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الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

2 

 قائمة المركز المالي األولية 

 كما في 

 )لاير سعودي( 

 إيضاحات

م 2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

م 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة(

الموجودات

1,320,523,6144,269,245,592 861,197,384 4 نقد وما في حكمه 

13,431,882,8478,705,039,4944,143,048,218 5 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 

3,347,761,8272,951,496,245 4,307,908,619 6 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 ---  18,765,430 7 استثمار في شركة زميلة 

 4,413,2463,211,647 3,783,464مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى 

20,655,31518,951,30117,553,870االستخدام، صافي  حق اتموجودومعدات وممتلكات 

6,276,4856,110,239 5,697,528 موجودات غير ملموسة، صافي 

18,649,890,58713,402,965,96711,390,665,811 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

 المطلوبات 
للبنك المركزي السعودي والمؤسسات  أرصدة 

1,417,173,1371,500,394,239 2,002,514,412 8 المالية األخرى 

10,786,066,9376,761,750,7954,770,646,207 9 أدوات دين مصدرة 

 87,517,147 125,572,707 713,105,549 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

13,501,686,8988,304,496,6396,358,557,593 إجمالي المطلوبات 

 حقوق الملكية 

5,000,000,0005,000,000,0005,000,000,000 10 رأس المال 

 32,269,387   88,918,200 138,652,561 أرباح مبقاة

 403,831 9,879,800 9,879,800 احتياطي نظامي 

 ( 565,000) ( 328,672) (328,672) احتياطي آخر 

5,148,203,6895,098,469,3285,032,108,218إجمالي حقوق الملكية

18,649,890,58713,402,965,96711,390,665,811إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

. األولية المختصرة  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 15إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

3 

قائمة الربح أو الخسارة األولية 

 )لاير سعودي( غير مراجعة 

إيضاح

 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 
 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 يونيو 

م 2021م 20212022م 2022

194,543,73088,714,182345,516,248173,615,336دخل العمولة الخاصة 

(54,851,252)(143,482,870)(33,140,772)(90,101,477)مصروف العمولة الخاصة  

104,442,25355,573,410202,033,378118,764,084صافي دخل العموالت الخاصة

المصروفات التشغيلية

(47,279,717)(87,537,313)(24,026,016)(52,521,161)أتعاب تقديم الخدمة

(27,175,608)(42,075,919)(14,395,738)(20,377,391)بالموظفينرواتب ومصروفات متعلقة 

(3,804,791)(3,254,495)(2,138,111)(1,656,162)استهالك وإطفاء 

(11,206,716)(16,689,993)(5,125,754)(10,013,782)مصروفات عمومية وإدارية أخرى  

مخصص إجمالي المصروفات التشغيلية قبل 

(89,466,832)(149,557,720)(45,685,619)(84,568,496)االنخفاض في القيمة

االنخفاض في قيمة )مخصص(/رد مخصص

6و5 االئتمانية  خسائرال  1,298,008(1,406,359)(2,741,297)(662,347)

(90,129,179)  (152,299,017)(47,091,978)(83,270,488) إجمالي المصروفات التشغيلية   

21,171,7658,481,43249,734,36128,634,905 صافي ربح الفترة 

0.040.020.100.06ربحية السهم األساسية والمخفضة 

األولية المختصرة   جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 15إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 قائمة الدخل الشامل األولية 

 غير مراجعة  )لاير سعودي( 

إيضاح
 30المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

 يونيو 

 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 يونيو 

م 2021  م 2022م 2021  م 2022

21,171,7658,481,43249,734,36128,634,905صافي ربح الفترة 

----للفترة   الدخل الشامل اآلخر

21,171,7658,481,43249,734,36128,634,905إجمالي الدخل الشامل للفترة  

. األولية المختصرة  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 15إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية 

م  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 )لاير سعودي( غير مراجعة 

5 

رأس المال

االحتياطي 

اإلجمالياألرباح المبقاة حتياطي اآلخر االالنظامي

 م 2022

88,918,2005,098,469,328( 328,672)5,000,000,0009,879,800الفترةالرصيد في بداية 

 49,734,36149,734,361-- - صافي ربح الفترة

49,734,361 49,734,361---للفترة إجمالي الدخل الشامل 

138,652,5615,148,203,689( 328,672)5,000,000,0009,879,800نهاية الفترة الرصيد في 

 م 2021

1,503,473,313 3,634,482( 565,000)1,500,000,000403,831 الفترةالرصيد في بداية 

 28,634,90528,634,905-- - صافي ربح الفترة

 28,634,90528,634,905-- -إجمالي الدخل الشامل للفترة 

3,500,000,000 ---3,500,000,000 إصدار رأس المال 

32,269,3875,032,108,218( 565,000)5,000,000,000403,831 الرصيد في نهاية الفترة

. األولية المختصرة  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 51إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من   



 إلعادة التمويل العقاريالشركة السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية األولية 

م  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 )لاير سعودي( غير مراجعة 

6 

م 2021م 2022 إيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

49,734,36128,634,905 الفترةصافي ربح 

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من  

 األنشطة التشغيلية:

18,643,985(69,847,015) إطفاء العالوة على ذمم مديني عقود إجارة والمرابحة 

1,715,488 1,872,463 استهالك ممتلكات ومعدات 

2,089,303 1,382,032 ملموسةإطفاء موجودات غير 

26,283 82,299 خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

54,851,252 143,482,870 مصروف عمولة خاصة 

662,347 62,741,297و  5 خسائراالئتمانية الاالنخفاض في قيمة  مخصص

129,448,307106,623,563

والمطلوبات التشغيلية: صافي التغيرات في الموجودات 

 191,986,431  (4,635,793,762)  ، صافيذمم مديني عقود مرابحة

(672,765,001)(984,090,665) ، صافيذمم مديني عقود إجارة 

 (41,776) 629,782 مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 8,421,051 582,238,028 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

(365,775,732)(4,907,568,310)النقد المستخدم في األنشطة التشغيليةصافي 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

(768,359)(4,058,776) شراء ممتلكات ومعدات

(831,689)(803,075) شراء موجودات غير ملموسة 

400,000219,500 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

(1,380,548)(4,461,851)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

 3,500,000,000 - متحصالت من إصدار رأس المال

 93,989,022,2753,978,324,388 متحصالت من إصدار أدوات دين  

(3,635,000,000)1,092,500,000من قروض قصيرة األجل  (متحصالت / )المسدد

 (46,049,253) (523,945,016)8 سداد وديعة البنك المركزي السعودي

 (30,454,124) (104,873,328) عموالت خاصة مدفوعة 

4,452,703,9313,766,821,011 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

3,399,664,731 (459,326,230)صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وما في حكمه

 1,320,523,614869,580,861 نقد وما في حكمه في بداية الفترة 

4861,197,3844,269,245,592 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

167,989,164 262,493,428 الفترة عموالت خاصة مستلمة خالل 

.األولية المختصرة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 15إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 






















