
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة( القوائم المالية األولية المختصرة 

 لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  

 م 2021سبتمبر  30

 مع 

 تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة المركز المالي األولية المختصرة 

 م2021سبتمبر  30كما في  

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  21إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
1 

 

 

 

 

 إيضاحات

 سبتمبر 30

 م 2021 

  )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 

 م 2020

 )مراجعة(

      الموجودات

       

 25,051  117,676   نقد وما في حكمه 

 10,496  10,857   استثمارات  

 137,148  150,863 5  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

 3,135,041  3,204,002 6  ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 80,078  85,825 7  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 

 131,354  104,480   مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 61,191  57,167   ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، صافي 

 3,580,359  3,730,870   إجمالي الموجودات

      

      الملكيةالمطلوبات وحقوق 

      

 126,387  103,010 8  ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

 11,255  6,925   القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

 31,847  28,536 9  زكاة وضريبة دخل دائنة

 2,094,670  2,142,281 10  قروض

 152,181  270,888   وديعة البنك المركزي السعودي، صافي 

 15,592  16,039   نهاية الخدمة للموظفينمكافأة 

 2,431,932  2,567,679   إجمالي المطلوبات 

      

 906,000  906,000 11  رأس المال 

 78,306  78,306   احتياطي نظامي 

 ( 11,255)  ( 6,925)   احتياطي تحوط التدفقات النقدية 

 175,376  185,810   أرباح مبقاة  

 1,148,427  1,163,191   الملكيةإجمالي حقوق 

 3,580,359  3,730,870   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( قائمة الربح أو الخسارة 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  21إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

2 

 

 

 

 

 

  

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30

لفترة التسعة أشهر المنتهية  

 سبتمبر  30في 

 م 2020  م 2021  م 2020  م 2021 إيضاحات 

         اإليرادات 

 11,669  9,707  3,342  3,817  ربح من عقود مرابحة 

 190,875  179,462  60,204  60,832  ربح من عقود إجارة  

 5,600  5,937  1,823  2,007  ربح من عقود إجارة موصوفة في الذمة  

 1,561  3,904  3,006  329  ربح من بيع محفظة

 10,230  16,072  3,144  5,522  دخل أتعاب وعموالت 

إجمالي الربح من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة  

 72,507  الموصوفة في الذمة

 

71,519 

 

215,082 

 

219,935 

         

         المصروفات 

 ( 52,182)  ( 38,740)  ( 18,534)  ( 7,924)  تكلفة تمويلية

 ( 1,785)  ( 2,172)  ( 559)  ( 726)  مصروفات أتعاب 

صافي الربح من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة  

 63,857  الموصوفة في الذمة

 

52,426 

 

174,170 

 

165,968 

         

         أرباح / )خسائر( تشغيلية أخرى 

 ( 487)  1,637  ( 171)  666  أرباح / )خسائر( تشغيلية أخرى

  64,523  52,255  175,807  165,481 

         المصروفات التشغيلية

 ( 4,450)  ( 6,335)  ( 1,571)  ( 2,202)  استهالك  

 ( 54,466)  ( 64,037)  ( 18,522)  ( 22,378) 14 مصروفات عمومية وإدارية 

 ( 9,264)  ( 10,372)  ( 3,023)  ( 3,234) 15 مصروفات بيع وتسويق 

رد/ )المحمل( لمخصص االنخفاض في القيمة للخسائر  

 االئتمانية المتوقعة، صافي

 

 (1,085 )  (1,735 )  952  (8,137 ) 

 صافي ربح الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 

 35,624 

 

27,404 

 

96,015 

 

89,164 

         

 ( 12,677)  ( 13,100)  ( 4,207)  ( 6,125) 9 مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

         

 76,487  82,915  23,197  29,499  صافي ربح الفترة 

         

         

 0.84  0.92  0.26  0.33 13 ربحية السهم األساسية والمخفضة )لاير سعودي( 

 

 

 

 

 

 

 

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  21إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

3 

 

  

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30

لفترة التسعة أشهر المنتهية  

 سبتمبر  30في 

 م 2020      م 2021  م 2020      م 2021  

         

 76,487  82,915  23,197  29,499  صافي ربح الفترة 

         

         الدخل/)الخسارة( الشاملة األخرى

         

بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة في  
 الفترات الالحقة:

  

       

 ( 8,555)  4,330  2,099  1,505  صافي الحركة في تغطية تدفق نقدي

         

 67,932  87,245  25,296  31,004  إجمالي الدخل الشامل 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 القوائم المالية األولية المختصرة. جزءاً ال يتجزأ من هذه  21إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

4 

 

 

 

 المال رأس 

االحتياطي 

 النظامي

احتياطي تحوط  

التدفقات  

 اإلجمالي األرباح المبقاة  النقدية 

      

 م 2021سبتمبر   30للفترة المنتهية في 

      

 1,148,427 175,376 ( 11,255) 78,306 906,000 م 2021يناير  1الرصيد في  

 82,915 82,915 --  --  --  صافي ربح الفترة

 4,330 --  4,330 --  --  الدخل الشامل اآلخر 

 ( 72,481) ( 72,481) --  --  --  ( 12)إيضاح توزيعات أرباح مدفوعة 

 1,163,191 185,810 ( 6,925) 78,306 906,000 م 2021سبتمبر  30الرصيد في 

      

      م 2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

 1,125,277 154,411 ( 3,550) 68,416 906,000 م 2020يناير  1الرصيد في  

 76,487 76,487 --  --  --  الفترةصافي ربح 

 ( 8,555) --  ( 8,555) --  --  الدخل الشامل اآلخر 

 ( 67,950) ( 67,950) --  --  --  ( 12)إيضاح توزيعات أرباح مدفوعة 

 1,125,259 162,948  ( 12,105) 68,416 906,000 م 2020سبتمبر  30الرصيد في  

 

 

 

       

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  21إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاحات  

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر   30

 م 2020 م 2021  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 

 89,164 96,015  صافي ربح الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

وضريبة الدخل مع صافي  تعديالت غير نقدية لمطابقة صافي دخل الفترة قبل الزكاة 
 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 
 

 

 

 4,450 6,335  استهالك

 54,821 46,738  تكلفة تمويلية

 2,192 2,187  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 8,137 ( 3,999)  )رد(/المحمل لمخصص االنخفاض في القيمة للخسائر االئتمانية المتوقعة، صافي 

 -  3,047  مصروفات شطب 

 2,270 ( 2,426) 20 خسارة تعديل ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، صافي 

 (2,639) 888 20 ربح تعديل قروض، صافي 

 -  ( 2,391)  ربح من وديعة البنك المركزي السعودي، صافي 

 (1,561) ( 372)  ربح من بيع محفظة 

 487 ( 361)  إيرادات / )خسائر( أخرى 

  145,661 157,321 

    نقص/ )زيادة( في الموجودات التشغيلية

 (19,436) ( 13,595)  ذمم مديني عقود مرابحة

 ( 366,343) ( 67,554)  ذمم مديني عقود إجارة

 (13,149) ( 3,527)  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة 

 13,288 26,874  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى 

    زيادة في المطلوبات التشغيلية  نقص(/)

 (17,510) ( 20,726)  ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

  67,133 (245,829 ) 

 (56,448) ( 43,001)  تكاليف تمويل مدفوعة  

 (1,221) ( 1,740)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 

 (14,304) ( 16,926)  زكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 ( 317,802) 5,466  صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية  

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (4,178) ( 2,311)  شراء ممتلكات ومعدات 

 (4,178) ( 2,311)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

    

    األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من 

 ( 917,368) ( 977,882)  سداد مقابل قروض 

 1,312,419 1,022,000  متحصل من القروض 

 -  ( 72,481) 12 توزيعات أرباح مدفوعة 

 -  204,973  وديعة مستلمة من البنك المركزي السعودي 

 -  ( 83,875)  وديعة البنك المركزي السعودي المدفوعة 

 (1,164) ( 3,265)  التزامات عقود اإليجار مدفوع من 

 393,887 89,470  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

    

 71,907 92,625  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 نقد وما في حكمه في بداية الفترة 
 25,051 7,876 

 79,783 117,676  نقد وما في حكمه في نهاية الفترة ال

    

    معلومات إضافية غير نقدية: 

 (8,555) 4,330   صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي  



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

6 

 الشركة وطبيعة أنشطتها  1
 
العقاري )"أمالك" أو "الشركة"(، شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها وتسجيلها في  العالمية للتمويل  شركة أمالك 

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

 م(.  2007يونيو  11هـ )الموافق 1428

 

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

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

 

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

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

 الموقع تاريخ اإلصدار  رقم السجل التجاري للفرع

 الخبر 30/12/1428 2050057816

 جدة 24/07/1428 4030171680

 

منشأة   الشركة  مالها  تمتلك  ويبلغ رأس  التابعة"(،  )"الشركة  العقاري  للتطوير  العالمية  أمالك  بالكامل وهي شركة 

لاير سعودي. الغرض الذي تأسست من أجله الشركة التابعة هو تملك العقارات التي تمولها الشركة. لم   500,000

 تعتبر جوهرية بالنسبة لها.تقم الشركة بتوحيد الشركة التابعة ألن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة ال 

 

 أسس اإلعداد  - 2
 

 بيان االلتزام  2-1

لمتطلبات  م وفقاً  2021سبتمبر    30تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في  

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

 جعين والمحاسبين.األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمرا

 

ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، 

في   المنتهية  للسنة  للشركة  السنوية  المراجعة  المالية  القوائم  مع  جنب  إلى  جنباً  قراءتها  تتم  أن  ديسمبر   31ويجب 

 م. 2020

 

 أسس القياس  2-2

لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس  تم إع داد هذه القوائم المالية األولية المختصرة على أساس االستمرارية وفقاً 

االستثمارات والمشتقات المدرجة بالقيمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك، يتم قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة  

 .متوقعةطريقة وحدة االئتمان ال الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام

 

 عملة العرض والنشاط  2-3

للشركة.   النشاط  عملة  يعتبر  الذي  السعودي  بالريال  المختصرة  األولية  المالية  القوائم  هذه  كافة   وتظهر تم عرض 

 المعلومات المالية المعروضة ألقرب ألف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 

 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة .    3
 

 المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول بعد 

تعديل تم إصداره ولكنه غير ساري المفعول بعد. يتم تطبيق  لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو  

م، ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األولية المختصرة 2021العديد من التعديالت ألول مرة في سنة  

 للشركة. 

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة بواسطة الشركة

يناير    1لدولية التعديالت التالية على معايير المحاسبة السارية للفترات في أو بعد  أصدر مجلس معايير المحاسبة ا

 م. قدرت اإلدارة أن التعديالت ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية األولية المختصرة للشركة. 2021

 



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
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 بع( .    أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة )يت 3
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة بواسطة الشركة )يتبع( 
 

 "عرض القوائم المالية"، على تصنيف المطلوبات 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

السنوية  وبعض التحسينات    37و    16و    3عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي   •

 و  16و   41و  9و  1على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 8ومعيار المحاسبة الدولي  2، وبيان الممارسة 1تعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي  •

 

 .     ملخص السياسات المحاسبية الهامة 4
 

السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك المتّبعة عند إعداد   وافقتت

 م. 2020ديسمبر  31القوائم المالية المراجعة السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 

 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي  - 5
 

  

 سبتمبر  30

 م 2021

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31 

 م 2020

 )مراجعة(

     

 141,357  151,905  إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة

 ( 4,209)  ( 1,042)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

 137,148  150,863  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

           

وشطبت الشركة ذمة مدينة    3م، قام العميل بتسوية حسابه ضمن المرحلة  2021سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في            

     م: ال شيء(.2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3.04بمبلغ 

         

 ذمم مديني عقود إجارة، صافي  - 6

 

 

 

 سبتمبر  30

 م 2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 

 م 2020

 )مراجعة(

   

 4,304,077    4,331,334   إجمالي ذمم مديني عقود إجارة

 (1,081,807)  ( 1,038,712)   يخصم: دخل غير مكتسب 

   3,292,622    3,222,270 

 ( 87,229)  ( 88,620)   يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 3,135,041    3,204,002   إجارة، صافي ذمم مديني عقود 
 

 م: 2020ديسمبر  31م و 2021سبتمبر  30فيما يلي تواريخ االستحقاق لذمم مديني عقود إجارة كما في  6-1
 

  م )غير مراجعة(2021سبتمبر  30 

 بحد أقصى  

 سنة

أكثر من سنة لكن 

ليس أكثر من 

   خمس سنوات

أكثر من 

 اإلجمالي خمس سنوات

 

     

 4,331,334 1,206,770 2,136,683 987,881 ذمم مديني عقود إجارة

  ( 1,038,712) ( 281,381) ( 532,134) ( 225,197) يخصم: دخل غير مكتسب 
762,684 1,604,549 925,389 3,292,622 

 ( 88,620)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

 3,204,002    ذمم مديني عقود إجارة، صافي 



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
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 ذمم مديني عقود إجارة، صافي )يتبع(  - 6
  م )مراجعة(2020ديسمبر  31 

بحد أقصى  

 سنة

أكثر من سنة لكن 

ليس أكثر من  

   خمس سنوات

أكثر من 

 اإلجمالي سنوات خمس 

 

     

   4,304,077    1,171,953   2,106,527    1,025,597 ذمم مديني عقود إجارة

  (1,081,807) ( 269,772) ( 543,447)  ( 268,588)  مكتسب يخصم: دخل غير 
 757,009    1,563,080    902,181    3,222,270   

 ( 87,229)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان

   3,135,041     ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 

 ذمم مديني عقود إجارة الموصوفة في الذمة، صافي   - 7

 

 سبتمبر  30 

 م 2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 

 م 2020

 )مراجعة(

     

 130,411    134,639   إجمالي ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة 

 ( 47,988)  ( 48,689)   يخصم: دخل غير مكتسب 

   85,950    82,423 

 ( 2,345)  ( 125)   االنخفاض في قيمة خسائر االئتمانيخصم: مخصص 

 80,078    85,825   ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 

 

ديسمبر   31م و  2021سبتمبر    30فيما يلي تواريخ االستحقاق لذمم مديني عقود إجارة الموصوفة في الذمة كما في   7.1

 م: 2020

  )غير مراجعة( م2021سبتمبر 30 

بحد أقصى  

 سنة

أكثر من سنة لكن 

ليس أكثر من 

  خمس سنوات

أكثر من 

 اإلجمالي خمس سنوات

 

     

   134,639   88,945    35,935    9,759  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة 

  ( 48,689) ( 26,612)  ( 17,063)  ( 5,014)  يخصم: دخل غير مكتسب 
 4,745    18,872    62,333    85,950   

 ( 125)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان 

 85,825  ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 
 

  م )مراجعة(2020ديسمبر  31 

بحد أقصى  

 سنة

أكثر من سنة لكن 

ليس أكثر من  

   خمس سنوات

أكثر من 

 اإلجمالي خمس سنوات 

 

     

 130,411 85,432 36,078 8,901 ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة 

  ( 47,988) ( 26,695) ( 17,028) ( 4,265) يخصم: دخل غير مكتسب 
4,636 19,050 58,737 82,423 

 ( 2,345)  يخصم: مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان 

 80,078   ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 

 

 



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
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 .       الذمم الدائنة والمستحقات األخرى8

 

 سبتمبر  30

 م  2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31 

 م 2020

 )مراجعة(

 41,778  22,844 (1-8تمويل مقدم لعمالء )إيضاح 

 24,279  21,631 التزامات عقود إيجار

 13,220  12,579 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 4,970  6,081 مستحقة مصروفات 

 4,293  2,463 (2-8مبلغ مستلم من عمالء )إيضاح 

 754  754 مستحق لوزارة اإلسكان 

 37,093  36,658 ( 3-8أخرى )إيضاح 

 103,010  126,387 
 

التمويل، ولكن ال يتم ينشأ التمويل المقدم للعمالء عندما يتم االتفاق مع العميل على ترتيب التمويل وبالتالي تسجيل       8-1

صرف المبلغ بسبب الوقت اإلداري المطلوب لنقل الملكية القانونية للعقار. وهو يشتمل كذلك على األقساط المقدمة  

 من العمالء. مبالغ مدينة مسجلة ضمن الذمم المدينة.

 

 ائع العقار في تاريخ التقرير.يمثل هذا البند بشكل رئيسي المقدم المستلم من العمالء، والذي ال يتم دفعه إلى ب   8-2

 

مليون لاير    32.26يتضمن هذا البند المبلغ المتعلق بمصروفات الدفع المتأخر المستحق من العمالء بما يعادل مبلغ     8-3

مليون لاير سعودي(. وفقاً الستشاري الشريعة، تثبت مصروفات الدفع المتأخر المحصلة    26.02م:  2020سعودي )

 قائمة المركز المالي ويُعتزم دفعها كعمل خيري.كمطلوبات أخرى في 

 

 الزكاة وضريبة الدخل  - 9
 

 فيما يلي بيان بالحركة في الزكاة وضريبة الدخل:  ( أ

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 م )غير مراجعة(2021سبتمبر  30

 اإلجمالي  ضريبة الدخل   الزكاة  

   31,847   --     31,847  الرصيد في بداية الفترة

 13,100  --   13,100 محمل للفترة 

  515   --    515  إلغاء الخصم 

 ( 16,926)   --   ( 16,926)  مدفوعات خالل الفترة

 28,536  --   28,536 (1-9الرصيد في نهاية الفترة )إيضاح 
 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 م )غير مراجعة(2020سبتمبر  30

 اإلجمالي  الدخل ضريبة   الزكاة 

   34,380     200     34,180  الرصيد في بداية الفترة

   12,677   ( 191)     12,868  محمل للفترة 

   455       --     455  إلغاء الخصم 

 ( 14,304)    (9)   ( 14,295)  مدفوعات خالل الفترة

   33,208        --     33,208  الرصيد كما في نهاية الفترة
 

 م )مراجعة( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 اإلجمالي  ضريبة الدخل   الزكاة 

 34,380  200  34,180 الرصيد في بداية السنة  

 16,494  ( 191)  16,685 محمل/رد للسنة 

 899  --   899 إلغاء الخصم 

 ( 19,926)  (9)  ( 19,917) دفعات خالل السنة 

 31,847  --   31,847 الرصيد كما في نهاية السنة



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
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 الزكاة وضريبة الدخل )يتبع( - 9
 

مليون( مستحق مقابل اتفاقية التسوية    14.742م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  15.256يشمل ذلك مبلغ        9-1

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

 

 موقف الربط الزكوي والضريبي ب(

 م إلى الهيئة وتم الحصول على شهادات إقرارات.  2020تم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لجميع السنوات حتى  

 

م، لم يكن هناك أي تغيير في موقف الربوط الزكوية والضريبية الخاصة  2021سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 

 م. 2020ديسمبر  31لمراجعة السنوية للسنة المنتهية في بالشركة عن الموقف المفصح عنه في القوائم المالية ا

 

 .  القروض 10
 

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

 3اعتمدتها لجنة الرقابة الشرعية بالشركة. وتحمل هذه التسهيالت تكاليف اقتراض وفقاً ألسعار ربح تتراوح من  

ات )سايبور(، ولها فترات استحقاق تتراوح من شهر إلى شهور )سايبور( زائداً فارق هوامش االئتمان إلى ثالث سنو

 سنوات، وهي مضمونة من خالل التنازل عن المتحصل من الذمم المدينة للشركة.   5

 

 رأس المال - 11
 

ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  906م يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع  2021سبتمبر    30كما في  

مليون سهماً( بقيمة    90.6م: 2020ديسمبر   31مليون سهماً )  90.6مليون لاير سعودي( مقسم إلى   906م: 2020

 لاير سعودي للسهم.  10أسمية قدرها 

 

 توزيعات األرباح  - 12
  

م، قام المساهمون باعتماد وإعالن ودفع توزيعات أرباح  2021سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في   

 مليون لاير سعودي(. 67.95م: 2020سبتمبر  30م )2020مليون لاير سعودي لسنة  72.48بقيمة 

 

 ربحية السهم - 13
 

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

 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

 

 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30

 م 2020 م 2021  م 2020 م 2021  

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

      

 76,487 82,915  23,197 29,499  ربح الفترة 

       

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 90,600 90,600  )باآلالف( 
 

90,600 90,600 

       

ربحية السهم األساسية والمخفضة )لاير 

 0.26 0.33  سعودي( 
 

0.92 0.84 

 

 

 

 



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
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 المصروفات العمومية واإلدارية  - 14

 

الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

 سبتمبر 30

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30

 م 2020 م 2021  م 2020 م 2021 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

   40,725  42,989    13,259  14,818 رواتب وتكاليف متعلقة بالموظفين

   3,502    3,525     1,249    1,175  أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة

   2,860    4,075     1,317    1,157  مصروفات تقنية المعلومات 

   2,199    1,990     750   719  أتعاب مهنية 

   780   920     293   340  اتصاالت

   444   640     266   140  إيجار ومصروفات أخرى

   340   401     95   91  مصروفات سفر

   361   563     79   239  مصروفات صيانة

   3,255    8,934     1,214    3,699  أخرى 

 22,378  18,522    64,037  54,466   

 مصروفات البيع والتسويق  - 15

 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30

 م 2020 م 2021  م 2020 م 2021 

 )غير مراجعة(  مراجعة()غير  

تكاليف الرواتب واالستعانة بمصادر 

 خارجية

 1,324    1,690     4,543    5,078   

   2,554    3,579     783    1,174  تأمين 

   1,632    2,250     550   736  مصروفات تسويق 

  3,234    3,023     10,372    9,264   

 العالقة وأرصدتها المعامالت مع األطراف ذات  - 16
 

الشقيقة والتابعة وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان   تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من المساهمين وشركاتهم 

المنبثقة عنه موظفي اإلدارة العليا. تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة على  

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

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

 طبيعة المعاملة 

اسم الطرف ذو العالقة وطبيعة  

 العالقة 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )غير مراجعة( سبتمبر   30

لفترة التسعة أشهر المنتهية   

 سبتمبر    30في 

 )غير مراجعة( 

 م 2020 م 2021  م 2020 م 2021  

  البنك السعودي لالستثمار )مساهم( تكلفة تمويلية

 3,630 ( 3,648) ( 1- 16)إيضاح 

 

2,073 13,272 

       

 132 --   --  --  شركة ينال للتمويل )شركة شقيقة(  مصروفات إيجار 

       

 10 --   --  --  شركة ينال للتمويل )شركة شقيقة(  مصروفات أمن وأخرى 

       

 9,380 12,246  2,013 2,430 موظفي اإلدارة العليا رواتب ومنافع 

       

أتعاب حضور اجتماعات  

مجلس اإلدارة ومصروفات  

 أخرى                   

 أعضاء مجلس اإلدارة 

1,175 1,249 

 

3,525 3,502 

       

 5,802 --   4,075 --  مساهمون مدفوعات نيابة عن المساهمين



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
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 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )يتبع(  - 16
 

 األرصدة العالقة األطراف ذات العالقةطبيعة األرصدة وأسماء 

  

 سبتمبر  30

 م 2021

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31

 م 2020

 )مراجعة(

    أرصدة لدى البنوك: 

 6,627 110,365 مساهم البنك السعودي لالستثمار 

    

    المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى: 

 1,774 1,774 شركة شقيقة  شركة االستثمار كابيتال

    

    قروض بنكية:

 455,667 438,304 مساهم البنك السعودي لالستثمار 

    

    التمويل والسلف: 

 3,219 514 موظفي اإلدارة العليا موظفي اإلدارة العليا

    

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 9,603 9,964 شركة شقيقة سراياصندوق صائب للتطوير العقاري أبراج 

    

    ذمم مدينة أخرى:

 305 305 شركة تابعة  شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري

    

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومصروفات أخرى  

    مستحقة

 عالوة مجلس اإلدارة ومصروفات حضور االجتماعات 

أعضاء مجلس  

 3,889 3,460 اإلدارة

    

    ذمم دائنة أخرى: 

 305 305 شركة تابعة  شركة أمالك العالمية للتطوير العقاري

 

 مليون لاير سعودي تكلفة تمويل متعلقة باالقتراض. 6.4يشمل ذلك شطب  16-1

 

 .     القيمة العادلة لألدوات المالية 17
 

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

تتم بين 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  -

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

 

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

 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية والمشتقات المالية.

 

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

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

 والمشتقات المالية.



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
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 )يتبع( .   القيمة العادلة لألدوات المالية 17
 

 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 

 

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

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  

 

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

 في السوق. 

 

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

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

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  

 القيمة العادلة   

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  م )غير مراجعة(2021سبتمبر  30

      الموجودات المالية: 

   10,857    10,857  --  --    10,857  استثمارات 

   151,894    151,894  --  --    150,863  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

   3,313,235    3,313,235  --  --    3,204,002  إجارة، صافي ذمم مديني عقود 

ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في 

   86,216    86,216  --  --    85,825  الذمة، صافي 

      

      المطلوبات المالية:

 6,925 6,925 --    --  6,925 القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 

 القيمة العادلة    

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  م )مراجعة( 2020ديسمبر  31

      الموجودات المالية: 

 10,496 10,496 --  --  10,496 استثمارات 

 136,171 136,171 --  --  137,148 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

 3,078,670 3,078,670 --  --  3,135,041 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في 

 80,065 80,065 --  --  80,078 الذمة، صافي 

      

      المطلوبات المالية:

 11,255 11,255 --  --  11,255 القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 

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

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

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

 

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

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. 



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
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 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(.  135م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 97يمكن تحويلها إلى تمويل قدره 

 

 .   المعلومات القطاعية19
 

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

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

 قطاع التمويل العقاري. 

 

 الرئيسية التالية: ألغراض إدارية، تتكون الشركة من قطاعات األعمال 

 

 قطاع األفراد 

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

 

 قطاع الشركات 

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

 

 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. 

 

في   الشركة كما  التالي تحليالً إلجمالي موجودات ومطلوبات  الجدول  ديسمبر    31م و  2021سبتمبر    30يعرض 

المنتهية في  م وإجمال2020 التسعة أشهر  لفترة  الربح  م  2021سبتمبر    30ي أرباح ومصروفات تشغيلية وصافي 

 م كما يلي:2020سبتمبر  30و

 اإلجمالي المركز الرئيسي قطاع الشركات  قطاع األفراد  

م  2021سبتمبر   30للفترة المنتهية في 

 )غير مراجعة(

  

  

 214,547 --  151,474 63,073 إجمالي الربح 

 118,532 --  81,903 36,629 إجمالي المصروفات 

 96,015 --  69,571 26,444 ربح القطاع 

     

م )غير 2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

     مراجعة(

 217,663 --  151,765 65,898 إجمالي الربح 

 128,499 --  84,888 43,611 إجمالي المصروفات 

 89,164 --  66,877 22,287 ربح القطاع 

     

     م )غير مراجعة(2021سبتمبر  30كما في 

 3,730,870 174,843 2,533,452 1,022,575 إجمالي الموجودات

 2,567,679 182,168 1,724,098 661,413 إجمالي المطلوبات

     

     م )مراجعة(2020ديسمبر  31كما في 

 3,580,359 86,241 2,524,581 969,537 إجمالي الموجودات

 2,431,932 134,924 1,684,490 612,518 إجمالي المطلوبات

 

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

 التشغيلي:

 



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
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المنتهية لفترة التسعة أشهر  

 سبتمبر  30في 

 م 2020 م 2021  

 )غير مراجعة(  

     اإليرادات 

 219,935   215,082  إجمالي الربح من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة 

 ( 1,785)  ( 2,172)   مصروفات أتعاب 

 ( 487)    1,637   إيرادات / )خسائر( أخرى

   217,663    214,547   وفقاً إليضاح القطاع التشغيلي  -إجمالي اإليرادات 

 

    المصروفات 

 ( 52,182)  ( 38,740)  تكاليف تمويل 

 ( 4,450)  ( 6,335)   استهالك  

 ( 54,466)  ( 64,037)   مصروفات عمومية وإدارية 

 ( 9,264)  ( 10,372)   مصروفات بيع وتسويق 

 ( 8,137)   952   رد/ )المحمل( لالنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة، صافي 

 ( 128,499)  ( 118,532)  وفقاً إليضاح القطاع التشغيلي  -إجمالي المصروف 

 

 على عمليات الشركة والقوائم المالية األولية المختصرة  19- .   تأثير فيروس كوفيد20
 

"( تعطل األسواق العالمية حيث أن العديد من المناطق الجغرافية تشهد 19-ال تزال جائحة فيروس كورونا )"كوفيد

الفيروس من خالل إجراءات   على تفشي  الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً  العدوى على  موجات متعددة من 

سعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس  احترازية صارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربية ال

 حتى اآلن. 

م تقييماً تفصيلياً للتأكد من مدى تأثير الجائحة وما نتج عنها من إجراءات الدعم  2020وقد أجرت اإلدارة خالل سنة 

التمويل.  التخفيف األخرى على محفظة  السداد وبرامج  اإلعفاءات من  السعودي، مثل  المركزي  والبنك    الحكومية 

تستمر الشركة في إجراء تحديثات في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاص بها لتحسين تطبيق ضوابط التدريج  

التمييز وعكس ذلك بشكل  قادرة على  لتكون  المتأثرين  العمالء  الجوهرية في مخاطر االئتمان على  الزيادة  بسبب 

 مناسب في نماذجها:

تمانية قد تدنت على أساس دائم، فبالتالي يتعين على الشركة إثبات الخسائر العمالء الذين يبدو أن جودتهم االئ •

 االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لهذه المخاطر؛

العمالء الذين بقيت جودتهم االئتمانية مستقرة )بسبب الطبيعة التعويضية لالستفادة من البرامج الحكومية( أو   •

مؤقت انخفاضهاً  يُعد  ولكن  انخفضت  بعد أنها  بقوة  تظهر  سليمة  اقتصادية  أسس  العميل  لدى  يكون  قد  حيث  اً 

 اإلغالق.

 

وتستمر الشركة بتقييم الوضع الحالي لالقتصاد الكلي من خالل إجراء مراجعة دورية لتركيزات التعرض االئتماني  

لضمانات على مستوى أكثر دقة مع تركيز خاص على قطاعات ومناطق اقتصادية محددة وأطراف أخرى وحماية ا

واتخاذ إجراءات تصنيف ائتماني مناسبة للعمالء والبدء في إعادة هيكلة القروض، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما 

تأخذ هذه المراجعات االئتمانية في االعتبار مدى تأثير برامج الدعم الحكومية والبرامج التي أطلقها البنك المركزي  

 السعودي.

 

المدخالت و الشركة بعض  الكلي واحتماالت حدوث  راجعت  االقتصاد  الحصر  المثال ال  )على سبيل  االفتراضات 

التصورات( المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. وقد نتج عن التعديالت على ترجيحات السيناريو خسائر  

 سعودي(.مليون لاير  0.9م:  2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 0.75ائتمانية متوقعة إضافية بقيمة 

 

 



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
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إلى المدى الذي ال يمكن فيه إدراج بعض التأثيرات بشكل كامل في حسابات نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة عند  

االئتماني للخبير لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل  هذه النقطة من الزمن، تستمر اإلدارة في ممارسة التقدير  

إلى   الكمية. وقد أدى ذلك  النماذج  بالفعل في  إدراجها  لم يتم  التي  المعقولة والداعمة  المعلومات  األخذ في االعتبار 

بقيمة   )إحالل(  إضافية  متوقعة  ائتمانية  )  2.4خسائر  سعودي  يون لاير مل  2.2م:  2020سبتمبر    30مليون لاير 

 سعودي(. واستندت عمليات اإلحالل هذه إلى تحليل قطاعي قامت به الشركة بناًء على المحافظ المتأثرة. 

 

وكما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى التقدير الهام وعدم التأكد، وبالتالي، قد  

تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمراً اجتهادياً، وستستمر الشركة   تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. ويُعد

 بإعادة تقييم وضعها والتحقق من مدى التأثير المرتبط بتلك الجائحة على أساس منتظم.

 

 برامج ومبادرات الدعم التي أطلقها البنك المركزي السعودي 

البنك المركزي السعودي في  19-لمواجهة كوفيد القطاع الخاص لتقديم 2020مارس  ، أطلق  م برنامج دعم تمويل 

( وفقًا لتعريف 2والمرحلة    1الدعم الالزم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم المؤهلة )المرحلة  

رقم   تعميم  بموجب  الصادر  السعودي  المركزي  اآلخرة    16بتاريخ    381000064902البنك  هـ.  1438جمادى 

 م تمويل القطاع الخاص بشكل أساسي على البرامج التالية التي كانت الشركة مؤهلة للمشاركة فيها: اشتمل برنامج دع

  

 برنامج الدفعات المؤجلة؛ و •

 برنامج دعم ضمانات التمويل.  •

 

م ومع التمديد اإلضافي  2020وكجزء من برنامج الدفعات المؤجلة الذي أطلقه البنك المركزي السعودي في مارس  

الحقاً للبرنامج، أجلت الشركة الدفعات على تسهيالت اإلقراض لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة  الذي تم  

التدفق  الدفع تُعد كدعم سيولة قصير األجل لمعالجة النقص المحتمل في  ومتوسطة الحجم المؤهلة. كانت إعفاءات 

م  2020مارس  14تأجيل األقساط المستحقة من  النقدي للُمقترضين. وقد طبقت الشركة اإلعفاء من الدفع عن طريق

مليون لاير سعودي ومددت فترة القروض السارية دون أي تكاليف إضافية تترتب    302م بمبلغ  2021يونيو    30إلى  

 على العميل. 

 

م عن تمديد برنامج تأجيل الدفعات  2021يونيو    22باإلضافة إلى ما سبق، فقد أعلن البنك المركزي السعودي في  

م فقط بالنسبة للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة 2021سبتمبر    30م إلى  2021يوليو    1ة ثالثة أشهر أخرى من  لمد

لكوفيد االحترازية  بالتدابير  تتأثر  تزال  ما  التي  الحجم  البنك   19-ومتوسطة  عن  الصادرة  التوجيهات  مع  تماشياً 

لتحديد مجموعة العمالء المؤهلين الستمرار المركزي السعودي فيما يتعلق بهذا الخصوص. أجرت الشركة تق ييماً 

المستحقة من     109م والبالغة  2021سبتمبر    30م إلى  2021يوليو    1التأجيل، وبناًء عليه قامت بتأجيل األقساط 

مليون لاير سعودي ومددت فترة القروض السارية دون أي تكلفة إضافية مترتبة على العميل. وقد نتج عن ذلك قيام  

م.  في 2021يونيو    30مليون لاير سعودي خالل الربع المنتهي في    2.5إثبات خسارة تعديل إضافية بمبلغ  الشركة ب

م، بالنسبة لعمالء هذه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم المتأثرة، تم اإلعالن 2021سبتمبر    29

م  2021أكتوبر    1ي أي بالنسبة للقسط المستحق من  عن تمديد إضافي لمدة ثالثة أشهر من قبل البنك المركزي السعود

في  2021ديسمبر    31إلى   المؤهلين  2021سبتمبر    30م. كما  العمالء  بتحديد مجموعة  تقوم  الشركة  م، ما تزال 

 م. 2021ديسمبر   31م إلى  2021 كتوبرأ 1الستمرار تأجيل األقساط المستحقة من 

 

المحاسب التأثير  للتحقق من مدى  التسهيالت االئتمانية وتم معالجتها وفقاً  تم إجراء تقييم  التغييرات في آجال  لهذه  ي 

  13.39كتعديل في شروط الترتيب. وقد أدى ذلك إلى خسائر تعديل قدرها    9لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  

المنتهية    5.78مليون لاير سعودي منها   التسعة أشهر  فترة  سبتمبر   30في  مليون لاير سعودي تم تسجيلها خالل 

 مليون لاير سعودي(. 3.97م: 2020سبتمبر  30م )2021

 

في   المنتهية  أشهر  التسعة  فترة  مبلغ  2021سبتمبر    30خالل  إثبات  تم  )  8.9م،  سبتمبر   30مليون لاير سعودي 

 مليون لاير سعودي( في قائمة الدخل يتعلق بإلغاء خسائر التعديل. 1.7م: 2020

 

 

 



 شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( 

 م 2021سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 

17 

 على عمليات الشركة والقوائم المالية األولية المختصرة )يتبع( 19-كوفيد .   تأثير 20
 

 برامج ومبادرات الدعم التي أطلقها البنك المركزي السعودي )يتبع(

 

للبنك المركزي السعودي،  الدفعات المؤجلة  التكاليف ذات الصلة التي تكبدتها الشركة في إطار برنامج  ولتعويض 

  381م ودائع بدون أرباح بمبلغ 2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر المنتهية في  2020تلقت الشركة خالل سنة 

 مليون لاير سعودي من البنك المركزي السعودي بآجال استحقاق مختلفة، وهي مؤهلة كمنح حكومية. 

 

البنك المركزي السعودي، فقد قررت اإلدارة أن المنح الحكومية   تتعلق بشكل أساسي  وبناًء على خطاب وارد من 

بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة من تأجيل الدفعات. تمت المحاسبة عن المنفعة المتعلقة بمعدل التمويل المدعوم 

لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية. مارست اإلدارة بعض األحكام عند إثبات وقياس دخل   على أساس منتظم، وفقاً 

مليون لاير سعودي في قائمة الدخل وتأجيل    4.89م، تم إثبات إجمالي ربح قدره  2020المنحة هذا. وبحلول نهاية سنة  

مليون لاير   205مليون لاير سعودي من الوديعة بدون عائد بمبلغ    8.2المبلغ المتبقي. نشأ دخل المنحة البالغ قدره  

 م. 2021سبتمبر   30سعودي مستلمة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

لك، ووفقاً لبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص، فإن الشركة كانت مؤهلة أيضاً لتأجيل سداد أقساط القرض  باإلضافة لذ

م.  2020سبتمبر   14م إلى  2020مارس  14المستحقة للبنوك والشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري للفترة من 

لاير سعودي في قائمة الربح أو الخسارة األولية مليون    0.9م، تم إثبات  2021سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في  

مليون لاير   3.05م:  2020سبتمبر    30المختصرة فيما يتعلق بإلغاء ربح التعديل لليوم األول )الفترة المنتهية في  

 سعودي(. 

 

 المركزي السعودي. م لم تشارك الشركة بعد في برنامج دعم ضمانات التمويل التابع للبنك  2021سبتمبر    30كما في  
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  25)الموافق  هـ1443 ربيع األول 19 تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
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