
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري

 (شركة مساھمة سعودیة)
 (غیر مراجعة)القوائم المالیة األولیة المختصرة 

 لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰

 مع 
 تقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 















 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المختصرة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۷ 

 الشركة وطبیعة أنشطتھا ۱
 
شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري ("أمالك" أو "الشركة")، شركة مساھمة سعودیة تم تأسیسھا وتسجیلھا في 

جمادى األولى  ۲٥في الریاض بتاریخ  ۱۰۱۰۲۳٤۳٥٦المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 
م).  وكجزء من نظام الرھن العقاري، فإن الشركة بصدد التوقف عن األعمال ۲۰۰۷یونیو  ۱۱لموافق ھـ (ا۱٤۲۸

 المتعلقة باالستثمار.
 

م) في القیام ۲۰۱٤یولیو  ۸ھـ (الموافق ۱٤۳٥رمضان  ۱۱یتمثل نشاط الشركة وفقاً للسجل التجاري المعدل بتاریخ 
ً لترخیص مؤسسة النقد ال دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۳٥صفر  ۲۱عربي السعودي بتاریخ بالتمویل العقاري وفقا

 م). ۲۰۱۳
 
یقع مكتب الشركة المسجل في طریق الثمامة، المملكة العربیة السعودیة. تم تأسیس مكتب الشركة في جدة من قبل 

 م. لدى الشركة الفروع التالیة:۲۰۱۹الشركة خالل سنة 
 الموقع تاریخ اإلصدار رقم السجل التجاري للفرع

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

 
تمتلك الشركة منشأة بالكامل وھي شركة أمالك العالمیة للتطویر العقاري ("الشركة التابعة")، ویبلغ رأس مالھا 

الشركة. لم  لایر سعودي. الغرض الذي تأسست من أجلھ الشركة التابعة ھو تملك العقارات التي تمولھا ٥۰۰٬۰۰۰
 تقم الشركة بتوحید الشركة التابعة ألن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة ال تعتبر جوھریة.

 
في  %۳۰م، أدرجت الشركة حصة من رأس مالھا بنسبة ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

لنظامي للشركة من شركة مساھمة سعودیة مقفلة إلى تداول (السوق المالیة السعودیة). وبالتالي، فقد تم تغییر الوضع ا
 شركة مساھمة سعودیة. 

   
 أسس اإلعداد -۲

 
 بیان االلتزام ۲-۱

م وفقاً لمعیار ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتھیة في 
المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى "التقریر المالي األولي"  ۳٤المحاسبة الدولي 

 الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.
 

ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، 
ً إلى جنب دیسمبر  ۳۱مع القوائم المالیة المراجعة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في  ویجب أن تتم قراءتھا جنبا

 م.۲۰۱۹
 

 أسس القیاس ۲-۲
ً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس االستثمارات والمشتقات  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقا

نھایة الخدمة للموظفین بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة بالقیمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك، یتم قیاس مكافأة 
 باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة.

 
 عملة العرض والنشاط ۲-۳

تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة بالریال السعودي الذي یمثل العملة الوظیفیة للشركة. تم تقریب كافة 
 رب ألف لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك.المعلومات المالیة المعروضة ألق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۸ 

 .     ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة۳
 

تتماشى السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة مع تلك المتّبعة عند إعداد 
  م.۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في القوائم المالیة المراجعة السنویة للشركة للسنة 

 ذمم مدیني عقود المرابحة، صافي -٤

  

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 (مراجعة)
     

    ۱۲٥٬٤۱۹  ۱٤٤٬٦۹٥  إجمالي ذمم مدیني عقود مرابحة
 ) ۱٬۹٦۹(  )۲٬۲٤۰(  یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة

    ۱۲۳٬٤٥۰  ۱٤۲٬٤٥٥  ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي
 

 ذمم مدیني عقود إجارة، صافي -٥

 

 
 

 سبتمبر   ۳۰
 م۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 (مراجعة)
   

 ٤٬۲۰٤٬٦۲٤  ٤٬٦٦۷٬۱۷۲  إجمالي ذمم مدیني عقود إجارة
 )۱٬۱۰۲٬٤۹٥(  )۱٬۲۰۰٬۸۱۰(  یخصم: دخل غیر مكتسب

  ۳٬٤٦٦٬۳٦۲  ۳٬۱۰۲٬۱۲۹ 
 )۸٥٬٤۰۰(  )۹۱٬۹۱٦(  یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ۳٬۰۱٦٬۷۲۹  ۳٬۳۷٤٬٤٤٦  ذمم مدیني عقود إجارة، صافي
 

 ذمم مدینة بمبلغ وشطب ۳م، قامت الشركة بتسویة حساب ضمن المرحلة ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  
 م: ال شيء).۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱سعودي ( ملیون لایر ۱٫۳

 

 م:۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰فیما یلي سجل االستحقاق لذمم مدیني عقود إجارة كما في  ۱-٥
 

  م (غیر مراجعة)۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ 

بحد أقصى 
 سنة

أكثر من سنة لكن 
لیس أكثر من 
 خمس سنوات

أكثر من 
 اإلجمالي خمس سنوات

 

     
 ٤٬٦٦۷٬۱۷۲ ۱٬۳۹٥٬۳۰۷ ۲٬۱٦۷٬٦٤٤ ۱٬۱۰٤٬۲۲۱ عقود إجارةذمم مدیني 

  )۱٬۲۰۰٬۸۱۰( )۳۲۹٬۷۲۰( )٥۸۰٬٤۷۷( )۲۹۰٬٦۱۳( یخصم: دخل غیر مكتسب
۸۱۳٬٦۰۸ ۱٬٥۸۷٬۱٦۷ ۱٬۰٦٥٬٥۸۷ ۳٬٤٦٦٬۳٦۲ 

 )۹۱٬۹۱٦(  یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ۳٬۳۷٤٬٤٤٦    ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

 

  م (مراجعة)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 بحد أقصى سنة

أكثر من سنة 
لكن لیس أكثر 

خمس  من
 سنوات

أكثر من 
 اإلجمالي خمس سنوات

 

     
 ٤٬۲۰٤٬٦۲٤ ۱٬۱٦۲٬۹۸۸ ۲٬۱٤۰٬٥۳۸ ۹۰۱٬۰۹۸ ذمم مدیني عقود إجارة

  )۱٬۱۰۲٬٤۹٥( )۲۸۸٬۳۰۲( )٥٦۸٬٦۸۱( )۲٤٥٬٥۱۲( یخصم: دخل غیر مكتسب
٦٥٥٬٥۸٦ ۱٬٥۷۱٬۸٥۷ ۸۷٤٬٦۸٦ ۳٬۱۰۲٬۱۲۹ 

 )۸٥٬٤۰۰(  یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ۳٬۰۱٦٬۷۲۹    ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

     



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المختصرة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۹ 

 ذمم مدیني عقود إجارة الموصوفة في الذمة، صافي  -٦

 

 سبتمبر  ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 (مراجعة)
     

    ۱۲۸٬۱۰۰  ۱۱٤٬۸٥٦  إجمالي ذمم مدیني عقود بیع اإلجارة الموصوفة في الذمة
 )٦۸٬۳٦۳(  )٤۱٬۹۷۰(  یخصم: دخل غیر مكتسب

  ۷۲٬۸۸٥  ٦۹٬۷۳۷    
 )۲٬۲۸۸(  )۲٬۳۳٦(  یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ٥۷٬٤٤۹  ۷۰٬٥٥۰  صافيذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة، 
 

دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰فیما یلي سجل االستحقاق لذمم مدیني عقود إجارة الموصوفة في الذمة كما في  ۱-٦
 م:۲۰۱۹

  م (غیر مراجعة)۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ 

بحد أقصى 
 سنة

أكثر من سنة لكن 
لیس أكثر من 
 خمس سنوات

أكثر من 
 اإلجمالي خمس سنوات

 

     
  ۱۱٤٬۸٥٦  ۷٤٬٦۷۲   ۳۲٬۲۲۱  ۷٬۹٦۳ مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمةذمم 

  )٤۱٬۹۷۰( )۲۳٬۲۹۰(  )۱٥٬۰٤۰(  )۳٬٦٤۰( یخصم: دخل غیر مكتسب
٤٬۳۲۳ ۱۷٬۱۸۱ ٥۱٬۳۸۲ ۷۲٬۸۸٦ 

 )۲٬۳۳٦(  یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 ۷۰٬٥٥۰  ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 

 
  م (مراجعة)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

بحد أقصى 
 سنة

أكثر من سنة لكن 
لیس أكثر من 
 خمس سنوات

أكثر من 
 اإلجمالي سنواتخمس 

 

     

 ۱۲۸٬۱۰۰ ۸۱٬۸۱۱ ۳٥٬۹۰۲ ۱۰٬۳۸۷ ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة
  )٦۸٬۳٦۳( )۳۸٬۲۹۰( )۲۳٬۳۱۰( )٦٬۷٦۳( مكتسبیخصم: دخل غیر 

۳٬٦۲٤ ۱۲٬٥۹۲ ٤۳٬٥۲۱ ٥۹٬۷۳۷    
 )۲٬۲۸۸(  یخصم: مخصص االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 ٥۷٬٤٤۹   ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي
 

 .     الذمم الدائنة والمستحقات األخرى۷

 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰
 مراجعة)(غیر 

 دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 (مراجعة)
    

 --  ٦۸٬۰۰۹ )۱۱توزیعات أرباح دائنة (إیضاح 
 ۳۳٬۳٥۷  ۳٤٬٤۷۹ )۱-۷مستحق لوزارة اإلسكان (إیضاح 

 ۳۷٬٦۹۷   ۲۳٬۸٥۲ )۲-۷تمویل مقدم لعمالء (إیضاح 
 ۲۱٬۹۸٤  ۲۲٬۲۲٥ التزامات عقود إیجار

 ۱٥٬۸۲۳   ۱۲٬۳۹٤ رواتب ومصروفات الموظفین
 ۹٬۷۰۱  ۹٬۱٥۸ مصروفات مستحقة

 ۷٬۳٥۱  ٥٬۲۳۲ )۳-۷مبلغ مستلم من عمالء عقود المرابحة واإلجارة (إیضاح 
 ۲۱٬۹۱٦   ۲۲٬٦۳٤ أخرى 

 ۱۹۷٬۹۸۳  ۱٤۷٬۸۲۹ 
  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۱۰ 

 الذمم الدائنة والمستحقات األخرى (یتبع)  .   ۷
 

 اإلسكان.یتعلق ھذا البند بشراء عقار لعمالء في مخطط مقدم من وزارة  ۷-۱
 

ینشأ التمویل المقدم للعمالء عندما یتم االتفاق مع العمیل على ترتیب التمویل، ولكن ال یتم صرف المبلغ بسبب التأخیر  ۷-۲
 العادي في نقل العقار.

     

 . بعد یتم دفعھا إلى بائع العقار لمیمثل ھذا البند بشكل رئیسي دفعة مقدمة مستلمة من العمالء، والتي   ۷-۳
 

 الزكاة وضریبة الدخل -۸
 

 فیما یلي بیان بالحركة في الزكاة وضریبة الدخل: )أ
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰
 اإلجمالي  ضریبة الدخل  الزكاة 
      

 ۳٤٬۳۸۰  ۲۰۰  ۳٤٬۱۸۰ الرصید في بدایة الفترة
 ۱۲٬٦۷۷  )۱۹۱(  ۱۲٬۸٦۸ المحمل / (رد) للفترة

 ٤٥٥  --  ٤٥٥ إلغاء الخصم
 )۱٤٬۳۰٤(  )۹(  )۱٤٬۲۹٥( مدفوعات خالل الفترة

 ۳۳٬۲۰۸  --  ۳۳٬۲۰۸ الرصید كما في نھایة الفترة
 

 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 م (غیر مراجعة)۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰

 اإلجمالي  ضریبة الدخل  الزكاة 
 ۳٦٬۷۹۰  ٦٤۳  ۳٦٬۱٤۷ الرصید في بدایة الفترة

      المحمل للفترة:
 ۱۲٬۷۲۰  ۷۱  ۱۲٬٦٤۹ الفترة الحالیة -
 ۱٦٬٦۰۸  ۲٤۱  ۱٦٬۳٦۷ السنوات السابقة -

 ۲۹٬۰۱٦  ۳۱۲  ۲۹٬۳۲۸ 
 ٥۷۱  --  ٥۷۱ إلغاء الخصم

 )۲۹٬٤۰۰(  --  )۲۹٬٤۰۰( مدفوعات خالل الفترة
 ۳۷٬۲۸۹  ۹٥٥  ۳٦٬۳۳٤ الرصید كما في نھایة الفترة

 
 المنتھیة فيللسنة  

 م (مراجعة)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 اإلجمالي  ضریبة الدخل  الزكاة 
      

 ۳٦٬۷۹۰  ٦٤۳  ۳٦٬۱٤۷ الرصید في بدایة السنة 
      المحملة للسنة:

 ۱٤٬۹۲٥  ٦۸  ۱٤٬۸٥۷ السنة الحالیة -
 ۱٦٬٦۰۸  ۲٤۱  ۱٦٬۳٦۷ السنوات السابقة -

 ۳۱٬۲۲٤  ۳۰۹  ۳۱٬٥۳۳ 
 ۸۳۹  --  ۸۳۹ إلغاء الخصم

 )۳٤٬۷۸۲(  )۷٥۲(  )۳٤٬۰۳۰( دفعات تمت خالل السنة
 ۳٤٬۳۸۰  ۲۰۰  ۳٤٬۱۸۰ الرصید كما في نھایة السنة

 

 موقف الربط الزكوي والضریبي ب)
م إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") وتم ۲۰۱۹تم تقدیم إقرارات الزكاة وضریبة الدخل لجمیع السنوات حتى 

 الحصول على شھادات إقرارات. 
 

م، لم یكن ھناك أي تغییر في موقف الربوط الزكویة والضریبیة الخاصة ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 
 م.۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المفصح عنھ في القوائم المالیة المراجعة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في  بالشركة عن الموقف



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المختصرة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۱۱ 

 القروض -۹
 
یمثل ھذا البند مبالغ مقترضة من بنوك محلیة والشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري بموجب قروض إسالمیة 

 ۳یالت تكالیف اقتراض وفقاً ألسعار ربح تتراوح من اعتمدتھا لجنة الرقابة الشرعیة بالشركة. وتحمل ھذه التسھ
سنوات سایبور زائداً فرق السعر، ولھا فترات استحقاق تتراوح من شھر إلى  ۳إلى زائداً فرق السعر سایبور شھور 

 سنوات، وھي مضمونة من خالل التنازل عن المتحصل من الذمم المدینة للشركة.  ٥
 

 رأس المال -۱۰
 

دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۰٦م، یبلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 
ملیون سھماً) بقیمة  ۹۰٫٦م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون سھماً ( ۹۰٫٦ملیون لایر سعودي) مقسم إلى  ۹۰٦م: ۲۰۱۹

 لایر سعودي للسھم.  ۱۰أسمیة قدرھا 
 

 توزیعات األرباح -۱۱
 

م، قام المساھمون باعتماد وإعالن توزیعات أرباح بقیمة ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  
ملیون لایر سعودي). تم دفع توزیعات  ٦۷٫۹م: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰( م۲۰۱۹ لسنةملیون لایر سعودي  ٦۷٫۹

 م.۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰األرباح بعد نھایة الفترة المنتھیة في 
 

 لسھمربحیة ا -۱۲
 
تم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة بقسمة صافي الربح بعد الزكاة وضریبة الدخل للفترة على المتوسط 

 المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة.

  
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 سبتمبر ۳۰
لفترة التسعة أشھر المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰في 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰  م۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  
      

 ٤۸٬۰۳٤ ۷٦٬٤۸۷  ۲٤٬۷٦۰ ۲۳٬۱۹۷  ربح الفترة 
       

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

 
۹۰٬٦۰۰ ۹۰٬٦۰۰ 

       
الربح األساسي والمخفض للسھم (بالریال 

 ۰٫۲۷ ۰٫۲٦  السعودي)
 

۰٫۸٤ ۰٫٥۳ 
 

 المصروفات العمومیة واإلداریة -۱۳

 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر ۳۰
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰  م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة) 

 ۳۸٬۷۱۲ ٤۰٬۷۲٥  ۱۳٬۳٦٥ ۱۳٬۲٥۹ رواتب وتكالیف متعلقة بالموظفین
 ۳٬٥۳٦ ۳٬٥۰۲  ۱٬۱۷۹ ۱٬۲٤۹ اإلدارةأتعاب ومصروفات مجلس 
 ۲٬۳۲۲ ۲٬۸٦۰  ۱٬۱۲۲ ۱٬۳۱۷ مصروفات تقنیة المعلومات

 ۳٬۰۱۰ ۲٬۱۹۹  ٦٤۲ ۷٥۰ أتعاب مھنیة
 ٦۱۸ ۷۸۰  ۲۳۹ ۲۹۳ اتصاالت

 ۱٬٦۲۷ ٤٤٤  ٥۷۲ ۲٦٦ إیجار ومصروفات أخرى
 ۸۸٥ ۳٤۰  ۲۷۰ ۹٥ مصروفات سفر

 ۲٬۷۰۹ ۳٬٦۱٦  ۱٤۳ ۱٬۲۹۳ أخرى
 ۱۸٬٥۲۲ ۱۷٬٥۳۲  ٥ ٥٤٬٤٦٦۳٬٤۱۹ 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۱۲ 

 مصروفات البیع والتسویق -۱٤
 

 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر ۳۰
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰  م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة) 

تكالیف الرواتب واالستعانة بمصادر 
 خارجیة

۱٬٦۹۰ ۱٬٤۹۲  ٥٬۰۷۸ ٤٬۲۱۲ 

 ۲٬۳۷۷ ۲٬٥٥٤  ۱٬٥۸٤ ۷۸۳ تأمین
 ۲٬٥٥۰ ۱٬٦۳۲  ۸٥۸ ٥٥۰ مصروفات تسویق

 ۳٬۰۲۳ ۳٬۹۳٤  ۹٬۲٦٤ ۹٬۱۳۹ 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا -۱٥
 
تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من المساھمین وشركاتھم الشقیقة والتابعة وموظفي اإلدارة العلیا. تتعامل 

السیاق االعتیادي ألنشطتھا مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق علیھا بین الطرفین. الشركة خالل 
 یمثل موظفو اإلدارة العلیا أعضاء مجلس اإلدارة ولجانھ والرئیس التنفیذي والتابعین لھ مباشرةً.

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

 طبیعة المعاملة
اسم الطرف ذو العالقة 

 وطبیعة العالقة
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 

  سبتمبر ۳۰في 
لفترة التسعة أشھر المنتھیة 

 سبتمبر ۳۰في 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰  م۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  

البنك السعودي لالستثمار  تكلفة تمویل
 ۱۹٬۸۹٥ ۱۳٬۲۷۲  ۷٬۰٤۰ ۳٬٦۳۰ (مساھم)

       
شركة أوریكس السعودیة  مصروفات إیجار

للتأجیر التمویلي (شركة 
 ۱٬۱۹٤ ۱۳۲  ۳۹۸ -- شقیقة)

       
شركة أوریكس السعودیة  مصروفات أمن وأخرى

للتأجیر التمویلي (شركة 
 ۱۳۰ ۱۰  ٤۰ -- شقیقة)

       
  ۸٬۷٦۲ ۹٬۳۸۰  ۲٬۰۱۱ ۲٬۰۱۳ موظفي اإلدارة العلیا رواتب ومنافع

      
أتعاب حضور اجتماعات 

مجلس اإلدارة 
 ومصروفات أخرى                  

 أعضاء مجلس اإلدارة

۱٬۲٤۹ ۱٬۱۷۹  ۳٬٥۰۲ ۳٬٥۳٦ 
       

مدفوعات نیابة عن 
 المساھمین

 مساھمون
٤٬۰۷٥ ۱٬۰۳٥٬  ٦۸۰۲ ۱٬۰۳٦ 

 مدفوعات مستلمة
 من مساھمین 

 مساھمون
)۱۰٬٤٥۱( --  )۱۰٬٤٥۱( -- 

 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المختصرة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۱۳ 

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (یتبع) -۱٥

 
 األرصدة العالقة طبیعة األرصدة وأسماء األطراف ذات العالقة

  

سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۹

 (مراجعة)
    أرصدة لدى البنوك:

 ۷٬۳٤۰ ۲٬۳٤۸ شریك البنك السعودي لالستثمار
    

    مقدماً والموجودات األخرى: المدفوعات
 ۱٬۷۷٥ ۱٬۷۷٥ شركة شقیقة  شركة االستثمار كابیتال

 ۲٬۹۲۳ ۲٬٦۹٤ مشروع مشترك رحبھ –دار وإعمار 
 ۸۷۸ -- مشروع مشترك  ثراء لالستثمار العقاري 

    

    قروض بنكیة:
    ٦۱٥٬۸۲۱ ٥۲۳٬٦۹۳ شریك البنك السعودي لالستثمار

    
    لمقایضات معدالت األرباح: القیمة االسمیة

 ٥۰٬۰۰۰ -- شریك البنك السعودي لالستثمار
    

    التمویل والسلف:
   ۳٬۷۳۱ ۳٬۳٥۰ موظفي اإلدارة العلیا موظفي اإلدارة العلیا

    
    استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

   ۱۱٬۰۲۹ ۱۰٬۷۲۹ شقیقة شركة صندوق صائب للتطویر العقاري أبراج سرایا
    

    ذمم مدینة أخرى:
 ۳۰٥ ۳۰٥ شركة تابعة شركة أمالك العالمیة للتطویر العقاري

 ٤٬٦٤۹ -- مساھمون ذمم مدینة مقابل طرح عام أولي
    
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومصروفات أخرى 

    مستحقة

 مصروفات اجتماعاتو مجلس اإلدارة مكافآت 
أعضاء مجلس 

 ۳٬۷۳۹ ۳٬۷۳۷ اإلدارة
    

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

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  -۱٦

 

منتظمة القیمة العادلة ھي القیمة الذي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما بموجب معاملة 
تتم بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل 

 االلتزام ستتم إما:
 في السوق الرئیسیة للموجودات أو المطلوبات، أو -
 في حالة عدم وجود السوق الرئیسیة، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات -

 

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

 تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة والمشتقات المالیة.
 

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

 والمشتقات المالیة.



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۱٤ 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة (یتبع) -۱٦
 

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

 التالیة:
 

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

: طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا التي لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة ۲المستوى 
 بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 

 

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

 

یعرض الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي تختلف قیمتھا العادلة 
عن قیمتھا الدفتریة 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)۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰
      الموجودات المالیة:

 ۱٤۲٫۷۳۱ ۱٤۲٫۷۳۱ -- -- ۱٤۲٬٤٥٥ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي
 ۳٫٤٦٦٫٥۷۹ ۳٫٤٦٦٫٥۷۹ -- -- ۳٬۳۷٤٬٤٤٦ ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

مدیني عقود إجارة موصوفة في ذمم 
 ۷۰٫٥۷٤ ۷۰٫٥۷٤ -- -- ۷۰٬٥٥۰ الذمة، صافي

 ۱۱٬٦۲۲ ۱۱٬٦۲۲ -- -- ۱۱٬٦۲۲ استثمارات
      

      المطلوبات المالیة:
 ۱۲٬۱۰٥ ۱۲٬۱۰٥ -- -- ۱۲٬۱۰٥ القیمة العادلة السالبة للمشتقات المالیة

 
 القیمة العادلة   

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  الدفتریة القیمة م (مراجعة)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
      الموجودات المالیة:

 ۱۲۳٬۷٤۸ ۱۲۳٬۷٤۸ -- -- ۱۲۳٬٤٥۰ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي
 ۳٬۰٤٥٬۹۰٥ ۳٬۰٤٥٬۹۰٥ -- -- ۳٬۰۱٦٬۷۲۹ ذمم مدیني عقود إجارة، صافي

ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في 
 ٦۳٬٦۹۲ ٦۳٬٦۹۲ -- -- ٥۷٬٤٤۹ الذمة، صافي

 ۱۱٬۹۲۲ ۱۱٬۹۲۲ -- -- ۱۱٬۹۲۲ استثمارات
 ۷۱ ۷۱ -- -- ۷۱ القیمة العادلة الموجبة للمشتقات

      
      المطلوبات المالیة:

 ۳٬٦۲۱ ۳٬٦۲۱ -- -- ۳٬٦۲۱ القیمة العادلة السالبة للمشتقات المالیة
 

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

 ر العوائد والتدفقات النقدیة التعاقدیة. المدخالت في أسالیب التدفقات النقدیة المخصومة على آخ
 
قامت اإلدارة بتقدیر أن القیمة الدفتریة لألدوات المالیة األخرى تقارب إلى حد كبیر القیمة العادلة نظراً لطبیعة 
االستحقاقات قصیرة األجل أو إعادة تسعیر العمولة الخاصة على تلك األدوات وأن ھذه األدوات المالیة تصنف ضمن 

 .۳توى المس
 

 لم تكن ھناك تحویالت من وإلى أي المستویات خالل الفترة.



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المختصرة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۱٥ 

 كفایة رأس المال -۱۷
 

ً لمبدأ  تتمثل أھداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا
التي یتم مراقبتھا وقیاسھا من قبل  االستمراریة، والحفاظ على وجود قاعدة رأس مال قویة. إن نسب كفایة رأس المال

اإلدارة أدناه تقیس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل مع الموجودات وااللتزامات المحتملة 
والمبالغ األسمیة للمشتقات، إن وجدت، في قائمة المركز المالي، باستخدام األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا 

  النسبیة. 
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ 

 (غیر مراجعة) 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 (مراجعة)
 

 إجمالي نسبة
 رأس المال %

نسبة الشریحة 
 األولى 

 لرأس المال %

 
 إجمالي نسبة

 رأس المال %

نسبة الشریحة 
 األولى 

 لرأس المال %
      

 ٤۳٫۳۰ ٤۳٫۱٦  ۳۹٫۸٦ ۳۹٫٤٤ نسبة كفایة رأس المال
 

 المحتملةاالرتباطات وااللتزامات  -۱۸
 

 تسھیالت تمویل معتمدة وغیر مستخدمة:
تسھیالت معتمدة وغیر مستخدمة بشأن عروض مقدمة وقید الدراسة أي  التزامات غیر قابلة للنقضالشركة  أصدرت

م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۲٦من قبل العمالء بتاریخ التقریر حیث یمكن تحویلھا إلى تمویل قدره 
 ملیون لایر سعودي).  ۲۱۸

 

 ربوط ضریبة القیمة المضافة:
ربطاً على إقرارات ضریبة القیمة المضافة للفترة من ینایر  م۲۰۱۹أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل في عام 

ملیون لایر سعودي  ۹٫۲ملیون لایر سعودي. وقد دفعت الشركة  ۱۹٫۹م وطالبت بمبلغ ۲۰۱۹م إلى ینایر ۲۰۱۸
 ً  فیما یتعلق بفروق ضریبة القیمة المضافة وسجلت المبلغ كذمم مدینة من الھیئة العامة للزكاة والدخل وأصدرت ضمانا

بنكیاً فیما یتعلق بالمبلغ المتبقي. كما قدمت الشركة اعتراضاً توضح فیھ موقفھا من الربط المستلم من الھیئة العامة 
 للزكاة والدخل.

 
ملیون لایر  ۱۹٫۹وخالل الفترة، قبلت الھیئة جزئیاً اعتراض الشركة وعدّلت ربطھا من خالل تخفیض مطالبتھا من 

األمانة العامة للجان ملیون لایر سعودي بما في ذلك الغرامات. قدمت الشركة اعتراضاً لدى  ۱٤٫٦۹سعودي إلى 
المحتمل أن یتم تأیید الموقف أعاله للھیئة. ومع ذلك، فقد  على المطالبة الُمعدلة و ترى الشركة أنھ من غیر الضریبیة

ملیون لایر سعودي لتغطیة المطالبات المتوقعة والمحتملة كأفضل تقدیر اللتزام ضریبة القیمة  ۳٫٤۹سجلت الشركة 
 المضافة اإلضافیة.  

 

لمتبقیة غیر المشمولة ضمن قامت الشركة خالل الفترة بتعدیل بعض إقرارات ضریبة القیمة المضافة من الفترات ا
ربط الھیئة لالستفادة من مبادرة الھیئة بتعدیل إقرارات ضریبة القیمة المضافة للفترات السابقة دون غرامات ما أدى 

 ملیون لایر سعودي.   ۲٫٤۷إلى التزام إضافي لضریبة قیمة مضافة بمبلغ 
 

 .   المعلومات القطاعیة۱۹
 

قود التأجیر العقاري داخل المملكة العربیة السعودیة. إن جمیع الموجودات تھدف الشركة إلى تقدیم تمویل لع
والمطلوبات والعملیات الظاھرة في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل تعود إلى 

 قطاع التمویل العقاري.
 

 التالیة:ألغراض إداریة، تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئیسیة 
 

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

 
 قطاع الشركات

 یمثل ھذا القطاع المنتجات التمویلیة المقدمة للشركات واألفراد من ذوي الدخل المرتفع والمؤسسات.
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۱٦ 

 .   المعلومات القطاعیة (یتبع)۱۹
 

 ئیسيالمركز الر
اإلدارة العامة ھي المسؤولة عن إدارة فائض السیولة في الشركة. كما تقوم أیًضا بتقدیم خدمات مساندة إلى إدارات 

 األعمال.
 

دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰یعرض الجدول التالي تحلیالً إلجمالي موجودات ومطلوبات الشركة كما في 
م و ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰وصافي الربح لفترة التسعة أشھر المنتھیة في م وإجمالي أرباح ومصروفات تشغیلیة ۲۰۱۹
 م كما یلي:۲۰۱۹

 

 قطاع الشركات قطاع األفراد 
المركز 
 اإلجمالي الرئیسي

م (غیر ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 
 مراجعة)

  
  

 ۲۱۷٬٦٦۳ -- ۱٥۱٬۷٦٥ ٦٥٬۸۹۸ إیرادات
 ۱۲۸٬٤۹۹ -- ۸٤٬۸۸۸ ٤۳٬٦۱۱ مصروفات

 ۸۹٬۱٦٤ -- ٦٦٬۸۷۷ ۲۲٬۲۸۷ ربح القطاع 
     

م (غیر ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في 
     مراجعة)

 ۲۲۰٬۱٦۰ -- ۱٤٥٬۰٥۳ ۷٥٬۱۰۷ إیرادات
 ۱٤۲٬٤٦۱ -- ۹٦٬۲٥۲ ٤٦٬۲۰۹ مصروفات

 ۷۷٬٦۹۹ -- ٤۸٬۸۰۱ ۲۸٬۸۹۸ ربح القطاع 
     

     م (غیر مراجعة)۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 
 ۳٬۸٥۳٬۰۰٤ ۱۳۹٬٥۷۲ ۲٬٥٦۷٬۱۸۳ ۱٬۱٤٦٬۲٤۸ الموجوداتإجمالي 

 ۲٬۷۲۷٬۷٤٥ ۲۲۸٬۸٤۹ ۱٬۷٦٤٬۱٤۰ ۷۳٤٬۷٥٦ إجمالي المطلوبات
     

     م (مراجعة)۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۳٬٤۰٥٬۲۰٥ ٦۸٬۰۰۹ ۲٬۳۲۳٬۰۳۱ ۱٬۰۱٤٬۱٦٥ إجمالي الموجودات
 ۲٬۲۷۹٬۹۲۸ ۱۲۱٬۰۹۱ ۱٬٥۰٥٬۸٦۹ ٦٥۲٬۹٦۸ إجمالي المطلوبات

 

فیما یلي مطابقة اإلیرادات والمصروفات من القوائم المالیة القوائم المالیة األولیة المختصرة في إیضاح القطاع 
 التشغیلي:

 

 
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر ۳۰

 
 م۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۹

 (غیر مراجعة)
   اإلیرادات

 ۲۲۲٬۰۸۳ ۲۱۹٬۹۳٥ واإلجارة الموصوفة في الذمةإجمالي الربح من عقود المرابحة، واإلجارة، 
 )۱٬٦۱۱( )۱٬۷۸٥( مصروفات أتعاب

 )۳۱۲( )٤۸۷( خسارة أخرى
 ۲۲۰٬۱٦۰ ۲۱۷٬٦٦۳ وفقاً إلیضاح القطاع التشغیلي -إجمالي اإلیرادات 

 
   المصروفات

 )۷۱٬۷٦۸( )٥۲٬۱۸۲( تكالیف تمویل
 )۲٬۰۳۸( )٤٬٤٥۰( استھالك 

 )٥۳٬٤۱۹( )٥٤٬٤٦٦( مصروفات عمومیة وإداریة 
 )۹٬۱۳۹( )۹٬۲٦٤( مصروفات بیع وتسویق

 )٦٬۰۹۷( )۸٬۱۳۷( مخصص االنخفاض في القیمة للخسائر االئتمانیة المتوقعة، صافي 
 )۱٤۲٬٤٦۱( )۱۲۸٬٤۹۹( وفقاً إلیضاح القطاع التشغیلي -إجمالي المصروف 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المختصرة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۱۷ 

 
 عملیات الشركة والقوائم المالیة األولیة المختصرةعلى  ۱۹-.   تأثیر فیروس كوفید۲۰

  
") تعطل األسواق العالمیة حیث بدأت العدید من المناطق الجغرافیة تشھد ۱۹-ال تزال جائحة فیروس كورونا ("كوفید

"موجة ثانیة" من العدوى على الرغم من أنھا كانت قد سیطرت سابقاً على تفشي الفیروس من خالل إجراءات 
اعد التباعد االجتماعي الصارمة. رغم ذلك، احترازیة صارمة مثل فرض قیود على السفر وعملیات اإلغالق وقو

تمكنت حكومة المملكة العربیة السعودیة ("الحكومة") من السیطرة بنجاح على تفشي الفیروس حتى اآلن، ویرجع 
ذلك في المقام األول إلى التدابیر الفعالة التي اتخذتھا الحكومة، وبعد ذلك أنھت الحكومة عملیات اإلغالق وبدأت في 

 راءات على مراحل لعودة السفر الدولي واستئناف العُمرة. اتخاذ إج
 

، والتي یمكن الشعور بآثارھا الناشئة ۱۹-تدرك الشركة كل من تحدیات االقتصاد الجزئي والكلي التي فرضھا كوفید
 لبعض الوقت، وتراقب عن كثب تعرضاتھا للمخاطر بشكل دقیق. وقد استلزم ذلك مراجعة قطاعات ومناطق اقتصادیة
وأطراف أخرى وحمایة الضمانات واتخاذ إجراءات التصنیف االئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة ھیكلة 

 القروض، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 

تتطلب الظروف االقتصادیة السائدة من الشركة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحدید الخسائر 
تتمحور ھذه المدخالت واالفتراضات في المقام األول حول عملیات مراجعة احتماالت السیناریو االئتمانیة المتوقعة. و

الذي تستخدمھ الشركة حالیاً في تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة. نظراً ألن الموقف ال یزال مبھماً، تعتبر اإلدارة أن 
ائر االئتمانیة المتوقعة في ھذا الوقت. وبالتالي، فإن بعض التأثیرات ال یمكن دمجھا بالكامل في حسابات نموذج الخس

ً بناًء على المحافظ المتأثرة وتحلیل االقتصاد الكلي.  تقییم اإلدارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة یتضمن تحلیالً قطاعیا
م. ستستمر ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۳٫۱۷لذلك قامت الشركة بإثبات التكالیف اإلضافیة بمبلغ 

الشركة في التقییم مع توفر معلومات أكثر موثوقیة، وبالتالي تحدید ما إذا كان من الضروري إدخال أي تعدیل على 
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة في فترات التقریر الالحقة.

 
 برامج ومبادرات دعم مؤسسة النقد العربي السعودي 

م برنامج دعم تمویل القطاع ۲۰۲۰لنقد العربي السعودي في مارس ، أطلقت مؤسسة ا۱۹-استجابةً لفیروس كوفید
الخاص لتقدیم الدعم الالزم للشركات الصغرى والصغیرة ومتوسطة الحجم وفقًا للتعریف الصادر من مؤسسة النقد 

ھـ. ویشتمل برنامج دعم ۱٤۳۸جمادى اآلخرة  ۱٦بتاریخ  ۳۸۱۰۰۰۰٦٤۹۰۲العربي السعودي في تعمیمھا رقم 
 القطاع الخاص بشكل أساسي على البرامج التالیة التي تشارك فیھا الشركة: تمویل 
 برنامج الدفعات المؤجلة؛ و •
 برنامج تمویل اإلقراض. •

 
وكجزء من برنامج الدفعات المؤجلة، كان یتعین على الشركة تأجیل الدفعات لمدة ستة أشھر على تسھیالت اإلقراض 

وصغیرة ومتوسطة الحجم. كانت إعفاءات الدفع تُعد كدعم سیولة قصیر لتلك الشركات المؤھلة كشركات صغرى 
األجل لمعالجة مشاكل التدفق النقدي المحتملة للمقترض. قامت الشركة بتطبیق اإلعفاء من الدفع من خالل تأجیل 

ي فترة م لمدة ستة أشھر، دون زیادة ف۲۰۲۰سبتمبر  ۱٤م إلى ۲۰۲۰مارس  ۱٤األقساط المستحقة خالل الفترة من 
التسھیل. لقد تم تقییم مدى التأثیر المحاسبي لھذه التغییرات في شروط التسھیالت االئتمانیة وتم معالجتھا وفقاً لمتطلبات 

كتعدیل في شروط الترتیب. نتج عن ذلك خسائر تعدیل تم عرضھا كجزء من الدخل  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي 
زال الشركة ترى أنھ في ظل عدم وجود عوامل أخرى، ال تُعد المشاركة في برنامج من الذمم المدینة ذات الصلة. ال ت

 التأجیل من تلقاء نفسھا زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة.
 

م، مددت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج الدفعات المؤجلة من خالل ۲۰۲۰سبتمبر  ۱باإلضافة إلى ذلك، في 
 ۱٤فعات للمدة ثالثة أشھر للمؤسسات الصغرى والصغیرة والمتوسطة الحجم المؤھلة حتى السماح بتأجیل إضافي للد

 ۱٥م. قامت الشركة بتطبیق اإلعفاء من الدفع من خالل تأجیل األقساط المستحقة خالل الفترة من ۲۰۲۰دیسمبر 
 ھیل. م لمدة ثالثة أشھر إضافیة، دون زیادة في فترة التس۲۰۲۰دیسمبر  ۱٤م إلى ۲۰۲۰سبتمبر 

 
 
 
 
 

 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۱۸ 

 على عملیات الشركة والقوائم المالیة األولیة المختصرة (یتبع) ۱۹-.   تأثیر كوفید۲۰
 

لقد تم تقییم مدى التأثیر المحاسبي لھذه التغییرات في شروط التسھیالت االئتمانیة ویتم معالجتھا وفقاً لمتطلبات المعیار 
وقد نتج عن ذلك قیام الشركة بإثبات خسارة تعدیل إضافیة لذمم كتعدیل في شروط الترتیب.  ۹الدولي للتقریر المالي 

ملیون لایر سعودي على  ۰٫۱۱ملیون لایر سعودي و  ۱٫۲۷مدیني عقود إجارة وذمم مدیني عقود المرابحة بمبلغ 
 م.۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰التوالي خالل الفترة المنتھیة في 

 
م، ۲۰۲۰النقد العربي السعودي وبحلول نھایة الربع الثالث من عام منذ بدایة برنامج الدفعات المؤجلة من قبل مؤسسة 

ملیون لایر سعودي  ۱٫۷ملیون لایر سعودي من خسائر التعدیل ذات الصلة والتي تم عكس  ۳٫۹۷أثبتت الشركة 
 منھا.

 
لعربي ولتعویض التكالیف ذات الصلة التي تتكبدھا الشركة في إطار برامج ومبادرات الدعم من مؤسسة النقد ا

ملیون لایر سعودي من مؤسسة النقد العربي السعودي  ٥٥٫۸۳السعودي، تلقت الشركة ودیعة بدون عمولة بمبلغ 
شھراً، وھي مؤھلة كمنحة حكومیة. وبناًء على المراسالت الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي قررت  ۱۸لمدة 

خسارة التعدیل المتكبدة من الدفعات المؤجلة. ونظراً ألنھ  اإلدارة أن المنحة الحكومیة تتعلق بشكل أساسي بتعویض
تم استالم التمویل الوارد أعاله بعد نھایة الفترة، لذلك سیتم احتساب فائدة معدل التمویل المدعوم على أساس منتظم، 

 وفقاً لمتطلبات محاسبة المنح الحكومیة في القوائم المالیة للفترة الالحقة.
 

قاً لبرنامج دعم تمویل القطاع الخاص، فإن الشركة كانت مؤھلة أیضاً لتأجیل سداد أقساط القرض باإلضافة لذلك، ووف
 ۸٫۷۲المستحقة للبنوك والشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري. وبالتالي، قامت الشركة بإثبات أرباح تعدیل بمبلغ 

ملیون لایر سعودي تم عكسھا حتى  ٦٫۰۸نھا م، م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي خالل الفترة المنتھیة في 
 م، وقد تم عرض ذلك كجزء من تكلفة التمویل.۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰

 
سبتمبر  ۳۰ھذا، ولم تشارك الشركة بعد في برنامج تمویل اإلقراض الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي كما في 

 م.۲۰۲۰
 

توجیھات أخرى لشركات التمویل حول توفیر الدعم الالزم م ۲۰۲۰أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي في أبریل 
، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر. واستقبلت ۱۹-للعمالء األفراد الذین فقدوا وظائفھم في القطاع الخاص بسبب كوفید

م. وستستمر الشركة في أخذ التوجیھات ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰الشركة بعض العمالء المؤھلین لھذا البرنامج حتى 
 درة باعتبارھا وتقییم أي تأثیر محاسبي عند حدوث ذلك.الصا

 
 اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة -۲۱

 
أكتوبر  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤٤۲ربیع األول  ٦تم اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

 م).۲۰۲۰
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