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   م4172مارس  71:   التاريخ
 مجلس اإلدارة:   من
 للمساهمين : الجمعية العمومية السنوية  إلى

 م4132ديسمبر  13 في اكمالقوائم المالية  تقرير استعراض:   الموضوع
 

 

 م.4132ديسمبر  13الفترة المنتهية في  –القوائم المالية 
 

 مي نظرة على االقتصاد العال

ظلت النظرة إلى النشاط االقتصادي العالمي تشير إلى بناًء على التقرير االقتصادي الصادر عن مجموعة سامبا المالية، 
عزز من التوقعات برفع مما ي حافظت على قوتهانمو متباين. فاقتصاديات الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة 

البنك االتحادي  في النمو بقوة مما يرفع من سقف التوقعات بأنمستمر يكي االقتصاد األمر وحيث أن. الفائدةمعدالت 
ولكن ليس قبل الربع الثالث  الفائدةارتفاع  في ظلكمي التيسير مع انتهاء الخالل هذا العام أخيراً أسعار الفائدة  سيرفع من

يناير  كما هي في% 7.1بواقع  متراجعةسنوات سوف تظل  لعشرالخزينة  سندات عائدات، إال أن م4172من عام 

سلبيات المخاوف المتصاعدة من االنكماش في دول االتحاد األوروبي والنشاط المتناقص في الصين  شكلت م. وقد4172

 الطلب. رئيسية على صعيد 

ا في تنوعت االتجاهات في األسواق الناشئة، إال أنها أخذت في التحسن بصفة عامة حيث عمل النمو الثابت في آسيا بم
وعلى   ذلك الصين على تعويض تلك الدول ذات األداء الضعيف مثل روسيا وأوكرانيا وفنزويال والبرازيل واألرجنتين.

 التيسيرأن اليابان قد عادت إلى الركود، األمر الذي يعجل من التوسع في برنامج  إالالرغم من نهوض اقتصاديات آسيا، 
ال يستطيعون والتي مصدر تناميها أن صناّع السياسة ربما المنطقة األوروبية . تقع أكبر المخاوف في الخاص بهاالكمي 

 .الذي ما يزال هشاً كبح جماح االنكماش والركود، وهذا يشكل مخاطر كبرى على التعافي العالمي 

المسبب الرئيسي للتدهور الذي اقترن بالطلب العالمي المخيب لآلمال  للنفط الصخري األمريكي هو المتنامياإلنتاج  كان
إلى دالئل  النفطأسعار هبوط شير ي. ال النفط، قد حل محل المخاوف السابقة للسوق حول انقطاعات إمدادات النفطعلى 

أسعار العربي الخفيف  بينما دوالراً للبرميل 21نطاق في العلى استقرار األسعار، حيث ظلت أسعار خام برنت متأرجحة 

الحالتين إلى  م، ويعزى السبب في كلتا4111لع عام وهي تمثل أدنى األسعار منذ مط دوالراً للبرميل 22في النطاق 

إال أن المملكة العربية السعودية حافظت على  النفط األمريكي قوياً،عوامل مرتبطة بالعرض والطلب. وبينما ظل إنتاج 
السوقية في األسواق  هاتزيادة حصإلى حماية أو  سعياً منها بشكل حادعملت على تخفيض األسعار إنتاجها مرتفعاً ولكنها 

  .دعم األسعارالرئيسية مثل أسواق شرق آسيا بدالً من 

االتجاه المتراخي في أوروبا واليابان، على ساعد النمو القوي وتوقعات ارتفاع العقود اآلجلة األمريكية، على نقيض 
لدوالر األمريكي والذي من غير المرجح أن يتراجع في القريب العاجل. شهدت األسواق المالية العالمية تعزيز قوة ا

مخاوف من  سياسة المختلفة إلى-أشارت التوترات الجيوم عندما 4172تراجعات حادة ألسعار أسهمها في شهر أكتوبر 

بسبب الهروب إلى بر األمان والتي  األسهم انخفضتوبتباطؤ في تفادي المخاطر.  تباطؤ النمو العالمي، األمر الذي عجل
خاصة الشركات ذات العائدات  بالبيعاألخرى أسواق السندات  قامت هبطت بعائدات السندات السيادية الرئيسية بينما

ي اليابان والمنطقة األوروبية وظلت ف التيسير النقديبالمزيد من  اً العالية. بيد أن معظم األسواق شهدت استقراراً مدعوم
 النظرة االقتصادية مستقرة.

على التحديات التي تواجه السياسات المالية في االقتصاديات الناشئة، وفي  ، وضمن تعليق البنك الدولياألثناء وفي هذه

تسارع والطفرة في أسعار م، استقر على رأيه القائل بأن النمو الم4172يناير  إطار توقعاته االقتصادية التي نشرها في

تم  فائض ماليبناء النامية  م قد أتاح لالقتصاديات4111طلع عام نوعية المؤسسات في م الذي طرأ على والتحسنالسلع 

م. وعلى الرغم من أن مستويات الديون قد ظلت 4111-4112استغالله بنجاح لتحفيز النشاط خالل فترة األزمة عام 

 األخيرة، إال أن مستويات المديونيات الخاصة قد ارتفعت على نحو كبير في بعض البلدان النامية.معتدلة خالل السنوات 

-4112 أثناء األزمة في عاميخالل أزمة العجز المالي للدول النامية  الفائض المالييرى البنك الدولي أن استغالل 

ئدة المتدنية في السابق للمحافظة على مواقفها م قد ظل مرتفعاً وذلك ألن االقتصاديات استفادت من أسعار الفا4111
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تشير التقديرات إلى أن المضاِعفات المالية والمالية التوسعية مما قد يثير قضايا خالل الفترة القادمة تتعلق باستدامتها. 
 ألزمة المالية العالمية.قل من الثلث عما كانت عليه قبل اتشكل اآلن أ

 

الدول النامية لم تفق بعد من صدمتها لتستعيد مستويات ما قبل االزمة على المدى أن ذكر البنك الدولي في تقريره 
المتوسط والتي قد تتأثر بفعل القيود في السياسة النقدية والتضخم المرتفع القائم ومواجهة مخاطر االستقرار المالي. وربما 

حاً واألُطر المؤسساتية الموثوق فيها ربما تكون استعادة تلك المستويات ممكنة حيث أن األُطر المصممة تصميماً صحي
 مالي وتعزز من نتائج السياسات.  فائضتساعد على بناء 

تتمكن بالتالي يرى البنك الدولي أن هذه الخطوات ضرورية للحكومات حتى يتسنى لها الحصول على الموارد الالزمة و
من خالل العجز  ضحتيمالي  فائضعند وجود أسهل الدورية، وهذا أمر  يادة إنفاقها خالل فترات اإلنكماشمن ز

النجاح للمزيد من  إن الفائض المالي المسترد يؤمنالمنخفض أو الفائض المرتفع مقروناً بمستوى منخفض من الديون. 
التدفقات تراجع السياسات المالية الفعالة عند الحاجة إليه، مثلما هو الحال عند فترات االنكماش الدورية في النمو ومخاطر 

 بسبب تطبيع السياسات في االقتصاديات المتقدمة التي يمكن أن تعمل على تقييد السياسات المالية. الرأسمالية

 نظرة على االقتصاد السعودي 

م عن مجموعة سامبا المالية إلى أن المملكة العربية السعودية قد 4172يشير التقرير االقتصادي الصادر في يناير 

إلى معتدلة وذلك بسبب هبوط أسعار النفط. ظل النشاط االقتصادي المحلي قوياً مالية  ضغوطوجود  أظهرت دالئل على
اع الخاص بدعم من معقول على الرغم من تأكد ثقة القطاع االقتصادي من هبوط أسعار سوق األسهم. يحظى القط حد

م التي شهدت توسعاً طفيفاً بالمقارنة مع السنة السابقة لها ومن المؤمل أن 4172اإلنفاق العام مثلما هو الحال في ميزانية 

تحافظ الحكومة على نمو اإلنفاق العام رغم انخفاضه بالمقارنة مع السنوات السابقة مع وجود مدخرات كافية تحت 
  تصرفها. 

بالتوازي مع هبوط أسعار النفط، علماً أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد دافعت ط على اللاير السعودي تزايدت الضغو
الدين العام منخفضاً واالحتياطات الدولية  أنبكفاءة عن اللاير إال أن األثر كان طفيفاً بالمقارنة مع الدورات السابقة حيث 

 خالل السنوات القادمة.  التوجهاستمرار هذا  المتوقعمن قوية مع وجود فائض في الحساب الجاري للدولة و

 العامخالل  %01بنسبة  شهد ارتفاعاً على الرغم من أن سوق األسهم، وهو المقياس الحساس لثقة القطاع الخاص، 

محفزاً أساسياً لهبوط سوق األسهم.  وشّكل هبوط أسعار النفط كان عليه في بدايتها،مقارباً لما  أنهى السنة إال أنه ،م4172

على  ويساعد الهوامشمن الضغوط على مما يحد تكاليف المدخالت سقف مراقبة من شأن الدوالر القوي أن يساعد على 

% خالل السنوات 4.2المستهلك كبح ضغوطات التضخم. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يبلغ متوسط تضخم أسعار 

 الثالث القادمة.

يمكن ضبطها على الرغم من بعض الضغوط عليها وذلك عند النظر إلى هذه االسواق ضمن يبدو أن األسواق المالية 

 موجودةال هائلةم، ومرة أخرى يعود الفضل في ذلك إلى األصول األجنبية المالية ال4111إطار هبوط أسعار النفط عام 

نظراً وذلك مالياً تعديالً  يستلزملمدفوعات صلباً، لكنه قد هذا ومع ذلك، يظل وضع ميزان اتحت تصرف تلك األسواق. 
لم تكن مصحوبة بجهود إصالح  في حال ، والتيكثر من المتوقع لسأسعاراأل ة إلى أسعار النفط والهبوطالنظر لضبابية

  مضاعفة فإنها يمكن أن تتسبب في تدفقات ضخمة لرؤوس األموال إلى الخارج.
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 قائمة المركز المالي  –المؤشرات الرئيسية  .3

 07م ومقارنتها مع الوضع للسنة السابقة كما في 4172ديسمبر  07فيما يلي وضع المؤشرات الرئيسية لقائمة المركز المالي كما في 

 م مع إظهار النسب المئوية للتغيير. 4170ديسمبر 

 

 المؤشرات الرئيسية لقائمة المركز المالي مقارنة

 قابل السنة الماضيةالسنة الحالية الفعلية م
  

 
 ديسمبر 13

 م1031

 ديسمبر 13

1034 

 التغييرات

 المبلغ 
 المئويةنسبة ال

% 

 

 التمويالت
 بماليين الرياالت السعودية

 %32 114 19811 193.1 تمويالت اإلجارة

 %06 128 312 211 تمويالت المرابحة

 %14 30 110 86 موصوفة في الذمة

 %18 833 1.122 3.866 إجمالي التمويل

 %.3 (.) (32) (23) ناقص: المخصصات

 3.886 1.182 801 18% 

  

 %.4 00 144 111 االستثمارات

 %11- (11) 26 31 نقدية في الصندوق ولدى البنوك

 %80 11 4. 41 أصول أخرى

 %16 826 662.1 683.3 إجمالي األصول

 

     

 %6. 084 19113 448 تسهيالت إئتمانية

 - - 66. 66. المال المدفوعرأس 

 %2 .1 19638 .1961 حقوق الملكية

 

 إجمالي األصول

م. 4170في ديسمبر  %00م مقابل نمو بنسبة 4172% في ديسمبر 02نمو نسبة مليون لاير ب 812 بمبلغارتفع إجمالي األصول 

 %.2 األصولحيث بلغ العائد على  وارتفاع عائداتهااستمرت محفظة األصول في قوتها وأدائها 

 
 اإلجمالي -محفظة التمويل .4

ديسمبر  07كما في  سنة الماضيةالفي وضع المع  م ومقارنته4172ديسمبر  07كما في فيما يلي وضع إجمالي محفظة التمويل 

 م: 4170
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 إجمالي محفظة التمويل

 السنة الجارية الفعلية مقابل السنة الماضية
 السعودية بماليين الرياالت

 م1034ديسمبر،  13 

أشخاص من ذوي  شركات 

 المالءة العالية

 اإلجمالي أفراد

1034  

 19088 481 181 026 م2611يناير  1 –الرصيد 

 19164 280 234 481 الجديدة التسهيالت االئتمانية

 226.1 620 213 104.3 إجمالي التمويل

 (1.0) (113) (..) (281)  العمالء اتسداد

 1.122 262 811 210 م2611ديسمبر  31 –الرصيد 

 

 م1031ديسمبر،  13 

أشخاص من ذوي  شركات 

 المالءة العالية

 اإلجمالي أفراد

1031  

 192.1 142 212 066 م2613يناير  1 –الرصيد 

 18. 226 333 304 التسهيالت االئتمانية الجديدة

 29212 042 444 04. إجمالي التمويل

 (421) (88) (1.) (314)  العمالءسدادات 

 3.866 664 464 810 م2613ديسمبر  31 –الرصيد 

 
 الفروع -محفظة التمويل .1

ديسمبر  07م ومقارنته مع الوضع في السنة الماضية كما في 4172ديسمبر  07فيما يلي وضع محفظة تمويل الفروع كما في 

 م: 4170
 

 األفرادمحفظة تمويل 

 السنة الماضيةالسنة الجارية الفعلية مقابل 
 ت السعوديةبماليين الرياال

 م1034ديسمبر  13 

 اإلجمالي الدمام جدة الرياض 

1034  

 481 130 112 330 م2611يناير  1 –الرصيد 

 280 36 .. 144 التسهيالت االئتمانية الجديدة

 846 100 211 1.3 إجمالي التمويل

 (113) (23) (31) (.4) العمالءسدادات 

 414 م1034ديسمبر  13 –الرصيد 

 

360 341 

 

262 
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 م1031ديسمبر  13 

أشخاص من ذوي  شركات 

 المالءة العالية

 اإلجمالي أفراد

1031  

 142 161 02 280 م2611يناير  1 –الرصيد 

 226 46 01 160 التسهيالت االئتمانية الجديدة

 042 141 120 3.2 إجمالي التمويل

 (88) (18) (11) (40)  العمالءسدادات 

 481 130 112 330 م2611ديسمبر  31 –الرصيد 

 
 

 محفظة التمويل

 نظرة عامة 

م 4172ديسمبر  07البداية حتى  ذمن التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل الشركة والمستعملة من قبل عمالء الشركةبلغ إجمالي 

حجم السدادات من قبل العمالء ويعكس ، سعودي لاير مليار 4.0بلغ  قائم إجمالي ما هومليار لاير سعودي رغم أن  2.2مبلغاً قدره 

 . وكذلك فإن حجم السدادات المبكرة ينتج عنه إيرادات جيدة ويساعد على زيادة رسوم السداداالئتمانية  جودة المحفظة

 م4170ديسمبر % في 01مقابل  م4172عام  جمالي اإلأساس على % )08- بنسبة نمو سنوي بلغجيداً شهدت محفظة التمويل عاماً 

 م.4170م وحتى تاريخه بالمقارنة مع ديسمبر عام 4172مليون لاير سعودي حتى ديسمبر  721من السنة الماضية بارتفاع بلغ 

 %.01بنسبة  ةالمقدم ةالدفع اللوائح التي تحكمبسبب أقل من التوقعات  ت طلبات قطاع األفرادظل

 يون لاير سعودي.لم 04مخصصات عامة بلغت وجود مع  %2.4المحفظة حوالي  لكاملالمتوسط الموزون المركب  بلغ مردود
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 محفظة االستثمارات  .2

ديسمبر  07السنة الماضية كما في  مع الوضع في م ومقارنتها4172ديسمبر  07فيما يلي محفظة االستثمارات القائمة كما في 

 األرباح المحققة:  وضع م مع4170

 
 محفظة االستثمارات

 السنة الجارية الفعلية مقابل السنة الماضية
 بماليين الرياالت السعودية

 األرباح المحققة م4131ديسمبر  13 م4132ديسمبر  13 
    اسم المطور

 - اكتمل اكتمل الحاكمية

 - اكتمل اكتمل طراز العربية

 - 7.4 اكتمل العربية مسكن

 0.2 1.0 اكتمل فالكوم

 4.0 - اكتمل 7الملقا  -عبد العزيز القاسم

    محفظة جارية

 0.2 78.2 2.7 عقيق –عبد العزيز القاسم 

 1.1 - 2.0 4الملقا  –عبد العزيز القاسم 

 4.1 47.1 7.1 رجانمنازل األ

 - 70.1 41.4 العليا –دار وإعمار 

 1.8 72.7 1.2 كيان السعودية

 - 1.4 2.2 ثراء

 4.1 47.1 42.2 الرحبة –دار وإعمار 

 7.8 2.0 77.1 الباني

 - - 42.2 عرقه –طرازالعربية 

 1.2 - 74.2 إبراهيم فوزان وشركاه

 -  72.8 0الملقا  –عبد العزيز القاسم 

 - - 2.2 4 –كيان السعودية 

 - - 8.2 األولى المشاريع

 - - 2.2 0 –كيان السعودية 

    

 3.5.3 333.4 42.2 

 3.3 - 34.1 مار كابيتالتاست

 377.3 333.4 45.2 

 

 محفظة االستثمارات

 عامة  نظرة
قيمة االستثمارات القائمة في السنة سعودي مليون لاير  777مليون لاير مقابل  711بلغت محفظة االستثمارات القائمة الفعلية 

 م.4172ديسمبر  07كما في سعودي مليون لاير  487معتمدة بلغت  ارتباطاتمع سعودي مليون لاير  88الماضية مرتفعة بمبلغ 

 
موعد  بسبب اقترابتقلبات األسعار جدير بالذكر أن أمالك قامت بتسييل استثمارات كبيرة في نشاطات مشاريع مشتركة لتفادي 

يترتب على أثرها ركود في المبيعات والتي قد  %01دفعة مقدمة قدرها  العمالءرض على تمويل العقاري والتي تفأنظمة ال تطبيق

في سعودي مليون لاير  42.1% ويقترب من 24نتيجة للتسييل المرتفع، فقد ارتفع دخل االستثمارات بنسبة  وانخفاضاً في األسعار.

 م.4170عام سعودي مليون لاير  72.0م بالمقارنة مع مبلغ 4172عام 

 
لاللتزام باألنظمة الجديدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. أما م 4172نوفمبر  1لم ًتسجل استثمارات جديدة في أمالك بعد تاريخ 

 .استبعادهاحين المحفظة الموجودة في سجالتنا لاآلن، فسوف تبقى 
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 التسهيالت االئتمانية .5

م 4170ديسمبر  07م ومقارنته بالوضع في السنة الماضية كما في 4172ديسمبر  07كما في  التسهيالت االئتمانيةفيما يلي وضع 

 مع تغييرات في النسبة المئوية:
 وضع االقتراض

 السنة الجارية الفعلية مقابل السنة الماضية
 السعودية بماليين الرياالت

 م4131ديسمبر  13 م4132ديسمبر  13 
    القائمة على النقدالحدود 

 3.151 .3.25 التسهيالت المعتمدة

 752 221.3 خالل السنة االستخدامات

 424 231  الرصيد المتوفر

 17 21 تغطية المخاطرخطوط 
 - 15 الحدود غير الدوارة

 455 112 الرصيد المتبقي

   غير المباشرة )غير النقدية( الحدود االئتمانية

   التسهيالت المعتمدة

 75 75 الحدود الفرعية

 72 73 الحدود المستقلة

 322 .32 إجمالي التسهيالت المعتمدة

 21 51 الحدود غير النقدية المستخدمة

 .31 .2 الرصيد المتوفر

 217 31. للتحوط المستخدم االسميالمبلغ 

   

 - 12 مصلحة الزكاة والدخل - الضمان البنكي

 
 

 القروض 

 نظرة عامة 

 7.121مقابل  وتسهيالت أخرى )غير نقدية ، سعوديمليون لاير  7.228بقيمة  معتمدة ائتمانخطوط حالياً  أمالك لدى

مليار  7.2بلغت قيمة استغالل الفترة الراهنة العام الماضي.  متاحةكانت  من خطوط التمويل التيسعودي مليون لاير 

 م.4172األعمال التشغيلية المزمعة خالل عام  إنجاز وإتماموتكفي الخطوط المعتمدة لتمكين أمالك من سعودي لاير 

الحصول على / الحالية خطوط تمديد العن طريق  لتلبية احتياجات العملياتعن موارد إضافية  مستمراً سوف يظل البحث 

 .سعودي مليار لاير 7.7، وتجرى مفاوضات حالياً لتعزيز الحدود بأكثر من خطوط جديدة من البنوك

 لعمالء البنوك المميزين. ال تتاح إال بأسعار تنافسيةتسهيالت اإلقراض في أنه تم التفاوض بشأنها بتكمن المزايا الخاصة 

موزعة  سعوديلاير  مليون 871 بقيمة الربح عقود مقايضة أسعار توجد لدى أمالك، قائمة المركز الماليتاريخ  كما في

 .األرباحجيداً بين البنوك وذلك تحوطاً من تقلبات مخاطر معدالت 
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  الملكيةرأس المال المدفوع وحقوق 

 نظرة عامة 

مقابل رأس المال المدفوع  سعوديمليون لاير  702بمبلغ  الملكيةإلى زيادة حقوق  األعواماألرباح المحققة خالل  أدت

مليون  80.4وذلك بعد توزيع أرباح بمبلغ ، مليون لاير 7.102إلى  الملكيةمما رفع حقوق سعودي  مليون لاير 111البالغ 

 .عن األعوام السابقة سعوديلاير 

أي  لتغطية سعوديمليون لاير  04 قدره تكوين مخصص فإنوكذلك بأمالك قوية وخالية تماماً من أي ضعف  الملكية حقوقُتعتبر 

 .من قوة المركز المالي للشركة.  يزيد خسائر ائتمانية غير متوقعة

 الدخلضريبة والزكاة و االحتياطات

 نظرة عامة 

% من الدخل السنوي بعد الزكاة 71تحويل  ، ويتعين عليهاسعودي مليون لاير 22.0حققت أمالك أرباحاً صافية بلغت 

 .في حينه قد تم تحويلهو ،ضريبة الدخل كاحتياطي قانونيو

  مليون لاير سعودي 4.0مبلغ بالسالب قدره )  مليون لاير سعودي مقابل 0.1)كانت معدالت األرباح بالسالب بمبلغ قدره 

 علىمحاسبية الناحية المن لذلك تحوطاً للتدفقات النقدية، فإننا ال نرى تأثيراً  ذلك يعدوبما أن  .4170ديسمبر  07في 

 الشركة.الخاصة بدخل ال قائمة

وقد تم االستئناف م، 4174-4177م و 4171-4111إضافياً للزكاة/ الضريبة لسأعوام  طلباً أثارت مصلحة الزكاة والدخل 

االبتدائية  االعتراضلجنة  على مستوىم 4171-4111وانعقدت جلسات للنظر في ذلك لسأعوام  ،الموضوع ضد هذا

عليا والذي بشأنه ال االعتراضوما زال هناك استئناف أمام لجنة م وصدر قرار ضد أمالك. 4172أبريل  47بتاريخ 

  .سعودي مليون لاير 01.212أصدر البنك السعودي لالستثمار ضماناً بنكياً بقيمة 

 الكلية-النتائج التشغيلية

الوضع مع  م مقارنةً 4172ديسمبر  07عن الفترة المنتهية في  عالميةحساب األرباح والخسائر ألمالك ال مركزفيما يلي 

 م:4170ديسمبر  07كما في 

  



 

. 

 

 

 األرباح والخسائر المقارنحساب 

 السنة الراهنة الفعلية مقابل السنة الماضية

 السعودية بماليين الرياالت

 
 ديسمبر 13

 م1031

 ديسمبر 13

1034 

 

 التغييرات
 النسبة المئوية

 % 

 

 الدخل من التمويل

 الدخل من المرابحة
229. 2091 393 11% 

 %38 3491 12090 194. الدخل من اإلجارة

 %34 190 092 190 الدخل من موصوفة

 %14 40.0 362.0 332.0 من التمويلالدخل 

 %12 490 .249 1893 الدخل من االستثمارات

 %6 - - - األرباح من مبيعات المحفظة

 %16 42.8 364.2 321.1 إجمالي الدخل الكلي

 %11 694 496 093 الرسومدخل القائم على ال

 %14 46.1 323.6 341.6 إجمالي إيرادات التشغيل

 %.. (1491) 3193 1492 التمويلتكاليف 

 %24 3192 14494 12093 صافي إيرادات التشغيل

 
 المصاريف

 %21 (492)9 3494 3693 الرواتب

     واإلدارية  العمومية المصاريف

 %26 (691) 294 291 اإليجارات والمباني

 %143 (194) 291 .69 األتعاب المهنية

 %2 (696) .19 .19 تكنولوجيا المعلومات

 %121 (392) 494 294 أخرى

 %46 (491) 1290 491 واإلدارية العمومية المصاريفإجمالي 

 التسويق والبيع مصاريف

 294 اإلعالنات

298 

191 

191 

294 

394 

190 

192 

693 

(698) 

(692) 

(691) 

-8% 

24% 

11% 

.% 

 تكاليف االستعانة بمصدر خارجي

 تكاليف التقييم

 التأمين

 %16 (698) 898 896 مصاريف البيع والتسويق إجمالي 

 %21- 693 196 191 االستهالك

 %12 (31.6) 62.2 42.0 مصاريفإجمالي ال

 %23 1891 494. 4.93 األرباح قبل المخصصات

 %11- (294) 93. 090 المخصصات

 %11 36.2 66.1 21.2 األرباح بعد المخصصات
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 مراجعة النتائج التشغيلية

  دخل العملياتإجمالي 

م مقابل إيرادات تشغيل 4172ديسمبر  07الفترة المنتهية في  خالل لاير سعوديمليون  717.2ارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 

 %.02أو بنسبة  لاير سعوديمليون  22.0ماضية بارتفاع بلغ خالل الفترة المقارنة من السنة ال لاير سعوديمليون  720.2بلغت 

مليون  1.8 بمقدارمرتفعاً  لاير سعوديمليون  42.1االستثمارات الذي حقق  هو الدخل منإجمالي دخل العمليات  عناصرأبرز  ومن

 عن الدخل من االستثمارات في السنة السابقة.  لاير سعودي

 الدخل من التمويل 

لاير مليون  21 بمبلغم 4170عام  لاير سعوديمليون  771م من 4172عام  سعوديلاير مليون  721إلى  الدخل من التمويلارتفع 

 م.4170م بالمقارنة مع عام 4172% خالل عام 08الذي يعكس ارتفاعاً في محفظة التمويل بنسبة  %02أو  سعودي

 الدخل من االستثمارات 

أسعار الوحدات لتراجع  تحسباً  االستثمارات على نطاق واسع فقد تم تسييل العديد من، بناء على األسباب التي تم التعرض لها سابقاً 
من االستثمارات الفعلي والتي بسببها بلغ الدخل  المقدمةالدفعة على مؤسسة النقد العربي السعودي قيود التي وضعتها البسبب  السكنية
 .لاير سعوديمليون  42.1

 الدخل من الرسوم 

م والتي من بينها بلغت الرسوم المنقولة إلى حساب األرباح 4172عام  لاير سعوديمليون  2.7بلغ الدخل الفعلي من الرسوم 

لاير مليون  1.1م بفارق 4170لعام  لاير سعوديمليون  8.0م بالمقارنة مع 4172خالل عام  لاير سعوديمليون  1.1والخسائر 

 .سعودي

م 4172ة المصاريف خالل الفترة المنتهية في ديسمبر ُيعزى سبب الزيادة في الدخل من الرسوم خالل السنة الماضية إلى زياد

 م.4172خالل العام  بالدخل المؤجل االعترافبالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وأيضاً إلى 

 م. 4172ديسمبر  07مؤجل كما في رسوم  يعتبر بمثابة دخل لاير سعوديمليون  2.2مبلغ  فإنفضالً عما ورد أعاله، 

 يف إجمالي المصار

عن  لاير سعوديمليون  710.2  تكاليف اإلقراض والبيع والمصاريف اإلدارية والمخصصات بلغ إجمالي المصاريف )بما فيها

لاير مليون  04.8م بفارق 4170 المقابلة من عامللفترة  لاير سعوديمليون  11.1م مقابل 4172ديسمبر  07الفترة المنتهية في 

مليون  1.4، تليه الرواتب بواقع لاير سعوديمليون  71.7الذي ارتفع بواقع  عنصر االقتراضوالعنصر األساسي فيها هو  سعودي

 .السنة الماضية عن لاير سعودي

  التمويلتكاليف 

 71.7م بارتفاع بلغ 4170للعام  لاير سعوديمليون  71.4م مقابل 4172للعام  لاير سعوديمليون  02.0 تكاليف التمويلبلغت 

 م. 4170العام  عليه في تعما كانم تقريباً 4172عام  في تتضاعفقد  التسهيالت االئتمانيةأن  حيث، لاير سعوديمليون 

  والعموميةالمصاريف اإلدارية 

% عن الفترة 41أو  لاير سعوديمليون  74.2خالل هذه الفترة وارتفعت بمبلغ  لاير سعوديمليون  21.1بلغت المصاريف اإلدارية 

 .لاير سعوديمليون  21.1اضية التي بلغت المقابلة من السنة الم

%، ويجب النظر 02أقل من نمو دخل التمويل األساسي البالغ هي السنة الماضية  عن% 41الزيادة في المصاريف اإلدارية البالغة 

% عن نفس 02ي ارتفع بنسبة % وإجمالي الدخل من العمليات الذ02إليها أيضاً ضمن إطار األصول اإلجمالية التي ارتفعت بنسبة 

 .الفترة
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 ما يتعلق بالرواتب 

لاير مليون  1.4م خالل السنة الماضية بالرواتب التي ارتفعت بواقع 4172ترتبط غالبية الزيادات في المصاريف اإلدارية عام 

عام ال شهد، حيث الموظفينإلى االستقرار في عدد  بشكل أساسي. وتعزى الزيادة في الرواتب خالل السنة الماضية سعودي
 إجمالية منخفضة بالمقارنة مع الفترات السابقة.  تسرب م حركة 4170/4172

  العموميةالمصاريف 

مليون  2.7 بزيادة لاير سعوديمليون  74.8م إلى 4172ديسمبر  07خالل الفترة المنتهية في  العموميةارتفع إجمالي المصاريف 

 .لاير سعوديمليون  1.2السنة السابقة التي بلغت  المقابلة من لفترةلبالمقارنة مع المصاريف العامة  لاير سعودي

كونها   securitizationعملية تسنيد من المصاريف بسبب عدم تنفيذ  لاير سعوديمليون  4.2م عكس مبلغ 4170تم خالل العام 

 1.2م سوف تبلغ 4170العام  م. ولو لم يتم إجراء هذا العكس، فإن مصاريف4174-4177عام ال فيتسوية ال عملية تسنيد مستحقة

 . لاير سعوديمليون  2.7فقط بدالً عن  لاير سعوديمليون  4.2وسوف تبلغ الزيادة  لاير سعوديمليون 

 لاير سعوديمليون  7.2والرسوم المهنية  لاير سعوديمليون  1.2أن مصاريف اإليجارات والمباني قد ارتفعت بمقدار  غير

خالل الفترة الجارية بالمقارنة مع السنة الماضية، وقد تم إيضاح سبب ذلك في الفقرة   سعوديلايرمليون  0.4والمصاريف األخرى 

 المذكورة أعاله.

 مصاريف البيع 

بالمقارنة مع السنة  لاير سعوديمليون  1.2م بمقدار 4172ديسمبر  07ارتفعت مصاريف التسويق الكلية خالل الفترة المنتهية في 

، فقد ارتفعت مصاريف االستعانة بمصادر لاير سعوديمليون  1.0اريف اإلعالنات انخفاضاً بمقدار الماضية. وبينما شهدت مص

 لاير سعوديمليون  1.7والتأمين  لاير سعوديمليون  1.4وارتفعت تكلفة التقييم بمقدار  لاير سعوديمليون  1.2خارجية بمقدار 

 مع السنة الماضية.م بالمقارنة 4172ديسمبر  07وذلك عن الفترة المنتهية في 

 مصاريف االستهالك 

 ظلت مصاريف االستهالك مثلما هي في السنة الماضية.

 المخصصات 

 1.0على ذلك، ُوضعت مخصصات بمبلغ  التمويلي القائم. وبناءً % من المستوى 7.2المحافظة على المخصصات عند نسبة  تتم

 م. 4172ديسمبر  07خالل الفترة المنتهية في  لاير سعوديمليون 

 صافي األرباح 

على إيرادات السنة السابقة البالغة  م4172ديسمبر  07خالل الفترة المنتهية في  لاير سعوديمليون  22.0ارتفعت أرباح أمالك إلى 

 %.44أو  لاير سعوديمليون  72.1بقيمة  لاير سعوديمليون  14.1

 22.0 البالغةالسنة السابقة إلى الزيادة في إجمالي أرباح التشغيل  عن لاير سعوديمليون  72.1يعزى التحسن في الربحية البالغة 

 74.2 بمبلغ والمصاريف اإلدارية لاير سعوديمليون  71.7التي بلغت  التمويلتكلفة الزيادة في  بعد خصم لاير سعوديمليون 

 .لاير سعوديمليون  4.1ت والمخصصا لاير سعوديمليون 

االستثمارات. وباستبعاد الدخل من  من دخلمن المقارنة الكما أن أرباح السنة الجارية ُتعتبر أفضل من العام السابق في حال استبعدنا 
 2.1بزيادة قدرها  لاير سعوديمليون  22.2مقابل  لاير سعوديمليون  84.2بلغ ، فإن صافي أرباح السنة الجارية ياالستثمارات

 .لاير سعوديمليون 

الجيد من  والدخل في محفظة التمويل التي تدر أرباحاً عالية توفر األصول فيتمثلت العوامل المساهمة في زيادة صافي األرباح 
 واألصول عالية الجودة وترشيد النفقات. الرسوم



 

12 

 

 

 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان

المكافآت والبدالت والمزايا والمصاريف األخرى المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ولجنة فيما يلي تفاصيل 
 :م4172المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنة المالية 

 
 لجنة المراجعة مجلس اإلدارة

الترشيحات 

 والمكافآت
 اللجنة التنفيذية

 219666 169466 169466 09666. بدل الحضور الممنوح

 149811 19418 09234 039481 بدالت التذاكر، والسكن، والبدالت األخرى

 - - 1269666 193649666 المكافآت

 119811 149618 1309434 191019481 اإلجمالي
 


