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وتقریر الفحص المحدودالموجزةاألولیةالقوائم المالیة 
المستقلینالصادر عن مراجعي الحسابات

٢٠١٧مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 





العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

من ھذه القوائم المالیة ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  الموجزة.األولیةجزءاً
٢

غیر مراجعة–األولیةالربح أو الخسارة قائمة 
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٦مارس٢٠١٧٣١مارس٣١

إیضاح
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

(معدلة)

الدخــــــل
٥٤٫٨٢٠٤٩٫٣١٤جارةادخل عقود 

٩٫٢٣٩٩٫٥٥٢دخل عقود مرابحة
٢٫٠٥١١٫٤٤٠جارة موصوفة في الذمةادخل عقود 

٥٢٥٢٨٥، صافيأتعاب تسییر معامالت وتقویم

٦٦٫٦٣٥٦٠٫٥٩١جارة الموصوفة في الذمة المرابحة، واالجارة، واالالدخل من عقود 

)١٥٫٤٣٨()٢٣٫١١٩(بنكیة وأعباء اقتراضتسھیالت تكلفة

٤٣٫٥١٦٤٥٫١٥٣جارة الموصوفة في الذمةعقود اإلیجارة، والمرابحة، واالصافي الدخل من

اإلیرادات التشغیلیة األخرى 
٩١٫٤٠٠٧٥٠دخل المشاریع المشتركةصافي حصة الشركة في 

٢٥٠١٢٠أتعاب ترتیب 

٤٥٫١٦٦٤٦٫٠٢٣

المصاریف التشغیلیة
)١٦٫٢٦٥()١٦٫٦٨٣(٤مصاریف عمومیة وإداریة

)٢٫٤٠٨()٢٫٥٦٠(٥مصاریف بیع وتسویق
)٢٫٥٣٣()٤٫٤٧٧(مخصص خسائر االئتمان

٢١٫٤٤٦٢٤٫٨١٧الفترةربح

١٥٠٫٢٤٠٫٢٨(باللایر السعودي)األساسي والمخفض للسھمالربح 



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

من ٢١إلى ١من اإلیضاحات المرفقةتشكل األولیة الموجزة.القوائم المالیةھذه جزءاً
٣

مراجعة غیر –األولیةالشامل اآلخرقائمة الدخل
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٦مارس٢٠١٧٣١مارس٣١

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

(معدلة)

٢١٫٤٤٦٢٤٫٨١٧ربح الفترة 

ىاآلخرةالخسارة الشامل
ي فالربح أو الخسارةشاملة أخرى سیعاد تصنیفھا إلى قائمة خسارة

الفترات الالحقة:
)٦٩()١٫٠٣٧(صافي الحركة في تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة

الربح أو الخسارة في إیرادات شاملة أخرى لن یعاد تصنیفھا إلى 
الفترات الالحقة:

--خسائر إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

)٦٩()١٫٠٣٧(إجمالي الخسارة الشاملة األخرى
٢٠٫٤٠٩٢٤٫٧٤٨إجمالي الدخل الشامل



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

من ٢١إلى ١من اإلیضاحات المرفقةتشكل األولیة الموجزة.القوائم المالیةھذه جزءاً
٤

األولیةالمركز الماليقائمة 
٢٠١٧مارس٣١في كما

مارس ٣١
٢٠١٦

(غیر مراجعة)

دیسمبر٣١
٢٠١٦

(مراجعة)

مارس ٣١
٢٠١٧

(غیر مراجعة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(معدلة)

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

(معدلة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة) إیضاح
الموجودات

٩٫٥٢٥ ٩٫٣٤٧ ٥٫٦٦٩ لدى البنوك ونقد في الصندوقأرصدة 
٤٣٣٫٩٧٩ ٤٢٠٫٧٠٤ ٣٦٧٫٦٥١ ٦ مدینو عقود مرابحة، صافي

٢٫٣٨٠٫٤٤٦ ٢٫٤٨٩٫٧٨٠ ٢٫٥٤٢٫٣٣٦ ٧ جارة، صافيمدینو عقود ا
١١٠٫٧٧١ ١١٩٫٧٢٥ ١١٨٫٠٢٨ ٨ جارة موصوفة في الذمة، صافيمدینو عقود ا
١١٫٣١٢ ١٠٫٩٨٨ ١٠٫٩٨٨ استثمارات متاحة للبیع
٣٫٤٠٣ ٢٫٥٨٢ ١٫٨٩٨ القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

٩٣٫٤٠٢ ٩٤٫٣٨٥ ٩٣٫٦٥٤ وإیرادات مستحقة وأخرى مصاریف مدفوعة مقدماً
١١٧٫٠٩٤ ١١٢٫٨٢٤ ٩٨٫٦٠٤ استثمارات في مشاریع مشتركة
٢٨٫١٣٦ ٢٩٫١٨٢ ٢٨٫٧٨٠ ٩ ممتلكات ومعدات

٣٫١٨٨٫٠٦٨ ٣٫٢٨٩٫٥١٧ ٣٫٢٦٧٫٦٠٨ إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساھمین
٥٦٫٨٠٠ ٥٠٫٨٥٩ ٦٦٫٢٨٨ ١٠ دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

٣٧ ٧٤٦ ١٫٠٩٩ القیمة العادلة السالبة للمشتقات
٤٫٦٦٠ ٤٫٠٠٣ ٤٫٨٩٤ ١١ دخل مستحقةزكاة وضریبة 

١٫٩٩٩٫٣١٦ ٢٫٠٩١٫٨٠٣ ٢٫٠٣٣٫٠٨٥ ١٢ قروض بنكیة
٧٫٠١٤ ٨٫٨٣٤ ٩٫٤٥٢ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

٢٫٠٦٧٫٨٢٧ ٢٫١٥٦٫٢٤٥ ٢٫١١٤٫٨١٨ إجمالي المطلوبات

حقوق المساھمین
٩٠٠٫٠٠٠ ٩٠٠٫٠٠٠ ٩٠٠٫٠٠٠ ١٤ رأس المال 
٣٣٫١٥٣ ٤١٫٣٢٩ ٤٣٫٤٧٤ احتیاطي نظامي

)٦٨٨( )١٫٠١٢( )١٫٠١٢( احتیاطي إعادة تقویم استثمارات 
٢٫٣٨١ ١٫٨٣٦ ٧٩٩ احتیاطي تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة

١٨٥٫٣٩٥ ١٩١٫١١٩ ٢٠٩٫٥٢٩ أرباح مبقاة

١٫١٢٠٫٢٤١ ١٫١٣٣٫٢٧٢ ١٫١٥٢٫٧٩٠ إجمالي حقوق المساھمین

٣٫١٨٨٫٠٦٨ ٣٫٢٨٩٫٥١٧ ٣٫٢٦٧٫٦٠٨ المساھمینإجمالي المطلوبات وحقوق 



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

من ھذه القوائم المالیة ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  الموجزة.األولیةجزءاً
٥

األولیةقائمة التغیرات في حقوق المساھمین
٢٠١٧مارس٣١أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة

اإلجمالي األرباح المبقاه 

احتیاطي تغطیة 
مخاطر التدفقات 

النقدیة

احتیاطي إعادة 
تقویم 

االستثمارات  
االحتیاطي 

النظامي رأس المال
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

١٫٠٩٧٫٨٧٩ ١٦٥٫٣٦٣ ٢٫٤٥٠ )٦٨٨( ٣٠٫٧٥٤ ٩٠٠٫٠٠٠
كما ورد –٢٠١٥دیسمبر ٣١الرصید في 

(مراجع)سابقاً

)١٫٥٠٣( )١٫٥٠٣( - - - - )٢٠أثر التعدیل (إیضاح 

١٫٠٩٦٫٣٧٦ ١٦٣٫٨٦٠ ٢٫٤٥٠ )٦٨٨( ٣٠٫٧٥٤ ٩٠٠٫٠٠٠ معدل –٢٠١٥دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٣٫٩٨٨ ٢٣٫٩٨٨ - - - -

صافي ربح الفترة كما ورد في القوائم المالیة 
٢٠١٦مارس ٣١األولیة للفترة المنتھیة في 

)٢٠(إیضاح 

٨٢٩ ٨٢٩ - - - - )٢٠أثر التعدیل (إیضاح 

٢٤٫٨١٧ ٢٤٫٨١٧ - - - - الربح المعدل للفترة 

)٦٩( - )٦٩( - - - الخسارة الشاملة األخرى 

٢٤٫٧٤٨ ٢٤٫٨١٧ )٦٩( - - - إجمالي الدخل الشامل 

)٧٠٢( )٧٠٢( - - - - )٢٠الزكاة للفترة (إیضاح 

)١٨١( )١٨١( - - - - )٢٠ضریبة الدخل للفترة (إیضاح 

- )٢٫٣٩٩( - ٢٫٣٩٩ - محول إلى االحتیاطي النظامي

١٫١٢٠٫٢٤١ ١٨٥٫٣٩٥ ٢٫٣٨١ )٦٨٨( ٣٣٫١٥٣ ٩٠٠٫٠٠٠
(غیر مراجع ٢٠١٦مارس ٣١الرصید في 

ومعدل)

١٫١٣٥٫١٨٨ ١٩٣٫٠٣٥ ١٫٨٣٦ )١٫٠١٢( ٤١٫٣٢٩ ٩٠٠٫٠٠٠
كما ورد –٢٠١٦دیسمبر ٣١الرصید في 

(مراجع) ً سابقا

)١٫٩١٦( )١٫٩١٦( - - - - )٢٠أثر التعدیل (إیضاح 

١٫١٣٣٫٢٧٢ ١٩١٫١١٩ ١٫٨٣٦ )١٫٠١٢( ٤١٫٣٢٩ ٩٠٠٫٠٠٠ معدل-٢٠١٦دیسمبر ٣١الرصید في 

٢١٫٤٤٦ ٢١٫٤٤٦ - - - - ربح الفترة

)١٫٠٣٧( - )١٫٠٣٧( - - - خرالدخل الشامل اآل

٢٠٫٤٠٩ ٢١٫٤٤٦ )١٫٠٣٧( - - - إجمالي الدخل الشامل 

)٧٠٦( )٧٠٦( - - - - )٢٠الزكاة للفترة (إیضاح 

)١٨٥( )١٨٥( - - - - )٢٠ضریبة الدخل للفترة (إیضاح 

- )٢٫١٤٥( - ٢٫١٤٥ - محول إلى االحتیاطي النظامي

١٫١٥٢٫٧٩٠ ٢٠٩٫٥٢٩ ٧٩٩ )١٫٠١٢( ٤٣٫٤٧٤ ٩٠٠٫٠٠٠
٢٠١٧مارس ٣١الرصید في 

(غیر مراجع)



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

من ھذه القوائم المالیة ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  الموجزة.األولیةجزءاً
٦

تتمة-األولیةقائمة التغیرات في حقوق المساھمین 
٢٠١٧مارس٣١المنتھیة في أشھر لفترة الثالثة

اإلجمالي

المساھمون غیر 
السعودیین 

نوالخلیجیی

المساھمون 
السعودیون 
والخلیجیون

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

تحلیل األرباح المبقاة

١٦٥٫٣٦٣ ٥٫٣٢٥ ١٦٠٫٠٣٨ (مراجع)–٢٠١٥دیسمبر ٣١الرصید في  ً كما ورد سابقا
)١٫٥٠٣( )٤٨( )١٫٤٥٥( )٢٠أثر التعدیل (إیضاح 

١٦٣٫٨٦٠ ٥٫٢٧٧ ١٥٨٫٥٨٣ معدل –٢٠١٥دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٣٫٩٨٨ ٧٧٢ ٢٣٫٢١٦
ة للفتریةورد في القوائم المالیة األولالفترة كماربح صافي 

)٢٠(إیضاح ٢٠١٦مارس ٣١المنتھیة في 
٨٢٩ ٢٧ ٨٠٢ )٢٠أثر التعدیل (إیضاح 

٢٤٫٨١٧ ٧٩٩ ٢٤٫٠١٨ الربح المعدل للفترة
- - - الخسارة الشاملة األخرى

٢٤٫٨١٧ ٧٩٩ ٢٤٫٠١٨ إجمالي الدخل الشامل 
)٧٠٢( - )٧٠٢( )٢٠للفترة (إیضاح الزكاة
)١٨١( )١٨١( - )٢٠ضریبة الدخل للفترة (إیضاح 
)٢٫٣٩٩( )٧٧( )٢٫٣٢٢( محول إلى االحتیاطي النظامي

١٨٥٫٣٩٥ ٥٫٨١٨ ١٧٩٫٥٧٧

١٩٣٫٠٣٥ ٦٫٢١٦ ١٨٦٫٨١٩ (مراجع)–٢٠١٦دیسمبر ٣١الرصید في  ً كما ورد سابقا
)١٫٩١٦( )٦٢( )١٫٨٥٤( )٢٠التعدیل (إیضاح أثر 

١٩١٫١١٩ ٦٫١٥٤ ١٨٤٫٩٦٥ معدل–٢٠١٦دیسمبر ٣١الرصید في 
٢١٫٤٤٦ ٦٩١ ٢٠٫٧٥٥ ربح الفترة 

- - - اآلخر الدخل الشامل 

٢١٫٤٤٦ ٦٩١ ٢٠٫٧٥٥ الشاملإجمالي الدخل 
)٧٠٦( - )٧٠٦( )٢٠الزكاة للفترة (إیضاح 
)١٨٥( )١٨٥( - )٢٠للفترة (إیضاح ضریبة الدخل 
)٢٫١٤٥( )٦٩( )٢٫٠٧٦( محول إلى االحتیاطي النظامي 

٢٠٩٫٥٢٩ ٦٫٥٩١ ٢٠٢٫٩٣٨ (غیر مراجع)٢٠١٧مارس ٣١الرصید في 



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

من ٢١إلى ١من اإلیضاحات المرفقةتشكل األولیة الموجزة.القوائم المالیةھذه جزءاً
٧

غیر مراجعة–األولیةقائمة التدفقات النقدیة 
٢٠١٧مارس ٣١أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة

٢٠١٦مارس ٣١ ٢٠١٧مارس ٣١
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(معدلة)

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

األنشطة التشغیلیة 
٢٤٫٨١٧ ٢١٫٤٤٦ ربح الفترة  

:غیر نقدیة لتسویة ربح الفترة إلى صافي التدفقات النقدیةتعدیالت
٢٤٥ ٤٨٦ استھالك 

١٥٫٤٣٨ ٢٣٫١١٩ بنكیة وأعباء واقتراضتكلفة تسھیالت 
٢٦٠ ٦١٨ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین، صافي

٢٫٥٣٣ ٤٫٤٧٧ مخصص خسائر االئتمان
)٧٥٠( )١٫٤٠٠( دخل المشاریع المشتركةصافيحصة الشركة في

٤٢٫٥٤٣ ٤٨٫٧٤٦ التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل تغیرات رأس المال العامل

:المال العاملتغیرات رأس 
)٢٦٫٦٦٢( ٥٣٫٦٣٤ مدینو عقود مرابحة 
)١٢٨٫٥٧٩( )٥٧٫٥٨٠( جارةامدینو عقود 
)١٫٧٢٢( ١٫٦٦٣ جارة موصوفة في الذمةامدینو عقود 

١٫٣٧١ ٧٣١ وإیردات مستحقة وأخرىمصاریف مدفوعة مقدماً
)١١٫٠١٤( ١٥٫٩٥٨ دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  

)١٢٤٫٠٦٣( ٦٣٫١٥٢ العملیات)المستخدمة فيمن (النقدیة 

)١٤٫٩٨٤( )٢٣٫٦٤٨( تسھیالت بنكیة وأعباء اقتراض مدفوعةتكلفة 
)٢١( - مدفوعة  دخل زكاة وضریبة 

)١٣٩٫٠٦٨( ٣٩٫٥٠٤ األنشطة التشغیلیة)المستخدمة فيمن (صافي النقدیة 

األنشطة االستثماریة
)١٫٢٣٣( )٨٤( شراء ممتلكات ومعدات

١٫٠٧٧ ٢٠٫٧٠٥ متحصالت من استثمارات في مشاریع مشتركة
)٦٫٢٢٤( )٥٫٠٨٥( استثمارات في مشاریع مشتركة

)٦٫٣٨٠( ١٥٫٥٣٦ األنشطة االستثماریة)المستخدمة فيمن (صافي النقدیة 

األنشطة التمویلیة 
١٤٤٫٦٢٧ )٥٨٫٧١٨( ، صافيقروض بنكیة مستلمة

١٤٤٫٦٢٧ )٥٨٫٧١٨( من األنشطة التمویلیة(المستخدمة في) صافي النقدیة 

)٨٢١( )٣٫٦٧٨( في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوقالنقص
١٠٫٣٤٦ ٩٫٣٤٧ الفترةاألرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بدایة 

٩٫٥٢٥ ٥٫٦٦٩ الفترةاألرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نھایة 
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٨

(غیر مراجعة)-الموجزةاألولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة

النشاطات-١
ركة أمالك العالمیة ل جیلھا في .("أمالك"العقاريلتمویلش ھا وتس یس عودیة مقفلة تم تأس اھمة س ركة مس ركة")، ش "الش

جل التجاري رقم  عودیة بالس یة الس كة العرب تاریخ ١٠١٠٢٣٤٣٥٦الممل ھـ ١٤٢٨جمادى األولى ٢٥في الریاض ب
).٢٠٠٧یونیو ١١(الموافق 

جل التجاري المعدل بتاریخ  للس ركة وفقاً اط الش ) في القیام ٢٠١٤یولیو ٨ھـ (الموافق ١٤٣٥ان رمض١١یتمثل نش
لترخیص مؤسسة النقد العربي السعودي بتاریخ  ). ٢٠١٣دیسمبر ٢٤ھـ (الموافق ١٤٣٥صفر ٢١بالتمویل العقاري وفقاً

وكجزء من أنظمة الرھن العقاري الجدیدة، فإن الشركة بصدد الخروج من األعمال المتعلقة باالستثمار.
المسجل في طریق الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.یقع مكتب الشركة

تمتلك الشركة الفروع التالیة: 

المكانالتاریخرقم السجل التجاري للفرع
الخبرھـ٢٠٥٠٠٥٧٨١٦٣٠/١٢/١٤٢٨
جدةھـ٤٠٣٠١٧١٦٨٠٢٤/٧/١٤٢٨

أسس اإلعداد-٢
عودي التعمیم رقم ،٢٠١٧خالل عام  ة النقد العربي الس س درت مؤس ٢٠١٧أبریل ١١بتاریخ ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩أص

بة  أن المحاس ة النقد من خالل بعض نعبش س ریبة وتم إجراء تعدیالت الحقة على التعمیم من قبل مؤس الزكاة والض
وفیما یلي بیان أثر ذلك على الشركة كما یلي:.التوضیحات

ریبة الد- ب الزكاة وض نوي تحس اس ربع س اھمین الموحدةخل على أس ،ویتم إثباتھا في قائمة التغیرات في حقوق المس
وحدة.مویتم إثبات االلتزام المقابل لذلك في قائمة المركز المالي ال

ركة كما في وللرب،وبتطبیق إطار العمل اعاله ٢٠١٧مارس ٣١ع المنتھي في تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة للش
.) وتوجیھات مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن احتساب الزكاة وضریبة الدخل٣٤لمعیار المحاسبة الدولي (وفقا 

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي،٢٠١٦ولغایة  ركة طبقاً ر وقد أدى ھذا التغیر في إطا.كان یتم إعداد القوائم المالیة للش
لما ھو مبین في اإلیضاح (زكاة وضریبة الدخل (العمل إلى تغیر في السیاسة المحاسبیة لل وتم اإلفصاح عن آثار ))٣طبقاً

ة. ) حول القوائم المالیة األولیة الموجز٢٠ھذا التغیر في اإلیضاح (
باللایر السعودي بصفتھ العملة الرئیسیة للشركة وتم تقریبھ إلى أقرب ألف. الموجزة األولیةتم عرض ھذه القوائم المالیة 

حسب السیولة. األولیةفي قائمة المركز المالي الموجودات والمطلوباتتم عرض 

السیاسات المحاسبیة الھامة -٣
تخدمة في إعداد القوائم المالیة  تخدمة في إعداد القوائم المالیة االولیة الموجزة مع تلك المس بیة المس ات المحاس یاس تتفق الس

، فیما عدا:٢٠١٦دیسمبر ٣١السنویة للشركة للسنة المنتھیة في 

ن الزكاة وضریبة الدخلعالتغیر في السیاسة المحاسبیة بشأن المحاسبة )أ
نوي  اس ربع س اب الزكاة على أس ریبة الدخل وبدأت باحتس أن الزكاة وض بیة بش تھا المحاس یاس ركة بتعدیل س قامت الش

لھا على األرباح المبقاة.یوتحم
ابق م الزكاة یتوقد كان في الس ریبة الم خص امل األولیھ وقد كان وض ك یتم إثباتھا كالتزام في ذلدخل من قائمة الدخل الش

بیة المتعلقة بالزكاة بأثر رجعي وتم اإلفصاح عن  ة المحاس یاس بة عن ھذا التغیر في الس الوقت. وقد قامت الشركة بالمحاس
األولیة الموجزة. ) حول القوائم المالیة٢٠یضاح (اآلثار المترتبة على التغیر أعالة في اإل

التعدیالت على معیار حالي)ب
ة  ة االولی الی ام على القوائم الم الي ھ أثیر م ا أي ت اه والتي لم تكن لھ ار الحالي المذكور أدن اع التعدیالت على المعی إن إتب

الموجزة للشركة للفترة الحالیة او السابقة لیس من المتوقع أن یكون لھا أي أثر جوھري في الفترات المستقبلیة. 
بة الدولي التعدیالت على  اح المتع٧(رقممعیار المحاس مطبقة على الفترات مة التدفقات النقدیة: القة بقائل) مبادرة اإلفص
.٢٠١٧ینایر ١بدأ في أو بعد السنویة التي ت
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سیمكن مستخدمي القوائم المالیة من تقویم التغیرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة  إضافیاً تقدم ھذه التعدیالت إیضاحاً
من التمویلیة. إن ھذه التع حسینتلیة والتي توضح كیفیة بمجلس معاییر المحاسبة الدوةاإلفصاح الخاصمبادرةدیالت جزءاً

اح عن القوائم المالیة. اإلفص

تتمة-(غیر مراجعة) -األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١یة في ھلفترة الثالثة أشھر المنت

المصاریف العمومیة واإلداریة -٤
٢٠١٦مارس ٣١ ٢٠١٧مارس ٣١

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

١١٫٣٧٦ ١١٫٧٨٢ رواتب وتكالیف موظفین
١٫٢١٤ ١٫٠٥١ أتعاب مھنیة

٩٢٦ ٩٤٣ مصایف تقنیة معلومات
٧٨٧ ٨١٢ مصاریف وأتعاب مجلس اإلدارة
٧٠٤ ٦١٨ إیجار
٢٤٥ ٤٨٦ استھالك
١٥٤ ١٨٣ سفر 
١٤٩ ١٦١ اتصاالت
١٣٦ ٩٩ صیانة
٥٧٤ ٥٤٨ أخرى 

١٦٫٢٦٥ ١٦٫٦٨٣

مصاریف البیع والتسویق-٥
٢٠١٦مارس ٣١ ٢٠١٧مارس ٣١

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٧٥٩ ١٫١٦٣ خارجیةتكالیف االستعانة بمصادر 
١٫٠٠٦ ٨٥٩ مصاریف تسویق

٦٤٣ ٥٣٨ تأمین
٢٫٤٠٨ ٢٫٥٦٠

مدینو عقود المرابحة، صافي-٦
مارس ٣١

٢٠١٦
(غیر مراجعة)

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

(مراجعة)

مارس ٣١
٢٠١٧

(غیر مراجعة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٥١٦٫٢٤٣ ٥٠١٫٦١٩ ٤٣٢٫٩٤٢ إجمالي مدیني عقود المرابحة

)٧٦٫٠٩٤( )٧٣٫٥٤٨( )٥٨٫٥٠٥( ناقصاً: العائد غیر المكتسب 
٤٤٠٫١٤٩ ٤٢٨٫٠٧١ ٣٧٤٫٤٣٧

)٦٫١٧٠( )٧٫٣٦٧( )٦٫٧٨٦( ناقصاً: مخصص خسائر مدیني عقود المرابحة
٤٣٣٫٩٧٩ ٤٢٠٫٧٠٤ ٣٦٧٫٦٥١ صافيمدینو عقود المرابحة، 

جارة، صافيمدینو عقود اال-٧
مارس ٣١

٢٠١٦
(غیر مراجعة)

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

(مراجعة)

مارس ٣١
٢٠١٧

(غیر مراجعة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
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٣٫١٠١٫٩٧٧ ٣٫٢٨٢٫٤٧٨ ٣٫٣٩٤٫٤٣١ جارةاالإجمالي مدیني عقود 
)٦٨٧٫٢٠٨( )٧٥٢٫٩٩٣( )٨٠٧٫٣٦٦( ناقصاً: العائد غیر المكتسب 

٢٫٤١٤٫٧٦٩ ٢٫٥٢٩٫٤٨٥ ٢٫٥٧٨٫٠٦٥
)٣٤٫٣٢٣( )٣٩٫٧٠٥( )٤٤٫٧٢٩( جارةقصاً: مخصص خسائر مدیني عقود االنا

٢٫٣٨٠٫٤٤٦ ٢٫٤٨٩٫٧٨٠ ٢٫٥٤٢٫٣٣٦ جارة، صافيمدینو عقود اال

تتمة-(غیر مراجعة) -األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

مدینو عقود اإلیجارة الموصوفة في الذمة، صافي-٨
٢٠١٦مارس ٣١

(غیر مراجعة)
٢٠١٦مارس ٣١

(مراجعة)
مارس ٣١

٢٠١٧
(غیر مراجعة)

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

١٨٦٫٣٨٤ ٢٠٠٫٦٨١ ١٩٥٫٦٣٥ إجمالي مدیني عقود اإلیجارة الموصوفة في الذمة
)٧٤٫٠٤٠( )٧٩٫٠٧١( )٧٥٫٦٨٨( ناقصاً: العائد غیر المكتسب 

١١٢٫٣٤٤ ١٢١٫٦١٠ ١١٩٫٩٤٧
)١٫٥٧٣( )١٫٨٨٥( )١٫٩١٩( اإلیجارة الموصوفة ناقصاً: مخصص خسائر مدیني عقود 

في الذمة
١١٠٫٧٧١ ١١٩٫٧٢٥ ١١٨٫٠٢٨ مدینو عقود اإلیجارة الموصوفة في الذمة ، صافي

في المشاریع المشتركةاتاالستثمار-٩
تركة اریع المش ركة بتوحید نتائج المش اوي في مجلس اإلدارة مع ال تقوم الش یطرة والتمثیل المتس م الس حیث أنھا تتقاس

ركاء في  اریعالش تثمارات جدیدة المش ركة باس تركة. لم تقم الش لیة المش ٢٠١٤نوفمبر ٧بعد زیادة عن االلتزامات األص
یتم قید توذلك لالل تحقاق كما س ركة حتى تاریخ االس یتم االحتفاظ بالمحفظة الحالیة في الش زام بأنظمة التمویل العقاري. س

ت المستمرة في سجالت الشركة. االستثمارات للعملیاالتزامات المصروفات المتعلقة ب

ركة ب بة القامت الش تركة. عن محاس اریع المش ابات اإلدارة المتاحة للمش تركة، بناء على آخر حس اریع المش إعداد تمیالمش
یرادات. وقد ، فیما عدا اثبات اإلمماثلةنفس الفترة كون الشركة تستخدم سیاسة محاسبیةلالمشتركة القوائم المالیة للمشاریع 

.تم إجراء التعدیالت الالزمة على القوائم المالیة للمشاریع المشتركة لكي تتماشى مع القوائم المالیة للشركة
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تتمة-(غیر مراجعة) -األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

تتمة–في المشاریع المشتركةاتاالستثمار-٩
كانت حركة االستثمارات في المشاریع المشتركة خالل الفترة على النحو التالي: 

اإلضافاتالرصید االفتتاحي

الحصة في صافي
/الدخل (الخسارة)

أرباح بیع 
الرصید الختاميالسحوباتاالستثمارات

نسبة الملكیةالموقع٢٠١٦مارس ٣١الحركة لـ 
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٤٣٫٥٨٤--٣٩٫٧٢٥٣٫٨٥٩%٥٠الخبر –العلیا العلیا –دار وإعمار)أ

١٦٫٧٢٧)٩٦١(٢٠٠-١٧٫٤٨٨%٩٠الخبر –بھ حالررحبھ–دار وإعمار )ب
٢٤٫٠٦٢)٤٫١٢٠(٧٠٠-٢٧٫٤٨٢%٤٠الریاض–الملقا ٣عبدالعزیز القاسم الملقا )ج
٩٫٨٢١--٨٫٥٩٥١٫٢٢٦%٥٠الخبر–المروج لالستثمار العقاريءثرا)د
١٫١٢٥)١٣٫٥٠٠(٥٠٠-١٤٫١٢٥%٦٠الریاض-حي الیاسمین المشاریع األولى)ه
٣٫٢٨٥)٢٫١٢٤(--٥٫٤٠٩%٦٠الخبر –النورس ٣–كیان السعودیة )و

٩٨٫٦٠٤)٢٠٫٧٠٥(١١٢٫٨٢٤٥٫٠٨٥١٫٤٠٠

اإلضافاتالرصید االفتتاحي

الحصة في صافي 
/الدخل (الخسارة)

أرباح بیع 
الرصید الختاميالسحوباتاالستثمارات

نسبة الملكیةالموقع٢٠١٦دیسمبر ٣١الحركة لـ 
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٣٩٫٧٢٥)١٣٫٦٩٤(١٦٫٠٦٨٣٥٫٥١١١٫٨٤٠%٥٠الخبر –العلیا العلیا –دار وإعمار)أ

١٧٫٤٨٨)١٢٫٦٧٦(١٫٨٠٠-٢٨٫٣٦٤%٩٠الخبر –ھ بحالررحبھ–دار وإعمار )ب
-)٢٠٫٤٧٥(٤٫٥٤٩-١٥٫٩٢٦%٧٠الریاض –عرقة طراز العربیة )ج
٢٧٫٤٨٢--٢٢٫٩٤٩٤٫٥٣٣%٤٠الریاض–ملقا ال٣عبدالعزیز القاسم الملقا )د
-)٣٫٠٥٣()٢٠١(-٣٫٢٥٤%٥٠الریاض-حي الیاسمین شركة الباني للتنمیة )ه
-)٤٫٨٢٦(٤٫١١٠٥٧٩١٣٧%٦٠الخبر –النورس ٣–كیان السعودیة )و
٨٫٥٩٥)٥٫٠٨٥(٣٫٦٤٠٨٫٠٦٣١٫٩٧٧%٥٠الخبر–المروج لالستثمار العقاريءثرا)ز
-)٣٫٣٤٧(١٫٧٨٤٦٠٠٩٦٣%٦٠الریاض–العقیقالعقیق-عبدالعزیز القاسم )ح
١٤٫١٢٥-١٠٫٤٤٣٢٫٧٠٠٩٨٢%٦٠الریاض-حي الیاسمین المشاریع األولى)ط
٥٫٤٠٩-٧٥٠-٤٫٦٥٩%٦٠الخبر–النورس ٣كیان السعودیة )ي

١١٢٫٨٢٤)٦٣٫١٥٦(١١١٫١٩٧٥١٫٩٨٦١٢٫٧٩٧



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

١٢

تتمة-(غیر مراجعة) -األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

تتمة–في المشاریع المشتركةاتاالستثمار-٩

اإلضافاتالرصید االفتتاحي

الحصة في صافي 
/الدخل (الخسارة)

أرباح بیع 
الرصید الختاميالسحوباتاالستثمارات

نسبة الملكیةالموقع٢٠١٦مارس ٣١الحركة لـ 
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٢٨٫٣٦٤---٢٨٫٣٦٤%٩٠الخبر –الرحبھ رحبھ-دار وإعمار)أ

١٦٫٠٦٨---١٦٫٠٦٨%٥٠الخبر –العلیا العلیا –دار وإعمار )ب
١٥٫٩٢٦---١٥٫٩٢٦%٧٠الریاض –عرقة طراز العربیة ج) 
٢٢٫٩٤٩---٢٢٫٩٤٩%٦٠الریاض–ملقا ٣عبدالعزیز القاسم الملقا د) 
٣٫٢٥٤---٣٫٢٥٤%٥٠الریاض-حي الیاسمین شركة الباني للتنمیة ه) 
٤٫١١٠---٤٫١١٠%٦٠الخبر –النورس ٣–كیان السعودیة و) 
٧٫٧٨٥--٣٫٦٤٠٤٫١٤٥%٥٠الخبر–المروج لالستثمار العقاريءثراز) 
١٫٤٥٧)١٫٠٧٧(٧٥٠-١٫٧٨٤%٦٠الریاض–العقیق٣عبدالعزیز القاسم الملقا ح) 
١١٫٩٤٣--١٠٫٤٤٣١٫٥٠٠%٦٠الریاض-حي الیاسمین المشاریع األولىط) 
٥٫٢٣٨--٤٫٦٥٩٥٧٩%٦٠الخبر–النورس ٣كیان السعودیة ي) 

١١٧٫٠٩٤)١٫٠٧٧(١١١٫١٩٧٦٫٢٢٤٧٥٠

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع-١٠
٢٠١٦مارس ٣١

(غیر مراجعة)
٢٠١٦مارس ٣١

(مراجعة)
٢٠١٧مارس ٣١

(غیر مراجعة)
(بآالف الریاالت

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٣١٫٠٢٢ ٩٫٠٣٥ ١٧٫٥٤٤ عمالء عقود المرابحة واإلجارةدفعات مقدمة مستلمة من
٦٫٩٩٠ ١٤٫٦٥٤ ١١٫٧٦٤ رواتب وما في حكمھا
٧٫٦٢٢ ١٠٫٤٦٧ ٩٫٩٣٨ أرباح مستحقة على القروض
٧٫٤٧٨ ٨٫٩٣٠ ٩٫٢٨٤ الدفعمصاریف مستحقة

١٠٦ ٥٩٠ ٣٫٠٧٩ تمویل للعمالء
٣٫٥٨٢ ٧٫١٨٣ ١٤٫٦٧٩ أخرى 

٥٦٫٨٠٠ ٥٠٫٨٥٩ ٦٦٫٢٨٨



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

١٣

تتمة-(غیر مراجعة) -األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

الزكاة وضریبة الدخل -١١
حتى ٢٠٠٧دیسمبر ٣١والدخل للسنوات المنتھیة في الھیئة العامة للزكاةقدمت الشركة إقراراتھا الزكویة والضریبیة إلى 

. ویعود ٢٠١٠حتى ٢٠٠٧ملیون لایر سعودي للسنوات من ٣٩٫٥بموجبھا زكاة إضافیة قدرھا الھیئة، وفرضت ٢٠١٥
لوعاء ارات التمویلیة من االسماح بخصم صافي االستثمار في اإلیجبالھیئةالسبب في ذلك بشكل أساسي إلى عدم قیام 

. الزكوي

تم رفض االعتراض المقدم من قبل الشركة إلى لجنة االعتراض االبتدائیة، والمتعلق بالربوط الزكویة التي أجرتھا الھیئة 
. ٢٠١٤إبریل ٢١في ٢٠١٢ام وكذلك الربط األولي المتعلق بع٢٠١٠حتى ٢٠٠٧العامة للزكاة والدخل لألعوام من 

وعلیھ، قامت الشركة بتقدیم اعتراض إلى لجنة االعتراض العلیا. 

من الھیئة العامة للزكاة والدخل فرضت بموجبھ الھیئة العامة للزكاة والدخل زكاة ٢٠١٦خالل  ، استلمت الشركة خطاباً
. وللوصول إلى ھذا الرقم، قامت الھیئة ٢٠١٢و ٢٠١١ملیون لایر سعودي لعامي الربط ٤٤٫١٧٢وضریبة دخل قدرھا 

مرة أخرى بعدم السماح بخصم صافي االستثمارات/ الذمم المدینة للتمویل من الوعاء الزكوي. وقد اعترضت الشركة 
على ذلك من خالل مستشاریھا المھنیین. 

والدخل من خالل عملیة االعتراض اةلھیئة العامة للزكلترى الشركة بأنھ من غیر المحتمل أن یتم تأیید الموقف الحالي 
أعمال الرھنوجیر أالتعلى أعماللھ آثار واسعة اإلیجار التمویليبسبب أن مسألة خصم صافي االستثمار في عقود 

التجاري وأي أعمال أخرى ذات صلة بالتمویل حیث أن الموجودات الرئیسیة تمثل الذمم المدینة. 

في ةلمنتھیاالتمویلیة للسنواتخصم صافي االستثمار في عقود اإلیجارات السماح بعدملم تأخذ الشركة بعین االعتبار 
وھناك إحتمالیة لمطالبة الھیئة بزكاة.الحالیةللفترةوالقوائم المالیة ٢٠١٦و ٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣دیسمبر ٣١

وعاء السابق من قبل الھیئة على الالسنوات. وفي حالة تطبیق نفس المبدأ ھذهإضافیة في حالة تطبیق نفس المبدأ على
٢٦، فإن الزكاة اإلضافیة التي سیتم المطالبة بھا من قبل الھیئة ستكون في حدود ٢٠١٢و ٢٠١١الزكوي للشركة لعامي 

من  .٢٠١٦حتى ٢٠١٣ملیون لایر سعودي لكل سنة اعتباراً

من الھیئة العامة للزكاة وا٢٠١٦وفي نوفمبر  ھـ ٥/٤/١٤٣٨لدخل لحضور الجلسة المقررة بتاریخ ، استلمت الشركة خطاباً
إلى لجنة االعتراض ٢٠١٠حتى ٢٠٠٧) بشأن االعتراض المقدم على الربوط المتعلقة باألعوام من ٣/١/٢٠١٧(الموافق 

العلیا وذلك ضد القرار الصادر من لجنة االعتراض االبتدائیة. وقد تم تأجیل الجلسة إلى وقت الحق حتى إشعار آخر. 
عترض الشركة على ذلك من خالل مستشاریھا المھنیین.وت

لعدم التأكد، فإن الشركة غیر قادرة على تحدید المحصلة النھائیة لھذه المسألة بكل دقة، ولم تجنب مخصص ألي  ونظراً
األولیة مالیةللسنوات المفتوحة في ھذه القوائم الالربوط المحتملة أواالعتراض على الربوط قد تنشأ عنإلتزامات إضافیة 

. الموجزة

القروض البنكیة -١٢
ة من بنوك محلیة. تحمل ھذه  ھیالتیمثل ھذا البند أموال مقترض ائدة. تكالیف اقتراض والتس عار التجاریة الس لألس ن إفقاً

ھذه التسھیالت مضممونة بتنازل عن المتحصالت من األقساط المستحقة القبض. وبموجب شروط وأحكام ھذه االتفاقیات، 
یتعین على الشركة االلتزام ببعض التعھدات المالیة وغیر المالیة. 

٢٠١٦مارس ٣١
(غیر مراجعة)

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

(مراجعة)

مارس ٣١
٢٠١٧

(غیر مراجعة)
الریاالت (بآالف 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٤٦٥٫٣٩٦ ٨٠٠٫٢١١ ٧٧٣٫٩٣٠ القسط المتداول من القروض البنكیة

١٫٥٣٣٫٩٢٠ ١٫٢٩١٫٥٩٢ ١٫٢٥٩٫١٥٥ القسط غیر المتداول من القروض البنكیة
١٫٩٩٩٫٣١٦ ٢٫٠٩١٫٨٠٣ ٢٫٠٣٣٫٠٨٥



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

١٤

تتمة-(غیر مراجعة) -األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

توزیعات األرباح  -١٣
يء ( اھمون توزیعات أرباح قدرھا ال ش مبر ٣١خالل الفترة الحالیة، اعتمد المس عودي٦٧٫٥: ٢٠١٦دیس ،ملیون لایر س

: ال شيء).٢٠١٦مارس ٣١

رأس المال -١٤
در رح بھ والمص عودي (٩٠٠والمدفوعیبلغ رأس المال المص مبر ٣١ملیون لایر س ملیون لایر ٩٠٠: ٢٠١٦دیس

لایر سعودي ١٠ملیون سھم، بقیمة أسمیة قدرھا ٩٠)، ویتكون من ملیون لایر سعودي٩٠٠: ٢٠١٦مارس ٣١: سعودي
للسھم. 

برأس المال المدفوع كما في  :٢٠١٦مارس ٣١و ٢٠١٦دیسمبر٣١و ٢٠١٧مارس ٣١فیما یلي بیاناً

نسبة الملكیة
%

(بآالف الریاالت 
السعودیة) المساھمون

٩٦٫٧٨ ٨٧١٫٠٠٠ مساھمون سعودیون وخلیجیون
٣٫٢٢ ٢٩٫٠٠٠ مساھمون أجانب

١٠٠ ٩٠٠٫٠٠٠ اإلجمالي

ركة خالل اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة المنعقد بتاریخ بعد نھایة الفترة، اھمون بالش ٢٠١٧مایو ١٦وافق المس
سھم ٣٠٠٫٠٠٠ملیون رال سعودي من خالل إصدار ٩٠٣ملیون لایر سعودي الى ٩٠٠على زیادة رأسمال الشركة من 

میةعادي بالقیمة اال ھم الجدیدة مقابل برنامج . س دار ھذه األس یتم إص ھم لس یتم منح منح أس لموظفین والذي بموجبة س
داء. المؤھلین بالشركة أسھم كمكافأة أالموظفین

ربح السھم-١٥
المخفض على النحو التالي: وربح السھم األساسي احتسابتم 

٢٠١٦مارس ٣١
(غیر مراجعة)

(معدلة)

مارس ٣١
٢٠١٧
مراجعة)(غیر 

٢٤٫٨١٧ ٢١٫٤٤٦ ربح الفترة (بآالف الریاالت السعودیة)
٩٠٫٠٠٠ ٩٠٫٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (بآالف الریاالت السعودیة)

٠٫٢٨ ٠٫٢٤ )ض للسھم (باللایر السعوديالربح األساسي والمخف



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

١٥

تتمة-(غیر مراجعة) -األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

وأرصدتھا المعامالت مع الجھات ذات العالقة-١٦
وفیما یلي بیان بالمعامالت وأرصدة نھایة .نشأت األرصدة المدینة والدائنة التالیة نتیجة المعامالت مع الجھات ذات العالقة

السنة الناتجة عن المعامالت مع الجھات ذات العالقة:
المعامــالتمبلغ 

٢٠١٦مارس ٣١
(غیر مراجعة)

مارس ٣١
٢٠١٧

(غیر مراجعة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
األولیةالربح أو الخسارة قائمة 

٤٫٦٤٧ ٨٫٦١٩ تكلفة تسھیالت بنكیة وأعباء اقتراض
١١ - ربح محقق عن التمویل

٣٩٨ ٣٩٨ مصاریف إیجار
٤٠ ١١ حراسة ومصاریف أخرى

٢٫١٠٩ ٢٫٧٣٩ اإلدارة العلیا *–رواتب ومزایا 
٧٨٧ ٨١٢ مصاریف وأتعاب مجلس اإلدارة
١٥٠ ٢٥٠ أتعاب ترتیب
١٠٥ )٣٢( (أرباح) تكالیف مقایضات معدالت أرباح مستلمة/ مدفوعة

تمثل اإلدارة العلیا الرئیس التنفیذي والتابعین لھ مباشرًة. *



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

١٦

تتمة-(غیر مراجعة) -األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

تتمة-وأرصدتھا الجھات ذات العالقةالمعامالت مع -١٦

األرصــــــدة
٢٠١٦مارس ٣١

(غیر مراجعة)
٢٠١٦دیسمبر٣١

(مراجعة)
٢٠١٧مارس ٣١

(غیر مراجعة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
(بآالف الریاالت 

السعودیة) العالقة
الصندوقاألرصدة لدى البنوك والنقد في 

٤٫٣٥٩ ٣٫٣٩٥ ٢٫٣١٣ مساھم البنك السعودي لالستثمار

مدینو عقود اإلیجارة، صافي
٩٣ - - مساھم البنك السعودي لالستثمار

المبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة
٢٨ - - مشروع مشترك عبدالعزیز القاسم

١١٫٠٧٦ ٥٫٥٥٦ - مشتركمشروع  كیان السعودیة
١٫٠٠١ - - مشروع مشترك رحبھ–دار وأعمار 

١٢٫٧٨٢ - - مشروع مشترك ٢كیان السعودیة 
٦٠٧ ١٫٠٠٧ ١٫٢٥٧ مشروع مشترك آي سي أیھ بي

٢٫٩٤٥ ٨٫٠٢٩ ٨٫٠٢٩ مشروع مشترك ثراء 
١٣٫٦٩٤ ١٣٫٦٩٤ مشروع مشترك علیاال–دار و أعمار 

١٢٫٨١٢ - - مشتركمشروع  طراز العربیة

القروض البنكیة
٦٨١٫٢١٧ ٦٧٢٫٤٦٧ ٦٧١٫٨٨٣ مساھم البنك السعودي لالستثمار

المبلغ األسمي لمقایضات معدالت األرباح
٨٥٫٠٠٠ ٨٥٫٠٠٠ ٨٥٫٠٠٠ مساھم البنك السعودي لالستثمار

التمویل والسلف
٤٫٦٩٤ ٤٫٣٦١ ٤٫١٩٧ إدارة اإلدارة العلیا

االستثمارات المتاحة للبیع 
١١٫٣١٢ ١٠٫٩٨٨ ١٠٫٩٨٨ جھات منتسبة صندوق مدار من قبل االستثمار كابیتال

مدینون اخرون
- ١ ١ جھات منتسبة  أمالك العالمیة للتطویر العقاري

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٧
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: 
موجودات أو المطلوبات أوفي السوق الرئیسي لل-
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.
تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة والمشتقات.

تتكون الموجودات المالیة من األرصدة لدى البنوك والمدینین، بینما تتكون المطلوبات المالیة من القروض ألجل والدائنین. 
تتعلق المشتقات بمقایضات أسعار العموالت.



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

١٧

تتمة-(غیر مراجعة) -األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

تتمة-لألدوات المالیة القیمة العادلة -١٧

تحدید القیمة العادلة ومستویاتھا 

تستخدم الشركة  المستویات التالیة عند تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا باستخدام طرق التقویم التالیة: 

في السوق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.األسعار المتداولة (غیر المعدلة) :١المستوى 

طرق تقویم أخرى والتي یمكن مالحظة كافة  مدخالتھا التي لھا تأثیر ھام على القیمة :٢المستوى 
العادلة المسجلة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 

العادلة المسجلة وال تتم وفقا بیاناتطرق تقویم تستخدم مدخالت لھا تأثیر ھام على القیمة :٣المستوى 
قابلة للمالحظة في السوق.

یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، بما في ذلك مستویات القیمة 
لالدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة :العادلة

القیمة العادلة
القیمة الدفتریة ٢٠١٧مارس ٣١

بآالف الریاالت 
السعودیة

١المستوى 
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢المستوى 
بآالف الریاالت 

السعودیة

٣المستوى
بآالف الریاالت 

السعودیة

اإلجمالي
بآالف الریاالت 

السعودیة

الموجودات المالیة 
٣٦١٫٣٤٢-٣٦١٫٣٤٢-٣٦٧٫٦٥١مدینو عقود مرابحة، صافي
٢٫٥٤٢٫٣٣٦---٢٫٥٤٢٫٣٣٦مدینو عقود إیجارة، صافي

مدینو عقود إیجارة موصوفة في الذمة، 
١١٨٫٠٢٨---١١٨٫٠٢٨صافي

١٠٫٩٨٨-١٠٫٩٨٨-١٠٫٩٨٨استثمار متاح للبیع 
١٫٨٩٨-١٫٨٩٨-١٫٨٩٨القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

المالیة المطلوبات
٢٫٠٣٣٫٠٨٥---٢٫٠٣٣٫٠٨٥قروض بنكیة

١٫٠٩٩-١٫٠٩٩-١٫٠٩٩القیمة العادلة السالبة للمشتقات

القیمة العادلة

٢٠١٦دیسمبر٣١

القیمة الدفتریة 
بآالف الریاالت 

السعودیة

١المستوى 
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢المستوى 
بآالف الریاالت 

السعودیة

٣المستوى
بآالف الریاالت 

السعودیة

اإلجمالي
بآالف الریاالت 

السعودیة

الموجودات المالیة 
٤١٤٫٤٨٢-٤١٤٫٤٨٢-٤٢٠٫٧٠٤مدینو عقود مرابحة، صافي
٢٫٤٨٩٫٧٨٠---٢٫٤٨٩٫٧٨٠مدینو عقود إیجارة، صافي

مدینو عقود إیجارة موصوفة في الذمة، 
١١٩٫٧٢٥---١١٩٫٧٢٥صافي

١٠٫٩٨٨-١٠٫٩٨٨-١٠٫٩٨٨استثمار متاح للبیع 
٢٫٥٨٢-٢٫٥٨٢-٢٫٥٨٢القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

المطلوبات المالیة 
٢٫٠٩١٫٨٠٣---٢٫٠٩١٫٨٠٣قروض بنكیة

٧٤٦-٧٤٦-٧٤٦القیمة العادلة السالبة للمشتقات



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

١٨

تتمة-(غیر مراجعة) -األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

تتمة-القیمة العادلة لألدوات المالیة -١٧

القیمة العادلة

٢٠١٦مارس ٣١

القیمة الدفتریة 
بآالف الریاالت 

السعودیة

١المستوى 
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢المستوى 
بآالف الریاالت 

السعودیة

٣المستوى
بآالف الریاالت 

السعودیة

اإلجمالي
بآالف الریاالت 

السعودیة

الموجودات المالیة 
٤٢١٫٥٥٢-٤٢١٫٥٥٢-٤٣٣٫٩٧٩مدینو عقود مرابحة، صافي
٢٫٣٨٠٫٤٤٦---٢٫٣٨٠٫٤٤٦مدینو عقود إیجارة، صافي

مدینو عقود إیجارة موصوفة في الذمة، 
١١٠٫٧٧١---١١٠٫٧٧١صافي

١١٫٣١٢١١٫٣١٢-١١٫٣١٢استثمار متاح للبیع 
٣٫٤٠٣٣٫٤٠٣-٣٫٤٠٣القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

المالیة المطلوبات
١٫٩٩٩٫٣١٦---١٫٩٩٩٫٣١٦قروض بنكیة
٣٧-٣٧-٣٧السالبة للمشتقاتالقیمة العادلة 

التأكد على نحو متكرر، تقوم الشركة  بالموجزة األولیةبالنسبة للموجودات  والمطلوبات  التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة 
ألدنى الھامة افیما إذا تمت التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت الحد 

لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة.

الشركة بتحدید فئة الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص 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. 

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

.الفترةي خالل لم تكن ھناك تحویالت من وإلى المستوى الثان

كفایة رأس المال-١٨
لمبدأ  تمرار في العمل وفقاً ركة على االس ركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الش ھداف الش تتمثل أ
مال قوي. یتم قیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل  تمراریة، والحفاظ على وجود رأس االس

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

٢٠١٦مارس ٣١
(غیر مراجعة)

٢٠١٦دیسمبر ٣١
(مراجعة)
(معدلة)

٢٠١٦مارس ٣١
(غیر مراجعة)

(معدلة)

س أإجمالي نسبة ر
المال %

نسبة الشریحة 
األولى لرأس المال

إجمالي نسبة 
المال %راس 

نسبة الشریحة 
األولى لرأس 

المال
إجمالي نسبة 

راس المال %

نسبة الشریحة 
األولى لرأس 

المال

٥٠٫٦٣٤٥٫٤٢٤٨٫٦٩٤٢٫٦١٤٩٫٩٢٤٣٫٦٦نسبة كفایة رأس المال



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

١٩

تتمة-(غیر مراجعة) -األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

التعھدات وااللتزامات المحتملة -١٩
ملیون ٥٢: ٢٠١٦دیسمبر ٣١لایر سعودي (ملیون ٣٦٫١٠الشركة ملتزمة باستثمارات في مشاریع مشتركة قدرھا إن 

). ملیون لایر سعودي١٩٥: ٢٠١٦مارس ٣١،لایر سعودي
سات نافیة للجھالة  سة من قبل العمالء ودرا شأن عروض مقدمة وقید الدرا سھیالت معتمدة وغیر مستخدمھ ب شركة ت لدى ال

عودي (٣٢٧قید التنفیذ بتاریخ إعداد القوائم المالیة والتي یمكن أن تتحول إلى تمویل قدره  مبر ٣١ملیون لایر س دیس
عودي١٣٨: ٢٠١٦ عودي٤٥٥: ٢٠١٦مارس ٣١،ملیون لایر س قدره ).ملیون لایر س ماناً ركة ض درت الش ٣٩٫٤أص

).ملیون لایر سعودي٣٩٫٤: ٢٠١٦مارس ٣١،ملیون لایر سعودي٣٩٫٤: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (

أرقام المقارنة -٢٠
) ٣اإلیضاح كما ھو مبین فيفیما یلي بیان باآلثار الناتجة عن التغیر في السیاسة المحاسبیة بشأن الزكاة وضریبة الدخل ( 

أو الخسارة و الدخل الشامل والمركز المالي والتغیرات في حقوق المساھمین:القوائم المالیة األولیة للربح على بنود

الرصید كما ورد 
في  ٣١سابقاً

التعدیل٢٠١٦مارس 

الرصید المعدل كما 
مارس ٣١في 

٢٠١٦

٢٠١٦مارس ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

-)٧٠٢(٧٠٢قائمة الربح أو الخسارة األولیة –الزكاة للفترة 
-)١٨١(١٨١قائمة الربح أ والخسارة األولیة–ضریبة الدخل للفترة 

٢٣٫٩٨٨٨٢٩٢٤٫٨١٧ربح الفترة
٢٣٫٩١٩٨٢٩٢٤٫٧٤٨إجمالي الدخل الشامل

٠٫٢٧٠٫٠١٠٫٢٨السھم (باللایر السعودي)ربح
-)١٫٥٥٧(١٫٥٥٧زكاة وموجودات ضریبة مؤجلة 

١٨٥٫٣٩٥)١٫٥٥٧(١٨٦٫٩٥٢مبقاة حأربا
٣٫١٨٨٫٠٦٨)١٫٥٥٧(٣٫١٨٩٫٦٢٥إجمالي الموجودات

١٫١٢٠٫٢٤١)١٫٥٥٧(١٫١٢١٫٧٩٨إجمالي حقوق المساھمین 
٣٫١٨٨٫٠٦٨)١٫٥٥٧(٣٫١٨٩٫٦٢٥إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین 

نسبة كفایة رأس المال 
%٤٩٫٩٢%٠٫٠٦-%٤٩٫٩٨المالإجمالي نسبة رأس 

%٤٣٫٦٦%٠٫٠٣-%٤٣٫٦٩لرأس المال ة األولىنسبة الشریح

الرصید كما ورد 
في  ٣١سابقاً

التعدیل٢٠١٦مارس 

الرصید المعدل كما 
مارس ٣١في 

٢٠١٦

٢٠١٦دیسمبر٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

-)١٫٩١٦(١٫٩١٦زكاة وموجودات ضریبیة مؤجلة
١٩١٫١١٩)١٫٩١٦(١٩٣٫٠٣٥أرباح مبقاة 

٣٫٢٨٩٫٥١٧)١٫٩١٦(٣٫٢٩١٫٤٣٣إجمالي الموجودات
١٫١٣٣٫٢٧٢)١٫٩١٦(١٫١٣٥٫١٨٨إجمالي حقوق المساھمین 

٣٫٢٨٩٫٥١٧)١٫٩١٦(٣٫٢٩١٫٤٣٣إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین 
نسبة كفایة رأس المال 

%٤٨٫٦٩%٠٫٠١-%٤٨٫٧٠ال مإجمالي نسبة رأس ال



العقاريأمالك العالمیة للتمویل شركة 
)مساھمة سعودیة مقفلة(شركة 

٢٠

تتمة-(غیر مراجعة) -األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

تتمة-أرقام المقارنة -٢٠

الرصید كما ورد 
في  ٣١سابقاً

التعدیل٢٠١٥مارس 

الرصید المعدل كما 
مارس ٣١في 

٢٠١٥

٢٠١٥دیسمبر ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

١٦٣٫٨٦٠)١٫٥٠٣(١٦٥٫٣٦٣أرباح مبقاة 
١٫٠٩٦٫٣٧٦)١٫٥٠٣(١٫٠٩٧٫٨٧٩إجمالي حقوق المساھمین 

األولیة الموجزةاعتماد القوائم المالیة -٢١
).٢٠١٧أبریل٢٤ھـ (الموافق ١٤٣٨رجب٢٧تم إعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 



٢١

o:\arabic\aabs\m-1\amlak international for real estate development and finance company\2017\amlak - q1 - march 2017 arabic  (002).docx

م ق/
٢٠١٧//٣
٤/٥/٢٠١٧

١٥/٥/٢٠١٧


