمليك

الشركة )بصفتها 
البائع( والبنك 

السعودي 
لالستثمار )بصفته 

المشتري(

أبرمت الشركة هذه االتفاقية العامة بتاريخ – 
2016/5/17م لشراء مجموعة عقارات مملوكة للشركة 
ومؤجرة وفق عقود تأجير منتهي بالتمليك مع مجموعة 

من عمالء الشركة، بحيث يقوم المشتري بموجبها 
بتحصيل اإليجارات من عمالء الشركة.

إىل جانب هذه االتفاقية العامة وكجزء من الصفقة ذاتها، – 
أبرمت الشركة بتاريخ 2016/5/18م اتفاقية وكالة 

تقوم بموجبها بتحصيل اإليجارات واستالمها وتسليمها 
للمشتري إضافة إىل إدارة العقار وصيانته.

بتاريخ 2016/6/6م أبرمت الشركة عقد بيع عقار يحدد – 
)14( عقارًا يتم بيعه عىل المشتري بموجب االتفاقية 

العامة المشار إليها أعاله ويضيف بعض الشروط.

 –.)non recourse( العقد بحق عدم رجوع

قيمة بيع األربعة عشر )14( 
عقارًا المحددة يف عقد بيع 

العقار هي )10,644,372( 
ريال سعودي.

سنة من تاريخ التوقيع، 
قابلة للتجديد ما لم يخطر 

أي طرف اآلخر برغبته 
بعدم التجديد بناء عىل 

إخطار مدته )30( يومًا.

الشركة )بصفتها اتفاقية شراء محفظة
البائع( والشركة 

السعودية 
إلعادة التمويل 

العقاري )بصفتها 
المشتري(

أبرمت الشركة اتفاقية شراء محفظة بتاريخ – 
2018/5/10م لشراء عقارات مملوكة من الشركة 

ومؤجرة عىل عمالءها باإلضافة إىل الحقوق الناشئة عن 
عقود اإلجارة المتعلقة بهذه العقارات.

يف التاريخ نفسه أبرمت الشركة اتفاقية خدمات تقوم – 
بموجبها بالعمل كوكيل شرعي عن المشتري فيما يخص 

أعمال اإلدارة المتعلقة بعقارات المحفظة المشتراة 
والعقود المتعلقة بها، كما أبرمت اتفاقية شراء أرض 
نصت عىل بنود إتمام بيع عقارات المحفظة التي تم 

تحديدها.

 –.)non recourse( العقد بحق عدم رجوع

قيمة بيع عقارات المحفظة 
كما هو منصوص عليه يف 

اتفاقية شراء المحفظة 
)104,650,708( ريال 

سعودي

االتفاقية ال تحدد مدة وال 
آلية للتجديد
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المدة والتجديدالقيمةوصف موجزاألطرافاسم االتفاقية

الشركة )بصفتها اتفاقية شراء محفظة
البائع( والشركة 

السعودية 
إلعادة التمويل 

العقاري )بصفتها 
المشتري(

أبرمت الشركة اتفاقية شراء محفظة بتاريخ – 
2019/03/06م لشراء عقارات مملوكة من الشركة 

ومؤجرة عىل عمالءها باإلضافة إىل الحقوق الناشئة عن 
عقود اإلجارة المتعلقة بهذه العقارات.

يف التاريخ نفسه أبرمت الشركة اتفاقية خدمات تقوم – 
بموجبها بالعمل كوكيل شرعي عن المشتري فيما يخص 

أعمال اإلدارة المتعلقة بعقارات المحفظة المشتراة 
والعقود المتعلقة بها، كما أبرمت اتفاقية شراء أرض 
نصت عىل بنود إتمام بيع عقارات المحفظة التي تم 

تحديدها.

 –.)non recourse( العقد بحق عدم رجوع

قيمة بيع عقارات المحفظة 
كما هو منصوص عليه يف 

اتفاقية شراء المحفظة 
)120,638,477( ريال 

سعودي

االتفاقية ال تحدد مدة وال 
آلية للتجديد

المصدر: الشركة.

االتفاقية العامة لشراء عقارات مؤجرة مع الوعد بالتمليك مع البنك السعودي لالستثمارأ- 

أبرمت الشركة مجموعة مستندات تشكل معًا اتفاقية واحدة لشراء عقارات مؤجرة مع الوعد بالتمليك وهي كما يلي: )أ( االتفاقية العامة لشراء عقارات 
2016/5/17م تحدد شروط وأحكام عملية بيع عقارات مملوكة للشركة ومؤجرة عىل عمالءها وفق عقود إيجار  بالتمليك بتاريخ  الوعد  مؤجرة مع 
منتهية بالتمليك وكل ما يرتبط بها من حقوق تعاقدية للبنك السعودي لالستثمار، )ب( اتفاقية وكالة بتاريخ 2016/5/18م تقوم الشركة بموجبها 
بتحصيل اإليجارات واستالمها وتسليمها للمشتري إضافة إىل إدارة العقار وصيانته، )ج( عقد بيع عقار بتاريخ 2016/6/6م والذي حدد كامل العقارات 
المباعة وعددها أربعة عشر )14( وأرقام الصكوك لكل عقار، وأسماء المستأجرين وأرقام عقودهم، وحدد ثمن بيع كل من هذه العقارات عىل المشتري، 

بحيث يكون إجمالي ثمن البيع 10,644,372 ريال سعودي.

تسري هذه االتفاقية لمدة سنة من تاريخ التوقيع، قابلة للتجديد ما لم يخطر أي طرف اآلخر برغبته بعدم التجديد بناء عىل إخطار مدته )30( يومًا. 
للمشتري خيار الشرط خالل المدة المحددة يف عقد بيع العقار وعليه فيحق للمشتري الفسخ ورد العقارات المباعة خالل هذه المدة، وفي حال الفسخ، 
يسترد المشتري ما دفعه بعد خصم أي عوائد إيجار حصل عليها المشتري، فإذا انتهت مدة الخيار سقط الخيار، ويلتزم المشتري بعدم التصرف يف 

العقارات خالل مدة الخيار.

يمكن للمشتري إنهاء االتفاقية العامة لشراء عقارات مؤجرة مع الوعد بالتمليك إذا )أ( تأخرت الشركة يف إفراغ العقارات باسم المشتري عن الموعد 
المحدد، )ب( تعذر نقل كامل الضمانات المقررة يف عقد اإليجار لصالح المشتري، )ج( إخالل البائع بأي التزام من االلتزامات الناشئة عن هذه االتفاقية، 

وال يترتب عىل فسخ عقد بيع العقار فسخ هذه االتفاقية مالم يطلب المشتري ذلك.

كما أن البائع يلتزم بنقل الصكوك خالل مدة أقصاها شهرين من تاريخ توقيع عقد البيع وتم نقل جميع الصكوك المتعلقة بالعقد كما هو موضح يف 
الجدول رقم )188( "حالة نقل صكوك المحافظ المباعة كما بتاريخ 2019/06/30م".

تخضع هذه االتفاقية وجميع المستندات المتعلقة بها ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتحل النزاعات يف حال عدم الوصول إىل حلول ودية بواسطة 
التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم المعمول بها يف المملكة العربية السعودية.

اتفاقية شراء محفظة مع الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاريب- 

أبرمت الشركة مجموعة مستندات بتاريخ 2018/5/10م تشكل معًا اتفاقية واحدة لشراء محفظة عقارات مؤجرة لعمالء الشركاء وهي كما يلي: )أ( 
اتفاقية شراء محفظة لشراء عقارات مملوكة من الشركة ومؤجرة عىل عمالءها باإلضافة إىل الحقوق الناشئة عن عقود اإلجارة المتعلقة بهذه العقارات، 
)ب( اتفاقية خدمات تقوم الشركة بموجبها بالعمل كوكيل شرعي عن المشتري فيما يخص تحصيل أقساط اإليجار من العمالء والقيام بأعمال اإلدارة 
المتعلقة بعقارات المحفظة المشتراة والعقود المتعلقة بها، )ج( اتفاقية شراء أرض نصت عىل بنود إتمام بيع عقارات المحفظة التي تم تحديدها، وقد 
البيع  104,650,708،46 ريال سعودي تدفع كاملة خالل )10( أيام من تاريخ  كان المقابل المادي للشركة حسب اتفاقية شراء المحفظة بقيمة 
وبعد تسليم عدة مستندات مطلوبة من الشركة، وقد أصدرت الشركة سندًا ألمر بكامل قيمة المقابل المادي المذكور لصالح المشتري وذلك كضمان 
للمشتري بتحقق نقل كامل صكوك الملكية للمشتري، وال يحق للمشتري التنفي عىل السند ألمر إذا تأخر تاريخ نقل الملكية أو لم يتحقق. كما انه ال 
يوجد مهلة محددة لنقل ملكية جميع الصكوك للمشتري. ولكن للمشتري الحق ان يخطر البائع يف أي وقت بأنه يرغب يف إجراء النقل وإفراغ كامل 

صكوك الملكية للمشتري، فيجب عىل البائع إصدار وكالة للمشتري ليقوم بإفراغ صكوك الملكية المباعة للمشتري.

يف حال إخالل الشركة بتعهداتها فيما يتعلق بعقارات المحفظة والتي يمكن أن يكون لها أثر جوهري سلبي عىل قيمة عقارات المحفظة )انخفاض يف 
القيمة بنسبة %10 كما هو محدد من قبل إثنين عىل األقل من المقيمين المستقلين(، وكان من الممكن تعديلها ولم تعديلها من قبل الشركة خالل 21 
يومًا من إخطار المشتري للشركة بهذا اإلخالل، يمكن للمشتري أن يقوم ببيع أو إعادة نقل أو إعادة تنازل عن عقارات المحفظة المتأثرة بإخالل الشركة 
هذا، وفي هذه الحالة يتعين عىل الشركة أحد هذين األمرين: إما )أ( الدفع النقدي للمشتري مبلغ يساوي %100 من المبلغ األصلي بموجب عقد إجارة 
العقار المعني، إضافة إىل مدفوعات اإليجار المتراكمة غير المستحقة عن عقد اإلجارة ذلك محسومًا منها أي مدفوعات إيجار غير مستحقة دفعت مقدمًا 
للمشتري، إضافة إىل أي مبالغ أخرى مستحقة وأي تكاليف معقولة تكبدها المشتري فيما يتعلق بعملية إعادة الشراء، أو )ب( نقل ملكية عقارات بديلة 

للمشتري بكامل حقوق ومصالح الشركة المتعلقة بتلك الصكوك.
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المختصة يف  المحاكم  بها إىل  المتعلقة  النزاعات  العربية السعودية، وتحال  المملكة  بها ألنظمة  المتعلقة  المستندات  تخضع هذه االتفاقية وجميع 
المملكة العربية السعودية.

اتفاقية شراء محفظة مع الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاريج- 

أبرمت الشركة مجموعة مستندات بتاريخ 2019/03/06م تشكل معًا اتفاقية واحدة لشراء محفظة عقارات مؤجرة لعمالء الشركاء وهي كما يلي: )أ( 
اتفاقية شراء محفظة لشراء عقارات مملوكة من الشركة ومؤجرة عىل عمالءها باإلضافة إىل الحقوق الناشئة عن عقود اإلجارة المتعلقة بهذه العقارات، 
)ب( اتفاقية خدمات تقوم الشركة بموجبها بالعمل كوكيل شرعي عن المشتري فيما يخص تحصيل أقساط اإليجار من العمالء والقيام بأعمال اإلدارة 
التي تم تحديدها،  المتعلقة بها، )ج( اتفاقية شراء أرض نصت عىل بنود إتمام بيع عقارات المحفظة  المتعلقة بعقارات المحفظة المشتراة والعقود 
وقد كان المقابل المادي للشركة حسب اتفاقية شراء المحفظة بقيمة 120,638,477 ريال سعودي تدفع كاملة خالل )10( أيام من تاريخ البيع 
وبعد تسليم عدة مستندات مطلوبة من الشركة، وقد أصدرت الشركة سندًا ألمر بكامل قيمة المقابل المادي المذكور لصالح المشتري وذلك كضمان 
للمشتري بتحقق نقل كامل صكوك الملكية للمشتري، وال يحق للمشتري التنفي عىل السند ألمر إذا تأخر تاريخ نقل الملكية أو لم يتحقق. كما انه ال 
يوجد مهلة محددة لنقل ملكية جميع الصكوك للمشتري ولكن يف الوقت الذي يخطر المشتري للبائع بأنه يرغب يف إجراء النقل وإفراغ كامل صكوك 

الملكية للمشتري، فيجب عىل البائع إصدار وكالة للمشتري ليقوم بإفراغ صكوك الملكية المباعة للمشتري.

يف حال إخالل الشركة بتعهداتها فيما يتعلق بعقارات المحفظة، خالل 45 يومًا من إخطار المشتري للشركة بهذا اإلخالل، يمكن للمشتري أن يقوم ببيع 
أو إعادة نقل أو إعادة تنازل عن عقارات المحفظة المتأثرة بإخالل الشركة هذا، وفي هذه الحالة يتعين عىل الشركة أحد هذين األمرين: إما )أ( الدفع 
النقدي للمشتري مبلغ يساوي %100 من المبلغ األصلي بموجب عقد إجارة العقار المعني، إضافة إىل مدفوعات اإليجار المتراكمة غير المستحقة عن عقد 
اإلجارة ذلك محسومًا منها أي مدفوعات إيجار غير مستحقة دفعت مقدمًا للمشتري، إضافة إىل أي مبالغ أخرى مستحقة وأي تكاليف معقولة تكبدها 

المشتري فيما يتعلق بعملية إعادة الشراء، أو )ب( نقل الملكية للمشتري بكامل حقوق ومصالح الشركة المتعلقة بتلك الصكوك.

المختصة يف  المحاكم  بها إىل  المتعلقة  النزاعات  العربية السعودية، وتحال  المملكة  بها ألنظمة  المتعلقة  المستندات  تخضع هذه االتفاقية وجميع 
المملكة العربية السعودية.

الجدول )188(: حالة نقل صكوك المحافظ المباعة كما بتاريخ 2019/06/30م

المحفظة المباعة لكل من
عدد صكوك المحفظة

)صك(
عدد الصكوك التي تم نقلها

)صك(
عدد الصكوك المتبقي نقلها

)صك(

14140البنك السعودي لالستثمار

16814523الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 2018/5/10م

15712334الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 2019/3/6م

33928257المجموع

ملخص االتفاقية اإلطارية للتمويل العقاري لمنتج البيع عىل الخارطة مع صندوق التنمية العقارية 121513
التنمية العقارية والشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري  البيع عىل الخارطة مع صندوق  أبرمت الشركة اتفاقية إطارية للتمويل العقاري لمنتج 
بتاريخ 2019/01/31م. بموجب هذه االتفاقية، يقوم صندوق التنمية العقارية بتوكيل الشركة بالدخول يف اتفاقية إطارية لالستصناع والشراء مع 
الصندوق ومطور مؤهل لمنتج البيع عىل الخارطة وتقوم الشركة بشراء هذه الوحدات السكنية من المطور وتقوم بتقديمها كتمويالت عقارية لمنتجات 
التنمية  يقوم صندوق  االتفاقية،  وبموجب هذه  المؤهلين.  للعمالء  بالهبة  الوعد  مع  بالذمة  الموصوفة  التمويلية  اإلجارة  بصيغة  الخارطة  البيع عىل 
العقارية ببيع عقارات المحفظة بقيمة 600.0 مليون ريال أو قيمة العقود اإلجارة كما بنهاية فترة الستة األشهر من تاريخ العقد )أيهما يحدث أوال( 
لشركة إعادة التمويل العقاري وذلك بعد إكتمال أعمال البناء وتسلم العمالء المؤهلين للوحدات السكنية المرتبطة بها. إىل جانب هذه االتفاقية العامة 

وكجزء من الصفقة ذاتها، أبرمت الشركة اتفاقية وكالة وخدمات مع الصندوق.

ملخص اتفاقية برنامج دعم الدفعة المقدمة )القرض الحسن( مع صندوق التنمية العقارية 121514
الشركة  تقدم  االتفاقية  هذه  بموجب  2018/12/23م(.  )الموافق  1440/04/16هـ  بتاريخ  المقدمة  الدفعة  دعم  برنامج  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
منتجات تمويلية للمستفيد المؤهل من قبل صندوق التنمية العقارية ويقدم صندوق التنمية العقارية دعم سكني للمستفيد المؤهل وفق برنامج دعم 
الدفعة المقدمة عن طريق قرض حسن يكون الغرض منه تغطية الدفعة المقدمة المتوجبة عىل المستفيد. مدة االتفاقية سنة ميالدية واحدة تتجدد 
بشكل تلقائي لمدة مماثلة وبنفس شروطها ما لم يبد أحد الطرفين رغبته بعدم التجديد بموجب خطاب خطي يوجه إىل الطرف اآلخر قبل )3( أشهر 

ميالدية من انتهاء مدة االتفاقية.

اتفاقية استخدام تطبيق المستشار العقاري مع صندوق التنمية العقارية 121515
أبرمت الشركة اتفاقية استخدام تطبيق المستشار العقاري بتاريخ 1440/05/17هـ )الموافق 2019/01/23م(. وحيث أن صندوق التنمية العقارية 
المستفيدين  لحالة  شامل  تحليل  بعمل  يقوم  تطبيق  وهو  العقاري  المستشار  بتطبيق  والمسمى   )Lead Tracking Application( مشروع  يملك 
االئتمانية ومساعدتهم يف معرفة أفضل الحلول والعروض التمويلية المتوفرة لهم لدى الجهات التمويلية ويخضع من يقوم بتحميل التطبيق سواء من 
الممولين أو المستفيدين للشروط واألحكام الخاصة بالتطبيق. والهدف من اتفاقية استخدام تطبيق المستشار هو تنظيم العالقة الناشئة بين صندوق 
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التنمية العقارية والشركة فيما يتعلق بالخدمات والميزات المتاحة بالتطبيق كصالحية المستخدم وطريقة تحويل الفرص ومعالجة الطلب وصيانة 
األعطال. ومدة االتفاقية سنة ميالدية واحدة تتجدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة وبنفس شروطها ما لم يبد أحد الطرفين رغبته بعدم التجديد بموجب 

خطاب خطي يوجه إىل الطرف اآلخر قبل )3( أشهر ميالدية من انتهاء مدة االتفاقية.

اتفاقيات الشراكات االستثمارية 121516
الجدول )189(: ملخص اتفاقيات الشراكات االستثمارية كما بتاريخ 2019/07/31م

حالة اإلتفاقيةالمدة والتجديدرأس المال وحقوق الملكيةوصف موجزاألطرافاسم االتفاقية

اتفاقية شراكة 
استثمارية

الشركة )بصفتها 
شريك مستثمر( 

وشركة دار وإعمار 
لإلستثمار والتطوير 

العقاري )بصفتها شريك 
مستثمر(.

أبرمت الشركة هذه االتفاقية بتاريخ 
2013/3/6م باإلضافة إىل اتفاقية 

تطوير بنفس التاريخ مع الشريك 
المستثمر بحيث تقوم الشركة بتمويل 

شراء عقار ويقوم الشريك المستثمر 
بتطوير العقار عىل أن تصبح ملكية 

وأرباح المشروع العقاري المطور 
مشتركة بين الطرفين.

رأس مال المشروع – 
41,430,000 ريال 

سعودي

تملك الشركة %90 من – 
المشروع ويملك الشريك 

%10 ويتم تسجيل 
ملكية موقع المشروع 
باسم كال الطرفين يف 

الصك الشرعي

ثالثة وثالثون )33( شهرًا من تاريخ 
بدء المشروع والذي يحدد إما بتاريخ 
توقيع اتفاقية الشراكة االستثمارية 

)2013/02/15م( أو اتفاقية 
التطوير أيهما يكون بتاريخ الحق، 
ويمكن تجديدها لستة )6( أشهر 

الحقة باتفاق الطرفين كتابة.

سارية

المصدر: الشركة.

اتفاقية الشراكة االستثمارية مع شركة دار وإعمار لإلستثمار والتطوير العقاريأ- 

أبرمت الشركة اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة دار وإعمار لإلستثمار والتطوير العقاري، بتاريخ 2013/3/6م ورأس مال بقيمة 41,430,000 
ريال سعودي إضافة إىل اتفاقيات تطوير بحيث تقوم الشركة بتمويل شراء عقار ويقوم الشريك المستثمر بتطوير العقار عىل أن تصبح ملكية وأرباح 
المشروع العقاري المطور مشتركة بين الطرفين بحسب نسب الملكية المتفق عليها بين الطرفين، وقد تم تحديد مدة االتفاقية بثالثة وثالثون )33( 
شهرًا عىل أن تبدأ من تاريخ بدء المشروع والذي يحدد إما بتاريخ توقيع اتفاقية الشراكة االستثماري أو اتفاقية التطوير أيهما يكون بتاريخ الحق، ويمكن 

تجديدها لستة )6( شهور الحقة باتفاق الطرفين كتابة.

يمكن إنهاء كال التفاقية من قبل أي من الطرفين بشكل فوري بموجب إشعار خطي يف حال: )أ( ارتكب الطرف اآلخر إخالاًل جوهريًا باتفاقية الشراكة 
االستثمارية أو اتفاقية التطوير أو أي تعهدات تم االتفاق عليها من قبل الطرفين وذلك يف حال فشل ذلك الطرف يف إصالح الخلل خالل )60( يومًا من 
إخطاره بذلك الخلل ومطالبته باإلصالح، )ب( كان الطرف اآلخر غير قادر عىل دفع ديونه الخارجية أو يف حال اتخاذ أي إجراء ضده ذا عالقة بهذه الديون 
بما يف ذلك التصفية اإلختيارية أو إعادة الهيكلة أو ما شابه ذلك. يف حال اإلنهاء من قبل أي من الطرفين وفقًا لما تقدم ذكره، يتوجب عىل الطرفين 
االتفاق عىل تصفية المشروع وتوزيع األرباح بنسبة حصة كل طرف يف رأس المال يف تاريخ التصفية. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن الشركة ملتزمة بإعادة 

هيكلة هذه الشراكة االستثمارية لفصلها نظامًا عن أعمالها أو التخارج منها بما يتوافق مع نظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية

اتفاقيات تمويل الشركة واتفاقيات التحوط المرتبطة بها كما يف 2019/07/31م 121517
أبرمت الشركة تسعة اتفاقيات تمويل وفيما يلي تلخيصًا لهذه التفاقيات والتي من الممكن أن تؤثر عىل قرار المكتتبين يف االستثمار يف أسهم الطرح. 
تلك  بموجب  واألحكام  الشروط  كافة  االتفاقيات وليس  لتلك  الجوهرية  األحكام  أدناه تشتمل عىل  الموضحة  والعقود  االتفاقيات  بأن ملخص  علمًا 
االتفاقيات، وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة يف تلك االتفاقيات. وقد حصلت الشركة عىل عدم الممانعة من قبل البنوك 

فيما يتعلق بالطرح. كما يبين الجدول التالي اتفاقيات التمويل التي أبرمتها الشركة:

الجدول )190(: ملخص اتفاقيات تمويل الشركة واتفاقيات التحوط المرتبطة بها كما يف 2019/07/31م

نوع التمويلالمقرض
إجمالي مبالغ التمويل

)ريال(
حالة العقدسقف التحوطالفترة المتاحة

اتفاقية تسهيالت بنك الجزيرة
ائتمانية وفق 
صيغ التمويل 

اإلسالمي

التسهيالت متاحة من تاريخ – 330,000,000
1437/7/4هـ )الموافق 2016/4/11م( 

ألجل غير محدد

تم تعديل االتفاقية يف تاريخ – 
2018/01/31م و2018/09/02م

ساري30,000,000 ريال

بنك الخليج 
الدولي

اتفاقية تمويل 
شراء سلع 

بالمرابحة

التسهيالت متاحة من تاريخ – 435,000,000
1438/9/6هـ )الموافق 2017/6/1م 

إىل 2019/3/27م(

تم تعديل االتفاقية يف تاريخ – 
2018/09/19م

منتهي، قيد التجديد18,750,000 ريال

اتفاقية تسهيالت بنك البالد
تمويلية

االتفاقية سارية من تاريخ 150,000,000
2019/07/21م إىل 2020/06/19م

ساريال يوجد اتفاقية تحوط
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نوع التمويلالمقرض
إجمالي مبالغ التمويل

)ريال(
حالة العقدسقف التحوطالفترة المتاحة

البنك 
السعودي 
البريطاني

تسهيالت 
مصرفية إسالمية

االتفاقية سارية من تاريخ – 200,000,000
2015/03/09م إىل 2019/12/31م

تم تجديد االتفاقية يف 2017/01/03م – 
و2017/11/02م

ساري25,000,000 ريال

مجموعة 
سامبا 
المالية

اتفاقية تسهيالت 
مرابحة ألجل

االتفاقية سارية من تاريخ 2018/07/23م 500,000,000
إىل 2019/06/30م

ال يوجد اتفاقية تحوط منفصلة إال أن 
اتفاقية التسهيالت االئتمانية حددت 
سقف تحوط بقيمة 25,000,000 

ريال سعودي

منتهي، قيد التجديد

البنك 
السعودي 
لالستثمار

اتفاقية تسهيالت 
ائتمانية متوافقة 

مع الضوابط 
الشرعية

االتفاقية سارية من 2018/11/08م إىل 887,500,000
2019/08/31م

ساري37,500,000 ريال

اتفاقية تمويل البنك األول
إسالمي مع البنك 

األول

2017/01/22م – 500,000,000 من  سارية  االتفاقية 
حتى تاريخ 2019/07/10م

تاريخ –  يف  االتفاقية  تعديل  تم 
2017/08/14م و2018/05/07م

منتهي، قيد التجديد50,000,000 ريال

مجموعة 
الراجحي 

المالية

اتفاقية تسهيالت 
مع مصرف 

الراجحي

االتفاقية سارية لمدة 36 شهرًا من 250,000,000
2018/01/29م

ساريال يوجد اتفاقية تحوط

البنك األهلي 
التجاري

اتفاقية تمويل 
تجاري وخدمات 

مصرفية

االتفاقية سارية من 2018/05/23م إىل 400,000,000
2022/11/30م

ساري20,000,000 ريال

المصدر: الشركة.

اتفاقية التسهيالت االئتمانية مع بنك الجزيرةأ- 

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الجزيرة بتاريخ 1437/7/4هـ )الموافق 2016/4/11م(، المعدلة بتاريخ 2018/9/2م لتقديم: )أ( 
حد بيع آجل يؤول إىل التورق لتمويل رأس المال العامل )300,000,000 ريال سعودي(، )ب( حد تبادل عمالت أجنبية و/أو حد للتعامل بمنتجات 
الخزينة المتنوعة لدى بنك الجزيرة )30,000,000 ريال سعودي(، ويجب أال يزيد إجمالي المبالغ المستغلة من كال الحدين عن 330,000,000 ريال 

سعودي يف أي وقت من األوقات.

تلتزم الشركة بفتح حساب خاص لدى بنك الجزيرة وتلتزم بإيداع إيرادات الذمم المدينة يف ذلك الحساب، ويمكن للشركة إعادة استخدام مبلغ التمويل 
الممنوح له وذلك بعد سداد ما ال تقل نسبته عن %10 من المبالغ المستغلة من قبل الشركة، وفي حال تأخرت الشركة عن سداد أي أقساط يف موعدها 
وبحد أقصى )90( يومًا تصبح جميع األقساط مستحقة وحالة األداء، وتلتزم الشركة بدفع غرامة بواقع )%15( من أي قسط مستحق بذمتها يف حال 

تخلفها عن دفع مستحقات البنك يف المواعيد المحددة بعد إخطارها مرتين بحلول االستحقاق.

قدمت الشركة الضمانات التالية لبنك الجزيرة:

سند ألمر بمبلغ 330,000,000 ريال سعودي. 11

التنازل لصالح البنك عن كامل عوائد الذمم المدينة لشركات وعمالء ذوو مالءة مالية عالية والمقبولين من قبل البنك عىل أن تكون وفق  12
الشكل والمضمون الذي يرتضيه البنك وعىل أن تغطي نسبة محددة من إجمالي المبلغ المستغل من الحدود الممنوحة للشركة.

كما قدمت تعهدات مالية أهمها:

المحافظة عىل نسبة إجمالي الديون إىل حقوق الملكية يف حدود )2.75 :1(. 11

أال تقل نسبة التداول عن )1:1( 12

تزويد البنك بذمم مالية إضافية وذلك بعد التنازل عنها لصالح البنك وذلك يف حال مواجهة أي صعوبات يف تحصيل الذمم المتنازل عنها  13
لصالح البنك أو يف حالة تأخر أقساطها عىل أن تكون وفق الشكل الذي يرتضيه البنك.

تتطلب هذه االتفاقية الموافقة المسبقة من بنك الجزيرة يف حال تغيير الملكية بما يف ذلك الطرح العام، وقد قامت الشركة بإخطار بنك الجزيرة بتاريخ 
2018/8/28م برغبتها يف طرح أسهمها وقد قدم البنك خطاب للشركة بعدم ممانعته للطرح وتخضع هذه االتفاقية وجميع المستندات المتعلقة بها 

ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتحال النزاعات المتعلقة بها إىل لجنة المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
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اتفاقية تمويل شراء سلع بالمرابحة مع بنك الخليج الدولي واتفاقية التحوط المرتبطة بهاب- 

أبرمت الشركة اتفاقية تمويل شراء سلع مرابحة مع بنك الخليج الدولي بتاريخ 1438/9/6هـ )الموافق 2017/6/1م( المعدلة بتاريخ 2018/9/19م 
بحيث يقوم البنك بناء عىل طلب الشركة بشراء معادن مثل النحاس أو الزنك أو الحديد وغيره مقابل سعر التكلفة بالتسليم المباشر وبيع تلك المعادن 
إىل الشركة بشروط الدفع المؤجل شريطة أن تدفع الشركة سعر التكلفة مضافًا إليه ربح المرابحة، وتتضمن الحدود التالية: )أ( حد التمويل المتوسط 
42 شهرًا من تاريخ أول عملية سحب، )ب( تسهيل  416,250,000 ريال سعودي مستحقة خالل  األجل لتمويل ذمم عقود اإليجار بمبلغ أقصاه 
تجديد  العمل عىل  وجاري  ريال سعودي.   43,537,659 أقصاه  بحد  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  لصالح  الدفع  إصدار ضمانات  لتمويل  الضمانات 

االتفاقية والتي انتهت بتاريخ 2019/3/27م.

قدمت الشركة الضمانات التالية:

التمويل، وعىل العميل أن يحتفظ يف كل  11 التأجير يعادل يف كل األوقات ماال يقل عن نسبة محددة من مبلغ  تنازل عن مستحقات عقود 
األوقات بتلك النسبة عن إجمالي مبلغ التمويل القائمة.

تأكيد عدم وجود أي أعباء تتعلق بأي أصول حالية أو مستقبلية وتعهد بالحفاظ عىل تغطية بنسبة محددة من مبلغ التمويل وفي حال الفشل  12
يف تحقيق ذلك، تتعهد الشركة بزيادة قيمة عقود التأجير المتنازل عنها أو السداد المبكر لجزء من التمويل.

سند ألمر بمبلغ 459,787,659 ريال سعودي. 13

كما قدمت تعهدات مالية أهمها:

أال تتجاوز النسبة بين إجمالي المطلوبات وإجمالي الحقوق المادية الصافية للمساهمين 3.0: 1.0. 11

أال تقل النسبة بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة عن 1.0: 1.0. 12

أال تقل الحقوق المادية الصافية للمساهمين عن 800,000,000 ريال سعودي. 13

تتطلب هذه االتفاقية إخطار بنك الخليج الدولي يف حال تغيير الملكية بما يف ذلك الطرح العام، وقد قامت الشركة بإخطار بنك الخليج الدولي بتاريخ 
2018/8/28م برغبتها يف طرح أسهمها. وتخضع هذه االتفاقية وجميع المستندات المتعلقة بها ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتحال النزاعات 

المتعلقة بها يف حال عدم الوصول إىل حلول ودية إىل لجنة المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

كذلك، أبرمت الشركة اتفاقية تحوط مع بنك الخليج الدولي وفقًا لنماذج االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/ السوق المالية اإلسالمية الدولية 
)ISDA/IFM( وتبلغ التغطية الحالية 18,750,000 ريال سعودي. إن هذا المبلغ مشمول يف حد التمويل المذكور اعاله لبنك الخلج الدولي

اتفاقية تسهيالت تمويلية مع بنك البالدج- 

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت تمويلية مع بنك البالد بتاريخ 1438/5/17هـ )الموافق 2017/2/14م( المعدلة بتاريخ 2018/5/21م لمنح حد بيع 
آجل )دوار( لتمويل متطلبات رأس المال العامل بقيمة 150,000,000 ريال سعودي عىل مدى ثالث سنوات بأقساط ربع سنوية. وجاري العمل عىل 
تجديد االتفاقية والتي انتهت بتاريخ 2019/1/2م. وتم تجديد اإلتفاقية بتاريخ 2019/7/21م عىل أن تكون سارية المفعول إىل تاريخ 2020/6/19م.

قدمت الشركة الضمانات التالية:

تنازل عن إيرادات عمالء الشركة من محفظتها التمويلية لصالح البنك وأن تعكس نسبة التغطية %125 عىل األقل من حجم التمويل القائم  11
عىل أال يتجاوز حجم التركز لكل عميل %25 من إجمالي المحفظة المتنازل عنها

تعهد بعدم إنشاء أي رهن أو امتياز أو حق عىل أموال الشركة المنقولة أو الثابتة التي سبق تقديمها كضمان لبنك البالد. 12

يف حال بيع الشركة لجزء من الذمم المتضمنة يف المحفظة المتنازل عنها لصالح البنك لطرف آخر تتعهد الشركة بإستبدال العقود المباعة  13
بعقود مماثلة بالجودة لصالح البنك ومتوافقة مع شروط البنك.

سند ألمر بمبلغ 156,236,000ريال سعودي. 14

تعهد بتقديم ضمانات إضافية عند إنخفاض قيمة الضمانات المقدمة عند أول إشعار من بنك البالد. 15

كما قدمت تعهدات مالية أهمها:

تزويد البنك بكل المعلومات المتعلقة بالمركز المالي لنشاطه وأي تغير يف الموقف المالي 11

تزويد البنك بالقوائم المالية والحسابات الختامية يف مدة أقصاها )90( يومًا من انتهاء السنة المالية. 12

أال تزيد نسبة الرفع المالي عن 3:1 13

تتطلب هذه االتفاقية إخطار بنك البالد يف حال تغيير الملكية بما يف ذلك الطرح العام، وقد قامت الشركة بإخطار بنك البالد بتاريخ 2018/8/28م 
برغبتها يف طرح أسهمها وقد قدم البنك خطاب للشركة بعدم ممانعته للطرح وتخضع هذه االتفاقية وجميع المستندات المتعلقة بها ألنظمة المملكة 

العربية السعودية، وتحال النزاعات المتعلقة بها إىل الجهات القضائية المختصة يف المملكة العربية السعودية.
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اتفاقية تسهيالت مصرفية إسالمية مع البنك السعودي البريطاني )ساب( واتفاقية التحوط المرتبطة بهاد- 

إبرام  إىل  باإلضافة  2017/11/2م،  بتاريخ  تجديدها  تم  والتي  2015/3/9م  بتاريخ  ساب  مع  إسالمية  مصرفية  تسهيالت  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
مستندات تمويل أخرى بحيث تشكل كل منها اتفاقية كاملة لتقديم الحدود التالية: )أ( تمويل مرابحة التورق بالمعادن بمبلغ أقصاه 175,000,000 
ريال سعودي لغرض تمويل متطلبات الشركة بحيث تكون مدة كل معاملة مرابحة ال تتعدى )3( سنوات، )ب( التحوط عىل أساس هيكل الوعد )هيكل 
تحوط مصرفي إسالمي( لغرض التحوط من تقلب األسعار، ويغطي حد مخاطرة تقديري بقيمة 25,000,000 ريال سعودي. وتنتهي االتفاقية بتاريخ 

2019/12/31م.

قدمت الشركة الضمانات التالية:

خطاب تعهد بتحويل جزء من التدفقات النقدية الناشئة عن نشاط الشركة يف حساب الشركة لدى ساب. 11

خطاب تعهد بضمان التسهيالت عن طريق التنازل عن المستحقات عىل أن تغطي نسبة محددة وتحويلها لحساب الشركة لدى ساب. 12

سند ألمر بمبلغ 200,000,000 ريال سعودي. 13

كما قدمت تعهدات مالية أهمها:

أال تتجاوز نسبة إجمالي الديون لصافي حقوق الملكية الملموسة 3 :1 11

التعهد بإيداع كافة األقساط الممولة من ساب لدى حساب الشركة بساب. 12

محفظة العقود التي تغطي المسحوبات من تمويل مرابحة التورق )بنسبة %125 من عائدات العقود( والمخصصة لساب يجب أال تحتوي  13
عىل عقود غير منتظمة/ متأخرة وإذا كانت موجودة فينبغي إلغاءها.

تتطلب هذه االتفاقية إخطار بنك ساب يف حال تغيير الملكية بما يف ذلك الطرح العام، وقد قامت الشركة بإخطار بنك ساب بتاريخ 2018/8/28م 
برغبتها يف طرح أسهمها وقد تلقت الشركة خطابًا من البنك السعودي البريطاني يفيد بعدم اعتراضه عىل الطرح.

كذلك أبرمت الشركة اتفاقية تحوط رئيسية مع البنك السعودي البريطاني بشكل مقارب لنماذج االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات )ISDA( وتبلغ 
التغطية الحالية 25,000,000 ريال سعودي.

اتفاقية تسهيالت مرابحة ألجل مع مجموعة سامبا المالية )سامبا(	- 

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مرابحة ألجل مع سامبا بتاريخ 2017/10/16م وتم تمديد التسهيالت طبقًا إلتفاقية جديدة بتاريخ 2018/7/23م 
لتقديم تسهيالت مرابحة بقيمة 500,000,000 ريال سعودي عن طريق شراء سلعة وبيعها بالثمن المؤجل بصيغة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

وجاري العمل عىل تجديد االتفاقية والتي انتهت بتاريخ 2019/06/30م.

قدمت الشركة الضمانات التالية:

تنازل لصالح سامبا عن مستحقات تغطي نسبة محددة من المبالغ المستحقة بموجب االتفاقية عىل أن تكون العقود المتنازل عنها مقبولة  11
لسامبا.

تعهد بعدم تحويل أو تأجير أو التنازل عن أو التصرف يف كل أو جزء من أعمال الشركة وأصولها باستثناء بيع الذمم المدينة الناشئة عن عقود  12
التمويل العقاري يف معرض أعمال الشركة االعتيادية، وتعهد بعدم إنشاء أو إبقاء أي رهن عىل أي من أصول الشركة خالل مدة االتفاقية.

سند ألمر بمبلغ 500,000,000 ريال سعودي. 13

كما قدمت تعهدات مالية أهمها:

أال يقل صافي األصول يف أي وقت من األوقات عن 900,000,000 ريال سعودي 11

أال تتجاوز نسبة الرفع المالي 3: 1 12

أال تتجاوز نسبة إجمالي األصول الحالية للديون الحالية 1:1 13

تتطلب هذه االتفاقية إخطار سامبا يف حال تغيير الملكية بما يف ذلك الطرح العام، وقد قامت الشركة بإخطار سامبا بتاريخ 2018/8/28م برغبتها 
يف طرح أسهمها وتخضع هذه االتفاقية وجميع المستندات المتعلقة بها ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتحال النزاعات المتعلقة بها إىل لجنة 

المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي.

اتفاقية التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي لالستثمار واتفاقية التحوط المرتبطة بهاو- 

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك السعودي لالستثمار بتاريخ 2018/11/08م لتوفير الحدود التالية: )أ( مرابحة تمويل شراء وبيع 
السلع لغرض تمويل االستثمارات العامة طويلة األجل بقيمة 850,000,000 ريال سعودي بحد أقصى )5( سنوات لكل عملية مرابحة، )ب( كفاالت/ 
خطابات ضمان إلصدار ضمانات دفع لتقديمه إىل الهيئة العامة للزكاة والدخل بقيمة 39,408,449 ريال سعودي. )ج( التحوط ضد تقلبات أسعار 

هامش الربح المتوافق مع الشريعة اإلسالمية يغطي مبلغ 37,500,000 ريال سعودي
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قدمت الشركة الضمانات التالية:

تنازل عام لصالح البنك السعودي لالستثمار عن الذمم المدينة للشركة والمقبولة للبنك )عىل أن تكون غير مرهونة وغير متنازل عنها لصالح  11
أي طرف ثالث ممول للشركة وغير متأخرة الدفع والتي ال تتعدى أعمارها 60 يومًا من أعمار الدين( تغطي قيمتها نسبة محددة من إجمالي 

المبالغ القائمة تحت االتفاقية.

تعهد بعدم وجود أي أعباء عىل أصول الشركة أو إيراداتها وعدم ايقاع الرهن أو السماح به عىل كافة موجودات الشركة وإيراداتها. 12

سند ألمر بقيمة 926,908,449 ريال سعودي. 13

كما قدمت تعهدات مالية أهمها:

أال تتعدى نسبة الرفع المالي للشركة 3: 1 11

الحد األدنى اإلجمالي لنسبة كفاية رأس المال ألصول المخاطر هو 8% 12

الحد األدنى اإلجمالي لنسبة كفاية رأس المال أًلول مخاطر الدرجة األوىل هو 4% 13

تتطلب هذه االتفاقية إخطار البنك السعودي لالستثمار يف حال تغيير الملكية بما يف ذلك الطرح العام، وبالرغم من كون البنك السعودي لالستثمار قد 
وافق عىل تغيير الملكية بصفته شريكًا يف الشركة إال أن الشركة قد قامت بإخطاره رسميًا بتاريخ 2018/8/28م وقد تلقت الشركة خطابًا من البنك 
السعودي لالستثمار يفيد بعدم اعتراضه عىل الطرح وتخضع هذه االتفاقية وجميع المستندات المتعلقة بها ألنظمة المملكة العربية السعودية، وتحال 

النزاعات المتعلقة بها إىل محاكم المملكة بما فيها لجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي.

كذلك، أبرمت الشركة اتفاقية تحوط مع البنك السعودي لالستثمار وفقًا لنماذج الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات )ISDA( وتبلغ التغطية الحالية 
37,500,000 ريال سعودي.

اتفاقية التمويل اإلسالمي مع البنك األول واتفاقية التحوط المرتبطة بهاز- 

أبرمت الشركة اتفاقية تمويل إسالمي مع البنك األول بتاريخ 2017/1/22م وتم تعديلها بتاريخ 2018/5/7م إضافة إىل اتفاقيات أخرى تشكل كلها 
معا اتفاقية كاملة، بحيث يوفر البنك الحدود التالية: )أ( حد تمويل ذمم مدينة دوار بمبلغ أقصاه 450,000,000 ريال سعودي خالل 36 شهرًا، )ب( 
منتجات للحماية من تقلبات تكاليف التمويل بحد أقصاه 50,000,000 ريال سعودي خالل 36 شهرًا. وجاري العمل عىل تجديد االتفاقية والتي انتهت 

بتاريخ 2019/07/10م.

قدمت الشركة الضمانات التالية:

تغطية كل عملية تمويل بنسبة محددة من حزمة الذمم المدينة التابعة للشركة وفق تعريف الذمم المقبولة لدى البنك األول وعىل أن تكون  11
محفظة الذمم المدينة محل التمويل صالحة وخالية من أي مطالبات أو رهن حالي أو مستقبلي.

سند ألمر بمبلغ 500,000,000 ريال سعودي. 12

كما قدمت تعهدات مالية أهمها:

أال تقل نسبة األصول المتداولة إىل نسبة الخصوم المتداولة عن 1 مرة طيلة مدة سريان التسهيالت. 11

أال تتجاوز نسبة الرفع المالي 3 مرات طيلة مدة سريان التسهيالت. 12

أال تزيد نسبة إجمالي الديون/ صافي الذمم المدينة عن %80 طيلة مدة سريان التسهيالت. 13

تتطلب هذه االتفاقية إخطار البنك األول يف حال تغيير الملكية بما يف ذلك الطرح العام، وقد قامت الشركة بإخطار البنك األول بتاريخ 2018/8/28م 
برغبتها يف طرح أسهمها وقد تلقت الشركة خطابًا من البنك األول يفيد بعدم اعتراضه عىل الطرح وكذلك، تعطي هذه االتفاقية البنك األول الحق يف 
قيادة أو المشاركة يف قيادة أي طرح أولي الكتتاب عام، وقد تلقت الشركة خطابًا من البنك األول يفيد بعدم اعتراضه عىل قيادة مؤسسة أخرى للطرح 

األولي، وتحال النزاعات المتعلقة بها إىل لجنة المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

ISDA/( كذلك، أبرمت الشركة اتفاقية تحوط مع البنك األول وفقًا لنماذج االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/ السوق المالية اإلسالمية الدولية
IFM( وتبلغ التغطية الحالية 50,000,000 ريال سعودي. إن هذا المبلغ مشمول يف حد التمويل المذكور اعاله للبنك األول.
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اتفاقية تسهيالت مع مصرف الراجحيح- 

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مع مصرف الراجحي بتاريخ 2018/1/29م، بحيث يمنح المصرف حد عقود بيع آجل بقيمة 250,000,000 ريال 
سعودي لمدة 36 شهرًا.

قدمت الشركة الضمانات التالية:

التنازل عن المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح الطرف األول لتغطية ما ال يقل عن نسبة محددة من القائم بالتمويل. 11

سند ألمر بمبلغ 269,369,863 ريال سعودي. 12

كما قدمت تعهدات مالية أهمها:

أال يتجاوز معدل الرفع المالي 3 مرات. 11

أال يقل معدل تغطية الفوائد عن 2 مرة. 12

أال تزيد نسبة إجمالي القروض إىل حقوق الملكية الملموسة عن 5 مرات. 13

أال تزيد نسبة التغير يف المالك عن %5 من الملكية. 14

بتاريخ  الراجحي  بإخطار مصرف  الشركة  قامت  العام، وقد  الطرح  ذلك  بما يف  الملكية  تغيير  الراجحي يف حال  إخطار مصرف  االتفاقية  تتطلب هذه 
2018/8/28م برغبتها يف طرح أسهمها وقد تلقت الشركة خطابًا من مصرف يفيد بعدم اعتراضه عىل الطرح وتخضع هذه االتفاقية وجميع المستندات 

المتعلقة بها ألنظمة المملكة العربية السعودية وأحكام الشريعة اإلسالمية، وتحال النزاعات المتعلقة بها إىل الجهات القضائية يف الرياض.

اتفاقية تمويل تجاري وخدمات مصرفية مع البنك األهلي التجاريط- 

المصرف تمويل وخدمات  يمنح  2018/05/23م، بحيث  بتاريخ  التجاري  األهلي  البنك  اتفاقية تمويل تجاري وخدمات مصرفية مع  الشركة  أبرمت 
مصرفية إسالمية بمبلغ 400,000,000 ريال إىل تاريخ 2022/11/30م.

كما قدمت الشركة تعهدات مالية أهمها:

سند ألمر بمبلغ 400,000,000 ريال سعودي 11

أن ال تقل اإليداعات يف الحسابات التشغيلية لدى البنك األهلي التجاري عن %15 من حجم المبيعات السنوية. 12

أن ال تزيد نسبة الرافعة المالية عن2,5:1 للعام 2017م و2018م و1:3 لألعوام االحقة. 13

أن ال تتجاوز نسبة القروض إىل الذمم المدينة عن 85%. 14

أن ال يقل صافي الذمم المدينة التجارية الجارية عن 120%. 15

البنك األهلي التجاري وفقًا لنماذج الجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات )ISDA( وتبلغ التغطية الحالية  كذلك، أبرمت الشركة اتفاقية تحوط مع 
20,000,000 ريال. إن هذا المبلغ مشمول يف حد التمويل المذكور اعاله للبنك األهلي التجاري.

اتفاقيات توريد خدمات تقنية المعلومات 121518
تستخدم الشركة برامج عدة لتقنية المعلومات بناء عىل اتفاقيات ترخيص باستخدام هذه البرامج، وفيما يلي تلخيص ألهم اتفاقيات الترخيص التي 

أبرمتها الشركة:

الجدول )191(: ملخص ألهم اتفاقيات الترخيص وتوريد تقنية المعلومات التي أبرمتها الشركة

المدة واإلنهاءالرسومتاريخهامقدم الخدمةاالتفاقية

اتفاقية ترخيص استخدام 
برنامج كمبيوتر

تيمينوس 
هيدكوارترز

رسوم الترخيص: 500,000 2017/3/23م
دوالر أمريكي

رسوم الصيانة:

115,500 دوالر أمريكي سنويًا

مدة الترخيص )15( سنة– 

مدة الصيانة المبدئية: )5( سنوات– 

يمكن ألي طرف إنهاء االتفاقية بناء عىل إخالل الطرف اآلخر – 
يف حال لم يتم إصالح هذا الخلل خالل )45( يومًا، كما يمكن 
ألي طرف اإلنهاء بعد مهلة )10( أيام لإلصالح إذا كان اإلخالل 
متعلق بالسرية أو التنازل أو بحقوق الملكية الفكرية، ويمكن 

ألي طرف اإلنهاء يف حال إفالس اآلخر.

يمكن لمقدم الخدمة إنهاء االتفاقية يف حال تعثر الشركة عن – 
السداد خالل )45( يومًا من إبالغه بالتعثر.

اتفاقية ترخيص استخدام 
برنامج كمبيوتر

بيرفورم آي 
سي تي

مدة ترخيص االستخدام: دائم– غير محدد2011/1/21م

مدة الصيانة: سنة واحدة– 

يمكن ألي طرف إنهاء االتفاقية بناء عىل إخالل الطرف اآلخر – 
مالم يتم إصالح الخلل خالل )30( يومًا.
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المدة واإلنهاءالرسومتاريخهامقدم الخدمةاالتفاقية

سيلفرتيك باقة برامج مصرفية
كوربوريشن

رسوم ترخيص: 800,000 دوالر 2007/6/15م
أمريكي )يشمل 50 مستخدمًا 
إضافة إىل 400 دوالر أمريكي 

لكل مستخدم إضافي(

رسوم خدمة:

700,000 دوالر أمريكي

مدة ترخيص االستخدام: دائم– 

يمكن ألي طرف إنهاء االتفاقية بناء عىل إخالل الطرف اآلخر – 
مالم يتم إصالح الخلل خالل )30( يومًا، كما يمكن ألي طرف 

إنهاء االتفاقية يف حال تصفية أو إفالس الطرف اآلخر.

اتفاقية خدمات صيانة 
وتركيب للبرامج

آي تي سيكيوريتي 
تريننغ اند 
سولوشنز

رسوم التركيب: 499,070 ريال 2015/9/7م
سعودي

رسوم إدارية:

234,000 ريال سعودي يف 
السنة

المدة: من 2017/9/17م حتى نهاية 2018م، ويتم تجديد – 
االتفاقية سنويا عن طريق دفع الرسوم اإلدارية للفترة

يمكن للشركة إنهاء االتفاقية يف حال عدم التزام مقدم الخدمة – 
بالتزاماته.

اتفاقية خدمات صيانة 
وتركيب للبرامج

شركة وكالة 
زيروكس 
السعودية

رسوم ثابتة: 21,000 ريال 2018/4/30م
سعودي بشكل ربع سنوي

رسوم إضافية يف حال وجود 
خدمات إضافية أو استخدام 

سعة إضافية

المدة: )48( شهر من تاريخ االتفاقية– 

يمكن ألي طرف إنهاء االتفاقية بناء عىل إخالل الطرف اآلخر، – 
كما يمكن ألي طرف إنهاء االتفاقية يف حال تصفية أو إفالس 

الطرف اآلخر.

يمكن لمقدم الخدمة إنهاء االتفاقية يف حال تعثر الشركة عن – 
السداد بعد )3( أيام من إنذارها

اتفاقية خدمات صيانة 
وتركيب للبرامج

ناشيونال داتا 
كونسلتنسي 

ف.ز.ي

525,000 دوالر أمريكي )يعادل 2017/3/23م
تقريبًا 1,968,750 ريال 

سعودي(

المدة: )36( شهر من تاريخ االتفاقية– 

يمكن ألي طرف إنهاء االتفاقية بعد إخطار الطرف اآلخر خالل – 
)60( يومًا أو بناء عىل إخالل الطرف اآلخر أو يف حال تصفية أو 

إفالس الطرف اآلخر.

إدارة مشروع تصميم 
وتجهيز أعمال إنشاء 

وتركيب البنية التحتية 
لتقنية المعلومات وخطة 

تجهيزات مكتبية

3,000,000 مليون ريال 2018/12/17ملي ماسترز العربية
وميزانية إضافية قصوى بمبلغ 
1,000,000 ريال لمتطلبات 

التأثيث

عىل أو قبل 2019/02/28م ولكن لم يتم إنجاز االتفاقية بعد – 
وذلك لتاخر إكتمال المشروع.

يمكن للشركة إنهاء االتفاقية بعد إخطار خطي الطرف اآلخر – 
)14( يومًا قبل موعد األنهاء

إىل جانب هذه البرامج، تتعامل الشركة مع عدة مقدمي خدمات لتمكينها من استخدام البرامج والخوادم الحاسوبية وصيانتها والتي تتطلبها عملياتها 
اليومية كشركة مايكروسوفت، سيمناتك، سيسكو، وآي بي إم وشركة بزنس مشين السعودية المتحدة. كما أن الشركة طرف يف اتفاقية توريد تقنية 

المعلومات التي لم يتم اإلفصاح عنها بقيمة 977,000 ريال سعودي بسبب سرية المعلومات.

اتفاقيات توريد العمالة 121519
أبرمت الشركة )4( عقود لتوريد العمالة مع عدد من شركات التوريد وذلك لتوفير عمالة تقوم بمهام محددة كالحراسة والصيانة والتنظيف وغيرها كما 

يلي:

عقد تأمين خدمات الحراسة األمنية مع مجموعة عبدالله بن محمد الرشيد للحراسات األمنية بتاريخ 2015/4/1م، لمدة سنة ميالدية يتجدد  11
تلقائيا مالم يشعر أحد الطرفين اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء العقد وتدفع بموجبه الشركة رسومًا شهرية 

قدرها 7600 ريال سعودي مقابل تأمين حارسي أمن يعمل كل منهما لمدة )8( ساعات يوميًا.

اتفاقية خدمات مهنية مع شركة ماني للتشغيل والصيانة بتاريخ 2015/7/28م لمدة سنة ميالدية يتجدد تلقائيا مالم يشعر أحد الطرفين  12
اآلخر برغبته بعدم التجديد لتأمين تقنيين للشركة، تدفع بموجبها الشركة رسوم خدمة لشركة ماني للتشغيل والصيانة إضافة إىل الرواتب 
الشهرية للعمالية وأجر العمل اإلضافي. وتدفع الشركة رسوم إدارية بمبلغ 800 ريال سعودي شهريا عن كل موظف لشركة ماني للتشغيل 

والصيانة.

عقد تقديم خدمات عمالية مع فرع شركة موارد لالستقدام بتاريخ 2013/7/14م لتأمين عمالة تقدم خدمات مختلفة للشركة، تدفع الشركة  13
بموجبها رسومًا شهرية تتضمن رواتب العمال 141,778 ريال سعودي ومدة العقد سنتين مالديتين من تاريخ توقيعه )2013/07/22م( 

ويتجدد تلقائيا مالم يشعر أحد الطرفين اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل شهر عىل األقل من انتهاء المدة األصلية للعقد.

اتفاقية مع شركة رمال السواحل للمقاوالت والصيانة بتاريخ 2015/2/26م لتأمين خدمات صيانة وتشغيل، تدفع الشركة بموجبها رسوم  14
2015/04/01م  تبدأ من  العقد سنة ميالدية  العمالة. ومدة  الخدمات وعدد  باختالف  الرسوم  الشهرية وتختلف  الرواتب  خدمة تتضمن 

ويتجدد تلقائيا لسنة أخرى مالم يشعر أحد الطرفين اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد.
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اتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة 1215110
نظرًا لكون البنك السعودي لالستثمار مساهمًا يف الشركة، فإن االتفاقيات التي أبرمتها الشركة معه أو مع أحد شركاته التابعة بشكل مباشر أو غير 
مباشر تعد اتفاقيات مع أطراف ذوي عالقة، ونظرًا لوجود أعضاء مجلس إدارة معينين من البنك السعودي لالستثمار، تمت موافقة الجمعية العامة 

العادية عىل هذه االتفاقيات وفيما يلي قائمة بهذه االتفاقيات:

)بصفته  11 لالستثمار  السعودي  والبنك  البائع(  )بصفتها  الشركة  أبرمت  حيث  بالتمليك  الوعد  مع  مؤجرة  عقارات  لشراء  العامة  االتفاقية 
المشتري( هذه االتفاقية العامة بتاريخ 2016/5/17م لشراء مجموعة عقارات مملوكة للشركة ومؤجرة وفق عقود تأجير منتهي بالتمليك 
مع مجموعة من عمالء الشركة، بحيث يقوم المشتري بموجبها بتحصيل اإليجارات من عمالء الشركة. )لمزيد من التفاصيل انظر جدول 

رقم 192(.

2017/3/9م  12 البنك السعودي لالستثمار بتاريخ  أبرمتها الشركة مع  التي  المتوافقة مع الضوابط الشرعية  اتفاقية التسهيالت االئتمانية 
)لمزيد من التفاصيل انظر جدول رقم 192(.

اتفاقية إيجار مع شركة أوركس السعودية والتي تستأجر العقار محل اإليجار من البنك السعودي لالستثمار وتؤجره من الباطن عىل الشركة  13
)لمزيد من التفاصيل انظر جدول رقم 193(.

مذكرة تفاهم مع شركة االستثمار كابيتال: 14

تم إبرام مذكرة التفاهم يف أبريل 2013م للتعاون بخصوص الفرص االستثمارية والمتعلقة بصناديق االستثمار المرتبطة بتطوير المشاريع 
السكنية بحيث تقوم الشركة بعرض فرص استثمارية عىل شركة االستثمار كابيتال والتي بدورها تقيم الفرصة خالل )7( أيام وتقوم بالرد 
والتنسيق مع الشركة بخصوص المضي يف الصفقة، وحسب مذكرة التفاهم فإن الحد األعىل لقيمة المشروع الواحد التي يكلف بها المطور 
هي 300 مليون ريال، والحد األعىل لمجموع قيمة المشاريع المكلف بها المطور هي 400 مليون عىل أن يتم تنفيذ المشروع خالل )36( 
شهرًا، ويقوم هذا التعاون االستثماري عىل أساس حصري بحيث يتطلب من كال الطرفين عدم الدخول يف اتفاقيات مماثلة لمذكرة التفاهم 
كما يتطلب من شركة االستثمار كابيتال عدم الدخول يف أي صناديق استثمار مع العمالء الذين تمت إحالتهم من قبل الشركة لمدة سنة 
من تاريخ اإلحالة مع تحديد بعض االستثناءات. ودخلت الشركة بناًء عىل هذه المذكرة مع اإلستثمار كابيتال بمشروع صندوق برج سرايا 

للتطوير العقاري االستثماري، والذي يمثل صندوق تطوير عقاري مقفل يتم إدارته من قبل اإلستثمار كابيتال.

تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة العربية السعودية ويمكن ألي من الطرفين إنهاءها بناء عىل إشعار من الطرف الذي يود اإلنهاء قبل تاريخ 
اإلنهاء بـ)90( يومًا، عىل أن تظل حقوق وواجبات الطرفين بموجب مذكرة التفاهم سارية لمدة سنتين من تاريخ اإلنهاء.

وفيما يلي ملخص لهذه االتفاقيات:

الجدول )192(: ملخص ألهم االتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع األطراف ذوي العالقة كما يف 2019/07/31م

المدة والتجديدالقيمةوصف موجزاألطرافاسم االتفاقية

االتفاقية العامة 
لشراء عقارات 

مؤجرة مع الوعد 
بالتمليك

الشركة 
والبنك 

السعودي 
لالستثمار

أبرمت الشركة هذه االتفاقية – 
العامة بتاريخ 2016/5/17م 

لشراء مجموعة عقارات 
مملوكة للشركة ومؤجرة وفق 

عقود تأجير منتهي بالتمليك 
مع مجموعة من عمالء 

الشركة، بحيث يقوم المشتري 
بموجبها بتحصيل اإليجارات 

من عمالء الشركة.

إىل جانب هذه االتفاقية – 
العامة وكجزء من الصفقة 

ذاتها، أبرمت الشركة بتاريخ 
2016/5/18م اتفاقية وكالة 

تقوم بموجبها بتحصيل 
اإليجارات واستالمها 

وتسليمها للمشتري إضافة إىل 
إدارة العقار وصيانته.

بتاريخ 2016/6/6م أبرمت – 
الشركة عقد بيع عقار يحدد 

)14( عقارًا يتم بيعه عىل 
المشتري بموجب االتفاقية 

العامة المشار إليها أعاله 
ويضيف بعض الشروط.

قيمة بيع األربعة عشر 
)14( عقارًا المحددة 

يف عقد بيع العقار هي 
)10,644,372،28( ريال 

سعودي.

سنة من تاريخ التوقيع، قابلة للتجديد ما لم يخطر أي طرف اآلخر 
برغبته بعدم التجديد بناء عىل إخطار مدته )30( يومًا. وال تزال 

االتفاقية سارية
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المدة والتجديدالقيمةوصف موجزاألطرافاسم االتفاقية

الشركة اتفاقيات تمويل
والبنك 

السعودي 
لالستثمار

اتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة 
مع الضوابط الشرعية بمبلغ 

926,908,449 ريال سعودي

سقف التحوط 
37,500,000 ريال سعودي

االتفاقية سارية من 2018/11/8م إىل 2019/8/31م

الشركة اتفاقية إيجار
وشركة 
أوركس 

السعودية

اتفاقية إيجار مع شركة أوركس 
السعودية لمقر الشركة الرئيسي 

بالرياض حيث تستأجر الشركة 
أربعة أدوار والدور األرضي يف مبنى 

يف المعذر بمساحة 2,122 متر 
مربع تقريبا

السنتين األوىل:

1,379,592 ريال سعودي 
سنويًا

السنوات الثالثة والرابعة 
والخامسة:

1,591,837 ريال سعودي 
سنويًا

مبلغ 132,653 ريال 
سعودي يف الشهر تقريبا 
لفترة التمديد بعد السنة 

الخامسة

المدة: 5 سنوات ابتداء من 2012/4/1م

يتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة مالم يبلغ أحد األطراف اآلخر بعدم 
رغبته يف التجديد بناء عىل إخطار قبل )6( أشهر عىل األقل من 

تاريخ انتهاء العقد. وال تزال االتفاقية سارية

الشركة مذكرة التفاهم
وشركة 

اإلستثمار 
كابيتال

تم إبرام مذكرة التفاهم يف أبريل 
2013م للتعاون بخصوص الفرص 
االستثمارية والتي تتعلق بصناديق 

االستثمار المرتبطة بتطوير 
المشاريع السكنية

الحد األعىل لقيمة المشروع 
الواحد التي يكلف بها المطور 

هي 300 مليون ريال، 
والحد األعىل لمجموع قيمة 

المشاريع المكلف بها المطور 
هي 400 مليون

تنوي الشركة تصفية هذه االستثمار خالل عام 2020م

اتفاقيات إيجار تكون الشركة فيها مستأجرًا 1215111
تمتلك أمالك للتطوير أرض واحدة فقط يف شمال الرياض بموجب صك الملكية رقم 310107034472 وتاريخ 1435/10/10هـ يف حي الصحافة 
وجدة  الرياض  يف  مواقع  عدة  الشركة  وتستأجر  ريال،  مليون   18.5 بتكلفة  للشركة  رئيسي  مقر  بناء  لغرض  1050م2  بمساحة  فهد  الملك  طريق 

والمنطقة الشرقية ألداء أعمالها، وفيما يلي ملخص ألهم اتفاقيات اإليجار التي أبرمتها:

الجدول )193(: ملخص ألهم اتفاقيات اإليجار التي أبرمتها الشركة كما يف 2019/07/31م

المدة والتجديدقيمة اإليجارتاريخهااالتفاقية

اتفاقية إيجار مع شركة عبدالعزيز عبدالله الموسى 
وأوالده المحدودة لمعرض يف الدور األرضي يف 

مجمع الموسى التجاري، شارع الملك فيصل، حي 
اليرموك مجمع موسى التجاري بالخبر بمساحة 

336 متر مربع

250,000 ريال سعودي 2015/11/19م
سنويًا ويحق للمؤجر 

)شركة عبدالعزيز 
عبدالله الموسى وأوالده 
المحدودة( زيادة اإليجار 

ابتداًء من السنة الثالثة

المدة: 5 سنوات ابتداء من 2016/1/1م

يتجدد تلقائيًا مالم يبلغ أحد األطراف اآلخر بعدم رغبته يف التجديد بناء 
عىل إخطار قبل )90( يومًا من انتهاء مدة العقد.

اتفاقية إيجار مع أبناء الدكتور خالد العنقري 
وزوجته الستئجار معرض ضمن معارض األندلسية، 
شارع األمير سلطان بمدينة جدة بمساحة تقريبية 

227 متر مربع

200,000 ريال سعودي 2010/09/20م
سنويًا

المدة: 5 سنوات ابتداء من 2010/11/1م

يتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة مالم يبلغ أحد األطراف اآلخر بعدم رغبته يف 
التجديد بناء عىل إخطار قبل )3( أشهر من تاريخ انتهاء العقد. وال تزال 

االتفاقية سارية

اتفاقية إيجار مع شركة أوركس السعودية لمقر 
الشركة الرئيسي بالرياض حيث تستأجر الشركة 

أربعة أدوار والدور األرضي يف مبنى يف المعذر 
بمساحة 2,122 متر مربع تقريبا

اإليجار للسنتين – 2011/11/15م
االوىل والثانية يبلغ 
1,379,592 ريال

اإليجار للسنوات – 
الثالثة والرابعة 
والخامسة يبلغ 

1,591,837 ريال

بقية السنوات – 
يكون ثابتًا عىل مبلغ 

1,591,837 ريال 
لحين أن يبلغ أحد 

األطراف اآلخر بعدم 
رغبته يف التجديد 

بناء عىل إخطار قبل 
)6( أشهر عىل األقل 

من تاريخ انتهاء 
العقد

المدة: 5 سنوات ابتداء من 2012/4/1م

يتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة مالم يبلغ أحد األطراف اآلخر بعدم رغبته يف 
التجديد بناء عىل إخطار قبل )6( أشهر عىل األقل من تاريخ انتهاء العقد. 

وال تزال االتفاقية سارية
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المدة والتجديدقيمة اإليجارتاريخهااالتفاقية

اتفاقية إيجار مع رافال العقارية لمقر فرعي 
بالرياض، حي الربيع الغربي، شارع التخصصي 

بمساحة 220 متر مربع

209,000 ريال سعودي 2014/5/18م
سنويًا

المدة: 5 سنوات ابتداء من 1436/8/1هـ

اتفاقية إيجار مع السيد نايف عبدالله الصفيان 
لمقر مكتب بالرياض، حي الربيع الغربي، شارع 

التخصصي بمساحة 2,910 متر مربع

2,500,000 ريال 2018/07/22م
سنويًا للخمس سنوات 

األوىل و2,750,000 
ريال سنويًا للخمس 

سنوات األخيرة

المدة: 10 سنوات ميالدية ملزمة للمؤجر وتكون الخمس سنوات األوىل 
ملزمة للمستأجر واليجدد العقد إال بتوقيع عقد جديد

اتفاقيات أخرى 1215112
رسوم  تتراوح  عقارات.  مقيمي  مع  واتفاقيات  وإعالن،  تسويق  اتفاقيات  استشارية،  كاتفاقيات  اليومية  أعمالها  لدعم  اتفاقيات  عدة  الشركة  أبرمت 
اتفاقيات االستشارات والتسويق واإلعالن بين 18,000 و50,000 ريال سعودي شهريًا بينما تعتمد اتفاقيات مقيمي العقار عىل العموالت التي تتراوح 

بين 600 – 1000 ريال سعودي مقابل كل تقييم أو تثمين، وتتبع اتفاقيات مقيمي العقار نماذج معتمدة من الشركة.

وثائق التأمين  1216
أبرمت الشركة والشركة التابعة عدة عقود تأمين لتغطية مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها، وتم إبرام هذه الوثائق مع عدة شركات تأمين داخل 

المملكة. ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة:

الجدول )194(: ملخص وثائق تأمين الشركة كما يف 2019/07/31م

الحد األقصى للتعويض )ر.س(شركة التأميننوع التغطية التأمينيةرقم الوثيقة
تاريخ االنتهاء 

التغطية

وثائق تأمين الشركة

P/18/0000019/022019/12/31م44,750,000 ريالاالنماء طوكيو مارينتأمين عىل الحياة

P/102/12106/2018/00014/012020/01/29م25,985,066 ريالاالنماء طوكيو مارينتأمين عىل الممتلكات

شركة بوبا العربية للتأمين تأمين طبي34989100
التعاوني

كما هو محدد يف جدول 
التغطية

2019/09/30م

GCRLIFE/2019/10659/2500,000 ريال كتغطية – شركة األهلي للتكافلبرنامج حماية األهلي لمديني المجموعة
غير مقيدة

3,000,000 ريال – 
كتغطية لمخاطر غير 

صحية

2020/03/05م

P/11/233201/7شركة متاليف تأمين مسؤولية المديرين والتنفيذيين
والمجموعة األمريكية 
الدولية والبنك العربي 

الوطني للتأمين التعاوني

2020/01/10م37,500,000 ريال

وثائق تأمين الشركة التابعة

P102120131212011000083/R62020/08/27م701,996,206 ريالشركة الوطنية للتأمينتأمين ضد الحريق

P102120131212011000085/R62020/05/27م25,837,343 ريالشركة الوطنية للتأمينتأمين ضد الحريق

P102120131212011000104/R62020/07/29م521,341,369 ريالشركة الوطنية للتأمينتأمين ضد الحريق

PAR/38190شركة أليانز السعودي تامين ممتلكات
الفرنسي للتأمين التعاوني

2020/05/05م462,500 ريال

حقوق الملكية الفكرية.  1217
تمتلك الشركة عالمة تجارية بشهادة تسجيل رقم 1439023563 وتسري حمايتها حتى 1449/10/18هـ )الموافق 2028/03/14م(.

تمتلك شركة أمالك للتطوير العقاري عالمة تجارية "تملك" بشهادة تسجيل رقم 1436017665 وتسري حمايتها حتى 1446/8/28هـ )الموافق 
2025/2/27م(.

وتستمد العالمات التجارية للشركة قيمتها من مدى انتشارها ومعرفة العمالء بها ونظرتهم تجاهها. وبالتالي يعتمد نجاح الشركة بشكل كبير عىل 
قدرتها عىل الحفاظ عىل قوة وقيمة عالمتها التجارية وتعزيزها، ويعتمد ذلك بدوره عىل العديد من العوامل مثل سمعة الشركة والمنتجات التمويلية 

المقدمة من قبل الشركة. وتستخدم العالمات التجارية كذلك يف جهود الشركة التسويقية والتي تساهم يف زيادة المبيعات واألرباح للشركة.
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الجدول )195(: ملخص العالمات التجارية

شعار العالمة التجارية
رقم شهادة 

تسجيل العالمة 
التجارية

تاريخ سريانهابلد تسجيلهاوصف

قوس يشبه شكل البوابة 1439023563
والعالمة باللون األزرق 

واألحمر

الرياض/المملكة 
العربية السعودية

1449/10/18هـ )الموافق 
2028/03/14م(.

 كلمة تملك بحروف عربية 1436017665
باللون األزرق

الرياض/المملكة 
العربية السعودية

1446/8/28هـ )الموافق 
2025/2/27م(.

مالحظات ومخالفات مؤسسة النقد  1218
أن الشركة مرخصة من قبل مؤسسة النقد مما يفرض عليها االلتزام باللوائح والتعليمات الصادرة عنها. وبهذا الخصوص ومن خالل زيارات تفتيشية 
ميدانية تقوم مؤسسة النقد بناًء عىل مراجعة عينة من وثائق الشركة بتقديم مالحظات عىل وثائق الشركة وسير أعمالها، حيث قامت مؤسسة النقد 
يف وقت سابق بفرض غرامات عىل الشركة لمخالفتها لألنظمة والتعاميم السارية وتقوم الشركة بدورها بمعالجة المخالفات واإللتزام بخطط تصحيحية 
ودفع الغرامات. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة تقوم بمعالجة جميع المالحظات بشكل منتظم وتعمل مع مؤسسة النقد عىل وضع خطط 

تصحيحية عند الحاجة وااللتزام بها.

الجدول )196(: تفاصيل مالحظات ومخالفات مؤسسة النقد

أسباب المخالفة
العقوبة /الجزاء/ التدبير االحترازي/ القيد 

االحتياطي
اإلفادة

عدم قيام الشركة باإلجراءات الالزمة للتحقق من مصدر األموال يف – 1
حاالت السداد المبكر لألفراد.

عدم إلتزام الشركة بتطبيق متطلبات العناية الواجبة بشكل كامل حيث – 
تبين وجود عمالء أجانب تم تسجيلهم يف بيانات الشركة عىل أنهم 

سعوديين.

عدم وجود خانة أو إقرار يف نماذج طلب التمويل الخاصة بالشركة يوضح – 
من هو المستفيد الحقيقي من التمويل.

عدم إلتزام الشركة بالمحافظة عىل سرية البالغات المرفوعة إىل إدارة – 
التحريات المالية.

عدم وجود سياسات أو إجراءات لتحديد آلية يجب عىل الشركة إتباعها – 
عند اإلتصال بالجهات المختصة حول عمليات غسل األموال.

-الزام الشركة بدفع غرامة مالية قدرها 
)130,000( ريال سعودي تتعلق بمتطلبات 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
وتم سداد الغرامة بتاريخ هذه النشرة

تم معالجة جميع المالحظات – 
المذكورة.

ال يوجد أعباء مالية متوقعة نتيجة – 
لمالحظات الزيارة التفتيشية حيث أنه 

تم اإلكتفاء بالغرامة المذكورة.

ال يوجد أي أعباء أو عقوبات غير مالية – 
نتيجية لهذه المالحظات حيث أنه تم 

اإلكتفاء بالغرامة المذكورة.

عدم قيام الشركة بتحديث المعلومات االئتمانية الخاصة بأحد عمالئها – 2
لدى شركة سمة.

مخالفة شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري لنص الفقرة )2( من – 
المادة )57( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ونص 

الفقرة )4(من المادة )40( من الالئحة التنفيذية لنظام المعلومات 
االئتمانية.

انذار الشركة بعدم تكرار مثل هذه – 
المخالفة أو مخالفة األنظمة والتعاميم 

السارية.

الزام الشركة بدفع غرامة مالية قدرها – 
)25,000( ريال سعودي وتم سداد 

الغرامة بتاريخ هذه النشرة

تم معالجة جميع المالحظات – 
المذكورة.

ال يوجد أعباء مالية متوقعة نتيجة – 
لمالحظات الزيارة التفتيشية حيث أنه 

تم اإلكتفاء بالغرامة المذكورة.

ال يوجد أي أعباء أو عقوبات غير مالية – 
نتيجية لهذه المالحظات حيث أنه تم 

اإلكتفاء بالغرامة المذكورة

ال تملك الشركة أنظمه اليه وغير اليه مناسبه للمساعده يف مراقبه العمليات 3
وتتبع العمليات المشتبه بها.

تم معالجتها بالبدء بتشغيل النظام االلي خطة تصحيحية بدأت من عام 2017م
بتاريخ 2019/05/19م

ال يوجد أعباء مالية متوقعة نتيجة – 
لمالحظات الزيارة التفتيشية

ال يوجد أي أعباء أو عقوبات غير مالية – 
نتيجية لهذه المالحظات

سته مالحظات من المؤسسة عىل النظام االلي للشركه:4
تحسين النظام فيما يخص عمالء الشركات والعمالء ذوي المالئه.– 

ال يتم تحديد المقّيمين بشكل آلي.– 

ضعف يف فعالية وكفاءة النظام.– 

عدم وجود نظام الي لعمليه التحصيل.– 

عدم وجود نظام الي الدارة االلتزام.– 

عدم وجود نظام الي الدارة المراجعة.– 

تم معالجتها بالبدء بتشغيل النظام االلي خطة تصحيحية بدأت من عام 2018م
بتاريخ 2019/05/19م

ال يوجد أعباء مالية متوقعة نتيجة – 
لمالحظات الزيارة التفتيشية

ال يوجد أي أعباء أو عقوبات غير مالية – 
نتيجية لهذه المالحظات
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مالحظتين فيما يخص اداره المخاطر:5
عدم تطبيق مؤشر المخاطر الرئيسيه ومؤشر التحكم الرئيسيه لجميع – 

االدارات.

عدم وجود سجل مركزي للمخاطر لجميع االدارات– 

تم معالجتها بتاريخ 2019/07/28مخطة تصحيحية بدأت من عام 2018م
ال يوجد أعباء مالية متوقعة نتيجة – 

لمالحظات الزيارة التفتيشية

ال يوجد أي أعباء أو عقوبات غير مالية – 
نتيجة لهذه المالحظات

المطالبات والدعاوى القضائية  1219

المنازعات الزكوية والضريبية 121911

الزكاة

كانت الشركة طرف يف ثالث منازعات متعلقة باعتراض الشركة عىل مبالغ زكوية إضافية فرضتها الهيئة العامة للزكاة والدخل )"هيئة الزكاة"( عىل 
الشركة، حيث قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية عن األعوام 2007م وحتى 2017م. حيث قررت هيئة الزكاة فرض مبلغ إضافي عىل الشركة 
قدرها )39,450,916( ريال عن األعوام 2007م وحتى 2010م ومبلغ )44,172,529( ريال عن األعوام 2011م و2012م. كما قامت هيئة الزكاة 

بفرض مبلغ )151,330,263( ريال عن األعوام 2013 م وحتى 2016.

وفي تاريخ 1440/06/26هـ )الموافق 03/03/ 2019م( تم توقيع تسوية ملزمة لاللتزامات الزكوية عىل الشركة مع هيئة الزكاة بمبلغ )33,680,095( 
ريال لألعوام 2013م حتى 2017م، وتم تحديد طريقة احتساب المبالغ الزكوية للعام 2018م بمبلغ )9,509,871( ريال، ليكون اجمالي المبالغ التي 
سيتم سدادها لالعوام من 2013م حتى 2018م مبلغ )43,189,966( ريال. كما أن الشركة قامت بسداد قيمة الضريبة الالزمة لعام 2018م بمبلغ 
)511,000( ريال إال أنه عليها سداد ضريبة دخل بمبلغ )273,129( ريال تقريبا عن األعوام من 2013م إىل 2017م. وإن أثر التسويات الكامل سيظهر 

يف القوائم المالية للشركة لفترة الستة األشهر المنتهية يف 2019/06/30م.

يف تاريخ 2019/04/11م تم اعتماد قرار لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبية لدى الهيئة العامة للزكاةوالدخل بتسوية االتزامات الزكوية عىل 
الشركة عن األعوام 2007م وحتى 2012م بمبلغ )12,396,758( ريال ومبلغ )205,117( ريال سعودي فيما يخص ضريبة الدخل وغرامة عدم تقديم 

اقرار بمبلغ )20,000( ريال سعودي.

ال تتوقع الشركة أي مطالبات زكوية أو ضريبية إضافية عن األعوام 2007م2018-م غير مشمولة يف التسويات أو لم يتم ذكرها يف النشرة. وفي حال 
وجود أي مطالبات إضافية من الهيئة العامة للزكاة والدخل ستتحمل الشركة جميع هذه المطالبات )إن وجدت( ولن يتحمل المساهمين البائعين أي 

من هذه المطالبات.

وكما بتاريخ هذه النشرة تم دفع المبالغ المتعلقة بالتسوية حسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الهيئة العامة للزكاة والدخل

الجدول )197(: ملخص تطورات التسوية كما يف 2019/06/30م

حجم التعرض قبل التسويةايضاح تطورات التسويةنتائج التسوية )الف ريال(األعوام/ بيان

2013م - 
2018م

)الموافق 43,190 1440/6/26هـ  تاريخ  وفي  للشركة،  تسوية  قبول  خيار  للزكاة  هيئة  عرضت 
يعادل  بمبلغ  للزكاة  العامة  الهيئة  مع  ملزمة  تسوية  توقيع  تم  2019م(  مارس   3
33,680,095 ريال لألعوام من 2013م حتى 2017م، وتحديد طريقة احتساب للعام 
2018م بمبلغ 9,509,871 ريال، ليكون اجمالي المبالغ التي سيتم سداها لالعوام من 
2013م حتى 2018م مبلغ 43,189,966 ريال، وهذه التسوية متاحة فقط للسنوات 

التي عملت فيها الشركة بموجب ترخيص مؤسسة النقد بعد إصدار انظمة التمويل.

254.3 مليون ريال

2007م - 
2012م

نظرا ألن الشركة تعمل من العام حتى 2007م العام 2012م قبل صدور أنظمة التمويل 12,622
الشركة  وطلبت  أعاله،  الموضحة  التسوية  تشملها  فلم  النقد،  من مؤسسة  والترخيص 
تسوية للمبالغ المتعلقة بتلك السنوات، وقد تم توقيع محضر تسوية بتاريخ 7 مارس 
تسوية  لجنة  قرار  اعتماد  تم  2019/04/11م  تاريخ  وفي  الزكاة  هيئة  مع  2019م 
الخالفات الزكوية والضريبية بتسوية لاللتزامات الزكوية والضريبية وغرامة عدم تقديم 
اثنا عشر مليونًا وستمائة  بمبلغ  2012م  2007م وحتى  األعوام  الشركة عن  اقرار عىل 

وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون )12,621,875( ريال

83.6 مليون ريال

اجمالي مبلغ تسويات الزكاة والضريبة لألعوام من 2007م حتى 2018م )جميع األعوام من بداية تأسيس الشركة( وغرامة عدم 55,812إجمالي
تقديم اقرار

تم تكوين مخصص زكاة بمبلغ 32.2 مليون ريال كما يف2019/06/30م خصما من االرباح المبقاة )هذه المخصصات التشمل 32,168المخصص
المخصصات الضريبيه 0.8 مليون ريال سعودي كما يف 2019/06/30م(. وإن مبلغ مخصص الزكاة يساوي المبلغ المستحق كما 

يف القوائم المالية حسب المعيار الدولي للتقرير المالي 9.
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وقد أصدرت هيئة الزكاة قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، والتي تنطبق عىل البنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد، ونشرت هذه 
القواعد يف 1440/7/8هـ )الموافق 2019/3/15م( يف جريدة أم القرى العدد 4771، وسيتم اتباع هذه القواعد يف احتساب الزكاة من بداية العام 
2019م والسنوات التالية، وبناًء عىل تلك القواعد سيكون لوعاء الزكاة حد أعىل وحد أدنى للشركات التي تحقق صافي أرباح، تتراوح ما بين أربعة )4( 
أمثال صافي الربح قبل الزكاة كما يف نهاية العام الزكوي كحد ادنى وثمانية )8( أمثال لربح قبل الزكاة كما يف نهاية العام الزكوي كحد اعىل من أرباح 

العام قبل الزكاة والضريبة.

وكما بتاريخ هذه النشرة تم دفع المبالغ المتعلقة بالتسوية حسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.

الجدول )198(: مبالغ تسوية لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبة عن األعوام 2007م - 2018م

إجمالي2023م2022م2021م2020م2019م)آالف الرياالت السعودية(

12,62212,622إجمالي التسوية إىل الفترة 2007م إىل 2012م

21,6345,3895,3895,3895,38943,190إجمالي التسوية إىل الفترة 2013م إىل 2018م

34,2565,3895,3895,3895,38955,812إجمالي مبالغ التسوية

28,86828,868المبلغ المدفوع

5,3895,3895,3895,3895,38926,945*إجمالي المبالغ الغير مدفوعة

المصدر: الشركة * تاريخ استحقاق المبلغ 2019/12/1م.

ضريبىة القيمة المضافة

اجرت الهيئة العامة للزكاة والدخل فحص عىل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالشركة للفترات من بداية يناير 2018م حتى نهاية يناير 2019م، وتم 
فرض حتى تاريخ هذه النشرة ضريبة قيمة مضافة عىل عمليات تمويل عقارية وغرامات متعلقة بتلك العمليات وفق التفاصيل التالية:

الجدول )199(: ضريبة القيمة المضافة عىل عمليات التمويل العقاري والغرامات المتعلقة
المبلغ

)مليون ريال سعودي(

9.2فروقات احتساب

3.5غرامات أخطاء يف اإلقرار

7.2غرامات تأخير سداد

19.9المجموع

المصدر: الشركة.

تم اإلفصاح يف هذه النشرة عن جميع االلتزامات والغرامات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة المستلمة من قبل الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.

وستعمل الشركة عىل تقديم اعتراض يوضح موقفها عىل االشعارات المستلمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، وال يوجد حاليًا فترة زمنية محددة 
إلصدار قرار نهائي.

الدعاوى القضائية 121912
لدى الشركة ستة عشر )16( قضية قائمة مرفوعة كما يف 2019/07/31م من قبل الشركة ضد عمالئها أمام محاكم بالمملكة للمطالبة بإيجارات 
واقساط مستحقة ويبلغ حجم مبالغ الدعاوى هذه وفقا لقرارات التنفيذ مبلغا قدره مائتان وثمانية عشر مليون ومائة وثمانية وستون الف وثمانمائة 
اربعة مليون وأربعمائة وواحد وتسعون الف  2019/07/31م بمبلغ  وواحد )218,168,801( ريال. ولدى الشركة ثمان )8( دعاوى ضدها كما يف 
وخمسمائة وثمانية وثمانون )4,491,588 ( ريال ولمزيد من المعلومات راجع الجدول رقم ))200( "ملخص الدعاوى القائمة ضد الشركة كما يف 

2019/07/31م"(.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ليس هناك أي نزاعات قضائية أو قضايا أو شكاوى حقيقية أو محتملة أو إجراءات تحقيق قائمة من الممكن أن يكون 
لها، مجتمعة أو منفردة، تأثير جوهري عىل الشركة، كما لم يصل إىل علم الشركة وجود أي نزاعات قضائية جوهرية منظورة حاليًا أو محتملة أو حقائق 

يمكن أن ينشأ عنها، مجتمعة أو منفردة، خطر محدق متعلق بنزاع جوهري بإستثناء ما تم ذكره يف نشرة اإلصدار.

لم يتم ذكر أسماء العمالء أو الجهات األخرى يف القضايا حفاظًا عىل سرية المعلومات الشركة ووفقًا للمادة 88 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 
شركات التمويل.
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الجدول )200(: ملخص الدعاوى القائمة ضد الشركة كما يف 2019/07/31م

المدعي )رقم العميل(
المدعى عليه / 

مدخل *
موضوع الدعوىتاريخ الدعوى

األثر المالي
)ريال سعودي(

حالة الدعوى

عميل الشركة:1

401010008651

فئه أفراد

شركة أمالك 
العالمية للتمويل 

العقاري

دعوى لدى لجنة المنازعات والمخالفات 2018/06/27م
المصرفية والتمويلية لطلب تخفيض مبلغ 

األرباح البالغ مليونين وتسعة وتسعون 
ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون 

)2,099,988( ريال وإعادة سندات ألمر 
مكررة تم إصدارها من العميل كضمان 

للدفع.

القضية ال زالت قائمة 2,099,988
ومنظورة لدى لجنة المنازعات 

والمخالفات المصرفية 
والتمويلية.

لم يتم دفع المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

عميل الشركة:2

403010002633

فئه أفراد

شركة أمالك 
العالمية للتمويل 

العقاري

قدم المدعي الدعوى أمام لجنة الفصل 2019/03/15م
يف المخالفات والمنازعات التمويلية، 
تلقت الشركة اإلخطار من اللجنة يف 

2019/03/18م. وطالب المدعي بفسخ 
العقد حيث ان العقار )عمارة سكنية( 

صدر حكم بمنع تأجيره سوى للعوائل 
واخراج العزاب، وعليه رفع العميل الدعوى 

ألن العقار اليلبي الغرض الذي من أجله 
أخذ التمويل العقاري.

القضية ال زالت قائمة 9,799
ومنظورة لدى لجنة المنازعات 

والمخالفات المصرفية 
والتمويلية.

لم يتم دفع المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

شركة أمالك طرف ثالث3
العالمية للتمويل 

العقاري - 
)مدخل(*

قدم الطرف الثالث )المدعي( الدعوى ضد 2017/11/13م
أحد عمالء الشركة للمطالبة بإخالء عقار 

والذي كان المدعي قد ضمن العميل يف 
عقد إجارة هذا العقار. تمسك العميل 
بملكيته للعقار وذلك استنادا عىل أن 
عملية نقل ملكية العقار تمت كجزء 

من اتفاقية مع الشركة وطالب العميل 
بدخول الشركة كطرف ثالث يف القضية.

اليوجد اثر مالي 
حيث طلب افادة 

الشركة حول 
طبيعة العالقة 
التعاقدية مع 

العميل فقط دون 
مطالبة مالية

مازالت القضية قائمة ومنظورة 
أمام المحكمة العامة بالرياض.

صدر حكم عىل طرف آخر بدفع 
مبلغ 650 الف للمدعي )الطرف 

الثالث(

ال يوجد أثر مالي عىل الشركة 
من الحكم الصادر

عميل الشركة:4

402010002588

فئه أفراد

شركة أمالك 
العالمية للتمويل 

العقاري

دعوى انهاء عقد لشراء فلتين بمبلغ 2018/05/21م
اجمالي وقدره ثالثة ماليين ومائة وواحد 

وثمانين ألف وأربعمائة وأربعة وستون 
)3,181,464( ريال وذلك لوجود عيوب 

انشائية منعت العميل من االستفادة 
من العقار ويطالب بفسخ العقد وكذلك 

مطالبة بمبلغ االيجار الذي دفعة 
بسبب ذلك وقدره مئتين وثمانون ألف 

)280,000( ريال.

مازالت القضية قائمة ومنظورة 280,000
أمام المحكمة العامة بالرياض.

لم يتم دفع المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

شركة أمالك مكتب محاماة5
العالمية للتمويل 

العقاري

دعوى مرفوعة ضد الشركة لدى المحكمة 2018/12/05م
التجارية للمطالبة بالدفعة الثانية ألتعاب 

محاماة لعقد مفسوخ وقدرها مائة 
وخمسون الف )150,000( ريال

مازالت القضية قائمة ومنظورة 150,000
أمام المحكمة التجارية.

لم يتم دفع المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

شركة أمالك طرف ثالث66
العالمية للتمويل 
العقاري )مدخل(*

المدعي قدم دعوى يطالب فيها الشركة 2016/12/25م
بمبالغ فواتير يدعي بأن الشركة ملزومة 

بدفعها وفقًا لعقد البيع المبرم معها بمبلغ 
تسعمائة وثالثة وخمسون وستمائة 

وسبعة وعشرون )953,627( ريال

مازالت القضية قائمة ومنظورة 953,627
يف المحكمة العامة

لم يتم دفع المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

عميل الشركة:7

401010008415

فئة ذو المالئة المالية

شركة أمالك 
العالمية للتمويل 

العقاري

دعوى مرفوعة ضد الشركة من قبل 2018/10/09م
أحد العمالء المتعثرين لدى المحكمة 

العامة يطالب فيها المدعي رفع إجراءات 
التنفيذ المفروضة علية بموجب قرار 

تنفيذ حصلت عليه الشركة طبقًا لعقد 
الصلح الصادر من محكمة التنفيذ ـ سابقًا 

ـ بتاريخ2017/07/13م تم مع العميل 
بدفع خالل شهر مبلغ وقدره سبعة مليون 

وثمانمائة وواحد وستون ألف ومائة 
وأربعة وسبعون )7,861,174( ريال 

والتنفيذ بأخذ العقار بداًل من المبلغ، وقد 
دفعت الشركة بعدم األختصاص

مازالت القضية قائمة ومنظورة 998,174
أمام المحكمة العامة

لم يتم دفع المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة
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المدعي )رقم العميل(
المدعى عليه / 

مدخل *
موضوع الدعوىتاريخ الدعوى

األثر المالي
)ريال سعودي(

حالة الدعوى

شركة أمالك طرف ثالث8
العالمية للتمويل 
العقاري )مدخل(*

المدعي رفع دعوى ضد العميل )تم تمويله 2018/10/17م
بالمرابحة( حيث قام العميل ببيع العقار 

واستلم جزء من مبلغ ويطلب المدعي من 
العميل افراغ العقار بأسمه مع التزامه 

بسداد باقي المبلغ عند األفراغ.

اليوجد اثر مالي 
حيث طلب افادة 

الشركة حول 
طبيعة العالقة 
التعاقدية مع 
العميل فقط. 
دون مطالبة 

مالية

مازالت القضية قائمة ومنظورة 
أمام المحكمة العامة

لم يتم دفع المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

4,491,588مجموع مبالغ األثر المالي

* المدخل: هو طرف تعرض إلجراء االدخال وهذا اإلجراء يتم من خالل تضمين المدخل كطرف يف دعوى قائمة من قبل طرف ثالث )ليس للمدخل عالقة تعاقدية معه(، ويتم إدخال المدخل بناء عىل طلب أحد 
أطراف الدعوى )المدعي أو المدعي عليه( أو المحكمة.

الجدول )201(: ملخص الدعاوى القائمة المرفوعة من قبل الشركة كما يف 2019/07/31م

المدعي
المدعى عليه )رقم 

العميل(
موضوع الدعوىتاريخ الدعوى

األثر المالي بناء 
عىل سند االمر
)ريال سعودي(

حالة الدعوى

شركة أمالك العالمية 1
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
401010010698

فئه أفراد

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2018/03/14م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذ لتحصيل 
سند ألمر بمبلغ )9,509,195( 

ريال

مازالت القضية قائمة ومنظورة 9,509,195
أمام محكمة التنفيذ

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية

شركة أمالك العالمية 2
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
401010009928

فئة الشركات

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2017/05/31م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذ 

لتحصيل سند ألمر بمبلغ 
)66,244,563( ريال

مازالت القضية قائمة ومنظورة 66,244,563
أمام محكمة التنفيذ

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية

شركة أمالك العالمية 3
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
401010008873

فئة الشركات

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2016/04/28م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذ 

لتحصيل سند ألمر بمبلغ 
)93,738,423( ريال

مازالت القضية قائمة ومنظورة 93,738,423
أمام محكمة التنفيذ

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية

شركة أمالك العالمية 4
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
401010008415

فئة الشركات

دعوى مطالبة بتنفيذ عقد 2017/10/02م
الصلح بسبب عدم دفع العميل 

مبلغ وقدره )7,861,174( 
ريال وحصلت الشركة عىل قرار 
تنفيذ بموجبه بدفع كامل مبلغ 

عقد الصلح

تم إصدار قرار تنفيذي من 7,861,174
محكمة التنفيذ

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

شركة أمالك العالمية 5
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
403010002282

فئه أفراد

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2018/12/27م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذ لتحصيل 

سند ألمر بمبلغ )141,501( 
ريال

تم إصدار قرار تنفيذي من 141,501
محكمة التنفيذ

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية

شركة أمالك العالمية 6
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
401010004350

فئه أفراد

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2018/08/08م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذ لتحصيل 
سند ألمر بمبلغ ))5,992,300 

ريال

تم إصدار قرار تنفيذي من 5,992,300
محكمة التنفيذ

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية

شركة أمالك العالمية 7
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
402010000890

فئه أفراد

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2018/10/18م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذي من 

محكمة التنفيذ لتحصيل سند 
ألمر بمبلغ ))4,048,750 ريال

تم إصدار قرار تنفيذي من 4,048,750
محكمة التنفيذ

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية
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المدعي
المدعى عليه )رقم 

العميل(
موضوع الدعوىتاريخ الدعوى

األثر المالي بناء 
عىل سند االمر
)ريال سعودي(

حالة الدعوى

شركة أمالك العالمية 8
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
402010000777

فئه أفراد

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2018/11/06م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذي من 

محكمة التنفيذ لتحصيل سند 
ألمر بمبلغ )414,399( ريال

مازالت القضية قائمة ومنظورة 414,399
أمام المحكمة العامة

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم تم إخالء العقار المعني يف 
القضية

شركة أمالك العالمية 9
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
401010010612

فئه أفراد

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2018/11/15م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذي من 

محكمة التنفيذ لتحصيل سند 
ألمر بمبلغ ))3,319,677 ريال

تم إصدار قرار تنفيذي من 3,319,677
محكمة التنفيذ

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية

شركة أمالك العالمية 10
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
403010002633

فئه أفراد

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2018/09/16م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذي من 

محكمة التنفيذ لتحصيل سند 
ألمر بمبلغ ))2,636,195 ريال

تم إصدار قرار تنفيذي من 2,636,195
محكمة التنفيذ

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية

شركة أمالك العالمية 11
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
402010000258

فئه أفراد

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2018/08/09م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذي من 

محكمة التنفيذ لتحصيل سند 
ألمر بمبلغ )1,368,025( ريال

تم إصدار قرار تنفيذي من 1,368,025
محكمة التنفيذ

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية

شركة أمالك العالمية 12
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
401010008163

فئة الشركات

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2019/01/09م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذي من 
محكمة التنفيذ عقد الصلح 

بمبلغ )4,019,445( ريال

تم إصدار قرار تنفيذي من 4,019,445
محكمة التنفيذ

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية

شركة أمالك العالمية 13
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
401010010490

فئه أفراد

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2019/02/18م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذي من 

محكمة التنفيذ لتحصيل سند 
ألمر بمبلغ )1,364,997( ريال

تم إصدار قرار تنفيذي من 1,364,997
محكمة التنفيذ

تم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية

شركة أمالك العالمية 14
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
401010008361

فئة الشركات

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2018/08/09م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذي من 

محكمة التنفيذ لتحصيل سند 
ألمر بمبلغ )14,285,036( 

ريال

تم إصدار قرار تنفيذي من 14,285,036
محكمة التنفيذ

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية

شركة أمالك العالمية 15
للتمويل العقاري

عميل الشركة: 
401010010698

فئه أفراد

تقدمت الشركة ببالغ امام 2018/2/28م
الشرطة بدعوى أحتيال مالي 
حيث تشارك العميل ومالك 

العقار باالحتيال عىل الشركة، 
وقامت الشرطة بالتحقيق 

المبدئي واستلمت المستندات 
من الشركة ومن ثم أحالتها 
للنيابة ألخذ توجيهها حيال 

البالغ .

مازالت القضية قائمة ومنظورة 3,187,500
لدى النيابة العامة

لم يتم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة
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المدعي
المدعى عليه )رقم 

العميل(
موضوع الدعوىتاريخ الدعوى

األثر المالي بناء 
عىل سند االمر
)ريال سعودي(

حالة الدعوى

شركة أمالك العالمية 16
للتمويل العقاري

عميل الشركة :

 403010002794
فئه أفراد

دعوى مطالبة بإيجار وإخالء 2019/07/08م
العقار بسبب عدم دفع االيجار 

من قبل العميل. حصلت 
الشركة عىل قرار تنفيذي من 

محكمة التنفيذ لتحصيل سند 
ألمر بمبلغ )37,621( ريال

تم إصدار قرار تنفيذي من 37,621
محكمة التنفيذ

تم تحصيل المبلغ المتعلق 
بالدعوى القائمة

لم يتم إخالء العقار المعني يف 
القضية

218,168,801مجموع مبالغ األثر المالي

المنازعات المتعلقة بتعثر العمالء وقضايا التنفيذ 121913
المبالغ  اجمالي  ويبلغ  2019/07/31م  تاريخ  )29( عقد حتى  بعدد تسعة وعشرون  الشركة  مع  يرتبطون  المتعثرين  العمالء  عدد من  الشركة  لدى 
المتعثرة السداد مائة واربعون مليون وسته وستون الف وواحد وخمسون )140,066,051(. وقد تقدمت الشركة بمطالبات لدى قضاء التنفيذ فيما 
يخص ستة عشر )16( عقد وذلك للتنفيذ عىل سندات األمر المصدرة كضمان للسداد وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صدور أوامر تنفيذ من قبل قضاء 
التنفيذ لتحصيلها بناًء عىل سندات األمر المعنية مائتان وثمانية عشر مليون ومائة وثمانية وستون الف وثمانمائة وواحد )218,168,801( ريال وفيما 

يلي ملخص معلومات العمالء المتعثرين.

الجدول )202(: ملخص معلومات العمالء المتعثرين كما يف 2019/07/31م
المنتج المبلغ المستحق )ريال( رقم حساب العميل القطاع

اجارة 8,083,499 20000051595 شركات

اجارة 26,568,198 20000051439 أفراد

اجارة 8,286,312 20000051037 أفراد

اجارة 494,570 20000050769 أفراد

مرابحة 2,666,121 20000049067 أفراد

اجارة 5,368,148 20000047156 أفراد

اجارة 1,596,572 20000046467 أفراد

اجارة 155,631 20000046222 أفراد

اجارة 1,236,234 20000046192 أفراد

اجارة 1,936,160 20000045862 أفراد

اجارة 744,297 20000044645 أفراد

اجارة 583,237 20000042235 أفراد

اجارة 1,046,427 20000041913 أفراد

اجارة 2,581,706 20000041271 أفراد

اجارة 3,296,639 20000039587 أفراد

اجارة 21,544 20000039153 أفراد

اجارة 14,042 20000039137 أفراد

اجارة 23,567 20000039118 أفراد

اجارة 23,658 20000039099 أفراد

اجارة 1,031,474 20000038831 أفراد

اجارة 2,408,392 20000038653 أفراد

اجارة 155,453 20000038416 أفراد

اجارة 21,356 20000037789 أفراد

اجارة 13,040 20000037746 أفراد

اجارة 1,532,784 20000037134 أفراد

اجارة 7,514,695 20000036529 شركات

اجارة 4,573,899 20000036518 شركات

اجارة 27,409,982 20000036235 شركات

مرابحة 30,678,414 20000035905 شركات

140,066,051 المجموع

المصدر: الشركة.
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االقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية  12110
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن الطرح ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة يف المملكة العربية السعودية. 11

ال يخل الطرح بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفًا فيها. 12

تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمصدر يف نشرة اإلصدار. 13

أو  14 دعاوى  ليسوا خاضعين ألي  التابعة  الشركة وشركتها  فإن  القضائية"(،  والدعاوى  )"المطالبات   )9-12( رقم  القسم  ورد يف  ما  بخالف 
إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا عىل أعمال الشركة أو شركتها التابعة أو عىل وضعهم المالي.

أو  15 أو بمجملها جوهريًا يف أعمال الشركة  أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها  إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألي دعاوى  أعضاء مجلس 
شركتها التابعة أو عىل وضعهم المالي.

ملخص النظام األساسي  12111

اسم الشركة 1211111
اسم الشركة هو "شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري"، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010234356 بتاريخ 

1428/5/27هـ )الموافق 2007/6/13م(.

أغراض الشركة 1211112
تتمثل أغراض الشركة يف القيام باآلتي:

التنفيذية –  التمويل والئحته  الشركات ونظام مراقبة شركات  للشركات واألفراد وفقًا ألحكام نظام  العقاري  التمويل  أعمال نشاط  مزاولة 
واألنظمة ذات العالقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وللشركة دون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات – 
الشريعة  أحكام  مع  يتفق  بما  أغراضها  كافة  الشركة  وتمارس  أغراضها  لتحقيق  بها  القيام  يلزم  التي  األعمال  بجميع  تقوم  أن  المختصة 

اإلسالمية.

المركز الرئيس 1211113
يقع المركز الرئيس للشركة يف مدينة الرياض ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقله إىل أي مدينة أخرى يف المملكة العربية السعودية بعد 
الحصول عىل موافقة كتابية من مؤسسة النقد العربي السعودي. وللشركة أن تنشي لها فروعًا أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية 
أو خارجها مع مراعاة األنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات السارية بالمملكة العربية السعودية وبعد الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي 

السعودي كتابة.

المشاركة والتملك يف الشركات 1211114
يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها )ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة( كما يجوز لها أن تتملك األسهم والحصص يف شركات أخرى قائمة 
أو تندمج معها ولها الحق يف االشتراك مع الغير يف تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء متطلبات األنظمة 

والتعليمات المتبعة يف هذا الشأن، كما يجوز للشركة أن تتصرف يف هذه األسهم أو الحصص عىل أال يشمل ذلك الوساطة يف تداولها.

وتلتزم الشركة بأخذ موافقة الجهات اإلدارية المختصة بما يتفق مع األنظمة ذات العالقة واستصدار ما يلزم من تراخيص بعد الحصول عىل خطاب عدم 
ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

مدة الشركة 1211115
مدة الشركة تسعة وتسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية 

العامة غير العادية قبل انقضاء المدة المذكورة بسنة واحدة عىل األقل.

رأس مال الشركة 1211116
يبلغ رأس مال الشركة مبلغ وقدره )906,000,000( تسعمائة وستة ماليين ريال سعودي، مقسمًا إىل )90,600,000( تسعين مليون وستمائة 
ألف سهمًا إسميًا، متساوي القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها )10( عشرة رياالت وجميعها أسهم عادية ونقدية، متساوية القيمة فيما تخوله أو 

ترتبه من حقوق أو التزامات من جميع النواحي لجميع المساهمين.
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االكتتاب يف األسهم 1211117
أكتتب المؤسسون يف كامل أسهم رأس المال البالغة )90,600,000( تسعون مليون وستمائة الف سهم بقيمة )906,000,000( تسعمائة وستة 

مليون ريال مدفوعة بالكامل.

بيع األسهم غير المستوفاة القيمة 1211118
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم يف المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم يف المواعيد المعينة لذلك، جاز لمجلس اإلدارة 
بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل عىل عنوانه المثبت يف سجل المساهمين بيع السهم يف مزاد علني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقًا 
للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافًا اليها 
المصروفات التي أنفقتها الشركة وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إىل صاحب السهم، وإذا لم تف حصيلة البيع 

للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.

وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطى المشتري سهمًا جديدًا يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر بذلك يف سجل الساهمين مع بيان اسم المالك الجديد.

األسهم الممتازة 1211119
يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقًا لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهما ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية 
إىل أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إىل عادية، وال تعطي األسهم الممتازة لصاحبها الحق بالتصويت يف الجمعيات العامة للمساهمين، وترتب 
األسهم المذكورة ألصحابها الحق يف الحصول عىل نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.

إصدار األسهم 12111110
تكون األسهم إسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها اإلسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعىل من هذه القيمة، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة 
يف بند مستقل ضمن حقوق المساهمين وال يجوز توزيعها كأرباح عىل المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة يف مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم 
أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمال الحقوق المتعلقة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن 

عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم. وتسري هذه المادة عىل الشهادات المؤقته التي تسلم إىل المساهمين قبل إصدار السهم.

إعادة الشراء 12111111
ويجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترهنها وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات يف جمعيات 

المساهمين.

تداول األسهم 12111112
دون اإلخالل بما نصت عليه المادة الثامنة )8( من نظام مراقبة شركات التمويل والفقرة الثالثة من المادة العاشرة )10( من الالئحة التنفيذية لنظام 
مراقبة شركات التمويل، تكون األسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها، واستثناء من ذلك، ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال 
بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر )12( شهرًا ميالديًا من تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر عىل سجالت هذه 
األسهم بما يدل عىل نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقًا ألحكام 
بيع الحقوق من أحد المؤسسين إىل مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين يف حالة وفاته إىل الغير أو يف حالة التنفيذ عىل أموال المؤسس المعسر 
أو المفلس، عىل أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين. وفي جميع األحوال ال يجوز التصرف يف أسهم التأسيس إال بعد الحصول عىل 

عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي كتابًة وفقًا ألحكام المادة )8( من نظام مراقبة شركات التمويل.

سجل المساهمين 12111113
دون اإلخالل بما نصت عليه المادة الثامنة )8( من نظام مراقبة شركات التمويل والفقرة الثالثة من المادة العاشرة )10( من الالئحة التنفيذية لنظام 
مراقبة شركات التمويل، تتداول أسهم الشركة االسمية بالقيد يف سجل المساهمين الذي تعده الشركة أو تتعاقد عىل إعداده، والذي يتضمن أسماء 
المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر يف هذا القيد عىل األسهم وال يعتد بنقل ملكية السهم 
اإلسمي يف مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد يف السجل المذكور أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام اآللي لمعلومات األسهم. 
ويفيد االكتتاب يف األسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين سواء كان حاضرًا أو غائبًا 

وسواء كان موافقًا عىل هذه القرارات أو مخالفًا لها.

زيادة رأس المال 12111114
للجمعية العامة غير العادية بعد الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي المسبقة كتابة وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر 
زيادة رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية التي لألسهم األصلية أو بعالوة إصدار بشرط أن يكون رأس المال 
قد دفع بأكمله. وال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إىل أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات 

دين أو صكوك تمويلية إىل أسهم ولم تنتِه بعُد المدة المقررة لتحويلها إىل أسهم.
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وبمراعاة ما يقضي بن نظام الشركات، يعين قرار الجمعية العامة غير العادية بهذا الخصوص طريقة زيادة رأس المال وتكون زيادة رأس المال بإحدى 
الطرق اآلتية:

إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية.أ- 

ة األداء، عىل أن يكون اإلصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة ب-  إصدار أسهم جديدة مقابل ما عىل الشركة من ديون معينة المقدار حالَّ
غير العادية بعد االستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد، وبعد أن يعد مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات بيانًا عن منشأ هذه الديون ومقدارها 

ويوقع أعضاء المجلس ومراجع الحسابات هذا البيان، ويكونون مسؤولين عن صحته.

إصدار أسهم جديدة بمقدار االحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه يف رأس المال. ويجب أن تصدر هذه األسهم بنفس ج- 
شكل وأوضاع األسهم المتداولة، وتوزع تلك األسهم عىل المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من األسهم األصلية.

إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.د- 

ويكون للمساهمين مالكي األسهم – وقت صدور قرار الجمعية بالموافقة عىل زيادة رأس المال- أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل 
الحصص النقدية ويبلغ هؤالء بأولويتهم إن وجدت بالنشر يف صحيفة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط 
االكتتاب ومدته. وتوزع تلك األسهم الجديدة عىل حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق 
األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة عىل حملة 
حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال 
يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويطرح ما تبقى من األسهم عىل الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام 

السوق المالية عىل غير ذلك.

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين يف االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير 
المساهمين يف الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة عىل زيادة رأس المال إىل أخر يوم لالكتتاب 
يف السهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقُا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

للجمعية العامة غير العادية يف جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءًا منها للعاملين يف الشركة والشركات التابعة 
أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.

تخفيض رأس المال 12111115
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناًء عىل مبررات مقبولة، وبعد الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي المسبقة كتابة 
وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد عىل حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراجع 
الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي عىل الشركة وعن أثر التخفيض يف هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات. ويبين 
القرار طريقة التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إىل إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين )60( 
يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض يف صحيفة يومية توزع يف المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إىل الشركة 

مستنداته يف الميعاد المذكور، وجب عىل الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل.

ويخفض رأس المال بإحدى الطرق اآلتية:

إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.أ- 

شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.ب- 

إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من األسهم، وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين، وعىل هؤالء أن يقدموا إىل الشركة – يف الميعاد الذي 
تحدده – األسهم التي تقرر الغائها، وإال عدت ملغاة.

وإذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إىل عرض أسهمهم للبيع، وتتم هذه الدعوة 
بإبالغ المساهمين بواسطة البريد المسجل أو يف صحيفة يومية توزع يف المدينة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس برغبة الشركة يف شراء األسهم 

وإذا زاد عدد األسهم المعروضة للبيع عىل العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.

مجلس اإلدارة 12111116
يتوىل إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة )9( أعضاء ينتخبهم المساهمين يف الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عىل )3( ثالث سنوات، 
ويجوز إعادة انتخابهم مع مراعاة أحكام نظام الشركات وأحكام الئحة حوكمة الشركات والقواعد السارية المفعول يف هذا الشأن. وال يخل هذا التعيين 
بحق الشخص المعنوي يف استبدال من يمثله يف المجلس. ويتم ذلك بعد استيفاء متطلبات المالئمة التي تقررها مؤسسة النقد العربي السعودي 

والحصول عىل خطاب منها يتضمن عدم ممانعتها.
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انتهاء العضوية 12111117
العربية  المملكة  أو تعليمات سارية يف  أو قاعدة  أو الئحة  لها وفقا ألي نظام  العضو  بانتهاء صالحية  أو  بانتهاء مدته  تنتهي عضوية مجلس اإلدارة 
السعودية، كما تنتهي عضوية المجلس باالستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط 
أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بتغيبه عن حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية خالل السنة المالية دون عذر يقبله مجلس اإلدارة 
أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلبًا للتسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه أو نقصت أهليته أو إذا ثبت ارتكابه عماًل مخاًل باألمانة 
واألخالق أو أدين بالتزوير. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية يف كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم، وذلك دون إخالل بحق العضو 
المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو يف وقت غير مناسب. ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل، بشرط أن يكون 

ذلك يف وقت مناسب، وإال كان مسؤواًل أمام الشركة عما يترتب عىل االعتزال من أضرار.

المركز الشاغر يف المجلس 12111118
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوًا مؤقتًا يف المركز الشاغر ويكون التعيين بعد استيفاء متطلبات المالئمة التي 
تقررها مؤسسة النقد العربي السعودي والحصول عىل عدم ممانعتها وفق متطلبات التعيين يف المناصب القيادية يف المؤسسات المالية الخاضعة 
إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، عىل أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق 
المالية خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين عىل الجمعية العامة العادية يف أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة 
سلفه فقط. وإذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى الالزم لصحة اجتماعاته، وجب عىل بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية خالل 

ستين يومًا النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

صالحيات مجلس اإلدارة 12111119
بما ال يتعارض مع ما ورد ضمن أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية ومع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع 
السلطات يف إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما للمجلس حق التوقيع عىل كافة أنواع العقود والوثائق 
والمستندات بما يف ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع عىل 

االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة.

وللمجلس الحق يف تعيين الموظفين والممثلين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار 
األوراق  كافة  عىل  والتوقيع  المصرفية  الضمانات  وإصدار  البنوك  لدى  واإليداع  والسحب  واالعتمادات  الحسابات  وفتح  والدفع  والقبض  والتأجير 

والمستندات والشيكات واألوراق التجارية وكافة المعامالت المصرفية.

ويحق لمجلس اإلدارة اقتراض األموال من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية والبنوك، سواء مقابل ضمانات أو بدون ضمانات وذلك ألغراض 
توفير االحتياجات التمويلية ألعمال الشركة وإصدار أدوات الدين، والمشتقات المالية والتوريق )بيع الذمم المدينة( مع مراعاة األنظمة والتعليمات يف 
المملكة العربية السعودية وتوقيع األوراق التجارية والكفاالت. ويجوز للمجلس أن يضع مخصصات لمواجهة الخسائر االئتمانية والتشغيلية المحتملة 

واستخدامها وفقًا لتقديره ووفقًا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي الصادرة يف هذا الشأن.

ويحق لمجلس اإلدارة أن يعهد بأي من سلطاته إىل رئيسه و/أو أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو إىل أي لجنة مكونة من أعضاء يف المجلس أو إىل أي 
من موظفيه. ويحق للمجلس أيضًا أن يفوض أي شخص بسلطة أو سلطات محددة المدة يراها المجلس مناسبة. كما يجوز للمجلس إعداد ميثاق إداري 

ينظم ألية العمل يف الشركة وعالقاتها مع الغير ووضع اللوائح وتشكيل لجان العمل المتخصصة وتحديد صالحياتها واختصاصاتها والية اختيارها.

كما يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات يف إدارة الشركة وتصريف أمورها والتصرف يف أصولها وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبوله ودفع 
أصول  التصرف يف  قراره  وحيثيات  اإلدارة  يتضمن محضر مجلس  أن  المثمن، عىل  وتسليم  الثمن  وقبض  واإلفراغ  والبيع  الرهن  وفك  والرهن  الثمن 

وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:

أن يحدد المجلس يف قرار البيع األسباب والمبررات له. 11

أن يكون البيع مقاربًا لثمن المثل أو أكثر. 12

أن يكون البيع حاضرًا إال يف حاالت الضرورة وبضمانات كافية. 13

أال يترتب عىل ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى. 14

ويجوز لمجلس اإلدارة أن يضع القواعد واألنظمة التي ال تتعارض مع أحكام هذا النظام أو أي من األنظمة ذات الصلة بغية شمول جميع المسائل التي 
تستوجب أو تقتضي وجود أحكام بشأنها من أجل تنفيذ أحكام هذا النظام وعقد تأسيس الشركة. وعىل وجه الخصوص ودون المساس بشمولية 

الصالحيات السالفة يجوز لهذه القواعد واألنظمة أن تنص عىل ما يلي:

إجراء وإدارة االنتخاب بموجب هذا النظام بما يف ذلك القرار النهائي حول الشكوك والمنازعات المتعلقة بصحة االنتخاب. 11

تعيين لجان مجلس اإلدارة وتحديد صالحياتها ومهامها. 12

فتح الفروع والوكاالت وإدارتها وتسيير أعمالها. 13

تفويض أي مسؤول أو شخص أو مؤسسة أو شركة بالسلطات والصالحيات وحقوق التصرف المناطة بالمجلس تبعًا ألحكام هذا النظام. 14

أال يترتب عىل ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى. 15
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 12111120
تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة وبدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة مبلغ 
مقطوع يف حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة يف هذا الشأن. كما تدفع الشركة لكل من رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة النفقات الفعلية المعقولة التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما يف ذلك 
مصروفات السفر واإلقامة واإليواء. ويجب عىل الشركة التأكد من إرسال كافة التفاصيل الكتابية للمكافأت والتعويضات المقترحة لجميع المساهمين 
قبل انعقاد الجمعية العامة التي تطرح فيها تلك المكافأت والتعويضات للتصويت عليها كما أنه عىل الشركة التأكد من موافقة الجمعية العامة عىل 

شروط المكافآت والتعويضات يف جمعية عامة ال يكون ألعضاء مجلس اإلدارة حق التصويت فيها عىل هذه الشروط.

ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إىل الجمعية العامة العادية عىل بيان لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت 
وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك عىل بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية 
أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضًا عىل بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ أخر اجتماع للجمعية العامة.

صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر 12111121
بعد الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي المسبقة كتابة وبعد موافقة الجهات المختصة، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه 
رئيسًا ونائبًا للرئيس. ويجوز له أن يعين عضوًا منتدبًا، عىل أال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويحل نائب 

رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس المجلس عند غيابه.

وبما ال يتعارض مع ما ورد ضمن أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية يختص رئيس المجلس بما يلي:

التحكيم أ-  ولجان  وهيئات  المظالم  وديوان  الشرعية  المحاكم  وأمام  والخاصة  الحكومية  والجهات  الغير  مع  عالقاتها  يف  الشركة  تمثيل 
والمحكمين وكافة المحاكم والهيئات واللجان والدوائر القضائية أو شبة القضائية أو ذات الصفة القضائية ومكاتب العمل واللجان العمالية 
التجارية والصناعية والهيئات  الحكومية األخرى والغرف  المدنية وأقسام الشرطة والجهات  التحكيم والحقوق  العليا واالبتدائية وهيئات 

والجهات الخاصة والشركات والمؤسسات عىل اختالف أنواعها.

الدخول يف مناقصات والقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمخاصمة والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة ب- 
وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ.

وللرئيس حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها، واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء، وطلب ج- 
وطلب  األحكام  عىل  واالعتراض  ونفيها  وقبولها  األحكام  بتنفيذ  والمطالبة  والمحكمين،  الخبراء  وتعيين  التحكيم  وطلب  والتنفيذ،  الحجز 
االستئناف وتمييزها، واستالم المبالغ بشيكات باسم الشركة واستالم صكوك األحكام، وطلب تنحي القضاة وطلب اإلدخال والتداخل وذلك 
الفصل يف منازعات  والمصرفية ومكاتب  المالية  المنازعات  لجان  المظالم(، ولدى  )ديوان  اإلدارية  والمحاكم  الشرعية  المحاكم  لدى كافة 

األوراق التجارية والمصرفية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئة الرقابة والتحقيق والنيابة العامة.

والدخول يف د-  لها  الالزمة  المستندات  والتوقيع عىل  الهيئة  ومراجعة  أمامها،  والتوقيع  لالستثمار  العامة  الهيئة  مراجعة  وللرئيس صالحية 
المنافسات واستالم االستمارات.

يحق للرئيس أن يعهد ببعض أو كل صالحياته إىل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو إىل أي من موظفيه.ه- 

ويتمتع العضو المنتدب بكافة الصالحيات للقيام بأعمال اإلدارة الالزمة وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للمساهمين وبالصالحيات 
األخرى التي يحددها له مجلس اإلدارة أو يوكلها له.

ويحدد مجلس اإلدارة وفقًا لتقديره وبقرار يصدر عنه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب عىل أال تتجاوز 
المكافأة الخاصة الحدود المنصوص عليها يف نظام الشركات ولوائحه والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة يف هذا الشأن.

كما يعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة، وتدوين القرارات 
الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها، إىل جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة ويحدد المجلس مكافأته. وال تزيد 
مدة عضوية رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر إذا كان عضوًا يف مجلس اإلدارة عن عضوية كل منهم يف المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم 

وللمجلس يف أي وقت أن يعزلهم أو أيًا منهم دون إخالل بحق من عزل يف التعويض إذا وقع العزل بسبب غير مشروع أو يف وقت غير مناسب.

اجتماعات مجلس اإلدارة 12111122
يجتمع مجلس اإلدارة أربع )4( مرات عىل األقل خالل السنة المالية الواحدة وال يجوز أن تنقضي ثالثة أشهر )3( بدون انعقاد المجلس. وتتم الدعوة 
النعقاد المجلس من قبل رئيس المجلس ويجب دعوة المجلس لالجتماع متى ما طلب إليه ذلك اثنان )2( من األعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة 

بالطريقة التي يراها المجلس.
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نصاب اجتماعات مجلس اإلدارة 12111123
المجلس وفي  أن ينيب عنه عضوًا أخر يف حضور اجتماعات  )5( أعضاء عىل األقل، وللعضو  إذا حضره خمس  إال  المجلس صحيحًا  ال يكون اجتماع 
التصويت فيها، وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوًا أخر يف حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها، يتعين أن تكون اإلنابة وفقًا للضوابط 

األتية:

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد يف حضور ذات االجتماع.أ- 

أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.ب- 

ال يجوز للنائب التصويت عىل القرارات التي يحظر النظام عىل المنيب التصويت يف شأنها.ج- 

مداوالت المجلس 12111124
تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته يف محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر. وتدون هذه المحاضر يف سجل 

خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.

التمويل المباشر 12111125
يجوز للشركة الحصول عىل تمويل مباشر من داخل المملكة. كما يجوز للشركة الحصول عىل تمويل مباشر من خارج المملكة بعد الحصول عىل عدم 

ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي.

قرارات مجلس اإلدارة 12111126
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين عىل األقل وعند تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي منه رئيس الجلسة وللمجلس أن 
يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضاء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات عىل مجلس 
اإلدارة يف أول اجتماع تال له. وعىل كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الذي تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة يف أي أمر أو اقتراح 
معروض عىل المجلس أو اللجان األخرى أن يبلغ المجلس أو اللجنة طبيعة مصلحته يف األمر المعروض. ويثبت هذا التبليغ يف محضر االجتماع وعليه 
– دون إبعاده من العدد الالزم لصحة االجتماع – االمتناع عن االشتراك يف المداوالت والتصويت يف المجلس أو اللجان األخرى فيما يتعلق باألمر أو 
االقتراح. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة 

أو غير مباشرة فيها.

إصدار السندات 12111127
يجوز بقرار من الجمعية العامة – بعد الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي – أن تصدر الشركة بالقروض التي تعقدها سندات 
متوافقة مع المعايير الشرعية متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ويجوز أن تكون هذه السندات اسمية أو لحاملها، عىل أن السند يبقى 

اسميًا حتى سداد كامل قيمته.

إصدار الصكوك والتسنيد 12111128
يجوز بقرار من الجمعية العامة – بعد الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي – إصدار صكوك وتسنيد أصولها أو ديونها بما يتوافق 

مع المعايير الشرعية.

القروض والسندات وأدوات الدين والصكوك التمويلية 12111129
بما ال يتعارض مع ما ورد ضمن أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية:

يجوز للشركة أن تقترض األموال وتعقد عقود دين بأي شكل آخر بالعملة السعودية. كما يجوز لها، مع مراعاة األوامر والتعليمات واألنظمة  11
النافذة أن تمارس ذلك بالعمالت األجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن تصدر الشركة إثباتًا لها سندات األمر 

وسندات الدين والصكوك بمختلف أنواعها وآجالها.

كما يجوز للشركة وفقًا لنظام السوق المالية أن تصدر أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول بجميع أنواعها وأجالها )بما يف ذلك ودون  12
حصر الصكوك والسندات سواء أولية أو ثانوية بأية عملة(، وفقًا ألحكام األنظمة واللوائح ذات الصلة، سواء يف جزء أو عدة أجزاء من خالل 
سلسلة من اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس اإلدارة من وقت ألخر، وكل ذلك يف األوقات والمبالغ والشروط التي يقرها 

مجلس اإلدارة وله حق اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدارها.

ويجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إىل أسهم، بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية، تحدد فيه الحد  13
األقصى لعدد األسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك األدوات أو الصكوك يف الوقت نفسه 
أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية وفق ما ورد يف نظام الشركات، ويجوز 

للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إىل أسهم وفقًا لنظام السوق المالية.
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جمعيات المساهمين 12111130
لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله يف ذلك أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة يف حضور 
بواسطة وسائل  قراراتها  والتصويت عىل  المساهم يف مداوالتها  واشتراك  للمساهمين  العامة  الجمعيات  اجتماعات  عقد  ويجوز  العامة.  الجمعيات 
العربي السعودي وهيئة السوق  النقد  التجارة واالستثمار ومؤسسة  الجهة المختصة. ويجوز لوزارة  التي تضعها  الحديثة، بحسب الضوابط  التقنية 

المالية أن توفد مندوبًا أو أكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين.

الجمعية العامة غير العاديةأ- 

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا وفي جميع األحوال يجب الحصول 
عىل موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي كتابة وموافقة وزارة التجارة واالستثمار قبل إجراء أي تعديل عىل النظام األساسي للشركة. وللجمعية 
العامة غير العادية أن تصدر قرارات يف األمور الداخلة يف اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية العامة 

العادية.

الجمعية العامة العاديةب- 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتعقد مرة واحدة عىل 
األقل يف السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت الحاجة إىل ذلك.

دعوة الجمعياتج- 

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعىل مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك 
مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة يف المائة )%5( من رأس المال عىل األقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة 

الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين )30( يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف المدينة التي يوجد فيها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد 
وعشرون )21( يوم عىل األقل وتشتمل الدعوة عىل جدول األعمال. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف الميعاد المذكور إىل جميع المساهمين 
بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة واالستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي 

وهيئة السوق المالية خالل المدة المحددة للنشر.

سجل حضور الجمعياتد- 

يسجل المساهمون – الذين يرغبون يف حضور الجمعية العامة أو الخاصة – أسماءهم يف مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية، 
كما يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين واشتراك المساهم يف مداوالتها والتصويت عىل قراراتها بواسطة وسائل التقنية 

الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية	- 

ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال عىل األقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب يف االجتماع 
األول، وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين )30( يومًا التالية لالجتماع السابق. وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها يف المادة 
الثامنة والثالثون )38( من النظام األساس. ومع ذلك يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط 
أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال، يعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم 

الممثلة فيه.

نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العاديةو- 

ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال الشركة عىل األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يف 
االجتماع األول، وجهت الدعوة إىل اجتمع ثان، بنفس األوضاع المنصوص عليها يف المادة الثامنة والثالثون )38( من النظام األساس. ويكون االجتماع 
الثاني، وجهت الدعوة إىل  الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال عىل األقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب يف االجتماع 
اجتماع ثالث، بنفس األوضاع المنصوص عليها يف المادة السابقة. ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة 

المختصة.

وعىل مجلس اإلدارة أن يشهر وفقًا ألحكام المادة )65( )الخامسة والستين( من نظام الشركات قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل 
نظام الشركة األساس.

التصويت يف الجمعياتز- 

تحسب األصوات يف الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية عىل أساس صوت لكل سهم ويجب استخدام التصويت التراكمي يف 
انتخاب مجلس اإلدارة بحيث ال يحق استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك يف التصويت عىل 

قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.
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قرارات الجمعياتح- 

تصدر القرارات يف الجمعية التأسيسية والجمعية العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر القرارات يف الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 
ثلثي األسهم الممثلة يف االجتماع إال إذا كان القرار متعلقًا بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة المحددة يف 
نظامها أو باندماجها يف شركة أخرى فال يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة يف االجتماع، وال يكون القرار نافذا إال بعد 

الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عليه.

المناقشة يف الجمعياتط- 

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة يف جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إىل أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات ويجيب 
أعضاء مجلس اإلدارة أو ومراجع الحسابات عىل أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد عىل سؤاله 

غير مقنع احتكم إىل الجمعية وكان قرارها يف هذا الشأن نافذًا.

رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضري- 

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضاء مجلس اإلدارة وذلك 
يف حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. وتعين الجمعية أمين سر لالجتماع وجامعًا لألصوات، ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد 
المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي يف حيازتها باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات 
التي دارت يف االجتماع، وتدون المحاضر يف سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سر  للمناقشة  التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية 

الجمعية وجامع األصوات.

لجنة المراجعة 12111131
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم، عىل أن يكون أغلب 
أعضائها مستقلين وذلك بعد استيفاء متطلبات المالئمة التي تقررها مؤسسة النقد العربي السعودي والحصول عىل خطاب منها يتضمن عدم ممانعتها 
عىل ذلك، عىل أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة )3( أعضاء وال يزيد عن خمسة )5( أعضاء وفق الشروط والضوابط التي تحددها مؤسسة النقد العربي 

السعودي، وأن يحدد يف القرار من الجمعية العامة مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم بناًء عىل اقتراح مجلس اإلدارة.

مراجع الحسابات 12111132
دون اإلخالل بما نصت عليه المادة الرابعة والسبعون )74( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات 
أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بمزوالة المهنة يف المملكة العربية السعودية تعينه الجمعية العامة العادية سنويًا وتحدد مكافأته 
ومدة عمله ويجوز لها إعادة تعينه. ويجوز للجمعية أيضًا يف كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه يف التعويض إذا وقع التغيير يف وقت غير مناسب 

أو لسبب غير مشروع.

أو  الشركة  إداري يف  أو  فني  بعمل  القيام  أو  اإلدارة  مجلس  أو عضوية  الشركة  تأسيس  واالشتراك يف  الحسابات  مراجع  عمل  بين  الجمع  يجوز  ال 
لمصلحتها ولو عىل سبيل االستشارة. وال يجوز كذلك أن يكون المراجع شريكًا ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس إدارتها أو عاماًل لديه أو 

قريبًا له إىل الدرجة الرابعة ويكون باطاًل كل عمل مخالف لذلك.

السنة المالية 12111133
تبدأ السنة المالية للشركة يف اليوم األول من شهر يناير وتنتهي يف اليوم األخير من شهر ديسمبر من كل سنة مالية عىل أن تبدأ السنة المالية األوىل 

من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي يف نهاية شهر ديسمبر من العام التالي.

الوثائق المالية 12111134
دون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية وال سيما المادة السادسة والعشرون )26( من الالئحة التنفيذية 
لنظام مراقبة شركات التمويل، يجب عىل مجلس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية إعداد القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي 
عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد 
المقرر النعقاد الجمعية بخمسة وأربعون )45( يومًا عىل األقل، ويوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها 
وتودع نسخ منها يف المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يومًا )21( يومًا عىل 
األقل، وعىل رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات ما لم تنشر يف جريدة 
يومية توزع يف مركز الشركة الرئيس، وعليه أيضًا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إىل اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة واالستثمار قبل انعقاد 
الجمعية العامة بخمسة عشر )15( يومًا عىل األقل. وعىل مجلس اإلدارة خالل ثالثين يومًا من تاريخ موافقة الجمعية العامة عىل القوائم المالية وتقرير 

مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير لجنة المراجعة أن يودع صورًا من الوثائق المذكورة لدى وزارة التجارة واالستثمار.
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توزيع األرباح 12111135
دون اإلخالل بأحكام المادة )26( )السادسة والعشرون( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، توزع أرباح المساهمين بعد خصم جميع 

المصروفات عىل النحو التالي:

يجنب عشرة بالمائة )%10( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز بقرار من الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى  11
بلغ االحتياطي المذكور ثالثون بالمائة )%30( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء عىل اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية معينة من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي  12
أو  االتفاقي  االحتياطي  يستخدم  أن  يجوز  وال  العامة.  الجمعية  تقررها  معينة  أغراض  أو  لغرض  وتخصيصه  أخرى  اتفاقية  احتياطات  أو 
احتياطيات اتفاقية أخرى إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا االحتياطي مخصصا لغرض معين، جاز للجمعية العامة 

العادية – بناء عىل اقتراح مجلس اإلدارة – أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع عىل الشركة أو المساهمين.

يوزع الباقي بعد ذلك عىل المساهمين كحصة يف األرباح أو يحول إىل حساب األرباح المبقاة. 13

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية عىل مساهمي الشركة تخصم من األرباح المحددة أعاله وفقًا للقواعد المنظمة لذلك  14
والصادرة من الجهات المختصة.

خسائر الشركة 12111136

دون اإلخالل بما نصت عليه المادة السبعون )70( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس  11
المال المدفوع، يف أي وقت خالل السنة المالية، وجب عىل أي مسؤول يف الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس 
اإلدارة، وعىل رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورًا بذلك، وعىل مجلس اإلدارة – خالل خمسة عشر يومًا من علمه بذلك – دعوة 
الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرير إما زيادة رأس المال الشركة أو تخفيضه 
وفقًا ألحكام نظام الشركات وذلك إىل الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إىل ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل 

األجل المحدد يف النظام األساسي للشركة.

وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة يف الفقرة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها  12
إصدار قرار يف الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة أعاله ولم يتم االكتتاب يف كل زيادة رأس المال خالل تسعين 

يومًا من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

المنازعات 12111137
لكل مساهم الحق يف رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة عىل أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به 

بشرط أن يكون حق الشركة يف رفعها ما زال قائما. ويجب عىل المساهم أن يخطر الشركة بعزمه عىل رفع الدعوى.

حل الشركة وتصفيتها 12111138
وفقًا  لها  المحددة  المدة  بانقضاء  الشركة  تنقضي  التمويل،  مراقبة شركات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )20( المادة عشرون  بأحكام  اإلخالل  دون 
لنظامها األساس أو وفقًا لألحكام المنصوص عليها يف نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو يف حالة حلها قبل هذا األجل تقرر الجمعية العامة 
العادية بناًء عىل اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفيًا أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم والقيود المفروضة عىل سلطاتهم والمدة 
الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي، وتنتهي سلطة 
مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائما عىل إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إىل الغير يف حكم المصفين إىل أن يتم تعيين المصفي، وتبقى 

جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها عىل ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه سيتم تعديل النظام األساسي للشركة بما يتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية فور صدور موافقة الهيئة عىل 
الطرح.

حقوق المساهمين  12112
طبقًا للمادة العاشرة بعد المائة )110( من نظام الشركات، ترتب أسهم الشركة العادية حقوقًا والتزامات متساوية وتثبت للمساهم جميع الحقوق 
المتصلة بالسهم، وعىل وجه الخصوص الحق يف الحصول عىل نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها، والحق يف الحصول عىل نصيب من موجودات 
الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، واالشتراك يف مداوالتها، والتصويت عىل قراراتها، وحق التصرف يف األسهم، وحق طلب االطالع 
عىل دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة، ورفع دعوى المسؤولية عىل أعضاء المجلس، والطعن بالبطالن يف قرار جمعيات المساهمين، 

وذلك بالشروط والقيود الواردة يف النظام أو يف نظام الشركة األساس.

كما وأنه طبقًا للمادة السادسة والتسعون )96( من نظام الشركات، لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة يف جدول أعمال الجمعية وتوجيه 
األسئلة يف شأنها إىل أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض 

مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد عىل سؤاله غير مقنع، احتكم إىل الجمعية، وكان قرارها يف هذا الشأن نافذًا.
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تعديل حقوق المساهمين  12113
إن حقوق المساهمين التالية مستمدة من نظام الشركات والذي يحضر تعديلها أو حرمان المساهم منها:

الحصول عىل نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقدًا أم من خالل إصدار أسهم مجانية لغير عاملي الشركة والشركات  11
التابعة.

الحصول عىل نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. 12

حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك يف مداوالتها، والتصويت عىل قراراتها. 13

التصرف يف أالسهم وفق أحكام النظام. 14

طلب االطالع عىل دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة، ورفع دعوى المسؤولية عىل أعضاء مجلس اإلدارة، والطعن ببطالن  15
قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.

أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خالف ذلك طبقًا للنظام األساس  16
للشركة.

زيادة األعباء المالية عىل المساهمين دون موافقتهم. 17

وصف األسهم  12114

رأس مال الشركة 1211411
يبلغ رأس مال الشركة )906,000,000( تسعمائة وستة ماليين ريال سعودي، مقسمًا إىل )90,600,000( تسعين مليون وستمائة ألف سهمًا 
إسميًا، متساوية القيمة، تبلغ القيمة االسمية لكل سهم منها )10( عشرة رياالت سعودي، وجميعها أسهم عادية ونقدية، متساوية القيمة فيما تخوله 

أو ترتبه من حقوق أو التزامات من جميع النواحي لجميع المساهمين.

األسهم العادية 1211412
تكون األسهم أسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعىل من هذه القيمة، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة 
يف بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وال يجوز توزيعها كأرباح عىل المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة يف مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم 
أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمال الحقوق المتعلقة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن 

عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

األسهم الممتازة 1211413
يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقًا لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهما ممتازة أو أن تقرر شراءها ويجوز تحويل األسهم 
العادية إىل أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إىل عادية وال تعطي األسهم الممتازة الحق يف التصويت يف الجمعيات العامة للمساهمين وترتب 

هذه األسهم ألصحابها الحق يف الحصول عىل نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.

إعادة الشراء 1211414
يجوز للشركة أن تشتري أسهمها العادية أو ترهنها وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات يف 

جمعيات المساهمين. كما يجوز للشركة شراء أسهمها الممتازة.

تداول األسهم 1211415
يخضع تداول األسهم لألنظمة والقواعد المعمول بها بشأن الشركات المدرجة يف تداول وذلك بعد إتمام الطرح.

حقوق المساهمين 1211416
طبقًا للمادة العاشرة بعد المائة )110( من نظام الشركات، ترتب أسهم الشركة العادية حقوقًا والتزامات متساوية وتثبت للمساهم جميع الحقوق 
المتصلة بالسهم، وعىل وجه الخصوص الحق يف الحصول عىل نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها، والحق يف الحصول عىل نصيب من موجودات 
الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، واالشتراك يف مداوالتها، والتصويت عىل قراراتها، وحق التصرف يف األسهم، وحق طلب االطالع 
عىل دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة، ورفع دعوى المسؤولية عىل أعضاء المجلس، والطعن بالبطالن يف قرار جمعيات المساهمين، 

وذلك بالشروط والقيود الواردة يف النظام أو يف نظام الشركة األساس.

كما وأنه طبقًا للمادة السادسة والتسعون )96( من نظام الشركات، لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة يف جدول أعمال الجمعية وتوجيه 
األسئلة يف شأنها إىل أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض 

مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد عىل سؤاله غير مقنع، احتكم إىل الجمعية، وكان قرارها يف هذا الشأن نافذًا.
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الجمعيات العامة 1211417
الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين وتنعقد يف المدينة التي يقع بها المركز الرئيس للشركة، وفيما عدا األمور التي تختص 
بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة واحدة عىل األقل يف السنة خالل الستة األشهر 

التالية النتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز الدعوة لعقد جمعيات عادية إضافية كلما دعت الحاجة.

وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام األساس للشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها أن تصدر قرارات يف األمور 
الداخلة يف اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة.

انعقاد جمعيات المساهمين 1211418
إذا طلب  العادية لالنعقاد  العامة  أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعىل مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية  العامة  تنعقد الجمعيات 
ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة بالمائة )%5( من رأس المال عىل األقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة 
الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات. وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة يف 
صحيفة يومية توزع يف المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرون يوم عىل األقل، ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة 
يف الميعاد المذكور إىل جميع المساهمين بخطابات مسجلة وتشمل الدعوة عىل جدول األعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل اإلدارة 

العامة للشركات بوزارة التجارة واالستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية خالل المدة المحددة للنشر.

نصاب الجمعية العامة العادية 1211419
ال يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال عىل األقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب يف االجتماع 
األول وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يومًا التالية لالجتماع السابق. وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها يف المادة الثامنة 
والثالثون )38( من نظام الشركة األساس. ومع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط 
أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال يعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد 

األسهم الممثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية 12114110
ال يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال الشركة عىل األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يف 
االجتماع األول، وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان، بنفس األوضاع المنصوص عليها يف المادة الثامنة والثالثون )38( من نظام الشركة األساس. ويكون 
االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال عىل األقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب يف االجتماع الثاني، وجهت الدعوة 
إىل اجتماع ثالث، بنفس األوضاع المنصوص عليها يف المادة الثامنة والثالثون )38( من نظام الشركة األساس ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان 

عدد األسهم الممثلة فيه.

حقوق التصويت 12114111
التصويت  استخدام  لكل سهم. ويجب  واحد  العادية عىل أساس صوت  العادية وغير  العامة  والجمعيات  التأسيسية  الجمعية  األصوات يف  تحسب 
التراكمي يف انتخاب مجلس اإلدارة، بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك يف 

التصويت عىل قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

مدة الشركة 12114112
تأسست الشركة لمدة تسعة وتسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره 

الجمعية العامة غير العادية قبل انقضاء المدة المذكورة بسنة واحدة عىل األقل.

حل الشركة وتصفيتها 12114113
لنظامها  وفقًا  لها  المحددة  المدة  بانقضاء  الشركة  تنقضي  التمويل،  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )20( المادة  بأحكام  إخالل  دون 
األساسي او وفقًا لألحكام المنصوص عليها يف نظام الشركات، وعند انتهاء الشركة أو يف حالة حلها قبل انتهاء أجلها، تقرر الجمعية العامة غير العادية 
بناء عىل اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفيًا أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم والقيود المفروضة عىل سلطاتهم والمدة الزمنية 
الالزمة للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي، وتنتهي سلطة مجلس 
الغير يف حكم المصفين إىل أن يتم تعيين المصفي، وتبقى  بالنسبة إىل  إدارة الشركة ويعدون  بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائمًا عىل  اإلدارة 

جمعيات المساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها عىل ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.
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تعديل حقوق المساهمين 12114114
إن حقوق المساهمين المتعلقة بالحصول عىل نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، والحق يف الحصول عىل نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، 
وحق حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك يف مداوالتها، والتصويت عىل قراراتها، والحق يف التصرف يف أالسهم، وحق االطالع عىل 
دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة، ورفع دعوى المسؤولية عىل أعضاء مجلس اإلدارة، والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين 
العامة والخاصة )وذلك بالشروط والقيود الواردة يف نظام الشركات والنظام األساسي(، هي حقوق مستمدة من نظام الشركات والذي يحضر تعديلها 

أو حرمان المساهم منها.
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التعهد بالتغطية 113

قامت الشركة والمساهمون البائعون ومتعهد التغطية )شركة األهلي المالية( بإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح )"اتفاقية التعهد بالتغطية"(. وافق 
بموجبها متعهد التغطية عىل التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح البالغة 27,180,000 سهم، مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة يف اتفاقية 

التعهد بالتغطية، وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية:

متعهد التغطية  1311
شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال(

طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التجاري

ص.ب. 22216، الرياض 11495

المملكة العربية السعودية

هاتف: 7106 874 (11) 966+

فاكس: 0049 406 (11) 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

ncbc.cm@alahlicapital.com :البريد إلكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية  1312
طبقًا لشروط وأحكام اتفاقية تغطية االكتتاب، فأنه:

انتهاء فترة أ-  الطرح عقب  اكتمال تخصيص أسهم  التغطية عىل قيامهم باآلتي يف أول يوم عمل يلي  البائعون لمتعهد  المساهمون  يتعهد 
الطرح لألفراد:

بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو المؤسسات المكتتبة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة. 11

بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو المؤسسات المكتتبة يف الطرح إىل متعهد التغطية. 12

يتعهد متعهد التغطية للمساهمين البائعين يف تاريخ التخصيص بأن يشتري تلك األسهم من أسهم الطرح التي لم يتم االكتتاب فيها من ب- 
قبل المكتتبين األفراد أو المؤسسات المكتتبة، وقد تعهدت الشركة والمساهمون البائعون لمصلحة متعهد التغطية بأنهم ملتزمون بجميع 

ما ورد يف هذه النشرة وجميع شروط اتفاقية التعهد بالتغطية.

تكاليف التعهد بالتغطية  1313
سوف يدفع المساهمون البائعون إىل متعهد التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء عىل إجمالي قيمة الطرح. إضافة إىل ذلك، فقد وافق المساهمون 

البائعون عىل دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة.
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المصاريف 114

ريال سعودي، وتشمل هذه   15,000,000 بحوالي  تقدر  والتي  بالطرح  المتعلقة  والتكاليف  المصاريف  البائعون جميع  المساهمون  يتحمل  سوف 
والمحاسبين  القانوني  والمستشار  المؤسسات،  اكتتاب  االكتتاب، ومدير سجل  التغطية، ومدير  وأتعاب متعهد  المالي،  المستشار  أتعاب  المصاريف 
القانونيين، ومستشار دراسة السوق والقطاع، إضافًة إىل أتعاب الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات 

العالقة، وسيتم خصم مصاريف الطرح من متحصالت الطرح. ولن تتحمل الشركة دفع المصاريف المتعلقة بالطرح.
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تعهدات ما بعد اإلدراج 115

تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:

تعبئة النموذج )8( المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات، وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات، فيتعين أ- 
عليها حينئذ توضيح أسباب ذلك

إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد اإلدراج، بحيث يتسنى لممثلها الحضورب- 

( ج-  لها  للترخيص  العامة  للجمعية  أو غير مباشرة  اإلدارة فيها مصلحة مباشرة  أعضاء مجلس  التي يكون ألي من  والعقود  األعمال  تقديم 
وفقًا لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات )عىل أن يتم تجديد الترخيص كل سنة، وشريطة منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من 
االشتراك يف التصويت عىل القرار الذي يصدر يف هذا الشأن يف مجلس اإلدارة والجمعية العامة( لمزيد من التفاصيل بخصوص المعامالت 

والعقود مع األطراف ذوي العالقة، الرجاء مراجعةالقسم )12-5-10( )"اتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة"(

اإلفصاح عن أي تطورات جوهرية متعلقة بالشركةد- 

االلتزام بكافة المواد اإللزامية من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج والئحة حوكمة الشركات مباشرًة بعد ه- 
اإلدراج
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اإلعفاءات 116

لم تتقدم الشركة إىل الهيئة بطلب الحصول عىل أي إعفاءات من أي متطلبات نظامية.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 117

تقدمت الشركة بطلب إىل الهيئة لتسجيل وطرح األسهم حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة 
 )2019-104-1( 2017/12/27م( والمعدلة بموجب قرار رقم  )الموافق  1439/4/9هـ  بتاريخ   )2017-123-3( المالية بموجب قرار رقم  السوق 
بتاريخ  الهيئة  مجلس  بقرار  الصادرة  اإلدراج  لقواعد  طبقًا  تداول  إىل  األسهم  إدراج  وبطلب  )2019/09/30م(.  الموافق  )1441/02/01هـ(  بتاريخ 

1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بموجب قرار رقم )1-104-2019( بتاريخ )1441/02/01هـ( الموافق )2019/09/30م(.

يجب عىل جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث أن التوقيع عىل نموذج طلب 
االكتتاب وتسليمه إىل الجهة المستلمة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة عىل شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.

االكتتاب يف األسهم المطروحة  1711
يتكون االكتتاب من سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين ألف )27,180,000( سهم عادي مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت 
سعودية للسهم الواحد، وتمثل ثالثون بالمائة )%30( من رأس مال الشركة، والتي يتم طرحها بسعر )16( ريال سعودي للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 

قدرها )434,880,000( مليون ريال سعودي، ويقتصر االكتتاب عىل الشريحتين التاليتين:

الشريحة )أ(: الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين 
المشاركة سبعة وعشرون  للفئات  التي سيتم تخصصيها  االعتبارية ويبلغ عدد األسهم  الشخصية  الخليجيين ذوي  المؤهلين والمستثمرين  األجانب 
مليون ومائة وثمانين الف )27,180,000( سهم عادي تمثل )100 %( من إجمالي أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب 
األفراد، علمًا بأنه يف حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات، تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات 

المشاركة حتى أربعة وعشرين مليون وأربعمائة واثنين وستين ألف )24,462,000( سهًما تمثل تسعون بالمائة )%90( من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما يف ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها 
أوالد قّصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد 
القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم يملك حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة، باإلضافة إىل المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية 
الطبيعية. ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وسيتم تخصيص 
مليونان وسبعمائة وثمانية عشر ألف )2,718,000( سهًما من أسهم الطرح كحد أقصى بما عشرة بالمائة )%10( من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين 
األفراد. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات، تخفيض عدد األسهم 

المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل هؤالء المكتتبين.

بناء سجل األوامر للفئات المشاركة  1712

سيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشار المالي للُمصدر.أ- 

يجب عىل كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة يف بناء سجل األوامر من خالل تعبئة نموذج الطلب، ويجوز للفئات المشاركة ب- 
تغيير طلباتها أو إلغائها يف أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر، عىل أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم نموذج طلب معدل أو 
نموذج طلب إلحاقي )حيثما ينطبق(. وذلك قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح لألفراد. ويجب أال يقل عدد 
أسهم الطرح التي تكتتب فيها الفئات المشاركة عن 100,000 سهم، وال يزيد عن 4,529,999 سهم، وفيما يتعلق بصناديق االستثمار 
العامة، يجب أال يتجاوز كل صندوق عام مشارك الحد األقصى المحدد له يف االكتتاب والذي يتم تحديده وفقًا لتعليمات بناء سجل األوامر. 
ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص. وسيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر 
الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئيًا لهم. ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح لألفراد التي تشمل كذلك 

المكتتبين األفراد وذلك وفقًا لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة يف نماذج طلبات االكتتاب.

بعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للجهات المشاركة، سيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات ج- 
المشاركة.

سيكون لمدير سجل اكتتاب المؤسسات والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقًا لقوى العرض والطلب عىل أال يزيد عن السعر المحدد د- 
يف اتفاقية تعهد التغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفقًا لوحدات تغير السعر المطبقة من تداول.

االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد  1713
يجب عىل المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن 10 أسهم طرح كحد أدنى، وال يزيد عن مليون )1,000,000( سهم عادي كحد أقصى. وال 

يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.

ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح لألفراد يف المواقع االلكترونية للجهات المستلمة. ويجب إكمال نماذج طلبات االكتتاب وفقًا 
للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة 

التي تقّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن:
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يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.أ- 

ال يكون قد طرأ أي تغيير عىل المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا.ب- 

يكون لدى المكتتب الفرد من غير السعوديين والخليجيين حساب لدى أحد األشخاص المرخص لهم الذين يقدمون مثل هذه الخدمة.ج- 

إن توقيع المكتتب الفرد عىل نموذج طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين الشركة والمكتتب الفرد مقدم الطلب.

وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول عىل نسخة من هذه النشرة ونماذج طلب االكتتاب من المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التالية )تتوفر نشرة 
اإلصدار أيضًا عىل الموقع اإللكتروني للهيئة والمستشار المالي والشركة(:

البنك السعودي لالستثمار

طريق الملك سعود

ص.ب 3533 .الرياض 11481

المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 478 (11) 966+

فاكس: 6781 477 (11) 966+

www.saib.com.sa :الموقع اإللكتروني

ir@saib.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك األهلي التجاري

طريق الملك عبد العزيز

ص.ب. 3555، جدة 21481

المملكة العربية السعودية

هاتف: 3333 649 (12) 966+

فاكس: 7426 643 (12) 966+

www.alahli.com.sa :الموقع اإللكتروني

contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي

طريق العليا

ص.ب. 28، الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 211 (11) 966+

فاكس: 0705 460 (11) 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

contactcentre1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الجزيرة

طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب. 6277 جدة 21442

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8888 609 )12( 966+

فاكس: 8881 609 )12( 966+

www.baj.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@baj.com.sa :البريد اإللكتروني

فترة الطرح لألفراد وشروطها للمكتتبين األفراد  1714
ستبدأ الجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة يف استالم نماذج طلب االكتتاب يف فروعها يف كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بدءًا من يوم 
1441/11/11هـ )الموافق 2020/07/02م( ولغاية يوم 1441/11/14هـ )الموافق 2020/07/05م(. وعند توقيع وتسليم نموذج طلب االكتتاب، 
تقوم الجهة المستلمة بختم النموذج وتقديم نسخة منه إىل مقدم الطلب. يف حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة يف نموذج طلب 
االكتتاب أو إذا لم يتم ختمه من قبل الجهة المستلمة، يعتبر نموذج طلب االكتتاب الغًيا، وينبغي عىل المكتتب تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم 
لالكتتاب فيها يف نموذج طلب االكتتاب، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ 

)16( ريال سعودي للسهم.

لن يقبل االكتتاب بأقل من )10( أسهم أو بكسور األسهم، وأي اكتتاب يف األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم. فيما يكون الحد 
األقصى لكل مكتتب فرد هو مليون )1,000,000( سهًما من األسهم المطروحة.

يجب تقديم طلب االكتتاب خالل فترة الطرح لألفراد مرفًقا بالمستندات التالية، حسبما ينطبق الحال، وعىل الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ 
األصلية، ومن ثم إعادة النسخ األصلية إىل المكتتب:

أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية )للمكتتب الفرد(.– 
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أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(.– 

أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(.– 

أصل وصورة صك الوالية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(.– 

أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة المطلقة السعودية(.– 

أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة األرمل السعودية(.– 

أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(.– 

تقتصر الوكالة عىل أعضاء العائلة )اآلباء واألبناء فقط(. وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب )اآلباء واألبناء فقط(، يجب ذكر 
اسم الشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عن المكتتب. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة 
العربية السعودية، أما المكتتبون األفراد المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، فيجب توثيق التوكيل من خالل السفارة أو القنصلية السعودية 

يف الدولة المعنية.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتب الرئيسي وأفراد العائلة المقيدين يف دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي 
يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب عىل ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيسي. 11

تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إىل المكتتب الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين. 12

يحصل المكتتب الرئيسي عىل كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي وللمكتتبين التابعين )يف حال عدم بيع  13
األسهم أو نقل ملكيتها(.

يستخدم طلب اكتتاب منفصل يف حالة:

إذا رغب المكتتب يف تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيسي. 11

إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن المكتتب الرئيسي. 12

إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة طلب اكتتاب منفصل خاص بها كمكتتب رئيسي(،  13
وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، ويقوم البنك المستلم بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل الذي 

تقدمت به تلك الزوجة.

ر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم. يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُقصَّ

تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول أثناء االكتتاب العام األولي للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن 
تضمين التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذي يتم 
تضمينهم مع أمهاتهم هو 18 عاًما، وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة يف تلك الدولة.

المتقدم بطلبها  الذي قدمه وشرائها بمبلغ يعادل عدد األسهم  يوافق كل متقدم بطلب عىل االكتتاب يف األسهم المحددة يف نموذج طلب االكتتاب 
مضروًبا بسعر االكتتاب البالغ )16( ريال سعودي للسهم. ويعتبر كل مكتتب أنه قد تملك عدد األسهم المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:

تسليم نموذج طلب االكتتاب إىل أي من الجهات المستلمة من قبل المتقدم بطلب االكتتاب. 11

تسديد كامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إىل الجهة المستلمة. 12

يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لفروع الجهات المستلمة من خالل اإليداع يف حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة الذي يتم 
فيه تقديم طلب االكتتاب.

إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق يف رفض هذا الطلب كلًيا أو جزئًيا، ويقر المتقدم بالطلب 
بموافقته عىل أي عدد من األسهم سيتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم الذي تقدم لالكتتاب به.

تخصيص األسهم ورد الفائض  1715
سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة بفتح حساب أمانة تتم تسميته )"حساب الطرح لالكتتاب العام"(، ويجب عىل كل جهة مستلمة أن تودع 

المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين يف حساب األمانة المذكور.

أقصاه  موعد  يف  وجد،  إن  االكتتاب،  فائض  ورد  2020/07/12م(  )الموافق  1441/11/21هـ  يوم  يف  النهائي  التخصيص  عن  اإلعالن  وسيتم 
1441/11/23هـ )الموافق 2020/07/14م(.
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تخصيص األسهم للمؤسسات المكتتبة  1716
سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للمؤسسات المكتتبة حسبما تراه الشركة مناسًبا بالتشاور مع مدير سجل اكتتاب المؤسسات والمستشار 
المالي بعد االنتهاء من تخصيص شريحة المكتتبون األفراد. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للمؤسسات المكتتبة )27,180,000( 
سهم تمثل نسبة %100 من إجمالي عدد أسهم الطرح. علمًا بأنه يف حالة وجود طلب كاٍف من قبل المكتتبين األفراد، يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد 
أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إىل )24,462,000( سهم تمثل ما نسبته %90 من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.

تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد  1717
إن وجدت،  المطروحة،  األسهم  المتبقي من  العدد  أدنى، وسيتم تخصيص  فرد كحد  لكل مكتتب  عادية  )10( أسهم  أدنى عدد  بحد  سيتم تخصيص 
لالكتتاب عىل شريحة المكتتبين األفراد عىل أساس تناسبي بناًء عىل نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إىل إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها، ويحتفظ 
مدير االكتتاب بحقه يف زيادة عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد إىل نسبة عشرة بالمائة )%10( من إجمالي أسهم الطرح المطروحة وخفض 
عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إىل نسبة تسعون بالمائة )%90( من إجمالي أسهم الطرح المطروحة، وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد عن 
مئتان وواحد وسبعون ألف وثمان مائة )271,800( مكتتًبا، فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى والبالغ )10( أسهم لكل مكتتب فرد، وفي تلك 

الحالة، سيتم التخصيص وفًقا لما تقترحه الشركة والمستشار المالي.

من المتوقع أن يتم اإلعالن عن العدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل مكتتب يف يوم 1441/11/21هـ )الموافق 2020/07/12م( باإلضافة إىل 
فائض االكتتاب، إن وجد، يف موعد أقصاه يوم 1441/11/23هـ )الموافق 2020/07/14م(.

وستقوم الجهات المستلمة بإرسال إشعارات للمكتتبين إلعالمهم بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم استردادها. 
وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، إىل المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها يف حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة 
أقصاه  موعد  يف  الفائض  ورد  2020/07/12م(  )الموافق  1441/11/21هـ  يوم  يف  النهائي  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  المعنية. 
1441/11/23هـ )الموافق 2020/07/14م(. وينبغي عىل المكتتب التواصل مع فرع الجهة المستلمة التي قدم لديها نموذج طلب االكتتاب يف حال 

رغبته يف الحصول عىل تفاصيل إضافية.

الحاالت التي يجوز فيها تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج:

تعليق اإلدراج أو إلغائه

يجوز للهيئة تعليق تداول األوراق المالية المدرجة أو إلغاء إدراجها يف أي وقت حسبما تراه مناسًبا. وذلك يف أي من الحاالت اآلتية:أ- 

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة عىل سوق منتظمة.– 

إذا أخفق المصدر إخفاًقا تراه الهيئة جوهرًيا يف االلتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.– 

إذا لم يسدد المصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة يف مواعيدها.– 

إذا رأت أن الُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية يف السوق.– 

المصدر عن معلومات كافية –  أعلن  المقترحة. وفي حال  عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة 
تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن المصدر، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة 

لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول يف هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر عىل المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر عليه إبالغ – 
السوق وفًقا لذلك.

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( السابقة لالعتبارات اآلتية:ب- 

معالجة األوضاع التي أدت إىل التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين. 11

أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره يف النشاط العادي للسوق. 12

التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. 13

تعلق السوق تداول األوراق المالية للُمصدر يف أي من الحاالت اآلتية:ج- 

عند عدم التزام الُمصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات  11
المستمرة إىل حين اإلفصاح عنها.

عند تضمن تقرير مراجع الحسابات عىل القوائم المالية للُمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إىل حين إزالة الرأي المعارض أو  12
االمتناع عن إبداء الرأي.

إذا لم ُتستوف متطلبات السيولة المحددة يف البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للُمصدر  13
لتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة عىل خالف ذلك.

عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للُمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار. 14
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يجوز للسوق يف أي وقت أن تقترح عىل الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أيٍ من الحاالت د- 
الواردة يف الفقرة )أ( السابقة.

يجب عىل الُمصدر الذي ُعلق تداول أوراقه المالية االستمرار يف االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.ه- 

إذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة )6( أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء و- 
إدراج األوراق المالية للمصدر.

عند إكمال المصدر لعملية استحواذ عكسي. يلغى إدراج أسهم الُمصدر. وإذا رغب المصدر يف إعادة إدراج أسهمه. فعليه تقديم طلب جديد ز- 
إلدراج أسهمه وفًقا لقواعد السوق واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها يف قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

ال تخل الفقرات السابقة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء عىل اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.ح- 

اإللغاء االختياري لإلدراج  1718

ال يجوز لمصدر ٌأدرجت أوراقه المالية يف السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة، وللحصول عىل موافقة الهيئة، يجب عىل أ- 
المصدر تقديم طلب اإللغاء إىل الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء. 11

نسخة من اإلفصاح المشار إليه أدناه. 12

نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إىل المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ  13
أو أي إجراء آخر يتخذه المصدر.

المالية  14 األوراق  طرح  لقواعد  وفًقا  المعينين  القانوني  والمستشار  المالي  بالمستشار  الخاصة  االتصال  ومعلومات  أسماء 
وااللتزامات المستمرة.

يجوز للهيئة -بناًء عىل تقديرها- قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب- 

يجب عىل المصدر الحصول عىل موافقة الجمعية العامة غير العادية عىل إلغاء اإلدراج بعد حصوله عىل موافقة الهيئة.ج- 

إلغاء اإلدراج بناًء عىل طلب المصدر، يجب عىل المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك يف أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن د-  عند 
اإلفصاح عىل األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره يف نشاطات المصدر.

تعليق التداول المؤقت  1719

يجوز للمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقًتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون أ- 
تأخير بموجب قواعد السوق أو لوائحه التنفيذية وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول. وتقوم السوق بتعليق 

تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب

عند تعليق التداول مؤقًتا بناًء عىل طلب المصدر، يجب عىل المصدر أن يفصح - يف أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدة ب- 
المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره يف نشاطات المصدر.

يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقًتا من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر يف نشاطات ج- 
المصدر وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر يف نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب عىل المصدر الذي تخضع أوراقه المالية 

للتعليق المؤقت للتداول االستمرار يف االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

أو ظروف قد تؤثر يف نشاطات د-  لها معلومات  تبين  إذا  السابقة  الفقرة )ج(  الهيئة ممارسة صالحيتها وفق  أن تقترح عىل  للسوق 
المصدر ومن المحتمل أن تؤثر يف نشاط السوق أو يف حماية المستثمرين.

يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة يف اإلفصاح المشار إليه يف الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق ه- 
خالف ذلك.

أحكام متفرقة  17110
والمتنازل  وخلفائهم  االكتتاب  طلبات  مقدمي  من  أطرافها  ولمنفعة  ملزمة  العالقة  ذات  والتعهدات  واألحكام  الشروط  وكافة  االكتتاب  طلب  يكون 
لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدًا يف هذه النشرة، ال يتم التنازل عن الطلب أو عن 
أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم يف هذه النشرة دون الحصول عىل موافقة خطية مسبقة 

من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ طبًقا لها.

ويخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ البدء يف تداول أسهم الشركة يف السوق، حيث يحظر عليهم التصرف بأي من 
أسهم الشركة التي يملكونها. وبعد انتهاء فترة الحظر يجوز لكبار المساهمين التصرف يف أسهمهم.

عىل الرغم من اعتماد الهيئة لهذه النشرة، إال أنه يجوز لها تعليق طرح االكتتاب هذا يف حال علمت الشركة يف أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذا االكتتاب 
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وقبل الموافقة عىل إدراج األسهم يف السوق بما يلي: )1( وجود تغير مهم يف أمور جوهرية واردة يف نشرة اإلصدار. )2( ظهور مسائل مهمة كان يجب 
تضمينها يف نشرة اإلصدار.

تلتزم الشركة يف هذه الحاالت بأن تقدم إىل الهيئة نشرة تكميلية، وفًقا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج. 
ويجب إصدار النشرة التكميلية وإصدار إعالن بتواريخ االكتتاب المعمول بها.

تم إصدار هذه النشرة باللغة العربية.

القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم  17111
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:

قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 1440/04/11هـ )الموافق 2018/12/18م(.– 

موافقة الهيئة عىل طرح األسهم لالكتتاب العام الصادرة بتاريخ 1441/04/28هـ )الموافق 2019/12/25م(.– 

موافقة السوق المالية "تداول" المشروطة عىل إدراج األسهم بتاريخ 1440/04/24هـ )الموافق 2018/12/31م(.– 

ويخضع كبار المساهمين لفترة الحظر المعرفة يف قسم "ملخص الطرح" من هذه النشرة حيث يحظر عليهم خاللها التصرف بأي من أسهم الشركة التي 
يملكونها. وبعد انتهاء فترة الحظر المذكورة، يجوز لكبار المساهمين التصرف يف أسهمهم.

يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح يف أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية. كما تطلب الشركة والمساهمون الحاليون 
والمستشار المالي ومدير االكتتاب من مستلمي هذه النشرة التعرف عىل أية قيود نظامية تتعلق بهذا االكتتاب وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

التعهدات الخاصة باالكتتاب  17112

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب 1711211
بموجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب، فإن المكتتب:

يوافق عىل اكتتابه يف الشركة بعدد األسهم الموضحة يف طلب االكتتاب.– 

يقر بأنه اطلع عىل هذه النشرة وعىل كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.– 

يوافق عىل النظام األساسي للشركة وكافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة يف هذه النشرة.– 

يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من األفراد المشمولين يف طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب يف األسهم، ويوافق عىل أن للشركة الحق يف – 
رفض االكتتاب المزدوج.

وتعليمات –  كافة شروط  وقبوله  أقصى(  بحد  به  اكتتب  الذي  المبلغ  )يف حدود  االكتتاب  بموجب طلب  له  المخصصة  األسهم  قبوله  يعلن 
االكتتاب الواردة يف الطلب وفي هذه النشرة.

يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.– 

يتعهد بأال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر جراء احتواء هذه النشرة عىل معلومات جوهرية – 
غير صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر عىل قرار المكتتب باالكتتاب يف حالة إضافتها يف النشرة.

السوق المالية السعودية )تداول(  17113
تم تأسيس نظام تداول سنة 2001 م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني. وقد بدأ تداول األسهم يف المملكة عام 1990م. ويبلغ 

عدد الشركات المدرجة و الصناديق العقارية المتداولة يف سوق األسهم حتى تاريخه 200 شركة.

تتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل، يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بالتسوية. ويتم التداول 
يوميًا عىل فترة واحدة من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا، ويتم خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها 
من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 10:00 صباحًا، كما يمكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة 10:00 صباحًا لجلسة االفتتاح. 

وقد وتتغير هذه األوقات من قبل شركة السوق المالية السعودية.

يتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقًا للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أواًل )وهي األوامر 
المشتملة عىل أفضل األسعار(، وتليها األوامر محددة السعر وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت اإلدخال. ويقوم 
نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول عىل اإلنترنت ووصالت المعلومات الخاصة بتداول، ويتم 

توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز وبلومبرج.

وتتم تسوية الصفقات آليًا خالل اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة. وبالتالي ينبغي عىل مصدري األسهم اإلفصاح عن 
جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول. وتقع عىل عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق بصفتها مشغاًل لآللية التي 

يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع(  17114
تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية يف عام 2016م بموجب نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/01/28هـ، 
إىل  مقسم  سعودي  ريال   )400,000,000( قدره  برأسمال  السعودية  المالية  السوق  لشركة  بالكامل  مملوكة  مقفلة  مساهمة  شركة  وهي 

)40,000,000( سهم تبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد )10( عشرة رياالت سعودية.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الهيئة عىل طلب مجلس إدارة تداول بتحويل مركز إيداع األوراق المالية إىل شركة مساهمة بما يتوافق مع نظام السوق 
المالية.

وتتمثل أنشطة مركز اإليداع باألعمال المتعلقة بإيداع األوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها ومقاصتها، وتسجيل أي قيد من قيود الملكية 
عىل األوراق المالية المودعة. كذلك يقوم مركز اإليداع بإيداع وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما يف ذلك 
خدمة التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إىل تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى مركز 

اإليداع تقديمها وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تداول أسهم الشركة يف سوق األسهم السعودي  17115
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم، وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة. وتعتبر التواريخ واألوقات 

المذكورة يف هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة الهيئة.

وال يمكن التداول يف األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم يف حسابات المكتتبين يف تداول، وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها يف 
السوق، ويحظر التداول يف أسهم الشركة حظًرا تاًما قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون يف تلك األنشطة المحظورة من التداول 

المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية يف هذه الحالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة 118

8450 ص. ب.   – 13316 الرياض  الربيع –  الثمامة، حي  3485 طريق  الرئيسي للشركة يف  المركز  التالية متاحة للمعاينة يف  ستكون المستندات 
28088 الرياض 11437 – المملكة العربية السعودية، وذلك بين الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 عصرًا من يوم 1441/10/18هـ )الموافق 

2020/06/10م( حتى 1441/11/14هـ )الموافق 2020/07/05م(:

نسخة من إعالن موافقة الهيئة عىل طرح األسهم.– 

النظام األساسي للشركة وتعديالته ومستندات التأسيس األخرى.– 

السجل التجاري للمصدر.– 

تقرير التقييم للمصدر المعد من قبل المستشار المالي.– 

القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م و2019م وفترة الستة أشهر – 
المنتهية يف 30 يونيو 2019م والقوائم المالية )غير مراجعة( لفترة الثالثة أشهر المنتهية يف 31 مارس 2020م.

االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة المذكورة يف القسم )10-5-12(.– 

اتفاقية إدارة االكتتاب العام.– 

اتفاقية تعهد تغطية االكتتاب العام.– 

إليها يف هذه –  التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة 
النشرة.

الموافقات الخطية من قبل:– 

شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( عىل اإلشارة لهم يف هذه النشرة كمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد – 
التغطية ومدير االكتتاب؛

مكتب لؤي بن محمد العكاس للمحاماة واالستشارات القانونية عىل اإلشارة لهم يف هذه النشرة كمستشار قانوني للطرح؛– 

شــركة البصائر العربية المحدودة عىل اإلشارة لهم يف هذه النشرة كمستشارين أبحاث السوق والقطاع؛– 

برايس ووترهاوس كوبرز عىل اإلشارة لهم يف هذه النشرة كمستشار العناية المهنية الالزمة المالي؛– 

مراجعي الحسابات )كى بي إم جي الفوزان وشركاه( و)إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون( عىل نشر تقارير المراجعة التي – 
أعدوها ضمن هذه النشرة؛

تقرير السوق الذي تم إعداده من قبل مستشار أبحاث السوق والقطاع– 
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القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني 119

يحتوي هذا القسم عىل القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية يف 31 ديسمبر 2016م واإليضاحات المرفقة بها والتي أعدت وفقًا 
للمعايير الدولية )IFRS( الصادرة من قبل مجلس المحاسبة الدولية )IASB( وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 71 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 
شركات التمويل والتي تم مراجعتها من قبل المحاسب القانوني للشركة "إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(". ويحتوي هذا القسم أيضًا 
عىل القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م وفترة الستة األشهر المنتهية يف 30 
يونيو 2019م  والقوائم المالية )غير مراجعة( لفترة الثالثة أشهر المنتهية يف 31 مارس 2020م، واإليضاحات المرفقة بها والتي أعدت وفقًا للمعايير 
الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تم مراجعتها من قبل المحاسب القانوني للشركة "كي بي ام جي الفوزان 

وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون(".



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري 
 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 م2020مارس  31

 مع 
 تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل 
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كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

واجهة الرياض، طريق المطار 
92876ص.ب 
11663الرياض 

المملكة العربية السعودية 

966+تلفون  11 8748500
966+فاكس 11 8748600
www.kpmg.com/saاإللكترونيالموقع

م 11/3/1992بتاريخ 323/11/46                 رقم الترخيص 

وعضو غير شريكالسعوديةالعربيةالمملكةفيمسجلةمهنيةشركةوشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون،الفوزانجيامبيكي
سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.تعاونيةشركةالعالمية،جيامبيكيلوالتابعةالمستقلةجيامبيكيشركاتشبكةفي

تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية  
المختصرة 

للسادة مساهمي شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

مقدمة 

م المرفقة لشركة أمالك العالمية للتمويل العقاري 2020مارس 31المالية األولية المختصرة كما في لقد فحصنا القوائم 
)"الشركة"( المكونة من:

م،2020مارس 31قائمة المركز المالي األولية المختصرة كما في •
م، 2020مارس 31قائمة الربح أو الخسارة األولية المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في •
م، 2020مارس 31قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في •
م، 2020مارس 31قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في •
م، و 2020مارس 31نتهية في قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة عن فترة الثالثة أشهر الم•
اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة.•

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    34إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا
إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية  "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي 

المختصرة استناداً إلى فحصنا. 

نطاق الفحص

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع 2410لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص )
العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة  

بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد 
دولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير ال

ننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل  السعودية، وبالتالي فإنه ال يمك ِّ
عملية مراجعة. وعليه، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

االستنتاج

م  2020مارس 31شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية المختصرة كما في استناداً إلى فحصنا، فلم ينم إلى علمنا 
المرفقة لشركة أمالك العالمية للتمويل العقاري غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.34
عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه

محاسبون ومراجعون قانونيون

فهد مبارك الدوسري
469رقم الترخيص 

هـ1441رمضان 19الرياض في: 
م2020مايو 12الموافق: 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة المركز المالي األولية المختصرة 
 م 2020مارس   31كما في  

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  جزءً  22 إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
2 

 

 

 إيضاحات

 مارس   31
 م2020

  )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 
 م2019

 )مراجعة(
      الموجودات

      
 7,876   18,382    نقد وما في حكمه

 11,922   11,622   استثمارات 
 123,450    172,033  4  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

 3,016,729   3,041,763  5  ذمم مديني عقود إجارة، صافي 
 57,449    66,075  6  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 

 127,647  132,298   مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 60,061   61,227      ممتلكات ومعدات، صافي

 71   --    القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
 3,405,205     3,503,400   إجمالي الموجودات

      
 المطلوبات وحقوق الملكية

 
 

  
 

 
 147,829  139,028 7  ذمم دائنة ومستحقات أخرى

 3,621  10,792   القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية
 34,380  38,160 8  الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

 2,080,432  2,153,551 9  قروض
 13,666  14,344   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 2,279,928      2,355,875   إجمالي المطلوبات
      

  906,000    906,000  10  رأس المال 
 68,416   68,416    احتياطي نظامي

 )3,550)  (10,792)   احتياطي تحوط التدفقات النقدية
 154,411  183,901   أرباح مبقاة 

 1,125,277  1,147,525   إجمالي حقوق الملكية
 3,405,205     3,503,400   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 

 قائمة الربح أو الخسارة األولية المختصرة )غير مراجعة( 
 م 2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  جزءً  22 إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
3 

 
 

 
 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 
 م2019  م2020 إيضاحات 
 )المعدلة(    

     اإليرادات 
 2,117    4,064   ربح من عقود مرابحة 

  62,545    66,866   ربح من عقود إجارة  
  1,292    1,925   ربح من عقود إجارة موصوفة في الذمة  

 419  (504)  )خسارة( / ربح من بيع محفظة
 2,297  2,910  دخل أتعاب وعموالت

من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في  ربحإجمالي ال
 75,261  الذمة 

 
68,670 

     
     المصروفات
 )24,140)  (13,427) 12 تكلفة تمويل

 )572)  (632)  مصروفات أتعاب
من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في  ربحصافي ال

  الذمة 
61,202  43,958 

     
     )خسارة(/ربح التشغيل اآلخر

 343  (316)  )خسائر(/إيرادات أخرى
   60,886   44,301 

       المصروفات التشغيلية
 )631)  ( 1,415)   استهالك 

 )16,840)  ( 18,311)  14 مصروفات عمومية وإدارية 
 )2,637)  ( 3,148)  15 مصروفات البيع والتسويق

 )121)  (4,736)  مخصص االنخفاض في القيمة للخسائر االئتمانية المتوقعة، صافي
 24,072  33,276  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

     
     مصروف الزكاة وضريبة الدخل: 

 )3,869)  (3,786)  الفترة الحالية  -
 )16,608)  --  الفترة السابقة -

     
 3,595  29,490  صافي ربح الفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل

     
     

 0.04  0.33 13 الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 

 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة )غير مراجعة( 
 م 2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  جزءً  22 إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
4 

 
 

 
 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس
 م2019  م2020  

     

 3,595  29,490  صافي ربح الفترة
     

     الخسارة الشاملة األخرى
     

     بنود سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:
 ) 168)  (7,242)   صافي الحركة في تغطية تدفق نقدي

     

 3,427  22,248  إجمالي الدخل الشامل
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية المختصرة )غير مراجعة( 
 م 2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  جزءً  22 إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
5 

 المال رأس م2020مارس  31للفترة المنتهية في 
االحتياطي 

 النظامي

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمار 
بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل
 الشامل اآلخر

احتياطي تحوط 
 اإلجمالي األرباح المبقاة التدفقات النقدية

       
 1,125,277 154,411 (3,550) -- 68,416 906,000 م 2020يناير  1الرصيد في 

 29,490 29,490    -- --   -- -- صافي ربح الفترة
 (7,242) -- (7,242) -- -- -- الخسارة الشاملة األخرى 

       
 1,147,525 183,901 (10,792) -- 68,416 906,000 م2020مارس  31الرصيد في 

       
       

 رأس المال  م2019مارس  31للفترة المنتهية في  
حتياطي الا

 نظاميال

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمار 
بالقيمة العادلة من  

خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

احتياطي تحوط 
 اإلجمالي رباح مبقاةاأل التدفقات النقدية

       
كما تم  –م 2018ديسمبر   31الرصيد في 

 إدراجه سابقاً )مراجع)
906,000 61,415   (409( 1,087 158,301 1,126,394 

التغير في احتساب الزكاة وضريبة الدخل  تأثير 
 )2)إيضاح 

-- -- -- -- 516 516 

 1,126,910 158,817 1,087 )409)   61,415 906,000 كما تم تعديله -م 2018ديسمبر   31الرصيد في 
أثر تطبيق المعيار الجديد والتعديالت األخرى 

 م2019يناير  1في 
-- -- 409 -- (409( -- 

 3,595 3,595    -- --   -- -- الفترةصافي ربح 
 )168) -- )168) -- -- -- الخسارة الشاملة األخرى  

       
 1,130,337 162,003 919 --   61,415 906,000 م 2019مارس  31الرصيد في  
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة )غير مراجعة( 
 م 2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

6 

  
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31
 م2019 م2020  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 24,072 33,276  صافي ربح الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

تعديالت غير نقدية لمطابقة صافي ربح الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل مع 
 األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج من 

 
  

 631  1,415   استهالك
 24,140  12,493   تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء

 728  728   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 121 4,736  مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة

 -- 2,023  اإلجارة ذمم مديني عقودالمرابحة ومديني عقود ذمم  منخسارة التعديل 
 -- (8,716)  القروض منمكاسب التعديل 

 )419) 504  خسارة / )ربح( من بيع محفظة
 )343) 316  خسائر / إيرادات أخرى 

  55,491 48,930 
    النقص/ )الزيادة( في الموجودات التشغيلية

 16,891 (50,831)  ذمم مديني عقود مرابحة
 32,744 (29,491)   ذمم مديني عقود إجارة

 19,109 (8,680)   ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة 
 1,742 (4,651)   مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

    الزيادة/ )النقص( في المطلوبات التشغيلية:
 1,852 (8,395)  ذمم دائنة ومستحقات أخرى

  (46,557) 121,268 
 )23,653) (21,773)   تكاليف تمويل مدفوعة 

 )277) (50)  ) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
 )6,736) (234)   الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 90,602 (68,614)  صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التشغيلية 
    

    االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 )4,095) ( 2,581)   شراء ممتلكات ومعدات

 1,600  --   متحصالت من استثمارات في مشروعات مشتركة

 )2,495) (2,581)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 )273,503) (303,068)   سداد مقابل قروض

 185,000  385,000   متحصالت من القروض
 -- (231)  مدفوع من التزامات عقود اإليجار

 )88,503) 81,701  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية
    

 )396) 10,506  صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وما في حكمه
 15,965 7,876  الفترةنقد وما في حكمه في بداية 

 15,569 18,382  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
    

    معلومات إضافية غير نقدية
 )168) (7,242)   صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي 

 40,031 --  موجودات حق االستخدام
 37,010 --  التزامات عقود اإليجار

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  جزءً  22 إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 للتمويل العقاريشركة أمالك العالمية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(  
 م 2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

7 
 

 الشركة وطبيعة أنشطتها  - 1
 
شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري )"أمالك" أو "الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وتسجيلها 

جمادى األولى  25في الرياض بتاريخ  1010234356السعودية بموجب السجل التجاري رقم في المملكة العربية 
م(.  وكجزء من نظام الرهن العقاري، فإن الشركة بصدد التوقف عن األعمال  2007يونيو  11هـ )الموافق 1428

 المتعلقة باالستثمار.
 

م( في القيام  2014يوليو  8هـ )الموافق 1435 رمضان 11يتمثل نشاط الشركة وفقاً للسجل التجاري المعدل بتاريخ 
ً لترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  ديسمبر  24هـ )الموافق 1435صفر  21بالتمويل العقاري وفقا

 م(. 2013
 
يقع مكتب الشركة المسجل في طريق الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية. تم تأسيس مكتب الشركة في 

 م. لدى الشركة الفروع التالية: 2019قبل الشركة خالل سنة  جدة من
 

 الموقع تاريخ اإلصدار  رقم السجل التجاري للفرع
 الخبر 30/12/1428 2050057816
 جدة 24/07/1428 4030171680

 
لاير سعودي.   500,000تمتلك الشركة شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري )"الشركة التابعة"(، ويبلغ رأس مالها  

الغرض الذي تأسست من أجله الشركة التابعة هو تملك العقارات التي تمولها الشركة. لم تقم الشركة بتوحيد الشركة 
 التابعة ألن موجودات ومطلوبات هذه الشركة التابعة ال تعتبر جوهرية.

 
العربية السعودية(. وفي هذا الصدد، فقد حصلت الشركة  إن الشركة بصدد إدراج أسهمها في تداول )بورصة المملكة  

م إلدراج 2020على موافقة هيئة السوق المالية لالكتتاب العام األولي، ولدى الشركة فترة ستة أشهر تنتهي في يونيو  
 أسهمها.

 
       

 أسس اإلعداد - 2
 

 بيان االلتزام 2-1
ً لمعيار 2020مارس  31للشركة كما في وللفترة المنتهية في تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة  م وفقا

"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  34المحاسبة الدولي 
 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
م، وفقاً  2019مارس  31صرة للشركة كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في تم إعداد القوائم المالية األولية المخت

"التقرير المالي األولي" المعدل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة  34للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ل" وتفسير لجنة تفسيرات "ضرائب الدخ 12عن الزكاة وضريبة الدخل )الذي يتعلق بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 

"الرسوم" حتى اآلن بقدر ما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل( ونظام الشركات في  21المعايير الدولية للتقرير المالي 
 المملكة العربية السعودية.

 
العربية م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات لشركات التمويل في المملكة 2019يوليو  18بتاريخ 

السعودية للمحاسبة عن الزكاة وضرائب الدخل في قائمة الدخل. ويتماشى ذلك مع المعايير الدولية للتقرير المالي 
وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 

للمحاسبين القانونيين )يشار إليها معا فيما يلي بـ "المعايير الدولية واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية  
 للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. 
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 أسس اإلعداد )يتبع(     -2
 

 بيان االلتزام )يتبع(    2-1
خالل تعديل التأثير بأثر رجعي بما وعلية، فقد قامت الشركة بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من 

"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية"، وقد تم   8يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي 
 .4-2اإلفصاح عن تأثيرات هذا التغيير في إيضاح 

 
 أسس القياس 2-2

 ً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات والمشتقات تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا
بالقيمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك، يتم قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية 

 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.
 

 عملة العرض والنشاط 2-3
األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. تم تقريب كافة  تم عرض هذه القوائم المالية

 المعلومات المالية المعروضة ألقرب ألف لاير سعودي.
 

 التغير في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل: 2-4
م نظراً 2020مارس  31 ، فقد تم تغيير أسس اإلعداد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في1-2كما هو مبين في إيضاح 

م. وكان يتم في السابق إثبات الزكاة 2019يوليو    18إلصدار تعليمات حديثة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  
ً لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم   وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفقا

ً ألحدث تعليمات صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي م. وو2017أبريل  11بتاريخ  381000074519 فقا
م، فيتم إثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة. قامت الشركة باحتساب هذا 2019يوليو  18بتاريخ 

يضاح. التغير في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي كما تم اإلفصاح عن أثر التغير أعاله في هذا اإل
 20.48م بمبلغ 2019مارس  31وقد نتج عن هذا التغيير انخفاض في الربح المسجل للشركة للفترة المنتهية في 

مارس   31مليون لاير سعودي. ال يوجد لهذا التغيير أي أثر على قائمة التدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 اة وضريبة الدخل: م. فيما يلي السياسات المحاسبية للزك2019

 
 ضريبة الدخل:

مصروفات أو مزايا ضريبة الدخل للفترة هي الضريبة المستحقة على الربح الخاضع للضريبة للفترة الحالية، بناًء 
على معدل ضريبة الدخل المطبق والمعمول به في المملكة العربية السعودية، المعدل من خالل التغييرات في 

 يبية المؤجلة المتعلقة بفروق مؤقتة.الموجودات والمطلوبات الضر
 

يتم احتساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على أساس قوانين الضرائب التي تم سنها أو سنها بشكل أساسي في  
نهاية فترة التقرير في المملكة العربية السعودية. تجري اإلدارة تقييماً دورياً لموقف اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق 

ي تخضع فيها الالئحة الضريبية المطبقة للتفسير. كما تقوم بتكوين المخصصات المالئمة على أساس بالحاالت الت
 المبالغ المتوقع دفعها للهيئة.

 

يتم تسجيل التعديالت الناتجة عن التقييمات النهائية لضريبة الدخل في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات. 
للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية، بناًء  مصروفات أو مزايا ضريبة الدخل

على معدل ضريبة الدخل المطبق المعدل للتغييرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بفروق 
 مؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة، إن وجدت.

 

 عدم التأكد من عمليات معالجة ضريبة الدخل: 23ولية للتقرير المالي تفسير لجنة تفسيرات المعايير الد
ً يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة  يتناول التفسير احتساب ضرائب الدخل عندما تتضمن المعالجات الضريبية شكا

وال يشمل ، 12. ال ينطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 12الدولي رقم 
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.  •
لخسائر ألغراض كيفية تحديد المنشأة للربح الخاضع للضريبة )الخسارة ألغراض ضريبية( واألسس الضريبية وا •

 الضريبة غير المستغلة واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريبة. 
 كيفية أخذ المنشأة في االعتبار التغيرات في الحقائق والظروف.  •
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 أسس اإلعداد )يتبع(     -2
 

 التغير في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل )يتبع(   2-4
 

ذا كان ينبغي األخذ في االعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع يتعين على المنشأة تحديد ما إ
 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  

ة القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات، باستخدام الشرائح  المؤجلة يستند إلى الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوي
الضريبية المطبقة أو التي ستطبق بشكل كامل في تاريخ التقرير. يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة فقط إلى  

م تخفيض الحد الذي بكون فيه من المرجح توفر أرباح خاضعة للضريبية في المستقبل وإمكانية استخدام األرصدة. يت
 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 المؤجلة بنفس السلطة الضريبية. يتم إجراء مقاصة بين موجودات الضريبية الحالية وعندما تتعلق األرصدة  
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. 
 

لربح أو الخسارة، إال بقدر ما يتعلق بالبنود التي تم إثباتها في الدخل الشامل يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة في ا
 اآلخر أو مباشرةً في حقوق الملكية.

 وفي هذه الحالة، يتم أيضاً إثبات الضريبة.  
 

 الزكاة:
لى الربح أو  تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة"). يتم تحميل مصروف الزكاة ع
 الخسارة. ال يتم احتساب الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

 
 تأثير التغير في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل:

ئم الدخل  التغير في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل له التأثير التالي على بنود قائمة المركز المالي وقوا
 وقائمة التغيرات في حقوق الملكية: 

 
 م )غير مراجعة(:2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 أثر التعديل قبل التعديل الحساب القائمة المالية المتأثرة
كما تم 
 تعديله

مخصص الزكاة وضريبة الدخل   قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 )األرباح المبقاة(

)20,477( 20,477 -- 

 20,477 )20,477( -- مصروف الزكاة وضريبة الدخل  قائمة الربح أو الخسارة 
 

 م )مراجعة(:2018ديسمبر  31كما في 

 أثر التعديل قبل التعديل الحساب القائمة المالية المتأثرة
كما تم 
 تعديله

 516 516 -- الموجودات الضريبية المؤجلة  قائمة المركز المالي 

 158,817 516 158,301 أرباح مبقاة قائمة المركز المالي 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة     -3

 
تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك المت بعة عند إعداد  

 . 4-2م، باستثناء السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح 2019ديسمبر  31القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 

 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي  - 4

  

 ارس  م 31
 م2020

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31 
 م2019

 )مراجعة(
     

    125,419    174,372    إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة
 ) 1,969)  (2,339)    يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة

    123,450    172,033    ذمم مديني عقود مرابحة، صافي
 

 مديني عقود إجارة، صافي ذمم  - 5

 

 
 

 مارس   31
 م2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 
 م2019

 )مراجعة(
   

  4,204,624       4,239,435  إجمالي ذمم مديني عقود إجارة
 )1,102,495)  (1,107,960)  يخصم: دخل غير مكتسب

  3,131,475    3,102,129   
 )85,400)  (89,712)  الخسائر االئتمانية المتوقعةيخصم: مخصص االنخفاض في قيمة 

 3,016,729  3,041,763    ذمم مديني عقود إجارة، صافي 
 

 م:2019ديسمبر  31م و 2020مارس  31فيما يلي سجل االستحقاق لذمم مديني عقود إجارة كما في  5-1
 

  م )غير مراجعة(2020مارس  31 

بحد أقصى  
 سنة

أكثر من سنة لكن 
ليس أكثر من 
 خمس سنوات

أكثر من 
 اإلجمالي سنواتخمس 

 

     
 4,239,435  1,237,527  2,045,371    956,537 ذمم مديني عقود إجارة

  (1,107,960) (298,980) (567,609)  (241,371) يخصم: دخل غير مكتسب
717,043 1,477,762 938,547 3,131,475 

 (89,712)  مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعةيخصم: 
 3,041,763    ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 
  م )مراجعة(2019ديسمبر  31 

بحد أقصى  
 سنة

أكثر من سنة لكن 
ليس أكثر من 

 سنواتخمس 
أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

 

     
 4,204,624 1,162,988 2,140,538 901,098 ذمم مديني عقود إجارة

  )1,102,495) )288,302) )568,681) )245,512) يخصم: دخل غير مكتسب
655,586 1,571,857 874,686 3,102,129 

 )85,400)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة
 3,016,729    ذمم مديني عقود إجارة، صافي 
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 ذمم مديني عقود إجارة الموصوفة في الذمة، صافي   - 6

 

 مارس   31 
 م2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 
 م2019

 )مراجعة(
     

 128,100  112,514  إجمالي ذمم مديني عقود بيع اإلجارة الموصوفة في الذمة 
 )68,363)  (44,097)  يخصم: دخل غير مكتسب

  68,417  59,737 
 )2,288)  (2,342)  االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعةيخصم: مخصص 

 57,449  66,075  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 
 

ديسمبر  31م و 2020مارس  31فيما يلي سجل االستحقاق لذمم مديني عقود إجارة الموصوفة في الذمة كما في  6-1
 م:2019

  مراجعة(م )غير 2020مارس  31 

بحد أقصى  
 سنة

أكثر من سنة لكن 
ليس أكثر من 
 خمس سنوات

أكثر من 
 اإلجمالي سنواتخمس 

 

     
  112,514   79,608   25,625   7,281  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة 

  (44,097)  (31,197)  (10,177)  (2,723)  يخصم: دخل غير مكتسب
4,558 15,448 48,411 68,417 

 (2,342)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 66,075  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي  

 

  م )مراجعة(2019ديسمبر  31 

بحد أقصى  
 سنة

أكثر من سنة لكن 
ليس أكثر من 
 خمس سنوات

أكثر من 
 اإلجمالي خمس سنوات

 

     
 128,100 81,811 35,902 10,387 ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة 

  )68,363) )38,290) )23,310) )6,763) يخصم: دخل غير مكتسب
3,624 12,592 43,521 59,737    

 )2,288)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 57,449   ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 

 
 الذمم الدائنة والمستحقات األخرى     -7

 

 مارس  31
 م2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 
 م2019

 )مراجعة(
    

 37,697   44,851 )1-7تمويل مقدم لعمالء )إيضاح 
 33,357  33,605 )2-7مستحق لوزارة اإلسكان )إيضاح 

 21,984  22,222 التزامات عقود اإليجار
 15,823   8,808 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 7,351  7,659 )3-7مبلغ مستلم من عمالء عقود المرابحة واإلجارة )إيضاح 
 9,701  5,007 مصروفات مستحقة

 21,916   16,876 أخرى  
 139,028  147,829 
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 الذمم الدائنة والمستحقات األخرى )يتبع(     -7

 
ينشأ التمويل المقدم للعمالء عندما يتم االتفاق مع العميل على ترتيب التمويل، ولكن ال يتم صرف المبلغ بسبب التأخير  7-1

 العادي في نقل العقار. 
  

 بشراء عقار لعمالء في مخطط مقدم من وزارة اإلسكان.يتعلق هذا البند  7-2
 

 يمثل هذا البند بشكل رئيسي دفعة مقدمة مستلمة من العمالء، والتي ال يتم دفعها إلى بائع العقار.  7-3
 

 الزكاة وضريبة الدخل -8
 

 فيما يلي بيان بالحركة في الزكاة وضريبة الدخل: (أ
 

 م )غير مراجعة(2020مارس  31 
 اإلجمالي  ضريبة الدخل  الزكاة 
      

 34,380  200  34,180 الرصيد في بداية الفترة
 3,786  --  3,786 مصروف الفترة الحالية 

 228  --  228 إلغاء الخصم 
 (234)  --  (234) مدفوعات خالل الفترة

 38,160  200  37,960 الرصيد كما في نهاية الفترة
 

 )مراجعة(م 2019ديسمبر  31 
 اإلجمالي  ضريبة الدخل   الزكاة 
      

 36,790  643  36,147 الرصيد في بداية السنة  
      المحملة للسنة: 

 14,925  68  14,857 السنة الحالية  -
 16,608  241  16,367 السنوات السابقة -

 31,224  309  31,533 
 839  --  839 إلغاء الخصم 

 )34,782)  )752)  )34,030) السنةمدفوعات تمت خالل 
 34,380  200  34,180 الرصيد كما في نهاية السنة

 
 موقف الربط الزكوي والضريبي ب(

 
م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( وتم 2018تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لجميع السنوات حتى  

 الحصول على شهادات إقرارات. 
 

م، لم يكن هناك أي تغيير في موقف الربوط الزكوية والضريبية الخاصة  2020مارس  31خالل الفترة المنتهية في 
 م.2019ديسمبر  31لمبين في القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في بالشركة عن الموقف ا

 
 القروض - 9

 
يمثل هذا البند مبالغ مقترضة من بنوك تجارية محلية والشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري بموجب قروض 

 3راض وفقاً ألسعار ربح تتراوح بين إسالمية اعتمدتها لجنة الرقابة الشرعية. وتحمل هذه التسهيالت تكاليف اقت
سنوات، وهي مضمونة   5سنوات سايبور زائداً فرق السعر، ولها فترات استحقاق تتراوح من شهر إلى    3شهور إلى  

من خالل التنازل عن المتحصل من الدفعة المدينة. وبموجب شروط اتفاقيات التمويل، فقد التزمت الشركة ببعض 
 م. 2020مارس  31ثة أشهر المنتهية في التعهدات خالل فترة الثال
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 رأس المال - 10

 
ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  906م، يبلغ رأس المال المصرح به والُمصدر والمدفوع  2020مارس   31كما في  
مليون سهم( بقيمة  90.6م: 2019ديسمبر  31مليون سهم ) 90.6مليون لاير سعودي( مقسم إلى  906م: 2019

 لاير سعودي للسهم.  10أسمية قدرها 
 

 لمرابحة الربح من عقود إجارة وعقود ا - 11
 

مارس   31مليون لاير سعودي ) 1.88يشتمل الربح من عقود إجارة وعقود المرابحة على خسارة تعديل بقيمة 
مليون لاير سعودي على التوالي، بسبب تأجيل الدفعات المتعلقة بالذمم المدينة المستحقة  0.15م: ال شيء( و 2019

لبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص لمؤسسة النقد العربي من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم وفقًا 
 السعودي.

 
 تكاليف التمويل  - 12

 
م: ال شيء( بسبب تأجيل الدفعات 2019مارس  31مليون لاير سعودي ) 8.72يشتمل ذلك على ربح تعديل بقيمة 

 ي. المتعلقة بالقروض وفقاً لبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص لمؤسسة النقد العربي السعود
 

 ربحية السهم - 13
 

تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة على المتوسط 
 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

 
 
 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس
 م2019 م2020  
 )غير مراجعة(  
   

 3,595 28,394  ربح الفترة 
    

 90,600 90,600  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(
    

 0.04 0.31  الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(
 

 المصروفات العمومية واإلدارية  - 14 

 
 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس
 م2019 م2020  
 )غير مراجعة(  
   

 12,734 13,713  رواتب وتكاليف متعلقة بالموظفين
 616 638  مصروفات تقنية المعلومات

 1,179 1,250  أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة 
 682 741  أتعاب مهنية

 251 211  مصروفات سفر
 139 194  اتصاالت

 112 126  مصروفات صيانة
 69 76  إيجار
 1,058 1,362  أخرى 

  18,311 16,840 
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 مصروفات البيع والتسويق  - 15
 

 
 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 
 م2019 م2020 
 )غير مراجعة( 
  

 1,354 1,862 تكاليف الرواتب واالستعانة بمصادر خارجية 
 834 850 مصروفات تسويق

 449 436 تأمين
 3,148 2,637 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  - 16

 
تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من المساهمين وشركاتهم الشقيقة والتابعة وموظفي اإلدارة العليا. تتعامل 
الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين. 

 موظفو اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه والرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرةً.يمثل 
 

 فيما يلي أهم المعامالت واألرصدة الناتجة عن المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة: 

 طبيعة المعاملة
اسم الطرف ذو العالقة وطبيعة 

 العالقة

 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس

 )غير مراجعة(

 م2019 م2020  
    

 6,087 5,920 البنك السعودي لالستثمار )مساهم( تكلفة القروض
    

شركة أوريكس السعودية للتأجير  مصروفات إيجار
 التمويلي )شركة شقيقة(

132 398 

    
شركة أوريكس السعودية للتأجير  مصروفات أمن وأخرى

 التمويلي )شركة شقيقة(
10   22   

    
 4,740 5,315 موظفي اإلدارة العليا رواتب ومنافع

    
أتعاب حضور اجتماعات مجلس 

 اإلدارة ومصروفات أخرى                  
 1,179 1,250 أعضاء مجلس اإلدارة 

    
 372 1,754 شركاء مدفوعات نيابة عن المساهمين
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 األطراف ذات العالقة )يتبع( المعامالت واألرصدة مع  - 16

 
 األرصدة العالقة طبيعة األرصدة وأسماء األطراف ذات العالقة

  

مارس  31
 م2020

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31
 م2019

 )مراجعة(
    أرصدة لدى البنوك:

 7,340 16,328 شريك البنك السعودي لالستثمار
    

    مستحق من أطراف ذات عالقة:
 1,775 1,775 مشروع مشترك االستثمار كابيتالشركة 

 2,923 -- مشروع مشترك رحبه  –دار وإعمار 
 878 -- شركة شقيقة ثراء لالستثمار العقاري 

    

    قروض بنكية:
    615,821 485,237 شريك البنك السعودي لالستثمار

    

    القيمة االسمية لمقايضات معدالت األرباح:
 50,000  -- شريك السعودي لالستثمارالبنك 

    

    التمويل والسلف:
   3,731   3,607 اإلدارة العليا موظفي اإلدارة العليا

    
    استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

   11,029 11,029 شركة شقيقة صندوق صائب للتطوير العقاري أبراج سرايا
    

    مدينة أخرى:ذمم 
 305 305 شركة تابعة شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري

 4,649 6,403 شركاء ذمم مدينة مقابل طرح عام أولي
    

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومصروفات أخرى 
    مستحقة

 أعضاء مجلس اإلدارة 
أعضاء مجلس  

 3,739 1,506 اإلدارة
    

    أخرى:ذمم دائنة 
 305 305 شركة تابعة شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 17

 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة 

القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو  نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ 
 تحويل المطلوبات ستتم إما:

 في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو -
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات -

 

 فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. إن السوق الرئيسية أو السوق األكثر 
 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية والمشتقات المالية.
 

تتكون الموجودات المالية من النقد وما في حكمه، واالستثمارات، والمشتقات المالية، وذمم مديني عقود المرابحة،  
رة الموصوفة في الذمة، والذمم المدينة األخرى. بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض البنكية واإلجارة، واإلجا

 والذمم الدائنة والمشتقات المالية.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(  - 17
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقييم تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد  

 التالية: 
 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. 1المستوى 
 

العادلة المسجلة   : طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة 2المستوى 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

 

: طرق تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا لبيانات قابلة للمالحظة 3المستوى  
 في السوق. 

 

والمطلوبات المالية التي تختلف قيمتها العادلة  يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية  
عن قيمتها الدفترية أو التي تم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة، بما في ذلك مستوياتها في 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 
 القيمة العادلة 

 م )غير مراجعة(2020مارس  31
القيمة 
 الدفترية

المستوى 
1 

المستوى 
2 

 المستوى
 اإلجمالي 3 

      الموجودات المالية: 
 173,754 173,754 -- --   172,033 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

 3,184,801 3,184,801 -- -- 3,041,763 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 
ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في 

 67,884 67,884 -- -- 66,086 الذمة، صافي 
 11,622 11,622 -- -- 11,622 استثمارات

      

      المطلوبات المالية:
 10,792 10,792 --   -- 10,792 القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية

 
 القيمة العادلة   

 م )مراجعة(2019ديسمبر  31
القيمة 
 الدفترية 

المستوى 
1 

 المستوى 
2 

 المستوى 
 اإلجمالي 3

      الموجودات المالية: 
 123,748 123,748 -- -- 123,450 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

 3,045,905 3,045,905 -- -- 3,016,729 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 
ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في 

 63,692 63,692 -- -- 57,449 الذمة، صافي 
 11,922 11,922 -- -- 11,922 استثمارات

 71 71 -- -- 71 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
      

      المطلوبات المالية:
 3,621 3,621 -- -- 3,621 القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية

 
يتم تقدير ذمم مديني عقود اإلجارة وذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة ذات المعدل الثابت باستخدام 
التدفقات النقدية التعاقدية المخصومة بآخر عائد، والذي يمثل معدل الربح المتعاقد عليه آلخر معامالت. تشتمل 

 ر العوائد والتدفقات النقدية التعاقدية.  المدخالت في أساليب التدفقات النقدية المخصومة على آخ
 

قامت اإلدارة بتقدير أن القيمة الدفترية لألدوات المالية األخرى تقارب إلى حد كبير القيمة العادلة نظراً لطبيعة 
االستحقاقات قصيرة األجل أو إعادة تسعير العمولة الخاصة على تلك األدوات وأن هذه األدوات المالية تصنف ضمن  

 .3توى المس
 

 لم تكن هناك تحويالت من وإلى أي المستويات خالل الفترة.
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 كفاية رأس المال  - 18
 
ً لمبدأ   تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا

التي يتم مراقبتها وقياسها من قبل   االستمرارية، والحفاظ على وجود قاعدة رأس مال قوية. إن نسب كفاية رأس المال
اإلدارة أدناه تقيس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات وااللتزامات المحتملة 
والمبالغ األسمية للمشتقات، إن وجدت، في قائمة المركز المالي، باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها 

  النسبية. 
 

 م2020مارس  31 
 )غير مراجعة( 

 م2019ديسمبر  31 
 )مراجعة(

إجمالي نسبة رأس  
 المال

 % 

نسبة الشريحة 
 األولى لرأس المال

% 

 رأسإجمالي نسبة  
   المال
% 

نسبة الشريحة 
  لرأس األولى

 المال %
      

 43.30 43.16  44.27 44.13 نسبة كفاية رأس المال
 

 وااللتزامات المحتملة االرتباطات  - 19
 

 تسهيالت تمويل معتمدة وغير مستخدمة:
لدى الشركة تسهيالت معتمدة وغير مستخدمة بشأن عروض مقدمة وقيد الدراسة من قبل العمالء بتاريخ التقرير حيث 

 مليون لاير سعودي(.  218م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 280يمكن تحويلها إلى تمويل قدره 
 

 ربوط ضريبة القيمة المضافة: 
ً على إقرارات ضريبة القيمة المضافة للفترة من يناير 2019أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في عام  م ربطا

مليون لاير سعودي    9.2مليون لاير سعودي. وقد دفعت الشركة مبلغ    19.9م وطالبت بمبلغ  2019م إلى يناير  2018
مة المضافة وأصدرت ضماناً بنكياً فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي. قدمت الشركة اعتراضاَ  فيما يتعلق بفروق ضريبة القي

 توضح فيه موقفها من الربط المستلم من الهيئة العامة للزكاة والدخل.
 

مليون لاير   14.69وخالل الفترة، قبلت الهيئة جزئياً اعتراض الشركة وعد لت ربطها من خالل تخفيض مطالبتها إلى  
بما في ذلك الغرامات. قدمت الشركة اعتراضاً لدى األمين العام للجنة الضرائب على المطالبة الُمعدلة و ترى    سعودي

مليون لاير سعودي   6.07الشركة أنه من غير المحتمل أن يتم تأييد الموقف أعاله للهيئة. ومع ذلك، فقد سجلت الشركة  
 اللتزام ضريبة القيمة المضافة اإلضافية.   لتغطية المطالبات المتوقعة والمحتملة كأفضل تقدير

 
 .  المعلومات القطاعية 20

 
تهدف الشركة إلى تقديم تمويل لعقود التأجير العقاري داخل المملكة العربية السعودية. إن جميع الموجودات 

 ويل العقاري. والمطلوبات والعمليات الظاهرة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل تعود إلى قطاع التم
 

 ألغراض إدارية، تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية: 
 

 قطاع األفراد
 يمثل هذا القطاع المنتجات التمويلية المقدمة لألفراد والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

 
 قطاع الشركات

 ذوي الدخل المرتفع والمؤسسات.يمثل هذا القطاع المنتجات التمويلية المقدمة للشركات واألفراد من  
 

 المركز الرئيسي
اإلدارة العامة هي المسؤولة عن إدارة فائض السيولة في الشركة. كما تقوم أيًضا بتقديم خدمات مساندة إلى إدارات  

 األعمال.
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 المعلومات القطاعية )يتبع(    -20
 

م 2019ديسمبر    31م و  2020مارس    31الشركة كما في  يعرض الجدول التالي تحليالً إلجمالي موجودات ومطلوبات  
 م كما يلي:2019مارس  31وإجمالي ربح ومصروفات العمليات وصافي الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 قطاع الشركات قطاع األفراد 
 المركز

 اإلجمالي الرئيسي
م )غير 2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 مراجعة(
  

  
 74,313 -- 53,267 21,046 إيرادات 

 41,037 -- 25,698 15,339 مصروفات
 33,276 -- 27,569 5,707 ربح القطاع 

     
م )غير 2019مارس  31للفترة المنتهية في 

     مراجعة(
 68,441 -- 46,330 22,111 إيرادات 

 44,369 -- 30,038 14,331 مصروفات
 24,072 -- 16,292 7,780 ربح القطاع 

     
     م )غير مراجعة(2020مارس  31كما في 

 3,503,400 79,609 2,391,377 1,032,414 إجمالي الموجودات
 2,355,875 149,814 1,571,426 634,635 إجمالي المطلوبات

     
     م )مراجعة(2019ديسمبر  31كما في 

 3,405,205 68,009 2,323,031 1,014,165 إجمالي الموجودات
 2,279,928 121,091 1,505,869 652,968 إجمالي المطلوبات

 
فيما يلي مطابقة اإليرادات والمصروفات من القوائم المالية القوائم المالية األولية المختصرة في إيضاح القطاع 

 التشغيلي:

 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31

 
 م2020

 )غير مراجعة(
 م2019
 مراجعة()غير 

   اإليرادات 
 68,670 75,261 إجمالي الربح من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة 

 )572) (632) مصروفات أتعاب
 343 (316) )خسائر(/إيرادات أخرى

 68,441 74,313 وفقاً إليضاح القطاع التشغيلي. -إجمالي اإليرادات 
 

   المصروفات
 )24,140) (13,427) اقتراضتكاليف 

 )631) (1,415) استهالك 
 )16,840) (18,311) مصروفات عمومية وإدارية 

 )2,637) (3,148) مصروفات البيع والتسويق
 )121) (4,736) مخصص االنخفاض في القيمة للخسائر االئتمانية المتوقعة، صافي 

 )44,369) (41,037) التشغيلي.وفقاً إليضاح القطاع  -إجمالي المصروف 
 

 
 

ق - 19
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 على عمليات الشركة والقوائم المالية األولية المختصرة  19- تأثير كوفيد   -21
  

) يمثل جائحة اعترافاً  19 -م أن تفشي فيروس كورونا )كوفيد 2020أعلنت منظمة الصحة العالمية خالل مارس 
بانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر تفشي هذا الفيروس كذلك على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 

ميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في ج
نفذ ت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت 

 إغالقاً وحظراً للتجول على مستوى الدولة.  
 

مع  19-فقط بسبب مشاكل الطلب الناشئة عن كوفيدوشهدت أسعار النفط أيضاً تقلباً كبيراً خالل الفترة الحالية، ليس 
توجه االقتصادات العالمية نحو اإلغالق، بل أيضاً مشاكل تتعلق بالعرض بسبب الكمية المخزنة التي سبقت الجائحة. 
قامت الشركة بتقييم الوضع الحالي من خالل إجراء اختبار سيناريوهات الضغط على التغيرات المتوقعة ألسعار النفط 

دى تأثيرها على المؤشرات االئتمانية والسيولة والتشغيلية والمالءة األداء الرئيسية باإلضافة إلى ممارسات إدارة وم
يكون على عملياتها وأدائها المالي. وتأخذ هذه  19-المخاطر األخرى إلدارة تعطل العمل المحتمل بسبب كوفيد

 مة ومؤسسة النقد العربي السعودي. السيناريوهات أيضا في االعتبار آثار برامج دعم الحكو
 

تتطلب هذه األحداث الجارية والظروف االقتصادية السائدة من الشركة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات 
المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. وستدور هذه المدخالت واالفتراضات في المقام األول حول عمليات 

يو الذي تستخدمه الشركة حالياً في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة. وقد نتج عن التعديالت مراجعة احتماالت السينار
مليون لاير سعودي للشركة. وكما هو  0.6على ترجيحات السيناريو خسائر ائتمانية متوقعة إضافية للشركة بقيمة 

ر الهام وعدم التأكد، وبالتالي، قد تختلف الحال مع أي تنبؤات، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى التقدي
النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديري، وستستمر الشركة في إعادة  

 تقييم موقفها ومدى التأثير المرتبط بها على أساس منتظم.
 

مليون لاير سعودي لتمويل الشركات والتجزئة الخاصة بها.   1.2وقد قامت الشركة أيًضا بإثبات عمليات إحالل بقيمة  
واستندت عمليات اإلحالل هذه إلى تحليل قطاعي قامت به الشركة في إطار المحافظ المتأثرة. ستستمر الشركة في  

ري  تقييم التعرضات الهامة كالً على حدة مع توفر معلومات أكثر موثوقية، وبالتالي تحديد ما إذا كان من الضرو
 إدخال أي تعديل على الخسائر االئتمانية المتوقعة في فترات التقرير الالحقة. 

 
 برامج ومبادرات دعم مؤسسة النقد العربي السعودي 

م برنامج دعم تمويل القطاع الخاص  2020، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي في مارس 19-استجابةً لكوفيد
والصغيرة ومتوسطة الحجم وفقًا للتعريف الصادر من مؤسسة النقد العربي لتقديم الدعم الالزم للشركات الصغرى 

هـ. يشتمل برنامج دعم تمويل القطاع 1438جمادى اآلخرة    16بتاريخ    381000064902السعودي في تعميمها رقم  
 الخاص بشكل أساسي على البرامج التالية:  

 
 برنامج الدفعات المؤجلة؛ و •
 برنامج تمويل اإلقراض. •

 
لتلك وكجزء من برنامج الدفعات المؤجلة، يتعين على الشركة تأجيل الدفعات لمدة ستة أشهر على تسهيالت اإلقراض  

الشركات المؤهلة كشركات صغرى وصغيرة ومتوسطة الحجم. تُعد إعفاءات الدفع كدعم سيولة قصيرة األجل لمعالجة  
فيض الدفعات من خالل تمديد فترة تسهيالت التمويل مشاكل التدفق النقدي المحتملة للمقترض. قامت الشركة بتخ

م لمدة ستة أشهر دون زيادة فترة  2020سبتمبر  14م إلى 2020مارس  14السارية الممنوحة خالل الفترة من 
التسهيالت ودون أي تكاليف إضافية يتحملها العميل. لقد تم تقييم مدى التأثير المحاسبي المترتب عن هذه التغييرات 

كتعديل من حيث الترتيب.   9التسهيالت االئتمانية ويتم معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  من حيث  
 1.88وقد نتج عن ذلك قيام الشركة بإثبات خسارة تعديل لذمم مديني عقود إجارة وذمم مديني عقود المرابحة بمبلغ 

م، وقد تم عرضها كجزء من 2020مارس  31توالي كما في مليون لاير سعودي على ال 0.15مليون لاير سعودي و 
لمزيد من التفاصيل. وفي ظل عدم وجود عوامل أخرى، ال تعد المشاركة في دعم تمويل  11الربح، راجع إيضاح 

 القطاع الخاص زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية.
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 م 2020مارس   31أشهر المنتهية في لفترة الثالثة 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

20 

 المالية األولية المختصرة )يتبع(على عمليات الشركة والقوائم  19- تأثير كوفيد   -21
 

ً لتأجيل سداد أقساط القرض   باإلضافة لذلك، ووفقًا لبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص، فإن الشركة مؤهلة أيضا
 8.72المستحقة للبنوك والشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري. وقامت الشركة كذلك بإثبات أرباح تعديل بمبلغ 

لمزيد من    12م، وقد تم عرضه كجزء من تكلفة التمويل، راجع إيضاح  2020مارس    31كما في  مليون لاير سعودي  
 التفاصيل.

 
مارس  31هذا، ولم تشارك الشركة بعد في برنامج تمويل اإلقراض الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي كما في 

 م.2020
 

 اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة  - 22
 

مايو  11هـ )الموافق 1441رمضان 18تم اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 م(.2020
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 مع
 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
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    2018   
 المعدلة   م 2019 إيضاح  

 الموجودات 
  

 
 

 15,965  7,876 6 نقد وما فب حكمه 
 12,484  11,922 7 استثماراي

 108,256  123,450 8 مراباة، صافب ذمم مديكب  قود 
 2,902,822  3,016,729 9 ذمم مديكب  قود إجارة، صافب 

 79,662  57,449 10 ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب الذمة، صافب 
 106,984  127,647 11 مدفو اي مقدماً وموجوداي أخرى 
 7,922  --  12 استثماراي فب مشرو اي مشتركة 

 27,838  60,061 13 ومعداي، بالصافب ممتلكاي 
 1,087  71 15 القيمة العادلة الموج ة للمشتقاي 

 516  --  16 موجوداي ضري ية مؤجلة 
 3,263,536  3,405,205  إجمالي الموجودات 

     
     

 المطلوبات وحقوق الملكية 
   

 
 

 92,086  147,829 14 ذمم دائكة ومستاقاي أخرى 
 --  3,621 15 العادلة السال ة للمشتقاي المالية القيمة 

 36,790  34,380 16 الزكاة وضري ة الدخل المستاقة 
 1,994,132  2,080,432 17 قروض 

 13,618  13,666 18 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 2,136,626  2,279,928  إجمالي المطلوبات 

      
 906,000  906,000 19 رأس المال 

 61,415  68,416 20 احتياطب نظامب 
 ( 409)  --   احتياطب القيمة العادلة 

 1,087  ( 3,550) 15 احتياطب تاوط التدفقاي الكقدية 
 158,817  154,411  أرباح م قاة 

     
 1,126,910  1,125,277  إجمالي حقوق الملكية 

 3,263,536  3,405,205 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
     

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

  

ق - 25



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الربح أو الخسارة  
  2019ديسم ر  31للسكة المكتهية فب 

 )بآالف الرياالي السعودية(

 جزءاً ال يت زأ من هذو القوائم المالية.  35إلى  1تعت ر اإليغاحاي المرفقة من 
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   2018   
 المعدلة  م 2019 إيضاح  

    الدخل 
 16,370 8,607  من  قود مراباة   دخل
 236,590 259,884  من  قود إجارة   دخل
   6,398  5,529  من  قود إجارة موصوفة فب الذمة   دخل
 -- 9,158  من بيع مافظة  ربح

 7,726 13,167  و موالي دخل أتعاب  
 267,084 296,345  إجمالي الدخل من عقود المرابحة واإلجارة واإلجارة الموصوفة في الذمة

    
    المصروفات 

 ( 1,582) ( 2,843)  مصروف أتعاب 
 (  88,087) ( 93,767)  تكلفة تمويل

    177,415 199,735  الذمةصافي الدخل من عقود المرابحة واإلجارة واإلجارة الموصوفة في 
    

    التشغيل اآلخر  دخل   )خسارة(/
      226 ( 562)  أخرى  دخل )خسائر(/

  199,173 177,641 
    المصروفات التشغيلية 

 ( 3,044) ( 3,501) 13 استهالك وشطب 
 ( 63,541) ( 78,404) 24 مصروفاي  مومية وإدارية  

 ( 11,469) ( 13,143) 25 مصروفاي بيع وتسويق 
 ( 2,100) --  13 خسائر االنخفاض فب قيمة ممتلكاي ومعداي 

  98 ( 1,752)  مخصص االنخفاض فب خسائر االئتمان، صافب 

 97,585 102,373  ربح التشغيل 
    

   268  --   أتعاب ترتيب
 ( 240) ( 314) 12 الاصة فب صافب )الخسارة(/الدخل من المشرو اي المشتركة 

    97,613 102,059  الزكاة وضريبة الدخل الربح قبل 
    

    مصروف الزكاة وضري ة الدخل: 
 ( 2,984) ( 15,441)  السكة الاالية  -
 (  33,474) ( 16,608)  السكة السابقة  -

    
     61,155 70,010  صافي ربح السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل 

    
   0.68 0.77 22 السعودي( الربح األساسب والمخفض للسهم )بالريال 
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   2018 م 2019 إيضاح  

    

   61,155 70,010  صافي ربح السنة 
    

    )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر 
    

    الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى 
   707  ( 4,637)   للتاوط التدفقاي الكقديةصافب الاركة 

     
    بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة: 

 ( 1,296) --  7 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  المث تة التغير فب القيمة العادلة لالستثماراي 
 ( 929) 944 18 ربح/ )خسارة( اكتوارية من خطط المكافع الماددة

    

 (   1,518) ( 3,693)  الخسارة الشاملة األخرى 
    

       59,637 66,317  إجمالي الدخل الشامل 
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 العالمية للتمويل العقاريشركة أمالك 
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 رأس المال 
االحتياطي 

 النظامي

ربح/)خسارة( غير 
محققة من 

استثمارات متاحة 
 للبيع

 المثبت احتياطي
القيمة العادلة 

لالستثمار بالقيمة 
العادلة من خالل 

 اآلخر الشاملالدخل 
احتياطي تحوط 
 اإلجمالي أرباح مبقاة التدفقات النقدية

        
كما تم إدراجه  –م 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 1,126,394 158,301 1,087 ( 409) --    61,415 906,000 (ةسابقاً )مراجع
تأثير التغير فب احتساب الزكاة وضري ة الدخل 

 516 516 -- -- -- -- -- )2)إيغاح 
 1,126,910 158,817 1,087 ( 409) --    61,415 906,000 كما تم تعديله -  2018ديسم ر  31الرصيد فب 

 1أثر تط يق المعيار ال ديد والتعديالي األخرى فب 
 -- ( 409) -- 409  -- -- -- )3  )إيغاح 2019يكاير 

 70,010 70,010 -- -- -- -- -- صافب ربح السكة
 ( 3,693) 944 ( 4,637) -- -- -- -- الخسارة/ الدخل الشامل اآلخر

 66,317 70,954 ( 4,637) -- -- -- -- )الخسارة(/الدخل الشاملإجمالب 
 -- ( 7,001) -- -- -- 7,001 -- ( 20تاويل إلى االحتياطب الكظامب )إيغاح 

 ( 67,950) ( 67,950) -- -- -- -- -- )21توايعاي أرباح )إيغاح 

 1,125,277 154,411 ( 3,550) -- -- 68,416 906,000 م 2019ديسمبر  31الرصيد في 
        
        

        م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
كما تم إدراجه  –  2017ديسم ر  31الرصيد فب 

   1,169,296    213,375   380 -   887    51,654   903,000 سابقاً )مراجعة)
تأثير التغير فب احتساب الزكاة وضري ة الدخل 

 508 508 -- -- -- -- -- )2)إيغاح 
 1,169,804 213,883 380 -- 887 51,654        903,000 كما تم تعديله -  2017ديسم ر  31الرصيد فب 

 (   37,806) (  37,806) - 887 ( 887) - -   2018يكاير  1أثر تط يق المعايير ال ديدة فب 
 61,155      61,155 - - - - - صافب ربح السكة

 (    1,518) (  929)    707 ( 1,296) - - - )الخسارة( الشاملة األخرى
 ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 59,637 60,226    707 ( 1,296) - - - إجمالب الدخل/)الخسارة( الشاملة
 - (  9,761) - - - 9,761 - ( 18الماول إلى االحتياطب الكظامب )إيغاح 

 (  67,725) (  67,725) - - - - - )19توايعاي أرباح )إيغاح 
   3,000 - - - - -   3,000 )17الزيادة فب رأس المال )إيغاح 

 ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,126,910 158,817    1,087 ( 409) -     61,415   906,000 كما تم تعديله -م 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقاي الكقدية 
  2019ديسم ر  31للسكة المكتهية فب 

 )بآالف الرياالي السعودية(
 

 جزءاً ال يت زأ من هذو القوائم المالية.  35إلى  1تعت ر اإليغاحاي المرفقة من 
7 

   2018 م 2019 إيغاح 
    

    النقدية من األنشطة التشغيلية:التدفقات 
 97,613 102,059  صافب ربح السكة ق ل الزكاة وضري ة الدخل

صافب ربح السكة ق ل الزكاة وضري ة الدخل مع صافب الكقد الكاتج  لتسويةتعديالي شير نقدية 
    من األنشطة التشغيلية

 3,044 3,501 13 وشطب استهالك
 2,100 - 13 ممتلكاي ومعدايخسائر االنخفاض فب قيمة 

 88,087 93,767  افتراضتكلفة 
 2,495 2,911 18 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ( 98) 1,752  مخصص االنخفاض فب خسائر االئتمان، صافب
 -- ( 9,158)  ربح من بيع مافظة

 ( 268) --  أتعاب ترتيب
 ( 226) 562  ( أخرىدخلخسائر/ )

 240 314  الخسارة من المشرو اي المشتركةالاصة فب صافب 
     

  195,708 192,987 
    )الزيادة(/الكقص فب الموجوداي التشغيلية

 150,056 ( 11,953)  ذمم مديكب  قود مراباة
 ( 194,710) ( 116,840)  ذمم مديكب  قود إجارة

 38,072 20,154  ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب الذمة
 1,165 ( 5,397)  مدفو اي مقدماً وموجوداي أخرى

    الزيادة/ )الكقص( فب المطلوباي التشغيلية:
 26,774 25,194  ذمم دائكة ومستاقاي أخرى

    
 214,344 106,866  الكقد الكاتج من األنشطة التشغيلية

    
 ( 87,717) ( 93,219) 17 تكلفة تسهيل اقتراض مدفو ة

 ( 2,715) ( 1,919) 18 نهاية الخدمة المدفو ة للموظفينمكافأة 
 ( 3,398) ( 34,782) 16 الزكاة وضري ة الدخل المدفو ة

     
 120,514 ( 23,054)  صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التشغيلية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ( 4,082) ( 10,076) 13 شراء ممتلكاي ومعداي
 18,165 7,608 12 استثماراي فب مشرو اي مشتركة مساوبايمتاصالي من 

 ( 1,235) -- 12 استثماراي فب مشرو اي مشتركة
 ( 893) --  استثماراي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 11,955 ( 2,468)  صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة االستثمارية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ( 1,164,513) 1,103,000 17 سداد قروض

 1,086,100 ( 1,016,300) 17 متاصالي من القروض
 ( 67,725) ( 67,950) 21 توايعاي أرباح مدفو ة

 -- ( 1,317)  مدفوع من التزاماي  قود اإلي ار
 ( 146,138) 17,433  من/)المستخدم في( األنشطة التمويليةصافي النقد الناتج 

    
 ( 13,669) ( 8,089)  صافي النقص في النقد وما في حكمه

 29,634 15,965 6 نقد وما فب حكمه فب بداية السكة
 15,965 7,876 6 نقد وما في حكمه في نهاية السنة 

    
    معلومات إضافية غير نقدية

 707 ( 4,637)  صافب التغيراي فب القيمة العادلة لتاوط التدفق الكقدي 
 ( 1,296) --  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المث تة التغير فب القيمة العادلة لالستثماراي

 3,000 -- 19 إصدار أسهم مكاة -إصدار رأس المال 
 4,439 --   مشرك مشروعتوايعاي من 

 -- 24,995  موجوداي حق االستخدا 
 -- 21,984  التزاماي  قود إي ار
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  2019ديسم ر  31للسكة المكتهية فب 
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 الشركة وطبيعة أنشطتها 1
 

شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري )"أمالك" أو "الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وتس يلها فب المملكة  
  11هي )الموافق 1428جمادى األولى  25فب الرياض بتاريخ  1010234356العربية السعودية بموجب الس ل الت اري رقم 

 وك زء من نظا  الرهن العقاري، فإن الشركة بصدد التوقف  ن األ مال المتعلقة باالستثمار.  (. 2007يونيو 
 

 ( فب القيا  بالتمويل  2014يوليو  8هي )الموافق 1435رمغان  11يتمثل نشاط الشركة وفقاً للس ل الت اري المعدل بتاريخ 
  (.  2013ديسم ر  24هي )الموافق 1435فر  ص 21العقاري وفقاً لترخيص مؤسسة الكقد العربب السعودي بتاريخ 

 
يقع مكتب الشركة المس ل فب طريق الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية. تم إنشاء مكتب للشركة فب جدة من ق ل  

 الشركة خالل السكة. لدى الشركة الفروع التالية: 
 

 الموقع  تاريخ اإلصدار رقم الس ل الت اري للفرع 
 الخ ر 30/12/1428 2050057816
 جدة  24/07/1428 4030171680

 
لاير سعودي. الغرض   500,000تمتلك الشركة شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري )"الشركة التابعة"(، وي لغ رأس مالها 
حيد الشركة التابعة ألن موجوداي  الذي تأسست من أجله الشركة التابعة هو تملك العقاراي التب تمولها الشركة. لم تقم الشركة بتو

 ومطلوباي هذو الشركة التابعة ال تعت ر جوهرية. 
 

   لى فب هذا الصدد   الشركة حصلت )السوق المالية السعودية (.  تداول فب  بها الخاصة الملكية حقوق  أسهم إدراج بصدد الشركة 
 .أسهمها إلدراج  2020 يونيو فب تكتهب  أشهر ستة فترة  وللشركة األولب العا  طرحلل  المالية السوق هيئة موافقة

         
 أسس اإلعداد  .2

 
 بيان االلتزام  2-1

 
 يتم إ داد القوائم المالية للشركة: 

 
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالب المعتمدة فب المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصداراي األخرى الصادرة من  )أ

 الهيئة السعودية للمااس ين القانونيين؛ و 
 

 وتماشيًا مع أحكا  نظا  الشركاي المعمول به فب المملكة العربية السعودية والكظا  األساس للشركة.  ب(  
 

 ،  لى التوالب، تم إ دادها 2018ديسم ر    31  و2019مارس    31إ داد القوائم المالية للشركة كما فب وللفترة والسكة المكتهية    تم
وللمعايير الدولية للتقرير المالب  لى التوالب، المعدلة من ق ل مؤسسة الكقد العربب السعودي   34وفقاً للمعيار المااس ة الدولب 

"ضرائب الدخل" وتفسير ل كة   –( 12وضري ة الدخل التب تتعلق بتط يق معيار المااس ة الدولب رقم ) للمااس ة  ن الزكاة
"الرسو " حتى اآلن حيث أنها تتعلق )بالزكاة وضري ة الدخل( ولوائح الشركاي    –(  21تفسيراي المعايير الدولية للتقرير المالب )

 فب المملكة العربية السعودية. 
 

 ، أصدري مؤسسة الكقد العربب السعودي تعليماي لشركاي التمويل فب المملكة العربية السعودية  2019يوليو  18بتاريخ 
لاساب الزكاة وضرائب الدخل فب قائمة الربح أو الخسارة. يتماشى ذلك مع المعايير الدولية للتقرير المالب وتفسيراتها الصادرة  

ملكة العربية السعودية والمعايير واإلصداراي األخرى الصادرة من الهيئة  ن م لس معايير المااس ة الدولية والمعتمدة فب الم
السعودية للمااس ين القانونيين )يشار إليها معا فيما يلب بي "المعايير الدولية للتقرير المالب المعتمدة فب المملكة العربية  

 السعودية"(. 
 

تعديل بأثر رجعب بما يتماشى مع معيار الو لية، قامت الشركة بتغيير معال تها المااس ية للزكاة وضري ة الدخل من خالل 
"السياساي المااس ية والتغيراي فب التقديراي واألخطاء المااس ية" بما فب ذلك تأثيراي هذا التغيير المفصح   8المااس ة الدولب  

   كه فب هذا اإليغاح. 
 

 تعديل  رض وتصكيف بعض ال كود فب هذو القوائم المالية لغمان قابلية المقارنة مع السكة الاالية. يتم 
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 أسس اإلعداد )يتبع( 2
 

 أسس القياس 
 

. باإلضافة  فقد تم قياسها بالقيمة العادلة  للمشتقاي واالستثماراي  فيما  داالتكلفة التاريخية     لى أساستم إ داد هذو القوائم المالية  
 إلى ذلك، يتم قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الاالية لاللتزاماي المستق لية باستخدا  طريقة وحدة االئتمان المخططة. 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 

 
للشركة. ما لم يذكر خالف ذلك، تم تقريب المعلوماي   الوظيفيةعملة  اليتم  رض هذو القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل 

 المالية المعروضة بالريال السعودي ألقرب ألف لاير سعودي. 
 

 
 التغير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل: 

تعليماي حديثة من مؤسسة    وذلك نظراً إلصدار  2019ديسم ر    31تم تغيير أساس اإل داد للسكة المكتهية فب  كما تم ذكرو أ الو و
 . سابقاً كان يتم اال تراف بالزكاة وضري ة الدخل فب قائمة التغيراي فب حقوق  2019يوليو  18الكقد العربب السعودي بتاريخ 

ً لتعميم مؤسسة الكقد العربب السعودي رقم   . وفقاً ألحدث التعليماي 2017أبريل  11بتاريخ  381000074519الملكية وفقا
  يتم اال تراف بالزكاة وضري ة الدخل فب قائمة الربح أو  2019يوليو  18من مؤسسة الكقد العربب السعودي بتاريخ الصادرة 

الخسارة. قامت الشركة باحتساب هذا التغير فب المااس ة  ن الزكاة وضري ة الدخل بأثر رجعب كما تم اإلفصاح  ن أثر التغير 
 36.458  بم لغ 2018ديسم ر  31ير انخفاض فب الدخل المس ل للسكة المكتهية فب أ الو فب هذا اإليغاح. نتج  ن هذا التغي

  . 2018ديسم ر   31مليون لاير سعودي. ال يوجد لهذا التغيير أي أثر  لى قائمة التدفقاي الكقدية للسكة المكتهية فب 
 

 فيما يلب السياساي المااس ية للزكاة وضري ة الدخل: 
 

 
 ضريبة الدخل: 

مصروف ضري ة الدخل أو االئتمان للفترة هب الغري ة المستاقة  لى الدخل الخاضع للغري ة للفترة الاالية، بكاًء  لى معدل 
الموجوداي والمطلوباي   المعدل من خالل التغييراي فب ،به فب المملكة العربية السعودية والمعمولضري ة الدخل المط ق 

 . قتةالغري ية المؤجلة المتعلقة بفروق مؤ
 

بشكل أساسب فب نهاية فترة التقرير   إصدارهاالتب تم  ضري ة الدخل الاالية  لى أساس قوانين الغرائب    مصروفيتم احتساب  
ت ري اإلدارة تقييماً دورياً لموقف اإلقراراي الغري ية فيما يتعلق بالااالي التب تخغع فيها   .فب المملكة العربية السعودية 

 الغري ية المط قة للتفسير. كما تقو  بتكوين المخصصاي المالئمة  لى أساس الم الغ المتوقع دفعها للهيئة.الالئاة 
 

ضري ة    يتم تس يل التعديالي الكات ة  ن التقييماي الكهائية لغري ة الدخل فب الفترة التب يتم فيها إجراء هذو التقييماي. مصروف
المستاقة  لى الدخل الخاضع للغري ة للفترة الاالية، بكاًء  لى معدل ضري ة الدخل  الدخل أو االئتمان للفترة هب الغري ة 

المعدل للتغييراي فب الموجوداي والمطلوباي الغري ية المؤجلة المتعلقة بفروق مؤقتة والخسائر الغري ية شير والمط ق 
 المستخدمة، إن وجدي. 

 
 عدم التأكد من عمليات معالجة ضريبة الدخل:  23ي تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المال

يتكاول التفسير احتساب ضرائب الدخل  كدما تتغمن المعال اي الغري ية شكاً يؤثر  لى تط يق معيار المااس ة الدولب رقم  
، وال يشمل  لى وجه التاديد  12. ال يكط ق  لى الغرائب أو الرسو  الخارجة  ن نطاق معيار المااس ة الدولب رقم 12

 لمرت طة بالمعامالي الغري ة شير المؤكدة. يتكاول التفسير بالتاديد ما يلب: المتطل اي المتعلقة بالفوائد والغراماي ا
 

 ما إذا كانت المكشأة تأخذ فب  ين اال ت ار المعال اي الغري ية شير المؤكدة بشكل مكفصل.   •
 االفتراضاي التب تغعها المكشأة بشأن حول فاص المعال اي الغري ية من ق ل السلطاي الغري ية.   •
يد المكشأة للربح الخاضع للغري ة )الخسارة ألشراض ضري ية( واألسس الغري ية والخسائر ألشراض الغري ة  كيفية تاد •

 شير المستغلة واإل فاءاي الغري ية شير المستغلة ومعدالي الغري ة.  
 كيفية أخذ المكشأة فب اال ت ار التغيراي فب الاقائق والظروف.   •

 
يتعين  لى المكشأة تاديد ما إذا كان يك غب األخذ فب اال ت ار كل معال ة ضري ية شير مؤكدة بشكل مكفصل أو مع إحدى  

 المعال اي الغري ية شير المؤكدة األخرى أو أكثر. ي ب ات اع الطريقة التب تتك أ بال  د  التأكد بشكل أفغل.   
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 الضريبة المؤجلة: 
يتم استخدا  طريقة االلتزا   كد تكوين مخصص بالغري ة المؤجلة  لى الفروقاي المؤقتة الكات ة بين القيمة الدفترية للموجوداي  
والمطلوباي ألشراض إ داد القوائم المالية والم الغ المستخدمة ألشراض ضري ية. إن م لغ الغري ة المؤجلة يستكد إلى الطريقة  

ة القيمة الدفترية للموجوداي والمطلوباي، باستخدا  الشرائح الغري ية المط قة أو التب ستط ق بشكل المتوقعة لتاقق أو تسوي 
كامل فب تاريخ التقرير. يتم إث اي الموجوداي الغري ية المؤجلة فقط إلى الاد الذي بكون فيه من المرجح توفر أرباح خاضعة  

م تخفيض الموجوداي الغري ية المؤجلة بقدر  د  وجود أي احتمال  لى  للغري ية فب المستق ل وإمكانية استخدا  األرصدة. يت 
 أن المكافع الغري ية ذاي العالقة سيتم تاققها. 

 
تتم مقاصة الموجوداي والمطلوباي الغري ية المؤجلة  كد وجود حق قانونب ملز  بمقاصة الموجوداي والمطلوباي الغري ية  

المؤجلة بكفس السلطة الغري ية. يتم إجراء مقاصة بين موجوداي ومطلوباي الغري ة    الاالية و كدما تتعلق األرصدة الغري ية
الاالية  كدما يكون لدى المكشأة حق قانونب يلز  بالمقاصة وتعتز  إما تسويتها  لى أساس الصافب أو تاقق األصل وتسوية  

 االلتزا  فب آن واحد. 
 

 الخسارة باستثكاء ما يتعلق بال كود التبيتم إث اي الغري ة الاالية والمؤجلة فب الربح أو 
 وفب هذو الاالة، يتم أيغاً إث اي الغري ة.  .تم إث اتها فب الدخل الشامل اآلخر أو م اشرة فب حقوق الملكية 

 
 الزكاة: 

و الخسارة.  تخغع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"). يتم تاميل مصروف الزكاة  لى الربح أ
 ال يتم احتساب الزكاة كغري ة دخل وبالتالب ال يتم احتساب أي ضري ة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

 
 تأثير التغير في احتساب الزكاة وضريبة الدخل: 

التغيراي    التغير فب المعال ة المااس ية للزكاة وضري ة الدخل له التأثير التالب  لى بكود قائمة المركز المالب وقوائم الدخل وقائمة
 فب حقوق الملكية: 

 
  : 2018ديسم ر  31للسكة المكتهية فب 

 كما تم تعديله أثر التعديل ق ل التعديل  الاساب  القائمة المالية المتأثرة
مخصص الزكاة وضري ة الدخل   قائمة التغيراي فب حقوق الملكية 

 -- 36,466 ( 36,466) )األرباح الم قاة( 

 36,458 ( 36,458) -- مصروف الزكاة وضري ة الدخل  الخسارة قائمة الربح أو 

 
  : 2018ديسم ر  31كما فب 

 
 كما تم تعديله أثر التعديل ق ل التعديل  الاساب  القائمة المالية المتأثرة

 516 516 -- موجوداي ضري ية مؤجلة  قائمة المركز المالب 

 158,817 516 158,301 أرباح م قاة قائمة المركز المالب 
 

  : 2018يكاير  1كما فب 
 

 كما تم تعديله أثر التعديل ق ل التعديل  الاساب  القائمة المالية المتأثرة

 508 508 -- موجوداي ضري ية مؤجلة  قائمة المركز المالب 

 213,883 508 213,375 أرباح م قاة قائمة المركز المالب 
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 المحاسبية بسبب تطبيق معايير جديدةتأثير التغير في السياسات  .     3
 

 "عقود اإليجار"  16المعيار الدولي للتقرير المالي 
" قود اإلي ار" مال اإلرشاداي بشأن  قود اإلي ار، التب تم إدراجها فب معيار المااس ة   16يال المعيار الدولب للتقرير المالب  

"تاديد ما إذا كان ترتيب ما يكطوي  لى   4المعايير الدولية للتقرير المالب " قود اإلي ار"، وتفسير ل كة تفسيراي  17الدولب 
  27الاوافز"، وتفسير ل كة التفسيراي الدولية رقم  -" قود اإلي ار التشغيلب  15 قد إي ار"، وتفسير ل كة التفسيراي الدولية 

 "تقييم جوهر المعامالي التب تأخذ الشكل القانونب لعقد اإلي ار". 
 

 ، وفيما يلب بيان باألثر المترتب  ن تط يق هذو المعايير 2019يكاير   1الشركة بتط يق معايير مااس ة جديدة ا ت اراً من  قامت  
 ال ديدة.

 
 م، اتبعت الشركة السياسة المحاسبية التالية لعقود اإليجار التي كانت الشركة مستأجرة فيها:  2019يناير   1قبل 

 
  قود اإلي ار التشغيلب

 كدما كانت الشركة مستأجراً تم اال تراف بمدفو اي اإلي ار كمصروفاي فب قائمة الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت  
  لى مدى فترة  قد اإلي ار. 

 
 م: 2019يناير  1تطبق السياسة في أو بعد 

 
العقد هو  قد إي ار أو يكطوي  لى  قد إي ار. ويكون  ت ري الشركة  كد اإلث اي األولب فب بداية العقد تقييماً لتاديد ما إذا كان 

العقد  قد إي ار أو يكطوي  لى  قد إي ار إذا كان العقد يكقل حق السيطرة  لى استخدا  أصل مادد لفترة من الزمن بمقابل. يتم 
 داي. تاديد السيطرة إذا كانت معظم المكافع تتدفق إلى الشركة ويمكن للشركة توجيه استخدا  هذو الموجو 

 
 موجوداي حق االستخدا  

يتم قياس موجوداي حق االستخدا  الموجوداي م دئياً بالتكلفة والحقاً بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة لالستهالك واالنخفاض 
 فب القيمة، ويتم تعديلها ل عض  ملياي إ ادة قياس التزا   قد اإلي ار. 

 
اي مساوياً اللتزا  اإلي ار. مع ذلك، إذا كانت هكاك تكاليف إضافية مثل  بشكل  ا  سيكون موجوداي حق االستخدا  الموجود

إ داد الموقع والتأميكاي شير المستردة، وأموال التكفيذ، والمصروفاي األخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ، في ب إضافتها إلى قيمة  
 موجوداي حق االستخدا . 

 
 التزا   قد اإلي ار

م دئيًا بالقيمة الاالية لمدفو اي  قد اإلي ار والتب لم يتم دفعها فب تاريخ بداية العقد، ويتم خصمه  يتم قياس التزا   قد اإلي ار 
 باستخدا  معدل الفائدة المدرج فب  قد اإلي ار، أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تاديدو بسهولة، معدل االقتراض اإلضافب للشركة. 

 
 خ ال دء من خالل: تقيس الشركة التزا   قد اإلي ار بعد تاري 

 .   ايادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة  لى التزا   قد اإلي ار.1
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفو اي اإلي ار التب تمت، و   .2
 إ ادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إ ادة تقييم أو تعديل لعقد اإلي ار.  .3

 
 لى أن جميع  قود اإلي ار والاقوق وااللتزاماي التعاقدية المرت طة بها ي ب أن يتم  16يكص المعيار الدولب للتقرير المالب 

شهراً أو أقل أو  قد اإلي ار هو لموجوداي ذاي قيمة مكخفغة.   12إث اتها  ادةً فب المركز المالب للشركة، ما لم تكن مدة العقد 
" قود اإلي ار" إلى  قود إي ار تشغيلب أو تمويلب يتم  17المطلوب بموجب معيار المااس ة الدولب  وبالتالب، فإن التصكيف

است عادو بالكس ة للمستأجرين. بالكس ة لكل  قد إي ار، يث ت المستأجر التزاماي  قد اإلي ار المتك دة فب المستق ل. فب المقابل،  
ما يعادل  موماً القيمة الاالية لمدفو اي اإلي ار المستق لية باإلضافة إلى  يتم رسملة الاق فب استخدا  األصل المؤجر، وهو 

 التكاليف ذاي الصلة م اشرة ويتم إطفاؤها  لى مدى العمر اإلنتاجب.  
 

 كد تط يق المعيار ال ديد. أثكاء  16اختاري الشركة التط يق المعدّل بأثر رجعب الذي يسمح به المعيار الدولب للتقرير المالب 
ألول مرة  لى  قود اإلي ار التشغيلب، تم قياس الاق فب استخدا  الموجوداي المؤجرة    16ط يق المعيار الدولب للتقرير المالب  ت 

 بم لغ التزا   قد اإلي ار، باستخدا  معدل االقتراض المتدرج للمستأجر  كد التط يق ألول مرة.  
 

من الشركة تقديم تسوية التزاماي اإلي ار خارج   16لتقرير المالب كما تتطلب إفصاحاي المعامالي بموجب المعيار الدولب ل
  .2019يكاير  1  ويتم مطابقتها كما يلب مع التزاماي اإلي ار المعترف بها فب 2018ديسم ر  31المركز المالب كما فب 
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 ة )يتبع(تأثير التغير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق معايير جديد  .    3
 

 تسويات التزامات عقود اإليجار 

يكاير  1 
2019   

 30,549  2018ديسم ر  31التزاماي  قود اإلي ار خارج المركز المالب كما فب 
 ( 26,980) شهراً أو أقل و قود اإلي ار ذاي القيمة المكخفغة   12 قود اإلي ار المتداولة ذاي فترة إي ار 
 3,569   )إجمالب بدون خصم( 2019يكاير  1التزاماي  قود إي ار تشغيلب كما فب 
 3,262   )صافب، بعد الخصم( 2019يكاير  1التزاماي  قود إي ار تشغيلب كما فب 

 3,262   2019يكاير  1كما فب  16التزاماي  قود إي ار نتي ة للتط يق األولب للمعيار الدولب للتقرير المالب 
 

 كما يلب: 16  تأثري قائمة المركز المالب بالمعيار الدولب للتقرير المالب 2019يكاير  1كما فب 
 مليون لاير سعودي ضمن "ممتلكاي ومعداي".  3.3إدراج موجوداي حق االستخدا  بم لغ  •
 مليون لاير سعودي ضمن "الذمم الدائكة والمستاقاي األخرى".   3.3إدراج التزا   قود اإلي ار بم لغ  •

 
 ا يلب:كم 16 ، تأثري قائمة المركز المالب بالمعيار الدولب للتقرير المالب 2019ديسم ر  31كما فب 

 مليون لاير سعودي ضمن "ممتلكاي ومعداي".  24إدراج موجوداي حق االستخدا  بم لغ  •
 مليون لاير سعودي ضمن "الذمم الدائكة والمستاقاي األخرى".   21إدراج التزا   قود اإلي ار بم لغ  •

 
 م 2019 

  التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة -تحليل االستحقاق  
 3,783 أقل من سكة 

 16,490 من سكة إلى خمس سكواي 
 11,000 أكثر من خمس سكواي 

 31,273 ديسمبر   31إجمالي التزامات عقد اإليجار غير المخصومة في 
 21,984 ديسمبر 31د اإليجار المدرجة في قائمة المركز المالي في والتزامات عق 

 
 تعديالت أخرى 

العقاري أبراج سرايا من القيمة   ، قامت الشركة بتصايح تصكيف استثماراتها فب صكدوق صائب للتطوير  2019يكاير    1كما فب  
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وبالتالب، تم قيد تغير القيمة العادلة ضمن  

 األرباح الم قاة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4
 

،  تتماشى السياساي المااس ية الهامة المط قة  كد إ داد هذو القوائم المالية مع تلك المت عة  كد إ داد القوائم المالية للسكة السابقة
 .  3و  2باستثكاء السياساي الواردة فب إيغاح 

 
 فيما يلب بيانًا بأهم السياساي المااس ية المت عة  كد إ داد هذو القوائم المالية: 

 
 وما في حكمه  النقد ( أ

 يتكون الكقد وما فب حكمه من األرصدة لدى ال كوك والكقد فب الصكدوق. 
 

 الممتلكات والمعدات  ( ب
يتم تس يل الممتلكاي والمعداي بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض فب القيمة. يتم استهالك التكلفة ناقصاً القيمة 

 والمعداي بطريقة القسط الثابت  لى مدى األ مار اإلنتاجية المقدرة للموجوداي. المت قية المقدرة للممتلكاي 
 
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكاي والمعداي للتأكد من وجود انخفاض فب قيمتها وذلك  كدما تشير األحداث أو التغيراي فب  

ايادة القيمة الدفترية  ن القيمة القابلة لالسترداد لها،  الظروف إلى  د  إمكانية استردادها. وفب حالة وجود مثل هذا الدليل و
  كدئذ تخفض الموجوداي إلى القيمة القابلة لالسترداد لها والتب تمثل القيمة األ لى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف ال يع والقيمة قيد

 االستخدا . 
 

ر اإلنتاجب للتاسيكاي/للموجوداي أو فترة اإلي ار، أيهما تطفأ تاسيكاي الم انب المستأجرة بطريقة القسط الثابت  لى مدى العم
أقصر. تامل نفقاي الصيانة واإلصالح  لى الدخل. يتم رسملة التاسيكاي  كدما تزيد من قيمة األصل أو تطيل من  مرو بصورة 

 جوهرية. 
 

 فيما يلب األ مار اإلنتاجية المقدرة للفئاي الرئيسية للموجوداي: 
 سكواي  

 سكواي أو فترة  قد اإلي ار أيهما أقصر  10 تاسيكاي  لى  قاراي مستأجرة 
  6  أثاث وت هيزاي 

  5 معداي مكت ية
 سكواي  5إلى  3 معداي تقكية المعلوماي 

 سكواي  10 ال رامج
 

 استثمارات في مشروع مشترك  ( ج
المشروع المشترك هو نوع من الترتيب المشترك والذي بموج ه يكون لألطراف التب تتمتع بسيطرة مشتركة  لى الترتيب حقوق  
فب صافب موجوداي المشروع المشترك. والسيطرة المشتركة هب تشارك متفق  ليه تعاقدياً للسيطرة  لى أحد الترتي اي والتب  

 األنشطة ذاي األهمية اتفاقًا جما يًا لألطراف التب تتشارك السيطرة. تتاقق فقط  كدما تتطلب القراراي حول  
 

 يتم مااس ة استثماراي الشركة فب المشرو اي المشتركة باستخدا  طريقة حقوق الملكية. 
 
ل  يتم إث اي حصة الشركة فب أرباح أو خسائر المشرو اي المشتركة لما بعد الشراء فب قائمة الربح أو الخسارة. ويتم تعدي 

الاركاي المتراكمة لما بعد الشراء مقابل القيمة الدفترية لالستثمار. ال تقو  الشركة بإث اي خسائر إضافية  كدما تساوي أو  
تت اوا حصتها من خسائر المشروع المشترك ملكيتها فب المشروع المشترك، بما فيها ذلك أي مستاقاي أخرى شير مغمونة،  

بعمل دفعاي نيابة  ن المشروع المشترك. يتم است عاد األرباح شير الماققة من المعامالي بين إال إذا تك دي التزاماي أو قامت 
الشركة والمشرو اي المشتركة بمقدار حصة الشركة فب المشرو اي المشتركة. كذلك يتم است عاد الخسائر شير الماققة بكفس  

ل. طريقة األرباح شير الماققة ما لم تقدِّّ  العملية دليالً  لى وج  ود انخفاض فب قيمة األصل الماوَّ
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 المحاسبية الهامة )يتبع(ملخص السياسات  4
 

 ذمم مديني عقود مرابحة  ( د
إن المراباة هب اتفاقية ت يع الشركة بموج ها أصال للعميل فد اشترته الشركة واستاوذي  ليه بكاء  لى و د تلقته من العميل 

المستاقة بموجب  قود بيع بشراء هذا األصل. يشمل سعر ال يع التكلفة اائد هامش ربح متفق  ليه. يشمل إجمالب الم الغ 
المراباة إجمالب مدفو اي ال يع المستق لية المتعلقة باتفاقية المراباة ) قد بيع المراباة المستاق(. يتم قيد الفرق بين ذمم مديكب 

قة   قود بيع المراباة وتكلفة األصل الم اع كربح مراباة شير مكتسب، وألشراض العرض يتم خصمه من إجمالب الم الغ المستا
 بموجب ذمم مديكب  قود بيع المراباة. 

 
 ذمم مديني عقود إجارة هـ(   

تمثل ذمم مديكب  قود إجارة الموجوداي الماولة بموجب  قد تأجير تمويلب بموجب اتفاقية تأجير إسالمب وتث ت القيمة الاالية  
لفرق بين إجمالب الذمم المديكة والقيمة الاالية  لدفعاي  قد التأجير كذمم مديكة وتس ل ضمن "ذمم مديكب  قود إجارة". يتم إث اي ا

للذمم المديكة كإيراداي إجارة شير مكتس ة. يتم اال تراف بربح اإلجارة  لى مدى فترة  قد اإلجارة باستخدا  طريقة صافب  
 االستثمار والتب تعكس معدل  ائد دوري ثابت. 

 
   ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة ( و

اإلجارة الموصوفة فب الذمة   ارة  ن إتفاقية يشتمل فيها الم الغ اإلجمالية المستاقة بموجب اإلجارة الموصوفة فب الذمة  إن  
األصلية  لى إجمالب دفعاي اإلي ار المستق لية لإلجارة الموصوفة فب الذمة )ذمم مديكب  قود اإلي ار) اائداً الم الغ المت قية 

د الفرق بين ذمم مديكب  قود اإلي ار وتكلفة الموجوداي المؤجرة كعائد شير مكتسب  ن  قود إجارة  المقدرة المستاقة. يتم قي 
موصوفة فب الذمة، وألشراض العرض يتم خصمه من إجمالب الم الغ المستاقة بموجب اإلجارة الموصوفة فب الذمة. يتم 

استخدا  طريقة صافب االستثمار والتب تعكس معدل  ائد اال تراف بعائد اإلجارة الموصوفة فب الذمة  لى مدى  مر اإلي ار ب 
 دوري ثابت. 

 
 االنخفاض في القيمة  ( ز

 تقو  الشركة بإث اي مخصص االنخفاض فب القيمة المتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة فب األدواي المالية التالية:
 

 ذمم مديكب  قود مراباة. •
 ذمم مديكب  قود إجارة، و  •
 . اإلجارة الموصوفة فب الذمةذمم مديكب  قود  •

 
 ال يتم إث اي خسارة انخفاض فب القيمة لسكداي الملكية. 

 
تقو  الشركة بقياس مخصصاي الخسارة بم لغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر، باستثكاء ما يلب، والتب تقاس 

 شهراً:  12 لى أنها خسائر ائتمانية متوقعة  لى مدى 
 

 سكداي استثمار الدين التب يتم تاديدها  لى أنها ذاي مخاطر ائتمانية مكخفغة فب تاريخ التقرير، و •
 سكداي مالية أخرى والتب من خاللها لم تزيد المخاطر االئتمانية بشكل ك ير مكذ اإلث اي األولب لها. •

 
ئتمانية المتوقعة التب تكتج  ن أحداث التعثر فب  شهرا تمثل جزء من الخسائر اال 12إن الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 

 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12سداد األداة المالية والتب من الماتمل حدوثها خالل 
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 يلب:إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هب تقدير االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية. ويتم قياسها كما 

 
الموجوداي المالية التب ال تكخفض قيمتها االئتمانية فب تاريخ التقرير: تقاس بالقيمة الاالية ل ميع حاالي الع ز فب الكقدية   •

 )الفرق بين التدفقاي الكقدية المستاقة للمكشأة وفقاً للعقد والتدفقاي الكقدية التب تتوقع الشركة تاصيلها)، و  
 

بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الاالية  الموجوداي المالية التب تكخفض قيمتها االئتمانية فب تاريخ التقرير: تقاس   •
 للتدفقاي الكقدية المستق لية المقدرة. 
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 الموجودات المالية المعاد هيكلتها 
مالية قائمة بأخرى جديدة بس ب  إذا تم إ ادة التفاوض  لى شروط الموجوداي المالية أو تعديلها أو إذا تم است دال موجوداي 

الصعوباي المالية للمقترض،  كدئذِّ ي ري تقييم حول ما إذا كان ي ب التوقف  ن إث اي الموجوداي المالية وتقاس الخسائر  
 االئتمانية المتوقعة كما يلب: 

 
دفقاي الكقدية المتوقعة الكات ة  إذا لم يكتج  ن إ ادة الهيكلة المتوقعة توقف  ن إث اي الموجوداي القائمة،  كدئذِّ تدرج الت  •

  ن الموجوداي المالية المعدلة فب احتساب حاالي الع ز فب الكقدية من الموجوداي القائمة؛ و  
 

إذا نتج  ن إ ادة الهيكلة المتوقعة توقف  ن إث اي الموجوداي القائمة،  كدئذِّ يتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة للموجوداي   •
دفقاي نقدية نهائية من األصل المالب القائم  كد التوقف  ن إث اتها. ويتم إدراج هذا الم لغ  كد احتساب  ال ديدة  لى أنها ت 

حاالي الع ز فب الكقدية من الموجوداي المالية القائمة التب تخصم من التاريخ المتوقع للتوقف  ن اإلث اي إلى تاريخ التقرير 
 وداي المالية القائمة. باستخدا  معدل الفائدة الفعال األصلب للموج

 
 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية 

ً فب تاريخ كل تقرير لتاديد ما إذا كانت الموجوداي المالية التب تقيد بالتكلفة المطفأة مكخفغة القيمة  ت ري الشركة تقييما
ث أو أكثر ذو تأثير سل ب  لى التدفقاي الكقدية  االئتمانية. وتعد الموجوداي المالية "مكخفغة القيمة االئتمانية"  كدما يقع حد

 المستق لية المقدرة للموجوداي المالية. 
 

 إن الدليل  لى أن األصل المالب مكخفض القيمة االئتمانية يشمل المعلوماي التب يمكن مالحظتها كما يلب:
 

 الصعوباي المالية الك يرة التب تواجه المقترض أو الُمصدر؛  •
 أحداث التعثر أو التأخر فب السداد؛  اإلخالل بالعقد مثل •
 إ ادة هيكلة قرض أو إي ار من ق ل الشركة وفقاً لشروط ال تأخذها الشركة فب اال ت ار.  •
 يص ح من المرجح دخول المقترض فب مرحلة إفالس أو إ ادة تكظيم مالب أخرى.  •

 
المقترض يتم ا ت ارو فب العادة  لى أنه مكخفض إن القرض أو اإلي ار الذي تم إ ادة التفاوض بشأنه بس ب التدهور فب وضع 

القيمة االئتمانية ما لم يكن هكاك دليل  لى أن مخاطر  د  استال  تدفقاي نقدية تعاقدية قد انخفغت بشكل ك ير وأنه ال يوجد  
يوماً أو   90قه هكاك أي مؤشراي أخرى لالنخفاض فب القيمة. إضافة لذلك، فإن القرض أو اإلي ار الذي ت اوا تاريخ استاقا

 أكثر يعد مكخفض القيمة.
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي 
يتم  رض مخصصاي الخسارة المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة للموجوداي المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة تعرض فب  

 الدفترية اإلجمالب للموجوداي. قائمة المركز المالب كخصم من القيمة 
 

 الشطب 
يتم شطب ذمم مديكب  قود مراباة، وذمم مديكب  قود إجارة، وذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب الذمة )سواء جزئياً أو كلياً) 

اإلنفاذ من أجل   كدما ال يكون هكاك توقع واقعب باالسترداد. إال أن الموجوداي المالية التب يتم شط ها قد ال تزال تخغع ألنشطة  
االلتزا  بإجراءاي الشركة ناو استرداد الم الغ المستاقة. وإذا كان الم لغ الذي سيتم شط ه أك ر من مخصص الخسارة المتراكمة،  
يتم معاملة الفرق أوالً كإضافة  لى المخصص والذي سيتم تط يقه بعد ذلك  لى القيمة الدفترية االجمالية. وتغاف أي استرداداي  

 إلى مخصص االنخفاض فب قيمة الخسائر االئتمانية.الحقة 
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 تقييم الضمانات
للتقلييل من مخياطرها االئتميانيية  لى الموجوداي المياليية، تسييييعى الشييييركة السييييتخيدا  الغييييمياناي، متى ما أمكن ذلك. تكون 
الغيماناي فب أشيكال متعددة، مثل الغيماناي المالية والعقاراي. ال يتم تسي يل الغيماناي فب قائمة المركز المالب للشيركة ما لم 

القيمة العادلة للغماناي العقارية  لى احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تقييمها بشكل يتم استعادة ملكيتها. مع ذلك، تؤثر 
  ا ، بالاد األدنى، فب بدايتها ثم يعاد تقييمها بشكل دوري. 

 
 يتم تقييم الغماناي شير المالية، مثل العقاراي، من ق ل المثمكين الخارجيين المعيكين من ق ل الشركة.

 
 استعادة ملكية الضمانات

إن سيياسة الشركة تكمن فب تاديد حول ما إذا كانت الموجوداي التب تم استعادة ملكيتها يمكن أن تكون أفغل استخدا  لعملياتها 
اليداخليية أو ي يب بيعهيا. ي يب تاوييل الموجوداي التب حيددي  لى أنهيا مفييدة للعمليياي اليداخليية إلى فئية الموجوداي المالئمية لهيا 
بقيمتها التب تم اسيييتعادة ملكيتها أو القيمة الدفترية للموجوداي المغيييمونة األصيييلية، أيهما أقل. يتم تاويل الموجوداي التب تم 
تاديد أن بيعها هو أفغيييل خيار إلى الموجوداي المتاحة لل يع بقيمها العادلة )إذا كانت موجوداي مالية) والقيمة العادلة ناقصييياً 

 شير المالية فب تاريخ استعادة الملكية، تماشياً مع سياسة الشركة. تكلفة بيع الموجوداي
 

 األدوات المالية  ( ح
يتم اإلث اي األولب لكافة الموجوداي المالية والمطلوباي المالية فب تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي تص ح فيه الشركة طرفًا  

الكقد وما فب حكمه واالستثماراي وذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة  فب األحكا  التعاقدية لألداة. تتكون الموجوداي المالية من  
واإلجارة الموصوفة فب الذمة والمشتقاي وذمم مديكة أخرى. تتكون المطلوباي المالية من القروض والمشتقاي والذمم الدائكة  

 واألخرى والمطلوباي األخرى. 
 

 تصكيف الموجوداي المالية 
المالية  كد اإلث اي األولب  لى أنه يتم قياسها كما يلب: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل  تصكف الموجوداي 

 الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

 الموجوداي المالية بالتكلفة المطفأة 
 ال الشرطين أدناو وال تصكف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم قياس الموجوداي المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت ك

 
 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األ مال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجوداي لتاصيل تدفقاي نقدية تعاقدية، و  •
لم لغ والفائدة  لى أصل الم لغ تكشأ فتراتها التعاقدية فب تواريخ ماددة للتدفقاي الكقدية التب تمثل فقط مدفو اي ألصل ا •

 القائم.
 

 الموجوداي المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
يتم قياس سكداي الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناو وال يصكف  سندات الدين: 

 الخسارة: بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األ مال الذي يتاقق الهدف مكه  ن طريق تاصيل تدفقاي نقدية تعاقدية وبيع موجوداي   •
 مالية، و

تكشأ فتراتها التعاقدية فب تواريخ ماددة للتدفقاي الكقدية التب تمثل فقط مدفو اي ألصل الم لغ والفائدة  لى أصل الم لغ  •
 القائم.

 
ي الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم إ ادة قياسها الحقاً بالقيمة العادلة مع األرباح والخسائر  إن أدوا

الكات ة بس ب التغيراي فب القيمة العادلة التب تم إث اتها فب الدخل الشامل اآلخر. يتم إث اي دخل الفائدة ومكاسب وخسائر الصرف  
 أو الخسارة.  األجك ب فب الربح
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 كد اإلث اي األولب لالستثماراي فب حقوق الملكية التب ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، ياق للشركة    أدواي حقوق الملكية:
أن تختار بشكل نهائب  رض التغيراي الالحقة فب القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار  لى أساس كل أداة  

  لى حدة. 
 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجوداي المالية بالقيمة 
 يتم تصكيف جميع الموجوداي المالية األخرى  لى أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
إضافة لذلك،  كد اإلث اي األولب، ياق للشركة أن تادد بشكل نهائب الموجوداي المالية التب بطريقة أخرى تستوفب متطل اي  

بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجوداي مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  القياس 
 الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقو  باذف  د  التطابق المااس ب الذي قد يكشأ بطريقة أخرى أو تخفيغه بشكل ك ير.

 
اً إلث اتها األولب، إال فب الفترة التب تقو  فيها الشركة بتغيير نموذج أ مالها بهدف  ال يتم إ ادة تصكيف الموجوداي المالية الحق

 إدارة الموجوداي المالية. 
 

 تقييم نموذج األ مال 
ت ري الشركة تقييماً للهدف من نموذج األ مال الذي من خالله يتم االحتفاظ بالموجوداي  لى مستوى المافظة ألن ذلك يعكس  

 إدارة األ مال والمعلوماي المقدمة لإلدارة. تأخذ المعلوماي باال ت ار ما يلب:بشكل أفغل طريقة 
 

السياساي واألهداف الماددة للمافظة وتشغيل هذو السياساي  مليا. وبالتاديد، ما إذا كانت استراتي ية اإلدارة تركز  لى  •
ماددة، أو مطابقة فترة الموجوداي المالية مع فترة اكتساب إيراداي فوائد متعاقد  ليها، أو االحتفاظ بمعلوماي أسعار فائدة  

 المطلوباي التب تمول هذو الموجوداي أو تاقيق تدفقاي نقدية من خالل بيع هذو الموجوداي. 
 تقييم كيفية أداء المافظة ورفع تقرير بذلك إلدارة الشركة.  •
بها ضمن نموذج األ مال( وكيفية إدارة هذو  المخاطر التب تؤثر  لى أداء نموذج األ مال )والموجوداي المالية الماتفظ  •

 المخاطر؛ 
ما إذا كانت التعويغاي تستكد إلى القيمة العادلة للموجوداي التب تتم إدارتها أو التدفقاي  –كيفية تعويض مديري األ مال  •

 الكقدية التعاقدية التب يتم تاصيلها، و
و الم يعاي وتوقعاتها بشأن نشاط الم يعاي المستق لية. إال أن  تكرار ح م وتوقيت الم يعاي فب الفتراي السابقة، وأس اب هذ •

المعلوماي حول نشاط الم يعاي ال تؤخذ باال ت ار  كد  زلها، ولكن ك زء من التقييم الكلب لكيفية تاقيق أهداف الشركة  
 المذكورة إلدارة الموجوداي المالية وكيفية تاقق التدفقاي الكقدية. 

 
األ مال إلى مدى معقولية السيكاريوهاي المتوقعة دون األخذ باال ت ار سيكاريوهاي "الاالة األسوأ" أو "حالة  يستكد تقييم نموذج  

الغائقة". إذا تاققت التدفقاي الكقدية بعد اإلث اي األولب بطريقة تختلف  ن التوقعاي األصلية للشركة، ال تقو  الشركة بتغيير 
ماتفظ بها فب نموذج األ مال ولككها تدرج هذو المعلوماي  كد تقييم الموجوداي المالية  تصكيف الموجوداي المالية المت قية ال

 المستق لية الكاشئة حديثاً أو التب تم شراءها حديثاً.
 

ة إن الموجوداي المالية التب يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة والتب يتم تقييم أداءها  لى أساس القيمة العادلة، يتم قياسها بالقيم
العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنها ال يتم االحتفاظ بها لتاصيل تدفقاي نقدية تعاقدية وال يتم االحتفاظ بها لتاصيل تدفقاي  

 نقدية تعاقدية ول يع موجوداي مالية. 
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 التقييم ما إذا كانت التدفقاي الكقدية التعاقدية تمثل فقط مدفو اي أصل الم لغ والفائدة:
"الم لغ األصلب"  لى أنه القيمة العادلة للموجوداي المالية  كد اإلث اي األولب. وتعد "الفائدة" ثمن  لغرض هذا التقييم، يعّرف 

القيمة الزمكية للكقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسية األخرى المرت طة بأصل الم لغ القائم خالل فترة ماددة وتكاليف  
 لتكاليف اإلدارية(، مع هامش الربح.اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة وا

 
، تأخذ الشركة باال ت ار الشروط  دفعاي من الم لغ األصلب والربح-فقط -تُعد و كد تقييم ما إذا كانت التدفقاي الكقدية التعاقدية 

توقيت أو م لغ التدفقاي  التعاقدية لألداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجوداي المالية تتغمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير  
 الكقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفب هذا الشرط. و كد إجراء هذا التقييم، تأخذ الشركة باال ت ار ما يلب: 

 
 األحداث الماتملة التب قد تؤدي إلى تغير م لغ وتوقيت التدفقاي الكقدية.  •
 خصائص الرافعة المالية.  •
 شروط السداد والتمديد؛ •
 ال كود التب تاد من مطال ة الشركة بالتدفقاي الكقدية من موجوداي ماددة )مثل ترتي اي  د  سداد الموجوداي(، و  •
 مثل إ ادة التعيين الدوري ألسعار الفائدة.  -الخصائص التب تعدل ثمن القيمة الزمكية للكقود  •

 
 تصكيف المطلوباي المالية 

تكلفة المطفأة. تاتسب التكلفة المطفأة باألخذ باال ت ار أي خصم أو  الوة  لى  تصكف الشركة مطلوباتها المالية كمقاسة بال
 إصدار التمويالي، والتكاليف األخرى التب تعد جزءاً ال يت زأ من معدل الفائدة الفعلب. 

  
 إلغاء اإلثبات       

 
 الموجوداي المالية 

التعاقدية للتدفقاي الكقدية من األصل المالب أو قيامها بتاويل حقوق  تتوقف الشركة  ن إث اي األصل المالب  كد انتهاء الاقوق 
تاصيل التدفقاي الكقدية التعاقدية فب المعاملة التب يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومكافع ملكية األصل المالب بشكل جوهري  

لملكية بشكل جوهري وال تاتفظ بالسيطرة  لى  أو التب ال تقو  الشركة من خاللها بتاويل أو االحتفاظ ب ميع مخاطر ومكافع ا
 األصل المالب. 

 
 كد التوقف  ن إث اي الموجوداي المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجوداي )أو القيمة الدفترية الموا ة  لى جزء من  

 الموجوداي التب تم التوقف  ن إث اتها( وم موع ما يلب 

 وجوداي جديدة يتم الاصول  ليها ناقصاً أي مطلوباي جديدة مفترضة)، و الثمن المق وض )بما فب ذلك أي م .1
 أي ربح أو خسارة متراكمة تم إث اتها فب الدخل الشامل اآلخر يتم إث اتها فب الربح أو الخسارة.  .2

 
بسكداي االستثمار فب   ، فإن أي ربح/ خسارة متراكمة مث تة فب الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق 2019يكاير  1وا ت اراً من 

األسهم الماددة  لى أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إث اتها ضمن الربح أو الخسارة  كد التوقف  ن 
إث اي هذو السكداي. أي فائدة فب الموجوداي المالية الماولة التب تكون مؤهلة للتوقف  ن اإلث اي والتب تقو  الشركة بإنشائها 

 أو اإلبقاء  ليها، يتم إث اتها كموجوداي أو مطلوباي مكفصلة. 
 

فب المعامالي التب ال تقو  الشركة فيها باالحتفاظ أو تاويل بشكل جوهري جميع مخاطر ومكافع ملكية الموجوداي المالية بيكما 
تها فب المشاركة، ويتادد ذلك من  تاتفظ بالسيطرة  لى هذو الموجوداي، تستمر الشركة بإث اي الموجوداي بقدر مدى استمراري 

 خالل ح م تعرضها للتغيراي فب قيمة الموجوداي الماولة. 
 

وفب بعض المعامالي، تاتفظ الشركة بااللتزا  بخدمة الموجوداي المالية الماولة مقابل أتعاب. يتم التوقف  ن الموجوداي  
ي أو المطلوباي لعقد الخدماي إذا كانت أتعاب الخدمة أكثر  الماولة إذا استوفت شروط التوقف  ن اإلث اي. يتم إث اي الموجودا 

 من كافية )موجوداي( أو أقل من كافية )مطلوباي( ألداء الخدمة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق - 40



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيغاحاي حول القوائم المالية 

  2019ديسم ر  31للسكة المكتهية فب 
 

19 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 4
 

 المطلوباي المالية 
 التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاءها.تتوقف الشركة  ن إث اي المطلوباي المالية  كد سداد التزاماتها 

 
 عمليات تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية    

 
 الموجوداي المالية 

إذا تم تعديل شروط الموجوداي المالية، تقو  الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقاي الكقدية للموجوداي المعدلة مختلفة بشكل جوهري.  
الكقدية مختلفة بشكل جوهري،  كدئذِّ فإن الاقوق التعاقدية للتدفقاي الكقدية من الموجوداي المالية األصلية  وإذا كانت التدفقاي 

يتم ا ت ارها  لى أنها مكقغية. وفب هذو الاالة، يتم التوقف  ن إث اي الموجوداي المالية األصلية ويتم إث اي موجوداي مالية  
 جديدة بالقيمة العادلة. 

 
التدفقاي الكقدية للموجوداي المعدلة المقيدة بالتكلفة المطفأة شير مختلفة بشكل جوهري،  كدئذِّ فإن التعديل ال يؤدي إلى  إذا كانت  

التوقف  ن إث اي الموجوداي المالية. وفب هذو الاالة، تقو  الشركة بإ ادة احتساب القيمة الدفترية االجمالية للموجوداي المالية  
ن تعديل القيمة الدفترية االجمالية  لى أنه تعديل ربح أو خسارة ضمن قائمة الربح أو الخسارة. وإذا تم ويث ت الم لغ الكاتج  

القيا  بهذا التعديل بس ب الصعوباي المالية للمقترض،  كدئذِّ يتم  رض الربح أو الخسارة مع خسائر االنخفاض فب القيمة.  وفب  
 حاالي أخرى، يتم  رضها كربح.

 
 الية المطلوباي الم

تتوقف الشركة  ن إث اي المطلوباي المالية  كدما يتم تعديل شروطها و كدما تكون التدفقاي الكقدية للمطلوباي المعدلة مختلفة  
بشكل جوهري. وفب هذو الاالة، يتم إث اي مطلوباي مالية جديدة استكاداً إلى الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. إن الفرق بين القيمة 

 مطلوباي المالية المسددة والمطلوباي المالية ال ديدة بالشروط المعدلة، يتم إث اته ضمن الربح أو الخسارة. الدفترية لل
 

 مقاصة األدواي المالية 
يتم مقاصة الموجوداي المالية والمطلوباي المالية وتدرج بالصافب فب قائمة المركز المالب  كد وجود حق قانونب ملز  للمكشأة  

الم الغ المث تة و كدما يكون لدى الشركة نية لتسويتها  لى أساس الصافب، أو بيع الموجوداي وتسديد المطلوباي فب آن  لمقاصة  
واحد. ال يتم مقاصة اإليراداي والمصروفاي فب قائمة الربح أو الخسارة ما لم يُطلب ذلك أو يسمح به من خالل معيار مااس ب 

 ادد فب السياساي المااس ية للشركة. أو تفسير، وكما هو مفصح  كه بشكل م
 

 األدواي المالية المشتقة والمااس ة  ن التاوط 
تستخد  الشركة األدواي المالية المشتقة للتاوط من تعرضها ألسعار العموالي. يتم إث اي هذو األدواي المالية المشتقة م دئًيا 

بالمشتقاي، وبعد ذلك يعاد قياسها بالقيمة العادلة. تقيد المشتقاي كموجوداي مالية وذلك  بالقيمة العادلة بتاريخ إبرا  العقد الخاص  
  كدما تكون القيمة العادلة إي ابية وتقيد كمطلوباي مالية  كدما تكون القيمة العادلة سل ية. 

 
ربح أو الخسارة، فيما  دا ال زء الفعال  تدرج األرباح أو الخسائر الكات ة  ن تغيراي القيمة العادلة للمشتقاي م اشرة فب قائمة ال

 من تغطية التدفقاي الكقدية، حيث يتم إث اته ضمن حقوق الملكية. 
 

وألشراض مااس ة تغطية المخاطر، يتم تصكيف  ملياي تغطية المخاطر كتغطية تدفق نقدي والتب تغطب مخاطر التغيراي فب  
موجوداي أو مطلوباي تم إث اتها أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل ك ير أو التدفقاي الكقدية سواًء كانت متعلقة بخطر ما مرت ط ب 

 مخاطر  مالي أجك ية فب التزاماي مؤكدة لم يتم إث اتها.
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و كد بدء  ملية التاوط، تقو  الشركة رسمياً بتخصيص وتوثيق  ملية التاوط من المخاطر التب تود الشركة تط يق مااس ة  
اوط. يشتمل التوثيق  لى تاديد أداة التغطية وال كد التاوط بشأنها، وتوثيق أهداف واستراتي ية إدارة المخاطر المتعلقة بعملية الت 

أو المعاملة المغطاة وط يعة المخاطر المغطاة وطريقة المكشأة فب تقييم مدى فعالية التغيراي فب القيمة العادلة ألداة التغطية  كد 
ت طة بالمخاطر المغطاة. يتوقع بأن تكون  تسويتها فب التغيراي فب القيمة العادلة لل كد الذي تمت تغطيته أو التدفقاي الكقدية المر

تغطية المخاطر هذو ذاي فعالية  الية  كد تسوية التغيراي فب القيمة العادلة أو التدفقاي الكقدية، ويتم تقييمها بشكل مستمر للتأكد  
 بأنها فعالً ذاي فعالية  الية طوال فتراي التقارير المالية التب صكفت فيها.

 
تغطية المخاطر وذلك  كد انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تكفيذها أو  كدما لم تعد تلك  يتم التوقف  ن مااس ة

األداة مؤهلة لمااس ة تغطية المخاطر. وفب ذلك الوقت، بالكس ة للمعامالي المتوقعة، يتم االحتفاظ بالربح أو الخسارة المتراكمة  
لمساهمين فب حقوق المساهمين لاين حدوث العملية المتوقعة. وفب الااالي التب لم يعد  لى أداة التغطية المث تة ضمن حقوق ا

إلى قائمة الربح  -المث ت ضمن حقوق الملكية   -فيها توقع حدوث العملية المغطاة يتم تاويل صافب الربح أو الخسارة المتراكمة 
 أو الخسارة للفترة. 

 
 إثبات اإليرادات/المصروفات  (ط

 
 اإليراداي والمصروفاي

يتم إث اي اإليراداي من  قود المراباة، واإلجارة، واإلجارة الموصييييوفة فب الذمة وتكاليف االقتراض فب الربح أو الخسييييارة 
بياسييييتخيدا  طريقية معيدل الربح الفعلب. إن "معيدل الفيائيدة الفعلب" هو المعيدل اليذي بيالتايدييد يخصييييم ميدفو ياي أو مق وضيييياي 

 المقدرة من خالل العمر المتوقع لألداة المالية بالتكلفة المطفأة لألداة المالية. التدفقاي الكقدية
 

 كد احتسيياب معدل الفائدة الفعلب لألدواي المالية بخالف الموجوداي مكخفغيية القيمة االئتمانية، تقو  الشييركة بتقدير التدفقاي 
ية، ولكن ليسيت خسيائر ائتمانية متوقعة. وبالكسي ة للموجوداي المالية الكقدية باألخذ باال ت ار جميع الشيروط التعاقدية لألداة المال

 مكخفغية القيمة االئتمانية، يتم احتسياب معدل الفائدة الفعلب المعدل ائتمانيًا باسيتخدا  التدفقاي الكقدية المسيتق لية المقدرة بما فب
 ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 
.  التب تشكل جزءاً ال يت زأ من معدل الربح الفعلب.مقدماً    كاليف المعاملة والرسو  المدفو ةيتغمن احتساب معدل الربح الفعلب ت 

 تتغمن تكاليف المعاملة التكاليف اإلضافية التب تكسب م اشرة إلى اقتكاء أو إصدار الموجوداي المالية أو المطلوباي المالية. 
 

 قياس التكلفة المطفأة والدخل 
موجوداي المالية أو المطلوباي المالية هب الم لغ الذي من خالله يتم قياس الموجوداي المالية أو المطلوباي  إن "التكلفة المطفأة" لل

المالية  كد اإلث اي األولب ناقصاً مدفو اي أصل الم لغ، اائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدا  طريقة معدل الربح الفعلب  
 ستاقاق، ويتم تعديله، بالكس ة للموجوداي المالية، ألي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.ألي فرق بين الم لغ األولب وم لغ اال

 
إن "القيمة الدفترية االجمالية للموجوداي المالية" هب التكلفة المطفأة للموجوداي المالية ق ل تعديلها ألي مخصص خسارة ائتمان 

 متوقعة. 
 

الفائدة الفعلب  لى القيمة الدفترية االجمالية للموجوداي ) كدما ال تكون الموجوداي   كد احتساب الربح، يتم تط يق معدل 
 مكخفغة القيمة االئتمانية( أو  لى التكلفة المطفأة للمطلوباي. 

 
ئدة هذا، وبالكس ة للموجوداي المالية التب أص ات مكخفغة القيمة االئتمانية بعد اإلث اي األولب لها، يتم احتساب إيراداي الفا

ذِّ بتط يق معدل الفائدة الفعلب  لى التكلفة المطفأة للموجوداي المالية. إذا لم تعد الموجوداي المالية مكخفغة القيمة االئتمانية،  كدئ 
 فإن احتساب إيراداي الفائدة يعود  لى األساس اإلجمالب. 

 

ق - 42



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيغاحاي حول القوائم المالية 

  2019ديسم ر  31للسكة المكتهية فب 
 

21 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 4
 

بتط يق معدل بالكس ة للموجوداي المالية التب انخفغت قيمتها االئتمانية  كد اإلث اي األولب لها، يتم احتساب إيراداي الفائدة 
الفائدة الفعلب المعدل ائتمانيًا  لى التكلفة المطفأة للموجوداي. إن احتساب الربح ال يعود  لى األساس اإلجمالب، حتى لو تاسكت  

 المخاطر االئتمانية للموجوداي. 
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  (ي
بغا ة أو خدماي تم تسلمها، سواء أصدري بها فواتير من ق ل المورد أ   يتم قيد المطلوباي  ن م الغ ستدفع فب المستق ل لقاء 

 لم تصدر. 
 

 مخصصات  ( ك
يتم إث اي المخصصاي فب القوائم المالية  كدما يكون لدى الشركة التزاماي )قانونية أو ضمكية( ظهري نتي ة ألحداث سابقة  

 للقياس بشكل موثوق. و كدما تعت ر تكاليف تسوية هذو االلتزاماي ماتملة وقابلة 
 

          الزكاة وضريبة الدخل  ( ل
ً ألنظمة   يخغع المساهمون السعوديون والخلي يون بالشركة للزكاة ويخغع المساهمون شير السعوديين لغري ة الدخل وفقا

 الهيئة العامة للزكاة والدخل المط قة فب المملكة العربية السعودية.  
 

 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة   (م
تقد  الشركة خطة مكافع ماددة للموظفين وفقاً لكظا  العمل السعودي كما هو مادد بواسطة الشروط المكصوص  ليها فب أنظمة  
 المملكة العربية السعودية. ويتم تاديد تكلفة تقديم المكافع بموجب خطة المكافع الماددة باستخدا  طريقة وحدة االئتمان المخططة. 

 
بعملياي إ ادة القياس لألرباح والخسائر االكتوارية فوًرا فب قائمة المركز المالب مع ما يقابلها من م الغ دائكة إلى يتم اال تراف  

األرباح الم قاة من خالل الدخل الشامل اآلخر فب الفترة التب حدثت فيها. ال يتم تصكيف  ملياي إ ادة القياس إلى قائمة الربح 
 أو الخسارة فب فتراي الحقة.  

 
 يتم إث اي تكلفة الخدماي السابقة فب قائمة الربح أو الخسارة وذلك ق ل: 

 تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و  •
 تاريخ تس يل الشركة لتكاليف إ ادة الهيكلة ذاي الصلة.  •

 
بإث اي التغيراي  يتم احتساب تكلفة العمولة  ن طريق تط يق معدل الخصم  لى صافب التزا  المكافع الماددة. تقو  الشركة 

 التالية فب صافب التزاماي المكافع الماددة فب قائمة الربح أو الخسارة: 
تتغمن تكاليف الخدماي تكاليف الخدماي الاالية وتكاليف الخدماي السابقة واألرباح والخسائر الكات ة  ن الاذوفاي   •

 والتسوياي شير الروتيكية )ضمن المصروفاي العمومية واإلدارية(. 
 خل أو مصروف العمولة الخاصة )ضمن تكلفة تسهيالي اقتراض وأ  اء(. صافب د  •

 
 المصروفات  ( ن

مصروفاي ال يع والتسويق هب تلك التب تتعلق  لى وجه التاديد بمصروفاي مكدوبب الم يعاي والتسويق. تُصكف جميع 
 المصروفاي األخرى با ت ارها مصروفاي  مومية وإدارية. 

 
 األتعاب والعموالت إيرادات ومصروفات  ( س

يتم إدراج إيراداي ومصروفاي األتعاب التب تُعد جزءاً من معدل الفائدة الفعلب لألصل أو االلتزا  المالب فب معدل الفائدة الفعلب. 
يتم إث اي إيراداي الرسو  والعموالي األخرى  كدما يتم تقديم الخدماي ذاي الصلة بما فب ذلك دخل الخدماي. تتعلق مصاريف  

 تعاب األخرى بشكل أساسب بأتعاب المعامالي والخدماي والتب يتم تاميلها كمصاريف  كد استال  الخدماي. األ
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 تكلفة التمويل/ االقتراض  ( ع
تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة م اشرةً باقتكاء أو إنشاء أو إنتاج أصل ياتاج إلى فترة امكية جوهرية ليكون جاهًزا 

األصل. يتم قيد جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصروف فب الفترة التب  لالستخدا  المقصود مكه أو ال يع ك زء من تكلفة 
تادث فيها. تتكون تكاليف التمويل من األرباح والتكاليف األخرى التب تتك دها المكشأة فيما يتعلق باقتراض األموال وإطفاء  

 الكفقاي التمويلية ومطلوباي  قود اإلي ار.

 

 االحتياطي النظامي  ( ف
٪ من دخلها للسكة )بعد الزكاة وخصم  10لكظا  الشركاي السعودي والكظا  األساسب للشركة، يتعين  لى الشركة تاويل وفقاً 

الخسائر المرحلة) إلى االحتياطب الكظامب. إن هذا االحتياطب شير متاح للتوايع. ووفقاً للكظا  األساسب، ياق للشركة أن تقرر  
 ٪ من رأس مالها.30جمالب االحتياطب التوقف  ن هذا التاويل متى ما بلغ إ

 

 قياس القيمة العادلة ( ص
تقو  الشركة بقياس بعض األدواي المالية مثل المشتقاي وأدواي حقوق الملكية بالقيمة العادلة فب تاريخ كل قائمة المركز المالب.  

 . 28إيغاح كما يتم االفصاح  ن القيم العادلة لألدواي المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة فب 
 

القيمة العادلة هب السعر الذي سيتم استالمه  كد بيع موجوداي ما أو سدادو  كد تاويل مطلوباي ما بموجب معاملة نظامية تتم 
بين متعاملين فب السوق بتاريخ القياس. يستكد قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزا  فب  

  تالية: إحدى الااالي ال
 

      فب السوق الرئيسية للموجوداي أو المطلوباي، أو  - 
 فب حالة  د  وجود السوق الرئيسب، فب أكثر األسواق فائدة للموجوداي أو المطلوباي.  -

 
للموجوداي أو  ي ب أن يكون بإمكان الشركة الوصول إلى السوق الرئيسب أو السوق األكثر مالءمة. يتم قياس القيمة العادلة 

المطلوباي باستخدا  االفتراضاي التب يستخدمها المشاركون فب السوق  كد تسعير الموجوداي أو المطلوباي  لى افتراض أن  
المشاركون فب السوق يتصرفون حسب مصلاتهم االقتصادية. إن قياس القيمة العادلة ألصل ما شير مالب يأخذ بعين اال ت ار 

السوق  لى تاقيق مكافع اقتصادية من خالل االستخدا  األمثل واألفغل لذلك األصل، أو من خالل  قدرة الطرف المتعامل فب 
 بيعه إلى متعامل آخر فب السوق سيقو  باستخدامه االستخدا  األمثل واألفغل. 

 
العادلة وتعظيم استخدا  المدخالي  تستخد  الشركة طرق التقييم المالئمة للظروف والتب تم توفير معطياي كافية لها لقياس القيمة  

 ذاي الصلة التب يمكن مالحظتها وتقليل استخدا  المدخالي شير القابلة للمالحظة. 
 

يتم تصكيف كافة الموجوداي والمطلوباي التب تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح  كها فب القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمب  
 لب، استكاداً إلى أدنى مستوى من المدخالي ال وهرية لقياس القيمة العادلة ككل: للقيمة العادلة، والم ين كما ي 

 
 : األسعار المتداولة )شير المعدّلة) فب األسواق الكشطة للموجوداي أو المطلوباي المماثلة. 1المستوى  - 

 
ا إما بصورة م اشرة )كاألسعار(  والتب يمكن مالحظته 1: مدخالي بخالف األسعار المتداولة تقع ضمن المستوى 2المستوى  - 

أو بصورة شير م اشرة )كمستمدة من األسعار(. تشتمل هذو الفئة  لى أدواي مقيمة باستخدا : أسعار السوق المتداولة فب األسواق  
من نشطة،   الكشطة ألدواي مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدواي مماثلة أو متشابهة فب األسواق التب يتم ا ت ارها  لى أنها أقل

 أو طرق تقييم أخرى التب يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة م اشرة أو شير م اشرة من ال ياناي السوقية.  
 

 : طرق تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالي الهامة لقياس القيمة العادلة شير قابل للمالحظة. 3المستوى  - 
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متكرر، تادد الشركة ما إذا كانت التاويالي قد تمت  فيما يتعلق بالموجوداي والمطلوباي المث تة فب القوائم المالية  لى أساس 
بين المستوياي فب التسلسل بإ ادة تقييم التصكيفاي )استكاداً إلى أدنى مستوى من المدخالي الالامة لقياس القيمة العادلة ككل)  

 فب نهاية فترة كل تقرير مالب. 
 

قيم الموجوداي والمطلوباي الالامة إل ادة قياسها وفقاً  تقو  الشركة فب تاريخ كل قائمة مركز مالب بتاليل التغيراي فب 
للسياساي المااس ية للشركة. وبالكس ة لهذا التاليل، تقو  الم مو ة بالتاقق من المدخالي الهامة المط قة فب التقييم األخير  ن 

 طريق ت ميع المعلوماي فب  ملية حساب التقييم للعقود والمستكداي األخرى ذاي الصلة. 
  
غرض اإلفصاح  ن القيمة العادلة، حددي الشركة فئاي الموجوداي والمطلوباي استكاداً إلى ط يعة وخصائص ومخاطر  ول

 الموجوداي أو المطلوباي ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو م ين أ الو.
 

 العمالت األجنبية  (ق
السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة فب تاريخ حدوث تلك المعامالي.  يتم تس يل المعامالي التب تتم بالعمالي األجك ية بالريال  

ويعاد تاويل الموجوداي والمطلوباي الكقدية المدرجة بالعمالي األجك ية  لى أساس أسعار الصرف السائدة فب تاريخ التقرير.  
المعامالي بالعمالي األجك ية فب قائمة   تدرج جميع الفروق فب قائمة الربح أو الخسارة. تدرج األرباح أو الخسائر الكات ة  ن

 الربح أو الخسارة خالل السكة. 

 

 التقارير القطاعية  ( ر
يعت ر القطاع مكون مهم للشركة ويقو  بتقديم مكت اي أو خدماي )قطاع أ مال( والتب تتعرض لمخاطر ومكافع تختلف  ن تلك 

 المتعلقة بقطا اي أخرى. 

 

 موجودات عقارية أخرى  ( ش
الشركة باقتكاء بعض العقاراي مقابل تسوية المشرو اي المشتركة وأرصدة ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة و اإلجارة  تقو   

الموصوفة فب الذمة. يتم ا ت ار هذو العقاراي كموجوداي متاحة لل يع وتقيد م دئيًا بصافب القيمة القابلة للتاقق ألرصدة الذمم  
 ي المشتركة والقيمة العادلة الاالية للممتلكاي ذاي الصلة ناقصاً أي تكاليف بيع، أيهما أقل.المديكة المستاقة أو المشرو ا 

 

 ضريبة القيمة المضافة  ( ت
تقو  الشركة بتاصيل ضري ة القيمة المغافة من  مالئها مقابل الخدماي المؤهلة المقدمة، ودفع مدفو اي ضري ة القيمة المغافة  

المدفو اي المؤهلة. يتم شهرياً إجراء تاويالي صافب ضري ة القيمة المغافة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل  إلى ال ائعين مقابل  
والتب تمثل ضري ة القيمة المغافة الماصلة من  مالئها، بالصافب بعد خصم أي ضري ة قيمة مغافة قابلة لالسترداد  لى 

ير القابلة لالسترداد وتُقيد كمصروفاي أو يتم رسملتها فب حالة مدفو اي  المدفو اي. تتامل الشركة ضري ة القيمة المغافة ش
 الممتلكاي والمعداي والموجوداي شير الملموسة أو يتم استهالكها أو إطفاءها ك زء من التكلفة الرأسمالية. 
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المالية قامت اإلدارة باسيتخدا  األحكا  والتقديراي واالفتراضياي التب تؤثر فب تط يق السيياسياي المااسي ية إن إ داد هذو القوائم 
و لى الم يالغ الم يكية للموجوداي والمطلوبياي واإليراداي والمصييييروفياي. قيد تختلف الكتيائج الفعليية  ن هيذو التقيديراي. تتم 

أسيياس مسييتمر. يتم إث اي التعديالي  لى التقديراي بأثر الحق. وفيما يلب  مراجعة التقديراي واالفتراضيياي المتعلقة بها  لى
 الم االي ال وهرية التب قامت اإلدارة فيها باستخدا  التقديراي واالفتراضاي أو مارست فيها األحكا :

 
      االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  .1
فب جميع فئاي الموجوداي المالية، إصدار   9المعيار الدولب للتقرير المالب يتطلب قياس خسائر االنخفاض فب القيمة بموجب   

حكم، وخاصة تقدير م لغ وتوقيت التدفقاي الكقدية المستق لية وقيم الغماناي وذلك  كد تاديد خسائر االنخفاض فب القيمة وتقييم 
ل حيث يمكن أن تؤدي التغييراي فيها إلى مستوياي الزيادة ال وهرية فب مخاطر االئتمان. تعتمد هذو التقديراي  لى  دة  وام

 مختلفة من المخصصاي. 
 

إن  ملياي حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالشركة هب مخرجاي لكماذج معقدة مع  دد من افتراضاي أساسية    
ية المتوقعة التب تعت ر أحكا  وتقديراي تتعلق باختيار مدخالي متغيرة وأوجه الترابط بيكها. إن  كاصر نماذج الخسائر االئتمان 

 مااس ية تشتمل  لى ما يلب: 
 

 التصكيف االئتمانب الداخلب للشركة والذي يادد احتمالية التعثر فب السداد بدرجاي فردية.    -

مخصصاي  الغوابط المستخدمة من ق ل الشركة بهدف تقييم إذا كان هكاك ايادة جوهرية فب مخاطر االئتمان وكذلك    -
 الموجوداي المالية التب ي ب قياسها  لى أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر والتقييم الكو ب؛

 تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما فب ذلك المعادالي المختلفة واختيار المدخالي؛    -

خالي االقتصادية وأثر حاالي احتمالية التعثر فب السداد والخسارة  تاديد مدى الترابط بين سيكاريوهاي االقتصاد الكلب والمد   -
بافتراض التعثر فب السداد مثل اسعار الكفط وقيم الغماناي وتأثير احتمالية التعثر فب السداد والتعرضاي  كد التعثر فب السداد 

 والخسارة بافتراض التعثر فب السداد.

تتسم بالكظرة التطلعية للمستق ل واحتماالي ترجياها الستك اط المدخالي االقتصادية   اختيار سيكاريوهاي االقتصاد الكلب التب   -
 فب نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

 
 

 حقوق تقديم الخدمة بموجب اتفاقياي وكالة  .2
بموجب بيع  قود يتم إث اي األصل شير الملموس لاقوق تقديم الخدمة بموجب ترتي اي الوكالة )التب حصلت  ليها الشركة 

اإلي ار المصدرة ألطراف أخرى أو كمقابل لخدماي ترتي اي التمويل( بالقيمة الاالية لصافب التدفقاي الكقدية المستق لية بموجب  
 ترتي اي الوكالة. يغم احتساب صافب القيمة الاالية من بين أمور أخرى تقديراي تتعلق بمعدل الخصم والقيمة العادلة للخدماي. 

 
 االفتراضاي وتأثرها الذي يكطوي  كد احتساب حقوق تقديم الخدمة بموجب ترتي اي وكالة هب كما يلب:  

 
 معدالي الخصم:  
 يتمثل معدل الخصم فب تقييم السوق الاالب للمخاطر الماددة للشركة مع األخذ بعين اال ت ار معدل االقتراض المتدرج للشركة.   

 
 تكاليف تقديم الخدمة:  

 الشركة بتقدير تكلفة تقديم الخدمة وتشمل تكلفة الموظفين والتكاليف األخرى للتوصل إلى معدل أساسب لكل  قد.تقو  
 

 معدل التسوية الم كرة:  
تقو  الشركة باساب معدل التسوية الم كرة ككس ة مئوية من إجمالب المافظة الم ا ة إلى المافظة التب يتم تسويتها حتى نهاية 

 السكة. 
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 االستمرارية  .3
ً لم دأ االستمرارية حيث توصلت إلى قكا ة بوجود   أجري إدارة الشركة تقييًما لمقدرة الشركة  لى االستمرار فب العمل وفقا

كما أن اإلدارة ليست  لى  لم بوجود   الموارد الكافية لدى الشركة والتب تمككها من االستمرار فب العمل فب المستق ل المكظور.
أي حاالي  د  تيأكد هامة يمكن أن تثير شكوًكا هامة حول مقدرة الشركة  لى االستمرار فب العمل وفقاً لم دأ االستمرارية. 

 و ليه، فقد تم إ داد القوائم المالية  لى أساس م دأ االستمرارية. 
 

 28و  4راجع إيغاح   -قياس القيمة العادلة  .4
 

 16راجع إيغاح   -مكافأة نهاية الخدمة   .5
 

 النقد وما في حكمه  6
 

   2018 م 2019 

 25 33 نقد فب الصكدوق 
 15,940 7,843 حساباي جارية  –نقد لدى ال كوك 

 7,876 15,965 
    

" أو أ لى  BBBتصكيف "إن األرصدة لدى ال كك مود ة لدى أطراف لديهم تصكيفاي ائتمانية لدرجة االستثمار، أي ذاي درجة  
 من ق ل ستاندرد آند بورا أو موديز.

 
 استثمارات 7

 
   2018 م 2019 

 11,591 11,029 ( 1-7استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )إيغاح 
 893 893 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 11,922 12,484 
    

وحدة فب صكدوق صائب للتطوير العقاري أبراج   120االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمار فب يمثل  7-1
 وحدة(، صكدوق تطوير  قاري مقفل مدار من ق ل شركة االستثمار كابيتال. 120 : 2018سرايا )

 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خالل السكة كما يلب: كانت الاركة فب التكلفة والخسارة شير الماققة لالستثمار 

 
   2018  م 2019 

    

 12,000  12,000 التكلفة فب بداية ونهاية السكة 
    

    )خسائر( / أرباح شير ماققة: 
 887  ( 409) فب بداية السكة 

 ( 1,296)  ( 562) التغير فب القيمة العادلة، صافب 
    

 ( 409)  ( 971) السكة فب نهاية 
    

 11,591  11,029 صافب القيمة الدفترية 
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 )بآالف الرياالي السعودية(
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 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي 8
    2018 م  2019 
   

    113,466     125,419 إجمالب ذمم مديكب  قود المراباة 
 (  5,210) (  1,969) يخصم: مخصص االنخفاض فب قيمة خسائر االئتمان 

    108,256     123,450 ذمم مديكب  قود مراباة، صافب 
 

 
 إن أ مار ذمم مديكب  قود المراباة المتأخرة وليست مكخفغة القيمة هب كما يلب:   8-1

 
 

 أيام التأخير: 
 

   2018  م 2019
1 – 30     1,338     804   

31 – 60     1,928    -- 
61 –90     812    5,218 

 6,022  4,078  اإلجمالب 
 

إن القيمة العادلة للغماناي، بكاًء  لى آخر تقييماي مستقلة، الماتفظ بها مقابل ذمم مديكب  قود المراباة مكخفغة القيمة كما  
 لاير سعودي(. مليون  20.84 : 2018مليون لاير سعودي ) 19.63ديسم ر بلغت  31فب 

 ديسم ر:  31فيما يلب س ل االستاقاق إلجمالب ذمم مديكب  قود اإلجارة كما فب  8-2
 

   2018  م 2019  
 46,445  28,332  باد أقصى سكة 

 63,429  67,760  أكثر من سكة لكن ليس أكثر من خمس سكواي 
 3,592  29,327  أكثر من خمس سكواي 

 113,466  125,419  اإلجمالب 
 

يقسم ال دول التالب التعرضاي االئتمانية لذمم مديكب  قود المراباة إلى فئاي من الذمم المديكة لكس ة القيمة. يتم احتساب ذمم    8-3
مديكب  قود المراباة لكس ة القيمة بقسمة الم لغ اإلجمالب للتمويل  لى القيمة العادلة للعقار المعكب. إن الم لغ اإلجمالب للتمويل 

 احتساب هذو الكس ة يست عد أي مخصص لالنخفاض فب القيمة. المستخد   كد 
 

   2018  م 2019 
    

   41,138     26,696  ٪ 50أقل من 
51-70 ٪   93,826   57,512   
71-85 ٪   4,897   14,816   
86-100 ٪  --    -- 

 113,466  125,419 إجمالي التعرض 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي 9
 

   2018  م 2019 
    

 3,948,092  4,204,624 إجمالب  قود اإلجارة المستاقة 
 ( 962,803)  ( 1,102,495) يخصم: دخل شير مكتسب 

 3,102,129  2,985,289 
 ( 82,467)  ( 85,400) يخصم: مخصص االنخفاض فب قيمة خسائر االئتمان

 2,902,822  3,016,729 ذمم مديكب  قود إجارة، صافب 
 

 فيما يلب أ مار ذمم مديكب  قود اإلجارة المتأخرة ولكن ليست مكخفغة القيمة:  9-1
 

 أيام التأخير: 
 

   2018  م 2019
     

1 – 30    151,548     189,807 
31 – 60     121,152    106,236 
61 –90     60,094    105,262     

     401,305      332,794  اإلجمالب 
 

ديسم ر   31العادلة للغماناي، بكاًء  لى آخر تقييماي مستقلة، مقابل ذمم مديكب  قود اإلجارة مكخفغة القيمة كما فب إن القيمة 
 مليون لاير سعودي(.  644.67 : 2018مليون لاير سعودي ) 474.13بلغت 

 
 ديسم ر:  31فيما يلب س ل االستاقاق لذمم مديكب  قود اإلجارة كما فب  9-2

 
  م  2019 

بحد أقصى  
 سنة

أكثر من سنة لكن  
ليس أكثر من  
 خمس سنوات 

أكثر من  
 اإلجمالي  خمس سنوات 

 

     
 4,204,624 1,162,988 2,140,538 901,098 ذمم مديكب  قود إجارة

  ( 1,102,495) ( 288,302) ( 568,681) ( 245,512) يخصم: دخل شير مكتسب 
655,586 1,571,857 874,686 3,102,129 

 ( 85,400)   يخصم: مخصص االنخفاض فب قيمة خسائر االئتمان 
 3,016,729    ذمم مديكب  قود إجارة، صافب 

 
 2018     

 باد أقصى سكة 

أكثر من سكة لكن 
ليس أكثر من 
 خمس سكواي 

أكثر من خمس  
 اإلجمالب  سكواي 

 

     
 3,948,092 887,930 2,048,796 1,011,366 ذمم مديكب  قود إجارة

  ( 962,803) ( 247,237) ( 481,066) ( 234,500) يخصم: دخل شير مكتسب 
776,867 1,567,730 640,693 2,985,289 

 ( 82,467)   يخصم: مخصص االنخفاض فب قيمة خسائر االئتمان 
 2,902,822    ذمم مديكب  قود إجارة، صافب 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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  2019ديسم ر  31للسكة المكتهية فب 
 )بآالف الرياالي السعودية(
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 إجارة، صافي )يتبع(ذمم مديني عقود  9
 

يقسم ال دول التالب التعرضاي االئتمانية من ذمم مديكب  قود اإلجارة إلى فئاي من الذمم المديكة لكس ة القيمة. يتم احتساب ذمم     9-3
اإلجمالب للتمويل مديكب  قود اإلجارة لكس ة القيمة بقسمة الم لغ اإلجمالب للتمويل  لى القيمة العادلة للعقار المعكب. إن الم لغ 

 المستخد   كد احتساب هذو الكس ة يست عد العائد شير المكتسب وأي مخصص لالنخفاض فب القيمة. 
 

   2018 م 2019 
   

 718,758 829,140 ٪ 50أقل من 
51-70 ٪ 1,055,360 1,283,993 
71-85 ٪ 793,891 579,509 
86-100 ٪ 391,495 403,028 

 -- 32,243 ٪100أ لى من 
 2,985,289 3,102,129 إجمالي التعرض 

 
  ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي 10

 
   2018 م 2019 

   
    131,864     128,100 إجمالب ذمم مديكب  قود اإلجارة الموصوفة فب الذمة 

 ( 51,973) ( 68,363) يخصم: دخل شير مكتسب 
 59,737     79,891    

 ( 229) ( 2,288) االنخفاض فب قيمة خسائر االئتمانيخصم: مخصص 

 79,662 57,449 ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب الذمة، صافب 
 

 ديسم ر هب كما يلب: 31إن أ مار ذمم مديكب  قود اإلجارة الموصوفة فب الذمة المتأخرة وليست مكخفغة القيمة كما فب  10-1

 
 أيام التأخير: 

 
   2018 م 2019

1 – 30    731 -- 
31 – 60    1,411 2,583 
61 –90     -- -- 

 2,583 2,142  اإلجمالب 
 

 لم تكن هكاك ضماناي ماتفظ بها مقابل ذمم مديكب  قود اإلجارة الموصوفة فب الذمة. 

 ديسم ر:  31فيما يلب تفاصيل استاقاق ذمم مديكب  قود اإلجارة الموصوفة فب الذمة كما فب  10-2
 

  م 2019 

بحد أقصى  
 سنة

أكثر من سنة  
لكن ليس أكثر  

من خمس  
 سنوات 

أكثر من  
خمس  
 اإلجمالي  سنوات 

 

     
 128,100 81,811 35,902 10,387 ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب الذمة 

 ( 68,363) ( 38,290) ( 23,310) ( 6,763) يخصم: دخل شير مكتسب 

 3,624 12,592 43,521 59,737     
 ( 2,288)   يخصم: مخصص االنخفاض فب قيمة خسائر االئتمان 

 57,449   ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب الذمة، صافب 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيغاحاي حول القوائم المالية 

  2019ديسم ر  31للسكة المكتهية فب 
 )بآالف الرياالي السعودية(
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 ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي )يتبع(   10
 

 2018    

باد أقصى  
 سكة 

أكثر من سكة 
لكن ليس أكثر 
من خمس  
 سكواي 

أكثر من 
 اإلجمالب  سكواي خمس 

 

     
 131,864 75,476 43,780 12,608 ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب الذمة 

 ( 51,973) ( 26,784) ( 19,515) ( 5,674) يخصم: دخل شير مكتسب 

 6,934 24,265 48,692 79,891    
 ( 229)   يخصم: مخصص االنخفاض فب قيمة خسائر االئتمان 

 79,662   ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب الذمة، صافب 
 

يقسم ال دول التالب التعرضاي االئتمانية لذمم مديكب  قود اإلجارة الموصوفة فب الذمة إلى فئاي من الذمم المديكة لكس ة القيمة.     10-3
مديكب  قود اإلجارة الموصوفة فب الذمة لكس ة القيمة بقسمة الم لغ اإلجمالب للتمويل  لى القيمة العادلة للعقار  يتم احتساب ذمم 

المعكب. إن الم لغ اإلجمالب للتمويل المستخد   كد احتساب هذو الكس ة يست عد العائد شير المكتسب وأي مخصص لالنخفاض فب  
 القيمة.

 
   2018 م 2019 

   
 1,545 23,199 ٪ 50أقل من 

51-70 ٪ 13,713 19,938 
71-85 ٪ 14,245 33,649 
86-100 ٪ 5,770 24,759 

 -- 2,810 ٪100أ لى من 

 79,891 59,737 إجمالي التعرض 
 

 مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى 11
 

   2018 م 2019 
   

 84,951 78,911 ( 1-11موجوداي  قارية أخرى )إيغاح 
 4,613 23,307 ( 2-11المغافة المديكة )إيغاح ضري ة القيمة 

 4,784 5,575 م الغ مستاقة من مشرو اي مشتركة  
   965     840 أرباح مستاقة  ن المشتقاي 

 ً    3,619     200 إي ار مدفوع مقدما
 8,053 18,814 أخرى  

 127,647 106,984 

   
تم تصفية مشروع مشترك واحد. تم التسوية العيكية ل ميع الموجوداي األساسية للمشرو اي المشتركة بين   2017خالل    11-1

الشركاء بالمشرو اي المشتركة باسب حصة كل مكهم. تعت ر الشركة هذو الموجوداي  لى أنها متاحة لل يع وتدرج بالتكلفة 
 بيع، أيهما أقل. والقيمة العادلة للممتلكاي ذاي الصلة ناقصاً أي تكاليف 

 
يشمل ذلك ذمم مديكة من واارة اإلسكان مقابل ضري ة قيمة مغافة مديكة وضري ة قيمة مغافة مدفو ة مقدماً إلى الهيئة العامة    11-2

 (. 30للزكاة والدخل )إيغاح 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيغاحاي حول القوائم المالية 

  2019ديسم ر  31للسكة المكتهية فب 
 )بآالف الرياالي السعودية(
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  االستثمارات في مشروعات مشتركة 12
 

ا تادي الشركة أن يكون لها سيطرة مشتركة وحصة ملكية بكسب ملكية مختلفة فب ترتي اي مشتركة مختلفة. تم هيكلة الترتي اي 
المشتركة كمكشأة مكفصلة ولدى الشركة حصة ملكية مت قية فب صافب موجوداتها. وبكاًء  لى ذلك، قامت الشركة بتصكيف حصتها 

ة  كها بطريقة حقوق الملكية. ال تقو  الشركة بتوحيد نتائج المشرو اي المشتركة حيث أنها كمشروع مشترك، والتب يتم المااس  
 تتقاسم السيطرة والتمثيل المتساوي لم لس اإلدارة مع الشركاء األ غاء فب المشرو اي المشتركة.  

 
  وذلك لاللتزا  بكظا  التمويل العقاري. سيتم 2014نوفم ر  7لم تقم الشركة باستثماراي جديدة ايادة  ن االلتزاماي األصلية بعد 

االحتفاظ بالمافظة الاالية باسم الشركة حتى تاريخ استاقاقها كما سيتم قيد المصروفاي المتعلقة بالتزاماي فب العملياي المستمرة 
 فب س الي الشركة. 

 
ركة والشركاء األ غاء فب المشرو اي المشتركة  وفقاً لالتفاقياي التب بموج ها يتم تأسيس المشرو اي المشتركة، وافقت الش

  لى القيا  بمساهماي إضافية بالتكاسب حسب حصة كل مكهم لمقابلة أي خسائر، إذا لز  األمر. 
 

با ت المشرو اي المشتركة جميع الممتلكاي وتم توايع  ، تم إطفاء حصة الشركة فب المشروع المشترك حيث 2019فب 
 ، ليس لدى الشركة  2019ديسم ر  31متاصل الم يعاي  لى الشركاء األ غاء فب المشرو اي المشتركة. و ليه، كما فب 

التزا  لمساهمة إضافية فب المشرو اي المشتركة. 
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 ذمم دائنة ومستحقات أخرى  14

   2018  م 2019 
    

 21,163  37,697 ( 1-14تمويل مقد  لعمالء )إيغاح 
 26,278  33,357 ( 2-14مستاق إلى واارة اإلسكان )إيغاح 

 --  21,984 التزاماي  قود إي ار 
 10,205  15,823 رواتب ومصروفاي متعلقة بالموظفين

 6,330  9,701 مصروفاي مستاقة 
 8,857  7,351 ( 3-14م لغ مستلم من  مالء )إيغاح 

 19,253  21,916 ( 30و   4-14أخرى )إيغاح 
 147,829  92,086 

 
التمويل المقد  للعمالء  كدما يتم االتفاق مع العميل  لى ترتيب التمويل، ولكن ال يتم صرف الم لغ بس ب التأخير العادي فب يكشأ    14-1

 نقل الممتلكاي.
 

 يتعلق هذا ال كد بشراء الممتلكاي للعمالء فب مخطط مقد  من واارة اإلسكان.    14-2
 

 لم من العمالء، والذي ال يتم دفعه إلى بائع العقار.يمثل هذا ال كد بشكل رئيسب المقد  المست    14-3
 

  14.68 :  2018مليون لاير سعودي )  8.51يتغمن ذلك ال كد الم لغ المتعلق بمصروفاي الدفعة المتأخرة المستاقة من العمالء بم لغ     14-4
الماصلة كمطلوباي أخرى فب قائمة المركز المالب  مليون لاير سعودي). وفقاً الستشاري الشريعة، تث ت مصروفاي الدفع المتأخر 

 وتدفع كعمل خيري. 
 

 المشتقات  15
 

 :  2018مليون لاير سعودي )  300 ، احتفظت الشركة بمقايغاي معدالي أرباح بقيمة إسمية قدرها 2019ديسم ر  31كما فب 
المتعلقة بالتمويل والتأجير طويل األجل. يعرض ال دول  مليون لاير سعودي( للتاوط من تعرضها لمخاطر أسعار العموالي  200

 التالب القيمة العادلة لألدواي المالية المشتقة المس لة كموجوداي ومطلوباي: 
 

 

 القيمة 
 العادلة اإليجابية

 لمقايضات
 معدالت األرباح 

 القيمة  
 العادلة السلبية

 لمقايضات
 معدالت األرباح 

 
احتياطي تحوط  

التدفقات  
 النقدية 

      
 ( 3,550)  ( 3,621)  71 م 2019

 

2018   1,087  -  1,087 
 

 الزكاة وضريبة الدخل 16
 

 موجودات ضريبية مؤجلة  ( أ
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
   

 م 2019
 2018   

 المعدلة 

 الرصيد االفتتاحب 
 

516  508 

 8  ( 516)  )استخدا (/ بداية فرق مؤقت 
 516  --   الرصيد الختامب

 
 تكشأ الغري ة المؤجلة  لى مكافأة نهاية الخدمة ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة واستهالك الممتلكاي والمعداي. 
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 الزكاة وضريبة الدخل )يتبع( 16
 

 م 2019
الغري ة المؤجلة  

 االفتتاحية
المعترف به في  
 الربح أو الخسارة 

الغري ة المؤجلة  
  الختامية

   
    الفروقاي المؤقتة القابلة للخصم 

 -- ( 457) 457    مخصصاي الخسائر االئتمانية المتوقعة
 -- ( 71) 71 مكافأة نهاية الخدمة 

  --  ( 528) 528 اإلجمالب  
   

    الفرق المؤقت الخاضع للغري ة 
 -- 12 ( 12) استهالك ممتلكاي ومعداي 

 --  12 ( 12) اإلجمالب 
    

 --  ( 516) 516 صافي الفرق المؤقت القابل للخصم والخاضع للضريبة 
 

2018   
الغري ة المؤجلة  

 االفتتاحية
المعترف به فب  
 الربح أو الخسارة 

الغري ة المؤجلة  
  الختامية

   
    الفروقاي المؤقتة القابلة للخصم 

 457 ( 1) 458    مخصصاي الخسائر االئتمانية المتوقعة
 71 4 67 مكافأة نهاية الخدمة 

  528 3 525 اإلجمالب 
   

    الفرق المؤقت الخاضع للغري ة 
 ( 12) 5 ( 17) استهالك ممتلكاي ومعداي 

 ( 12) 5 ( 17) اإلجمالب  
    

 516 8 508 صافب الفرق المؤقت القابل للخصم والخاضع للغري ة 
 

 فيما يلي بيان بالحركة في الزكاة وضريبة الدخل:  ( ب
 م  2019ديسمبر  31 

 اإلجمالي   ضريبة الدخل   الزكاة  
      

 36,790  643  36,147 الرصيد فب بداية السكة  
      الماملة للسكة: 

 14,925  68  14,857 السكة الاالية  -
 16,608  241  16,367 السكواي السابقة  -

 31,224  309  31,533 
 839  --   839 إلغاء الخصم 

 ( 34,782)  ( 752)  ( 34,030) مدفو اي تمت خالل السكة 
 34,380  200  34,180 الرصيد كما فب نهاية السكة 

 
   2018ديسم ر  31 

 اإلجمالب   ضري ة الدخل   الزكاة 
      

 3,722  785  2,937 الرصيد فب بداية السكة  
      الماملة: 

 2,992  511  2,481 السكة الاالية  -
 33,474  --  33,474 السكواي السابقة                                        -

 35,955  511  36,466 
 ( 3,398)  ( 653)  ( 2,745) مدفو اي تمت خالل السكة 
 36,790  643  36,147 الرصيد كما فب نهاية السكة 
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 وضريبة الدخل )يتبع(الزكاة  16
 

 مصروف الزكاة وضريبة الدخل  ( ج
 فيما يلب تفاصيل مصروف الزكاة وضري ة الدخل فب قائمة الربح أو الخسارة: 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

  
 م 2019

2018   
 المعدلة 

   المامل/ )رد( للسكة 
 2,992 14,925 الغري ة والزكاة الاالية  -
 33,474 16,608 السكواي السابقة  -
 ( 8) 516 الغري ة المؤجلة للسكة  -

 36,458 32,049 المامل للسكة 

 
 تسويات ضريبة الدخل  ( د

 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
   2018 م 2019 
   

 97,613 102,059 الربح المااس ب للسكة 
 11,357 3,359 الفروقاي الدائمة 

 108,970 105,418 الربح المااس ب المعدل للسكة 
 2,555 341 ( ٪2.345/  ٪0.3244حصة المساهمين شير الخلي يين )

 511 68 ٪20الغري ة الماملة  لى الدخل بواقع  
 

 موقف الربط الزكوي والضريبي  هـ(
 

  إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( وتم الاصول  لى  2018تم تقديم إقراراي الزكاة وضري ة الدخل ل ميع السكواي حتى  
 شهاداي إقراراي.  

 
 فيما يلب موقف الزكاة وضري ة الدخل للشركة؛ 

 
 م: 2012م إلى 2007

  وطال ت بزكاة إضافية وضري ة دخل وفروق شرامة  2012  إلى 2007أصدري الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطاً للسكواي من 
لاير سعودي. وقد نت ت الفروقاي أساسا من  د  خصم اإلجارة والمراباة واالستثمار فب مشاريع  83,906,621تأخير بم لغ 

 مشتركة والخسائر المتراكمة والمكافآي. تم إحالة القغية إلى ل كة اال تراضاي العليا. 
 

توصلت الشركة إلى تسوية نهائية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث ُخفغت الزكاة وضري ة الدخل وفروق الغراماي ذاي الصلة  
 -لاير  لى الكاو التالب:  12,621,875  إلى 2012  إلى 2007للسكواي من 

 
 لاير سعودي.  12,396,758فروقاي اكوية بم لغ  •
  سعودي لاير 205,117فروقاي ضري ية بم لغ  •
 لاير سعودي  20,000فروق شراماي بقيمة  •

 
  ، بموجب اتفاقية التسوية. 2019مليون لاير سعودي خالل   12.6قامت الشركة بدفع 

 
 م: 2017م إلى 2013

  وطال ت بزكاة إضافية وضري ة دخل وفروقاي شرامة  2016  إلى  2013أصدري الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطاً للسكواي من  
لاير سعودي. وقد نت ت الفروقاي أساسا من  د  خصم اإلجارة والمراباة واالستثمار فب مشاريع  151,350,841تأخير بم لغ 

 مشتركة وقروض. 
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 الزكاة وضريبة الدخل )يتبع( 16
 

 . بموجب  2017  إلى 2013وقعت الشركة اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق بسكواي الربط الزكوي من 
مليون لاير سعودي  لى ستة أقساط  لى خمس سكواي كتسوية نهائية  33.6اتفاقية التسوية هذو تكون الشركة مسؤولة  ن دفع 

 مليون لاير سعودي.    12.24الل السكة بسداد قسطين إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بقيمة للربط الزكوي لها. وقامت الشركة خ
 

 م 2018
 .  2018 ، حددي الهيئة العامة للزكاة والدخل طريقة احتساب الزكاة لسكة 2017  إلى 2013بموجب اتفاقية التسوية للسكواي من 

  . 2018وبالتالب، س لت الشركة ودفعت التزا  الزكاة لسكة 
 

 م 2019
مارس   17  وفقاً لالئاة الزكاة ال ديدة الصادرة فب 2019ديسم ر  31قامت الشركة بتس يل مخصص الزكاة للسكة المكتهية فب 

2019 .  
 

 القروض 17
 

إسالمية ا تمدتها يمثل هذا ال كد أموال مقترضة من بكوك ت ارية مالية والشركة السعودية إل ادة التمويل العقاري بموجب قروض 
سكواي   3شهور إلى  3ل كة الرقابة الشر ية. تامل هذو التسهيالي تكاليف اقتراض وفقاً ألسعار الربح السائدة التب تتراوح بين 

سكواي وهذو التسهيالي مغمونة من خالل التكاال  ن المتاصل   5ساي ور اائد فرق السعر وبتواريخ استاقاق تتراوح من شهر إلى  
اط المستاقة الق ض. وبموجب شروط اتفاقية التمويل، يتعين  لى الشركة االلتزا  ب عض التعهداي. فيما يلب تاليالً للقروض  من األقس

 حسب تاريخ االستاقاق: 
 

   2018  م 2019 
    القروض: 

   809,736      714,910 ال زء المتداول  
   1,184,396      1,365,522 ال زء شير المتداول  

 2,080,432      1,994,132    
 

 ديسم ر كما يلب: 31كانت حركة القروض للسكة المكتهية فب  17-1
   2018  م 2019 
    

 2,072,175  1,994,132 الرصيد فب بداية السكة 
 1,086,100  1,103,000 القروض خالل السكة 

 ( 1,164,513)  ( 1,016,300) مدفو اي الم لغ األصلب خالل السكة 
 88,087  92,819 الربح المستاق خالل السكة 

 ( 87,717)  ( 93,219) مدفو اي األرباح خالل السكة 
 1,994,132  2,080,432 الرصيد فب نهاية السكة 

    
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  18

 
 المالب والربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. يلخص ال دول التالب مكوناي مكافع الموظفين المث تة فب قوائم المركز 

 
 ديسمبر:   31المبالغ المسجلة في قائمة المركز المالي كما في  أ( 

 
   2018  م 2019 
    

 13,618  13,666 القيمة الاالية اللتزاماي المكافع الماددة
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )يتبع(  18
 

 المنافع )المسجلة في قائمة الربح أو الخسارة(: مصروفات  ب(  
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
   2018  م 2019 
    

   2,082      2,253 تكلفة خدمة حالية 
   413      658 تكلفة فائدة

 2,495  2,911 مصروفاي المكافع   
 

 الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:  ج( 
 ديسمبر  31المنتهية في للسنة   
   2018  م 2019 

 12,909  13,618 القيمة الاالية اللتزاماي المكافع الماددة فب بداية السكة 
    التكلفة المس لة فب قائمة الربح أو الخسارة: 

 2,082  2,253 تكلفة خدمة حالية 
 413  658 تكلفة تمويل

 2,911  2,495 
اإلكتوارية الكات ة  ن خطة المكافع الماددة المث تة فب قائمة الدخل  )األرباح(/ الخسائر 

 929  ( 944) الشامل اآلخر 
 ( 2,715)  ( 1,919) مكافع مدفو ة 

 13,618  13,666 القيمة الاالية اللتزاماي المكافع الماددة فب نهاية السكة 
 

 االفتراضات االكتوارية االساسية:  د( 
 

   2018  م 2019 
 ٪4.6  ٪3.3 الخصم معدل 

 ٪4.6  ٪3.3 معدل ايادة الراتب 
 

 تحليل الحساسية  هـ(
 
إن معقولية التغيراي الممككة فب تاريخ التقرير لواحدة من االفتراضاي االكتوارية ذاي العالقة مع افتراض بقاء االفتراضاي األخرى  

 التالية الم يكة أدناو:ثابتة قد تؤثر  لى التزاماي المكافع الماددة بالم الغ 
   2018ديسم ر  31 م 2019ديسمبر  31 

 نقص ايادة نقص  زيادة   
     

 731 ( 675) 1,200 ( 1,047) )٪0.5 /٪ 1معدل الخصم )حركة بكس ة 
 ( 699) 750 ( 1,082) 1,216 ( ٪0.5/٪ 1معدل الكمو المستق لب فب الرواتب )حركة بكس ة 

 
 

 رأس المال 19
 

ديسم ر   31مليون لاير سعودي ) 906 ، ي لغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة 2019ديسم ر  31كما فب 
 10مليون سهم( بقيمة أسمية قدرها  90.6 : 2018ديسم ر  31مليون سهم ) 90.6مليون لاير سعودي( مقسم إلى  906 : 2018

 لاير سعودي للسهم.  
 

 االحتياطي النظامي 20
 

٪ من صافب الدخل السكوي إلى االحتياطب الكظامب حتى ي لغ 10وفقاً للكظا  األساس للشركة ونظا  الشركاي السعودي، يتم تاويل 
٪ من رأسمال الشركة. إن هذا االحتياطب شير متاح للتوايع  لى المساهمين. قامت الشركة خالل السكة بتاويل  30هذا االحتياطب 

 مليون لاير سعودي( إلى االحتياطب الكظامب.  9.8 :  2018مليون لاير سعودي ) 7.0
 

 توزيعات األرباح 21
  

مليون لاير سعودي )للسكة المكتهية فب   67.95خالل السكة الاالية، قا  المساهمون با تماد وإ الن ودفع توايعاي أرباح بقيمة 
 مليون لاير سعودي(.   67.73 :  2018ديسم ر  31
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 ربحية السهم    22
 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السكة. تم احتساب رباية السهم األساسية والمخفغة بقسمة صافب ربح السكة  لى 

  م 2019 
2018   
 المعدلة 

    
    61,155      70,010 ربح السكة )بآالف الرياالي السعودية( 

    90,496      90,600 المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية )باآلالف( 

   0.68    0.77 الربح األساسب والمخفض للسهم )بالريال السعودي( 
 

 حقوق تقديم الخدمة بموجب ترتيبات وكالة     23
 

تقو  الشركة بإبرا  ترتي اي لتقديم خدماي لذمم مديكب  قود اإلجارة وذمم مديكب  قود اإلجارة الموصوفة فب الذمة نيابة  ن أطراف   
أخرى. وتمثل هذو الذمم سكداي صادرة م دئياً بواسطة الشركة ويتم بيعها لطرف آخر الحقاً. تتصرف الشركة بصفتها الوحيدة لتقديم 

تمثلة من خالل األنشطة مثل تاصيل إي اراي ذمم مديكب  قود اإلجارة نيابة  ن األصالء. ال تفترض الشركة وجود  خدمة الوكالة الم
 أي مخاطر ائتمانية طوال فترة تقديم الخدمة.  

 
مليون   104.65 : 2018ديسم ر  31مليون لاير سعودي ) 235.68خالل السكة، با ت الشركة مافظة التمويل الخاصة بها بم لغ  

  31لاير سعودي( وأبرمت  قد وكالة لتقديم خدماي لهذو الذمم المديكة. ي لغ الرصيد القائم للمافظة، والذي تقدمه الشركة كما فب 
 مليون لاير سعودي(.  104.36 : 2018مليون لاير سعودي ) 307.38   2019ديسم ر 

 
 ترتي اي وكالة هب كما يلب:االفتراضاي التب تكطوي  كد احتساب حقوق تقديم الخدمة بموجب  

 
 معدالي الخصم:  
 يتمثل معدل الخصم فب تقييم السوق الاالب للمخاطر الماددة للشركة مع األخذ بعين اال ت ار معدل االقتراض المتدرج للشركة.   

 
 تكاليف تقديم الخدمة:  

 والتكاليف األخرى للتوصل إلى معدل أساسب لكل  قد.تقو  الشركة بتقدير تكلفة تقديم الخدمة وتشمل تكلفة الموظفين 
 

 معدل التسوية الم كرة:  
تاسب الشركة معدل التسوية الم كرة ككس ة مئوية من إجمالب المافظة الم ا ة إلى الشركة السعودية إل ادة التمويل العقاري  

 للمافظة التب يتم تسويتها حتى نهاية السكة. 
 

 العمومية واإلداريةالمصروفات     24
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
   2018  م 2019 
    

    45,923      53,937 رواتب وتكاليف متعلقة بالموظفين
    2,259      4,448 مصروفاي تقكية المعلوماي 

    3,134      2,863 أتعاب مهكية
    2,461      2,530 أتعاب ومصروفاي م لس اإلدارة  

    3,241      2,044 إي ار
    1,122      1,139 مصروفاي سفر 

    687     937 مصروفاي صيانة 
    756     750 اتصاالي 

    3,958      9,756 أخرى 
 78,404  63,541 

 
 مصروفات البيع والتسويق 25

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
   2018  م 2019 
    

 5,724  5,825 خارجية تكلفة الرواتب واالستعانة بمصادر  
 2,545  3,975 تأمين

 3,200  3,343 مصروفاي تسويق 
 13,143  11,469 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها 26

 
تتكون األطراف ذاي العالقة بالشركة من المساهمين وشركاتهم الشقيقة والتابعة وبعض موظفب اإلدارة العليا. تتعامل الشركة خالل  
السياق اال تيادي ألنشطتها مع األطراف ذاي العالقة  لى أساس شروط متفق  ليها بين الطرفين. يمثل موظفو اإلدارة العليا الرئيس 

 التكفيذي والتابعين له م اشرةً.
 

المعامالي واألرصدة  باإلضافة للمعامالي مع الطرف ذو العالقة واألرصدة التب تم اإلفصاح  كها فب هذو القوائم المالية، فإن أهم 
 الكات ة  ن المعامالي مع األطراف ذاي العالقة هب كما يلب: 

 طبيعة المعامالت 
اسم الطرف ذو العالقة وطبيعة  

 العالقة 
مبالغ المعامالت للسنة المنتهية في  

 ديسمبر  31
   2018  م 2019  
    

    23,529     27,146 ال كك السعودي لالستثمار )مساهم(  تكلفة القروض 

شركة أوريكس السعودية للتأجير   مصروفاي إي ار 
 التمويلب )شركة شقيقة( 

1,592    1,592    

شركة أوريكس السعودية للتأجير   مصروفاي أمن وأخرى 
 التمويلب )شركة شقيقة( 

224    210    

    268    -- شركة االستثمار كابيتال )شركة شقيقة(  أتعاب ترتيب

مقايغاي معدالي أرباح مستلمة/  )أرباح( أو تكلفة 
 مدفو ة 

 (  157) (  213) ال كك السعودي لالستثمار )مساهم( 

 13,390 10,773 موظفب اإلدارة العليا رواتب ومكافع 

أتعاب حغور اجتما اي م لس اإلدارة 
 ومصروفاي أخرى                   

 2,461 2,530 أ غاء م لس اإلدارة 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها )يتبع( 26
 

 األرصدة  العالقة  طبيعة األرصدة وأسماء األطراف ذات العالقة 
   2018  م 2019  

    أرصدة لدى البنوك: 
    7,809     7,340 مساهم ال كك السعودي لالستثمار

    مستحق من أطراف ذات عالقة: 
 3,009 878 مشروع مشترك  ثراء لالستثمار العقاري

 -- 2,923 مشروع مشترك  رح ه  –دار وإ مار 
 1,775 1,775 شركة شقيقة  شركة االستثمار كابيتال

    القروض: 
    441,740     615,821 مساهم ال كك السعودي لالستثمار

    القيمة االسمية لمقايضات معدالت األرباح: 
   50,000   50,000 مساهم ال كك السعودي لالستثمار

    التمويل والسلف: 
    4,005    3,731 اإلدارة العليا موظفب اإلدارة العليا

    استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 
    11,591    11,029 شركة شقيقة  صكدوق صائب للتطوير العقاري أبراج سرايا 

    ذمم مدينة أخرى: 
 305 305 شركة تابعة  شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري

 3,281 4,649 مساهمين ذمم مديكة مقابل طرح  ا  أولب 

    إيجار مدفوع مقدماً: 
   398   - شركة شقيقة  التمويلبشركة أوريكس السعودية للتأجير 

    أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومصروفات أخرى مستحقة 
 1,276 3,739 أ غاء م لس اإلدارة  أ غاء م لس اإلدارة 
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 إدارة المخاطر المالية 27

 
استراتي ياي وسياساي إدارة المخاطر. قا  الم لس  يكون م لس اإلدارة مسؤوالً  ن المكه ية الكاملة إلدارة المخاطر وا تماد 

 بتعيين م لس ل كة إدارة المخاطر يتولى مسؤولية مراق ة  ملية المخاطر الكاملة داخل الشركة. 
 

 لدى ل كة إدارة المخاطر المسؤولية الكاملة  ن وضع استراتي ية المخاطر وتكفيذ الم ادئ وأطر العمل والسياساي والغوابط. 
 

إدارة المخاطر مسؤولة  ن إدارة قراراي المخاطر ومراق ة مستوياي المخاطر ورفع التقارير األس و ية لم لس ل كة  إن ل كة 
 إدارة المخاطر. 

 
 مخاطر االئتمان  (1

تقو  الشركة بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان والتب هب  د  مقدرة طرف ما  لى الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تك د الطرف  
اآلخر لخسارة مالية. تكشأ التعرضاي االئتمانية بشكل أساسب  ن  ملياي اإلقراض التب تكتج  كها ذمم مديكب  قود المراباة، 

 واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة. 
 

اي واألفراد من  تقو  الشركة بتقييم مدى احتمالية تعثر األطراف األخرى فب السداد باستخدا  آلية تصكيف داخلية. يتم ذلك للشرك
 ذوي الدخل المرتفع فقط. 

 
تسعى الشركة للسيطرة  لى مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراق تها للتعرض لالئتمان، ووضع حدود للمعامالي مع األطراف  

الشركة من األخرى الماددة، والتقييم المستمر للمالءة االئتمانية لهذو األطراف. لقد تم تصميم سياساي إدارة المخاطر الخاصة ب 
 أجل تاديد ووضع قيود مكاس ة للمخاطر ومراق ة المخاطر وااللتزا  بالقيود. ويتم مراق ة التعرضاي الفعلية للقيود بانتظا . 
 

ماي االقتصادية   تكشأ تركيزاي مخاطر االئتمان  كد مزاولة  دد من األطراف األخرى ألنشطة ت ارية مماثلة أو لديهم نفس الّسِّ
أثر مقدرتهم  لى الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل مماثل بفعل التغيراي االقتصادية أو السياسية أو الظروف  مما يؤدي إلى ت 

 األخرى. تشير تركيزاي مخاطر االئتمان إلى التأثر الكس ب ألداء الشركة ت او التطوراي التب تؤثر  لى قطاع أ مال معين.
 

ن من خالل تكويع  ملياي اإلقراض لغمان  د  وجود تركيز شير م رر للمخاطر  تسعى الشركة إلدارة تعرضها لمخاطر االئتما
 مع أفراد أو م مو ة من العمالء فب أ مال ماددة. 

 
تقو  اإلدارة بمراق ة القيمة السوقية للغماناي التب تاصل  ليها وذلك خالل مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االنخفاض  

ة سياساي وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية، وذلك لعكس التغيراي فب مكت اي السوق  فب القيمة. تقو  الشركة بمراجع 
 وأفغل الممارساي. 

 
إن القيمة الدفترية للموجوداي المالية تمثل الاد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان. كان التعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ 

 التقرير بس ب:
 

   2018  م 2019 
    

 15,940  7,843 فب حكمه نقد وما 
 108,256  123,450 ذمم مديكب  قود مراباة، صافب 
 2,902,822  3,016,729 ذمم مديكب  قود إجارة، صافب 

 79,662  57,449 ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب الذمة، صافب 
 15,168  37,499 ذمم مديكة أخرى 

 3,242,970  3,121,848 
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 المخاطر المالية )يتبع(إدارة  27
 

 تحليل جودة االئتمان  )أ
 

ديسم ر. تمثل الم الغ الواردة  31يعرض ال دول أدناو معلوماي  ن جودة االئتمان للموجوداي المالية للتمويل والتأجير كما فب 
   بال دول القيم الدفترية االجمالية.

 
 م: 2019

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة  
 الموصوفة في الذمة  

 شهراً  12الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى   - 1المرحلة  

 إجمالي التعرض 
مخصص االنخفاض في  

 صافي التعرض  قيمة خسائر االئتمان 
  

 443,391 148 443,539   -4إلى  1من درجات ال
 760,188 966 761,154 - 7+ إلى 5من درجات ال

 794,210 2,959 797,169 غير مصنفة 
 1,997,789 4,073 2,001,862 اإلجمالي 

  

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة  
 الموصوفة في الذمة  

)غير منخفضة  -الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر   - 2المرحلة  
 القيمة االئتمانية( 

 التعرض إجمالي 
مخصص االنخفاض في  

 صافي التعرض  قيمة خسائر االئتمان 
  

 64,855 78 64,933   -4إلى  1من درجات ال
 696,871 22,618 719,489 - 7+ إلى 5من درجات ال

 179,961 753 180,714 غير مصنفة 
 941,687 23,449 965,136 اإلجمالي 

 

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة  
 الموصوفة في الذمة  

)منخفضة   -الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر   - 3المرحلة  
 القيمة االئتمانية( 

 إجمالي التعرض 
مخصص االنخفاض في  

 صافي التعرض  قيمة خسائر االئتمان 
  

   19,158   2,899    22,057   -4إلى  1من درجات ال
   62,399   9,265    71,664 - 7+ إلى 5من درجات ال
 150,106   39,814    189,920 10إلى  8من درجات ال

   26,489 10,157    36,646 غير مصنفة 
 258,152 62,135 320,287 اإلجمالي 

 
 م: 2018

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة  
 الموصوفة فب الذمة  

 شهراً   12الخسارة االئتمانية المتوقعة  لى مدى  - 1المرحلة 

 إجمالب التعرض 
مخصص االنخفاض فب  

 صافب التعرض  قيمة خسائر االئتمان
  

 527,790 2,399 530,189   -4إلى  1من درجاي ال
 671,636 4,648 676,284 -7+ إلى 5من درجاي ال

 783,991 1,631 785,622 شير مصكفة
 1,983,417 8,678 1,992,095 اإلجمالب 

 

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة  
 الموصوفة فب الذمة  

الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير مكخفغة   - 2المرحلة 
 القيمة االئتمانية(

 التعرض إجمالب 
مخصص االنخفاض فب  

 صافب التعرض  االئتمان قيمة خسائر
  

 620,466 14,588 635,055 -7+ إلى 5من درجاي ال
 173,700 1,223 174,922 شير مصكفة

 794,166 15,811 809,977 اإلجمالب 
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ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة  
 الموصوفة فب الذمة  

الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )مكخفغة القيمة   - 3المرحلة 
 االئتمانية( 

 إجمالب التعرض 
مخصص االنخفاض فب  

 صافب التعرض  االئتمان قيمة خسائر
  

 90,065 17,280 116,345 -7+ إلى 5من درجاي ال
 186,389 42,468 228,857 10إلى  8من درجاي ال

 27,703 3,669 31,372 شير مصكفة
 313,157 63,417 376,574 اإلجمالب 

 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  –المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة  ب(      

 
السداد لألداة المالية اادي بشكل جوهري مكذ إث اتها األولب، تأخذ الشركة باال ت ار المعلوماي لتاديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر فب  

المعقولة والمساندة التب تكون مالئمة ومتاحة دون تكلفة أو جهد ال م رر لهما. وهذا يتغمن معلوماي وتاليل نو ب وكمب استكاداً 
 مانب.إلى الخ رة التاريخية للشركة وتقييم الخ ير االئت 

 
 إن الهدف من التقييم هو تاديد ما إذا كانت الزيادة ال وهرية فب مخاطر االئتمان قد حدثت للتعرض من خالل مقارنة: 

 
 شهراً الحتمالية التعثر فب السداد كما فب تاريخ قائمة المركز المالب، مع 12مدى  •
 تقديرها  كد اإلث اي األولب للتعرض. شهراً الحتمالية التعثر فب السداد لهذا الوقت والتب تم  12مدى  •

 
شهرا.   12:  كد إث اي الذمم المديكة ألول مرة تس ل الشركة مخصصا  لى أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 1المرحلة 
تصكيف الذمم المديكة من  : تشمل الذمم المديكة أيغا التسهيالي التب تاسكت فيها مخاطر االئتمان والتب تم فيها إ ادة 1المرحلة 
 . 2المرحلة 

 
:  كدما تُظهر الذمم المديكة ايادة جوهرية فب مخاطر االئتمان مكذ نشأتها، تس ل الشركة مخصصا للخسائر االئتمانية 2المرحلة 

ب تم فيها إ ادة : تشمل الذمم المديكة أيغا التسهيالي التب تاسكت فيها مخاطر االئتمان والت 2المتوقعة  لى مدى العمر. المرحلة 
 .3تصكيف الذمم المديكة من المرحلة 

 
 : الذمم المديكة التب تعت ر مكخفغة القيمة ائتمانياً. تس ل الشركة مخصصا للخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر. 3المرحلة 

 
االئتمانية المشتراة أو الكاشئة هب ذمم مديكة مكخفغة  مكخفغة القيمة االئتمانية المشتراة أو الكاشئة: الموجوداي مكخفغة القيمة 

ث اي  القيمة االئتمانية  كد اإلث اي األولب. يتم تس يل الموجوداي مكخفغة القيمة االئتمانية المشتراة أو الكاشئة بالقيمة العادلة  كد اإل
عدل ائتمانياً. يتم إث اي الخسائر االئتمانية المتوقعة  األصلب ويتم بعد ذلك تس يل إيراداي الفوائد  لى أساس معدل الفائدة الفعلب الم

 أو إلغاء إث اتها فقط إلى الاد الذي يادث فيه تغير الحق فب الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
 

 درجات مخاطر االئتمان  .1
ديدها  لى أنها تك ؤ تقو  الشركة بتوايع كل تعرض  لى درجة مخاطر االئتمان استكاداً إلى م مو ة من المعلوماي التب يتم تا

بمخاطر التعثر فب السداد وتط يق الاكم االئتمانب الذي تمت ت ربته. يتم تاديد درجاي مخاطر االئتمان باستخدا   وامل نو ية  
 وكمية التب تكون مؤشراً  لى مخاطر التعثر فب السداد. وتختلف هذو العوامل ا تماداً  لى ط يعة التعرض ونوع المقترض. 
 

درجاي مخاطر االئتمان وحسابها بدقة بايث تكون مخاطر التعثر فب السداد التب تادث تزداد تصا دياً حيث تتدنى  كدها   يتم تاديد
تعت ر أصغر من الفرق   2و  1مخاطر االئتمان. مثال  لى ذلك، الفرق فب مخاطر التعثر فب السداد بين درجاي مخاطر االئتمان 

 . 3و  2بين درجاي مخاطر االئتمان 
 

يتم توايع كل تعرض للشركاي  لى درجة مخاطر االئتمان  كد اإلث اي األولب  لى أساس توفر المعلوماي  ن المقترض. تخغع  
التعرضاي للمراق ة المستمرة، األمر الذي قد يؤدي إلى تعرض يُكقل لدرجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتغمن المراق ة  ادةً استخدا   

 ال ياناي التالية.
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 جميع التعرضاي تعرضاي الشركاي 
المعلوماي التب تم الاصول  ليها خالل المراجعة السكوية   •

مثال  لى ذلك: القوائم المالية المراجعة، وحساباي   –
اإلدارة، والموااناي والتوقعاي.  أمثلة  لى الم االي  

اإلجمالب، نسب الرافعاي  الماددة للتركيز: هوامش الربح 
المالية، تغطية خدمة الديون، االلتزا  بالتعهداي، إدارة 

 ال ودة، وتغيراي اإلدارة العليا. 

التغيراي ال وهرية الفعلية والمتوقعة فب األنشطة الت ارية   •
 للمقترض.

وهذا يشمل وضع التأخير فب  –س ل المدفو اي  •
 السداد. 

 طل اي اإلمهال.  •

الاالية والمتوقعة فب األ مال والظروف  التغيراي  •
 المالية واالقتصادية. 

 
 

 تحديد هيكل فترة احتمالية التعثر في السداد  .2
 
إن درجاي مخاطر االئتمان تمثل مدخالي أولية فب تاديد شروط هيكلة احتمالية التعثر فب السداد للتعرضاي. تقو  الشركة بت ميع 

 معلوماي األداء والتعثر فب السداد بشأن التعرضاي لمخاطر االئتمان بصورة مستقلة  ن ماافظ الشركاي واألفراد.  
 

غيراي فب معدالي التعثر فب السداد السابقة و وامل االقتصاد الكلب. بالكس ة لماافظ الشركاي  تقو  الشركة بتاليل العالقة بين الت 
واألفراد، يكون مؤشر االقتصاد الكلب هو سعر الكفط والكاتج المالب اإلجمالب. قامت الشركة بصياشة رؤية للتوجهاي المستق لية  

 هاي المختلفة. للمتغيراي االقتصادية ذاي العالقة لثالثة من السيكاريو
 

 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوهري  .3
 
إن معايير تاديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد اادي بشكل جوهري تختلف حسب المافظة وتغم تغيراي كمية فب حاالي احتمالية  

 التأخر فب السداد. التعثر فب السداد و وامل نو ية بما فب ذلك المساندة المرتكزة  لى 
 

يتم ا ت ار مخاطر االئتمان لتعرض مادد  لى أنها اادادي بشكل جوهري مكذ اإلث اي الم دئب لها إذا، بكاء  لى الكموذج الكمب 
 للشركة، كان قد تم تاديد أن الزمن المت قب الحتمالية التعثر فب السداد قد ااداد بشكل ك ير.

 
وباستخدا  الخ راء فب الاكم االئتمانب، والخ راي السابقة ذاي الصلة، قدر اإلمكان، يمكن للشركة أن تادد أن التعرض قد شهد  
ايادة جوهرية فب مخاطر االئتمان وذلك استكاداً إلى مؤشراي نو ية ماددة تأخذها باال ت ار تكون مؤشراً  لى ذلك وأن تأثرها قد  

 تاليلها الكمب فب الوقت المكاسب.  ال يظهر بشكل كامل فب 
 

بالكس ة لمافظة الشركاي واألفراد من ذوي الدخل المرتفع، وبصرف الكظر  ن معيار الزيادة فب احتمالية التعثر فب السداد )تخفيض  
ال دارة   درجاي(، والعمالء الذين يعاد هيكلة ذممهم المديكة بس ب تدنب 6درجة التصكيف درجتين أو تخفيض التصكيف الفر ب 

االئتمانية، وككوع من المساندة، تأخذ الشركة با ت ارها أن الزيادة ال وهرية فب مخاطر االئتمان تادث فب مو د ال يت اوا  كدما 
 يوماً.  30يكون األصل متأخر السداد ألكثر من 

 
بس ب تدنب ال دارة االئتمانية وككوع من بالكس ة لقروض األفراد، وبصرف الكظر  ن العمالء الذين تتم إ ادة هيكلة ذممهم المديكة 

المساندة، تأخذ الشركة فب ا ت ارها أن الزيادة ال وهرية فب مخاطر االئتمان تادث فب مو د ال يت اوا  كدما يكون األصل متأخر  
 يوما.   30السداد ألكثر من 

 
فب مخاطر االئتمان  ن طريق المراجعاي الدورية   تقو  الشركة بمراق ة مدى كفاءة المعايير المستخدمة لتاديد الزياداي ال وهرية

 لتأكيد أن:
 • المعايير قادرة  لى تاديد الزيادة ال وهرية فب مخاطر االئتمان ق ل التعرض للتعثر فب السداد، و               

 يوماً.• ال تتماشى المعايير مع المرحلة الزمكية  كدما تص ح الموجوداي متأخرة السداد لثالثين 
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 الموجودات المالية المعدلة .4
قد يتم تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدد من األس اب تشمل التغير فب ظروف السوق، واستمرار العميل، و وامل أخرى ال تتعلق  

تم تعديل شروطه قد يتم التوقف  ن إث اته ويتم إث اي القرض بالتدنب االئتمانب الماتمل أو الاالب للعميل. إن القرض الاالب الذي 
 التب تم إ ادة التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المااس ية. 

 
المخاطر   كدما يتم تعديل شروط الموجوداي المالية وأن هذا التعديل ال يؤدي إلى التوقف  ن اإلث اي، فإن تاديد ما إذا كانت 

 االئتمانية للموجوداي قد اادي بشكل جوهري يعكس مقارنة لما يلب: 
 

 • إن مخاطر التعثر فب السداد فب تاريخ التقرير تستكد إلى الشروط التعاقدية المعدلة، و  
  • إن مخاطر التعثر فب السداد تادث  كد اإلث اي األولب استكاداً إلى الشروط التعاقدية األصلية شير المعدلة. 

 
تقو  الشركة بإ ادة التفاوض بشأن الذمم المديكة من العمالء  كد وجود صعوباي مالية )المشار إليها  لى أنها " ملياي إمهال  
القروض") لتعظيم فرص التاصيل وتقليل مخاطر التعثر فب السداد. ووفقاً لسياسة الشركة الخاصة باإلمهال، يتم مكح إمهال للذمم 

ياري إذا كان العميل يمر بمرحلة تعثر فب السداد حالياً أو إذا كان هكاك مخاطر  الية من التعثر فب السداد، المديكة  لى أساس اخت 
 أو إذا كان هكاك دليل  لى أن المدين بذل جميع ال هود المعقولة للسداد وفقاً للشروط التعاقدية األصلية ويتوقع المدين بأن يكون لديه

 معدلة. القدرة  لى استيفاء الشروط ال
 

 ادةً ما تتغمن الشروط المعدلة تمديد فترة االستاقاق وتغيير توقيت مدفو اي الفائدة وتعديل شروط تعهداي الذمم المديكة. تخغع 
 الذمم المديكة لألفراد والشركاي لسياسة اإلمهال. ت ري ل كة المخاطر بالشركة مراجعاي دورية لتقارير  ملياي اإلمهال. 
 

المالية المعدلة ك زء من سياسة اإلمهال الخاصة بالشركة، يظهر تقدير احتمالية التعثر فب السداد ما إذا كان  بالكس ة للموجوداي
التعديل قد  مل  لى تاسين أو استعادة قدرة الشركة  لى تاصيل الربح وأصل الم لغ والخ رة السابقة للشركة فب اجراءاي إمهال  

شركة بتقييم أداء السداد للمقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة وتأخذ باال ت ار مؤشراي  مماثلة. وك زء من هذو العملية، تقو  ال
 السلوك المختلفة. 

 
وبشكل  ا ، فإن اإلمهال هو مؤشر نو ب للزيادة ال وهرية فب مخاطر االئتمان وإن توقع اإلمهال قد يشكل دليالً  لى أن التعرض 

االئتمانية/يخغع للتعثر فب السداد. ياتاج المتعامل إلظهار سلوك ثابت للسداد ال يد  لى مدى فترة من الوقت  هو مكخفض القيمة 
غاً  ق ل أن يتم ا ت ارو  لى أنه لم يعد مكخفض القيمة االئتمانية/ يخغع للتعثر فب السداد أو يتم ا ت ار احتمالية التعثر فب السداد مكخف

 شهراً. 12أن يتم قياسه بم لغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى   بايث يعود مخصص الخسارة إلى
 

 إدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل  .5
ن تقو  الشركة بإدراج المعلوماي التب تتسم بالكظرة التطلعية للمستق ل فب كال التقييمين الذين ت ريهما حول ما إذا كانت مخاطر االئتما

اة قد اادي بشكل جوهري مكذ اإلث اي األولب لها وقيامها بقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. واستكاداً إلى المشورة التب تم  لألد
الاصول  ليها من خ راء االقتصاد واألخذ باال ت ار م مو ة متكو ة من المعلوماي المتوقعة، تقو  الشركة بصياشة رؤية "الاالة  

تق لب للمتغيراي االقتصادية ذاي العالقة وكذلك مدى تمثيلب للسيكاريوهاي األخرى للتك ؤاي الماتملة.  األساسية" للتوجه المس
وتتغمن هذو العميلة وضع اثكين من السيكاريوهاي االقتصادية اإلضافية واألخذ باال ت ار الترجيااي الكس ية لكل نتي ة. تتغمن 

 شرها صكدوق الكقد الدولب.المعلوماي الخارجية بياناي اقتصادية وتوقعاي ن 
 

تتمثل الاالة األساسية فب الكتائج األكثر احتماالً ومدى تماشيها مع المعلوماي المستخدمة من ق ل الشركة ألشراض أخرى مثل  
 التخطيط االستراتي ب وإ داد الموااناي. تمثل السيكاريوهاي األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤماً. 
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قامت الشركة بتاديد وتوثيق الماركاي الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل مافظة من األدواي المالية، وباستخدا   
تغمكت  تاليل المعلوماي التاريخية، قا  بتقدير العالقة بين متغيراي االقتصاد الكلب ومخاطر االئتمان وخسائر واالئتمان. وقد

 السيكاريوهاي االقتصادية المستخدمة كما فب نهاية السكة الكطاقاي التالية للمؤشر الرئيسب: 
 

   2018ديسم ر  31 م 2019ديسمبر  31 المؤشرات االقتصادية 
 أسعار الكفط 

 
 ٪ 15ارتفاع بنسبة  

   ٪70الحالة األساسية بنسبة 
 ٪15انخفاض بنسبة 

 ٪15ارتفاع بكس ة 
  ٪70األساسية بكس ة الاالة 

 ٪15انخفاض بكس ة 
 ٪ 15ارتفاع بنسبة   الكاتج المالب اإلجمالب

   ٪70الحالة األساسية بنسبة 
 ٪15انخفاض بنسبة 

-- 

 
إ دادها  إن العالقاي المتوقعة بين المؤشراي الرئيسية ومعدالي الخسارة والتعثر فب السداد لماافظ مختلفة من الموجوداي المالية تم  

 سكواي سابقة.  7استكاداً إلى تاليل المعلوماي التاريخية  لى مدى 
 

 تعريف "التعثر في السداد"  .6
 

 تعت ر الشركة أن الموجوداي المالية متعثرة السداد  كدما:
 

 يكون هكاك احتمال بعد  قيا  المقترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل للشركة.   •
يصكف المقترض ضمن فئة التعثر فب السداد حسب درجة االئتمان الداخلية )يكط ق  لى الشركاي واألفراد ذوي الدخل المرتفع(؛  •

 أو
 التزا  ائتمانب ها  للشركة. يوماً فب أي  90 كدما يكون المقترض متأخر السداد ألكثر من  •

 
 و كد تقييم ما إذا كان المقترض يخغع للتعثر فب السداد، تأخذ الشركة المؤشراي التالية باال ت ار:

 • نو ية، مثل االخالل بالتعهداي. 
 • كمية، مثل وضع التأخر فب السداد و د  سداد التزا  آخر لكفس المصدر للشركة. 

 
 ماشى بشكل ك ير مع ذلك الذي تقو  الشركة بتط يقه ألشراض تكظيم رأس المال. إن تعريف التعثر فب السداد يت 

 
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة  .7

 
 إن المدخالي الرئيسية فب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل تقديراي المخاطر أدناو: 

 احتمالية التعثر فب السداد؛  .1
 السداد، والخسارة بافتراض التعثر فب  .2
 التعرضاي  كد التعثر فب السداد.  .3

 
ا إن تقديراي احتمالية التعثر فب السداد تمثل تقديراي فب تاريخ معين، والتب يتم احتسابها بكاًء  لى آلية تصكيف إحصائية، ويتم تقييمه

باستخدا  درجاي تصكيف مخصصة لماافظ الشركاي واألفراد من ذوي الدخل المرتفع. تستكد آلية التصكيف هذو إلى  وامل نو ية  
لطرف اآلخر أو التعرض يتكقل بين فئاي التصكيف،  كدئٍذ يؤدي ذلك إلى تغير فب التقدير المرت ط باحتمالية التعثر وكمية. وإذا كان ا

 فب السداد. كما يتم تقدير هيكل احتمالية التعثر فب السداد بعد األخذ باال ت ار االستاقاقاي التعاقدية للتعرضاي.  
 

م الخسارة المرجاة إذا كان هكاك تعثر فب السداد.  تقو  الشركة بتقدير الخسارة بافتراض  الخسارة بافتراض التعثر فب السداد تمثل ح 
التعثر فب السداد بكاًء  لى تاريخ معدالي استرداد المطال اي لألطراف األخرى المتعثرة فب السداد. تعت ر نماذج الخسارة بافتراض  

رداد أي ضمان، ال تت زأ من الموجوداي المالية. وبس ب حاالي التعثر فب  التعثر فب السداد أن الهيكل وأي بيع للغمان وتكلفة است 
ة  السداد التاريخية الغئيلة، تم تعديل تقديراي الخسارة بافتراض التعثر فب السداد الكمية للتداخالي الكو ية استكاداً إلى خ رة الخسار

 العملية وهب خاضعة لالخت ار العكسب.
 

التعثر فب السداد تمثل التعرض المتوقع فب حالة التعثر فب السداد.  تستخلص الشركة التعرضاي  كد التعثر فب إن التعرضاي  كد 
السداد من التعرض الاالب للطرف اآلخر والتغيراي الماتملة  لى القيمة الاالية المسموح بها بموجب العقد بما فب ذلك اإلطفاء. إن  

 جوداي المالية تمثل إجمالب قيمتها الدفترية. التعرضاي  كد التعثر فب السداد للمو
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 27
  

شهًرا للموجوداي المالية التب من  12وكما هو م ين أ الو، ورهًكا باستخدا  الاد األقصى الحتمالية التعثر فب السداد  لى مدى 
بقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة باألخذ باال ت ار مخاطر التعثر فب السداد  خاللها لم تزيد مخاطر االئتمان جوهرياً، تقو  الشركة 

للاد األقصى للفترة التعاقدية والتب من خاللها تعرضت لمخاطر االئتمان. الاد األقصى للفترة التعاقدية يمكح للتاريخ الذي تكون فيه  
 الشركة لديها الاق لطلب السداد. 

 
لها يكون لدى الشركة معلوماي تاريخية مادودة أو تعتمد  لى األهمية الكس ية للمافظة، يتم استخدا   بالكس ة للماافظ التب من خال

 التعديل الكو ب الستكمال أي بياناي متاحة داخلياً. 
   

 مخصص الخسارة           
ومخصص الخسارة بكاًء  لى فئاي    يعرض ال دول التالب مطابقاي من الرصيد االفتتاحب إلى الرصيد الختامب إلجمالب الذمم المديكة

  . 2019ديسم ر  31العمالء للسكة المكتهية فب 

 قطاع الشركات -إجمالي التعرض 

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 12مدى 

 شهراً 

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية(

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

 مدى العمر
)منخفضة القيمة 

 اإلجمالي االئتمانية(
 1,428,817 308,973 324,685 795,159   2019يكاير  1الرصيد فب 

 - 23,893 127,562 ( 151,455) شهًرا  12الماول من الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 
مكخفغة الماول من الخسارة االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير 

 - 74,336 ( 82,620) 8,284 القيمة االئتمانية(
 - ( 14,149) 14,149 - الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر)مكخفغة القيمة االئتمانية(

 ( 407,200) ( 52,724) ( 56,129) ( 298,347) صافب المسدد المستلم خالل السكة
واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، 

 281,810 5,328 39,127 237,355 نشأي حديثاً خالل السكة
 1,303,427 345,657 366,774 590,996 م 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 

 قطاع الشركات  -مخصص الخسارة  

الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة 
على مدى 

 شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية(

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

 مدى العمر
)منخفضة القيمة 

 اإلجمالي االئتمانية(
 76,889 57,151 13,003 6,735   2019يكاير  1الرصيد فب 

 - 399 899 ( 1,298) شهًرا  12الماول من الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 
الماول من الخسارة االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير مكخفغة 

 القيمة االئتمانية(
197  (2,103 )  1,906   - 

 - ( 1,922)    1,922  - الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر)مكخفغة القيمة االئتمانية(
 ( 9,982)    4,307  ( 10,578)  ( 3,711) صافب إ ادة قياس مخصص الخسارة

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب  
 تم التوقف  ن إث اتها خالل السكة

(1,595 ) (1,110 ) 
 

 (5,288 ) 
 

 (7,993 ) 
ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب  

 نشأي حديثاً خالل السكة
526 66 532 1,124   

 60,038 57,084 2,098 857 م 2019ديسمبر  31الرصيد في 
 

 األفراد من ذوي الدخل المرتفع -إجمالي التعرض 

الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة 
على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

 مدى العمر
)غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية(

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

 مدى العمر
)منخفضة القيمة 

 اإلجمالي االئتمانية(
   757,912    36,228    310,370    411,314    2019يكاير  1الرصيد فب 

     -    15,353    84,114  ( 99,467)  شهًرا  12الماول من الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 
الماول من الخسارة االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير مكخفغة 

 القيمة االئتمانية(
 2,841     (71,540 )   68,699     -     

     -  ( 18,841)    18,841      -  االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر)مكخفغة القيمة االئتمانية(الخسائر 
 ( 331,910) ( 1,803) ( 147,025) ( 183,082) صافب المسدد المستلم خالل السكة 
ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب  

 نشأي حديثاً خالل السكة
 482,092   53,500 7,737  543,329   

   969,331     107,373      248,260     613,698  م 2019ديسمبر  31الرصيد في 
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 ذوي الدخل المرتفعاألفراد من  -مخصص الخسارة 

الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة 
على مدى 

 شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)غير منخفضة 
القيمة 

 االئتمانية(

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)منخفضة القيمة 
 اإلجمالي االئتمانية(

 4,494 2,597 1,585 312   2019يكاير  1الرصيد فب 
 - 26 71 ( 97) شهًرا  12الماول من الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 

الماول من الخسارة االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير مكخفغة 
 - 305 ( 307) 2 القيمة االئتمانية(

 - ( 497) 497 - االئتمانية(الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر)مكخفغة القيمة 
 11,019 11,723 ( 587) ( 117) صافب إ ادة قياس مخصص الخسارة

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب تم  
 ( 1,279) ( 201) ( 1,038) ( 40) التوقف  ن إث اتها خالل السكة

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب  
 1,515 1,108 210 197 نشأي حديثاً خالل السكة

 15,749 15,061 431 257 م 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 

 قطاع األفراد -إجمالي التعرض 

الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة 
على مدى 

 شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)غير منخفضة 
القيمة 

 االئتمانية(

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)منخفضة القيمة 
 اإلجمالي االئتمانية(

   991,917    31,372    174,923  785,622    2019يكاير  1الرصيد فب 
     -      -    88,940  ( 88,940)  شهًرا  12الماول من الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 

الماول من الخسارة االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير مكخفغة 
     -    13,819  ( 43,447)    29,628  االئتمانية(القيمة 

     -  ( 7,467)    6,585    882  الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر)مكخفغة القيمة االئتمانية(
 ( 437,191) ( 1,891) ( 66,988) ( 368,312) صافب المسدد المستلم خالل السكة 

واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب ذمم مديكب  قود المراباة 
 459,801 810 20,701 438,290 نشأي حديثاً خالل السكة

   1,014,527 36,643    180,714    797,170  م 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 

 قطاع األفراد -مخصص الخسارة 

الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة 
على مدى 

 شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)غير منخفضة 
القيمة 

 االئتمانية(

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)منخفضة القيمة 
 اإلجمالي االئتمانية(

 6,523 3,669 1,223 1,631   2019يكاير  1الرصيد فب 
 - - 176 ( 176) شهًرا  12الماول من الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 

الماول من الخسارة االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير مكخفغة 
 القيمة االئتمانية(

195 (275 ) 80 - 

 - ( 119) 108 11 الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر)مكخفغة القيمة االئتمانية(
 7,507 6,340 ( 251) 1,418 صافب إ ادة قياس مخصص الخسارة

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب تم  
 التوقف  ن إث اتها خالل السكة

(526 ) (374 ) (10 ) (910 ) 

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب 
 حديثاً خالل السكةنشأي 

407 145 198 750 

 13,870 10,158 752 2,960 م 2019ديسمبر  31الرصيد في 
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يعرض ال دول التالب مطابقاي من الرصيد االفتتاحب إلى الرصيد الختامب إلجمالب الذمم المديكة ومخصص الخسارة بكاًء  لى فئاي  
  . 2018ديسم ر  31المكتهية فب العمالء للسكة 

 قطاع الشركات -إجمالي التعرض  

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 12مدى 

 شهراً 

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية(

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)منخفضة القيمة 
 اإلجمالي االئتمانية(

   1,397,539    385,171    224,964    787,404    2018يكاير  1الرصيد فب 
     -    19,256    107,938  ( 127,194) شهًرا  12الماول من الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 

الماول من الخسارة االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير مكخفغة 
 االئتمانية(القيمة 

 62,489    (74,573 )  12,084    -     

     -  ( 69,287)    69,287      -  الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر)مكخفغة القيمة االئتمانية(
 ( 381,115)  ( 38,251)  ( 73,029)  ( 269,835) صافب المسدد المستلم خالل السكة 
ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب  

 نشأي حديثاً خالل السكة
 342,295    70,098    -      412,393   

 1,428,817 308,973 324,685 795,159  2018ديسم ر  31الرصيد فب 

 

 قطاع الشركات -مخصص الخسارة  

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 12مدى 

 شهراً 

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية(

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

 مدى العمر
)منخفضة القيمة 

 اإلجمالي االئتمانية(
 80,200 67,164 5,733 7,303   2018يكاير  1الرصيد فب 

 - 197 1,765 ( 1,962) شهًرا  12الماول من الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 
الماول من الخسارة االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير مكخفغة 

 القيمة االئتمانية(
1,139 (1,716 ) 577 - 

 - ( 12,371) 12,371 - االئتمانية(الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر)مكخفغة القيمة 
 ( 5,895) 5,249 ( 9,183) ( 1,961) صافب إ ادة قياس مخصص الخسارة

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب تم  
 التوقف  ن إث اتها خالل السكة

(923 ) (262 ) (3,665 ) (4,850 ) 

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب  
 نشأي حديثاً خالل السكة

3,139 4,295 - 7,434 

 76,889 57,151 13,003 6,735 م 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 

 األفراد من ذوي الدخل المرتفع -إجمالي التعرض 

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 12مدى 

 شهراً 

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)غير منخفضة 
القيمة 

 االئتمانية(

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)منخفضة القيمة 
 اإلجمالي االئتمانية(

   766,214    127,015    93,263    545,936    2018يكاير  1الرصيد فب 
     -      -    112,900  ( 112,900)  شهًرا  12الماول من الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 

مكخفغة الماول من الخسارة االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير 
 القيمة االئتمانية(

 7,308    (16,701 )  9,393    -     

     -  ( 98,992)    98,992      -  الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر)مكخفغة القيمة االئتمانية(
 ( 237,891) ( 1,188) ( 42,188) ( 194,515) صافب المسدد المستلم خالل السكة 
ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة التب  

 نشأي حديثاً خالل الفترة
 165,485   64,104  -     229,589 

 757,912    36,228  310,370  411,314  م 2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 27

 الدخل المرتفعاألفراد من ذوي  -مخصص الخسارة 

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 12مدى 

 شهراً 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 العمر
)غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية(

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)منخفضة القيمة 
 اإلجمالي االئتمانية(

 4,366 3,510 405 451   2018يكاير  1الرصيد فب 
 - - 87 ( 87) شهًرا  12الماول من الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 

الماول من الخسارة االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير  
 مكخفغة القيمة االئتمانية(

10 (68 ) 58 - 

 - ( 2,603) 2,603 - الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر)مكخفغة القيمة االئتمانية(
 ( 65) 1,632 ( 1,603) ( 94) صافب إ ادة قياس مخصص الخسارة

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة  
 التب تم التوقف  ن إث اتها خالل السكة

(105 ) (19 ) - (124 ) 

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة  
 التب نشأي حديثاً خالل السكة

137 180 - 317 

 4,494 2,597 1,585 312 م 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 

 قطاع األفراد -إجمالي التعرض 

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 12مدى 

 شهراً 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 العمر
)غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية(

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)منخفضة القيمة 
 اإلجمالي االئتمانية(

   1,008,313    24,300    152,527    831,486    2018يكاير  1الرصيد فب 
  -   2,551    74,671  ( 77,222)  شهًرا  12الماول من الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 

الماول من الخسارة االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير مكخفغة 
     -    14,703  ( 50,152)    35,449  القيمة االئتمانية(

     -  ( 6,253)    6,253      -  الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر)مكخفغة القيمة االئتمانية(
 ( 257,933)  ( 4,688)  ( 38,130)  ( 215,115) صافب المسدد المستلم خالل السكة 

الذمة ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب 
 241,537 760 29,753   211,024  التب نشأي حديثاً خالل الفترة

    991,917     31,372  174,923    785,622  م 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 

 قطاع األفراد -مخصص الخسارة 

الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة 
على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 العمر
منخفضة )غير 

 القيمة االئتمانية(

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدى العمر

)منخفضة القيمة 
 اإلجمالي االئتمانية(

 3,438 352 1,419 1,667   2018يكاير  1الرصيد فب 
 - 5 157 ( 162) شهًرا  12الماول من الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى 

االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر )شير  الماول من الخسارة 
 مكخفغة القيمة االئتمانية(

406 (571 ) 165 - 

 - ( 89) 89 - الخسائر االئتمانية المتوقعة  لى مدى العمر)مكخفغة القيمة االئتمانية(
 2,830 3,271 37 ( 478) صافب إ ادة قياس مخصص الخسارة

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة  
 التب تم التوقف  ن إث اتها خالل السكة

(274 ) (129 ) (50 ) (453 ) 

ذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة 
 التب نشأي حديثاً خالل السكة

472 221 15 708 

 6,523 3,669 1,223 1,631 م 2018ديسمبر  31الرصيد في 
 

 الضمانات  د.     
تاتفظ الشركة خالل السياق اال تيادي ألنشطة اإلقراض الخاصة بها بغماناي وذلك كتأمين لتقليل مخاطر االئتمان فب ذمم مديكب  

ممتلكاي  قارية. يتم إدارة هذو  قود المراباة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة فب الذمة. تتغمن هذو الغماناي  لى األشلب 
الغماناي مقابل التعرضاي المالئمة بصافب قيمتها القابلة للتاقق. بالكس ة للموجوداي المالية التب انخفغت قيمتها االئتمانية فب 

ذو الغماناي  تاريخ التقرير، من الغروري االحتفاظ بمعلوماي كمية  ن الغماناي الماتفظ بها كتأمين إلى المدى الذي تقلل فيه ه
 من مخاطر االئتمان.
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 27

 
 مخاطر أسعار السوق  ( 2

 
 مخاطر معدل الربح  ( أ

مخاطر معدالي األرباح هب  د  التأكد من األرباح المستق لية الكات ة  ن التقل اي فب معدالي األرباح. تكشأ المخاطر  كدما يكون 
الموجوداي والمطلوباي الخاضعة لتسوياي معدل األرباح خالل فترة امكية ماددة. إن أهم مصدر لمخاطر  هكاك  د  تطابق فب 

المعدالي هذو يتمثل فب القروض واألنشطة التمويلية الخاصة بالشركة حيث تظهر التقل اي فب معدالي األرباح، إن وجدي، فب نتائج 
            العملياي.

يوضح ال دول التالب الاساسية للتغيير الماتمل المعقول فب معدالي األرباح، مع بقاء المتغيراي األخرى ثابتة، فب قائمة الربح أو  
الخسارة للشركة. إن حساسية الدخل هب تأثير التغيراي المفترضة فب معدالي األرباح  لى صافب دخل العموالي لسكة واحدة، بكاء  

ية والمطلوباي المالية شير الماتفظ بها للمتاجرة ذاي المعدل المتغير كما فب نهاية السكة. يتم مراق ة جميع   لى الموجوداي المال
 التعرضاي وتاليلها حسب تركيزاي العمالي الرئيسية ويتم اإلفصاح  ن آثار الاساسية ذاي الصلة بآالف الرياالي السعودية.  

 
   2018 م 2019 

  
 

 التغير في 
 األساس نقاط 

األثر على  
 صافي الربح 

 التغير فب
 نقاط األساس 

األثر  لى 
 صافب الربح 

     
   8,415  100+ (   8,274)    100+ لاير سعودي 
 ( 8,415)  100- 8,274   100- لاير سعودي 

 
السائدة بالسوق  لى مركزها المالب  تقو  الشركة بإدارة التعرض آلثار المخاطر المختلفة المصاح ة للتقل اي فب معدالي األرباح 

وتدفقاتها الكقدية. يلخص ال دول أدناو تعرض الشركة لمخاطر معدالي األرباح. كما يتغمن ال دول القيم الدفترية لموجوداي  
كة لمخاطر  ومطلوباي الشركة، المصكفة باسب تواريخ إ ادة التسعير التعاقدية أو تواريخ االستاقاق، أيهما يادث أواًل. تتعرض الشر

معدالي األرباح الخاصة نتي ة لعد  التطابق أو لوجود ف واي فب قيم الموجوداي والمطلوباي التب تستاق أو يعاد تسعيرها فب فترة 
 ماددة. تقو  الشركة بإدارة هذو المخاطر من خالل تكويع مصادر التمويل واستخدا  األدواي المالية المشتقة. 

 
 الشركة لمخاطر معدالت األرباح: يلخص الجدول أدناه تعرض 

 
   مرتبطة بأرباح 

 أشهر 3خالل  م 2019ديسمبر  31
 12إلى  3من 

 شهراً 
 5من سنة إلى 

 سنوات
 5أكثر من 
 سنوات

غير مرتبطة 
 اإلجمالي بأرباح

       الموجودات
 7,876 7,876 - - - - نقد وما فب حكمه

 11,922 11,922 - - - - استثماراي
 123,450 - 28,859 66,677 21,026 6,888 مديكب  قود مراباة، صافبذمم 

 3,016,729 - 453,095 1,283,958 1,092,669 187,007 ذمم مديكب  قود إجارة، صافب
ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب 

 57,449  3,193 476 52,966 814 الذمة، صافب
 71 71 - - - - القيمة العادلة الموج ة للمشتقاي

 37,499 37,499 - - - - ذمم مديكة أخرى

 3,254,996 57,368 485,147 1,351,111 1,166,661 194,709 إجمالب الموجوداي

       المطلوبات
 3,621 3,621 - - - - القيمة العادلة السال ة للمشتقاي المالية

 2,080,432 - - 52,147 390,097 1,638,188 قروض
 138,128 116,145 11,544 8,444 1,661 334 األخرىالمطلوباي 

 2,222,181 119,766 11,544 60,591 391,758 1,638,522 إجمالب المطلوباي

 1,032,815 (62,398) 473,603 1,290,520 774,903 (1,443,813) الفجوة

  1,032,815 1,095,213 621,610 (668,910) (1,443,813) الفجوة التراكمية
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 27
 

 يلخص الجدول أدناه تعرض الشركة لمخاطر معدالت األرباح. 
 

   مرت طة بأرباح 

 أشهر 3خالل    2018ديسم ر  31
  12إلى  3من 

 شهراً 
 5من سكة إلى 
 سكواي

  5أكثر من 
 سكواي

شير مرت طة 
 اإلجمالب بأرباح

   
       الموجوداي

       
 15,965 15,965 - - - - حكمهنقد وما فب 
 12,484 12,484 - - - - استثماراي

 108,256 - 3,424 60,467 33,581 10,784 ذمم مديكب  قود مراباة، صافب
 2,902,822 - 123,411 1,217,080 1,099,035 463,296 ذمم مديكب  قود إجارة، صافب

ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب 
 الذمة، صافب

 
24,730 

 
54,932 

 
- 

 
- - 

 
79,662 

 1,087 1,087 - - - - القيمة العادلة الموج ة للمشتقاي
 15,168 15,168 - - - - ذمم مديكة أخرى

 498,810 1,187,548 1,277,547 126,835 44,704 3,135,444 

       المطلوبات 
 1,994,132 - - 90,958 372,814 1,530,360 قروض

 75,550 75,550 - - - - المطلوباي األخرى 

 2,069,682 75,550 - 90,958 372,814 1,530,360 إجمالب المطلوباي 

 1,065,762 ( 30,846) 126,835 1,186,589 814,734 ( 1,031,550) الف وة 

 1,065,762 1,096,608 969,773 ( 216,816) ( 1,031,550) الف وة التراكمية

 
 العملة مخاطر  ( ب

تمثل مخاطر العملة المخاطر الكات ة  ن تذبذب قيمة األدواي المالية بس ب التغيراي فب أسعار الصرف األجك ب. تتعرض الشركة للتذبذباي 
فب أسعار صرف العمالي األجك ية خالل السياق اال تيادي أل مالها. لم تقم الشركة بإجراء أي معامالي هامة بعمالي بخالف الريال  

دي والدوالر األمريكب. وبما أن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكب؛ لذلك فإن الشركة ليس لديها أي مخاطر  مالي فب هذو  السعو
 المعامالي.

 
 مخاطر السيولة  (3

مخاطر السيولة هب المخاطر المتمثلة فب  د  مقدرة الشركة  لى الوفاء بمتطل اي صافب التمويل. يمكن أن تكشأ مخاطر السيولة من 
اضطراب فب السوق أو ه وط مستوى درجاي التصكيف االئتمانب، مما يؤدي إلى  د  التوفر فب بعض مصادر التمويل  لى الفور. 

 االستاقاقاي لغمان توفر السيولة الكافية.  تقو  اإلدارة بمراق ة مافظة 
 

 تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية  ( أ
 

تم    يلخص ال دول أدناو مافظة االستاقاقاي للمطلوباي المالية للشركة فب نهاية السكة بكاًء  لى التزاماي السداد التعاقدية شير المخصومة.
 ية للمطلوباي المالية استكاداً إلى الفترة المت قية فب تاريخ قائمة المركز المالب إلى تاريخ االستاقاق التعاقدي. تاديد االستاقاقاي التعاقد
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 تاريخ استحقاق محدد   
دون تاريخ  

 اإلجمالي  استحقاق محدد 

 ر أشه   3خالل   م 2019
إلى   3من 
 شهراً  12

  5سنة إلى من 
 سنوات 

  5أكثر من 
   سنوات 

       
 138,128 - - 3,653 55,268 79,207  المطلوباي األخرى 

    2,232,686 - - 1,447,045 568,542 217,099  قروض 

 2,370,814   -     - 1,450,698 623,810 296,304 اإلجمالي 
 

 تاريخ استاقاق مادد   
دون تاريخ 
 اإلجمالب  استاقاق مادد 

 أشهر  3خالل     2018
إلى  3من 
 شهراً  12

  5من سكة إلى 
 سكواي 

 5أكثر من 
   سكواي 

       
 85,758 - - 3,794 39,884 42,080  المطلوباي األخرى 

      2,025,654 - - 1,186,584 592,930 246,140  قروض 
 2,111,412   -     - 1,190,378 632,814 288,220 اإلجمالب 

 
 يعرض ال دول أدناو تالياًل للموجوداي والمطلوباي وفقاً للتاريخ المتوقع الستردادها أو تسويتها. 

 

 تاريخ استحقاق محدد  
دون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 أشهر 3خالل   م 2019
 12إلى  3من 

 شهراً 
 5سنة إلى من 

 سنوات
 5أكثر من 
   سنوات

   الموجودات
    7,876 7,876 - - - -  نقد وما فب حكمه

 11,922 893 - -- 11,029 -  استثماراي
 123,450 - 28,859 66,677 21,026 6,888  ذمم مديكب  قود مراباة، صافب
    3,016,729 - 849,901 1,527,319 438,636 200,873  ذمم مديكب  قود إجارة، صافب

ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب 
 913 الذمة، صافب

 
2,593 

 
12,105 

 
41,838 

 
- 57,449 

 71 - - - - 71  القيمة العادلة الموج ة للمشتقاي
مدفو اي مقدماً وموجوداي 

  أخرى
 

47,191 
 

79,244 
 

1,212 
 

- - 
 

127,647    
 60,061 13,650 15,142 25,398 4,403 1,468  ممتلكاي ومعداي

 3,405,205 22,419 935,740 1,632,711 556,931 257,404  إجمالي الموجودات

       المطلوبات

  ذمم دائكة ومستاقاي أخرى
 

84,056 
 

60,119 3,654 - - 147,829 
القيمة العادلة السال ة للمشتقاي 

 3,621 - - 3,621 - -  المالية
 34,380 - - 13,550 5,389 15,441  الزكاة وضري ة الدخل المستاقة

     2,080,432 - - 1,365,522 518,277 196,633  قروض
     13,666 13,666 - - - -  مكافع الموظفين

 2,279,928 13,666 - 1,386,347 583,785 296,130 إجمالي المطلوبات
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 تاريخ استاقاق مادد   
دون تاريخ 
 استاقاق مادد 

 اإلجمالب 
 المعدلة 

2018    
  3خالل 
 أشهر

إلى  3من 
 شهراً  12

من سكة إلى  
 سكواي  5

 5أكثر من 
   سكواي 

   الموجوداي 
    15,965 15,965 - - - -  نقد وما فب حكمه 

    12,484 893 - 11,591 - -  استثماراي
    108,256 - 3,424 60,467 33,581 10,784  ذمم مديكب  قود مراباة، صافب 

    2,902,822 - 622,466 1,523,132 548,136 209,087  إجارة، صافب ذمم مديكب  قود 
ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب 

 1,742 الذمة، صافب 
 

5,172 
 

24,195 
 

48,553 
 

- 79,662 
   1,087 - - 1,087 - -  القيمة العادلة الموج ة للمشتقاي 

مدفو اي مقدماً وموجوداي  
  أخرى 

 
29,664 

 
75,968 

 
1,048 

 
305 - 

 
106,985    

    7,922 - - - 3,961 3,961  استثمار فب مشرو اي مشتركة 
    27,838 13,650 2,734 9,534 1,440 480  ممتلكاي ومعداي 

 516 516 - - - -  موجوداي ضري ية مؤجلة 

 3,263,536 31,024 677,482 1,631,054 668,258 255,718  إجمالب الموجوداي 
       المطلوباي 

    92,086  - - 3,794 43,049 45,243  ذمم دائكة ومستاقاي أخرى 
 36,790 33,541 - - 3,249 -  الزكاة وضري ة الدخل المستاقة 

    1,994,132 - - 1,184,396 578,732 231,004  قروض 
    13,618 13,618 - - - -  مكافع الموظفين

 2,136,626 47,159 - 1,188,190 625,030 276,247 إجمالب المطلوباي 
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية 28
 
تتكون الموجوداي المالية من الكقد وما فب حكمه واالستثماراي والمشتقاي وذمم مديكب  قود المراباة واإلجارة واإلجارة الموصوفة  

 المالية من القروض ال ككية والذمم الدائكة والمشتقاي.فب الذمة، وذمم مديكة أخرى. بيكما تتكون المطلوباي 
 

يعرض ال دول التالب القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجوداي المالية والمطلوباي المالية التب تختلف قيمتها العادلة  ن قيمتها 
 فب ذلك مستوياتها فب التسلسل الهرمب للقيمة العادلة. الدفترية أو التب تم تس يل الموجوداي والمطلوباي المالية بالقيمة العادلة، بما 

 
 القيمة العادلة   

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  م 2019
  

      الموجودات المالية: 
 123,748 123,748 - - 123,450 ذمم مديكب  قود مراباة، صافب 
 3,045,905 3,045,905 - - 3,016,729 ذمم مديكب  قود إجارة، صافب 

ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب الذمة،  
 63,692 63,692 - - 57,449 صافب 

 11,922 11,922 - - 11,922 استثماراي
 71 71 - - 71 القيمة العادلة الموج ة للمشتقاي 

 
      المطلوباي المالية: 

 3,621 3,621 - - 3,621 المالية القيمة العادلة السال ة للمشتقاي 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع( 28
 

 القيمة العادلة  
 اإلجمالب  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية    2018

      الموجوداي المالية: 
 109,757 109,757 - - 108,256 ذمم مديكب  قود مراباة، صافب 

 2,900,387 2,900,387 - - 2,902,822  قود إجارة، صافب ذمم مديكب 
ذمم مديكب  قود إجارة موصوفة فب الذمة،  

 79,662 79,662 - - 79,662 صافب 
   12,484  12,484 - -   12,484  استثماراي

   1,087  1,087 - -   1,087  القيمة العادلة الموج ة للمشتقاي 
 

يتم تقدير ذمم مديكب  قود اإلجارة وذمم مديكب  قود اإلجارة الموصوفة فب الذمة ذاي المعدل الثابت باستخدا  التدفقاي الكقدية  
التعاقدية المخصومة بآخر  ائد، والذي يمثل معدل الربح المتعاقد  ليه آلخر معامالي. تشتمل المدخالي فب أساليب التدفقاي الكقدية  

 ر العوائد والتدفقاي الكقدية التعاقدية.  المخصومة  لى آخ
 

  قامت اإلدارة بتقدير أن القيمة الدفترية لألدواي المالية األخرى تقارب إلى حد ك ير القيمة العادلة نظراً لط يعة االستاقاقاي قصيرة 
 .3توى  األجل أو إ ادة تسعير العمولة الخاصة  لى تلك األدواي وأن هذو األدواي المالية تصكف ضمن المس

 
 لم تكن هكاك تاويالي من وإلى أي المستوياي خالل السكة. 

 
 كفاية رأس المال 29

 
تتمثل أهداف الشركة  كد إدارة رأس المال فب الافاظ  لى مقدرة الشركة  لى االستمرار فب العمل وفقاً لم دأ االستمرارية، والافاظ  
 لى وجود قا دة رأس مال قوية. إن نسب كفاية رأس المال التب يتم مراق تها وقياسها من ق ل اإلدارة أدناو تقيس مدى كفاية رأس  

نة بكود رأس المال المؤهل مع الموجوداي وااللتزاماي الماتملة والم الغ األسمية للمشتقاي، إن وجدي، فب قائمة  المال وذلك بمقار
  المركز المالب، باستخدا  األرصدة المرجاة إلظهار مخاطرها الكس ية.  

 
   2018 م 2019 

رأس  إجمالي نسبة  
 المال ٪ 

نسبة الشريحة األولى  
 لرأس المال ٪ 

 ة رأس  إجمالب نس
 المال ٪

نس ة الشرياة األولى  
 لرأس المال ٪

 44.43 44.46 43.30 43.16 نس ة كفاية رأس المال 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة 30
 

 تسهيالي تمويل معتمدة وشير مستخدمة: 
لدى الشركة تسهيالي معتمدة وشير مستخدمة بشأن  روض مقدمة وقيد الدراسة من ق ل العمالء بتاريخ التقرير حيث يمكن تاويلها 

 مليون لاير سعودي(.   96 : 2018ديسم ر  31مليون لاير سعودي ) 218إلى تمويل قدرو 
 

 الزكاة وضري ة الدخل: 
مليون لاير سعودي( تم تقديمه   82.9 : 2018ديسم ر  31ئم بم لغ ال شبء )  ، لدى الشركة ضمان قا2019ديسم ر  31كما فب 

 لصالح الهيئة لال تراض  لى الزكاة وضري ة الدخل المقد  من ق ل الشركة. 
 

 (:  14و  11ضري ة القيمة المغافة )إيغاحاي  
   2019  إلى يكاير 2018ة للفترة من يكاير خالل السكة، أصدري الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطاً لعائداي ضري ة القيمة المغاف 

وصفقاي االسكان  مليون لاير سعودي. نت ت الفروق بشكل أساسب  ن معامالي الشراء واإلي ار بعد ال يع  19.9وطال ت بم لغ 
 ال ة: التب تمت ق ل إصدار اآللية من ق ل واارة اإلسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل. فيما يلب تفاصيل المط األولية

 
 الربط المستلم  الفئة  

 9,195 فروقاي ضري ة القيمة المغافة  
 3,486 مصروف التقديم الخاطئ 

 7,250 مصروف التأخر فب السداد 
 19,931 اإلجمالي  
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة )يتبع(     30
 

القيمة المغافة وأصدري ضماناً بككياً فيما يتعلق بالم لغ المت قب. مليون لاير سعودي فيما يتعلق بفروق ضري ة  9.2دفعت الشركة 
قدمت الشركة ا تراضاَ توضح فيه موقفها من الربط المستلم من الهيئة العامة للزكاة والدخل. وال يزال اال تراض قيد المراجعة من  

الموقف أ الو للهيئة؛ ومع ذلك س لت الشركة م لغ  الهيئة العامة للزكاة والدخل. ترى الشركة بأنه من شير الماتمل أن يتم تأييد
  كأفغل تقدير اللتزا  ضري ة القيمة  2019ديسم ر  31مليون لاير سعودي لتغطية المطال اي المتوقعة والماتملة حتى  6.07

 المغافة اإلضافب. 
 

  قود اإلي ار التشغيلب: 
  2018   

   التعاقدية شير المخصومة التدفقاي الكقدية  -تاليل االستاقاق 
 3,095  أقل من سكة 

 14,598  من سكة إلى خمس سكواي 
 12,856  أكثر من خمس سكواي 

 30,549  ديسم ر  31إجمالب  قد اإلي ار التشغيلب شير المخصو  كما فب 
 

 المعلومات القطاعية     31
 

المملكة العربية السعودية. إن جميع الموجوداي والمطلوباي والعملياي  تهدف الشركة إلى تقديم تمويل لعقود التأجير العقاري داخل 
 الظاهرة فب قائمة المركز المالب وقائمة الدخل الشامل تعود إلى قطاع التمويل العقاري. 

 
 ألشراض إدارية، تتكون الشركة من قطا اي األ مال الرئيسية التالية: 

 
 قطاع األفراد 

 المكت اي التمويلية المقدمة لألفراد والمكشآي الصغيرة ومتوسطة الا م. يمثل هذا القطاع 
 

 قطاع الشركات 
يمثل هذا القطاع المكت اي التمويلية المقدمة للشركاي واألفراد من ذوي الدخل المرتفع والمؤسساي. تدار االستثماراي فب  

 المشرو اي المشتركة من ق ل هذا قطاع الشركاي. 
 

 المركز الرئيسي 
دارة العامة هب المسؤولة  ن إدارة فائض السيولة فب الشركة من خالل إيدا اي السوق قصيرة األجل. كما تقو  أيًغا بتقديم اإل

 خدماي مساندة إلى إداراي األ مال. 
 

  وإجمالب إيراداتها التشغيلية والمصروفاي وصافب ربح 2018  و 2019ديسم ر  31إجمالب موجوداي ومطلوباي الشركة فب 
 سكواي المكتهية فب ذلك التاريخ هب كما يلب:ال

 
 اإلجمالي  المركز الرئيسي  قطاع الشركات  قطاع األفراد  
     

     م 2019
 292,626 - 196,089 96,537 إيراداي 

 190,567 - 126,051 64,516 المصروفاي 
 102,059 - 70,038 32,021 ربح/)خسارة( القطاع 
 3,405,205 68,009 2,323,031 1,014,165 إجمالب الموجوداي  
 2,279,928 121,091 1,505,869 652,968 إجمالب المطلوباي 

     
2018       

 265,756 - 183,290 82,466 إيراداي   
 168,143 - 111,733 56,410 المصروفاي 

 97,613 - 71,557 26,056 ربح/)خسارة( القطاع 
 3,263,020 44,889 2,227,236 990,895 إجمالب الموجوداي  
 2,136,626 113,666 1,404,377 618,583 إجمالب المطلوباي  
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 المعلومات القطاعية )يتبع(     31
 

 فيما يلب مطابقة اإليراداي والمصروفاي من القوائم المالية فب إيغاح القطاع التشغيلب: 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
   2018 م 2019 

   اإليرادات 
 267,084 296,345 إجمالب الدخل من  قود المراباة واإلجارة واإلجارة الموصوفة فب الذمة 

 ( 1,582) ( 2,843) مصروفاي أتعاب 
      226 ( 562) )خسائر(/إيراداي أخرى 

   268  --  أتعاب ترتيب
 ( 240)  ( 314) المشرو اي المشتركة الاصة فب صافب )الخسارة(/الدخل من 

 265,756 292,626 وفقاً إليضاح القطاع التشغيلي.   -إجمالي اإليرادات 
 

   المصروفات 
 (  88,087) ( 93,767) تكاليف اقتراض 
 ( 3,044) ( 3,501) استهالك وشطب 

 ( 66,802)  ( 78,404) مصروفاي  مومية وإدارية  
 ( 8,208)  ( 13,143) مصروفاي بيع وتسويق 

 ( 2,100)  --  خسائر االنخفاض فب قيمة ممتلكاي ومعداي 
  98  ( 1,752) مخصص االنخفاض فب خسائر االئتمان، صافب 

 ( 168,143) ( 190,567) وفقاً إليضاح القطاع التشغيلي.   -إجمالي المصروف 
 

 التغير المتوقع في المعايير الدولية للتقرير المالي 32

تط يق المعايير ال ديدة والتعديالي  لى المعايير الدولية للتقرير المالب أدناو بشكل م كر والتب تم إصدارها ولم  قرري الشركة  د   
  .2019يكاير  1تص ح سارية بعد للسكواي المااس ية للشركة التب ت دأ فب 

 
 تعديالي  لى الَمراجع حول إطار المفاهيم فب المعايير الدولية للتقرير المالب -
 ( 3األ مال )تعديالي  لى المعيار الدولب للتقرير المالب تعريف  -
 ( 8ومعيار المااس ة الدولب  1تعريف المواد )تعديالي  لى معيار المااس ة الدولب  -
بيع أو مساهمة الموجوداي بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو المشروع المشترك )التعديالي  لى المعيار الدولب للتقرير المالب  -

 ( 28المااس ة الدولب  ومعيار 10
والمعيار الدولب   39ومعيار المااس ة الدولب  9تصايح سعر الفائدة األساسب )تعديالي  لى المعيار الدولب للتقرير المالب  -

 )7للتقرير المالب 
 ( 17 قود التأمين )المعايير الدولية للتقرير المالب  -

 
 لمالية للشركة. ال تتوقع الشركة أن يكون لها تأثير جوهري  لى القوائم ا
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 معلومات المقارنة 33
 

 تم تعديل  رض وتصكيف ال كود التالية فب هذو القوائم المالية لغمان قابلية المقارنة مع الفترة الاالية.  
 

 
 قائمة الربح أو الخسارة 

كما تم إدراجها  
 ً  العرض الحالي  سابقا

 
 التعديل 

 ( 3,261)    45,923 49,184 متعلقة بالموظفينرواتب وتكاليف    -مصروفاي  مومية وإدارية  
رواتب وتكلفة االستعانة بمصادر   -مصروفاي بيع وتسويق 

 خارجية 
2,463 5,724 3,261 

 
قامت الشركة فب السكة الاالية بتغيير  ملية إ ادة التصكيف لتكاليف الموظفين لموظفب الم يعاي من المصروفاي العمومية واإلدارية  

وتكاليف االستعانة بمصادر خارجية. وبالتالب، تم تغيير  كوان القائمة المالية لتكاليف االستعانة بمصادر خارجية إلى  إلى رواتب 
 الرواتب وتكاليف االستعانة بمصادر خارجية. 

 
 األحداث الالحقة 34

 
 فب القوائم المالية.لم يكن هكاك أي أحداث الحقة بعد تاريخ قائمة المركز المالب تتطلب تعديالي  لى/أو إفصاح  

 
 اعتماد القوائم المالية 35

 
  (. 2020ف راير   18هي )الموافق 1441جمادى   24تم ا تماد القوائم المالية من ق ل م لس اإلدارة بتاريخ
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 شركة أمالك العالمية 
 للتمويل العقاري 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  القوائم المالية األولية المختصرة

 م 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 مع 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل     
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 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة المركز المالي األولية المختصرة 
 م 2019يونيو  30كما في  

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة. 22الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
3 

 إيضاح 

 يونيو   30
 م2019

 

 ديسمبر  31 
 م2018

 )المعدلة(
     الموجودات

     
 15,965  67,480  حكمهنقد وما في 

 108,256  85,824 5 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي
 2,902,822  2,933,492 6 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 79,662  63,873 7 ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 
 12,484  12,827  االستثمارات 

 106,984  100,763  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 1,087  453  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 516  509 10 موجودات ضريبية مؤجلة
 7,922  5,050 8 استثمار في مشروعات مشتركة

 27,838  56,664  ممتلكات ومعدات، بالصافي
 3,263,536  3,326,935  إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات وحقوق الملكية

     
 92,086  102,625 9 ذمم دائنة ومستحقات أخرى

 --  3,197  القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية
 36,790  33,004 10 زكاة وضريبة دخل مستحقة

 1,994,132  2,027,064 11 القروض
 13,618  15,053   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 2,136,626  2,180,943  إجمالي المطلوبات
     

 906,000  906,000 13 رأس المال 
 61,415  61,415  احتياطي نظامي

 (409)  --  احتياطي القيمة العادلة 
 1,087  (2,745)  احتياطي تحوط تدفق نقدي

 158,817  181,322  أرباح مبقاة 
 1,126,910  1,145,992  إجمالي حقوق الملكية

     
 3,263,536  3,326,935  المطلوبات وحقوق الملكيةإجمالي 
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 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الربح أو الخسارة األولية المختصرة  
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 المالية األولية المختصرة.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم  22الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
4 

 
 

 
لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30
 
 

 
 إيضاح

 م2019 
 

 م2018
 )المعدلة(

     
     اإليرادات 

 9,976 4,102   ربح من عقود المرابحة  
 114,029 126,065   ربح من عقود اإلجارة 

 3,490 2,351   ربح من عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة  
 -- 381   ربح من بيع محفظة

 1,916 4,662   دخل األتعاب والعموالت
 129,411 137,561   الموصوفة في الذمةإجمالي الدخل من عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة 

     
 (690) (1,524)   مصروفات أتعاب

 (43,419) (47,362)   تكاليف اقتراض
 85,302 88,675   صافي الربح من عقود اإلجارة، والمرابحة، واإلجارة الموصوفة في الذمة

     
     اإليرادات التشغيلية األخرى

 226 593   إيرادات أخرى 
   89,268 85,528 
     

     المصروفات التشغيلية
 (1,100) (1,249)   استهالك وشطب

 (32,765) (35,887)  15 مصروفات عمومية وإدارية 
 (3,595) (5,205)  16 مصروفات بيع وتسويق

 -- 1,678   مخصص االنخفاض في خسائر االئتمان، صافي 
     

 48,068 48,605   الدخلالربح قبل الزكاة وضريبة 
 

     مصروف الزكاة وضريبة الدخل: 
 (1,569) (8,723)   الفترة الحالية   -
 -- (16,608)   الفترة السابقة -

     

 46,499 23,274   صافي ربح الفترة
     

 0.51 0.26  14 الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(
   ════════ ════════ 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة 
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 القوائم المالية األولية المختصرة.جزءاً ال يتجزأ من هذه  22الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
5 

  
لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30

 
 

 

 
 م2019

 
 م2018         

 )المعدلة(
      

 46,499 23,274   صافي ربح الفترة
     

     )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر 
     

     بنود سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:
  874  (3,832)    صافي الحركة في تغطية تدفق نقدي

     
     بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:

 العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التغير في القيمة 
  

 
 --    

 
(1,680) 

 (64) (   360)   خسارة اكتوارية من خطط المنافع المحددة
     

 (870) (4,192)   إجمالي الخسارة الشاملة األخرى 
     

 45,629 19,082   إجمالي الدخل الشامل
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية المختصرة  
 م 2019يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة. 22الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
6 

 
 رأس المال  

االحتياطي  
 النظامي 

ربح/)خسارة(  
غير محققة من  

استثمارات  
 متاحة للبيع 

ربح/)خسارة( غير  
محققة من  

استثمارات بالقيمة  
العادلة من خالل  

 الشامل اآلخر  الدخل

احتياطي  
تحوط تدفق  

 اإلجمالي  األرباح المبقاة  نقدي 
        

كما تم    –م 2018ديسمبر  31الرصيد في 
 1,126,394 158,301     1,087 ( 409) --    61,415 906,000 إدراجه سابقاً  

التغير في احتساب الزكاة وضريبة الدخل  تأثير 
 ( 4)إيضاح 

-- -- -- -- -- 516 516 

كما تم   -م 2018ديسمبر  31الرصيد في 
 1,126,910 158,817     1,087 ( 409) --    61,415 906,000 تعديله  

أثر تطبيق المعيار الجديد والتعديالت األخرى  
 ( 3م )إيضاح 2019يناير  1في 

-- -- --  409 -- (409 ) -- 

 23,274 23,274 -- -- -- -- -- صافي ربح الفترة 
 ( 4,192) ( 360) ( 3,832) -- -- -- -- الخسارة الشاملة األخرى  

 19,082 22,914 ( 3,832) -- -- -- -- إجمالي )الخسارة(/الدخل الشامل 

 1,145,992 181,322 ( 2,745) --  --  61,415 906,000 م 2019يونيو   30الرصيد في 
        
        

كما تم  –م 2017ديسمبر   31الرصيد في 
 إدراجه سابقاً 

903,000        51,654 887 -- 380 213,375 1,169,296 

تأثير التغير في احتساب الزكاة وضريبة الدخل  
 ( 4)إيضاح 

-- -- -- -- -- 508 508 

 1,169,804 213,883 380 -- 887 51,654        903,000 كما تم تعديله -م 2017ديسمبر   31الرصيد في 
يناير  1تأثير تطبيق المعايير الجديدة كما في 

 م 2018
-- -- (887 ) 887 -- (37,806 ) (37,806 ) 

 46,499 46,499 -- -- -- --     -- صافي ربح الفترة  
 ( 870) ( 64) 874 ( 1,680) -- --        -- )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر  

 45,629 46,435 874 ( 1,680) -- -- -- إجمالي )الخسارة(/الدخل الشامل 

 ( 67,725) ( 67,725) -- -- -- -- -- توزيعات أرباح 
 3,000 -- -- -- -- -- 3,000 الزيادة في رأس المال 

 1,112,902 154,787 1,254 ( 793) -- 51,654 906,000 كما تم تعديله -م 2018يونيو  30الرصيد في 
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 للتمويل العقاريشركة أمالك العالمية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة  
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو
 م2018 م2019 إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 48,068 48,605  الفترة قبل مصروفات الزكاة وضريبة الدخل صافي ربح 

تعديالت غير نقدية لمطابقة ربح الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل مع صافي 
 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 
  

 1,100 1,249  االستهالك
 43,419 47,362  تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء

 1,248 1,456  للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 
 -- (1,678)  مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

 -- (593)  إيرادات أخرى 
  96,401 93,835 

    النقص/ )الزيادة( في الموجودات التشغيلية
 54,087 23,181  عقود مرابحة مستحقة

 87,258 (29,828)  ذمم مديني عقود إجارة
 35,083 15,876  اإلجارة الموصوفة في الذمة ذمم مديني عقود 

 (64) 3,201  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
    الزيادة/ )النقص( في المطلوبات التشغيلية:

 1,535 (10,688)  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 271,734 98,143  النقد الناتج من العمليات 

 `   
 (40,869) (46,612)  تكلفة اقتراض مدفوعة خالل الفترة 

 (2,496) (381) ) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين خالل الفترة
 (3,331) (29,470)  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 225,038 21,680  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    

    األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
 (1,666) (5,682)  شراء ممتلكات ومعدات

 12,580 3,122 8     متحصالت من استثمارات في مشروعات مشتركة
 (1,235) --  استثمار في مشروعات مشتركة

 9,679 (2,560)  صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة االستثمارية 
    

    النقدية من االنشطة التمويليةالتدفقات 
 (569,694) (475,605)  سداد مقابل قروض

 433,562 508,000  المتحصل من القروض 
 (66,810) --  توزيعات أرباح مدفوعة

 (202,942) 32,395  صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التمويلية
    

 31,775 51,515  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 
 29,634 15,965  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

    

 61,409 67,480  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
    

    معلومات اضافية غير نقدية:
 874 (3,832)   صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي 

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر 

 
-- (1,680) 

 -- 24,358  أصل متعلق بحق استخدام
 -- 21,227  التزام عقد اإليجار 

المالية األولية المختصرة.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم  22الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة 
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 الشركة وطبيعة أنشطتها .    1
 

شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري )"أمالك" أو "الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وتسجيلها 
األولى  جمادى  25في الرياض بتاريخ  1010234356في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 م(.2007يونيو  11هـ )الموافق 1428
 

م( في 2014يوليو    8هـ )الموافق  1435رمضان    11يتمثل نشاط الشركة وفقاً لشهادة السجل التجاري المعدل بتاريخ  
ديسمبر   24هـ )الموافق  1435صفر    21القيام بالتمويل العقاري وفقاً لترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  

 وكجزء من نظام الرهن العقاري الجديد، فإن الشركة بصدد التوقف عن األعمال المتعلقة باالستثمار. م(.  2013
 

 يقع مكتب الشركة المسجل في طريق الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية. تمتلك الشركة الفروع التالية:
 

 
 الموقع التاريخ رقم السجل التجاري للفرع

   
 الخبر 30/12/1428 2050057816
 جدة 24/07/1428 4030171680

 
لاير سعودي.   500,000تمتلك الشركة شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري )"الشركة التابعة"(، ويبلغ رأس مالها  

الشركة بتوحيد الشركة الغرض الذي تأسست من أجله الشركة التابعة هو تملك العقارات التي تمولها الشركة. لم تقم 
 التابعة ألن موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات هذه الشركة التابعة ال تعتبر جوهرية.

         
 أسس اإلعداد - 2

 
 بيان االلتزام 2-1

 
وفقاً م 2019يونيو  30تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في 

"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  34لمعيار المحاسبة الدولي 
 األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
م، على التوالي،  2018ر  ديسمب  31م و2019مارس    31تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللفترة والسنة المنتهية  

وللمعايير الدولية للتقرير المالي على التوالي، المعدلة من قبل مؤسسة  34تم إعدادها وفقاً للمعيار المحاسبة الدولي 
  – ( 12النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل التي تتعلق بتطبيق معيار المحاسبة الدولي )

"الرسوم" حتى اآلن حيث أنها تتعلق   –(  21نة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )"ضرائب الدخل" وتفسير لج
 )بالزكاة وضريبة الدخل( ولوائح الشركات في المملكة العربية السعودية.

 
م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها للشركة لحساب الزكاة وضرائب الدخل  2019يوليو  17بتاريخ 

قائمة الدخل. يتماشى ذلك مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة في 
الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية 

عايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها معا فيما يلي بـ "الم
 السعودية"(.

 
وعلية، قامت الشركة بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خالل تعديل التسوية بأثر رجعي بما 

اء المحاسبية، كما هو السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخط -8يتماشى مع المعيار المحاسبي الدولي 
 حول القوائم المالية األولية المختصرة بما في ذلك تأثيرات هذا التغيير. 4مفصح عنه في إيضاح 
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 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 أسس اإلعداد )يتبع(  .2
 

 أسس القياس 2-2
ً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس  االستثمارات والمشتقات تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا

 بالقيمة العادلة. 
 

 عملة العرض والنشاط 2-3
تم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. تم تقريب كافة 

 المعلومات المالية المعروضة ألقرب ألف لاير سعودي.
 

 السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعيار الجديد.      تأثير التغير في 3
 

م. يتم اإلفصاح عن السياسة  2019يناير    1عقود اإليجار اعتباراً من    16طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي  
 المحاسبية للمعيار الجديد في هذا اإليضاح لهذه القوائم المالية األولية المختصرة. 

 
"عقود اإليجار" محل اإلرشادات بشأن عقود اإليجار، التي تم إدراجها في  16تقرير المالي يحل المعيار الدولي لل

"تحديد ما إذا   4"عقود اإليجار"، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  17معيار المحاسبة الدولي 
الحوافز"،   -"عقود التأجير التشغيلي  15 كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية

 "تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار". 27وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم 
 

 م، اتبعت الشركة السياسة المحاسبية التالية لعقود اإليجار التي كانت الشركة مستأجرة فيها: 2019يناير  1قبل 
 

 إيجار تشغيليعقود 
عندما كانت الشركة مستأجراً تم االعتراف بمدفوعات اإليجار كمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة بطريقة القسط 

 الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
 

 م:2019يناير  1تطبق السياسة في أو بعد 
إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد تجري الشركة عند اإلثبات األولي في بداية العقد تقييماً لتحديد ما 

إيجار. إن العقد هو عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار إذا كان العقد يتضمن حق السيطرة على استخدام أصل محدد  
لفترة ما مقابل مبلغ معين. يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تتدفق إلى الشركة ويمكن للشركة توجيه استخدام 

 ه الموجودات.هذ
 

 حق استخدام الموجودات
يتم قياس حق استخدام الموجودات مبدئياً بالتكلفة والحقاً بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة لالستهالك واالنخفاض 

 في القيمة، ويتم تعديلها لبعض عمليات إعادة قياس التزام عقد اإليجار.
 

لتزام اإليجار. مع ذلك، إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل إعداد  بشكل عام سيكون حق استخدام الموجودات مساوياً ال
الموقع والتأمينات غير المستردة، وأموال التنفيذ، والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ، فيجب إضافتها إلى  

 قيمة حق استخدام الموجودات.
 

 التزام عقد اإليجار 
يمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئيًا بالق

ويتم خصمه باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار، أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، معدل 
 االقتراض اإلضافي للشركة. 

 
 ل:تقيس الشركة التزامات اإليجار بعد تاريخ البدء من خال

 .   زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار.1
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تمت، و   .2
 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل لعقد اإليجار.   .3
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 معايير جديدة )يتبع( أثر التغير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق   .   3
 

  1م وهو يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 2016في يناير  16صدر المعيار الدولي للتقرير المالي 
على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية  16م. ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 2019يناير 

شهراً أو أقل أو   12عتراف بها عموماً في المركز المالي للشركة، ما لم تكن مدة العقد المرتبطة بها يجب أن يتم اال
  17عقد اإليجار هو لموجودات ذات قيمة منخفضة. وبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي  

أجرين. بالنسبة لكل عقد إيجار يثبت "عقود اإليجار" إلى عقود إيجار تشغيلي أو تمويلي يتم استبعاده بالنسبة للمست
المستأجر التزامات اإليجار المتكبدة في المستقبل. في المقابل، يتم رسملة الحق في استخدام األصل المؤجر، وهو ما 
يعادل عموماً القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف ذات الصلة مباشرة والتي يتم إطفاؤها 

 ى مدى العمر اإلنتاجي. عل
 

عند تطبيق المعيار  16اختارت الشركة التطبيق المعدّل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 
ألول مرة على عقود اإليجار التشغيلي، تم قياس الحق في   16الجديد. أثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

رة بمبلغ التزام عقد اإليجار، باستخدام معدل االقتراض المتدرج للمستأجر عند التطبيق استخدام الموجودات المؤج
 ألول مرة. 

 

من الشركة تقديم تسوية التزامات اإليجار   16كما تتطلب إفصاحات المعامالت بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  
 1ما يلي مع التزامات اإليجار المعترف بها في م ويتم مطابقتها ك2018ديسمبر  31خارج المركز المالي كما في 

 م.2019يناير 
 

 مطابقة التزامات عقد اإليجار

يناير  1 
 م2019

 30,549 م2018ديسمبر  31التزامات اإليجار خارج المركز المالي كما في 
 (26,980) شهراً أو أقل وذات قيمة منخفضة  12عقود اإليجار متداولة ذات فترة إيجار 
 3,569 م )إجمالي بدون خصم( 2019يناير  1التزامات عقود إيجار تشغيلي كما في 
 3,262 م )صافي، بعد الخصم( 2019يناير  1التزامات عقود إيجار تشغيلي كما في 

 3,262 م2019يناير  1كما في  16للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي التزامات عقود إيجار نتيجة 
 

 كما يلي: 16م تأثرت قائمة المركز المالي بالمعيار الدولي للتقرير المالي 2019يناير  1كما في 
 مليون لاير سعودي ضمن "ممتلكات ومعدات". 3.3إدراج حق استخدام موجودات بمبلغ  •
 مليون لاير سعودي ضمن "مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى".  3.3إدراج التزام عقود إيجار بمبلغ  •

 
م، قامت الشركة بتصحيح تصنيف استثماراتها في صندوق صائب للتطوير العقاري أبراج 2019يناير  1كما في 

الدخل الشامل اآلخر إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وبالتالي، تم قيد سرايا من القيمة العادلة من خالل  
 احتياطي القيمة العادلة ضمن األرباح المبقاة.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  .   4
 

المتّبعة عند إعداد القوائم تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك 
والتغيرات في   3م باستثناء السياسات الواردة في إيضاح  2018ديسمبر  31المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 المحاسبة للزكاة وضريبة الدخل كما هو مبين أدناه:
 

 التغير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل:
م وذلك نظراً إلصدار تعليمات حديثة من مؤسسة 2019يونيو  30تم تغيير أساس األعداد اإلعداد للفترة المنتهية في 

عتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات سابقاً كان يتم االم. 2019يوليو  17النقد العربي السعودي بتاريخ 
م. وفقاً 2017أبريل  11بتاريخ  381000074519ربي السعودي رقم  في حقوق الملكية وفقاً لتعميم مؤسسة النقد الع

م يتم االعتراف بالزكاة وضريبة 2019يوليو    17ألحدث التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  
أدناه في  في قائمة الدخل الربح أو الخسارة. قامت الشركة باحتساب هذا التغير في ضريبة الدخل بأثر رجعي )انظر

هذا اإليضاح( بما في ذلك تأثيرات التغير أعاله. نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل المسجل للفترة المنتهية في 
مليون لاير سعودي. ال يوجد لهذا التغيير أي أثر على قائمة التدفقات النقدية لفترة الستة   1.56م بمبلغ  2018يونيو    30

 م.2018يونيو  30أشهر المنتهية في 
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 .    السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 4
 

 فيما يلي السياسات المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل: 
 

 ضريبة الدخل:
مصروفات ضريبة الدخل أو االئتمان للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية، بناًء 

والية قضائية، مع تعديلها من خالل التغييرات في الموجودات والمطلوبات على معدل ضريبة الدخل المطبق على كل  
 الضريبية المؤجلة المتعلقة بفروق مؤقتة.

 
 

يتم احتساب رسوم ضريبة الدخل الحالية على أساس قوانين الضرائب التي تم سنها أو سنها بشكل أساسي في نهاية 
 كتها التابعة وتدر دخالً خاضعًا للضريبة. فترة التقرير في الدول التي تعمل فيها الشركة وشر

ً لموقف اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها الالئحة الضريبية   ً دوريا تجري اإلدارة تقييما
 المطبقة للتفسير. كما تقوم بتكوين المخصصات المالئمة على أساس المبالغ المتوقع دفعها للهيئة.

 
الناتجة عن التقييمات النهائية لضريبة الدخل في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات.  يتم تسجيل التعديالت

مصروفات ضريبة الدخل أو االئتمان للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية، بناًء 
مطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بفروق على معدل ضريبة الدخل المطبق المعدل للتغييرات في الموجودات وال

 مؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة، إن وجدت.
 

 عدم التأكد من عمليات معالجة ضريبة الدخل:  23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 
ً ي ؤثر على تطبيق معيار المحاسبة يتناول التفسير احتساب ضرائب الدخل عندما تتضمن المعالجات الضريبية شكا

، وال 12ضرائب الدخل. ال ينطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي  12الدولي 
يشمل على وجه التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضريبة غير المؤكدة. يتناول 

 يلي: التفسير بالتحديد ما 
 

 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 المنشأة 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.  
 

 ضريبة الدخل المؤجلة:
تزام عند تكوين مخصص بضريبة الدخل المؤجلة على الفروقات المؤقتة الناتجة بين القيمة يتم استخدام طريقة االل

الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض إعداد القوائم المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية. إن مبلغ  
للموجودات والمطلوبات، باستخدام الضريبة المؤجلة يستند إلى الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية القيمة الدفترية 

الشرائح الضريبية المطبقة أو التي ستطبق بشكل كامل في تاريخ التقرير. يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة  
فقط إلى الحد الذي بكون فيه من المرجح توفر أرباح خاضعة للضريبية في المستقبل مقابل إمكانية استخدام األرصدة.  

ودات الضريبية المؤجلة بقدر عدم وجود أي احتمال على أن المنافع الضريبية ذات العالقة سيتم  يتم تخفيض الموج
 تحققها. 

 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة عند وجود حق قانوني ملزم بمقاصة الموجودات والمطلوبات 

السلطة الضريبية. يتم إجراء مقاصة بين موجودات   الضريبية الحالية وعندما تتعلق األرصدة الضريبية المؤجلة بنفس
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. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .   4
 

 المؤجلة )يتبع(:ضريبة الدخل 
يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة في الربح أو الخسارة باستثناء ما يتعلق بالبنود التي تم إثباتها في الدخل الشامل  

 اآلخر أو مباشرةً في حقوق الملكية.
 وفي هذه الحالة، يتم أيضاً إثبات الضريبة.

 
 الزكاة:

الهيئة العامة الزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل مصروف الزكاة على الربح أو  تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة 
 الخسارة. ال يتم احتساب الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

 
 تأثير التغير في احتساب الزكاة وضريبة الدخل:

ة الدخل كما هو مبين في هذا اإليضاح له التأثير التالي على بنود قائمة التغير في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريب
 المركز المالي وقوائم الدخل والتغييرات في حقوق الملكية:

 
 م:2018يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

 كما تم تعديله أثر التعديل قبل التعديل 
   قائمة المركز المالي 

 499 499 -- ضريبية مؤجلةموجودات 
   قائمة الربح أو الخسارة  

 (1,569) (1,569) -- مصروفات الزكاة وضريبة الدخل
 0.51 (0.02) 0.53 ربحية السهم

   قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 -- 1,560 (1,560) مخصص الزكاة وضريبة الدخل )األرباح المبقاة(

 
    

 م:2018ديسمبر  31كما في 
 كما تم تعديله أثر التعديل قبل التعديل 

   قائمة المركز المالي 
 516 516 -- موجودات ضريبية مؤجلة

   قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 158,817 516 158,301 مخصص الزكاة وضريبة الدخل )األرباح المبقاة(
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 الهامة )يتبع( .    السياسات المحاسبية 4
 

 تأثير التغير في المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل )يتبع(:
 

 م:2018يناير  1كما في 
 كما تم تعديله أثر التعديل قبل التعديل 

   قائمة المركز المالي 
 508 508 -- موجودات ضريبية مؤجلة

   قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 176,077 508 175,569 مخصص الزكاة وضريبة الدخل )األرباح المبقاة(

    
 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي  .5

   

  م2019يونيو  30  
ديسمبر  31

 م2018
     

 113,466  90,285  إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة
 (5,210)  (4,461)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

 108,256  85,824   ذمم مديني عقود مرابحة، صافي
 
 

 ذمم مديني عقود إجارة، صافي  .6
 

 
 
 

 ديسمبر  31  م2019يونيو  30
 م2018

   
 3,948,092  4,063,921  إجمالي عقود اإلجارة المستحقة

 (962,803)  (1,048,804)  يخصم: العائد غير المكتسب
  3,015,117  2,985,289 

 (82,467)  (81,625)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان
 2,902,822  2,933,492  ذمم مديني عقود إجارة، صافي

 
مليون لاير سعودي  102م، باعت الشركة ذمم مديني إجارة لديها بمبلغ 2019يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  

 مليون لاير سعودي( وأبرمت عقد وكالة لخدمات هذه الذمم المدينة.  104م: 2018يونيو  30)
 

 فيما يلي تفاصيل استحقاق ذمم مديني عقود إجارة: 6-1
 

  م2019يونيو  30 
سنة  أقل من 

 واحدة
أكثر من سنة إلى 

 خمس سنوات
أكثر من 

 اإلجمالي خمس سنوات

 

     
 4,063,921 986,816 2,030,514 1,046,591 ذمم مديني عقود إجارة

  (1,048,804) (271,980) (525,085) (251,739) يخصم: العائد غير المكتسب
794,852 1,505,429 714,836 3,015,117 

 (81,625)   يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان
 2,933,492    ذمم مديني عقود إجارة، صافي
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 إجارة، صافي )يتبع( ذمم مديني عقود  - 6
  م2018ديسمبر  31 

سنة  أقل من 
 واحدة

أكثر من سنة 
خمس إلى 

 سنوات
أكثر من 

 اإلجمالي خمس سنوات

 

     
 3,948,092 887,930 2,048,796 1,011,366 ذمم مديني عقود إجارة

  (962,803) (247,237) (481,066) (234,500) يخصم: العائد غير المكتسب
776,866 1,567,730 640,693 2,985,289 

 (82,467)   يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان 
 2,902,822    ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 
 ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي   - 7

 

 
 يونيو   30 

 م2019
 ديسمبر  31 

 م2018
     

 131,864  103,871  اإلجارة الموصوفة في الذمة إجمالي ذمم مديني عقود بيع 
 (51,973)  (39,856)  يخصم: العائد غير المكتسب

  64,015  79,891 
 (229)  (142)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

 79,662  63,873  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي
 

مليون   18م، باعت الشركة ذمم مديني إجارة موصوفة في الذمة لديها بمبلغ  2019يونيو    30المنتهية في  خالل الفترة   
 م: ال شيء( وأبرمت عقد وكالة لخدمات هذه الذمم المدينة.2018يونيو  30لاير سعودي )

 
 فيما يلي تفاصيل استحقاق ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة:  7-1

 
  م2019يونيو  30 

أقل من 
 سنة واحدة

أكثر من سنة إلى 
 خمس سنوات

أكثر من 
 اإلجمالي خمس سنوات

 

     
 103,871 62,379 31,195 10,297 ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة 

  (39,856) (22,607) (12,976) (4,273) يخصم: العائد غير المكتسب
6,024 18,219 39,772 64,015 

 (142)    يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان
 63,873  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 

 
  م 2018ديسمبر  31 

  سنةأقل من 
 واحدة

أكثر من سنة إلى 
 خمس سنوات

أكثر من 
 اإلجمالي خمس سنوات

 

     
 131,864 75,476 43,780 12,608  ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة 

  (51,973) (26,784) (19,515) (5,674)  يخصم: العائد غير المكتسب
6,934 24,265 48,692 79,891 

 (229)   يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان 
 79,662   ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي  

 

ق - 96



شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

صرة  
ضاحات حول القوائم المالية األولية المخت

إي
 

لفترة الستة أشهر المنتهية في  
30
 

يونيو 
2019

 م 
 

ف الرياالت السعودية( 
)بآال
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استثمارات في مشروعات مشتركة  
 

 
صة ملكية تتراوح بين 

للشركة سيطرة مشتركة وح
40

٪ إلى  
90

صافي موجوداتها 
صة ملكية متبقية في 

صلة ولدى الشركة ح
ت المشتركة كمنشأة منف

ت مشتركة مختلفة. تم هيكلة المشروعا
٪ مع ترتيبا

ت المش
والتي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية. ال تقوم الشركة بتوحيد نتائج المشروعا

ت 
ضاء في المشروعا

س اإلدارة مع الشركاء األع
ث أنها تتقاسم السيطرة والتمثيل المتساوي لمجل

تركة حي
المشتركة. 

 
 

صلية بعد  
ت األ

ت جديدة زيادة عن االلتزاما
لم تقم الشركة باستثمارا

7  
نوفمبر  

2014
م وذلك لاللتزام بنظام التمويل العقاري.

 
 

ت الشركة بالمحاس
قام

بة عن  
ت المشتركة، بناءً 

المشروعا
  

س فترة التقرير للشركة، باستخدا
ت المشتركة لنف

ت المشتركة. يتم إعداد القوائم المالية للمشروعا
ت إدارة متاحة للمشروعا

على آخر حسابا
م  

ت محاسبية متوافقة. 
سياسا

 
 

ت المشتركة على النحو التالي:
ت في المشروعا

ت حركة االستثمارا
كان

  
 

لفترة الستة أ
شهر المنتهية في 
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2019
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16 

 
 ذمم دائنة ومستحقات أخرى - 9

 

 
يونيو  30

 م2019
 ديسمبر  31 

 م2018
 26,278  30,849 لوزارة اإلسكانمستحق 

 21,163  26,759 (1-9تمويل مقدم لعمالء )إيضاح 
 --  21,227 (3التزامات عقود إيجار )إيضاح 

 10,205  10,581 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين
 6,330  6,140 مصروفات مستحقة

 8,857  2,893 (2-9مبلغ مستلم من عمالء عقود المرابحة واإلجارة )إيضاح 
 19,253  4,176 أخرى  

 102,625  92,086 
  

ينشأ التمويل المقدم للعمالء عندما يتم االتفاق مع العميل على ترتيب التمويل، ولكن ال يتم صرف المبلغ بسبب التأخير   9-1
 العادي في نقل الممتلكات.

 
 العمالء، والذي ال يتم دفعه إلى بائع العقار.يمثل هذا البند بشكل رئيسي المقدم المستلم من   9-2

 
 الزكاة وضريبة الدخل  - 10

 
 تحديث موقف الربط الزكوي والضريبي 10-1

م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( وتم 2018تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لجميع السنوات حتى  
 الحصول على شهادات إقرارات. 

 
م وبصرف النظر عن ذلك، لم يكن هناك أي تغيير في الموقف 2019يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 م.2018ديسمبر  31كة كما هو مبين في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في الزكوي والضريبي للشر
 

 م2012م إلى 2007من 
م  2007وقعت الشركة اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق بسنوات الربط الزكوي والضريبي من  

 مليون لاير سعودي. 12.6م. بموجب اتفاقية التسوية هذه دفعت الشركة 2013إلى 
 

 م2017م إلى 2013من 
م إلى  2013يما يتعلق بسنوات الربط الزكوي من وقعت الشركة اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ف

مليون لاير سعودي على ستة أقساط على   33.6م. بموجب اتفاقية التسوية هذه تكون الشركة مسؤولة عن دفع 2017
م، دفعت الشركة القسط 2019يونيو  30خمس سنوات كتسوية نهائية للربط الزكوي لها. خالل الفترة المنتهية في 

 مليون لاير سعودي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسجلت التزاماً باألقساط المتبقية.  6.7األول بمبلغ 
 

 م2018
م. وبالتالي، سجلت 2018بموجب اتفاقية التسوية، حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل طريقة احتساب الزكاة لسنة 

 م.2018مليون لاير سعودي لسنة  9.5الشركة التزام زكاة بمبلغ 
 

 م2019
م وفقاً لالئحة الزكاة الجديدة الصادرة 2019يونيو  30سجلت الشركة مخصص زكاة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م.2019مارس  17في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة  
 م 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

17 

 الزكاة وضريبة الدخل )"يتبع"(  - 10
 

 الضريبة المؤجلة  10-2
القابلة للخصم الناتجة عن مخصص االنخفاض في قيمة تتعلق الموجودات الضريبية المؤجلة بالفروقات المؤقتة 

الخسائر االئتمانية المتوقعة، ومصروف استهالك الممتلكات والمعدات ومخصص مكافأة نهاية الخدمة. فيما يلي بيان 
 بالحركة في رصيد الحساب المحتسب:

 
 
 

يونيو  30
 م2019

 

ديسمبر  31
 م2018

 )المعدلة(

 يونيو 30
 م2018

 )المعدلة(
 508  508   516   الرصيد االفتتاحي

 (9)  8  (7)   )عكس(/بداية الفروقات المؤقتة
 499  516   509   الرصيد الختامي

 القروض - 11
 
يمثل هذا البند أموال مقترضة من بنوك تجارية محلية بموجب قروض إسالمية اعتمدتها لجنة الرقابة الشرعية. تحمل 

سنوات سايبور زائد فرق   3شهور إلى    3هذه التسهيالت تكاليف اقتراض وفقاً ألسعار الربح السائدة التي تتراوح بين  
ات وهذه التسهيالت مضمونة من خالل التنازل عن المتحصل  سنو 5السعر وبتواريخ استحقاق تتراوح من شهر إلى 

من األقساط المستحقة القبض. وبموجب شروط اتفاقية التمويل، يتعين على الشركة االلتزام ببعض التعهدات. فيما يلي 
 تحليالً للقروض البنكية حسب تاريخ االستحقاق:

 

 القروض: 
 

يونيو  30
  م2019

ديسمبر  31
 م2018

 809,736  794,155  متداولة -
 1,184,396    1,232,909  غير متداولة -

  2,027,064  1,994,132 
 

 31مليون لاير سعودي ) 10م، اشتمل الجزء المتداول من القروض على ربح مستحق بمبلغ 2019يونيو  30في 
 مليون لاير سعودي(. 9.5م: 2018ديسمبر 

 
 توزيعات األرباح  .  12

 
م، لم يعتمد المساهمون أي توزيعات أرباح أو أعلنوا عنها أو  2019يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 مليون لاير سعودي(. 67.7م: 2018يونيو  30دفعوها )
 

 رأس المال - 13
 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 906م، يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 2019يونيو  30كما في 
مليون سهم( بقيمة  90.6م: 2018ديسمبر  31مليون سهم ) 90.6مليون لاير سعودي( مقسم إلى  906م: 2018

 لاير سعودي للسهم.  10أسمية قدرها 
 

 ربحية السهم - 14
 

ة السهم األساسية والمخفضة بقسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  تم احتساب ربحي
 الفترة.

 
 

لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو 30

 
 م2019 

 
 م2018

 )المعدلة(
 46,499 23,274  صافي ربح الفترة 

   ─────  ───── 
 90,400 90,600  )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية 

   ─────  ───── 
 0.51 0.26  الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(

   ─────  ───── 
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 المصروفات العمومية واإلدارية  . 15
 

 
لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30
 م2018 م2019  

 24,436 25,347  رواتب وتكاليف متعلقة بالموظفين
  1,436   2,368  أتعاب مهنية

 1,694 2,308  أخرى 
 1,516 2,357  أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة 

 1,488 1,055   إيجار
 983 1,200  مصروفات تقنية معلومات

 503 615  مصروفات سفر
 390 379  اتصاالت

 319 258  مصروفات صيانة
  ────── ────── 
  35,887 32,765 
  ══════ ══════ 

 
 مصروفات البيع والتسويق  - 16

 

 
لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30
 م2018 م2019  

 1,249 2,720  تكلفة االستعانة بمصادر خارجية
 1,659 1,692  مصروفات تسويق

 687 793  تأمين
  ─────── ─────── 
  5,205 3,595 
  ═══════ ═══════ 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  - 17
 
تتكون األطراف ذات العالقة في الشركة من مساهميها وشركتها التابعة وشركاتها الشقيقة والمشاريع المشتركة 
وموظفي اإلدارة الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة. تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف 

 العالقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين.ذات 
 

باإلضافة للمعامالت مع الطرف ذو العالقة واألرصدة التي تم اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية األولية المختصرة، 
 فإن أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها هي كما يلي:

  
المنتهية في لفترة الستة أشهر   

 يونيو 30

 طبيعة المعامالت
اسم الطرف ذو العالقة وطبيعة 

 العالقة

  
 م  2018 م2019

      
البنك السعودي لالستثمار  تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء

 )مساهم(
  

12,855 13,714 

السعودية للتأجير  شركة أوريكس مصروفات إيجار
 التمويلي )شركة شقيقة(

  
796 808 

شركة أوريكس السعودية للتأجير  مصروفات أمن وأخرى
 التمويلي )شركة شقيقة(

  
90 85 

 4,790 6,751   موظفي اإلدارة العليا* رواتب ومنافع 

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 
 أعضاء مجلس اإلدارة  ومصروفات أخرى

  
2,357 1,516 

تكاليف مستلمة/مدفوعة لمقايضات معدالت 
 أرباح

البنك السعودي لالستثمار 
 )مساهم(

  
120 2 

 
  *تمثل اإلدارة العليا الرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرةً.
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 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )يتبع(  - 17
 

 طبيعة األرصدة 
 األرصدة العالقة العالقةوأسماء األطراف ذات  

  
يونيو  30

 م2019
ديسمبر  31

 م2018
    أرصدة لدى البنوك:

   7,809 16,328 شريك البنك السعودي لالستثمار
    مستحق من أطراف ذات عالقة:

 1,775 1,775 شركة شقيقة شركة االستثمار كابيتال
 3,009 1,029 مشروع مشترك ثراء لالستثمار العقاري 

    قروض بنكية:
 441,740 574,362 شريك البنك السعودي لالستثمار

    القيمة االسمية لمقايضات معدالت أرباح:
  50,000 50,000 شريك البنك السعودي لالستثمار

    التمويل والسلف:
 4,005 3,774 اإلدارة العليا موظفي اإلدارة العليا

    االستثمارات:
 11,591 11,934 شركة شقيقة السرايا للتطوير العقاريصندوق برج 

    ذمم مدينة أخرى:
 305 305 شركة تابعة شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري

 3,281 4,030 مساهمون ذمم مدينة مقابل طرح عام أولي
    إيجار مدفوع مقدًما:

  398 -- شركة شقيقة السعودية للتأجير التمويلي شركة أوريكس
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومصروفات 

    أخرى مستحقة
 1,276 3,631 أعضاء مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 18

 

المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو 
 في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية: 

 في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو -
 سية، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوباتفي حالة عدم وجود السوق الرئي -

 

 إن السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. 
 

تتكون الموجودات المالية من النقد وما في حكمه واالستثمارات، والمشتقات وعقود المرابحة، واإلجارة، ومديني عقود 
 اإلجارة الموصوفة في الذمة، وذمم مدينة أخرى. تتكون المطلوبات المالية من قروض ومشتقات وذمم دائنة أخرى. 

 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقييم 
 التالية: 

 
 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. 1مستوى ال

 
: طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة بصورة 2المستوى 

 مباشرة أو غير مباشرة. 
 

تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا لبيانات قابلة للمالحظة في  : طرق تقييم 3المستوى 
  السوق.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(  - 18
 

العادلة  يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تختلف قيمتها  
عن قيمتها الدفترية أو التي تم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة، بما في ذلك مستوياتها في 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 
 

 القيمة العادلة  
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية   م  2019يونيو  30

      المالية: الموجودات 
 76,169 76,169 --  --  85,824 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 صندوق  -الخسارة  

11,934  --  -- 11,934 11,934 

استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 حقوق الملكية   -اآلخر 

893  --  -- 893 893 

 453 --  453 --  453 العادلة الموجبة للمشتقات القيمة 
      

      المطلوبات المالية: 
 --  --  3,197 --  3,197 القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية 

 
 القيمة العادلة   

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية   م 2018ديسمبر  31
      المالية: الموجودات 

 93,917 93,917 -- -- 113,466 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي
 12,484 12,484 -- -- 12,484 االستثمارات 

 1,087 -- 1,087 -- 1,087 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
 

التعاقدية المخصومة بآخر عائد متغير، والذي  إن تقييم مديني ذمم عقود المرابحة يتم تقديره باستخدام التدفقات النقدية  
يمثل معدل الربح المتعاقد عليه للمعامالت األخيرة. تتضمن المدخالت في أساليب التدفقات النقدية المخصومة معدَّل 

 االقتراض الداخلي بين البنوك السعودية )"سايبور"( والتدفقات النقدية التعاقدية والفروقات االئتمانية. 
 

مة العادلة لذمم مديني عقود اإلجارة واإلجارة الموصوفة في الذمة والقروض تقارب قيمتها الدفترية نظراً ألن  إن القي
 محفظة التمويل الكاملة والقروض هي بأسعار متغيرة.

 
 لم تكن هناك تحويالت من وإلى المستوى خالل الفترة.

 
 كفاية رأس المال  - 19

 
ً لمبدأ   تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا
االستمرارية، والحفاظ على وجود قاعدة رأس مال قوية. إن نسب كفاية رأس المال التي يتم مراقبتها وقياسها من قبل 

نة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات وااللتزامات المحتملة اإلدارة أدناه تقيس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقار
والمبالغ األسمية للمشتقات، إن وجدت، في قائمة المركز المالي األولية المختصرة، باستخدام األرصدة المرجحة  

  إلظهار مخاطرها النسبية. 
 م2018ديسمبر  31  م2019يونيو  30 

 
إجمالي نسبة 

 مال ٪رأس ال

نسبة الشريحة 
األولى لرأس المال 

٪  
إجمالي نسبة 
 رأس المال ٪ 

نسبة الشريحة 
األولى لرأس  

 لمال ٪ ا
      

 44.43 44.46  %45.70 %45.73 نسبة كفاية رأس المال
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة  
 م 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

22 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  - 20
 
لدى الشركة تسهيالت معتمدة وغير مستخدمة بشأن عروض مقدمة وقيد الدراسة من قبل العمالء ودراسات نافية 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 263.3للجهالة قيد التنفيذ بتاريخ التقرير حيث يمكن تحويلها إلى تمويل قدره 
 مليون لاير سعودي(.  96م: 2018

 
 القطاعية .  المعلومات 21

 
تهدف الشركة إلى تقديم تمويل لعقود التأجير العقاري داخل المملكة العربية السعودية. إن جميع الموجودات 

 والمطلوبات والعمليات الظاهرة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل تعود إلى قطاع التمويل العقاري. 
 

 األعمال الرئيسية التالية: ألغراض إدارية، تتكون الشركة من قطاعات 
 

 قطاع األفراد
 يمثل هذا القطاع المنتجات التمويلية المقدمة لذوي الثروات العالية واألفراد والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. 

 

 قطاع الشركات
المشروعات يمثل هذا القطاع المنتجات التمويلية المقدمة للشركات الكبرى والمؤسسات المالية. تدار االستثمارات في  

 المشتركة من قبل هذا قطاع الشركات.
 

 اإلدارة العامة 
 اإلدارة العامة هي المسؤولة عن إدارة فائض السيولة بالشركة وتقديم خدمات مساندة إلى إدارات األعمال.

 
 م2018ديسمبر    31م و  2019يونيو    30يعرض الجدول التالي تحليالً إلجمالي موجودات ومطلوبات الشركة كما في  

 30وإجمالي اإليرادات والمصروفات وصافي الربح قبل الزكاة ومصروفات ضريبة الدخل للفترتين المنتهيتين في 
 م كما يلي:2018م و 2019يونيو 

 اإلجمالي اإلدارة العامة  قطاع الشركات قطاع األفراد 
     م2019يونيو  30للفترة المنتهية في 

 138,154    --  94,464 43,690 اإليرادات 
 89,549    --  58,852 30,697 المصروفات

صافي الربح قبل مصروفات الزكاة 
 وضريبة الدخل 

12,993 35,612  --    48,605 

     
     م2018يونيو  30للفترة المنتهية في 

 129,637 -- 88,211 41,426 اإليرادات
 81,569 -- 55,187 26,382 المصروفات

الربح قبل مصروفات الزكاة صافي 
 وضريبة الدخل 

15,044 33,024 -- 48,068 

     
     م2019يونيو  30كما في 

 3,326,935 125,107 2,236,502 965,326 إجمالي الموجودات
 2,180,943 124,227 1,468,553 588,163 إجمالي المطلوبات

     
     م2018ديسمبر  31كما في 
 3,263,536 45,405 2,227,236 990,895 الموجودات )معدلة(إجمالي 

 2,136,626 113,666 1,404,377 618,583 إجمالي المطلوبات
 

 اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة  - 22
 

أغسطس   25هـ )الموافق  1440ذو الحجة     24تم اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
 م(.2019
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 شركة أمالك العالمية 
 العقاري  للتمويل

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 القوائم المالية

 م 2018ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 مع

 تقرير المراجع المستقل 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة المركز المالي 
 م 2018ديسمبر  31كما في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  31إلى   1اإليضاحات المرفقة من تعتبر 
3 

 

 
 م2017  م2018 إيضاح 
     

 الموجودات
  

 
 

  29,634   15,965  4 النقد وما في حكمه
   260,749     108,256  6 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

  2,744,421    2,902,822  7 عقود إجارة مستحقة، صافي 
  116,696    79,662  8 ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 

 12,887  - 5 استثمار متاح للبيع
 -  12,484 5 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  1,046    1,087  13 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
   103,218     106,985  9 وموجودات أخرىمدفوعات مقدما 

  29,530    7,922  10 استثمار في مشروعات مشتركة
  28,899    27,838  11 ممتلكات ومعدات، صافي

     
  3,327,080    3,263,020  إجمالي الموجودات

     
     

 المطلوبات وحقوق الملكية
   

 
 

  68,312    92,086  12 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
  2,072,175    1,994,132  15 قروض بنكية

  3,722   36,790 14 زكاة وضريبة دخل مستحقة
  666      -  13 القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية

  12,909    13,618 16 منافع الموظفين
     

  2,157,784  2,136,626  إجمالي المطلوبات
      

  903,000    906,000  17 رأس المال 
  51,654    61,415  18 احتياطي نظامي

  887   - 5 احتياطي استثمارات متاحة للبيع
 -  (409) 5 احتياطي القيمة العادلة 

  380    1,087  13 احتياطي تحوط تدفق نقدي
  213,375   158,301  أرباح مبقاة 

     
  1,169,296  1,126,394  الملكيةإجمالي حقوق 

     
 3,327,080    3,263,020  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 للتمويل العقاريشركة أمالك العالمية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الربح أو الخسارة  
 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  31إلى   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
4 

 

 
 م2017 م2018 إيضاح 
    

    الدخل
  29,759 16,370  دخل من عقود المرابحة  
  224,139  236,590  دخل من عقود اإلجارة  

  7,646   6,398   دخل من عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة  
 5,870 7,725  دخل األتعاب والعموالت

اإلجارة، واإلجارة الموصوفة في ، إجمالي الدخل من عقود المرابحة
 267,414 267,083  الذمة 

    
 (1,422) (1,581)  مصروفات أتعاب

 ( 91,755) ( 88,087) 15 تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء
اإلجارة، واإلجارة الموصوفة في ، صافي الدخل من عقود المرابحة

  174,237   177,415  الذمة 
    

    اإليرادات التشغيلية األخرى
    -     226  إيرادات أخرى 

  177,641 174,237 
    المصروفات التشغيلية

 (2,054) (3,044) 11 استهالك وشطب
 ( 65,046) (66,802)  21 مصروفات عمومية وإدارية 

 (8,955) (8,208)  22 مصروفات بيع وتسويق
 (2,905) (2,100)  11 خسائر االنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

 (1,434)  98   مخصص االنخفاض في خسائر االئتمان، صافي  

  (80,056) (80,394) 
 93,843 97,585  الدخل التشغيلي صافي

    
  500   268   أتعاب ترتيب

  8,911  (240)  10 الحصة في صافي )الخسارة(/الدخل من المشروعات المشتركة
    

  103,254   97,613  ربح السنة
    

  1.14  1.08 20 الربح األساسي والمخفف للسهم )بالريال السعودي(
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 مقفلة()شركة مساهمة سعودية 

 قائمة الدخل الشامل  
 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  31إلى   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
5 
 

 
 م2017 م2018 إيضاح 
    

    
  103,254   97,613  ربح السنة

    
    :الدخل/)الخسارة( الشامل األخر

    
    بنود سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:

 ( 1,456)  707    صافي الحركة في تغطية تدفق نقدي
  1,899 - 5 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

    
     

    بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:
صافي التغير في القمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر
5 

(1,296) 
- 

 268 (929) 16 )خسارة(/ربح اكتواري من برامج المنافع المحددة 
    

   711 (  1,518)  )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للسنة
    

    103,965     96,095  إجمالي الدخل الشامل للسنة
    
    
    

ق - 110



شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية  
 

للسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2018
 م 

ت السعودية( 
ف الرياال

)بآال
 

 

ت المرفقة من 
ضاحا

تعتبر اإلي
1  

إلى 
32

 
جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 

 
6 

 
س المال

رأ
 

احتياطي نظامي
 

احتياطي استثمارات 
متاحة للبيع

 
احتياطي القيمة 

العادلة
 

احتياطي تحوط 
تدفق نقدي

 
األرباح المبقاة

 
اإلجمالي

 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2018

 م
 

 
 

 
 

 
 

صيد في 
الر

31
  

ديسمبر 
2017

م 
– 

المدرج سابقاً 
 

903,000
  

51,654
  

 
887

  
- 

380
  

213,375
  

 
1,169,296

  
أثر تطبيق 

المعايير الجديدة في 
1 

يناير 
2018

ضاح 
م )إي

3 
أ(

 
- 

- 
(

887
) 

887
 

- 
(

37,806
 )

 
(

37,806
  )

 
 

───────
 

───────
 

──────
 

──────
 

───────
 

───────
 

───────
 

صيد في 
الر

31
  

ديسمبر 
2017

-م 
 

المعدل
 

903,000
  

51,654
  

 
- 

887
 

380
  

175,569
  

1,131,490
  

ربح السنة 
 

- 
- 

- 
 -

 
97,613

   
 

97,613
  

 
الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى

 
- 

- 
- 

(
1,296

) 
707

  
 

(
929

 )
 

(
1,518

   )
 

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
إجمالي الدخل/)الخسارة( الشاملة 

 
- 

- 
- 

(
1,296

) 
707

  
 

96,684
 

96,095
 

ضاح 
الزكاة للسنة )إي

14
) 

- 
- 

- 
- 

- 
 (

2,481
) 

 (
2,481

) 
ضاح 

ضريبة الدخل للسنة )إي
14

) 
- 

- 
- 

- 
- 

 (
511

) 
 (

511
) 

ضاح 
ص الزكاة )إي

ص
مخ

14
) 

- 
- 

- 
- 

- 
(

33,474
) 

(
33,474

) 
ضاح 

المحول إلى االحتياطي النظامي )إي
18

) 
- 

9,761
 

- 
- 

- 
(

9,761
 )

 
- 

ضاح 
ت األرباح المدفوعة )إي

توزيعا
19

) 
- 

- 
- 

- 
- 

(
67,725

 )
 

(
67,725

 )
 

ضاح 
س المال )إي

الزيادة في رأ
17

) 
3,000
  

- 
- 

- 
- 

- 
3,000

  
 

───────
 

───────
 

──
──

──
─ 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

صيد في 
الر

31
 

ديسمبر 
2018

م 
 

906,000
  

61,415
   

 
- 

(
409

) 
1,087

  
 

158,301
 

1,126,394
 

 
═══════

 
═══════

 
══

══
══

═ 
═══════

 
═══════

 
═══════

 
 ═══════

 
 

 
 

 
 

 
 

 

للسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2017
 م

 
 

 
 

 
 

 
صيد في 

الر
31
  

ديسمبر 
2016

-م 
 

المعدل
 

900,000
  

41,329
  

(
1,012

 )
 

- 
1,836

  
 

191,119
  

1,133,272
  

ربح السنة 
 

- 
- 

- 
- 

- 
103,254

  
 

103,254
  

الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى
 

- 
- 

1,899
  

- 
(

1,456
 )

 
268

  
711

   
 

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
───────

 
إجمالي الدخل الشامل 

 
- 

- 
1,899

  
- 

(
1,456

 )
 

103,522
   

 
103,965

  
 

ضاح 
الزكاة للسنة )إي

14
) 

- 
- 

- 
- 

- 
(

2,717
 )

 
(

2,717
 )

 
ضاح 

ضريبة الدخل للسنة )إي
14

) 
- 

- 
- 

- 
- 

(
724

 )
 

(
724

 )
 

المحول إلى 
ضاح 

االحتياطي النظامي )إي
18

) 
- 

10,325
 

- 
- 

- 
(

10,325
 )

 
- 

ضاح 
ت األرباح المدفوعة )إي

توزيعا
19

) 
- 

- 
- 

- 
- 

(
67,500

 )
 

(
67,500

 )
 

ضاح 
س المال )إي

الزيادة في رأ
17

) 
3,000
  

- 
- 

- 
- 

- 
3,000

  
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

───────
 

صيد في 
الر

31
  

ديسمبر 
2017

 م
903,000
  

51,654
  

 
887

  
- 

380
  

213,375
  

 
1,169,296

  
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
 

═══════
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية 
 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  31إلى   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
7 

 م2017 م2018 إيضاح 
 103,254 97,613  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

    ربح السنة 
نقدية لمطابقة ربح الفترة مع صافي النقد المستخدم في األنشطة تعديالت غير 

    التشغيلية:
  2,054  3,044  11 استهالك وشطب

 2,905  2,100  11 خسائر االنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات
  91,755  88,087  15 تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء

  4,509  2,495  16 منافع الموظفين
 1,434 (98)   االنخفاض في خسائر االئتمان، صافي مخصص 

 - (268)   أتعاب ترتيب
 - (226)   إيرادات أخرى 

 ( 8,911)   240 10 الحصة في صافي الخسارة/)الدخل( من المشروعات المشتركة
     

  192,987   197,000  
    )الزيادة(/النقص في الموجودات التشغيلية

  175,694  150,056   مرابحةذمم مديني عقود 
 ( 213,461) (194,710)   ذمم مديني عقود إجارة

  4,140  38,072   ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة 
 (68,297) 1,165  مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

    الزيادة/ )النقص( في المطلوبات التشغيلية:
  30,920   26,774  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

    
  125,996 214,344  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 ( 93,019) (87,717)  15 تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء مدفوعة 
 ( 166) (2,715)  16 منافع الموظفين المدفوعة

 ( 3,722) (3,398)  14 الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 
  29,089 120,514  األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج من 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ( 4,676) (4,082)  11 شراء ممتلكات ومعدات

  144,435 18,164 10 متحصالت من سحوبات استثمارات في مشروعات مشتركة
 ( 52,230) (1,235)  10 استثمار في مشروعات مشتركة

 - (893)  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  87,529 11,954  صافي النقد من األنشطة االستثمارية

    التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
 ( 846,331) (1,164,513) 15 سداد مقابل قروض بنكية
  817,500 1,086,100 15 بنكيةمتحصالت من قروض 
 ( 67,500) ( 67,725) 19 توزيعات أرباح مدفوعة

 ( 96,331) (146,138)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
  20,287 ( 13,669)  صافي )النقص(/الزيادة في النقد وما في حكمه

  9,347   29,634 4 النقد وما في حكمه في بداية السنة 
  29,634   15,965 4 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

    معلومات اضافية غير نقدية:
 3,000 3,000 17 إصدار رأس المال 

 - 4,439  توزيعات من مشروعات مشتركة
  1,899 -  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 - (1,296)  الدخل الشامل اآلخر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 (1,456) 707  صافي الحركة في تغطية تدفق نقدي
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 الشركة وطبيعة أنشطتها  1
 

شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري )"أمالك" أو "الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وتسجيلها في 
هـ 1428جمادى األولى  25في الرياض بتاريخ  1010234356السجل التجاري رقم المملكة العربية السعودية بموجب 

 م(.2007يونيو  11)الموافق 
 

ً للسجل التجاري المعدل بتاريخ  م( في القيام 2014يوليو  8هـ )الموافق 1435رمضان  11يتمثل نشاط الشركة وفقا
م(.  2013ديسمبر    24هـ )الموافق  1435صفر    21تاريخ  بالتمويل العقاري وفقاً لترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي ب

 وكجزء من نظام الرهن العقاري، فإن الشركة بصدد التوقف عن األعمال المتعلقة باالستثمار. 
 

 يقع مكتب الشركة المسجل في طريق الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية. تمتلك الشركة الفروع التالية: 
 

 الموقع تاريخ اإلصدار  ري للفرعرقم السجل التجا
   

 الخبر 30/12/1428 2050057816
 جدة 24/07/1428 4030171680

         
 أسس اإلعداد  2

 
 المعايير المحاسبية المطبقة 2.1

 
 تم إعداد القوائم المالية للشركة: 

 
ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي  (أ السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة وفقا

الدخل الذي يتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ما عدا  
( 21"ضرائب الدخل" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )  –(  12تطبيق معيار المحاسبة الدولي )

 " حتى اآلن حيث أنها تتعلق بالزكاة وضريبة الدخل. "الرسوم –
 

 وتماشيًا مع أحكام نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة. ب( 
 

 أسس القياس 2.2
 

العادلة من خالل الدخل الشامل  تم إعداد هذه القوائم المالية بموجب التكلفة التاريخية ما عدا قياس االستثمارات بالقيمة 
 اآلخر أو المتاحة للبيع والمشتقات.

 
 عملة العرض والنشاط 2.3

 
يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للشركة. ما لم يذكر خالف ذلك، تم تقريب 

 سعودي.المعلومات المالية المعروضة بالريال السعودي ألقرب ألف لاير  
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 فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم المالية: 
 

 أ( التغير في السياسات المحاسبية
 

ــتخدمة عند إعداد القوائم المالية  ــتخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المس ــبية والمس ــات المحاس ــياس ــى الس تتماش
 م باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التالية.2017سمبر دي 31السنوية للسنة المنتهية في 

 
 تطبيق المعايير الجديدة

 

ــركة اعتباراً من  اإليرادات من العقود المبرمة مع   – 15م بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  2018يناير  1قامت الش
ـصاح عن الـسياـسات المحاـسبية لهذه المعايير الجديدة األدوات المالية. يتم اإلف – 9العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي 

)ب( لهذه القوائم المالية. يتم اإلفصـاح عن األحكام والتقديرات الهامة المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي  3في اإليضـاح رقم  
ر المترتب عن تطبيق هذه لهذه القوائم المالية. نورد أدناه بيانًا باألث 24في هذا اإليضـاح واإليضـاح رقم   9للتقرير المالي 

 المعايير:
 

 العمالء" مع العقود من "اإليرادات 15المالي  للتقرير الدولي المعيار
 

م 2018يناير  1م وهو يسري على الفترات السنوية التي تبدأ من 2014في مايو  15صدر المعيار الدولي للتقرير المالي 
ـــبة عن اإليرادات الـناتـجة عن العقود   15الـمالي أو بـعده. ويـحدد المعـيار اـلدولي للتقرير  ــامالً واـحداً للمـحاســ نموذـجاً شــ

ــابق، والتي وجدت حالياً عبر معايير   ــدرت في السـ ــأن اإليرادات والتي صـ ــادات بشـ المبرمة مع العمالء، ويُلغي االرشـ
من خمس خطوات وينطبق على  وتفسيرات عديدة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي. هذا المعيار ينشئ نموذجا جديدا

الي  دولي للتقرير الـم ار اـل ا للمعـي اتجـة عن العقود مع العمالء. ووفـق ات اإليرادات بمبل  يعكس  15اإليرادات الـن ، يتم إثـب
المقابل الذي بموجبه تتوقع المنشـأة بأن يحق لها تحويل البضـائع أو الخدمات للعميل. إن تطبيق هذا المعيار لم يكن له أي 

 وهري على القوائم المالية للشركة.تأثير ج
 

 األدوات المالية – 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

م مع تاريخ تطبيق  2014األدوات المالية الذي صــدر في يوليو  – 9قامت الشــركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  
 39تمثل تغيراً كبيراً عن معيار المحاـسبة الدولي   9  م. إن متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي2018يناير  1أولي في 

ــبة عن الموجودات المالية وبع    ــية على المحاس ــاس األدوات المالية: االثبات والقياس. ويقدم المعيار الجديد تغيرات أس
 النواحي المحاسبية للمطلوبات المالية.

 
رت الـشركة االـستمرار في تطبيق متطلبات محاـسبة التغطية  ، فقد اختا9ووفقاً لما يـسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .39الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
 

وفيما يلي ملخـصاً بالتغيرات األـساـسية التي طرأت على الـسياـسات المحاـسبية الخاـصة بالـشركة والتي نتجت عن تطبيقها  
 .9للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 
 لمطلوبات الماليةتصنيف الموجودات المالية وا

 

ثالث فئات تصـنيف رئيسـية للموجودات المالية وهي: المقاسـة بالتكلفة المطفأة،   9يتضـمن المعيار الدولي للتقرير المالي 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة. وهذا التصـنيف يسـتند بشـكل 

م إدارة الموجودات المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية، عدا عن ســــندات األســــهم عام إلى نموذج األعمال الذي بموجبه تت
وهي: المحتفظ بها حتى تاريخ   39والمشــتقات. ويســتبعد هذا المعيار الفئات الحالية التي وردت بمعيار المحاســبة الدولي  

 االستحقاق، والقروض والسلف والمتاحة للبيع. 
 

ــبة الدولي  9المالي   يحتفظ المعيار الدولي للتقرير ــكل كبير بالمتطلبات الحالية لمعيار المحاســ ــنيف   39بشــ بغرض تصــ
ــمن خـيار القيـمة   المطلوـبات الـمالـية. إال أـنه وعلى الرغم من أن جميع التغيرات في القيـمة الـعادـلة للمطلوـبات المـحددة ضــ

ـــبة الدولي   ــارة، 39الـعادلة وفـقاً لمعـيار المـحاســ يتم عرض التغيرات في القيـمة الـعادلة وفـقاً   تم إثـباتـها في الربح أو الخســ
 كما يلي: 9للمعيار الدولي للتقرير المالي 
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إن مبل  التغير في القيمة العادلة الذي يُنسب إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات يتم عرضه ضمن الدخل  •
 الشامل اآلخر.

 المبل  المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه ضمن الربح أو الخسارة.إن  •
 

، يرجى 9ولالستيضاح حول كيفية قيام الشركة بتصنيف المطلوبات والموجودات المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  
 الرجوع إلى القسم المعني بالسياسات المحاسبية الهامة. 

 
 مة الموجودات الماليةاالنخفاض في قي

بنموذج "الخسائر  39نموذج "الخسائر المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  9يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 
من الشركة القيام بتسجيل مخصص الخسائر االئتمانية  9االئتمانية المتوقعة". يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 

القروض والديون األخرى والموجودات المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  المتوقعة لجميع  
مع التزامات القرض وعقود الضمانات المالية )ان وجدت(. ويستند هذا المخصص إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة 

هراً القادمة ما لم يكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر المرتبطة باحتمالية التعثر في السداد في غضون االثني عشر ش 
االئتمانية منذ نشأتها. وإذا استوفت الموجودات المالية تعريف القيمة االئتمانية المنخفضة المشتراة أو الناشئة، عندئِذ يستند 

منخفضة القيمة االئتمانية  المخصص إلى التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى عمر الموجودات. الموجودات المالية
المشتراة أو الناشئة هي موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية عند اإلثبات األولي. يتم تسجيل الموجودات منخفضة 

أو الناشئة بالقيمة العادلة عند اإلثبات األصلي ويتم بعد ذلك تسجيل إيرادات الفوائد على أساس   +القيمة االئتمانية المشتراة
ل الفائدة الفعلي المعدل ائتمانياً. يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة أو إلغاء إثباتها فقط إلى الحد الذي يحدث فيه تغير معد

 الحق في الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
 

.  39المحاسبة الدولي  ، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل أسبق من معيار9وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
، يرجى 9ولالستيضاح حول كيفية قيام الشركة بتطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 الرجوع إلى القسم المعني بالسياسات المحاسبية الهامة.
 

 
  7، والمعيار الدولي للتقرير المالي 39الدولي ومعيار المحاسبة  9إلظهار الفروقات بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

يناير   1، للسنة التي تبدأ في  9األدوات المالية: تم تحديث اإلفصاحات واعتمدتها الشركة، مع المعيار الدولي للتقرير المالي  
شأن م. تشمل التغيرات إفصاحات التحول كما هي مبينة في هذا اإليضاح، ومعلومات نوعية وكمية تفصيلية ب2018

 .24احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل االفتراضات والمدخالت المستخدمة مبينة في إيضاح 
 

. كما يتطلب 24وتظهر التسويات الناتجة عن المخصصات االفتتاحية إلى الختامية للخسائر االئتمانية المتوقعة في إيضاح  
التفصيلية لمحاسبة التحوط حتى للمنشآت التي اختارت االستمرار المزيد من اإلفصاحات    7المعيار الدولي للتقرير المالي  

 .39في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي 
 

 التحول
 

بأثر رجعي، باـستثناء   9تم تطبيق التغيرات في الـسياـسات المحاـسبية التي نتجت عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 ن أدناه.ما هو مبي

 

اتج عن  • ة الـن الـي ات الـم ة والمطلوـب الـي ة للموجودات الـم دفترـي ات الفرق في القيم اـل ة. يتم إثـب ارـن ل فترات المـق دـي لم يتم تـع
ــمن األرـباح المبـقاة واالحتـياطـيات كـما في  9تطبيق المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي  م. وعلـيه، ـفإن 2018يـناير  1ضــ
ـــنة  ـــها لســ ، وـبالـتالي ال يمكن 9م ال تعكس متطلـبات المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي  2017المعلوـمات التي تم عرضــ

 .9م وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 2018مقارنتها مع المعلومات التي تم عرضها لسنة 
 

 أجريت التقييمات أدناه على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التطبيق األولي. •
 

 نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية.تحديد  -1
ــهم غير المحتفظ بها للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من خالل  -2 ــندات األس ــتثمارات في س تحديد بع  االس

 الدخل الشامل اآلخر. 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 

 9تطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ ال ( 1
 

وفئات القياس الجديدة وفقاً للمعيار الدولي  39يعرض الجدول أدناه فئات القياس األصلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 م:2018يناير  1للموجودات المالية والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة كما في  9للتقرير المالي 

 

 
التصنيف األصلي وفقاً 

لمعيار المحاسبة 
 39الدولي 

التصنيف الجديد وفقاً 
للمعيار الدولي للتقرير 

 9المالي 

القيمة الدفترية 
قاً األصلية وف 

لمعيار المحاسبة 
 39الدولي 

القيمة الدفترية 
الجديدة وفقاً 

للمعيار الدولي 
 9المالي  للتقرير

     الموجودات المالية
 29,634 29,634 التكلفة المطفأة قروض وسلف نقد وما في حكمه 

 متاحة للبيع استثمارات في أسهم
بالقيمة العادلة من خالل  

 12,887 12,887 الدخل الشامل اآلخر 
ذمم مديني عقود مرابحة، 

 252,368   260,749 التكلفة المطفأة قروض وسلف صافي                                                      
 2,714,053 2,744,421 * ال ينطبق * ال ينطبق عقود إجارة مستحقة، صافي 

ذمم مديني عقود إجارة 
 ينطبق* ال  * ال ينطبق موصوفة في الذمة، صافي 

 
116,696 

 
117,639 

 9,835 9,835 التكلفة المطفأة قروض وسلف موجودات أخرى
   3,174,222 3,136,416 

     المطلوبات المالية
 2,072,175 2,072,175 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة قروض بنكية

مصروفات مستحقة  
 21,637 21,637 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة ومطلوبات أخرى

   2,093,812 2,093,812 
 

ويخضع لمتطلبات معيار  9* إن تصنيف هذه الموجودات المالية ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
. إال أن هذه الموجودات المالية تخضع لمتطلبات التوقف عن االثبات واالنخفاض في القيمة وفقاً  17المحاسبة الدولي 

 . 9للمعيار الدولي للتقرير المالي 
 

ً لمعيار المحاسبة الدولي  ( 2 ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  39مطابقة القيم الدفترية وفقا عند  9مع القيم الدفترية وفقا
 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

مع القيم الدفترية للمعيار الدولي للتقرير المالي    39ولي  يعرض الجدول أدناه مطابقة للقيم الدفترية وفقاً لمعيار المحاسبة الد 
 م:2018يناير  1في  9عند التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي  9

 

القيمة الدفترية وفقاً  
لمعيار المحاسبة 

كما في  39الدولي 
 إعادة القياس إعادة التصنيف م2017ديسمبر  31

القيمة الدفترية وفقاً 
الدولي للمعيار 

كما  9للتقرير المالي 
 م2018يناير  1في 

     الموجودات المالية
 252,368 (8,381) -   260,749 ذمم مديني عقود مرابحة

 2,714,053 (30,368) - 2,744,421 ذمم مديني عقود إجارة
ذمم مديني عقود اإلجارة 

 الموصوفة في الذمة 
116,696 -  943 117,639 

  - (12,887) 12,887 للبيعاستثمار متاح 
استثمارات بالقيمة العادلة من  

 12,887 - 12,887 - خالل الدخل الشامل اآلخر 
 3,096,947 (37,806) - 3,134,753 إجمالي الموجودات المالية

أعاله للشركة عند لم يكن هناك أي إعادة تصنيف أو إعادة قياس بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية المذكورة  
 م.2018يناير  1كما في  9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 األثر على األرباح المبقاة واالحتياطيات (3

 
األرباح  

 المبقاة

احتياطي 
استثمارات 
 متاحة للبيع

احتياطي 
 القيمة العادلة

 السعوديةبآالف الرياالت  
    

ديسمبر  31) 39الرصيد الختامي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 م(2017

 213,375 887 - 

  887  (887) - 9عمليات إعادة تصنيف بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

 9المالي 
(37,806) - - 

 1) 9الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
 م(2018يناير 

175,569 - 887 

 

يعرض الجدول أدناه القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي بموجب المعيار      (4
 .9الدولي للتقرير المالي 

 م2018ديسمبر  31 

 

القيمة العادلة من خالل 
 -الدخل الشامل اآلخر 
 الدفتريةإجمالي القيمة  المطفأة التكلفة استثمارات في أسهم

    الموجودات المالية
 15,965 15,965 - النقد وما في حكمه 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

12,484 - 12,484 

 108,256 108,256 - ذمم مديني عقود مرابحة                                                      
 2,902,822 2,902,822 - ذمم مديني عقود إجارة

 79,662 79,662 - ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة 
 5,749 5,749 - موجودات أخرى

 3,124,938 3,112,454 12,484 إجمالي الموجودات المالية
 

    المطلوبات المالية
 1,994,132 1,994,132 - قروض بنكية

 16,535 16,535 - مطلوبات أخرى
 2,010,667 2,010,667 - إجمالي المطلوبات المالية

  

 م2018يناير  1 

 

القيمة العادلة من خالل  
 -الدخل الشامل اآلخر 
 إجمالي القيمة الدفترية  المطفأة التكلفة استثمارات في أسهم

    الموجودات المالية 
 29,634 29,634 - النقد وما في حكمه 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

12,887 - 12,887 

 252,368 252,368 - ذمم مديني عقود مرابحة                                                      
 2,714,053 2,714,053 - ذمم مديني عقود إجارة

 117,639 117,639 - ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة 
 9,835 9,835 - موجودات أخرى

 3,136,416 3,123,529 12,887 إجمالي الموجودات المالية 
 

    المطلوبات المالية
 2,072,175 2,072,175 - قروض بنكية

 21,637 21,637 - مطلوبات أخرى
 2,093,812 2,093,812 - إجمالي المطلوبات المالية
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 م2018يناير  1السياسات المطبقة من  ب( 

 الموجودات الماليةتصنيف 
 

تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل  
 الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 
مالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل  يتم قياس الموجودات ال

 الربح أو الخسارة: 
 

 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و •
محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبل  والفائدة على أصل  تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ  •

 المبل  القائم.
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

ه وال يتم يتم قياس سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناسندات الدين:  
 تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 
يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع  •

 موجودات مالية، و
صل المبل  والفائدة على أصل  تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات أل •

 المبل  القائم.
 

إن سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة قياسها الحقاً بالقيمة العادلة مع المكاسب 
إثبات دخل الفائدة ومكاسب والخسائر الناتجة بسبب التغيرات في القيمة العادلة التي تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر. يتم  

 وخسائر الصرف األجنبي في الربح أو الخسارة. 
 

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في األسهم التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للشركة أن  سندات األسهم: 
الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على  تختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن 

 أساس كل أداة على حدة. 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

للشركة أن تحدد بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي  إضافة لذلك، وعند اإلثبات األولي، يحق
متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من  

قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه   خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي
 بشكل كبير.

 
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقاً إلثباتها األولي، إال في الفترة التي تقوم فيها الشركة بتغيير نموذج أعمالها 

 بهدف إدارة الموجودات المالية. 
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 الموجودات المالية )يتبع(تصنيف 
 

 تقييم نموذج األعمال
تجري الشركة تقييماً 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 عمليا. وبالتحديد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز  •
على اكتساب إيرادات فوائد متعاقد عليها، أو االحتفاظ بمعلومات أسعار فائدة محددة، أو مطابقة فترة الموجودات 

 جودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع هذه الموجودات.المالية مع فترة المطلوبات التي تمول هذه المو
 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.
ما إذا كانت التعويضات تستند إلى القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتها أو  –كيفية تعوي  مديري األعمال  •

 التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها، و
تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.  •

اط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند اإلقصاء، ولكنها كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام إال أن المعلومات بشأن نش
 الشركة بتحقيق األهداف المحددة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

 
باالعتبار سيناريوهات "الحالة األسوأ"  يستند تقييم نموذج األعمال إلى مدى معقولية السيناريوهات المتوقعة دون األخذ 

أو "حالة الضائقة". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االثبات األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للشركة، ال تقوم 
تقييم  الشركة بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ولكنها تدرج هذه المعلومات عند

 الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التي تم شراءها حديثاً.
 

إن الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها 
بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال يتم االحتفاظ بها  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنها ال يتم االحتفاظ

 لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع موجودات مالية.
              

 التقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة
ودات المالية عند اإلثبات األولي. وتعد "الفائدة" ثمن القيمة لغرض هذا التقييم، يعد "أصل المبل " القيمة العادلة للموج

الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبل  القائم خالل فترة محددة وتكاليف 
 اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، مع هامش الربح.

 
م ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبل  والفائدة، تأخذ الشركة باالعتبار الشروط وعند تقيي

التعاقدية لألداة. وهذا يشمل تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير توقيت أو مبل  
 كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند القيام بهذا التقييم، تأخذ الشركة باالعتبار ما يلي:التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان 

 
 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبل  وتوقيت التدفقات النقدية. •
 خصائص الرافعة المالية.  •
 شروط السداد والتمديد.  •
 دات محددة )مثل ترتيبات عدم سداد الموجودات(، والبنود التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من موجو •
 مثل إعادة التعيين الدوري ألسعار الفائدة. -الخصائص التي تعدل ثمن القيمة الزمنية للنقود  •
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 تصنيف المطلوبات المالية
 
تصنف الشركة مطلوباتها المالية كمقاسة بالتكلفة المطفأة. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة 

 على إصدار التمويالت، والتكاليف األخرى التي تعد جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.  
  

 إلغاء اإلثبات      
 

 الموجودات المالية
إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو قيامها تتوقف الشركة عن  

بتحويل حقوق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومكافآت ملكية 
ها بالتحويل الجوهري أو اإلبقاء على جميع مخاطر ومكافآت الملكية الموجودات المالية أو التي ال تقوم الشركة من خالل

 وال تحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية. 
 

عند التوقف عن إثبات الموجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات )أو القيمة الدفترية الموزعة على  
 ها( ومجموع ما يلي جزء من الموجودات التي تم التوقف عن إثبات

 الثمن المقبوض )بما في ذلك أي موجودات جديدة يتم الحصول عليها ناقًصا أي مطلوبات جديدة مفترضة(، و   -1
 أي ربح أو خسارة متراكمة تم إثباته في الدخل الشامل اآلخر يتم اثباته في الربح أو الخسارة. -2

 
ة مثبتة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بسندات االستثمار م، فإن أي ربح/ خسارة متراكم2018يناير  1واعتباراً من 

في األسهم المحددة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم اثباتها ضمن الربح أو الخسارة عند  
قف عن اإلثبات والتي تقوم التوقف عن اثبات هذه السندات. أي فائدة في الموجودات المالية المحولة التي تكون مؤهلة للتو

 الشركة بإنشائها أو اإلبقاء عليها، يتم إثباتها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
 

في المعامالت التي ال تقوم الشركة فيها باالحتفاظ أو تحويل بشكل جوهري جميع مخاطر ومكافآت ملكية الموجودات 
الشركة بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراريتها في  المالية بينما تحتفظ بالسيطرة على هذه الموجودات، تستمر

 المشاركة، ويتحدد ذلك من خالل حجم تعرضها للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة. 
 

وفي بع  المعامالت، تحتفظ الشركة بااللتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل أتعاب. يتم التوقف عن الموجودات  
شروط التوقف عن االثبات. يتم إثبات الموجودات أو المطلوبات لعقد الخدمات إذا كانت أتعاب الخدمة المحولة إذا استوفت  

 أكثر من كافية )موجودات( أو أقل من كافية )مطلوبات( ألداء الخدمة.
 

 المطلوبات المالية
 أو انتهاءها.تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد التزاماتها التعاقدية أو إلغاءها 

 
 عمليات تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية   

 
 الموجودات المالية

إذا تم تعديل شروط الموجودات المالية، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة مختلفة بشكل 
جوهري، عندئِذ فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات جوهري. وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل 

المالية األصلية يتم اعتبارها على أنها منتهية. وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية األصلية ويتم 
 اثبات موجودات مالية جديدة بالقيمة العادلة. 

 
ت المعدلة المقيدة بالتكلفة المطفأة غير مختلفة بشكل جوهري، عندئِذ فإن التعديل ال إذا كانت التدفقات النقدية للموجودا

يؤدي إلى التوقف عن اثبات الموجودات المالية. وفي هذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتساب القيمة الدفترية االجمالية 
الجمالية على أنه تعديل ربح أو خسارة ضمن قائمة للموجودات المالية ويثبت المبل  الناتج عن تعديل القيمة الدفترية ا

الربح أو الخسارة. وإذا تم القيام بهذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض، عندئِذ يتم عرض الربح أو الخسارة مع  
  خسائر االنخفاض في القيمة.  وفي حاالت أخرى، يتم عرضها كربح.
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 عمليات تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية )يتبع(   
 

 المطلوبات المالية
تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة  

إثبات مطلوبات مالية جديدة استناداً إلى الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. إن  مختلفة بشكل جوهري. وفي هذه الحالة، يتم 
الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المسددة والمطلوبات المالية الجديدة بالشروط المعدلة، يتم اثباته ضمن الربح 

 أو الخسارة. 
 

 االنخفاض في القيمة   
 

 االنخفاض في القيمة المتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة في األدوات المالية التالية: تقوم الشركة بإثبات مخصص 
 

 ذمم مديني عقود مرابحة. •
 ذمم مديني عقود إجارة، و •
 ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة  •

 
 ال يتم اثبات خسارة انخفاض في القيمة لسندات الملكية.

 
ارة بمبل  يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما يلي، والتي تقوم الشركة بقياس مخصصات الخس

 شهراً:  12تقاس على أنها خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 
 

 سندات استثمار الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، و •
 

 والتي من خاللها لم تزيد المخاطر االئتمانية بشكل كبير منذ االثبات األولي لها.سندات مالية أخرى  •
 

تأخذ الشركة باالعتبار سندات الدين على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطرها االئتمانية 
 مساوياً للتعريف المفهوم دولياً بـ "درجة االستثمار".

 

شهرا تمثل جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر   12ة المتوقعة على مدى  إن الخسائر االئتماني
 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12في سداد األداة المالية والتي من المحتمل حدوثها خالل 

 
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية. ويتم قياسها كما يلي:إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير 
 

الموجودات المالية التي ال تنخف  قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز في   •
 النقدية )الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها(، و 

 
متها االئتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الموجودات المالية التي تنخف  قي •

 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
 

 الموجودات المالية المعاد هيكلتها
ئمة بأخرى جديدة  إذا تم إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو إذا تم استبدال موجودات مالية قا

بسبب الصعوبات المالية للمقترض، عندئِذ تجري الشركة تقييًما حول ما إذا كان يجب التوقف عن إثبات الموجودات 
 المالية وتقاس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:

 
تدفقات النقدية المتوقعة إذا لم ينتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة توقف عن اثبات الموجودات القائمة، عندئِذ تدرج ال •

 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، عندئِذ يتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة   •
تدفقات نقدية نهائية من األصل المالي القائم عند التوقف عن إثباتها. ويتم إدراج هذا  للموجودات الجديدة على أنها 

المبل  عند احتساب حاالت العجز في النقدية من الموجودات المالية القائمة التي تخصم من التاريخ المتوقع للتوقف  
 جودات المالية القائمة. عن االثبات إلى تاريخ التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعال األصلي للمو
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 االنخفاض في القيمة )يتبع(   
 

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية 
القيمة تجري الشركة تقييماً في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة منخفضة 

االئتمانية. وتعد الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير ضار على التدفقات  
 النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية. 

 
 ا كما يلي:إن الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التي يمكن مالحظته

 
 الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو المصدر.  •
 اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد.  •
 إعادة هيكلة قرض أو إيجار من قبل الشركة وفقاً لشروط ال تأخذها الشركة في االعتبار.  •
 إعادة تنظيم مالي أخرى.يصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو  •

 
إن القرض أو اإليجار الذي تم إعادة التفاوض بشأنه بسبب التدهور في وضع المقترض يتم اعتباره في العادة على أنه 
منخف  القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية قد انخفضت بشكل كبير 

هناك أي مؤشرات أخرى لالنخفاض في القيمة. إضافة لذلك، فإن القرض أو اإليجار الذي تجاوز تاريخ  وأنه ال يوجد 
 يوماً أو أكثر يعد منخف  القيمة. 90استحقاقه 

 
 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة تعرض يتم عرض مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة 

 في قائمة المركز المالي كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالي للموجودات.
 

 الشطب
يتم شطب ذمم مديني عقود مرابحة، وذمم مديني عقود إجارة، وذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة )سواء جزئياً 

توقع واقعي باالسترداد. إال أن الموجودات المالية التي يتم شطبها قد ال تزال تخضع ألنشطة أو كلياً( عندما ال يكون هناك  
ل  المستحقة. وإذا كان المبل  الذي سيتم شطبه أكبر من ااإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات الشركة نحو استرداد المب

خصص والذي سيتم تطبيقه بعد ذلك على القيمة  مخصص الخسارة المتراكمة، يتم معاملة الفرق أوالً كإضافة على الم
 الدفترية االجمالية. أي استردادات الحقة تضاف إلى مخصص الخسائر االئتمانية.

 

 تقييم الضمانات
للتقليل من مخاطرها االئتمانية على الموجودات المالية، تســعى الشــركة الســتخدام الضــمانات، متى ما أمكن ذلك. تكون  
ــركة المتعلقة  ــبية الخاصــة بالش ــة المحاس ــياس ــكال متعددة، مثل الضــمانات المالية والعقارات. إن الس الضــمانات في أش

ــمانات التي يتم تحديدها من خالل ترتيبات اإلق ــة   9راض بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي بالض ــياس تمثل نفس الس
. ال يتم تـسجيل الـضمانات في قائمة المركز المالي للـشركة ما لم 39المحاـسبية التي كانت بموجب معيار المحاـسبة الدولي  

ــائر ا ــاب الخسـ ــمانات العقارية على احتسـ ــتعادة ملكيتها. مع ذلك، تؤثر القيمة العادلة للضـ الئتمانية المتوقعة. يتم  يتم اسـ
 تقييمها بشكل عام، بالحد األدنى، في بدايتها ثم يعاد تقييمها بشكل دوري. 

 
ــمانات. يتم تقييم   ــطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضـ ــوق النشـ ــركة قدر اإلمكان معلومات السـ ــتخدم الشـ تسـ

 المثمنين الخارجيين المعينين من قبل الشركة.الضمانات غير المالية، مثل العقارات، من قبل 
 

 استعادة ملكية الضمانات
 9إن الـسياـسة المحاـسبية الخاـصة بالـشركة المتعلقة بالـضمانات التي تم اـستعادة ملكيتها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

شـركة تكمن في تحديد حول ما إذا كانت  . إن سـياسـة ال39تبقى نفس السـياسـات المحاسـبية وفقاً لمعيار المحاسـبة الدولي  
ــتـخدام لعملـياتـها اـلداخلـية أو يـجب بيعـها. يـجب تحوـيل   ــل اســ ــتـعادة ملكيتـها يمكن أن تكون أفضــ الموجودات التي تم اســ
الموجودات التي حددت على أنها مفيدة للعمليات الداخلية إلى فئة الموجودات المالئمة لها بقيمتها التي تم اسـتعادة ملكيتها  

القيمة الدفترية للموجودات المضــمونة األصــلية، أيهما أقل. يتم تحويل الموجودات التي تم تحديد أن بيعها هو أفضــل  أو
خيار إلى الموجودات المتاحة للبيع بقيمها العادلة )إذا كانت موجودات مالية( والقيمة العادلة ناقصـاً تكلفة بيع الموجودات 

  كية، تماشياً مع سياسة الشركة.غير المالية في تاريخ استعادة المل
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 إثبات اإليرادات/المصروفات   
 

 اإليرادات والمصروفات
يتم إثبات اإليرادات من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموـصوفة في الذمة وتكلفة اإلقراض في الربح أو الخـسارة 

ــتخدام  ــات باســ ــم مدفوعات أو مقبوضــ طريقة الفائدة الفعلية. إن "معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي بالتحديد يخصــ
 التدفقات النقدية المقدرة من خالل العمر المتوقع لألداة المالية بالتكلفة المطفأة لألداة المالية.

 
ــاب معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية بخالف الموجودات م ــركة بتقدير  عند احتسـ ــة القيمة االئتمانية، تقوم الشـ نخفضـ

ــبة   ــائر ائتمانية متوقعة. وبالنس ــت خس ــروط التعاقدية لألداة المالية، ولكن ليس التدفقات النقدية باألخذ باالعتبار جميع الش
ام التدفقات النقدية للموجودات المالية منخفضــة القيمة االئتمانية، يتم احتســاب معدل الفائدة الفعلي المعدل ائتمانيًا باســتخد

 المستقبلية المقدرة بما في ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة.
 

يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة التي تشكل جزًء ال يتجزأ 
تي تنسب مباشرة إلى اقتناء أو إصدار الموجودات من معدل الفائدة الفعلي. تتضمن تكاليف المعاملة التكاليف اإلضافية ال

 المالية أو المطلوبات المالية. 
 

 قياس التكلفة المطفأة والدخل
إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أو المطلوبات المالية هي المبل  الذي من خالله يتم قياس الموجودات المالية أو 

اقًصا مدفوعات أصل المبل ، زائدًا أو ناقًصا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة المطلوبات المالية عند اإلثبات األولي ن
الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبل  األولي ومبل  االستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة للموجودات المالية، ألي مخصص خسائر 

 ائتمانية متوقعة.
 

هي التكلفة المطفأة للموجودات المالية قبل تعديلها ألي مخصص خسائر إن "القيمة الدفترية االجمالية للموجودات المالية"  
 ائتمانية متوقعة.

 
عند احتساب الربح، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية االجمالية للموجودات )عندما ال تكون الموجودات 

 للمطلوبات.منخفضة القيمة االئتمانية( أو على التكلفة المطفأة 
 

هذا، وبالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة االئتمانية بعد اإلثبات األولي لها، يتم احتساب إيرادات 
الفائدة بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للموجودات المالية. إذا لم تعد الموجودات المالية منخفضة القيمة 

 ِذ فإن احتساب إيرادات الفائدة يعود على األساس اإلجمالي.االئتمانية، عندئ
 
بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية عند اإلثبات األولي لها، يتم احتساب إيرادات الفائدة بتطبيق 

 يعود على األساس اإلجمالي، معدل الفائدة الفعلي المعدل ائتمانيًا على التكلفة المطفأة للموجودات. إن احتساب الربح ال
 حتى لو تحسنت المخاطر االئتمانية للموجودات.
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 9السياسات المطبقة قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي      ج( 

 النقد وما في حكمه 

 الصندوق.يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في 
 

 ذمم مديني عقود مرابحة

إن المرابحة هي اتفاقية تبيع الشركة بموجبها أصال للعميل فد اشترته الشركة واستحوذت عليه بناء على وعد تلقته من 
العميل بشراء هذا األصل. يشمل سعر البيع التكلفة زائد هامش ربح متفق عليه. يشمل إجمالي المبال  المستحقة بموجب 

بيع المرابحة إجمالي مدفوعات البيع المستقبلية المتعلقة باتفاقية المرابحة )عقد بيع المرابحة المستحق(. يتم قيد الفرق عقود  
بين ذمم مديني عقود بيع المرابحة وتكلفة األصل المباع كربح مرابحة غير مكتسب، وألغراض العرض يتم خصمه من 

 قود بيع المرابحة.إجمالي المبال  المستحقة بموجب ذمم مديني ع
 

 ذمم مديني عقود إجارة

تمثل عقود إجارة مستحقة الموجودات المحولة بموجب عقد تأجير تمويلي بموجب اتفاقية تأجير إسالمي وتثبت القيمة 
الحالية لدفعات عقد التأجير كذمم مدينة وتسجل ضمن "عقود إجارة مستحقة". يتم إثبات الفرق بين إجمالي الذمم المدينة 

لقيمة الحالية للذمم المدينة كإيرادات إجارة غير مكتسبة. يتم االعتراف بربح اإلجارة على مدى فترة عقد اإلجارة وا
 باستخدام طريقة صافي االستثمار والتي تعكس معدل عائد دوري ثابت.

 
 اإلجارة الموصوفة في الذمة 

بال  اإلجمالية المستحقة بموجب اإلجارة الموصوفة في  تفاقية يشتمل فيها الماإن اإلجارة الموصوفة في الذمة عبارة عن 
الذمة األصلية على إجمالي دفعات اإليجار المستقبلية لإلجارة الموصوفة في الذمة )ذمم مديني عقود اإليجار( زائدًا المبال  

رة كعائد غير مكتسب عن المتبقية المقدرة المستحقة. يتم قيد الفرق بين ذمم مديني عقود اإليجار وتكلفة الموجودات المؤج
عقود إجارة موصوفة في الذمة، وألغراض العرض يتم خصمه من إجمالي المبال  المستحقة بموجب اإلجارة الموصوفة  
في الذمة. يتم االعتراف بعائد اإلجارة الموصوفة في الذمة على مدى عمر اإليجار باستخدام طريقة صافي االستثمار 

 بت.والتي تعكس معدل عائد دوري ثا
  
 استثمار متاح للبيع 

االستثمارات المتاحة للبيع هي استثمارات غير مشتقة مصنفة كمتاحة للبيع أو غير مصنفة كفئة أخرى من الموجودات 
 المالية. 

 
الملكية من تقيد أو تحمل األرباح أو الخسائر غير المحققة عند إعادة تقييم تلك االستثمارات على قائمة التغيرات في حقوق  

خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر. يحمل أي انخفاض هام أو دائم في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع على قائمة الربح أو  
 الخسارة.

 
 وعند بيع االستثمار يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يصنف األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية كمنخفضة القيمة وذلك عند وجود دليل موضوعي لالنخفاض 
في القيمة نتيجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد االعتراف المبدئي باألصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية  

ة المستقبلية لألصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية ويكون لحدث )أحداث( الخسارة تأثير على التدفقات النقدي
 والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق. 

 

 يتضمن الدليل الموضوعي على االنخفاض قيمة الموجودات المالية: 

 صعوبات مالية هامة تواجه المقترض، •
 التعثر أو اإلهمال في سداد الدين من قبل المقترض، •
 ة بواسطة الشركة بشروط ال تأخذها الشركة باالعتبار،إعادة هيكلة ذمم مديني إجار •
 مؤشرات على دخول المقترض لخطر اإلفالس، أو •
معطيات قابلة للمالحظة تتعلق بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات السلبية في موقف السداد الخاص بالمقترض  •

 في المجموعة أو أوضاع اقتصادية ترتبط بالتعثر في المجموعة.
 

ــوعي على أن الموجودات الـمالـية أو يتم في  ـكل ـتاريخ ـقائـمة مركز ـمالي إجراء تقييم لتـحدـيد ـما إذا ـكان هـناك دلـيل موضــ
مجموـعة من الموجودات الـمالـية ـقد تنخف  قيمتـها في ـتاريخ ـقائـمة المركز الـمالي. وفي ـحال وجود مـثل ـهذا اـلدلـيل، يتم  

ويتم االعتراف بأي خســائر انخفاض في القيمة على أســاس صــافي  تحديد القيمة المقدرة القابلة لالســترداد لذلك األصــل
 القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للتغيرات في قيمتها الدفترية.

 
ــاس مـعدل  ــترداد يتم بـعد ذـلك االعتراف ـبالربح على أســ بمجرد تخفي  الموجودات الـمالـية لقيمتـها المـقدرة الـقابـلة لالســ

 المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة لالسترداد.الربح 
 

ــتثمار في أوراق الملكية، يُعد االنخفاض الهام أو الدائم في قيمتها العادلة دون تكلفتها دليالً  ــبة لالسـ ــافة لذلك، بالنسـ إضـ
ا هاًما" وأن فترة  20نخفاض بنسـبة موضـوعيًا على االنخفاض في قيمتها. وبشـكل عام، تعتبر الشـركة أن اال ٪ "انخفاضـً

 التسعة أشهر "انخفاضاً دائًما". إال أنه وفي ظروف محددة فإن االنخفاض األصغر أو الفترة األقصر قد يكون مالئًما.
 
عندما يكون األـصل المالي غير قابل للتحـصيل يتم ـشطبه مقابل مخـصص االنخفاض في قيمة خـسائر االئتمان المتعلق به 
ســـواًء بتحميله مباشـــرة على قائمة الربح أو الخســـارة أو من خالل حســـاب مخصـــص االنخفاض في القيمة. ويتم إلغاء 

 سترداد قد استنِفذت، وتم تحديد مقدار الخسارة.وف التي تكون فيها كافة وسائل االالموجودات المالية فقط في الظر
  

الفترة الالحقة وأن االنخفاض يمكن قياسـه بصـورة موضـوعية  وفي حال انخفاض مبل  خسـارة االنخفاض في القيمة في 
لحدث يقع بعد االعتراف باالنخفاض في القيمة )مثل التحســــن في التصــــنيف االئتماني للمقترض(، يتم عكس خســــائر  
ــص. يتم االعتراف بمبل  العكس في قائمة الربح أو  ــاب المخصـ ــوية حسـ ــابقًا بتسـ االنخفاض في القيمة المعترف بها سـ

 سارة في مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان.الخ
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 استثمار في مشروعات مشتركة
المشروع المشترك هو نوع من الترتيب المشترك والذي بموجبه يكون لألطراف التي تتمتع بسيطرة مشتركة على الترتيب 
ً للسيطرة على أحد   حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. والسيطرة المشتركة هي تشارك متفق عليه تعاقديا

األنشطة ذات األهمية اتفاقًا جماعيًا لألطراف التي تتشارك الترتيبات والتي تتحقق فقط عندما تتطلب القرارات حول 
 السيطرة. 

 
 يتم محاسبة استثمارات الشركة في المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية.

 
يتم إثبات حصة الشركة في أرباح أو خسائر المشروعات المشتركة لما بعد الشراء في قائمة الربح أو الخسارة. ويتم تعديل 

لحركات المتراكمة لما بعد الشراء مقابل القيمة الدفترية لالستثمار. ال تقوم الشركة بإثبات خسائر إضافية عندما تساوي  ا
أو تتجاوز حصتها من خسائر المشروع المشترك ملكيتها في المشروع المشترك، بما فيها ذلك أي مستحقات أخرى غير 

ل دفعات نيابة عن المشروع المشترك. يتم استبعاد األرباح غير المحققة  مضمونة، إال إذا تكبدت التزامات أو قامت بعم
من المعامالت بين الشركة والمشروعات المشتركة بمقدار حصة الشركة في المشروعات المشتركة. كذلك يتم استبعاد 

م العملية دليالً على وجود  انخفاض في قيمة األصل  الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة ما لم تقد ِ
ل.  المحوَّ

 
 الممتلكات والمعدات

يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم استهالك التكلفة ناقًصا 
 اإلنتاجية المقدرة للموجودات.القيمة المتبقية المقدرة للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار 

 
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات فيما إذا كان هناك أي انخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات 
في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. وعند وجود مثل هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيمة 
الدفترية القيمة القابلة لالسترداد المقدرة، يتم تخفي  الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد أي القيمة العادلة ناقًصا  

 تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام أيهما أعلى.
 

للتحسينات/للموجودات أو فترة اإليجار، تطفأ تحسينات المباني المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي  
أيهما أقصر. تحمل نفقات الصيانة واإلصالح على الدخل. يتم رسملة التحسينات عندما تزيد من قيمة األصل أو تطيل من  

 عمره بصورة جوهرية.
 

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية للموجودات: 
 

 السنوات 
 سنوات أو فترة عقد اإليجار أيهما أقصر 10 مستأجرةتحسينات مباني 
  6  أثاث ومفروشات
  5 معدات مكتبية

 سنوات 5إلى  3 معدات تقنية المعلومات
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
فواتير من قبل يتم قيد المطلوبات عن مبال  ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة أو خدمات تم تسلمها، سواء أصدرت بها 

 المورد أم لم تصدر. 
 

 المخصصات
يتم إثبات المخصصات في القوائم المالية عندما يكون لدى الشركة التزامات )قانونية أو ضمنية( ظهرت نتيجة ألحداث 

 سابقة و عندما تعتبر تكاليف تسوية هذه االلتزامات محتملة وقابلة للقياس بشكل موثوق.
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 المطلوبات المالية
  

 اإلثبات األولي والقياس
تقوم الشركة بتحديد تصنيف مطلوباتها المالية عند اإلثبات األولي. يتم االعتراف بكافة المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة 

 العادلة. تشتمل المطلوبات المالية للشركة على الذمم الدائنة والقروض البنكية واألدوات المالية المشتقة. 
 

 قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات.األرباح والخسائر في إثبات يتم 
 

 الماليةالمطلوبات التوقف عن إثبات 
)أو جزًءا منها( عند استنفاذها، وذلك عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو  يمكن التوقف عن إثبات المطلوبات المالية 

 إلغاؤه أو انتهاء مدته.
 

 مقاصة األدوات المالية
 

مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم يتم 
للمنشأة لمقاصة المبال  المثبتة وعندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد 

والمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يُطلب ذلك أو يسمح به المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات 
 من خالل معيار محاسبي أو تفسير، وكما هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للشركة.

 
 األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط

 
عار العموالت. يتم إثبات هذه األدوات المالية المشتقة تستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة للتحوط من تعرضها ألس

مبدئيًا بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام العقد الخاص بالمشتقات، وبعد ذلك يعاد قياسها بالقيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات 
 العادلة سلبية. مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة إيجابية وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة

 
تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة، فيما عدا الجزء  

 الفعال من تغطية التدفقات النقدية، حيث يتم إثباته ضمن حقوق الملكية.
 

خاطر كتغطية تدفق نقدي والتي تغطي مخاطر وألغراض محاسبة تغطية المخاطر، يتم تصنيف عمليات تغطية الم
التغيرات في التدفقات النقدية سواًء كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم اثباتها أو معاملة يتوقع حدوثها 

 بشكل كبير أو مخاطر عمالت أجنبية في التزامات مؤكدة لم يتم إثباتها.
 

رسمياً بتخصيص وتوثيق عملية تغطية المخاطر التي تود الشركة تطبيق محاسبة  وعند بدء عملية التغطية، تقوم الشركة
التغطية بشأنها، وتوثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بعملية التغطية. يشتمل التوثيق على تحديد أداة التغطية 

تقييم مدى فعالية التغيرات في القيمة العادلة ألداة والبند أو المعاملة المغطاة وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة المنشأة في  
التغطية عند تسويتها في التغيرات في القيمة العادلة للبند الذي تمت تغطيته أو التدفقات النقدية المرتبطة بالمخاطر المغطاة. 

أو التدفقات النقدية، ويتم يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر هذه ذات فعالية عالية عند تسوية التغيرات في القيمة العادلة 
 تقييمها بشكل مستمر للتأكد بأنها فعالً ذات فعالية عالية طوال فترات التقارير المالية التي خصصت فيها.

 
يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها أو عندما لم  

األداة مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للمعامالت المتوقعة، يتم االحتفاظ بالربح أو تعد تلك 
الخسارة المتراكمة على أداة التغطية المثبتة ضمن حقوق المساهمين في حقوق المساهمين لحين حدوث العملية المتوقعة. 

المثبت ضمن  -المغطاة يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة  وفي الحاالت التي لم يعد فيها توقع حدوث العملية
 إلى قائمة الربح أو الخسارة للفترة. -حقوق الملكية 
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          الزكاة وضريبة الدخل
يخضع المساهمون السعوديون والخليجيون بالشركة للزكاة ويخضع المساهمون غير السعوديين لضريبة الدخل وفقًا  

 ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( المطبقة في المملكة العربية السعودية. 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
المحددة للموظفين وفقًا لنظام العمل السعودي كما هو محدد بواسطة الشروط الواردة في  تقوم الشركة بعمل خطة المزايا 

أنظمة المملكة العربية السعودية. ويتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة 
 االئتمان المخططة.

 

يتم االعتراف بعمليات إعادة القياس لألرباح والخسائر االكتوارية فوًرا في قائمة المركز المالي مع ما يقابلها من مبال  
دائنة إلى األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فيها. ال يتم تصنيف عمليات إعادة القياس 

 فترات الحقة. إلى قائمة الربح أو الخسارة في  
 

 يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة وذلك قبل:
 بتاريخ تعديل برنامج المعاشات التقاعدية أو تخفي  مدة الخدمة، و •
 تاريخ تسجيل الشركة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة.  •

 

التزام المنافع المحددة. تقوم الشركة بإثبات التغيرات   يتم احتساب تكلفة العمولة عن طريق تطبيق معدل الخصم على صافي
 التالية في صافي التزام المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة:

تتضمن تكاليف الخدمات تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات  •
 ية )ضمن المصروفات العمومية واإلدارية(.التقلص وعمليات السداد غير الروتين

 صافي دخل أو مصروف العمولة الخاصة )ضمن تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء(. •
 

 المصروفات
مصروفات البيع والتسويق هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بمصروفات مندوبي المبيعات والتسويق. تُصنف جميع 

 مصروفات عمومية وإدارية. المصروفات األخرى باعتبارها 
 

 إيرادات ومصروفات األتعاب والعموالت 

يتم إدراج إيرادات ومصروفات األتعاب التي تُعد جزءاً من معدل الفائدة الفعلي لألصل أو االلتزام المالي في معدل الفائدة 
لة بما في ذلك دخل الخدمات. الفعلي. يتم إثبات إيرادات الرسوم والعموالت األخرى عندما يتم تقديم الخدمات ذات الص 

تتعلق مصاريف األتعاب األخرى بشكل أساسي بأتعاب المعامالت والخدمات والتي يتم تحميلها كمصاريف عند استالم 
 الخدمات.

 
 تكاليف االقتراض

ليكون جاهًزا تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرةً باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل يحتاج إلى فترة زمنية جوهرية  
لالستخدام المقصود منه أو البيع كجزء من تكلفة األصل. يتم تسجيل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل 
الفترة التي تتكبد فيها. تتكون تكاليف االقتراض من األرباح والتكاليف األخرى التي تكبدتها المنشأة فيما يتعلق باقتراض 

 التمويل.
 

 الشركة مستأجر  -عقود التأجير التشغيلي 
يتم االعتراف بمدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى 

 فترة عقد اإليجار.
 

 االحتياطي النظامي
٪ من دخلها للسنة )بعد الزكاة 10تحويل وفقا لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يتعين على الشركة 

ً للنظام األساسي، يحق  وخصم الخسائر المرحلة( إلى االحتياطي النظامي. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. ووفقا
 ٪ من رأس مالها.30للشركة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل متى ما بل  إجمالي االحتياطي 
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 قياس القيمة العادلة
تقوم الشركة بقياس بع  األدوات المالية مثل المشتقات وأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة المركز 

 .25المالي. كما يتم االفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في إيضاح 

 

يمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين الق
المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في  

 إحدى الحاالت التالية: 
 

      وق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أوفي الس - 
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. -

 
يجب أن يكون بإمكان الشركة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات  

باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات على أو المطلوبات 
افتراض أن المشاركون في السوق يتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادية. إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي  

قتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع ا
 لذلك األصل، أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األمثل واألفضل. 

 
تستخدم الشركة طرق التقييم المالئمة للظروف والتي تم توفير معطيات كافية لها لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام 

 ات العالقة التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.المدخالت ذ
 

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل  
 المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل: الهرمي للقيمة العادلة، والمبين كما يلي، استناداً إلى أدنى مستوى من

 
 : األسعار المتداولة )غير المعد لة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.1المستوى  - 

 
والتي يمكن مالحظتها إما بصورة مباشرة  1: مدخالت بخالف األسعار المتداولة تقع ضمن المستوى 2المستوى  - 

)كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )كمستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق 
ر المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق التي يتم اعتبارها المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعا

على أنها أقل من نشطة، أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
 من البيانات السوقية. 

 
 ة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.: طرق تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهام3المستوى  - 

 
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها على أساس متكرر في القوائم المالية، تحدد الشركة ما إذا كانت التحويالت 

ت التي تعد قد حدثت بين مستويات التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )استنادًا إلى الحد األدنى من المدخال
 جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.

 
تقوم إدارة الشركة في تاريخ قائمة كل مركز مالي بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات الالزمة إلعادة قياسها  

المجموعة بالتحقق من المدخالت الهامة  أو إعادة تقييمها وفقًا للسياسة المحاسبية للشركة. وبالنسبة لهذا التحليل، تقوم
 المطبقة في التقييم األخير عن طريق تجميع المعلومات في عملية حساب التقييم للعقود والمستندات األخرى ذات الصلة. 

  
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات استناداً إلى طبيعة وخصائص ومخاطر 

 ودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو مبين أعاله.الموج
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 العمالت األجنبية 
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعودي وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث تلك 
المعامالت. ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة  
في تاريخ التقرير. تدرج جميع الفروق في قائمة الربح أو الخسارة. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت 

 ة خالل السنة. بالعمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسار

 
 التقارير القطاعية

يعتبر القطاع مكون مهم للشركة ويقوم بتقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة 
 اقتصادية معينة، والتي تتعرض لمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أخرى.

 
 موجودات عقارية أخرى

الشركة باقتناء بع  العقارات مقابل تسوية المشروعات المشتركة وأرصدة ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة و تقوم 
اإلجارة الموصوفة في الذمة. يتم اعتبار هذه العقارات كموجودات متاحة للبيع وتقيد مبدئيًا بصافي القيمة القابلة للتحقق 

ت المشتركة والقيمة العادلة الحالية للممتلكات ذات الصلة ناقًصا أي تكاليف ألرصدة الذمم المدينة المستحقة أو المشروعا
 بيع، أيهما أقل.

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة      د( 

 
ــتخدام األحكام والتقديرات واالفتراضــات التي تؤثر في تطبيق  ــات  إن إعداد هذه القوائم المالية قامت اإلدارة باس ــياس الس

المحاســــبية وعلى المبال  المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصــــروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 
التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر  

 وهرية التي قامت اإلدارة فيها باستخدام التقديرات واالفتراضات أو مارست فيها األحكام:الحق. وفيما يلي المجاالت الج
 

      االنخفاض في قيمة الموجودات المالية -1
  39ومعيار المحاسبة الدولي  9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة بموجب كل من المعيار الدولي للتقرير المالي   

الموجودات المالية، إصدار حكم، وخاصة تقدير مبل  وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات في جميع فئات 
وذلك عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. تعتمد هذه التقديرات على عدة  

 مختلفة من المخصصات.  عوامل حيث يمكن أن تؤدي التغييرات فيها إلى مستويات
 

إن عمليات حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالشركة هي مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من افتراضات    
أساسية تتعلق باختيار مدخالت متغيرة وأوجه الترابط بينها. إن عناصر نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تعتبر 

 تشتمل على ما يلي:  أحكام وتقديرات محاسبية
 

 التصنيف االئتماني الداخلي للشركة والذي يحدد احتمالية التعثر في السداد بدرجات فردية.  -
الضوابط المستخدمة من قبل الشركة بهدف تقييم إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وكذلك مخصصات   -

 ئر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والتقييم النوعي.الموجودات المالية التي يجب قياسها على أساس الخسا
 تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك المعادالت المختلفة واختيار المدخالت. -
تحديد مدى الترابط بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية وأثر حاالت احتمالية التعثر في السداد   -

سارة بافتراض التعثر في السداد مثل اسعار النفط وقيم الضمانات وتأثير احتمالية التعثر في السداد والتعرضات عند  والخ
 التعثر في السداد والخسارة بافتراض التعثر في السداد. 

 
الستنباط المدخالت اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل واحتماالت ترجيحها 

 االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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 االستمرارية. -2
ً لمبدأ االستمرارية حيث توصلت إلى قناعة   أجرت إدارة الشركة تقييًما لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا

الكافية لدى الشركة والتي تمكنها من االستمرار في العمل في المستقبل المنظور. كما أن اإلدارة ليست بوجود الموارد 
على علم بوجود أي حاالت عدم تـأكد هامة يمكن أن تثير شكوًكا هامة حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً 

 ية على أساس مبدأ االستمرارية.لمبدأ االستمرارية. وعليه، فقد تم إعداد القوائم المال
 

 25ج و  3راجع إيضاح  -قياس القيمة العادلة  -3
 16راجع إيضاح  -مكافأة نهاية الخدمة  -4

 
 النقد وما في حكمه   4

 
 م2017 م2018 

 23 25 نقد في الصندوق
 29,611 15,940 حسابات جارية –نقد لدى البنك 

 15,965 29,634 
    

"  BBBالبنك مودعة لدى أطراف لديهم تصنيفات ائتمانية لدرجة االستثمار، أي ذات درجة تصنيف "إن األرصدة لدى 
 أو أعلى من قبل ستاندرد آند بورز أو موديز.

 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 5

 
وحدة   120ة للبيع سابقاً( استثمارات في تمثل استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )استثمارات متاح

وحدة(، صندوق تطوير عقاري مقفل مدار من قبل شركة   120م: 2017في صندوق برج السرايا للتطوير العقاري )
 م: ال شيء(.2017االستثمار كابيتال واستثمار في الشركة السعودية لتسجيل العقود )

 
 المحققة لالستثمارات خالل السنتين كما يلي:كانت الحركة في التكلفة والخسارة غير 

 
 م2017  م2018 

    

 12,000  12,000 التكلفة في بداية ونهاية السنة 

 -  893 إضافات خالل السنة 
    

    أرباح /)خسائر( غير محققة:
 (1,012)  887 في بداية السنة 

 1,899  (1,296) التغير في القيمة العادلة، صافي 
    

 887  (409) نهاية السنةفي 
    

 12,887  12,484 صافي القيمة الدفترية 
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 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي  6
 

 م 2017  م 2018 
    

  263,522    113,466 إجمالي ذمم مديني عقود المرابحة
 ( 2,773)  ( 5,210) ناقصاً: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان 

  260,749    108,256 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي
    

 
 إن أعمار ذمم مديني عقود المرابحة المتأخرة وليست منخفضة القيمة هي كما يلي: 6.1

 
 

 أيام التأخير:
 

 م2017  م2018
1 – 30   804   42,073  

31 – 60   2,256   53,326  
61 –90   19,202   630  

   96,029     22,262  اإلجمالي
 

 31إن القيمة العادلة للضمانات، بناًء على آخر تقييمات مستقلة، مقابل ذمم مديني عقود المرابحة منخفضة القيمة كما في 
 مليون لاير سعودي(. 73.3م: 2017مليون لاير سعودي ) 6.6ديسمبر بلغت 

 ديسمبر: 31فيما يلي تفاصيل استحقاق ذمم مديني عقود المرابحة )اإلجمالي( كما في  6.2
 

 م2017  م2018  
 136,054  46,445  بحد أقصى سنة 

 126,674  63,429  أكثر من سنة إلى خمس سنوات
 794  3,592  أكثر من خمس سنوات

 263,522  113,466  اإلجمالي
 

يقسم الجدول التالي التعرضات االئتمانية لذمم مديني عقود المرابحة إلى فئات من الذمم المدينة لنسبة القيمة. يتم احتساب   6.3
ذمم مديني عقود المرابحة لنسبة القيمة بقسمة المبل  اإلجمالي للتمويل على القيمة العادلة للعقار المعني. إن المبل  

 عند احتساب هذه النسبة يستبعد أي مخصص لالنخفاض في القيمة.   اإلجمالي للتمويل المستخدم
 

 م2017  م2018 
    

  188,120    41,138  ٪ 50أقل من 
51-70٪  57,512    75,402  
71-85٪  14,816    -    

 263,522  113,466 إجمالي التعرض
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 
 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودية( )بآالف الرياالت 
 

28 

 ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي  7
 

 م2017  م2018 
    

  3,609,120     3,948,092 إجمالي عقود اإلجارة المستحقة
 (818,541)   (962,803) يخصم: العائد غير المكتسب

  2,985,289   2,790,579  
 (46,158)   (82,467) ناقصاً: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

 2,744,421  2,902,822 عقود إجارة مستحقة، صافي 
    

 إن أعمار ذمم مديني عقود اإلجارة المتأخرة وليست منخفضة القيمة هي كما يلي: 7.1
 

 
 أيام التأخير:

 
 م2017  م2018

     
1 – 30   214,288   72,466  

31 – 60   122,242   51,523  
61 –90   119,936    128,697  

  252,686    456,466  اإلجمالي
 

 31القيمة العادلة للضمانات، بناًء على آخر تقييمات مستقلة، مقابل ذمم مديني عقود اإلجارة منخفضة القيمة كما في إن 
مليون لاير سعودي(. 353.63م: 2017مليون لاير سعودي ) 179.4ديسمبر بلغت   

 
 ديسمبر: 31فيما يلي تفاصيل استحقاق ذمم مديني عقود اإلجارة كما في  7.2

 
  م 2018 

بحد أقصى 
 سنة

أكثر من سنة  
إلى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 اإلجمالي سنوات

 

     
 3,948,092 887,930 2,048,796 1,011,366 ذمم مديني عقود إجارة

  (962,803) (247,237) (481,066) (234,500) عائد غير مكتسب
776,867 1,567,730 640,693 2,985,289 

  (82,467)    االنخفاض في قيمة خسائر االئتمانمخصص 
   2,902,822 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 
 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودية( )بآالف الرياالت 
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 ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي )يتبع(       7
 

  م 2017 

بحد أقصى  
 سنة

أكثر من سنة 
إلى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 اإلجمالي سنوات

 

     
 3,609,120 743,269 1,918,528 947,323 ذمم مديني عقود إجارة

 (818,541) (192,880) (418,999) (206,662) عائد غير مكتسب

 740,661 1,499,529 550,389 2,790,579 
  (46,158)    مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

   2,744,721 
 

الذمم المدينة لنسبة القيمة. يتم احتساب يقسم الجدول التالي التعرضات االئتمانية لذمم مديني عقود اإلجارة إلى فئات من 7.3    
ذمم مديني عقود اإلجارة لنسبة القيمة بقسمة المبل  اإلجمالي للتمويل على القيمة العادلة للعقار المعني. إن المبل  اإلجمالي 

 للتمويل المستخدم عند احتساب هذه النسبة يستبعد العائد غير المكتسب وأي مخصص لالنخفاض في القيمة.
 

 م2017 م2018 
   

  968,424  718,758 ٪ 50أقل من 
51-70٪ 1,283,993 950,288  
71-85٪ 579,509  780,163 
86-100٪ 403,028 91,704  

 2,790,579 2,985,289 إجمالي التعرض
 

   ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي 8
 

 م2017 م2018 
   

  187,232   131,864 اإلجارة الموصوفة في الذمة إجمالي ذمم مديني عقود 
 (69,269) (51,973) يخصم: العائد غير المكتسب

 79,891   117,963  
 (1,267) (229) ناقصاً: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

 116,696 79,662 ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 
 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودية( )بآالف الرياالت 
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 عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي )يتبع( ذمم مديني       8
 

ديسمبر هي كما  31إن أعمار ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة المتأخرة وليست منخفضة القيمة كما في  8.1
 يلي:

 
 أيام التأخير:

 
 م2017 م2018

1 – 30   -   2,027   
31 – 60   2,583    1,017  
61 –90    -  720  

  3,764   2,583  اإلجمالي
 

إن القيمة العادلة للضمانات، بناًء على آخر تقييمات مستقلة، مقابل ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة  
م: ال ينطبق(.2017مليون لاير سعودي ) 1.8ديسمبر بلغت  31نخفضة القيمة كما في م  

 

 ديسمبر: 31اإلجارة الموصوفة في الذمة كما في فيما يلي تفاصيل استحقاق ذمم مديني عقود  8.2
 

  م2018 

بحد أقصى 
 سنة

أكثر من سنة  
خمس إلى 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 اإلجمالي سنوات

 

     
 131,864 75,476 43,780 12,608 ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة 

 (51,973) (26,784) (19,515) (5,674) عائد غير مكتسب

 6,934 24,265 48,692 79,891   
  (229)    مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

   79,662 
 

  م2017 

بحد أقصى  
 سنة

أكثر من سنة 
إلى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 اإلجمالي سنوات

 

     
 187,232 103,809 64,528 18,895 ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة 

  (69,269) (36,229) (25,330) (7,710) عائد غير مكتسب
11,185 39,198 67,580 117,963  

  (1,267)    مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان
   116,696 

 

الذمة إلى فئات من الذمم المدينة لنسبة يقسم الجدول التالي التعرضات االئتمانية لذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في  8.3      
القيمة. يتم احتساب ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة لنسبة القيمة بقسمة المبل  اإلجمالي للتمويل على القيمة 

سب وأي العادلة للعقار المعني. إن المبل  اإلجمالي للتمويل المستخدم عند احتساب هذه النسبة يستبعد العائد غير المكت
 مخصص لالنخفاض في القيمة.

 

 م2017 م2018 
   

  27,845   1,545  ٪ 50أقل من 
51-70٪  19,938   50,877  
71-85٪  33,649   39,241  
86-100٪ 24,759      -    

 117,963 79,891 إجمالي التعرض
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 
 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودية( )بآالف الرياالت 
 

31 

 المدفوعات المقدمة والموجودات األخرى 8
 

 م2017 م2018 
   

 88,237 84,951 (9.1موجودات عقارية أخرى )إيضاح 
 8,540 4,784 مبال  مستحقة من مشروعات مشتركة 

 1,295  965  أرباح مستحقة عن المشتقات
 669  3,619  إيجار مدفوع مقدًما

 - 4,613 ضريبة القيمة المضافة مدينة 
 4,477 8,053 أخرى 

 106,985 103,218 

   
(. تم التسوية العينية لجميع الموجودات األساسية للمشروعات المشتركة 10تم تصفية مشروع مشترك خالل السنة )إيضاح   9.1

المعنية بين الشركاء بالمشروعات المشتركة بحسب حصة كل منهم. تعتبر الشركة هذه الموجودات على أنها متاحة للبيع 
 تلكات ذات العالقة ناقًصا أي تكاليف بيع، أيهما أقل. وتقيد مبدئيًا بالتكلفة والقيمة العادلة للمم

 
   االستثمارات في مشروعات مشتركة 10

 
٪ مع ترتيبات مشتركة مختلفة. تم هيكلة الترتيبات المشتركة 90٪ إلى  40للشركة سيطرة مشتركة وحصة ملكية تتراوح بين  

كمنشأة منفصلة ولدى الشركة حصة ملكية متبقية في صافي موجوداتها. وبناًء على ذلك، قامت الشركة بتصنيف حصة 
طريقة حقوق الملكية. ال تقوم الشركة بتوحيد نتائج المشروعات المشتركة ملكيتها كمشروع مشترك، والتي يتم المحاسبة عنها ب 

 حيث أنها تتقاسم السيطرة والتمثيل المتساوي لمجلس اإلدارة مع الشركاء األعضاء في المشروعات المشتركة. 
 

ام بنظام التمويل العقاري. م وذلك لاللتز 2014نوفمبر    7لم تقم الشركة باستثمارات جديدة زيادة عن االلتزامات األصلية بعد  
سيتم االحتفاظ بالمحفظة الحالية باسم الشركة حتى تاريخ استحقاقها كما سيتم قيد المصروفات المتعلقة بالتزامات في العمليات 

 المستمرة في سجالت الشركة.
 

ً للترتيبات التي بموجبها تم تأسيس المشروعات المشتركة، وافقت الشركة والشركاء األعضا ء في المشروعات  وفقا
 المشتركة على القيام بمساهمة إضافية لملكيتها لمقابلة أي خسائر، إذا لزم األمر.
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة 
مساهمة سعودية مقفلة(

 
ضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 

إي
 

للسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2018
 م 

ت السعودية( 
ف الرياال

)بآال
 

 

32
 

10
 

االستثمارات في مشروعات مشتركة 
)يتبع( 

 
 

(أ
 

ت المشتركة على النحو التالي:
ت في المشروعا

ت حركة االستثمارا
كان

 

2018
 م

الموقع
 

نسبة الملكية ٪ 
  

صيد 
الر

االفتتاحي
 

 
ضافات

اإل
 

 

صة في 
الح

صافي الربح/ 
)الخسارة(

 
 

توزيعات
 

 
صيد 

الر
الختامي

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

أ( دار وإعمار 
– 

العليا 
 

العليا 
– 

الخبر
 

50
 

 
11,218

  
 

- 
 

- 
 

(
11,218

) 
 

- 
ب( دار وإعمار 

– 
رحبه

 
الرحبه 

– 
الخبر 

 
90

 
 

9,280
  

 
- 

 
  (

240
 )

 
 

(
3,990

) 
 

5,050
  

 
ج( عبدالعزيز القاسم، الملقا 

3 
الملقا 

– 
ض 

الريا
 

40
 

 
9,032
  

 
  

1,235
  

 
 

- 
 

(
7,395

) 
 

2,872
  

 
 

 
 

 
29,530

  
 

 
1,235
  

 
(

240
 )

 
 

(
22,603

) 
 

7,922
  

 
 

2017
م 

 
الموقع

 
نسبة 

الملكية 
٪ 

 
صيد  

الر
االفتتاحي

 
 

ت
ضافا

اإل
 

 

صة في  
الح

صافي الربح/  
)الخسارة(

 
 

ت
توزيعا

 
 

صيد  
الر

الختامي
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

أ( دار وإع
مار 

– 
العليا 

 
العليا 

– 
الخبر

 
50

 
 

 
39,725
  

 
5,072
  

 
 

4,609
  

 
 (

38,188
) 

 
 

11,218
  

ب( دار وإعمار 
– 

رحبه
 

الرحبه 
– 

الخبر 
 

90
 

 
 

17,488
  

 
- 

 
 

650
  

 
 (

8,858
) 

 
 

9,280
  

ج( عبدالعزيز القاسم، الملقا 
3 

الملقا 
– 

ض 
الريا

 
40

 
 

 
27,482
  

 
 

718
  

 
 

3,135
  

 
 (

22,303
) 

 
 

9,032
  

د( ثراء لالستثمار العقاري
 

المروج 
– 

الخبر
 

50
 

 
 

8,595
  

 
 

46,440
  

 
- 

 
(

55,035
 )

 
 

 - 
 

ت األولى
هـ( المشروعا

 
حي الياسمين 

- 
ض

الريا
 

60
 

 
 

14,125
  

 
- 

 
 

517
  

 
 (

14,642
) 

 
- 

و( كيان السعودية 
– 

3 
س 

النور
– 

الخبر
 

60
 

 
 

5,409
  

 
- 

 
- 

 
 (

5,409
) 

 
- 

 
 

 
 

 
112,824

  
 

52,230
  

 
8,911
  

 
(

144,435
) 

 
29,530
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة 
مساهمة سعودية مقفلة(

 
ضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 

إي
 

للسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2018
 م 

ت السعودية( 
ف الرياال

)بآال
 

 

33
 

10
 

االستثمارات في مشروعات مشتركة )يتبع( 
 

 
 (ب

ت الشركة بالمحاس
قام

ت المشتركة، بناءً 
بة عن المشروعا

  
س فترة التقرير للشركة، باستخدام 

ت المشتركة لنف
ت المشتركة. يتم إعداد القوائم المالية للمشروعا

ت متاحة للمشروعا
على آخر حسابا

ت المشتركة للشركة: 
ت القائمة في المشروعا

صة لالستثمارا
ت المالية الملخ

ض الجدول أدناه المعلوما
ت محاسبية متوافقة. ويعر

سياسا
 

 
 

31
 

ديسمبر 
2018

 م
 

للسنة المنتهية في 
31
 

ديسمبر 
2018

 م

  
نسبة الملكية  

الفعلية للشركة
 

الموجودات
 

المتداولة
 

الموجودات غير 
المتداولة

 
المطلوبات 

المتداولة
 

المطلوبات غير 
المتداولة

 
حقوق الملكية 
  

 
اإليرادات 

 

 
صافي 

الربح/)الخسارة(
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
أ( دار وإعمار 

– 
رحبه 

 
90

٪ 
5,731

 
- 

- 
- 

5,611
 

 
4,100

 
(

266
) 

ب( عبدالعزيز القاسم، الملقا 
3 

40
٪ 

7,179
 

- 
- 

- 
7,179

 
 

15,400
 

- 
  

12,910
 

- 
- 

- 
12,790

 
 

19,500
 

(
266

) 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
31

 
ديسمبر 

2017
 م

 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2017

 م

  
نسبة الملكية 

الفعلية 
للشركة 

 
ت

الموجودا
 

المتداولة 
 

ت 
الموجودا

غير 
المتداولة 

 
ت 

المطلوبا
المتداولة 

 
ت غير 

المطلوبا
المتداولة 

 
حقوق الملكية 
 

 
 

ت
اإليرادا

 

 
صافي  

الربح/)الخسارة( 
 

 
 

 
 

أ( دار وإعمار 
– 

العليا 
 

50
٪ 

22,436
  

- 
- 

- 
22,436
  

 
 

58,237
  

 
9,218

  
ب( دار وإعمار 

– 
رحبه

 
90

٪ 
10,311

  
- 

- 
- 

10,311
  

 
 

14,256
  

722
  

ج( عبدالعزيز القاسم، الملقا 
3 

40
٪ 

22,580
  

- 
- 

- 
22,580
  

 
 

60,505
  

7,839
  

  
55,327

 
- 

- 
- 

55,327
 

 
132,998

 
17,779
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة 
مساهمة سعودية مقفلة(

 
ضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 

إي
 

للسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2018
 م 

ت السعودية( 
ف الرياال

)بآال
 

 

34
 

11
 

صافي 
الممتلكات والمعدات، 

 
 

2018
 م

  
ضي

أرا
 

تحسينات المباني 
المستأجرة

 
معدات 

مكتبية 
 

أثاث 
 

وتجهيزات
 

معدات 
 

تقنية
 

المعلومات
 

أعمال
 

تحت
 

التنفيذ
**

 
اإلجمالي 

 
 

 
التكلفة: 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
صيد في بداية السنة 

الر
 

18,655
 

3,664
  

723
  

2,486
  

 
18,574

  
 

7,074
  

 
51,176
  

  
ت  

ضافا
إ

 
-

   
 

495
  

20
  

72
  

 
551

  
 

2,944
  

 
4,082

  
  

ب 
شط

 
- 

(
776

) 
- 

(
690

) 
 (

325
) 

- 
 (

1,791
) 

صيد في نهاية السنة 
الر

 
18,655

  
3,382

 
743

 
1,868

 
18,800

 
10,018

 
53,467

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

االستهالك المتراكم:
 

 
 

 
 

 
 

 
  

صيد في بداية السنة 
الر

 
-

   
 

2,247
  

494
  

2,069
  

 
14,562

  
-

   
 

19,372
 

  
المحمل للسنة 

 
-

   
 

386
  

68
  

137
  

 
1,664
  

-
   

 
2,255

 
  

ب
س مستحق الشط

عك
 

- 
(

398
) 

- 
(

347
) 

(
257

) 
- 

(
1,003

) 
صيد في 

الر
نهاية السنة 

 
- 

2,235
 

562
 

1,859
 

15,969
 

-
   

 
20,624

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ض في القيمة*

خسارة االنخفا
 

5,005
 

- 
- 

- 
- 

- 
5,005

 
 

 
 

 
 

 
 

 

صافي القيمة الدفترية: في 
31
 

ديسمبر 
2018

 م
13,650

 
1,148

 
181

 
10

 
2,831

 
10,018

 
27,838

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ت خسائر 
ت الشركة خالل السنة بإثبا

* قام
ضي بمبل  

ض في قيمة أرا
انخفا

2.1
 

لاير سعودي )السنة المنتهية في 
مليون 

31
 

ديسمبر 
2017

م: 
2.9
 

لاير سعودي( وذلك بالفرق 
مليون 

بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية.
 

 
ت التنفيذ بشكل رئيسي كما في 

** تمثل األعمال تح
31
 

ديسمبر 
2018

م المبل  المدفوع مقابل تطوير أ
ت.

نظمة تقنية المعلوما
 

 
ت نظرا النتقال الشركة إلى مركز رئيسي جديد.

ت والمعدا
ب الممتلكا

تم شط
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة 
مساهمة سعودية مقفلة(

 
ضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 

إي
 

للسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2018
 م 

ت السعودية( 
ف الرياال

)بآال
 

 

35
 

11
 

صافي )يتبع( 
الممتلكات والمعدات، 

 
 

2017
 م

  
ضي

أرا
 

تحسينات المباني 
المستأجرة

 
معدات 

مكتبية 
 

أثاث 
 

وتجهيزات
 

معدات 
 

تقنية
 

المعلومات
 

أعمال
 

تحت
 

التنفيذ
**

 
اإلجمالي 

 
 

 
التكلفة: 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
صيد في بداية السنة 

الر
 

18,655
 

3,664
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2,450
 

17,195
 

3,893
 

46,500
 

  
ت  

ضافا
إ

 
-

   
 

- 
80

 
36

 
1,379

 
3,181

 
4,676
  

صيد في نهاية السنة 
الر

 
18,655
  

3,664
 

723
 

2,486
 

18,574
 

7,074
 

51,176
  

 
 

 
 

 
 

 
 

االستهالك المتراكم:
 

 
 

 
 

 
 

 
  

صيد في بداية السنة 
الر

 
-

   
 

1,886
 

 
424
  

 
1,941
  

 
13,067
  

-
   

 
17,318

 
  

المحمل للسنة 
 

-
   

 
361

 
 

70
  

 
128
  

 
1,495
  

-
   

 
2,054

 

صيد في نهاية السنة 
الر

 
- 

2,247
 

494
 

2,069
 

14,562
 

-
   

 
19,372

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ض في القيمة 

خسارة االنخفا
 

2,905
 

- 
- 

- 
- 

- 
2,905

 
 

 
 

 
 

 
 

 

صافي القيمة الدفترية: في 
31
 

ديسمبر 
2017

 م
15,750

 
1,417

 
229

 
417

 
4,012

 
7,074

 
28,899

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ت التنفيذ بشكل رئيسي كما في 
** تمثل األعمال تح

31
 

ديسمبر 
2017

ت.
م المبل  المدفوع مقابل تطوير أنظمة تقنية المعلوما
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 
 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

36 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى   12
 

 م2017  م2018 
    

 28,073  21,163 (12.1تمويل مقدم لعمالء )إيضاح 
 13,705  10,205 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 7,932  6,330 مصروفات مستحقة
 7,820  8,857 (2-12مبل  مستلم من عمالء عقود المرابحة واإلجارة )إيضاح 

 -  26,278 مستحق لوزارة اإلسكان
 10,782  19,253 (3-12أخرى )إيضاح 

 92,086  68,312 
 

العميل على ترتيب التمويل، ولكن ال يتم صرف المبل  بسبب التأخير ينشأ التمويل المقدم للعمالء عندما يتم االتفاق مع   12-1
 العادي في نقل الممتلكات.

 
 يمثل هذا بشكل رئيسي المقدم المستلم من العمالء، والذي ال يتم دفعه إلى بائع العقار. 12-2

 
مليون   8.3م:  2017مليون لاير سعودي )  14.68بمبل     ويشمل هذا المبل  المتعلق بغرامات التأخير المستحقة على العمالء    12-3

لاير سعودي(. وفقاً الستشاري الشريعة، تثبت مصروفات الدفع المتأخر المحصلة كمطلوبات أخرى في قائمة المركز 
 المالي وتدفع كعمل خيري.

 
 المشتقات   13

 
مليون لاير سعودي  100م، احتفظت الشركة بمقايضات معدالت األرباح بقيمة إسمية قدرها 2018ديسمبر  31ي كما ف

مليون لاير سعودي( للتحوط من تعرضها لمخاطر أسعار العموالت المتعلقة بالتمويل والتأجير طويل  200م: 2017)
 مشتقة المسجلة كموجودات ومطلوبات:األجل. يعرض الجدول التالي القيمة العادلة لألدوات المالية ال

 

 

 القيمة
 العادلة

 اإليجابية
 لمقايضات

 األرباح  معدالت

 
 القيمة

 السلبية العادلة
 لمقايضات

 األرباح  معدالت

 

احتياطي تحوط 
 تدفق نقدي

      
 1,087  -  1,087 م2018

 

 380  (666)  1,046 م2017
 

 الزكاة وضريبة الدخل  14
 

 للسنةالمحملة  أ(
 م2017  م2018 
    

 2,717   2,481  الزكاة الحالية )إيضاح )ب((
 724   511  ضريبة الدخل الحالية )إيضاح )ج((

    
 2,992  3,441 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 
 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

37 

 الزكاة وضريبة الدخل )يتبع( 14
 

 الزكاة ب(
 

 فيما يلي عناصر وعاء الزكاة للشركة:
 م2017  م2018 

 903,000   906,000 حقوق الملكية 
 2,072,175   1,994,132  قروض بنكية

 57,791   63,107  مخصصات افتتاحية وتسويات
 (16,716)  (33,086)  القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

 ( 3,201,594)  ( 3,186,568) صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي

 ( 185,344)  ( 256,414) صافي الموجودات المعدلة للشركة 

  112,289    99,130 صافي الربح المعدل للسنة 

  112,289    99,130 وعاء الزكاة )صافي الموجودات المعدلة أو صافي الربح، أيهما أعلى(
 

للمخصصات اإلضافية والفروقات في معدالت تنشأ الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة 
 االستهالك عند حساب الربح الخاضع للزكاة.

 
ديسمبر والعائد إلى المساهمين السعوديين والخليجيين   31تم احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للسنة المنتهية في  

 كما يلي:
 م2017  م2018 

٪ و 97.4م: 2018السعوديين والخليجيين )وعاء الزكاة العائد إلى المساهمين 
  108,683    96,577 ٪(96.8م: 2017

    
 2,717  2,414 ٪2.5الزكاة بواقع 

 

 ديسمبر كما يلي: 31كانت حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في 
 
 م2018 

 
 م2017

 3,163   2,937 يناير 1كما في 
 2,717   2,481 المحمل للسنة 

 -  33,474 د(  14إضافي )إيضاح مخصص 
 (2,943)  (2,745) المدفوع خالل السنة 

 2,937  36,147 ديسمبر 31كما في 
 

 ضريبة الدخل ج(
 

 ديسمبر على أساس صافي الربح المعدل كما يلي: 31تم احتساب ضريبة الدخل المحملة للسنة المنتهية في 
 م2017  م2018 

 112,289  99,130 صافي الربح المعدل  
٪ و  2.6م: 2018صافي الربح المعدل العائد إلى المساهمين غير السعوديين )

 3,618  2,554 ٪(3.22م: 2017
 724  511 ٪20ضريبة الدخل المستحقة بواقع 

 
  ديسمبر كما يلي: 31كانت حركة مخصص ضريبة الدخل للسنة المنتهية في 

 
 م2017  م2018 

 840   785  يناير 1كما في 
 724   511  المحمل للسنة 

 (779)  (653)  المدفوع خالل السنة 
 785  643 ديسمبر 31كما في 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 
 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

38 

 الزكاة وضريبة الدخل )يتبع( 14
 

 موقف الربط الزكوي والضريبي د(
 

ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( للسنوات المنتهية في 
 م. 2017م حتى 2007

 
م وطالبت بزكاة إضافية وفرق 2012م إلى 2007أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطا ضريبية للسنوات من 

لاير سعودي باإلضافة إلى غرامة تأخير. وقد نتجت الفروقات أساسا من عدم خصم   83,906,621ضريبة دخل بمبل  
اإلجارة والمرابحة واالستثمار في مشاريع مشتركة والخسائر المتراكمة والمكافآت. تم إحالة القضية إلى لجنة  

 االعتراضات العليا.
 

م وطالبت بزكاة إضافية وفروقات 2016إلى  م2013أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا ضريبيا للسنوات من 
لاير سعودي باإلضافة إلى غرامة تأخير. وقد نتجت الفروقات أساسا من عدم خصم   151,350,841ضريبة دخل بمبل  

 اإلجارة والمرابحة واالستثمار في مشاريع مشتركة وقروض. ال تزال القضية منظورة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل. 
 

م، لم تأخذ الشركة بعين االعتبار عدم السماح بخصم صافي االستثمار 2018م و  2017اب التزام الزكاة للسنتين  عند احتس
في عقود التأجير التمويلي. وإذا أخذت الشركة بعين االعتبار عدم السماح بالخصم أعاله، فإن التزام الزكاة سيكون أعلى 

 ودي على التوالي.مليون لاير سع48 مليون لاير سعودي و  55بمقدار 
 

ترى الشركة بأنه من غير المحتمل أن يتم تأييد الموقف السابق للهيئة بسبب أن مسألة خصم صافي االستثمار في عقود 
التأجير التمويلي له آثار واسعة على أعمال التأجير وأعمال الرهن التجاري وأي أعمال أخرى ذات صلة بالتمويل حيث 

الذمم المدينة. واستناداً إلى النقاش الجاري مع الجهات التنظيمية مؤخراً، سجلت الشركة   أن الموجودات الرئيسية تمثل
 مليون لاير سعودي كأفضل تقدير لها. 33.5مخصص زكاة إضافية بمبل  

 
 القروض البنكية    15

 
.  الشرعية الرقابة هيئةبموجب قروض إسالمية معتمدة من قبل محلية تجارية يمثل هذا البند أموال مقترضة من بنوك 
سنوات سايبور+ وبتواريخ استحقاق   3شهور إلى    3تتراوح من    أرباح  لمعدالتتحمل هذه التسهيالت تكاليف اقتراض وفقًا  

سنوات. إن هذه التسهيالت مضمونة من خالل التنازل عن المتحصل من األقساط المستحقة القب .   5تتراوح من شهر إلى  
تمويل، يتعين على الشركة االلتزام ببع  التعهدات المالية وغير المالية. فيما يلي تحلياًل للقروض وبموجب شروط اتفاقية ال

 ديسمبر: 31بنكية حسب تاريخ االستحقاق كما في 
 

 م2017  م2018 
  861,375   809,736 الجزء المتداول  

  1,210,800   1,184,396  الجزء غير المتداول  
 1,994,132    2,072,175  

 
    

 ديسمبر كما يلي: 31كانت حركة القروض البنكية للسنة المنتهية في  15.1
 

 م2017  م2018 
  2,102,270    2,072,175  الرصيد في بداية السنة 
  817,500    1,086,100  القروض خالل السنة 

 (846,331)   (1,164,513) مدفوعات المبل  األصلي خالل السنة
  91,755    88,087  المستحق خالل السنة  الفوائد

 (93,019)   (87,717)  خالل السنة  الفوائدمدفوعات 
 2,072,175  1,994,132 الرصيد في نهاية السنة
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 
 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

39 

 منافع الموظفين  16
 

 المالي والربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. يلخص الجدول التالي مكونات منافع الموظفين المثبتة في قوائم المركز 
 

 ديسمبر: 31المبالغ المسجلة في قائمة المركز المالي كما في  أ(
 

 م2017  م2018 
    

 12,909  13,618 القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة
    

 مصروفات المنافع )المسجلة في قائمة الربح أو الخسارة(: ب( 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2017  م2018 
    

   4,123   2,082 تكلفة الخدمة الحالية 
   386   413 تكلفة فوائد

 4,509  2,495 مصروفات المنافع  
 

 الحركة في القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة: ج(
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2017  م2018 

 الحالية لمطلوبات المنافع المحددة في بداية السنة القيمة 
 

12,909  
 

8,834 
    التكلفة المسجلة في قائمة الربح أو الخسارة:

  4,123   2,082  تكلفة الخدمة الحالية 
 386   413  تكلفة التمويل

 2,495  4,509 
المحددة المثبتة في قائمة األرباح/)الخسائر( اإلكتوارية الناتجة عن خطة المنافع 

 (268)  929 الدخل الشامل اآلخر 
 ( 166)  ( 2,715) منافع مدفوعة

 12,909  13,618 القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة في نهاية السنة
 

 االفتراضات االكتوارية االساسية: د(
 م2017  م2018 

 
 ٪3.1  ٪4.6 معدل الخصم 

 ٪3.1  ٪4.6 الرواتب معدل الزيادة في 
 

 تحليل الحساسية هـ(
 
إن معقولية التغيرات الممكنة في تاريخ التقرير لواحدة من االفتراضات االكتوارية ذات العالقة مع افتراض بقاء 

 االفتراضات األخرى ثابتة قد تؤثر على مطلوبات المنافع المحددة بالمبال  التالية المبينة أدناه:
 

 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 
 نقص زيادة نقص زيادة  

     
 644 (595) 731 (675) ٪(0.5معدل الخصم )حركة بنسبة 

 (618) 662 (699) 750 ٪(0.5معدل النمو المستقبلي في الرواتب )حركة بنسبة 
 

ومع أن التحليل ال يأخذ باالعتبار التوزيع الكامل للتدفقات النقدية المتوقعة وفقًا للخطة، إال أنه يوفر تقديًرا تقريبيًا لحساسية 
 االفتراضات الظاهرة.  
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع( 
 م 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

40 

 رأس المال 17
 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 906م، يبل  رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 2018ديسمبر  31كما في 
مليون سهم( بقيمة أسمية  90.3م: 2017ديسمبر  31مليون سهم ) 90.6مليون لاير سعودي( مقسم إلى  903م: 2017
 لاير سعودي للسهم.   10قدرها 

 
سهما بالقيمة االسمية  300,000م، أصدرت الشركة 2018مايو  7ي العام الذي عقد في وفقاً للموافقة باالجتماع السنو

 لموظفيها كمكافأة أداء. 
 

 االحتياطي النظامي  18
 

٪ من صافي الدخل السنوي إلى االحتياطي النظامي 10وفقاً للنظام األساس للشركة ونظام الشركات السعودي، يتم تحويل  
٪ من رأسمال الشركة. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين. قامت الشركة 30االحتياطي حتى يبل  هذا 

 مليون لاير سعودي( إلى االحتياطي النظامي. 10.3م: 2017مليون لاير سعودي ) 9.8خالل السنة بتحويل 
 

 توزيعات األرباح  19
  

مليون لاير سعودي )للسنة   67.7خالل السنة الحالية، قام المساهمون باعتماد وإعالن ودفع توزيعات أرباح بقيمة 
 مليون لاير سعودي(.  67.5م: 2017ديسمبر  31المنتهية في 

 
 ربحية السهم     20

 

 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة ربح السنة على المتوسط  
 م2017  م2018 

    

  103,520    97,613 ربح السنة )بآالف الرياالت السعودية(

  90,188    90,496 المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية )باآلالف(

  1.14   1.08 الربح األساسي والمخفف للسهم )بالريال السعودي(
 

 المصروفات العمومية واإلدارية    21
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2017  م2018 
    

  49,863    49,184 رواتب وتكاليف متعلقة بالموظفين
  2,899    3,241 إيجار

  2,043    3,134 أتعاب مهنية
  3,424    2,461 أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة 

  2,082    2,259 المعلوماتمصروفات تقنية 
  879    1,122 مصروفات سفر

  798    756 اتصاالت
  552    687 مصروفات صيانة

  2,506    3,958 أخرى 
 66,802  65,046 

 مصروفات البيع والتسويق  22
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2017  م2018 
    

 3,021  3,200 مصروفات تسويق
 3,051  2,545 تأمين

 2,883  2,463 تكلفة االستعانة بمصادر خارجية
 8,208  8,955 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  23
 

تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من المساهمين وشركاتهم الشقيقة والتابعة وبع  موظفي اإلدارة العليا. تتعامل 
 االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين.الشركة خالل السياق 

 

باإلضافة للمعامالت مع الطرف ذو العالقة واألرصدة التي تم اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية، فإن أهم المعامالت 
 يلي:واألرصدة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة هي كما 

 مبلغ المعامالت اسم الطرف ذو العالقة وطبيعة العالقة طبيعة المعامالت

 م2017  م2018  
  27,164   23,529 البنك السعودي لالستثمار )مساهم( تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء

 مصروفات إيجار
شركة أوريكس السعودية للتأجير 

  1,632   1,592 التمويلي )شركة شقيقة(

 مصروفات أمن وأخرى
شركة أوريكس السعودية للتأجير 

  188   210 التمويلي )شركة شقيقة(
  500   268 االستثمار كابيتال )شركة شقيقة( أتعاب ترتيب

تكاليف مقايضات معدالت أرباح )أرباح( 
  55 ( 157) البنك السعودي لالستثمار )مساهم( مستلمة/ مدفوعة
 9,557 13,390 اإلدارة العليا*موظفي  رواتب ومزايا

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 
 ومصروفات أخرى                  

 3,424 2,461 أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 *تمثل اإلدارة العليا الرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرةً.

 األرصدة العالقة طبيعة األرصدة وأسماء األطراف ذات العالقة
 م2017 م2018  

    أرصدة لدى البنوك:
  25,408   7,809 مساهم البنك السعودي لالستثمار

    مستحق من أطراف ذات عالقة:
 - 3,009 مشروع مشترك ثراء لالستثمار العقاري
 1,507 1,775 شركة شقيقة االستثمار كابيتال
  7,033  - مشروع مشترك العليا –دار وإعمار 

    بنكية:قروض 
  596,117   441,740 مساهم البنك السعودي لالستثمار

    القيمة االسمية لمقايضات معدالت األرباح:
  50,000  50,000 مساهم البنك السعودي لالستثمار

    التمويل والسلف:
  3,241   4,005 اإلدارة العليا موظفي اإلدارة العليا
    استثمار متاح للبيع:

  12,887 - شركة شقيقة صندوق برج السرايا للتطوير العقاري
    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 -   11,591 شركة شقيقة صندوق برج السرايا للتطوير العقاري
    ذمم مدينة أخرى:

 1 305 شركة تابعة شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري
 - 3,281 مساهمون مدينة مقابل طرح عام أوليذمم 

    إيجار مدفوع مقدًما:
  398  398 شركة شقيقة شركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومصروفات أخرى 
    مستحقة

 2,776 1,276 أعضاء مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة 
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 المخاطر الماليةإدارة  24
 
يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن المنهجية الكاملة إلدارة المخاطر واعتماد استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر. قام  

 المجلس بتعيين مجلس لجنة إدارة المخاطر يتولى مسؤولية مراقبة عملية المخاطر الكاملة داخل الشركة.
 

املة عن وضع استراتيجية المخاطر وتنفيذ المبادئ وأطر العمل والسياسات لدى لجنة إدارة المخاطر المسؤولية الك
 والضوابط.

 
إن لجنة إدارة المخاطر مسؤولة عن إدارة قرارات المخاطر ومراقبة مستويات المخاطر ورفع التقارير األسبوعية 

 لمجلس لجنة إدارة المخاطر.
 

 مخاطر االئتمان (1

لمخاطر االئتمان والتي هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد تقوم الشركة بإدارة تعرضها  
الطرف اآلخر لخسارة مالية. تنشأ التعرضات االئتمانية بشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها ذمم مديني 

 عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة. 
 

ييم مدى احتمالية تعثر األطراف األخرى في السداد باستخدام آلية تصنيف داخلية. يتم ذلك للشركات تقوم الشركة بتق
 واألفراد من ذوي الدخل المرتفع فقط.

 
تسعى الشركة للسيطرة على مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراقبتها للتعرض لالئتمان، ووضع حدود للمعامالت مع 

قييم المستمر للمالءة االئتمانية لهذه األطراف. لقد تم تصميم سياسات إدارة المخاطر األطراف األخرى المحددة، والت
الخاصة بالشركة من أجل تحديد ووضع قيود مناسبة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالقيود. ويتم مراقبة 

 التعرضات الفعلية للقيود بانتظام. 
 

د من العمالء في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع تنشأ تركيزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عد
مات االقتصادية مما يؤدي إلى تأثر مقدرة هؤالء العمالء على الوفاء بالتزاماتهم  الجغرافي، أو لمن يكون لديهم نفس الس ِ

ركيزات مخاطر االئتمان التعاقدية بشكل متشابه بفعل التغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. تشير ت
 إلى الحساسية النسبية 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 

 معينة. مجموعة من العمالء في أماكن أو أنشطة
 

تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات التي تحصل عليها وذلك خالل مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر 
االنخفاض في القيمة. تقوم الشركة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية، وذلك لعكس التغيرات 

 في منتجات السوق وأفضل الممارسات.
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 24
 

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان. كان التعرض لمخاطر االئتمان 
 بتاريخ التقرير بسبب:

 م2017  م2018 
 29,611   15,940  النقد وما في حكمه

 260,749   108,256  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي
  2,744,421   2,902,822 عقود إجارة مستحقة، صافي 

  116,696    79,662  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 
 8,540   4,784  مبال  مستحقة من مشروعات مشتركة 

 1,295   965 أرباح مستحقة عن المشتقات

 3,112,429  3,161,312 
 االئتمانتحليل جودة  (أ

ديسمبر. تمثل المبال   31يعرض الجدول أدناه معلومات عن جودة االئتمان للموجودات المالية للتمويل والتأجير كما في 
  الواردة بالجدول القيم الدفترية االجمالية.

 

 م:2018

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، 
 واإلجارة الموصوفة في الذمة 

 شهراً  12الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  - 1المرحلة 

 إجمالي التعرض
 مخصص

 صافي التعرض خسائر ائتمان
 520,876 2,399 523,275 درجات االستثمار 

 658,948 4,648 663,596 درجات عدم االستثمار 
 782,761 1,631 784,392 مصنفةغير 

 1,962,585 8,678 1,971,263 اإلجمالي
 

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، 
 واإلجارة الموصوفة في الذمة 

  –: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 2المرحلة 
 )غير منخفضة القيمة االئتمانية( 

 إجمالي التعرض
 مخصص 

 صافي التعرض خسائر ائتمان
 601,151 14,588 615,739 درجات عدم االستثمار 

 172,174 1,223 173,397 غير مصنفة
 773,325 15,811 789,136 اإلجمالي

 

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، 
 واإلجارة الموصوفة في الذمة 

 –: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 3المرحلة 
 )منخفضة القيمة االئتمانية( 

 إجمالي التعرض
 مخصص 

 صافي التعرض خسائر ائتمان
  

 89,215 17,280 106,495 درجات عدم االستثمار 
 161,469 42,468 203,936 درجات دون المستوى المطلوب

 25,479 3,669 29,148 غير مصنفة
 276,163 63,417 339,579 اإلجمالي

 

  م:2017
 إجمالي التعرض 

  ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة
 641,346   درجات االستثمار 

 1,284,711    يةاستثمار غيردرجات 
 191,638   غير عاملة درجات 

 1,003,070   غير مصنفة
 3,120,765   اإلجمالي
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( 24
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان –المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة  ب(     
 

الشركة باالعتبار لتحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد لألداة المالية زادت بشكل جوهري منذ اثباتها األولي، تأخذ  
المعلومات المعقولة والمساندة التي تكون مالئمة ومتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. وهذا يتضمن معلومات وتحليل 

 نوعي وكمي استناداً إلى الخبرة التاريخية للشركة وتقييم الخبير االئتماني.
 

 الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت للتعرض من خالل مقارنة:إن الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كانت الزيادة 
 

 شهراً الحتمالية التعثر في السداد كما في تاريخ قائمة المركز المالي، مع 12مدى  •
 شهراً الحتمالية التعثر في السداد لهذا الوقت والتي تم تقديرها عند االثبات األولي للتعرض. 12مدى  •

 
مم المدينة ألول مرة تسجل الشركة مخصصا على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  : عند إثبات الذ1المرحلة 

: تشمل الذمم المدينة أيضا التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر االئتمان والتي تم فيها إعادة تصنيف 1شهرا. المرحلة    12
 . 2الذمم المدينة من المرحلة 

 
ينة زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، تسجل الشركة مخصصا للخسائر  : عندما تُظهر الذمم المد2المرحلة 

: تشمل الذمم المدينة أيضا التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر االئتمان 2االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. المرحلة 
 . 3والتي تم فيها إعادة تصنيف الذمم المدينة من المرحلة 

 
المدينة التي تعتبر منخفضة القيمة ائتمانياً. تسجل الشركة مخصصا للخسائر االئتمانية المتوقعة على  : الذمم 3المرحلة 

 مدى العمر.
 

منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة: الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة هي ذمم مدينة  
اإلثبات األولي. يتم تسجيل الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة بالقيمة منخفضة القيمة االئتمانية عند  

العادلة عند اإلثبات األصلي ويتم بعد ذلك تسجيل إيرادات الفوائد على أساس معدل الفائدة الفعلي المعدل ائتمانياً. يتم إثبات 
 إلى الحد الذي يحدث فيه تغير الحق في الخسائر االئتمانية المتوقعة. الخسائر االئتمانية المتوقعة أو إلغاء إثباتها فقط

 
 درجات مخاطر االئتمان -1

تقوم الشركة بتوزيع كل تعرض على درجة مخاطر االئتمان استناداً إلى مجموعة من المعلومات التي يتم تحديدها على 
مت تجربته. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام أنها تنبؤ بمخاطر التعثر في السداد وتطبيق الحكم االئتماني الذي ت

عوامل نوعية وكمية التي تكون مؤشراً على مخاطر التعثر في السداد. وتختلف هذه العوامل اعتماداً على طبيعة التعرض 
 ونوع المقترض.

 
تحدث تزداد تصاعدياً حيث  يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان وحسابها بدقة بحيث تكون مخاطر التعثر في السداد التي 

 2و  1تتدنى عندها مخاطر االئتمان. مثال على ذلك، الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجات مخاطر االئتمان 
 .3و  2تعتبر أصغر من الفرق بين درجات مخاطر االئتمان 

 
على أساس توفر المعلومات عن المقترض. يتم توزيع كل تعرض للشركات على درجة مخاطر االئتمان عند اإلثبات األولي  

تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، األمر الذي قد يؤدي إلى تعرض يُنقل لدرجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتضمن المراقبة  
 عادةً استخدام البيانات التالية.
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 جميع التعرضات تعرضات الشركات
المعلومات التي تم الحصول عليها خالل المراجعة   •

مثال على ذلك: القوائم المالية المدققة،   –السنوية 
وحسابات اإلدارة، والموازنات والتوقعات.  أمثلة على  
المجاالت المحددة للتركيز: هوامش الربح اإلجمالي، 
نسب الرافعات المالية، تغطية خدمة الديون، االلتزام  

 رة الجودة، وتغيرات اإلدارة العليا.بالتعهدات، إدا
التغيرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في األنشطة  •

 التجارية للمقترض.

وهذا يشمل وضع التأخير في  –سجل المدفوعات  •
 السداد. 

 طلبات اإلمهال. •
التغيرات الحالية والمتوقعة في األعمال والظروف  •

 المالية واالقتصادية. 

 
 ة التعثر في السدادتحديد هيكل فترة احتمالي -2

 
إن درجات مخاطر االئتمان تمثل مدخالت أولية في تحديد شروط هيكلة احتمالية التعثر في السداد للتعرضات. تقوم 
الشركة بتجميع معلومات األداء والتعثر في السداد بشأن التعرضات لمخاطر االئتمان بصورة مستقلة عن محافظ الشركات  

 واألفراد.  
 

التغيرات في معدالت التعثر في السداد السابقة وعوامل االقتصاد الكلي. بالنسبة لمحافظ تقوم الشركة بتحليل العالقة بين 
الشركات واألفراد، يكون مؤشر االقتصاد الكلي هو سعر النفط. قامت الشركة بصياغة رؤية للتوجهات المستقبلية 

 للمتغيرات االقتصادية ذات العالقة لثالثة من السيناريوهات المختلفة.
 

 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوهري      (3
 
إن معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري تختلف حسب المحفظة وتضم تغيرات كمية في 

 حاالت احتمالية التعثر في السداد وعوامل نوعية بما في ذلك المساندة المرتكزة على التأخر في السداد. 
 

م اعتبار مخاطر االئتمان لتعرض محدد على أنها ازدادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لها إذا، بناء على النموذج يت
 الكمي للشركة، كان قد تم تحديد أن الزمن المتبقي الحتمالية التعثر في السداد قد ازداد بشكل كبير.

 
وباستخدام الخبراء في الحكم االئتماني، والخبرات السابقة ذات الصلة، قدر اإلمكان، يمكن للشركة أن تحدد أن التعرض 
قد شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وذلك استناداً إلى مؤشرات نوعية محددة تأخذها باالعتبار تكون مؤشراً على 

 تحليلها الكمي في الوقت المناسب. ذلك وأن تأثرها قد ال يظهر بشكل كامل في 
 

بالنسبة لمحفظة الشركات واألفراد من ذوي الدخل المرتفع، وبصرف النظر عن معيار الزيادة في احتمالية التعثر في 
درجات(، والعمالء الذين يعاد هيكلة ذممهم  6السداد )تخفي  درجة التصنيف درجتين أو تخفي  التصنيف الفرعي 

الجدارة االئتمانية، وكنوع من المساندة، تأخذ الشركة باعتبارها أن الزيادة الجوهرية في مخاطر   المدينة بسبب تدني
 يوماً.  30االئتمان تحدث في موعد ال يتجاوز عندما يكون األصل متأخر السداد ألكثر من 

 
بسبب تدني الجدارة االئتمانية بالنسبة لقروض األفراد، وبصرف النظر عن العمالء الذين تتم إعادة هيكلة ذممهم المدينة 

وكنوع من المساندة، تأخذ الشركة في اعتبارها أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال يتجاوز عندما 
 يوما.  30يكون األصل متأخر السداد ألكثر من 

 
في مخاطر االئتمان عن طريق المراجعات   تقوم الشركة بمراقبة مدى كفاءة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية

 الدورية لتأكيد أن: 
 • المعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد، و               

 • ال تتماشى المعايير مع المرحلة الزمنية عندما تصبح الموجودات متأخرة السداد لثالثين يوًما.
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 الموجودات المالية المعدلة     ( 4
 

قد يتم تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدد من األسباب تشمل التغير في ظروف السوق، واستمرار العميل، وعوامل 
شروطه قد يتم التوقف عن أخرى ال تتعلق بالتدني االئتماني المحتمل أو الحالي للعميل. إن القرض الحالي الذي تم تعديل 

 اثباته ويتم اثبات القرض التي تم إعادة التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية.
 

عندما يتم تعديل شروط الموجودات المالية وأن هذا التعديل ال يؤدي إلى التوقف عن اإلثبات، فإن تحديد ما إذا كانت 
 موجودات قد زادت بشكل جوهري يعكس مقارنة لما يلي:المخاطر االئتمانية لل

 
 • إن مخاطر التعثر في السداد في تاريخ التقرير تستند إلى الشروط التعاقدية المعدلة، و  

 • إن مخاطر التعثر في السداد تحدث عند اإلثبات األولي استناداً إلى الشروط التعاقدية األصلية غير المعدلة.  
 
تقوم الشركة بإعادة التفاوض بشأن الذمم المدينة من العمالء عند وجود صعوبات مالية )المشار إليها على أنها "عمليات 

مخاطر التعثر في السداد. ووفقاً لسياسة الشركة الخاصة باإلمهال، يتم إمهال القروض"( لتعظيم فرص التحصيل وتقليل 
منح إمهال للذمم المدينة على أساس اختياري إذا كان العميل يمر بمرحلة تعثر في السداد حالياً أو إذا كان هناك مخاطر 

لمعقولة للسداد وفقاً للشروط التعاقدية  عالية من التعثر في السداد، أو إذا كان هناك دليل على أن المدين بذل جميع الجهود ا
 األصلية ويتوقع المدين بأن يكون لديه القدرة على استيفاء الشروط المعدلة. 

 
عادةً ما تتضمن الشروط المعدلة تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت مدفوعات الفائدة وتعديل شروط تعهدات الذمم 

كات لسياسة اإلمهال. تجري لجنة المخاطر بالشركة مراجعات دورية لتقارير المدينة. تخضع الذمم المدينة لألفراد والشر
 عمليات اإلمهال.

 
بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة اإلمهال الخاصة بالشركة، يظهر تقدير احتمالية التعثر في السداد ما  

تحصيل الربح وأصل المبل  والخبرة السابقة للشركة   إذا كان التعديل قد عمل على تحسين أو استعادة قدرة الشركة على
في اجراءات إمهال مماثلة. وكجزء من هذه العملية، تقوم الشركة بتقييم أداء السداد للمقترض مقابل الشروط التعاقدية  

 المعدلة وتأخذ باالعتبار مؤشرات السلوك المختلفة. 
 

ية في مخاطر االئتمان وإن توقع اإلمهال قد يشكل دليالً على  وبشكل عام، فإن اإلمهال هو مؤشر نوعي للزيادة الجوهر
أن التعرض هو منخف  القيمة االئتمانية/يخضع للتعثر في السداد. يحتاج المتعامل إلظهار سلوك ثابت للسداد الجيد على  

ي السداد أو يتم اعتبار مدى فترة من الوقت قبل أن يتم اعتباره على أنه لم يعد منخف  القيمة االئتمانية/ يخضع للتعثر ف
احتمالية التعثر في السداد منخفضاً بحيث يعود مخصص الخسارة إلى أن يتم قياسه بمبل  يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 شهراً.  12على مدى 
 

 إدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل     ( 5
 

تتسم بالنظرة المستقبلية في كال التقييمين الذين تجريهما حول ما إذا كانت مخاطر تقوم الشركة بإدراج المعلومات التي 
االئتمان لألداة قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها وقيامها بقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. واستناداً إلى  

مجموعة متنوعة من المعلومات المتوقعة، تقوم المشورة التي تم الحصول عليها من خبراء االقتصاد واألخذ باالعتبار 
الشركة بصياغة رؤية "الحالة األساسية" للتوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات العالقة وكذلك مدى تمثيلي 
  للسيناريوهات األخرى للتنبؤات المحتملة. وتتضمن هذه العميلة وضع اثنين من السيناريوهات االقتصادية اإلضافية واألخذ 
باالعتبار الترجيحات النسبية لكل نتيجة. تتضمن المعلومات الخارجية بيانات اقتصادية وتوقعات نشرها صندوق النقد  

 الدولي. 
 

تتمثل الحالة األساسية في النتائج األكثر احتماالً ومدى تماشيها مع المعلومات المستخدمة من قبل الشركة ألغراض أخرى  
 د الموازنات. تمثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤماً. مثل التخطيط االستراتيجي وإعدا
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قامت الشركة بتحديد وتوثيق المحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية،  
دير العالقة بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر وباستخدام تحليل المعلومات التاريخية، قام بتق

 واالئتمان. وقد تضمنت السيناريوهات االقتصادية المستخدمة كما في نهاية السنة النطاقات التالية للمؤشر الرئيسي:
 

 م2018يناير  1 م2018ديسمبر  31 المؤشرات االقتصادية
 ٪15ارتفاع بنسبة  أسعار النفط

 ٪  70الحالة األساسية بنسبة 
 ٪15انخفاض بنسبة 

 ٪15ارتفاع بنسبة 
 ٪ 70الحالة األساسية بنسبة 

 ٪15انخفاض بنسبة 
 

إن العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت الخسارة والتعثر في السداد لمحافظ مختلفة من الموجودات المالية  
 سنوات سابقة. 7المعلومات التاريخية على مدى تم إعدادها استناداً إلى تحليل 

 

 تعريف "التعثر في السداد"     ( 6
 

 تعتبر الشركة أن الموجودات المالية متعثرة السداد عندما:
 

 يكون هناك احتمال بعدم قيام المقترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل للشركة.   •
يصنف المقترض ضمن فئة التعثر في السداد حسب درجة االئتمان الداخلية )ينطبق على الشركات واألفراد ذوي  •

 الدخل المرتفع(؛ أو
 لتزام ائتماني هام للشركة.يوماً في أي ا 90عندما يكون المقترض متأخر السداد ألكثر من  •

 
 وعند تقييم ما إذا كان المقترض يخضع للتعثر في السداد، تأخذ الشركة المؤشرات التالية باالعتبار:

 • نوعية، مثل االخالل بالتعهدات.
 • كمية، مثل وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس المصدر للشركة. 

 
 السداد يتماشى بشكل كبير مع ذلك الذي تقوم الشركة بتطبيقه ألغراض تنظيم رأس المال. إن تعريف التعثر في 

 
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة      (7

 

 إن المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة تمثل تقديرات المخاطر أدناه:
 احتمالية التعثر في السداد،  (1
 بافتراض التعثر في السداد، والخسارة  (2
 التعرضات عند التعثر في السداد.  (3

 
إن تقديرات احتمالية التعثر في السداد تمثل تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم احتسابها بناًء على آلية تصنيف إحصائية،  
ويتم تقييمها باستخدام درجات تصنيف مخصصة لمحافظ الشركات واألفراد من ذوي الدخل المرتفع. تستند آلية التصنيف 

لطرف اآلخر أو التعرض يتنقل بين فئات التصنيف، عندئٍذ يؤدي ذلك إلى تغير هذه إلى عوامل نوعية وكمية. وإذا كان ا
في التقدير المرتبط باحتمالية التعثر في السداد. كما يتم تقدير هيكل احتمالية التعثر في السداد بعد األخذ باالعتبار 

 االستحقاقات التعاقدية للتعرضات. 
 

م الخسارة المرجحة إذا كان هناك تعثر في السداد.  تقوم الشركة بتقدير الخسارة بافتراض التعثر في السداد تمثل حج
الخسارة بافتراض التعثر في السداد بناًء على تاريخ معدالت استرداد المطالبات لألطراف األخرى المتعثرة في السداد. 

رداد أي ضمان، ال تتجزأ من  تعتبر نماذج الخسارة بافتراض التعثر في السداد أن الهيكل وأي بيع للضمان وتكلفة است
الموجودات المالية. وبسبب حاالت التعثر في السداد التاريخية الضئيلة، تم تعديل تقديرات الخسارة بافتراض التعثر في 

 السداد الكمية للتداخالت النوعية استناداً إلى خبرة الخسارة العملية وهي خاضعة لالختبار العكسي.
 

التعثر في السداد تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر في السداد.  تستخلص الشركة التعرضات عند  إن التعرضات عند  
التعثر في السداد من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتملة على القيمة الحالية المسموح بها بموجب العقد 

 جودات المالية تمثل إجمالي قيمتها الدفترية.بما في ذلك اإلطفاء. إن التعرضات عند التعثر في السداد للمو
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شهًرا للموجودات المالية   12وكما هو مبين أعاله، ورهنًا باستخدام الحد األقصى الحتمالية التعثر في السداد على مدى 
االئتمانية المتوقعة باألخذ باالعتبار مخاطر   التي من خاللها لم تزيد مخاطر االئتمان جوهرياً، تقوم الشركة بقياس الخسارة

التعثر في السداد للحد األقصى للفترة التعاقدية والتي من خاللها تعرضت لمخاطر االئتمان. الحد األقصى للفترة التعاقدية 
 يمنح للتاريخ الذي تكون فيه الشركة لديها الحق لطلب السداد. 

 
الشركة معلومات تاريخية محدودة أو تعتمد على األهمية النسبية للمحفظة، يتم   بالنسبة للمحافظ التي من خاللها يكون لدى

 استخدام التعديل النوعي الستكمال أي بيانات متاحة داخلياً.
 

 مخصص الخسارة ج(   
 العمالء.يعرض الجدول التالي مطابقات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص الخسارة بناء على فئات 

 

 قطاع الشركات  

الخسائر 
االئتمانية  
المتوقعة 
على مدى 

 شهًرا 12

الخسائر 
االئتمانية  

المتوقعة على 
 مدى العمر

)غير منخفضة 
القيمة 

 االئتمانية(

الخسائر 
االئتمانية  

المتوقعة على 
 مدى العمر
)منخفضة 

القيمة 
 اإلجمالي االئتمانية(

 80,200 67,164 5,733 7,303 م2018يناير  1الرصيد في 
 - 197 1,765 (1,962) شهًرا 12المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
 )غير منخفضة القيمة االئتمانية(

1,139 (1,716) 577 - 

العمر)منخفضة القيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 االئتمانية(

- 12,371 (12,371) - 

 (5,895) 5,249 (9,183) (1,961) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في  

 الذمة التي تم التوقف عن اثباتها خالل السنة 
(923) (262) (3,665) (4,850) 

عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في  ذمم مديني 
 الذمة التي نشأت حديثاً خالل الفترة

3,139 4,295 - 7,434 

 76,889 57,151 13,003 6,735 م2018ديسمبر  31الرصيد في 
     األفراد من ذوي الدخل المرتفع

 4,366 3,510 405 451 م2018يناير  1الرصيد في 
 - - 87 (87) شهًرا 12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى المحول من 

المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
 - 58 (68) 10 )غير منخفضة القيمة االئتمانية(

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  المحول من 
 - (2,603) 2,603 - العمر)منخفضة القيمة االئتمانية(

 (65) 1,632 (1,603) (94) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في  

 (124) - (19) (105) الذمة التي تم التوقف عن اثباتها خالل الفترة

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في  
 317 - 180 137 خالل الفترةالذمة التي نشأت حديثاً 

 4,494 2,597 1,585 312 م2018ديسمبر  31الرصيد في 

     قطاع األفراد
 3,438 352 1,419 1,667 م2018يناير  1الرصيد في 

 - 5 157 (162) شهًرا 12المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
مدى العمر المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على 

 - 165 (571) 406 )غير منخفضة القيمة االئتمانية(

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  المحول من 
 - (89) 89 - العمر)منخفضة القيمة االئتمانية(

 2,830 3,271 37 (478) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
الموصوفة في  ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة 

 (453) (50) (129) (274) الذمة التي تم التوقف عن اثباتها خالل الفترة

ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في  
 708 15 221 472 الذمة التي نشأت حديثاً خالل الفترة

 6,523 3,669 1,223 1,631 م2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 م2017

ذمم مديني عقود 
 المرابحة 

ذمم مديني عقود 
 اإلجارة

ذمم مديني عقود 
اإلجارة 

الموصوفة في  
 الذمة 

  
 1,885 39,705 7,367 الرصيد في بداية السنة 

 (618) 6,453 (4,594) )العكس(/ المكون خالل السنة، صافي 
 1,267 46,158 2,773 اإلجمالي

 
 الضمانات د.    

 
تحتفظ الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطة اإلقراض الخاصة بها بضمانات وذلك كتأمين لتقليل مخاطر االئتمان في 
ذمم مديني عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة. تتضمن هذه الضمانات على األغلب عقارات وسندات 

الضمانات مقابل التعرضات المالئمة بصافي قيمتها القابلة للتحقق. بالنسبة للموجودات المالية التي  ألمر. يتم إدارة هذه 
انخفضت قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير، من الضروري االحتفاظ بمعلومات كمية عن الضمانات المحتفظ بها كتأمين 

 إلى المدى الذي تقلل فيه هذه الضمانات من مخاطر االئتمان.
 

 مخاطر أسعار السوق (2
 

 مخاطر معدالت األرباح (أ

مخاطر معدالت األرباح هي عدم التأكد من األرباح المستقبلية الناتجة عن التقلبات في معدالت األرباح. تنشأ المخاطر عندما 
محددة. إن أهم  يكون هناك عدم تطابق في الموجودات والمطلوبات الخاضعة لتسويات معدل األرباح خالل فترة زمنية 

مصدر لمخاطر المعدالت هذه يتمثل في القروض واألنشطة التمويلية الخاصة بالشركة حيث تظهر التقلبات في معدالت 
          األرباح، إن وجدت، في نتائج العمليات.

 
خرى ثابتة، في قائمة  يوضح الجدول التالي الحساسية للتغيير المحتمل المعقول في معدالت األرباح، مع بقاء المتغيرات األ

الربح أو الخسارة للشركة. إن حساسية الدخل هي تأثير التغيرات المفترضة في معدالت األرباح على صافي دخل العموالت 
لسنة واحدة، بناء على الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المحتفظ بها للمتاجرة ذات المعدل المتغير كما في نهاية 

اقبة جميع التعرضات وتحليلها حسب تركيزات العمالت الرئيسية ويتم اإلفصاح عن آثار الحساسية ذات الصلة  السنة. يتم مر
 بآالف الرياالت السعودية. 

 
 م2017 م2018 

  
 

 التغير في
 نقاط األساس

األثر على 
 صافي الربح

 التغير في
 نقاط األساس

األثر على 
 صافي الربح 

     
 7,670 100+  8,415  100+ لاير سعودي
 (7,670) 100- (8,415)  100- لاير سعودي

 
تقوم الشركة بإدارة التعرض آلثار المخاطر المختلفة المصاحبة للتقلبات في معدالت األرباح السائدة بالسوق على مركزها  

األرباح. كما يتضمن الجدول القيم الدفترية  المالي وتدفقاتها النقدية. يلخص الجدول أدناه تعرض الشركة لمخاطر معدالت 
لموجودات ومطلوبات الشركة، المصنفة بحسب تواريخ إعادة التسعير التعاقدية أو تواريخ االستحقاق، أيهما يحدث أواًل. 
تتعرض الشركة لمخاطر معدالت األرباح الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات 

تي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة محددة. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع مصادر التمويل واستخدام ال
 األدوات المالية المشتقة.
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 يلخص الجدول أدناه تعرض الشركة لمخاطر معدالت األرباح:
   مرتبطة بأرباح  

 أشهر   3خالل  م 2018ديسمبر  31
  12إلى  3من 

 شهًرا 
  5إلى  1

 سنوات 
  5أكثر من 

 سنوات 
غير مرتبطة  

 اإلجمالي  بأرباح 
       الموجودات 

 15,965    15,965 - - - - النقد وما في حكمه 
استثمارات بالقيمة العادلة  
من خالل الدخل الشامل  

    12,484     12,484  - - - - اآلخر 
مرابحة، ذمم مديني عقود 

 صافي 
 10,784    33,581    60,467    3,424   

 -     
 108,256   

عقود إجارة مستحقة،  
 صافي 

463,296 1,099,035 1,217,080 123,411 
 -     

 2,902,822   

ذمم مديني عقود إجارة 
موصوفة في الذمة،  

 صافي 

  
24,730   

  
54,932   

- 
 

- -     

 
 79,662   

اإليجابية  القيمة العادلة 
   1,087    1,087  - - - - للمشتقات

 3,120,276 29,536 126,835 1,277,547 1,187,548 498,810 إجمالي الموجودات 
       المطلوبات 

    1,994,132      -  - 90,958 372,814 1,530,360 قروض بنكية 

 1,994,132 -     - 90,958 372,814 1,530,360 إجمالي المطلوبات 

      1,126,144 29,536 126,835 1,186,589 814,734 ( 1,031,550) الفجوة 

       1,126,144 1,096,608 969,773 ( 216,816) ( 1,031,550) الفجوة التراكمية 
 

 يلخص الجدول أدناه تعرض الشركة لمخاطر معدالت األرباح.

   مرتبطة بأرباح 

 أشهر  3خالل  م 2017ديسمبر  31
  12إلى  3من 

 سنوات  5إلى  1 شهًرا
 5أكثر من 
 سنوات 

غير مرتبطة 
 اإلجمالي  بأرباح

       الموجودات 
 29,634   29,634 - - - - النقد وما في حكمه 

   12,887    12,887  - - - - استثمارات متاحة للبيع
ذمم مديني عقود 
   260,749      -    788    125,294    87,570    47,097  مرابحة، صافي 

عقود إجارة مستحقة،  
   2,744,421      -    79,719    1,133,679   1,040,428   490,595  صافي 

ذمم مديني عقود إجارة 
موصوفة في الذمة،  

 صافي 
 

 45,251   
  

71,445   
 

- 
 

- -     
  

116,696   
القيمة العادلة اإليجابية  

   1,046    1,046  - - - - للمشتقات
 582,943 1,199,443 1,258,973 80,507 43,567 3,165,433 

       المطلوبات 
القيمة العادلة السالبة  

   666    666  - - - - للمشتقات المالية 
   2,072,175      -  - 203.685 416.814 1.451.676 قروض بنكية 

 2,072,841 666     - 203.685 416.814 1.451.676 إجمالي المطلوبات 

                  1,092,592 42,901 80,507 1.055.288 782.629 (868.733) الفجوة 
     1,092,592 1,049,691 969,184 (86.104) (868.733) الفجوة التراكمية 
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 مخاطر العمالت (ب

التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتعرض تمثل مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب 
الشركة للتذبذبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل السياق االعتيادي ألعمالها. لم تقم الشركة بإجراء أي معامالت 
إن  هامة بعمالت بخالف الريال السعودي والدوالر األمريكي. وبما أن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي؛ لذلك ف

 الشركة ليس لديها أي مخاطر عمالت في هذه المعامالت.
 

 مخاطر السيولة (3
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات صافي التمويل. قد تحدث مخاطر السيولة  

دم توفر بع  مصادر التمويل بسبب االضطرابات في السوق أو هبوط مستوى درجات التصنيف االئتماني، مما يؤدي إلى ع
 على الفور. تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة االستحقاقات لضمان توفر السيولة الكافية.  

 
 تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية (أ

 
التزامات السداد التعاقدية غير يلخص الجدول أدناه محفظة االستحقاقات للمطلوبات المالية للشركة في نهاية السنة بناًء على 

المخصومة. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية استنادًا إلى الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى  
 تاريخ االستحقاق التعاقدي.

 

بدون  تاريخ استحقاق محدد  
تاريخ 

استحقاق 
  م2018 اإلجمالي محدد

 3خالل 
 أشهر

إلى  3من 
 شهًرا 12

 5إلى  1
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

       
 92,086 - - 3,794 43,049 45,243  مطلوبات أخرى
    1,994,132 - - 1,184,396 578,732 231,004  قروض بنكية

 2,100,568  -    - 1,202,540 621,781 276,247 اإلجمالي
 

بدون  تاريخ استحقاق محدد  
تاريخ 
استحقاق 
  م2017 اإلجمالي محدد

 3خالل 
 أشهر

إلى   3من 
 شهًرا 12

  5إلى  1
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

       
 68,312 - - - 22,814   45,498  مطلوبات أخرى
   2,072,175 - - 1,210,800 636,757 224,618  قروض بنكية
 17,365 - - 17,365 - -  المشتقات المالية

 2,157,852 - - 1,228,165 659,571 270,116 اإلجمالي
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 يعرض الجدول أدناه تحلياًل للموجودات والمطلوبات وفقاً للتاريخ المتوقع الستردادها أو تسويتها. 

 

بدون  تاريخ استحقاق محدد  
تاريخ 

استحقاق 
  م2018 اإلجمالي محدد

 3خالل 
 أشهر

إلى  3من 
 شهًرا 12

 5إلى  1
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

   الموجودات
   15,965  15,965 - - - -  النقد وما في حكمه

استثمارات بالقيمة العادلة من  
   12,484  893    -  11,591    -     -   خالل الدخل الشامل اآلخر 
ذمم مديني عقود مرابحة، 

   108,256     -    3,424    60,467    33,581    10,784   صافي 
   2,902,822     -    622,466  1,523,132 548,136 209,087  عقود إجارة مستحقة، صافي 

ذمم مديني عقود إجارة موصوفة 
 1,742 في الذمة، صافي 

  
5,172   

  
24,195   

  
48,553   

 
 -  79,662 

القيمة العادلة اإليجابية 
  1,087     -     -    1,087     -     -   للمشتقات

مدفوعات مقدما وموجودات 
  أخرى 

  
29,664   

  
75,968   

  
1,048   

 
305      -    

 
 106,985   

استثمار في مشروعات 
   7,922     -     -     -    3,961    3,961   مشتركة

   27,838     13,650   2,734    9,534    1,440    480   ممتلكات ومعدات

 3,263,020 30,508   677,482 1,631,054 668,258 255,718  إجمالي الموجودات
       المطلوبات

مصروفات مستحقة 
  ومطلوبات أخرى

  
45,243   

  
43,049 3,794 -  -     92,086   

 36,790 33,474 - -   3,316     -   زكاة وضريبة دخل مستحقة
   1,994,132    -     -    1,184,396    578,732    231,004   قروض بنكية

   13,618    13,618     -     -     -     -   منافع الموظفين

 2,136,626 47,092 26,779 1,194,885 625,097 276,247 إجمالي المطلوبات
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بدون  تاريخ استحقاق محدد  
تاريخ 

استحقاق 
  م2017 اإلجمالي محدد

 3خالل 
 أشهر

إلى   3من 
 شهًرا 12

  5إلى  1
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

   الموجودات
  29,634 29,634 - - - -  النقد وما في حكمه
  12,887    -     -  12,887    -    -  استثمار متاح للبيع

ذمم مديني عقود مرابحة، 
  260,749    -   788  125,294  87,570  47,097  صافي 

  2,744,421    -   541,099  1,474,228  533,918  195,176  عقود إجارة مستحقة، صافي 
ذمم مديني عقود إجارة موصوفة 

 3,017 في الذمة، صافي 
  

8,052  
  

38,779  
  

66,848  
 

 -  116,696 
القيمة العادلة اإليجابية 

  1,046    -     -  1,046    -    -   للمشتقات
مدفوعات مقدما وموجودات 

  أخرى 
  

25,099  
  

76,033  
  

2,086  
 

-     -    
 

103,218  
استثمار في مشروعات 

  29,530    -     -    -   17,570  11,960  مشتركة
  28,899   15,750  2,587  8,858  1,278   426  ممتلكات ومعدات

 3,327,080  45,384  611,322 1,663,178 724,421 282,775  إجمالي الموجودات
       المطلوبات

مصروفات مستحقة 
  ومطلوبات أخرى

  
45,498  

  
22,814  

 
 -    -     -     68,312  

القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
  666    -     -  666    -     -  المالية 

  3,722    -     -    -   3,722    -  زكاة وضريبة دخل مستحقة
  2,072,175    -     -  1,210,800  636,757   224,618   قروض بنكية

  12,909  12,909    -    -     -     -  منافع الموظفين

 2,157,784 12,909    - 1,211,466 663,293 270,116 إجمالي المطلوبات
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تتكون الموجودات المالية من النقد وما في حكمه واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والمشتقات 
وعقود المرابحة، واإلجارة، ومديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، والمبال  المستحقة من المشروعات المشتركة. 

 ض البنكية والذمم الدائنة والمشتقات.بينما تتكون المطلوبات المالية من القرو
 

يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تختلف قيمتها العادلة عن  
التسلسل  قيمتها الدفترية أو التي تم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة، بما في ذلك مستوياتها في

 الهرمي للقيمة العادلة. 
 القيمة العادلة  

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية م2018
      الموجودات المالية:

 93,917 93,917 - -  113,466  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر 
 12,484  - - 12,484  12,484  

  1,087  -  1,087  -  1,087  القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
      

 
 القيمة العادلة  

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  م2017
      الموجودات المالية: 

 224,611 224,611 - -  263,522  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي
  12,887 12,887 - -  12,887  استثمار متاح للبيع

 1,046 - 1,046 - 1,046 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
      

      المطلوبات المالية:
 666 - 666 - 666 القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية

 
إن تقييم ذمم مديني عقود المرابحة يتم تقديره باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية المخصومة بآخر عائد متغير، والذي يمثل 
معدل الربح المتعاقد عليه للمعامالت األخيرة. تشتمل المدخالت في أساليب التدفقات النقدية المخصومة على سعر الصرف  

 )سايبور( والتدفقات النقدية التعاقدية وهوامش النشأة األولية. السائد بين البنوك في السعودية 
 

إن القيمة العادلة لذمم مديني عقود اإلجارة واإلجارة الموصوفة في الذمة والقروض البنكية تقارب قيمتها الدفترية نظراً  
 .3ومصنفة كمستوى  متغيرةألن محفظة التمويل الكاملة والقروض هي بأسعار 

 
 خالل السنة. 3هناك تحويالت من وإلى المستوى لم تكن 

 
 كفاية رأس المال  26

 
ً لمبدأ  تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا
االستمرارية، والحفاظ على وجود قاعدة رأس مال قوية. إن نسب كفاية رأس المال التي يتم مراقبتها وقياسها من قبل 

نة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات وااللتزامات المحتملة اإلدارة أدناه تقيس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقار
والمبال  األسمية للمشتقات، إن وجدت، في قائمة المركز المالي، باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 

  
 م2017 م2018 

إجمالي نسبة  
 رأس المال ٪

نسبة الشريحة األولى 
 لرأس المال ٪

إجمالي نسبة 
 رأس المال ٪ 

نسبة الشريحة األولى 
 لرأس المال ٪ 

 43.97 44.02 44.43 44.46 نسبة كفاية رأس المال
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  27

 
لدى الشركة تسهيالت معتمدة وغير مستخدمة بشأن عروض مقدمة وقيد الدراسة من قبل العمالء بتاريخ التقرير حيث 

 مليون لاير سعودي(.  287م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 96يمكن تحويلها إلى تمويل قدره 
 

مليون لاير سعودي( تم تقديمه  82.9م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 82.9لدى الشركة ضمان قائم بمبل  
 لصالح الهيئة للطعن من قبل الشركة.

 
 مليون لاير سعودي(. 5.2م: 2017ديسمبر  31إن الشركة ملتزمة باالستثمار في مشروعات مشتركة بمبل  ال شيء )

 
القابلة لإللغاء التي تكون الشركة فيها   إن الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير

 كمستأجر هي كما يلي:
 

 م2017  م2018 
    

 659  3,095 خالل سنة
 909  14,598 سنوات 5أكثر من سنة لكن ليس أكثر من 

   -  12,856 سنوات  5أكثر من 
 30,549  1,568 

 المعلومات القطاعية     28
 

لعقود التأجير العقاري داخل المملكة العربية السعودية. إن جميع الموجودات والمطلوبات تهدف الشركة إلى تقديم تمويل 
 والعمليات الظاهرة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل تعود إلى قطاع التمويل العقاري.

 
 ألغراض إدارية، تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية: 

 
 األفرادقطاع 

 يمثل هذا القطاع المنتجات التمويلية المقدمة لألفراد والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
 

 قطاع الشركات
يمثل هذا القطاع المنتجات التمويلية المقدمة للشركات واألفراد من ذوي الدخل المرتفع والمؤسسات. تدار االستثمارات 

 كات. في المشروعات المشتركة من قبل هذا قطاع الشر
 

 اإلدارة العامة 
اإلدارة العامة هي المسئولة عن إدارة فائ  السيولة في الشركة من خالل إيداعات السوق قصيرة األجل. كما تقوم أيًضا 

 بتقديم خدمات مساندة إلى إدارات األعمال.
 

ومصروفات العمليات وصافي م وإجمالي ربح 2017م و 2018ديسمبر  31إجمالي موجودات ومطلوبات الشركة في 
 ربح السنوات المنتهية هي كما يلي:
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 المعلومات القطاعية )يتبع(     28

 
 اإلجمالي اإلدارة العامة  قطاع الشركات قطاع األفراد 
     

     م2018
     

 265,756         - 183,290 82,466 اإليرادات  
 168,143 - 111,733 56,410 المصروفات

 97,613 - 71,557 26,056 ربح/)خسارة( القطاع
 3,263,020 44,889 2,227,236 990,895 إجمالي الموجودات 
 2,136,626 113,666 1,404,377 618,583 إجمالي المطلوبات

     
     م2017

     
 275,403 - 189,819 85,584 اإليرادات  
 172,149 - 115,158 56,991 المصروفات

 103,254 - 74,661 28,593 ربح/)خسارة( القطاع
 3,327,080 59,579 2,276,319 997,182 إجمالي الموجودات 
 2,157,784 49,716 1,479,982 628,086 إجمالي المطلوبات 

 
 التغير المتوقع في المعايير الدولية للتقرير المالي 29

 
الجديدة أدناه بشكل مبكر والتي تم إصدارها ولم تصبح سارية بعد للسنوات المحاسبية قررت الشركة عدم تطبيق المعايير 

 م أو بعده.2019يناير  1للشركة التي تبدأ في 
 

فيما يلي ملخصاً عن المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي السارية  
 م أو بعده:2019يناير  1تبدأ في  للفترات السنوية التي

 
م أو  2019يناير  1"عقود اإليجار" والذي يسري على الفترة التي تبدأ في  16المعيار الدولي للتقرير المالي  -1

بعدها. يستبعد المعيار الجديد نموذج المحاسبي الثنائي الحالي المتعلق بعقود اإليجار بموجب معيار المحاسبة 
ين عقود التأجير التمويلي داخل قائمة المركز المالي وعقود التأجير التشغيلي خارج قائمة الذي يميز ب  17الدولي  

نموذج المحاسبة داخل قائمة المركز  16المركز المالي. وبدالً من ذلك، يقترح المعيار الدولي للتقرير المالي 
 المالي.  

 
   16التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

على أساس أثر رجعي معدل. اختارت الشركة تطبيق  16الشركة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي تنوي 
وتفسير لجنة تفسيرات  17المعيار على العقود التي سبق تحديدها كعقود إيجار مطبقة معيار المحاسبة الدولي 

على العقود التي لم يسبق تحديدها كعقود  . لذلك فلن تطبق الشركة المعيار4المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 
 . 4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  17تتضمن إيجار مطبقة معيار المحاسبة الدولي 

 
ستختار الشركة استخدام اإلعفاءات المقترحة من قِبل المعيار على عقود اإليجار التي تنتهي فترة اإليجار فيها 

ا اعتبارا من تاريخ الطلب األولي، وعقود اإليجار التي يكون األصل األساسي فيها منخف  شهر 12خالل 
 القيمة. لدى الشركة عقود إيجار لبع  المعدات المكتبية )مثل آالت النسخ( التي تعتبر ذات قيمة منخفضة.

 
باختصار، من المتوقع أن  .16م تقييما تفصيليا ألثر المعيار الدولي للتقرير المالي 2018أجرت الشركة خالل 

 كما يلي: 16يكون تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

مليون لاير سعودي في قائمة   3.5مليون لاير سعودي بينما ستزيد المطلوبات بنحو    3.2ستزيد الموجودات بنحو  
 المركز المالي. 
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 ع( التغير المتوقع في المعايير الدولية للتقرير المالي )يتب  29

 
: تعديل الخطة، أو تقليصها أو تسويتها، والتي تسري على الفترة التي  19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -2

تعالج المحاسبة عند حدوث  19م أو بعدها. إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2019يناير  1تبدأ في 
التقرير. تحدد التعديالت متى يحدث تعديل الخطة أو تقليصها أو تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها خالل فترة  

 تسويتها خالل فترة التقرير السنوية.
 

م، 2019يناير    1بالنسبة للمعايير أو التعديالت أو التفسيرات األخرى فإن التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 القوائم المالية للشركة.ال تتوقع الشركة أن يكون لها تأثير جوهري على 

 
   معلومات المقارنة 30

 
 تم تعديل عرض وتصنيف البنود التالية في هذه القوائم المالية لضمان قابلية المقارنة مع الفترة الحالية. 

 
 قائمة الربح أو الخسارة:  

 
إيرادات الرسوم ومصاريف تم إظهار إيرادات ومصاريف رسوم التجهيز والتقييم على أساس إجمالي تحت عنوان  (1

 الرسوم. 
 

 تم إظهار االستهالك بشكل منفصل عن المصروفات العمومية واإلدارية.  (2
 

تم تحديث إيضاح قطاع التشغيل ليتماشى مع أساس التقارير الداخلية للسنة الحالية. يرجع هذا التغيير إلى التقرير  (3
األفراد. باإلضافة إلى ذلك، تم توزيع مصروفات المركز الرئيسي بشأن بع  العمالء في قطاع الشركات وليس قطاع  

 على القطاعين. 
 

 اعتماد القوائم المالية 31
 

 م(.2019فبراير  10هـ )الموافق 1440جمادى األخر 5تم اعتماد القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 
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 العقاريأمالك العالمية للتمويل شركة 
 ( مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 القوائم المالية
 م 2017 ديسمبر 31 في ةالمنتهي للسنة

 مع
تقرير مراجعي الحسابات
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 المركز المالي قائمة 
 م2017 ديسمبر  31في   كما

 ( ة)بآالف الرياالت السعودي
 

 ديسمبر 31
 م 2016
  )معدلة(

 ديسمبر  31
 م2017
 إيضاح  

  

  الموجودات     
 وما في حكمهنقد  4  29.634  9.347

 للبيع ةمتاح استثمارات 5  12.887  10.988
 عقود مرابحة، صافي ذمم مديني  6  260.749  432.042

 جارة، صافي إعقود  ذمم مديني 7  2.744.421  2.537.413
 جارة موصوفة في الذمة، صافي إعقود  مدينيذمم  8  116.696  120.218

 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 13  1.046  2.582
 وموجودات أخرىمدفوعات مقدما   9  103.218  34.921

 ستثمارات في مشروعات مشتركةإ 10  29.530  112.824
 ممتلكات ومعدات، صافي 11  28.899  29.182

 إجمالي الموجودات   3.327.080  3.289.517
      
 المطلوبات وحقوق المساهمين     

   مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 12  68.312  40.392
 للمشتقات السلبيةالقيمة العادلة  13  666  746

 دخل مستحقةزكاة وضريبة  14  3.722  4.003
 قروض بنكية 15  2.072.175  2.102.270

  منافع الموظفين 16  12.909  8.834
 إجمالي المطلوبات   2.157.784  2.156.245

      
 حقوق المساهمين     

 رأس المال   17  903.000  900.000
 حتياطي نظاميإ 18  51.654  41.329

 ستثمارات متاحة للبيعإغير محققة من  (خسائرأرباح/) 5  887  ( 1.012)
 حتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقديةإ 13  380  1.836

 هأرباح مبقا   213.375  191.119

 إجمالي حقوق المساهمين   1.169.296  1.133.272
      

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين   3.327.080  3.289.517
      

 
. ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزء   23إلى   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من   
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 الربح أو الخسارة قائمة 
 م 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

  
 إيضاح

 م 2016  م2017 
 )معدلة(

      الدخل
 39.085  29.759   المرابحة عقود من  ربح
 210.994  224.139   جارة اإلعقود من  ربح
 7.262  7.646   موصوفة في الذمة الجارة اإلعقود من  ربح

 3.046  4.448   أتعاب تسيير معامالت وتقييم، صافي 
جارة الموصوفة في إلجارة، والمرابحة، واإلالربح من عقود ا

 الذمة 
  265.992  260.387 

      
 ( 81.809)  ( 91.755)  15 كية وأعباء اقتراضنتكلفة تسهيالت ب

جارة الموصوفة إلصافي الربح من عقود اإلجارة والمرابحة وا
 في الذمة 

  174.237  178.578 

      
      اإليرادات التشغيلية األخرى

 12.797  8.911  10 المشتركة روعاتالمشمن ربح الحصة الشركة في صافي 
 530  500   أتعاب ترتيب

 133  --   مكاسب مبيعات محفظة
   183.648  192.038 
      

      مصروفات تشغيلية
 ( 64.627)  ( 67.100)  21 مصروفات عمومية وإدارية 

 ( 8.920)  ( 8.955)  22 بيع وتسويقمصروفات 
 --  ( 2.905)  11 خسائرة االنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

 ( 9.451)  ( 1.434)  8 و 6،7 ، صافي خسائر االئتماناالنخفاض في مخصص 
 109.040  103.254   ربح السنة

      
 1.21  1.14  20 والمخفض للسهم )باللاير السعودي(الربح األساسي 

 
 . ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزء   32إلى   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 الشامل اآلخر  قائمة الدخل
 م 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودية(  ت )بآالف الرياال
 

  
 إيضاح

 م 2016  م2017 
 )معدلة(

 109.040  103.254   ربح السنة
      

      الدخل/)الخسارة( الشاملة األخرى:
      إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:بنود سيعاد تصنيفها 

 ( 614)  ( 1.456)   صافي الحركة في تغطية مخاطر التدفقات النقدية 
 ( 324)  1.899  5 ستثمارات المتاحة للبيع إلقيمة العادلة لالتغير في ال

      
      يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:بنود لن 

 --  268  16 منافع الموظفينالناتجة عن  األرباح إعادة قياس 
      

 ( 938)  711   الدخل/)الخسارة( الشاملة األخرى للسنة
      

 108.102  103.965   الدخل الشامل للسنة إجمالي
 

 . ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزء   32إلى   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين  
 م 2017 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 أرباح مبقاه اإلجمالي

احتياطي تغطية 
مخاطر التدفقات 

 النقدية

 (خسائرأرباح/)
غير محققة من 

استثمارات متاحة 
  رأس المال احتياطي نظامي للبيع

       

 م: 2017ديسمبر  31المنتهية في للسنة       

1.135.188 193.035 1.836 (1.012 ) 41.329 900.000 
المدرج  –  م2016  ديسمبر 31الرصيد في 

 سابقا  
 (30أثر التعديل )إيضاح  -      -        -      -      ( 1.916) ( 1.916)

             

 المعدل  –  م2016  ديسمبر 31الرصيد في  900.000 41.329 ( 1.012) 1.836 191.119 1.133.272

 السنةربح  -      -        -      -      103.254 103.254

 الدخل/)الخسارة( الشاملة األخرى  -      -        1.899 ( 1.456) 268 711
             

 إجمالي الدخل الشامل   -      -      1.899 ( 1.456) 103.522 103.965

 (14الزكاة للسنة )إيضاح  -      -      -      -      ( 2.717) ( 2.717)

 (14ضريبة الدخل للسنة )إيضاح  -      -      -      -      ( 724) ( 724)

 (18)إيضاح  حتياطي النظاميإلالمحول إلى ا -      10.325 -      -      ( 10.325) -     

 (19)إيضاح  توزيعات األرباح المدفوعة -      -      -      -      ( 67.500) ( 67.500)

 (17)إيضاح  الزيادة في رأس المال 3.000 -      -      -      -      3.000
             

 م 2017 ديسمبر 31الرصيد في  903.000 51.654 887 380 213.375 1.169.296
             

       

 م: 6201ديسمبر  31للسنة المنتهية في       

1.097.879 165.363 2.450 (688 ) 30.754 900.000 
المدرج  –  م2015ديسمبر   31الرصيد في 

  سابقا  
 (30أثر التعديل )إيضاح  -      -        -      -      ( 1.503) ( 1.503)

             

 معدل  – م 2015ديسمبر   31الرصيد في  900.000 30.754 ( 688) 2.450 163.860 1.096.376

       
 ربح السنة المدرج سابقا    -      -        -      -      105.747 105.747

    (30أثر التعديل )إيضاح   -      -        -      -      3.293 3.293
             

 المعدل - لسنةاربح  -      -        -      -      109.040 109.040

     األخرى  ةالشامل (الخسارة) -      -        ( 324) ( 614) -       ( 938)
             

 الدخل الشامل  )الخسارة(/إجمالي  -      -      ( 324) ( 614) 109.040 108.102

 (14الزكاة للسنة )إيضاح  -      -      -      -      ( 2.926) ( 2.926)

 (14ضريبة الدخل للسنة )إيضاح  -      -      -      -      ( 780) ( 780)

 (19)إيضاح  توزيعات األرباح المدفوعة -      -      -      -      ( 67.500) ( 67.500)

 (18)إيضاح  المحول إلى االحتياطي النظامي -      10.575 -      -      ( 10.575) -     
             

 معدل  - م 2016 ديسمبر 31الرصيد في  900.000 41.329 ( 1.012) 1.836 191.119 1.133.272
             

 
 . ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزء   32إلى   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية 
 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

   إيضاح  م2017  م 2016
 األنشطة التشغيلية  التدفقات النقدية من       

 ربح السنة   103.254  109.040
غير نقدية لمطابقة ربح السنة مع صافي النقد المستخدم   تعديالت      

 : في األنشطة التشغيلة
 استهالك  11  2.054  2.030

 خسائر االنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات  11  2.905  --
 تكلفة تسهيالت بنكية وأعباء واقتراض 15  91.755  81.809
 منافع الموظفين  16  4.509  1.583
 خسائر االئتماناالنخفاض في مخصص    1.434  9.422

 المشتركة  روعات المشمن   ربحال صافي حصة الشركة في  10  (8.911)  (12.797)
191.087  197.000    

 النقص/)الزيادة( في الموجودات التشغيلية     
 عقود مرابحة ي مدينذمم    175.694  (17.789)
 عقود إجارة ي مدينذمم    (213.461)  (259.414)
 جارة موصوفة في الذمةإعقود  ي مدينذمم    4.140  (9.695)

       أخرىموجودات و مقدما   ات مدفوع    (68.297)  18.409
 الزيادة/)النقص( في المطلوبات التشغيلية:     
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى   30.920  (18.814)
 العمليات  (المستخدم في الناتج من/)النقد    125.996  (96.216)
 تسهيالت بنكية وأعباء اقتراض مدفوعةتكلفة  15  (93.019)  (77.414)
 منافع موظفين مدفوعة 16  (166)  (588)
 زكاة وضريبة دخل مدفوعة    14  (3.722)  (3.501)
       األنشطة التشغيلية  (المستخدم في)/ الناتج منصافي النقد    29.089  (177.719)
 األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من       
 شراء ممتلكات ومعدات  11  (4.676)  (4.064)

 مشتركة مشروعات ستثمارات في إسحب  من متحصل  10  144.435  63.156
 مشتركة مشروعات ستثمارات في إ 10  (52.230)  (51.986)

       النقد من األنشطة االستثمارية صافي    87.529  7.106
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     
 المسدد من قروض بنكية 15  (846.331)  (992.586)

 المتحصل من قروض بنكية 15  817.500  1.229.700
 أرباح مدفوعة ات توزيع 19  (67.500)  (67.500)

       )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التمويلية صافي النقد    (96.331)  169.614
 في النقد وما في حكمه  زيادة/)النقص(صافي ال    20.287  (999)

 النقد وما في حكمه في بداية السنة 4  9.347  10.346
 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 4  29.634  9.347

      
 معلومات إضافية غير نقدية:      
 صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية   1.899  (324)
 صافي الحركة في تغطية التدفقات النقدية   (1.456)  (614)

 
. ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزء   32إلى   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 
 الشركة وطبيعة أنشطتها -  1

في الرياض "الشـركة"(، شـركة مسـاهمة سـعودية مقفلة تم تأسـيسـها وتسـجيلها  ،)"أمالك"   لتمويل العقاريشـركة أمالك العالمية ل
 11هـــــــ )الموافق  1428جمادى األولى    25بتاريخ   1010234356الســجل التجاري رقم  بموجب المملكة العربية الســعودية ب

 (.م2007يونيو 

اط الـشركة وفقا  للـسجل التجاري المعدل بتاريخ  ( في القيام بالتمويل م2014يوليو   8)الموافق   ــــــ ه1435رمضـان   11يتمثل نـش
(. وكجزء من م2013ديـسمبر   24هــــــ )الموافق 1435ـصفر   21العقاري وفقا  لترخيص مؤـسـسة النقد العربي الـسعودي بتاريخ 

 األعمال المتعلقة باالستثمار.التوقف عن الرهن العقاري الجديد، فإن الشركة بصدد نظام 
 طريق الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية. يقع مكتب الشركة المسجل في
 تمتلك الشركة الفروع التالية: 

 المكان التاريخ رقم السجل التجاري للفرع
 الخبر هـ30/12/1428 2050057816
 هجد هـ24/7/1428 4030171680

 
 أسس اإلعداد -  2

 المعايير المحاسبية المطبقة2-1
 :للشركة الماليةتم إعداد القوائم 

وفقا  "للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسـسـة النقد العربي السـعودي للمحاسـبة عن الزكاة وضـريبة الدخل"، والتي  أ(
المحاســبة تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي الصــادرة عن مجلس معايير المحاســبة الدولية ما عدا تطبيق معيار 

"الرسـوم" حتى اآلن حيث أنها   –( 21"ضـرائب الدخل" وتفسـير لجنة تفسـيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ) –(  12الدولي )
 11الـصادر عن مؤـسـسة النقد العربي الـسعودي بتاريخ   381000074519تتعلق بالزكاة وـضريبة الدخل. وبموجب التعميم رقم  

حقة من خالل بعض التوـضيحات المتعلقة بالمحاـسبة عن الزكاة وـضريبة الدخل )"تعميم مؤـسـسة النقد م وتعديالته الال2017أبريل 
 العربي السعودي"(، تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين ضمن األرباح المبقاه.

 
 .للشركة ية السعودية والنظام األساسالشركات المعمول به في المملكة العربنظام وتماشيا  مع أحكام  ب(

( بشـأن أثر 30( المتعلق بالسـياسـة المحاسـبية للزكاة وضـريبة الدخل وكذلك اإليضـاح رقم )3يرجى الرجوع إلى اإليضـاح رقم )
 التغير في السياسة المحاسبية الناتج عن تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي.

 أسس القياس   2-2
 لمشتقات.واالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع بقياس ما عدا التم إعداد هذه القوائم المالية بموجب التكلفة التاريخية 

 العملة الوظيفية وعملة النشاط   2-3
ــعودي  ي ــركة وظيفيةالعملة الالذي يمثل تم عرض هذه القوائم المالية باللاير الس المعلومات المعروضــة ألقرب كافة  تم تقريب   .للش

 ، ما لم يذكر خالف ذلك.ألف لاير سعودي

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   2-4
التقديرات واالفتراضــات المحاســبية األحكام و اســتخدام بعضيتطلب  ةرير المالياللتقللمعايير الدولية   عداد القوائم المالية وفقا  إ  إن

تطبيق الســــياســــات ممارســــة أحكامها عند  االدارة   منلموجودات والمطلوبات. كما يتطلب المبينة لمبالغ  الالهامة التي تؤثر على  
ل األخرى لى الخبرات السابقة والعوامإ وتستند التقديرات واالفتراـضات بـصورة مـستمرةاألحكام والمحاـسبية للـشركة. يتم تقييم هذه 

المجاالت فيما يلي و  .للظروف عتقد بأنها معقولة وفقا  األحداث المســتقبلية التي يُ  المهنية وتوقعالحصــول على المشــورة  التي تشــمل
 التقديرات واالفتراضات:فيها األحكام ودارة إلااستخدمت التي الهامة 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 سعودية مقفلة()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 
 )يتبع(  أسس اإلعداد -  2

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )يتبع( 2-4
 الماليةاالنخفاض في قيمة الموجودات  (1

نخفاض إليشـير إلى ادليل موضـوعي أي للتأكد فيما إذا كان هناك تقوم الشـركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بممارسـة أحكامها 
ــتند الدليل الموضـــوعي لالنخفاض في قيمة  نتائج   في القيمة إلىأي من الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. يسـ

)أو األحداث( تأثير على هذا  حدث الخـسارة  لاف المبدئي بالموجودات )"حدث خـسارة" متكبدة( وأن  وقوع حدث أو أكثر بعد االعتر
 بشكل موثوق.تقديرها يمكن التي المالي أو مجموعة الموجودات المالية لألصل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

قل بما يبيع تحديد االنخفاض الهام أو الدائم في القيمة العادلة  المتاحة للفي أدوات الملكية  يتضــمن االنخفاض في قيمة االســتثمارات 
ــائر االنخفاض ع ــارة أو الربح  قائمة في  في القيمة ن تكلفتها. يتم االعتراف بخسـ ــاالخسـ ــتثمارات إلنخفاض في قيمة اإ رةكخسـ سـ

 . المتاحة للبيع
وذمم مديني عقود اإلجارة الموـصوفة في جارة اإلالمرابحة وذمم مديني عقود ذمم مديني عقود في قيمة نخفاض إلقد يتـضمن دليل ا

دخولهم في إفالس  واحتماليةعلى أن المقترض أو مجموعة من المقترضـين يواجهون صـعوبات مالية كبيرة، تدل مؤشـرات الذمة  
 .ساسيةاألأو التعثر أو االنحراف في األرباح أو سداد المبالغ أخرى أو إعادة هيكلة مالية 

تحديد وعند بصورة ربع سنوية.   بشكل فردي وجماعي  في القيمة نخفاضإلمراجعة محفظة موجوداتها المالية لتقييم ابالشركة  تقوم 
ــائر  األحكام حول  ســـتخدامإ  عندنخفاض في القيمة، تســـتخدم الشـــركة دليل موضـــوعي وتقديرات إما إذا كان يجب تســـجيل خسـ

في التدفقات يمكن قياـسه    ا  نخفاضـ إتـشير إلى أن هناك  يمكن مالحظتهامعطيات تحديد ما إذا كان هناك أي في القيمة عند  نخفاض إلا
تشــير إلى وجود تغير ســلبي في موقف الســداد للطرف  معطيات يمكن مالحظتهاالنقدية المســتقبلية المقدرة. قد يتضــمن هذا الدليل  

أن يشــير إلى  إذا كان هناك دليل موضــوعي فيما تقدير اإلدارة    خســائر االئتمان إلىيمة االنخفاض في قالمقابل. يســتند مخصــص  
كما يتم لالســترداد   ةالقابلالمقدرة   قيمةيتم تحديد ال  ،في حالة وجود مثل هذا الدليلو. تعرض لالنخفاض في قيمتهقد  األصــل المالي  

 .ةأو الخسارالربح قائمة انخفاض في القيمة في  رةاالعتراف بأي خسا
 قياس القيمة العادلة (2

بين تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تمت عند أو دفعه ما اســتالمه عند بيع أصــل يتم ـسـ الذي الســعر القيمة العادلة هي 
تحويل المطلوبات قد أو الموجودات  بيع معاملة افتراض أن  بقياس القيمة العادلة  يحدد تاريخ القياس. بفي الســـوق أطراف متعاملة 

 إما:تمت 
 ، أوالمطلوباتأو للموجودات  ةالرئيسيسوق الفي  -
 .الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوباتالسوق حالة عدم وجود في  -

للموجودات أو القيمة العادلة  تقاس .  الشـركةقابة للوصـول إليها من قبل  يكون ن  يجب أإن السـوق الرئيسـي أو السـوق األكثر فائدة 
ــوق  أن المتعاملين في  فتراض إبالمطلوبات  ــعون لتحقيق أفضــل الس ــعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يس ــتفيدون عند تس ــيس س

ــادية. ــالحهم االقتصـ ــل القيمة العادلة  قياس إن    مصـ في الســـوق على المتعامل الطرف  االعتبار قدرة  بعين أخذ يغير مالي ما ألصـ
ســيقوم آخر في الســوق  متعامل بيعه إلى  من خالل  ، أو األصــلاألمثل واألفضــل لذلك  ســتخدام  الامن خالل    اقتصــاديةتحقيق منافع 

 باستخدامه االستخدام األمثل واألفضل.

العادلة وتعظيم اسـتخدام المدخالت  كافية لها لقياس القيمةات يمعطالتي تم توفير والمالئمة للظروف   طرق التقييمتسـتخدم الشـركة  
 .التي ال يمكن مالحظتهاوتقليل استخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها ذات العالقة 

اإلفصــاح عنها في القوائم المالية ضــمن التســلســل أو قياس القيمة العادلة  بموجبها جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم تُصــنف 
 جوهريا  لقياس القيمة العادلة ككل:عد إليه أدناه، وذلك على أساس أقل مستوى مدخالت والذي يُ  الهرمي للقيمة العادلة، المشار

 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعّدلة( في األسواق المالية النشطة لنفس الموجودات أو المطلوبات. -
 

ــعار  - ــتوى الثاني: مدخالت بخالف األسـ ــتوى تقع   المتداولةالمسـ ــمن المسـ ــورة التي يمكن مالحظتها إما و  األولضـ ــرة  بصـ مباشـ
باـستخدام: أـسعار الـسوق المدرجة في مقيمة مـستمدة من األـسعار(. وتـشمل هذه الفئة أدوات  كاألـسعار( أو بـصورة غير مباـشرة )ك)
أقل من نشــطة؛ أو  تُعداألســعار المتداولة ألدوات مماثلة أو مشــابهة في األســواق التي أو ؛ نشــطة ألدوات مماثلةالمالية الســواق األ

 السوق.معطيات بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الهامة يمكن مالحظتها جميع المدخالت التي تكون األخرى  طرق التقييم
 

ال يمكن )ـمدخالت التي يمكن مالحظتـها ســـــوق الطـيات إلى مع ســـــتـندالتي ال تاألصـــــل أو االلتزام المســـــتوى الـثاـلث: ـمدخالت  -
 (.مالحظتها
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 )يتبع(  أسس اإلعداد -  2

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )يتبع(  2-4
 )يتبع( قياس القيمة العادلة (2

التحويالت كانت إذا ما الشــركة تحدد  على نحو متكرر في القوائم المالية،  التي يتم االعتراف بها بالنســبة للموجودات والمطلوبات 
ل الهرمي  قد حدثت  لـس تويات التـس تنادا  إلى  إعادة تقييم التصـنيف )من خالل بين مـس من المدخالت التي تعد جوهرية الحد األدنى اـس

 لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.
إعادة يتعين على الشـركة  التي  مركز المالي بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات كل في تاريخ قائمة تقوم إدارة الشـركة  

ها أو  بية للـشركة.  إعادة  قياـس ة المحاـس ياـس ية المتتحقق   ،لتحليلولغرض هذا اتقييمها وفقا  للـس تخدمةالـشركة من المدخالت الرئيـس  ـس
 العقود والمستندات األخرى ذات العالقة. عند احتساببمطابقة المعلومات التقييم األخير في 

األصل طبيعة وخصائص ومخاطر اـستنادا  إلى  الموجودات والمطلوبات  اتالـشركة فئحددت العادلة،  ولغرض اإلفـصاح عن القيمة 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المذكورة أعاله.ى ومستوأو االلتزام 

 االستمرارية (3
بوجود قناعة    توصـــلت إلى حيث االســـتمراريةلمبدأ وفقا  في العمل  قدرة الشـــركة على االســـتمرار لم ا  إدارة الشـــركة تقييمأجرت 

بوجود علم  اإلدارة ليســت على    نكما أ .في المســتقبل المنظورالعمل الســتمرار في  لدى الشــركة والتي تمكنها من االموارد الكافية  
ــأكد أي   وعليه فقد   .االستمراريةلمبدأ وفقا  في العمل قدرة الشركة على االستمرار مهامة يمكن أن تثير شكوكا  حول  حاالت عدم تــ

 االستمرارية.مبدأ تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  بملخص  -  3
تتماشــى الســياســات المطبقة عند إعداد هذه القوائم إعداد هذه القوائم المالية.    عندفيما يلي بيانا  بأهم الســياســات المحاســبية المتبعة 

 تلك المتبعة عند إعداد القوائم المالية للسنة السابقة، باستثناء ما يلي:المالية مع 
(، عدلت الشـركة 2التغير في السـياسـة المحاسـبية المتعلقة بالمحاسـبة عن الزكاة وضـريبة الدخل. كما هو مبين في اإليضـاح رقم ) -

وكانت الموجودات/المطلوبات الضريبية المؤجلة م.  2017يناير  1ـسياـستها المحاـسبية المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل اعتبارا  من  
األمر الذي ال يتفق مع متطلبات تعميم مؤســســة النقد العربي المؤقتة القابلة للخصــم، الضــريبية/  في الســابق تســجل وفقا  للفروقات

لمحاـسبة عن أثر يتم ام بـشأن المحاـسبة عن الزكاة وـضريبة الدخل.  2017الـصادر في أبريل   381000074519الـسعودي رقم  
 (.30السياسة المحاسبية الجديدة المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي في القوائم المالية )إيضاح 

 نقد وما في حكمه
 يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك.

 عقود المرابحة ذمم مديني
تقوم بموجبها الـشركة ببيع أـصل للعميل بعد أن تكون الـشركة قد قامت بـشرائه، بناء  على وعد من نفس تفاقية  إهي المرابحة  اتفاقية 

العميل بشــراء هذا األصــل من الشــركة. يتضــمن ســعر البيع التكلفة باإلضــافة إلى هامش ربح متفق عليه. يتضــمن إجمالي المبالغ 
المرابحة(. يتم قيد بيع المرابحة )ذمم مديني عقود  بعقد بلية المتعلقة  المســــتحقة بموجب عقد المرابحة مجموع دفعات البيع المســــتق

المرابحة وتكلفة األصــل المباع كربح مرابحة غير مكتســب، وألغراض العرض يتم خصــمه من بيع الفرق بين ذمم مديني عقود 
 المرابحة.بيع إجمالي المبالغ المستحقة بموجب ذمم مديني عقود 

 ذمم مديني عقود إجارة
ـبالقيـمة الـحالـية ـلدفـعات الـتأجير ـكذمم  االعترافتمـثل ذمم ـمديني عقود إـجارة موجودات منقوـلة بموـجب عـقد ـتأجير إســـــالمي ويتم 

بالفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة   االعترافاإلفـصاح عنها ـضمن "ذمم مديني عقود إجارة". يتم ومدينة 
باستخدام طريقة صافي االستثمار والتي تعكس جارة اإلعقد  على مدى فترة جارة بربح اإل  االعتراف. يتم بمكتسإجارة غير   ربحك

 معدل عائد دوري ثابت.
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة بملخص  -  3
 ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة

إن اإلجارة الموصــوفة في الذمة عبارة عن إتفاقية يشــتمل فيها المبالغ اإلجمالية المســتحقة بموجب اإلجارة الموصــوفة في الذمة 
الموصــــوفة في الذمة )ذمم مديني عقود اإليجار( زائدا  المبالغ المتبقية األصــــلية على إجمالي دفعات اإليجار المســــتقبلية لإلجارة  

ــب عن عقود إجارة  ــتحقة. يتم قيد الفرق بين ذمم مديني عقود اإليجار وتكلفة الموجودات المؤجرة كعائد غير مكتســ المقدرة المســ
جارة الموصــــوفة في الذمة. يتم موصــــوفة في الذمة، وألغراض العرض يتم خصــــمه من إجمالي المبالغ المســــتحقة بموجب اإل

االعتراف بعائد اإلجارة الموصــوفة في الذمة على مدى فترة عقد اإلجارة باســتخدام طريقة صــافي االســتثمار والتي تعكس معدل 
 عائد دوري ثابت.

 استثمارات متاحة للبيع
 فئة أخرى من الموجودات المالية. ك نفةغير مصاالستثمارات المتاحة للبيع هي استثمارات غير مشتقة مصنفة كمتاحة للبيع أو 

ــائر غير المحققة عن ــاهمين من   دتقيد أو تحمل األرباح أو الخسـ ــتثمارات على قائمة التغيرات في حقوق المسـ إعادة تقييم تلك االسـ
 خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر. يحمل أي انخفاض غير مؤقت في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع على قائمة الربح أو الخسارة.

 .قائمة الربح أو الخسارة علىلكية األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الميعاد تصنيف عند بيع االستثمار و
 نخفاض في قيمة الموجودات الماليةاإل
في قيمتها  لالنخفاضعند وجود دليل موضـوعي كمنخفضـة القيمة وذلك  أو مجموعة من الموجودات المالية  األصـل المالي  صـنف ي

ــارة حدث  وقوع نتيجة ل من الموجودات المالية لها تأثير على  المالي أو مجموعةباألصــل  المبدئي   االعترافواحد أو أكثر بعد خس
 التي يمكن تقديرها بشكل موثوق. والمالي أو مجموعة من الموجودات المالية لألصل التدفقات النقدية المستقبلية 

 يشتمل الدليل الموضوعي لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية على ما يلي:
 صعوبات مالية هامة تواجه المقترض. •
 التقصير في السداد من جانب المقترض.التعثر أو  •
 إعادة هيكلة ذمم مديني إجارة بواسطة الشركة بفترات ال تأخذها الشركة باالعتبار. •
 مؤشرات على دخول المقترض مرحلة اإلفالس. •
ـبالمقترض في ـقابـلة للمالحـظة تتعلق بمجموـعة من الموجودات مـثل التغيرات الســـــلبـية في موقف الســـــداد الـخاص معطـيات  •

 المجموعة أو أوضاع اقتصادية ترتبط بالتعثر في المجموعة.

يتم في كل تاريخ قائمة مركز مالي إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن الموجودات المالية أو مجموعة من 
يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة  ،جود مثل هذا الدليلفي حال ووالموجودات المالية قد تنخفض قيمتها في تاريخ قائمة المركز المالي. 

أي خسائر انخفاض في القيمة على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للتغيرات يتم االعتراف بلالسترداد و
 في قيمتها الدفترية.

المستخدم الربح على أساس معدل  الربحب االعترافبعد ذلك سترداد يتم بمجرد تخفيض الموجودات المالية لقيمتها المقدرة القابلة لال
 لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة لالسترداد. 

موضوعياً على إضافة لذلك، بالنسبة لالستثمار في أوراق الملكية، يُعد االنخفاض الهام أو الدائم في قيمتها العادلة دون تكلفتها دليالً 
٪ انخفاضاَ هاماً وأن فترة التسعة أشهر انخفاضاً دائماً. إال 20االنخفاض في قيمتها. وبشكل عام، تعتبر الشركة أن االنخفاض بنسبة 

 أنه وفي ظروف محددة فإن االنخفاض األصغر أو األقصر قد يكون مالئماً.

المتعلق به سواًء بتحميله خسائر االئتمان  في قيمة    االنخفاضل مخصص  مقاب  للتحصيل يتم شطبه  المالي غير قابلاألصل  كون  يعندما  
في القيمة. يتم شطب الموجودات المالية فقط في حال  االنخفاضأو من خالل حساب مخصص على قائمة الربح أو الخسارة مباشرة 

 استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لتحصيلها وتحديد مبلغ الخسارة.

يمكن قياسه بصورة موضوعية لحدث يقع بعد   االنخفاضفي القيمة في الفترة الالحقة وأن    االنخفاض  رةسامبلغ خ  ضانخفافي حال  و
في القيمة المعترف  االنخفاض(، يتم عكس خسائر للمقترض االئتمانيفي القيمة )مثل التحسن في التصنيف  باالنخفاض االعتراف

في قيمة خسائر   االنخفاضمخصص  في  قائمة الربح أو الخسارة  بمبلغ العكس في   االعترافبها سابقاً بتسوية حساب المخصص. يتم  
 .االئتمان
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة بملخص  -  3

 التوقف عن إثبات الموجودات المالية

 عند: األصل المالي، حسبما ينطبق( يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو جزء من

 إنتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية. -

تنازل الشركة عن حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل ودون أي تأخير   -
 إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية" وإما 

o  أو  ،قيام الشركة بنقل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل 
o بقاء على جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.عدم قيام الشركة بنقل أو اإل 

وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بالتنازل عن حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام ترتيبات فورية، عندئِذ تقوم 
المنافع المصاحبة لملكية األصل، أو تحويل السيطرة على األصل، يتم إثبات األصل بقدر بتقييم فيما إذا تم اإلبقاء على المخاطر و

ارتباط الشركة المستمر بذلك األصل. وفي مثل هذه الحالة، تقوم الشركة بإثبات مطلوبات مصاحبة لألصل. يتم قياس األصل المحول 
 التي أبقت عليها الشركة.والمطلوبات المصاحبة له بالشكل الذي يعكس الحقوق وااللتزامات 

يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون في شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية والحد األقصى للمبلغ المطلوب 
 من الشركة دفعه، أيهما أقل.

 مشتركة روعاتاستثمارات في مش

حصة في على  عليه الحصول  سيطرة مشتركة  تمارس  بموجبه لألطراف التي  عبارة عن ترتيب مشترك يحق المشروع المشترك هو  
فقط عندما ترتيب ما، وتتواجد للسيطرة على تعاقدياً السيطرة المشاركة المتفق عليها تمثل المشروع المشترك. هذا صافي موجودات 

 .في المسيطرةالذين يشاركون ألطراف لالجماعية فقة مواال  األنشطة ذات العالقةبشأن القرارات اتخاذ تطلب ي

 طريقة حقوق الملكية. استخدام في المشروعات المشتركة بالشركة استثمارات يتم محاسبة 

التغيرات يتم تسوية وفي قائمة الربح أو الخسارة. لما بعد الشراء المشترك  اتيتم اثبات حصة الشركة في أرباح أو خسائر المشروع
مشروع مشترك حصتها أي خسائر في حصة الشركة تزيد أو تعادل عندما وفي القيمة الدفترية لالستثمار. لما بعد الشراء المتراكمة 

خسائر إضافية ما لم تتكبد التزامات أي ال تقوم بإثبات فإن الشركة ، أخرى ذمم مدينة غير مضمونةزائداً أي في المشروع المشترك 
 ةالمشترك عن المعامالت بين الشركة ومشروعاتهااألرباح غير المحققة حذف يابة عن المشروع المشترك. يتم نمبالغ بدفع تقوم أو 

انخفاض في قيمة  وجود  المعاملة دليالً على  تقدم  الخسائر غير المحققة ما لم  حذف  بقدر حصة الشركة في المشروع المشترك. كما يتم  
 الموجودات المحولة. 

 ممتلكات ومعدات

المتبقية التقديرية في القيمة. تستهلك التكلفة ناقصاً القيمة  نخفاضواالالمتراكم  االستهالكالتكلفة ناقصاً بلممتلكات والمعدات تظهر ا
 للموجودات.المتوقعة للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 

عندما تشير األحداث أو التغيرات في وذلك نخفاض في قيمتها إمن وجود للتأكد دفترية للممتلكات والمعدات يتم مراجعة القيم ال
القيمة القابلة لالسترداد،  عن  القيمة الدفترية  الدليل وزيادة  . وفي حالة وجود مثل هذا  القيمة الدفتريةعدم إمكانية إسترداد  الظروف إلى  

 .القيمة الحاليةلها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع و  لالستردادالقابلة القيمة تخفض الموجودات إلى  عندئذِ 

سط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات/للموجودات أو فترة اإليجار، أيهما تطفأ تحسينات المباني المستأجرة بطريقة الق
أقصر. تحمل مصروفات الصيانة واإلصالح على الدخل. يتم رسملة التحسينات عندما تزيد من قيمة األصل أو تطيل من عمره 

 بصورة جوهرية.
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

 سعودية مقفلة()شركة مساهمة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة بملخص  -  3

 )يتبع( الممتلكات والمعدات

 األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية للموجودات:وفيما يلي 
 سنوات 

 مدة عقد االيجار، أيهما أقصرسنوات أو  10 تحسينات على عقارات مستأجرة
 6 أثاث ومفروشات

 5 معدات مكتبية
 سنوات 5إلى  3 معدات تكنولوجيا المعلومات

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

أم لم تقدم يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت بها فواتير من  
 . قبل الموردين

 مخصصات

لتزام يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد اال
 محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به.

 مطلوبات مالية

 اإلثبات األولي والقياس

 تشتمل تقوم الشركة بتحديد تصنيف مطلوباتها المالية عند االثبات األولي. يتم اثبات جميع المطلوبات المالية في األصل بالقيمة العادلة.  
على الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والقروض البنكية وعقود الضمانات المالية واألدوات المطلوبات المالية للشركة 

 ة المشتقة. المالي

 ثبات المطلوبات.إثبات األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إيتم 

 ثبات المطلوبات الماليةإالتوقف عن 

سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء عند  وذلكاستنفاذها، يمكن التوقف عن اثبات المطلوبات المالية أو جزءاً منها عند 
 مدته. 

 مقاصة األدوات المالية

مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم للمنشأة يتم 
اس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لدى الشركة للتسوية على أس

ال يتم مقاصة اإليرادات والمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة ما لم ذلك مطلوباً أو مسموحاً به في المعيار أو التفسير المحاسبي، 
 ووفقاً لما تم اإلفصاح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للشركة.

 لمالية المشتقة ومحاسبة التحوطاألدوات ا

تستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار العموالت. يتم في األصل، إثبات األدوات المالية المشتقة  
ية وذلك عندما تكون بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك يعاد قياسها بالقيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات مال

 القيمة العادلة إيجابية وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سلبية. 

تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة، فيما عدا الجزء الفعال من  
 اته ضمن حقوق المساهمين.تغطية التدفقات النقدية، حيث يتم اثب
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة بملخص  -  3

 )يتبع( األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط

تصنف عمليات تغطية المخاطر كتغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات ، تغطية المخاطروألغراض محاسبة 
أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل كبير أو تم اثباتها بموجودات أو مطلوبات سواءاً كانت متعلقة بخطر ما مرتبط نقدية التدفقات في ال

 .لم يتم إثباتها ةمؤكد اتاممخاطر عمالت أجنبية في التز

ً بتخصيص تقوم الشركة وعند بدء عملية التغطية،  التغطية الشركة تطبيق محاسبة تود التي عملية تغطية المخاطر وتوثيق رسميا
أو المعاملة بند  الوالتغطية،  يشتمل التوثيق على تحديد أداة  .  المتعلقة بعملية التغطيةإدارة المخاطر    ةأهداف واستراتيجيبشأنها، وتوثيق  

لتغيرات في تسويتها في ا عندالتغطية التغيرات في القيمة العادلة ألداة فعالية تقييم مدى المغطاه، وطريقة وطبيعة المخاطر المغطاه، 
فعالية ذات  تغطية المخاطر هذه  كون  تأن  يتوقع ب  .المغطاه  بالمخاطرالمرتبطة  أو التدفقات النقدية  الذي تمت تغطيته  القيمة العادلة للبند  

طوال عالية فعالية ذات للتأكد بأنها فعالً ويتم تقييمها بشكل مستمر  ،التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقديةتسوية عالية عند 
 . خصصت فيهافترات المالية التي ال

تلك األداة لم تعد  عندما  تنفيذها أو  أو بيعها أو إنهاؤها أو  التغطية  أداة  سريان  عند انتهاء  تغطية المخاطر وذلك  يتم التوقف عن محاسبة  
المثبتة  –متراكمة الخسارة الربح أو االحتفاظ باليتم لمعامالت المتوقعة، بالنسبة لذلك الوقت، في و. تغطية المخاطرمؤهلة لمحاسبة 

، يتم تحويل وفي الحاالت التي لم يعد فيها توقع حدوث العملية المغطاهالمتوقعة. لحين حدوث العملية المساهمين حقوق سابقاً ضمن 
 إلى قائمة الربح أو الخسارة للفترة. -المساهمين حقوق ضمن المثبت  -صافي الربح أو الخسارة المتراكمة 

 الزكاة وضريبة الدخل

الهيئة ألنظمة  وفقاً    بينما يخضع المساهمون غير السعوديين/الخليجيين لضريبة الدخلة،  الشركة للزكابن  ون السعوديويخضع المساهم
وتماشياً مع تعميم مؤسسة النقد م،  2017يناير    1واعتباراً من    العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( المطبقة في المملكة العربية السعودية.

المحملة وضريبة الدخل  وبدأت في إثبات الزكاة  وضريبة الدخل  لقة بالزكاة  عدلت الشركة سياستها المحاسبية المتعالعربي السعودي،  
 تحمل سابقاً على قائمة الربح أو الخسارة.وضريبة الدخل على األرباح المبقاة. وكانت الزكاة 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

كما هو محدد في الشروط للموظفين طبقاً لألحكام المنصوص عليها في نظام العمل السعودي  المنافع  لدى الشركة برنامج محدد  يوجد  
باستخدام طريقة المنافع  بموجب البرنامج محدد  المنافع  يتم تحديد تكلفة تقديم  الواردة في أنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.  

 وحدة االئتمان المخططة. 

قياس األرباح والخسائر االكتوارية فوراً في قائمة المركز المالي مع الزيادة المقابلة لها على األرباح المبقاة  يتم اثبات عمليات إعادة
الربح أو الخسارة في قائمة ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها. 

 الفترات الالحقة. 

 وذلك قبل:تكلفة الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة يتم اثبات 

 ، وتقليص األيدي العاملةتاريخ تعديل أو  •
 تاريخ قيام الشركة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة.  •

 المحددة.   المنافعالخصم على صافي التزام  لعن طريق تطبيق معدتكلفة العمولة يتم احتساب 

 الشركة بإثبات التغيرات التالية في صافي التزام المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة: تقوم 

تتضمن تكاليف الخدمات تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التقلص  •
 العمومية واإلدارية(.وعمليات السداد غير الروتينية )ضمن المصروفات 

 صافي دخل أو مصروف العمولة الخاصة )ضمن تكلفة التسهيالت البنكية وأعباء االقتراض(. •
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة بملخص  -  3

 المصروفات

 جميعالمتعلقة بصورة خاصة بمصروفات مندوبي المبيعات والتسويق. يتم تصنيف المصروفات  مصروفات البيع والتسويق هي تلك 
 المصروفات األخرى كمصروفات عمومية وإدارية.

 تسيير معامالت وتقييمأتعاب 

المالية على مدى الفترة المستلمة مقدماً التقييم يتم اثبات أتعاب لخدمات المقدمة عند تقديم الخدمات. اتسيير معامالت يتم اثبات أتعاب 
 . كجزء من العائد الفعلي للموجودات المالية

 التمويلتكاليف 

وقتاً طويالً كي يكون جاهزاً يستغرق إعداده الذي و ،أصل ماأو إنتاج إنشاء بشراء أو مباشرة المتعلقة التمويل رسملة تكاليف  يتم
األخرى كمصروف في الفترة التمويل تكاليف يتم إثبات جميع األصل. ذلك من تكلفة للغرض الذي أنشئ من أجله أو بيعه، كجزء 

 .األموالق باقتراض والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلالتمويل على العمولة تكاليف تشتمل التي يتم تكبدها فيها. 

 عقود التأجير التشغيلي

بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد  الخسارة أو الربح قائمة التأجير التشغيلي كمصروفات في عقود  مدفوعاتب االعترافيتم 
 اإليجار.

 العمالت األجنبية 

إجراء المعامالت. في تاريخ أسعار التحويل السائدة بالريال السعودي على أساس المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية تسجيل يتم 
أسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة على أساس ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية 

. تدرج أرباح أو خسائر المعامالت بالعمالت األجنبية في الربح أو الخسارةقائمة ات التحويل في المركز المالي. تدرج كافة فروق
 خالل السنة.الربح أو الخسارة قائمة 

 القطاعية المعلومات

بيئة  فيبتقديم منتجات أو خدمات يقوم  )قطاع أعمال( أو معينة بتقديم منتجات أو خدمات يقوم الشركة جزء أساسي من  القطاع يعتبر 
 خرى.األقطاعات معينة، وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر الاقتصادية 

 حتياطي النظاميإلا

ً لنظام الشركات المعمول به بالمملكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة، يتعين على الشركة تحويل  من صافي  ٪10وفقا
ووفقاً للنظام حتياطي غير متاح للتوزيع.  إلإن هذا احتياطي النظامي.  إلكاة وبعد خصم الخسائر المرحلة( إلى اربحها السنوي )بعد الز

 من رأس مالها.  ٪50اجمالي االحتياطي  غاألساس، يحق للشركة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل متى ما بل

 موجودات عقارية أخرى

العقارات مقابل تسوية المشروعات المشتركة وأرصدة ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة وافجارة تقوم الشركة باقتناء بعض 
الموصوفة في الذمة. يتم اعتبار هذه العقارات كموجودات متاحة للبيع وتقيد في األصل بصافي القيمة القابلة للتحصيل ألرصدة الذمم 

 الحالية للممتلكات ذات الصلة ناقصاً أي تكاليف بيع )إذا كانت هامة(، أيهما أقل.المستحقة أو المشروعات المشتركة والقيمة العادلة 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة بملخص  -  3

 على القوائم المالية للشركة:تطبيق التعديالت التالية على المعايير القائمة والتي لم يكن لها أي تأثير جوهري 
 
 م.2017يناير  1من  يسري مفعولها"مبادرة اإلفصاح" التي  –( 1معيار المحاسبة الدولي )تعديالت على  -
 1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ليسري مفعولها "قائمة التدفقات النقدية" التي  –( 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )    -

الناتجة عن   االلتزاماتتقديم إفصاحات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في م. تتطلب التعديالت 2017يناير 
 غير النقدية.التغيرات التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية وا في ذلك األنشطة التمويلية بم

 
 نقد وما في حكمه  -  4

 م 2016  م2017  
 23  23  في الصندوق  نقد

 9.324  29.611  حسابات جارية  –نقد لدى البنك 
  29.634  9.347 
   

)ب تصنيف درجة ال، بحيث تكون الشركة المستثمر فيها ذات تصنيف إئتماني جيدلدى أطراف ذات لدى البنك مودعة األرصدة إن 
 أو أعلى من قبل ستاندرد آند بورز أو موديز.ب ب( 

 
 استثمارات متاحة للبيع  -  5

، صندوق عقاري محدد المدة وحدة(  120م:  2016)  برج السرايا للتطوير العقاريصندوق  وحدة في    120استثمار في  يمثل هذا البند  
 شركة االستثمار كابيتال.مدار من قبل 

 
 كما يلي: 2016م و2017تين المنتهيتين في الستثمارات المتاحة للبيع خالل السنوالخسارة غير المحققة لتكلفة في الحركة الكانت 

 م 2016  م2017  
 12.000  12.000  التكلفة في بداية ونهاية السنة

     
     غير المحققة:  (الخسارةالربح/)

 ( 688)  ( 1.012)  بداية السنة في 
 ( 324)  1.899  التغير في القيمة العادلة، صافي 

 ( 1.012)  887  في نهاية السنة 
     

 10.988  12.887  صافي القيمة الدفترية 
 

 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي  -  6
 م 2016  م2017  

 512.957  296.843  المرابحةبيع إجمالي ذمم مديني عقود 
 ( 73.548)  ( 33.321)  ئد غير المكتسباناقصاُ: الع

  263.522  439.409 
 ( 7.367)  ( 2.773)  ئتمان اإلخسائر قيمة االنخفاض في  ناقصا : مخصص 

 432.042  260.749  ذمم مديني عقود المرابحة، صافي
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 سعودية مقفلة()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)
 

 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي )يتبع(  -  6
 

 هي كما يلي:ديسمبر   31كما في  إن الجودة اإلئتمانية لذمم مديني عقود المرابحة  6-1
 
 م 2016  م2017  

 311.397  140.906  منخفضة القيمةمتأخرة وليست ليست 
 77.825  96.029  متأخرة وليست منخفضة القيمة

 50.187  26.587  منخفضة القيمة
  263.522  439.409 

 
مليون   73.3ذمم مديني عقود المرابحة منخفضة القيمة التي تحتفظ الشركة بها على أساس آخر تقييم تبلغ  إن القيمة العادلة لضمانات  

 لاير سعودي.
 

إن أعمار الدفعات المتأخرة وليست منخفضة القيمة واألرصدة المتعلقة بذمم مديني عقود المرابحة  م، 2017ديسمبر  31كما في  6-2
 هي كما يلي:

 
 التأخيرأيام 

ذمم مديني عقود  
 المرابحة

  
 دفعات متأخرة

1 –  30  42.073  1.096 
31  – 60  53.326  5.618 
61  – 90  630  328 

 7.042  96.029  اإلجمالي
 
المرابحة هي م، إن أعمار الدفعات المتأخرة وليست منخفضة القيمة واألرصدة المتعلقة بذمم مديني عقود 2016ديسمبر  31كما في 

 كما يلي:
 

 أيام التأخير
ذمم مديني عقود  

 المرابحة 
  

 دفعات متأخرة
1 –  30  25.064  721 

31  – 60  24.034  3.147 
61  – 90  28.727  596 

  4.464  77.825  اإلجمالي
 ذمم مديني عقود المرابحة:  حقاقاستتفاصيل فيما يلي  6-3

 م2017ديسمبر  31 
  

 ن سنة م أقل
إلى من سنة  
 نوات خمس س

أكثر من خمس  
 سنوات

 
 اإلجمالي

 296.843 1.019 144.497 151.327 مديني عقود المرابحة  ذمم
 ( 33.321) ( 225) ( 17.823) ( 15.273) عائد غير مكتسب

 136.054 126.674 794 263.522 
خسائر االنخفاض في قيمة مخصص 

 - - - ئتمان الا
 
(2.773 ) 

    260.749 
 
 م 1620ديسمبر  31 
  

 أقل من سنة 
  خمسمن سنة إلى 
 سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

 
 اإلجمالي

 512.957 30.783 294.905 187.269 ذمم مديني عقود المرابحة 
 ( 73.548) ( 4.218) ( 43.099) ( 26.231) عائد غير مكتسب

 161.038 251.806 26.565 439.409 
مخصص االنخفاض في قيمة خسائر 

 - - - االئتمان 
 
(7.367 ) 

    432.042 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 )يتبع( ذمم مديني عقود المرابحة، صافي  -  6

 
 كانت حركة مخصص خسائر ذمم مديني عقود المرابحة كما يلي:  6-4

 
 م 2016  م2017  

 5.813  7.367  الرصيد في بداية السنة 
 1.554  ( 4.594)  ، صافي مكون خالل السنة)مغلق(/مخصص 

 7.367  2.773  الرصيد في نهاية السنة
 

يتم احتساب ذمم مديني ذمم مديني عقود المرابحة إلى فئات من الذمم المدينة لنسبة القيمة. لالتعرض اإلئتماني يقسم الجدول التالي  6-5
المبلغ اإلجمالي للتمويل على القيمة العادلة للعقار األساسي. إن المبلغ اإلجمالي للتمويل المستخدم عقود المرابحة لنسبة القيمة بقيمة  

 بعد العائد غير المكتسب وأي مخصص لالنخفاض في القيمة.هذه النسبة يستعند احتساب 
 
 م 2016  م2017  

 140.207  188.120  ٪ 50أقل من  
51  – 70 ٪  75.402  206.876 
71  – 85 ٪  --  92.326 
86  – 100 ٪  --  -- 

 439.409  263.522  رضإجمالي التع
 

 . ٪100 –  86ليس هناك أي حسابات منخفضة القيمة في الفئة  
 

 ، صافي جارةاإلذمم مديني عقود  -  7
 
 م 2016  م2017  

 3.330.111  3.609.120  إجمالي ذمم مديني عقود بيع اإلجارة
 ( 752.993)  ( 818.541)  ناقصاُ: العائد غير المكتسب

  2.790.579  2.577.118 
 ( 39.705)  ( 46.158)  ئتماناإلخسائر االنخفاض في قيمة ناقصا : مخصص 
 2.537.413  2.744.421  ، صافي اإلجارةذمم مديني عقود 

 
 هي كما يلي:ديسمبر  31كما في  اإلجارةإن الجودة اإلئتمانية لذمم مديني عقود  7-1

 
 م 2016  م2017  

 2.187.275  2.354.996  ليست متأخرة وليست منخفضة القيمة
 289.236  252.686  متأخرة وليست منخفضة القيمة

 100.607  182.897  منخفضة القيمة
  2.790.579  2.577.118 
 

 353.63إن القيمة العادلة لضمانات ذمم مديني عقود اإلجارة منخفضة القيمة التي تحتفظ الشركة بها على أساس آخر تقييم تبلغ 
 مليون لاير سعودي.
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي )يتبع(  -  7

 
م، إن أعمار الدفعات المتأخرة وليست منخفضة القيمة واألرصدة المتعلقة بذمم مديني عقود اإلجارة هي  2017ديسمبر    31كما في   7-2

 كما يلي:
 

 
 أيام التأخير

ذمم مديني عقود  
 اإلجارة

  
 دفعات متأخرة

1 –  30    72.466  9.187 
31  – 60    51.523  1.878 
61  – 90    128.697  12.052 

 23.117  252.686  اإلجمالي
 
م، إن أعمار الدفعات المتأخرة وليست منخفضة القيمة واألرصدة المتعلقة بذمم مديني عقود اإلجارة هي 2016ديسمبر  31كما في 
 كما يلي:
 

 
 التأخيرأيام 

ذمم مديني عقود  
 اإلجارة

  
 دفعات متأخرة

1 –  30    44.525  4.605 
31  – 60    232.728  22.517 
61  – 90    11.983  1.182 

 28.304  289.236  اإلجمالي
 

 فيما يلي تفاصيل استحقاق ذمم مديني عقود اإلجارة: 7-3
 م2017ديسمبر  31 
  

 أقل من سنة 
إلى من سنة  
 نوات خمس س

أكثر من خمس  
 سنوات

 
 اإلجمالي

 3.609.120 743.269 1.918.528 947.323 اإلجارةمديني عقود  ذمم
 ( 818.541) ( 192.880) ( 418.999) ( 206.662) عائد غير مكتسب

 740.661 1.499.529 550.389 2.790.579 
خسائر االنخفاض في قيمة مخصص 

 - - - ئتمان الا
 
(46.158 ) 

    2.774.721 
 
   م6201ديسمبر  31 
  

 أقل من سنة 
  خمسمن سنة إلى 
 سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

 
 اإلجمالي

 3.330.111 683.849 1.891.592 754.670 ذمم مديني عقود اإلجارة
 ( 752.993) ( 161.312) ( 421.278) ( 170.403) عائد غير مكتسب

 584.267 1.470.314 522.537 2.577.118 
مخصص االنخفاض في قيمة خسائر 

 - - - االئتمان 
 
(39.705 ) 

    2.537.413 
 

 كما يلي:ديسمبر  31االئتمان للسنة المنتهية في خسائر االنخفاض في قيمة كانت حركة مخصص  7-4
 م 2016  م2017  

 32.172  39.705  الرصيد في بداية السنة 
 7.533  6.453  مخصص مكون خالل السنة 

 39.705  46.158  الرصيد في نهاية السنة
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي )يتبع(  -  7

 
إلى فئات من الذمم المدينة لنسبة القيمة. يتم احتساب ذمم مديني   اإلجارةيقسم الجدول التالي التعرض اإلئتماني لذمم مديني عقود  7-5

لنسبة القيمة بقيمة المبلغ اإلجمالي للتمويل على القيمة العادلة للعقار األساسي. إن المبلغ اإلجمالي للتمويل المستخدم  اإلجارة عقود 
 اب هذه النسبة يستبعد العائد غير المكتسب وأي مخصص لالنخفاض في القيمة.عند احتس

 
 م 2016  م2017  

 928.863  968.424  ٪ 50أقل من  
51  – 70 ٪  950.288  1.046.902 
71  – 85 ٪  780.163  498.649 
86  – 100 ٪  91.704  102.704 

 2.577.118  2.790.579  إجمالي التعرض
 

 . ٪100 –  86ليس هناك أي حسابات منخفضة القيمة في الفئة  
 

 ، صافي الموصوفة في الذمة ذمم مديني عقود اإلجارة -  8
 م 2016  م2017  

 201.174  187.232  إجمالي ذمم مديني عقود بيع اإلجارة الموصوفة في الذمة 
 ( 79.071)  ( 69.269)  ناقصاُ: العائد غير المكتسب

  117.963  122.103 
 ( 1.885)  ( 1.267)  ئتماناإلخسائر االنخفاض في قيمة ناقصا : مخصص 

 120.218  116.696  ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي 
 

 هي كما يلي:ديسمبر  31كما في إن الجودة اإلئتمانية لذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة  8-1
 
 م 2016  م2017  

 117.986  114.199  ليست متأخرة وليست منخفضة القيمة
 4.117  3.764  متأخرة وليست منخفضة القيمة

 --  --  منخفضة القيمة
  117.963  122.103 
 

م، إن أعمار الدفعات المتأخرة وليست منخفضة القيمة واألرصدة المتعلقة بذمم مديني عقود اإلجارة 2017ديسمبر  31كما في  8-2
 هي كما يلي:الموصوفة في الذمة 

 
 
 

 أيام التأخير

ذمم مديني عقود  
 الموصوفة اإلجارة

 في الذمة 

  
 

 دفعات متأخرة
1 –  30    2.027  10 

31  – 60    1.017  21 
61  – 90    720  21 

 52  3.764  اإلجمالي
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 الذمة، صافي )يتبع( ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في  -  8

 
م، إن أعمار الدفعات المتأخرة وليست منخفضة القيمة واألرصدة المتعلقة بذمم مديني عقود اإلجارة 2016ديسمبر  31كما في  8-2

 هي كما يلي:الموصوفة في الذمة 
 

 
 

 أيام التأخير

ذمم مديني عقود  
  الموصوفة اإلجارة

 في الذمة 

  
 

 دفعات متأخرة
1 –  30    2.028  21 

31  – 60    2.089  22 
61  – 90    --  -- 

 43  4.117  اإلجمالي
 

 : الموصوفة في الذمة  فيما يلي تفاصيل استحقاق ذمم مديني عقود اإلجارة 8-3
 م2017ديسمبر  31 
  

 أقل من سنة 
إلى من سنة  
 نوات خمس س

أكثر من خمس  
 سنوات

 
 اإلجمالي

الموصوفة في   مديني عقود اإلجارة ذمم
 الذمة 

 
18.895 

 
64.528 

 
103.809 

 
187.232 

 ( 69.269) ( 36.229) ( 25.330) ( 7.710) عائد غير مكتسب
 11.185 39.198 67.580 117.963 

خسائر االنخفاض في قيمة مخصص 
 ئتمان الا

    
(1.267 ) 

    116.696 
 
 م 6201ديسمبر  31 
  

 أقل من سنة 
  سنة إلى خمسمن 

 سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
 

 اإلجمالي
ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في  

 الذمة 
 

21.363 
 

68.676 
 

111.136 
 

201.174 
 ( 79.071) ( 43.557) ( 27.077) ( 8.438) عائد غير مكتسب

 12.925 41.599 67.579 122.103 
مخصص االنخفاض في قيمة خسائر 

 االئتمان 
    

(1.885 ) 
    120.218 
 

 كما يلي:ديسمبر  31للسنة المنتهية في االئتمان خسائر االنخفاض في قيمة مخصص في حركة الكانت  8-4
 
 م 2016  م2017  

 1.549  1.885  الرصيد في بداية السنة 
 336  ( 618)  ، صافي خالل السنةمكون )مغلق(/مخصص 

 1.885  1.267  الرصيد في نهاية السنة
 

إلى فئات من الذمم المدينة لنسبة القيمة. يتم  الموصوفة في الذمة يقسم الجدول التالي التعرض اإلئتماني لذمم مديني عقود اإلجارة  8-5
لنسبة القيمة بقيمة المبلغ اإلجمالي للتمويل على القيمة العادلة للعقار األساسي.  الموصوفة في الذمة  احتساب ذمم مديني عقود اإلجارة  

 ي مخصص لالنخفاض في القيمة. إن المبلغ اإلجمالي للتمويل المستخدم عند احتساب هذه النسبة يستبعد العائد غير المكتسب وأ

ق - 184



 

20 

 
 

 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي )يتبع(  -  8

 
 م 2016  م2017  

 25.791  27.845  ٪ 50أقل من  
51  – 70 ٪  50.877  55.104 
71  – 85 ٪  39.241  37.261 
86  – 100 ٪  --  3.947 

 122.103  117.963  إجمالي التعرض
 

 . ٪100 –  86ليس هناك أي حسابات منخفضة القيمة في الفئة  
 

 مقدماً وموجودات أخرى  ات مدفوع -  9
 م 2016  م2017  

 --  88.237  (1-9موجودات عقارية أخرى )إيضاح 
 28.286  8.540  مشتركة المشروعات المن  ةمستحقمبالغ 

 1.882  1.295  المشتقات نع ةح مستحقاربأ
 669  669  إيجار مدفوع مقدما  

 4.084  4.477  أخرى 
  103.218  34.921 
 

جميع الموجودات األساسية العينية لتسوية التم المشروعات المشتركة. الحالية تصفية اثنين من الشركة خالل السنة قررت  9-1
تعتبر الشركة هذه الموجودات على أنها بحسب حصة كل منهم.  بالمشروعات المشتركة  للمشروعات المشتركة المعنية بين الشركاء  

 تلكات ذات العالقة ناقصا  أي تكاليف بيع، أيهما أقل. متاحة للبيع وتقيد في األصل بالتكلفة والقيمة العادلة للمم
 

 مشتركة  روعات في مش  ات االستثمار -10
 

 ةالمـشترك  ات٪ مع ترتيبات مـشتركة مختلفة. تم هيكلة المـشروع90٪ إلى  40ملكية تتراوح بين حـصة  للـشركة ـسيطرة مـشتركة و
ملكيتها  حصـة  ملكية متبقية في صـافي موجوداتها. وبناء  على ذلك، قامت الشـركة بتصـنيف حصـة  كمنشـأة منفصـلة ولدى الشـركة  

المـشتركة حيث أنها  الـشركة بتوحيد نتائج المـشروعاتال تقوم كمـشروع مـشترك، والتي يتم المحاـسبة عنها بطريقة حقوق الملكية.  
 المشتركة.  في المشروعاتضاء عاأللس اإلدارة مع الشركاء مجلتتقاسم السيطرة والتمثيل المتساوي 

 
ــلية بعد  ــتثمارات جديدة زيادة عن االلتزامات األصـ ــركة باسـ التمويل العقاري. بنظام وذلك لاللتزام    م2014نوفمبر   7لم تقم الشـ

ارات  الشـركة حتى تاريخ االسـتحقاق كما سـيتم قيد المصـروفات المتعلقة بالتزامات االسـتثمباسـم سـيتم االحتفاظ بالمحفظة الحالية  
 للعمليات المستمرة في سجالت الشركة. 

م إعداد القوائم تيالمـشتركة.  للمـشروعاتعلى آخر حـسابات إدارة متاحة  المـشتركة، بناء   روعاتالمشـ عن  محاـسبة القامت الـشركة ب
 اإليرادات. االعتراف بمماثلة، فيما عدا  الشركة تستخدم سياسة محاسبيةحيث أن نفس الفترة لالمشتركة  روعاتالمالية للمش

على  ةالمـشترك روعاتالمشـ والـشركاء األعـضاء في  ، وافقت الـشركة تركةالمشـ  روعاتوفقا  للترتيبات التي بموجبها تم تأـسيس المشـ 
 القيام بمساهمة إضافية لملكيتها لمقابلة أي خسائر، إذا لزم األمر.
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ضاحات حول القوائم المالية  

إي
 

للسنة 
المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
 

2017
 م 

(
ف ال

بآال
رياال

 ت 
ال

سعودي
( ة

 

10
- 

االستثمار
ات 

 
في مش 

روعات 
 

مشتركة
  –

 
يتبع 

 
أ(

ك 
ت

ت في المشروعا
ت حركة االستثمارا

ان
 

المشتركة على النحو التالي:  
 

للسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2017
 م

الموقع
 

نسبة الملكية
 

صيد االفتتاحي
الر

 
ضافات

اإل
 

صافي 
صة في 

الح
الربح

 
السحوبات

 
صيد الختامي

الر
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
(أ

 
دار وإعمار 

– 
العليا 

 
العليا 

– 
الخبر 

 
50

٪ 
39.725

 
5.072

 
4.609

 
(

38.188
) 

11.218
 

(ب
 

دار وإعمار 
– 

رحبه
 

الرحبه 
– 

الخبر 
 

90
٪ 

17.488
 

--
 

650
 

(
8.858

) 
9.280

 
(ج

 
عبدالعزيز القاسم الملقا 

3 
الملقا 

– 
ض

الريا
 

40
٪ 

27.482
 

718
 

3.135
 

(
22.303

) 
9.032

 
(د

 
ثراء لالستثمار العقاري

 
المروج 

– 
الخبر

 
50

٪ 
8.595

 
46.440

 
--

 
(

55.035
) 

--
 

(ه
 

ت
المشروعا

 
األولى

 
حي الياسمين 

- 
ض

الريا
 

60
٪ 

14.125
 

--
 

517
 

(
14.642

) 
--

 
(و

 
كيان السعودية 

– 
3 

س 
النور

– 
الخبر 

 
60

٪ 
5.409

 
--

 
--

 
(

5.409
) 

--
 

 
 

 
  

  
  

  
  

 
 

 
112.824

 
52.230

 
8.911

 
(

144.435
) 

29.530
 

 
 

 
  

  
  

  
  

للسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2016
 م

الموقع
 

نسبة الملكية
 

صيد االفتتاحي
الر

 
ضافات

اإل
 

صافي 
صة في 

الح
الربح/

)الخسارة(
 

السحوبات
 

صيد الختامي
الر

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

(أ
 

دار وإعمار 
– 

العليا 
 

العليا 
– 

الخبر 
 

50
٪ 

16.068
 

35.511
 

1.840
 

(
13.694

) 
39.725

 
(ب

 
دار وإعمار 

– 
رحبه

 
الرحبه 

– 
الخبر 

 
90

٪ 
28.364

 
- 

1.800
 

(
12.676

) 
17.488

 
(ج

 
طراز العربية 

 
عرقة 

– 
ض 

الريا
 

70
٪ 

15.926
 

- 
4.549

 
(

20.475
) 

- 
(د

 
عبدالعزيز القاسم الملقا 

3 
الملقا 

– 
ض

الريا
 

40
٪ 

22.949
 

4.533
 

- 
- 

27.482
 

(ه
 

شركة الباني للتنمية 
 

حي الياسمين 
- 

ض
الريا

 
50

٪ 
3.254

 
- 

(
201

) 
(

3.053
) 

- 
(و

 
كيان السعودية 

– 
2 

س 
النور

– 
الخبر 

 
60

٪ 
4.110

 
579

 
137

 
(

4.826
) 

- 
( ز

 
ثراء لالستثمار العقاري

 
المروج 

– 
الخبر

 
50

٪ 
3.640

 
8.063

 
1.977

 
(

5.085
) 

8.595
 

(ح
 

عبدالعزيز القاسم 
- 

العقيق
 

العقيق 
– 

ض
الريا

 
60

٪ 
1.784

 
600

 
963

 
(

3.347
) 

- 
(ط

 
ت

المشروعا
 

األولى
 

حي الياسمين 
- 

ض
الريا

 
60

٪ 
10.443

 
2.700

 
982

 
- 

14.125
 

(ي
 

كيان السعودية 
3 

س 
النور

– 
الخبر

 
60

٪ 
4.659

 
- 

750
 

- 
5.409

 
 

 
 

  
  

  
  

  
 

 
 

111.197
 

51.986
 

12.797
 

(
63.156

) 
112.824
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

ضاحات حول القوائم 
إي

المالية 
 

للسنة 
المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
 

2017
 م 

(
ف ال

بآال
رياال

 ت 
ال

سعودي
( ة

 
 10

  - 
االستثمار

ات 
 

في مش 
روعات 

 
مشتركة

  –
 

يتبع 
 

ب( 
 

ت المشتركة بناء  على آخر  
ت الشركة بالمحاسبة عن المشروعا

قام
ث أن الشركة تستخدم 

س الفترة المالية حي
ت المشتركة لنف

ت المشتركة. يتم إعداد القوائم المالية للمشروعا
ت إدارة متاحة للمشروعا

حسابا
ت المشتركة 

ضرورية على القوائم المالية للمشروعا
ت ال

ت. تم عمل التسويا
ف باإليرادا

سياسة محاسبية ثابتة ما عدا االعترا
لتتماشى مع القوائم 

ت المالية  
ض الجدول أدناه المعلوما

المالية للشركة. ويعر
ت المشتركة: 

ت القائمة في المشروعا
صة لالستثمارا

الملخ
 

  
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2017

 م
نسبة الملكية الفعلية

 
للشركة

 
 

الموجودات المتداولة
 

الموجودات غير 
المتداولة

 
 

المطلوبات المتداولة
 

المطلوبات غير 
المتداولة

 
 

حقوق الملكية
 

 
اإليرادات

 
الربح 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

أ(
 

دار وإعمار 
– 

العليا
 

50
٪ 

22.436
 

--
 

--
 

--
 

22.436
 

58.237
 

9.218
 

ب(
 

دار وإعمار 
– 

رحبه
 

90
٪ 

10.311
 

--
 

--
 

--
 

10.311
 

14.256
 

722
 

ج(
 

عبدالعزيز القاسم 
– 

ملقا 
3 

40
٪ 

22.580
 

--
 

--
 

--
 

22.580
 

60.505
 

7.839
 

 
 

55.327
 

--
 

--
 

--
 

55.327
 

132.998
 

17.779
 

  
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2016
 م

نسبة الملكية الفعلية
 

للشركة
 

 
ت المتداولة

الموجودا
 

ت غير 
الموجودا

المتداولة
 

 
ت المتداولة

المطلوبا
 

ت غير 
المطلوبا

المتداولة
 

 
حقوق الملكية

 
 

ت
اإليرادا

 
الربح 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

أ(
 

دار وإعمار 
– 

العليا
 

50
٪ 

2.789
 

101.491
 

1.122
 

--
 

103.158
 

--
 

--
 

ب(
 

دار وإعمار 
– 

رحبه
 

90
٪ 

19.431
 

--
 

--
 

--
 

19.431
 

15.440
 

2.000
 

ج(
 

عبدالعزيز القاسم 
– 

ملقا 
3 

40
٪ 

2.250
 

66.454
 

--
 

--
 

68.704
 

--
 

--
 

د(
 

شركة ثراء لالستثمار العقاري
 

50
٪ 

2.127
 

97.101
 

74.368
 

--
 

24.860
 

--
 

--
 

هـ(
 

ت
المشروعا

 
األولى

 
60

٪ 
12.216

 
11.325

 
--

 
--

 
23.541

 
12.100

 
1.637

 
و(

 
كيان السعودية 

3 
60

٪ 
11.864

 
--

 
2.850

 
--

 
9.014

 
20.950

 
5.028

 
 

 
50.677

 
276.371

 
78.340

 
--

 
248.708

 
48.490

 
8.665
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة 
سعودية مقفلة(

ضاحات حول القوائم المالية  
إي

 
للسنة 

المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

 
2017

 م 
(

ف ال
بآال

رياال
 ت 

ال
سعودي

( ة
 

 
11

  - 
صافي 

ممتلكات ومعدات، 
 

 
 

للسنة المنتهية في 
31
  

ديسمبر 
2017

 م
ضي  

أرا
 

تحسينات على  
عقارات مستأجرة 

 
 

معدات مكتبية 
 

 
أثاث ومفروشات 

 
معدات تقنية  

المعلومات 
 

 
أعمال تحت التنفيذ 

 
 **

 
 

اإلجمالي 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

التكلفة: 
 

 
 

 
 

 
 

 
صيد في بداية السنة 

الر
 

18.655
 

3.664
 

643
 

2.450
 

17.195
 

3.893
 

46.500
 

ت خالل السنة 
ضافا

إ
 

 --
 

 --
 

80
 

36
 

1.379
 

3.181
 

4.676
 

صيد في نهاية السنة 
الر

  
18.655

 
3.664

 
723

 
2.486

 
18.574

 
7.074

 
51.176

 
 

 
 

 
 

 
 

 
االستهالك

 
المتراكم
 : 

 
 

 
 

 
 

 
صيد في بداية السنة 

الر
 

 --
 

1.886
 

424
 

1.941
 

13.067
 

 --
 

17.318
 

المحمل للسنة 
 

 --
 

361
 

70
 

128
 

1.495
 

 --
 

2.054
 

صيد في نهاية السنة 
الر

 
 --

 
2.247

 
494

 
2.069

 
14.562

 
 --

 
19.372

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ت  

ض في قيمة الممتلكا
خسائر االنخفا

ت * 
والمعدا

 
 

2.905
 

  --
 

  --
 

  --
 

  --
 

  --
 

 
2.905

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صافي القيمة الدفترية: 

 
 

 
 

 
 

 
 

في 
31
  

ديسمبر 
2017

 م 
15.750

 
1.417

 
229

 
417

 
4.012

 
7.074

 
28.899

 
  *

 
ت 

ت الشركة خالل السنة بإثبا
قام

ضي بمبلغ 
ض في قيمة أرا

خسائر إنخفا
2.9

 
لاير سعودي 

مليون 
وذلك بالفرق بين 

القيمة  
القابلة لالسترداد 

و
القيمة الدفترية. 

 
  **

 
ت التنفيذ كما في 

تمثل األعمال تح
31

 
ديسمبر 

2017
م المبلغ المدفوع مقابل 

ت. 
تطوير أنظمة تقنية المعلوما
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شركة أمالك العالمية 

للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ضاحات حول القوائم المالية  

إي
 

للسنة 
المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
 

2017
 م 

(
ف ال

بآال
رياال

 ت 
ال

سعودي
( ة

 
 

11
  -  

صافي 
ممتلكات ومعدات، 

 -  
يتبع 

 
 

 
للسنة المنتهية في 

31
  

ديسمبر 
2016

 م
ضي  

أرا
 

ت على  
تحسينا

ت مستأجرة 
عقارا

 
 

ت مكتبية
معدا

 
 

ت 
ث ومفروشا

أثا
 

ت تقنية  
معدا

ت 
المعلوما

 
 

ت التنفيذ
أعمال تح

  *
 

 
اإلجمالي 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
التكلفة: 

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد في بداية السنة 
الر

 
18.655

 
2.000

 
475

 
2.076

 
13.666

 
5.564

 
42.436

 
ت خالل السنة 

ضافا
إ

 
 --

 
936

 
161

 
259

 
2.407

 
301

 
4.064

 
ت الثابتة

محول إلى الموجودا
 

 --
 

728
 

7 
115

 
1.122

 
(

1.972
 ) 

 --
 

صيد في نهاية السنة 
الر

 
18.655

 
3.664

 
643

 
2.450

 
17.195

 
3.893

 
46.500

 
 

 
 

 
 

 
 

 
االستهالك

 
المتراكم
 : 

 
 

 
 

 
 

 
صيد في بداية السنة 

الر
 

 --
 

1.160
 

366
 

1.691
 

12.071
 

 --
 

15.288
 

المحمل للسنة 
 

 --
 

726
 

58
 

250
 

996
 

 --
 

2.030
 

صيد في نهاية السنة 
الر

 
 --

 
1.886

 
424

 
1.941

 
13.067

 
 --

 
17.318

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صافي القيمة الدفترية: 

 
 

 
 

 
 

 
 

في 
31
  

ديسمبر 
2016

 م 
18.655

 
1.778

 
219

 
509

 
4.128

 
3.893

 
29.182

 
  *

 
ت التنفيذ كما في 

تمثل األعمال تح
31

 
ديسمبر 

2016
ت. 

م المبلغ المدفوع مقابل تطوير أنظمة تقنية المعلوما
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  -12

 م 2016  م2017  
 590  28.073  (1-12لعمالء )إيضاح مقدم تمويل 

 14.654  13.705  رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين
 8.930  7.932  مصروفات مستحقة

 11.985  7.820  دفعات مقدمة مستلمة من عمالء عقود بيع المرابحة واإلجارة
 4.233  10.782  (2- 12)إيضاح  أخرى

  68.312  40.392 
 

عادي في  التأخير الولكن لم يتم صرف المبلغ بسبب  ،االتفاق مع العميل على ترتيب التمويلالتمويل المقدم للعمالء عندما يتم نشأ ي 12-1
 الممتلكات.نقل 

مليون لاير  2.7م: 2016مليون لاير سعودي ) 8.3تشتمل أخرى على مصروفات الدفع المتأخرة المحصلة من العمالء بمبلغ  12-2
الستشاري الشريعة، تثبت مصروفات الدفع المتأخر المحصلة كمطلوبات أخرى في قائمة المركز المالي وتدفع  سعودي(. وفقا  
 كأعمال خيرية.

 
 المشتقات -13

مليون لاير ســعودي  200م، كان لدى الشــركة مقايضــات أســعار عموالت قائمة بقيمة إســمية قدرها  2017ديســمبر   31كما في  
 مليون لاير سعودي( لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار العموالت على القروض طويلة األجل.  302م: 2016)
 

كمبالغ موجودات ومطلوبات تشــــير إلى حجم المعامالت يعرض الجدول التالي القيمة العادلة لألدوات المالية المشــــتقة المســــجلة 
 القائمة في نهاية السنة.

 
 
 

 م2017ديسمبر  31

القيمة العادلة  
اإليجابية لمقايضات 

 أسعار العموالت 

القيمة العادلة 
السلبية لمقايضات 

 أسعار العموالت 

 
تغطية احتياطي 

 التدفقات النقدية
 380 ( 666) 1.046  الجزء المتداول 

 
 
 

 م 2016ديسمبر  31

القيمة العادلة   
اإليجابية لمقايضات 
 أسعار العموالت

القيمة العادلة السلبية 
أسعار لمقايضات 

 العموالت

 
احتياطي تغطية 
 التدفقات النقدية 

 1.836 ( 746) 2.582  الجزء المتداول 
 

 الزكاة وضريبة الدخل   -14
 

 المحملة للسنة أ(
 
 م 2016  م2017  

 2.926  2.717  )إيضاح )ب((المحملة للسنة الزكاة 
 780  724  )إيضاح )ج(( المحملة للسنةالدخل  ةضريب

  3.441  3.706 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 يتبع – الزكاة وضريبة الدخل  -14

 
 الزكاة (ب

 : للشركة ما يلي بيان ببنود الوعاء الزكوييف
 م 2016  م2017  

 900.000  903.000  حقوق المساهمين
 2.102.270  2.072.175  بنكية قروض

 6.754  57.791  مخصصات افتتاحية وتسويات أخرى
 ( 16.716)  ( 16.716)  القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

 (3.168.160)  (3.201.594)  صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي
 ( 175.852)  ( 185.344)  صافي الموجودات المعدلة للشركة

 120.957  112.289  صافي الربح المعدل للسنة 
   (أكبر)صافي الموجودات المعدلة أو صافي الربح، أيهما  وعاء الزكاة

112.289 
  

120.957 
 

تهالك عند  ية نتيجة للمخصـصـات اإلضـافية والفروقات في معدالت االـس اـس أ الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصـورة أـس تنـش
 الربح الخاضع للزكاة.حساب 

 
 والخليجيين كما يلي:ديسمبر والمتعلق بالمساهمين السعوديين  31تم احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للسنة المنتهية في 

 
 م 2016  م2017  

 117.059  108.683  ( ٪96.8بواقع )الوعاء الزكوي المتعلق بالمساهمين السعوديين والخليجيين 
 2.926  2.717  ٪ 2.5بواقع  الزكاة

 
 كما يلي:ديسمبر  31للسنة المنتهية في كانت حركة مخصص الزكاة 

 
 م 2016  م2017  

 3.006  3.163  يناير 1كما في 
 2.926  2.717  المحمل للسنة 

 ( 2.769)  ( 2.943)  المدفوع خالل السنة 
 3.163  2.937  ديسمبر  31كما في 
 

 ضريبة الدخل (ج
 صافي الربح المعدل كما يلي:على أساس ديسمبر  31المنتهية في تم احتساب ضريبة الدخل المحملة للسنة 

 
 م 2016  م2017  

 120.957  112.289  المعدلصافي الربح 
 3.898  3.618  (٪3.22بواقع )صافي الربح المعدل المتعلق بالمساهمين غير السعوديين 

 780  724  ٪ 20ضريبة الدخل المستحقة بواقع 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 يتبع – الزكاة وضريبة الدخل  -14

 
 يتبع –ضريبة الدخل  (ج

 كما يلي:ديسمبر  31للسنة المنتهية في كانت حركة مخصص ضريبة الدخل 
 

 م 2016  م2017  
 792  840  يناير 1كما في 

 780  724  المحمل للسنة 
 ( 732)  ( 779)  المدفوع خالل السنة 

 840  785  ديسمبر  31كما في 
 

 الربط الزكوي والضريبيموقف  (د
 م 2007ديسمبر  31للسنوات المنتهية في )"الهيئة"( والدخل  الهيئة العامة للزكاةقدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية إلى  

 فيما يلي موقف الربط: م.2016حتى 
 
. ويعود السبب في ذلك بشكل م2010حتى  م2007مليون لاير سعودي للسنوات من  39.5زكاة إضافية قدرها  الهيئةفرضت  (أ

 التمويلي من الوعاء الزكوي.  عقود التأجير السماح بخصم صافي االستثمار في ب الهيئةأساسي إلى عدم قيام 
ض االبتدائية، والمتعلق بالربوط الزكوية التي أجرتها الهيئة لألعوام تم رفض االعتراض المقدم من قبل الشركة إلى لجنة االعترا 

عتراض م. وعليه، قامت الشركة بتقديم ا 2014إبريل    21م في  2012م وكذلك الربط األولي المتعلق بعام  2010م حتى  2007من  
م، استلمت الشركة خطابا  من الهيئة لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 2016نوفمبر خالل شهر  إلى لجنة االعتراض العليا.

م إلى لجنة 2010م حتى  2007م( بشأن االعتراض المقدم على الربوط المتعلقة باألعوام من  1/2017/ 3هـ )الموافق  1438/ 5/4
تأجيل الجلسة إلى وقت الحق حتى إشعار آخر. االعتراض العليا وذلك ضد القرار الصادر من لجنة االعتراض االبتدائية. وقد تم 

 من خالل مستشاريها المهنيين.تلك الربوط على باالعتراض الشركة وتقوم 
مليون لاير سعودي   43.5قدرها إضافية م، استلمت الشركة خطابا  من الهيئة فرضت بموجبه زكاة وضريبة دخل 2016خالل  (ب

الرقم، رفضت الهيئة مرة أخرى خصم صافي االستثمارات/ الذمم المدينة  م. وللوصول إلى هذا 2012م و 2011لعامي الربط 
 للتمويل من الوعاء الزكوي. وقد اعترضت الشركة على هذا الربط من خالل مستشاريها المهنيين. 

ترفض   م( ضد شركة أمالك العالمية2017/ 29/5هـ )الموافق  1438/ 3/9وقد أصدرت لجنة االعتراضات االبتدائية حكمها بتاريخ   
َ لدى لجنة  ردا  على بموجبه االعتراض وكررت نفس الجدل السابق. و هذا القرار، فقد قدمت شركة أمالك العالمية اعتراضا

مليون لاير  43.5م(. وتم إصدار ضمان بنكي بمبلغ وقدره 2017/ 31/7هـ )الموافق 11/1438/ 8االعتراضات العليا بتاريخ 
 سعودي يخص هذا االعتراض. 

م تطالب 2016م حتى 2013م( للسنوات من 2017/ 31/7هـ )الموافق 8/11/1438الشركة خطابا  من الهيئة بتاريخ استلمت  ج(
 م(.20/9/2017هـ )الموافق  29/12/1438فيه تقديم بعض التفاصيل وقامت الشركة بالرد على الهيئة بتاريخ 

ديسمبر  31في  ةالمنتهي التأجير التمويلي للسنواتعقود خصم صافي االستثمار في عدم السماح بلم تأخذ الشركة بعين االعتبار  
إضافية في حالة  وهناك إحتمالية لمطالبة الهيئة بزكاة .م والقوائم المالية للفترة الحالية2016م و 2015 م و2014 وم 2013

م  2011الوعاء الزكوي للشركة لعامي  السنوات. وفي حالة تطبيق نفس المبدأ السابق من قبل الهيئة على    هذه  تطبيق نفس المبدأ على
مليون لاير سعودي لكل سنة اعتبارا   26م، فإن الزكاة اإلضافية التي سيتم المطالبة بها من قبل الهيئة ستكون في حدود 2012و 
 م. 2016م حتى  2013من 

عقود ماح بخصم صافي االستثمار في عدم السم، وعند احتساب التزام الزكاة، لم تأخذ الشركة بعين االعتبار 2017بالنسبة لعام  د(
مليون  55عدم السماح بالخصم أعاله، فإن التزام الزكاة سيكون أعلى بمقدار التأجير التمويلي. وإذا أخذت الشركة بعين االعتبار 

 لاير سعودي.
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 المالية إيضاحات حول القوائم 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 يتبع – الزكاة وضريبة الدخل  -14
 
 موقف الربط الزكوي والضريبي )يتبع( (د

التأجير  بسبب أن مسألة خصم صافي االستثمار في عقود لهيئة لترى الشركة بأنه من غير المحتمل أن يتم تأييد الموقف الحالي 
أعمال الرهن التجاري وأي أعمال أخرى ذات صلة بالتمويل حيث أن الموجودات  وجير أالت على أعمالله آثار واسعة  التمويلي

بكل دقة، ولم تجنب مخصص   باتالمطال  تلك  نتائجونظرا  لعدم التأكد، فإن الشركة غير قادرة على تحديد  الرئيسية تمثل الذمم المدينة.  
 هذه القوائم المالية.  تاريخ لسنوات في عن تلك ا الربوط المحتملة  أواالعتراض على الربوط  قد تنشأ عنألي إلتزامات إضافية  

 

 القروض البنكية   -15
التي  تكاليف اقتراض وفقا  لألسعار التجارية السائدة التسهيالتمحلية. تحمل هذه تجارية يمثل هذا البند أموال مقترضة من بنوك 

تنازل  من خالل الن هذه التسهيالت مضمونة إ. سنوات 5شهور سايبور+ وبتواريخ استحقاق تتراوح بين شهر إلى  3تتراوح بين 
لشركة االلتزام ببعض ، يتعين على االتمويلية عن المتحصل من األقساط المستحقة القبض. وبموجب شروط وأحكام هذه االتفاقيات

وفيما يلي تفاصيل القروض البنكية من حيث استحقاقها إن الشركة بصدد االلتزام بجمبع التعهدات.  التعهدات المالية وغير المالية.
 ديسمبر: 31كما في 
 

 م 2016  م2017  
 810.678  861.375  الجزء المتداول  

 1.291.592  1.210.800  الجزء غير المتداول  
  2.072.175  2.102.270 
 

 كما يلي:ديسمبر   31للسنة المنتهية في كانت الحركة في القروض البنكية  15-1
 

 م 2016  م2017  
 1.860.761  2.102.270  الرصيد في بداية السنة 

 1.229.700  817.500  سنة قرض خالل ال
 ( 992.586)  ( 846.331)  سنة قرض مسدد خالل ال

 81.809  91.755  سنة مستحق خالل ال ربح
 ( 77.414)  ( 93.019)  سنة مسدد خالل الربح 

 2.102.270  2.072.175  الرصيد في نهاية السنة
 

 منافع الموظفين -61
 الدخل الشامل اآلخر. الربح أو الخسارة والمركز المالي وقوائم المثبتة في يلخص الجدول التالي بنود منافع الموظفين 

 
 في قائمة المركز المالي: ةلغ المثبتاالمب أ(

 م 2016  م2017  
 8.834  12.909  لتزامات المنافع المحددةالقيمة الحالية ال

 
 مصروف المنافع )المثبت في قائمة الربح أو الخسارة(: ب(

 م 2016  م2017  
 1.347  4.123  تكلفة الخدمة الحالية 

 236  386  فائدةتكلفة ال
 1.583  4.509  المنافعمصروف 

 
 
 

ق - 193



 

29 

 
 

 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 تتمة  – منافع الموظفين  -61

 
 

 :المنافع المحددةلتزامات الحركة في القيمة الحالية ال (ج
 

 م 2016  م2017  
 7.839  8.834  في بداية السنة  لتزامات المنافع المحددةالقيمة الحالية ال

     المخصص المثبت في قائمة الربح أو الخسارة  
 1.347  4.123  تكلفة الخدمة الحالية 

 236  386  الفائدةتكلفة 
  4.509  1.583 

الناتجة عن برنامج المزايا المحددة المثبتة في قائمة األرباح االكتوارية 
 اآلخر  الدخل الشامل

  
(268 ) 

  
-- 

 ( 588)  ( 166)  منافع مدفوعة
 8.834  12.909  في نهاية السنة  لتزامات المنافع المحددةالقيمة الحالية ال

 
 االفتراضات االكتوارية األساسية: (د

 

 م 2016  م2017  
 ٪ 3.5  ٪ 3.05  معدل الخصم 

 ٪ 3.5  ٪ 3.05  معدل زيادة الرواتب
 

 تحليل الحساسية: (هـ
، مع بقاء االفتراضات ذات الصلةإحدى االفتراضات االكتوارية في معقولة في تاريخ التقرير المعقولة إن التغيرات المحتملة 

 األخرى ثابتة، ستؤثر على التزامات المنافع المحددة حسب المبالغ الظاهرة أدناه: 
 

 م 7201ديسمبر   31كما في     
 نقص  زيادة      

 ( 644) 595     ( ٪0.5معدل الخصم )تغير بنسبة 
 معدل نمو الراتب في المستقبل  

 ( ٪0.5)تغير بنسبة 
     

662 
 
(618 ) 

، إال أنه يوفر معدل تقريبي لحساسية للبرنامجورغم أن التحليل ال يأخذ باالعتبار التوزيع الكامل للتدفقات النقدية المتوقعة وفقا  
 االفتراضات الظاهرة. 

 رأس المال  -71
 لاير ســعودي(مليون   900:  م2016ديســمبر  31مليون لاير ســعودي )  903 والمدفوع  يبلغ رأس المال المصــرح به والمصــدر

 لاير سعودي للسهم.  10بقيمة أسمية قدرها مليون سهم(  90م: 2016ديسمبر  31)مليون سهم  90.3إلى  مقسم
 

سهم   300.000م، أـصدرت الشركة 2017مايو   16الحالية ووفقا  للموافقة باالجتماع الـسنوي العام المنعقد في تاريخ الـسنة خالل  
 كمكافأة أداء.بالقيمة االسمية لموظفيها 

 

 االحتياطي النظامي  -81
بعد الزكاة وضـريبة الدخل )صـافي األرباح السـنوية   من  ٪10وفقا  للنظام األسـاس للشـركة ونظام الشـركات السـعودي، يتم تحويل 

إن ـهذا االحتـياطي غير من رأس الـمال.    ٪50إلى االحتـياطي النـظامي حتى يبلغ ـهذا االحتـياطي تحـمل الخســـــائر المتراكـمة( وبـعد 
مليون لاير   10.5م:  2016مليون لاير ســــعودي )  10.3قامت الشــــركة خالل الســــنة بتحويل  متاح للتوزيع على المســــاهمين.

 سعودي(.
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 

 توزيعات األرباح  -91
ــنة  خالل   ــاهمون توزيعات الس ــيء )عنها والتي تم اإلعالن  رباح األالحالية، اعتمد المس ــمبر   31قدرها ال ش  67.5م:  2016ديس

 (.السنة الحاليةمليون لاير سعودي تم اإلعالن عنها واعتمادها ودفعها في 
 

 ربحية السهم  -20
 بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. ةالمخفضو ةالسهم األساسي يةتم احتساب ربح

 
 م 2016  م2017  

 )المعدلة(
 109.040  103.520  )بآالف الرياالت السعودية( ربح السنة

 90.000  90.188  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(
 1.21  1.14  ربحية السهم األساسية والمخفضة )باللاير السعودي(

 

 مصروفات عمومية وإدارية  -21
 م 2016  م2017  

 46.640  49.863  متعلقة بالموظفينرواتب وتكاليف 
 2.900  3.424  أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة

 2.766  2.899  إيجار
 2.339  2.082  مصروفات تقنية معلومات

 3.196  2.043  أتعاب مهنية
 2.030  2.054  (11)إيضاح  استهالك

 519  552  صيانة
 850  879  سفر

 683  798  اتصاالت
 2.704  2.506  أخرى 

  67.100  64.627 

 مصروفات بيع وتسويق  -22
 م 2016  م2017  

 4.000  3.021  رواتب وتكاليف متعلقة بالموظفين
 2.595  2.883  تكلفة االستعانة بمصادر خارجية 

 2.325  3.051  تأمين
  8.955  8.920 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها -23
عليا. تتعامل الشركة خالل السياق األطراف ذات العالقة بالشركة من المساهمين وشركاتهم الشقيقة وبعض موظفي اإلدارة ال تتكون  

 االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين. 
 

فإن أهم المعامالت مع األطراف   ، فصاح عنها في هذه القوائم الماليةباإلضافة للمعامالت مع الطرف ذو العالقة واألرصدة التي تم اإل
 كما يلي:هي ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها )يتبع(  -23

 
    مبلغ المعامــالت 

 طبيعة المعامالت  اسم الطرف ذو العالقة والعالقة  م 2017  م 2016
      

 تكلفة تسهيالت بنكية وأعباء اقتراض  )مساهم(  البنك السعودي لالستثمار 27.164  25.124

1.592  1.632 
  شركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي

 مصروفات إيجار  )شركة شقيقة(
 

147 
  

188 
 شركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي

 )شركة شقيقة(
 

 حراسة ومصروفات أخرى 
 أتعاب ترتيب )شركة شقيقة( االستثمار كابيتال 500  530

 
263 

  
55 

 
 )مساهم(  البنك السعودي لالستثمار

)أرباح( تكاليف مقايضات معدالت أرباح 
 مستلمة/ مدفوعة 

 رواتب ومزايا  * موظفي اإلدارة العليا 9.557  7.874
 مصروفات وأتعاب مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة  3.424  2.900

 تمثل اإلدارة العليا الرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرة .  * 
 

 األرصدة  العالقة  طبيعة األرصدة وأسماء األطراف ذات العالقة 
     نقد وأرصدة لدى البنك      

 3.395  25.408 مساهم  البنك السعودي لالستثمار 
     مستحق من أطراف ذات عالقة      

 5.556  -- مشروع مشترك  3 كيان السعودية
 8.029  -- مشروع مشترك  لالستثمار العقاري ثراء

 1.007  1.507 شركة شقيقة   االستثمار كابيتال
 13.694  7.033 مشروع مشترك  العليا –دار وإعمار 

     قروض بنكية      
 672.467  596.117 مساهم  البنك السعودي لالستثمار 

     القيمة العادلة لمقايضات معدالت األرباح       
 85.000  50.000 مساهم  البنك السعودي لالستثمار  

     التمويل والسلف      
 4.361  3.241 إدارة  اإلدارة العليا موظفي 

     متاحة للبيع  اتاستثمار     
 10.988  12.887 شقيقة   ةشرك صندوق برج السرايا للتطوير العقاري

     ذمم مدينة أخرى      
 1  1 شقيقة   ةشرك العقاري رشركة أمالك العالمية للتطوي 

      ً      إيجار مدفوع مقدما
 398  398 شقيقة   ةشرك السعودية للتأجير التمويلي شركة أوريكس 

     مصروفات وأتعاب مجلس إدارة مستحقة      
أعضاء مجلس  أعضاء مجلس اإلدارة 

 اإلدراة 
 

2.776 
  

3.900 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 إدارة المخاطر -24

تتكون األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي من األرصدة لدى البنك وذمم مديني عقود المرابحة وذمم مدينة عقود  
اإلجارة وذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة واالستثمارات المتاحة للبيع والقروض البنكية والقيمة العادلة اإليجابية 

 مم المدينة والدائنة األخرى. لذللمشتقات واوالسلبية 
 

نخفاض إلنخفاض في قيمتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. يحدث اإل يتم مراجعة الموجودات المالية للتأكد من وجود مؤشرات على ا
المالي، وأن في قيمة الموجودات المالية وذلك عند وجود دليل موضوعي على وقوع حدث أو أحداث بعد اإلثبات األولي لألصل 

 لذلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية على الغرض الذي من أجله تم شراء األصل المالي. وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف موجوداتها 
 المالية عند االثبات األولي لها.

 
 ات المالية: ستخدام األدوإتتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة 

 مخاطر االئتمان •
 مخاطر السيولة  •
 مخاطر السوق •

 
يركز البرنامج الكلي إلدارة المخاطر بالشــركة على عدم إمكانية التنبؤ بالتطورات التي تطرأ على األســواق المالية، ويقوم بالتقليل 

 من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة.
 

يتم إدارة المـخاطر وفـقا  للســــــياســـــات المعتـمدة من قـبل اإلدارة. تقوم اإلدارة بتـحدـيد وتقييم وتغطـية المـخاطر الـمالـية كـما أن ـلديـها  
 ومخاطر السيولة ومخاطر السوق.سياسات خطية بشأن إدارة المخاطر الكلية تغطي نواحي محددة مثل مخاطر االئتمان 

 
 ئتمانإلمخاطر ا (1

. هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسـبب في خسـائر مالية للطرف اآلخرن مخاطر االئتما
والموافقات الرـسمية   للمقترـضين/ئتمانية للمـستأجرينإلتـشتمل على تقييم المالءة ائتمان إلوـضعت الـشركة إجراءات إلدارة مخاطر ا

 والضمانات الشخصية. تأمينات على الموجودات المستأحرة الممولةوالحصول على ضمانات مثل  لإلئتمان ووضع حدود لإلئتمان
 

لة أو مـمارســـــة أعـمالهم في نفس المنطـقة ثلة عدد من األطراف األخرى ألنشــــــطة مـماوينتج التركز في مـخاطر االئتـمان عـند مزا
التي سـتؤثر في مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات ون لهم نفس الخصـائص االقتصـادية  الجغرافية أو يك

ــركة تجاه  ــير التركز في مخاطر االئتمان إلى مدى تأثر أداء الش ــية أو الظروف األخرى. يش ــياس في الظروف االقتصــادية أو الس
 قة جغرافية معينة. التطورات التي تحدث بصناعة ما أو تطرأ على منط

 
ــنيف االئتمان وذلك كأداة إلدارة جودة مخاطر اإلئتمان في محفظة عقود المرابحة وعقود اإلجارة  ــركة نظام معين لتصــ تتبع الشــ
وعقود اإلجارة الموـصوفة في الذمة. يميز نظام تـصنيف االئتمان بين المحافظ العاملة وغير العاملة، ويتم توزيع المخـصصات تبعا  

 لذلك.
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 يتبع  – إدارة المخاطر  -24

 
 يتبع - ئتمانإلمخاطر ا (1

ــأت مخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية نتيجة تمثل القيمة الدفترية للموجودات  المالية الحد األقصــى لمخاطر االئتمان. نش
 لما يلي:
 

 م 2016  م2017  
 9.324  29.611  نقد وما في حكمه

 432.042  260.749  صافيذمم مديني عقود المرابحة، 
 2.537.413  2.744.421  صافي ذمم مديني عقود اإلجارة، 

 120.218  116.696  صافي ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، 
 28.286  8.540  مبالغ مستحقة من مشروعات مشتركة

 1.882  1.295  ربح مستحق على مشتقات
  3.161.312  3.129.165 

 
ا يلي تـفاصــــــيل جودة االئتـمان الـخاصـــــة ـبذمم ـمديني عقود المرابـحة وذمم  ـمديني عقود اإلـجارة وذمم ـمديني عقود اإلـجارة فيـم

 الموصوفة في الذمة.
 

 ذمم مدينة غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها أ(
 

   
 
عقود  يذمم مدين

 المرابحة

 
 
عقود  يذمم مدين

 اإلجارة

عقود  يذمم مدين
اإلجارة 

الموصوفة في 
 الذمة 

 
 
 

 اإلجمالي
      م2017ديسمبر  31
 633.032 -- 575.563 57.469  1 –الفئة 
 1.230.916 40.372 1.110.788 79.756  2 –الفئة 
 735.838 73.827 658.330 3.681  3 –الفئة 
 10.315 -- 10.315 --  4 –الفئة 

 2.610.101 114.199 2.354.996 140.906  اإلجمالي
      

      م2016ديسمبر  31
 578.937 -- 488.525 90.412  1 –الفئة 
 1.307.003 37.189 1.108.233 161.581  2 –الفئة 
 722.477 80.797 583.173 58.507  3 –الفئة 
 8.241 -- 7.344 897  4 –الفئة 

 2.616.658 117.986 2.187.275 311.397  اإلجمالي

 
 1 –الفئة 

ــملة واألرباح والقوة المالية   ــير إلى أن الرس ــداد بحالة جودة قوية جدا : تش ــوقية والقدرة على الس ــمعة الس ــيولة واإلدارة والس والس
 ممتازة.
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 يتبع  – إدارة المخاطر  -24

 
 يتبع - ئتمانإلمخاطر ا (1

 
 2 –الفئة 

 جودة جيدة: تشير إلى أن الرسملة واألرباح والقوة المالية والسيولة واإلدارة والسمعة السوقية والقدرة على السداد بحالة جيدة.
 

 3 –الفئة 
المالية. كما أنها تشــير إلى أن القدرة على جودة مقبولة: تشــير إلى أن التســهيالت تتطلب المراقبة المنتظمة نظرا  لعوامل المخاطر 

 السداد ال تزال في مستوى مقبول.
 

 4 –الفئة 
قيد المالحظة: تـشير إلى أن التـسهيالت تتطلب اإلنتباه الـشديد من اإلدارة نظرا  لتدهور الوـضع المالي للمقترـضين. وعلى الرغم من 

 فإن عملية السداد مضمونة حاليا .ذلك، 
 

 السوقأسعار مخاطر  (2
 

 مخاطر معدالت األرباح (2-1
 
تنشأ المخاطر عند وجود عدم تمثل مخاطر معدالت األرباح عدم التأكد من األرباح المستقبلية نتيجة للتقلبات في معدالت األرباح.  

إن المصدر الرئيسي لمخاطر تطابق بين الموجودات والمطلوبات التي تخضع لتسوية معدالت األرباح خالل فترة زمنية محددة. 
األسعار هذه يتمثل في القروض واألنشطة االستثمارية والتمويلية الخاصة بالشركة حيث تظهر التقلبات في معدالت األرباح، إن 

 في نتائج العمليات. وجدت
 

يعرض الجدول التالي مدى أثر التغيرات المحتملة المعقولة في معدالت األرباح وكذلك التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة على قائمة   
 الربح أو الخسارة الخاصة بالشركة. يمثل األثر على الربح أثر التغيرات المفترضة في معدالت األرباح على صافي ربح العمولة 

ديسمبر   31لمدة سنة وذلك بناء  على الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير التجارية المرتبطة بعمولة عائمة والمقتناة كما في  
م. يتم مراقبة جميع المخاطر وتحليلها حسب تركزات العمالت الرئيسية ويتم اإلفصاح عن اآلثار ذات الصلة  2016م و2017

 بآالف الرياالت السعودية.
 
 م 2016 م2017 

التغير في نقاط  
 األساس

األثر على صافي 
 الربح

التغير في نقاط 
 األساس

األثر على صافي  
 الربح 

 8.485 100+ 7.670 100+ لاير سعودي
 ( 8.485) 100- ( 7.670) 100- لاير سعودي

مركزها الت األرباح السائدة بالسوق بشأن للتقلبات في معدتقوم إدارة الشركة بإدارة التعرض آلثار المخاطر المختلفة المصاحبة  
التي تتعرض لها الشركة. كما يشتمل الجدول على موجودات المالي وتدفقاتها النقدية. يلخص الجدول التالي مخاطر معدالت األرباح  

تتعرض ستحقاق، أيهما يحدث أوال . الشركة المسجلة بالقيمة العادلة والمصنفة حسب تاريخ تحديد األسعار أو تاريخ االومطلوبات 
الشركة لمخاطر معدالت األرباح الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات التي تستحق أو يتم 

 األدوات المالية المشتقة.تحديد أسعارها في فترة محددة. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع مصادر التمويل واستخدام  
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ضاحات حول القوائم المالية  

إي
 

للسنة 
المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
 

2017
 م 

(
ف ال

بآال
رياال

 ت 
ال

سعودي
( ة

 
 

24
- 

إدارة المخاطر 
 – 

يتبع 
 

 2)
 

مخاطر 
أسعار 

السوق 
- 

يتبع
 

 
 

ض الشركة لمخاطر معدالت األرباح
ص الجدول التالي تعر

يلخ
 

 
 

مرتبطة بأرباح 
 

 
31

 
ديسمبر 

2017
 م 

خالل 
3 

أشهر 
 

3 
– 

12
 

شهر 
 

1 
– 

5 
سنوات 

 
أكثر من 

5 
سنوات 

 
غير مرتبطة بأرباح 

 
اإلجمالي 

 
 

 
 

 
 

 
 

الموجودات 
 

 
 

 
 

 
 

نقد 
وما في حكمه 

 
 --

 
 --

 
 --

 
 --

 
29.634

 
29.634

 
ت متاحة للبيع

استثمارا
 

 --
 

 --
 

 --
 

 --
 

12.887
 

12.887
 

ذمم مدين 
 ي

صافي 
عقود المرابحة، 

 
47.097

 
87.570

 
125.294

 
788

 
 --

 
260.749

 
ذمم مدين 

 ي
صافي 

عقود اإلجارة، 
 

490.595
 

1.040.428
 

1.133.679
 

79.719
 

 --
 

2.744.421
 

ذمم مدين 
 ي

صافي 
صوفة في الذمة، 

عقود اإلجارة المو
 

45.251
 

71.445
 

 --
 

 --
 

 --
 

116.696
 

ت 
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقا

 
 --

 
 --

 
 --

 
 --

 
1.046

 
1.046

 
 

582.943
 

1.199.443
 

1.258.973
 

80.507
 

43.567
 

3.165.433
 

 
 

 
 

 
 

 
المطلوبات  

 
 

 
 

 
 

 
ت 

القيمة العادلة السلبية للمشتقا
 

 --
 

 --
 

 --
 

 --
 

666
 

666
 

ض بنكية
قرو

 
1.451.676

 
416.814

 
203.685

 
 --

 
 --

 
2.072.175

 
ت  

إجمالي المطلوبا
  

1.451.676
 

416.814
 

203.685
 

 --
 

666
 

2.072.841
 

الفجوة 
 

(868.733)
 

782.629
 

1.055.288
 

80.507
 

42.901
 

 
الفجوة التراكمية 

 
(868.733)

 
(86.104)

 
969.184

 
1.049.691

 
1.092.592
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ضاحات حول القوائم المالية  

إي
 

للسنة 
المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
 

2017
 م 

(
ف ال

بآال
رياال

 ت 
ال

سعودي
( ة

 
 

24
- 

إدارة المخاطر 
 – 

يتبع 
 

 2)
 

مخاطر 
أسعار السوق 

- 
يتبع

 
 

 
ض الشركة لمخاطر 

ص الجدول التالي تعر
يلخ

معدالت األرباح
 

 
 

مرتبطة بأرباح 
 

 
31

 
ديسمبر 

2016
 م 

خالل  
3 

أشهر 
 

3 
– 

12
 

شهر 
 

1 
– 

5 
ت 

سنوا
 

أكثر من 
5 

ت 
سنوا

 
غير مرتبطة بأرباح 

 
اإلجمالي 

 
 

 
 

 
 

 
 

ت 
الموجودا

 
 

 
 

 
 

 
نقد 

وما في حكمه 
 

 --
 

 --
 

 --
 

 --
 

9.347
 

9.347
 

ت متاحة للبيع
استثمارا

 
 --

 
 --

 
 --

 
 --

 
10.988

 
10.988

 
ذمم مدين 

 ي
صافي 

عقود المرابحة، 
 

49.512
 

108.491
 

247.887
 

26.152
 

 --
 

432.042
 

ذمم مدين 
 ي

صافي 
عقود اإلجارة، 

 
459.741

 
864.105

 
1.124.434

 
89.133

 
 --

 
2.537.413

 
ذمم مدين 

 ي
صافي 

صوفة في الذمة، 
عقود اإلجارة المو

 
45.921

 
73.066

 
1.231

 
 --

 
 --

 
120.218

 
القيمة العادلة اإليجابية 

ت 
للمشتقا

 
 --

 
 --

 
 --

 
 --

 
2.582

 
2.582

 
 

555.174
 

1.045.662
 

1.373.552
 

115.285
 

22.917
 

3.112.590
 

 
 

 
 

 
 

 
ت  

المطلوبا
 

 
 

 
 

 
 

ت 
القيمة العادلة السلبية للمشتقا

 
 --

 
 --

 
 --

 
 --

 
746

 
746

 
ض بنكية

قرو
 

1.478.963
 

237.779
 

385.528
 

 --
 

 --
 

2.102.270
 

ت  
إجمالي المطلوبا

 
1.478.963

 
237.779

 
385.528

 
 --

 
746

 
2.103.016

 
الفجوة 

 
(

923.789
 ) 

807.883
 

988.024
 

115.285
 

22.171
 

 
الفجوة التراكمية 

 
(

923.789
 ) 

(
115.906

 ) 
872.118

 
987.403

 
1.009.574
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

ضاحات حول القوائم 
إي

المالية 
 

للسنة 
المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
 

2017
 م 

(
ف ال

بآال
رياال

 ت 
ال

سعودي
( ة

 
 

24
- 

إدارة المخاطر 
 – 

يتبع 
 

 2-
2) 

مخاطر العمالت
 

 
ت 

ض الشركة للتقلبا
ف األجنبي. تتعر

صر
ت في أسعار ال

ب التغيرا
ت المالية بسب

ب قيمة األدوا
ت المخاطر الناتجة عن تذبذ

تمثل مخاطر العمال
في أسعار 

ف األجنبي خالل السياق االعتيادي 
صر

ال
لاير السعودي والدوالر األمريكي.

ت عدا ال
ت هامة بعمال

ألعمالها. لم تقم الشركة بإجراء أي معامال
 

3)
 

مخاطر 
السيولة

 
تم 

صة بها.  
ت التمويل الخا

صافي متطلبا
ثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء ب

ض 
ض مستوى االئتمان مما يؤدي إلى إنخفا

ب في السوق أو انخفا
ضطرا

تنتج مخاطر السيولة عند وجود ا
صادر التمويل. تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة االستحقاق للتأكد من توفر السيولة 

ض م
مخاطر في بع

الكافية. 
 

3-
1) 

تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدي
ة المتبقية

 
 

ص
يلخ

 
صة بالشركة كما في 

ت المالية الخا
الجدول التالي محفظة استحقاق المطلوبا

31
 

ديسمبر 
2017

م و
31

 
ديسمبر 

2016
صومة التعاقدية. 

ت السداد غير المخ
م بناء على التزاما

تم تحديد 
ت 

ت التعاقدية للمطلوبا
االستحقاقا

المالية 
بناء على الفترة المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي على تاريخ االستحقاق التعاقدي.

 
 

 
تاريخ استحقاق محدد 

 
 

 31
 

ديسمبر 
2017

 م 
 

خالل 
3 

أشهر 
 

 
3 

– 
12

 
شهر 

 
 

1 
– 

5 
سنوات 

 
أكثر من  
5 

سنوات 
 

دون تاريخ استحقاق  
محدد 

 
 

اإلجمالي 
 

ت أخرى
ت مستحقة ومطلوبا

صروفا
م

 
45.498

 
22.814

 
 --

 
 --

 
 --

 
68.312

 
ض بنكية

قرو
 

224.618
 

636.757
 

1.210.800
 

 --
 

 --
 

2.072.175
 

ت
مشتقا

 
 --

 
 --

 
17.365

 
 --

 
 --

 
17.365

 
اإلجمالي 

 
270.116

 
659.571

 
1.228.165

 
 --

 
 --

 
2.157.852

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
تاريخ 

استحقاق محدد 
 

 
 31

 
ديسمبر 

2016
 م 

 
خالل  

3 
أشهر 

 
 

3 
– 

12
 

شهر 
 

 
1 

– 
5 

ت 
سنوا

 
أكثر من  
5 

ت 
سنوا

 
دون تاريخ استحقاق  

محدد
 

 
اإلجمالي 

 
ت أخرى

ت مستحقة ومطلوبا
صروفا

م
 

16.470
 

20.946
 

2.976
 

 --
 

 --
 

40.392
 

ض بنكية
قرو

 
236.558

 
574.120

 
1.291.592

 
 --

 
 --

 
2.102.270

 
ت

مشتقا
 

 --
 

 --
 

30.633
 

 --
 

 --
 

30.633
 

اإلجمالي 
 

253.028
 

595.066
 

1.325.201
 

 --
 

 --
 

2.173.295
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ضاحات حول القوائم المالية  

إي
 

للسنة 
المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
 

2017
 م 

(
ف ال

بآال
رياال

 ت 
ال

سعودي
( ة

 
 

24
- 

إدارة المخاطر 
 – 

يتبع 
 

 3)
 

مخاطر 
السيولة 

– 
يتبع

 
 

يعر
ب تواريخ االسترداد أو السداد المتوقعة لها.   

صنفة حس
ت الم

ت والمطلوبا
ض الجدول التالي تحليل الموجودا

 
 

 
تاريخ استحقاق محدد 

 
 

 31
 

ديسمبر 
2017

 م 
 

خالل 
3 

أشهر 
 

 
3 

– 
12

 
شهر 

 
 

1 
– 

5 
سنوات 

 
أكثر من  
5 

سنوات 
 

دون تاريخ استحقاق  
محدد 

 
 

اإلجمالي 
 

 
 

 
 

 
 

 
الموجودات 

 
 

 
 

 
 

 
نقد 

وما في حكمه 
 

 --
 

 --
 

 --
 

 --
 

29.634
 

29.634
 

ت متاحة للبيع
استثمارا

 
 --

 
 --

 
12.887

 
 --

 
 --

 
12.887

 
ذمم مدين 

 ي
صافي 

عقود المرابحة، 
 

47.097
 

87.570
 

125.294
 

788
 

 --
 

260.749
 

ذمم مدين 
 ي

صافي 
عقود اإلجارة، 

 
195.176

 
533.918

 
1.474.228

 
541.099

 
 --

 
2.744.421

 
ذمم مدين 

 ي
صافي 

صوفة في الذمة، 
عقود اإلجارة المو

 
3.017

 
8.052

 
38.779

 
66.848

 
 --

 
116.696

 
ت 
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقا

 
 --

 
 --

 
1.046

 
 --

 
 --

 
1.046

 
مدفوع

ت 
ا

 
مقدما  و

ت 
موجودا

أخرى 
 

25.099
 

76.033
 

2.086
 

 --
 

 --
 

103.218
 

ت مشتركة 
ت في مشروعا

استثمارا
 

11.960
 

17.570
 

 --
 

 --
 

 --
 

29.530
 

ت 
ت ومعدا

ممتلكا
 

426
 

1.278
 

8.858
 

2.587
 

15.750
 

28.899
 

إجمالي الموجودات 
 

282.775
 

724.421
 

1.663.178
 

611.322
 

45.384
 

3.327.080
 

 
 

 
 

 
 

 
المطلوبات  

 
 

 
 

 
 

 
ت مستحقة 

صروفا
م

ت أخرى
ومطلوبا

 
45.498

 
22.814

 
 --

 
 --

 
 --

 
68.312

 
ت 
القيمة العادلة السلبية للمشتقا

 
 --

 
 --

 
666

 
 --

 
 --

 
666

 
ضريبة دخل 

زكاة و
 

مستحقة 
 

 --
 

3.722
 

 --
 

 --
 

 --
 

3.722
 

ض بنكية
قرو

 
224.618

 
636.757

 
1.210.800

 
 --

 
 --

 
2.072.175

 
منافع الموظفين 

 
 --

 
 --

 
 --

 
 --

 
12.909

 
12.909

 
إجمالي المطلوبات  

 
270.116

 
663.293

 
1.211.466

 
 --

 
12.909

 
2.157.784

 

 

ق - 203



 

39
   

شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ضاحات حول القوائم المالية  

إي
 

للسنة 
المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
 

2017
 م 

(
ف ال

بآال
رياال

 ت 
ال

سعودي
( ة

 
 

24
- 

إدارة المخاطر 
 – 

يتبع 
 

 3)
 

مخاطر 
السيولة 

– 
يتبع

 
 

 
تاريخ استحقاق محدد 

 
 

 31
 

ديسمبر 
2016
 م 

 
خالل  

3 
أشهر 

 
 

3 
– 

12
 

شهر 
 

 
1 

– 
5 

ت 
سنوا

 
أكثر من  
5 

ت 
سنوا

 
دون تاريخ استحقاق  

محدد
 

 
اإلجمالي 

 
 

 
 

 
 

 
 

ت 
الموجودا

 
 

 
 

 
 

 
نقد 

وما في حكمه 
 

 --
 

 --
 

 --
 

 --
 

9.347
 

9.347
 

ت متاحة للبيع
استثمارا

 
 --

 
 --

 
10.988

 
 --

 
 --

 
10.988

 
ذمم مدين 

 ي
صافي 

عقود المرابحة، 
 

49.512
 

108.491
 

247.887
 

26.152
 

 --
 

432.042
 

ذمم مدين 
 ي

صافي 
عقود اإلجارة، 

 
173.378

 
402.216

 
1.447.418

 
514.401

 
 --

 
2.537.413

 
ذمم مدين 

 ي
صافي 

صوفة في الذمة، 
عقود اإلجارة المو

 
3.343

 
9.390

 
40.954

 
66.531

 
 --

 
120.218

 
ت 
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقا

 
4 

122
 

2.456
 

 --
 

 --
 

2.582
 

مدفوع
ت 
ا

 
مقدما  و

ت 
موجودا

أخرى 
 

34.921
 

 --
 

 --
 

 --
 

 --
 

34.921
 

ت مشتركة 
ت في مشروعا

استثمارا
 

28.256
 

84.568
 

 --
 

 --
 

 --
 

112.824
 

ت 
ت ومعدا

ممتلكا
 

426
 

1.278
 

6.764
 

2.059
 

18.655
 

29.182
 

ت 
إجمالي الموجودا

 
289.840

 
606.065

 
1.756.467

 
609.143

 
28.002

 
3.289.517

 
 

 
 

 
 

 
 

ت  
المطلوبا

 
 

 
 

 
 

 
ت أخرى

ت مستحقة ومطلوبا
صروفا

م
 

16.469
 

20.947
 

2.976
 

 --
 

 --
 

40.392
 

ت 
القيمة العادلة السلبية للمشتقا

 
 --

 
 --

 
746

 
 --

 
 --

 
746

 
ضريبة دخل 

زكاة و
 

مستحقة 
 

 --
 

4.003
 

 --
 

 --
 

 --
 

4.003
 

ض 
قرو

بنكية
 

236.558
 

574.120
 

1.291.592
 

 --
 

 --
 

2.102.270
 

منافع الموظفين 
 

 --
 

 --
 

 --
 

 --
 

8.834
 

8.834
 

ت  
إجمالي المطلوبا

 
253.027

 
599.070

 
1.295.314

 
 --

 
8.834

 
2.156.245
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -25
 
هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين أطراف القيمة العادلة  

 يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:متعاملة في السوق بتاريخ القياس. 
 
 المطلوبات، أوفي السوق الرئيسية للموجودات أو  - 
 للموجودات أو المطلوبات، في أكثر األسواق فائدة ةفي حالة عدم وجود السوق الرئيسي - 
 
 أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.  ةإن السوق الرئيسي 
 
 والمشتقات.تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية   
 
مقايضات أسعار العموالت المتعلقة بها والمشتقات و تتكون الموجودات المالية من األرصدة لدى البنك واالستثمارات المتاحة للبيع 

وعقود المرابحة واإلجارة واإلجارة الموصوفة في الذمة والمبالغ المستحقة من المشروعات المشتركة. بينما تتكون المطلوبات 
 والمشتقات المتعلقة بمقايضات أسعار العموالت.القروض البنكية والذمم الدائنة  المالية من

 
 التسسل الهرمي للقيمة العادلة  
 القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقييم التالية: التالي عند تحديد التسلسل الهرمي تستخدم الشركة  
 
 المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. : األسعار 1المستوى  
 
طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة بصورة مباشرة : 2المستوى  

 أو غير مباشرة.
 
 وفقا  لبيانات قابلة للمالحظة في السوق. : طرق تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وال تتم 3المستوى  
 
 تهاالعادلة عن قيم تهاتختلف قيمالتي يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بما في ذلك مستوياتها في التي تم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة، أو  ة الدفتري
 لألدوات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة. 

 
 القيمة العادلة   

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  م 2017ديسمبر  31
      

      الموجودات المالية: 
 224.611 224.611 --  --  263.522 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي 

 12.887 --  12.887 --  12.887 استثمارات متاحة للبيع
 1.046 --  1.046 --  1.046 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 

      
      المطلوبات المالية: 

 666 --  666 --  666 العادلة السلبية للمشتقات القيمة 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 يتبع   -القيمة العادلة لألدوات المالية   -25

 
 القيمة العادلة   

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  م 2016ديسمبر  31
      

      الموجودات المالية: 
 414.482 414.482 --  --  439.409 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي 

 10.988 --  10.988 --  10.988 استثمارات متاحة للبيع
 2.582 --  2.582 --  2.582 اإليجابية للمشتقات القيمة العادلة 

      
      المطلوبات المالية: 

 746 --  746 --  746 القيمة العادلة السلبية للمشتقات 

معدل إن تقييم مديني ذمم عقود المرابحة يتم تقديره باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية المخصومة بمعدل متغير أخير الذي يمثل  
قات النقدية المخصومة على سعر الصرف السائد بين الربح المتعاقد عليه للمعامالت األخيرة. تشتمل المدخالت في تقنيات التدف

 وهوامش النشأة األولية. البنوك في السعودية )سايبور( والتدفقات النقدية التعاقدية 
 

دفترية  تقارب قيمتها الالبنكية اإلجارة الموصوفة في الذمة والذمم المدينة والقروض لذمم مديني عقود اإلجارة وإن القيمة العادلة  
 ن محفظة التمويل الكاملة والقروض هي بأسعار معومة.نظرا  أل

 
 خالل السنة.  3لم تكن هناك تحويالت من وإلى المستوى  

 
   كفاية رأس المال  -26

تتمثل أهداف الشـــركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشـــركة على االســـتمرار في العمل وفقا  لمبدأ االســـتمرارية، 
ل مع الموجودات  ال المؤـه ة بنود رأس الـم ارـن ك بمـق ال وذـل ة رأس الـم اـي دى كـف اس ـم ال قوي. يتم قـي اظ على وجود رأســــــم والحـف

 ة للمشتقات، إن وجدت، باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. وااللتزامات المحتملة والمبالغ األسمي
 

 م 2016 م2017 
إجمالي نسبة رأس   

 المال
نسبة الشريحة  

 األولى لرأس المال
إجمالي نسبة رأس  

 المال 
نسبة الشريحة  

 األولى لرأس المال 
     

 42.61 48.70 43.97 44.02 نسبة كفاية رأس المال
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة   -72
 

بشــأن عروض مقدمة وقيد الدراســة من قبل العمالء ودراســات نافية للجهالة قيد  ةلدى الشــركة تســهيالت معتمدة وغير مســتخدم
ــعودي )  287التنفيذ بتاريخ إعداد القوائم المالية التي يمكن أن تتحول إلى تمويل قدره  ــمبر   31مليون لاير س  138:  م2016ديس

  مليون لاير سعودي(.
 

مليون لاير ـسعودي( تم تقديمه إلى الهيئة   39.4م:  2016ديـسمبر   31مليون لاير ـسعودي )  82.9أـصدرت الـشركة ـضمانا  قدره  
 العامة للزكاة والدخل بشأن االعتراض المقدم من قبل الشركة.
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 
 )يتبع( التعهدات وااللتزامات المحتملة   -72

 
مليون لاير   52م:  2016ديســمبر   31مليون لاير ســعودي )  5.2إن الشــركة ملتزمة باالســتثمار في مشــروعات مشــتركة بمبلغ 

 سعودي(.
 

ــتقبلية بموجب عقود  ــركة فيها فيما يلي بيانا  بالحد األدنى لدفعات اإليجار المس ــغيلي غير القابلة لاللغاء التي تكون الش التأجير التش
 هي المستأجر:

 
 م 2016  م2017  

 1.900  659  خالل سنة 
 --  909  أكثر من سنة 

  1.568  1.900 
 

 التغير المتوقع في معايير المحاسبة  -28
تم اإلفصـــاح أدناه عن المعايير والتفســـيرات الصـــادرة ولكنها غير ســـارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصـــدار القوائم المالية 

 وتعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير، إذا كان ذلك ينطبق، عندما تصبح سارية المفعول.للشركة. 
 

لجديدة والتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية التي يسـري مفعولها فيما يلي ملخصـا  عن المعايير الدولية للتقارير المالية ا
 م:2017يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

  
سارية للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد
 م2018يناير  1 األدوات المالية (9المعيار الدولي للتقرير المالي )   

 م2018يناير  1 اإليرادات من العقود مع العمالء (15المعيار الدولي للتقرير المالي )   
   

 2التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس  

 م2018يناير  1 السهم
   

 م2019يناير  1 عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 (9)المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبيق وتحليل أثر 

 
 استراتيجية التطبيق

ــبة الدولية خالل يوليو  ــدر مجلس معايير المحاسـ هو المعيار "األدوات المالية"، و (9م المعيار الدولي للتقرير المالي )2014أصـ
ــبة الدولي ) ــري إعتبارا  من   اإلعتراف:  األدوات المالية(" 39الذي يحل محل معيار المحاسـ م مع 2018يناير  1والقياس"، ويسـ

ولذلك قامت بتكوين ، ا  هام ا  مشــروعيعد ( 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) أنالشــركة  وترى الســماح بالتطبيق المبكر له.  
والمالية وتقنية المعلومات والعمليات وغيرها من ووضـع النماذج مع أعضـاء من مخاطر اإلئتمان فريق تنفيذ متعدد التخصـصـات  

 مدير الشئون المالية ورئيس إدارة المخاطر.ويتولى إدارة المشروع األعمال وذلك لتحقيق التنفيذ الناجح والقوي. 
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 العالمية للتمويل العقاريشركة أمالك 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 

 التغير المتوقع في معايير المحاسبة )يتبع(  -28
 

 )يتبع( (9المعيار الدولي للتقرير المالي ) تطبيق وتحليل أثر 
 

 التصنيف والقياس
ة إدارة هذه الموجودات )نموذج  يكيفعلى  أدوات حقوق الملكية والمشــتقات( باســتثناء الموجودات المالية )ســيعتمد تصــنيف وقياس 

ــأة( لعمال  األ ما إذا كانت الموجودات المالية يتم قياســــها بالتكلفة العوامل هذه وتحدد النقدية التعاقدية.   هاوخصــــائص تدفقاتلمنشــ
ــامل اآلخر أو  ــبة ألدوات حقوق المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ــائر. بالنس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس

بالقيمة العادلة من خالل ال يمكن الرجوع عنه  ها بشـكلبتصـنيفلشـركة  فقد تقوم االتي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة، الملكية 
على أســاس نوع ويتم القيام بهذا الخيار  مع عدم إعادة تصــنيف األرباح أو الخســائر الحقا  إلى قائمة الدخل.  الدخل الشــامل اآلخر 

 االستثمار.
 

( 39معيار المحاســبة الدولي )وفقا  لأة قياســها بالتكلفة المطفالتي يتم و وذمم مدينةكقروض المصــنفة  إن معظم الموجودات المالية 
 (.9لمعيار الدولي للتقرير المالي )وفقا  لأن يتم قياسها بالتكلفة المطفأة كذلك يتوقع 

 
فإن محاســــبة المطلوبات المالية ســــتبقى مماثلة إلى حد كبير لمعيار المحاســــبة الدولي (، 9وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي )و
ــبة الدولي )(.  39) ــركة أي تأثير  دون أي تغيير.(  39تم تحويل قواعد التوقف عن اإلثبات من معيار المحاسـ ولذلك ال تتوقع الشـ

 على مطلوباتها المالية وسياسة التوقف عن اإلثبات.جوهري 
 

 ي القيمةاإلنخفاض ف 
ــتقوم ــركة بإثبات مخصــصــات اإلنخفاض في القيمة س ــاس  الش ــائر اإلئتماننموذج "العلى أس ــم بالنظرة  " المتوقعة يةخس الذي يتس

األرباح والخســائر. ويتضــمن ذلك بشــكل للموجودات المالية التي ال يتم قياســها بالقيمة العادلة من خالل  التطلعية للمســتقبل وذلك  
بخالف  )رئيســـــي التمويل واالســـــتثـمارات التي يتم قـياســــــها بالتكلـفة المطـفأة أو بالقيـمة الـعادلة من خالل الدخل الشـــــامل اآلخر  

لن يتم إثـبات أي خســـــارة إنخـفاض في قيـمة والتزاـمات االئتـمان. ـجار اإليعقود  ومســـــتحـقاتاالســـــتثـمارات في حقوق الملكـية(، 
  االستثمارات في حقوق الملكية.

 
 لمتغيرات التالية:با المرتبطةتمثل الشروط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المدخالت األساسية إن 
 
 إحتمالية التعثر في السداد •
 الخسارة الناتجة عن التعثر في السداد •
 للتعثر في السدادالتعرض  •
 

ــتخراج   ــكل عام اس ــرات الواردة أعاله من نماذج إحصــائية معدة داخليا  ويتم بش يتم تعديلها وفقا  ومعطيات تاريخية أخرى والمؤش
تقبلللمعلومات  م بالنظرة التطلعية للمـس تقوم الـشركة بتصـنيف التي تتـس موجوداتها المالية إلى المراحل الثالث التالية وذلك وفقا  . ـس

 (:9دولي للتقرير المالي )في المعيار اللألسلوب المتبع 
 
يتم تســــجيل مخصـــص الموجودات العاملة التي لم تنخفض جودتها اإلئتمانية بشــــكل كبير منذ نشــــأتها. المرحلة األولى:  •

 .ا  شهر 12المتوقعة على مدى  يةاإلئتمان الخسارةاإلنخفاض في القيمة على أساس 
 

يتم إجراء تقييم الجودة الموجودات غير العاملة التي انخفضــت جودتها اإلئتمانية بشــكل كبير منذ نشــأتها.  المرحلة الثانية: •
ـمالـية التعثر في لمرحـلة إحتبـتاريخ التقرير مع الزمن المتبقي حتـمالـية التعثر في الســـــداد  الزمن المتبقي الاإلئتـمانـية بمـقارـنة 

عندما يتم تعديلها وفقا  للتغيرات في توقعات السـداد،  للتعرض للتعثر في السـداد )السـداد التي تم تقديرها عند االثبات األولي 
 المتوقعة على مدى العمر. يةاإلئتمان ةخساراللى أساس يتم تسجيل مخصص اإلنخفاض في القيمة ع (.ا  مالئم يكون ذلك
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 

 التغير المتوقع في معايير المحاسبة )يتبع(  -28
 

 )يتبع( (9المعيار الدولي للتقرير المالي ) تطبيق وتحليل أثر 
 

بالنســبة للموجودات التي تعرضــت لالنخفاض في القيمة، تقوم الشــركة بإثبات  الموجودات منخفضــة القيمة:   المرحلة الثالثة: •
 مخصص اإلنخفاض في القيمة على أساس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر.

 
لالنخفاض الكبير في مخاطر اإلئتمان كما ســتأخذ الشــركة باالعتبار المعلومات التي تتســم بالنظرة التطلعية للمســتقبل عند تقييمها 

 الخسارة اإلئتمانية المتوقعة.منذ نشأتها وكذلك قياس 
 

نمو الناتج المحلي ي )مثل البطالة وتـشتمل المعلومات التي تتـسم بالنظرة التطلعية للمـستقبل على عناصـر مثل عوامل االقتصـاد الكل
التوقعات االقتصــادية التي يتم الحصــول عليها من المصــادر الداخلية المســاكن( واإلجمالي والتضــخم ومعدالت األرباح وأســعار 

 والخارجية.
 

الخسـارة باسـتخراج لكل سـيناريو سـيناريوهات مختلفة. تقوم الشـركة  تعتزم الشـركة صـياغة  مجموعة من النتائج المحتملة،  ولتقييم 
 لتحديد مخصص اإلنخفاض في القيمة وفقا  لمتطلبات معايير المحاسبة.اإلحتماالت المرجحة أسلوب اإلئتمانية المتوقعة وتطبيق 

 
ة  ة اآلن إن الشـــــرـكة في مرحـل ائـي ا التطبيق النـه ام يتم التي بموجبـه ة في الوـقت الـحالي وذـلك من خالل متوازيـ إجراء تـجارب القـي

 م.2018يناير  1مستوى متعدد من عمليات التحقق قبل التطبيق العملي في 
 

 محاسبة التحوط
ــبة التحوط ت ــبة التحوط مما ينشــيء رابط  هدف المتطلبات العامة لمحاس باســتراتيجية إدارة المخاطر أكثر قوة إلى تبســســيط محاس

إال أنها ال تتناول بشــكل صــريح اســتراتيجيات  على مجموعة أكبر من أدوات ومخاطر التحوط. ويســمح بتطبيق محاســبية التحوط  
( 9يســـمح المعيار الدولي للتقرير المالي )محاســـبة التحوط الكلي التي تعد ذات أهمية خاصـــة بالنســـبة للشـــركات. ونتيجة لذلك،  

ــبية لالســتمرا ــياســة المحاس ــبة الدولي )باختيار الس ــبة التحوط الواردة في معيار المحاس بدال  من (  39ر في تطبيق متطلبات محاس
 (.9المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
تتوقع الـشركة ممارـسة خيار الـسياـسة المحاـسبية لالستمرار بمتطلبات محاسبة التحوط وبناء  على التحليل الذي أجري حتى تاريخه، 

 (.39واردة في معيار المحاسبة الدولي )ال
 

 األثر الكلي المتوقع
 1( في  9وتتوقع الـتأثير أدناه نتيـجة تطبيق المعـيار الدولي للتقرير الـمالي )موجوداتـها ومطلوباتـها الـمالـية  قامت الشـــــركة بمراجـعة

 م.2018يناير 
 
يُســـمح للشـــركة بإثبات أي فرق بين القيمة الدفترية (،  9وفقا  لألحكام االنتقالية للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي ) •

فترة التقرير الـسنوي التي تتـضمن تاريخ التطبيق األولي ( والقيمة الدفترية في بداية 39وفقا  لمعيار المحاـسبة الدولي )الـسابقة 
مليون لاير ســعودي في تاريخ التطبيق األولي في األرباح   37.8بقاة االفتتاحية. وعليه، فإن األثر الكلي قارب في األرباح الم

 عن تطبيق نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة بدال  من نموذج الخسارة اإلئتمانية المتكبدة.المبقاة االفتتاحية الناتجة 
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 العقاريشركة أمالك العالمية للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 

 التغير المتوقع في معايير المحاسبة )يتبع(  -28
 

 )يتبع( (9المعيار الدولي للتقرير المالي ) تطبيق وتحليل أثر 
 
 .بصورة أساسية نتيجة الزيادة في مخصصات اإلنخفاض في القيمة االئتمانية 1سيتأثر معدل الشريحة كما أنه ونتيجة لذلك،  •

 
( )الذي 9فإن تأثير اليوم األول لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )م،  2017ديســــمبر   31بناء  على األرصــــدة كما في   •

معدل كفاية رأس المال الذي سـينتقل في    ٪1.43من المتوقع أن يكون إنخفاضـا  بمقدار يقارب م(  2018يناير  1سـيطبق من 
التي يجدر اإلشـارة إليها رئيسـية وفقا  لتوجيهات مؤسـسـة النقد العربي السـعودي. كما أن التأثيرات العلى مدى خمس سـنوات 

 هي كالتالي:
 

o  الدخل الـشامل اآلخر إلى من بيع أدوات حقوق الملكية المـصنفة بالقيمة العادلة من خالل  لن يتم تحويل أرباح أو خـسائر محققة
ــائر عند البيع، وبدال  من ذلك   ــنيفها األرباح أو الخسـ ــامل احتياطي القيمة تحت بند يتم إعادة تصـ العادلة من خالل الدخل الشـ

 اآلخر إلى األرباح المبقاة.
 

عمل على تغيير طبيعة تغييرات في العرض التي يتوقع أن تكذلك وإضـافية تتعلق باإلفصـاح كما يقدم المعيار الجديد متطلبات  •
 تم فيها تطبيق المعيار الجديد.فيما يتعلق بأدواتها المالية ال سيما في خالل السنة التي سيومدى اإلفصاحات الخاصة بالشركة 

 
 الرقابية الحوكمة والضوابط

قيد التنفيذ في الوقت الحالي وذلك تماشـيا  مع وثيقة اإلرشـادات الخاصـة بالمعيار الدولي  وهإن هيكل الحوكمة والضـوابط الرقابية  
إنشـاء إطار حوكمة على المؤسـسـات المالية السـعودية. وتتطلب هذه الوثيقة من المؤسـسـات المالية   ( التي تنطبق9للتقرير المالي )

 مسئوليات. الدوار وتحديد األتتضمن ية تفصيلرقابية سياسات وضوابط مع وضع معتمد من مجلس اإلدارة 
 

المنهجية كما يشــتمل في ( يضــم خبراء 9برنامج مدار مركزيا  وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي )لدى الشــركة في الوقت الحالي  
ــادر البيانات وإعداد النماذج ــركة حتى تاريخه إجراء  على تحديد مص ــتمل عمل الش ومعالجة تقنية المعلومات وإعداد التقارير. اش

وكذلك وضــع  (9التي تأثرت بمتطلبات التصــنيف والقياس الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )  لحجم األدوات الماليةتقييم 
م 2017نفذت الشــركة خالل عام  وبالتحديد، المتوقعة.  مخصــص الخســارة اإلئتمانية منهجية لالنخفاض في القيمة لدعم احتســاب 

وطورت طريقتـها في تقييم الزـيادة الكبيرة في مـخاطر اإلئتـمان الـتدفـقات النـقدـية التـعاـقدـية لألداة الـمالـية  تقييم نموذج األعـمال وتحلـيل 
نظم تقنية المعلومات الالزمة وإعداد  كما أدرجت معلومات تتســم بالنظرة التطلعية للمســتقبل بما في ذلك عوامل االقتصــادي الكلي  

م وذلك لتقييم 2017ديســمبر   31بناء  على بيانات تنفيذ متوازي كامل من البداية حتى النهاية  وأجرت الشــركة  .  أســاليب العملو
( التي 9تتم الحوكـمة الكلـية لتنفـيذ البرـنامج من خالل اللجـنة التوجيهـية للمعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي )اإلجراءات االســـــتـعداداـية. 

لتنفيذ إجراءات إن الـشركة بـصدد تحـسين إطار الحوكمة الخاص بها أعـضاء من إدارات المالية والمخاطر وتقنية المعلومات. تـضم 
الزـيادة الكبيرة في تـحدـيد ـيات الرئيســــــية الـجدـيدة والمـجاالت الـهاـمة لألحـكام مـثل التحقق والضـــــوابط الرـقابـية المالئـمة على العمل

وتطبيق المعلومات التي تتـسم بالنظرة التطلعية للمـستقبل ـضمن ـسيناريوهات اقتـصادية متعددة واحتـساب الخـسارة مخاطر االئتمان 
 اإلئتمانية المتوقعة.

 
 
 
 
 
 
 
 

ق - 210



 

46 

 العقاريشركة أمالك العالمية للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 

 التغير المتوقع في معايير المحاسبة )يتبع(  -28
 

 )يتبع( (9المعيار الدولي للتقرير المالي ) تطبيق وتحليل أثر 
 

 تنبيه
ــتمل  ــاهمين يش وكذلك على على أثر التغييرات الناتجة عن تصــنيف وقياس قائمة المركز المالي  االنخفاض المقدر في حقوق المس
ــبة الدولي 2017ديســـمبر   31مخصـــصـــات االنخفاض في القيمة االئتمانية مقارنة بتلك المطبقة في  زيادة  م وفقا  لمعيار المحاسـ

( على 9وقد يختلف األثر الفعلي لتطبيق المعـيار الدولي للتقرير الـمالي )منـية وليس تنبؤا . يـعد التقييم أعاله تـقديرا  لمرحـلة ز(. 39)
في تحـسين النماذج والطرق والـضوابط الرقابية ومراقبة التطورات في القواعد تـستمر الـشركة  الـشركة بـشكل كبير عن هذا التقدير. 

متوازي تنفيذ بإجراء قيام الشـــركة م. وعلى الرغم من 2018يناير  1في  ( 9قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )التنظيمية 
ــف الثاني من عام   ــغيلها لفترة زمنية أكبر. م، إال أن  2017خالل النصـ ــوابط الرقابية المرتبطة بها لم يتم تشـ النظم الجديدة والضـ

ــوابط الرقابية على نظم تقنية المعلومات الجديدة والتغيرات في إطار الحوكمة  ــركة اختبار وتقييم الضــ ونتيجة لذلك، لم تنهي الشــ
ــتند جميع التقديرات على   مما  ( 9)ا يتعلق بمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  التفســــير الحالي للشــــركة فيمالخاص بها. تســ

 ينعكس على التوجيهات والمناقشات الخاصة بالصناعة لتاريخه.
 

 :( "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"15المعيار الدولي للتقرير المالي )
ويقدم نموذج من خمس  2018يناير  1ة مع العمالء" من ( "اإليرادات من العقود المبرم15معيار الدولي للتقرير المالي )يطبق ال
وزمن اثبـات إن تطبيق هـذا المعيـار قـد يكون لـه أثر جوهري على كيفيـة مبلغهـا. لتحـديـد متى يتم اثبـات اإليرادات وخطوات 

ــتثناء العقود التي تقع ضــمن نطاق معايير عقود اإليجار وعقود التأمين واألدوات المالية(   بتقديرات وأحكام جديدة، اإليرادات )باس
ــارعة أو المؤجلة.   ــركة حاليا  بتقييم تقوم وإمكانية االعتراف بااليرادات المتس عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المترتب األثر الش

 لن يكون له تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. (  15أن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )(، وترى اإلدارة  15مالي )ال
 

 (:2التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
ــهم" للف2تطبق التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) ــاس السـ يناير  1ترة التي تبدأ في أو بعد ( "معامالت الدفع على أسـ

ــمل التعديالت تصــنيف وقياس 2018 ــهم التي يتم م. تش ــاس الس ــبية، الجانب األول قياس المدفوعات على أس ثالث جوانب محاس
االسـتقطاع،  تسـويتها نقدا ، والجانب الثاني تصـنيف المدفوعات على أسـاس السـهم التي يتم تسـويتها بالصـافي بعد خصـم ضـرائب 

ويتها من خالل حقوق الملكية. ال  ويتها نقدا  إلى التي يتم تـس هم من التي يتم تـس اس الـس بة تعديل الدفع على أـس والجانب الثالث محاـس
 يوجد أي تأثير للتعديالت على الشركة.

 
 ( "عقود اإليجار":16المعيار الدولي للتقرير المالي )

م. يســـــتبـعد المعـيار الـجدـيد 2019يـناير  1( "عقود اإليـجار" للفترة التي تـبدأ في أو بـعد 16يطبق المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي )
الذي يميز بين عقود التأجير التمويلي   17نموذج المحاســبي الثنائي الحالي المتعلق بعقود اإليجار بموجب معيار المحاســبة الدولي  

ائـمة المركز  ار اـلدولي للتقرير داـخل ـق الي. وـبدال  من ذك، يقترح المعـي ائـمة المركز الـم أجير التشـــــغيلي ـخارج ـق الـمالي وعقود الـت
نموذج المـحاســــــبة داـخل ـقائـمة المركز الـمالي. تقوم الشـــــرـكة ـحالـيا  بتقييم األثر المترـتب عن تطبيق المعـيار اـلدولي ( 16الـمالي )

 (.16للتقرير المالي )
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 أمالك العالمية للتمويل العقاريشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 

 المقارنة   معلومات  -29
 الحالية.تم تعديل عرض وتصنيف البنود التالية في هذه القوائم المالية لضمان توافقها مع السنة 

 
 قائمة المركز المالي

 
 إيضاح

كما تم اإلفصاح عنه  
 سابقاً 

 
 العرض الحالي

 
 التعديل

 11.338 432.042 420.704 )أ( 29 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي
 47.633 2.537.413 2.489.780 )أ( 29 ذمم مديني عقود إجارة، صافي

ذمم مديني عقود إجارة موصـــوفة في الذمة، 
 صافي

 
 )أ( 29

 
119.725 

 
120.218 

 
493 

 (59.464) 34.921 94.385 )أ( 29 مدفوعات مقدما  وموجودات أخرى
مصـــــروـفات مســـــتحـقة ومطلوـبات مـتداولة 

 أخرى
 

 )ب( 29
 

50.859 
 

40.392 
 
(10.467) 

 10.467 2.102.270 2.091.803 )ب( 29 قروض بنكية
 
المدفوعات المقدمة والموجودات األخرى وذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة إعادة تصــنيف لإليرادات المســتحقة من  )أ( 29

 واإلجارة الموصوفة في الذمة.

 إعادة تصنيف للربح المستحق من المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى إلى القروض البنكية. )ب( 29

 التغير في السياسة المحاسبية  -30
دا  إلى التعميم الصــادر عن مؤســســة النقد العربي الســعودي فيما يتعلق بالمحاســبة عن الزكاة اواســتنم  2017يناير  1اعتبارا  من 

الشــركة ســياســتها المحاســبية حيث تقوم بتحميل الزكاة وضــريبة الدخل على األرباح المبقاة. وقد كان في عدلت  وضــريبة الدخل،  
 على قائمة الربح أو الخسارة.كانت تحمل ا  وكل ربع سنة وسنويوضريبة الدخل السابق يتم احتساب الزكاة 

ة المؤجلة التي كانت الشــركة ســابقا  تقوم باالعتراف يلضــريبلموجودات إضــافة لذلك، نتج عن هذا التغير التوقف عن االعتراف با
 .12بها وفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 المحاسبية على بنود القوائم المالية:وفيما يلي بيان باألثر الناتج عن التغير في السياسة 

 م2016 ديسمبر 31

الرصيد كما ورد  
  31سابقاً في 

  ديسمبر
 التعديل  م6201

الرصيد المعدل  
 31كما في 
  ديسمبر

 م6201
 -- 2.599 (2.599) للسنة قائمة الربح أو الخسارة  – للسنة الزكاة 

 -- 694 (694) قائمة الربح أوالخسارة    – للسنةضريبة الدخل 
 109.040 3.293 105.747 سنةربح ال

 108.102 3.293 104.809 إجمالي الدخل الشامل 
 1.21 0.04 1.17 السهم )باللاير السعودي( يةربح

 -- (1.916) 1.916 ة مؤجلة يضريب موجودات 
 191.119 (1.916) 193.035 أرباح مبقاة 

 3.289.517 (1.916) 3.291.433 الموجودات إجمالي 
 1.133.272 (1.916) 1.135.188 إجمالي حقوق المساهمين 

 3.289.517 (1.916) 3.291.433 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
    نسبة كفاية رأس المال  

 48.69 0.01 - 48.70 ( ٪ )إجمالي نسبة رأس المال 
 42.60 0.01 - 42.61 (٪ )نسبة الشريحة األولى لرأس المال  
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 ( ةسعوديال ت رياالبآالف ال)

 

 التغير في السياسة المحاسبية )يتبع(  -30

 م2015ديسمبر  31

الرصيد كما ورد  
 31سابقا  في 
 التعديل م2015ديسمبر 

الرصيد المعدل  
  31كما في 
        م2015ديسمبر 

 163.860 (1.503) 165.363 أرباح مبقاة 
 1.096.376 (1.503) 1.097.879 إجمالي حقوق المساهمين 

 
 المعلومات القطاعية   -13

ل تـهدف  ديم تموـي ة إلى تـق اريلعقود الالشـــــرـك أجير العـق ات  ـت ة. إن جميع الموجودات والمطلوـب ة الســـــعودـي ة العربـي داـخل المملـك
 والعمليات الظاهرة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل تعود إلى قطاع التمويل العقاري.

 ألغراض إدارية، تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 األفرادقطاع 

 واألفراد والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.يمثل هذا القطاع المنتجات التمويلية المقدمة لذوي الثروات العالية 

 قطاع الشركات

. تدار االسـتثمارات في المشـروعات المشـتركة يمثل هذا القطاع المنتجات التمويلية المقدمة للشـركات الكبرى والمؤسـسـات المالية
 طاع.من قبل هذا الق

 اإلدارة العامة

إيداعات السـوق قصـيرة األجل. كما تقوم أيضـا  بتقديم اإلدارة العامة هي المسـئولة عن إدارة فائض السـيولة في الشـركة من خالل  
 خدمات مساندة إلى إدارة العمل بالشركة.

وإجمالي م  2016ديسمبر   31م و2017ديسمبر   31يعرض الجدول التالي تحليال  إلجمالي موجودات ومطلوبات الشركة كما في  
 ربح ومصروفات العمليات وصافي ربح السنوات المنتهية في ذلك التاريخ.

 اإلجمالي الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد 
     م2017ديسمبر  31

 275.403 -- 125.680 149.723 اإليرادات
 172.149 52.350 59.079 60.720 المصروفات

 103.254 (52.350) 66.601 89.003 ربح/)خسارة( القطاع
 3.327.080 59.579 1.512.654 1.754.847 إجمالي الموجودات
 2.157.784 49.716 1.004.040 1.104.028 إجمالي المطلوبات

     م2016ديسمبر  31     
 273.847 -- 134.159 139.688 اإليرادات

 164.807 49.491 59.469 55.847 المصروفات
 109.040 (49.491) 74.690 83.841 ربح/)خسارة( القطاع
 3.289.517 56.432 1.549.686 1.683.399 إجمالي الموجودات
 2.156.245 41.071 1.004.771 1.110.403 إجمالي المطلوبات
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 لتمويل العقاريلشركة أمالك العالمية 
 (سعودية مقفلة)شركة مساهمة 

 . القوائم الماليةهذه جزءاً من  33إلى   1من  اإليضاحات المرفقة تشكل
2 

 الربح أو الخسارة  قائمة
 2016ديسمبر 31في  هيةتللسنة المن

2015  2016    
)بآالف الرياالت 

)بآالف الرياالت   السعودية(
 السعودية(

  
  إيضاح

      
 الدخل     

 إيجارةدخل عقود     210.994  168.737
 مرابحة دخل عقود    39.085  32.403

 دخل عقود إيجارة موصوفة في الذمه    7.262  7.704
 مدينةن بيع ذمم عأرباح محققة    133  -     

 أتعاب تسيير معامالت وتقويم، صافي    3.046  634
 في الذمة  الدخل من عقود المرابحة واإليجارة واإليجارة الموصوفة   260.520  209.478

 تكلفة تسهيالت بنكية وأعباء اقتراض   ( 81.809)  ( 48.719)

160.759  178.711   
واإليجارة واإليجارة الموصوفة في صافي الدخل من عقود المرابحة 

 الذمة 
      
   اإليرادات التشغيلية األخرى      

 أتعاب ترتيب   530  487
 دخل المشاريع المشتركة صافي  حصة الشركة في  12  12.797  20.024

181.270  192.038    
 المصاريف التشغيلية     
 وإدارية مصاريف عمومية  4  ( 64.627)  ( 59.547)
 مصاريف بيع وتسويق 5  ( 8.920)  ( 8.446)
 مخصص خسائر االئتمان   ( 9.451)  ( 7.416)

 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل    109.040  105.861
      
 زكاة وضريبة دخل  )أ(15  ( 3.293)  ( 2.981)

   ربح السنة   105.747  102.880
      

 )باللاير السعودي(  األساسي والمخفض للسهمالربح  22  1.17  1.14
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزءا  من هذه القوائم المالية. 33إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
3 

 الشامل اآلخر الدخل قائمة
 2016ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

  2016  2015 

 إيضاح  
)بآالف الرياالت 

  السعودية(
)بآالف الرياالت 

          السعودية(
        102.880  105.747  ربح السنة  
     اآلخرالدخل الشامل )الخسارة( 
 الربح أو الخسارةشاملة أخرى سيعاد تصنيفها إلى  إيرادات )خسارة(

 في الفترات الالحقة: 
 

 
 

 
 6.177  ( 614)  صافي الحركة في تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

        ( 688)  ( 324) 10 في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  صافي الحركة 
  (938 )  5.489 

إيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو  )خسارة( 
 الخسارة في الفترات الالحقة: 

 
 

 
 

        ( 487)  -     ين  فمكافأة نهاية الخدمة للموظإعادة قياس خسائر 
        5.002  ( 938)  الدخل الشامل اآلخر)الخسارة( إجمالي 

             107.882  104.809  إجمالي الدخل الشامل
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزءا  من هذه القوائم المالية. 33إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
4 

  المركز الماليقائمة 
 2016ديسمبر 31في  كما

 

 
ديسمبر   31 

2015  
ديسمبر   31

2016   
  

 
)بآالف الرياالت   

  السعودية( 
)بآالف الرياالت 

 إيضاح  السعودية(
  

   الموجودات       
 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 6  9.347  10.346  
 مدينو عقود مرابحة، صافي  7  420.704  407.674  
 مدينو عقود إيجارة، صافي  8  2.489.780  2.254.019  
 مدينو عقود إيجارة موصوفة في الذمة، صافي  9  119.725  109.073  
 استثمارات متاحة للبيع 10  10.988  11.312  
 اإليجابية للمشتقات القيمة العادلة  21  2.582  3.403  
 مصاريف مدفوعة مقدما  وإيرادات مستحقة وأخرى  11  94.385  94.773  
 مؤجلة دخل  ةضريبو زكاة  )د(15  1.916  1.503  
 مشتركة استثمارات في مشاريع  12  112.824  111.197  
 ممتلكات ومعدات  13  29.182  27.148  
 إجمالي الموجودات    3.291.433  3.030.448  
        
 المطلوبات وحقوق المساهمين        
 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  14  50.859  66.375    
 السالبة للمشتقات  القيمة العادلة 21  746  953  
 مستحقة  زكاة وضريبة دخل 15  4.003  3.798  
 قروض بنكية 16  2.091.803  1.854.689  
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   18  8.834  6.754  
 إجمالي المطلوبات    2.156.245  1.932.569  
        
 حقوق المساهمين        
 رأس المال   19  900.000  900.000  
 احتياطي نظامي  20  41.329  30.754  
 احتياطي إعادة تقويم استثمارات  10  (1.012)  ( 688)  
 احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية  21  1.836  2.450  
 أرباح مبقاة   193.035  165.363  

 إجمالي حقوق المساهمين    1.135.188  1.097.879  
        
 المطلوبات وحقوق المساهمينإجمالي     3.291.433  3.030.448  
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزءا  من هذه القوائم المالية. 33إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
5 

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 رأس المال 
االحتياطي 

 النظامي

 احتياطي إعادة 
م ـــــويــتق

 االستثمارات

احتياطي تغطية 
مخاطر التدفقات 

 اإلجمالــــي األرباح المبقاه النقدية

 
الرياالت )بآالف 

 السعودية(
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت 

              السعودية(

 1.034.997 118.258  (3.727)       - 20.466 900.000 2015يناير  1الرصيد في 

 102.880 102.880 -      -      -      -      ربح السنة 

 5.002 (487) 6.177 (688) -      -      اآلخر الشامل الدخل
             

 107.882 102.393 6.177 (688) -      -      الدخل الشامل  إجمالي

 (45.000) (45.000) -      -      -      -      (17)إيضاح  أرباح توزيعات

 -      (10.288) -      -      10.288 -      محول إلى االحتياطي النظامي
             

 1.097.879 165.363 2.450 (688) 30.754 900.000 2015ديسمبر  31الرصيد في 

 105.747 105.747 -      -      -      -      السنة ربح

 (938) -      (614) (324) -      -      ىاآلخر ةالشامل الخسارة
             

 104.809 105.747 (614) (324) -      -      الدخل الشامل إجمالي

 (67.500) (67.500) -      -      -      -      (17توزيعات أرباح )إيضاح 

 -      (10.575) -      -      10.575 -      محول إلى االحتياطي النظامي
             

 1.135.188 193.035 1.836 (1.012) 41.329 900.000 2016ديسمبر  31الرصيد في 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزءا  من هذه القوائم المالية. 33إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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   تتمة -التغيرات في حقوق المساهمين قائمة 
 2016ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 اإلجمالي 

 
المساهمون غير  

  ن ي السعودي

المساهمون  
  السعوديون 
  والخليجيون 

  

)بآالف الرياالت  
 السعودية( 

)بآالف الرياالت   
  السعودية( 

)بآالف الرياالت  
  السعودية( 

  

 تحليل األرباح المبقاة       
       

 2015يناير  1 في  الرصيد  115.180  3.078  118.258

 السنة ربح   99.565  3.315  102.880

 األخرى   الشاملة الخسارة  ( 471)  ( 16)  ( 487)

 الشامل  الدخل  إجمالي   99.094  3.299  102.393
 إلى االحتياطي النظامي   محول  ( 43.550)  ( 1.450)  ( 45.000)

 أرباح توزيعات   ( 9.956)  ( 332)  ( 10.288)

 2015 ديسمبر 31 في  كما الرصيد  160.768  4.595  165.363
 السنةربح   102.340  3407  105.747

 إجمالي الدخل الشامل   102.340  3.407  105.747
 محول إلى االحتياطي النظامي    ( 10.234)  ( 341)  ( 10.575)

 توزيعات أرباح  ( 65.325)  ( 2.175)  ( 67.500)

 2016ديسمبر  31الرصيد كما في   187.549  5.486  193.035
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزءا  من هذه القوائم المالية. 33إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
7 

 قائمة التدفقات النقدية 
 2016ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

2015  2016     
)بآالف الرياالت  

  السعودية( 
)بآالف الرياالت 

   إيضاح  السعودية(
 األنشطة التشغيلية       

 الدخل ضريبة الربح قبل الزكاة و    109.040  105.861
قبل الزكاة وضريبة الدخل إلى  نقدية لتسوية الربح الغير  تعديالت ال     

 :صافي التدفقات النقدية
 استهالك   13  2.030  837

 تكلفة تسهيالت بنكية وأعباء اقتراض   81.809  48.719
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صافي    2.080  422

 مخصص خسائر االئتمان    9.422  7.416
 دخل المشاريع المشتركة صافي حصة الشركة في  12  ( 12.797)  ( 20.024)

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل    191.584  143.231
      
 : رأس المال العامل  تعديالت      
 مدينو عقود مرابحة    ( 14.584)  ( 72.751)
 مدينو عقود إيجارة   ( 243.292)  ( 452.809)

 مدينو عقود إيجارة موصوفة في الذمة   ( 10.988)  5.830
 وأخرى  مصاريف مدفوعة مقدما  وإيردات مستحقة   388  ( 25.065)

 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع      ( 18.814)  28.499
 النقدية المستخدمة في العمليات    ( 95.706)  ( 373.065)

 تسهيالت بنكية وأعباء اقتراض مدفوعة تكلفة    ( 78.512)  ( 45.793)
 زكاة وضريبة دخل مدفوعة   15  ( 3.501)  ( 2.953)
       صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية   ( 177.719)  ( 421.811)
 األنشطة االستثمارية      
 شراء ممتلكات ومعدات  13  ( 4.064)  ( 4.186)

 متحصالت من استثمارات في مشاريع مشتركة 12  63.156  108.214
 استثمارات في مشاريع مشتركة  12  ( 51.986)  ( 34.272)

       األنشطة االستثماريةصافي النقدية من    7.106  69.756
 األنشطة التمويلية       

 ، صافي قروض بنكية مستلمة   237.114  411.979
 توزيعات أرباح مدفوعة  17  ( 67.500)  ( 69.833)

       صافي النقدية من األنشطة التمويلية   169.614  342.146
 النقص في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق    ( 999)  ( 9.909)

 األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية السنة   10.346  20.255
 البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة األرصدة لدى    9.347  10.346

 المعلومات اإلضافية للتدفقات النقدية     

203.205  239.307   
دخل مستلم من عقود المرابحة واإليجاره واإليجاره الموصوفه في  

 الذمه  
 المعامالت غير النقدية:       

 التدفقات النقديةالتغير في احتياطي تغطية مخاطر    ( 614)  6.177
  التغير في احتياطيات إعادة تقويم االستثمارات   ( 324)  (   688)
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 لتمويل العقاريلشركة أمالك العالمية 
 (مقفلة  )شركة مساهمة سعودية

8 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 

 النشاطات - 1
"الشــركة"(، شــركة مســاهمة ســعودية مقفلة تم تأســيســها وتســجيلها في  ،)"أمالك"  لتمويل العقاريلشــركة أمالك العالمية 

هـ 1428جـمادى األولى  25في الرـياض بـتاريخ   1010234356المملـكة العربـية الســـــعودـية ـبالســــــجل التـجاري رقم 
 (.2007يونيو  11)الموافق 

القيام   ( في2014يوليو   8هـــــــ )الموافق 1435رمضــان   11بتاريخ   يتمثل نشــاط الشــركة وفقا  للســجل التجاري المعدل
 (. 2013ديسمبر   24هـ )الموافق 1435صفر    21تاريخ ببالتمويل العقاري وفقا  لترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي  

 أنظمة الرهن العقاري الجديدة، فإن الشركة بصدد الخروج من األعمال المتعلقة باالستثمار.وكجزء من 
 قع مكتب الشركة المسجل في طريق الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.ي

 تمتلك الشركة الفروع التالية: 

 المكان التاريخ رقم السجل التجاري للفرع
 الخبر هـ30/12/1428 2050057816
 جدة هـ24/7/1428 4030171680

 
 أسس اإلعداد  - 2

ــادرة من قبل مجلس معايير  تم إعداد هذه القوائم  المالية من قبل الشــــركة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصــ
من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شـركات التمويل والتي تتطلب من   71ت عليه المادة حاسـبة الدولية وذلك وفقا  لما نصـ الم

 . ولية إلعداد التقارير الماليةالدللمعايير وفقا  الشركة إعداد القوائم المالية

 قرب ألف. أوتم تقريبه إلى   السعودي بصفته العملة الرئيسية للشركةلايرتم عرض هذه القوائم المالية بال

 في قائمة المركز المالي حسب السيولة.  الموجودات والمطلوباتتم عرض 
 

 السياسات المحاسبية الهامة - 3
 :من قبل الشركة بأهم السياسات المحاسبية المتبعة ملخصا  فيما يلي 

  
 العرف المحاسبي

واألدوات المالية المشتقة للبيع المعدله لتشتمل على قياس االستثمارات المتاحة   القوائم المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية تعد
 . بالقيمة العادلة

 
 استخدام التقديرات

طبقا  للمعايير المحاســبية المتعارف عليها، اســتخدام التقديرات واالفتراضــات التي تؤثر على يتطلب إعداد القوائم المالية،  
ــاح عن ــرح عنها، واإلفصـ ــدة  مبالغ الموجودات والمطلوبات المصـ بتاريخ القوائم الموجودات وااللتزامات المحتملة   أرصـ

 أعدت القوائم المالية بشأنها.، ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها للفترة التي المالية
 

  النقدية وشبة النقدية  
 والنقد في الصندوق.تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك  ،ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية

 
 الممتلكات والمعدات 

واإلنخفاض في القيمة. تـستهلك التكلفة ناقـصا  القيمة التقديرية تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقـصا  اإلـستهالك المتراكم 
 المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعماراإلنتاجية المتوقعة للموجودات.

دات  ات والمـع ة للممتلـك دفترـي ة اـل ة القيـم ا ويتم مراجـع اض في قيمتـه د من وجود انخـف أـك دا  أللـت ا تشـــــير األـح دـم ك عـن و ذـل
التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية إســترداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن 
ــترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة  ــترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لإلس القيمة القابلة لإلس

 والقيمة الحالية. ناقصا  تكاليف البيع
تطفأ تحـسينات المباني المـستأجرة بطريقة القـسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحـسينات/ للموجودات أو فترة اإليجار، 

تزيد من قيمة األصـل أو تطيل   التيأيهما أقصـر. تحمل مصـاريف اإلصـالح والصـيانة على الدخل. يتم رسـملة التحسـينات 
 من عمره بصورة جوهرية.
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 إثبات اإليرادات 
 عقود المرابحة واإليجارة على أساس معدل الربح الفعلي. مديني يتم إثبات الدخل من إيداعات المرابحة و

ــوفه في  ــاب الدخل من مديني عقود اإليجاره الموصـ ــاس معدل الربح الفعلي، ويتم إثباته في قائمة يتم احتسـ الذمه على أسـ
 .الدخل على مدى فترة المعامالت المعنيه

ثبات األتعاب المســتلمة مقدما  بالتناســب على مدى الفترة إيتم يتم إثبات أتعاب تســيير المعامالت والتقويم عند تقديم الخدمة.  
، ـفإـنه تم إثـبات أتـعاب  القرضعن االلتزام ســــــحب فيـها التي يتم فيـها تـقديم الـخدـمات. وفي الـحاالت التي ال يتوقع أن ينتج 

 . االلتزام بطريقة القسط الثاب على مدى فترة االلتزام. 
 االستثمارات في المشاريع المشتركة    
لمـشروع المـشترك هو عبارة عن ترتيب مـشترك يحق بموجبه لاطراف التي تمارس ـسيطرة مـشتركة عليه الحـصول على ا

حـصة في ـصافي موجودات هذا المـشروع المـشترك. تمثل الـسيطرة المـشاركة المتفق عليها تعاقديا  للـسيطرة على ترتيب ما، 
ــطة ــأن األنشـ ــاركون في  وتتواجد فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشـ ذات العالقة الموافقة الجماعية لاطراف الذين يشـ

 .السيطرة
 استثمارات الشركة في المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية.  عنمحاسبة اليتم 

ويتم إدراج  الربح أو الخســارةيتم إثبات حصــة الشــركة في دخل أو خســائر المشــاريع المشــتركة لما بعد الشــراء في قائمة 
احتياطياتها. يتم تسـوية التغيرات التراكمية   ضـمنحصـتها في التغيرات في احتياطيات المشـاريع المشـركة لما بعد الشـراء  

مار. وعندما تزيد أو تعادل حـصة الـشركة في خـسائر أي مـشروع مـشترك حـصتها لما بعد الـشراء في القيمة الدفترية لالـستث
في المـشروع المـشترك زائدا  أية  ذمم مدينة غير مـضمونة أخرى، فإن الـشركة ال تقوم بإثبات أية خـسائر إـضافية مالم تتكبد 

حققة عن المعامالت بين الشـــركة التزامات أو تقوم بدفع مبالغ نيابة عن المشـــروع المشـــترك. يتم حذف األرباح غير الم
ومشـاريعها المشـتركة بقدر حصـة الشـركة في المشـروع المشـترك. كما يتم حذف الخسـائر غير المحققة ما لم تقدم المعاملة 

 . نخفاض في قيمة الموجودات المحولةدليال  على وجود إ
 

 االستثمارات المتاحة للبيع    
وألغراض المتاجرة كاسـتثمارات في أوراق أاالسـتثمارات المشـتراه بنية عدم االحتفاظ بها حتى تاريخ االسـتحقاق  تصـنف

 مالية متاحة للبيع، وتقيد بالقيمة العادلة. 
 قائمة التغيرات في حقوق المسـاهين  علىعن إعادة تقويم هذه االسـتثمارات   المحققةتحمل األرباح أو الخسـائر غير أو   تقيد

ــامل اآلخر ــثتمارات المتاحة للبيع على قائمة   يحمل أي. من خالل قائمة الدخل الش الربح إنخفاض غير مؤقت في قيمة االس
 . أو الخسارة
ــتثمارات منجزء   أي بيع  وفي حالة ــبةالنه يتم إ، فالمملوكة االسـ ــتثمارات  عن محاسـ ــط االسـ ــاس المتوسـ  المباعة على أسـ
 المرجح. 

 
   التشغيلية اتعقود اإليجار 

بطريقة القســط الثابت على   الربح أو الخســارةيتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشــغيلية كمصــاريف في قائمة 
  مدى فترة عقد اإليجار.

 القيمة العادلة   
لة نظامية بين معند تحويل مطلوبات ما بموجب معاالقيمة العادلة هي السـعر الذي سـيتم إسـتالمه عند بيع أصـل ما أو دفعة 

ل  ة بيع الموجودات أو تحوـي امـل إفتراض أن مـع ة ـب ادـل ة الـع اس القيـم دد قـي اس. يـح اريخ القـي ة في الســـــوق بـت امـل أطراف متـع
 المطلوبات قد تمت إما:

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو -
 أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في  -

إن الســـوق الرئيســـي أو الســـوق األكثر فائدة يجب أن يكون قابلة للوصـــول إليها من قبل الشـــركة. تقاس القيمة العادلة 
ــتفيدون عند تســـعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم   للموجودات أو المطلوبات بإفتراض أن المتعاملين في الســـوق ســـيسـ

 تحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.يسعون ل
إن قـياس القيـمة الـعادـلة ألصـــــل ـما غير ـمالي ـيأـخذ بعين االعتـبار ـقدرة الطرف المتـعاـمل في الســـــوق على تحقيق مـنافع 
 هاقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدام

  األستخدام األفضل واألمثل.
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 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 
أم لم تقدم بها يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءا  قدمت  

 فواتير من قبل الموردين.
 

 المخصصات 
يتم إثبات المخصـصـات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشـركة ناتجة عن أحدا  سـابقة، وأن تكاليف سـداد 

 االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به. 
 

 الموجودات المالية   
ودات مالية غير مشــتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها وغير متداولة في ســوق ن الموجودات المالية عبارة عن موجإ

مالي نشـــــط. وبـعد القـياس األولي لـها، تـقاس الموجودات الـمالـية هذه بالتكلـفة المطـفأة باســـــتخدام طريقة معدل الربح الفعلي 
ــب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار  ــراء واألتعاب أو ناقصــا  االنخفاض في القيمة. تحس العالوة أو الخصــم عند الش

اء معـدل الربح الفعلي ضـــــمن إيرادات  ة معـدل الربح الفعلي. يتم إدراج إطـف التكـاليف التي تعتبر جزءا  مكمال  من طريـق
  .الربح أو الخسارةفي قائمة  القيمة. يتم إدراج الخسائر الناتجة عن االنخفاض في الربح أو الخسارةالتمويل في قائمة 

 :إعداد القوائم الماليةفيما يلي بيانا  بأهم الموجودات المالية كما بتاريخ 
 أ ( مدينو عقود المرابحة

اتفاقية تقوم بموجبها الشركة ببيع أصل للعميل بعد أن تكون الشركة قد قامت بشرائه، بناء  على عبارة عن المرابحة هي  
وعد من نفس العميل بشراء هذا األصل من الشركة. يتضمن سعر البيع التكلفة باإلضافة إلى هامش ربح متفق عليه. يتضمن 

يع المستقبلية المتعلقة بعقد المرابحة )مدينو عقود بيع دفعات الب إجماليإجمالي المبالغ المستحقة بموجب عقد المرابحة 
المرابحة(. يتم قيد الفرق بين مديني عقود بيع المرابحة وتكلفة األصل المباع كربح مرابحة غير مكتسب، وألغراض 

 العرض يتم خصمه من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب مديني عقود بيع المرابحة.  

 يجارةاإلعقود  ب( مدينو
دفعات إجمالي  إجمالي مبالغ عقود اإليجارة )التمويل( المبرمة  بموجبها  يتضمن  عبارة عن اتفاقية إيجار تمويلي  هي  إليجارة  ا 

قيد يلغ المدينة المقدرة والمتبقية في نهاية العقد.  اعقود اإليجار( باإلضافة إلى المب  ويجارة )مديناإل  اإليجار المستقبلية بموجب
، كعائد غير مكتسب عن عقود اإليجارة )التمويل(عقود اإليجارة )التمويل( وتكلفة األصل المؤجر  مدينيالفرق بين 

 عقود اإليجارة )التمويل(. المستحقة بموجب مبالغ الوألغراض العرض يتم خصمه من إجمالي  

 الذمهفي وصوفه الم ةيجاراإلج( عقود 
موصوفة في الذمة  الإجمالي مبالغ عقود اإليجارة بموجبها يتضمن عبارة عن اتفاقية هي الذمة في اإليجارة الموصوفة  

موصوفة في الذمة )مديني عقود اإليجار( باإلضافة إلى   إيجاره اإليجارة المستقبلية بموجب عقوددفعات  إجمالي المبرمة 
كعائد  عقود اإليجارة وتكلفة األصل المؤجر  مدينيقيد الفرق بين إجمالي ة والمتبقية في نهاية العقد. يالمقدرالمبالغ المدينة 

المستحقة بموجب مبالغ ال ، وألغراض العرض يتم خصمه من إجمالي ةعقود إيجارة موصوفة في الذمغير مكتسب عن 
 اإليجاره الموصوفه في الذمه عقود

 
 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية  

تقوم الشركة، بتاريخ كل قائمة مركزمالي، بإجراء تقويم لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود إنخفاض في   
قيمة أي من الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية  

يل موضوعي على حدو  اإلنخفاض نتيجة لوقوع حد  أو أكثر بعد اإلثبات منخفضة القيمة وذلك فقط في حالة وجود دل
على التدفقات النقدية المستقبلية  أثر هذا الحد  أو أحدا  الخسائر لاألولي لتلك الموجودات )"حد  خسارة" متكبدة( وأن 

يشتمل الدليل الموضوعي   به.المقدرة لاصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية والتي يمكن قياسها بشكل موثوق 
تعاني من صعوبات مالية  ض أو مجموعة من الجهات المقترضهمقترعلى وقوع اإلنخفاض على مؤشرات توحي بأن 

هامة، أو االخفاق أو التأخر في سداد أصل المبلغ أو العمولة الخاصة أو احتمال اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى وعندما 
ة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في تشير البيانات القابل

 الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت اإلخفاق في السداد. 
يجنب مخصص خسائر االئتمان وفق تقديرات اإلدارة وذلك عند وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل   

حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد ويتم إثبات خسائر اإلنخفاض في قائمة   مالي. وفي 
  . الربح أو الخسارة
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  تتمة -الموجودات المالية  
 إثبات الموجودات الماليةالتوقف عن  
 يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( عند:  

 انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية. •
بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل  تنازل الشركة عن حقوقها في استالم التدفقات النقدية  من األصل أو التعهد  •

وبدون أي تأخير إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية" وعند: أ( قيام الشركة بنقل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة  
لملكية األصل و)ب( عدم قيام الشركة بنقل أو اإلبقاء على كافة المخاطر المصاحبة لملكية األصل ولكنها قامت بتحويل 

 سيطرة على األصل. ال

األصل أو إبرام اتفاقية فوريه،    منوفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بالتنازل عن حقوقها في استالم التدفقات النقدية  
عندئذ تقوم بتقويم فيما إذا تم اإلبقاء على المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية ومدى ذلك. وفي الحاالت التي ال يتم 

قاء على كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل، أو تحويل السيطرة على األصل، يتم إثبات فيها نقل أو اإلب
األصل بقدر ارتباط الشركة المستمر بذلك األصل. وفي مثل هذه الحالة، تقوم الشركة بإثبات األصل كمطلوبات 

ي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت مصاحبة له. يتم قياس األصل المحول والمطلوبات المصاحبة له بالشكل الذ
 عليها الشركة. 

يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية والحد األقصى  
 للمبلغ المطلوب من الشركة دفعه، أيهما أقل.  

 المطلوبات المالية 

 اإلثبات األولي والقياس 
 .مباشرة    اتكاليف المعامالت المتعلقة به  ،األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائدا ، بالنسبة للقروضيتم، في   

تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالشركة على الدائنين التجاريين واآلخرين والقروض البنكية والضمانات المالية واألدوات 
 المالية المشتقة.  

 القياس الالحق 
الفعلية. يتم باستخدام طريقة معدل األرباح  التكلفة المطفأة باألرباح  بكية المرتبطة  ناإلثبات األولي لها، تقاس القروض الب  بعد 

خالل إطفاء معدل طلوبات وكذلك من إثبات الموذلك عند التوقف عن  الربح أو الخسارةإثبات األرباح والخسائر في قائمة 
تعتبر   وكذلك أية أتعاب وتكاليفالتكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة والخصم عند الشراء  األرباح الفعلية. تحسب  

 .  الربح أو الخسارةدل األرباح الفعلية. يدرج إطفاء معدل األرباح الفعلية في تكاليف التمويل في قائمة جزءا  مكمال  لمع

 التوقف عن إثبات المطلوبات المالية 
هاء مدته. وفي حالة تبديل تعن إثبات المطلوبات المالية وذلك عندما يسدد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إن  فيتم التوق 

ئذ  دااللتزامات المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماما ، أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية، عن
جديدة، ويتم إثبات الفرق بين  التعديل كتوقف عن إثبات االلتزامات األصلية وإثبات التزامات يتم إعتبار مثل هذا التبديل أو 
 .  الربح أو الخسارةالقيم الدفترية المعنية في قائمة 

والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم أو   المالية تتم مقاصة الموجودات 
نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات  الشركةون لدى عندما يك

 في آن واحد. 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يوجد لدى الشركة برنامج محدد المزايا للموظفين طبقا  لاحكام المنصوص عليها في نظام العمل السعودي. يتم تحديد تكلفة 

 تقديم المزايا بموجب البرنامج المحدد المزايا باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. 

ــائر يـ قيتم إثـبات عملـيات إـعادة  ادة الاس األرـباح والخســـ ائـمة المركز الـمالي مع الزـي ة لـها على ماإلكتوراـية فورا  في ـق ابـل ـق
األرباح المبقاة من خالل اإليرادات الشــاملة األخرى في الفترة التي تحد  فيها. ال يتم إعادة تصــنيف عمليات إعادة القياس 

 إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة. 

 : وذلك قبل الربح أو الخسارةفي قائمة يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة 
 األيدي العاملةأو تقليص البرنامج تاريخ تعديل  -
 ذات العالقةإثبات تكاليف إعادة الهيكلة قيام الشركة بتاريخ  -

يتم احتـساب ـصافي دخل العمولة الخاـصة عن طريق تطبيق معدل الخـصم على ـصافي التزام المزايا المحددة. تقوم الـشركة 
 : الربح أو الخسارةيرات التالية في صافي التزام المزايا المحددة في قائمة بإثبات التغ

ــائر الناتجة عن عمليات  - ــابقة واألرباح والخس تتضــمن تكاليف الخدمات تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات الس
 واإلدارية(.التقليص وعمليات السداد غير الروتينية )ضمن المصاريف العمومية 

 صافي دخل أو مصروف العمولة الخاصة )ضمن تكلفة التسهيالت البنكية وأعباء االقتراض(. -
 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر 
المالية  تستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار العموالت. يتم في األصل، إثبات األدوات 

المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك يعاد قياسها بالقيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات مالية 
 وذلك عندما تكون القيمة العادلة إيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سلبية.

، فيما عدا الجزء  الربح أو الخسارةغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في قائمة تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن ت
 الفعال من تغطية مخاطر التدفقات النقدية، حي  يتم إثباته ضمن حقوق المساهمين.

وألغراض محاســبة تغطية المخاطر، تصــنف عمليات تغطية المخاطر كتغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر  
ة يتوقع  ا امـل ا أو مـع اتـه ة بخطر ـما مرتبط بموجودات أو مطلوـبات تم إثـب اـنت متعلـق ة ســـــواءا  ـك دـي دفـقات النـق لتغيرات في الـت

 حدوثها بشكل كبير أو مخاطر عمالت أجنبية في إلتزامات مؤكدة لم يتم إثباتها.

ر التي تود الشـركة تطبيق محاسـبة وعند بدء عملية التغطية، تقوم الشـركة رسـميا  بتخصـيص وتوثيق عملية تغطية المخاط
إســـــتراتيجـية إدارة المـخاطر المتعلـقة بعملـية التغطـية. يشـــــتـمل التوثيق على تـحديد أداة والتغطـية بشـــــأنـها، وتوثيق أهداف  

ة التغطـية، والبـند أو المـعامـلة المغـطاه، وطبيـعة المـخاطر المغـطاه، وطريـقة تقييم ـمدى فـعالـية التغيرات في القيـمة الـعادـلة ألدا
التغطية عند تـسويتها في التغيرات في القيمة العادلة للبند الذي تمت تغطيته أو التدفقات النقدية المرتبطة بالمخاطر المغطاه. 
يتوقع ـبأن تكون تغطـية المـخاطر ـهذه ذات فـعالـية ـعالـية عـند تســـــوـية التغيرات في القيـمة الـعادـلة أو الـتدفـقات النـقدـية، ويتم  

 لتأكد بأنها فعال  ذات فعالية عالية طوال الفترات المالية التي خصصت فيها.تقويمها بصورة مستمرة ل

يتم التوقف عن محاســبة تغطية المخاطر وذلك عند إنتهاء ســريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها أو عند لم تعد 
ــارة  ــبة للعمليات المتوقعة، يتم اإلحتفاظ بالربح أو الخس ــبة تغطية المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنس تلك األداة مؤهلة لمحاس

ـ   –المتراكمة  فيها توقع يعد يمن حقوق المســـاهمين لحين حدو  العملية المتوقعة. وفي الحاالت التي لم المثبتة ســـابقا  ـضـ
إلى قائمة  –المثبت ضــمن حقوق المســاهمين    –حدو  العملية المغطاه، يتم تحويل صــافي الربح أو الخســارة المتراكمة 

  للفترة. الربح أو الخسارة
 المصاريف

المتعلقة خصـيصـا  بمندوبي المبيعات ومصـاريف التـسويق. تصـنف كافة المصـاريف هي تلك والتـسويق ن مصـاريف البيع إ
 األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.

 
 تكاليف التمويل

يتم رـسملة تكاليف التمويل المتعلقة مباـشرة بـشراء أو إنـشاء أو إنتاج أـصل ما، والذي يـستغرق إعداده وقتا  طويال  كي يكون  
من أجله أو بيعه، كجزء من تكلفة ذلك األصـــل. يتم إثبات كافة تكاليف التمويل في الفترة التي جاهزا  للغرض الذي أنشـــ  

   يتم تكبدها فيها. تشتمل تكاليف التمويل على العمولة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال.
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  تتمة  -السياسات المحاسبية الهامة  - 3

 العمالت األجنبية
ــائدة وقت حدو  المعامالت. ويعاد   ــعار التحويل الســ ــعودية بأســ تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت ســ
ــائدة بتاريخ قائمة المركز  ــعار التحويل الس ــجلة بالعمالت األجنبية بأس تحويل أرصــدة الموجودات والمطلوبات النقدية المس

. تدرج أرباح وخســائر تحويل العمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخســارةة المالي. تدرج كافة فروقات التحويل في قائم
  . للسنة الربح أو الخسارة

 الزكاة وضريبة الدخل
اهمون اهمون بالـشركةوالخليجيون  الـسعوديون  يخضـع المـس  غير الـسعوديين لضـريبة الدخل وفقا   للزكاة، بينما يخضـع المـس

والدخل المطبقة في المملكة العربية الـسعودية. يجنب مخصـص للزكاة وضـريبة الدخل، ويحمل   الهيئة العامة للزكاةألنظمة 
 .الربح أو الخسارةقائمة على 

ح ئ تحـسب الزكاة وـضريبة الدخل المؤجلة المـصنفة كموجودات أو مطلوبات، التي نـشأت عنها الفروقات المؤقتة، وفقا  للـشرا
اد القوائم المالية، دالقيمة الدفترية ألية زكاة وموجودات ضـريبية مؤجلة بتاريخ إع الزكوية والضـريبية الحالية. يتم مراجعة

ــتقبل  ــكل جزئر أو كلي، وذلك لعدم وجود أرباح كافية في المســ ــتعمالها، بشــ وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه إمكانية الســ
كموجودات أو مطلوبات من خالل تحميلها  ثبات أثر التغيرات في الزكاة وضــريبة الدخل المؤجلة المصــنفة إر. يتم والمنظ
  . الربح أو الخسارةقائمة  قيدها فيأو 

  المعلومات القطاعية 
يعتبر القطاع جزء أســــاســــي من الشــــركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو 

 وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.خدمات في بيئة اقتصادية معينة، وتختلف أرباحه 
 
 المصاريف العمومية واإلدارية   - 4

  2016ديسمبر 31  2015ديسمبر 31
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت  

 السعودية(
 

 رواتب وتكاليف موظفين 46.640  42.235
 أتعاب مهنية 3.196  5.508
 مجلس اإلدارةمصاريف وأتعاب  2.900  2.249
 إيجار 2.766  2.699
 يف تقنية معلوماترمصا 2.339  1.602
 (13)إيضاح  استهالك 2.030  837
 مصاريف سفر 850  875
 اتصاالت 683  459
 صيانةمصاريف  519  718

 أخرى  2.704  2.365
59.547  64.627  

 
 مصاريف البيع والتسويق  - 5

  2016ديسمبر 31  2015ديسمبر 31
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت  

 السعودية(
 

 مصاريف تسويق 4.000  3.174
 تكاليف االستعانة بمصادر خارجية 2.595  2.324
 تأمين 2.325  2.948
8.446  8.920  
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 األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق  - 6

  2016ديسمبر 31  2015ديسمبر 31
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت  

 السعودية(
 

 رصيد لدى البنك 9.324  10.323
 نقد في الصندوق  23  23

10.346  9.347  
طرف لجيد. تشير درجة التصنيف إلى الجودة االئتمانية لإن األرصدة لدى البنوك مودعه لدى أطراف ذات تصنيف إئتماني  

ف )ب ب ب( أو أعلى  االخر. ولكي يتم اعتبار الطرف اآلخر ذو تصنيف ائتماني جيد، يجب أن يحصل على درجة التصني
 آند بورز أو موديز.  من قبل ستاندرد

 
 عقود المرابحة، صافي  مدينو - 7

  2016ديسمبر 31  2015ديسمبر 31
)بآالف الرياالت 

  السعودية(
)بآالف الرياالت  

 السعودية(
 

 إجمالي مديني عقود بيع بالمرابحة 501.619  487.663
 ناقصا : العائد غير المكتسب  ( 73.548)  ( 74.176)

 مدينو عقود المرابحة، صافي  428.071  413.487
 المرابحة ناقصا : مخصص خسائر مديني عقود  ( 7.367)  ( 5.813)

 مدينو عقود المرابحة، صافي  420.704  407.674
 

   بالحد األدنى للدفعات المستقبلية من إجمالي مديني عقود البيع بالمرابحة بتواريخ إعداد القوائم المالية:  ا  صفيما يلي ملخ 
 

  2016ديسمبر 31  2015ديسمبر 31
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت  

 السعودية(
 

 إجمالي مديني عقود بيع بالمرابحة   
 أقل من سنة  178.903  121.630
 سنة إلى خمس سنوات 293.950  347.245
 أكثر من خمس سنوات 28.766  18.788

487.663  501.619  
 ناقصا : العائد غير المكتسب  ( 73.548)  ( 74.176)

 مدينو عقود المرابحة، صافي  428.071  413.487
 

 كانت حركة مخصص خسائر مديني عقود المرابحة على النحو التالي:   
 

  2016ديسمبر 31  2015ديسمبر 31
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت  

 السعودية(
 

 الرصيد في بداية السنة  5.813  4.794
 مجنب خالل السنة 1.554  1.019
 الرصيد في نهاية السنة 7.367  5.813

 
 عقود اإليجارة، صافي  مدينو - 8

    2016ديسمبر 31  2015ديسمبر 31
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت  

 السعودية(
   

 إجمالي مديني عقود اإليجارة   3.282.478  2.934.040
 ناقصا : العائد غير المكتسب    ( 752.993)  ( 647.849)

 عقود اإليجارة، صافيمدينو    2.529.485  2.286.191
 ناقصا : مخصص خسائر مديني عقود اإليجارة   ( 39.705)  ( 32.172)

   مدينو عقود اإليجارة، صافي   2.489.780  2.254.019

ق - 228



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

15 

 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 

  تتمة   -عقود اإليجارة، صافي  مدينو - 8
   بالحد األدنى للدفعات المستقبلية من مديني عقود اإليجارة بتواريخ إعداد القوائم المالية:  ا  صفيما يلي ملخ 

 
     2016ديسمبر 31  2015ديسمبر 31

)بآالف الرياالت 
 السعودية(

)بآالف الرياالت  
 السعودية(

    

 إجمالي مديني عقود اإليجارة      
 أقل من سنة     742.826  635.570

 سنة إلى خمس سنوات    1.836.454  1.748.527
 أكثر من خمس سنوات    703.198  549.943

2.934.040  3.282.478     
 ناقصا : العائد غير المكتسب     ( 752.993)  ( 647.849)

 مدينو عقود اإليجارة، صافي    2.529.485  2.286.191
 

 كانت حركة مخصص خسائر مديني عقود اإليجارة على النحو التالي:   
 

  2016ديسمبر 31  2015ديسمبر 31
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت  

 السعودية(
 

 الرصيد في بداية السنة  32.172  25.693
 مجنب خالل السنة 7.533  6.479

 الرصيد في نهاية السنة 39.705  32.172
 
 مدينو عقود اإليجارة الموصوفة في الذمة، صافي   - 9

    2016ديسمبر 31   2015ديسمبر 31
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت   

 السعودية(
   

 إجمالي مديني عقود اإليجارة الموصوفة في الذمة    200.681   185.831
 ناقصا : العائد غير المكتسب    ( 79.071)   ( 75.209)

 مدينو عقود اإليجارة الموصوفة في الذمة ، صافي    121.610   110.622
 مخصص خسائر مديني عقود اإليجارة الموصوفة في الذمة  ناقصا :    ( 1.885)   ( 1.549)

 مدينو عقود اإليجارة الموصوفة في الذمة ، صافي    119.725   109.073
 

   فيما يلي ملخصا  بالحد األدنى للدفعات المستقبلية من مديني عقود اإليجارة الموصوفة في الذمة بتواريخ إعداد القوائم المالية:  
 

    2016ديسمبر 31   2015ديسمبر 31
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت   

 السعودية(
   

 الموصوفة في الذمة إجمالي مديني عقود اإليجارة       
 أقل من سنة    21.415   19.845
 سنة إلى خمس سنوات   68.720   72.033
 أكثر من خمس سنوات   110.546   93.953

185.831   200.681    
 ناقصا : العائد غير المكتسب    ( 79.071)   ( 75.209)

 مدينو عقود اإليجارة الموصوفة في الذمة، صافي    121.610   110.622
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  تتمة  -مدينو عقود اإليجارة الموصوفة في الذمة، صافي  - 9

 على النحو التالي:  الموصوفة في الذمة كانت حركة مخصص خسائر مديني عقود اإليجارة  
 

ديسمبر   31
  2016ديسمبر  31  2015

)بآالف الرياالت 
 السعودية(

)بآالف الرياالت  
 السعودية(

 

 الرصيد في بداية السنة  1.549  1.630
 خالل السنة)عكس قيد( مجنب  336  ( 81)

 الرصيد في نهاية السنة 1.885  1.549
 

 االستثمارات المتاحة للبيع  -10
الـسرايا للتطوير العقاري، ـصندوق تطوير عقاري محدد المدة مدار من قبل ـشركة يمثل هذا البند اـستثمار في ـصندوق برج 

 االستثمار كابيتال.

 كانت حركة االستثمارات المتاحة للبيع خالل السنة كاآلتي: 
     2016ديسمبر 31  2015ديسمبر 31

)بآالف الرياالت  
 السعودية( 

)بآالف الرياالت   
 السعودية( 

   

 التكلفة:      
 السنة ونهاية  في بداية   12.000  12.000

 غير المحققة: ةرالخسا     
 في بداية السنة    (688)  -      
 خسارة إعادة تقويم خالل السنة    (324)  (688)
 في نهاية السنة     (1.012)  (688)

 صافي القيمة الدفترية    10.988  11.312
 

 
 األخرىوالمصاريف المدفوعة مقدماً واإليرادات المستحقة  -11
 

    2016ديسمبر 31   2015ديسمبر 31
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت   

 السعودية(
   

 إيرادات مستحقة   59.464   41.430

47.205   28.286   
مبالغ مستحقة من المشاريع المشتركة )أنظر اإليضاح 

 أدناه(
 المشتقاتأرباح مستحقة عن    1.882   1.300
 إيجار مدفوع مقدما     669   752

 أخـرى    4.084   4.086
94.773   94.385    

 
(. وقد وافق الشركاء 12خالل السنة، قامت الشركة بالخروج من بعض ترتيبات المشاريع المشتركة )أنظر اإليضاح  

األعضاء في المشاريع المشتركة على تكبد كافة التكاليف المستقبلية للمشروع ولحين تسليم الفلل المطوره للعمالء واالتفاق 
 لشركة.  مع اعلى السعر النهائي 
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شركة أمالك العالمية 
ل

لتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية
  

مقفلة
) 

17
 

ضاحات حول القوائم المالية 
إي

- 
تتمة 

 
31

 
ديسمبر

2016
 

 12
-

 
االستثمار

ات
 

في المشاريع المشتركة
 

أ ( 
 

ت في المشاريع المشتركة خالل السنة على النحو التالي: 
ت حركة االستثمارا

كان
   

 

الحركة لعام 
2016

 
الموقع 

 
نسبة الملكية  

 
% 

صيد االفتتاحي
الر

 
(

ت  
ف الرياال

بآال
السعودية( 

 

ت 
ضافا

اإل
 

(
ت  

ف الرياال
بآال

السعودية( 
 

صافي  
صة في 

الح
الدخل )الخسارة(
 /  

أرباح بيع 
ت

االستثمارا
 

(
ت  

ف الرياال
بآال

السعودية( 
 

ت 
السحوبا

 
(

ت  
ف الرياال

بآال
السعودية( 

 

صيد الختامي 
الر

 
(

ت  
ف الرياال

بآال
السعودية( 

 
 

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

أ ( دار و إعمار 
  - 

العليا
 

العليا 
– 

الخبر 
 

50
 % 

16.068
 

35.511
 

1.840
 

(
13.694

 ) 
39.725
   

ب( دار و إعمار 
 –

 
رحبه 

 
الرحبه 

 – 
الخبر 

 
90

 % 
28.364

 
-

    
 

1.800
 

(
12.676

 ) 
17.488
   

ج(  
ط

راز العربية 
 

عرقه 
– 

ض 
الريا

 
70

 % 
15.926
   

  -
    

 
4.549
   

(
20.475

 ) 
  -

    
 

د ( عبدالعزيز القاسم
– 

ملقا 
3 

ملقا 
– 

ض 
الريا

 
40

 % 
22.949
   

4.533
   

  -
    

 
  -

    
 

27.482
   

هـ
( شركة الباني للتنمية 

 
حي الياسمين

- 
ض

الريا
 

50
 % 

3.254
   

  -
    

 
 (

201
 ) 

(
3.053

 ) 
  -

    
 

و( كيان السعودية 
– 

2 
س  

النور
- 

الخبر 
 

60
 % 

4.110
   

579
   

137
   

(
4.826

 ) 
  -

    
 

ز
( شركة ثراء لالستثمار العقاري 

 
المروج 

 – 
الخبر 

 
50

 % 
3.640
   

8.063
   

1.977
 

(
5.085

 ) 
8.595
   

ح
( عبدالعزيز القاسم  

- 
العقيق 

 
العقيق 

– 
ض 

الريا
 

60
 % 

1.784
   

600
   

963
   

(
3.347

 ) 
  -

    
 

( ط
المشاري 

 ع
األولى 

 
حي الياسمين 

 - 
ض 

الريا
 

60
 % 

10.443
   

2.700
   

982
   

  -
    

 
14.125
   

ي
(  كيان السعودية  

3 
س 

النور
 – 

الخبر 
 

60
 % 

4.659
   

  -
    

 
750
   

  -
    

 
5.409
   

 
 

 
  

  
  

  
  

 
 

 
111.197

 
51.986

 
12.797

 
(

63.156
 ) 

112.824
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18
 

ضاحات حول القوائم المالية 
إي

- 
تتمة 

 
31

 
ديسمبر

2016
 

 12
-

 
االستثمار

ات
 

في المشاريع المشتركة
 - 

تتمة 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الحركة 
 

لعام
 

2015
 

الموقع 
 

نسبة الملكية  
 

% 

صيد  
الر

االفتتاحي
 

(
ت  

ف الرياال
بآال

السعودية( 
 

ت 
ضافا

اإل
 

(
ت  

ف الرياال
بآال

السعودية( 
 

صافي  
صة في 

الح
الدخل 

)الخسارة(
 /  

أرباح بيع 
ت

االستثمارا
 

 (
ت  

ف الرياال
بآال

السعودية( 
 

ت 
السحوبا

 
(

ت  
ف الرياال

بآال
السعودية( 

 

صيد الختامي 
الر

 
(

ت  
ف الرياال

بآال
السعودية( 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
أ ( دار و إعمار 

  - 
العليا

 
العليا 

– 
الخبر 

 
50

 % 
27.175
   

6.530
 

     
 - 

(
17.637

 ) 
16.068

 
ب( دار و إعمار 

 –
 

رحبه 
 

الرحبه 
 – 

الخبر 
 

90
 % 

28.527
   

     
 - 

300
 

(
463

 ) 
28.364

 
ج(  

ط
راز العربية 

 
عرقه 

– 
ض 

الريا
 

70
 % 

24.432
   

3.255
 

3.201
 

(
14.962

 ) 
15.926

 
د ( عبدالعزيز القاسم

– 
ملقا 

3 
ملقا 

– 
ض 

الريا
 

40
 % 

  
15.613

 
7.336

 
     

 - 
     

 - 
22.949

 
هـ( إبراهيم الفوزان 

 
رابية 

– 
ض 

الريا
 

60
 % 

12.764
 

     
 - 

3.001
 

(
15.765

 ) 
     

 - 
و ( شركة الباني للتنمية 

 
حي الياسمين

- 
ض

الريا
 

50
 % 

11.874
 

94
 

1.691
 

(
10.405

 ) 
3.254

 
ز(  كيان السعودية 

 – 
2 

س  
النور

- 
الخبر 

 
60

 % 
8.542

 
4.200

 
4.149

 
(

12.781
 ) 

4.110
 

ح( شركة ثراء لالستثمار العقاري 
 

المروج 
 – 

الخبر 
 

50
 % 

8.487
   

2.881
 

2.216
 

(
9.944

 ) 
3.640

 
ط( عبدالعزيز القاسم  

- 
العقيق 

 
العقيق 

– 
ض 

الريا
 

60
 % 

8.122
 

     
 - 

480
 

(
6.818

 ) 
1.784

 
ي( المشاري 

 ع
األولى 

 
حي الياسمين 

 - 
ض 

الريا
 

60
 % 

6.467
 

3.976
 

-
    

 
     

 - 
10.443

 
ك

(  كيان السعودية  
3 

س 
النور

 – 
الخبر 

 
60

 % 
5.437

 
6.000

 
4.298

 
(

11.076
 ) 

4.659
 

ل( عبدالعزيز 
القاسم  

- 
ملقا 

2 
ملقا 

– 
ض 

الريا
 

50
 % 

5.258
 

     
 - 

500
 

(
5.758

 ) 
     

 - 
م( أرجان

 
قرطبه 

 – 
ض 

الريا
 

50
 % 

1.871
   

     
 - 

169
 

(
2.040

 ) 
     

 - 
ن( كيان السعودية 

1 
س 

النور
 – 

الخبر 
 

50
 % 

546
 

     
 - 

19
 

(
565

 ) 
     

 - 
 

 
 

  
  

  
  

  
 

 
 

165.115
 

34.272
 

20.024
 

(
108.214

 ) 
111.197

 
 

 
 

  
  

  
  

  
 

 
ال تقوم

 
الشركة بتوحيد نتائج 

المشاريع المشتركة
 

ألنها تتقاسم السيطرة 
عليها 

مع 
الشركاء في المشاريع المشتركة

. كما 
تتقاسم

 
الشركة 

س التمثيل في 
نف

س اإلدارة مع الشركاء في المشاريع  
مجل

المشتركة
 .

 
 

 
ت جديدة 

لم تقم الشركة بإجراء أي استثمارا
صلية 

ت األ
زيادة عن االلتزاما

بعد 
7 

نوفمبر 
2014

 
ت أنظمة

وذلك لاللتزام بتعمليا
 

التمويل العقاري
. سيتم االحتفاظ بالمحفظة القائمة في الشركة  

حتى تاريخ االستحقاق. كما سيستمر قيد 
ت في

ت لقاء االلتزاما
صروفا

الم
 

صة
ت الخا

االستثمارا
 

بالمشاريع المستمرة في دفاتر الشركة.  
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19
 

ضاحات حول القوائم المالية 
إي

- 
تتمة 

 
31

 
ديسمبر

2016
 

 12
-

 
االستثمار

ات
 

في المشاريع المشتركة
 –

 
تتمة 

 
 

ب(
 

ت الشركة ب
قام

ال
محاسبة 

عن 
ت اإلدارة المتاحة للمشاريع المشتركة. تم إعداد القوائم المالية للمشاريع 

المشاريع المشتركة، بناء على آخر حسابا
 

المشتركة 
ل

س الفترة كون الشر
نف

كة  
تستخدم سياس

ت
ا

 
محاسبية 

متماثلة
في 

ت. تم 
ت اإليرادا

ما عدا إثبا
إجراء

 
ضرورية على القوائم المالية للمشاريع 

ت ال
التسويا

 
المشتركة لتتماشى مع القوائم المالية للشركة.

 
 

ت
صه الستثمارا

ت المالية الملخ
ص الجدول أدناه المعلوما

يلخ
 

الشركة
 

القائمة في المشاريع المشتركة:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

السنة المنتهية في 
31
 

ديسمبر 
2016

 
نسب
ـ

ة الملكي
ــ

الفعلية للشركةة 
 

ت 
الموجودا
المتداولة 

 
(

ف 
بآال

ت 
السعوديةالرياال

) 

ت 
الموجودا

غير 
المتداولة 

 
(

ت 
ف الرياال

بآال
السعودية

) 

ت 
المطلوبا

المتداولة 
 

(
ت 

ف الرياال
بآال

السعودية
) 

ت 
المطلوبا

غير 
المتداولة 

 
(

ت 
ف الرياال

بآال
السعودية

) 

حقوق الملكية
 

(
ت 

ف الرياال
بآال

السعودية
) 

ت
اإليرادا

 
(

ت 
ف الرياال

بآال
السعودية

) 

الربح 
 

(
ت 

ف الرياال
بآال

السعودية
) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

أ ( دار و إعمار
 –

 
العليا

 
50

% 
2.789

  
101.491

  
1.122

  
- 

103.158
  

 -
   

 
 -

   
 

ب( دار و إعمار
 - 

رحبه
 

90
% 

19.431
  

 -
   

 
 -

   
 

- 
19.431

  
15.440

   
 

2.000
  

 
ج

( عبدالعزيز القاسم 
– 

ملقا 
3 

40
% 

2.250
  

66.454
  

 -
   

 
- 

68.704
  

 -
   

 
 -

   
 

د
( شركة ثراء لالستثمار العقاري

 
50

% 
2.127

  
97.101

  
74.368

  
- 

24.860
  

 -
   

 
 -

   
 

هـ
 )

المشاريع األولى
 

60
% 

12.216
  

11.325
  

 -
   

 
- 

23.541
  

12.100
  

1.637
  

و
( كيان السعودية 

3 
60

% 
11.864

  
 - 

 
2850

  
- 

9.014
  

20.950
  

5.028
  

 
 

  
  

  
  

  
  

  

 
 

50.677
 

276.371
 

78.340
 

- 
248.708

 
48.490

 
8.665
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20
 

ضاحات حول القوائم المالية 
إي

- 
تتمة 

 
31

 
ديسمبر

2016
 

 12
-

 
االستثمار

ات
 

في المشاريع المشتركة
 –

 
تتمة 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

السنة
 

المنتهية
 

في
 

31
 

ديسمبر
 

2015
 

نسب
ـ

ة الملكي
ــ

الفعلية للشركةة 
 

ت 
الموجودا
المتداولة 

 
(

ت 
ف الرياال

بآال
السعودية(

 

ت غير 
الموجودا
المتداولة 

 
(

ت 
ف الرياال

بآال
السعودية(

 

ت 
المطلوبا

المتداولة 
 

(
ت 

ف الرياال
بآال

السعودية(
 

ت غير 
المطلوبا

المتداولة 
 

(
ت 

ف الرياال
بآال

السعودية(
 

حقوق الملكية
 

(
ت 

ف الرياال
بآال

السعودية(
 

ت
اإليرادا

 
(

ف 
بآال

ت 
السعودية(الرياال

 

الربح 
 

(
ت 

ف الرياال
بآال

السعودية(
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

أ ( دار و إعمار
 –

 
العليا

 
50

% 
6.606

 
76.397

 
868

 
50.000

 
32.135

 
   

- 
   

- 
ب( دار و إعمار
 - 

رحبه
 

90
% 

166
 

38.697
 

2.207
 

   
- 

36.656
 

2.069
 

334
 

( ج
ط

راز العربية
 

70
% 

2.152
 

39.885
 

2.485
 

   
- 

39.552
 

   
- 

   
- 

د
( عبدالعزيز القاسم 

– 
ملقا 

3 
40

% 
4.447

 
52.926

 
-

   
 

   
- 

57.373
 

   
- 

   
- 

هـ(
 

شركة الباني للتنمية
 

50
% 

118
 

6.466
 

75
 

   
- 

6.509
 

15.760
 

3.380
 

و
( كيان السعودية 

2 
60

% 
1.240

 
29.172

 
9.175

 
   

- 
21.237

 
   

- 
   

- 
ز

( شركة ثراء لالستثمار 
العقاري

 
50

% 
2.608

 
69.412

 
23.075

 
40.209

 
8.736

 
   

- 
   

- 
ح

( عبدالعزيز القاسم 
- 

العقيق
 

60
% 

5.907
 

7.077
 

2.760
 

7.250
 

2.974
 

3.000
 

800
 

( ط
المشاريع األولى

 
60

% 
1.440

 
15.964

 
   

- 
   

- 
17.404

 
   

- 
   

- 
ي

( كيان السعودية 
3 

60
% 

2.130
 

21.760
 

4.830
 

   
- 

19.060
 

   
- 

   
- 

 
 

  
  

  
  

  
  

  

 
 

26.814 
357.756 

45.475 
97.459 

241.636 
20.829 

4.514 
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21
 

ضاحات حول القوائم المالية 
إي

- 
تتمة 

 
31

 
ديسمبر

2016
 

 13
-

 
الممتلكات والمعدات

 
إ 

ب االستهالك هي كما يلي: 
ض احتسا

ت ألغرا
ن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودا

 
 

ت المباني المستأجرة 
تحسينا

 
 

 
10
 

صر 
ت أو فترة اإليجار، أيهما أق

سنوا
 

 
 

ت المكتبية 
المعدا

 
 

 5
 

ت 
سنوا

 
 

ت 
  والتركيبا

األثا
 

 
 

 6
   

ت
سنوا

 
 

 
 

 
 

ت
ت تقنية المعلوما

معدا
 

 3
 

إلى 
5 

ت  
سنوا

 

 
 

31
دي 

سمبر 
2016

 
ت التنفيذ

األعمال تح
 

ت تقنية 
معدا

ت 
المعلوما

 
ت
  والتركيبا

األثا
 

ت المكتبية 
المعدا

 
ت المباني 

تحسينا
المستأجرة 
 

األر
ا

ي ض 
 

 

 
 

ف الرياالت 
)بآال

السعودية( 
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

  
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
التكلفة: 
 

 
 

42.436
 

5.564
 

13.666
 

2.076
 

475
 

2.000
 

18.655
 

صيد في بداية السنة 
الر

 
 

 
4.064

 
301
 

2.407
 

259
 

161
 

936
 

  -
 

ت خالل السنة 
ضافا

إ
 

 
 

- 
(

1.972
 ) 

1.122
 

115
 

7 
728
 

  -
 

ت الثابتة
محول إلى الموجودا

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
46.500

 
3.893
 

17195
 

2.450
 

643
 

3.664
 

18.655
 

صيد في نهاية السنة 
الر

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

االستهالك: 
 

 
 

15.288
 

   
- 

12.071
 

1.691
 

366
 

1.160
 

  -
 

صيد في بداية السنة 
الر

 
 

 
2.030

 
   
- 

996
 

250
 

58
 

726
 

  -
 

المحمل للسنة  
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

17.318
 

   
- 

13.067
 

1.941
 

424
 

1.886
 

  -
 

صيد في نهاية السنة 
الر

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية: 
 

 
 

29.182
 

3.893
 

4.128
 

509
 

219
 

1.778
 

18.655
 

في 
31
 

ديسمبر 
2016

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

ت التنفيذ كما في 
تمثل األعمال تح

31
  

ديسمبر 
2016
  

ض الجديد وتطوير أنظمة
صة بفرع الريا

ت المباني المستأجرة الخا
المبلغ المدفوع لقاء تحسينا

 
ت
تقنية المعلوما

 .
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22
 

ضاحات حول القوائم المالية 
إي

- 
تتمة 

 
31

 
ديسمبر

 
2016

 
 13
-

 
الممتلكات والمعدات

 - 
تتمة 

 
إ 

ب االستهالك هي كما يلي: 
ض احتسا

ت ألغرا
ن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودا

 
 

ت المباني المستأجرة 
تحسينا

 
 

 
10
 

صر 
ت أو فترة اإليجار، أيهما أق

سنوا
 

 
 

ت المكتبية 
المعدا

 
 

 5
 

ت 
سنوا

 
 

ت 
  والتركيبا

األثا
 

 
 

 6
   

ت
سنوا

 
 

 
 

 
 

ت
ت تقنية المعلوما

معدا
 

 3
 

إلى 
5 

ت  
سنوا

 

 
 

31
 

ديسمبر
2015
 

ت التنفيذ
األعمال تح

 
ت تقنية 

معدا
ت 
المعلوما

 
ت
  والتركيبا

األثا
 

ت المكتبية 
المعدا

 
ت المباني 

تحسينا
المستأجرة 
 

األر
ا

ي ض 
 

 

 
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

ت 
ف الرياال

)بآال
السعودية(
 

  
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
التكلفة: 
 

 
 

38.250
 

2.665
 

12.561
 

2.058
 

394
 

1.917
 

18.655
 

صيد في بداية السنة 
الر

 
 

 
4.186
 

3.940
 

105
 

18
 

40
 

83
 

  -
 

ت خالل السنة 
ضافا

إ
 

 
 

    
- 

(
1.041
 ) 

1.000
 

   
- 

41
 

   
- 

  -
 

ت الثابتة
محول إلى الموجودا

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
42.436
 

5.564
 

13.666
 

2.076
 

475
 

2.000
 

18.655
 

صيد في نهاية السنة 
الر

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

االستهالك: 
 

 
 

14.451
 

   
- 

11.501
 

1.624
 

348
 

978
 

  -
 

صيد في بداية السنة 
الر

 
 

 
837
 

   
- 

570
 

67
 

18
 

182
 

  -
 

المحمل للسنة  
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

15.288
 

   
- 

12.071
 

1.691
 

366
 

1.160
 

  -
 

صيد في نهاية السنة 
الر

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية: 
 

 
 

27.148
 

5.564
 

1.595
 

385
 

109
 

840
 

18.655
 

في 
31
  

ديسمبر 
2015
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

ت التنفيذ كما في 
تمثل األعمال تح

31
  

ديسمبر 
2015
  

ض الجديد وتطوير األنظمة. 
صة بفرع الريا

ت المباني المستأجرة الخا
المبلغ المدفوع لقاء تحسينا
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 لتمويل العقاريلشركة أمالك العالمية 
 (مقفلة  )شركة مساهمة سعودية

23 

 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 
 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  -14

 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31   

 
)بآالف الرياالت    

 السعودية( 
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
 11.384  14.654   رواتب وما في حكمها  

 7.169  10.467   أرباح مستحقة على القروض 
 7.963  8.930   مصاريف مستحقة الدفع 

 16.329  9.035   عمالء عقود المرابحة واإلجارة  مقدمة مستلمة مندفعات 
 19.706  590   تمويل للعمالء 

 3.824  7.183   أخرى  
   50.859  66.375 

 
 وضريبة الدخل الزكـاة -15

 المحملة للسنة  أ (  
 2016  2015 

 
)بآالف الرياالت  

 السعودية( 
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
 2.794  2.926 الزكاة الحالية )إيضاح )ب(

 744  780 ضريبة الدخل الحالية )إيضاح )ج(
 ( 557)  ( 413) الزكاة وضريبة الدخل المؤجلة )إيضاح )د(

 3.293  2.981 

 ( الزكاةب 
 فيما يلي بيان ببنود الوعاء الزكوي:   

 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31   

 
الرياالت  )بآالف   

 السعودية( 
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
 900.000  900.000    حقوق المساهمين

 1.854.689  2.091.803   قروض
 37.962  46.288   مخصصات أول المدة وتسويات أخرى  

 ( 16.716)  ( 16.716)   للممتلكات والمعداتالقيمة الدفترية  
 (2.932.809)  (3.202.978)   التمويلياالستثمار في عقود اإليجار صافي 

   (181.603 )  (156.874 ) 

 115.490  120.957   صافي الدخل المعدل للسنة 
 115.490  120.957   وعاء الزكاة

اإلضافية والفروقات في معدالت جة للمخصصات ينشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نت 
 عند حساب الدخل الخاضع للزكاة.   االستهالك

والخليجيين   السعوديين  بالمساهمين  ديسمبر، والمتعلق  31المنتهية في  للسنة    ويالزكوعاء  التم احتساب الزكاة على أساس   
 على النحو التالي:  

 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31   

 
)بآالف الرياالت    

 السعودية( 
الرياالت  )بآالف  

 السعودية( 
الوعاء الزكوي المتعلق بالمساهمين السعوديين 

  %  96.8والخليجيين بواقع 
 

117.059 
 

111.769 

 2.794  2.926   % 2.5الزكاة بواقع 
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

24 

 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 
 تتمة - الزكـاة وضريبة الدخل -15

 تتمة -( الزكاة ب 
 : حركة مخصص الزكاة على النحو التاليكانت  

 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31   

 
)بآالف الرياالت    

 السعودية( 
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
 2.544  3.006   يناير 1كما في 

 2.794  2.926   مجنب خالل السنة
 ( 2.332)  ( 2.769)   مدفوع خالل السنة  

 3.006  3.163   ديسمبر  31كما في 
 

 ضريبة الدخل  ج( 
   ساس صافي الدخل المعدل للسنة على النحو التالي:  أتم احتساب ضريبة الدخل المحملة للسنة على  

 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31   

 
)بآالف الرياالت    

 السعودية( 
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
 115.490  120.957   صافي الدخل المعدل 

صافي الدخل المعدل المتعلق بالمساهمين غير 
 3.721  3.898   % 3.22السعوديين بنسبة 

 744  780   %20ضريبة الدخل المستحقة بواقع 

   كانت حركة مخصص ضريبة الدخل على النحو التالي:   
 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31   

 
)بآالف الرياالت    

 السعودية( 
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
 669  792   يناير 1كما في 

 744  780   مجنب خالل السنة
 ( 621)  ( 732)   مدفوع خالل السنة 

 792  840   ديسمبر   31كما في 

  الزكاة وضريبة الدخل المؤجلة د ( 
 بالبنود التالية:   الربح أو الخسارةيتعلق صافي االلتزام الضريبي المؤجل والضريبة المؤجلة المحملة على قائمة  

 
الرصيد في بداية  

 السنة 
على قائمة   المحمل  

 الربح أو الخسارة 
الرصيد في نهاية   

 نة سال

 2016الحركة في عام 
)بآالف الرياالت  

 السعودية( 
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
 ( 1.499)  ( 287)  ( 1.212) مخصص خسائر االئتمان

 ( 271)  (64)  ( 207) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ( 146)  (62)  (84) ثر الضريبة على االستهالك المتسارعأ

 (1.503 )  (413 )  (1.916 ) 
 

      
      2015الحركة في عام 

 ( 1.212)  ( 228)  ( 984) خسائر االئتمانمخصص 
 ( 207)  (28)  ( 179) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ( 84)  ( 301)  217 أثر الضريبة على االستهالك المتسارع
 (946 )  (557 )  (1.503 )    
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

25 

 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 
 تتمة - الزكـاة وضريبة الدخل -15

 الربوط الزكوية والضريبية   هـ( 
  2007ديسمبر  31والدخل للسنوات المنتهية في  الهيئة العامة للزكاةقدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية إلى  

.  2010حتى    2007مليون لاير سعودي للسنوات من    39.5بموجبها زكاة إضافية قدرها    الهيئة، وفرضت  2015حتى  
ارات التمويلية من السماح بخصم صافي االستثمار في اإليجب الهيئةويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى عدم قيام 

 .  الوعاء الزكوي

الهيئة دائية، والمتعلق بالربوط الزكوية التي أجرتها تم رفض االعتراض المقدم من قبل الشركة إلى لجنة االعتراض االبت 
.  2014إبريل    21، في  2012وكذلك الربط األولي المتعلق بعام    2010حتى    2007والدخل لاعوام من    العامة للزكاة

 قامت الشركة بتقديم اعتراض إلى لجنة االعتراض العليا. وعليه، 

  الهيئة العامة للزكاة والدخل فرضت بموجبه الهيئة العامة للزكاة والدخل ، استلمت الشركة خطابا  من  2016خالل فبراير   
. وللوصول إلى هذا الرقم، قامت 2012و    2011مليون لاير سعودي لعامي الربط    44.172قدرها    زكاة وضريبة دخل

. وقد اعترضت الهيئة مرة أخرى بعدم السماح بخصم صافي االستثمارات/ الذمم المدينة للتمويل من الوعاء الزكوي
 الشركة على ذلك من خالل مستشاريها المهنيين. 

والدخل من خالل عملية االعتراض   لهيئة العامة للزكاةل ترى الشركة بأنه من غير المحتمل أن يتم تأييد الموقف الحالي  
أعمال الرهن  و جيرأالت على أعمال له آثار واسعة  اإليجار التمويليبسبب أن مسألة خصم صافي االستثمار في عقود 

 التجاري وأي أعمال أخرى ذات صلة بالتمويل حي  أن الموجودات الرئيسية تمثل الذمم المدينة.  

في  ةالمنتهي للسنوات التمويليةخصم صافي االستثمار في عقود اإليجارات عدم السماح بلم تأخذ الشركة بعين االعتبار  
 . والقوائم المالية للسنة الحالية 2015 و  2014 و 2013ديسمبر  31

وأي  المالية المنتهية في ذلك التاريخ    السنواتإضافية في حالة تطبيق نفس المبدأ على    بزكاة  الهيئةهناك إحتمالية لمطالبة  و 
،  2012و  2011ء الزكوي للشركة لعامي اوفي حالة تطبيق نفس المبدأ السابق من قبل الهيئة على الوعسنوات الحقة. 

مليون لاير سعودي لكل سنة اعتبارا  من   26اإلضافية التي سيتم المطالبة بها من قبل الهيئة ستكون في حدود  الزكاةفإن 
 . 2016حتى  2013

هـ  5/4/1438يخ  ، استلمت الشركة خطابا  من الهيئة العامة للزكاة والدخل لحضور الجلسة المقررة بتار2016وفي نوفمبر   
إلى لجنة   2010حتى  2007( بشأن االعتراض المقدم على الربوط المتعلقة باألعوام من 3/1/2017)الموافق 

وقد تم تأجيل الجلسة إلى وقت الحق حتى  االعتراض العليا وذلك ضد القرار الصادر من لجنة االعتراض االبتدائية. 
 تشاريها المهنيين.وتعترض الشركة على ذلك من خالل مسإشعار آخر. 

ونظرا  لعدم التأكد، فإن الشركة غير قادرة على تحديد المحصلة النهائية لهذه المسألة بكل دقة، ولم تجنب مخصص ألي   
 لسنوات المفتوحة في هذه القوائم المالية.  لالربوط المحتملة  أواالعتراض على الربوط   قد تنشأ عنإلتزامات إضافية  

 
 القروض البنكية  -16

ن إ فقا  لاســعار التجارية الســائدة. تكاليف اقتراض و التســهيالتل مقترضــة من بنوك محلية. تحمل هذه يمثل هذا البند أموا
هذه التـسهيالت مـضممونة بتنازل عن المتحـصالت من األقـساط المـستحقة القبض. وبموجب ـشروط وأحكام هذه االتفاقيات،  

 . يتعين على الشركة االلتزام ببعض التعهدات المالية وغير المالية
 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31   

 
)بآالف الرياالت    

 السعودية( 
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
 674.080  800.211   القسط المتداول من القروض البنكية

 1.180.609  1.291.592   القسط غير المتداول من القروض البنكية
   2.091.803  1.854.689 
 

 توزيعات األرباح   -17
( للسـهم لاير سـعودي  0.50:  2015) سـهملللاير سـعودي   0.75  اعتمد المسـاهمون، خالل السـنة، توزيعات أرباح قدرها

  .مليون لاير سعودي( 45: 2015)مليون لاير سعودي  67.5 بمبلغ إجمالي قدره
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26 

 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 
  نهاية الخدمة للموظفينمكافأة  -18

ــارةيلخص الجدول التالي بنود مكافأة نهاية الخدمة المثبتة في قائمة   ــامل  الربح أو الخس والمبالغ المثبتة في قائمة الدخل الش
 اآلخر وقائمة المركز المالي: 

 المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي: أ ( 
 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31   

 
)بآالف الرياالت    

 السعودية( 
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
  6.754  8.834   القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة

 :(الربح أو الخسارةمصروف المزايا )المثبت في قائمة ب( 
   2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31

)بآالف الرياالت  
 السعودية( 

)بآالف الرياالت   
 السعودية( 

 

 تكلفة الخدمة الحالية   1.347  1.281
 تكلفة العمولة الخاصة  236  204
 االثبات الفوري لتكلفة الخدمة السابقة -  96

  مصروف المزايا 1.583  1.581
 حركة القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة ج( 

  2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31
)بآالف الرياالت  

 السعودية( 
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
 

 القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة في بداية السنة   7.839  5.845
 الربح أو الخسارةالمخصص المثبت في قائمة    

 تكلفة الخدمة الحالية  1.347  1.281
 تكلفة العمولة الخاصة  236  204
 االثبات الفوري لتكلفة الخدمة السابقة  -  96

487  - 
)الخسائر( األرباح االكتوارية الناتجة عن برنامج المزايا المحددة المثبتة في 

 قائمة الدخل الشامل 
 مزايا مدفوعة  ( 588)  ( 1.159)

 القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة في نهاية السنة   8.834  6.754

 وارية األساسية:االفتراضات اإلكتد( 
  2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31

2015  2016  
 معدل الخصم   % 3.5  % 3.5
 معدل زيادة الرواتب  % 3.5  % 3.5

 
 رأس المال  -19

ويتكون  ،مليون لاير ـسعودي( 900:  2015مليون لاير ـسعودي )  900 والمدفوع  يبلغ رأس المال المـصرح به والمـصدر
 لاير سعودي للسهم.  10، بقيمة أسمية قدرها مليون سهم 90من 

 :2015ديسمبر  31و  2016 ديسمبر 31فيما يلي بيانا  برأس المال المدفوع كما في 
 

 نسبة الملكية 
      % 

)بآالف الرياالت  
          المساهمون   السعودية( 

 مساهمون سعوديون وخليجيون   871.000 96.78
        مساهمون أجانب   29.000 3.22

          اإلجمالي   900.000 100.00
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27 

 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 
 االحتياطي النظامي -20

الدخل   الزكاة وضريبة% من صافي دخل السنة )بعد 10ليتحو يتمالشركات السعودي،  لعقد تأسيس الشركة ونظامطبقا  
هذا االحتياطي   يبلغ مجموع االحتياطي نصف رأس المال. إن  حتى  إلى اإلحتياطي النظامي  (وبعد تحمل الخسائر المتراكمة

 غير قابل للتوزيع. 

 
 المشتقات  -21

لاير سعودي  مليون 320سمية قدرها ا بقيمة معدالت أرباح، كان لدى الشركة مقايضات 2016ديسمبر  31في  كما
(.  9)إيضاح  على القروض طويلة األجل معدالت األرباحلاير سعودي( لتقليل تعرضها لمخاطر  مليون 609: 2015)

وبات باإلضافة إلى القيمة األسمية لها.  المالية المشتقة المقيدة كموجودات أو مطل  لادواتيوضح الجدول أدناه القيمة العادلة  
تشير القيمة األسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة/ الفترة وال تعتبر مؤشرا  على مخاطر السوق وال مخاطر 

 . االئتمان
 

 2016ديسمبر  31

القيمة العادلة اإليجابية  
لمقايضات معدالت  

  األرباح 

القيمة العادلة السالبة  
لمقايضات معدالت  

  األرباح 
احتياطي اتغطية  

 مخاطرالتدفقات النقدية 
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

 125  -  125 الجز المتداول
 1.711  ( 746)  2.457 الجزء غير المتداول

 1.836  ( 746)  2.582 اإلجمالي 
 

 2015ديسمبر  31

القيمة العادلة اإليجابية  
لمقايضات معدالت  

  األرباح

القيمة العادلة السالبة  
لمقايضات معدالت  

  األرباح
اتغطية  احتياطي 

 مخاطرالتدفقات النقدية 
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

 ( 422)  ( 926)  504 الجز المتداول
 2.872  (27)  2.899 الجزء غير المتداول

 2.450  ( 953)  3.403 اإلجمالي 
 

تتطلب المشــتقات في الغالب، عند نشــأتها فقط التبادل المشــترك للوعود مع تحويل قليل أو عدم تحويل للقيمة. تتطلب هذه 
المتعلق بعقد األدوات درجة عالية من الرفع المالي وتقلبات قليلة جدا  في القيمة. إن التغيرات القليلة نســـبيا  في قيم الســـعر 

  المشتقات يمكن أن يكون لها تاثيرا  هاما  على الدخل أو عناصر حقوق الملكية بالشركة.

يمـثل احتـياطي تغطـية مـخاطر الـتدفـقات النـقدـية الجزء الفـعال من تغطـيات مـخاطر الـتدفـقات النـقدـية. يتم إثـبات الخســـــارة أو 
الربح المؤجل المتراكم الناتج عن تغطية المخاطر في قائمة الربح أو الخســـارة عندما تؤثر المعاملة المغطاة على الدخل أو 

ـ  اس وفقا  للســياســة المحاســبية المتبعة. وبموجب اتفاقيات التمويل، يتعين االحتفاظ  الخســارة، أو يتم إدراجها كتســوية أـس
 بعمليات التغطية حتى تاريخ استحقاق القروض. 

 
  ربح السهم -22

 المخفض على النحو التالي:  و تم احساب ربح السهم األساسي 
2015  2016  

 السعودية(ربح السنة )بآالف الرياالت  105.747  102.880
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف( 90.000  90.000

 الربح األساسي والمخفض للسهم )باللاير السعودي( 1.17  1.14
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 وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات العالقة -23
وفيما يلي بيان بالمعامالت وأرصدة نهاية  .جة المعامالت مع الجهات ذات العالقةيوالدائنة التالية نتنشأت األرصدة المدينة  

  الناتجة عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة:   الهامه السنة
    المعاملـــــةمبلغ 

ديسمبر   31
    2016ديسمبر  31  2015

)بآالف الرياالت  
  السعودية( 

الرياالت  )بآالف 
    السعودية( 

   الربح أو الخسارة قائمة      
 تكلفة تسهيالت بنكية وأعباء اقتراض   25.124  10.932
 تكاليف مدفوعة عن مقايضات معدالت األرباح    263  1.220

 ربح محقق عن التمويل    4  32
 مصاريف إيجار    1.592  1.592
 حراسة ومصاريف أخرى    147  150
 أتعاب ترتيب     530  487

 اإلدارة العليا  –رواتب ومزايا    7.874  7.098
 مصاريف وأتعاب مجلس اإلدارة    2.900  2.249

 
 تمثل اإلدارة العليا الرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرة .  

  األرصــــــدة 
    2016ديسمبر  31  2015ديسمبر  31

)بآالف الرياالت  
  السعودية( 

)بآالف الرياالت  
  العالقة   السعودية( 

   األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق      
 البنك السعودي لالستثمار مساهم  3.395  270

      
 مدينو عقود اإليجارة، صافي      

 البنك السعودي لالستثمار مساهم  -  225
      
 آخرون  مدينو      
 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري جهات منتسبة    1  -  
      
 المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة      

 عبدالعزيز القاسم مشروع مشترك  -  28
 كيان السعودية  مشروع مشترك  5.556  11.076
 رحبه  –دار وأعمار  مشروع مشترك  -  4.926

 العربية طراز  مشروع مشترك  -  14.962
 2كيان السعودية  مشروع مشترك  -  12.781

 آي سي أيه بي مشروع مشترك  1.007  487
 العليا   –دار وإعمار  مشروع مشترك  13.694  -  

 ثراء   مشروع مشترك  8.029  2.945
      
 القروض البنكية      

 البنك السعودي لالستثمار مساهم  672.467  488.167
      
 المبلغ األسمي لمقايضات معدالت األرباح      

 البنك السعودي لالستثمار مساهم  85.000  160.000
      
 التمويل والسلف      

 اإلدارة العليا  إدارة  4.361  3.736
      
 االستثمارات المتاحة للبيع       

   كابيتالصندوق مدار من قبل االستثمار  جهات منتسبة   10.988  11.312
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 المعلومات القطاعية -24
 تمارس الشركة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. 

 ألغراض إدارية، تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية: 

 األفرادقطاع 
 لذوي الثروات العالية واألفراد والمنشآت الصغيرة ومتوسط الحجم. المقدمة المنتجات التمويلية  يمثل هذا القطاع

 قطاع الشركات
مالية. تدار االـستثمارات في المـشاريع المـشتركة من قبل يمثل المنتجات التمويلية الممنوحة للـشركات الكبرى والمؤـسـسات ال

 هذا القطاع.
 

 اإلدارة العامة
يولة في الـشركةاإلدارة العامة  ئولة عن إدارة فائض الـس من خالل إيداعات الـسوق قصـيرة األجل. كما تقوم أيضـا   هي المـس

 بتقديم خدمات دعم إلى إدارة العمل بالشركة. 

وإجمالي دخل   2015ديســمبر   31و   2016ديســمبر   31ومطلوبات الشــركة كما في   فيما يلي تحليال  بإجمالي موجودات
 التاريخ:وصافي دخل السنوات المنتهية في ذلك  يف العملياترومصا
 اإلجمالي اإلدارة العامة  قطاع الشركات األفرادقطاع  
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
)بآالف الرياالت  

 السعودية( 
)بآالف الرياالت  

 السعودية( 
)بآالف الرياالت  

          السعودية( 
     2016 ديسمبر 31

          273.847 - 134.159 139.688 اإليرادات 
          168.100 52.784 59.469 55.847 المصاريف

          105.747 (52.784) 74.690 83.841 ربح )خسارة( القطاع
          3.291.433 58.348 1.549.686 1.683.399 الموجودات إجمالي 
          2.156.245 41.071 1.004.771 1.110.403 المطلوبات إجمالي 

 
     2015ديسمبر  31

          229.989 -      104.423 125.566 اإليرادات 
          127.109 56.714 31.499 38.896 المصاريف

          102.880 (56.714) 72.924 86.670 ربح )خسارة( القطاع
          3.030.448 52.315 1.411.637 1.566.496 وجودات المإجمالي 
          1.932.569 45.290 894.024 993.255 المطلوبات إجمالي 
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 إدارة المخاطر -25
تتكون األدوات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي من األرصدة لدى البنوك ومديني عقود المرابحة، ومديني عقود 
اإليجارة، ومديني عقود اإليجار الموصوفة في الذمة، واالستثمارات المتاحة للبيع والقروض البنكية والذمم المدينة والدائنة  

 األخرى.  

يتم مراجعة الموجودات المالية للتأكد من وجود مؤشرات على وقوع إنخفاض في قيمتها بتاريخ إعدا كل قوائم مالية. يحد   
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وذلك عند وجود دليل موضوعي على وقوع حد  أو أحدا  بعد اإلثبات األولي لاصل  

 ية المستقبلية المقدرة. المالي وأن لذلك أثر على التدفقات النقد

يتوقف تصنيف الموجودات المالية على الغرض الذي من أجله تم شراء األصل المالي. وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف موجوداتها 
 المالية عند االثبات األولي لها. 

 عوامل المخاطر المالية 

 نظرة عامة 
 مالية:  ال األدواتتتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدام 

 مخاطر االئتمان •
 مخاطر معدالت األرباح  •
 مخاطر السيولة  •
 العمالتمخاطر  •
 المخاطر القانونية •

، مخاطر مخاطر السيولةمخاطر معدالت األرباح، تتعرض نشاطات الشركة لمختلف المخاطر المالية: مخاطر االئتمان،  
المخاطر بالشركة على عدم إمكانية التنبؤ بالتطورات التي تطرأ . يركز البرنامج الكلي إلدارة العمالت، والمخاطر القانونية

 . للشركة كسية المحتملة على األداء الماليقليل من اآلثار العتعلى األسواق المالية، ويقوم بال

المالية كما أن لديها تتم إدارة المخاطر وفقا  للسياسات المعتمدة من قبل اإلدارة. تقوم اإلدارة بتحديد وتقويم وتغطية المخاطر   
ح اسياسات خطية بشأن إدارة المخاطر الكلية تغطي نواحي محددة مثل مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدالت األرب

   االئتمان واستثمار السيولة الزائدة.  رومخاط

 مخاطر االئتمان 
لية ما مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة ما

مالية. لقد وضعت الشركة إجراءات إلدارة مخاطر اإلئتمان تشتمل على تقويم المالءه اإلئتمانية للمستأجرين، والموافقات 
 الرسمية لإلئتمان، ووضع حدود لإلئتمان، والحصول على ضمانات مثل التأمينات النقدية والضمانات الشخصية.  

تج التركز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة ين
الجغرافية أو يكون لهم نفس الخصائص اإلقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية عند حدو  

أو الظروف األخرى. يشير التركز في مخاطر اإلئتمان إلى مدى تأثر أداء  تغيرات في الظروف اإلقتصادية أو السياسية
 . أو تطرأ على منطقة جغرافية معينةالشركة تجاه التطورات التي تحد  بصناعة ما 

باالحتفاظ يتم تقليل مخاطر اإلئتمان الناتجة عن إجمالي المبالغ المستحقة المتعلقة باإلستثمار في عقود التأجير التمويلي وذلك 
 . والضمانات الشخصية بصكوك ملكية الموجودات المؤجرة والتأمينات النقدية

مخاطر اإلئتمان في محفظة عقود المرابحة وعقود اإليجارة   جودةتتبع الشركة نظام معين لتصنيف اإلئتمان وذلك كأداه إلدارة  
المحافظ العاملة وغير العاملة، ويتم توزيع المخصصات    يميز نظام تصنيف االئتمان بين.  في الذمهوعقود اإليجارة الموصوفة  

 وفقا  لذلك. 
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 تتمة - إدارة المخاطر -25
 تتمة - مخاطر االئتمان 
مخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية   نشأت .تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان 

 نتيجة لـ:  
 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31   

 
)بآالف الرياالت    

 السعودية( 
)بآالف الرياالت   

 السعودية( 
 10.323  9.324   أرصدة لدى البنوك

 407.674  420.704   مدينو عقود المرابحة، صافي  
 2.254.019  2.489.780   اإليجارة، صافيمدينو عقود 

 109.073  119.725   مدينو عقود اإليجارة الموصوفة في الذمة، صافي 
 47.205  28.286   مبالغ مستحقة من مشاريع مشتركة

 42.730  61.346   أخرى 
   3.129.165  2.871.024 

فيما يلي تفاصيل جودة االئتمان الخاصة بمديني عقود المرابحة ومديني عقود اإليجارة ومديني عقود اإليجار المصوفة في   
 الذمة.  

  رة السداد ولم تنخفض قيمتهاأخمت  ذمم مدينة غيرأ (  
 

 
مدينو عقود  

 المرابحة 
مدينو عقود  

 اإليجارة 

مدينو عقود  
اإليجارة  

الموصوفة في  
 اإلجمالي  الذمة 

 
)بآالف الرياالت  

   السعودية(
)بآالف الرياالت  

 السعودية( 
)بآالف الرياالت  

 السعودية( 
)بآالف الرياالت  

          السعودية( 
     2016 ديسمبر 31
 565.581 - 477.816 87.765 1 –الفئة 
 1.188.265 29.052 1.006.648 152.565 2 –الفئة 
 457.971 48.356 352.621 56.995 3 –الفئة 
          7.881 - 7.015 867 4 -الفئة 

               2.219.699 77.407 1.844.100 298.191 اإلجمالي
     2015 ديسمبر 31
   626.684     -   428.701   197.983 1 –الفئة 
   1.254.356   25.882   1.077.595   150.879 2 –الفئة 
   605.946   62.812   504.492   38.642 3 –الفئة 
            6.355     -   6.355     - 4 -الفئة 

               2.493.342 88.694 2.017.143 387.505 اإلجمالي

 1 -الفئة  
لى أن الرسملة واألرباح والقوة المالية والسيولة واإلدارة والسمعة السوقية والقدرة على السداد بحالة  جودة قوية جدا : تشير إ 

 ممتازة 
 2 -الفئة  
 جودة جيدة: تشير إلى أن الرسملة واألرباح والقوة المالية والسيولة واإلدارة والسمعة السوقية والقدرة على السداد بحالة جيدة. 
 3 -الفئة  
جودة مقبولة: تشير إلى أن التسهيالت تتطلب المراقبة المنتظمة نظرا  لعوامل المخاطر المالية. كما أنها تشير إلى أن القدرة على   

 السداد ال تزال في مستوى مقبول. 
 4 -الفئة  
الي للمقترضين. وعلى الرغم  قيد المالحظة: تشير إلى أن التسهيالت تتطلب االنتباه الشديد من اإلدارة نظرا  لتدهور الوضع الم 

  من ذلك، فإن عملية السداد مضمونة حاليا .  
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 تتمة - إدارة المخاطر -25

  ب ( متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها 

 
مدينو عقود  

 مدينو عقود اإليجارة  المرابحة 
مدينو عقود اإليجارة  
 اإلجمالي  الموصوفة في الذمة 

 
)بآالف الرياالت  

   السعودية(
)بآالف الرياالت  

 السعودية( 
)بآالف الرياالت  

 السعودية( 
)بآالف الرياالت  

          السعودية( 
     2016 ديسمبر 31
 386.955 40.286 321.213 25.456 يوم 30يوم إلى  1من 
 337.937 2.031 238.849 97.057 يوم 90يوم إلى 31من 
          85.618 - 85.618 - يوم 180يوم إلى  91من 

               810.510 42.317 645.680 122.513 اإلجمالي
     2015 ديسمبر 31
 224.549 16.045 201.578 6.926 يوم 30يوم إلى  1من 
 52.021 4.335 34.443 13.243 يوم 90يوم إلى 31من 
          854 - 854 - يوم 180يوم إلى  91من 

          277.424 20.379 236.876 20.169 اإلجمالي

 مخاطر معدالت األرباح 
. تنشأ المخاطر عند وجود معدالت األرباحعدم التأكد من األرباح المستقبلية نتيجة للتقلبات في  معدالت األرباحتمثل مخاطر 

خالل فترة زمنية محددة. إن المصدر   معدالت األرباحعدم تطابق )فجوة( بين الموجودات والمطلوبات والتي تخضع لتسوية 
الخاصة بالشركة حي  تظهر التقلبات في   والتمويليةالرئيسي لمخاطر األسعار هذه يتمثل في القروض والنشاطات اإلستثمارية  

 ، إن وجدت، في نتائج العمليات.احمعدالت األرب

يوضح الجدول أدناه مدى أثر التغيرات المحتملة المعقولة في معدالت األرباح، وكذلك التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة، على  
بالشركة. يمثل األثر على الدخل أثر التغيرات المفترضة في معدالت األرباح على صافي   الخاصة  الربح أو الخسارةقائمة 

دخل العمولة لمدة سنة وذلك بناء على الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير التجارية المرتبطة بعمولة عائمة والمقتناة 
لها حسب تركزات العمالت الرئيسية ويتم اإلفصاح عن  . يتم مراقبة كافة المخاطر وتحلي2015و    2016ديسمبر    31كما في  

 .  بآالف الرياالت السعوديةاآلثار ذات الصلة 

 2016 2015 

 
التغير في نقاط  

 األساس  
األثـــر علــى  
 صافي الدخل 

التغير في نقاط  
 األساس  

األثـــر علــى  
 صافي الدخل 

  
)بآالف الرياالت  

  السعودية( 
)بآالف الرياالت  

          السعودية( 
 9.265 100+ 8.485 100+ لاير سعودي
      ( 9.265) 100- ( 8.485) 100- لاير سعودي

  البنود خارج قائمة المركز الماليأ (  أثر أرباح الموجودات والمطلوبات و

ن مركزها أاألرباح السائدة بالسوق بشتقوم الشركة بإدارة التعرض آلثار المخاطر المختلفة المصاحبة للتقلبات في معدالت 
التي تتعرض لها الشركة. كما يشتمل الجدول على   حالمالي وتدفقاتها النقدية. يلخص الجدول أدناه مخاطر معدالت األربا

 صنفة حسب تاريخ تحديد األسعار أو تاريخ االستحقاق، أيهما يحد مموجودات ومطلوبات الشركة المسجلة بالقيمة الدفترية وال
جة لعدم التطباق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات ية نتصأوال . تتعرض الشركة لمخاطر معدالت األرباح الخا

التي تستحق أو يتم تحديد أسعارها في فترة محددة. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع مصادر التمويل واستخدام 
 األدوات المالية المشتقة. 
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شركة أمالك العالمية 
ل

لتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية
  

مقفلة
) 

33
 

ضاحات حول القوائم المالية 
إي

- 
تتمة 

 
31

 
ديسمبر

2016
 

 25
-

 
إدارة المخاطر

 - 
تتمة

 
أ (  أثر أرباح الموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي 

- 
تتمة  

 
 

 
 

المرتبطة بأرباح 
 

 
 

 
 

  
 

اإلجمالي  
 

غير مرتبطة بأرباح 
 

أكثر من 
5 

سنوات 
 

1  -
 5

 
سنوات 

 
3  -

 
12

 
شهر 

 
خالل 

3 
أشهر 

 
 

ف الرياالت  
)بآال

السعودية( 
 

ف الرياالت  
)بآال

السعودية( 
 

ف الرياالت  
)بآال

السعودية( 
 

ف الرياالت  
)بآال

السعودية( 
 

ف الرياالت  
)بآال

السعودية( 
 

ف الرياالت  
)بآال

السعودية( 
 

 31
 

ديسمبر 
2016

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
الموجودات 
   

9.347
   

9.347
 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

صدة لدى البنوك 
أر

صندوق 
ونقد في ال

 
420.704
   

   
    -

 
26.152

 
247.887

 
108.491

 
38.174

 
صافي 

مدينو عقود مرابحة، 
 

2.489.780
   

   
    -

 
89.133

 
1.124.434

 
864.105

 
412.108

 
صافي 

مدينو عقود إيجارة، 
 

119.725
 

    
   -

 
   
 - 

1.231
 

73.066
 

45.428
 

صافي 
صوفة في الذمة، 

مدينو عقود إيجارة مو
 

10.988
   

10.988
   

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ت متاحة للبيع 
استثمارا

 
2.582
   

2.582
   

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ت 
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقا

 
94.385

 
94.385

 
   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ت مستحقة وأخرى 
ف مدفوعة مقدما  وإيرادا

صاري
م

 
1.916
   

1.916
   

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ضريبية مؤجلة 
ت 

زكاة وموجودا
 

112.824
   

112.824
   

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ت في مشاريع مشتركة 
استثمارا

 
29.182
   

29.182
   

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ت  
ت ومعدا

ممتلكا
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
3.291.433

 
261.224

 
115.285

 
1.373.552

 
1.045.662

 
495.710

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
المطلوبات حقوق المساهمين
   

50.859
 

50.859
 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  
 

746
   

746
 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ت 
القيمة العادلة السالبة للمشتقا

 
4.003
   

4.003
 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ضريبة دخل  
زكاة و

 
2.091.803

 
   

    -
 

   
 - 

385.528
 

237.779
 

1.468.496
 

ض بنكية
قرو

 
8.834

     
 

8.834
    

 
   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

1.135.188
   

 
1.135.188

   
 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

حقوق المساهمين
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
3.291.433

 
1.199.630

 
   
 - 

385.528
 

237.779
 

1.468.496
 

ت وحقوق المساهمين
إجمالي المطلوبا

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
(

938.406
 ) 

115.284
 

988.025
 

807.883
 

(
972.786

 ) 
الفجوة 

 
 

   
    -

 
938.406

 
823.121

 
(

164.904
 ) 

(
972.786

 ) 
الفجوة التراكمية  
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

34
 

ضاحات حول القوائم المالية 
إي

- 
تتمة 

 
31

 
ديسمبر

2016
 

 25
-

 
إدارة 

المخاطر
 –

 
تتمة

 
 

 
أ (  أثر أرباح الموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي 

- 
تتمة

 
 

 
 

المرتبطة بأرباح 
 

 
 

 
 

  
 

اإلجمالي  
 

غير
 

مرتبطة
 

بأرباح 
 

أكثر
 

من
 5

 
ت 
سنوا

 
1  -

 5
 

ت 
سنوا

 
3  -

 
12
 

شهر 
 

خالل
  3

 
أشهر 

 
 

ت  
ف الرياال

)بآال
السعودية( 

 
ت  

ف الرياال
)بآال

السعودية( 
 

ت  
ف الرياال

)بآال
السعودية( 

 
ت  

ف الرياال
)بآال

السعودية( 
 

ت  
ف الرياال

)بآال
السعودية( 

 
ت  

ف الرياال
)بآال

السعودية( 
 

 31
 

ديسمبر
 

2015
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

ت
الموجودا

   
10.346

 
10.346

 
- 

- 
- 

- 
صدة

أر
 

لدى
  

البنوك
 

ونقد
  

في
 

صندوق 
ال

 
407.674

 
- 

16.705
 

303.756
 

68.267
 

18.946
 

مدينو
 

عقود
 

مرابحة،
 

صافي 
 

2.254.019
 

- 
403.776

 
1.398.960

 
331.728

 
119.555

 
مدينو
 

عقود
 

إيجارة،
  

صافي 
 

109.073
 

- 
57.766

 
39.812

 
8.475

 
3.020

 
مدينو
 

عقود
 

إيجارة 
 

صوفة
مو

  
في
 

الذمة،
 

صافي 
 

11.312
   

11.312
   

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ت
استثمارا

 
متاحة للبيع 

 
3.403
   

3.403
   

 
 

 
 

ت 
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقا

 
94.773
   

94.773
   

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ف
صاري

م
 

مدفوعة
 

مقدما  
  

ت 
وإيرادا

  
مستحقة
  

وأخرى 
 

1.503
   

1.503
   

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

زكاة
 

ت
وموجودا

  
ضريبية
 

مؤجلة 
 

111.197
   

111.197
   

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ت
استثمارا

 
في 
 

مشاريع
 

مشتركة 
 

27.148
   

27.148
   

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ت
ممتلكا

 
ت  

ومعدا
 

  
  

  
  

  
  

 
3.030.448

 
259.682

 
478.247

 
1.742.528

 
408.470

 
141.521

 
 

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
ت 
المطلوبا

 
حقوق 
 

المساهمين
  

66.375
 

66.375
 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

دائنون
 

ومبالغ مستحقة الدفع  
 

953
 

953
 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ت 
القيمة العادلة السالبة للمشتقا

 
3.798

 
3.798

 
   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

زكاة
 

ضريبة دخل  
و

 
1.854.689

 
- 

   
 - 

1.180.609
 

520.425
 

153.655
 

ض 
قرو

 
بنكية

 
6.754

 
6.754

 
   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

مكافأة
 

نهاية
 

الخدمة 
 

للموظفين
 

1.097.879
 

1.097.879
 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

حقوق 
 

المساهمين
 

  
  

  
  

  
  

 
3.030.448

 
1.175.759

 
   
 - 

1.180.609
 

520.425
 

153.655
 

إجمالي
 

ت 
المطلوبا

 
وحقوق 
 

المساهمين
  

  
  

  
  

  
  

 
 

(
916.077
 ) 

478.247
 

561.919
 

(
111.955
 ) 

(
12.134
 ) 

الفجوة 
 

 
   
 - 

916.077
 

437.830
 

(
124.089
 ) 

(
12.134
 ) 

الفجوة
 

التراكمية  
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

35
 

ضاحات حول القوائم المالية 
إي

- 
تتمة 

 
31

 
ديسمبر

2016
 

 25
-

 
إدارة المخاطر

 - 
تتمة

 

 
مخاطر 

السيولة
 

صة بها. تنتج مخاطر 
ت التمويل الخا

صافي متطلبا
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء ب

السيولة عند
 

وجود 
 

ض 
ض مستوى االئتمان مما يؤدي إلى إنخفا

ب في السوق أو إنخفا
ضطرا

ا
صادر التمويل. تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة االستحقاق للتاكد من توفر السيولة الكافية.  

ض م
مخاطر في بع

 

أ ( تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية: 
 

ص الجدول أدناه محفظة اس
يلخ

صة بالشركة كما في 
ت المالية الخا

تحقاق المطلوبا
31

 
ديسمبر 

2016
 

و 
31

 
ديسمبر 

2015
 

صومة التعاقدية. تم تحديد االستحقاق
ت السداد غير المخ

بناء على التزاما
ت

ا
 

الت
ت بناء على الفتر

عاقدية للمطلوبا
ة المتبقية بتاريخ ق
ا

ئمة المركز المالي على تاريخ االستحقاق التعاقدي.  
 

 
 

 
رتا

يخ استحقاق محدد 
 

  
 

اإلجمالي  
 

بدون تاريخ  
استحقاق محدد 

 
أكثر من 

5 
سنوات 

 
1  -

 5
 

سنوات 
 

3  -
 

12
 

شهر 
 

خالل 
3 

أشهر 
 

 
ف الرياالت  

)بآال
السعودية( 

 
ف الرياالت  

)بآال
السعودية( 

 
ف الرياالت  

)بآال
السعودية( 

 
ف الرياالت  

)بآال
السعودية( 

 
ف الرياالت  

)بآال
السعودية( 

 
ف 

)بآال
السعودية( الرياالت  

 
 31

 
ديسمبر 

2016
 

  
  

  
  

  
  

 
  

50.858
 

   
 - 

   
 - 

2.967
 

20.946
 

26.936
 

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  
 

746
 

   
 - 

   
 - 

746
 

   
 - 

   
 - 

ت 
القيمة العادلة السالبة للمشتقا

 
4.003

 
   

 - 
   

 - 
   

 - 
4.003

 
   

 - 
ضريبة دخل  

زكاة و
 

2.091.803
 

   
 - 

   
 - 

1.291.592
 

574.120
 

226.091
 

ض بنكية
قرو

 
8.834

 
8.834

 
   

 - 
   

 - 
   

 - 
   

 - 
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 
  

  
  

  
  

  
 

2.156.244
 

8.834
 

   
 - 

1.295.314
 

599.069
 

253.027
 

 
30.633

 
   

 - 
   

 - 
30.633

 
   

 - 
   

 - 
ت

مشتقا
 

39.408
 

39.408
 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

   
 - 

ضمان 
عقود 

مالية 
 

  
  

  
  

  
  

 
2.226.285

 
48.242

 
   

 - 
1.325.947

 
599.069

 
253.027

 
اإلجمالي 

 
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 

ق - 249



شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

36
 

ضاحات حول القوائم المالية 
إي

- 
تتمة 

 
31

 
ديسمبر

2016
 

 25
-

 
إدارة المخاطر

 - 
تتمة

 

 
مخاطر 

السيولة
 - 

تتمة
 

أ ( تحليل المطلوبات المالية حسب تواري
خ االستحقاق التعاقدية المتبقية 

– 
تتمة 

 

 
 

 
رتا

يخ استحقاق محدد 
 

  
 

اإلجمالي  
 

بدون
 

تاريخ
 

استحقاق 
  

محدد
 

أكثر
 

من
 5

 
ت 

سنوا
 

1  -
 5

 
ت 

سنوا
 

3  -
 

12
 

شهر 
 

خالل
  3

 
أشهر 

 
 

ت  
ف الرياال

)بآال
السعودية( 

 
ت  

ف الرياال
)بآال

السعودية( 
 

ت  
ف الرياال

)بآال
السعودية( 

 
ت  

ف الرياال
)بآال

السعودية( 
 

ت  
ف الرياال

)بآال
السعودية( 

 
ت  

ف الرياال
)بآال

السعودية( 
 

 31
 

ديسمبر
 

2015
 

  
  

  
  

  
  

 
  

 
67.328
   

  -
    

 
 

761
   

 
5.140
   

17.276
 

44.151
 

دائنون
 

ومبالغ مستحقة الدفع  
 

953
 

- 
- 

953
 

- 
- 

ت 
القيمة العادلة السالبة للمشتقا

 
 

3.798
   

  -
 

  -
 

  -
 

3.798
 

- 
زكاة

 
ضريبة دخل 

و
 

 
1.854.689
   

  -
    

 
  -

    
 

 
1.180.609
   

520.425
 

153.655
 

ض 
قرو

 
بنكية

 
 

6.754
   

 
6.754
   

  -
    

 
  -

    
 

- 
- 

مكافأة
 

نهاية
 

الخدمة 
 

للموظفين
 

  
  

  
  

  
  

 
522

.
933

.1
 

754
.6

 
761 

702
.

186
.1

 
499

.
541

 
197.806

 
 

 
773

.
62
  

 
  - 

  - 
 

773
.

62
  

 
  - 

  -
 

ت
مشتقا

 
 

408
.

39
  

 
 

408
.

39
  

 
  - 

  - 
  - 

  -
 

عقود
 

ضمان
 

مالية 
 

  
  

  
  

  
  

 
2.035.703

 
46.162

 
761

 
1.249.475

 
541.499

 
197.806

 
اإلجمالي 
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

37
 

ضاحات حول القوائم المالية 
إي

- 
تتمة 

 
31

 
ديسمبر

2016
 

 25
-

 
إدارة المخاطر

 - 
تتمة

 

 
مخاطر 

السيولة 
- 

تتمة
 

يشتمل الجدول أدناه على تحليل 
ال

ت والم
موجودا

ب تواريخ االست
صنفة حس

ت الم
طلوبا

در
ضاح 

اد أو السداد المتوقعة لها. أنظر إي
25
 

صومة التعقادية: 
ت المالية غير المخ

)أ( أعاله بشأن المطلوبا
 

 
 

 
تاريخ استحقاق محدد 

 
 

 
 

 
  

 

اإلجمالي  
 

بدون تاريخ  
استحقاق محدد 

 
أكثر من 

5 
سنوات 

 
1  -

 5
 

سنوات 
 

3  -
 

12
 

شهر 
 

خالل 
3 

أشهر 
 

 
ف الرياالت  

)بآال
السعودية( 

 
ف الرياالت  

)بآال
السعودية( 

 
ف الرياالت  

)بآال
السعودية( 

 
ف الرياالت  

)بآال
السعودية( 

 
ف الرياالت  

)بآال
السعودية( 

 
ف الرياالت  

)بآال
السعودية( 

 
 31

 
ديسمبر 

2016
 

  
  

  
  

  
  

 
  

 
 

 
 

 
 

الموجودات 
 

 
9.347
   

 
9.347
   

- 
- 

- 
- 

صندوق 
صدة لدى البنوك ونقد في ال

أر
 

 
420.704
   

  -
    

 
 

26.152
   

 
247.887
   

 
108.491
   

 
38.174
   

صافي 
مدينو عقود مرابحة، 

 
 

2.489.780
   

  -
    

 
 

514.401
   

 
1.447.418
   

 
402.216
   

 
125.746
   

صافي 
مدينو عقود إيجاره، 

 
119.725

 
- 

66.531
 

40.954
 

9.390
 

2.850
 

صافي 
صوفة في الذمة، 

مدينو عقود إيجاره مو
 

 
10.988
   

  -
    

 
  -

    
 

 
10.988
   

  -
    

 
  -

    
 

ت متاحة للبيع
استثمارا

 
 

2.582
   

  -
    

 
  -

    
 

 
2.457
   

 
122
   

 4
   

ت  
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقا

 
  

94.385
 

  -
    

 
-  

 
  -

    
 

 
47.436
   

46.949
 

ف مدفوعة مقدما   
صاري

م
ت مستحقة وأخرى 

وإيرادا
 

 
1.916
   

 
1.916
   

  -
    

 
  -

    
 

  -
    

 
  -

    
 

ضريبية مؤجلة 
ت 

زكاة وموجودا
 

  
112.824

 
  -

    
 

  -
    

 
  -

    
 

  
84.568

 
 

28.256
   

استثمار في مشاريع مشتركة 
 

 
29.182
   

 
18.655
   

 
2.059
   

 
6.764
   

 
1.278
   

 
426
   

ت 
ت ومعدا

ممتلكا
 

  
  

  
  

  
  

 
3.291.433

 
29.918

 
609.143

 
1.756.469

 
653.500

 
242.404

 
 

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
المطلوبات وحقوق المساهمين 

 
   

50.859
 

  -
    

 
  -

    
 

 
2.976
   

20.947
 

26.936
 

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  
 

  
746

 
  -

    
 

  -
    

 
  

746
   

 
  -

    
 

  -
    

 
ت 
القيمة العادلة السالبة للمشتقا

 
 

4.003
   

  -
    

 
  -

    
 

  -
    

 
 

4.003
   

  -
    

 
ضريبة دخل 

زكاة و
 

 
2.091.803
   

  -
    

 
  -

    
 

 
1.291.592
   

 
574.120
   

 
226.091
   

ض بنكية
قرو

 
 

8.834
   

 
8.834
   

  -
    

 
  -

    
 

  -
    

 
  -

    
 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

  
1.135.188

 
  

1.135.188
 

  -
    

 
  -

    
 

  -
    

 
  -

    
 

حقوق 
المساهمين

 
  

  
  

  
  

  
 

3.291.433
 

1.144.022
 

-
    

 
1.295.314

 
599.070

 
253.027

 
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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ضاحات حول القوائم المالية 
إي

- 
تتمة 

 
31

 
ديسمبر

2016
 

 25
-

 
إدارة المخاطر

 –
 

تتمة
 

 
 

مخاطر 
السيولة 

- 
تتمة

 
 

 
 

 
تاريخ استحقاق محدد 

 
 

 
 

 
  

 

اإلجمالي  
 

بدون
 

تاريخ
 

استحقاق 
  

محدد
 

أكثر
 

من
 5

 
ت 
سنوا

 
1  -

 5
 

ت 
سنوا

 
3  -

 
12
 

شهر 
 

خالل
  3

 
أشهر 

 
 

ت  
ف الرياال

)بآال
السعودية( 

 
ت  

ف الرياال
)بآال

السعودية( 
 

ت  
ف الرياال

)بآال
السعودية( 

 
ت  

ف الرياال
)بآال

السعودية( 
 

ت  
ف الرياال

)بآال
السعودية( 

 
ت  

ف الرياال
)بآال

السعودية( 
 

 31
 

ديسمبر
 

2015
 

  
  

  
  

  
  

 
  

 
 

 
 

 
 

ت 
الموجودا

 
 

10.346
   

 
10.346
   

  -
 

  -
 

  -
 

  -
 

صدة
أر

 
لدى
  

البنوك
 

ونقد
  

في
 

صندوق 
ال

 
 

407.674
   

  -
 

 
16.705
   

 
303.756
   

 
68.267
   

 
18.946
   

مدينو
 

عقود
 

مرابحة،
 

صافي 
 

 
2.254.019
   

  -
 

 
403.776
   

 
1.398.960
   

 
331.728
   

 
119.555
   

مدينو
 

عقود
 

إيجاره،
  

صافي 
 

109.073
 

- 
57.766

 
39.812

 
8.475

 
3.020

 
مدينو
 

عقود
 

إيجاره 
 

صوفة
مو

  
في
 

الذمة،
 

صافي 
 

 
11.312
   

  -
 

  -
    

 
 

11.312
   

  -
    

 
  -

    
 

ت
استثمارا

 
متاحة للبيع

 
 

3.403
   

  -
 

  -
    

 
  

3.403
 

  -
   

 
-

    
 

ت  
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقا

 
 

94.773
   

  -
 

 
816
   

 
1.886
   

 
45.386
   

 
46.685
   

ف
صاري

م
 

مدفوعة
 

مقدما  
  

ت 
وإيرادا

  
مستحقة
  

وأخرى 
 

 
1.503
   

1.503
 

  -
    

 
  -

    
 

  -
    

 
  -

    
 

زكاة
 

ت
وموجودا

  
ضريبية
 

مؤجلة 
 

 
111.197
   

- 
-

    
 

 
30.408
   

 
48.440
   

 
32.349
   

استثمار
 

في
 

مشاريع
 

مشتركة 
 

 
27.148
   

18.655
 

 
2.128
   

 
5.559
   

 
583
   

 
223
   

ت
ممتلكا

 
ت 
ومعدا

 
  

  
  

  
  

  
 

3.030.448
 

30.504
 

481.191
 

1.795.096
 

502.879
 

220.778
 

 
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

ت 
المطلوبا

 
وحقوق
 

المساهمين
 

 
66.375
   

  -
    

 
2.074

 
  

6.814
 

15.306
 

  
42.181

 
دائنون
 

ومبالغ مستحقة الدفع  
 

 
953
   

  -
    

 
  -

    
 

953
 

- 
- 

القيمة العادلة السالبة 
ت 
للمشتقا

 
 

3.798
   

  -
    

 
  -

    
 

  -
    

 
 

3.798
   

  -
    

 
زكاة
 

ضريبة دخل 
و

 
 

1.854.689
   

  -
    

 
  -

    
 

 
1.180.609
   

 
520.425
   

 
153.655
   

ض 
قرو

 
بنكية

 
6.754

 
 

6.754
   

  -
    

 
  -

    
 

  -
    

 
  -

    
 

مكافأة
 

نهاية
 

الخدمة 
 

للموظفين
 

1.097.879
 

 
1.097.879
   

  -
 

  -
 

  -
 

  -
 

حقوق 
 

المساهمين
 

  
  

  
  

  
  

 
3.030.448

 
1.104.633

 
2.074

 
1.188.376

 
539.529

 
195.836

 
إجمالي
 

ت 
المطلوبا

 
وحقوق 
 

المساهمين
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 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 

 تتمة - إدارة المخاطر -25

 العمالتمخاطر  
تخضع تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.   

الشركة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بإجراء أي معامالت هامة بعمالت 
 عدا اللاير السعودي والدوالر األمريكي. 

 المخاطر القانونية 
إن صكوك ملكية الممتلكات العقارية مسجلة باسم إحدى الشركات المنتسبة. يخضع تفسير الحقوق وااللتزامات إلى تفسير  

 المحاكم المختصة.  
 

 األدوات المالية   -26
 دوات المالية المقتناة من قبل الشركة بخالف األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق:  فيما يلي أدناه بيان باأل 

   2015ديسمبر  31   2016ديسمبر  31 

 
القروض والذمم 

 المتاحة للبيع المدينة
القروض والذمم 

 المتاحة للبيع المدينة

 
)بآالف الرياالت 

  السعودية(
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت 

          السعودية(
     2016 ديسمبر 31

     :الموجودات المالية
 -      407.674 -      420.704 مدينو عقود مرابحة، صافي
 -      2.254.019 -      2.489.780 مدينو عقود إيجارة، صافي

 -      109.073 -      119.725 صافيمدينو إيجارة موصفة في الذمة، 
          11.312 -      10.988 -      استثمارات متاحة للبيع

 3.030.209 10.988 2.770.766 11.312          
 
 

   2015ديسمبر  31   2016ديسمبر  31 

 

المطلوبات 
المالية بالتكلفة 

 المطفأة

القيمة العادلة 
لإليرادات الشاملة 

 األخرى
المطلوبات المالية 

 بالتكلفة المطفأة

القيمة العادلة 
لإليرادات الشاملة 

 األخرى

 
)بآالف الرياالت 

  السعودية(
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت 

 السعودية(
)بآالف الرياالت 

          السعودية(
     2016 ديسمبر 31

     :المالية المطلوبات
 -     1.854.689 -      2.091.803 بنكيةقروض 

          (2.450) -      (1.836) -      تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 2.091.803 (1.836) 1.854.689 (2.450)          

 
  

ق - 253



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

40 

 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   -27
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين 
أطراف متعاملة في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات 

 قد تمت إما: 
 موجودات أو المطلوبات أوفي السوق الرئيسي لل -
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات -

 إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. 
 والمشتقات.تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية  

تتكون الموجودات المالية من األرصدة لدى البنوك والمدينين، بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض ألجل والدائنين. 
 تتعلق المشتقات بمقايضات أسعار العموالت.

 حديد القيمة العادلة ومستوياتها ت

 لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقويم التالية:  تستخدم الشركة  المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة  
 

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. :  1المستوى 

طرق تقويم أخرى والتي يمكن مالحظة كافة  مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة  :  2المستوى 
 العادلة المسجلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

طرق تقويم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا بيانات  :  3المستوى 
 قابلة للمالحظة في السوق.

 
     آالف الرياالت السعودية( )ب 2016

          اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  
     الموجودات المالية 
 414.482 -      414.482 -      مدينو عقود مرابحة

          10.988 -      10.988 -      استثمارات متاحة للبيع
      - 425.470      - 425.470               

     المطلوبات المالية 
           32.469 -      32.469 -      األدوات المالية المشتقة

     ( )بآالف الرياالت السعودية  2015
          اإلجمالي  المستوى الثال   المستوى الثاني  المستوى األول  

     الموجودات المالية 
 401.120 -     401.120 -       مرابحةمدينو عقود 

          11.312 -     11.312 -       استثمارات متاحة للبيع
       - 412.432     - 412.432               

     المطلوبات المالية 
      65.224 -     65.224 -       األدوات المالية المشتقة

والمطلوبات  التي يتم إثباتها في القوائم المالية على نحو متكرر، تقوم الشركة  بالتأكد فيما إذا تمت بالنسبة للموجودات   
التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس 

 القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.
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 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 

 تتمة - القيمة العادلة لألدوات المالية -27
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تقوم الشركة بتحديد فئة الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص  

 ة أعاله. ومخاطر الموجودات والمطلوبات ومستويات قياس القيمة العادلة المذكور

تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لقياس القيمة العادلة على نحو متكرر، ولقياس القيمة العادلة على نحو   
 غير متكرر مثل الموجودات المعدة للتوزيع في العمليات المتوقفة. 

ال تختلف جوهريا  عن القيمة   الذمم المدينة،للموجودات والمطلوبات المالية، باستثناء بعض المطلوبات ون القيمة العادلة إ 
بطريقة يعتمد عليها  لهذه المطلوبات والذمم المدينة غير ممكن من الناحية العملية تحديد القيمة العادلة  . وأنهلهاالدفترية 

 .بشكل موثوق به

 لم تكن هناك تحويالت من وإلى المستوى الثاني خالل السنة.  
 

 الصادرة وغير السارية المفعول بعدالمعايير    -28
تعتزم   نقدم أدناه المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.

 الشركة إتباع هذه المعايير إذ ينطبق ذلك، عند سريانها.

 مالية    األدوات ال –( 9المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
، صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النهائي للمعيار الدولي الخاص بالتقارير 2014خالل شهر يوليو 

االثبات والقياس  :األدوات المالية  –(  39محل معيار المحاسبة الدولي رقم ) يحل (: األدوات المالية والذي 9المالية رقم )
المعيار كافة النواحي الثال  الخاصة    جمع(. لقد  9الية رقم )وكافة االصدارات السابقة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير الم

التصنيف والقياس، واالنخفاض في القيمة ومحاسبة تغطية المخاطر. يسري المعيار  بالمحاسبة عن األدوات المالية: 
سمح باالتباع ، وي2018يناير  1( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 9الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

وبالنسبة  يجب تطبيقه بأثر رجعي ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية. وباستثناء محاسبة تغطية المخاطر، المبكر له. 
 لمحاسبة تغطية المخاطر، يتم بصورة عامة تطبيق المتطلبات مستقبال مع بعض االستثناءات المحدودة.  

، قامت الشركة  بإجراء تقويم عالي المستوى 2016لسريان المطلوب. وخالل  تعتزم الشركة  اتباع المعيار الجديد بتاريخ ا
(. يعتمد هذا التقويم المبدئي على  9لاثر الناتج لكافة النواحي الثال  للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

ضافية المفصلة أو المعلومات المعلومات المتوفرة حاليا ومن الممكن أن يخضع للتغييرات الناتجة عن التحليالت اإل
اإلضافية المعقولة والمؤيدة التي تتوفر لدى الشركة  في المستقبل. وبشكل عام، تتوقع الشركة  عدم وجود تأثير جوهري 
على قائمة المركز المالي وحقوق الملكية الخاصة بها باستثناء األثر الناتج عن تطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة 

(. وتتوقع الشركة  أن وجود مخصص خسائر عالي  9ا في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )المنصوص عليه
 ذلك التأثير.  حجمسيؤدي إلى تأثير سلبي على حقوق الملكية وستقوم الشركة  بإجراء تقويم مفصل في المستقبل لتحديد 

 )أ(  التصنيف والقياس
قائمة المركز المالي  أو حقوق الملكية الخاصة بها عند تطبيق متطلبات  ال تتوقع الشركة  وجود أثر جوهري على

(. وتتوقع أن تستمر في قياس 9التصنيف والقياس المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
حاليا  كمتاحة للبيع مع األرباح  ةكافة الموجودات المالية الحالية بالقيمة العادلة. وسيتم قياس األسهم المتداولة المقتنا

والخسائر المسجلة ضمن االيرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وهو ما سيؤدي إلى زيادة  
لة. وسيعاد تصنيف االحتياطي المتاح للبيع المدرج حاليا  ضمن االيرادات الشاملة  جالتقلبات في الربح أو الخسارة المس

رى المتراكمة إلى األرباح المبقاة االفتتاحية. ومن المتوقع أن يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل االيرادات  األخ
(، حي  أن الشركة  تتوقع أنها لن تمتلك 9الشاملة األخرى بموجب المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 التعاقدية ولكن أيضا  لبيع قيمة كبيرة على أساس متكرر نسبي. الموجودات فقط لتحصيل التدفقات النقدية

إن أسهم الملكية في الشركات غير المدرجة في سوق األسهم يتم االحتفاظ بها للمستقبل المنظور. تتوقع الشركة  تطبيق 
ر الدولي الخاص  خيار عرض تغييرات القيمة العادلة في االيرادات الشاملة األخرى، ومن ثم تعتقد أن تطبيق المعيا

( لن يكون له أثر جوهري. وإذا لم تقم الشركة  بتطبيق ذلك الخيار، فإنه سيتم االحتفاظ باألسهم 9بالتقارير المالية رقم )
  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وهو ما سيؤدي إلى زيادة تقلبات الربح أو الخسارة المسجلة. 
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 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 

 تتمة - المعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد   -28

  تتمة - األدوات المالية –( 9المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 تتمة - )أ(  التصنيف والقياس
النقدية التعاقدية ويتوقع أن تحقق تدفقات نقدية تمثل يتم االحتفاظ بالقروض وكذلك الذمم المدينة التجارية لتحصيل التدفقات  

فقط دفعات أصل المبلغ والعمولة. عليه، تتوقع الشركة  أنه سيتم االستمرار في قياس القروض والذمم المدينة التجارية  
إجراء تحليل  (. وعلى ذلك، ستقوم الشركة  ب9بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي الخاص بالتقارير الدولية رقم )

لخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لهذه األدوات بالتفصيل قبل تحديد ما إذا كانت كافة هذه األدوات تفي بمعايير قياسها 
 (.9بالتكلفة المطفأة وفقا  للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) 

 )ب(  االنخفاض في القيمة
( من الشركة  تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة عن كافة أدوات  9ر المالية رقم )يتطلب المعيار الدولي الخاص بالتقاري

شهر أو على أساس أعمار تلك األدوات. تتوقع  12الدين والقروض والذمم المدينة التجارية الخاصة بها إما على مدى 
م المدينة التجارية. كما تتوقع الشركة  وتسجيل أعمار الخسائر المتوقعة بشأن كافة الذم المبسطةالشركة  تطبيق الطريقة 

وجود تأثير جوهري على حقوق الملكية الخاصة بها نظرا  لطبيعة القروض والذمم المدينة التجارية الخاصة بها حي  أنها 
بدون ضمانات، ومع ذلك فإن الشركة  بحاجة إلى إجراء تحليل مفصل بشكل أكبر يأخذ بعين االعتبار كافة المعلومات 

 ولة والمؤيدة، بما في ذلك العناصر المتطلعة للمستقبل  لتحديد حجم ذلك التأثير.المعق

  )ج(  محاسبة تغطية المخاطر
تعتقد الشركة  أن كافة أدوات تغطية المخاطر الموجودة والمخصصة حاليا  كأدوات تغطية فعالة سوف تظل مؤهلة لمحاسبة  

(. وحي  أن المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية  9بالتقارير المالية رقم )تغطية المخاطر وفقا  للمعيار الدولي الخاص  
( ال يقوم بتغيير المبادئ العامة لكيفية محاسبة المنشأة عن أدوات التغطية الفعالة، فإن الشركة  ال تتوقع وجود 9رقم )

. وستقوم الشركة  بتقويم التغيرات المحتملة (9تأثير جوهري نتيجة تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
 المتعلقة بالمحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات والخيارات اآلجلة أو هامش أساس العملة وبشكل أكثر تفصيال  في المستقبل.

  الحسابات المؤجلة النظامية – ( 14المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
باالستمرار في تطبيق سياستها   ألنظمة التسعيرإن هذا المعيار هو معيار اختياري ويسمح للمنشآت التي تخضع نشاطاتها  

المحاسبية الحالية بشأن أرصدة الحسابات المؤجلة النظامية عند إتباع المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ألول مرة.  
( عرض الحسابات المؤجلة النظامية كبنود 14ار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )يجب على المنشآت التي تتبع المعي

الربح أو  مستقلة في قائمة المركز المالي وإظهار الحركات التي تطرأ على أرصدة هذه الحسابات كبنود مستقلة في قوائم 
والمخاطر المصاحبة لها   أنظمة التسعيرة . يتطلب هذا المعيار االفصاح عن طبيعىخراأل  واإليرادات الشاملة الخسارة

تقوم الشركة  . وحي  أن  2016يناير    1على قوائمها المالية. يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 حاليا  بإعداد قوائم مالية وفقا  للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية، فإن هذا المعيار ال ينطبق عليها.

 االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء – ( 15المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
االيرادات الناتجة عن   للمحاسبة عن، وحدد طريقة مؤلفة من خمس خطوات 2015لقد صدر هذا المعيار في شهر مايو 

 تستحقهات بالمبلغ الذي يعكس القيمة التي يتوقع أن العقود المبرمة مع العمالء. وبموجب هذا المعيار، يتم إثبات االيرادا
 لمنشأة مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات للعمالء.ا

محل كافة متطلبات إثبات االيرادات الحالية المنصوص عليها في المعايير الدولية الخاصة  سيحل معيار اإليرادات الجديد  
  1معدل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    ، أو بأثر رجعيجعيبالتقارير المالية. يطبق المعيار بالكامل أو بأثر ر

بأثر رجعي   إتباع المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوبالشركة  ويسمح باالتباع المبكر له. تعتزم. 2018يناير 
الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  ،  تقوم الشركة  حاليا  بإجراء تقويم لاثر الناتج عن المعيار 2016كامل. خالل 

 ( وال تتوقع أن يكون التباع المعيار أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة المستقبلية للشركة. 15)
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الترتيبات المشتركة : المحاسبة عن عمليات االستحواذ  11المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم التعديالت على 
 على الحصص 

قوم بالمحاسبة عن  ي المشغل المشترك الذي( من 11تتطلب التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
مشتركة، والتي يشكل فيها نشاط العملية المشتركة عمل ما، وجوب تطبيق مبادئ المعيار االستحواذ على حصة في عملية  

كما توضح التعديالت أنه ال يتم قياس   ( بشأن محاسبة عمليات تجميع األعمال.3الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
ذات العملية المشتركة في حين   الحصة المملوكة سابقا في عملية مشتركة عند االستحواذ على حصة إضافية في

بالسيطرة المشتركة. إضافة إلى ذلك، تم إضافة استثناء في نطاق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم    االحتفاظ
( لتوضيح أن التعديالت ال تنطبق عندما تكون األطراف المشاركة في السيطرة المشتركة، بما في ذلك المنشأة المعدة 11)

 لنفس الجهة المسيطرة النهائية.  م المالية، خاضعة للسيطرة المشتركةللقوائ

تنطبق التعديالت على كل من االستحواذ على الحصة األصلية في عملية مشتركة واالستحواذ على أي حصص إضافية  
 2016يناير  1 على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد مستقبالفي نفس العملية المشتركة، وتسري هذه التعديالت 

 . الشركة ويسمح باالتباع المبكر لها. ال يتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي أثر على  

(: توضيح الطرق المقبولة في  38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )ال
 احتساب االستهالك واالطفاء

(  38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16توضح التعديالت المبادئ المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم )
وذلك بأن االيرادات تعكس شكل المنافع االقتصادية الناتجة عن تشغيل عمل ما )الذي يعتبر األصل جزءا  منه( بدال  من 

األصل. ونتيجة لذلك، ال يمكن استخدام الطريقة المبنية على اإليرادات  المنافع االقتصادية المستهلكة عن طريق استخدام 
في استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وأنه في حاالت محدودة جدا  يمكن فقط استخدامها في إطفاء الموجودات غير  

. ويسمح باالتباع المبكر 2016يناير  1الملموسة. تسري التعديالت مستقبال  على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
لعدم قيامها بإتباع الطريقة المبنية على االيرادات الحتساب  الشركة لها. ال يتوقع بأن يكون لهذه التعديالت أي أثر على 

 استهالك الموجودات غير المتداولة. 

 المستقلة   طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية ( 27رقم ) التعديالت على معيار المحاسبة الدولي
ستتيح هذه التعديالت للمنشآت استخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع 
المشتركة والشركات الزميلة في قوائمها المالية المستقلة. يتعين على المنشآت، التي تقوم بالفعل بتطبيق المعايير الدولية 

قررت التحول إلى طريقة حقوق الملكية في قوائمها المالية المستقلة، تطبيق هذه التعديالت بأثر وية  الخاصة بالتقارير المال
رجعي، وبالنسبة لمطبقي المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية للمرة األولى وقرروا استخدام طريقة حقوق الملكية  

هذه الطريقة من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية الخاصة بالتقارير في قوائمهم المالية المستقلة، فإنه يتعين عليهم تطبيق  
، ويسمح باالتباع المبكر لها. لن  2016يناير  1المالية. تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ة.الموحدة للشرك  يكون لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية 

أو المساهمة  بيع -(28) الدولي رقم ةالمحاسبمعيار و( 10)التقارير المالية رقم ب الخاصلمعيار الدولي التعديالت على ا
 المشترك مشروعه أوالزميلة  وشركته المستثمر بين موجوداتبال

(  28) الدولي رقم ةالمحاسبمعيار و (10)التقارير المالية رقم ب الخاصبين المعيار الدولي  االختالفالتعديالت  تعرض
أو مشروع مشترك. زميلة شركة في  بها المساهمةبيعها أو  تمفي التعامل مع فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي 

،  عمل ماالتي تشكل  ،مساهمة بالموجوداتالالناتجة عن بيع أو  ئرأو الخسا األرباح أنه يتم إثبات كافةتوضح التعديالت 
  هأو مشروعالزميلة ، بين المستثمر وشركته (3) التقارير المالية رقمب الخاصمعيار الدولي ب الوفقا  لما هو محدد بموج

يتم إثباتها ، عمل ماال تشكل التي مساهمة بالموجودات ال عن بيع أو  ناتجةر ئأو خسا أرباحأي فإن ومع ذلك  .مشتركال
 مستقبالأو المشروع المشترك. يجب تطبيق هذه التعديالت  الزميلة  في الشركة  غير المعنيين  المستثمرين    حصص  بقدر  فقط

. ليس من المتوقع لها المبكر ويسمح باالتباع ،2016يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد على ا ويسري مفعولها
 . الشركة على   أثر لهذه التعديالت أيأن يكون 
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 2014-2012دورة التحسينات السنوية لاعوام من 
 : وتشمل. 2016 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية على الفترات التحسينات يسري مفعول هذه

 المتوقفةللبيع والعمليات  المعدة  غير المتداولة موجوداتال (5)التقارير المالية رقم ب الخاص المعيار الدولي 
يوضح هذا التعديل    .المالكينأو توزيعها على    هامن خالل بيع  إما  )أو مجموعات االستبعاد( عموما    الموجودات  استبعاديتم  
للخطة   ا استمرار يعد، بل لالستبعادعتبر خطة جديدة يأخرى لن طريقة إلى االستبعاد هذه  طرق من أحد  االنتقالأن 

يجب تطبيق هذا   .(5)  التقارير المالية رقمب  الخاصتطبيق متطلبات المعيار الدولي    عن   توقف  ال يوجدبالتالي،  و  األصلية.
 التعديل مستقبال .

 ( األدوات المالية: اإلفصاحات7)التقارير المالية رقم ب الخاصالمعيار الدولي 
 الخدماتتقديم عقود   (1)

على    يجب  مالي.أصل  مستمر في    ارتباطشكل  تيمكن أن      رسوم  على   ملتتش  التيتقديم الخدمات    عقود  أنيوضح التعديل  
التقارير المالية ب  الخاصفي المعيار الدولي    إرشادات االرتباط المستمر الواردة  مقابلتقييم طبيعة الرسوم والترتيب    المنشاة
شكل  تالتي  الخدماتتقديم لعقود  إجراء تقويميجب  .من الواجب تقديم االفصاحاتما إذا كان  ديدتحمن أجل ( 7)رقم 

  فترة تبدأ قبل الفترة السنوية التي ال يلزم تقديمها ألي ومع ذلك، فإن اإلفصاحات المطلوبة  مستمر بأثر رجعي. ارتباط
 .ألول مرةالمنشأة التعديالت  تطبق فيها

 المالية المرحلية الموجزةالقوائم    على  (7)التقارير المالية رقم  ب  الخاصقابلية تطبيق التعديالت على المعيار الدولي     (2)
  قدم اإلفصاح المالية المرحلية الموجزة، إال إذا  لقوائمال تنطبق على ا عن المقاصة متطلبات اإلفصاح يوضح التعديل أن

 يجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي. ي التقرير السنوي األخير.للمعلومات الواردة ف جوهريا   تحديثا  

 نيالموظفمزايا  (19)الدولي رقم  ةمعيار المحاسب
تم بها تسجيل  على أساس العملة التي  ويمهسندات الشركات عالية الجودة يتم تقلالسوق  نشاطيوضح هذا التعديل أن 

تلك العملة،  بلسندات الشركات عالية الجودة  نشطةسوق   وفي حالة عدم وجود االلتزام. تم فيهاوليس الدولة التي االلتزام 
 مستقبال .يجب تطبيق هذا التعديل  يجب استخدام معدالت السندات الحكومية.

 التقارير المالية المرحلية  ( إعداد 34)الدولي رقم  ةمعيار المحاسب
 مدرجة باإلشارة إليها أو  المرحلية المالية القوائم في إما  تكون أن يجب المطلوبة المرحلية اإلفصاحات  أن التعديليوضح 

اإلدارة أو تقرير  تقرير)على سبيل المثال في  المرحلي المالي التقرير إدراجها في يتم وأينما المرحلية المالية القوائم بين
 شروط وتوقيتنفس  بللمستخدمين    ةالتقرير المالي المرحلي متاح  الواردة فيخرى  يجب أن تكون المعلومات األ  المخاطر(.

على   أثر أي لهذه التعديالت يكون ليس من المتوقع أن  .بأثر رجعي تالتعديال هيجب تطبيق هذ المالية المرحلية.  قوائمال
 . الشركة 

 مبادرة اإلفصاح  (1)الدولي رقم  ةالتعديالت على معيار المحاسب
المتطلبات  ،أن تغير جوهريا  من  ، بدال  توضح المالية قوائملعرض ا (1)الدولي رقم  ةالتعديالت على معيار المحاسبإن 

 . توضح التعديالت:(1)الدولي رقم  ةالمحاسب معيارالحالية ل
 ( 1)الدولي رقم  ةمعيار المحاسبفي  المنصوص عليها األهمية النسبية متطلبات •
يمكن  المركز المالي قائمةواآلخر الدخل الشامل و قائمة )قوائم( األرباح أو الخسائري ف محددةالبنود ال أن بعض •

 . فصلها
 . المالية  اإليضاحات حول القوائمترتيب عرض بمرونة فيما يتعلق  المنشآتأن يكون لدى   •
باستخدام طريقة حقوق  محاسبتها تم التي يوالمشاريع المشتركة  اآلخر في الشركات الزميلةأن حصة الدخل الشامل  •

 إعادة تصنيفها الحقا   أو ال يتم يتمسوتصنف بين تلك العناصر التي  منفصل، كبند واحدمجمعة الملكية يجب تقديمها 
 . األرباح أو الخسائر إلى

ركز المالي  المقائمة  في    ةاإلضافي  ةفرعيال  اإلجمالياتعرض    المتطلبات المطبقة عندالتعديالت     توضحعالوة على ذلك،  
لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد على اهذه التعديالت  تسري  .  اآلخرالدخل الشامل  و  وقائمة )قوائم( األرباح أو الخسائر

  . الشركةر على أثأي  لهذه التعديالت يكون  . ليس من المتوقع أنويسمح باالتباع المبكر لها، 2016يناير  1

ق - 258



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

45 

 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 

 تتمة - المعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد   -28

(  12رقم )التقارير المالية ب الخاص المعيار الدولي ( و 10رقم )التقارير المالية ب الخاصالمعيار الدولي التعديالت على 
 توحيد القوائم الماليةتطبيق استثناء  –االستثمارية  المنشآت( 28) الدولي رقم  ةومعيار المحاسب

التقارير ب الخاص المعيار الدولي  بموجباالستثمارية  المنشآتتطبيق استثناء  عن نتجتالتي  األمورالتعديالت تعالج 
القوائم    عرضعفاء من  أن اإل(  10)التقارير المالية رقم  ب  الخاص . توضح التعديالت على المعيار الدولي  (10)المالية رقم  

 بقياس االستثمارية المنشأة قيام االستثمارية، عند للمنشأةاألم التي هي شركة تابعة  المنشأةالمالية الموحدة ينطبق على 
 جميع الشركات التابعة لها بالقيمة العادلة. 

يتم فقط توحيد الشركة أنه ( 10)التقارير المالية رقم ب الخاصوضح التعديالت على المعيار الدولي تى ذلك، إل إضافة
إلي المنشأة خدمات الدعم  تقوم بتقديم ولكن  التابعة للمنشأة االستثمارية والتي ال تكون منشأة استثمارية في حد ذاتها

التعديالت على المعيار  تتيح بالقيمة العادلة. نشأة االستثماريةللميتم قياس جميع الشركات التابعة األخرى و .االستثمارية
المطبق من قبل قياس القيمة العادلة أن يحتفظ بللمستثمر، عند تطبيق طريقة حقوق الملكية،  (28)المحاسبي الدولي رقم 

 في الشركات التابعة.بقدر حصته مشترك المشروع الأو الشركة الزميلة 

ويسمح ،  2016يناير    1فترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  يسري مفعولها على الت بأثر رجعي ويجب تطبيق هذه التعديال
 . الشركة  على  أثرأي  لهذه التعديالت يكون . ليس من المتوقع أنبالتطبيق المبكر لها
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درة  اظ على مـق ال في الحـف د إدارة رأس الـم ة عـن ل أـهداف الشـــــرـك دأ تتمـث ا  لمـب ة على االســـــتمرار في العـمل وفـق الشـــــرـك
ــتمرارية، والحفاظ على وجود رأـسـ اال ــبةقياس مراقبة ومال قوي. يتم س وذلك بمقارنة  من قبل اإلدارة كفاية رأس المال نس

دة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات وااللتزامات المحتملة والمبالغ األسـمية للمشـتقات، إن وجدت، باسـتخدام األرصـ 
 المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 

   2015ديسمبر  31   2016ديسمبر  31 

 
إجمالي نسبة 

 س المال %أر
نسبة الشريحة األولى 

 لرأس المال
س أإجمالي نسبة ر

 المال %
نسبة الشريحة 

          األولى لرأس المال
      45.36 51.64 %42.61 %48.70 نسبة كفاية رأس المال
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فيـما يلي بـياـنا  ـبالـحد األدنى ـلدفـعات اإليـجار المســـــتقبلـية بموـجب عقود اإليـجار التشـــــغيلـية غير الـقابـلة لإللـغاء والتي تكون 
 الشركة فيها هي المستأجرة: 

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 

 
)بآالف الرياالت  

   السعودية(
)بآالف الرياالت  

      السعودية( 
 1.900 1.900 خالل سنة 

      1.900 -       أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات 
 1.900 3.800      
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مليون لاير   195:  2015ديسـمبر   31لاير سـعودي )مليون   52الشـركة ملتزمة باسـتثمارات في مشـاريع مشـتركة قدرها 
ســعودي(. لدى الشــركة تســهيالت معتمدة وغير مســتخدمه بشــأن عروض مقدمة وقيد الدراســة من قبل العمالء ودراســات 

 31مليون لاير ســـعودي )  138لتي يمكن أن تتحول إلى تمويل قدره  نافية للجهالة قيد التنفيذ بتاريخ إعداد القوائم المالية وا
ديســمبر  31مليون لاير ســعودي )  39.4أصــدرت الشــركة ضــمانا  قدره   مليون لاير ســعودي(.  460:  2015ديســمبر 
 (.مليون لاير سعودي 39.4: 2015
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 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

46 

 تتمة  -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر 31
 

 أرقام المقارنة  -32

 شى مع عرض الحسابات للسنة الحالية. اأعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتم
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 (.2017 فبراير 26)الموافق  هـ1438 جمادى األولى 29بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة المالية  القوائم تم اعتماد هذه
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شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري (يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "المصدر") هي شركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010234356 وتاريخ 1428/05/27هـ (الموافق 2007/06/13م) وقرار وزير التجارة 
رقم  لالستثمار  العامة  الهيئة  وترخيص  2013/12/24م)  (الموافق  1435/02/21هـ  وتاريخ  ش/201312  2/ع  رقم  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  وترخيص  2007/6/11م)  (الموافق  1428/5/25هـ  وتاريخ  (132/ق)  رقم  والصناعة 
102030115042 وتاريخ 1427/12/19هـ (الموافق 2007/01/09م) وعنوانها المسجل هو ص.ب 28088، شارع المعذر، الرياض، 11437، المملكة العربية السعودية وتم إنتقال المركز الرئيسي للشركة إىل المقر الجديد يف 3485 طريق 

الثمامة، حي الربيع – الرياض 13316 – 8450 ص. ب. 28088 الرياض 11437، المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة كشركة سعودية مساهمة مقفلة برأس مال بلغ ألف مليون (1,000,000,000) ريال سعودي مقسم إىل مائة مليون (100,000,000) سهم عادي نقدي بقيمة إسمية للسهم بلغت عشرة (10) رياالت مدفوعة بالكامل. وفي 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 1432/09/02هـ (الموافق 2011/08/02م)، قرر المساهمون تخفيض رأس المال من ألف مليون (1,000,000,000) ريال سعودي إىل ثمانمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة 
ألف (877,500,000) ريال سعودي وذلك نظرًا لزيادته عن حاجة الشركة وبحيث يتم التخفيض من خالل شراء الشركة إلثني عشرة مليون ومئتين وخمسين ألف (12,250,000) سهم، وإلغائها طبقًا ألحكام نظام الشركات ذات الصلة. وفي اجتماع 
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 1433/06/09هـ (الموافق 2012/04/30م) قررت الجمعية تعديل قرارها السابق بخصوص تخفيض رأس المال من ألف مليون (1,000,000,000) ريال سعودي إىل ثمانمائة وسبعة 
وسبعون مليون وخمسمائة ألف (877,500,000) ريال سعودي ليصبح التخفيض بعد التعديل من ألف مليون (1,000,000,000) ريال سعودي إىل تسعمائة مليون (900,000,000) ريال سعودي نظرًا لزيادته عن حاجة الشركة وبحيث يتم 
التخفيض من خالل شراء عشرة مليون (10,000,000) سهم وإلغائها طبقًا ألحكام نظام الشركات ذات الصلة. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1438/08/19هـ (الموافق 2017/05/16م)، قرر المساهمون زيادة رأس 
مال الشركة من تسعمائة مليون (900,000,000) ريال سعودي إىل تسعمائة وثالثة مليون (903,000,000) ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار ثالثمائة ألف (300,000) سهم وبقيمة قدرها ثالثة ماليين (3,000,000) ريال 
سعودي تسجل لصالح بعض الموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين، كما وافق المساهمون يف اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1439/08/21هـ (الموافق 2018/05/07م) عىل زيادة رأس مال الشركة من تسعمائة وثالثة 
ماليين (903,000,000) ريال سعودي إىل تسعمائة وستة ماليين (906,000,000) ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار ثالثمائة ألف (300,000) سهم وبقيمة قدرها ثالثة ماليين (3,000,000) ريال سعودي تسجل لصالح 

بعض الموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين. 

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي تسعمائة وستة ماليين (906,000,000) ريال سعودي مقسم إىل تسعون مليون وستمائة ألف سهم (90,600,000) بقيمة أسمية قدرها عشرة (10) رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.

تشمل عملية الطرح العام األولي ("الطرح") طرح سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين ألف (27,180,000) سهم عادي (يشار إليها بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم الطرح") بسعر طرح يبلغ ([●]) ريال سعودي للسهم الواحد ("سعر الطرح") بقيمة 
اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها عشرة (10) رياالت سعودية للسهم الواحد، وتمثل أسهم الطرح بمجملها نسبة ثالثون بالمائة (%30) من رأس مال المصدر. 

ويقتصر االكتتاب يف أسهم الطرح عىل شريحتين من المستثمرين (يشار إليهم فيما بعد بـ "المستثمرين") هما:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية (ويشار إليها معًا مجتمعة بـ 
"الفئات المشاركة"، ولمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم رقم (1) "التعريفات والمصطلحات"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين الف (27,180,000) سهم من أسهم 
الطرح تمثل نسبة مائة بالمائة %100 من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد، علمًا بأنه يف حال قيام المكتتبين األفراد (المعرفون بالشريحة "ب" أدناه) باالكتتاب يف األسهم المخصصة لهم يف أسهم 
الطرح، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات ، تخفيض عدد األسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة إىل أربعة وعشرين مليون وأربعمائة واثنين وستين ألف (24,462,000) سهم والتي تمثل نسبة تسعون بالمائة (%90) من إجمالي أسهم الطرح. 

الشريحة (ب): المكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما يف ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما 
يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم يملك حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة، باإلضافة إىل المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ 
"المكتتبين األفراد" وكًال منهم منفردًا بـ "المكتتب الفرد"، ويشار إليهم مع المؤسسات المكتتبة بـ "المكتتبين")، ويعد الغيًا اكتتاب كل شخٍص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال 
تم االكتتاب مرتين سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغيًا ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسيتم تخصيص مليونان وسبعمائة وثمانية عشر ألف (2,718,000) سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين األفراد، أي بما يعادل نسبة عشرة 
بالمائة (%10) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات، تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي 

تم االكتتاب بها من قبل هؤالء المكتتبين.

وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين البائعين والمدرجة أسمائهم يف الصفحات (س و ع) من هذه النشرة (ويشار إليهم مجتمعين بـ "المساهمين البائعين") والذين يمتلكون مجتمعين نسبة مائة بالمائة (%100) من أسهم الشركة قبل 
االكتتاب. وبعد استكمال عملية االكتتاب، سوف يمتلك المساهمون البائعون مجتمعين ما نسبته سبعون بالمائة (%70) من أسهم الشركة. وبالتالي فإنهم سيحتفظون بالحصة المسيطرة يف الشركة. وسيتم توزيع متحصالت االكتتاب بعد خصم 
تكاليف االكتتاب ("صافي المتحصالت") عىل المساهمين البائعين وفقًا لملكية كل منهم يف أسهم الطرح ولن تحصل الشركة عىل أي جزء من متحصالت االكتتاب حسبما ورد وصفه يف القسم رقم (8) "استخدام متحصالت الطرح". علمًا أنه قد تم 
التعهد بتغطية االكتتاب بالكامل من قبل متعهد التغطية (فضًال راجع القسم رقم (13) "التعهد بالتغطية" من هذه النشرة). ويحظر عىل كبار المساهمين الذين تظهر نشرة اإلصدار ملكيتهم يف الشركة التصرف يف أسهمهم لمدة ستة أشهر من 
تاريخ بدء تداول أسهم الشركة يف السوق ("فترة الحظر") كما هو موضح يف الصفحة (م). كما أن المساهمين الكبار يف الشركة والذين يملكون خمسة بالمائة (%5) أو أكثر من أسهم الشركة هم المذكورة أسماؤهم ونسب ملكيتهم يف رأس مال 

الشركة يف الصفحة رقم (ي) 

يبدأ االكتتاب يف يوم 1441/11/11هـ (الموافق 2020/07/02م)، ويستمر لمدة سبعة (4) أيام، شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب لينتهي بنهاية يوم 1441/11/14هـ (الموافق 2020/07/05م) ("فترة االكتتاب")، حيث يمكن تقديم طلبات 
االكتتاب لدى أي من الجهات المستلمة ("الجهات المستلمة") المدرجة يف الصفحة (ز) من هذه النشرة خالل فترة الطرح لألفراد (فضًال راجع قسم "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب" والقسم رقم  (16) "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح 

وشروطه". ويمكن للمكتتبين من المؤسسات المكتتبة االكتتاب يف أسهم الطرح من خالل مدير سجل اكتتاب المؤسسات خالل القيام بعملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم عىل المكتتبين األفراد.

يجب عىل كل مكتتب من المكتتبين األفراد االكتتاب بـ عشرة (10) أسهم كحد أدنى. علما بأن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة (10) أسهم لكل مكتتب، والحد األقصى للتخصيص هو مليون (1,000,000) سهم. وسيتم تخصيص العدد المتبقي من 
أسهم الطرح (إن وجد) وفقًا لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد مئتان وواحد وسبعون ألف وثمان مائة (271,800) مكتتب فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى والبالغ عشرة (10) أسهم لكل مكتتب، 
وفي هذه الحالة سيتم التخصيص وفقًا لما تقترحه الشركة والمستشار المالي. وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إىل المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي 
يف يوم 1441/11/21هـ (الموافق 2020/07/12م) ورد الفائض (إن وجد) يف موعد أقصاه 1441/11/23هـ (الموافق 2020/07/14م) (فضًال راجع القسم الفرعي "تخصيص األسهم ورد الفائض" ضمن القسم رقم  (16) "المعلومات المتعلقة 

باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة).

للشركة فئة واحدة من األسهم العادية، ويعطي كل سهم حاملة الحق يف صوت واحد، ويحق لكل مساهم يف الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ("الجمعية العامة") والتصويت فيها ولن يتمتع أي مساهم بأية حقوق تصويت 
تفضيلية. وستستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة (فضًال راجع القسم رقم (7) "سياسة توزيع األرباح") من هذه النشرة).

لم يسبق تداول أسهم الشركة يف أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب العام، وقد تقدمت الشركة بطلب التسجيل والطرح لدى الهيئة وطلب اإلدراج لدى شركة السوق المالية السعودية ("السوق" 
أو "تداول") وقبول إدراج أسهمها يف السوق، وقد تم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول عىل الموافقات الرسمية الالزمة للقيام بعملية طرح األسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف السوق المالية السعودية 
بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة (فضًال راجع قسم "التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب"). بعد تسجيل األسهم يف القائمة الرسمية، سوف ُيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية 
والمقيمين فيها إقامة نظامية والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول يف أسهم الشركة بعد بدء تداولها يف السوق، وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل وُيشار إليه بـ 
("المستثمر األجنبي المؤهل") التداول يف أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية واألجنبية المؤهلة يف األسهم المدرجة، كما يحق لألفراد المستثمرين األجانب المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج 
المملكة القيام باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول عىل المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول يف اتفاقيات مبادلة (SWAP Agreements) مع األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة (ويشار إليهم فيما بعد بـ "األشخاص المرخص لهم")، 

وبموجب اتفاقيات المبادلة يعتبر األشخاص المرخص لهم هم المالك النظاميين لألسهم.

قدمت الشركة طلب التسجيل والطرح إىل الهيئة وطلب اإلدراج إىل السوق وقد تم الوفاء بالمتطلبات كافة. 

ينطوي االكتتاب يف أسهم الطرح عىل مخاطر وأمور غير مؤكدة. لغرض المناقشة حول بعض العوامل التي ينبغي دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار باالكتتاب يف أسهم الطرح يجب دراسة قسم "إشعار هام" يف الصفحة (أ) والقسم رقم (2) "عوامل 
المخاطرة" من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار يف أسهم الطرح. 

شركة سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010234356 وتاريخ 1428/05/27هـ (الموافق 2007/06/13م) وقرار وزير التجارة والصناعة رقم (132/ق) وتاريخ 
1428/5/25هـ (الموافق 2007/6/11م) وترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2/ع ش/201312 وتاريخ 1435/02/21هـ (الموافق 2013/12/24م) وترخيص الهيئة 

العامة لالستثمار رقم 102030115042 وتاريخ 1427/12/19هـ (الموافق 2007/01/09م).

طرح سبعة وعشرون مليون ومائة وثمانين ألف (27,180,000) سهم عادي يمثل %30 من رأس مال شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري وذلك من خالل االكتتاب العام بسعر طرح 
قدره (●) ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح لألفراد: 4 أيام تبدأ من يوم 1441/11/11هـ (الموافق 2020/07/02م) وتنتهي يف يوم 1441/11/14هـ (الموافق 2020/07/05م).

نشرة إصدار شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

تحتوي نشرة اإلصدار هذه عىل معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها ب "الهيئة") 
وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم عىل الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار 
هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإىل الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن 

محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد عىل أي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ: 1441/04/28هـ (الموافق 2019/12/25م).

المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب
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