
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري 

 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

 م2020يونيو  30

 مع 

 تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل    
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 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 
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 الشركة وطبيعة أنشطتها  1
 

"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وتسجيلها شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري )"أمالك" أو 

جمادى األولى   25في الرياض بتاريخ  1010234356في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

م(.  وكجزء من نظام الرهن العقاري، فإن الشركة بصدد التوقف عن األعمال  2007يونيو  11هـ )الموافق 1428

 ة باالستثمار.المتعلق
 

م( في القيام  2014يوليو  8هـ )الموافق 1435رمضان  11يتمثل نشاط الشركة وفقاً للسجل التجاري المعدل بتاريخ 

ً لترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  ديسمبر  24هـ )الموافق 1435صفر  21بالتمويل العقاري وفقا

 م(.  2013
 

، الرياض، المملكة العربية السعودية. تم تأسيس مكتب الشركة في جدة   لثمامةايقع مكتب الشركة المسجل في طريق 

 م. لدى الشركة الفروع التالية: 2019من قبل الشركة خالل سنة  

 الموقع تاريخ اإلصدار  رقم السجل التجاري للفرع

 الخبر 30/12/1428 2050057816

 جدة 24/07/1428 4030171680
 

لاير سعودي.   500,000أمالك العالمية للتطوير العقاري )"الشركة التابعة"(، ويبلغ رأس مالها  تمتلك الشركة شركة  

الغرض الذي تأسست من أجله الشركة التابعة هو تملك العقارات التي تمولها الشركة. لم تقم الشركة بتوحيد الشركة 

 التابعة ألن موجودات ومطلوبات هذه الشركة التابعة ال تعتبر جوهرية.
 

م بإدراج أسهمها في تداول )بورصة المملكة العربية السعودية(. 2020يونيو    30قامت الشركة بعد الفترة المنتهية في  

 وعليه، فقد تم تغيير الوضع النظامي للشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة سعودية.  
    

 أسس اإلعداد - 2
 

 بيان االلتزام 2-1

ً لمعيار 2020يونيو  30القوائم المالية األولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في تم إعداد هذه  م وفقا

"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى   34المحاسبة الدولي 

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

 السنوية، المالية البيانات في المطلوبة واإلفصاحات المعلومات جميع الموجزة المرحلية المالية البيانات تضمنت ال

 2019 ديسمبر 31 في كما للشركة السنوية المالية البيانات مع جنب إلى جنبًا قراءتها ويجب

 

 أسس القياس 2-2

 ً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات والمشتقات تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا

بالقيمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك، يتم قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية 

 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.

 

 عملة النشاط والعرض 2-3

األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. تم تقريب كافة  تم عرض هذه القوائم المالية

 المعلومات المالية المعروضة ألقرب ألف لاير سعودي.

 

 .    ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك المت بعة عند إعداد  

 م.  2019ديسمبر  31القوائم المالية للسنة المنتهية في 
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 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي  - 4
 

  

 يونيو  30

 م2020

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31 

 م 2019

 )مراجعة(

     

     125,419  168,675  إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة

 (  1,969)  (2,347)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة

     123,450  166,328  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

 

 ذمم مديني عقود إجارة، صافي  - 5
 

 

 

 

 يونيو   30

 م2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 

 م 2019

 )مراجعة(

   

   4,204,624   4,552,784  إجمالي ذمم مديني عقود إجارة

 (1,102,495)  (1,191,393)  يخصم: دخل غير مكتسب

  3,361,391   3,102,129    

 ( 85,400)   (91,379)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة

 3,016,729  3,270,012  ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 

 م:2019ديسمبر  31م و 2020يونيو  30فيما يلي سجل االستحقاق لذمم مديني عقود إجارة كما في  1- 5

 

  م )غير مراجعة(2020يونيو  30 
بحد أقصى 

   سنة

من سنة إلى خمس  

   سنوات

أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

 

     

 4,552,784 1,357,892 2,124,987 1,069,905 ذمم مديني عقود إجارة

  (1,191,393) (322,208) (588,022) (281,163) يخصم: دخل غير مكتسب
788,742 1,536,965 1,035,684 3,361,391 

 (91,379)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة

 3,270,012    إجارة، صافيذمم مديني عقود 

 

  م )مراجعة(2019ديسمبر  31 

  بحد أقصى سنة  

من سنة إلى  

  خمس سنوات

أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

 

     

 4,204,624 1,162,988 2,140,538 901,098 ذمم مديني عقود إجارة

  (1,102,495) ( 288,302) ( 568,681) ( 245,512) يخصم: دخل غير مكتسب
655,586 1,571,857 874,686 3,102,129 

 ( 85,400)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة

 3,016,729    ذمم مديني عقود إجارة، صافي 
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 ذمم مديني عقود إجارة الموصوفة في الذمة، صافي   - 6

 

 يونيو  30 

 م2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 

 م 2019

 )مراجعة(
     

     128,100  111,012  إجمالي ذمم مديني عقود بيع اإلجارة الموصوفة في الذمة 

 ( 68,363)  (41,779)  يخصم: دخل غير مكتسب

  69,233  59,737     

 ( 2,288)  (2,334)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة

 57,449  66,899  مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي ذمم 

 

ديسمبر  31م و 2020يونيو  30فيما يلي سجل االستحقاق لذمم مديني عقود إجارة الموصوفة في الذمة كما في  1- 6

 م: 2019

  م )غير مراجعة(2020يونيو  30 
بحد أقصى 

   سنة

من سنة إلى 

 خمس سنوات

أكثر من 

 اإلجمالي خمس سنوات

 

     

 111,012 72,256 30,751 8,005 ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة 

  (41,779) (23,420) (14,723) (3,636) يخصم: دخل غير مكتسب
4,369 16,028 48,836 69,233 

 (2,334)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 66,899  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 
 

  م )مراجعة(2019ديسمبر  31 
بحد أقصى  

   سنة

من سنة إلى  

   خمس سنوات

أكثر من 

 اإلجمالي خمس سنوات

 

     

 128,100 81,811 35,902 10,387 موصوفة في الذمة ذمم مديني عقود إجارة 

  ( 68,363) ( 38,290) ( 23,310) ( 6,763) يخصم: دخل غير مكتسب
3,624 12,592 43,521 59,737     

 ( 2,288)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 57,449   ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 
 

 .    الذمم الدائنة والمستحقات األخرى7

 

 يونيو 30

 م2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 

 م 2019

 )مراجعة(
  

 
 

 37,697   47,625 (1-7تمويل مقدم لعمالء )إيضاح 

 33,357  34,105 (2-7مستحق لوزارة اإلسكان )إيضاح 

 21,984  22,461 التزامات عقود اإليجار

 15,823   9,230 ومصروفات الموظفينرواتب 

 7,351  6,553 (3-7مبلغ مستلم من عمالء عقود المرابحة واإلجارة )إيضاح 

 9,701  8,116 مصروفات مستحقة

 21,916   16,465 أخرى  

 144,555  147,829 
  

التمويل، ولكن ال يتم صرف المبلغ بسبب التأخير ينشأ التمويل المقدم للعمالء عندما يتم االتفاق مع العميل على ترتيب   7-1

 العادي في نقل العقار. 
  

 يتعلق هذا البند بشراء عقار لعمالء في مخطط مقدم من وزارة اإلسكان. 7-2
 

 يمثل هذا البند بشكل رئيسي دفعة مقدمة مستلمة من العمالء، والتي ال يتم دفعها إلى بائع العقار.  7-3
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 م 2020يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
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 وضريبة الدخل الزكاة  - 8
 

 فيما يلي بيان بالحركة في الزكاة وضريبة الدخل: (أ

 م )غير مراجعة(2020يونيو  30 

 اإلجمالي  ضريبة الدخل  الزكاة 

      

 34,380  200  34,180 الرصيد في بداية الفترة

 8,470  --  8,470 مصروف الفترة الحالية 

 224  --  224 إلغاء الخصم 

 --  --  -- الفترةمدفوعات خالل 

 43,074  200  42,874 الرصيد كما في نهاية الفترة
 

 م )غير مراجعة(2019يونيو  30 

 اإلجمالي  ضريبة الدخل  الزكاة 

      

 36,790  643  36,147 الرصيد في بداية الفترة

      المحملة للسنة: 

 8,723  77  8,646 السنة الحالية  -

 16,608  -  16,608 السنوات السابقة -

 283  --  283 إلغاء الخصم 

 ( 29,400)  --  ( 29,400) مدفوعات خالل الفترة

 33,004  720  32,284 الرصيد كما في نهاية الفترة
 

 م )مراجعة(2019ديسمبر  31 

 اإلجمالي  ضريبة الدخل   الزكاة 

      

 36,790  643  36,147 الرصيد في بداية السنة  

      المحملة للسنة: 

 14,925  68  14,857 السنة الحالية  -

 16,608  241  16,367 السنوات السابقة -

 31,224  309  31,533 

 839  --  839 إلغاء الخصم 

 ( 34,782)  ( 752)  ( 34,030) دفعات تمت خالل السنة

 34,380  200  34,180 الرصيد كما في نهاية السنة

 

 الزكوي والضريبيموقف الربط  ب(

 

م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( وتم 2019تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لجميع السنوات حتى  

 الحصول على شهادات إقرارات. 

 

م، لم يكن هناك أي تغيير في موقف الربوط الزكوية والضريبية الخاصة  2020يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 م. 2019ديسمبر  31الشركة عن الموقف المفصح عنه في القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في ب

 

 القروض - 9
 
يمثل هذا البند مبالغ مقترضة من بنوك محلية والشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري بموجب قروض إسالمية 

شهور إلى  3اعتمدتها لجنة الرقابة الشرعية. وتحمل هذه التسهيالت تكاليف اقتراض وفقاً ألسعار ربح تتراوح بين 

سنوات، وهي مضمونة من خالل  5تتراوح من شهر إلى  سنوات سايبور زائداً فرق السعر، ولها فترات استحقاق 3

 التنازل عن المتحصل من الدفعة المدينة. 
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 رأس المال - 10
 

ديسمبر   31مليون لاير سعودي ) 906م، يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 2020يونيو  30كما في 

مليون سهم( بقيمة  90.6م: 2019ديسمبر  31مليون سهم ) 90.6مليون لاير سعودي( مقسم إلى  906م: 2019

 لاير سعودي للسهم.  10أسمية قدرها 

 

 21)راجع إيضاح   (الربح من عقود إجارة وعقود المرابحة - 11
 

يونيو  30مليون لاير سعودي ) 2.44الربح من عقود اإلجارة والمرابحة على خسارة تعديل بقيمة  صافي ذكرت

م: ال شيء( على التوالي، بسبب تأجيل الدفعات 2019يونيو  30مليون لاير سعودي ) 0.15م: ال شيء( و 2019

وفقًا لبرنامج دعم تمويل القطاع  المتعلقة بالذمم المدينة المستحقة من المنشآت الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم

مليون لاير سعودي بحلول  0.82الخاص لمؤسسة النقد العربي السعودي. ومن خسارة التعديل هذه، تم عكس مبلغ 

 م. 2020يونيو  30

 

 21)راجع إيضاح  (تكاليف التمويل - 12
 

بسبب تأجيل الدفعات المتعلقة م: ال شيء(  2019يونيو    30مليون لاير سعودي )  8.72تشتمل على ربح تعديل بقيمة  

بالقروض وفقاً لبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص لمؤسسة النقد العربي السعودي.  ومن ربح التعديل هذه، تم عكس  

 م. 2020يونيو  30مليون لاير سعودي بحلول  3.05مبلغ 

 

 ربحية السهم - 13
 

الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة على المتوسط تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة صافي 

 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

 
 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30

لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30

 م 2019 م2020  م 2019 م2020  

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

      

 23,274 53,290  19,679 23,800  ربح الفترة 
       

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 90,600 90,600  )باآلالف(
 

90,600 90,600 
       
الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال 

 0.22 0.26  السعودي(
 

0.59 0.26 
 

 المصروفات العمومية واإلدارية  - 14

 

الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  

 يونيو 30

لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30

 م 2019 م2020  م 2019 م2020  

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

 25,347 27,466  12,613 13,753  رواتب وتكاليف متعلقة بالموظفين

 2,357 2,253  1,178 1,003  أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة

 1,200 1,543  584 905  مصروفات تقنية المعلومات

 2,368 1,449  1,686 708  أتعاب مهنية

 379 487  240 293  اتصاالت

 258 282  146 156  مصروفات صيانة

 615 245  364 34  مصروفات سفر

 1,055 178  986 102  إيجارات

 2,308 2,041  1,250 679  أخرى 

  17,633 19,047  35,944 35,887 



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
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 مصروفات البيع والتسويق  - 15
 

 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

لفترة الستة أشهر المنتهية  

 يونيو 30في 

 م 2019 م2020  م 2019 م2020 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 2,720 3,388  1,366 1,526 تكاليف الرواتب واالستعانة بمصادر خارجية 

 793 1,771  344 1,335 تأمين

 1,692 1,082  858 232 مصروفات تسويق

 3,093 2,568  6,241 5,205 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  - 16
 
تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من المساهمين وشركاتهم الشقيقة والتابعة وموظفي اإلدارة العليا. تتعامل 

خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين. الشركة 

 يمثل موظفو اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه والرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرةً.

 العالقة:  فيما يلي أهم المعامالت واألرصدة الناتجة عن المعامالت أعاله مع األطراف ذات

 طبيعة المعاملة

اسم الطرف ذو العالقة 

 وطبيعة العالقة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

  )غير مراجعة(

لفترة الستة أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

 )غير مراجعة(

 م 2019 م2020  م 2019 م2020  

البنك السعودي لالستثمار  تكلفة تمويل

 12,855 9,642  6,768 3,722 )مساهم(

       

شركة أوريكس السعودية  مصروفات إيجار

للتأجير التمويلي )شركة 

 796 132  398 -- شقيقة(

       

شركة أوريكس السعودية  مصروفات أمن وأخرى

للتأجير التمويلي )شركة 

 90 10  68 -- شقيقة(

       

 6,751 7,367  2,011 2,052 موظفي اإلدارة العليا رواتب ومنافع

       

أتعاب حضور اجتماعات 

مجلس اإلدارة 

 ومصروفات أخرى                  

 أعضاء مجلس اإلدارة 

1,003 1,178  2,253 2,357 

       

سداد / رد نيابة عن  

 المساهمين

 مساهمون

(27) 377  1,727 749 
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 األرصدة العالقة طبيعة األرصدة وأسماء األطراف ذات العالقة

  

يونيو  30

 م2020

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31

 م 2019

 )مراجعة(

    أرصدة لدى البنوك:

 7,340 27,693 شريك البنك السعودي لالستثمار
    

    :مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 1,775 1,775 شركة شقيقة االستثمار كابيتالشركة 

 2,923 2,694 مشروع مشترك رحبه  –دار وإعمار 

 878 -- مشروع مشترك ثراء لالستثمار العقاري 

    

    قروض بنكية:

     615,821 551,340 شريك البنك السعودي لالستثمار
    

    القيمة االسمية لمقايضات معدالت األرباح:

 50,000 -- شريك البنك السعودي لالستثمار

    

    التمويل والسلف:

    3,731 3,480 اإلدارة العليا موظفي اإلدارة العليا
    

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

    11,029 10,729 شركة شقيقة صندوق صائب للتطوير العقاري أبراج سرايا

    

    مدينة أخرى:ذمم 

 305 305 شركة تابعة شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري

 4,649 6,376 مساهمون ذمم مدينة مقابل طرح عام أولي
    

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومصروفات أخرى 

    مستحقة

 أعضاء مجلس اإلدارة 

أعضاء مجلس  

 3,739 2,500 اإلدارة

    

    أخرى:ذمم دائنة 

 305 305 شركة تابعة شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 17
 

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة 

القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ 

 االلتزام ستتم إما:

 في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو -

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات -
 

 يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.  إن السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة
 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية والمشتقات المالية.
 

تتكون الموجودات المالية من النقد وما في حكمه واالستثمارات، والمشتقات وذمم مديني عقود المرابحة، واإلجارة، 

الموصوفة في الذمة، وذمم مدينة أخرى. بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض البنكية والذمم الدائنة واإلجارة 

 والمشتقات المالية.
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 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 
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 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

وات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقييم تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة لألد 

 التالية: 

 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. 1المستوى 
 

: طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة  2المستوى 

 ورة مباشرة أو غير مباشرة. بص
 

: طرق تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا لبيانات قابلة للمالحظة 3المستوى  

 في السوق. 
 

قيمتها العادلة  يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تختلف  

عن قيمتها الدفترية أو التي تم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة، بما في ذلك مستوياتها في 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

 القيمة العادلة  

 م )غير مراجعة(2020يونيو  30

القيمة 

 الدفترية

المستوى 

1 

المستوى 

2 

 المستوى

 اإلجمالي 3 

      الموجودات المالية: 

 169,833 169,833 -- -- 166,328 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

 3,432,996 3,432,996 -- -- 3,270,012 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة،  

 68,693 68,693 -- -- 66,899 صافي 

 11,622 11,622 -- -- 11,622 استثمارات
      

      المطلوبات المالية:

 14,204 14,204 --   -- 14,204 القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية

 

 القيمة العادلة    

 م )مراجعة(2019ديسمبر  31

القيمة 

 الدفترية 

المستوى 

1 

المستوى 

2 

 المستوى

 اإلجمالي 3 

      الموجودات المالية: 

 123,748 123,748 -- -- 123,450 مديني عقود مرابحة، صافيذمم 

 3,045,905 3,045,905 -- -- 3,016,729 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في 

 63,692 63,692 -- -- 57,449 الذمة، صافي 

 11,922   11,922 -- -- 11,922 استثمارات

 71   71 -- -- 71 الموجبة للمشتقاتالقيمة العادلة  
      

      المطلوبات المالية:

 3,621 3,621 -- -- 3,621 القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية
 

يتم تقدير ذمم مديني عقود اإلجارة وذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة ذات المعدل الثابت باستخدام 

التدفقات النقدية التعاقدية المخصومة بآخر عائد، والذي يمثل معدل الربح المتعاقد عليه آلخر معامالت. تشتمل 

 ر العوائد والتدفقات النقدية التعاقدية.  المدخالت في أساليب التدفقات النقدية المخصومة على آخ

 

قامت اإلدارة بتقدير أن القيمة الدفترية لألدوات المالية األخرى تقارب إلى حد كبير القيمة العادلة نظراً لطبيعة 

االستحقاقات قصيرة األجل أو إعادة تسعير العمولة الخاصة على تلك األدوات وأن هذه األدوات المالية تصنف ضمن  

 .3توى المس

 

 لم تكن هناك تحويالت من وإلى أي المستويات خالل الفترة.
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 كفاية رأس المال  - 18
 

ً لمبدأ   تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا

ل التي يتم مراقبتها وقياسها من قبل االستمرارية، والحفاظ على وجود قاعدة رأس مال قوية. إن نسب كفاية رأس الما

اإلدارة أدناه تقيس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات وااللتزامات المحتملة 

والمبالغ األسمية للمشتقات، إن وجدت، في قائمة المركز المالي، باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها 

 النسبية. 

 م2020يونيو  30 

 )غير مراجعة( 

 م 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 

إجمالي نسبة 

 ٪رأس المال 

نسبة الشريحة 

 األولى لرأس المال

٪  

إجمالي نسبة 

 ٪ رأس المال 

نسبة الشريحة 

  لرأساألولى 

 ٪ المال 

      

 43.30 43.16  42.85 42.33 نسبة كفاية رأس المال

 

 وااللتزامات المحتملة االرتباطات  - 19
 

 تسهيالت تمويل معتمدة وغير مستخدمة:

لدى الشركة تسهيالت معتمدة وغير مستخدمة بشأن عروض مقدمة وقيد الدراسة من قبل العمالء بتاريخ التقرير حيث 

 مليون لاير سعودي(.  218م:  2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 175يمكن تحويلها إلى تمويل قدره 

 

 ربوط ضريبة القيمة المضافة: 

م ربطاً على إقرارات ضريبة القيمة المضافة للفترة من يناير 2019أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في عام 

مليون لاير سعودي   9.2مليون لاير سعودي. وقد دفعت الشركة مبلغ    19.9م وطالبت بمبلغ  2019م إلى يناير  2018

مة المضافة وأصدرت ضماناً بنكياً فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي. قدمت الشركة اعتراضاَ  فيما يتعلق بفروق ضريبة القي

 توضح فيه موقفها من الربط المستلم من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 

مليون   14.69وخالل الفترة، قبلت الهيئة جزئياً اعتراض الشركة وعد لت ربطها من خالل تخفيض مطالبتها إلى 

بما في ذلك الغرامات. قدمت الشركة اعتراضاً لدى األمين العام للجنة الضرائب على المطالبة الُمعدلة   لاير سعودي

مليون   3.49و ترى الشركة أنه من غير المحتمل أن يتم تأييد الموقف أعاله للهيئة. ومع ذلك، فقد سجلت الشركة 

 اللتزام ضريبة القيمة المضافة اإلضافية.    لاير سعودي لتغطية المطالبات المتوقعة والمحتملة كأفضل تقدير

 

 الفترات بتعديل الهيئة مبادرة من لالستفادة المضافة القيمة ضريبة إقرارات بعض بتعديلقامت الشركة خالل الفترة 

 بمبلغ اإلضافية  المضافة  القيمة ضريبة التزام إلى أدى  مما ،  عقوبة دون  المضافة  القيمة ضريبة إلقرارات  السابقة

 سعودي  لاير مليون 2.47

 

 .   المعلومات القطاعية20
 

تهدف الشركة إلى تقديم تمويل لعقود التأجير العقاري داخل المملكة العربية السعودية. إن جميع الموجودات 

تعود إلى والمطلوبات والعمليات الظاهرة في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل 

 قطاع التمويل العقاري.

 

 ألغراض إدارية، تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية: 

 

 قطاع األفراد

 يمثل هذا القطاع المنتجات التمويلية المقدمة لألفراد والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

 

 قطاع الشركات

 للشركات واألفراد من ذوي الدخل المرتفع والمؤسسات.يمثل هذا القطاع المنتجات التمويلية المقدمة 
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 المركز الرئيسي

اإلدارة العامة هي المسؤولة عن إدارة فائض السيولة في الشركة. كما تقوم أيًضا بتقديم خدمات مساندة إلى إدارات  

 األعمال.

 

م  2019ديسمبر    31م و  2020يونيو    30ومطلوبات الشركة كما في  يعرض الجدول التالي تحليالً إلجمالي موجودات  

يونيو  30م و 2020يونيو  30وإجمالي ربح التشغيل والمصروفات وصافي الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 كما يلي: 2019

 قطاع الشركات قطاع األفراد 

 المركز

 اإلجمالي الرئيسي

م )غير 2020يونيو  30للفترة المنتهية في 

 مراجعة(

  

  

 146,874 -- 105,288 41,586 إيرادات 

 85,114 -- 54,553 30,561 مصروفات

 61,760 -- 50,735 11,025 ربح القطاع 

     

م )غير  2019يونيو  30للفترة المنتهية في 

     مراجعة(

 136,630 -- 93,397 43,233 إيرادات 

 88,025 -- 57,785 30,240 مصروفات

 48,605 -- 35,612 12,993 ربح القطاع 

     

     م )غير مراجعة(2020يونيو  30كما في 

 3,750,452 110,846 2,515,018 1,124,587 إجمالي الموجودات

 2,582,539 162,337 1,710,741 709,461 إجمالي المطلوبات

     

     م )مراجعة(2019ديسمبر  31كما في 

 الموجوداتإجمالي 
1,014,165 

2,323,03

1 
68,009 3,405,205 

 إجمالي المطلوبات
652,968 

1,505,86

9 
121,091 2,279,928 

 

فيما يلي مطابقة اإليرادات والمصروفات من القوائم المالية القوائم المالية األولية المختصرة في إيضاح القطاع 

 التشغيلي:

 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 

 م2020

 )غير مراجعة(

 م 2019

 )غير مراجعة(

   اإليرادات 

 137,561 148,416 إجمالي الربح من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة 

 ( 1,524) (1,226) مصروفات أتعاب

 593 (316) )خسائر(/إيرادات أخرى

 136,630 146,874 التشغيلي.وفقاً إليضاح القطاع  -إجمالي اإليرادات 
 

   المصروفات

 ( 47,362) (33,648) تكاليف تمويل

 ( 1,249) (2,879) استهالك 

 ( 35,887) (35,944) مصروفات عمومية وإدارية 

 ( 5,205) (6,241) مصروفات البيع والتسويق
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 1,678 (6,402) مخصص االنخفاض في القيمة للخسائر االئتمانية المتوقعة، صافي 

 ( 88,025) (85,114) وفقاً إليضاح القطاع التشغيلي. -إجمالي المصروف 

 

 على عمليات الشركة والقوائم المالية األولية المختصرة  19- .   تأثير فيروس كوفيد21
  

( يمثل جائحة نظراً النتشاره 19-م أن تفشي فيروس كورونا )كوفيد2020أعلنت منظمة الصحة العالمية خالل مارس  

السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر تفشي هذا الفيروس كذلك على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك 

نحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. حيث نفذت المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أ

ً للحدود، وأصدرت توجيهات من أجل التباعد االجتماعي  المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالقا

 وفرضت إغالقاً وحظراً للتجول على مستوى الدولة.  

 

م، ليس فقط بسبب مشاكل الطلب الناشئة عن 2020شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة خالل النصف األول من عام 

إغالق االقتصادات العالمية، بل أيضاً مشاكل تتعلق بالعرض بسبب الكمية المخزنة التي سبقت الجانحة.  19 -كوفيد

م حيث خفضت الدول المنتجة للنفط 2020عام  أظهرت أسعار النفط بعض االنتعاش في أواخر الربع الثاني من

 اإلنتاج إلى جانب زيادة الطلب مع خروج الدول من عمليات اإلغالق. 

 

وتستمر الشركة بتقييم الوضع الحالي من خالل إجراء اختبار سيناريوهات الضغط على التغيرات المتوقعة في عوامل 

ية والسيولة والتشغيلية والمالءة األداء الرئيسية باإلضافة إلى  االقتصاد الكلي ومدى تأثيرها على المؤشرات االئتمان

على عملياتها االعتيادية وأدائها المالي.   19-ممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة مدى تأثير تفشي جائحة كوفيد

 لسعودي.كما تشتمل الخطوات المتخذة من قبل اإلدارة على آثار برامج دعم الحكومة ومؤسسة النقد العربي ا

 

تتطلب الظروف االقتصادية السائدة من الشركة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر 

االئتمانية المتوقعة. وتتمحور هذه المدخالت واالفتراضات في المقام األول حول عمليات مراجعة احتماالت السيناريو 

ئر االئتمانية المتوقعة. وقد نتج عن التعديالت على ترجيحات السيناريو الذي تستخدمه الشركة حالياً في تقدير الخسا

مليون لاير سعودي للشركة. وكما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن  1.2خسائر ائتمانية متوقعة إضافية للشركة بقيمة 

ائج الفعلية عن تلك المتوقعة. التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى التقدير الهام وعدم التأكد، وبالتالي، قد تختلف النت

إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديري، وستستمر الشركة في إعادة تقييم موقفها ومدى التأثير المرتبط 

 بها على أساس منتظم.

 

الخاصة بها.    مليون لاير سعودي لتمويل الشركات  1.5كما قامت الشركة بإثبات خسائر ائتمانية متوقعة إضافية بقيمة  

  ٪ 10وقد استندت هذه على مخاطر القطاع من منخفضة ومتوسطة ومرتفعة مع زيادة حاالت التعثر في السداد بنسبة  

على التوالي. ستستمر الشركة في تقييم التعرضات الهامة كالً على حدة مع توفر معلومات أكثر  ٪30و  ٪20و 

إدخال أي تعديل على الخسائر االئتمانية المتوقعة في فترات التقرير   موثوقية، وبالتالي تحديد ما إذا كان من الضروري

 الالحقة. 
 

 برامج ومبادرات دعم مؤسسة النقد العربي السعودي 

م برنامج دعم تمويل القطاع الخاص  2020، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي في مارس 19-استجابةً لكوفيد

لصغيرة ومتوسطة الحجم وفقًا للتعريف الصادر من مؤسسة النقد العربي لتقديم الدعم الالزم للمنشآت الصغرى وا

هـ. ويشتمل برنامج دعم تمويل 1438جمادى اآلخرة  16بتاريخ  381000064902السعودي في تعميمها رقم 

 القطاع الخاص بشكل أساسي على البرامج التالية:  

 

 برنامج الدفعات المؤجلة؛ و •

 اإلقراض.برنامج تمويل  •
 

وكجزء من برنامج الدفعات المؤجلة، يتعين على الشركة تأجيل الدفعات لمدة ستة أشهر على تسهيالت اإلقراض لتلك 

 الشركات المؤهلة كشركات صغرى وصغيرة ومتوسطة الحجم. تُعد إعفاءات الدفع دعم سيولة قصير األجل لمعالجة  

 

الشركة بتطبيق اإلعفاء من الدفع من خالل تأجيل األقساط المستحقة مشاكل التدفق النقدي المحتملة للمقترض. قامت 

م لمدة ستة أشهر، دون زيادة في فترة التسهيل لتسهيالت 2020سبتمبر    14م إلى  2020مارس    14خالل الفترة من  

لهذه التغييرات  التمويل المطبقة الممنوحة دون أي تكاليف إضافية يتحملها العميل. لقد تم تقييم مدى التأثير المحاسبي



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2020يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

18 

ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  كتعديل في شروط  9في شروط التسهيالت االئتمانية ويتم معالجتها وفقا

 الترتيب. وقد أدى ذلك إلى إثبات الشركة لخسارة تعديل لذمم مديني عقود اإلجارة وذمم مديني عقود المرابحة بمبلغ

 

 

 ليات الشركة والقوائم المالية األولية المختصرة )يتبع(على عم 19-.   تأثير كوفيد 21
 

م، وقد تم عرض ذلك  2020يونيو  30مليون لاير سعودي على التوالي كما في  0.15مليون لاير سعودي و  2.44

 لمزيد من التفاصيل.  11كجزء من الربح من الذمم المدينة المعنية، راجع إيضاح 

 

 

جوهرية في وفي ظل عدم وجود عوامل أخرى، ال تُعد المشاركة في برنامج دعم تمويل القطاع الخاص زيادة 

 المخاطر االئتمانية. 

 

ً لتأجيل سداد أقساط القرض   باإلضافة لذلك، ووفقًا لبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص، فإن الشركة مؤهلة أيضا

  8.72المستحقة للبنوك والشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري. وقامت الشركة كذلك بإثبات أرباح تعديل بمبلغ 

لمزيد من   12م، وقد تم عرضه كجزء من تكلفة التمويل، راجع إيضاح  2020يونيو    30سعودي كما في  مليون لاير  

 التفاصيل.

 

يونيو  30هذا، ولم تشارك الشركة بعد في برنامج تمويل اإلقراض الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي كما في 

 م. 2020

 

جيهات أخرى لشركات التمويل حول توفير الدعم الالزم  م تو2020أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي في أبريل  

، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. واستقبلت 19-للعمالء األفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص بسبب كوفيد

م. وستستمر الشركة في أخذ التوجيهات الصادرة 2020يونيو  30الشركة عمالء معينين مؤهلين لهذا البرنامج حتى 

 باعتبارها وتقييم أي تأثير محاسبي عند حدوث ذلك. 
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يوليو  23 هـ )الموافق1441ذو الحجة  2تم اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م(. 2020
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