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 تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة
 

 المحترمين  إلى السادة/ مساهمي شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 مقدمة

 
ل المرفقة  الموجزة  األولية  المالي  المركز  قائمة  فحصنا  )شركة  ل لقد  العقاري  للتمويل  العالمية  أمالك  سعودية(  شركة  مساهمة 

الشامل ذات الصلة لفترتي الثالثة والستة أشهر    الدخلووائم األولية الموجزة للدخل  قالو  2022يونيو    30)"الشركة"( كما في  
المنتهيتين في ذلك التاريخ والقوائم األولية الموجزة للتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في  

المالية األولية الموجزة"(. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه  ذل التفسيرية األخرى )"القوائم  التاريخ، واإليضاحات  ك 
لمعيار المحاسبة الدولي رقم   "التقارير المالية األولية" )"معيار المحاسبة الدولي رقم    -  34القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً 

ملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم األولية الموجزة استناًدا إلى الفحص  "( المعتمد في الم34
 الذي قمنا به. 

 
 نطاق الفحص 

 
"فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع    2410قمنا بإجراء فحصنا وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص الدولي رقم  

لل المالية األولية من االستفسار بصفة أساسية من  المستقل  القوائم  السعودية. ويتكون فحص  العربية  المملكة  المعتمد في  منشأة" 
األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد هذا الفحص أقل  

تتم وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه ال    نطاقاً إلى حد كبير من عملية المراجعة التي
 يمكننا الحصول على تأكيد حول جميع األمور الجوهرية التي قد يتم تحديدها عند إجراء المراجعة. لذا فإننا ال نبدي رأي مراجعة. 

 
 االستنتاج 

 
نتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من  استناًدا إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت ا

 المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 برايس وترهاوس كوبرز 
 
 
 
 

__________ 
 خالد أحمد محضر 

 368ترخيص رقم 
 
 هـ 1444 محرم  4 
 ( م 2022 اغسطس  2)
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أنشطتها الشركة وطبيعة  .1

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

يونيو   11هـ )الموافق  1428جمادى األولى    25في الرياض بتاريخ    1010234356السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

 م(. 2007

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

 م(. 2013ديسمبر  24هـ )الموافق 1435صفر  21العقاري وفقاً لترخيص البنك المركزي السعودي بتاريخ 

للشركة في جدة من قبل الشركة خالل   يقع مكتب الشركة المسجل في طريق الثمامة، المملكة العربية السعودية. تم إنشاء مكتب

 م. لدى الشركة الفروع التالية في المملكة العربية السعودية: 2019

الموقع تاريخ اإلصدار رقم السجل التجاري للفرع 

الخبر 30/12/1428 2050057816

جدة 24/07/1428 4030171680

لاير    500,000العالمية للتطوير العقاري )"الشركة التابعة"(، ويبلغ رأسمالها  تمتلك الشركة منشأة بالكامل وهي شركة أمالك  

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

 التابعة ألن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة ال تعتبر جوهرية. 

اد أسس اإلعد .2

 بيان االلتزام  2-1

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  م  2022يونيو    30للشركة كما في وللفترة المنتهية في    وجزةتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الم

في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية    " المعتمد"التقرير المالي األولي  34

 للمراجعين والمحاسبين. 

كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تتم    وجزةال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الم

 م.2021ديسمبر  31ائم المالية المراجعة السنوية للشركة للسنة المنتهية في قراءتها جنباً إلى جنب مع القو

المركز المالي. بدالً من ذلك ، يتم    قائمةال تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة بشكل منفصل في  

 عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب السيولة. 

 أسس القياس  2-2

الم تم إعداد هذه   المالية األولية  باستثناء قياس االستثمارات  وجزة  القوائم  التاريخية،  التكلفة  لمبدأ  أساس االستمرارية وفقاً  على 

لية  والمشتقات المدرجة بالقيمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك، يتم قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقب

.المتوقعة دة االئتمان باستخدام طريقة وح

 عملة العرض والنشاط  2-3

باللاير السعودي الذي يعتبر عملة النشاط للشركة. تم تقريب كافة المعلومات المالية   وجزةتم عرض هذه القوائم المالية األولية الم 

ما لم يذكر خالف ذلك.المعروضة ألقرب ألف لاير   التأثير   سعودي،  يكون  المعايير وتتوقع أال  تأثير هذه  بتقييم  تقوم الشركة 

جوهريًا. 

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  .3

 المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول بعد  (أ
ستقوم الشركة بتقييم تأثير  لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه غير ساري المفعول بعد.  

هذه المعايير عندما تكون فعالة في الوقت المناسب. 

 والتعديالت الجديدة المطبقة بواسطة الشركة المعايير والتفسيرات    (ب
م. قدرت  2021يناير    1أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت التالية على معايير المحاسبة السارية للفترات في أو بعد  

للشركة.  وجزةاإلدارة أن التعديالت ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية األولية الم

 تكلفة إتمام العقد".   -"العقود المتوقع خسارتها  37ت على معيار المحاسبة الدولي  التعديال  •

تمديد الوسيلة  ل  19-"عقود اإليجار" امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  ، 16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   •
 العملية 

 "الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود".  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   •

 "الَمراجع حول إطار المفاهيم". 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  •

السياسات المحاسبية الهامة  .4

مع تلك المتّبعة عند إعداد القوائم المالية المراجعة    موجزةتتماشى السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية ال

 م.2021ديسمبر  31السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
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ذمم مديني عقود مرابحة، صافي  .5

يونيو 30
م 2022

)غير مراجعة(

ديسمبر   31
م 2021

)مراجعة(

144,423 231,793 إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة 
( 850)( 552)االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان يخصم: مخصص 

143,573 231,241  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 

م: 2021ديسمبر  31م و 2022يونيو  30كما في  مرابحةفيما يلي تواريخ االستحقاق لذمم مديني عقود  5-1

م )غير مراجعة( 2022يونيو  30

بحد أقصى سنة  
من   و أقلأكثر من سنة 

 خمس سنوات  
أكثر من خمس  

اإلجمالي  سنوات 

39,276159,76932,749231,793 مرابحة ذمم مديني عقود 
( 552) يخصم: دخل غير مكتسب 

231,241، صافي مرابحةذمم مديني عقود 

م )مراجعة(2021ديسمبر  31

بحد أقصى سنة  
من   وأقلأكثر من سنة 
 خمس سنوات 

أكثر من خمس  
اإلجمالي  سنوات 

39,774101,9872,662144,٤23 مرابحة ذمم مديني عقود 

( 850) يخصم: دخل غير مكتسب 

143,573، صافي مرابحةذمم مديني عقود 

ذمم مديني عقود إجارة، صافي  .6

يونيو 30
م 2022

)غير مراجعة(

ديسمبر 31
م2021 

)مراجعة(

 4,294,125 4,024,691إجمالي ذمم مديني عقود إجارة 
( 1,023,899)( 973,589) يخصم: دخل غير مكتسب 

3,051,102 3,270,226 
( 88,229) ( 74,972)يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 3,181,997 2,976,130 مديني عقود إجارة، صافي ذمم 

م:2021ديسمبر  31م و 2022يونيو   30فيما يلي تواريخ االستحقاق لذمم مديني عقود إجارة كما في  6-1

م )غير مراجعة( 2022يونيو  30

بحد أقصى سنة  
من   و أقلأكثر من سنة 

 خمس سنوات  
أكثر من خمس  

اإلجمالي سنوات 

908,5352,002,1141,114,0424,024,691ذمم مديني عقود إجارة 
( 973,589)( 282,717)( 483,608)( 207,264) يخصم: دخل غير مكتسب 

701,2711,518,506831,3253,051,102

( 74,972)يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان 

2,976,130 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

م )مراجعة(2021ديسمبر  31

بحد أقصى سنة  
من   وأقلأكثر من سنة 
 خمس سنوات 

أكثر من خمس  
اإلجمالي سنوات 

 4,294,125  1,177,302  2,169,878  946,945 ذمم مديني عقود إجارة 

( 1,023,899)( 274,651)( 524,616)( 224,632) يخصم: دخل غير مكتسب 

 722,313  1,645,262  902,651  3,270,226 

( 88,229)يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان 

3,181,997  ذمم مديني عقود إجارة، صافي 
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 ذمم مديني عقود إجارة الموصوفة في الذمة، صافي   .7
  

 

 يونيو 30 
 م 2022

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2021 

 )مراجعة(
    

  130,253  134,085   إجمالي ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة 
 ( 46,998) ( 49,038)  يخصم: دخل غير مكتسب 

   85,047  83,255  
 ( 126) ( 27)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان 

  83,129  85,020   ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 
 

 م: 2021ديسمبر    31م و  2022يونيو    30فيما يلي تواريخ االستحقاق لذمم مديني عقود إجارة الموصوفة في الذمة كما في   7-1
 

  م )غير مراجعة( 2022يونيو  30 

 بحد أقصى سنة  

أكثر من سنة لكن  
ليس أكثر من خمس  

 سنوات 
أكثر من خمس  

 اإلجمالي  سنوات 

 

     
 134,085  88,347  35,499  10,239  عقود إجارة موصوفة في الذمةذمم مديني 

 ( 49,038) ( 26,667) ( 17,304) ( 5,067) يخصم: دخل غير مكتسب 

  5,172  18,195  61,680  85,047 

     
 ( 27)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان  

 85,020   ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي  
 

  م )مراجعة(2021ديسمبر  31 

 بحد أقصى سنة  

أكثر من سنة لكن  
ليس أكثر من خمس  

 سنوات  
أكثر من خمس  

 اإلجمالي  سنوات 

 

     
 130,253   86,174   34,485   9,594  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة

  ( 46,998) ( 25,675) ( 16,472) ( 4,851) يخصم: دخل غير مكتسب 
 4,743   18,013   60,499   83,255 

 ( 126)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان  

 83,129    ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 
 

 ذمم دائنة ومستحقات أخرى .8
 

 

 يونيو 30
 م 2022
 مراجعة()غير 

 ديسمبر 31
 م2021 

 )مراجعة(
   

  20,505 23,162 (1-8تمويل مقدم لعمالء )إيضاح 
 22,107 19,439 التزامات عقود إيجار 
 9,725 11,779 مصروفات مستحقة 

  16,054  9,505 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين 
  2,659  1,497 (2-8مبلغ مستلم من عمالء )إيضاح 

  380  380 لوزارة اإلسكانمستحق 
 2,184 17,856 (3-8أخرى )إيضاح 

 83,618 73,614 
 

ينشأ التمويل المقدم للعمالء عندما يتم االتفاق مع العميل على ترتيب التمويل وبالتالي تسجيل التمويل، ولكن ال يتم صرف   8-1
  من العمالء.المقدمة مة ستلللعقار. وهو يشتمل كذلك على األقساط الم نظاميةالمبلغ بسبب الوقت اإلداري المطلوب لنقل الملكية ال 

 
 إلى بائع العقار في تاريخ التقرير.  اال يتم دفعه  تيالمستلم من العمالء، وال اتيمثل هذا البند بشكل رئيسي المقدم  8-2

 
مليون لاير سعودي  3.2 العمالء بما يعادل مبلغيتضمن هذا البند المبلغ المتعلق بمصروفات الدفع المتأخر المستحق من   8-3
المتأخر المحصلة كمطلوبات أخرى في    ، الشرعيمستشار  للمليون لاير سعودي(. وفقاً  1.8م:  2021) الدفع  تثبت مصروفات 

السعودية إلعادة تمويل  ، يشمل ذلك المبالغ المستحقة للشركة باإلضافة إلى ذلك .لألعمال الخيريةدفعها   تم قائمة المركز المالي وي
  مليون لاير سعودي فيما يتعلق بالمستحق الدفع بموجب اتفاقية الخدمة.  9العقارات بمبلغ 
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 زكاة وضريبة دخل  .9

 
 فيما يلي بيان بالحركة في الزكاة وضريبة الدخل:  (أ

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 م )غير مراجعة( 2202يونيو  30

 اإلجمالي   ضريبة الدخل   الزكاة  
      

 25,272   -  25,272 الرصيد في بداية الفترة 

 7,307   -  7,307 المحمل للفترة 

 196   -  196  السابقة  المحمل للفترة

 343  -  343  إلغاء الخصم 

 ( 14,877)  -  ( 14,877) مدفوعات خالل الفترة 

 18,241   -  18,241  ( 1-9الرصيد كما في نهاية الفترة )إيضاح 
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 م )غير مراجعة(1202يونيو  30

 اإلجمالي   ضريبة الدخل   الزكاة  

 31,847   -  31,847  الرصيد في بداية الفترة 

 6,975   -  6,975  المحمل للفترة 

 343   -  343  إلغاء الخصم 

 ( 16,917)  -  ( 16,917) مدفوعات خالل الفترة  

 22,248   -  22,248  ( 1-9)إيضاح  الرصيد كما في نهاية الفترة
 

 م )مراجعة(1202ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 اإلجمالي   ضريبة الدخل   الزكاة  

      
 31,847  --  31,847 الرصيد في بداية السنة  

  15,054   --  15,054 المحمل/رد للسنة 
  686   --  686 إلغاء الخصم 

 ( 22,315)   --  ( 22,315) دفعات خالل السنة 

  25,272   --  25,272 الرصيد كما في نهاية السنة 

 
( مستحق مقابل اتفاقية التسوية مع  لاير سعودي  مليون   10,057م:  2021ديسمبر    31)  مليون   10.401  يشمل ذلك مبلغ  9-1

 م.2017م إلى 2013فيما يتعلق بسنوات الربط الزكوي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( وذلك 
 

 موقف الربط الزكوي والضريبي (ب
 م إلى الهيئة وتم الحصول على شهادات إقرارات. 2021تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لجميع السنوات حتى 

 
 م 2019ديسمبر  31الزكوية النهائية للسنتين المنتهيتين في استلمت الشركة الربوط  م، 2022يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

  2019ديسمبر    31لاير سعودي للسنة المنتهية في    331.798. أدت التقييمات إلى زيادة التزام الزكاة بمبلغ  م2020ديسمبر  31و  
اإلعتراض عل الربوط  لشركة  . ال تنوي ا2020ديسمبر    31لاير سعودي للسنة المنتهية في    57.842وخفض التزام الزكاة بمبلغ  

   التي قدمتها الهيئة.  
 

 قروض  .10
 
يمثل هذا البند مبالغ مقترضة من بنوك محلية والشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري بموجب قروض إسالمية اعتمدتها لجنة  

)سايبور(    إلى سنة   شهور  3ربح تتراوح من    معدالتالرقابة الشرعية بالشركة. وتحمل هذه التسهيالت تكاليف اقتراض وفقاً ل
سنوات، وهي مضمونة من خالل التنازل عن المتحصل    5زائداً فارق هوامش االئتمان، ولها فترات استحقاق تتراوح من شهر إلى  

 من الذمم المدينة للشركة.  
 

 رأس المال  .11

 
م: 2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  906م، يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع  2022يونيو    30كما في  

لاير   10مليون سهم( بقيمة أسمية قدرها    90.6م:  2021ديسمبر    31مليون سهم )  90.6مليون لاير سعودي( مقسم إلى    906
 سعودي للسهم.  

 

 توزيعات األرباح  .12

  
مليون   77.01غ بمبل تم سدادها توزيعات أرباحم، قام المساهمون باعتماد  2022يونيو   30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

  (.مليون لاير سعودي 72.48م: 2021يونيو   30م )2021لسنة   لاير سعودي



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(  وجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الم 
 م 2022يونيو  30المنتهيتين في لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر 

 (ما لم يذكر غير ذلك بآالف الرياالت السعودية جميع المبالغ )
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 ربحية السهم  .13

 
بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد   دخلتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة صافي ال

 رة. األسهم القائمة خالل الفت

 
 

 لفترة الثالثة أشهر   
 يونيو  30المنتهية في 

لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو 30

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022  
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

     

 53,417 55,684 28,218 28,560  صافي الدخل للفترة 

      

 90,600 90,600 90,600 90,600  )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 
 0.59 0.61 0.31 0.32  )باللاير السعودي(    

 
 
 

 مصروفات عمومية وإدارية  .14

 

 
 لفترة الثالثة أشهر  

 يونيو  30المنتهية في 
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 
 )غير مراجعة( مراجعة()غير  

 28,171 29,552 14,760 15,040 رواتب وتكاليف متعلقة بالموظفين
 2,350 2,375 1,175 1,187 أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة 

 2,918 2,662 992 1,331 مصروفات تقنية المعلومات 
 1,271 2,048 518 1,415 أتعاب مهنية 

 580 622 296 312 اتصاالت 
 500 240 368 186 ومصروفات أخرى إيجار 

 310 369 188 207 مصروفات سفر 
 324 132 181 70 مصروفات صيانة 

 5,235 7,144 1,882 4,616 أخرى

 24,364 20,360 45,144 41,659 
 
 

 مصروفات بيع وتسويق .15
 

 
 لفترة الثالثة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في  

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 3,219 2,834 1,458 1,282 موارد خارجية تكاليف الرواتب و
 2,405 2,748 1,448 2,107 تأمين

 1,514 1,250 764 625 مصروفات تسويق 

 4,014 3,670 6,832 7,138 

 
  



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(  وجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الم 
 م 2022يونيو  30المنتهيتين في لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر 

 (ما لم يذكر غير ذلك بآالف الرياالت السعودية جميع المبالغ )
 

12 

 العالقة وأرصدتها المعامالت مع األطراف ذات  .16
 

التابعة وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  الشركة تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من المساهمين وشركاتهم الشقيقة و
موظفي اإلدارة العليا. تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق  و  

 الطرفين. يمثل موظفو اإلدارة العليا الرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرةً. عليها بين 
 

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

 طبيعة المعاملة 
اسم الطرف ذو العالقة  

 وطبيعة العالقة 
اسم الطرف ذو العالقة  
 وطبيعة العالقة 

 لفترة الستة أشهر  

 يونيو  30المنتهية في 

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022  
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

 86 66 - 34 موظفين اإلدارة الرئيسيين  دخل التمويل  
      

البنك السعودي لالستثمار   تكاليف تمويل 
 5,721 8,087 2,879 4,794 )مساهم(

      
  9,816 11,114 4,288 2,867 اإلدارة العليا موظفي  رواتب ومنافع 

     
 أتعاب حضور اجتماعات مجلس 

 اإلدارة ومصروفات أخرى     
 

 2,350 2,375 1,175 1,187 أعضاء مجلس اإلدارة 
      
 - 83 - 83 ساب تكافل شركة     تأمين 

 
 األرصدة  العالقة  طبيعة األرصدة وأسماء األطراف ذات العالقة 

  

 يونيو 30
2022 

 )غير مراجعة(

ديسمبر   31
 م 2021

 )مراجعة(
    أرصدة لدى البنوك: 

 1,805 737 مساهم  البنك السعودي لالستثمار
    

    المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى:

 1,774 -- شركة شقيقة   شركة االستثمار كابيتال 

    
    قروض بنكية:

 450,446 366,747 مساهم  البنك السعودي لالستثمار
    

    التمويل والسلف: 
 628 672 موظفي اإلدارة العليا  موظفي اإلدارة العليا 

    
    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 8,985 8,985 شركة شقيقة  صندوق صائب للتطوير العقاري أبراج سرايا 
    

    ذمم مدينة أخرى: 
 305 305 شركة تابعة  أمالك العالمية للتطوير العقاري شركة 

    
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومصروفات أخرى  

   مستحقة 
 

 3,900 2,322 أعضاء مجلس اإلدارة  عالوة مجلس اإلدارة ومصروفات حضور االجتماعات 
    

    ذمم دائنة أخرى: 
 305 305 شركة تابعة  * العقاريشركة أمالك العالمية للتطوير 

 
     في القوائم المالية للشركات التابعة المستقلة.  مدينة مليون لاير سعودي كذمم  0,3*  يتم تسجيل الرصيد البالغ 

 

 

 

 

 



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(  وجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الم 
 م 2022يونيو  30المنتهيتين في لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية   .17
 

تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين  القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع اصل ما أو دفعها مقابل  
المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى  

 الحاالت التالية: 
 

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

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

 
 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 

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

البنك المركزي السعودي    ووديعة  الموصوفة في الذمة، وذمم مدينة أخرى. بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض البنكية
 والذمم الدائنة والمشتقات المالية. 

 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقييم التالية: 
 

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

ظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة بصورة مباشرة  : طرق تقييم أخرى التي يمكن مالح2المستوى 
 أو غير مباشرة.  

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

 
مة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تختلف قيمتها العادلة عن قيمتها  يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية والقي

 .  الدفترية أو التي تم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 القيمة العادلة   

1المستوى  القيمة الدفترية  مراجعة( م )غير 2022يونيو  30 2المستوى   3المستوى    اإلجمالي  
      الموجودات المالية: 

 9,878 9,878 - - 9,878 استثمارات 

 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 
231,241 

- - 
228,577 228,577 

 3,037,644 3,037,644 - - 2,976,130 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 ذمم مديني عقود إجارة موصوفة  
 85,298 85,298 - - 85,020  في الذمة، صافي    

 13,239 13,239 -- -- 13,239 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 
      

      المطلوبات المالية: 

 -- -- -- -- -- القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

 القيمة العادلة    

1المستوى  القيمة الدفترية  )مراجعة(م 2021ديسمبر  31 2المستوى   3المستوى    اإلجمالي  

      الموجودات المالية: 
 9,878 9,878 - - 9,878 استثمارات 

 144,915 144,915 - - 143,573 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 
 3,286,957 3,286,957 - - 3,181,997 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 ذمم مديني عقود إجارة موصوفة  
 83,386 83,386 - - 83,129 في الذمة، صافي    

      
      المطلوبات المالية: 

 4,253 4,253 - - 4,253 القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 

ذمم مديني عقود اإلجارة وذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة ذات  وتقييم ذمم العقود المرابحة ذات المعدل الثابت  يتم  
المعدل الثابت باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية المخصومة بآخر عائد، والذي يمثل معدل الربح المتعاقد عليه آلخر معامالت.  

 والتدفقات النقدية التعاقدية.  تشتمل المدخالت في أساليب التدفقات النقدية المخصومة على آخر العوائد 
 
  قامت اإلدارة بتقدير أن القيمة الدفترية لألدوات المالية األخرى تقارب إلى حد كبير القيمة العادلة نظراً لطبيعة االستحقاقات قصيرة

 . 3األجل أو إعادة تسعير العمولة الخاصة على تلك األدوات وأن هذه األدوات المالية تصنف ضمن المستوى 
 

 لم تكن هناك تحويالت من وإلى أي المستويات خالل الفترة. 
  



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(  وجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الم 
 م 2022يونيو  30المنتهيتين في لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر 
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  .18

 
 تسهيالت تمويل معتمدة وغير مستخدمة:

التقرير حيث يمكن   العمالء بتاريخ  الدراسة من قبل  لدى الشركة تسهيالت معتمدة وغير مستخدمة بشأن عروض مقدمة وقيد 
 مليون لاير سعودي(.   162.2م: 2021ديسمبر  31سعودي )مليون لاير  105.8 قدرهتحويلها إلى تمويل 

 

 المعلومات القطاعية  .19

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

 وقائمة الدخل الشامل تعود إلى قطاع التمويل العقاري.  دخلالمالي وقائمة المركز لل وائم الموجزةالظاهرة في ق
 

 ألغراض إدارية، تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية: 
 

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

 
 شركات 

 ت التمويلية المقدمة للشركات واألفراد من ذوي الدخل المرتفع والعمالء المؤسسين. يمثل هذا القطاع المنتجا
 

 المركز الرئيسي 
اإلدارة العامة هي المسؤولة عن إدارة فائض السيولة في الشركة من خالل إيداعات السوق قصيرة األجل. كما تقوم أيًضا بتقديم  

 خدمات مساندة إلى إدارات األعمال. 
 

م وإجمالي  2021ديسمبر    31م و  2022يونيو    30لتالي تحليالً إلجمالي موجودات ومطلوبات الشركة كما في  يعرض الجدول ا
 كما يلي: 2021يونيو  30م و 2022يونيو  30ربح التشغيل والمصروفات وصافي الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 اإلجمالي  المركز الرئيسي  شركات  أفراد  

م2202يونيو  30المنتهية في للفترة    
)غير مراجعة(      

 
  

 139,024 - 101,255 37,769 إجمالي الربح 

 76,033 - 46,211 29,822 إجمالي المصروفات 

دخل القطاع للفترة قبل الزكاة وضريبة  
 62,991 - 55,044 7,947   الدخل

     
م )غير مراجعة(2021يونيو  30للفترة المنتهية في      

 142,101 - 100,588 41,513 إجمالي الربح 
 81,709 - 56,336 25,373 إجمالي المصروفات 

دخل القطاع للفترة قبل الزكاة وضريبة  
 60,392 - 44,252 16,140 الدخل 

     
     م )غير مراجعة(2022يونيو  30كما في 

 3,412,773 64,767 2,332,606 1,015,400 إجمالي الموجودات 
 2,225,586   133,934   1,464,763 626,889 إجمالي المطلوبات 

     
     م )مراجعة(2021ديسمبر  31كما في 

 3,567,471 55,056 2,483,084 1,029,331 إجمالي الموجودات 
 2,376,450 130,657 1,594,440 651,353 إجمالي المطلوبات 

 
  



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(  وجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الم 
 م 2022يونيو  30المنتهيتين في لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر 
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 في إيضاح القطاع التشغيلي: وجزةوالمصروفات من القوائم المالية القوائم المالية األولية المفيما يلي مطابقة اإليرادات 
 

 
 لفترة الستة أشهر   

 يونيو  30المنتهية في 

 م 2021 م 2022  
 )غير مراجعة(  

    اإليرادات 
 142,575  137,220   إجمالي الربح من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة 

 ( 1,446) ( 1,630)  مصروفات أتعاب 
 972  3,434   إيرادات / )خسائر( أخرى

   142,101  139,024   وفقاً إليضاح القطاع التشغيلي  -إجمالي اإليرادات 
 

    المصروفات 
 ( 30,816) ( 31,977)  تكاليف تمويل 

 ( 4,133) ( 4,668)  استهالك  
 ( 41,659) ( 45,144)  مصروفات عمومية وإدارية  

 ( 7,138) ( 6,832)  مصروفات بيع وتسويق 
 2,037 12,588  نخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة، صافي  عكس اال

 ( 81,709) ( 76,033)  وفقاً إليضاح القطاع التشغيلي   -إجمالي المصروف 

 
 النقد وما يماثلة  .20

 

 يونيو 30
 م 2022

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
   

 30 30 الصندوق نقد في ال
 8,788 7,830 حسابات جارية  –البنك   لدىنقد ال

 8,818 7,860 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 

 تحول آيبور )إصالح مؤشر سعر الفائدة( .21
 

 
الرئيسية على الصعيد العالمي. نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي، على  يتم إجراء مراجعة أساسية وإصالح لمعايير أسعار الفائدة  
  7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9مرحلتين، تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

من أجل معالجة المشكالت التي قد تؤثر على التقارير    16ي رقم  والمعيار الدولي للتقرير المال  4والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
 المالية بعد إصالح مؤشر سعر الربح، بما في ذلك استبدال سعر الفائدة بين البنوك )"آيبور"( بسعر بديل خاٍل من المخاطر.

 
 تتأثر بإصالحات آيبور. ، ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مهمة أو ترتيبات أخرى من المتوقع أن2022 يونيو 30كما في 

 
 حدث الحق  .22

 
  ستة لم تكن هناك أحداث الحقة لتاريخ التقرير تتطلب تعديل أو إفصاح فيما يتعلق بالقوائم المالية األولية الموجزة كما في ولفترة ال

 . 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في 
 

 وجزة اعتماد القوائم المالية األولية الم .23

 
 (.2022 أغسطس 2هـ )الموافق 1444 محرم  4 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ وجزة المالية األولية المتم اعتماد القوائم 


