
 

 

  الشركة السعودية لتمويل المساكن 

  سعودية مقفلة ( مساهمة ) شركة 

   

  القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات 

  4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  



 

 

 الشركة السعودية لتمويل المساكن 

 سعودية مقفلة (مساهمة ) شركة 

 
 القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

 4132ديسمبر  13سنة المنتهية في لل

 

 صفحة فهرس

  

 1 تقرير مراجعي الحسابات

  

 2 يالمركز المالقائمة 

  

 3  الدخلقائمة 

  

 4 قائمة التدفقات النقدية

  

 5 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

  

 22 – 6 إيضاحات حول القوائم المالية

 





2 
 

 
 

 الشركة السعودية لتمويل المساكن 

 سعودية مقفلة (مساهمة ) شركة 

 
 ة المركز الماليقائم

 4132ديسمبر  13كما في 

 )باللاير السعودم(
 

 4131  4132  اتإيضاح 
      الموجودات

      متداولةالموجودات ال
 6922792336    421472312    3 نقد وأرصدة لدى البنو 
 11221112716    31224322134    4 الجزء المتداول –استثمارات لويلة األجل 

 2229112973    4121182212     مدينة مستحقة لعقود التقجير التمويلي إيرادات 
 926192126    3124112231    5 وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما  
 223512971    428222178    6 الجزء المتداول  –أتعاب إبرام عقود مؤجلة 

 2922315    4742112     ممتلكات متاحة للبيع
 5423192516    1823222411    9 ة لمالكي الممتلكاتدفعات مقدم

 9472436    322472121    1 مستحق من جيات ذات عالقة
 33924612276    42328432128     ةمجموع الموجودات المتداول

      

      موجودات غير متداولة
 3211121492212    1212828222414    4 صافي ،استثمارات لويلة األجل
 2921732426    1422232112    6 أتعاب إبرام عقود مؤجلة 

 621972613    128712241   7 ، صافيممتلكات ومعدات
 3221521212321    1223322112417     مجموع الموجودات غير المتداولة

 3255225112619    1227122132272     مجموع الموجودات

      

      المساهمينالمطلوبات وحقوق 
      مطلوبات متداولة
 11721112411    32227112288    11و  1 الجزء المتداول -ورق ت تسييالت تمويل

   421172513    421732142     دائنون
 3921192551    3328222721     دفعات مقدمة من عمالء

 2442919    -  1 مستحق إلى جيات ذات عالقة 
 1521762143    1321222183    11 أخرىمصاريف مستحقة ومللوبات 
 922152179    822882444    12 مخص  الزكاة وضريبة الدخل

 11425242111    43124722113     مجموع المطلوبات المتداولة
 
 متداولةالمطلوبات غير ال

     

 2233421412141    4214127822232     11و  1 تورق تسييالت تمويل 
 221952266    121222131    13 نياية الخدمة مخص  تعويضات

 2233921232414    4214221112114     مجموع المطلوبات غير المتداولة
 2252125492532    4221723342831     مجموع المطلوبات 

 
 المساهمينحقوق 

     

 11121112111    11121112111    1 رأس المال
 2429912391    1221322213    14 احتيالي نظامي
 1922962165    4122442172    14 احتيالي عام
 11127722147    47321212117     أرباح مبقاة 

 1213121412115    3231221112221     المساهمينمجموع حقوق 
 3255225112619    1227122132272     المساهمينمجموع المطلوبات وحقوق 

 
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية شكل جزءا  إن اإليضاحات المرفقة ت
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 الشركة السعودية لتمويل المساكن 

 سعودية مقفلة (مساهمة ) شركة 

 
 الدخلقائمة 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودم(

 
 2113  4132  اتإيضاح 

      اإليرادات

 21127522461    41327842121     تقجير تمويليإيرادات 

 -  822222722    11و  1 رسوم خدمات، صافي

        يخصم:

 ( 6221742112)   ( 7222722221)   11و  1 أعباء تمويل تورق

 13729512341    32222232312    ¤  التأجير التمويليصافي إيرادات 

      يضاف :

 123172111    228412111     إيرادات للبات تمويل وتقييم 

 14121492341    37322122812     لي اإليرادات التشغيليةإجما

 ( 3321252662)   ( 1723212148)   15 مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 1727152191)   ( 4328132141)   16 مصاريف بيع وتسويق

 7521162619    33422122778     صافي اإليرادات التشغيلية

  432777    372132     إيرادات أخرى

 7521512616    33422242182     الربح  صافي

     19 ربحية السهم :

 117/1  212/3   صافي اإليرادات التشغيلية   

 117/1  212/3   الربح صافي   

 
 
 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  
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 الشركة السعودية لتمويل المساكن 

 سعودية مقفلة ( مساهمة ) شركة

 
 قائمة التدفقات النقدية

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودم(

 
  4132  2113 

     نشطة التشغيليةاأل
 7521512616    33422242182    صافي الربح للسنة 

     :علىتعديالت 
 121362741    321422171    إستيالكات

 ( 432777 )  ¤ ( 372132)   لكات ومعداتمكاسب من استبعاد ممت
 1122413    8822112    تعويضات نياية الخدمة 

 1192212    421122821    مخص  خسائر عقود التقجير 
     

     التشغيلية : وباتلطالمو الموجوداتالتغيرات في 
 ( 1211726922962)   ( 38123172118)   استثمارات لويلة األجل

 ( 121932161)   321832417    المدينة المستحقة لعقود التقجير التمويلي اإليرادات
 ( 225752913)   ( 221722242)   المصاريف المدفوعة مقدما  والموجودات األخرى

 ( 1121442361)   ( 223212821)   أتعاب إبرام العقود المؤجلة
 126142937    -  الممتلكات المتاحة للبيع

 ( 3921722195)   3224212112    دمة لمالكي الممتلكاتالدفعات المق
 426212571    ( 8442218)   المستحق من/إلى جيات ذات عالقة، صافي

 221442511    ( 421112377)   الدائنون
 2422372154    ( 4221232132)   الدفعات المقدمة من العمالء

 ( 321592113)   3222212121    المصاريف المستحقة والمللوبات األخرى

 ( 1211725522144)   ( 1422812132)   العملياتالنقد المستخدم في 
 ( 129562357)   ( 424882821)   زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 ( 1262315)   ( 3422114)   تعويضات نياية خدمة مدفوعة

 ( 1212124342911)   ( 1228312113)   التشغيلية األنشطةصافي النقد المستخدم في 
     

     األنشطة االستثمارية
 ( 423112276)   ( 122312111)   شراء ممتلكات ومعدات

 432777    372132    المتحصل من إستبعاد ممتلكات ومعدات

 ( 423362279)   ( 122132222)   االستثمارية األنشطةصافي النقد المستخدم في 
     

     األنشطة التمويلية
 1213721732424    11224212344    تورق  حصل من تسييالت تمويلالمت

 ( 6521462295)   ( 12122312227)   المسدد من تسييالت تمويل تورق 

 1219421492147    4121282222    التمويلية األنشطة منصافي النقد 

     
 4122962134    ( 2222712411)   صافي التغير في النقد واألرصدة لدى البنوك 

 1721212212    2724872112    يناير 1،  األرصدة لدى البنو النقد و

 6922792336    421472312    ديسمبر  13النقد واألرصدة لدى البنوك ، 

 

 
 
 
 
 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  
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 الشركة السعودية لتمويل المساكن 

 سعودية مقفلة (مة مساه) شركة 

 
 المساهمينحقوق  التغيرات في قائمة

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )باللاير السعودم(

 
 

 المجموع       أرباح مبقاة  احتياطي عام احتياطي نظامي رأس المال       إيضاحات 

 74121452137   11121262729   929612113   1522562317   11121112111     2113يناير  1الرصيد كما في 

 7521512616   7521512616   - - -   صافي الربح للسنة 

 - (1721312124 ) 725152162   725152162   -  14 اتالمحول إلى اإلحتيالي

 ( 527542591 ) ( 527542591 ) - - -  12 الزكاة وضريبة الدخل

 1213121412115  11127722147   1922962165   2429912391   11121112111     2113ديسمبر  31الرصيد كما في 

 33422242182   33422242182        صافي الربح للسنة 

 - ( 4422812241)  3324222431   3324222431   -  14 المحول إلى االحتياليات

 ( 723122237)  ( 723122237)  - - -  12 الزكاة وضريبة الدخل

 3231221112221 47321212117   4122442172   1221322213   11121112111     2114ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ال يتجزأ من هذه القوائم المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  
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 ( سعودية مقفلةمساهمة شركة ) 
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 اتالتكوين والنشاط - 3

، المملكة العربية في الرياضمسجلة  مقفلةدية سعومساهمة هي شركة  ( " الشركة " ) السعودية لتمويل المساكن الشركة إن

تعمل الشركة  .(  2111 يناير 1الموافق ) هـ1421 ذو الحجة 22 بتاريخ 1111241734بالسجل التجارم رقم السعودية 

 16هـ )الموافق 1431رجب  23بتاريخ  -11112131192425لإلستثمار رقم  موجب الرخصة الصادرة عن الييئة العامةب

 .(2117يوليو 

 
 لاير 11مليون سيم بقيمة  211 ىإل ةمقسم لاير سعودم مليار 2إن رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به بالكامل والبال  

  .سعودم لكل سيم 

 
 علرىهري  2113و  2114 ديسرمبر 31لشرركة كمرا فري ل المردفو و المسرتدعي وحصصيم في رأس مرال مساهمي الشركةإن 

 النحو التالي : 

 رأس المال  األسهم عدد  االسم 
 

  ( ) باللاير السعودي    

  14121112111  1421112111  البن  العربي الولني 

  34121112111  3421112111  شركة دار األركان للتلوير العقارم 

  7421112111  724112111   للتجارة شركة مملكة التقسيل 

  2221112111  222112111  يوسف بن عبد هللا الشالش 

  2121112111  221112111  لارق محمد الجار هللا 

  2121112111  221112111  هذلول بن صالح اليذلول 

  2121112111  221112111                        مؤسسة التمويل الدولية  

  2121112111  221112111  الشالش  عبد اللليف بن عبد هللا 

  1421112111  124112111  شركة إنماء المدائن  

  3221112111  322112111  شركة دعائم الخلي  

  1121112111  11121112111  

 
 

في المملكة العربية السعودية ، وتمويل  السكنية تتمثل نشالات الشركة الرئيسية في تمويل شراء المنازل واألراضي والشقق

ريع التجارية في مجال التلوير العقارم وتمويل إنشاء المشا العقارات التي يتم تلويرها من قبل جميع الشركات العاملة

 .والمشاريع الصناعية

 



 الشركة السعودية لتمويل المساكن 

 ( سعودية مقفلةمساهمة شركة ) 

 
 ) تتمة ( حول القوائم المالية إيضاحات

  4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -4

الصرادرة عرن الييئرة  المتعرارف علييرا فري المملكرة العربيرة السرعودية ةالمحاسربلمعرايير  القوائم المالية المرفقة وفقرا   إعدادلقد تم 

 : النحو اآلتي علىالسياسات المحاسبية اليامة المتبعة من قبل الشركة هي  إن .نيين السعودية للمحاسبين القانو

 

 العرف المحاسبي

  .افتراض استمرارية النشال وكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي توفقا  لمبدأ ال تعد القوائم المالية
 

 استخدام التقديرات

 علىللمبراد  المحاسربية المتعرارف علييرا يتللرب اسرتخدام التقرديرات واالفتراضرات التري قرد ترؤثراد القوائم المالية وفقرا  إن إعد

مبال  اإليررادات  ىوالمللوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ، إضافة إلالموجودات  وإيضاحاتمبال  الموجودات والمللوبات 

أفضل المعلومات واألحردا  الحاليرة  هذه التقديرات مبنية علىغم من أن وبالر . المعروضةالمصرح عنيا للسنة والمصروفات 

 .يائية قد تختلف عن هذه التقديرات اإلدارة إال أن النتائ  الفعلية الن ىالمتوفرة لد

 

 استثمارات طويلة األجل

تمرويلي  كترقجير يرالترقجهرذا ويرتم تصرنيف  .التمرويلي التقجيرقبض من عمالء عقود  أوراققيمة  لويلة االجل اتاالستثمار تمثل

 . المستقجر إلىجميع مخالر ومنافع الملكية  ر وبشكل جوهرمجيتقعندما تنقل شرول ال

 

 التأجيرعقود مخصص خسائر 

 ةمحررددمخصصررات تسررجيل ضرررورة أسرراس شرريرم وذلرر  لتقيرريم  علررى المتعثرررة عقررود التررقجير المدينررة بمراجعررةتقرروم الشررركة 

توقيرت التردفقات و مبلر فري تقردير  رأم اإلدارة مللروب، فران  على وجره الخصرو  . الدخلقائمة  ضمن لالنخفاض في القيمة

عردة ب متعلقة أساس افتراضات على هذه التقديرات هي ضروريةإن  .المللوبة  اتالنقدية المستقبلية عند تحديد درجة المخصص

مسرتقبلية يرؤدم إلرى تغيررات قرد فعلية ممرا ويمكن ان تختلف النتائ  ال عدم التيقندرجات متفاوتة من الحكم  علىعوامل تنلوم 

 . في هذه المخصصات

 

 الممتلكات المتاحة للبيع

 . هرذه الممتلكرات فري المسرتقبل القريرب بيرع هري اإلدارة نيرة إنو لرديونا سرتيفاءالالمقتنراة الممتلكات  الممتلكات المتاحة لبيع تمثل

 . القابلة للتحقق أييما أقلة كلفة أو صافي القيمالممتلكات المتاحة للبيع بسعر التظير 
 

 

 اإليراداتتحقيق 

 تمثررل .سرتحقاقاال لريقرة بحير  يرتم تحقيرق اإليرررادات علرى أسراس التمرويلي بلريقررة العائرد الفعلري اإليجرارعقرود  إيرراديحتسرب 

قبض الناتجة عن عملية ال أوراقمن رصيد  تنزيلياويتم  اإليجارغير المكتسبة من عقود  اإليرادات الغير محققة المالية اإليرادات

 . لمتبقيةا اإليجاراتوالتي تمثل رصيد  التقجير
 

 جيرقفي بعض حاالت الت تحمل الشركة .العائد الفعلي  على مدى عقد اإليجار باستخدام لريقةالتقجيرم  التمويل ليتم تسجيل دخ

 . بيا كديرادات عند استالميا يعترفغير قابلة لالسترداد التي  أوليةرسوم 

 

 .بيا ويتم تسجيليا بصافي المصروفات المتعلقة ، عند تقديم الخدمةالتناسبيالخدمات على أساس الوقت  رسوماستحقاق  يتم

 



 الشركة السعودية لتمويل المساكن 

 ( سعودية مقفلةمساهمة شركة ) 

 
 ) تتمة ( حول القوائم المالية إيضاحات

  4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 ) تتمة ( ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 4

 الممتلكات والمعدات

 ، راديرةإييانة مصراريفا والصر اإلصرالحتعتبرر مصراريف  .المتراكمرة  اإلستيالكاتتظير الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل 

حياتيرا العمليرة المقردرة  أسراس علرىعلييرا  اإلسرتيالكاتويجررم احتسراب  . ما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسماليةأ

 أوأساس الحيراة العمليرة المقردرة ليرذه التحسرينات  علىالمقجور  علىالتحسينات  إلفاءويتم  .وذل  باستعمال لريقة القسل الثابت

   : الرئيسية ليذه األصول هي للبنود الحياة العملية المقدرة إن .أوالينتيي  أييما اإليجارمن مدة عقد  المتبقي

  السنوات 

  31 تحسينات علي المقجور 

  2 سيارات

   31 – 2 ومفروشات ومعدات مكتبية أثا 

   2 – 1 أجيزة حاسب آلي وبرام 
 

 برام عقود مؤجلةإ أتعاب

ن معرامالت أببرمرت مرن خرالل عر ألحرد المسراهمينق مرن العمروالت المدفوعرة جزء غير الملفرالالمؤجلة  العقود إبرام أتعابتمثل 

 .د اإليجاروعق مدةباستخدام لريقة القسل الثابت على  األتعاب. يتم إلفاء هذه قنواته
 

 نهاية الخدمة تعويضات

أسراس الفتررة التري أمضراها  علرىلمتللبات نظرام العمرل السرعودم  يتم االستدرا  لتعويضات نياية الخدمة في القوائم المالية وفقا  

 . الموظف في خدمة الشركة

 

 الزكاة وضريبة الدخل 

 حقرروق الملكيررة حسرراب علررىتحمررل الزكرراة  .مررات مصررلحة الزكرراة والرردخل فرري المملكررة العربيررة السررعودية يعلة لتكتخضررع الشررر

يررتم االسررتدرا  للزكرراة  . األجانررب للمسرراهمين حقرروق الملكيررة حسرراب علررىمسرراهمين السررعوديين بينمررا تحمررل ضررريبة الرردخل لل

 علرىريبة يتم احتسراب مخصر  الزكراة وفقرا للوعراء الزكروم ، ويرتم احتسراب مخصر  الضر .االستحقاق  لمبدأوالضريبة وفقا 

نيائي حي  يتم حينئذ يجرم تسجيل اية فروقات بين المخص  والربل النيائي عند اعتماد الربل ال . المعدل الربحصافي  أساس

 .اقفال المخص  

 
 

 طويلة األجلقيمة الموجودات نخفاض في اإل

يتم مراجعة الموجودات للتقكد من عدم وجود خسرائر انخفراض بالقيمرة عنرد وجرود أحردا  أو تغيررات فري الظرروف تشرير إلرى أن 

سائر ، إن وجدت ، بمقدار الزيرادة فري القيمرة الدفتريرة يقيد مبل  هذه الخ .القيمة الدفترية ليذه الموجودات من الممكن عدم تحقيقيا 

هرذا ولغررض  . علرىأساس صافي سعر البيرع أو القيمرة المسرتخدمة  أييمرا أ علىللموجودات عن القيمة الممكن تحقيقيا والتي تقيم 

 .ل مستقل تقييم هذا االنخفاض ، يتم تجميع الموجودات حسب أقل مستوى يمكن عنده تحديد التدفقات النقدية بشك
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 ) تتمة ( ملخص ألهم السياسات المحاسبية -4

 مخصصات مقابل التزامات

يتم تكوين مخص  عند وجود التزام قانوني أو محتمل على الشركة نات  عرن أحردا  سرابقة مرن المحتمرل أن تحرد  وأن تكراليف 

 بشكل دقيق . سداد هذه االلتزامات التي تنشق عنيا منفعة اقتصادية هي محتملة ويمكن قياسيا

 
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها 

يم للتقكد من وجود أم دليل موضوعي على انخفاض قيمة أم أصل مالي أو مجموعة إجراء تقييتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي ، 

ة للموجرودات اض فري القيمرة فري قائمرة الردخل. بالنسربمن الموجودات المالية . وفي حالة مثل هذا الدليل ، يتم إثبات خسارة االنخف

كلفة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمرة الحاليرة للتردفقات النقديرة المسرتقبلية المخصرومة المالية المثبتة بال

 على أساس معدل العائد السائد في السوق حاليا  ألصل مالي مماثل.

 
 

 نبيةتحويل العمالت األج

ويرتم تحويرل الموجرودات  . المعاملرة إجرراءالتحويل السائدة عند  بقسعاراللاير السعودم  إلى األجنبيةيتم تحويل المعامالت بالعملة 

 المكاسررب إن . ذلرر  الترراريخكمررا فرري ترراريخ قائمررة المركررز المررالي باألسررعار السررائدة فرري  األجنبيررةبررالعمالت  النقديررة والمللوبررات

 الدخل .ضمن قائمة  إدراجيايتم  األجنبيةتحويل العمالت  أوة عن التسديدات والخسائر الناتج

 

 البنوك  لدى رصدةاألوالنقد  - 1

 السعودي باللاير 
 4132  2113 

 232511    412211   النقد في الصندوق 
 6922932136    421112212   الجارية البنو حسابات 
   421472312    6922792336 

 
 ، صافيت طويلة األجلستثماراإلا - 2

 بما يلي :  ديسمبر 31في عقود التقجير التمويلي كما في  اتيتلخ  صافي االستثمار 

 السعودي باللاير  
  4132  2113 

     :الحد األدنى لدفعات التقجير
 5234121992654    2222121172182    عقود التقجير العاملة

 1121392272    2222422747    عقود التقجير غير العاملة
 5235123142746    2271422332143    طويلة األجلإجمالي اإلستثمارات 

 ( 1277323742752 )  ( 4232222122211)   إيرادات تمويل غير محققة 
 3236427172774    1222121472111    قبل المخصص طويلة األجلاالستثمارات 

 ( 129612976 )  ( 121222718)   مخص  خسائر عقود التقجير : ينزل
 3236321572171    1222223112282    استثمارات لويلة األجل

 ( 11221112716 )  ( 31224322134)   الجزء المتداول : ينزل
 3211121492212    1212828222414    الجزء غير  المتداول
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 ( تتمة ) صافي ،طويلة األجلاالستثمارات   -2

يمثرل  .داخل المملكرة العربيرة السرعودية  تتقجير العقارا عقود من الناتجة حاليا  هي عبارة عن إيراداتكة إيرادات الشر معظمإن 

الخاصة بالممتلكرات سندات الملكية إن  .من عمالء أفراد مبال  مستحقة بالمتعلقة بعقود التقجير التمويلي و المستحقة إجمالي المبال 

للشررول المبينرة فري  لر  التري ترم تحويرل ملكيتيرا إلرى البنر  العربري الرولني )مسراهم( وفقرا  الشركة، فيمرا عردا تبدسم األساسية هي 

أما بالنسبة للممتلكات التي بقيت ملكيتيرا باسرم شرركة المملكرة للتقسريل  ،( 11إيضاح  ) تورق تمويل لتسييالت اتفاقيات التسييالت

 )شري ( بصفته وصي وفقا لعقد الوصاية.

 

 

 31كمرا فري قبرل المخصر   لويرل األجرل، إيررادات تمويرل غيرر محققرة، االسرتثمارات دنرى لردفعات الترقجيرالحد األإن استحقاق 

 ديسمبر هي كما يلي:

  4132 2113 

 الحد األدنى   
  لدفعات التأجير

 إيرادات تمويل
  غير محققة 

 االستثمارات 
  طويلة األجل

لويلة االستثمارات 
 األجل

 لاير ســعودم  لاير ســعودي  ســعوديلاير   لاير ســعودي  السنة

 31421332832    31121242121    ( 44722212282 )  23227122722    خالل سنة واحدة
 38322122233    38224422782    ( 43222122831 )  23127342712    السنة الثانية
 38821182141    41222122227    ( 41121322323 )  21221312111    السنة الثالثة

 41221822217    43421742212    ( 31222422871 )  18128882231    السنة الرابعة
 4221222182117    4272221242182    ( 3213228342722 )  2217327722321    السنة الخامسة وما بعد

    2271422332143  ( 4232222122211 )    1222121472111    1212228382882 
 
 
 
 
 
بعرد خصرم إيررادات التمويرل غيرر المحققرة ومخصر  الخسرائر لعقرود  المسرتحقة مبرال  عقرود الترقجير التمرويلي اتوفيما يلري توزيعر  

 التقجير : 

 
 عقود تقجير   

 عاملة، صافي 

 عقود تقجير غير  
 عاملة، صافي 

مخص  خسائر  
 عقود التقجير 

 االستثمارات  
  لويلة االجل

 لاير ســعودم  لاير ســعودم  لاير ســعودم  لاير ســعودم  

 1222223112282  (121222718)  1121342413  1224221322124  : 4132ديسمبر  13كما في 

 3236321572171  (129612976)  1126342141  3235322152746  : 2113ديسمبر  31كما في 
  

 لي :مخص  خسائر عقود التقجير هي كما ي علىإن الحركة       

 السعودي باللاير 
 4132  2113 

 7432514  327212782   يناير  1الرصيد ، 
 1192212  421122821    ( 15للسنة ) إيضاح  المحمل
 129612976  121222718   ديسمبر  31، الرصيد 
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 ىخراألموجودات الو مدفوعة مقدما  المصاريف ال -2

 بالرياالت السعودية  

  4132  2113 

 327462161  223222847    ملالبات تقمين
 224712237  121282848    ضريبة مدفوعة مقدما  

 121112356  321312122    ملالبات قانونية
 5632461  2122823    إيجار مدفو  مقدما  

 3642232  1712731    مصاريف صيانة برام  مدفوعة مقدما  

 1792711  1232322    دفعات مقدمة وذمم موظفين

 1162113  1442422    أخرى

    3321242422  129612161 
 ( 121512942 )  ( 323232724)   مخص  ديون مشكو  في تحصيليا : ينزل

    3124112231  926192126 
 

 أتعاب إبرام عقود مؤجلة -2

 بالرياالت السعودية  
  4132  2113 

 2724452224  1222122312    أتعاب إبرام عقود مؤجلة
 ( 223512971 )  ( 428222178)   ينزل: الجزء المتداول
 2921732426  1422232112    الجزء غير المتداول

 

عرن معرامالت  (مسراهمإلى البنر  العربري الرولني ) الجزء غير الملفق من العموالت المدفوعةإبرام العقود المؤجلة  أتعابتمثل 

 ذه األتعاب باستخدام لريقة القسل الثابت على مدة عقود اإليجار .أبرمت من خالل قنواته . يتم إلفاء ه

 دفعات مقدمة لمالكي الممتلكات -7

للشرركة السررعودية  ةممتلكررات لعقرود اإلجررارشرراء غرررض ل ،الممتلكرات مررالكيدسرم بصررادرة يمثرل هررذا الرصريد شرريكات مصردقة 

الشرركة السرعودية لتمويرل  لرىإ كو  ملكية هرذه الممتلكراتصتحويل  لم تزل اجراءاتوالتي  لتمويل المساكن ) عقود معتمدة (، 

 .قيد التنفيذ المساكن
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 معامالت مع جهات ذات عالقةال -1

    مررع  تتشررابه األعبرراءوشرررول هررذه الفررواتير  إن .التاليررة معررامالت مررع الجيررات ذات العالقررة  برردجراءالسررنة خررالل  قامررت الشررركة

 : نين والدائنين التجاريين العاديين المدي شرول

 العالقة  مـــــاالس

 شري   البن  العربي الولني
 شري   للتجارةشركة مملكة التقسيل 

 شري   دار األركان للتلوير العقارمشركة 
 شركة شقيقة  شركة اعمار البيادر للتلوير والتجارة
 شركة شقيقة  شركة مدارات للتلوير والتكنولوجيا

 شركة شقيقة  ة افواف لالستثمارشرك
 

 :، هي كما يلي  والمبال  المتعلقة بياخالل السنة  إن المعامالت الجوهرية

 السعودي اللايرب 
 4132  2113 

 2245429212541  4227122712431   (  11قرض تم الحصول عليه من مساهم ) إيضاح 
 6221742112  7222722221   (11)إيضاح  أعباء تمويل تورق

   822222722   (11خدمات ، صافي )إيضاح  رسوم
 1224112912  823182132   (  6أتعاب إبرام عقود مؤجلة ) إيضاح 

 221422372  322712212   ( 21إيجار محمل من شركة شقيقة ) إيضاح 
 

 
 مما يلي : ديسمبر 31ذات عالقة كما في  جيات من مستحقيتكون ال

 
 السعودي باللاير 
 4132  2113 

 512111  322472121   البن  العربي الولني
 6772436  - شركة مملكة التقسيل للتجارة

   322472121  9472436 
 

  
 مما يلي : ديسمبر 31ذات عالقة كما في  جيات إلى المستحقيتكون          

 
 السعودي باللاير 
 4132  2113 

 1662331  - شركة أفواف لإلستثمار
 472196  - ر األركان للتلوير العقارمشركة دا

 292153  - شركة اعمار البيادر للتلوير والتجارة
 12451  - شركة مدارات للتلوير والتكنولوجيا

 -  2442919 
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 ، صافي معداتالممتلكات وال -1

 

 تحسينات

  سيارات  على المقجور

 أثا  ومفروشات

  ومعدات مكتبية

 أجيزة حاسب

 المجمو   تحت التنفيذأعمال  آلي وبرام 

 سعودماللاير بال  سعودماللاير بال سعودماللاير بال  سعودماللاير بال  سعودماللاير بال  سعودماللاير بال 

           الكلفة

 2324312411  127432671 1124172156  524392511  4762151  421342123 2114يناير  1

 122312111  427222488 2222172  222717  282111  322111 إضافات

 -  ( 212111)  212111  -  -  - تحويالت

 (212121)  - -  -  (212121)  - إستبعادات

 4221132413  222172818 3421122311  222142411  2872113  223282141 2114ديسمبر  31

           

           ات المتراكمةاالستهالك

 1625512911  - 1129292654  327412311  2622974  126122122 2114يناير  1

 321422171  - 2122122  1712831  842113  2442442 المحمل للسنة 

 (212121)  - -  -  (212121)  - إستبعادات

 3721472233  - 3323222111  221442413  1172342  421122427 2114ديسمبر  31

           

           القيمة الدفترية الصافية

 128712241  222172818 1712344  323212127  3812272  423322772 2114ديسمبر  31

 621972613  127432671 6712412  124172263  2332259  225222111 2113ديسمبر  31
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 تسهيالت تمويل تورق -8

 السعودي باللاير 

 4132  2113 

 2245429212541   4227122712431   تسييالت تمويل تورق
 (11721112411)  ( 32227112288)  الجزء المتداول  ينزل :

 2233421412141   4214127822232   الجزء غير المتداول

 

إن هرذه التسرييالت . لويلرة األجرل لغرض تمويرل إسرتثمارات(  مساهمتمثل تسييالت تمويل تورق من البن  العربي الولني ) 

لويلرة  اتقل صكو  ملكية بعض العقرارات وكرذل  التنرازل عرن عقرود والمتحصرل مرن اسرتثمارألمر ، مع نمضمونة بسندات 

٪ إلرى 2يتراوح برين  سنومربح سايبور باإلضافة إلى هامش ل وفقا  تمويل وهذه التسييالت تحمل تكاليف  . لصالح البن  األجل

عشرة أقسال نصف سنوية  متساوية  تبدأ من عرام  سيتم إعادة دفع عشرين في المئة من هذه التسييالت من ثمانية إلى .٪ 225

 كما هو مبين أدناه: التسييالت استحقاقعند بحي  يكون تاريخ استحقاق القسل األخير  2115

 تاريخ اإلستحقاق التسييالتمبل   قائمالرصيد ال الجزء المتداول متداولالغير الجزء 

 2119يناير  24921112111   7121992563   121122756   7921942619  

 2115 يوليو 25121112111   5122212915   5122212915   -

 2116مارس  31121112111   14122142112   227672713   14522442197  
 2116ديسمبر  51121112111   27122612741   729752431   21124662511  
 2119سبتمبر  51121112111   35129512963   2121192311   33129412395  
 2119ديسمبر  65121112111   56226712113   2722962411   53324222413  

 2111ديسمبر  21121112111   17924242111   721922391   11925512931  

 2117ابريل  51121112111   47726422376   2521112111   49426422376  

 2117ابريل  15121112111   14526492267   626212466   13721262113  
 2121يناير  61121112111   13426242473   - 13426242473  

  2232329742514   15429132677   2249125912213   3217921112111  
 

 تم جدولة دفعات السداد لتسييالت تمويل التورق كما يلي  :

 السعودي باللاير 

 2113  4132 السنة

2114 -  11721112411 
2115   2124412712  34421112411 
2116   21822722141  96421112411 
2119   3213322122318  1221121162164 
2111   38722422311  2427112414 
2117   22224182222  - 
2121   31222422281  - 

   4227122712431  2245429212541 
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 تسهيالت تمويل تورق )تتمة( – 31

على التوالي، قرر أعضاء مجلس اإلدارة وفقا  ألحكام  2114يوليو  9و 2114مارس  29في  المنعقدين يميماعجتخالل إ

من النظام األساسي للشركات، عقد اتفاقية بيع أصول مع البن  العربي الولني لبيع استثمارات لويلة األجل بقيمة  24المادة 

صفقة لتسديد تسييالت مساوية للقيمة الدفترية لإلستثمارات  12414تمثلة في مليون لاير سعودم م 91625دفترية بمبل  

على  2114يوليو  21و  2114مايو  22، 2114مارس  29لويلة األجل. حي  تتكون من ثالثة صفقات تم تنفيذها في 

ديسمبر  31والقائم كما في مليون لاير سعودم منيا المستخدم  634التوالي. تم منح مبل  مسار من التسييالت للشركة بمبل  

لبن  العربي االستثمارات المباعة إلى ابالحقوق وااللتزامات التعاقدية للشركة المتعلقة  تم تحويل، . بناء  على ذل 2114

 31االتفاقيات المعنية. كما في  عقدفي تاريخ  المتعلقةوتم استبعاد االستثمارات ، االتفاقيات المعنية عقدالولني من تاريخ 

 سم الشركة حتى اآلن. مازالت بدالتي والى البن   الممتلكاتسندات الملكية لبعض  تم عملية نقل ،2114سمبر دي

وقامررت كجررزء مررن اتفاقيررة بيررع األصررول وقرررارات مجلررس اإلدارة، وقررع البنرر  العربرري الررولني اتفاقيررة الخرردمات مررع الشررركة  

مليون لاير  1129خالل العام  المحملةبلغت رسوم الخدمات مارات المباعة. االستثبلتقديم الخدمات اإلدارية فيما يتعلق  بتعيينيم

 التي تعتبر القيمة السوقية المتعلقة بمبل  الخدمات المقدمة..سعودم مليون لاير 123المصاريف المتعلقة والتي بلغتسعودم مع 
 

 

  األخرىالمصاريف المستحقة والمطلوبات  - 33

 السعودي باللاير  

  4132  2113 

 321752737  3827732222    أعباء تمويل تورق مستحقة

 426192653  222322431    مصاريف متعلقة بالموظفين

 524332163  224112221    إلتزامات صيانة على عقود التقجير التمويلي ) أ (

 122112511  2212221    أتعاب وسالة مستحقة

 2112111  4312111    أتعاب قانونية واستشارات مستحقة

 -  212243    ضريبة استقلا  مستحقة 
 6492919  2232281    أخرى

    1321222183  1521762143 

 

مخص  لملالبات صيانة منازل وشرقق ترم تمويليرا عرن لريرق عقرود  التقجير التمويلي) أ ( تمثل التزامات صيانة على عقود  

 . 2111 لغايةلصفقات ممولة  التقجير التمويلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لسعودية لتمويل المساكن الشركة ا

 ( سعودية مقفلةمساهمة شركة ) 

 
 ) تتمة ( حول القوائم المالية إيضاحات

  4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

16 
 

 الزكاة وضريبة الدخل مخصص   - 34

خضع لربعض التعرديالت بموجرب توالتي ديسمبر  31في المنتيية المكونة للوعاء الزكوم للشركة للسنة  الجوهريةالعناصر  نإ 

 :  مما يليتكون ت الدخلضريبة نظمة مصلحة الزكاة وأ

 السعودي باللاير 
 4132  2113 

 11121112111    11121112111   رأس المال
 7621272311    33224822411   صافي الربح المعدل للسنة 

 121712212    3123212317   مخصصات
 2245429212541    4227122712431   تسييالت تمويل تورق 

 2321112112    2421212412   احتيالي نظامي
 ( 3236427172774)   ( 1222223112282)  استثمارات لويلة االجل

 ( 1526292114)   ( 3724722231)  ات و معدات ، صافيممتلك
 11121262729    31128842128   أرباح مبقاة

 123112213    422822712   اضافات أخرى إلى الوعاء الزكوم
 ( 1522172643)   ( 7227112112)  خصومات أخرى من الوعاء الزكوم

  (122312177 )    3927192727 

 2727552164    - % 97همين السعوديين بواقع وعاء الزكاة للمسا

 127122397    424772314   % من صافي الربح المعدل للسنة225مخص  الزكاة بواقع 
 

 
 المعدل . الربحالزكاة على أساس صافي  تم إحتسابالمعدل ،  الوعاء الزكوم أقل من صافي الربح بما أن

 

 بالرياالت السعودية 

 2113  4132 ضريبة الدخل

 2123342155    4224342438   جزء من صافي الربح  المعدل للمساهمين غير السعوديين
حصة غير السعوديين من المخصصات المستخدمة والمضافة سابقا  إلى الدخل 

 ( 1232212)   ( 722322)  الخاضع للضريبة

   4223172172    2122112753 

 421422171    221472232   ضريبة الدخل للسنة

 إن حركة مخص  الزكاة وضريبة الدخل هي كما يلي :

 بالرياالت السعودية 
 4132  2113 

 427132152  724122187   الرصيد ، بداية السنة 
 527542591  723122237   المخص  للسنة 

 (121152366)  ( 422832418)  تعديل ضريبة الدخل 
 (129562357)  ( 424882821)  المدفو  خالل السنة 
 922152179  822882444   الرصيد ، نياية السنة 

 

 .2113 ولغاية 2111للسنوات من  ةوالضريبي ةيا الزكويتقدمت الشركة إقرار

 

 



 لسعودية لتمويل المساكن الشركة ا

 ( سعودية مقفلةمساهمة شركة ) 

 
 ) تتمة ( حول القوائم المالية إيضاحات

  4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

19 
 

 )تتمة(مخصص الزكاة وضريبة الدخل  -34

مبل  إضافي  ملالبة بزكاة إضافية بمبل   2111ولغاية  2111النيائية للسنوات من  اتاستلمت الشركة الربول ،2114خالل 

األولية .  الزكوية والضريبيةاالعتراض  لجنةل الربل هذاضد  إستئنافا   قدمت شركةال لاير سعودم ، لكن 4526312911بل  

الوعاء الزكوم خصم االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي من بإلى عدم السماح  نتيجة األساسفي  فيذا اإللتزام كان

 .للشركة

 2115في عام  بعد ذل  حي  قدمت الشركة، الزكوية والضريبية األوليةاالعتراض  ن قبل لجنةم ستئنافتم رفض اإل 

إلى سعودم لاير  4526312911 بمبل  ممول بنكي غير ضمان  تم تقديم. وللمصلحة العليا ستئنافاإلآخر إلى لجنة إستئنافا  

دفعت الشركة  .بالربول الزكوية ليذه األعوامفيما يتعلق  العليا ستئنافللجنة اإل لإلستئناف اإلعتياديةمتللبات لل المصلحة وفقا  

 .2115في عام  الضريبيةلاير سعودم للفروق  1912595مبل   أيضا  

 

وفقررا للررربل المعررد للشررركة ورأم مستشررارها المسررتقل الخررا  بالضررريبة والزكرراة ، فتعتقررد إدارة الشررركة أنرره ال يلررزم تسررجيل 
وضرريبة الردخل وضرريبة اإلسرتقلا  فري  لزكراةا مرنالكرافي  المخص  أنه تم تسجيلركة شركاء الشيعتقد  .مخص  إضافي

 القوائم المالية للسنة الحالية والسنوات السابقة. 
 

 تعويضات نهاية الخدمةمخصص  -31

 السعودي باللاير 
 4132  2113 

 124172191  423722422   الرصيد ، بداية السنة 
 1122413  8822112   المخص  للسنة 

 (1262315)  ( 3422114)  المدفو  خالل السنة 

 221952266  121222131   الرصيد ، نياية السنة 
 

 

 

 

 

 

 النظاميالعام و اإلحتياطي -32

مع متللبات نظام الشرركات فري المملكرة العربيرة السرعودية والنظرام األساسري للشرركة ، تقروم الشرركة بتكروين احتيرالي  شيا  اتم

هرذا االحتيرالي غيرر قابرل  إن.  بالمئة من رأس المرال 51بل  هذا االحتيالي يالصافي حتى  الربحمئة من بال 11نظامي بنسبة 

 للتوزيع كقنصبة أرباح.
 

بح ر% مرن الر11كوين إحتيرالي عرام بنسربة مساهمون على ت(، وافق ال 2112يونيو  17هـ ) الموافق 1433رجب  2بتاريخ 

 % من رأس المال.31 الصافي السنوم حتى يبل  هذا اإلحتيالي

 

 

 

 

 



 لسعودية لتمويل المساكن الشركة ا

 ( سعودية مقفلةمساهمة شركة ) 

 
 ) تتمة ( حول القوائم المالية إيضاحات

  4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

11 
 

 

 

 اإلدارية العمومية و مصاريفال  -32

 باللاير السعودي 
 4132  2113 

 2325312354    4222322227   خرىرواتب ومزايا الموظفين األ
 322322992    422172418   ( 1إيجار ) إيضاح 

 1192212    421122821   ( 4مخص  خسائر عقود تقجير ) إيضاح 
 1592545    327122731   نية ومينيةاتعاب قانو
 121362741    321422171   استيالكات 

 1412411    1232237   صيانة
 4772239    7822381   سفر 

 4362311    2222288   اتصاالت
 3172672    2422117   مصاريف متعلقة بالتوظيف

 1152595    3212243   ملبوعات و قرلاسية 
 42911    122812   ضريبة استقلا 

 6212994    321122221   أخرى
   1723212148    3321252662 

 

 والتسويقبيع المصاريف  -32

 باللاير السعودي 
 4132  2113 

 121772391    3128112814   مصاريف تقمين
 326112192    221372243   عمولة المبيعات 
 223112994    428812122   مصاريف تقسيس

 324642111    421432211   اب تقييم أتع
 124512117    321212332   مصاريف تسويق 

 1112165    3222412   اخرى 
   4328132141    1727152191 

 

 السهم يةربح  -37

وصرررافي  األعمرررالمرررن  ربحالررر صرررافي بتقسررريم وصرررافي الرررربح األعمررالمرررن   ربحالررر صرررافي السررريم مرررن يرررةربحتررم احتسررراب 

   سررريم  مليرررون 11والبالغرررة  2114ديسرررمبر  31المنتييرررة فررري المررررجح لعررردد األسررريم للسرررنة المتوسرررل  ىعلرررللسرررنة  الرررربح

 .مليون سيم ( 11 : 2113) 

 
 

 قطاعيةالمعلومات ال -31

. جرارةنية والشرقق مرن خرالل عقرود تمويرل إفي تمويل شرراء المنرازل واألراضري السركقلا  تشغيلي واحد ك حاليا   تدار الشركة

 يا في المملكة العربية السعودية .اتشالتمارس الشركة ن

 

 

 



 لسعودية لتمويل المساكن الشركة ا

 ( سعودية مقفلةمساهمة شركة ) 

 
 ) تتمة ( حول القوائم المالية إيضاحات

  4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

17 
 

 

 العادلة لألدوات المالية ةالقيم -38

بشررول تبرادل  اف لردييا معرفرة ورغبرة فري ذلر القيمة العادلة هي المبل  الذم يتم مقابله تبادل أصل أو تسوية التزام برين ألرر

لعقرود  مسرتحقة مدينرة وإيررادات لويلرة األجرل اسرتثماراتو صردة البنرو روأالمالية للشرركة النقرد  الموجوداتتتضمن  .عادلة 

ذات  اتمرن جير سرتحق، ودفعات مقدمرة لمرالكي الممتلكرات والم أخرىوموجودات  ومصاريف مدفوعة مقدما  التقجير التمويلي 

مقدمرة  اتإلى جيات ذات عالقة ودفع والمستحق وضريبة الدخل مخص  الزكاةدائنون وال وتتضمن المللوبات المالية عالقة

ن القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة ال تختلف بشكل جروهرم عرن قيمتيرا إ . تلمة ومصاريف مستحقة ومللوبات أخرىمس

 .الدفترية 

 

 إدارة المخاطر -41

 

 مخاطر االئتمان 

 .خرر الوفراء بالتزاماتره والرذم يرؤدم إلرى خسرارة ماليرة لللررف اآل مرن ألداة ماليرة تمثل مخالر االئتمان عدم مقدرة لرف مرا

قامت الشركة بوضع إجراءات إلدارة مخالر االئتمان والتي تتضرمن تقيريم المرالءة االئتمانيرة للمسرتقجرين ، الموافقرة المعتمردة 

  .ضمانات مثل ص  ملكية الموجودات المؤجرة علىللقرض ، تحديد حدود االئتمان ، الحصول 

 

أو لردييم  الجغرافيرة شرالات عمرل مشرابية أو فري نفرس المنلقرةمخالر االئتمان عند قيام عدد مرن األلرراف األخررى بن تتركز

  يةاالقتصراد الظرروف قدرتيم في مقابلة التزاماتيم التعاقدية معرضرة للترقثر برالتغير فري مما يجعلنفس المواصفات االقتصادية 

تلرورات التري ترؤثر لأداء الشرركة لحساسرية  شرير تركرزات مخرالر االئتمران إلرى ت . بشكل متشرابه ة وظروف أخرىيوالسياس

 .قلا  معين أو منلقة معينة  على
 

تقوم الشركة بددارة مخالر االئتمان التي تتعرض ليا من خالل محاولرة تنويرع نشرالات الترقجير للتقكرد مرن عردم وجرود تركيرز 

 .غير الزم لمخالر االئتمان مع أفراد أو مجموعات من العمالء في مواقع أو أنشلة معينة 

 

من خالل احتفاظ الشركة بصركو   لويلة االجل اتلر االئتمان الناتجة عن إجمالي المبال  المتعلقة باالستثماريتم تخفيض مخا

 .المؤجرة الموجوداتملكية 
 

 . 4راجع إيضاح لويلة االجل  اتاالستثمار مكونات تفاصيلل

 

 

 

 

 

 



 لسعودية لتمويل المساكن الشركة ا

 ( سعودية مقفلةمساهمة شركة ) 

 
 ) تتمة ( حول القوائم المالية إيضاحات

  4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

21 
 

 ( تتمة )إدارة المخاطر  -41

 .في محفظة عقود التقجير التمويلي انية كقداة إلدارة نوعية مخالر االئتمانتتبع الشركة سياسة محددة لتصنيف التسييالت االئتم

آخرذة بعرين االعتبرار عوامرل  التراريخ اإلئتمرانيمعليرات موضروعية و  علرىتقوم الشركة بتقييم وتصرنيف عمالئيرا األفرراد بنراء  

 .الشركة بمتابعة تصنيف العمالء بشكل منتظم  تقوم .االئتماني للعميل واألداء المالي له والضمانات ونوعية اإلدارة  كالوضع

 إن الجدول أدناه يوضح الحد األقصى للتعرض لمخالر االئتمان لعناصر قائمة المركز المالي :

 باللاير السعودي    

 الحد األقصىإجمالي   
4132  

 الحد األقصىإجمالي 
2113 

 6924232136    421472312    أرصدة البنو 

 3236321572171    1222223112282    ة االجلاستثمارات لويل

 5423192516    1823222411    دفعات مقدمة لمالكي الممتلكات
 9472436    322472121    مستحق من جيات ذات عالقة

    1228722782411    3241529172796 
 

 

 مخاطر أسعار العموالت 

مخرالر أسرعار  تنشرق .ادات المستقبلية نتيجة للتقلبات في أسرعار العمروالت إن مخالر أسعار العموالت هو عدم التقكد من اإلير

العموالت عندما يكون هنا  عدم توافق فري الموجرودات والمللوبرات الخاضرعة لتعرديل معردالت العمروالت ضرمن فتررة زمنيرة 

تررقثر التقلبررات فرري أسررعار إن أكثررر البنررود عرضررة لمخررالر أسررعار العمرروالت هرري األنشررلة المتعلقررة بالتررقجير حيرر   .محررددة 

 . الدخل قائمة على ، إن وجدت، العموالت 
 

وتنشرق الفجروة االيجابيرة عنردما تزيرد الموجرودات  .ه لمخالر العموالت يعلإن الفجوة في أسعار العموالت هي مقياس متعارف 

ن تنشق الفجروة السرلبية عنردما تزيرد في حي .الخاضعة لمخالر أسعار العموالت عن المللوبات المثيلة ليا في فترة زمنية معينة 

 .المللوبات عن الموجودات الخاضعة لمخالر أسعار العموالت خالل فترة زمنية معينة 

 باللاير السعودي  
  4132  2113 

 621362121  223822222    نقلة إضافية 25 -الزيادة / النق   بمعدل + / 
 

 

 

 مخاطر السيولة 

تحرد  مخرالر السريولة عنرد وجرود قرد  .تلبيرة متللبرات التمويرل الخاصرة بيرا  علرى الشرركةرة تمثل مخرالر السريولة عردم مقرد

 .اضلراب في السوق أو انخفاض مستوى االئتمان مما يؤدم إلى شح مفاجئ في بعض مصادر التمويل 

 

المركرز المرالي حترى تراريخ  أسراس الفتررة المتبقيرة بتراريخ قائمرة علرىتقوم اإلدارة بمراقبة استحقاقات الموجودات والمللوبات 

 .للتقكد من توفر السيولة الكافية لدى الشركة  التعاقدم االستحقاق

 

 



 لسعودية لتمويل المساكن الشركة ا

 ( سعودية مقفلةمساهمة شركة ) 

 
 ) تتمة ( حول القوائم المالية إيضاحات

  4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

21 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر  -41

يوضرح الجردول أدنراه تحليرل  الدفع تعاقديا  علرى األسراس الحرالي . تستحقن جميع المللوبات باستثناء تعويضات نياية الخدمة إ

 ة المتوقعة الستردادها أو تسويتيا .الموجودات والمللوبات وفقا  للفتر

 

 باللاير السعودي  
 2113 شير 12أكثر من  شير 12أقل من   4132 شهر  34أكثر من  شهر  34أقل من  

 6922792336 - 6922792336  421472312 - 421472312 البنو  لدى رصدة األالنقد و

 3236321572171 3211121492212 11221112716  1222223112282 1212828222414 31224322134 لويلة األجلاالستثمارات 

اإليرادات المدينة المستحقة لعقود 

 2229112973 - 2229112973  4121182212 - 4121182212 التقجير التمويلي 

المصرررررررررراريف المدفوعررررررررررة مقرررررررررردما  

 926192126  -  926192126  3124112231 - 3124112231 والموجودات األخرى 

 2724452224 2921732426 223512971  1222122312 1422232112 428222178 رام العقود المؤجلةأتعاب إب

 2922315 - 2922315  4742112 - 4742112 الممتلكات المتاحة للبيع

 5423192516 - 5423192516  1823222411 - 1823222411 الدفعات المقدمة لمالكي العقارات

 9472436 -  947،436  322472121 - 322472121 المستحق من جيات ذات عالقة

 3254529172114 3221122412911 33924612276  1222222472822 1221422122217 42328432128 مجموع الموجودات
 

 باللاير السعودي  المطلوبات
 2113 شير 12أكثر من  شير 12أقل من   4132 شهر  34أكثر من  شهر  34أقل من  

 2245429212541 2233421412141 11721112411  4227122712431 4214127822232 32227112288 تورق تسييالت تمويل 

 421172513 - 421172513  421732142 - 421732142 الدائنون 

 3921192551 - 3921192551  3328222721 - 3328222721 الدفعات مقدمة المستلمة من العمالء 

 2442919 - 2442919  - - - المستحق إلى جيات ذات عالقة 

المصررررراريف المسرررررتحقة والمللوبرررررات 

 1321222183 - 1321222183 األخرى

 

1521762143 - 1521762143 

 922152179 - 922152179  822882444 - 822882444 مخص  الزكاة وضريبة الدخل

 221952266 221952266 -  121222131 121222131 - مخص  تعويضات نياية الخدمة

 2252125492532 2233921232414 11425242111  4221723342831 4214221112114 21122942111 مجموع المطلوبات

 1212421612492 19122192274 15227442191  3234722322121 3217227272722 2322272411 الصافي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لسعودية لتمويل المساكن الشركة ا

 ( سعودية مقفلةمساهمة شركة ) 

 
 ) تتمة ( حول القوائم المالية إيضاحات

  4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

22 
 

 إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية - 43

 ر التشغيلي هي كما يلي:الحد األدنى لدفعات اإليجا

 باللاير السعودي 
 4132  2113 

 224412515  328212212   قل من سنةأ
 423122415  322112111   سنة إلى خمس سنوات

 629422711  122212212   المجمو 
 

سررجلة الم التشررغيلي دفعررات اإليجراربلغرت مكاتررب . لل كديجرار تردفعيا الشررركةإيجرارات مسررتحقة  اإليجرار التشررغيلي دفعرراتتمثرل 

 (.لاير سعودم  322322992: 2113) لاير سعودم 224392237كمصروف خالل السنة 

 

 اإللتزامات والمطلوبات المحتملة - 44

 فري مرن قبرل الشرركة  ةصرادر بخلابات ضمان قائمرةالمتعلقة مللوبات محتملة لدى الشركة كان ، 2114ديسمبر  31في كما  

المتعلقررة بررالربول  الزكرراة والرردخل مصررلحةلصررالح  تررم إصرردارها سررعودم لاير 4526312911 بمبلرر  سررياق أعماليررا اإلعتيررادم

 (. 12إيضاح راجع سنوات السابقة )بال المتعلقةالزكوية والضريبة 

أن تواجه الشركة خالل ممارستيا نشاليا االعتيادم بعض الدعاوى القضائية والملالبات األخرى المتعلقة بلبيعة هرذا النشرال وال يتوقرع 

 .ينت  من الدعاوى القائمة أم ملالبات ذات أهمية جوهرية كما في تاريخ القوائم المالية

 

 أرقام المقارنة  - 41

 .تتفق مع العرض للسنة الحاليةل 2113إعادة تبويب بعض أرقام  جرى ،ينلبق ماحيث        

 

 

 القوائم المالية علىالموافقة  - 42

 .2115مارس  15 بتاريخ اإلدارةبل مجلس هذه القوائم المالية من ق علىتمت الموافقة 

 


