
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركة العقارية السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(القوائم المالية األولية 
 في المنتهيةشهر أالستة  لفترة

 5302يونيو  03
 المحدودمراجعي الحسابات ير فحص روتق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  الشركة العقارية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية )غير مراجعة(

 م5302يونيو  03 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 

 
 الصفحة 

 0 المحدودمراجعي الحسابات تقرير فحص 

 5  األوليةالمالي  زالمركقائمة 

 0 قائمة الدخل األولية 

 4 قائمة التدفقات النقدية األولية 

 2 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية 

9-6 ل القوائم المالية األولية إيضاحات حو  

 
 











 الشركة العقارية السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 األولية )غير مراجعة(المالية ايضاحات حول القوائم 
 5302يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

- 2 - 

 

 :الشركة وأنشطتها الرئيسية  .2
( 21الشركة العقاريـة السععودية )الشعركة( هعي شعركة مسعاهمة سععودية تمسسعت بموجعب المرسعوم الملكعي رقعم )م 

م، ومسعجلة فعي مدينعة الريعاض بالمملكعة العربيعة السععودية 0926يوليعو  02هعـ الموافع  0096رجب  02 وتاريخ 
 م.0922 يونيو 4 واف  هـ الم0092 خرآلجمادى ا02وتاريخ  0303305209بموجب السجل التجاري رقم 

 
تتمثل النشاطات الرئيسة للشركة فعي تملعك األراضعي الصعالحة للبنعاء وتطويرهعا وإقامعة المبعاني السعكنية والتجاريعة 
عليها وبيعها وتمجيرهعا وإدارة العقعارات لحسعابها أو لحسعاب الغيعر وشعراء وإنتعاد المعواد والمععدات الالزمعة للبنعاء 

 عمال المقاوالت للمباني والقيام بجميع األعمال المتصلة بتحقي  أغراضها.وبيعها وتمجيرها والقيام بم
 
 

للسعهم  يسعود لاير 03، بقيمة إسميـة مليون سهم 053 سعودي مقسم إل  مليون لاير 02533يبلغ رأسمال الشركة 
فعي السعوق الماليعة  تداولعهوالبعاقي يعتم  ٪6422العامة  االستثماراتممثلة بصندوق  تمتلك الحكومة السعوديةالواحد. 

 السعودية )تداول(.
 

 تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.

 :أسس اإلعداد  .1

 :المعايير المحاسبية المطبقة  ( أ
الهيئة السعودية للمحاسبين تم إعداد القوائم المالية األولية وفقا  لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن 

 .القانونيين
المراجعة،  السنويةالقوائم المالية األولية ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات التي تظهر في القوائم المالية 

القوائم المالية السنوية المراجعة  في ضوء المعلومات واإليضاحات التفصيلية الواردة فين تتم قرائتها أويجب 
 .5304ديسيمبر  00للسنة المنتهية في 

 ان نتائج الفترة المالية االولية ال تعتبر مؤشرا دقيقا للنتائج المالية السنوية.

 :أسس القياس  ( ب
باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم  ،تم إعداد القوائم المالية األولية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية

 اظهارها بقيمتها العادلة، وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.
 

 :عملة العرض والنشاط  ( ج
 .يتم عرض هذه القوائم المالية األولية بالرياالت السعودية التي تمثل عملة النشاط للشركة

 استخدام الحكم والتقديرات ( د
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية  من اإلدارة إستخدام الحكم والتقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر في 

وبالرغم من أن هذه  .تطبي  السياسات وعل  المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات
التقديرات مبنية عل  المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة، فإنه من الممكن أن تختلف النتائج 

كما أن نتائج الفترة المالية األولية ال تعتبر مؤشرا  دقيقا  للنتائج المالية  .الفعلية النهائية عن هذه التقديرات
 السنوية.

رات واإلفتراضات المتعلقة بها عل  أساس مستمر، ويتم إظهار أثر التغييرات في التقديرات تتم مراجعة التقدي
 المحاسبية في الفترة محل الفحص والفترات المستقبلية التي تتمثر بها.

 : السياسات المحاسبية الهامة .3
، تتف  مع تلك المبينعة فعي القعوائم ولية القوائم المالية األإن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة في إعداد 

 .م4530ديسمبر  00المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 

 .وقد تم تطبي  هذه السياسات بشكل ثابت عل  جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية األولية 
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 : نقدية وأرصدة لدى البنوك .4
  1025  5304 
     
 0620942305  70,052,133 حسابات جارية -بنوك  
  612330   31,274 سلف مستديمة   

  70,250,073   0625652302  

 : ، صافي ذمم مدينة .5
 

  1025  5304 

     
  0621942630   36,665,611  ذمم مدينة تجارية 
 (0321442124)  (6,116,345)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

   30,433,337   5623492242 

 : استثمارات في شركات زميلة .6

  1025  5304 

     
 09226902324  105,624,362  شركة الرياض القابضة  ) أ (

 4220002035  44,732,032  شركة المعرفة العقارية المحدودة  ) ب (

  150,405,331  54421342026 

 : حقوق الملكية فيما يليطريقة مستثمر فيها بالالزميلة شركات التتمثل 

الشركة  تتمثل االستثمارات في شركة الرياض القابضة )الشركة السعودية لمركز المعيقلية التجاري سابقا ( والتي تمتلك -أ

 يونيو 03 من حصص رأس مالها كما في ٪06262مليون لاير سعودي والتي تمثل نسبة  06626حصة بقيمة  بها

. وترى إدراة الشركة العقارية أن لها تمثير هام عل  شركة الرياض القابضة بالرغم من امتالك الشركة  5302

وذلك نظرا لطبيعة تشكيل مجلس ادراة  5302يوينو  03من حصص رأس مالها كما في  ٪06.62العقارية لنسبة 

 الرياض القابضة وآليات عمله.شركة 

م 5302يونيو  03عن فترة الستة أشهر المنتهية في شركة الرياض القابضة وقد بلغت حصة الشركة ف  صاف  أرباح 

 مليون لاير سعودي(.0.6: 5304يونيو  03مليون لاير سعودي ) 2.5مبلغ 

المعرفة االقتصادية، برأس تتمثل االستثمارات في شركة المعرفة العقارية المحدودة التي تمتلكها مناصفة مع شركة مدينة  -ب

 530فيال حيث تم استالم  536وتعمل حاليا  هذه الشركة عل  تطوير حي سكني من  مليون لاير سعودي. 23مال قدره 

فيال إل  العمالء  المشترين حت  نهاية الربع الثاني من  091م من المقاول وقد تم تسليم 5302يونيو  03فيال حت  

 .م5302

يونيو  03عن فترة الستة أشهر المنتهية في  شركة المعرفة العقارية المحدودةوقد بلغت حصة الشركة ف  صاف  أرباح 

 مليون لاير سعودي(.0321: 5304يونيو  03مليون لاير سعودي ) 024م مبلغ 5302
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 : متاحة للبيعاستثمارات  .7
 

 : متداولة – استثمارات متاحة للبيع - أ
  1025  5304 

 0520002315  21,331,554  اإلستثمار في شركات 

 -  420,323,704  اإلستثمار في صنادي  مرابحة

  411,651,151  0520002315 
 

 : استثمارات في شركات -0
الشعركة  ادارةقرر مجلعس كاستثمارات متداولة وفقا  ل في الشركة العربية المتحدة للزجاد المسطحتم تصنيف االستثمارات 
م، بالعمل عل  التخارد من هذا االسعتثمار وععرض حصعة الشعركة فعي الشعركة 5304أبريل  59في اجتماعه المنعقد في 

لاير سععودي ، وعليعه قامعت إدارة الشعركة  0520002315 العربية المتحدة للزجاد المسطح للبيعع والبالغعة صعافي قيمتهعا
 م ال  استثمارات متاحة للبيع متداولة.5304يوينو  03بإعادة تبويب رصيد االستثمار كما في 

 
  ستثمارات في صناديق مرابحةا -1

وأدوات النقد يمثل هذا البند االستثمارات  في صنادي  منخفضة المخاطر باللاير السعودي للمرابحة في البضائع واإلجارة 
وخالفهععا المتوافقععة مععع الشععريعة اإلسععالمية، تععدار مععن قبععل شععركات اسععتثمار مرخصععه فععي المملكععة، ويععتم قيععاس هععذه 

بالقيمعة العادلعة وتثبعت المكاسعب والخسعائر غيعر المحققععة، الناتجعة ععن التغيعرات فعي القيمعة العادلعة، فعي بنععد االسعتثمارات 
 حقوق المساهمين.مستقل ضمن 

إعادة تصنيف استثماراتها في صنادي   المرابحة ال  استثمارات   5302إدارة الشركة  خالل الربع األول من عام قررت 
متداولة، وذلك بناء علع  خطعة االدراة فعي تسعيل هعذه االسعتثمارات  خعالل السعنة الحاليعة، لتعوفير السعيولة االزمعة لتمويعل 

 الشركة القائمة.مشاريع 
 

 غير متداولة : – للبيعاستثمارات متاحة ب 
  1025  5304 

     
 23520312004  475,511,324  استثمارات في شركات
 46425102559  -   مرابحةاستثمارات في صنادي  

 520452220  2,376,237  أخرى

  477,504,522  96122042004 

 : استثمارات في شركات

 5304  1025  الشكل النظامي* 

 00524692233  221,463,500  مسئولية محدودة مدينة المعرفة اإلقتصادية )أ(شركة مطوري 
 02223432333  211,460,000  مساهمة شركة أسمنت حائل )ب(

 03323332333  200,000,000  مساهمة مقفلة شركة أم القرى للتنمية واإلعمار )د(
 4922302591  43,703,131  مساهمة مقفلة شركة دار التمليك

 4622122206  46,515,526  مساهمة مقفلة شركة كنان الدولية للتطوير العقارى
 0222332333  37,500,000  تحت التمسيس شركة تطويرالعقير )د(
 1332333  100,000  تحت التمسيس شركة التمويل العقاري
 032333  20,000  مساهمة شركة طيبة القابضة

   475,511,324  23520312004 

 .*جميع الشركات أعاله مسجلة بالمملكة العربية السعودية
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 متاحة للبيع )تتمة(:استثمارات .  7
 غير متداولة )تتمة(: – استثمارات متاحة للبيع - ب

المعرفة  مدينة قرر الشركاء في شركة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية نقل جميع أصولها ومطلوباتها الي شركة ( أ
مدينة المعرفة  شركة من أسهم  ٪54اإلقتصادية مباشرة بعد تاريخ تمسيسيها وذلك مقابل الحصول عل  ملكية ما يساوي 

 .االقتصادية، وبناء عليه لم يكن لشركة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية أي نشاط تشغيلي من تاريخ تمسيسها

م، وقد قامت الشركة باعادة تقييم هذا االستثمار 5300 للتداول خالل الربع الرابع منتم إدارد اسهم شركة اسمنت حائل  ( ب
، علما بمن الشركة مساهم مؤسس وتخضع أسهمها لفترة حظر م 5302 يونيو  03بناء عل  القيمة السوقية للسهم كما في 

م(، أو من بداية عمليات 5300كتوبر عل  التداول لمدة سنتيين مالييتين من تاريخ ادراد أسهم شركة اسمنت حائل ) أ
بعد إنتهاء فترة الحظر يجوز للشركة التصرف في هذه األسهم بشرط الحصول مسبقا  إنتاد المصنع، أيهما يمتي الحقا .
 م.5300مايو  2التجاري للمصنع في و قد أعلنت شركة أسمنت حائل عن بدء التشغيل  عل  موافقة هيئة سوق المال.

مليون لاير في شركة أم القرى للتنمية واإلعمار )شركة  033م بمبلغ 5305إكتتبت الشركة خالل الربع الثاني من عام  ( د
ن قبل يمستثمرلمال المخصص لال من رأس ٪5.46نسبة مساهمة سعودية مقفلة مخطط لطرحها لالكتتاب العام( تمثل 

نشاط الشركة األساسي في تطوير وتعمير طري  الملك عبد   سعودي. ويتمثلمليار لاير 4.36كتتاب العام البالغ إلا
 العزيز بمكة المكرمة وامتالك العقارات بالمنطقة وتطويرها.

م قامت الشركة باإلكتتاب في أسهم شركة تطوير العقير )شركة سعودية مقفلة تحت 5300في خالل الربع الثاني من عام  ( د
مليون لاير سعودي. وقد قامت  023من رأس مال الشركة بما يعادل  ٪2التمسيس مخطط طرحها لإلكتتاب العام( بنسبة 

من قيمة األسهم المخصصة لها. ويتمثل نشاط الشركة األساسي  ٪52مليون لاير سعودي يمثل  02.2الشركة بسداد مبلغ 
 .ميناء العقير التاريخي في المنطقة الشرقيةبمليون متر مربع في المنطقة المحيطة  033في تطوير 

 : مشروعات تحت التنفيذ .1

 يوينو  03أرصدة مشاريع الشركة كما في  فيما يلي
5304   1025   

 مشروع الحي الدبلوماسي   164,522,425  55120022514

 مشروع حي الرمال   44,627,711  0921202440

 مشروع حي بنبان   6,435,333  620592215

 اخرى   4,221,513  420202924

52126942510  323,613,053   

 : ، صافي عقارات استثمارية .3
  1025  5304 

 0200423022203  3,301,433,774   *أراضي

 05324422026  210,445,376  أراضي مقام عليها مباني استثمارية
 62029002323  721,231,321  مباني استثمارية بالصافي 

 2120062621  53,667,036  تجهيزات ومعدات بالصافي 

  4,100,120,504  0296422032604 

مليار لاير سععودي فعي شعمال الريعاض 5.5قامت الشركة بشراء ارض بقيمة  5302* خالل الربع الثاني من العام 
 (. 03وتم تمويل الشراء عن طري  الحصول عل  قرض طويل االجل )ايضاح 
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 القروض : .20
حصلت الشركة عل  قرض طويل األجل من أحد البنوك المحلية بقيمة  خالل الربع الثانيفي 

بضمان رهن عقاري داخلي  ،لاير سعودي وذلك ألغراض تمويل شراء أرض  5236124652554
اربع  بعدقيمة القرض في نهاية المدة لصك االرض ، بهامش ربح ربع سنوي عل  ان يسدد اجمالي 

تحوط اسالمية لتقليل مخاطر تقلبات أسعار هامش الربح الخاص  تفاقيةإ عل  توقيعال تمكما  سنوات،
مليون لاير كما في  2.2أعباء المالية بلغت  .مليون لاير 02اجمالية بلغت  ةالت المذكورة بقيميبالتسه
 م.5302يونيو  03

  قتراضعقد مقايضة أسعار اال .22

معع بنعك محلعي تجعاري والمتعلقعة  اقتعراضالشركة عقعد مقايضعة أسععار  أبرمت،  5302مايو  50كما في 
 5302يونيعو  03العقد كما فعي  الهذ عادلةالقيمة ال. لقد انخفضت بقروض تم الحصول عليها من نفس البنك

مليون لاير سعودي والتي تم إدراجها ضمن قائمة حقعوق المسعاهمين ، ويمثعل هعذا المبلعغ معا يجعب  04 ال 
إلتفاقية ، علما  بمنه ليس لدى إدارة الشعركة أي نيعة فعي إلغعاء دفعه في حال قررت إدارة الشركة إلغاء هذه ا
، فعإن هعذا اإلنخفعاض سعوف يعتقلص ومعن الممكعن أن  قتعراضهذه اإلتفاقيعة، وفعي حعال إرتفععت أسععار اال

 .يصبح موجبا  وذلك خالل فترة اإلتفاقية

 :  اإلرتباطات الرأسمالية .21
وتنفيذ أعمال رأسمالية مع بعض المستشاريين ستشارات وتصاميم هندسية تبط الشركة بعقود اتر

 مبلغ من تلك العقود  5302 يوينو   03حت   لم يتم تنفيذها يوالمقاولين، وقد بلغت قيمة اإلرتباطات الت
 (.مليون لاير سعودي 03325: م5304مليون لاير سعودي ) 01922

 :القطاعية  التقارير .23
في إيرادات إيجارات وبيع استثمارات عقارية  يمليون لاير سعود 002تتركز إيرادات الشركة البالغة 

وبالتالي فإن كافة  5302 يونيو 03المنتهية  الستة أشهرة لفترإيرادات  يمن اجمال %033وهي تمثل 
 .أصول والتزامات الشركة مخصصة لقطاع االستثمار العقاري

 : األحداث الالحقة .24
مع شركة اإلنماء لالستثمار بتوقيع اتفاقية لشراء قطعة أرض خام الشركة م قامت  5102يوليو  6 في تاريخ 

( مليار لاير 0.1( لاير للمتر وبتكلفة إجمالية )511( مليون متر مربع بسعر)5.2شمال الرياض مساحتها حوالي )
ً ولغرض استخدامها في مشاريع عقارية  الف متر 521 سيكونمن األرض  شركة أن نصيب الحيث   تقريبا

  .مربع

وسيكون التمويل عن طريق تأسيس صندوق عقاري مرخص من هيئة السوق المالية تديره شركة اإلنماء 

 .لالستثمار بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة علماً بأنه اليوجد أطراف ذات عالقة
 




