




 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 قائمة المركز المالي المختصرة

 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰كما في  
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 

 القوائم المالیة األولیة المختصرة.جزًءا ال یتجزأ من ھذه  ۲۳الى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
۱ 

 

 

 إیضاح 

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۱۸
  مراجعة)(غیر 

 دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 (مراجعة)
  

    الموجودات
    

  ۲۹٬٦۳٤  ۱۹٬٥٦۷  نقد وما في حكمھ
    ۲٦۰٬۷٤۹  ۱٤۱٬۸۹٥ ٥ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي

    ۲٬۷٤٤٬٤۲۱  ۲٬۷۱۸٬۷٦۳ ٦ عقود إجارة مستحقة، صافي
 ۱۱٦٬٦۹٦  ۸۱٬۰۰۰ ۷ ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي

 ۱۲٬۸۸۷ -- (أ) ۳ استثمار متاح للبیع
 -- ۱۲٬۱۰۰  استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ۱٬۰٤٦   ۱٬٥۸۲  القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
   ۱۰۳٬۲۱۸    ۱۰٥٬۳۲۸  مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

  ۲۹٬٥۳۰ ۱٤٬۹۳٤ ۸ استثمار في مشروعات مشتركة
  ۲۸٬۸۹۹  ۳۰٬٦۳۸  ومعدات، صافيممتلكات 

  ──────── ──────── 
 ۳٬۳۲۷٬۰۸۰ ۳٬۱۲٥٬۸۰۷  إجمالي الموجودات

  ════════ ════════ 
    المطلوبات وحقوق الملكیة

    
  ٦۸٬۳۱۲  ۹۱٬٤۹۹ ۹ ذمم دائنة ومستحقات أخرى

  ٦٦٦  --  القیمة العادلة السلبیة للمشتقات
  ۳٬۷۲۲ ۲٬٥۸٤ ۱۰ زكاة وضریبة دخل مستحقة

  ۲٬۰۷۲٬۱۷٥ ۱٬۸۸۳٬٦۸٤ ۱۱ القروض
  ۱۲٬۹۰۹   ۱۲٬۳۳۲  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

  ──────── ──────── 
 ۲٬۱٥۷٬۷۸٤ ۱٬۹۹۰٬۰۹۹  إجمالي المطلوبات

   ──────── ──────── 
  ۹۰۳٬۰۰۰  ۹۰٦٬۰۰۰ ۱۳ رأس المال

  ٥۱٬٦٥٤  ٥۱٬٦٥٤  احتیاطي نظامي
  ۸۸۷ --   استثمارات متاحة للبیعاحتیاطي 

 -- )۷۹۳(  احتیاطي القیمة العادلة
 ۳۸۰    ۱٬٥۸۲  احتیاطي تحوط تدفق نقدي

  ۲۱۳٬۳۷٥   ۱۷۷٬۲٦٥  أرباح مبقاة 
  ──────── ──────── 

 ۱٬۱٦۹٬۲۹٦ ۱٬۱۳٥٬۷۰۸  إجمالي حقوق الملكیة
  ──────── ──────── 

 ۳٬۳۲۷٬۰۸۰ ۳٬۱۲٥٬۸۰۷  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
  ════════ ════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 مساھمة سعودیة مقفلة)(شركة 

 قائمة الربح أو الخسارة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة. ۲۳الى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
۲ 
 

 
 

 
 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر ۳۰

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 سبتمبر  ۳۰

 
 

 
 م۲۰۱۸ إیضاح

         
 م۲۰۱۷

 
 م۲۰۱۸

         
 م۲۰۱۷

       
       الدخل

  ۲٤٬۷٥۰  ۱۳٬٦۰۹   ٦٬۲۹٤  ۳٬٦۳۳  ربح من عقود المرابحة 
  ۱٦٦٬۲٦۲  ۱۷۳٬۳٥۲   ٥٦٬۲۸۱  ٥۹٬۳۲۳  ربح من عقود اإلجارة 

 ٥٬۹۳٦ ٥٬۰۱۷  ۲٬۰۰۱ ۱٬٥۲۷  ربح من عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة 
 ۱٬٥۰۸ ۲٬۲۳٤  ۲۳۱ ۱٬۰۰۸  ، صافي أرباح أتعاب

  ──────── ────────  ──────── ─────── 
إجمالي الربح من عقود اإلجارة، والمرابحة، 

  واإلجارة الموصوفة في الذمة 
 

٦٥٬٤۹۱ ٦٤٬۸۰۷  ۱۹٤٬۲۱۲ ۱۹۸٬٤٥٦ 
       

 )٦۷٬۸۷٥( )٦٥٬۲٥۰(  )۲۲٬۲۹۰( )۲۱٬۸۳۱(  تكالیف اقتراض
  ──────── ────────  ──────── ─────── 

صافي الربح من عقود اإلجارة، والمرابحة، 
  واإلجارة الموصوفة في الذمة

 
٤۳٬٦٦۰ 

 
٤۲٬٥۱۷ 

 
۱۲۸٬۹٦۲ ۱۳۰٬٥۸۱ 

       
       اإلیرادات التشغیلیة األخرى

الحصة في صافي الربح من المشروعات 
 ٥٬٦۱۸ -  ۲٬٥۷۰ - ۸ المشتركة

 ٥۰۰ ۲۲٦  ۲٥۰ -  إیرادات أخرى
  ──────── ────────  ──────── ─────── 
  ٤۳٬٦٦۰ ٤٥٬۳۳۷  ۱۲۹٬۱۸۸ ۱۳٦٬٦۹۹ 

       مصروفات تشغیلیة
 )٤۹٬٥۲۳( )٥۱٬۸۱٤(  )۱٦٬۳۹۸( )۱۷٬۹٤۹( ۱٥ مصروفات عمومیة وإداریة 

 )۷٬۱۰۱( )٥٬٦۹٦(  )۱٬۹۱٦( )۲٬۱۰۱( ۱٦ مصروفات بیع وتسویق
 )۱٬٥۹۸( -  )۹۸۸( -  مخصص االنخفاض في خسائر االئتمان، صافي

  ──────── ────────  ──────── ─────── 
 ۷۸٬٤۷۷ ۷۱٬٦۷۸  ۲٦٬۰۳٥ ۲۳٬٦۱۰  ربح الفترة

  ════════ ════════  ════════ ═══════ 
       

الربح األساسي والمخفض للسھم (بالریال 
 ۰٫۸۷ ۰٫۷۹  ۰٫۲۹ ۰٫۲٦ ۱٤ السعودي)

  ════════ ════════  ════════ ═══════ 
 
 
 
 
 
 
 

  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 مقفلة)(شركة مساھمة سعودیة 

 قائمة الدخل الشامل المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 (بآالف الریاالت السعودیة) 
 

۳ 

 
 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر ۳۰

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 سبتمبر ۳۰

 
 

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
 

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸
       

 ۷۸٬٤۷۷ ۷۱٬٦۷۸  ۲٦٬۰۳٥ ۲۳٬٦۱۰  ربح الفترة
       

       الدخل/ (الخسارة) الشامل اآلخر
       
بنود سیعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة في الفترات 

       لالحقة:
 )۱٬۹٤۹( ۱٬۲۰۲  )۲۹۰(    ۳۲۸   صافي الحركة في تغطیة تدفق نقدي

 
 ۱٬۸۹۹ --  ۱٬۳۲۲ --  التغیر في القیمة العادلة لالستثمار المتاح للبیع

       
ترات الخسارة في الفبنود لن یعاد تصنیفھا إلى الربح أو 

       لالحقة:
 -- )٦٤(  -- --  مكاسب إعادة قیاس منافع الموظفین

التغیر في القمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من 
 -- )۱٬٦۸۰(  --    --  خالل الدخل الشامل اآلخر

  ─────── ────────  ─────── ──────── 
 )٥۰( )٥٤۲(  ۱٬۰۳۲ ۳۲۸  اآلخرإجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل 

  ─────── ────────  ─────── ──────── 
 ۷۸٬٤۲۷ ۷۱٬۱۳٦  ۲۷٬۰٦۷ ۲۳٬۹۳۸  إجمالي الدخل الشامل

  ═══════ ════════  ═══════ ════════ 
       
       

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القوائم المالیة األولیة المختصرة.جزًءا ال یتجزأ من ھذه  ۲۳الى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة. ۲۳الى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
٤ 

 احتیاطي نظامي رأس المال 

احتیاطي  
استثمارات 

 للبیع متاحة
احتیاطي القیمة 

 العادلة

 احتیاطي تغطیة
مخاطر  

التدفقات 
 اإلجمالي أرباح مبقاة النقدیة

        
المدرج  –م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۱٬۱٦۹٬۲۹٦ ۲۱۳٬۳۷٥ ۳۸۰ -- ۸۸۷ ٥۱٬٦٥٤ ۹۰۳٬۰۰۰ سابقاً (مراجعة) 
        

ینایر  ۱أثر تطبیق المعاییر الجدیدة في 
 )۳۷٬۸۰٦( )۳۷٬۸۰٦( -- ۸۸۷ )۸۸۷( -- -- أ)  ۳م (إیضاح ۲۰۱۸

 ────── ─────── ─────── ─────── ───── ─────── ─────── 
 ۱٬۱۳۱٬٤۹۰ ۱۷٥٬٥٦۹    ۳۸۰ ۸۸۷ --   ٥۱٬٦٥٤ ۹۰۳٬۰۰۰ م ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید المعدل في 

 ۷۱٬٦۷۸ ۷۱٬٦۷۸ -- -- -- -- -- ربح الفترة
 )٥٤۲( )٦٤( ۱٬۲۰۲ )۱٬٦۸۰( -- -- -- (لخسارة)/ الدخل الشامل اآلخر 

 ────── ─────── ─────── ─────── ───── ─────── ─────── 
 ۷۱٬۱۳٦ ۷۱٬٦۱٤ ۱٬۲۰۲ )۱٬٦۸۰( -- -- -- إجمالي الدخل الشامل

 )۱٬۸٥۳( )۱٬۸٥۳( -- -- -- -- -- الزكاة للفترة 
 )۳٤۰( )۳٤۰( -- -- -- -- -- ضریبة الدخل للفترة 

 )٦۷٬۷۲٥( )٦۷٬۷۲٥( -- -- -- -- -- )۱۲(إیضاح توزیعات أرباح 
 ۳٬۰۰۰ -- -- -- -- -- ۳٬۰۰۰ )۱۳(إیضاح الزیادة في رأس المال 

 ────── ─────── ─────── ─────── ───── ─────── ─────── 
م (غیر ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰الرصید في 

 ۱٬۱۳٥٬۷۰۸ ۱۷۷٬۲٦٥ ۱٬٥۸۲ )۷۹۳( --   ٥۱٬٦٥٤ ۹۰٦٬۰۰۰ مراجعة)
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═════ ═══════ ═══════ 
        

 ۱٬۱۳۳٬۲۷۲ ۱۹۱٬۱۱۹ ۱٬۸۳٦ -- )۱٬۰۱۲( ٤۱٬۳۲۹ ۹۰۰٬۰۰۰ م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۷۸٬٤۷۷ ۷۸٬٤۷۷ -- -- -- --       -- ربح الفترة

 )٥۰(       -- )۱٬۹٤۹( -- ۱٬۸۹۹ --       -- الخسارة الشاملة األخرى
 ────── ─────── ─────── ─────── ───── ─────── ─────── 

 ۷۸٬٤۲۷ ۷۸٬٤۷۷ )۱٬۹٤۹( -- ۱٬۸۹۹ --       -- إجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل
 )۱٬٦۷۹( )۱٬٦۷۹( -- -- -- --       -- الزكاة للفترة 

 )٥۲۲( )٥۲۲( -- -- -- --       -- ضریبة الدخل للفترة 
 )٦۷٬٥۰۰( )٦۷٬٥۰۰( -- -- -- -- -- )۱۲(إیضاح توزیعات أرباح 

 ۳٬۰۰۰ -- -- -- -- -- ۳٬۰۰۰ الزیادة في رأس المال
 -- )۷٬۸٤۸( -- -- -- )۷٬۸٤۸(       -- المحول إلى االحتیاطي النظامي

 ────── ─────── ─────── ─────── ───── ─────── ─────── 
م (غیر ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰الرصید في 

 ۱٬۱٤٤٬۹۹۸ ۱۹۲٬۰٤۷ ۱۱۳   -- ۸۸۷    ٤۹٬۱۷۷ ۹۰۳٬۰۰۰ مراجعة)

 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═════ ═══════ ═══════ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 قائمة التدفقات النقدیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة التسعة 
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة. ۲۳الى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
٥ 

  
 في لفترة التسعة أشھر المنتھیة

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ إیضاح 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
 ۷۸٬٤۷۷ ۷۱٬٦۷۸  ربح الفترة

تعدیالت غیر نقدیة لمطابقة ربح الفترة مع صافي النقد الناتج من 
 ألنشطة التشغیلیة:

 
  

 ۱٬٥۰٦ ۱٬٦٦۷ ۱٥ استھالك
 ٦۷٬۸۷٥ ٦٥٬۲٥۰  تكلفة تسھیالت اقتراض وأعباء

  ۱٬٥٦٥ ۱٬۹۰۸  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
  ۱٬٥۹۸  --  مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان

 )٥٬٦۱۸( --  الحصة في صافي الربح من المشروعات المشتركة
  ۱٤۰٬٥۰۳ ۱٤٥٬٤۰۳ 

    لنقص/ (الزیادة) في الموجودات التشغیلیة
 ۱٤۲٬٦۷٤ ۱۱۰٬٤۷۲  عقود مرابحة مستحقة

 )۲۲۱٬۱٤٤( )٤٬۷۱۰(  إجارة مستحقةعقود 
 ۸۳۲ ۳٦٬٦٤۰  ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة

  ۱۲٬۷۹۹ )۳٬۰۰۳(  مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
    لزیادة/ (النقص) في المطلوبات التشغیلیة:

 ۸٤٬۸۷۰ ۲٦٬۱٦۲  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ۱٦٥٬٤۳٤ ۳۰٦٬۰٦٤  النقد من العملیات 

 )٦۹٬۸۰۰( )٦٥٬٥۸٦(  تكلفة اقتراض مدفوعة خالل الفترة 
 )۱۱۲( )۲٬٥٤۹(  مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین خالل الفترة

 )۳٬۷۲۲( )۳٬۳۳۱(  الزكاة وضریبة الدخل المدفوعة
 ۹۱٬۸۰۰ ۲۳٤٬٥۹۸  صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

    االستثماریةالتدفقات النقدیة من األنشطة 
 )۳٬۹۷۱( )۳٬٤۰٦(  شراء ممتلكات ومعدات

  ٤۲٬۹٤۱ ۱٥٬۸۳۱ ۸ متحصالت من استثمارات في مشروعات مشتركة
 )٥٬۱۸۰( )۱٬۲۳٥( ۸ استثمار في مشروعات مشتركة

 ۳۳٬۷۹۰ ۱۱٬۱۹۰  صافي النقد من األنشطة االستثماریة
    التدفقات النقدیة من االنشطة التمویلیة

 )٥٦۱٬۸۸۳( )۹۳٤٬۷۱۷(  سداد مقابل قروض 
  ٤۹۷٬٥۰۰ ۷٤٦٬٥٦۲  متحصالت من قروض 
 )٦۷٬٥۰۰( )٦۷٬۷۰۰(  توزیعات أرباح مدفوعة

 )۱۳۱٬۸۸۳( )۲٥٥٬۸٥٥(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
 ) ٦٬۲۹۳( )۱۰٬۰٦۷(  صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ

  ۹٬۳٤۷  ۲۹٬٦۳٤  بدایة الفترةالنقد وما في حكمھ في 
    

 ۳٬۰٥٤ ۱۹٬٥٦۷  النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة
    

    معلومات اضافیة غیر نقدیة:
 )۱٬۹٤۹( ۱٬۰۱۲   صافي التغیرات في القیمة العادلة لتحوط التدفق النقدي 

لشامل االتغیر في القمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
 اآلخر

 
)۱٬٦۸۰( -- 

 ۱٬۸۹۹ --  التغیر في القیمة العادلة لالستثمار المتاح للبیع
 ۳٬۰۰۰ ۳٬۰۰۰  إصدار أسھم منحة -إصدار رأس المال

 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 مساھمة سعودیة مقفلة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

 

٦ 
 

 الشركة وطبیعة أنشطتھا .۱
 

للتمویل العقاري ("أمالك" أو "الشركة")، شركة مساھمة سعودیة مقفلة تم تأسیسھا وتسجیلھا  شركة أمالك العالمیة
جمادى األولى  ۲٥في الریاض بتاریخ  ۱۰۱۰۲۳٤۳٥٦في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

 م).۲۰۰۷یونیو  ۱۱ھـ (الموافق ۱٤۲۸
 

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

 . رم).  وكجزء من أنظمة الرھن العقاري الجدید، فإن الشركة بصدد التوقف عن األعمال المتعلقة باالستثما۲۰۱۳
 

 یقع مكتب الشركة المسجل في طریق الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة. تمتلك الشركة الفروع التالیة:
 

 
 الموقع التاریخ رقم السجل التجاري للفرع

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

         
 أسس اإلعداد .۲

 
 المطبقة المعاییر المحاسبیة ۲٫۱

 
م وفقًا ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰تم إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

"التقریر المالي األولي" المعدل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن  ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي 
طبیق جمیع المعاییر الدولیة للتقریر المالي الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الزكاة وضریبة الدخل الذي یتطلب ت

"ضرائب الدخل" وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة  –) ۱۲الدولیة ما عدا تطبیق معیار المحاسبة الدولي (
جب التعمیم رقم "الرسوم" حتى اآلن حیث أنھا تتعلق بالزكاة وضریبة الدخل. وبمو –) ۲۱للتقریر المالي (

م وتعدیالتھ الالحقة من خالل بعض التوضیحات ۲۰۱۷أبریل  ۱۱الصادر عن المؤسسة بتاریخ  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹
المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل ("تعمیم المؤسسة")، تستحق الزكاة وضریبة الدخل على أساس ربع 

 سنوي من خالل حقوق المساھمین ضمن األرباح المبقاة.
 

ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة 
دیسمبر  ۳۱ویجب أن تتم قراءتھا جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة المراجعة سنویاً للشركة كما في وللسنة المنتھیة في 

 م. ۲۰۱۷
 

 أسس القیاس ۲٫۲
 

ً لمبدأ التكلفة التاریخیة المعدلة، لتشمل القیاس بالقیمة العادلة تم إعداد ھذه  القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقا
 لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمشتقات.

 
 عملة العرض والنشاط ۲٫۳

 
ة یمثل العملة الوظیفیة للشركة. تم تقریب كافتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة بالریال السعودي الذي 

 المعلومات المالیة المعروضة ألقرب ألف لایر سعودي.
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۷ 

 أثر التغیر في السیاسات المحاسبیة بسبب تطبیق معاییر جدیدة .۳
 

اإلیرادات من العقود المبرمة  – ۱٥م بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۱۸ینایر  ۱قامت الشركة اعتباراً من 
األدوات المالیة. یتم اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة لھذه المعاییر  – ۹مع العمالء والمعیار الدولي للتقریر المالي 

حكام اإلنتقالیة للمعاییر الجدیدة، األوكما تسمح بھ المالیة األولیة المختصرة.  لھذه القوائم ٤الجدیدة في اإلیضاح رقم 
تطبیق بأثر رجعي أثناء اإلنتقال إلى ھذه المعاییر الجدیدة وبناًء علیھ یتم اس�����تخدام س�����یاس�����ات الاختارت الش�����ركة 

رات اإلفص������اح عن األحكام والتقدییتم ة. نمحاس������بیة مختلفة للفترات الحالیة وفترات المقارنة ولم یتم تعدیل المقار
لھذه القوائم المالیة األولیة المختص��رة.  ۱٥في اإلیض��اح رقم  ۹الھامة المتعلقة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

  نورد أدناه بیانًا باألثر المترتب عن تطبیق ھذه المعاییر:
 

 العمالء" مع العقود من "اإلیرادات ۱٥المالي  للتقریر الدولي المعیار
 

ینایر  ۱م وھو یس���ري على الفترات الس���نویة التي تبدأ من ۲۰۱٤في مایو  ۱٥ص���در المعیار الدولي للتقریر المالي 
سبة عن اإلیرادات الناتجة عن  ۱٥م أو بعده. ویحدد المعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۱۸ شامالً واحداً للمحا نموذجاً 

الرش��ادات بش��أن اإلیرادات والتي ص��درت في الس��ابق، والتي وجدت حالیاً عبر العقود المبرمة مع العمالء، ویُلغي ا
معاییر وتفس��یرات عدیدة ض��من المعاییر الدولیة للتقریر المالي. ھذا المعیار ینش��ئ نموذجا جدیدا من خمس خطوات 

، یتم إثبات اإلیرادات ۱٥ وینطبق على اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. ووفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي
بمبلغ یعكس المقابل الذي بموجبھ تتوقع المنش������أة بأن یحق لھا تحویل البض������ائع أو الخدمات للعمیل. إن تطبیق ھذا 

 المعیار لم یكن لھ أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة األولیة المختصرة للشركة.
 

 األدوات المالیة – ۹المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

م مع تاریخ ۲۰۱٤األدوات المالیة الذي ص�����در في یولیو  – ۹قامت الش�����ركة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
تمثل تغیراً كبیراً عن معیار المحاسبة  ۹م. إن متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۱۸ینایر  ۱تطبیق أولي في 

ویقدم المعیار الجدید تغیرات أس��اس��یة على المحاس��بة عن الموجودات  األدوات المالیة: االثبات والقیاس. ۳۹الدولي 
 المالیة وبعض النواحي المحاسبیة للمطلوبات المالیة.

 
، فقد اختارت الش���ركة االس���تمرار في تطبیق متطلبات محاس���بة ۹ووفقاً لما یس���مح بھ المعیار الدولي للتقریر المالي 

 .۳۹ي التغطیة الواردة في معیار المحاسبة الدول
 

وفیما یلي ملخص��اً بالتغیرات األس��اس��یة التي طرأت على الس��یاس��ات المحاس��بیة الخاص��ة بالش��ركة والتي نتجت عن 
 .۹تطبیقھا للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة

 
ثالث فئات تص����نیف رئیس����یة للموجودات المالیة وھي: المقاس����ة بالتكلفة  ۹یتض����من المعیار الدولي للتقریر المالي 

المطفأة، بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخر وبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس��ارة. وھذا التص��نیف 
م إدارة الموجودات المالیة وتدفقاتھا النقدیة التعاقدیة، عدا عن یس����تند بش����كل عام إلى نموذج األعمال الذي بموجبھ تت

وھي:  ۳۹س����ندات األس����ھم والمش����تقات. ویس����تبعد ھذا المعیار الفئات الحالیة التي وردت بمعیار المحاس����بة الدولي 
 المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، والقروض والسلف والمتاحة للبیع. 

 
بغرض تص��نیف  ۳۹بش��كل كبیر بالمتطلبات الحالیة لمعیار المحاس��بة الدولي ۹المالي  یحتفظ المعیار الدولي للتقریر

المطلوبات المالیة. إال أنھ وعلى الرغم من أن جمیع التغیرات في القیمة العادلة للمطلوبات المحددة ض������من خیار 
یتم عرض التغیرات في القیمة  تم إثباتھا في الربح أو الخس������ارة، ۳۹القیمة العادلة وفقاً لمعیار المحاس������بة الدولي 

 كما یلي: ۹العادلة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 

إن مبلغ التغیر في القیمة العادلة الذي یُنس��ب إلى التغیرات في المخاطر االئتمانیة للمطلوبات یتم عرض��ھ ض��من  •
 الدخل الشامل اآلخر.

 عرضھ ضمن الربح أو الخسارة.إن المبلغ المتبقي من التغیر في القیمة العادلة یتم  •
 

، ۹ولالستیضاح حول كیفیة قیام الشركة بتصنیف المطلوبات والموجودات المالیة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
  یرجى الرجوع إلى القسم المعني بالسیاسات المحاسبیة الھامة.
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۸ 

 تبع)أثر التغیر في السیاسات المحاسبیة بسبب تطبیق معاییر جدیدة (ی .۳
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
 

بنموذج "الخسائر  ۳۹نموذج "الخسائر المتكبدة" في معیار المحاسبة الدولي  ۹یستبدل المعیار الدولي للتقریر المالي 
شركة القیام بتسجیل مخصص الخسائر  ۹االئتمانیة المتوقعة". یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي  االئتمانیة من ال

المتوقعة لجمیع القروض والدیون األخرى والموجودات المالیة غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
ستند ھذا المخصص إلى الخسائر االئتمانیة  الخسارة مع التزامات القرض وعقود الضمانات المالیة (ان وجدت). وی

لسداد في غضون االثني عشر شھراً القادمة ما لم یكن ھناك زیادة كبیرة في المتوقعة المرتبطة باحتمالیة التعثر في ا
المخاطر االئتمانیة منذ نش����أتھا. وإذا اس����توفت الموجودات المالیة تعریف القیمة االئتمانیة المنخفض����ة المش����تراة أو 

یار الدولي موجودات. وفقاً للمعالناشئة، عندئِذ یستند المخصص إلى التغیر في الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلى عمر ال
. ولالس��تیض��اح ۳۹، یتم إثبات الخس��ائر االئتمانیة المتوقعة بش��كل أس��بق من معیار المحاس��بة الدولي ۹للتقریر المالي 

، یرجى الرجوع إلى ۹حول كیفیة قیام الش����ركة بتطبیق متطلبات االنخفاض في القیمة للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 لسیاسات المحاسبیة الھامة.القسم المعني با

 
 التحول

 
بأثر رجعي،  ۹تم تطبیق التغیرات في الس����یاس����ات المحاس����بیة التي نتجت عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 باستثناء ما ھو مبین أدناه.
 

لمالیة الناتج عن ا لم یتم تعدیل فترات المقارنة. یتم إثبات الفرق في القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات •
م. وعلیھ، ۲۰۱۸ینایر  ۱ض������من األرباح المبقاة واالحتیاطیات كما في  ۹تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

، وبالتالي ال ۹م ال تعكس متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۱۷فإن المعلومات التي تم عرض����ھا لس����نة 
 .۹م وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۱۸ضھا لسنة یمكن مقارنتھا مع المعلومات التي تم عر

 
 أجریت التقییمات أدناه على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاریخ التطبیق األولي. •

 
 تحدید نموذج األعمال الذي یتم من خاللھ االحتفاظ بالموجودات المالیة. .۱

 
المالیة التي تم تحدیدھا س�����ابقاً على أنھا مقاس�����ة بالقیمة العادلة من تحدید وإلغاء الموجودات المالیة والمطلوبات  .۲

 خالل الربح أو الخسارة.
 

تحدید بعض االستثمارات في سندات األسھم غیر المحتفظ بھا للمتاجرة على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل  .۳
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس��ارة، الش��امل اآلخر. بالنس��بة للمطلوبات المالیة التي تم تحدیدھا على أنھا 

فإن تحدید ما إذا كان یتم عرض أثر التغیرات في المخاطر االئتمانیة للمطلوبات المالیة ض������من الدخل الش������امل 
 اآلخر سوف ینشئ أو یزید عدم التطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة.

 
كل كبیر لس���ندات الدین والتي تحمل مخاطر ائتمانیة منخفض���ة من المفترض أن المخاطر االئتمانیة لم تزد قیمتھا بش���

 .۹في تاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 
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 أثر التغیر في السیاسات المحاسبیة بسبب تطبیق معاییر جدیدة (یتبع) .۳
 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  أ) 
 

 ۹المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي تصنیف الموجودات  ) ۱
 

وفئات القیاس الجدیدة وفقاً للمعیار الدولي  ۳۹یعرض الجدول أدناه فئات القیاس األصلیة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 
 م:۲۰۱۸ینایر  ۱بالشركة كما في  للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الخاصة ۹للتقریر المالي 

 
 

 التصنیف األصلي وفقاً 
 المحاسبة لمعیار 

  ۳۹الدولي

التصنیف الجدید 
 وفقاً 

للمعیار الدولي 
 ۹للتقریر المالي 

القیمة الدفتریة 
 األصلیة وفقاً 

 المحاسبة لمعیار 
  ۳۹الدولي

القیمة الدفتریة 
 الجدیدة وفقاً 

للمعیار الدولي 
 ۹للتقریر المالي 

 بآالف الریاالت السعودیة   
     الموجودات المالیة
 ۲۹٬٦۳٤ ۲۹٬٦۳٤ التكلفة المطفأة قروض وسلف نقد وما في حكمھ 

 متاحة للبیع استثمارات في أسھم

بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 ۱۲٬۸۸۷ ۱۲٬۸۸۷ اآلخر
 ۲٥۲٬۳٦۸   ۲٦۰٬۷٤۹ التكلفة المطفأة قروض وسلف ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي                                                      

 ۲٬۷۱٤٬۰٥۳ ۲٬۷٤٤٬٤۲۱ * ال ینطبق * ال ینطبق عقود إجارة مستحقة، صافي
ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في 

 ینطبق* ال  * ال ینطبق الذمة، صافي
 

۱۱٦٬٦۹٦ 
 

۱۱۷٬٦۳۹ 
 ۹٬۸۳٥ ۹٬۸۳٥ التكلفة المطفأة قروض وسلف موجودات أخرى

   ۳٬۱۷٤٬۲۲۲ ۳٬۱۳٦٬٤۱٦ 
     مطلوبات مالیة

 ۲٬۰۷۲٬۱۷٥ ۲٬۰۷۲٬۱۷٥ التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة قروض 
 ۲۱٬٦۳۷ ۲۱٬٦۳۷ التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

   ۲٬۰۹۳٬۸۱۲ ۲٬۰۹۳٬۸۱۲ 
 

ً للمعیار الدولي للتقریر المالي  ۳۹مطابقة القیم الدفتریة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  ) ۲  ۹مع القیم الدفتریة وفقا
 ۹عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
القیم الدفتریة للمعیار الدولي للتقریر مع  ۳۹یعرض الجدول أدناه مطابقة للقیم الدفتریة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 

 م:۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹عند التحول للمعیار الدولي للتقریر المالي  ۹المالي 
القیمة الدفتریة وفقاً  

لمعیار المحاسبة 
كما في  ۳۹الدولي 

 إعادة القیاس إعادة التصنیف م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

القیمة الدفتریة وفقاً 
للمعیار الدولي 

كما  ۹لي للتقریر الما
 م۲۰۱۸ینایر  ۱في 

 بآالف الریاالت السعودیة                                    
     الموجودات المالیة

     
 ۲٥۲٬۳٦۸ )۸٬۳۸۱( --   ۲٦۰٬۷٤۹ ذمم مدیني عقود المرابحة *

 ۲٬۷۱٤٬۰٥۳ )۳۰٬۳٦۸( -- ۲٬۷٤٤٬٤۲۱ ذمم مدیني عقود إجارة *
في الذمة  ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة

* 
 

۱۱٦٬٦۹٦ 
 

-- 
 

 ۹٤۳ 
 

۱۱۷٬٦۳۹ 
 -- -- )۱۲٬۸۸۷( ۱۲٬۸۸۷ استثمار متاح للبیع

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

-- ۱۲٬۸۸۷ -- ۱۲٬۸۸۷ 

 ۳٬۰۹٦٬۹٤۷ )۳۷٬۸۰٦( -- ۳٬۱۳٤٬۷٥۳ إجمالي الموجودات المالیة
   

ویخضع لمتطلبات معیار  ۹یقع ضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي * إن تصنیف ھذه الموجودات المالیة ال 
. إال أن ھذه الموجودات المالیة تخضع لمتطلبات التوقف عن االثبات واالنخفاض في القیمة وفقاً ۱۷المحاسبة الدولي 

 .۹للمعیار الدولي للتقریر المالي 
  



 العالمیة للتمویل العقاريشركة أمالك 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

         

۱۰ 

 
 معاییر جدیدة (یتبع)أثر التغیر في السیاسات المحاسبیة بسبب تطبیق  .۳

 
 األثر على األرباح المبقاة واالحتیاطیات )۳

 
 
 

 أرباح مبقاة

ربح غیر 
محقق من 

استثمار متاح 
 للبیع

الخسارة غیر 
المحققة من 

االستثمارات بالقیمة 
العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
 بآالف الریاالت السعودیة 
    

دیسمبر  ۳۱( ۳۹المحاسبة الدولي الرصید الختامي وفقاً لمعیار 
 م)۲۰۱۷

 ۲۱۳٬۳۷٥ ۸۸۷ -- 

  ۸۸۷ )۸۸۷(  -- ۹عملیات إعادة تصنیف بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
  -- -- )۳۷٬۸۰٦( ۹إثبات الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

ینایر  ۱( ۹للتقریر المالي الرصید االفتتاحي بموجب المعیار الدولي 
 م)۲۰۱۸

۱۷٥٬٥٦۹ -- ۸۸۷ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .٤

 
تتماشى السیاسات والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة والمستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة 

م باستثناء السیاسات المبینة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 
 ۱، فإن السیاسات المحاسبیة أدناه تنطبق اعتباراً من ۳أدناه. واستناداً إلى تطبیق المعاییر الجدیدة المبینة في إیضاح 

م بحیث تستبدل أو تعدل أو تضیف على السیاسات المحاسبیة المقابلة لھا والمبینة في القوائم المالیة ۲۰۱۸ینایر 
 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱السنویة المراجعة للسنة المنتھیة في 

 
 تصنیف الموجودات المالیة )أ

 
یتم عند اإلثبات األولي تصنیف الموجودات المالیة على أنھا مقاسة بـالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
 

یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یتم تخصیصھا بالقیمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة:

 
ة تعاقدیة، دییتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نق •

 و
تنشأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل  •

 المبلغ القائم.
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یتم تخصیصھا  سندات الدینیتم قیاس 
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 
یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع  •

 موجودات مالیة، و
اتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل تنشأ فتر •

 المبلغ القائم.
 



 العالمیة للتمویل العقاريشركة أمالك 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

         

۱۱ 

 
 (یتبع) السیاسات المحاسبیة الھامة .٤

 
ً بالقیمة العادلة  ع مإن سندات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر یتم إعادة قیاسھا الحقا

المكاسب والخسائر الناتجة بسبب التغیرات في القیمة العادلة التي تم إثباتھا في الدخل الشامل اآلخر. یتم إثبات دخل 
 الفائدة ومكاسب وخسائر الصرف األجنبي في الربح أو الخسارة.

 
للشركة  المتاجرة، یحقعند االثبات األولي لالستثمارات في األسھم التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض سندات األسھم: 

أن تختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا الخیار 
 على أساس كل استثمار على حدة.

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
 رى على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة األخ

 
إضافة لذلك، وعند االثبات األولي، یحق للشركة أن تحدد بشكل نھائي الموجودات المالیة التي بطریقة أخرى تستوفي 

عادلة من لیة بالقیمة المتطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات ما
خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ینشأ بطریقة أخرى أو تخفیضھ 

 بشكل كبیر.
 

ً إلثباتھا األولي، إال في الفترة التي تقوم فیھا الشركة بتغییر نموذج  ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقا
 أعمالھا بھدف إدارة الموجودات المالیة.

 
 تقییم نموذج األعمال

تجري الشركة تقییماً للھدف من نموذج األعمال الذي من خاللھ یتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة ألن 
 یلي: ذلك یعكس بشكل أفضل طریقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. تأخذ المعلومات باالعتبار ما

 
السیاسات واألھداف المحددة للمحفظة وتشغیل ھذه السیاسات عملیا. وبالتحدید، ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة  •

تركز على اكتساب إیرادات فوائد متعاقد علیھا، أو االحتفاظ بمعلومات أسعار فائدة محددة، أو مطابقة فترة 
ذه الموجودات أو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع ھذه الموجودات المالیة مع فترة المطلوبات التي تمول ھ

 الموجودات.
 تقییم كیفیة أداء المحفظة ورفع تقریر بذلك إلدارة الشركة. •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة  •

 إدارة ھذه المخاطر.
ما إذا كانت التعویضات تستند إلى القیمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتھا أو  –عمال كیفیة تعویض مدیري األ •

 التدفقات النقدیة التعاقدیة التي یتم تحصیلھا، و
تكرار حجم وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات وتوقعاتھا بشأن نشاط المبیعات  •

بشأن نشاط المبیعات ال تؤخذ باالعتبار عند اإلقصاء، ولكنھا كجزء من التقییم الكلي المستقبلیة. إال أن المعلومات 
 لكیفیة قیام الشركة بتحقیق األھداف المحددة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقق التدفقات النقدیة.

 
باالعتبار سیناریوھات "الحالة یستند تقییم نموذج األعمال إلى مدى معقولیة السیناریوھات المتوقعة دون األخذ 

األسوأ" أو "حالة الضائقة". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد االثبات األولي بطریقة تختلف عن التوقعات األصلیة 
للشركة، ال تقوم الشركة بتغییر تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال ولكنھا تدرج ھذه 

 تقییم الموجودات المالیة المستقبلیة الناشئة حدیثاً أو التي تم شراءھا حدیثاً. المعلومات عند
 

إن الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة والتي یتم تقییم أداءھا على أساس القیمة العادلة، یتم 
م بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال یت قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنھا ال یتم االحتفاظ

 االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة ولبیع موجودات مالیة.
              

 
 



 العالمیة للتمویل العقاريشركة أمالك 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

         

۱۲ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤

 
 التقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة

یعد "أصل المبلغ" القیمة العادلة للموجودات المالیة عند االثبات األولي. وتعد "الفائدة" ثمن القیمة لغرض ھذا التقییم، 
الزمنیة للنقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسیة األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة محددة وتكالیف 

 اإلداریة)، مع ھامش الربح. اإلقراض األساسیة األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف
 

وعند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة، تأخذ الشركة باالعتبار 
الشروط التعاقدیة لألداة. وھذا یشمل تقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة تتضمن شرط تعاقدي قد یؤدي إلى تغیر 

التدفقات النقدیة التعاقدیة وإذا كان كذلك فلن تستوفي ھذا الشرط. وعند القیام بھذا التقییم، تأخذ الشركة  توقیت أو مبلغ
 باالعتبار ما یلي:

 
 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة. •
 خصائص الرافعة المالیة. •
 شروط السداد والتمدید. •
مطالبة الشركة بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة (مثل ترتیبات عدم سداد الموجودات)، البنود التي تحد من  •

 و
 مثل إعادة التعیین الدوري ألسعار الفائدة. -الخصائص التي تعدل ثمن القیمة الزمنیة للنقود  •

 
 تصنیف المطلوبات المالیة )ب

 
عالوة  سب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أوتصنف الشركة مطلوباتھا المالیة كمقاسة بالتكلفة المطفأة. تحت

 على إصدار التمویالت، والتكالیف األخرى التي تعد جزًء ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 
 

ً تكالیف المعاملة. وتثبت ۲۰۱۸ینایر  ۱قبل  ً بالقیمة العادلة ناقصا م، كانت جمیع المطلوبات المالیة تثبت مبدئیا
 المالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة.المطلوبات 

 
 التوقف عن االثبات ج) 

 
 الموجودات المالیة .۱

 
تتوقف الشركة عن إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو 

مكافآت یتم من خاللھا انتقال جمیع مخاطر وقیامھا بتحویل حقوق تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة في المعاملة التي 
ملكیة الموجودات المالیة أو التي ال تقوم الشركة من خاللھا بالتحویل الجوھري أو اإلبقاء على جمیع مخاطر ومكافآت 

 الملكیة وال تحتفظ بالسیطرة على الموجودات المالیة.
 

مة الدفتریة للموجودات (أو القیمة الدفتریة الموزعة عند التوقف عن إثبات الموجودات المالیة، فإن الفرق بین القی
 على جزء من الموجودات التي تم التوقف عن إثباتھا) ومجموع ما یلي 

الثمن المقبوض (بما في ذلك أي موجودات جدیدة یتم الحصول علیھا ناقًصا أي مطلوبات جدیدة مفترضة)،  .۱
 و 

 الشامل اآلخر یتم اثباتھ في الربح أو الخسارة.أي ربح أو خسارة متراكمة تم إثباتھ في الدخل  .۲
 

م، فإن أي ربح/ خسارة متراكمة مثبتة في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بسندات ۲۰۱۸ینایر  ۱واعتباراً من 
االستثمار في األسھم المحددة على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال یتم اثباتھا ضمن الربح أو 

لخسارة عند التوقف عن اثبات ھذه السندات. أي فائدة في الموجودات المالیة المحولة التي تكون مؤھلة للتوقف عن ا
 اإلثبات والتي تقوم الشركة بإنشائھا أو اإلبقاء علیھا، یتم إثباتھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

 
شكل جوھري جمیع مخاطر ومكافآت ملكیة الموجودات في المعامالت التي ال تقوم الشركة فیھا باالحتفاظ أو تحویل ب

المالیة بینما تحتفظ بالسیطرة على ھذه الموجودات، تستمر الشركة بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراریتھا في 
 المشاركة، ویتحدد ذلك من خالل حجم تعرضھا للتغیرات في قیمة الموجودات المحولة.



 العالمیة للتمویل العقاريشركة أمالك 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
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۱۳ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤

 
 المطلوبات المالیة .۲

 
 تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالیة عند سداد التزاماتھا التعاقدیة أو إلغاءھا أو انتھاءھا.

 
 عملیات تعدیل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة د. 

 
 الموجودات المالیة .۱

 
كانت التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة مختلفة إذا تم تعدیل شروط الموجودات المالیة، تقوم الشركة بتقییم ما إذا 

بشكل جوھري. وإذا كانت التدفقات النقدیة مختلفة بشكل جوھري، عندئِذ فإن الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من 
مالیة لالموجودات المالیة األصلیة یتم اعتبارھا على أنھا منتھیة. وفي ھذه الحالة، یتم التوقف عن إثبات الموجودات ا

 األصلیة ویتم اثبات موجودات مالیة جدیدة بالقیمة العادلة.
 

إذا كانت التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة المقیدة بالتكلفة المطفأة غیر مختلفة بشكل جوھري، عندئِذ فإن التعدیل 
 احتساب القیمة الدفتریة ال یؤدي إلى التوقف عن اثبات الموجودات المالیة. وفي ھذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة

االجمالیة للموجودات المالیة ویثبت المبلغ الناتج عن تعدیل القیمة الدفتریة االجمالیة على أنھ تعدیل ربح أو خسارة 
ضمن قائمة الربح أو الخسارة. وإذا تم القیام بھذا التعدیل بسبب الصعوبات المالیة للمقترض، عندئِذ یتم عرض الربح 

 خسائر االنخفاض في القیمة.  وفي حاالت أخرى، یتم عرضھا كربح.أو الخسارة مع 
 

 المطلوبات المالیة .۲
 
تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وعندما تكون التدفقات النقدیة للمطلوبات المعدلة 

استناداً إلى الشروط المعدلة بالقیمة العادلة. مختلفة بشكل جوھري. وفي ھذه الحالة، یتم إثبات مطلوبات مالیة جدیدة 
إن الفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة المسددة والمطلوبات المالیة الجدیدة بالشروط المعدلة، یتم إثباتھ ضمن 

 الربح أو الخسارة.
 

 االنخفاض في القیمة ھـ. 
 

 ة:بالخسائر االئتمانیة المتوقعة في األدوات المالیة التالیتقوم الشركة بإثبات مخصص االنخفاض في القیمة المتعلق 
 

 ذمم مدیني عقود مرابحة. •
 ذمم مدیني عقود إجارة، و •
 ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة  •

 
 ال یتم اثبات خسارة انخفاض في القیمة لالستثمارات في األسھم.

 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما یلي، تقوم الشركة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یعادل 

 شھراً: ۱۲والتي تقاس على أنھا خسائر ائتمانیة متوقعة على مدى 
 

 سندات استثمار الدین التي یتم تحدیدھا على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر، و •
 

 لمخاطر االئتمانیة بشكل كبیر منذ االثبات األولي لھا.سندات مالیة أخرى والتي من خاللھا لم تزید ا •
 

تأخذ الشركة باالعتبار سندات الدین على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة عندما یكون تصنیف مخاطرھا االئتمانیة 
 مساویاً للتعریف المفھوم دولیاً بـ "درجة االستثمار".

 
ا تمثل جزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن أحداث شھر ۱۲إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

 شھرا بعد تاریخ التقریر. ۱۲التعثر في سداد األداة المالیة والتي من المحتمل حدوثھا خالل 



 العالمیة للتمویل العقاريشركة أمالك 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
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 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

         

۱٤ 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤

 
 االنخفاض في القیمة (یتبع) ھـ. 

 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر االحتمال المرجح للخسائر االئتمانیة. ویتم قیاسھا كما یلي:إن 
 

الموجودات المالیة التي ال تنخفض قیمتھا االئتمانیة في تاریخ التقریر: تقاس بالقیمة الحالیة لجمیع حاالت العجز  •
ركة تحصیلھا)، ة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع الشفي النقدیة (الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأ

 و 
 

الموجودات المالیة التي تنخفض قیمتھا االئتمانیة في تاریخ التقریر: تقاس بالفرق بین القیمة الدفتریة اإلجمالیة  •
 والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.

 
 ھیكلتھاالموجودات المالیة المعاد 

إذا تم إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالیة أو تعدیلھا أو إذا تم استبدال موجودات مالیة قائمة بأخرى جدیدة 
بسبب الصعوبات المالیة للمقترض، عندئِذ تجري الشركة تقییًما حول ما إذا كان یجب التوقف عن إثبات الموجودات 

 توقعة كما یلي:المالیة وتقاس الخسائر االئتمانیة الم
 

إذا لم ینتج عن إعادة الھیكلة المتوقعة توقف عن اثبات الموجودات القائمة، عندئِذ تدرج التدفقات النقدیة المتوقعة  •
 الناتجة عن الموجودات المالیة المعدلة في احتساب حاالت العجز في النقدیة من الموجودات القائمة، و 

 
وقف عن اثبات الموجودات القائمة، عندئِذ یتم معاملة القیمة العادلة المتوقعة إذا نتج عن إعادة الھیكلة المتوقعة ت •

عند التوقف عن إثباتھا. ویتم إدراج ھذا المبلغ عند احتساب  ----للموجودات الجدیدة على أنھا تدفقات نقدیة نھائیة 
لى لمتوقع للتوقف عن االثبات إحاالت العجز في النقدیة من الموجودات المالیة القائمة التي تخصم من التاریخ ا

 تاریخ التقریر باستخدام معدل الفائدة الفعال األصلي للموجودات المالیة القائمة.
 

 الموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة
 

ضة فتجري الشركة تقییماً في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كانت الموجودات المالیة التي تقید بالتكلفة المطفأة منخ
القیمة االئتمانیة. وتعد الموجودات المالیة "منخفضة القیمة االئتمانیة" عندما یقع حدث أو أكثر ذو تأثیر ضار على 

 التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة للموجودات المالیة.
 

 مالحظتھا كما یلي:إن الدلیل على أن الموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة یشمل المعلومات التي یمكن 
 

 الصعوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ المقترض أو المصدر. •
 اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد. •
 إعادة ھیكلة القرض من قبل الشركة وفقاً لشروط ال تأخذھا الشركة في االعتبار. •
 تنظیم مالي أخرى.یصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة  •
 اختفاء السوق النشطة لألوراق المالیة بسبب الصعوبات المالیة. •

 
إن القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأنھ بسبب التدھور في وضع المقترض یتم اعتباره في العادة على أنھ منخفض 

ر وأنھ قدیة قد انخفضت بشكل كبیالقیمة االئتمانیة ما لم یكن ھناك دلیل على أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدیة تعا
ال یوجد ھناك أي مؤشرات أخرى لالنخفاض في القیمة. إضافة لذلك، فإن قروض األفراد التي تجاوزت تاریخ 

 یوماً أو أكثر تعد منخفضة القیمة. ۹۰استحقاقھا ألكثر من 
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي
الخسارة المتعلقة بالخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة یتم عرض مخصصات 

 تعرض في قائمة المركز المالي كخصم من القیمة الدفتریة اإلجمالي للموجودات.
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۱٥ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤

 
 االنخفاض في القیمة (یتبع) ھـ. 

 
 الشطب

  
عقود مرابحة، وذمم مدیني عقود إجارة، وذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة (سواء یتم شطب ذمم مدیني 

جزئیاً أو كلیاً) عندما ال یكون ھناك توقع واقعي باالسترداد. إال أن الموجودات المالیة التي یتم شطبھا قد ال تزال 
مبلغ المستحقة. وإذا كان المبلغ الذي سیتم تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات الشركة نحو استرداد ال

شطبھ أكبر من مخصص الخسارة المتراكمة، یتم معاملة الفرق أوالً كإضافة على المخصص والذي سیتم تطبیقھ بعد 
 ذلك على القیمة الدفتریة االجمالیة. أي استردادات الحقة تضاف إلى مخصص الخسائر االئتمانیة.

 
 تقییم الضمانات

 
مخاطرھا االئتمانیة على الموجودات المالیة، تس���عى الش���ركة الس���تخدام الض���مانات، متى ما أمكن ذلك.  للتقلیل من

تكون الض��مانات في أش��كال متعددة، مثل الض��مانات المالیة والعقارات. إن الس��یاس��ة المحاس��بیة الخاص��ة بالش��ركة 
تمثل  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي المتعلقة بالض������مانات التي یتم تحدیدھا من خالل ترتیبات اإلقراض بموجب 

. ال یتم تس�جیل الض�مانات في قائمة المركز ۳۹نفس الس�یاس�ة المحاس�بیة التي كانت بموجب معیار المحاس�بة الدولي 
المالي للش��ركة ما لم یتم اس��تعادة ملكیتھا. مع ذلك، تؤثر القیمة العادلة للض��مانات على احتس��اب الخس��ائر االئتمانیة 

 یتم تقییما بشكل عام، بالحد األدنى، في بدایتھا ثم یعاد تقییمھا بشكل دوري.  المتوقعة.
 

تس���تخدم الش���ركة قدر اإلمكان معلومات الس���وق النش���طة لتقییم الموجودات المالیة المحتفظ بھا كض���مانات. یتم تقییم 
 الشركة. الضمانات غیر المالیة، مثل العقارات، من قبل المثمنین المستقلین المعینین من قبل

 
 استعادة ملكیة الضمانات

 
إن الس��یاس��ة المحاس��بیة الخاص��ة بالش��ركة المتعلقة بالض��مانات التي تم اس��تعادة ملكیتھا وفقاً للمعیار الدولي للتقریر 

. إن سیاسة الشركة تكمن في تحدید حول ۳۹تبقى نفس السیاسات المحاسبیة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  ۹المالي 
كانت الموجودات التي تم اس�����تعادة ملكیتھا یمكن أن تكون أفض�����ل اس�����تخدام لعملیاتھا الداخلیة أو یجب بیعھا. ما إذا 

یجب تحویل الموجودات التي حددت على أنھا مفیدة للعملیات الداخلیة إلى فئة الموجودات المالئمة لھا بقیمتھا التي 
ضمونة األصلیة، أیھما أقل. یتم تحویل الموجودات التي تم تحدید تم استعادة ملكیتھا أو القیمة الدفتریة للموجودات الم

أن بیعھا ھو أفض�������ل خیار إلى الموجودات المتاحة للبیع بقیمھا العادلة (إذا كانت موجودات مالیة) والقیمة العادلة 
 ناقصاً تكلفة بیع الموجودات غیر المالیة في تاریخ استعادة الملكیة، تماشیاً مع سیاسة الشركة.

 
 إثبات اإلیرادات/المصروفات و. 

 
 اإلیرادات والمصروفات .۱

 
یتم إثبات اإلیرادات من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموص������وفة في الذمة وتكلفة اإلقراض في الربح أو 

عات أو مدفوالخس����ارة باس����تخدام طریقة الفائدة الفعلیة. إن "معدل الفائدة الفعلي" ھو المعدل الذي بالتحدید یخص����م 
 مقبوضات التدفقات النقدیة المقدرة من خالل العمر المتوقع لألداة المالیة بالتكلفة المطفأة لألداة المالیة.

 
عند احتساب معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالیة بخالف الموجودات منخفضة القیمة االئتمانیة، تقوم الشركة بتقدیر 

جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة، ولكن لیست خسائر ائتمانیة متوقعة. وبالنسبة  التدفقات النقدیة باألخذ باالعتبار
للموجودات المالیة منخفض����ة القیمة االئتمانیة، یتم احتس����اب معدل الفائدة الفعلي المعدل ائتمانیًا باس����تخدام التدفقات 

 .النقدیة المستقبلیة المقدرة بما في ذلك الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 

یتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي تكالیف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة التي تشكل جزًء ال 
یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. تتضمن تكالیف المعاملة التكالیف اإلضافیة التي تنسب مباشرة إلى اقتناء أو إصدار 

 الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة.
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۱٦ 

 
 لسیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)ا .٤

 
 قیاس التكلفة المطفأة والدخل ۲

 
إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة ھي المبلغ الذي من خاللھ یتم قیاس الموجودات المالیة 

م اإلطفاء المتراكم باستخدا أو المطلوبات المالیة عند اإلثبات األولي ناقًصا مدفوعات أصل المبلغ، زائدًا أو ناقًصا
طریقة الفائدة الفعلیة ألي فرق بین المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق، ویتم تعدیلھ، بالنسبة للموجودات المالیة، ألي 

 مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة.
 
 

ص تعدیلھا ألي مخصإن "القیمة الدفتریة االجمالیة للموجودات المالیة" ھي التكلفة المطفأة للموجودات المالیة قبل 
 خسائر ائتمانیة متوقعة.

 
عند احتساب الربح، یتم تطبیق معدل الفائدة الفعلي على القیمة الدفتریة االجمالیة للموجودات (عندما ال تكون 

 الموجودات منخفضة القیمة االئتمانیة) أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات.
 

ت منخفضة القیمة االئتمانیة بعد اإلثبات األولي لھا، یتم احتساب إیرادات ھذا، وبالنسبة للموجودات المالیة التي أصبح
الفائدة بتطبیق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للموجودات المالیة. إذا لم تعد الموجودات المالیة منخفضة 

 ي.القیمة االئتمانیة، عندئِذ فإن احتساب إیرادات الفائدة یعود على األساس اإلجمال
 
بالنسبة للموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة عند اإلثبات األولي لھا، یتم احتساب إیرادات الفائدة بتطبیق 
معدل الفائدة الفعلي المعدل ائتمانیًا على التكلفة المطفأة للموجودات. إن احتساب الربح ال یعود على األساس اإلجمالي، 

 تمانیة للموجودات.حتى لو تحسنت المخاطر االئ
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  ز. 
 

ستخدام بعض األحكام والتقدیرات واالفتراضات  إن إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي یتطلب ا
كما تتطلب من اإلدارة ممارس��ة أحكامھا المحاس��بیة الھامة التي تؤثر على المبالغ المس��جلة للموجودات والمطلوبات. 

في عملیة تطبیق الس��یاس��ات المحاس��بیة الخاص��ة بالش��ركة. یتم تقییم ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراض��ات بص��ورة 
مس����تمرة وتس����تند إلى الخبرة الس����ابقة وعوامل أخرى تش����تمل الحص����ول على المش����ورة المھنیة وتوقعات األحداث 

ا س����تكون معقولة في ظل الظروف. یتم إثبات أثر مراجعة التقدیرات المحاس����بیة في الفترة المس����تقبلیة التي یعتقد أنھ
التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات، إذا أثرت المراجعة على تلك الفترة فقط، أو في فترة المراجعة والفترات المس��تقبلیة 

المجاالت الجوھریة التي قامت اإلدارة فیھا إذا أثرت المراجعة على كال الفترتین الحالیة والمس������تقبلیة. وفیما یلي 
 باستخدام التقدیرات واالفتراضات أو مارست فیھا األحكام:

 
 االنخفاض في قیمة ذمم مدیني عقود مرابحة؛ -
 االنخفاض في قیمة ذمم مدیني عقود إجارة؛ و  -
 االنخفاض في قیمة ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة. -

 
 المرابحة، صافيذمم مدیني عقود  .٥

  

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۱۸

 (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 (مراجعة)
    

 ۲٦۳٬٥۲۲ ۱٥۳٬۰٥۰  إجمالي ذمم مدیني عقود بیع المرابحة
 )۲٬۷۷۳( )۱۱٬۱٥٥(  ناقصا: مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان

 ۲٦۰٬۷٤۹ ۱٤۱٬۸۹٥  ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي

 
  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 بآالف الریاالت السعودیة)(
 

۱۷ 

 ذمم مدیني عقود اإلجارة، صافي .٦

 

 
 

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۱۸

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 (مراجعة)
  

 ۳٬٦۰۹٬۱۲۰ ۳٬٦٥۹٬٤۲٥  إجمالي ذمم مدیني عقود إجارة
 )۸۱۸٬٥٤۱( )۸٦٤٬۱۳٦(  یخصم: العائد غیر المكتسب

  ۲٬۷۹٥٬۲۸۹ ۲٬۷۹۰٬٥۷۹ 
 )٤٦٬۱٥۸( )۷٦٬٥۲٦(  ناقصاً: مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان

 ۲٬۷٤٤٬٤۲۱ ۲٬۷۱۸٬۷٦۳  صافيعقود إجارة مستحقة، 
    

 فیما یلي تفاصیل استحقاق ذمم مدیني عقود اإلجارة: ٦٫۱
  م (غیر مراجعة)۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 

 بحد أقصى 
 سنة

أكثر من سنة 
إلى خمس 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 اإلجمالي سنوات

 

     
 ۳٬٦٥۹٬٤۲٥ ۸۰۱٬۳۸۸ ۱٬۹۳٤٬۳۷۷   ۹۲۳٬٦٦۰  عقود إجارة مستحقة

  )۸٦٤٬۱۳٦( )۲۰۳٬٦۲٤(  )٤٤۲٬۳۳۸(  )۲۱۸٬۱۷٤( غیر مكتسبعائد 
۷۰٥٬٤۸٦ ۱٬٤۹۲٬۰۳۹ ٥۹۷٬۷٦٤ ۲٬۷۹٥٬۲۸۹ 

 )۷٦٬٥۲٦(    مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان
 ۲٬۷۱۸٬۷٦۳    عقود إجارة مستحقة، صافي

 
  م (مراجعة)۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

 بحد أقصى 
 سنة

من سنة إلى 
 خمس سنوات
 خمس سنوات

أكثر من 
 اإلجمالي خمس سنوات

 

     
 ۳٬٦۰۹٬۱۲۰ ۷٤۳٬۲٦۹ ۱٬۹۱۸٬٥۲۸ ۹٤۷٬۳۲۳ عقود إجارة مستحقة

  )۸۱۸٬٥٤۱(  )۱۹۲٬۸۸۰( )٤۱۸٬۹۹۹( )۲۰٦٬٦٦۲( عائد غیر مكتسب
۷٤۰٬٦٦۱  ۱٬٤۹۹٬٥۲۹   ٥٥۰٬۳۸۹  ۲٬۷۹۰٬٥۷۹ 

 )٤٦٬۱٥۸(    مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان
 ۲٬۷٤٤٬٤۲۱    مستحقة، صافيعقود إجارة 

 
  ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي .۷

 

 سبتمبر  ۳۰ 
 م۲۰۱۸

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 (مراجعة)
  

 ۱۸۷٬۲۳۲ ۱۳۱٬٤٥۰  إجمالي ذمم مدیني عقود بیع اإلجارة الموصوفة في الذمة
 )٦۹٬۲٦۹( )٥۰٬۱۲۷(  یخصم: العائد غیر المكتسب

  ۸۱٬۳۲۳ ۱۱۷٬۹٦۳ 
 )۱٬۲٦۷( )۳۲۳(  ناقصاً: مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان

 ۱۱٦٬٦۹٦ ۸۱٬۰۰۰  ذمم مدیني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي
 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 بآالف الریاالت السعودیة)(
 

۱۸ 

 ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي (یتبع) .۷
 

 في الذمة:فیما یلي تفاصیل استحقاق ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة  ۷٫۱
 

  م (غیر مراجعة)۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰ 
 بحد أقصى 

 سنة
أكثر من سنة إلى 

 خمس سنوات
أكثر من 

 اإلجمالي خمس سنوات

 

     
 ۱۳۱٬٤٥۰ ۷٦٬۱۲۳ ٤۲٬۹۱۲  ۱۲٬٤۱٥ ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة

  )٥۰٬۱۲۷( )۲٦٬۲۱۷( )۱۸٬۳۳۰( )٥٬٥۸۰( عائد غیر مكتسب
٦٬۸۳٥ ۲٤٬٥۸۲ ٤۹٬۹۰٦ ۸۱٬۳۲۳ 

  )۳۲۳(     مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان
   ۸۱٬۰۰۰ 

 
  م (مراجعة)۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

 أقل من سنة
أكثر من سنة إلى 

 خمس سنوات
أكثر من 

 اإلجمالي خمس سنوات

 

     
 ۱۸۷٬۲۳۲ ۱۰۳٬۸۰۹ ٦٤٬٥۲۸ ۱۸٬۸۹٥ ذمم مدیني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة

  )٦۹٬۲٦۹( )۳٦٬۲۲۹( )۲٥٬۳۳۰( )۷٬۷۱۰( عائد غیر مكتسب
۱۱٬۱۸٥ ۳۹٬۱۹۸ ٦۷٬٥۸۰ ۱۱۷٬۹٦۳ 

  )۱٬۲٦۷(    مخصص االنخفاض في قیمة خسائر االئتمان
   ۱۱٦٬٦۹٦ 

  
  االستثمارات في مشروعات مشتركة .۸

 
مع ترتیبات مشتركة مختلفة. تم ھیكلة المشروعات  ٪۹۰إلى  ٪٤۰للشركة سیطرة مشتركة وحصة ملكیة تتراوح بین 

المشتركة كمنشأة منفصلة ولدى الشركة حصة ملكیة متبقیة في صافي موجوداتھا والتي یتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق 
ارة تركة حیث أنھا تتقاسم السیطرة والتمثیل المتساوي لمجلس اإلدالملكیة. ال تقوم الشركة بتوحید نتائج المشروعات المش

 مع الشركاء األعضاء في المشروعات المشتركة. 
 

م وذلك لاللتزام بنظام التمویل ۲۰۱٤نوفمبر  ۷لم تقم الشركة باستثمارات جدیدة زیادة عن االلتزامات األصلیة بعد 
الشركة حتى تاریخ االستحقاق كما سیتم قید المصروفات المتعلقة العقاري. سیتم االحتفاظ بالمحفظة الحالیة باسم 

 ).۲۰بالتزامات االستثمارات للعملیات المستمرة في سجالت الشركة (المفصح عنھا في إیضاح 
 

قامت الشركة بالمحاسبة عن المشروعات المشتركة، بناًءا على آخر حسابات إدارة متاحة للمشروعات المشتركة. یتم 
ائم المالیة للمشروعات المشتركة لنفس الفترة حیث أن الشركة تستخدم سیاسة محاسبیة مماثلة، فیما عدا إعداد القو

 االعتراف باإلیرادات. 
 
وفقاً للترتیبات التي بموجبھا تم تأسیس المشروعات المشتركة، وافقت الشركة والشركاء األعضاء في المشروعات 

 لكیتھا لمقابلة أي خسائر، إذا لزم األمر.المشتركة على القیام بمساھمة إضافیة لم
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (بآالف الریاالت السعودیة)
 

۱۹ 
 

 االستثمارات في مشروعات مشتركة (یتبع) .۸
  

 كانت حركة االستثمارات في المشروعات المشتركة على النحو التالي:
 

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
  نسبة الملكیة الموقع م (غیر مراجعة)۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰

الرصید 
  اإلضافات  االفتتاحي

الحصة في 
  توزیعات  صافي الربح 

الرصید 
              الختامي

 ۲٬٥۸۰  )۸٬٦۳۸(  --  --  ۱۱٬۲۱۸  %٥۰ الخبر –العلیا  العلیا –أ) دار وإعمار 
 ۷٬٤۷۱  )۱٬۸۰۹(  --  --  ۹٬۲۸۰  %۹۰ الخبر –الرحبھ  رحبھ –ب) دار وإعمار 

 ٤٬۸۸۳  )٥٬۳۸٤(  --  ۱٬۲۳٥  ۹٬۰۳۲  %٤۰ الریاض –الملقا  ۳ ) عبدالعزیز القاسم، الملقاج
    ۲۹٬٥۳۰  ۱٬۲۳٥    --    )۱٥٬۸۳۱(  ۱٤٬۹۳٤ 

 
 

 للسنة المنتھیة في 
 نسبة الملكیة الموقع م (مراجعة)۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

الرصید  
  اإلضافات  االفتتاحي

الحصة في 
  توزیعات   صافي الربح

الرصید 
 الختامي

     
             

  ۱۱٬۲۱۸  )۳۸٬۱۸۸(   ٤٬٦۰۹   ٥٬۰۷۲   ۳۹٬۷۲٥   %٥۰ الخبر –العلیا  العلیا –أ) دار وإعمار 
  ۹٬۲۸۰  )۸٬۸٥۸(   ٦٥۰  --   ۱۷٬٤۸۸   %۹۰ الخبر –الرحبھ  رحبھ –ب) دار وإعمار 

  ۹٬۰۳۲  )۲۲٬۳۰۳(   ۳٬۱۳٥   ۷۱۸   ۲۷٬٤۸۲   %٤۰ الریاض –الملقا  ۳) عبدالعزیز القاسم، الملقا ج
  --   ) ٥٥٬۰۳٥(  --   ٤٦٬٤٤۰   ۸٬٥۹٥   %٥۰ الخبر –المروج  ) ثراء لالستثمار العقاريد

 --  )۱٤٬٦٤۲(   ٥۱۷  --   ۱٤٬۱۲٥   %٦۰ الریاض -حي الیاسمین  ) المشروعات األولىھـ
    --  )٥٬٤۰۹(  --  --   ٥٬٤۰۹   %٦۰ الخبر –النورس  ۳ –) كیان السعودیة و

   ۱۱۲٬۸۲٥   ٤۲٬۲۳۰   ۸٬۹۱۱   )۱٤٤٬٤۳٥(  ۲۹٬٥۳۰   
 

 
 
 
 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 

۲۰ 
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى .۹

  

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۱۸

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 (مراجعة)
  

 ۷٬۸۲۰  ۱۰٬۸۱۷  دفعات مقدمة مستلمة من عمالء عقود بیع المرابحة واإلجارة
  ۷٬۹۳۲  ۷٬۷۹۲  مصروفات مستحقة

  ۲۸٬۰۷۳  ۲۱٬۳٦۳  )۱-۹تمویل مقدم لعمالء (إیضاح 
 ۱۳٬۷۰٥  ۱۲٬٥٥٦  رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفین

 ۱۰٬۷۸۲  ۳۸٬۹۷۱  أخرى 
    

  ۹۱٬٤۹۹ ٦۸٬۳۱۲ 

أخیر ترتیب التمویل، ولكن ال یتم صرف المبلغ بسبب الت ینشأ التمویل المقدم للعمالء عندما یتم االتفاق مع العمیل على    ۹-۱
 العادي في نقل الممتلكات.

 
 الزكاة وضریبة الدخل .۱۰

 
دیسمبر  ۳۱قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة والضریبیة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") للسنوات المنتھیة في 

مذكور أدناه، لم یكن ھناك أي تغییر في الربوط المصدرة بواسطة م. وبصرف النظر عما ھو ۲۰۱۷م حتى ۲۰۰۷
 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الھیئة كما ھو مبین في القوائم المالیة السنویة المراجعة للشركة للسنة المنتھیة في 

 
م، استلمت الشركة خطابًا من الھیئة فرضت بموجبھ زكاة ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

م. وللوصول إلى ھذا الرقم، ۲۰۱٦م إلى ۲۰۱۳ملیون لایر سعودي للسنوات من  ۱٥۱٫۲وضریبة دخل إضافیة قدرھا 
لتمویلي من وعاء الزكاة وكذلك االستثمارات رفضت الھیئة مرة أخرى خصم صافي االستثمارات في عقود التأجیر ا

 في المشروعات المشتركة. إن الشركة بصدد االعتراض على ھذا الربط من خالل مستشاریھا المھنیین.   
 

ترى الشركة بأنھ من غیر المحتمل أن یتم تأیید الموقف الحالي للھیئة بسبب أن مسألة خصم صافي االستثمار في عقود 
لھ آثار واسعة على أعمال التأجیر وأعمال الرھن التجاري وأي أعمال أخرى ذات صلة بالتمویل حیث  التأجیر التمویلي

أن الموجودات الرئیسیة تمثل الذمم المدینة. ونظراً لعدم التأكد، فإن الشركة غیر قادرة على تحدید نتائج تلك المطالبات 
االعتراض على الربوط أو الربوط المحتملة عن تلك  بكل دقة، ولم تجنب مخصص ألي التزامات إضافیة قد تنشأ عن

 السنوات في تاریخ ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.
 

 القروض .۱۱
 

یمثل ھذا البند أموال مقترضة من بنوك تجاریة محلیة. تحمل ھذه التسھیالت تكالیف اقتراض وفقاً لألسعار التجاریة 
سنوات. إن ھذه التسھیالت مضمونة من خالل التنازل عن المتحصل  ٥متبقیة حتى السائدة وبتواریخ استحقاق المتغیرة 

من األقساط المستحقة القبض. وبموجب شروط وأحكام ھذه االتفاقیات التمویلیة، یتعین على الشركة االلتزام ببعض 
كانت الشركة ملتزمة بجمیع م، ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰التعھدات المالیة وغیر المالیة. خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 التعھدات ذات الصلة.
 
 

  القروض:

 سبتمبر ۳۰  
 م۲۰۱۸

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 (مراجعة)
 ۸٦۱٬۳۷٥    ۸۰۱٬٦۳٥  متداولة -
 ۱٬۲۱۰٬۸۰۰    ۱٬۰۸۲٬۰٤۹  غیر متداولة -

  ──────── ──────── 
  ۱٬۸۸۳٬٦۸٤ ۲٬۰۷۲٬۱۷٥ 
  ════════ ════════ 
    



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 

۲۱ 
 

 توزیعات األرباح .۱۲
 

م، قام المساھمون باعتماد وإعالن ودفع توزیعات أرباح بقیمة ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 ملیون لایر سعودي). ٦۷٫٥م: ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي (التسعة أشھر المنتھیة في  ٦۷٫۷

 
 رأس المال .۱۳

  
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۰٦م، یبلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰كما في 
ملیون سھم) بقیمة  ۹۰٫۳م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون سھم ( ۹۰٫٦ملیون لایر سعودي) مقسم إلى  ۹۰۳م: ۲۰۱۷

 لایر سعودي للسھم.  ۱۰أسمیة قدرھا 
 

م، وفقاً لموافقة المساھمین باالجتماع السنوي العام الذي عقد ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰في  خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة
 سھم بالقیمة االسمیة لموظفیھا كمكافأة أداء.  ۳۰۰٬۰۰۰م، أصدرت الشركة ۲۰۱۸مایو  ۷في 

 
 ربحیة السھم .۱٤

 
ل لعدد األسھم القائمة خالتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة بقسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح 

 الفترة.
 

 
 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
 سبتمبر ۳۰في 

لفترة التسعة أشھر المنتھیة  
 سبتمبر ۳۰في 

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة) 

 ۷۸٬٤۷۷ ۷۱٬٦۷۸  ۲٦٬۰۳٥ ۲۳٬٦۱۰ ربح الفترة 
 ───── ─────  ───── ───── 

 ۹۰٫۱۱٥ ٤٦۱٬۹۰  ۹۰٫۱۱٥ ٤٦۱٬۹۰ المرجح لعدد االسھم العادیة (باآلالف)المتوسط 
 ───── ─────  ───── ───── 
 ۰٫۸۷ ۰٫۷۹  ۰٫۲۹ ۰٫۲٦ الربح األساسي والمخفض للسھم (بالریال السعودي)

 ───── ─────  ───── ───── 
 

 المصروفات العمومیة واإلداریة .۱٥

 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 

 سبتمبر ۳۰في 
لفترة التسعة أشھر المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰في 
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة) 

 ۳٥٬۱٤۸ ۳٦٬۷۰۹  ۱۱٬۲۸۰ ۱۲٬۲۷۳ رواتب وتكالیف متعلقة بالموظفین
 ۲٬٥۱٥ ۱٬۸۲۰  ۹۸۹ ۸۳۷ مصروفات تقنیة معلومات

 ۲٬٦٥۸  ۲٬۲۳۱    ۱٬۱٤٦ ۷۹٥ أتعاب مھنیة
 ۲٬۰۷۸ ۲٬۲۱٤  ۷۲۸ ۷۲٦ إیجار

 ۱٬٥۰٦ ۱٬٦٦۷  ٥۳٦ ٥٦۷ استھالك
 ۲٬۰۳٦ ۲٬٥۰۷  ٤۱۰ ۹۹۱ أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة 

 ٥۷۲ ۷۷۰  ۲٤۰ ۲٦۷ مصروفات سفر
 ۷۱۲ ٦۸۰  ۲۸٥ ۲۹۰ اتصاالت

 ۳٥۹ ٤۸٦  ۱٦۹ ۱٦۷ مصروفات صیانة
 ۱٬۹۳۹ ۲٬۷۳۰  ٦۱٥ ۱٬۰۳٦ أخرى

      
 ────── ──────  ────── ────── 
 ۱۷٬۹٤۹ ۱٦٬۳۹۸  ٥۱٬۸۱٤ ٤۹٬٥۲۳ 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 

۲۲ 
 

 مصروفات البیع والتسویق .۱٦

 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر ۳۰
لفترة التسعة أشھر المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰في 
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة) 

 ۲٬۲۹۱ ۲٬٤۲٥  ٥٦۹ ۷٦٦ مصروفات تسویق
 ۲٬٤۷٦ ۱٬۷۲۹  ۷۳٦ ٤۸۰ تكلفة االستعانة بمصادر خارجیة

 ۲٬۳۳٤ ۱٬٥٤۲  ٦۱۱ ۸٥٥ تأمین
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 ۲٬۱۰۱ ۱٬۹۱٥٬٦  ٦۹٦ ۷٬۱۰۱ 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا .۱۷

 
ذات العالقة بالشركة من المساھمین وشركاتھم الشقیقة وبعض موظفي اإلدارة العلیا. تتعامل الشركة  تتكون األطراف

 خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھا مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق علیھا بین الطرفین.
 

ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة،  باإلضافة للمعامالت مع الطرف ذو العالقة واألرصدة التي تم اإلفصاح عنھا في
 فإن أھم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنھا ھي كما یلي:

 مبلغ المعامالت      

  
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰في 
لفترة التسعة أشھر المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰في 

 طبیعة المعامالت
اسم الطرف ذو العالقة 

 العالقةوطبیعة 

 م۲۰۱۸ 
(غیر 

 مراجعة)

م ۲۰۱۷
 (مراجعة)

 
 م۲۰۱۸

 (غیر مراجعة)

م ۲۰۱۷
 (مراجعة)

        
البنك السعودي لالستثمار  تكالیف اقتراض

 (مساھم)
 

٥٬٥٥٦ ۷٬۰۹۹  ۱۹٬۲۷۰ ۲۳٬۲٥۰ 
شركة أوریكس السعودیة  مصروفات إیجار

للتأجیر التمویلي (شركة 
 شقیقة)

 

۳۹۸ ۳۹۸  ۱٬۲۰٦ ۱٬۱۹٤ 
شركة أوریكس السعودیة  مصروفات أمن وأخرى

للتأجیر التمویلي (شركة 
 شقیقة)

 

۳٥ ۳٤  ۱۲۰ ۱۱۷ 
  موظفي اإلدارة العلیا* رواتب ومزایا 

۱٬۹٤۲ ۲٬۲٤۸  ٦٬۷۳۲ ٥٬۰۰۱ 
أتعاب حضور اجتماعات 

مجلس اإلدارة ومصروفات 
 أخرى

 

  أعضاء مجلس اإلدارة

۹۹۱ ٤۱۰  ۲٬٥۰۷ ۲٬۰۳٦ 
أرباح تكالیف مقایضات 
 معدالت أرباح مستلمة 

البنك السعودي لالستثمار 
 (مساھم)

 

-- )٦(  
 

۲ 
 

)۱۰( 
مدفوعات نیابة عن 

 المساھمین
  مساھمین

۱,۰٦۱ --  ۱٬۰٦۱ --  
 

 *تمثل اإلدارة العلیا الرئیس التنفیذي والتابعین لھ مباشرةً.
  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 

۲۳ 
 

 وأرصدتھا (یتبع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .۱۷
 

 األرصدة  

 طبیعة األرصدة 
 أسماء األطراف ذات العالقة

 وطبیعة العالقة 

سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۱۸

 (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 (مراجعة)
    

 ۲٥٬٤۰۸ ۱۰٬۱٥٥ البنك السعودي لالستثمار (مساھم) نقد وما في حكمھ 

              ۱٬٥۰۷ ۱٬٥۰۷ االستثمار كابیتال  مستحق من أطراف ذات عالقة 
العلیا (مشروع  –دار وإعمار  

 مشترك)
٦٬۰۰۹ ۷٬۰۳۳ 

 ٥۹٦٬۱۱۷ ٤٤۷٬٤٥۸ البنك السعودي لالستثمار (مساھم) قروض     

 ۳٬۲٤۱ ۳٬۸۹۲ اإلدارة العلیا التمویل والسلف

 ۱۲٬۸۸۷ -- االستثمار كابیتال استثمار متاح للبیع 

استثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر 

صندوق برج السرایا للتطویر العقاري 
 (شركة شقیقة)

۱۱٬۲۰۷ -- 

شركة أمالك العالمیة للتطویر العقاري  ذمم مدینة أخرى 
 (شركة شقیقة)

۱ ۱   

شركة أوریكس السعودیة للتأجیر  إیجار مدفوع مقدًما 
 التمویلي (شركة شقیقة)

۷۹٦ ۳۹۸   

أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 
 ومصروفات أخرى مستحقة

   ۲٬۷۷٦ ٥٬۰۸۲ أعضاء مجلس اإلدارة

 -- ۱٬۰٦۱ مساھمون مدینو مصروفات 

ملیون لایر  ٥۰القیمة العادلة لمقایضات معدالت األرباح المنفذة من قبل البنك السعودي لالستثمار (مساھم) تبلغ * 
 .۲۰۲۰ملیون لایر سعودي) لمدة خمس سنوات تاریخ استحقاقھا ھو ینایر  ٥۰م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱سعودي (

  



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 

۲٤ 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  .۱۸
 

إن القیمة العادلة ھي السعر المستلم من بیع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بین المشاركین في 
لقیمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام في إحدى السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس ا

 الحاالت التالیة:
 

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

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

 
 تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة والمشتقات.

 
تتكون الموجودات المالیة من األرصدة لدى البنك، واالستثمارات المتاحة للبیع، واالستثمارات بالقیمة العادلة من 

والمشتقات ومقایضات أسعار العموالت المتعلقة بھا، وعقود المرابحة، واإلجارة، خالل الدخل الشامل اآلخر، 
واإلجارة الموصوفة في الذمة، والمبالغ المستحقة من المشروعات المشتركة. بینما تتكون المطلوبات المالیة من 

 القروض البنكیة والذمم الدائنة والمشتقات المتعلقة بمقایضات أسعار العموالت.
 

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

 التالیة:
 

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

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

 

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

 

التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي تختلف قیمتھا العادلة یعرض الجدول 
عن قیمتھا الدفتریة أو التي تم تسجیل الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة، بما في ذلك مستویاتھا في 

 التسلسل الھرمي للقیمة العادلة.
 القیمة العادلة 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  القیمة الدفتریة م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰
  

      الموجودات المالیة:
 ۱۳۱٬۷۱٤ ۱۳۱٬۷۱٤ - --   ۱٥۳٬۰٥۰ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
 صندوق -الشامل اآلخر 

۱۱٬۲۰۷ -- ۱۱٬۲۰۷ -- ۱۱٬۲۰۷ 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  استثمار
 حقوق الملكیة -اآلخر 

۸۹۳ -- -- ۸۹۳ ۸۹۳ 

 ۱٬٥۸۲ -- ۱٬٥۸۲ -- ۱٬٥۸۲ القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
 

 القیمة العادلة  
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  القیمة الدفتریة م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

      الموجودات المالیة:
 ۲۲٤٬٦۱۱ ۲۲٤٬٦۱۱ -- -- ۲٦۳٬٥۲۲ مدیني عقود مرابحة، صافي ذمم

 ۱۲٬۸۸۷ -- ۱۲٬۸۸۷ -- ۱۲٬۸۸۷ صنادیق -استثمارات متاحة للبیع 
 ۱٬۰٤٦ -- ۱٬۰٤٦ -- ۱٬۰٤٦ القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

      المطلوبات المالیة:
 ٦٦٦ -- ٦٦٦ -- ٦٦٦ القیمة العادلة السلبیة للمشتقات



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 

۲٥ 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة (یتبع) .۱۸
 
إن تقییم مدیني ذمم عقود المرابحة یتم تقدیره باستخدام التدفقات النقدیة التعاقدیة المخصومة بآخر عائد متغیر، والذي 
یمثل معدل الربح المتعاقد علیھ للمعامالت األخیرة. تشتمل المدخالت في تقنیات التدفقات النقدیة المخصومة على 

 (سایبور) والتدفقات النقدیة التعاقدیة وھوامش النشأة األولیة. سعر الصرف السائد بین البنوك في السعودیة 
 

إن القیمة العادلة لذمم مدیني عقود اإلجارة واإلجارة الموصوفة في الذمة والقروض تقارب قیمتھا الدفتریة نظراً ألن 
 محفظة التمویل الكاملة والقروض ھي بأسعار معومة.

 
 خالل الفترة. ۳لم تكن ھناك تحویالت من وإلى المستوى 

 
 كفایة رأس المال .۱۹

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

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

  مخاطرھا النسبیة. 
 

 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ 
 (غیر مراجعة) 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
 (مراجعة)

 
 إجمالي رأس المال

 نسبة ٪ 

الشریحة األولى 
 لرأس المال

  نسبة ٪ 

إجمالي رأس 
 المال

 نسبة ٪ 

نسبة الشریحة 
األولى لرأس 

 المال
      

 ٤۳٫۹۷ ٤٤٫۰۲  ٤٦٫۲۳ ٤٦٫۲٥ نسبة كفایة رأس المال
 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۲۰
 

لدى الشركة تسھیالت معتمدة وغیر مستخدمة بشأن عروض مقدمة وقید الدراسة من قبل العمالء ودراسات نافیة 
 ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٥۳٫٥للجھالة قید التنفیذ بتاریخ إعداد القوائم المالیة التي یمكن أن تتحول إلى تمویل قدره 

 ملیون لایر سعودي).  ۲۸۷م: ۲۰۱۷دیسمبر 
 

ملیون لایر سعودي) تم تقدیمھ  ۸۲٫۹م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۸۲٫۹ضمان قائم بمبلغ  لدى الشركة
 لصالح الھیئة للطعن من قبل الشركة.

 
 ٥٫۲م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳٫۱إن الشركة ملتزمة باالستثمار في مشروعات مشتركة بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي).
 

  المخاطر المالیةإدارة  .۲۱
 

یكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن المنھجیة الكاملة إلدارة المخاطر واعتماد استراتیجیات وسیاسات إدارة المخاطر.           
 قام المجلس بتعیین مجلس لجنة إدارة المخاطر یتولى مسؤولیة مراقبة عملیة المخاطر الكاملة داخل الشركة.

 
لدى لجنة إدارة المخاطر المسؤولیة الكاملة عن وضع استراتیجیة المخاطر وتنفیذ المبادئ وأطر العمل والسیاسات           

 والضوابط.
 

إن لجنة إدارة المخاطر مسؤولة عن إدارة قرارات المخاطر ومراقبة مستویات المخاطر ورفع التقاریر األسبوعیة           
 اطر.لمجلس لجنة إدارة المخ



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 

۲٦ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) .۲۱
 

تقوم الشركة بإدارة تعرضھا لمخاطر االئتمان والتي ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى 
تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. تنشأ التعرضات االئتمانیة بشكل أساسي عن عملیات اإلقراض التي تنتج عنھا ذمم 

 المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة. مدیني عقود
 

 تقوم الشركة بتقییم مدى احتمالیة تعثر األطراف األخرى في السداد باستخدام أدوات تصنیف داخلیة. 
 

تسعى الشركة للسیطرة على مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراقبتھا للتعرض لالئتمان، ووضع حدود للمعامالت 
رى المحددة، والتقییم المستمر للمالءة االئتمانیة لھذه األطراف. لقد تم تصمیم سیاسات إدارة مع األطراف األخ

المخاطر الخاصة بالشركة من أجل تحدید ووضع قیود مناسبة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالقیود. ویتم 
 مراقبة التعرضات الفعلیة للقیود بانتظام. 

 
ان عند اشتراك عدد من العمالء في أنشطة تجاریة مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع تنشأ تركیزات مخاطر االئتم

مات االقتصادیة مما یؤدي إلى تأثر مقدرة ھؤالء العمالء على الوفاء بالتزاماتھم  الجغرافي، أو لمن یكون لدیھم نفس الّسِ
ئتمان ف األخرى. تشیر تركیزات مخاطر االالتعاقدیة بشكل متشابھ بفعل التغیرات االقتصادیة أو السیاسیة أو الظرو

 إلى الحساسیة النسبیة ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال أو موقع جغرافي معین.
 

تسعى الشركة إلدارة مخاطر االئتمان من خالل تنویع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد 
 في أماكن أو أنشطة معینة.أو مجموعة من العمالء 

 
تقوم اإلدارة بمراقبة القیمة السوقیة للضمانات التي تحصل علیھا وذلك خالل مراجعتھا لمدى كفایة مخصص خسائر 
االنخفاض في القیمة. تقوم الشركة بمراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دوریة، وذلك لعكس التغیرات 

  سات الناشئة.في منتجات السوق وأفضل الممار
 

 تحلیل جودة االئتمان .۱
 

 الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة –المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة  أ.     
 
تتماشى الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة المستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة مع تلك 

 م.۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  المستخدمة عند
 

 مخصص الخسارة ب)   
 
 یعرض الجدول التالي مطابقات من الرصید االفتتاحي إلى الرصید الختامي لمخصص الخسارة على المستوى الكلي.

 

الخسائر 
االئتمانیة 
المتوقعة 

على مدى 
 شھًرا ۱۲

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 مدى العمر 

(غیر منخفضة 
القیمة 

 االئتمانیة)

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
 مدى العمر
(منخفضة 

القیمة 
 اإلجمالي االئتمانیة)

 ۸۸٬۰۰٤ ۷۱٬۰۲۷ ۷٬٥٥٦ ۹٬٤۲۱ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
 -- ۲۰۰ ٦٥۰ )۸٥۰( شھًرا ۱۲المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

المحول من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (غیر 
 -- ۷۹۱ )۹٦۷( ۱۷٦ منخفضة القیمة االئتمانیة)

الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر(منخفضة القیمة 
 -- )۱۲٬٤۰۲( ۱۲٬٤۰۲ -- االئتمانیة)

 -- ٦٬۰۱٥ )٥٬۸۳٦( (۱۷۹) صافي المحمل للفترة
 ۸۸٬۰۰٤ ٦٥٬٦۳۱ ۱۳٬۸۰٥ ۸٬٥٦۸ م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰الرصید في 



 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة)
 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 (بآالف الریاالت السعودیة)

 

۲۷ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) .۲۱
 

 الضمانات ج)    
 

تحتفظ الشركة خالل السیاق االعتیادي ألنشطة اإلقراض الخاصة بھا بضمانات وذلك كتأمین لتقلیل مخاطر االئتمان 
واإلجارة الموصوفة في الذمة. تتضمن ھذه الضمانات على األغلب ضمانات في ذمم مدیني عقود المرابحة، واإلجارة، 

مالیة وعقارات. یتم إدارة ھذه الضمانات مقابل التعرضات المالئمة بصافي قیمتھا القابلة للتحقق. بالنسبة للموجودات 
مانات ت كمیة عن الضالمالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة في فترة التقریر، من الضروري االحتفاظ بمعلوما

 المحتفظ بھا كتأمین إلى المدى الذي تقلل فیھ ھذه الضمانات من مخاطر االئتمان.
 

 المعلومات القطاعیة .  ۲۲
 

تھدف الشركة إلى تقدیم تمویل لعقود التأجیر العقاري داخل المملكة العربیة السعودیة. إن جمیع الموجودات 
 قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل تعود إلى قطاع التمویل العقاري.والمطلوبات والعملیات الظاھرة في 

 
 ألغراض إداریة، تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:

 
 قطاع األفراد

 یمثل ھذا القطاع المنتجات التمویلیة المقدمة لذوي الثروات العالیة واألفراد والمنشآت الصغیرة ومتوسطة الحجم.
 

 قطاع الشركات
یمثل ھذا القطاع المنتجات التمویلیة المقدمة للشركات الكبرى والمؤسسات المالیة. تدار االستثمارات في المشروعات 

 المشتركة من قبل ھذا قطاع الشركات.
 

 اإلدارة العامة
 ت األعمال.اإلدارة العامة ھي المسئولة عن إدارة فائض السیولة بالشركة وتقدیم خدمات مساندة إلى إدارا

 
دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰یعرض الجدول التالي تحلیالً إلجمالي موجودات ومطلوبات الشركة كما في 

م ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰م وإجمالي ربح ومصروفات العملیات وصافي ربح فترتي التسعة اشھر المنتھیتین في ۲۰۱۷
 م كما یلي:۲۰۱۷و

 اإلجمالي العامةاإلدارة  قطاع الشركات قطاع األفراد 
     م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰

 ۱۹٤٬٤۳۸ -- ۸٥٬۱۰۲ ۱۰۹٬۳۳٦ اإلیرادات 
 ۱۲۲٬۷٦۰ -- ۸۳٬۸۹٥ ۳۸٬۸٦٥ المصروفات

 ۷۱٬٦۷۸ -- ۱٬۲۰۷ ۷۰٬٤۷۱ الربح/(الخسارة) 
 ۳٬۱۲٥٬۸۰۷ ٥۱٬۷۸۷ ۲٬۱۲٤٬۹۳٥ ۹٤۹٬۰۸٥ إجمالي الموجودات
 ۱٬۹۹۰٬۰۹۹ ۷٤٬۲۳٥ ۱٬۳٤۳٬۹۲۳ ٥۷۱٬۹٤۱ إجمالي المطلوبات

     
     م ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰

 ۲۰٤٬٥۷٤ -- ۹٤٬۹۱۹ ۱۰۹٬٦٥٥ اإلیرادات
 ۱۲٦٬۰۹۷ -- ۷۸٬٤۰۷ ٤۷٬٦۹۰ المصروفات

 ۷۸٬٤۷۷ -- ۱٦٬٥۱۲ ٦۱٬۹٦٥ الربح/(الخسارة)
     

     م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 ۳٬۳۲۷٬۰۸۰ ٥۹٬٥۷۹ ۲٬۲۷۰٬۳۱۹ ۹۹۷٬۱۸۲ إجمالي الموجودات
 ۲٬۱٥۷٬۷۸٤ ٤۹٬۷۱٦ ۱٬٤۷۹٬۹۸۲ ٦۲۸٬۰۸٦ إجمالي المطلوبات

 اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة .۲۳
 م).۲۰۱۸أكتوبر ۲٤ ھـ (الموافق ۱٤٤۰سفر  ۱٥تم اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
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	للشركة سيطرة مشتركة وحصة ملكية تتراوح بين 40٪ إلى 90٪ مع ترتيبات مشتركة مختلفة. تم هيكلة المشروعات المشتركة كمنشأة منفصلة ولدى الشركة حصة ملكية متبقية في صافي موجوداتها والتي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية. لا تقوم الشركة بتوحيد نتائج المشروعات...
	لم تقم الشركة باستثمارات جديدة زيادة عن الالتزامات الأصلية بعد 7 نوفمبر 2014م وذلك للالتزام بنظام التمويل العقاري. سيتم الاحتفاظ بالمحفظة الحالية باسم الشركة حتى تاريخ الاستحقاق كما سيتم قيد المصروفات المتعلقة بالتزامات الاستثمارات للعمليات المستمرة ف...
	قامت الشركة بالمحاسبة عن المشروعات المشتركة، بناءًا على آخر حسابات إدارة متاحة للمشروعات المشتركة. يتم إعداد القوائم المالية للمشروعات المشتركة لنفس الفترة حيث أن الشركة تستخدم سياسة محاسبية مماثلة، فيما عدا الاعتراف بالإيرادات.
	وفقاً للترتيبات التي بموجبها تم تأسيس المشروعات المشتركة، وافقت الشركة والشركاء الأعضاء في المشروعات المشتركة على القيام بمساهمة إضافية لملكيتها لمقابلة أي خسائر، إذا لزم الأمر.





