
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (غیر مراجعة) القوائم المالیة األولیة الموجزة

 
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰  لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في

 تقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل مع
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 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  وجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الم
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۷ 

 وطبیعة أنشطتھاالشركة  ۱
 

  شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري ("أمالك" أو "الشركة")، شركة مساھمة سعودیة تم تأسیسھا وتسجیلھا في المملكة العربیة السعودیة
 م). ۲۰۰۷ یونیو ۱۱ھـ (الموافق ۱٤۲۸جمادى األولى  ۲٥في الریاض بتاریخ  ۱۰۱۰۲۳٤۳٥٦بموجب السجل التجاري رقم  

 

م) في القیام بالتمویل العقاري  ۲۰۱٤یولیو    ۸ھـ (الموافق  ۱٤۳٥رمضان    ۱۱نشاط الشركة وفقاً للسجل التجاري المعدل بتاریخ  یتمثل  
 م). ۲۰۱۳دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۳٥صفر   ۲۱وفقاً لترخیص البنك المركزي السعودي بتاریخ 

 

ربیة السعودیة. تم إنشاء مكتب للشركة في جدة من قبل الشركة خالل ، المملكة الع الریاض  یقع مكتب الشركة المسجل في طریق الثمامة،
 م. لدى الشركة الفروع التالیة في المملكة العربیة السعودیة: ۲۰۱۹

 
 الموقع   تاریخ اإلصدار  رقم السجل التجاري للفرع 

     
 الخبر  ھـ ۳۰/۱۲/۱٤۲۸  ۲۰٥۰۰٥۷۸۱٦
 جدة  ھـ ۰۷/۱٤۲۸/۲٤  ٤۰۳۰۱۷۱٦۸۰

 
لایر سعودي.   ٥۰۰٫۰۰۰الشركة منشأة بالكامل وھي شركة أمالك العالمیة للتطویر العقاري ("الشركة التابعة")، ویبلغ رأسمالھا تمتلك 

التابعة ألن إن   التابعة ھو تملك العقارات التي تمولھا الشركة. لم تقم الشركة بتوحید الشركة  الغرض الذي تأسست من أجلھ الشركة 
 ومطلوبات الشركة التابعة ال تعتبر جوھریة.موجودات 

 
 أسس اإلعداد ۲
 

 بیان االلتزام  ۲-۱
 

 ۳٤م وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  ۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة كما في وللفترة المنتھیة في  
"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین  

 والمحاسبین. 
 

في القوائم المالیة السنویة، ویجب أن تتم قراءتھا    ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة
 م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة المراجعة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في 

 
ذلك ، یتم  . بدالً من  األولیة ال تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات المتداولة وغیر المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي

 عرض الموجودات والمطلوبات بترتیب السیولة.
 

 و اإلعداد أسس القیاس ۲-۲
 

لمشتقات تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة على أساس االستمراریة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس االستثمارات وا
باستخدام    المزایا المحددةالمدرجة بالقیمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك، یتم قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفین بالقیمة الحالیة لاللتزامات  

 طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. 
 

ال إعداد ھذه  المحاسبیة وجزةالم  ولیةالمالیة األ  قوائمعند  السیاسات  تطبیق  اإلدارة في  أجرتھا  التي  الھامة  والتقدیرات  ، كانت األحكام 
دیسمبر    ۳۱المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة.    قوائمللشركة والمصادر الرئیسیة للتقدیر متوافقة مع تلك التي تم تطبیقھا في إعداد ال

بالتحسینات    ۲۰۲۱ التغییر  یتعلق  الوكالة.  اتفاقیات  بموجب  الخدمة  باحتساب حقوق  المتعلق  المحاسبي  التقدیر  في  التغییر  باستثناء   ،
فاقیات الخدمة. لو لم یتم إجراء ھذا  والتحسینات التي تم إجراؤھا في منھجیة تخصیص التكلفة المستخدمة لحساب التكالیف بموجب ات
  ۱۲٫۲أقل بمقدار    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰التغییر في التقدیر المحاسبي ، لكان صافي الدخل لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

 ملیون لایر سعودي.
 

االئتمانیة المتوقعة بما یتماشى مع اإلرشادات ، عززت الشركة نموذج الخسائر    ۲۰۲۲مارس    ۳۱• خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 ة.موجزال ولیةالمالیة األ قوائم. إن تأثیر ھذا التغییر لیس جوھریًا على الالبنك المركزي السعودي (ساما) التي تشاركھا

 

 عملة العرض والنشاط ۲-۳
 

یعتبر   الذي  السعودي  باللایر  الموجزة  األولیة  المالیة  القوائم  ھذه  المالیة تم عرض  المعلومات  كافة  تقریب  تم  للشركة.  النشاط  عملة 
  المعروضة ألقرب ألف، ما لم یذكر خالف ذلك.

 
 
 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  وجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الم
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۸ 

 

 (تتمة)  المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة ۳
 

 المعاییر المحاسبیة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد أ)
 

تقوم الشركة بتقییم تأثیر ھذه  لم تقم الشركة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل تم إصداره ولكنھ غیر ساري المفعول بعد.  
 المعاییر وتتوقع أال یكون التأثیر جوھریًا. 

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة بواسطة الشركة  ب)

 
م. قدرت اإلدارة ۲۰۲۲ینایر    ۱بة الدولیة التعدیالت التالیة على معاییر المحاسبة الساریة للفترات في أو بعد  أصدر مجلس معاییر المحاس

 أن التعدیالت لیس لھا تأثیراً جوھریاً على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة.
 

 تكلفة إتمام العقد". - "العقود المتوقع خسارتھا  ۳۷التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  •
و بعد    ۳۷و    ۱٦المحاسبة الدولي رقم  و معیار  ۳المالي رقم    قریر دولي للتالعدد من التعدیالت ذات النطاق الضیق على معیار   •

  و المعیار الدولي للتقریر المالي  ٤۱الدولي رقم  و معیار المحاسبة    ۹و ۱رقم  للتقریر المالي  تحسینات السنویة على المعیار الدولي  
 . ۱٦م رق

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

اجعة  تتماشى السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموجزة مع تلك المتّبعة عند إعداد القوائم المالیة المر
 قوائمالمالیة مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا في التتوافق سیاسات إدارة المخاطر  م.۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱السنویة للشركة للسنة المنتھیة في  
 .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المالیة للشركة للسنة المنتھیة في 

 

 ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي ٥
 

 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۲

  (غیر مراجعة) 

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة) 
    

 ۱٤٤٫٤۲۳  ۳۲۰٫۸۱۹ إجمالي ذمم مدیني عقود مرابحة 
 ) ۸٥۰(  )٤۰۱( یة المتوقعة خسائر االئتمانالیخصم: مخصص االنخفاض في قیمة 

 ۱٤۳٫٥۷۳  ۳۲۰٫٤۱۸ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي 
 

 م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰فیما یلي تواریخ االستحقاق لذمم مدیني عقود مرابحة كما في  ۱-٥
 

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 

  بحد أقصى سنة 

 أكثر من سنة
 وأقل من 

  خمس سنوات
 أكثر من

 اإلجمالي  خمس سنوات
        

 ۳۲۰٫۸۱۹  ۳۸٫٤۷۷  ۲۳۹٫۹۷۸  ٤۲٫۳٦٤ ذمم مدیني عقود مرابحة
مخصص االنخفاض في یخصم: 

 )٤۰۱(       قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ۳۲۰٫٤۱۸       ، صافي مرابحةذمم مدیني عقود 

        
 م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ 

  بحد أقصى سنة  

 أكثر من سنة 
 وأقل من 

  خمس سنوات 
 أكثر من 

 اإلجمالي  خمس سنوات 
        

 ۱٤٤٫٤۲۳  ۲٫٦٦۲  ۱۰۱٫۹۸۷  ۳۹٫۷۷٤ ذمم مدیني عقود مرابحة
مخصص االنخفاض في یخصم: 

 ) ۸٥۰(       الخسائر االئتمانیة المتوقعةقیمة 
 ۱٤۳٫٥۷۳       ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  وجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الم
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۹ 

 ذمم مدیني عقود إجارة، صافي ٦
 

 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۲

  (غیر مراجعة) 

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة) 
    

 ٤٫۲۹٤٫۱۲٥  ۳٫۹۱۲٫٦۹۹ إجمالي ذمم مدیني عقود إجارة 
 ) ۱٫۰۲۳٫۸۹۹(  )۹٦۹٫۱۹٦( یخصم: دخل غیر مكتسب

 ۲٫۹٤۳٫٥۰۳  ۳٫۲۷۰٫۲۲٦ 
 ) ۸۸٫۲۲۹(  )۷۱٫۸۰٤( یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 ۳٫۱۸۱٫۹۹۷  ۲٫۸۷۱٫٦۹۹ ذمم مدیني عقود إجارة، صافي 
 
 م: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م و  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰فیما یلي تواریخ االستحقاق لذمم مدیني عقود إجارة كما في  ۱-٦
 

 م (غیر مراجعة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 

  بحد أقصى سنة 

 أكثر من سنة 
 من  لكن لیس أكثر

  خمس سنوات 
 أكثر من 

 اإلجمالي   خمس سنوات 
        

 ۳٫۹۱۲٫٦۹۹  ۱٫۰۸٤٫٤۷٥  ۲٫۰۱۷٫۰۷٦  ۸۱۱٫۱٤۸ ذمم مدیني عقود إجارة
 ) ۹٦۹٫۱۹٦(  ) ۲۷۹٫۸٦۷(  ) ٤۸۳٫۲٥۲(  ) ۲۰٦٫۰۷۷( یخصم: دخل غیر مكتسب 

 ٦۰٥٫۰۷۱  ۱٫٥۳۳٫۸۲٤  ۸۰٤٫٦۰۸  ۲٫۹٤۳٫٥۰۳ 
 یخصم: مخصص االنخفاض في

 ) ۷۱٫۸۰٤(       یة المتوقعة خسائر االئتمانالقیمة    
 ۲٫۸۷۱٫٦۹۹       ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

        
 م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

  بحد أقصى سنة  

 أكثر من سنة 
 أكثر من لكن لیس 

  خمس سنوات 
 أكثر من 

 اإلجمالي   خمس سنوات 
        

 ٤٫۲۹٤٫۱۲٥  ۱٫۱۷۷٫۳۰۲  ۲٫۱٦۹٫۸۷۸  ۹٤٦٫۹٤٥ ذمم مدیني عقود إجارة
 ) ۱٫۰۲۳٫۸۹۹(  ) ۲۷٤٫٦٥۱(  ) ٥۲٤٫٦۱٦(  ) ۲۲٤٫٦۳۲( یخصم: دخل غیر مكتسب 

 ۷۲۲٫۳۱۳  ۱٫٦٤٥٫۲٦۲  ۹۰۲٫٦٥۱  ۳٫۲۷۰٫۲۲٦ 
 مخصص االنخفاض فيیخصم: 

 ) ۸۸٫۲۲۹(       یة المتوقعة خسائر االئتمانالقیمة    
 ۳٫۱۸۱٫۹۹۷       ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

 
 ذمم مدیني عقود إجارة الموصوفة في الذمة، صافي ۷
 

 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۲

  (غیر مراجعة) 

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة) 
    

 ۱۳۰٫۲٥۳  ۱٤٤٫٥۲۳ إجمالي ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة
 ) ٤٦٫۹۹۸(  )٥٥٫٥۰۸( یخصم: دخل غیر مكتسب

 ۸۹٫۰۱٥  ۸۳٫۲٥٥ 
 ) ۱۲٦(  )۲۸( مخصص االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة یخصم: 

 ۸۳٫۱۲۹  ۸۸٫۹۸۷ ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي
 
  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  وجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الم
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۱۰ 

 (تتمة) ذمم مدیني عقود إجارة الموصوفة في الذمة، صافي ۷
 
 م:۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱م و  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰فیما یلي تواریخ االستحقاق لذمم مدیني عقود إجارة الموصوفة في الذمة كما في   ۷-۱
 

 (غیر مراجعة) م۲۰۲۲سبتمبر ۳۰ 

  بحد أقصى سنة 

 أكثر من سنة 
 لكن لیس أكثر من 

  خمس سنوات 
 أكثر من 

 اإلجمالي   خمس سنوات 
        

 ۱٤٤٫٥۲۳  ۹٥٫۱۳۷  ۳۸٫۳٦۷  ۱۱٫۰۱۹ مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة ذمم 
 ) ٥٥٫٥۰۸(  ) ۳۰٫۰۸۹(  ) ۱۹٫۷۰۸(  ) ٥٫۷۱۱( یخصم: دخل غیر مكتسب 

 ٥٫۳۰۸  ۱۸٫٦٥۹  ٦٥٫۰٤۸  ۸۹٫۰۱٥ 
 مخصص االنخفاض فيیخصم: 

 ) ۲۸(       یة المتوقعة خسائر االئتمانالقیمة    
 ذمم مدیني عقود إجارة 

 ۸۸٫۹۸۷       موصوفة في الذمة، صافي   
        
 م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

  بحد أقصى سنة  

 أكثر من سنة 
 لكن لیس أكثر من 

  خمس سنوات 
 أكثر من 

 اإلجمالي   خمس سنوات 
        

 ۱۳۰٫۲٥۳  ۸٦٫۱۷٤  ۳٤٫٤۸٥  ۹٫٥۹٤ ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة 
 ) ٤٦٫۹۹۸(  ) ۲٥٫٦۷٥(  ) ۱٦٫٤۷۲(  ) ٤٫۸٥۱( مكتسب یخصم: دخل غیر 

 ٤٫۷٤۳  ۱۸٫۰۱۳  ٦۰٫٤۹۹  ۸۳٫۲٥٥ 
 مخصص االنخفاض فيیخصم: 

 ) ۱۲٦(       یة المتوقعة خسائر االئتمانالقیمة    
 ذمم مدیني عقود إجارة

 ۸۳٫۱۲۹       موصوفة في الذمة، صافي   
 

 الذمم الدائنة والمستحقات األخرى  ۸
 

 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۲

  (غیر مراجعة) 

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة) 
    

 ۲۰٫٥۰٥  ٥۷٫۱٤۳ ) ۱-۸تمویل مقدم لعمالء (إیضاح 
 ۲۲٫۱۰۷  ۱۹٫٦۲۸ التزامات عقود إیجار 
 ۹٫۷۲٥  ۱۲٫٦۲۱ مصروفات مستحقة

 ۱٦٫۰٥٤  ۱۳٫٤۱۲ رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفین
 ۲٫٦٥۹  ۱٫٤۹۷ )۲-۸مبلغ مستلم من عمالء (إیضاح 

 ۲٫٥٦٤  ٥۸ أخرى  
 ۱۰٤٫۳٥۹  ۷۳٫٦۱٤ 
 

ینشأ التمویل المقدم للعمالء عندما یتم االتفاق مع العمیل على ترتیب التمویل وبالتالي تسجیل التمویل، ولكن ال یتم صرف   ۸-۱
 من العمالء.  ستلمةللعقار. وھو یشتمل كذلك على األقساط الم نظامیةالمبلغ بسبب الوقت اإلداري المطلوب لنقل الملكیة ال

 
 یمثل ھذا البند بشكل رئیسي المقدم المستلم من العمالء، والذي ال یتم دفعھ إلى بائع العقار في تاریخ التقریر.  ۸-۲
 
  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  وجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الم
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۱۱ 

 الزكاة وضریبة الدخل ۹
 
 فیما یلي بیان بالحركة في الزكاة وضریبة الدخل:  أ)
 

 
 التسعة أشھر المنتھیة في لفترة 

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 اإلجمالي  ضریبة الدخل  الزكاة 
      

  ۲٥٫۲۷۲  -  ۲٥٫۲۷۲ الرصید في بدایة الفترة
 ۱۰٫۸۳٤  -  ۱۰٫۸۳٤ المحمل للفترة

 ۱۹٦  -  ۱۹٦ المحمل للفترة السابقة
 ٥۱٥  -  ٥۱٥ إلغاء الخصم

 )۱٤٫۸۷۸(  -  )۱٤٫۸۷۸( دفعات خالل الفترة
 ۲۱٫۹۳۹  -  ۲۱٫۹۳۹ )۱- ۹الرصید في نھایة الفترة (إیضاح 

      

 
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰
 اإلجمالي  ضریبة الدخل  الزكاة  
      

 ۳۱٫۸٤۷  -  ۳۱٫۸٤۷ الرصید في بدایة الفترة
 ۱۳٫۱۰۰  -  ۱۳٫۱۰۰ المحمل للفترة
 ٥۱٥  -  ٥۱٥ إلغاء الخصم

 ) ۱٦٫۹۲٦(  -  ) ۱٦٫۹۲٦( خالل الفترة دفعات
 ۲۸٫٥۳٦  -  ۲۸٫٥۳٦ الرصید كما في نھایة الفترة

      
 م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في   
 اإلجمالي  ضریبة الدخل  الزكاة  
      

 ۳۱٫۸٤۷  -  ۳۱٫۸٤۷ الرصید في بدایة السنة 
 ۱٥٫۰٥٤  -  ۱٥٫۰٥٤ محمل للسنة
 ٦۸٦  -  ٦۸٦ إلغاء الخصم

 )۲۲٫۳۱٥(  -  )۲۲٫۳۱٥( دفعات خالل السنة
 ۲٥٫۲۷۲  -  ۲٥٫۲۷۲ ) ۱-۹(إیضاح  الرصید كما في نھایة السنة

 
اتفاقیة التسویة مع ھیئة  ملیون لایر سعودي) مستحق مقابل    ۱۰،۰٥۷م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(   ملیون  ۱۰،٤۰۱یشمل ذلك مبلغ   ۹-۱

 م.۲۰۱۷م إلى ۲۰۱۳الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") وذلك فیما یتعلق بسنوات الربط الزكوي من  
 

 ة الدخل وضریب وضع ربوط الزكاة ب)
 

 إقرارات. م إلى الھیئة وتم الحصول على شھادات ۲۰۲۱تم تقدیم إقرارات الزكاة وضریبة الدخل لجمیع السنوات حتى 
 

دیسمبر    ۳۱استلمت الشركة الربوط الزكویة النھائیة للسنتین المنتھیتین في    م،۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰المنتھیة في    التسعة أشھر   خالل فترة
ال۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و  ۲۰۱۹ أدت  بمبلغ    ربوطم.  الزكاة  التزام  في    ۳۳۱٫۷۹۸إلى زیادة  المنتھیة  للسنة  دیسمبر   ۳۱لایر سعودي 
. وقد قبلت الشركة الربوط التي م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱لایر سعودي للسنة المنتھیة في    ٥۷٫۸٤۲التزام الزكاة بمبلغ    في  انخفاضو  م۲۰۱۹

 قدمتھا الھیئة. 
 

 قروض  ۱۰
 

الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري بموجب قروض إسالمیة اعتمدتھا لجنة من  ھذا البند مبالغ مقترضة من بنوك محلیة و  تتمثل في
باإلضافة   شھور إلى سنة (سایبور)  ۳الرقابة الشرعیة بالشركة. وتحمل ھذه التسھیالت تكالیف اقتراض وفقاً لمعدالت ربح تتراوح من  

سنوات، وھي مضمونة من خالل التنازل عن المتحصل من الذمم   ٥االئتمان، ولھا فترات استحقاق تتراوح من شھر إلى    الى ھامش
 المدینة للشركة.

  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  وجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الم
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۱۲ 

 المال  رأس ۱۱
 

  ۹۰٦م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۹۰٦م، بلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في  
  لایر سعودي للسھم   ۱۰ملیون سھم) بقیمة أسمیة قدرھا  ۹۰٫٦م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون سھم (  ۹۰٫٦ملیون لایر سعودي) مقسم إلى 

 .الواحد
 

 األرباح توزیعات  ۱۲
 

ملیون لایر    ۷۷٫۰۱توزیعات أرباح تم سدادھا بمبلغ  د و  م، قام المساھمون باعتما۲۰۲۲  سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في    تسعةخالل فترة ال
 ملیون لایر سعودي). ۷۲٫٤۸م: ۲۰۲۱ سبتمبر  ۳۰م (۲۰۲۱سعودي لسنة 

 
 ربحیة السھم ۱۳

 
بقسمة صافي الربح بعد الزكاة وضریبة الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم تم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة  

 القائمة خالل الفترة.
 

 
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  سبتمبر ۳۰
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۱  م۲۰۲۲  م ۲۰۲۱  م۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)   (غیر مراجعة)  
        

 ۸۲٫۹۱٥  ۸۰٫۷۳٦  ۲۹٫٤۹۹  ۲٥٫۰٥۲ صافي الدخل للفترة 
        

 ۹۰٫٦۰۰  ۹۰٫٦۰۰  ۹۰٫٦۰۰  ۹۰٫٦۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (باآلالف)
        

 ۰٫۹۲  ۰٫۸۹  ۰٫۳۳  ۰٫۲۸ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (لایر سعودي)
 

 المصروفات العمومیة واإلداریة  ۱٤
 

 
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  سبتمبر ۳۰
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۱  م۲۰۲۲  م ۲۰۲۱  م۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)   (غیر مراجعة)  
        

 ٤۲٫۹۸۹  ٤٥٫۱٦۲  ۱٤٫۸۱۸  ۱٥٫٦۱۰ رواتب وتكالیف متعلقة بالموظفین 
 ۳٫٥۲٥  ۳٫٥٦۲  ۱٫۱۷٥  ۱٫۱۸۷ أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة

 ٤٫۰۷٥  ۳٫۹٦۲  ۱٫۱٥۷  ۱٫۳۰۰ مصروفات تقنیة المعلومات 
 ۳٬٤۰٥  ۳٬۹٥۱  ۱٬۱۱۲  ۹۳٤ ضریبة القیمة المضافة مصروفات

 ۱٫۹۹۰  ۲٫۸۳۱  ۷۱۹  ۷۸۳ أتعاب مھنیة 
 ۹۲۰  ۹۳۳  ۳٤۰  ۳۱۱ اتصاالت 

 ٦٤۰  ۳۸۷  ۱٤۰   ۱٤۷ إیجار ومصروفات أخرى
 ٤۰۱  ٥۸۲  ۹۱  ۲۱۳ مصروفات سفر 

 ٥٦۳  ۱٦٦  ۲۳۹  ۳٤ مصروفات صیانة
 ۷٥٦  ۷۱۱  ۳۰۰  )۲۸٥( رسوم مصرفیة 

 ٤٬۷۷۳  ٤٬۱۷۳  ۲٬۲۸۷  ۱٬۰٤۲ أخرى 
 ۲۱٫۲۷٦  ۲۲٫۳۷۸  ٦٦٫٤۲۰  ٦٤٫۰۳۷ 
 

  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  وجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الم
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۱۳ 

 مصروفات البیع والتسویق  ۱٥
 

 
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  سبتمبر ۳۰
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۱  م۲۰۲۲  م ۲۰۲۱  م۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)   (غیر مراجعة)  
        

 ٤٫٥٤۳  ۳٫۹۲۸  ۱٫۳۲٤  ۱٫۰۹٤ تكالیف الرواتب وموارد خارجیة
 ۳٫٥۷۹  ٤٫۷۲٤  ۱٫۱۷٤  ۱٫۹۷٦ تأمین

 ۲٫۲٥۰  ۱٫۸۷٥  ۷۳٦  ٦۲٥ مصروفات تسویق 
 ۳٫٦۹٥  ۳٫۲۳٤  ۱۰٫٥۲۷  ۱۰٫۳۷۲ 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا ۱٦
 

و  التابعة وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ الشركة وشركاتھم الشقیقة وتتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من المساھمین 
العالقة على أساس شروط متفق علیھا بین  موظفي اإلدارة العلیا. تتعامل الشركة خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھا مع األطراف ذات  

 لھ مباشرةً. الرئیس التنفیذي والتابعینفي . یمثل موظفو اإلدارة العلیا الطرفین
 

 فیما یلي أھم المعامالت واألرصدة الناتجة عن المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة:
 

 طبیعة المعاملة 
اسم الطرف ذو العالقة 

  وطبیعة العالقة 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر ۳۰

  (غیر مراجعة) 

 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر ۳۰

 (غیر مراجعة) 
 م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲  م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲   
          

 ۱۱۹  ۱۰۱  ۳۳  ۳٤  موظفین اإلدارة الرئیسیین  دخل التمویل 
          

 تكالیف تمویل 
لالستثمار البنك السعودي  

 ۲٫۰۷۳  ۱۲٫۲۷٤  ) ۳٫٦٤۸(  ٤٫۱۸۷  (مساھم) 
          

 ۱۲٫۲٤٦  ۱٤٫۱۲۳  ۲٫٤۳۰  ۳٫۰۰۹  موظفي اإلدارة العلیا رواتب ومنافع 
          

اجتماعات  حضور  أتعاب 
اإلدارة ومصروفات   مجلس
 ۳٫٥۲٥  ۳٫٥٦۲  ۱٫۱۷٥  ۱٫۱۸۷  أعضاء مجلس اإلدارة  أخرى 

          
 -   ۹۲  -   ۹  شركة ساب تكافل  تأمین 

 
  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  وجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الم
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۱٤ 

 (تتمة) المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا ۱٦
 

 األرصدة  العالقة طبیعة األرصدة وأسماء األطراف ذات العالقة

   

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۲

  (غیر مراجعة) 

دیسمبر   ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة) 
      أرصدة لدى البنوك:

 ۱٫۸۰٥  ۱۰٫۰۱۹  مساھم  لالستثمار البنك السعودي 
      

      المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى:
 ۱٫۷۷٤  -  شركة شقیقة  شركة االستثمار كابیتال 

      
      قروض بنكیة:

 ٤٥۰٫٤٤٦  ٤۲۷٫٦۳۰  مساھم  البنك السعودي لالستثمار 
      

      التمویل والسلف:

 موظفي اإلدارة العلیا
موظفي اإلدارة  

 ٦۲۸  ٦۹۸  العلیا
      

      استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 ۸٫۹۸٥  ۱۰٥  شركة شقیقة  صندوق صائب للتطویر العقاري أبراج سرایا

      
      ذمم مدینة أخرى:

 ۳۰٥  ۳۰٥  شركة تابعة شركة أمالك العالمیة للتطویر العقاري 
      

      أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومصروفات أخرى مستحقة 

 مجلس اإلدارة   مصاریف
أعضاء مجلس  

 ۳٫۹۰۰  ۳٫٥۱۰  اإلدارة
      

      ذمم دائنة أخرى: 
 ۳۰٥  ۳۰٥  شركة تابعة *شركة أمالك العالمیة للتطویر العقاري

 
 المالیة المستقلة للشركة التابعة. قوائمكذمم مدینة في ال ملیون لایر سعودي  ۰٫۳* تم تسجیل الرصید البالغ 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۱۷

 
ركین  القیمة العادلة ھي القیمة الذي سیتم استالمھا مقابل بیع اصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بین المشا 

 القیمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالیة: في السوق بتاریخ القیاس. یستند قیاس 
 
 في السوق الرئیسیة للموجودات أو المطلوبات، أو  -
 في حالة عدم وجود السوق الرئیسیة، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات -
 

 ة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل الشركة. إن السوق الرئیسیة أو السوق األكثر فائد
 

 تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. 
 

تتكون الموجودات المالیة من النقد وما في حكمھ، واالستثمارات، والمشتقات وذمم مدیني عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة 
وذمم   الذمة،  الدائنة  في  والذمم  السعودي  المركزي  البنك  وودیعة  البنكیة  القروض  من  المالیة  المطلوبات  تتكون  بینما  أخرى.  مدینة 
 والمشتقات المالیة.

  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  وجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الم
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۱٥ 

 (تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة ۱۷
 

 التسلسل الھرمي للقیمة العادلة
 

 العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا باستخدام طرق التقییم التالیة:تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي عند تحدید القیمة 
 

 : األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في السوق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.۱المستوى 
 

ة المسجلة بصورة مباشرة أو غیر  : طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا التي لھا تأثیر ھام على القیمة العادل۲المستوى  
 مباشرة.  

 
 : طرق تقییم تستخدم مدخالت لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا لبیانات قابلة للمالحظة في السوق. ۳المستوى 

 
تختلف قیمتھا العادلة عن قیمتھا الدفتریة  یعرض الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي  

 أو التي تم تسجیل الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة، بما في ذلك مستویاتھا في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. 
 

 القیمة العادلة    
 اإلجمالي   ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   القیمة الدفتریة  م (غیر مراجعة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

          الموجودات المالیة: 
 ۲٥٬٤۷۸  ۲٥٬٤۷۸  -   -   ۲٥٬٤۷۸ حسابات جاریة   –النقد لدى البنك 

 ۹۹۸  ۹۹۸  -   -   ۹۹۸ استثمارات 
 ۳۱٤٫٤۰٤  ۳۱٤٫٤۰٤  -   -   ۳۲۰٫٤۱۸ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي
 ۲٫٦٤۱٫۱۰٤  ۲٫٦٤۱٫۱۰٤  -   -   ۲٫۸۷۱٫٦۹۹ ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

 ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة 
 ۸۳٫۸۲٦  ۸۳٫۸۲٦  -   -   ۸۸٫۹۸۷ في الذمة، صافي   

 ۱۸٫۷٤۹  -   ۱۸٫۷٤۹  -   ۱۸٫۷٤۹ القیمة العادلة الموجبة للمشتقات 
          

          المطلوبات المالیة: 
 -   -   -   -   -  القیمة العادلة السالبة للمشتقات

 ۱٬۷۱۱٬۲۹۹  ۱٬۷۱۱٬۲۹۹  -   -   ۱٬۷۱۱٬۲۹۹ قروض 
 ۳٦۱٬۰۰۹  ۳٦۱٬۰۰۹  -   -   ۳٦۱٬۰۰۹ ودیعة البنك المركزي السعودي، صافي

 ٥۷٬۱٤۳  ٥۷٬۱٤۳  -   -   ٥۷٬۱٤۳ ذمم دائنة 
          
 القیمة العادلة    
 اإلجمالي   ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   القیمة الدفتریة  

          المالیة: الموجودات  
 ۸٬۷۸۸  ۸٬۷۸۸  -   -   ۸٬۷۸۸ حسابات جاریة   –النقد لدى البنك 

 ۹٫۸۷۸  ۹٫۸۷۸  -   -   ۹٫۸۷۸ استثمارات 
 ۱٤٤٫۹۱٥  ۱٤٤٫۹۱٥  -   -   ۱٤۳٫٥۷۳ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي
 ۳٫۲۸٦٫۹٥۷  ۳٫۲۸٦٫۹٥۷  -   -   ۳٫۱۸۱٫۹۹۷ ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

 عقود إجارة موصوفة ذمم مدیني 
 ۸۳٫۳۸٦  ۸۳٫۳۸٦  -   -   ۸۳٫۱۲۹ في الذمة، صافي   
          

          المطلوبات المالیة: 
 ٤٫۲٥۳  -   ٤٫۲٥۳  -   ٤٫۲٥۳ القیمة العادلة السالبة للمشتقات

 ۲٬۰۳۹٬۸۷٦  ۲٬۰۳۹٬۸۷٦  -   -   ۲٬۰۳۹٬۸۷٦ قروض 
 ۲۱۷٬٥۹۲  ۲۱۷٬٥۹۲  -   -   ۲۱۷٬٥۹۲ ودیعة البنك المركزي السعودي، صافي

 ۲۰٬٥۰٥  ۲۰٬٥۰٥  -   -   ۲۰٬٥۰٥ ذمم دائنة 
 

وذمم مدیني عقود اإلجارة وذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة ذات المعدل تقییم ذمم العقود المرابحة ذات المعدل الثابت  یتم  
ت الثابت باستخدام التدفقات النقدیة التعاقدیة المخصومة بآخر عائد، والذي یمثل معدل الربح المتعاقد علیھ آلخر معامالت. تشتمل المدخال

 والتدفقات النقدیة التعاقدیة.   في أسالیب التدفقات النقدیة المخصومة على آخر العوائد
 

األجل   قامت اإلدارة بتقدیر أن القیمة الدفتریة لألدوات المالیة األخرى تقارب إلى حد كبیر القیمة العادلة نظراً لطبیعة االستحقاقات قصیرة
 . ۳أو إعادة تسعیر العمولة الخاصة على تلك األدوات وأن ھذه األدوات المالیة تصنف ضمن المستوى 

 
 م تكن ھناك تحویالت من وإلى أي المستویات خالل الفترة.ل



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  وجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الم
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۱٦ 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة ۱۸
 

 تسھیالت تمویل معتمدة وغیر مستخدمة:
 

لدى الشركة تسھیالت معتمدة وغیر مستخدمة بشأن عروض مقدمة وقید الدراسة من قبل العمالء بتاریخ التقریر حیث یمكن تحویلھا إلى 
 ملیون لایر سعودي). ۱٦۲٫۲م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۸۷٬۳تمویل قدره 

 
 المعلومات القطاعیة ۱۹

 
ال لعقود  تمویل  تقدیم  إلى  الشركة  الموجودات والمطلوبات والعملیات تھدف  السعودیة. إن جمیع  العربیة  المملكة  العقاري داخل  تأجیر 

 للمركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل تعود إلى قطاع التمویل العقاري.  وائم الموجزةالظاھرة في ق
 

 ألغراض إداریة، تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:
 

 أفراد 
 

 یمثل ھذا القطاع المنتجات التمویلیة المقدمة لألفراد والمنشآت الصغیرة ومتوسطة الحجم.
 

 شركات 
 

 .ؤسساتعمالء المالقطاع المنتجات التمویلیة المقدمة للشركات واألفراد من ذوي الدخل المرتفع ویمثل ھذا 
 

 المركز الرئیسي
 

عن إدارة فائض السیولة في الشركة من خالل إیداعات السوق قصیرة األجل. كما تقوم أیًضا بتقدیم خدمات    المسؤول  وھ  المركز الرئیسي
 مساندة إلى إدارات األعمال.

 
 دخل م وإجمالي  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱م و  ۲۰۲۲  سبتمبر   ۳۰یعرض الجدول التالي تحلیالً إلجمالي موجودات ومطلوبات الشركة كما في  

 كما یلي: م ۲۰۲۱ سبتمبر  ۳۰م و ۲۰۲۲  سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال دخلالتشغیل والمصروفات وصافي ال
 

 اإلجمالي   المركز الرئیسي  قطاع الشركات   قطاع األفراد  
        م (غیر مراجعة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في  

 ۲۲۱٫۷۳۳  -   ۱٥۲٫٤۲۲  ٦۹٫۳۱۱ دخل إجمالي ال
 ۱۳۰٫۱٦۳  -   ۸٤٫۷۱۲  ٤٥٫٤٥۱ إجمالي المصروفات

 ۹۱٫٥۷۰  -   ٦۷٫۷۱۰  ۲۳٫۸٦۰ دخل القطاع للفترة قبل الزكاة وضریبة الدخل 
        

        م (غیر مراجعة) ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 ۲۱٤٫٥٤۷  -   ۱٥۱٫٤۷٤  ٦۳٫۰۷۳ دخل إجمالي ال

 ۱۱۸٫٥۳۲  -   ۸۱٫۹۰۳  ۳٦٫٦۲۹ إجمالي المصروفات
 ۹٦٫۰۱٥  -   ٦۹٫٥۷۱  ۲٦٫٤٤٤ دخل القطاع للفترة قبل الزكاة وضریبة الدخل 

        
        مراجعة)م (غیر ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في 

 ۳٫٤۳۳٫٦۷٥  ٦۷٫۰۸۳  ۲٫۳۳۸٫۸۲۳  ۱٫۰۲۷٫۷٦۹ إجمالي الموجودات 
 ۲٫۲۱٥٫۹۲٦  ۱۲٥٫٤٦٤  ۱٫٤۷۰٫۱۷۸  ٦۲۰٫۲۸٤ إجمالي المطلوبات

        
        م (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۳٫٥٦۷٫٤۷۱  ٥٥٫۰٥٦  ۲٫٤۸۳٫۰۸٤  ۱٫۰۲۹٫۳۳۱ إجمالي الموجودات 
 ۲٫۳۷٦٫٤٥۰  ۱۳۰٫٦٥۷  ۱٫٥۹٤٫٤٤۰  ٦٥۱٫۳٥۳ المطلوباتإجمالي 

 
 إیضاح القطاع التشغیلي: مع وجزةاإلیرادات والمصروفات من القوائم المالیة القوائم المالیة األولیة المتسویة فیما یلي 

  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  وجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الم
 م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في  

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۱۷ 

 (تتمة) المعلومات القطاعیة ۱۹
 

 
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۲۱  م۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة)  
    دخل ال

 ۲۱٥٫۰۸۲  ۲۱۹٫٤٤۹ من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة دخلإجمالي ال
 ) ۲٫۱۷۲(  )۲٫٤٥۷( مصروفات أتعاب 

 ۱٫٦۳۷  ٤٫۷٤۱ أخر دخل
 ۲۱٤٫٥٤۷  ۲۲۱٫۷۳۳ وفقاً إلیضاح القطاع التشغیلي -إجمالي اإلیرادات 

    
    المصروفات

 ) ۳۸٫۷٤۰(  )٥۰٫۳۷۲( تكالیف تمویل
 ) ٦٫۳۳٥(  )٦٫۹۸۸( استھالك 

 ) ٦٤٫۰۳۷(  )٦٦٫٤۲۰( مصروفات عمومیة وإداریة  
 ) ۱۰٫۳۷۲(  )۱۰٫٥۲۷( مصروفات بیع وتسویق 

 ۹٥۲  ٤٫۱٤٤ عكس مخصص االنخفاض في القیمة لخسائر االئتمانیة المتوقعة، صافي
 ) ۱۱۸٫٥۳۲(  )۱۳۰٫۱٦۳( القطاع التشغیليوفقاً إلیضاح  -إجمالي المصروف 

 
 یماثلھ النقد وما  ۲۰

 

 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۲

  (غیر مراجعة) 

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة) 
    

 ۳۰  ۳۰ النقد في الصندوق
 ۸٫۷۸۸  ۲٥٫٤۷۸ حسابات جاریة – النقد لدى البنك 

 ۲٥٫٥۰۸  ۸٫۸۱۸ 
 

 حدث الحق ۲۱
 

أشھر   تسعةلتاریخ التقریر تتطلب تعدیل أو إفصاح فیما یتعلق بالقوائم المالیة األولیة الموجزة كما في ولفترة اللم تكن ھناك أحداث الحقة  
 . م۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في 

 
 وجزةاعتماد القوائم المالیة األولیة الم ۲۲
 

 ). م۲۰۲۲أكتوبر   ۲۳ (الموافق ھـ۱٤٤٤ ربیع األول ۲۷بتاریخ من قبل مجلس اإلدارة  وجزةتم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الم
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