
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
 )مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 
 (غیر مراجعة)المختصرة  األولیةالقوائم المالیة 

 في ةأشھر المنتھی الستةالثالثة و تيلفتر
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰

 مع
تقریر الفحص لمراجعي الحسابات





 العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 المختصرة.األولیة  ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة جزءً  ۲۳إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
۲ 

  المختصرةالمركز المالي األولیة قائمة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰في  كما

 

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱٦

 (غیر مراجعة)
 (معدلة)

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٦

 (مراجعة)
  (معدلة)

یونیو  ۳۰
 م۲۰۱۷

   (غیر مراجعة)

  

   إیضاح  (بآالف الریاالت السعودیة)
  الموجودات       

 نقد وأرصدة لدى البنوك   ۳۱٫۳۷۰  ۹٫۳٤۷  ٤٦٫۱۸۰
 مدینو عقود مرابحة، صافي ٥  ۳۳۰٫۱۹۳  ٤۲۰٫۷۰٤  ٤۳٦٫۳٤۱

 مدینو عقود اجارة، صافي ٦  ۲٫٥۸٤٫۷۷۱  ۲٫٤۸۹٫۷۸۰  ۲٫٤٦۰٫۱۸٦
 مدینو عقود اجارة موصوفة في الذمة، صافي ۷  ۱۱۹٫۸۷۷  ۱۱۹٫۷۲٥  ۱۱۲٫۷۲٤
 استثمارات متاحة للبیع   ۱۱٫٥٦٥  ۱۰٫۹۸۸  ۱۱٫۳۱۲
 القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات   ۱٫۲۳٥  ۲٫٥۸۲  ٤٫۰۸۷

 
۸۸٫۷۳۰ 

  
۹٤٫۳۸٥ 

  
۸٥٫۰۷۱ 

مدفوعة مقدماً وإیرادات مستحقة  مصروفات  
 أخرىموجودات و

 مشتركة مشروعاتاستثمارات في  ۸  ۸٦٫۷۷۰  ۱۱۲٫۸۲٤  ۱۰٦٫۲۸۷
 ، صافيممتلكات ومعدات   ۳۰٫۹۸۳  ۲۹٫۱۸۲  ۲۸٫٤٦٦

 إجمالي الموجودات   ۳٫۲۸۱٫۸۳٥  ۳٫۲۸۹٫٥۱۷  ۳٫۲۹٤٫۳۱۳
        
 المطلوبات وحقوق المساھمین       

  ومستحقات أخرى ذمم دائنة ۹  ۸۱٫٤۲۹  ٥۰٫۸٥۹  ٦۰٫۸۹۷
 القیمة العادلة السالبة للمشتقات   ۱٫۰٥۸  ۷٤٦  --

 دخل مستحقةزكاة وضریبة  ۱۰  ۱٫۷۰۳  ٤٫۰۰۳  ۱٫۷۷٥
 قروض بنكیة ۱۱  ۲٫۰٦۹٫۱۰٥  ۲٫۰۹۱٫۸۰۳  ۲٫۱۳۹٫۹۷۱

 دائنو توزیعات أرباح ۱۲  --  --  ۸۹۱
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین    ۹٫۸۳۱  ۸٫۸۳٤  ۷٫۰۹٥

 إجمالي المطلوبات   ۲٫۱٦۳٫۱۲٦  ۲٫۱٥٦٫۲٤٥  ۲٫۲۱۰٫٦۲۹
        
 حقوق المساھمین       

 رأس المال  ۱۳  ۹۰۳٫۰۰۰  ۹۰۰٫۰۰۰  ۹۰۰٫۰۰۰
 احتیاطي نظامي   ٤٦٫٥۷۳  ٤۱٫۳۲۹  ۳٦٫۰۸۱

 خسائر غیر محققة من استثمارات متاحة للبیع   )٤۳٥(  )۱٫۰۱۲(  )٦۸۸(
 التدفقات النقدیةاحتیاطي تغطیة مخاطر    ۱۷۷  ۱٫۸۳٦  ٤٫۰۸۷

 أرباح مبقاة   ۱٦۹٫۳۹٤  ۱۹۱٫۱۱۹  ۱٤٤٫۲۰٤

 إجمالي حقوق المساھمین   ۱٫۱۱۸٫۷۰۹  ۱٫۱۳۳٫۲۷۲  ۱٫۰۸۳٫٦۸٤
        

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین   ۳٫۲۸۱٫۸۳٥  ۳٫۲۸۹٫٥۱۷  ۳٫۲۹٤٫۳۱۳
        

 
  



 العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 .المختصرةاألولیة  ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة جزءً  ۲۳إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
۳ 

  )غیر مراجعة(المختصرة  األولیةالربح أو الخسارة قائمة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةالثالثة و تيلفتر

 
 

 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

  یونیو ۳۰
لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 یونیو ۳۰

 إیضاح  
م ۲۰۱٦ م۲۰۱۷

  (معدلة)
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷

    (معدلة)
 بآالف الریاالت السعودیة

       الدخل
 ۱۹٫۹۷٦ ۱۸٫٤٥٦  ۱۰٫٤۲٤ ۹٫۲۱۷  المرابحةدخل عقود 
 ۱۰۱٫٤۱۳ ۱۰۹٫۹۸۱  ٥۲٫۰۹۹ ٥٥٫۱٦۱  إجارةدخل عقود 
 ۳٫٥۸۲ ۳٫۹۳٥  ۲٫۱٤۲ ۱٫۸۸٤  جارة موصوفة في الذمةإدخل عقود 

        ۱٫۲۳۰ ۱٫۲۷۷  ۹٤٥ ۷٥۲  ، صافيتقییمأتعاب تسییر معامالت و

 ۱۲٦٫۲۰۱ ۱۳۳٫٦٤۹  ٦٥٫٦۱۰ ٦۷٫۰۱٤  جارة الموصوفة في الذمة المرابحة، واالاالجارة، والدخل من عقود 
       

        )۳٤٫۷۱۷( )٤٥٫٥۸٥(  )۱۹٫۲۷۹( )۲۲٫٤٦٦(  بنكیة وأعباء اقتراضتسھیالت  تكلفة
جارة الموصوفة صافي الدخل من عقود اإلیجارة، والمرابحة، واال

 في الذمة
  

٤٤٫٥٤۸ 
 

٤٦٫۳۳۱ 
  

۸۸٫۰٦٤ 
 

۹۱٫٤۸٤        
        اإلیرادات التشغیلیة األخرى 

 ۱۳۰ ۲٥۰  ۱۰ --  أتعاب ترتیب 

 ٥٫۷۹۹ ۳٫۰٤۸  ٥٫۰٤۹ ۱٫٦٤۸ ۸ حصة الشركة في صافي دخل المشاریع المشتركة

  ٤٦٫۱۹٥ ٦۱٫۳۹۰  ۹۱٫۳٦۲ ۹۷٫٤۱۳        

       یةتشغیل مصروفات

 )۳۳٫٤٤۸( )۳۳٫۱۲٥(  )۱۷٫۱۸۳( )۱٦٫٤٤۲( ۱٥ عمومیة وإداریة مصروفات

 )٥٫۱۷۷( )٥٫۱۸٥(  )۲٫۷٦۹( )۲٫٦۲٥( ۱٦ بیع وتسویقمصروفات 

        )٤٫۱۳۹( )٦۱۰(  )۱٫٦۰٦( ۳٫۸٦۷  مخصص خسائر االئتمان

 ٥٤٫٦٤۹ ٥۲٫٤٤۲  ۲۹٫۸۳۲ ۳۰٫۹۹٦  الفترة ربح
       

 ۰٫٦۱ ۰٫٥۸  ۰٫۳۳ ۰٫۳٤ ۱٤ الربح األساسي والمخفض للسھم (باللایر السعودي)
       

 
  



 العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 .المختصرةاألولیة  ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة جزءً  ۲۳إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
٤ 

  )مراجعةغیر (المختصرة  األولیة الشامل اآلخر قائمة الدخل
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 
 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  یونیو ۳۰
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في

 یونیو ۳۰

   
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷

  (معدلة)
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷

 (معدلة)
 السعودیةبآالف الریاالت    

 ٥٤٫٦٤۹ ٥۲٫٤٤۲  ۲۹٫۸۳۲ ۳۰٫۹۹٦  الفترةربح 
       

       الدخل/(الخسارة) الشاملة األخرى
سیعاد تصنیفھ إلى قائمة الربح أو الخسارة آخر /دخل شامل )خسارة(

 في الفترات الالحقة:
 

  
 

  
 ۱٫٦۳۷ )۱٫٦٥۹(  ۱٫۷۰٦ )٦۲۲(  التدفقات النقدیةمخاطر صافي الحركة في تغطیة 

 -- ٥۷۷  -- ٥۷۷  التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع
       

 ۱٫٦۳۷ )۱٫۰۸۲(  ۱٫۷۰٦ )٤٥(  /الدخل الشامل اآلخر)خسارة(الإجمالي 
       

 ٥٦٫۲۸٦ ٥۱٫۳٦۰  ۳۱٫٥۳۸ ۳۰٫۹٥۱  إجمالي الدخل الشامل اآلخر

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    



 العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 المختصرة.األولیة  ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة جزءً  ۲۳إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
٥ 

 األولیة المختصرةقائمة التغیرات في حقوق المساھمین 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الستة

 

 األرباح المبقاه اإلجمالي

احتیاطي تغطیة 
التدفقات مخاطر 

 النقدیة

خسائر غیر 
محققة من 

استثمارات متاحة 
 للبیع

االحتیاطي 
  رأس المال النظامي

  (بآالف الریاالت السعودیة)
       

۱٫۰۹۷٫۸۷۹ ۱٦٥٫۳٦۳ ۲٫٤٥۰ )٦۸۸( ۳۰٫۷٥٤ ۹۰۰٫۰۰۰ 
المدرج  – م۲۰٥دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 سابقاً (مراجع)
 )۲۱أثر التعدیل (إیضاح  -     -       -     -     )۱٫٥۰۳( )۱٫٥۰۳(
             

 معدل  –م ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۹۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۷٥٤ )٦۸۸( ۲٫٤٥۰ ۱٦۳٫۸٦۰ ۱٫۰۹٦٫۳۷٦

       

٥۳٫۲٥ ٦٦۳٫۲٦٦     -     -       -     - 

صافي ربح الفترة المدرج سابقاً في القوائم 
 المالیة األولیة المختصرة للفترة المنتھیة في

 )۲۱م (إیضاح ۲۰۱٦یونیو  ۳۰
   )۲۱أثر التعدیل (إیضاح   -     -       -     -     ۱٫۳۸۳ ۱٫۳۸۳

             

 الربح المعدل للفترة  -     -       -     -     ٥٤٫٦٤۹ ٥٤٫٦٤۹

   الخسارة الشاملة األخرى  -     -       -     ۱٫٦۳۷ -      ۱٫٦۳۷
             

 إجمالي الدخل الشامل  -     -     -     ۱٫٦۳۷ ٥٤٫٦٤۹ ٥٦٫۲۸٦

 الزكاة للفترة  -     -     -     -     )۱٫۱٦۷( )۱٫۱٦۷(

 ضریبة الدخل للفترة  -     -     -     -     )۳۱۱( )۳۱۱(

 توزیعات األرباح المدفوعة -     -     -     -     )٦۷٫٥۰۰( )٦۷٫٥۰۰(

 المحول إلى االحتیاطي النظامي -     ٥٫۳۲۷ -     -     )٥٫۳۲۷( -    
             

۱٫۰۸۳٫٦۸٤ ۱٤٤٫۲۰٤٫ ٤۰۸۷ )٦۸۸( ۳٦٫۰۸۱ ۹۰۰٫۰۰۰ 
م (غیر مراجع ۲۰۱٦یونیو  ۳۰الرصید في 

 ومعدل)
             

       

۱٫۱۳٥٫۱۸۸ ۱۹۳٫۰۳٥ ۱٫۸۳٦ )۱٫۰۱۲( ٤۱٫۳۲۹ ۹۰۰٫۰۰۰ 
المدرج  – م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 (مراجع)سابقاً 

 )۲۱أثر التعدیل (إیضاح  -     -       -     -     )۱٫۹۱٦( )۱٫۹۱٦(
             

 معدل  –م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۹۰۰٫۰۰۰ ٤۱٫۳۲۹ )۱٫۰۱۲( ۱٫۸۳٦ ۱۹۱٫۱۱۹ ۱٫۱۳۳٫۲۷۲

 ربح الفترة -     -       -     -     ٥۲٫٤٤۲ ٥۲٫٤٤۲

 الدخل الشامل اآلخر -     -       ٥۷۷ )۱٫٦٥۹( -- )۱٫۰۸۲(
             

 إجمالي الدخل الشامل  -     -       ٥۷۷ )۱٫٦٥۹( ٥۲٫٤٤۲ ٥۱٫۳٦۰

 الزكاة للفترة  -     -       -     -     )۱٫۰٥۳( )۱٫۰٥۳(

 ضریبة الدخل للفترة  -     -       -     -     )۳۷۰( )۳۷۰(

 المحول إلى االحتیاطي النظامي -     ٥٫۲٤٤ -      )٥٫۲٤٤( -    

 توزیعات أرباح مدفوعة -     -       -     -     )٦۷٫٥۰۰( )٦۷٫٥۰۰(

 الزیادة في رأس المال ۳٫۰۰۰ -       -     -     -     ۳٫۰۰۰
             

۱٫۱۱۸٫۷۰۹ ۱٦۹٫۳۹٤ ۱۷۷ )٤۳٤٦٫٥ )٥۷۳ ۹۰۳٫۰۰۰ 
  م۲۰۱۷یونیو  ۳۰الرصید في 

 مراجع)(غیر 
             

       

 
 
 



 العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 .المختصرةاألولیة  ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة جزءً  ۲۳إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
٦ 

 (یتبع) –األولیة المختصرة قائمة التغیرات في حقوق المساھمین 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الستة

 
 

 اإلجمالي

المساھمون غیر 
السعودیین 

 نوالخلیجیی

المساھمون 
السعودیون 
 والخلیجیون

  

       (بآالف الریاالت السعودیة)
 تحلیل األرباح المبقاة   
    

 (مراجع) المدرج سابقاً  – م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۱٦۰٫۰۳٥ ٥٫۳۲۸ ۱٦٥٫۳٦۳
        )۲۱أثر التعدیل (إیضاح  )۱٫٤٥٥( )٤۸( )۱٫٥۰۳(

 معدل  –م ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۱٥۸٫٥۸۰ ٥٫۲۸۰ ۱٦۳٫۸٦۰

٥۳٫۲٦٦ ۱٫۷۱٥ ٦۱٫٥٥۰ 
ة في القوائم المالیة األولیة للفترالمدرج سابقاً صافي ربح الفترة 

 )۲۱م (إیضاح ۲۰۱٦یونیو  ۳۰المنتھیة في 
        )۲۱أثر التعدیل (إیضاح  ۱٫۳۳۸ ٤٥ ۱٫۳۸۳

 الربح المعدل للفترة ٥۲٫۸۸۸ ۱٫۷٦۱ ٥٤٫٦٤۹
 الزكاة للفترة )۱٫۱٦۷( -       )۱٫۱٦۷(
 ضریبة الدخل للفترة -       )۳۱۱( )۳۱۱(
 توزیعات أرباح )٦٥٫۳۲٥( )۲٫۱۷٥( )٦۷٫٥۰۰(
        المحول إلى اإلحتیاطي النظامي )٥٫۱٥٥( )۱۷۲( )٥٫۳۲۷(

۱٤٤٫۲۰٤٫ ٤۳۸۳ ۱۳۹٫۸۲۱         

   

 (مراجع)المدرج سابقاً  – م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۱۸۷٫٥٤۹ ٥٫٤۸٦ ۱۹۳٫۰۳٥
        )۲۱أثر التعدیل (إیضاح  )۱٫۸٥٤( )٦۲( )۱٫۹۱٦(

 معدل –م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۱۸٥٫٦۹٥ ٥٫٤۲٤ ۱۹۱٫۱۱۹
 ربح الفترة  ٥۰٫۷٥۲ ۱٫٦۹۰ ٥۲٫٤٤۲

 الزكاة للفترة )۱٫۰٥۳( -       )۱٫۰٥۳(
 ضریبة الدخل للفترة -       )۳۷۰( )۳۷۰(
 المحول إلى اإلحتیاطي النظامي )٥٫۰۷٥( )۱٦۹( )٥٫۲٤٤(
        توزیعات أرباح )٦٥٫۳۲٥( )۲٫۱۷٥( )٦۷٫٥۰۰(

        (غیر مراجع) م۲۰۱۷یونیو  ۳۰الرصید في  ۱٦٤٫۹۹٤ ٤٫٤۰۰ ۱٦۹٫۳۹٤
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 .المختصرةاألولیة  ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة جزءً  ۲۳إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
۷ 

 (غیر مراجعة)المختصرة األولیة قائمة التدفقات النقدیة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الستة

 

   إیضاح م۲۰۱۷یونیو  ۳۰ م۲۰۱٦یونیو  ۳۰
    الریاالت السعودیة)(بآالف 

 األنشطة التشغیلیة التدفقات النقدیة من    
 ربح الفترة    ٥۲٫٤٤۲ ٥٤٫٦٤۹

 النقد المستخدم في صافيمع ربح الفترة لمطابقة غیر نقدیة  تعدیالت   
 :األنشطة التشغیلة

 استھالك  ۱٥ ۹۷۰ ۱٫۲٥۳
 تكلفة تسھیالت بنكیة وأعباء واقتراض  ٤٥٫٥۸٥ ۳٤٫۷۱۷

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  ۱٫۱۰۱ ۷۳۲
 مخصص خسائر االئتمان  ٦۱۰ ٤٫۱۳۹

 أتعاب ترتیب  -- )۱۳۰(
       دخل المشاریع المشتركة صافي حصة الشركة في ۸ )۳٫۰٤۸( )٥٫۷۹۹(

۸۹٫٥٦۱ ۹۷٫٦٦۰   
 النقص/(الزیادة) في الموجودات التشغیلیة:   
 مدینو عقود مرابحة   ۹۲٫٤۸۳ )۲۹٫٤٤۰(
 جارةامدینو عقود   )۹۷٫٤۱۹( )۲۰۹٫٤٥٤(
 جارة موصوفة في الذمةامدینو عقود   )۳۰٦( )۳٫۷۰۳(

 أخرىموجودات و مدفوعة مقدماً وإیردات مستحقة مصروفات  ۹٫۳۱٤ ٥٫۳٥۹
 الزیادة/(النقص) في المطلوبات التشغیلیة:       
       ذمم دائنة ومستحقات  ۳٤٫۸۹۸ )۸٫۱۷۱(
 العملیات )المستخدم في(/منالناتج النقد   ۱۳٦٫٦۳۰ )۱٥٦٫۲۳۹(
 تسھیالت بنكیة وأعباء اقتراض مدفوعةتكلفة   )٤٦٫۹۱۳( )۳۱٫۹۳۳(
 مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین  )۱۰٤( )۳۹۱(
       زكاة وضریبة دخل مدفوعة    )۳٫۷۲۳( )۲٫۰٤٤(
           األنشطة التشغیلیة )المستخدم في(/منالناتج صافي النقد   ۸٥٫۸۹۰ )۱۹۰٫۲۱٦(
 األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من    
 شراء ممتلكات ومعدات  )۲٫۷۷۱( )۲٫٥۷۱(

 مشتركةمشروعات من استثمارات في  متحصلال ۸ ۳٤٫۱۸۷ ۳۱٫۱٤٦
 مشتركة روعاتاستثمارات في مش ۸ )٥٫۰۸٥( )۲۰٫٤۳۷(

       من استثمارات متاحة للبیع المتحصل  -- ۱۳۰
           األنشطة االستثماریة الناتج منصافي النقد   ۲٦٫۳۳۱ ۸٫۲٦۸

 األنشطة التمویلیة التدفقات النقدیة من    
 قروض بنكیةالمدفوع  من   )۳۷۱٫۱۹۸( )٤۷۸٫۰۱۷(

 من قروض بنكیة المتحصل  ۳٤۸٫٥۰۰ ۷٦۳٫۳۰۰
       توزیعات أرباح مدفوعة ۱۲ )٦۷٫٥۰۰( )٦۷٫٥۰۰(

           من األنشطة التمویلیة /الناتج(المستخدم في)صافي النقد   )۹۰٫۱۹۸( ۲۱۷٫۷۸۲
 النقد وما في حكمھفي  الزیادةصافي   ۲۲٫۰۲۳ ۳٥٫۸۳٤
        الفترةفي بدایة  النقد وما في حكمھ  ۹٫۳٤۷ ۱۰٫۳٤٦
       الفترةفي نھایة  في حكمھ النقد وما  ۳۱٫۳۷۰ ٤٦٫۱۸۰

  :معلومات إضافیة غیر نقدیة   
 التدفقات النقدیةمخاطر صافي التغیرات في القیمة العادلة لتغطیة   )۱٫٦٥۹( ۱٫٦۳۷

 التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع  ٥۷۷ --
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۸ 

 (غیر مراجعة) - المختصرة األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةالثالثة ولفترة 

 

 
 الشركة وطبیعة أنشطتھا - ۱

ي ف"الش��ركة")، ش��ركة مس��اھمة س��عودیة مقفلة تم تأس��یس��ھا وتس��جیلھا  ،("أمالك" لتمویل العقاريش��ركة أمالك العالمیة ل
ھـ ۱٤۲۸جمادى األولى  ۲٥بتاریخ  ۱۰۱۰۲۳٤۳٥٦الس�����جل التجاري رقم بموجب المملكة العربیة الس�����عودیة بالریاض 
 ).م۲۰۰۷یونیو  ۱۱(الموافق 

) في القیام م۲۰۱٤یولیو  ۸(الموافق  ـ���������ھ۱٤۳٥رمض��ان  ۱۱یتمثل نش��اط الش��ركة وفقاً للس��جل التجاري المعدل بتاریخ 
). م۲۰۱۳دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۳٥صفر  ۲۱بالتمویل العقاري وفقاً لترخیص مؤسسة النقد العربي السعودي بتاریخ 

 األعمال المتعلقة باالستثمار.التوقف عن الرھن العقاري الجدید، فإن الشركة بصدد نظام وكجزء من 
 ض، المملكة العربیة السعودیة.یقع مكتب الشركة المسجل في طریق الملك سعود، الریا

 تمتلك الشركة الفروع التالیة: 

 المكان التاریخ رقم السجل التجاري للفرع
 الخبر ھـ۳۰/۱۲/۱٤۲۸ ۲۰٥۰۰٥۷۸۱٦
 هجد ھـ۷/۱٤۲۸/۲٤ ٤۰۳۰۱۷۱٦۸۰

 
 أسس اإلعداد - ۲
 المعاییر المحاسبیة المطبقة   ۲-۱

 م۲۰۱۷أبریل  ۱۱بتاریخ  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹أص��درت مؤس��س��ة النقد العربي الس��عودي التعمیم رقم  ،م۲۰۱۷خالل عام 
تم ی . ونتیجة لھذه التعدیالتالزكاة والض�����ریبة نعلمحاس�����بة باالمتعلقة یحات ض�����بعض التومن خالل والتعدیالت الالحقة 

 :اإلعتراف بالزكاة والضریبة في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین
في  ةنتھیالم وللس��تة والثالثة أش��ھرللش��ركة كما في  المختص��رةتم إعداد القوائم المالیة األولیة  ،ق إطار العمل اعالهوبتطبی

المتعلقة بالمحاس��بة عن ) وتوجیھات مؤس��س��ة النقد العربي الس��عودي ۳٤لمعیار المحاس��بة الدولي ( وفقاً  م۲۰۱۷یونیو  ۳۰
 .ضریبةالالزكاة و

لتغیر وقد أدى ھذا ا .ةریر المالیاكان یتم إعداد القوائم المالیة للشركة طبقاً للمعاییر الدولیة للتق ،م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱حتى و
) حول القوائم ۲۱ھذا التغیر في اإلیض��اح (أثر في إطار العمل إلى تغیر في الس��یاس��ة المحاس��بیة للزكاة وتم اإلفص��اح عن 

 . المختصرةالمالیة األولیة 
كافة المعلومات واإلفص��احات المطلوبة في القوائم المالیة الس��نویة ویجب  المختص��رةلمالیة األولیة ال تتض��من ھذه القوائم ا

 م.۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المنتھیة في أن تتم قراءتھا 
 أسس القیاس   ۲-۲

بموجب التكلفة التاریخیة المعدل لیش����مل قیاس القیمة العادلة لالس����تثمارات  المختص����رةتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة 
 المتاحة للبیع والقیمة العادلة للمشتقات.

 العملة الوظیفیة وعملة النشاط   ۲-۲
افة كتم تقریب  .العملة الرئیس�����یة للش�����ركةالذي یمثل باللایر الس�����عودي  المختص�����رة األولیةتم عرض ھذه القوائم المالیة 

 . علومات المعروضة ألقرب ألف لایر سعوديالم
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  - ۳
عداد إعند مع تلك المس��تخدمة  المختص��رةالقوائم المالیة االولیة ھذه إعداد عند الس��یاس��ات المحاس��بیة المس��تخدمة تتماش��ى 

  ، فیما عدا:م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في 
 المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة:التغیر في السیاسة المحاسبیة 

حمیلھا الزكاة وتباالعتراف بالزكاة وبدأت المتعلقة بقامت الشركة بتعدیل سیاستھا المحاسبیة  ،م۲۰۱۷ینایر  ۱إعتباراً من 
سابق یتم تحمیل الزكاة على قائمة  سبة عالربح أو الخسارةعلى األرباح المبقاة. وقد كان في ال شركة بالمحا ن . وقد قامت ال

سبیة المتعلقة بالزكاة بأثر رجعي وتم اإلفصاح عن  سة المحا سیا ) حول ۲۱التغیر أعالة في اإلیضاح (أثر ھذا التغیر في ال
 القوائم المالیة األولیة المختصرة. 
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۹ 

 (غیر مراجعة) - المختصرةاألولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  والستةلفترة الثالثة 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳

 
تطبیق التعدیالت التالیة على المعاییر الحالیة والتي لیس لھا تأثیر جوھري على أو بعد ھذه القوائم المالیة األولیة 

 :المختصرة
 
 م.۲۰۱۷ینایر  ۱من  سريت"مبادرة اإلفصاح"  –التعدیالت على معاییر المحاسبة الدولیة  -
ینایر  ۱سري على الفترات السنویة التي تبدأ في ت"قائمة التدفقات النقدیة"  -۷التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -

م أو بعدھا. تتطلب التعدیالت اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي القوائم المالیة من تقییم التغیرات في اإللتزامات ۲۰۱۷
التمویلیة بما في ذلك كالً من التغیرات الناتجة من التدفقات النقدیة والتغیرات من التدفقات غیر الناتجة من األنشطة 

 النقدیة.
 

 المعاییر الصادرة ولكن لم یتم تطبیقھا حتى اآلن .٤

 م:۲۰۱۷ینایر  ۱لم تقم الشركة بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة التالیة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
یسري على الفترات  

السنویة التي تبدأ في 
 أو بعد

 م۲۰۱۸ینایر  ۱ اإلیرادات من العقود مع العمالء ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي 
 م۲۰۱۸ینایر  ۱ األدوات المالیة ۹المعیار الدولي للتقریر المالي 
 م۲۰۱۹ینایر  ۱ عقود اإلیجار ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

 عقود المرابحة، صافيمدینو  .٥
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰

(غیر مراجعة) 
 (معدلة)

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
  (غیر مراجعة)

  (بآالف الریاالت السعودیة)
 إجمالي مدیني عقود المرابحة ۳۸٦٫٥٤٦  ٥۰۱٫٦۱۹  ٥۲۳٫٤۷٤

 یخصم: العائد غیر المكتسب  )٥۰٫۹٥۸(  )۷۳٫٥٤۸(  )۸۰٫٥٤۷(

٤٤۲٫۹۲۷  ٤۲۸٫۰۷۱  ۳۳٥٫٥۸۸  
 یخصم: مخصص خسائر مدیني عقود المرابحة )٥٫۳۹٥(  )۷٫۳٦۷(  )٦٫٥۸٦(

 مدینو عقود المرابحةصافي  ۳۳۰٫۱۹۳  ٤۲۰٫۷۰٤  ٤۳٦٫۳٤۱

 مدینو عقود االجارة، صافي .٦
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰

(غیر مراجعة) 
 (معدلة)

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
  (غیر مراجعة)

  (بآالف الریاالت السعودیة)
 إجمالي مدیني عقود االجارة ۳٫٤۳٥٫۷٤۲  ۳٫۲۸۲٫٤۷۸  ۳٫۲٤۰٫۰۲۲

 یخصم: العائد غیر المكتسب  )۸۰۸٫۸۳۸(  )۷٥۲٫۹۹۳(  )۷٤٤٫۳۷۷(

۲٫٤۹٥٫٦٤٥  ۲٫٥۲۹٫٤۸٥  ۲٫٦۲٦٫۹۰٤  
 یخصم: مخصص خسائر مدیني عقود االجارة )٤۲٫۱۳۳(  )۳۹٫۷۰٥(  )۳٥٫٤٥۹(

 مدینو عقود االجارةصافي  ۲٫٥۸٤٫۷۷۱  ۲٫٤۸۹٫۷۸۰  ۲٫٤٦۰٫۱۸٦
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۱۰ 

(غیر مراجعة) - المختصرةاألولیة إیضاحات حول القوائم المالیة   
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة والستة

 مدینو عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي .۷
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰

(غیر مراجعة) 
 (معدلة)

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
  (غیر مراجعة)

  (بآالف الریاالت السعودیة)
 إجمالي مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة ۱۹۲٫۲۷۲  ۲۰۰٫٦۸۱  ۱۹۰٫۸۱۷

 ناقصاً: العائد غیر المكتسب  )۷۰٫۳٥٦(  )۷۹٫۰۷۱(  )۷٦٫٤۹۲(
۱۱٤٫۳۲٥  ۱۲۱٫٦۱۰  ۱۲۱٫۹۱٦  

 ناقصاً: مخصص خسائر مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة )۲٫۰۳۹(  )۱٫۸۸٥(  )۱٫٦۰۱(
 مدینو عقود اإلجارة الموصوفة في الذمةصافي  ۱۱۹٫۸۷۷  ۱۱۹٫۷۲٥  ۱۱۲٫۷۲٤

 المشتركة روعاتفي المش اتاالستثمار .۸
 

مع ترتیبات مش����تركة مختلفة. تم ھیكلة المش����روع  ٪۹۰إلى  ٪٥۰ملكیة تتراوح بین حص����ة للش����ركة س����یطرة مش����تركة و
ملكیة متبقیة في صافي موجوداتھا. وبناًء على ذلك، قامت الشركة بتصنیف حصة المشترك كمنشأة منفصلة ولدى الشركة 

 روعاتالشركة بتوحید نتائج المشال تقوم ملكیتھا كمشروع مشترك، والتي یتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة. حصة 
م تقم المش�تركة. ل لس اإلدارة مع الش�ركاء في المش�روعاتالمش�تركة حیث أنھا تتقاس�م الس�یطرة والتمثیل المتس�اوي في مج

التمویل العقاري. بنظام وذلك لاللتزام  م۲۰۱٤نوفمبر  ۷الش����ركة باس����تثمارات جدیدة زیادة عن االلتزامات األص����لیة بعد 
الش����ركة حتى تاریخ االس����تحقاق كما س����یتم قید المص����روفات المتعلقة بالتزامات باس����م س����یتم االحتفاظ بالمحفظة الحالیة 

 االستثمارات للعملیات المستمرة في سجالت الشركة. 

داد م إعتیالمش��تركة.  على آخر حس��ابات إدارة متاحة للمش��اریع المش��تركة، بناءً  روعاتالمش��عن محاس��بة القامت الش��ركة ب
العتراف امماثلة، فیما عدا  الش��ركة تس��تخدم س��یاس��ة محاس��بیةحیث أن نفس الفترة لالمش��تركة  روعاتالقوائم المالیة للمش��

المش�����تركة لكي تتماش�����ى مع القوائم المالیة  زمة على القوائم المالیة للمش�����روعاتاإلیرادات. وقد تم إجراء التعدیالت الالب
 .للشركة

لقیام بمساھمة اعلى  ةالمشترك روعات، وافقت الشركة والمشتركةالمش روعاتلترتیبات التي بموجبھا تم تأسیس المشوفقاً ل
 إضافیة لملكیتھا لمقابلة أي خسائر، إذا لزم األمر.

 
 
 



 العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

۱۱ 

(غیر مراجعة) (یتبع) - المختصرةاألولیة إیضاحات حول القوائم المالیة   
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة والستة

 یتبع)( – المشتركة روعاتفي المش اتاالستثمار .۸
 المشتركة خالل الفترة على النحو التالي:  انت حركة االستثمارات في المشروعاتك 
 

 اإلضافات االفتتاحيالرصید   
 الحصة في صافي

 الرصید الختامي السحوبات (الخسارة)/الربح
           (بآالف الریاالت السعودیة) نسبة الملكیة الموقع م۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ٤٤٫۳۸٤ - ۸۰۰ ۳٫۸٥۹ ۳۹٫۷۲٥ ٪٥۰ الخبر  –العلیا  العلیا  – دار وإعمار )أ
 ۱۳٫۲۱۳ )٤٫٦۷٥( ٤۰۰ - ۱۷٫٤۸۸ ٪۹۰ الخبر  –بھ حالر رحبھ –دار وإعمار  )ب
 ۱۹٫۳٥۲ )۹٫٤۷۰( ۱٫۳٤۰ - ۲۷٫٤۸۲ ٪٤۰ الریاض –الملقا  ۳عبدالعزیز القاسم الملقا  )ج
 ۹٫۸۲۱ - - ۱٫۲۲٦ ۸٫٥۹٥ ٪٥۰ الخبر –المروج  لالستثمار العقاري ءثرا )د
 - )۱٤٫٦۳۳( ٥۰۸ - ۱٤٫۱۲٥ ٪٦۰ الریاض -حي الیاسمین  المشاریع األولى )ه
              - )٥٫٤۰۹( - - ٥٫٤۰۹ ٪٥۰ الخبر  –النورس  ۳ –كیان السعودیة  )و
   ۱۱۲٫۸۲٥٫ ٤۰۸٥ ۳٫۰٤۸ )۳٤٫۱۸۷( ۸٦٫۷۷۰              
 

 اإلضافات الرصید االفتتاحي  
الحصة في صافي 

 الرصید الختامي السحوبات (الخسارة)/الربح
           (بآالف الریاالت السعودیة) نسبة الملكیة الموقع م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ۳۹٫۷۲٥ )۱۳٫٦۹٤( ۱٫۸٤۰ ۳٥٫٥۱۱ ۱٦٫۰٦۸ ٪٥۰ الخبر  –العلیا  العلیا  – دار وإعمار )أ
 ۱۷٫٤۸۸ )۱۲٫٦۷٦( ۱٫۸۰۰ - ۲۸٫۳٦٤ ٪۹۰ الخبر  –ھ بحالر رحبھ –دار وإعمار  )ب
 - )۲۰٫٤۷٥( ٤٫٥٤۹ - ۱٥٫۹۲٦ ٪۷۰ الریاض  –عرقة  طراز العربیة  )ج
 ۲۷٫٤۸۲ - - ٤٫٥۳۳ ۲۲٫۹٤۹ ٪٤۰ الریاض –ملقا ال ۳عبدالعزیز القاسم الملقا  )د
 - )۳٫۰٥۳( )۲۰۱( - ۳٫۲٥٤ ٪٥۰ الریاض -حي الیاسمین  شركة الباني للتنمیة  )ه
 - )٤٫۸۲٦( ۱۳۷ ٥۷۹ ٤٫۱۱۰ ٪٦۰ الخبر  –النورس  ۲ –كیان السعودیة  )و
 ۸٫٥۹٥ )٥٫۰۸٥( ۱٫۹۷۷ ۸٫۰٦۳ ۳٫٦٤۰ ٪٥۰ الخبر –المروج  لالستثمار العقاري ءثرا )ز
 - )۳٫۳٤۷( ۹٦۳ ٦۰۰ ۱٫۷۸٤ ٪٦۰ الریاض – العقیق العقیق -عبدالعزیز القاسم  )ح
 ۱٤٫۱۲٥ - ۹۸۲ ۲٫۷۰۰ ۱۰٫٤٤۳ ٪٦۰ الریاض -حي الیاسمین  المشاریع األولى )ط
              ٥٫٤۰۹ - ۷٥۰ - ٤٫٦٥۹ ٪٥۰ الخبر –النورس  ۳كیان السعودیة  )ي
   ۱۱۱٫۱۹۷ ٥۱٫۹۸٦ ۱۲٫۷۹۷ )٦۳٫۱٥٦( ۱۱۲٫۸۲٤                



 العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

۱۲ 

 یتبع -(غیر مراجعة)  - المختصرةاألولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةالثالثة ولفترة 

 
 یتبع)( – المشتركة روعاتفي المش اتاالستثمار - ۸
 

 اإلضافات الرصید االفتتاحي  
الحصة في صافي 

 الرصید الختامي السحوبات (الخسارة)الربح/
           (بآالف الریاالت السعودیة) نسبة الملكیة الموقع م۲۰۱٦یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ۲٥٫٥۲٥ )۳٫۳۲۹( ٥۰۰ - ۲۸٫۳٦٤ ٪۹۰ الخبر  –الرحبھ  رحبھ - دار وإعمار )أ
 ۲۷٫۸۳۰ - - ۱۱٫۷٦۲ ۱٦٫۰٦۸ ٪٥۰ الخبر  –العلیا  العلیا  –دار وإعمار  )ب

 - )۲۰٫٤۷٥( ٤٫٥٤۹ - ۱٥٫۹۲٦ ٪۷۰ الریاض  –عرقة  طراز العربیة  ج) 
 ۲٤٫۸۰۰ - - ۱٫۸٥۱ ۲۲٫۹٤۹ ٪٦۰ الریاض –ملقا  ۳عبدالعزیز القاسم الملقا  د) 
 ۹٦٤ )۲٫۲۹۰( - - ۳٫۲٥٤ ٪٥۰ الریاض -حي الیاسمین  شركة الباني للتنمیة  ه) 
 ۲٫۱۹۲ )۱٫۹۱۸( - - ٤٫۱۱۰ ٪٦۰ الخبر  –النورس  ۲ –كیان السعودیة  و) 
 ۷٫۷۸٥ - - ٤٫۱٤٥ ۳٫٦٤۰ ٪٥۰ الخبر –المروج  لالستثمار العقاري ءثرا ز) 
 - )۳٫۱۳٤( ۷٥۰ ٦۰۰ ۱٫۷۸٤ ٪٦۰ الریاض – العقیق عقیقعبدالعزیز القاسم ال ح) 
 ۱۱٫۹٤۳ - - ۱٫٥۰۰ ۱۰٫٤٤۳ ٪٦۰ الریاض -حي الیاسمین  المشاریع األولى ط) 
              ٥٫۲۳۸ - - ٥۷۹ ٤٫٦٥۹ ٪٥۰ الخبر –النورس  ۳كیان السعودیة  ي) 

   ۱۱۱٫۱۹۷ ۲۰٫٤۳۷ ٥٫۷۹۹ )۳۱٫۱٤٦( ۱۰٦٫۲۸۷              



 العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

۱۳ 

 یتبع -(غیر مراجعة)  - المختصرةاألولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیة في 

 الذمم الدائنة والمستحقات  .۹
 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰

 (غیر مراجعة)
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱

 (مراجعة)
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰

  (غیر مراجعة)
  (بآالف الریاالت السعودیة)

 عمالء عقود المرابحة واإلجارة دفعات مقدمة مستلمة من ۳۰٫۱۳۳ ۹٫۰۳٥ ۲۲٫۳۰۰
 مستحقة  مصروفات ۱۳٫۰۹٥ ۸٫۹۳۰ ۸٫۳۱٦

 تمویل للعمالء * ۹٫۲۳۱ ٥۹۰ ۱۰٦
 أرباح مستحقة على القروض ۹٫۱۳۹ ۱۰٫٤٦۷ ۹٫۹٥۳
 متعلقة بالموظفین مصروفاتورواتب  ۷٫۲۲۲ ۱٤٫٦٥٤ ۹٫٥٤٦

 أخرى  ۱۲٫٦۰۹ ۷٫۱۸۳ ۱۰٫٦۷٦
٦۰٫۸۹۷ ٥۰٫۸٥۹ ۸۱٫٤۲۹   

الشركة أي  تحقق ال. نقل العقارھناك تأخیر عادي في  ویكون* ینشأ التمویل للعمالء عندما یتم توزیع التمویل على العمالء 
 أرباح من ھذا التمویل بھدف اإللتزام بمبادئ الشریعة اإلسالمیة.

 الزكاة وضریبة الدخل  .۱۰
دیسمبر  ۳۱للسنوات المنتھیة في ("الھیئة") والدخل  لزكاةالھیئة العامة لقدمت الشركة إقراراتھا الزكویة والضریبیة إلى  

حتى  م۲۰۰۷ملیون لایر سعودي للسنوات من  ۳۹٫٥بموجبھا زكاة إضافیة قدرھا  الھیئة، وفرضت م۲۰۱٥حتى  م۲۰۰۷
التمویلي أجیر عقود التالسماح بخصم صافي االستثمار في ب الھیئة. ویعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى عدم قیام م۲۰۱۰

 . من الوعاء الزكوي
تم رفض االعتراض المقدم من قبل الشركة إلى لجنة االعتراض االبتدائیة، والمتعلق بالربوط الزكویة التي أجرتھا الھیئة  

. وعلیھ، قامت الشركة م۲۰۱٤إبریل  ۲۱في  م۲۰۱۲وكذلك الربط األولي المتعلق بعام  م۲۰۱۰حتى  م۲۰۰۷لألعوام من 
 إلى لجنة االعتراض العلیا.  بتقدیم اعتراض

ملیون لایر سعودي  ٤٤٫۱۷۲م، استلمت الشركة خطاباً من الھیئة فرضت بموجبھ زكاة وضریبة دخل قدرھا ۲۰۱٦خالل  
. وللوصول إلى ھذا الرقم، قامت الھیئة مرة أخرى بعدم السماح بخصم صافي االستثمارات/ م۲۰۱۲و  م۲۰۱۱لعامي الربط 

 من خالل مستشاریھا المھنیین. ھذا الربط الذمم المدینة للتمویل من الوعاء الزكوي. وقد اعترضت الشركة على 
عملیة االعتراض بسبب أن مسألة خصم من خالل لھیئة لترى الشركة بأنھ من غیر المحتمل أن یتم تأیید الموقف الحالي  

أعمال الرھن التجاري وأي أعمال أخرى وجیر أالت على أعماللھ آثار واسعة  التمویليالتأجیر صافي االستثمار في عقود 
 ذات صلة بالتمویل حیث أن الموجودات الرئیسیة تمثل الذمم المدینة. 

 ۳۱في  ةھیالمنت التمویلي للسنواتالتأجیر االستثمار في عقود خصم صافي عدم السماح بلم تأخذ الشركة بعین االعتبار  
ضافیة إ وھناك إحتمالیة لمطالبة الھیئة بزكاة .م والقوائم المالیة للفترة الحالیة۲۰۱٦و  م۲۰۱٥ و م۲۰۱٤ و م۲۰۱۳دیسمبر 

وي الھیئة على الوعاء الزكالسنوات. وفي حالة تطبیق نفس المبدأ السابق من قبل  ھذه في حالة تطبیق نفس المبدأ على
ملیون  ۲٦، فإن الزكاة اإلضافیة التي سیتم المطالبة بھا من قبل الھیئة ستكون في حدود م۲۰۱۲و  م۲۰۱۱للشركة لعامي 

 م.۲۰۱٦حتى  م۲۰۱۳لایر سعودي لكل سنة اعتباراً من 
ھـ (الموافق ٥/٤/۱٤۳۸یخ م، استلمت الشركة خطاباً من الھیئة لحضور الجلسة المقررة بتار۲۰۱٦وفي نوفمبر  

إلى لجنة االعتراض العلیا  م۲۰۱۰حتى  م۲۰۰۷) بشأن االعتراض المقدم على الربوط المتعلقة باألعوام من م۳/۱/۲۰۱۷
وذلك ضد القرار الصادر من لجنة االعتراض االبتدائیة. وقد تم تأجیل الجلسة إلى وقت الحق حتى إشعار آخر. وتعترض 

 مستشاریھا المھنیین. الشركة على ذلك من خالل
ونظراً لعدم التأكد، فإن الشركة غیر قادرة على تحدید المحصلة النھائیة لھذه المسألة بكل دقة، ولم تجنب مخصص ألي  

ألولیة ا لسنوات المفتوحة في ھذه القوائم المالیةلالربوط المحتملة  أواالعتراض على الربوط  قد تنشأ عنإلتزامات إضافیة 
 . المختصرة
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 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

۱٤ 

 یتبع -(غیر مراجعة)  -األولیة المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیة في 

 القروض البنكیة  .۱۱
لتي ا فقاً لألس��عار التجاریة الس��ائدةتكالیف اقتراض و التس��ھیالتیمثل ھذا البند أموال مقترض��ة من بنوك محلیة. تحمل ھذه 

من خالل  مونةمضن ھذه التسھیالت إ. سنوات ٥وبتواریخ استحقاق تتراوح بین شھر إلى  شھور سایبور+ ۳ح بین تتراو
شركة االلتزام  تنازل عن المتحصلال ساط المستحقة القبض. وبموجب شروط وأحكام ھذه االتفاقیات، یتعین على ال من األق

 ببعض التعھدات المالیة وغیر المالیة. 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱٦
 (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱٦

 (مراجعة)

یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱۷

 (غیر مراجعة)
 

  (بآالف الریاالت السعودیة)
 المتداول من القروض البنكیة الجزء ۷۷۳٫۹۳۰  ۸۰۰٫۲۱۱  ۷٤۳٫۷٤۸

 غیر المتداول من القروض البنكیةالجزء  ۱٫۲۹٥٫۱۷٥  ۱٫۲۹۱٫٥۹۲  ۱٫۳۹٦٫۲۲۳
۲٫۱۳۹٫۹۷۱  ۲٫۰۹۱٫۸۰۳  ۲٫۰٦۹٫۱۰٥  

 توزیعات األرباح   .۱۲
ملیون لایر س��عودي  ٦۷٫٥م: ۲۰۱٦دیس��مبر  ۳۱خالل الفترة الحالیة، اعتمد المس��اھمون توزیعات أرباح قدرھا ال ش��يء (

 م: ال شيء).۲۰۱٦یونیو  ۳۰تم اإلعالن عنھا واعتمادھا ودفعھا في الفترة الحالیة و

 رأس المال  .۱۳
ملیون لایر  ۹۰۰: م۲۰۱٦دیس�����مبر  ۳۱ملیون لایر س�����عودي ( ۹۰۳ والمدفوع بھ والمص�����دریبلغ رأس المال المص�����رح 

لایر سعودي  ۱۰ملیون سھم بقیمة أسمیة قدرھا  ۹۰٫۳إلى  مقسم )ملیون لایر سعودي ۹۰۰م: ۲۰۱٦یونیو  ۳۰: سعودي
 للسھم. 

 ۳٫۰۰۰، أص��درت الش��ركة م۲۰۱۷مایو  ۱٦یخ في تارالمنعقد باالجتماع الس��نوي العام موافقة وفقاً للخالل الفترة الحالیة و
 ممن ھم أعلى من بعض الدرجات المحددة كمكافأة أداء.سھم بالقیمة االسمیة لموظفیھا 

  السھم یةربح .۱٤
 : كما یلي المخفضتم احتساب ربح السھم األساسي و

 

 یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  یونیو ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 

 (المعدل)
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷

 )(المعدل
 )(بآالف الریاالت السعودیة 

 ٥٤٫٦٤۹ ٥۲٫٤٤۲ ۲۹٫۸۳۲ ۳۰٫۹۹٦ ربح الفترة (بآالف الریاالت السعودیة)
 ۹۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۱ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۱ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (باآلالف)

 ۰٫٦۱ ۰٫٥۸ ۰٫۳۳ ۰٫۳٤ للسھم (باللایر السعودي) األساسي والمخفضالربح 

 العمومیة واإلداریة  المصروفات .۱٥
 یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  یونیو ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 

 (المعدل)
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷

 )(المعدل
 )(بآالف الریاالت السعودیة 

 ۲۳٫۱۰٦ ۲۳٫۸٦۸ ۱۱٫۷۳۰ ۱۲٫۰۸٦ رواتب وتكالیف متعلقة بالموظفین
 ۱٫٥۷٤ ۱٫٦۲٦ ۷۸۷ ۸۱٤ إیجار

 ۱٫٥۲۲ ۱٫٥۲٦ ٥۹٦ ٥۸۳ وأتعاب مجلس اإلدارة مصروفات
 ۲٫۲۰٦ ۱٫٥۱۲ ۹۹۲ ٤٦۱ تقنیة معلومات روفاتمص

 ۱٫٤۰۳ ۱٫۳٥۰ ٦۹۹ ۷۳۲ أتعاب مھنیة
 ۱٫۲٥۳ ۹۷۰ ۱٫۰۰۸ ٤۸٤ استھالك

 ٤۱۳ ٤۲۷ ۲٦٤ ۲٦٦ مصروفات صیانة
 ٤۰٦ ۳۳۲ ۲٥۲ ۱٤۹ مصروفات سفر

 ۳۷۰ ۱۹۰ ۲۳٤ ۹۱ اتصاالت
 ۱٫۱۹٥ ۱٫۳۲٤ ٦۲۱ ۷۷٦ أخرى

 ۱٦٫٤٤۲ ۱۷٫۱۸۳ ۳۳٫۱۲٥ ۳۳٫٤٤۸ 
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 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

۱٥ 

 یتبع -(غیر مراجعة)  -األولیة المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیة في 

 بیع وتسویقمصروفات  .۱٦
 
 یونیو ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  یونیو ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 

 (المعدل)
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷

 (المعدل)
 )(بآالف الریاالت السعودیة 

 ۱٫٥٤٥ ۱٫۷٤۰ ۷۸٦ ٥۷۷ تكالیف االستعانة بمصادر خارجیة
 ۱٫٦۲۰ ۱٫۷۲۳ ۹۷۷ ۱٫۱۸٥ تأمین

 ۲٫۰۱۲ ۱٫۷۲۲ ۱٫۰۰٦ ۸٦۳ تسویق مصروفات
 ۲٫٦۲٥ ۲٫۷٦۹ ٥٫۱۸٥٫ ٥۱۷۷ 

 وأرصدتھا  ذات العالقةاألطراف المعامالت مع  .۱۷
 
الل . تتعامل الشركة خاألطراف ذات العالقة بالشركة من المساھمین وشركاتھم الشقیقة وبعض موظفي اإلدارة العلیاتتكون  

 السیاق االعتیادي ألنشطتھا مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق علیھا بین الطرفین.
 
 أھم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنھا:وفیما یلي  
 

    المعامــالتمبلغ 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱٦
  (غیر مراجعة)

یونیو  ۳۰
 م۲۰۱۷

 (غیر مراجعة)

 
 

 

  اسم الطرف ذو العالقة  (بآالف الریاالت السعودیة)
 المختصرة األولیةالربح أو الخسارة قائمة      

 تكلفة تسھیالت بنكیة وأعباء اقتراض البنك السعودي لالستثمار  ۱٦٫۱٥۱  ۱۱٫۰۹۹

۷۹٦  ۷۹٦  
شركة أوریكس السعودیة 

 إیجار روفاتمص للتأجیر التمویلي
 

٤۰ 
  

۸۳ 
شركة أوریكس السعودیة  

 للتأجیر التمویلي
 

 أخرى روفاتحراسة ومص
 اإلدارة العلیا * –رواتب ومزایا  اإلدارة العلیا  ٥٫۰۰۱  ۱٫۹٦۰
 وأتعاب مجلس اإلدارة مصروفات مجلس االدارة  ۱٫٦۲٦  ۱٫٥۷٤

 أتعاب ترتیب االستثمار كابیتال  ۲٥۰  ۱۳۰
 

۱۳۳ 
  

)٤( 
  

 البنك السعودي لالستثمار
(أرباح) تكالیف مقایضات معدالت أرباح 

 مستلمة/ مدفوعة

 تمثل اإلدارة العلیا الرئیس التنفیذي والتابعین لھ مباشرًة.  * 
 

  األرصــــــدة
مارس  ۳۱

 م۲۰۱٦
 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 (مراجعة)

یونیو  ۳۰
 م۲۰۱۷

 (غیر مراجعة)

 
 

 

  العالقة  )بآالف الریاالت السعودیة(
 النقد واألرصدة لدى البنوك     

 البنك السعودي لالستثمار مساھم  ۲۸٫٦۳٥ ۳٫۳۹٥ ۲۳٫٥۲۹
      
 صافيمدینو عقود اإلجارة،      

 البنك السعودي لالستثمار مساھم  -- --  ۹۳
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۱٦ 

 یتبع -(غیر مراجعة)  -األولیة المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیة في 

 (یتبع)وأرصدتھا  ذات العالقةاألطراف المعامالت مع  .۱۷
 

  األرصــــــدة
مارس  ۳۱

 م۲۰۱٦
 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 (مراجعة)

یونیو  ۳۰
 م۲۰۱۷

 (غیر مراجعة)

 
 

 

  العالقة  )بآالف الریاالت السعودیة(
 مستحق من األطراف ذات العالقة     

 عبدالعزیز القاسم مشروع مشترك  -- -- ۲۸
 كیان السعودیة مشروع مشترك  -- ٥٫٥٥٦ ۱۱٫۰۷٦

 آي سي أیھ بي مشروع مشترك  ۱٫۲٥۷ ۱٫۰۰۷ ٦۰۷
 ثراء مشروع مشترك  ۸٫۰۲۹ ۸٫۰۲۹ ۲٫۹٤٥

 العلیا –دار و أعمار  مشروع مشترك  ۷٫۷۱٤ ۱۳٫٦۹٤ --
 طراز العربیة مشروع مشترك  -- -- ۳٫٦۱۳

 عرقھ -طراز  مشروع مشترك  -- -- ۲۰٫٤۷٥
 مستحق من أطراف ذات عالقة           

 القاسمعبدالعزیز  مشروع مشترك  -- -- ۱٫۳٦۳
 قروض بنكیة           

 البنك السعودي لالستثمار مساھم  ٦۳۰٫۰۱۷ ٦۷۲٫٤٦۷ ٦۷۷٫۳۸۳
 لمقایضات معدالت األرباحالقیمة العادلة            

 البنك السعودي لالستثمار مساھم  ٦۲۸ ۱٫۲۱۳ ۱،۷۳٦
 التمویل والسلف           

 اإلدارة العلیا إدارة  ٤٫۱۹۷ ٤٫۳٦۱ ٤٫٥۸٦
 استثمارات متاحة للبیع           

 صندوق مدار من قبل االستثمار كابیتال شركات شقیقة  ۱۱٫٥٦٥ ۱۰٫۹۸۸ ۱۱٫۳۱۲
 ذمم مدینة أخرى           

 أمالك العالمیة للتطویر العقاري شركات شقیقة  ۱ ۱ --
 إیجار مدفوع مقدماً            

 السعودیة للتأجیر التمویلي شركة أوریكس شركات شقیقة  -- ۳۹۸ ۱٫۱۹٤
 إیجار مستحق           

 شركة أوریكس السعودیة للتأجیر التمویلي شركات شقیقة  ۳۹۸ -- --

 القیمة العادلة لألدوات المالیة .۱۸
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع أصل ما أو دفعھ عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة بین 
أطراف متعاملة في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات 

 قد تمت إما: 
 للموجودات أو المطلوبات أوفي السوق الرئیسي  -
 في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات -

 إن السوق الرئیسي أو السوق األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل الشركة.
 ت.تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة والمشتقا

 
 



 العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

۱۷ 

 یتبع -(غیر مراجعة)  -األولیة المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیة في 

 (یتبع) القیمة العادلة لألدوات المالیة .۱۸
ار المتعلقة بمقایضات أسعتتكون الموجودات المالیة من األرصدة لدى البنوك، واالستثمارات المتاحة للبیع، والمشتقات 

العموالت، والذمم المدینة. بینما تتكون المطلوبات المتداولة من القروض البنكیة، والذمم الدائنة، والمشتقات المتعلقة 
 بمقایضات أسعار العموالت.

 تحدید القیمة العادلة ومستویاتھا 
 التالیة:  قییمتوات المالیة واإلفصاح عنھا باستخدام طرق التستخدم الشركة  المستویات التالیة عند تحدید القیمة العادلة لألد

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

أخرى والتي یمكن مالحظة كافة  مدخالتھا التي لھا تأثیر ھام على القیمة  تقییمطرق  :  ۲المستوى 
 العادلة المسجلة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 

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

تلف حیث أن القیمة العادلة تخ التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیةیوضح الجدول 
 لالدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة : ، بما في ذلك مستویات القیمة العادلةعن القیمة الدفتریة

    القیمة العادلة  
            اإلجمالي  ۳المستوى ۲المستوى  ۱المستوى  القیمة الدفتریة  م۲۰۱۷یونیو  ۳۰

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
      الموجودات المالیة 

 ۳۲۳٫٦۷۲ ۳۲۳٫٦۷۲ - - ۳۳۰٫۱۹۳ مدینو عقود مرابحة، صافي
 ۱۱٫٥٦٥ - ۱۱٫٥٦٥ - ۱۱٫٥٦٥ استثمارات متاحة للبیع 

 ۱٫۲۳٥ - ۱٫۲۳٥ - ۱٫۲۳٥ القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
      

      المالیة  المطلوبات
 ۱٫۰٥۸ - ۱٫۰٥۸ - ۱٫۰٥۸ القیمة العادلة السالبة للمشتقات

      
 

    القیمة العادلة  
             اإلجمالي  ۳المستوى ۲المستوى  ۱المستوى  القیمة الدفتریة  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
      الموجودات المالیة 

 ٤۱٤٫٤۸۲ ٤۱٤٫٤۸۲ - - ٤۲۰٫۷۰٤ مدینو عقود مرابحة، صافي
 ۱۰٫۹۸۸ - ۱۰٫۹۸۸ - ۱۰٫۹۸۸ للبیع  ةمتاح اتاستثمار

 ۲٫٥۸۲ - ۲٫٥۸۲ - ۲٫٥۸۲ القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
      

      المطلوبات المالیة 
 ۷٤٦ - ۷٤٦ - ۷٤٦ القیمة العادلة السالبة للمشتقات

 
    العادلة القیمة  

             اإلجمالي  ۳المستوى ۲المستوى  ۱المستوى  القیمة الدفتریة م۲۰۱٦ یونیو ۳۰
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

      الموجودات المالیة 
 ٤۲٥٫٥۹۸ ٤۲٥٫٥۹۸ - - ٤۳٦٫۳٤۱ مدینو عقود مرابحة، صافي

 ۱۱٫۳۱۲ - ۱۱٫۳۱۲ - ۱۱٫۳۱۲ للبیع  ةمتاح اتاستثمار
 ٤٫۰۸۷  ٤٫۰۸۷ - ٤٫۰۸۷ القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
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۱۸ 

 یتبع -(غیر مراجعة)  -األولیة المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیة في 

 (یتبع) القیمة العادلة لألدوات المالیة .۱۸
مة والقروض البنكیة، فإن القی مدینو عقود اجارة موصوفة في الذمةومدینو عقود إجارة وبالنسبة للنقد واألرصدة لدى البنك  

 الدفتریة تقارب القیمة العادلة.

ركة بالتأكد على نحو متكرر، تقوم الش المختصرة األولیةبالنسبة للموجودات  والمطلوبات  التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة  
امة التصنیف (على أساس مدخالت الحد األدنى الھ تقییمفیما إذا تمت التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي وذلك بإعادة 

 لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة.

موجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص الشركة بتحدید فئة ال قامتولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة،  
 ومخاطر الموجودات والمطلوبات ومستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.

تقوم إدارة الشركة بتحدید السیاسات واإلجراءات لقیاس القیمة العادلة على نحو متكرر، ولقیاس القیمة العادلة على نحو غیر  
 متكرر. 

 . لھاال تختلف جوھریاً عن القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة،  ن القیمة العادلةإ 

 .الفترةلم تكن ھناك تحویالت من وإلى المستوى الثاني خالل  

  كفایة رأس المال .۱۹
قاً لمبدأ  تتمثل أھداف الش�������ركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الش�������ركة على االس�������تمرار في العمل وف
االس����تمراریة، والحفاظ على وجود رأس����مال قوي. یتم قیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل 

ة للمش������تقات، إن وجدت، باس������تخدام األرص������دة المرجحة إلظھار مع الموجودات وااللتزامات المحتملة والمبالغ األس������می
 مخاطرھا النسبیة. 

 

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰
   (غیر مراجعة)

  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)
   (معدلة)

 م۲۰۱٦ یونیو ۳۰
 (غیر مراجعة)

   (معدلة)

 
س أإجمالي نسبة ر

 ٪المال 

نسبة الشریحة 
األولى لرأس 

 ٪ المال
إجمالي نسبة 

 ٪راس المال 

نسبة الشریحة 
األولى لرأس 

 ٪ المال
إجمالي نسبة 

 ٪راس المال 

نسبة الشریحة 
األولى لرأس 

              ٪ المال
 ٤۳٫٦٦ ٤۹٫۹۲ ٤۲٫٦۱ ٤۸٫٦۹ ٤٤٫۱۷ ٤۹٫۸۸ نسبة كفایة رأس المال
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۱۹ 

 یتبع -مراجعة) (غیر  -األولیة المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیة في 

 التعھدات وااللتزامات المحتملة  .۲۰
ملیون  ٥۲: م۲۰۱٦دیس��مبر  ۳۱لایر س��عودي (ملیون  ٤۳٫۷الش��ركة ملتزمة باس��تثمارات في مش��اریع مش��تركة قدرھا إن 

 ). ملیون لایر سعودي ۱۹٥: م۲۰۱٦یونیو  ۳۰ ،لایر سعودي
 

سھیالت معتمدة وغیر مستخدملدى  شركة ت سات نافیة للجھالة  ةال سة من قبل العمالء ودرا شأن عروض مقدمة وقید الدرا ب
دیس�������مبر  ۳۱ملیون لایر س�������عودي ( ٤٤۸قید التنفیذ بتاریخ إعداد القوائم المالیة والتي یمكن أن تتحول إلى تمویل قدره 

  ).ملیون لایر سعودي ٤٥٥: م۲۰۱٦یونیو  ۳۰ ،ملیون لایر سعودي ۱۳۸: م۲۰۱٦
 

یونیو  ۳۰ ،ملیون لایر س��عودي ۳۹٫٤: م۲۰۱٦دیس��مبر  ۳۱ملیون لایر س��عودي ( ۳۹٫٤أص��درت الش��ركة ض��ماناً قدره 
 ).ملیون لایر سعودي ۳۹٫٤: م۲۰۱٦

 أرقام المقارنة  .۲۱
فیما یتعلق بالمحاس���بة عن م واس���تنداً إلى التعمیم الص���ادر عن مؤس���س���ة النقد العربي الس���عودي ۲۰۱۷ینایر  ۱اعتباراً من 

الزكاة وض��ریبة الدخل، قامت الش��ركة بتعدیل س��یاس��تھا المحاس��بیة حیث تقوم بتحمیل الزكاة وض��ریبة الدخل على األرباح 
 المبقاة. وقد كان في السابق یتم احتساب الزكاة كل ربع سنة وسنویاً ویتم تحمیلھا على قائمة الربح أو الخسارة.

ھذا التغیر التوقف عن االعتراف بالض���ریبة المؤجلة التي كانت الش���ركة س���ابقاً تقوم باالعتراف بھا إض���افة لذلك، نتج عن 
 .۱۲وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم 

 وفیما یلي بیان باألثر الناتج عن التغیر في السیاسة المحاسبیة على بنود القوائم المالیة المختصرة:

 م۲۰۱٦یونیو  ۳۰

ورد الرصید كما 
 ۳۰سابقاً في 

 التعدیل م۲۰۱٦یونیو 

الرصید المعدل 
 ۳۰كما في 
        م۲۰۱٦یونیو 

 )بآالف الریاالت السعودیة( 
 - )۱٫۱٦۷( ۱٫۱٦۷ المختصرةقائمة الربح أو الخسارة األولیة  –الزكاة للفترة 

 - )۳۱۱( ۳۱۱ صرةالمخت قائمة الربح أوالخسارة األولیة –ضریبة الدخل للفترة 
 ٥٤٫٦٤۹ ۱٫۳۸۳ ٥۳٫۲٦٦ ربح الفترة

 ٥٦٫۲۸٦ ۱٫۳۸۳ ٥٤٫۹۰۳ إجمالي الدخل الشامل
 ۰٫٦۱ ۰٫۰۲ ۰٫٥۹ السھم (باللایر السعودي) یةربح

 - )۱٫٥۹۸( ۱٫٥۹۸ زكاة وموجودات ضریبة مؤجلة 
 ۱٤٤٫۲۰٤ )۱٫٥۹۸( ۱٤٥٫۸۰۲ أرباح مبقاة 

 ۳٫۲۹٤٫۳۱۳ )۱٫٥۹۸( ۳٫۲۹٥٫۹۱۱ إجمالي الموجودات
 ۱٫۰۸۳٫٦۸٤ )۱٫٥۹۸( ۱٫۰۸٥٫۲۸۲ إجمالي حقوق المساھمین 

 ۳٫۲۹٤٫۳۱۳ )۱٫٥۹۸( ۳٫۲۹٥٫۹۱۱ إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین 
    نسبة كفایة رأس المال 

 ٪٤۷٫٦۷ ٪۰٫۰۷- ٪٤۷٫۷٤ إجمالي نسبة رأس المال  
 ٪٤۱٫٦۹ ٪۰٫۰۷- ٪٤۱٫۷٦ نسبة الشریحة األولى لرأس المال  
    

 
 
 
 
 
 



 العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

۲۰ 

 یتبع -(غیر مراجعة)  -األولیة المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیة في 

 (یتبع)أرقام المقارنة  .۲۱
 

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

الرصید كما ورد 
 ۳۱سابقاً في 

 دیسمبر
 التعدیل م۲۰۱٦

الرصید المعدل 
 ۳۱كما في 
 دیسمبر
        م۲۰۱٦

 )بآالف الریاالت السعودیة( 
 - )۱٫۹۱٦( ۱٫۹۱٦ زكاة وموجودات ضریبیة مؤجلة

 ۱۹۱٫۱۱۹ )۱٫۹۱٦( ۱۹۳٫۰۳٥ أرباح مبقاة 
 ۳٫۲۸۹٫٥۱۷ )۱٫۹۱٦( ۳٫۲۹۱٫٤۳۳ إجمالي الموجودات

 ۱٫۱۳۳٫۲۷۲ )۱٫۹۱٦( ۱٫۱۳٥٫۱۸۸ إجمالي حقوق المساھمین 
 ۳٫۲۸۹٫٥۱۷ )۱٫۹۱٦( ۳٫۲۹۱٫٤۳۳ إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین 

    نسبة كفایة رأس المال 
 ٪٤۸٫٦۹ ٪۰٫۰۱- ٪٤۸٫۷۰ إجمالي نسبة رأس المال  
 ٪٤۲٫٦۱ - ٪٤۲٫٦۱ نسبة الشریحة األولى لرأس المال  

 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

الرصید كما ورد 
 ۳۱سابقاً في 
دیسمبر 
 التعدیل م۲۰۱٥

الرصید المعدل 
 ۳۱كما في 
دیسمبر 
        م۲۰۱٥

 )بآالف الریاالت السعودیة( 
 ۱٦۳٫۸٦۰ )۱٫٥۰۳( ۱٦٥٫۳٦۳ أرباح مبقاة 

 ۱٫۰۹٦٫۳۷٦ )۱٫٥۰۳( ۱٫۰۹۷٫۸۷۹ إجمالي حقوق المساھمین 

  المعلومات القطاعیة .۲۲
الش���ركة إلى تقدیم تمویل لعقود االیجار العقاریة داخل المملكة العربیة الس���عودیة. إن جمیع الموجودات والمطلوبات تھدف 

 الظاھرة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل تعود إلى قطاع التمویل العقاري. والعملیات

 المختصرةاألولیة اعتماد القوائم المالیة  .۲۳
 )م۲۰۱۷ یولیو ۲۰ـ (الموافق لھ۱٤۳۸شوال  ۲٦من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  المختصرةتم إعتماد القوائم المالیة األولیة 
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