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يسر مجلس إدارة شركة دار التمليك أن يقدم لكم التقرير السنوي الخامس للشركة مع القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة
المنتهية في  10ديسمبر 1106م.

0.1

مقدمة

شركة دار التمليك شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها بموجب القرار الوزاري رقم  055و تاريخ  5جمادى األولى 0419
هـ (الموافق  00مايو  1118م) .الشركة مملوكة بالكامل لمساهمين سعوديين.
كما تم الترخيص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة نشاط التمويل العقاري في  1104/10/10م.
و تمارس نشاط شراء و بيع و إنشاء و تملك العقارات و األراضي و استثمارها بالبيع نقدا و بالتقسيط و التأجير لمصلحة الشركة
فيما عدا مدينتي مكة المكرمة و المدينة المنورة ،باإلضافة الى إدارة برامج التمويل للغير مثل برنامج مساكن الخاص بالمؤسسة
العامة للتقاعد.

6.1

قطاعات العمل

تعتبر دار التمليك الشركة الرائدة في مجال التمويل العقاري وذلك من خالل توفير منتجات تمويل عقاري متعددة لتالئم إحتياجات
كافة شرائح السوق و أيضا عبر عقد إتفاقيات شراكة مع أبرز مؤسسات القطاع الحكومي و الخاص .تقدم شركة دار التمليك
حلول تمويل عقارية متعددة تحت صيغتي المرابحة و اإلجارة.

0.1

اإلستراتجية

أكملت الشركة في عام 1106م عامها المالي الثامن .و قد حققت الشركة صافي ربح بمقدار  10.01مليون لاير سعودي على
الرغم من التحديات و التغيرات الهيكلية لسوق التمويل العقاري في المملكة ،و أبرزها كانت التحديات المتعلقة بالسيولة و ارتفاع
ً
إضافة الى حركة الركود التي شهدها السوق .ترتكز إستراتجية الشركة على توفير حلول تمويل عقاري منافسة
تكلفة اإلقتراض
و في نفس الوقت الحرص على أن تكون المحافظ اإلستثمارية ذات جودة عالية من الناحية اإلئتمانية ،مما يعود بنتائج مرضية
لمساهمي الشركة و يحافظ على مكانة الشركة في السوق.

0.1

إدارة المخاطر

تلتزم إدارة وموظفي دار التمليك بممارسة عملية تمويل عادلة ومتحفظة .تتمحور سياستنا حول جعل منتجات التمويل العقاري
للمسكن متوفرة لجميع المتقدمين بالطلبات و الذين استوفوا الشروط بطريقة عادلة ومالئمة  -ضمن حدود الممارسات المصرفية
اآلمنة والسليمة .نحن نفعل ذلك فقط عند تمويل العقود التي تتوافق شروطها مع مؤهالت كل عميل وعندما يكون لديه القدرة
على سداد اإللتزامات المالية .وتبذل دار التمليك العناية الفائقة قبل الشروع في تمويل شراء منزل في محاولة التأكد من قدرة
المستفيد المالية على تملك المنزل بنهاية فترة التمويل.
خالل مراحل نمو شركتنا منذ عام  ، 1118التزمت دار التمليك بالفلسفة القائلة بأن إدارة المخاطر أساسية من أجل بناء القيمة
والحفاظ عليها .نحن ال نسعى فقط إلى تحقيق العوائد الربحية ،بل نحن نركز على عوائد بأقل قدر ممكن من المخاطر ،و يظهر
هذا في أداء المحافظ اإلستثمارية .ففي نهاية عام 1106م ،كانت نسبة التعثر لمحفظة الشركة  0.48%و هي أقل بكثير من نسبة
التعثر التراكمية في المملكة و التي تقدر بــ ( %0.54كما في  10ديسيمبر 1106م) .فيما يلي ملخص للمخاطر الرئيسية:
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( )0مخاطر تغير تكلفة التمويل
مخاطر تغير تكلفة التمويل هي المخاطر التي تمثلها تذبذب تكلفة التمويل على القيمة العادلة أو التدفقات المالية
المستقبلية بسبب تقلبات تكلفة التمويل في السوق .كانت الشركة كما في  10ديسمبر 1106م معرضة لمخاطر تكلفة
التمويل على موجوداتها و مطلوباتها بما في ذلك صافي االستثمارات في عقود اإليجار التمويلي و االقتراض قصير
األجل .تعمل الشركة على الحد من مخاطر تغير تكلفة التمويل عن طريق مراقبة التقلبات في السوق وتخفيف التعرض
لهذه المخاطر الى الحدود الدنيا.

( )6مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة ما صعوبة في الحصول على األموال لمقابلة ارتباطاتها المتصلة باألدوات
المالية .تتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة بصفة منتظمة و تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن
طريق التأكد من توفر مصدر تمويل مناسب لمقابلة أي التزامات حال نشوئها.
تتكون المطلوبات المالية للشركة بصفة أساسية من ذمم دائنة و المستحق عن عقارات للشراء بموجب عقود إيجار و
دفعات مقدمة و ذمم دائنة أخرى .من المتوقع سداد جزء كبير من هذه المطلوبات المالية خالل  01شهر من تاريخ
قائمة المركز المالي و تتوقع الشركة أن يكون لديها أموال سائلة كافية للقيام بذلك.

( )0مخاطر االتئتما
مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية في سداد التزام ما و التسبب في تكبد الطرف االّخر خسارة
مالية .تعمل الشركة على الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها فيما يتعلق بعمالء اإليجار عن طريق وضع حدود
ائتمان لكل عميل على حدى و مراقبة الذمم المدينة القائمة .إضافة الى ذلك تحتفظ الشركة بملكية الموجودات المؤجرة
كضمان حتى يتم سداد المبالغ كاملة من قبل العمالء.
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية األخرى للشركة بما في ذلك األرصدة لدى البنوك و النقد
و الذمم المدينة و قروض الموظفين و إيرادات الوكالة المستحقة القبض فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ينشأ عن
تعثر الجهات التي يتم التعامل معها ،علما بأن أقصى تعرض يعادل القيمة الدفترية لهذه األدوات.

( )0مخاطر أسعار السوق
الشركة معرضة لمخاطر أسعار السوق على استثماراتها في األوراق المالية التجارية الناشئة عن عدم التأكد من القيم
المستقبلية لألوراق المالية التجارية .تعمل الشركة على إدارة مخاطر أسعار السوق عن طريق وضع حدود لكل
استثمار ومن ثم حدود على االستثمارات ككل.
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0.1

لمحة ع الجوانب المالية

سجلت الشركة صافي دخل قدره  10.01مليون لاير سعودي للعام 1106م .و قد بلغ إجمالي اإليرادات (باإلضافة الى اإليرادات
األخرى) للسنة المنتهية في  10ديسمبر 1106م مبلغا و قدره  011.81مليون لاير سعودي.
كما حققت الشركة نمو بنحو  %9.1في اإليرادات في عام 1106م مقارنة مع السنة الماضية.

( )1تفاصيل البيانات المالية
فيما يلي تفاصيل البيانات المالية للشركة خالل السنوات الخمس الماضية:

( )2إدارة المحافظ للغير
تقوم الشركة ببيع و إدارة المحافظ للغير .كما في  10ديسمبر 1106م ،تدير الشركة برنامج مساكن لصالح المؤسسة
العامة للتقاعد .تقوم الشركة أيضا ببيع المحافظ لبعض من البنوك السعودية.
فيما يلي تفاصيل معامالت بيع و إدارة المحافظ بين عامي 1106م و 1105م:
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2.1

معايير التقارير المالية و مراجعة الحسابات

تعد دار التمليك قوائمها المالية المدققة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية.
و يوجد لدى الشركة حاليا ً إدارة مراجعة داخلية مرتبطة بشكل مباشر بلجنة المراجعة التي تتبع بدورها إلى مجلس اإلدارة .و
تحدد هذه اللجنة الوظائف المالئمة و خطة العمل إلدارة المراجعة الداخلية .و تعقد اللجنة إجتماعات دورية لمناقشة نتائج
المراجعة الداخلية المقررة للسنة ،كما تناقش األمور التي تؤثر في القوائم المالية والرقابة الداخلية .تقدم لجنة المراجعة مرئياتها
لمجلس اإلدارة في األمور التي تقع ضمن مسؤولياتها ،و يقرر المجلس ما يراه مناسبا بخصوص هذه التوصيات حرصا منه
على الحفاظ على سالمة نظام الرقابة الداخلية.

0.1

القروض

فيما يلي تفاصيل القروض الخاصة بدار التمليك:

0.1

سياسة توزيع األرباح
( )0الهدف
يتمثل الهدف الرئيسي لسياسة توزيع األرباح في تقديم عوائد للمساهمين بما يتوافق مع توقعاتهم اإلستثمارية مع األخذ
بعين االعتبار متطلبات رأس المال و النمو لدى الشركة باإلضافة الى متطلبات السيولة و المخصصات المتنوعة .تدفع
توزيعات األرباح نقدا للمساهمين.

( )6مبادئ توجيهية
يعمل المجلس و اإلدارة وفقا للمبادئ التالية لتوزيع األرباح:

( )6.0أهمية توزيع األرباح
لبناء القيمة للمساهمين على المدى الطويل ،و تعزيز ثقة السوق بمستقبل الشركة ،فإنه يجب تقييم مبلغ األرباح الموزعة
و تكرارها بناء على قدرة الشركة على االستمرار في دفع مستويات متساوية أو متزايدة من األرباح على المدى
المنظور.

( )6.6نمو الشركة
يجب اال يؤدي مبلغ و تكرار و نوع األرباح الموزعة إلى التأثير سلبيا على قدرة الشركة على تحقيق خططها
االستراتجية للنمو.
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0.1

توزيع األرباح النقدية

سيتم اإلعالن عن التوصية المتعلقة باألرباح الخاصة بالعام 1106م في جدول أعمال الجمعية العمومية بعد التباحث مع الجهات
المختصة بهذا الشأن.

 01.1المساهمي
خالل العام المنقضي ،استحوذت شركة محمد عبدالعزيز الراجحي و أوالده لالستثمار على جزء من األسهم المملوكة للشركة
المتقدمة لالستثمار العقاري المحدودة ليصبح المساهم الجديد مالكا ً لما يساوي  %5.1من إجمالي ملكية الشركة .يوضح الجدول
التالي حصص جميع مساهمي الشركة:

 00.1التعامالت مع أطراف ذات عالقة
استمراراً لتنفيذ العقود التي أبرمت مع أطراف ذات عالقة  ،فانه خالل هذه السنة تم ما يلي:
 .0صافي العقود والمعامالت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد بإجمالي مبلغ  140.141.646لاير إلدارة ووكالة
برنامج مساكن ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بدأت من عام 1101م والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ/
تركي حمد الرويتع  ،باعتبارها معامالت مع أطراف ذات عالقة والترخيص بها للعام القادم.
 .1العقود والمعامالت بين الشركة وشركة ديار المشرق للتطوير العقاري (مشروع مشارف) التابعة لشركة كنان الدولية
للتطوير العقاري والخاص بشراء وحدات سكنية على الخارطة مدتها  14شهر تنتهي بتسليم الوحدات السكنية بإجمالي
مبلغ  6.096.115لاير والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ /نضال جمجوم ،باعتبارها معامالت مع أطراف
ذات عالقة والترخيص بها للعام القادم.
8
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 .1االتعاب االستشارية الفنية بمبلغ  5.975.876لاير للمستشار الفني السابق للشركة (شركة جايدنس ادفايزري ليمتد)
بموجب اتفاقية الخدمات واالستشارات الفنية ومدتها ثمان سنوات انتهت في  10ديسيمبر 1106م والتي يمثلها عضو
مجلس اإلدارة السابق االستاذ /محمد لطفي حمور المنتهية عضويته بتاريخ  01مايو 1106م باعتبارها معامالت مع
أطراف ذات عالقة.

 06.1مجلس اإلدارة
بدأ مجلس اإلدارة دورته الجديدة و مدتها ثالث سنوات بعد انعقاد الجمعية العمومية يوم األربعاء الموافق  14مايو 1106م و
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة .يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة:
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( )0حضور أعضاء مجلس اإلدارة لإلجتماعات

* تم االلتحاق بمجلس إدارة الشركة في الدورة الجديدة
** انتهاء العضوية في مايو 1106م

( )6لجا المجلس
هناك أربعة لجان منبثقة عن المجلس و هي :اللجنة التنفيذية ،لجنة المراجعة ،لجنة الكافئات و الترشيحات ،و لجنة
إدارة المخاطر و اإلئتمان.

( )6.0اللجنة التنفيذية
من ضمن مسؤوليات اللجنة المساهمة في تطوير إستراتجية و خطة عمل الشركة ،كما تساهم في تقييم أداء و نشاطات
الشركة .تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء كما هو مبين فيما يلي:

( )6.6لجنة المراجعة
من ضمن مسؤوليات اللجنة إعداد و تحسين عملية المراجعة الداخلية و اإللتزام ،باإلضافة إلى مراجعة التقارير المالية.
تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة الغير عادية في  01فبراير 1107م .تتكون لجنة المراجعة من
ثالثة أعضاء كما هو مبين فيما يلي:

:
10
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( )6.0لجنة الترشيحات و المكافأت
من ضمن مسؤوليات اللجنة المساهمة في إيجاد األشخاص ذو الكفاءات الالزمة لعضوية مجلس اإلدارة و لجان مجلس
اإلدارة متى لزم ،باإلضافة إلى تحديد التعويضات المناسبة ألعضاء المجلس و اإلدارة .تتكون لجنة الموارد البشرية
من ثالثة أعضاء كما هو مبين فيما يلي:

( )6.0لجنة إدارة المخاطر و اإلتئتما
من ضمن مسؤوليات اللجنة المساهمة في إدارة مختلف أنواع المخاطر و تحديد حدود التعرض ،باإلضافة إلى مراجعة
المنتجات الجديدة و أي أمور أخرى تتعلق بالمخاطر و اإلئتمان .تتكون لجنة إدارة المخاطر و اإلئتمان من ثالثة
أعضاء كما هو مبين فيما يلي:

( )6.0حضور أعضاء لجا المجلس
( )6.0.0اللجنة التنفيذية

* انتهاء العضوية في مايو 1106م

( )6.0.6لجنة المراجعة

* انتهاء العضوية في مايو 1106م
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( )6.0.0لجنة الترشيحات و المكافأت

* انتهاء العضوية في مايو 1106م

( )6.0.0لجنة إدارة المخاطر و اإلتئتما

* انتهاء العضوية في مايو 1106م

 00.1تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
يبين الجدول التالي تفاصيل تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة و لجانها لعام 1106م:

* مكافاة خاصة لعضو مجلس اإلدارة األستاذ طاهر الدباغ المنتهية عضويته بتاريخ  01مايو 1106م نظير إتمامه للمهام
الخارجية الموكلة له من قبل مجلس اإلدارة

 00.1المراجعو الخارجيو
تم تعيين السادة /كي بي إم جي الفوزان و السدحان كمراجعين خارجيين للشركة أثناء االجتماع السنوي للجمعية العامة الذي
عقد في 0417/17/17هــ (الموافق 1106/15/14م) عن السنة المنتهية في  10ديسمبر 1106م .و ذلك مقابل أتعاب تبلغ
 015.111لاير سعودي عن المراجعة السنوية ،و مبلغ  11.111لاير سعودي مقابل فحص القوائم المالية لكل ربع سنة.
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 00.1الزكاة و التأمينات اإلجتماعية
يقدر مخصص الزكاة عن عام 1106م بمبلغ  815.118لاير سعودي (1105م 970.561 :لاير سعودي) .يوضح الجدول
التالي المبالغ الرئيسية المقدرة للجهات الحكومية خالل العام:

 02.1خاتمة
على الرغم من التحديات والصعوبات وتغيير اتجاه السوق ،نجحت "دار التمليك" في المحافظة على نهج الجودة و اإلنتاجية في
التمويل وتحقيق عائد مجز للمساهمين ،وأضحت في موقع يسمح لها باالستجابة لتغيرات السوق و احتياجاته بما يتالئم مع
أهدافها.
تواصل دار التمليك التركيز على هدف أساسي واحد وهو زيادة نسبة ملكية المواطنين لمساكنهم .فقد ساهمت الشركة في مساعدة
قرابة  70111عائلة في تملك منزل منذ تأسيسها .إن سعينا الحثيث للتميّز قد رفع من مستوى دار التمليك لتصبح أكبر شركة
للتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.
لقد تبنت دار التمليك الرؤية والرسالة التي من شأنها ان توجه استراتيجيات الشركة في تقديم خدمات تمويل المسكن للمواطنين
في المملكة العربية السعودية .
وفي الختام نود انتهاز هذه المناسبة لتقديم الشكر والتقدير لكافة مساهمي الشركة والمؤسسات الحكومية لما تلقاه الشركة من
تعاون ومساندة مؤكدين على عزم مجلس اإلدارة اإلعداد إلنطالقة مستقبلية نحو تحقيق أهداف الشركة وقيادتها الى مراكز
متميزة ،وهللا الموفق.
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