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 تقرير المراجع المستقل

 إلى المساهمين في الشركة العقارية السعودية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة العقارية السعودية )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"(، والتي تشتمل 

قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة، ، و2020ديسمبر  31كما في على قائمة المركز المالي الموحدة 

لكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات وقائمة التغيرات في حقوق الم

 المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

المالي الموحد للمجموعة كما في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز 

، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية 2020ديسمبر  31في 

للمحاسبين   للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية

 القانونيين.
 

 أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم 

وفقا لقواعد  توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة  

سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا 

بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس 

 ينا.إلبداء رأ
 

 لفت االنتباه

 

 والذي يشير  ، 2020ديسمبر  31أ( حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  -15نلفت االنتباه إلى اإليضاح ) •

للتصرف او التطوير ألسباب مختلفة بعضها يتعلق بالمناطق   حاليا  ن بعض قطع األراضي المملوكة للشركة غير متاحة أب

التي تقع فيها تلك األراضي وبعضها تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة لمعالجتها. تقوم اإلدارة حاليا بالعمل مع 

مر على القيمة  األ  االجهات الحكومية المعنية لمعالجة هذه االسباب إلتاحة التصرف في هذه االراضي. ال يزال تأثير هذ

المختصة. بلغت القيمة والجهات القابلة لالسترداد لتلك األراضي غير مؤكد ويعتمد على النتائج النهائية لعمل اللجان 

 . 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  417الدفترية لتلك األراضي 

  31بعد السنة المنتهية في  الحقا ويشير إلى أنه    حول القوائم المالية الموحدة والذي  ب(  -15)االنتباه إلى اإليضاح   نلفت •

التي تم تخصيصها لمشروع الوديان الشركة  أرض  بأن  ، تم إحاطة اإلدارة من قبل جهات حكومية معنية  2020ديسمبر  

  خطة الر جوهري في  ي، مما قد يؤدي إلى تغمن قبل تلك الجهات الحكومية  هارضمن منطقة قيد الدراسة بهدف تطويتقع  

إتمام الدراسة  غير مؤكد ويعتمد على    األمرتأثير هذه  ال يزال    .ألرضا  القابلة لالسترداد لتلك   ةقيموالية للمشروع  الرئيس

. بلغت القيمة الدفترية لألرض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ة للمنطقةالمستقبلي اتالتطوروالجهات الحكومية  من قبل

 .2020ديسمبر  31كما في  مليون لاير سعودي على التوالي 829مليون لاير سعودي و 2.168

 

 لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذه األمور.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل

 إلى المساهمين في الشركة العقارية السعودية

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 األمور الرئيسة للمراجعة  

األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية ان األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك  

الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجع 

 ي وصف لكل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة وكيفية معالجته.حولها، وال نقدم رأياً منفصالً في تلك األمور. وفيما يل

في تقريرنا، بما في   قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةلقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم توضيحها في 

نا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية ذلك ما يتعلق بهذه األمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويم

في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساًسا 

 لرأينا في المراجعة عن القوائم المالية الموحدة المرفقة. 

  

 مراجعتناكيفية معالجة هذا األمر أثناء  األمر الرئيس للمراجعة
 

 إدارة السيولة

من المبادئ األساسية إلعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  
للمعايير الدولية للتقرير المالي االفتراض بأن المنشأة ستستمر 
في العمل كمنشأة مستمرة، وهو ما يتطلب تحقيق الموجودات 

 االلتزامات خالل دورة األعمال العادية.  ب الوفاءو
 

كما هو موضح في قائمة المركز المالي الموحدة، تجاوزت 
المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 

مليون لاير سعودي. تم إعداد القوائم المالية الموحدة   1,993
 على أساس مبدأ االستمرارية. 

 

للمراجعة حيث إن   االمور الرئيسة لقد اعتبرنا هذا األمر من
تقييم اإلدارة فيما إذا كانت المجموعة ستوفر تمويالً كافيا 
لتتمكن من االستمرار في الوفاء بالتزاماتها يشكل أمًرا ذا  

وبالتالي أهمية بالنسبة لالفتراض المتعلق بمبدأ االستمرارية،  
 في مراجعتنا.من الجوانب الهامة  يعتبرذلك األمر  فإن

قد استند هذا التقويم إلى حد كبير إلى التوقعات التي وضعتها و
مثل التدفقات النقدية المستقبلية  تقديرية عواملاإلدارة ب

 المقدرة، والنتائج المتوقعة.
 

" حول " مخاطر السيولة( 39يرجى الرجوع إلى اإليضاح )
 القوائم المالية الموحدة.

 

 

 

بها، من بين أمور  تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا  

 أخرى، ما يلي: 
 

اإلدارة بشأن التي وضعتها توقعات ال مراجعة •

الطريقة المستخدمة في إعداد   فهمل ، التدفقات النقدية

 يم مبدأ االستمرارية.يالتدفقات النقدية لغرض تق
 

مدى معقولية االفتراضات المستخدمة في   تقويم •

توقعات التدفقات النقدية مقابل األداء التاريخي، والخطط  

 . لالثني عشر شهر القادمة االستراتيجية للمجموعة
 

تسهيالت القروض الحالية )بما في  اتفاقياتمراجعة  •

تتعلق بتعهدات  والتي )ذلك تعديل وتمديد التسهيالت

 حوبه وغيرها.القرض والمبالغ الغير مس
 

سالت مع المقرضين خالل العام  امراجعة المر •

 والفترة الالحقة فيما يتعلق بتجديد تسهيالت القروض

    .وأي تجاوز لتعهدات القروض
 

التأكد بأن اإليضاحات ذات صلة تتضمن إفصاحات  •

 كافية في القوائم المالية الموحدة. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل

 المساهمين في الشركة العقارية السعوديةإلى 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(

 

 األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة( 

 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا األمر الرئيس للمراجعة

 االستثمارات العقارية

، تبلغ قيمة االستثمارات العقارية 2020ديسمبر    31كما في  

من إجمالي  %80 وتمثلمليون لاير سعودي  6,033

، والتي تم إظهارها بالتكلفة بعد الموحدة  موجودات المجموعة

 خصم االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، إن وجد. 

وألغراض اختبار االنخفاض في القيمة واإلفصاح عن القيمة  

المالية الموحدة للمجموعة، يتم تقييم العادلة في القوائم 

االستثمارات العقارية من قبل خبير تقييم خارجي مستقل  

ومنهجية يقوم بعملية التقييم باستخدام طرق    ،معتمد )"المقيم"(

متعلقة فتراضات وتقديرات ا تقييم متعارف عليها استنادا إلى 

 ية. لعقارات االستثمارل  القيمة العادلة  بعدة عوامل مؤثرة على 

حيث إن  لقد اعتبرنا هذا األمر من االمور الرئيسة للمراجعة 

أحكام اختبار انخفاض قيمة االستثمارات العقارية يتطلب 

 من قبل اإلدارة ويتضمن أيضا تقديرات رئيسية. ةهام

ن األثر المحتمل النخفاض قيمة االستثمارات العقارية كما أ

 دة للمجموعة. قد يكون جوهرياً على القوائم المالية الموح
 

يرجى الرجوع إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة حول  

تفاصيل االستثمارات و  (4اإليضاح )بالقوائم المالية الموحدة  

 (. 15االيضاح )في   العقارية والقيمة العادلة

 
 

 
تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين أمور  

 أخرى، ما يلي: 

 واستقاللية وخبرات المقيم.تقويم موضوعية  •
 

 

قيمة العادلة لالستثمارات العقارية في نهاية المقارنة  •

السنة مع نتائج التقييم الموضحة في تقرير التقييم المقدم  

 من قبل المقيم. 
 

 

التقييم المستخدمة من قبل  ومنهجية  مراجعة طرق •

 المقيم.
 

على أساس العينة، عمليات تقييم العقارات   –مراجعة   •

المنفذة من قبل المقيم، للتأكد من مدى معقولية 

القيم  االفتراضات الرئيسية التي تم استخدامها لتحديد 

 العادلة لالستثمارات العقارية.

 

الحصول على صكوك ملكية االستثمارات العقارية  •

واإلدارة القانونية في ومناقشة وضعها الحالي مع اإلدارة  

 الشركة. 
 

التأكد بأن القوائم المالية الموحدة تتضمن إفصاحات   •

 كافية بشأن عملية تقييم االستثمارات العقارية. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل

 إلى المساهمين في الشركة العقارية السعودية

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(

 

 2020الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام المعلومات األخرى 

، بخالف القوائم المالية الموحدة 2020تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 

توقع أن يكون وتقرير مراجع الحسابات حولها. إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. ومن الم

 متوفر لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات. 2020التقرير السنوي للمجموعة لعام 

 

 ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها.

 

ليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عند توفرها،  وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤو

وعند القيام بذلك يتم األخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، 

 بشكل جوهري.أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة 

 

، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، فإننا نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر 2020وعندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لعام  

 للمكلفين بالحوكمة.

 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم الموحدة المالية

المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم 

المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام 

اها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تر

 تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ  

بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة،   االستمرارية واإلفصاح، حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة

 ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. 

 

 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي للمجموعة.

 

 ع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةمسؤوليات المراج 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن 

ضماناً غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس 

على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن 

تحريٍف جوهري موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل 

 ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.معقول يمكن توقع أنها 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل

 إلى المساهمين في الشركة العقارية السعودية

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(

 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ 

 على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:

غش أو خطأ، وتصميم  تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن   •
وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد  
خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو 

 مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.  تزوير أو حذف متعمد أو إفادات
 

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف،  •
 وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

 
معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي  تقويم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى   •

 قامت بها اإلدارة.

 
استنتاج مدى مالئمة تطبيق اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول   •

بيرا حول قدرة المجموعة على االستمرار  عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا ك
في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات 

يل رأينا. تستند  ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك االفصاحات غير كافية، عندها يتم تعد
استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف  

 المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.

 
بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية  تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، •

 الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادالً. 

 
الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة مالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل   •

لقوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف ومراجعة حسابات المجموعة.  المجموعة، إلبداء رأي حول ا
 ونظل المسؤولون الوحيدين عن رأينا في المراجعة. 

  















لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

-١٢-

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)  

معلومات عن الشركة  ـ١
الشركة العقاریة السعودیة ("الشركة" أو "الشركة األم")، شركة مساھمة سعودیة مدرجة في سوق األسھم السعودیة. تأسست 

) وھي مسجلة في مدینة ١٩٧٦یولیو ١٥ھـ (الموافق ١٣٩٦رجب ١٧وتاریخ )٥٨(م/الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم
ھـ (الموافق ١٣٩٧جمادى االخر  ١٧وتاریخ  ١٠١٠٠١٢٥٣٩الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  

العربیة ، المملكة١١٤٨١، الریاض ٣٥٧٢). یقع المقر الرئیسي للشركة في شارع العلیا العام، صندوق برید ١٩٧٧یونیو ٤
سنة میالدیة تبدأ من تاریخ قیدھا بالسجل التجاري، ویجوز إطالة ھذه المدة بقرار تصدره ١٣٠تبلغ مدة الشركة السعودیة.

الجمعیة العامة غیر العادیة قبل انتھاء أجلھا بسنة واحدة على األقل.
نیة والتجاریة علیھا وبیعھا وتأجیرھا بموجب عقد تقوم الشركة بتملك األراضي الصالحة للبناء والتطویر وإقامة المباني السك

إیجار تشغیلي وإدارة العقارات لحسابھا أو لحساب الغیر وشراء وإنتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبیعھا وتأجیرھا والقیام 
بأعمال المقاوالت للمباني والقیام بجمیع االعمال المتصلة بتحقیق أغراضھا.

٪ ٦٤٫٥٧لك تصندوق االستثمارات العامة والذي یموفي الشركة والشركات التابعة لھا ("المجموعة") ھيإن المساھم الرئیس
٪، مملوكة من قبل مساھمین آخرین یمتلك كل منھم نسبة تقل عن ٣٥٫٤٣، بینما األسھم المتبقیة، والتي تمثل شركةمن أسھم ال

٥.٪
الشركة في الشركات التابعة التالیة والمدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة:استثمرت

نسبة الملكیة 
(بصورة مباشرة أو غیر مباشرة) 

النشاط الرئیسي بلد التأسیساالسم
سنة 

٢٠٢٠٢٠١٩التأسیس

الشركة العقاریة السعودیة  
للتعمیر (أ) 

المملكة العربیة 
٪٦٠٪٢٠١٦٦٠البناء والصیانة السعودیة 

الشركة العقاریة السعودیة  
للبنیة التحتیة (ب)

المملكة العربیة 
٪٦٠٪٢٠١٧٦٠البناء والصیانة السعودیة 

الشركة السعودیة الكوریة
للصیانة وإدارة الممتلكات (ج)  

المملكة العربیة 
٪٦٠٪٢٠١٧٦٠الصیانة والتشغیل السعودیة  

شركة العقاریة ھانمي 
إلدارة المشاریع (د) 

المملكة العربیة 
السعودیة  

توفیر البرامج وتقدیم  
٪٦٠٪٢٠١٧٦٠خدمات إدارة المشاریع  

شركة الودیان العقاریة
السعودیة (ھـ) 

المملكة العربیة 
٪١٠٠٪ ٢٠١٨١٠٠تطویر مشروع الودیان السعودیة  

العقاريالعقاریة صندوق االنماء 
(و)

المملكة العربیة 
٪١٠٠٪ ٢٠١٩١٠٠تطویر العقارات السعودیة 

للتعمیر، شركة مساھمة مقفلة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري الشركة العقاریة السعودیة)أ
). تقوم الشركة بأعمال إنشاء المباني وأعمال ٢٠١٦دیسمبر  ١٤ھ (الموافق  ١٤٣٨ربیع االول  ١٥بتاریخ  ١٠١٠٤٦٦٣٦٧رقم

فصیلیة وشراء المواد وتنفیذ ما تقوم بإدارتھ من ھذه صیانة المباني وإدارة المشاریع اإلنشائیة ووضع التصامیم الھندسیة الت
یولیو ١١ھ (الموافق ١٤٣٧شوال ٦بتاریخ ١٠٢٠٦٣٧١٠٧٠٣٠٢المشاریع بموجب ترخیص الھیئة العامة لإلستثمار رقم 

).٤١(إیضاح )٢٠١٦
الشركة العقاریة السعودیة للبنیة التحتیة، شركة مساھمة مقفلة تم تسجیلھا في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري ) ب

). تقوم الشركة بأعمال الطرق والشوارع والجسور ٢٠١٧ابریل ٣ھ (الموافق ١٤٣٨رجب ٦بتاریخ ١٠١٠٤٦٩٥٦١رقم 
دید شبكات المیاه والصرف الصحي والسیول ونظافتھا وصیانتھا وانشاء وتمدید شبكات واالنفاق واألعمال الترابیة وإنشاء وتم

التوزیع للطاقة الكھربائیة والغاز ومحطاتھا وصیانتھا وإنشاء وتمدید شبكات االتصاالت ومحطات ابراج االتصاالت وإنشاء 
.وبیع الخرسانة الجاھزةالحدائق العامة والمنتزھات وشبكات الري وصیانتھا وإنشاء السدود وصیانتھا 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

-١٣-

تتمة–إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)  

تتمة–معلومات عن الشركة ـ١
مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب  الشركة السعودیة الكوریة للصیانة وإدارة الممتلكات، شركة ذات مسئولیة محدودة ج)

). تقوم الشركة بتشغیل وصیانة  ٢٠١٧أكتوبر ٣١ھـ (الموافق ١٤٣٩صفر ١١بتاریخ ١٠١٠٦١٢٦٨٧السجل التجاري رقم 
٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٨شوال ٢٩وتاریخ ١٠٢١٤٣٨١٠٧٦٩٩٧المباني بموجب ترخیص الھیئة العامة لالستثمار رقم 

).٢٠١٧یولیو
كة العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع، شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل شرد)

). تقوم الشركة بتوفیر خدمات إدارة ٢٠١٧أكتوبر ١١ھـ (الموافق ١٤٣٩محرم ٢١بتاریخ ١٠١٠٦١٢١١٦التجاري رقم 
١٠٢١٣٣٨١٠٧٦٨٢٥ن بموجب ترخیص الھیئة العامة لالستثمار رقم المشاریع وإدارة وتقدیم الخدمات االستشاریة للمقرضی

.)٢٢إیضاح ()٢٠١٧یولیو٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٨شوال ٢٩وتاریخ 
بموجب السجل التجاري شركة الودیان العقاریة السعودیة، شركة شخص واحد مساھمة مقفلة مسجلة في المملكة العربیة السعودیةھـ)

تقوم الشركة بأعمال الكھرباء وصیانة الحدائق )٢٠١٨یولیو  ٢٩ھـ (الموافق  ١٤٣٩ذو القعدة  ١٦بتاریخ  ١٠١٠٤٥٥٠٧١رقم  
والمنتزھات وإنشاء المباني وأعمال صیانة وتشغیل المباني وأعمال صیانة وتشغیل شبكات المیاه والصرف الصحي وإنشاء 

ألراضي والعقارات وأنشطة التطویر واالستثمار العقاري وصیانة الطرق وإنشاء الجسور وإنشاء األنفاق وشراء وبیع وتأجیر ا
وتشغیل المستشفیات والمراكز الطبیة والمستوصفات الحكومیة واألھلیة.

ھو صندوق خاص تم إنشاؤه بموجب اتفاقیة بین إنماء لالستثمار ("مدیر الصندوق") إحدى االنماء العقاریة العقاريصندوقو) 
الوحدة") في الصندوق وفًقا للمعاییر والضوابط الشرعیة المعتمدة من ھیئة مالكك اإلنماء والمستثمرین ("الشركات التابعة لبن

مدیر الصندوق. یتمثل ھدف االستثمار األساسي للصندوق في تزوید المستثمرین بنمو رأس المال على المدى لالرقابة الشرعیة 
ي العقارات والقطاعات ذات الصلة في المملكة العربیة السعودیة. عیّن المتوسط والطویل من خالل االستثمار بشكل أساسي ف

ھـ ١٤٤٠جمادى األولى ٢٥الصندوق بنك اإلنماء لیقوم بدور الوصي والمدیر والمسجل للصندوق. تأسس الصندوق في 
جمادى األولى ٢٥) بناًء على موافقة ھیئة السوق المالیة. صدرت أحكام وشروط الصندوق في ٢٠١٩ینایر ٣١(الموافق 
).٢٠١٩ینایر ٣١ھـ (الموافق ١٤٣٨

أسس األعدادـ ٢
أعدت ھذه القوائم المالیة الموحدة للمجموعة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة 

واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین الدولیة والمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر 
"المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة"). القانونیین (یشار إلیھم مجتمعین بـ

االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة تم إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي یتم قیاسھا بالقیمة 

. العادلة
تم تقریب كافة المبالغ ألقرب ألف .للمجموعةرض القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي، والذي یعتبر العملة الوظیفیة تم ع

لایر سعودي، ما لم یرد خالف ذلك.
أسس توحید القوائم المالیة  ـ  ٣

والمذكورة  )"المجموعة"(مجتمعین بـ  إلیھمویشار  تشتمل القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا  
).١في اإلیضاح (

الشركات التابعة ھي الشركات التي تسیطر علیھا المجموعة. تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، أو یكون لدیھا 
حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا، ولدیھا المقدرة على التأثیر على العوائد من خالل 

ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا.
وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لدى المجموعة:

لى الشركة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة السیطرة ع�
المستثمر فیھا)

التعرض لمخاطر، أو لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا.�



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
مساھمة سعودیة)(شركة 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-١٤-

تتمة –أسس توحید القوائم المالیة ـ ٣
 ً ا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأیید

االعتبار كافة الحقائق أقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین 
والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:

الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت لآلخرین.�
الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى.�
حقوق التصویت المحتملة.حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة و�

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر 
حد عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید الشركات التابعة عند سیطرة المجموعة على أالحقائق والظروف إلى وجود تغیر في 

الشركة التابعة ویتم التوقف عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف 
من تاریخ انتقال السیطرة إلى اعتباًراالموحدة الشركات التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالیة

المجموعة ولحین تخلي المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة. 
أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بالمساھمین في الشركة األم بالمجموعة وبحقوق الملكیة غیر الدخلیتعلق

وعند الضرورة، یتم اجراء تسویات على صید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجز.المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن یكون ر
القوائم المالیة للشركات التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم حذف كافة الموجودات 

النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة  والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات
بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

یتم اعتبار أي تغیر في حصص الملكیة في الشركة التابعة، بدون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. في حالة فقدان المجموعة 
ات والمطلوبات ذات العالقة (بما في ذلك الشھرة) وحقوق السیطرة على الشركات التابعة، فإنھا تتوقف عن إثبات الموجود

الملكیة غیر المسیطرة وعناصر حقوق الملكیة األخرى، بینما یتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل 
الموحدة. یتم إثبات أي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.

یة  ملخص ألھم السیاسات المحاسب ـ ٤
ألھم السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد قوائمھا المالیة الموحدة:بیاًنا فیما یلي 

االستثمار في الشركة الزمیلة  
. یمثل التأثیر الھام المقدرة على المشاركة في اتخاذ ھاًما تأثیًراالشركة الزمیلة عبارة عن منشأة تمارس علیھا المجموعة 

السیاسات والقرارات المالیة والتشغیلیة للمنشآت المستثمر فیھا، ولیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات. إن 
ضروریة لتحدید السیطرة على االعتبارات الموضوعة للتأكد فیما إذا كان ھناك تأثیر ھام أو سیطرة مشتركة تماثل االعتبارات ال

لطریقة حقوق الملكیة.وفًقا الشركات التابعة. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزمیلة 
وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم في األصل اثبات االستثمار في الشركة الزمیلة بالتكلفة. تعدل القیمة الدفتریة لالستثمار وذلك 

ات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزمیلة منذ تاریخ االستحواذ.إلثبات التغیر
اآلخر تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة. یتم إظھار أي تغیر في الدخل الشامل 

مجموعة. إضافة إلى ذلك، في حالة اثبات أي تغیر مباشر لتلك المنشآت المستثمر فیھا كجزء من قائمة الدخل الشامل الموحدة لل
ضمن حقوق ملكیة الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة بإثبات حصتھا في أي تغیرات، عندما ینطبق ذلك، في قائمة التغیرات في 

ة الزمیلة بقدر حصة حقوق الملكیة. یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشرك
المجموعة في الشركة الزمیلة.

تعد القوائم المالیة للشركة الزمیلة لنفس الفترة المالیة للمجموعة. وعند الضرورة، یتم اجراء التسویات الالزمة كي تتفق السیاسات 
المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

المجموعة بالتأكد فیما إذا كان من الضروري اثبات خسارة انخفاض في قیمة استثمارھا وبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم  
في شركتھا الزمیلة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة موحدة، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دلیل موضوعي على وقوع انخفاض 

م المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بین في قیمة االستثمار في أي شركة زمیلة. وعند وجود مثل ھذا الدلیل، تقو
القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة، وإثبات الخسارة ضمن بند "حصة الشركة في أرباح شركة زمیلة" في 

قائمة الدخل الموحدة.
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تتمة – ألھم السیاسات المحاسبیة ملخصـ ٤
تتمة –االستثمارات في الشركة الزمیلة

وعند فقدان التأثیر الھام على الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس وإثبات االستثمار المحتفظ بھ بالقیمة العادلة. سیتم إثبات 
الفرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ ومتحصالت االستبعاد في 

الموحدة.قائمة الدخل
تصنیف الموجودات والمطلوبات من "متداولة" إلى "غیر متداولة" 

تقوم المجموعة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/غیر متداول. تعتبر 
الموجودات متداولة وذلك: 

العملیات العادیة.ستنفاذھا خالل دورة إعندما یتوقع تحقیقھا أو ینوي بیعھا أو �
بعد الفترة المالیة، أو شھًراعندما یتوقع تحقیقھا خالل اثني عشر �
ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني ما في حكمھكون نقد وتعندما �

بعد الفترة المالیة.شھًراعشر 
ر متداولة".تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غی

تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة�
بعد الفترة المالیة، أوشھًراعندما تستحق السداد خالل اثني عشر �
بعد الفترة المالیة.شھًراعند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر �

جموعة كافة المطلوبات االخرى كـ "غیر متداولة".تصنف الم
قیاس القیمة العادلة  

العادلة من خالل المدرجة بالقیمةملكیة الستثمارات في أدوات حقوق االتقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل المشتقات، و
بالقیمة العادلة بتاریخ إعداد كل قوائم الربح أو الخسارةعادلة من خالل المدرجة بالقیمة الستثمارات االالدخل الشامل اآلخر و

مالیة موحدة.
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة  

عادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة ال
ستتم إما:

في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو�
في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.�

إلیھا من قبل المجموعة.إن السوق الرئیسي أو األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول 
تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات 

وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.
لین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن یأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة المتعام

طریق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى 
حد.

ستخدام المدخالت للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة اوفًقا تستخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة  
القابلة للمالحظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة الموحدة ضمن التسلسل 
الت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:الھرمي لمستویات القیمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخ

المستوى األول: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.�
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة –الھامة لقیاس القیمة العادلة  –المستوى الثاني: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى�

ر مباشرة.أو غی
غیر قابلة للمالحظة.-الھامة لقیاس القیمة العادلة –المستوى الثالث: طرق تقویم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى �
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تتمة – ألھم السیاسات المحاسبیة ملخصـ     ٤
تتمة –قیاس القیمة العادلة 

للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا تم بالنسبة  
التحویل بین المستویات الھرمیة لقیاس القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة 

ككل) في نھایة كل فترة مالیة.لقیاس القیمة العادلة 
ولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات الموجودات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر 

الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.
اثبات االیرادات 

ي یحتمل أن یتدفق عنھ منافع اقتصادیة للمجموعة، وأنھ یمكن قیاس االیرادات بشكل موثوق بھ  یتم اثبات االیرادات بالقدر الذ
وذلك بصرف النظر عن التاریخ الذي یتم فیھ استالم المبلغ. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض 

اقد علیھا وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم.بعد األخذ بعین االعتبار شروط السداد المحددة المتع
كما یجب الوفاء بمعاییر االثبات المحددة المذكورة أدناه قبل اثبات اإلیرادات.

دخل اإلیجار
إن المجموعة ھي المؤجر في عقود اإلیجار التشغیلي. یتم اثبات دخل االیجار من عقود اإلیجار التشغیلي لالستثمارات العقاریة 
بطریقة القسط الثابت على مدى فترات االیجار، وُیدرج ضمن االیرادات في قائمة الدخل الموحدة بسبب طبیعتھ التشغیلیة، 

وطة التي یتم اثباتھا عند نشأتھا. یتم اثبات التكالیف المباشرة األولیة المتكبدة في التفاوض وابرام باستثناء إیرادات اإلیجار المشر
عقد ایجار تشغیلي کمصروف على مدى فترة اإلیجار علی نفس أساس دخل اإلیجار.

رة اإلیجار. إن مدة اإلیجار یتم اثبات حوافز إیجار المستأجر كنقص في إیرادات اإلیجارات على أساس القسط الثابت على مدى فت
ھي فترة اإلیجار غیر القابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي مدة أخرى یكون للمستأجر فیھا خیار االستمرار في عقد اإلیجار، والتي، 

عند نشأة العقد، كانت اإلدارة واثقة بشكل معقول من أن المستأجر سوف یمارس ھذا الخیار.
ن المستأجرین إلنھاء عقود اإلیجار أو التعویض عن التخریب في قائمة الدخل الموحدة عند نشوء یتم اثبات المبالغ المستلمة م

الحق في استالمھا.
إیرادات العقود

یتم إثبات اإلیرادات من العقود ذات األسعار الثابتة استنادا إلى طریقة نسبة اإلنجاز، التي تحدد باستخدام نسبة التكالیف المتكبدة 
إلى إجمالي التكالیف المتعلقة بإنجاز العقود وفقا لتقدیر اإلدارة. وال یتم إثبات أي أرباح في العقد إلى أن تعتقد اإلدارة حتى اآلن 

أن نتیجة ذلك العقد یمكن تقییمھا بدرجة معقولة من التأكید. وفي حالة العقود المتوقع خسارتھا، یجنب مخصص بالكامل للخسائر 
ج قیمة األعمال المنجزة الزائدة عن المبالغ المقدم بھا فواتیر ضمن الموجودات المتداولة، بعد خصم المستقبلیة المقدرة. تدر

مخصص أي خسائر متكبدة أو متوقعة عند إتمام العقود، والدفعات المقدمة لقاء األعمال المنفذة، والمطالبات المرحلیة المستلمة 
المبالغ المرحلیة المستلمة أو المستحقة القبض عن قیمة األعمال المنجزة، یتم أو المستحقة القبض. وفي الحاالت التي تزید فیھا 

إدراج الزیادة ضمن المطلوبات المتداولة كمطالبات بالزیادة عن قیمة األعمال المنفذة.
اكم على اإلیرادات. تتم المحاسبة عن تعدیالت العقود، أي أوامر التغییر، كجزء من العقود القائمة، مع التعدیل االستدراكي المتر

بالنسبة لتعدیالت العقود الھامة، من الممكن القیام بإثبات عقد منفصل، وفقا لتقدیر اإلدارة للعوامل التالیة:
زیادة نطاق أعمال العقد بسبب إضافة بضاعة أو خدمات متعھد بھا تعتبر قابلة للتمییز بذاتھا، و·
المستقلة الخاصة بالشركة لبضاعة أو خدمات إضافیة متعھد بھا، وأیة تعدیالت  زیادة سعر العقد بمبلغ یعكس أسعار البیع  ·

.مالئمة على ذلك السعر لیعكس الظروف المحیطة بالعقد المعني
أرصدة العقود

المستحقة)البنیة التحتیةیراداتاقیمة األعمال المنفذة بالزیادة عن المطالبات (
المطالبات الحق في العوض مقابل البضاعة أو الخدمات المحولة إلى العمیل. وفي حالة تمثل قیمة األعمال المنفذة بالزیادة عن 

قیام الشركة بتحویل البضاعة أو الخدمات إلى العمیل قبل قیام العمیل بدفع العوض أو قبل استحقاقھ، یتم إثبات قیمة األعمال
روًطا.المنفذة بالزیادة عن المطالبات لقاء العوض المكتسب والذي یكون مش
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تتمة – ألھم السیاسات المحاسبیة ملخصـ     ٤
تتمة -اثبات االیرادات 

رسوم الخدمات وأتعاب اإلدارة والمصاریف األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرین
المستأجرین في الفترة التي یصبح فیھا التعویض مستحقا. یتم إدراج رسوم یتم اثبات الدخل من المصاریف المعاد تحمیلھا على 

الخدمات وأتعاب اإلدارة وغیرھا من المقبوضات في دخل اإلیجار من التكالیف ذات الصلة، حیث تعتبر اإلدارة أن المجموعة 
تعمل كأصیل في ھذا الصدد.

توزیعات األرباح
المنافع تدفقرات عند االقرار بأحقیة المجموعة في استالمھا (إذا كان من المحتمل توزیعات األرباح من االستثما إثباتیتم 

بشكل موثوق بھ).إمكانیة قیاس اإلیرادات االقتصادیة للمجموعة، و
دخل العمولة

بالنسبة لكافة األدوات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة والموجودات المالیة المرتبطة بعمولة والمصنفة كاستثمارات في 
الربح أو العادلة من خالل مدرجة بالقیمةالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واستثمارات مدرجة بالقیمةأدوات حقوق ملكیة 

دخل العمولة باستخدام معدل العمولة الفعلي والذي یمثل المعدل الذي یتم بموجبھ خصم المقبوضات النقدیة ، یتم تسجیل الخسارة
والمستقبلیة المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة أو فترة أقل، أیھما أنسب، لصافي القیمة الدفتریة لألصل المالي. یدرج 

قائمة الدخل الموحدة. دخل العمولة في اإلیرادات المالیة في 
المصاریف العمومیة واإلداریة 

تتضمن المصاریف العمومیة واإلداریة المصاریف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة اإلیرادات أو 
البیع أو أنشطة التسویق الخاصة بالمجموعة. 

المصاریف البیعیة والتسویقیة 
سویقیة ھي تلك التكالیف المتعلقة ببیع وتسویق منتجات المجموعة بما في ذلك مصاریف اإلعالن إن المصاریف البیعیة والت

وأتعاب التسویق ومصاریف البیع غیر المباشرة ذات الصلة.
الزكاة والضریبة 

یجنب مخصص الزكاة على الشركة وشركاتھا التابعة وفًقا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") في المملكة العربیة 
السعودیة، ویحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. یتم تسویة الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النھائیة خالل 

الربوط. الفترة التي یتم فیھا إصدار ھذه 
تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع األطراف غیر المقیمة في المملكة العربیة السعودیة وفًقا لألنظمة 

المطبقة من قبل الھیئة.
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تتمة – ألھم السیاسات المحاسبیة ملخصـ     ٤
العقاریة االستثمارات 

مستقلخارجي مقیمسنوي من قبل تقویمیتم في األصل، قیاس االستثمارات العقاریة بالتكلفة. تحدد القیمة العادلة بناًء على 
.على مؤھل مھني معترف بھحاصل

خسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. تظھر االستثمارات العقاریة ناقًصا تحت التنفیذ بالتكلفة لرأسمالیةتظھر األعمال ا
االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القیمة، إن وجدت. تشتمل ھذه التكلفة على تكلفة استبدال ناقًصابالتكلفة 

ة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر جزء من االستثمارات العقاریة وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع االنشائیة طویل
استبدال أجزاء ھامة من االستثمارات العقاریة على مراحل، تقوم المجموعة باستھالك ھذه األجزاء مطلوًبا االثبات. وإذا كان 

ریة بصورة مستقلة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئیسي، یتم اثبات تكلفتھ في القیمة الدفت
ستثمارات العقاریة كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر اثباتھ. یتم اثبات كافة تكالیف االصالح والصیانة األخرى في قائمة لال

الدخل الموحدة عند تكبدھا. تدرج القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما بعد استخدامھ ضمن تكلفة األصل المعني وذلك 
الوفاء بمعاییر االثبات المتعلقة بإثبات المخصص.في حالة 

یحسب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجیة المقدرة للموجودات كما یلي:
سنة٥٠المباني�
سنة٣٠–٥األثاث والدیكور�

ك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع ثبات أي بند من بنود االستثمارات العقاریة وأي جزء جوھري وذلإیتم التوقف عن 
مستقبلیة متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي یتم احتسابھا 

عن االثبات كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الدخل الموحدة للسنة التي یتم التوقف
فیھا. یتم مراجعة القیم المتبقیة واالعمار االنتاجیة، وطرق استھالك االستثمارات العقاریة في نھایة كل فترة مالیة، وتتم التعدیالت 

.مالئًما ، إذا كان ذلك ًال مستقب
الممتلكات والمعدات 

االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القیمة، إن وجدت. تشتمل ھذه  ناقًصا تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة 
التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع االنشائیة طویلة األجل وذلك في 

ة من الممتلكات والمعدات على مراحل، تقوم المجموعة استبدال أجزاء ھاممطلوًبا حالة الوفاء بمعاییر االثبات. وإذا كان 
باستھالك ھذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئیسي، یتم اثبات تكلفتھ في 

تكالیف االصالح والصیانة القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر اثباتھ. یتم اثبات كافة 
األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدھا. تدرج القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما بعد استخدامھ ضمن تكلفة 

األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعاییر االثبات المتعلقة بإثبات المخصص.
األعمار االنتاجیة المقدرة للموجودات كما یلي:یحسب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى 

سنة١٤المباني�
سنوات  ٥المعدات األدوات و�
سنوات٥األثاث والدیكور�
سنوات٥أجھزة الحاسب اآللي�
سنوات٤السیارات�
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تتمة -ألھم السیاسات المحاسبیة  ملخصـ     ٤
تتمة -الممتلكات والمعدات 

یتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء جوھري مثبت في األصل وذلك عند االستبعاد أو عند عدم 
ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي وجود منافع مستقبلیة متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أیة أرباح أو خسائر  

یتم احتسابھا كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الدخل الموحدة للسنة التي یتم التوقف 
كل فترة مالیة، عن االثبات فیھا. یتم مراجعة القیم المتبقیة واالعمار االنتاجیة، وطرق استھالك الممتلكات والمعدات في نھایة 

.مالئًما ، إذا كان ذلك ًال وتتم التعدیالت مستقب

غیر المستمرة  والعملیات المحتفظ بھا للبیع الموجودات غیر المتداولة 
للبیع في حالة استرداد قیمتھا الدفتریة بشكل كمحتفظ بھا تصنف المجموعة الموجودات غیر المتداولة ومجموعات االستبعاد 

معاملة البیع ولیس من خالل االستخدام المستمر لھا. تقاس الموجودات غیر المتداولة ومجموعات االستبعاد أساسي عن طریق 
بالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة ناقصًا تكالیف البیع، أیھما أقل. تمثل تكالیف البیع التكالیف اإلضافیة محتفظ بھا للبیعالمصنفة ك

.(مجموعة االستبعاد)، باستثناء تكالیف التمویل ومصروف ضریبة الدخلالمتعلقة مباشرة باستبعاد األصل 

فقط عندما تكون عملیة البیع محتملة بشكل كبیر وأن یكون األصل أو  محتفظ بھا للبیعیتم الوفاء بمعاییر تصنیف الموجودات ال
مجموعة االستبعاد متاحة للبیع فورًا بحالتھا الحالیة. یجب أن تشیر االجراءات المطلوبة إلتمام عملیة البیع إلى أنھ من غیر 

ة أن تكون ملتزمة بخطة بیع األصل والذي المحتمل حدوث تغیرات ھامة على عملیة البیع أو الغاء قرار البیع. یجب على اإلدار
.یتوقع أن یتم خالل سنة واحدة من تاریخ التصنیف

.محتفظ بھا للبیعال یتم استھالك أو اطفاء الممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة حال تصنیفھا ك

.متداولة في قائمة المركز المالي الموحدةبصورة مستقلة كبنود محتفظ بھا للبیعیتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة ك

محتفظ إذا كانت تشكل قطاعًا من منشأة تم استبعادھا أو تصنیفھا كغیر مستمرةإن مجموعة االستبعاد مؤھلة العتبارھا عملیة 
:، وأنھا بھا للبیع

تمثل نشاط رئیسي مستقل أو منطقة عملیات جغرافیة-
تعتبر جزءًا من خطة منسقة الستبعاد نشاط رئیسي مستقل أو منطقة عملیات جغرافیة-

غیر المستمرةمن نتائج العملیات المستمرة، واظھارھا كبند مستقل بعد الزكاة من العملیات غیر المستمرةیتم استبعاد العملیات 
الموحدةفي قائمة الربح او الخسارة

.رى حول القوائم المالیة الموحدة على مبالغ العملیات المستمرة، ما لم یرد خالف ذلكتشتمل كافة االیضاحات األخ

محتفظ وقد اعتبر مجلس اإلدارة أن الشركة التابعة، العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع، قد استوفت المعاییر الالزمة لتصنیفھا ك
:في ذلك التاریخ وذلك لألسباب التالیةبھا للبیع

العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع متاحة للبیع الفوري ویمكن بیعھا إلى المشتري بحالتھا الراھنة،أن شركة-
تم البدء في إجراءات استكمال البیع ومن المتوقع االنتھاء منھا خالل سنة واحدة تاریخ التصنیف األولي،-
تاریخ إعداد القوائم المالیة، وتم تحدید المشتري المحتمل ووصلت المفاوضات معھ مرحلة متقدمة كما ب-
.٢٠٢٠سبتمبر ٢وافق مجلس اإلدارة على خطة البیع بتاریخ -
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تتمة -ألھم السیاسات المحاسبیة  ملخصـ     ٤
العمالت األجنبیة 

العملة الوظیفیة للشركة األم. بالنسبة لكل منشأة، تقوم أیًضا تظھر القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر سعودي والذي یعتبر  
المجموعة بتحدید العملة الوظیفیة، ویتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظیفیة. تقوم 

ستخدام طریقة التوحید المباشر وعند استبعاد العملیة، تعكس األرباح أو الخسائر المعاد تصنیفھا إلى قائمة الدخل المجموعة با 
.الموحدة، المبلغ الناتج عن استخدام ھذه الطریقة

المعامالت واألرصدة
الوظیفیة المعنیة بالتاریخ الذي تصبح تحویل المعامالت بالعمالت االجنبیة من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفوریة للعملة  تم  ی

.فیھ المعاملة أوال مؤھلة لإلثبات

یعاد تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل الفوریة للعملة الوظیفیة بتاریخ إعداد 
.الموحدةالقوائم المالیة

یتم اثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحویل البنود النقدیة في قائمة الدخل الموحدة، باستثناء البنود النقدیة المخصصة كجزء 
من تغطیة مخاطر صافي استثمار المجموعة في عملیة خارجیة، ویتم اثباتھا في قائمة الدخل الشامل الموحدة لحین بیع االستثمار، 

تسجیل الضریبة المحملة واإلعفاءات الضریبیة المتعلقة أیًضاالمبلغ التراكمي إلى قائمة الدخل الموحدة. یتم  وعندئذ یعاد تصنیف
. اآلخربفروقات التحویل على تلك البنود النقدیة في الدخل الشامل 

حویل السائدة بتاریخ المعامالت تحول البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة المسجلة بعملة أجنبیة بأسعار الت
ذي األولیة. تحول البنود غیر النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة بأسعار التحویل السائدة بالتاریخ ال

تي تم قیاسھا بالقیمة العادلة یتم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم معالجة االرباح أو الخسائر الناتجة عن تحویل البنود غیر النقدیة ال
عن البنود التي الناتجة فروقات التحویل أي أنبما یتفق مع اثبات األرباح والخسائر الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للبند (

ھا في قائمة الدخل إثباتأیًضا یتم أو قائمة الدخل الموحدة، الدخل الشامل اآلخرفي إثبات أرباح أو خسائر القیمة العادلة لھا یتم 
.أو قائمة الدخل الموحدة، على التوالي)الشامل اآلخر
عقود اإلیجار 

تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحدید ما إذا كان العقد یعتبر إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. وبالنسبة لكافة ترتیبات اإلیجار، 
إلیجار، فیما عدا عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات ا

الموجودات منخفضة القیمة وذلك على النحو التالي:

موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بإثبات الموجودات الخاصة بحق االستخدام بتاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل المعني لالستخدام). 

موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، ویتم تعدیلھا نتیجة إلعادة تقاس 
قیاس التزامات اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قیمة التزامات اإلیجار المثبتة، والتكالیف المباشرة األولیة 

سددة في أو قبل تاریخ بدء اإلیجار، ناقًصا أي حوافز إیجار مستلمة. وما لم تكن المجموعة متأكدة  المتكبدة، ودفعات اإلیجار الم
بصورة معقولة من الحصول على ملكیة األصل المستأجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، فإنھ یتم استھالك موجودات حق االستخدام 

إلنتاجي المقدر لھا أو مدة اإلیجار، أیھما أقصر. تخضع موجودات التي تم إثباتھا على أساس القسط الثابت على مدى العمر ا
حق االستخدام لالنخفاض في القیمة.
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تتمة -ألھم السیاسات المحاسبیة  ملخصـ     ٤
عقود اإلیجار (تتمة) 

التزامات اإلیجار
المجموعة بإثبات التزامات اإلیجار التي تم قیاسھا بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار التي یتعین بتاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم 

سدادھا على مدى فترة اإلیجار. تشتمل دفعات اإلیجار دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوھرھا) ناقًصا أي حوافز 
مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. إیجار مدینة ودفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على

كما تشتمل دفعات اإلیجار أیًضا على سعر ممارسة خیار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسھ المجموعة ودفعات  
عة لخیار اإلنھاء. یتم إثبات دفعات اإلیجار الغرامات الخاصة بإنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت فترة اإلیجار تظھر ممارسة المجمو

المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي إلى الدفع.

معدل عند احتساب القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي بتاریخ بدء اإلیجار إذا كان
العمولة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. وبعد تاریخ بدء اإلیجار، یتم زیادة قیمة التزامات اإلیجار لتعكس 
زیادة العمولة، وُتخفض لتعكس دفعات اإلیجار المسددة. إضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات اإلیجار إذا 

أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في دفعات اإلیجار الثابتة في جوھرھا أو وجود تغیٍر في التقویم الخاص كان ھناك تعدیل
بشراء األصل المعني.

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة
یجار قصیرة األجل الخاصة بالمباني تقوم المجموعة بتطبیق اإلعفاء من إثبات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإل

شھًرا أو أقل اعتباًرا من تاریخ بدء اإلیجار وال تتضمن خیار ١٢التجاریة وأماكن السكن والمكاتب (أي عقود اإلیجار التي تبلغ  
السكن الشراء). كما تطبق أیًضا اإلعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القیمة على عقود إیجار المباني التجاریة وأماكن

لایر سعودي). یتم إدراج دفعات اإلیجار المتعلقة بعقود اإلیجار ٢٠٬٠٠٠والمكاتب التي تعتبر منخفضة القیمة (أي أقل من 
قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

األعباء المالیة 
كي یكون ًال طویوقًتا األعباء المالیة المتعلقة مباشرًة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي یستغرق إنشاؤه أو إعداده ترسمل
ا للغرض الذي أنشئ من أجلھ أو للبیع كجزء من تكلفة ذلك األصل. تقید كافة األعباء المالیة األخرى كمصروف خالل جاھزً 

تتكون األعباء المالیة من العموالت والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة في الحصول على القروض.الفترة التي تتكبد فیھا. 
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تتمة – ألھم السیاسات المحاسبیة ملخصـ     ٤

الموجودات غیر الملموسة
تقاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لھا بالتكلفة، بینما تقاس الموجودات غیر 
الملموسة المستحوذ علیھا في عملیة تجمیع أعمال بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لھا، تقید الموجودات 

اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت. ال یتم رسملة الموجودات اقًصانغیر الملموسة بالتكلفة 
، فیما عدا تكالیف التطویر المرسملة، وتحمل المصاریف على قائمة الدخل الموحدة خالل الفترة ًیا غیر الملموسة المطورة داخل

فیھا.یتم تكبدھا التي 
تصنف األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة كمحددة أو غیر محددة المدة. تطفأ الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر 
محدد على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا، ویتم مراجعتھا للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عند وجود دلیل یشیر 

راجعة فترة وطریقة إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد مرة واحدة على األقل إلى حدوث ھذا االنخفاض. یتم م
في نھایة كل فترة مالیة. یتم معالجة التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طریقة استنفاذ المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي 

اإلطفاء، حسبما ھو مالئم، ویتم قیدھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. وذلك بتعدیل فترة أو طریقةمحاسبًیا –تضمنھا األصل  
تدرج مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد في قائمة الدخل الموحدة كمصروف وبما یتماشى مع  

وظیفة الموجودات غیر الملموسة.
ي لھ عمر مقدر بطریقة القسط الثابت على مدى خمسة أعوام. إن جزء والذ(إي آر بي)تقوم المجموعة بإطفاء برنامج المحاسبة

من برنامج المحاسبة ال یزال في مرحلة التطبیق ولم یتم بعد تطبیقھ بالكامل كما في تاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة. 
للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك سنوًیا ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملوسة التي لیس لھا عمر محدد بل یتم اختبارھا 

بصورة فردیة أو على مستوى الوحدة المدرة للنقدیة. ویتم مراجعة تقویم العمر اإلنتاجي للموجودات غیر الملموسة التي لیس 
ك ما یؤیده، وإال وذلك للتأكد فیما إذا كان التقویم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي ال یزال ھنا سنوًیا لھا عمر انتاجي غیر محدد 

یتم التغییر من "عمر محدد" إلى "عمر غیر محدد" على أساس مستقبلي.
تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة 

عن إثبات األصل. الدفتریة لألصل، ویتم إدراجھا في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف
األدوات المالیة 

.األداة المالیة عبارة عن عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالیة أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى

الموجودات المالیة )١
والشروط التعاقدیة للتدفقات یعتمد تصنیف الموجودات المالیة على نموذج األعمال الخاص بالمجموعة إلدارة موجوداتھا المالیة 

النقدیة. تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة كما یلي:
موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو�
موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة.�

من خالل قائمة الدخل یتم إثبات مكاسب أو خسائر الموجودات المقاسة بالقیمة العادلة إما من خالل قائمة الدخل الموحدة أو
الشامل اآلخر الموحدة.

القیاس األولي  
 ً ا تكالیف المعامالت. إن تكالیف المعامالت الخاصة بالموجودات تقاس الموجودات المالیة، في األصل، بالقیمة العادلة لھا، زائد

الدخل الموحدة عند تكبدھا.المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل یتم إثباتھا في قائمة 
، بالكامل عند تحدید فیما إذا كانت تدفقاتھا النقدیة تفي بعین االعتبارالموجودات المالیة التي تتضمن مشتقات مدمجةأخذیتم 

بمتطلبات اثباتھا على أنھا "تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة". 
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تتمة – ألھم السیاسات المحاسبیة ملخصـ     ٤
تتمة -األدوات المالیة 

تتمة –الموجودات المالیة )١
القیاس الالحق 
أدوات الدین

الخاصة بھا. الدینتقوم المجموعة بإثبات ثالث فئات تصنیف للقیاس الالحق ألدوات 

التكلفة المطفأة·
دفقات من المبلغ األصلي تلتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، والتي تمثل تدفقات نقدیة تعد فقط إن الموجودات المالیة المقتناة

الحًقاوالعمولة، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. ویتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدین والتي یتم قیاسھا  
اة تحوط في قائمة الدخل الموحدة، وذلك عند التوقف عن إثبات األصل أو انخفاض قیمتھ. بالتكلفة المطفأة وال تشكل جزءًا من أد

یتم إدراج دخل العمولة من ھذه الموجودات المالیة ضمن إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي. 

القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر·
لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة، والتي تمثل تدفقات نقدیة تعد فقط إن الموجودات المالیة المقتناة 

تدفقات من المبلغ األصلي والعمولة، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. یتم إثبات التغیرات في القیمة 
بات أرباح أو خسائر االنخفاض في القیمة، وإیرادات العمولة وأرباح وخسائر الدفتریة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فیما عدا اث

تحویل العمالت األجنبیة، والتي یتم إثباتھا في قائمة الدخل الموحدة. وعند التوقف عن اثبات األصل المالي، فإن األرباح أو 
ضمن الدخل الشامل اآلخر، یعاد تصنیفھا من حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل الموحدة، ویتم إثباتھا سابًقا الخسائر التراكمیة المثبتة  

ضمن اإلیرادات/ المصاریف األخرى. كما یتم إدراج دخل العمولة من ھذه الموجودات المالیة ضمن إیرادات التمویل باستخدام 
ویل العمالت األجنبیة ضمن اإلیرادات/ المصاریف األخرى. طریقة معدل العمولة الفعلي. یتم إظھار أرباح وخسائر تح 

القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة·
تشتمل الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على الموجودات المالیة المقتناة ألغراض المتاجرة 

ولي لھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالیة التي والموجودات المالیة المخصصة عند االثبات األ
یجب قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل إلزامي. یتم تصنیف وقیاس الموجودات المالیة ذات التدفقات النقدیة التي ال تعد فقط دفعات من 

رة، بصرف النظر عن نموذج األعمال. المبلغ األصلي والعمولة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسا 
تقید الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقیمة العادلة، 

تقة. ویدرج صافي التغیرات في القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات المالیة المش
أدوات حقوق الملكیة

تقوم المجموعة بقیاس كافة االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة، وتعرض التغیرات في القیمة العادلة لھذه 
االستثمارات في الدخل الشامل اآلخر. ویستمر إثبات توزیعات األرباح من تلك االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة كإیرادات 

ة المجموعة في استالمھا. لن یكون ھناك إعادة تصنیف الحق للتغیرات في القیمة العادلة من أخرى وذلك عند اإلقرار بأحقی
خالل قائمة الدخل الموحدة. 
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تتمة – ألھم السیاسات المحاسبیة ملخصـ     ٤
تتمة -األدوات المالیة 

تتمة - الموجودات المالیة )١
التوقف عن اإلثبات

یتم التوقف عن إثبات أصل مالي أو جزء من أصل مالي عند:

انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من األصل، أو ·
قیام المجموعة بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى طرف ·

دون أي تأخیر وفق ترتیبات "فوریة" وإذا ما:آخر 
قامت المجموعة بتحویل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أو (أ) 

لم تقم المجموعة بالتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة (ب)  
على األصل.
االنخفاض في القیمة

بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، تقوم المجموعة بتطبیق طریقة مكونة من ثالث مراحل لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة بشأن 
الموجودات المالیة التي یتم المحاسبة عنھا بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وتنتقل الموجودات 

ة بناء على التغیر في الجودة االئتمانیة منذ االثبات األولي:خالل المراحل الثالث التالی
شھر١٢: خسائر االئتمان المتوقعة على مدى ١أ) المرحلة 

بالنسبة للتعرضات االئتمانیة، التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا ولیس لھا مستوى  
فإنھ یتم إثبات الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والمصاحب الحتمالیة حدوث ائتماني منخفض منذ نشأتھا،

التالیة.شھًراحاالت التعثر خالل فترة االثني عشر 
التي لیس لھا مستوى ائتماني منخفض-: خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ٢ب) المرحلة 

االئتمانیة التي حدث فیھا زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي ولیس لھا مستوى ائتماني بالنسبة للتعرضات
منخفض، فإنھ یتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

ذات مستوى ائتماني منخفض-: خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ٣ج) المرحلة 
مالیة ذات مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة تعتبر الموجودات ال

المقدرة لتلك الموجودات. وبالنسبة للموجودات المالیة التي أصبحت ذات مستوى ائتماني منخفض، فإنھ یتم إثبات خسائر االئتمان 
العمولة بتطبیق معدل العمولة الفعلي على التكلفة المطفأة (بعد خصم المخصص) المتوقعة على مدى العمر ویتم احتساب إیرادات

ولیس إجمالي القیمة الدفتریة.
تقوم المجموعة بأخذ احتمالیة التعثر بعین االعتبار عند االثبات األولي للموجودات وإذا ما كان ھناك زیادة كبیرة في مخاطر 

ترة مالیة. ولتحدید ما إذا كانت ھناك زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان، تقوم االئتمان وذلك على أساس مستمر خالل كل ف
المجموعة بمقارنة مخاطر حدوث التعثر بشأن األصل بتاریخ إعداد القوائم المالیة مع مخاطر التعثر بتاریخ االثبات األولي 

لمعقولة المتوفرة لدیھا.لألصل.  كما تأخذ المجموعة بعین االعتبار المعلومات المستقبلیة المؤیدة وا
وبالنسبة ألدوات حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنھ ال یتم اإلفصاح عن خسائر االنخفاض 

ات في القیمة (وعكس قید خسائر االنخفاض في القیمة) بصورة مستقلة عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة. وفیما یتعلق بأدو
الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنھ یتم إثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القیمة في قائمة الدخل 

والدخل الشامل الموحدة.
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تتمة -ألھم السیاسات المحاسبیة  ملخصـ     ٤
تتمة -المالیة األدوات 

تتمة –الموجودات المالیة )١
تتمة-االنخفاض في القیمة 

للطریقة وفًقا وبالنسبة للذمم المدینة التجاریة فقط، تقوم المجموعة بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاریة 
). ال تتطلب الطریقة المبسطة إلثبات الخسائر المتوقعة من المجموعة تتبع ٩المبسطة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي (

من ذلك، تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر بناء على خسائر االئتمان المتوقعة على ًال االئتمان، وبدالتغیرات في مخاطر
مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة منذ تاریخ اثبات الذمم المدینة التجاریة.

أن المدینین أو مجموعة من یشتمل الدلیل الموضوعي على وقوع االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة على مؤشرات توحي ب
المدینین تعاني من صعوبات مالیة ھامة أو إخفاق أو تأخیر في سداد العموالت أو أصل المبلغ أو احتمال اإلفالس أو حاالت 
ة إعادة ھیكلة مالیة أخرى، وعندما تشیر البیانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلی

المقدرة مثل التغیرات في الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت التعثر في السداد.
تقاس خسائر االئتمان المتوقعة بالفرق في القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة بموجب العقد، والتدفقات 

قویم كافة المعلومات المتوفرة، بما في ذلك حالة التأخر عن السداد النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا.  تقوم المجموعة بت
ودرجات التصنیف االئتماني ووجود تأمین طرف ثالث وعوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة عند قیاس خسائر االئتمان المتوقعة 

المصاحبة لموجوداتھا المقیدة بالتكلفة المطفأة.
المتوقعة وذلك من خالل النظر في مخاطر التعثر على مدى فترة العقد وإدراج المعلومات تقوم المجموعة بقیاس خسائر االئتمان  

المستقبلیة في قیاسھا.
المالیة المطلوبات )٢

االثبات األولي والقیاس
یتم تصنیف المطلوبات المالیة ضمن أي من الفئتین التالیتین:

، والربح او الخسارةمطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل ·
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.مقاسةمطلوبات مالیة أخرى ·

على فئتین فرعیتین:الربح أو الخسارةتشتمل فئة المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

عند الربح أو الخسارةمخصصة: مطلوبات مالیة مخصصة من قبل المنشأة كمطلوبات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل ·
اإلثبات األولي، و 

ألغراض المتاجرة، مثل االلتزام المتعلق باألوراق المالیة المقترضة مقتناة ألغراض المتاجرة: مطلوبات مالیة مصنفة كمقتناة·
في عملیة بیع قصیرة، والتي یجب إعادتھا في المستقبل. تتضمن ھذه الفئة أیضا األدوات المالیة المشتقة المبرمة من قبل 

ة المنفصلة كمقتناة ألغراض . یتم أیضا تصنیف المشتقات المدمج تغطیة مخاطرالمجموعة والتي لم یتم تصنیفھا كأدوات 
فعالة.تغطیة مخاطرالمتاجرة ما لم یتم تصنیفھا كأدوات 

مالیة ما. تقید المطلوبات ةفي األحكام وااللتزامات التعاقدیة ألداطرًفا إثبات كافة المطلوبات المالیة عندما تصبح المجموعة یتم
إظھارھا بالمبالغ المستلمة، بعد خصم تكالیف المعامالت المتعلقة بھا بالقیمة العادلة، وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، فیتم 

مباشرة.
القیاس الالحق

بالقیمة العادلة، وتدرج التغیرات في قائمة الربح أو الخسارة یستمر تسجیل المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
الدخل الموحدة.

األخرى، بما في ذلك القروض، بعد اإلثبات األولي لھا، فإنھ یتم قیاسھا الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام بالنسبة للمطلوبات المالیة  
طریقة معدل العمولة الفعلي. یتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من 

خالل عملیة إطفاء معدل العمولة الفعلي.
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تتمة -ألھم السیاسات المحاسبیة  ملخصـ     ٤
تتمة -األدوات المالیة 

تتمة - المطلوبات المالیة) ٢
تتمة-القیاس الالحق

التكالیف التي تعتبر جزءا ال تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو 
یتجزأ من طریقة معدل العمولة الفعلي. یتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الدخل الموحدة.

الذمم الدائنة التجاریة واألخرى
ل نھایة الفترة المالیة. یتم إثبات تمثل ھذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة ولم یتم دفعھا قب

ا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.الذمم الدائنة التجاریة واألخرى في األصل بالقیمة العادلة، وتقاس الحقً 
عقود الضمانات المالیة

صل، قیاس المطلوبات بالقیمة العادلة یتم إثبات عقود الضمانات المالیة كمطلوبات مالیة بتاریخ إصدار الضمان. یتم في األ
المعدلة بتكالیف المعامالت المتعلقة مباشرًة بإصدار الضمان. یتم تحدید القیمة العادلة للضمانات المالیة على أنھا القیمة الحالیة 

مطلوبة بدون الضمان للفرق في صافي التدفقات النقدیة بین المدفوعات التعاقدیة بموجب أدوات الدین والمدفوعات التي قد تكون
أو المبلغ المقدر المستحق الدفع لطرف آخر نظیر التعھد بااللتزامات.

تتم المحاسبة عن فإنھ  في حالة تقدیم ضمانات بشأن القروض أو الذمم الدائنة األخرى الخاصة بالشركات الزمیلة دون أي مقابل،  
كلفة االستثمار.القیمة العادلة للضمانات كمساھمات ویتم إثباتھا كجزء من ت

التوقف عن االثبات
یتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام أو إلغائھ. وفي حالة تبدیل المطلوبات المالیة الحالیة بأخرى من نفس 

ثل ھذا التبدیل ، أو بتعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل شبھ كامل، عندئذ یتم اعتبار متماًما الجھة المقرضة بشروط مختلفة 
أو التعدیل كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلیة وإثبات مطلوبات جدیدة. یتم اثبات الفرق بین القیم الدفتریة المعنیة في قائمة 

الدخل الموحدة.
مقاصة األدوات المالیة 

المالي الموحدة، فقط عند وجود حق نظامي تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز 
حالي ملزم لتسویة المبالغ المثبتة وعند وجود نیة للسداد على أساس الصافي، أو بتسییل الموجودات وسداد المطلوبات في آن 

واحد.
النقد وما في حكمھ 

ك والنقد في الصندوق والنقد في صنادیق یشتمل النقد وما في حكمھ الظاھر في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنو
استثماریة والودائع قصیرة األجل وفترة استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل وتخضع لمخاطر غیر جوھریة بشأن التغیرات 

في القیمة.
نقد في الالصندوق ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، یشتمل النقد وما في حكمھ على النقد لدى البنوك والنقد في

صنادیق استثماریة والودائع قصیرة األجل كما ھو موضح أعاله.
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تتمة -ألھم السیاسات المحاسبیة  ملخصـ     ٤
المخصصات 

یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالیة (قانونیة أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، واحتمالیة 
للموارد المتضمنة منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام وإمكانیة إجراء تقدیر موثوق بھ لمبلغ االلتزام.صادر ضرورة وجود تدفق 

جوھریا، فإنھ یتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الزكاة الحالي والذي یعكس المخاطر إذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود
المحددة لاللتزام. عند استخدام الخصم، یتم إثبات الزیادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمویل.

تأمینات المستأجرین 
العادلة وتقاس الحًقا بالتكلفة المطفأة عندما تكون جوھریة. ویتم اثبات أي یتم، في األصل، اثبات تأمینات المستأجرین بالقیمة 

فروقات بین القیمة العادلة المثبتة أوًال والقیمة االسمیة كبند ضمن إیرادات عقود اإلیجار التشغیلي بطریقة القسط الثابت على 
مدى فترة اإلیجار.

التزامات المنافع المحددة للموظفین  

للموظفین تمثل القیمة الحالیة المحددة ت المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة فیما یتعلق بالتزامات المنافع إن االلتزاما 
اللتزامات المنافع المحددة للموظفین في نھایة الفترة المالیة. یتم احتساب التزامات المنافع المحددة للموظفین سنویا من قبل 

المتوقعة.االئتمان ة وحدة اكتواریین مستقلین باستخدام طریق
في سندات الشركات ذات الجودة العالیة، فإن أسعار السوق لسندات عمیقةوبما أن المملكة العربیة السعودیة لیس لدیھا سوق 

الشرکات ذات الجودة العالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة تستخدم لغرض إظھار قیمة التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
من خالل خصم التدفقات النقدیة الخارجة المقدرة المستقبلیة.

یتم احتساب صافي تكلفة التمویل بتطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزامات المنافع المحددة للموظفین. یتم إدراج ھذه 
التكلفة ضمن مصاریف منافع الموظفین في قائمة الدخل الموحدة.

القیاس الناتجة عن التسویات المبنیة على أساس الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة یتم اثبات أرباح وخسائر إعادة 
في الفترة التي تحدث فیھا، مباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة. ویتم إدراجھا ضمن األرباح المبقاة في قائمة التغیرات في 

.حقوق الملكیة الموحدة وفي قائمة المركز المالي الموحدة

یتم اثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین الناتجة عن تعدیالت الخطة أو عملیات تقلیص 
األیدي العاملة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة كتكالیف خدمة سابقة.

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 
ینایر ١المعاییر والتعدیالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد قامت المجموعة بتطبیق بعض 

بعد.لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صادرة وغیر ساریة المفعول.٢٠٢٠
ل): تعریف األعما ٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (

، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على تعریف األعمال الوارد في المعیار الدولي للتقریر ٢٠١٨في أكتوبر 
) عملیات تجمیع األعمال، وذلك بھدف مساعدة المنشآت في تحدید ما إذا كانت مجموعة من األنشطة والموجودات  ٣المالي (

ال. وتوضح تلك التعدیالت الحد األدنى من المتطلبات الخاصة باألعمال، وتلغي تقییم ما إذا كان المستحوذ علیھا تعتبر أعماًال أم 
المتعاملون في السوق قادرین على استبدال أي عناصر غیر موجودة، وتضیف إرشادات لمساعدة المنشآت في تقییم ما إذا كانت 

ألعمال والمخرجات، كما تقدم اختبار اختیاري لتركز القیمة العملیة المستحوذ علیھا جوھریة، وتضع قیودًا على تعریفات ا
على المعامالت أو ًال وحیث أن التعدیالت تطبق مستقب.العادلة. وقد تم تقدیم أمثلة توضیحیة جدیدة إلى جانب تلك التعدیالت

عدیالت في تاریخ التحول.األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاریخ التطبیق األولي، فإن المجموعة لن تتأثر بھذه الت
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تتمة -ألھم السیاسات المحاسبیة  ملخصـ     ٤
تتمة –المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة

): تعریف األھمیة النسبیة ٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
عرض القوائم المالیة، -)  ١، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (٢٠١٨أكتوبر في  

السیاسات المحاسبیة، والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء، وذلك لتوحید تعریف -) ٨ومعیار المحاسبة الدولي (
لتوضیح جوانب معینة في التعریف. یوضح التعریف الجدید أن المعلومات تكون ذات أھمیة "األھمیة النسبیة" في كافة المعاییر و

نسبیة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن یؤثر إغفالھا أو تحریفھا أو حجبھا على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون 
لمالیة، والتي توفر معلومات مالیة عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم للقوائم المالیة المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم ا

المالیة.

لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت على تعریف األھمیة النسبیة أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.

٢٠١٨مارس ٢٩اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر بتاریخ 
إن اإلطار المفاھیمي لیس معیاًرا وال تُلغي المفاھیم الواردة فیھ المفاھیم أو المتطلبات الواردة في أي معیار آخر. یتمثل الغرض 
من اإلطار المفاھیمي في مساعدة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في وضع المعاییر، ومساعدة الُمعدِّین على تطویر سیاسات 

ت التي ال یوجد فیھا معیار ساري، ومساعدة جمیع الجھات على فھم المعاییر وتفسیرھا. سیؤثر ذلك محاسبیة متسقة في الحاال
على المنشآت التي قامت بوضع سیاساتھا المحاسبیة بناًء على اإلطار المفاھیمي. یتضمن اإلطار المفاھیمي المعدل بعض المفاھیم 

ات والمطلوبات، ویوضح بعض المفاھیم الھامة. لم یكن لھذه التعدیالت أي الجدیدة، والتعریفات المحدثة ومعاییر إثبات الموجود
أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. 

١٩-: امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید ١٦التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
-"عقود اإلیجار" ١٦ى المعیار الدولي للتقریر المالي ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت عل٢٠٢٠مایو ٢٨في 

١٦توفر التعدیالت إعفاء للمستأجرین من تطبیق إرشادات المعیار الدولي للتقریر المالي  .١٩-امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید
. كوسیلة عملیة، یمكن ١٩-فید المتعلقة بالمحاسبة عن تعدیل عقود اإلیجار وامتیازات اإلیجار الناتجة مباشرة عن جائحة كو

من المؤجر یعد تعدیًال لعقد اإلیجار. یقوم المستأجر ١٩-للمستأجر أن یختار عدم تقییم ما إذا كان امتیاز اإلیجار المرتبط بكوفید
فس الطریقة بن١٩-الذي یقوم بھذا االختیار بالمحاسبة عن أي تغییر في دفعات اإلیجار ناتج عن امتیاز اإلیجار المرتبط بكوفید

.، إذا لم یكن التغییر تعدیًال لعقد اإلیجار١٦التي یقوم فیھا بالمحاسبة عن التغییر وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي 
.

أو بعد ذلك التاریخ، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. ٢٠٢٠یونیو  ١تسري التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في  
لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. 

المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد 
الموحدة التفسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة  فیما یلي بیاًنا بالمعاییر و

ا.للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، إذا ینطبق ذلك، عند سریانھ
كمتداولة وغیر متداولة ): تصنیف المطلوبات ١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (

) لتحدید ١معیار المحاسبة الدولي (من ٧٦-٦٩، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على الفقرات ٢٠٢٠في ینایر 
:المتطلبات الخاصة بتصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة. توضح التعدیالت

ما المقصود بحق تأجیل السداد-
التأجیل یجب أن یكون موجودًا في نھایة الفترة المالیةن حق ا-
أن التصنیف ال یتأثر باحتمالیة ممارسة المنشأة لحقھا في تأجیل السداد-
أنھ فقط إذا كانت إحدى المشتقات الضمنیة في التزام قابل للتحویل ھي نفسھا أداة حقوق ملكیة، فلن تؤثر شروط االلتزام -

.على تصنیفھا 

، ویتعین تطبیقھا بأثر رجعي. تقوم المجموعة ٢٠٢٣ینایر ١یالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد تسري التعد
.حالًیا بتقییم تأثیر التعدیالت على الممارسات الحالیة وما إذا كانت اتفاقیات القروض الحالیة قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنھا 
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تتمة -ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  ـ     ٤

تتمة –بعدالمعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول
) ٣(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي -إلى اإلطار المفاھیمي اإلشارة

) "عملیات تجمیع ٣، تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠٢٠أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، في مایو 
إلى اإلطار المفاھیمي إلعداد وعرض القوائم اإلشارةإلى اإلطار المفاھیمي. وتھدف التعدیالت إلى استبدال  اإلشارة-األعمال"  

دون تغیر جوھري في ٢٠١٨إلى اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر في مارس  باإلشارة ،  ١٩٨٩المالیة الصادر في عام  
ادًیا إلصدار ) تف٣متطلباتھ. وأضاف المجلس أیًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص علیھ في المعیار الدولي للتقریر المالي (

أرباح أو خسائر محتَملة في "الیوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة 
.) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي: الرسوم، إذا تم تكبدھا بشكل مستقل٢١) أو التفسیر (٣٧الدولي (

) بشأن ٣ھ، قرَّر المجلس توضیح التوجیھات اإلرشادیة الحالیة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (وفي الوقت ذات
.إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالیةاإلشارة الموجودات المحتملة التي لن تتأثر باستبدال 

، ویتم تطبیقھا بأثر مستقبلي.٢٠٢٢یر ینا ١تسري التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 

١٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
المقصود"، المتحصالت قبل االستخدام  -، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة "الممتلكات واآلالت والمعدات  ٢٠٢٠في مایو  

أي متحصالت بیع البنود المنتجة -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -والذي یحظر على المنشآت الخصم  
أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأھیلھ للعمل على النحو الذي تریده اإلدارة. وبدًال من ذلك، تقوم المنشأة 

.حصالت من بیع ھذه البنود، والتكالیف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارةبإثبات المت

أو بعد ذلك التاریخ، ویجب تطبیقھ بأثر رجعي على ٢٠٢٢ینایر ١یسري التعدیل على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في 
لالستخدام في أو بعد بدایة الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة  

.ألول مرة. لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت أي أثر جوھري على المجموعة

٣٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -تكالیف الوفاء بالعقود -العقود المتوقع خسارتھا 
لتحدید التكالیف التي یتعین ٣٧أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ، ٢٠٢٠في مایو 

على المنشأة إدراجھا عند تقییم ما إذا كان العقد متوقع خسارتھ أو خاسًرا. تطبق التعدیالت "طریقة التكلفة المتعلقة مباشرة". 
یم البضاعة أو الخدمات على كل من التكالیف اإلضافیة وتوزیع التكالیف المرتبطة تشتمل التكالیف المتعلقة مباشرة بعقد تقد

مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكالیف العمومیة واإلداریة مباشرة بالعقد ویتم استبعادھا ما لم یتم تحمیلھا صراحة على الطرف 
أو بعد ذلك التاریخ. سوف ٢٠٢٢ینایر ١ویة التي تبدأ في المقابل بموجب العقد. تسري التعدیالت على الفترات المالیة السن

تطبق المجموعة ھذه التعدیالت على العقود التي لم تِف بعد بجمیع التزاماتھا في بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا 
التعدیالت ألول مرة.

لغرض التوقف عن إثبات  ٪١٠تي تكون في حدود اختبار نسبة  األتعاب ال –) األدوات المالیة  ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
المطلوبات المالیة 

على المعاییر الدولیة للتقریر المالي، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحسینات السنویة لألعوام  
تقوم المنشأة بإدراجھا عند تقییم ما إذا كانت شروط . یوضح التعدیل األتعاب التي٩تعدیًال على المعیار الدولي للتقریر المالي 

االلتزام المالي الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جوھرًیا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل ھذه الرسوم فقط على تلك 
ستلمة من قبل المقترض أو الرسوم المدفوعة أو المستلمة بین المقترض والجھة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو الم

الجھة المقرضة نیابة عن اآلخر. تطبق المنشأة ھذا التعدیل على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا أو تبدیلھا في أو بعد بدایة 
.الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا المنشأة أوًال ھذا التعدیل

، مع السماح بالتطبیق المبكر لھ. سوف تطبق ٢٠٢٢ینایر ١تبدأ في أو بعد یسري التعدیل على الفترات المالیة السنویة التي 
المجموعة ھذا التعدیل على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا أو تبدیلھا في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا 

.ثر جوھري على المجموعةالمنشأة أوًال ھذا التعدیل. لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت أي أ
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استخدام التقدیرات واألحكامـ   ٥
یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ 

المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. وقد یترتب على اإلفصاحاتاإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات و
تقدیرات إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر عدم التأكد من ھذه االفتراضات وال

بذلك في المستقبل. 
تم أدناه بیان االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد القوائم 

د یؤدي إلى إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة، والتي لھا تأثیر جوھري ق
العوامل أساس التقدیرات واالفتراضات الخاصة بھا على بتحدید المجموعة قامتالمالیة القادمة، كما ھو موضح ادناه. وقد 

المتاحة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة.

ظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلیة نتیجة لتغیرات السوق أو الظروف التي تنشأ ومع ذلك، قد تتغیر ال
خارج سیطرة المجموعة. وتنعكس ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.

استخدام التقدیرات واالفتراضات
ما تتساوى التقدیرات المحاسبیة الناتجة عن ذلك مع النتائج نادًراتقوم المجموعة بوضع تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. و

الفعلیة ذات الصلة. وفیما یلي أدناه التقدیرات واالفتراضات المعرضة لمخاطر جوھریة قد تؤدي إلى تعدیل ھام على القیم 
الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة.

العقودتقدیرات تكالیف إتمام 
تقوم المجموعة بتقدیر تكلفة إتمام المشاریع لتحدید التكلفة المتعلقة باإلیرادات التي یتم اثباتھا. تشتمل ھذه التقدیرات، من بین 
أمور أخرى، على تكالیف اإلنشاء وأوامر التغییر وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدیة األخرى تجاه العمالء. تتم مراجعة ھذه  

.ت على فترات منتظمة. إن أیة تغییرات الحقة في التكلفة المقدرة إلتمام المشروع قد تؤثر على نتائج الفترات الالحقةالتقدیرا

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
وفًقابالنسبة للذمم المدینة، تطبق المجموعة النھج المبسط لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة، تم تقسیم الذمم المدینة إلى مجموعات  

لخصائص مخاطر االئتمان المشتركة وعدد أیام التأخر عن السداد. تم الحصول على معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات 
المتوقعة والتي تتضمن أیًضا معلومات مستقبلیة لعوامل االقتصاد عدیلھا لتعكس النتیجة المستقبلیةالتاریخیة للمجموعة وتم ت

الكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي.

العمر اإلنتاجي لالستثمارات العقاریة والمعدات
لغرض احتساب االستھالك. یتم ھذا التقدیر بعد األخذ في تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للعقارات والمعدات 

االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستھالك العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة دوریة لألعمار اإلنتاجیة المقدرة سنویا وطریقة  
یة لألصول.االستھالك للتأكد من أن طریقة وفترات االستھالك تتفق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصاد

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
تحدد تكلفة التزام المنافع المحددة للموظفین ومنافع ما بعد التوظیف األخرى باستخدام عملیات التقویم االكتواریة. یتضمن التقویم 

ذه االفتراضات على االكتواري إجراء العدید من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وتشتمل ھ
تحدید معدل الخصم، والزیادات المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات. ونظرا للطبیعة المعقدة للتقویم واالفتراضات األساسیة 
وطبیعتھا طویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بصورة كبیرة بالتغیرات في ھذه االفتراضات. تتم مراجعة كافة 

ضات بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة.االفترا

الزكاة
العامة للزكاة والدخل("الھیئة") في المملكة العربیة السعودیة ویحمل ألنظمة الھیئةوفًقا تخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة 

المخصص على قائمة الدخل الموحدة. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات 
سابقة من قبل الھیئة في السنة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة.
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(تتمة) استخدام التقدیرات واألحكامـ   ٥

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة 
، تستخدم المجموعة معطیات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. ویتم تصنیف القیم االلتزامعند قیاس القیمة العادلة لألصل او  

مستویات مختلفة في نظام متدرج للقیمة العادلة استنادا الى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقویم المبینة على النحو العادلة في  
-التالي: 

فيعلیھا الحصولیمكنمماثلةمطلوباتأولموجوداتنشطةأسواقمعدلة) في(غیرمتداولةأسعار:المستوى األول�
.القیاستاریخ

أوللموجوداتللمالحظةقابلةوھي١المستوىفيإدراجھا تمالتيالمدرجةاألسعارعداالثاني: مدخالتالمستوى �
األسعار). منمشتقة(مباشرةغیربصورةاألسعار) أومباشرة (مثلبصورةالمطلوبات

للمالحظة).قابلةغیرللمالحظة (مدخالتالقابلةالسوقمعلوماتإلىتستندالمطلوباتأولموجوداتمدخالتالمستوى الثالث:

المعلومات القطاعیة -٦
یتم إعداد قطاعاتأربعولدیھا ، ألغراض إداریة، تتكون المجموعة من وحدات عمل بناء على المنتجات والخدمات التي تقدمھا 

بشأنھا، وكما یلي:التقاریر
القطاع السكني)أ
القطاع التجاري) ب
الخدماتقطاع)ج
الرئیسيالمركز)د

أو الخسارة في القوائم المالیة ربحأو الخسارة ویقاس وفقا ألسس ثابتة بما یتوافق مع الربحیتم تقییم أداء القطاعات على أساس ال
الموحدة. ومع ذلك، یتم إدارة التمویل بالمجموعة (بما في ذلك األعباء المالیة) على أساس مستوى المجموعة، وال توزع على 

القطاعات التشغیلیة واإلیرادات.
القطاعیة:للمعلومات ًال یلي تحلیتتم أنشطة المجموعة وشركاتھا التابعة بشكل أساسي في المملكة العربیة السعودیة. وفیما 

المجموع المركز الرئیسي قطاع الخدماتالقطاع التجاريالقطاع السكني ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ ────────────────────────────────────────ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٩٩٬٨٥٥-١٣٠٬٨١٤٣٣٢٬٤٥١٣٦٬٥٩٠اإلیرادات  

) ٣٥٨٬٧١٧(-) ١٣٬٧٧٥() ٢٧٥٬٩٩٦() ٦٨٬٩٤٦(تكلفة اإلیرادات  
────────────────────────────────────────

١٤١٬١٣٨-٦١٬٨٦٨٥٦٬٤٥٥٢٢٬٨١٥الربح إجمالي
) ١٧١٬٥٣٠() ١٧١٬٥٣٠(---مصاریف عمومیة وإداریة  

) ٥٢٬٦٣١() ٥٢٬٦٣١(---مصاریف بیعیة وتسویقیة 
) ١٧٬٢٩٤() ١٧٬٢٩٤(---مالیة أعباء

) ٨٢٬٦٩٨() ٨٢٬٦٩٨(---انخفاض في قیمة االستثمارات العقاریة  
مخصص انخفاض في قیمة مصاریف  

---ومدینون آخرون مقدًمامدفوعة 
)٣٨٬٣٧٠() ٣٨٬٣٧٠ (

) ٥٬٧٥٥() ٥٬٧٥٥(---انخفاض في الممتلكات والمعدات
استثمارات مدرجة  مكاسب إعادة تقویم 
٩٬٦٤٦٩٬٦٤٦---الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة من خالل

١٦٬٠٤٢١٦٬٠٤٢---حصة في أرباح شركة زمیلة 
٦٬٠١٩٦٬٠١٩---توزیعات أرباح  
٦٦٬٣٠٥٦٦٬٣٠٥---إیرادات أخرى  

────────────────────────────────────────
) ١٢٩٬١٢٨() ٢٧٠٬٢٦٦(٦١٬٨٦٨٥٦٬٤٥٥٢٢٬٨١٥القطاع قبل الزكاة )خسارةربح (

────────────────────────────────────────
١٬٦٨٨٬٥٨٤٢٬٦٧٦٬١٥٣٤٦٬٩٨٧٣٬١٢٦٬٨١٤٧٬٥٣٨٬٥٣٨إجمالي الموجودات 
٢٢٩٬٤١٨١٨٦٬٨٥٢٢٩٬٢٤٣٤٬٢٥٣٬٧٥٧٤٬٦٩٩٬٢٧٠إجمالي المطلوبات

────────────────────────────────────────



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
مساھمة سعودیة)(شركة 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٣٢-

تتمة -المعلومات القطاعیة -٦

المجموعالمركز الرئیسي قطاع الخدماتالقطاع التجاري القطاع السكني ٢٠١٩دیسمبر ٣١ ────────────────────────────────────────ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٣٨٬٠٢١-١٢٤٬٥٦٣١٧٧٬٤١٤٣٦٬٠٤٤اإلیرادات  

) ١٦٦٬٣٨٧(-) ٢٤٬٢١٩() ٨٩٬٠٨٩() ٥٣٬٠٧٩(تكلفة اإلیرادات  
────────────────────────────────────────

١٧١٬٦٣٤-٧١٬٤٨٤٨٨٬٣٢٥١١٬٨٢٥إجمالي الربح 
) ٢١١٬١٣٨() ٢١١٬١٣٨(---مصاریف عمومیة وإداریة  

) ٤٥٬١٤٦() ٤٥٬١٤٦(---مصاریف بیعیة وتسویقیة 
) ٤٤٬٨٢٥() ٤٤٬٨٢٥(---أعباء مالیة 

) ٣٤٬٣٧٧() ٣٤٬٣٧٧(---انخفاض في قیمة االستثمارات العقاریة  
انخفاض في قیمة مصاریف مخصص 

) ١٠٬٨٦٥() ١٠٬٨٦٥(---مدفوعة مقدًما ومدینون آخرون 
) ٦٣٬١٣٥() ٦٣٬١٣٥(---استبعاد أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ 

مكاسب إعادة تقویم استثمارات مدرجة 
١٢٬١٧١١٢٬١٧١---الربح أو الخسارةبالقیمة العادلة من خالل

١٧٬٤٤٦١٧٬٤٤٦---شركة زمیلة حصة في أرباح 
٩٬١٤٨٩٬١٤٨---توزیعات أرباح  
٤٬٦٢٨٤٬٦٢٨---إیرادات أخرى  

استثمارات مدرجة بالقیمة  استبعادمكاسب  
٢٣٬٠١٩٢٣٬٠١٩---العادلة من خالل الربح أو الخسارة

────────────────────────────────────────
) ١٧١٬٤٤٠() ٣٤٣٬٠٧٤(٧١٬٤٨٤٨٨٬٣٢٥١١٬٨٢٥القطاع قبل الزكاة )خسارة(ربح

────────────────────────────────────────
٤٬٠٧٩٬٣٠٨٧٬١٩٩٬٠٥٤-١٬٥٨٢٬٩٤٦١٬٥٣٦٬٨٠٠إجمالي الموجودات
٤٬٢٣٢٬٧٦٥٤٬٢٣٢٬٧٦٥---إجمالي المطلوبات

────────────────────────────────────────



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
مساھمة سعودیة)(شركة 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٣٣-

اإلیرادات -٧
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
─────────────────────

٢٥٢٬٦٩٤٢٦٣٬٥٦٩)٣٤یجار (إیضاح إإیرادات 
١٩٩٬٨٣٦٣٬٧٠٣إیرادات بنیة تحتیة

٣٦٬٥٩٠٣٦٬٠٤٤إدارة المرافقإیرادات 
١٠٬٧٣٥٣٤٬٧٠٥إنشاء إیرادات 

────────────────────
٤٩٩٬٨٥٥٣٣٨٬٠٢١

════════════════════

تكلفة اإلیرادات -٨
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
────────────────────

٩١٬٨٠٣١٨٬٢٠٤تكالیف مواد
-٨٤٬٠١١من الباطنعقود 

٨١٬٤٨٧٦٣٬٢٢٧رواتب وأجور موظفین ومزایا اخرى 
٦١٬٨٥٢٤٧٬١٩٠استھالك 

٢٤٬٩١١٣٠٬٢٠٨مصاریف صیانة
١٤٬٦٥٣٧٬٥٥٨أخرى 

────────────────────
٣٥٨٬٧١٧١٦٦٬٣٨٧

════════════════════

المصاریف العمومیة واإلداریة  -٩
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
────────────────────

٩٣٬٢٨١٨٥٬٢٨٣رواتب وأجور موظفین ومزایا اخرى 
٤٠٬٠١١٤٤٬٥٦٤ورسوم حكومیة أتعاب مھنیة واستشاریة

١١٬٤٠٨١٠٬٤٤٧)٣٥اللجان (إیضاح ومكافاتحضور بدالت
٦٬٣٥٤٢٬٧٣٤مصاریف تقنیة المعلومات 

٤٬٥٧٢٣٬٤٠٠استھالك 
٣٬٧٢٨٦٬٥٩٨موجودات غیر ملموسة إطفاء 

٢٨٬١١٤-صندوق االنماء العقاریة العقاريلوھیكلة أتعاب إدارة 
١٧٬١٩١-مخصص رسوم األراضي البیضاء

١٢٬١٧٦١٢٬٨٠٧أخرى 
────────────────────

٣٠٥٬٧١١٢١١٬١٣٨
════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
مساھمة سعودیة)(شركة 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٣٤-

تسویقیة  ال المصاریف البیعیة و-١٠
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
────────────────────

٢٣٬١٤٤١٢٬٨٧٨)١٩خسائر االئتمان المتوقعة (إیضاح 
-١٣٬٦٧١عمولة مبیعات

١١٬٢٠٣٧٬٥٧٧رواتب وأجور موظفین ومزایا اخرى 
٣٬١٣٢٢٣٬٢٨٣وتسویقإعالنات
١٬٤٨١١٬٤٠٨أخرى 

────────────────────
٥٢٬٦٣١٤٥٬١٤٦

════════════════════

األعباء المالیة   -١١
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
────────────────────

١٢٬٦٣٥٣٨٬٩٣٢قروض بنكیة
٤٬٦٥٩٤٬٤٦٦)٣١(إیضاح یجارتزامات اإلالتكلفة المالیة الل

١٬٤٢٧-مشتقات
────────────────────

١٧٬٢٩٤٤٤٬٨٢٥
════════════════════

ملیون لایر سعودي) ١٤٥:  ٢٠١٩سعودي (ملیون لایر١٠٢درهمبلغ ق، تم رسملة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  
).١٥للمشاریع تحت االنشاء (إیضاح كتكلفة تمویل

االیرادات االخرى-١٢
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
────────────────────

-٤٤٬٣١٦)١٥مكاسب بیع أراضي (إیضاح 
-١٨٬٨٤٧*لم تعد مطلوبةمستحقة صندوق إدارةأتعاب عكس 

٦٨١١٬٦٧٢إیرادات مالیة
٦٥٥١٬٠٦٤أخرىإیرادات عقاریة 

١٬٨٠٦١٬٨٩٢أخرى
────────────────────

٦٦٬٣٠٥٤٬٦٢٨
════════════════════

) على التنازل عن أتعاب اإلدارة بالكاملمع مدیر صندوق اإلنماء العقاریة (صندوق مملوك اتفاقیةإدارة الشركةابرمت* 
التصفیة حالًیا ولم تكتمل اإلجراءات تحتالصندوق  إن  ملیون لایر سعودي عند تصفیة الصندوق.  ١٨٫٨المستحقة سابقاً والبالغة  

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١لتصفیة الصندوق حتى النظامیة 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
مساھمة سعودیة)(شركة 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٣٥-

السھم خسارة-١٣
بالمساھمین العادیین في الشركة األم على المتوسط ةالسنة المتعلقخسارةبقسمة والمخفض األساسي السھم خسارةیتم احتساب 

المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة.
:األساسي والمخفضللسھمالخسارةالجدول التالي بیانات الدخل واألسھم المستخدمة في احتساب یوضح 

٢٠٢٠٢٠١٩
:الخسارة المتعلقة بالمساھمین العادیین في الشركة

)١٧٨٬٠٠٠()١٣٧٬٩٤٣(العملیات المستمرة
)٨٬٣٥١()٢٬٧٩٨(العملیات الغیر مستمرة

)١٨٦٬٣٥١()١٤٠٬٧٤١(
٢٤٠٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (سھم) 

)٠٬٧٨() ٠٬٥٩(األساسي والمخفض (باللایر السعودي)–خسارة السھم 
للعملیات المستمرة األساسي والمخفض –خسارة السھم 

)٠٫٧٤() ٠٬٥٧((باللایر السعودي)



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٣٦-

الممتلكات والمعدات -١٤

األثاث والدیكور والمعدات اآلالتالمباني 
أجھزة

السیارات الحاسب اآللي 
األعمال الرأسمالیة 

جمالي اإلتحت التنفیذ 
────────────────────────────────────────────────────────────

التكلفة:
٢٠١٩١٠٬٤٨٢٩٢٬٨٤٠١٤٬٥٢١١٠٬٠٩٥٧٬٩٦٣٤٤٠١٣٦٬٣٤١ینایر ١في 

١٢٬١٧٣-٨٦٬١٥٨٢٬١٤٣٢٬١٥١١٬٧١٣إضافات
)٥٬٣٦٠()٤٤٠()٩٧٠()١٣٠()٩٢٤()٢٬٨٩٦(-ستبعادات ا

----١٬٦٧٧)١٬٦٧٧(-إعادة تصنیف
─────────────────────────────────────────────────────────────

١٤٣٬١٥٤-٢٠١٩١٠٬٤٩٠٩٤٬٤٢٥١٧٬٤١٧١٢٬١١٦٨٬٧٠٦دیسمبر ٣١في 
٩٬٢٠١-٧٬٩٦٤١٤١١٬٠٢٢٧٤-إضافات

)١٬٢٩٢(-)٣٢١()٦٠١()٨١()٢٨٩(-ستبعادات ا
للبیع (إیضاح  محتفظ بھاموجودات  

١٬٦٩٤(--)٤٥٣()١٬١٥٢()٨٩(-)٢٢(
─────────────────────────────────────────────────────────────

١٤٩٬٣٦٩-٢٠٢٠١٠٬٤٩٠١٠٢٬٠١١١٦٬٣٢٥١٢٬٠٨٤٨٬٤٥٩دیسمبر ٣١في 
─────────────────────────────────────────────────────────────

: واالنخفاض في القیمةاالستھالك
٧٤٬٦٣٦-٢٠١٩٧٬٢٧٧٤٥٬٦١٨١٠٬٦٢٩٥٬٥٨٣٥٬٥٢٩ینایر ١في 

١٩٬٥٤٦-٥٠٥١٣٬٧٥٠٢٬٠٠٤١٬٩١٣١٬٣٧٤المحمل للسنة
)٣٬٦٦١(-)٥٤٨()٢٨()٢٧٦()٢٬٨٠٩(-ستبعادات االمتعلق ب

────────────────────────────────────────────────────────────
٩٠٬٥٢١-٢٠١٩٧٬٧٨٢٥٦٬٥٥٩١٢٬٣٥٧٧٬٤٦٨٦٬٣٥٥دیسمبر ٣١في 

٢٠٬٠٦٠-٢٢٣١٤٬٩٤٩١٬٧٧١١٬٩٤٧١٬١٧٠المحمل للسنة 
٥٬٧٥٥----٥٬٧٥٥-انخفاض في القیمة

)١٬٢٠٩(-)٣٢٠()٦٠١()٧١()٢١٧(-ستبعادات االمتعلق ب
(إیضاح  للبیع  محتفظ بھاموجودات  

٨٣٦(--)١٩٩()٥٩٩()٣٨(-)٢٢(
────────────────────────────────────────────────────────────

١١٤٬٢٩١-٢٠٢٠٨٬٠٠٥٧٧٬٠٠٨١٣٬٤٥٨٨٬٦١٥٧٬٢٠٥دیسمبر ٣١في 
────────────────────────────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة: 
٣٥٬٠٧٨-٢٠٢٠٢٬٤٨٥٢٥٬٠٠٣٢٬٨٦٧٣٬٤٦٩١٬٢٥٤دیسمبر ٣١في 

═════════════════════════════════════════════════
٥٢٬٦٣٣-٢٠١٩٢٬٧٠٨٣٧٬٨٦٦٥٬٠٦٠٤٬٦٤٨٢٬٣٥١دیسمبر ٣١في 

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



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٣٧-

العقاریة االستثمارات -١٥
مباني  الراضي  األ

التجھیزات  
والدیكورات  

األعمال الرأسمالیة  
جمالي اإلتحت التنفیذ 

─────────────────────────────────────────────
التكلفة:  

٢٠١٩٣٬٤٢٤٬١٦٧١٬٥٠٤٬٦٩٥٥٢٢٬٨٧١١٬١١٤٬٠١٢٦٬٥٦٥٬٧٤٥ینایر ١
٥٦٨٣٨٥٬٣٣٩٣٨٥٬٩٠٧--إضافات

)١٣٬٦٩٢()١٣٬٣٢٨()٣٦٤(--استبعادات وتسویات 
)٦٣٬١٣٥()٦٣٬١٣٥(---ت أعمال رأسمالیة تحت التنفیذستبعادا ا

--٦٣٬٨٠٠)٦٣٬٨٠٠(إعادة تصنیف
─────────────────────────────────────────────

٢٠١٩٣٬٤٢٤٬١٦٧١٬٤٤٠٬٨٩٥٥٨٦٬٨٧٥١٬٤٢٢٬٨٨٨٦٬٨٧٤٬٨٢٥دیسمبر ٣١
٣٬٨٦٣١٨٤٬٦٣٦١٨٨٬٤٩٩--إضافات

)٩٬٢٩٥(---)٩٬٢٩٥(وتسویات ستبعاداتا
-)١٣٨٬٢٤٠(٥٢٬٦٤٣٨٥٬٥٩٧-أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ  محول من 

─────────────────────────────────────────────
٢٠٢٠٣٬٤١٤٬٨٧٢١٬٤٩٣٬٥٣٨٦٧٦٬٣٣٥١٬٤٦٩٬٢٨٤٢٩٠٬٥٤٧٬٠دیسمبر ٣١

─────────────────────────────────────────────
االستھالك واالنخفاض في القیمة:  

٨٠٩٬٠١٨-٥١٨٬٣٦١٢٩٠٬٦٥٧-٢٠١٩ینایر ١
٤٤٬٧٩٢-٢٨٬٨٥٢١٥٬٩٤٠-المحمل للسنة

١٣٬٩٧٧٣٤٬٣٧٧--٢٠٬٤٠٠انخفاض في القیمة 
)١٧(-)١٧(--وتسویاتستبعادات االمتعلق ب

--١٤٬٨٦٣)١٤٬٨٦٣(-إعادة تصنیف
─────────────────────────────────────────────

٢٠١٩٢٠٬٤٠٠٥٣٢٬٣٥٠٣٢١٬٤٤٣١٣٬٩٧٧٨٨٨٬١٧٠دیسمبر ٣١
٥٠٬٢٥٥-٢٩٬٣١٠٢٠٬٩٤٥-المحمل للسنة

٧٦٬٣٩٣٨٢٬٦٩٨-٦٬٣٠٥-انخفاض في القیمة
ألعمال رأسمالیة  محول القیمة انخفاض في 

-)١٣٬٩٧٧(-١٣٬٩٧٧-تحت التنفیذ 
─────────────────────────────────────────────

٢٠٢٠٢٠٬٤٠٠٥٨١٬٩٤٢٣٤٢٬٣٨٨٧٦٬٣٩٣١٬٠٢١٬١٢٣دیسمبر ٣١
─────────────────────────────────────────────

القیمة الدفتریة:صافي 
٢٠٢٠٣٬٣٩٤٬٤٧٢٩١١٬٥٩٦٧٣٣٣٬٩٤١٬٣٩٢٬٨٩١٦٬٠٣٢٬٩٠٦دیسمبر ٣١

═══════════════════════════════════
٢٠١٩٣٬٤٠٣٬٧٦٧٩٠٨٬٥٤٥٢٦٥٬٤٣٢١٬٤٠٨٬٩١١٥٬٩٨٦٬٦٥٥دیسمبر ٣١

═══════════════════════════════════
.)٢٩، ٢٨، ١١لفة اقتراض للمشاریع تحت االنشاء (إیضاح كملیون لایر سعودي) كت١٤٥: ٢٠١٩سعودي (ملیون لایر١٠٢قدره ، تم رسملة مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٣٨-

تتمة -العقاریة االستثمارات -١٥
. المتراكمواالنخفاضاالستھالكناقًصا بالتكلفة العقاریة االستثماراتالسیاسات المحاسبیة الھامة، تظھر كما ھو موضح في 

ملیار ٢٠١٩:١٠دیسمبر ٣١(٢٠٢٠دیسمبر٣١سعودي كما في ملیار لایر١٠٬١بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة 
وخبراء القیمة ، ورواج للتقییم ٢١سنشريمكتب وھم مقیمون عدة بھا قامالتي یمیتقلایر سعودي) وذلك وفقا لعملیة ال

االستثمارات ھذه یم یتقفي ینمتخصص)المعتمدینللمقیمینمن قبل الھیئة السعودیة ینمعتمدینمستقلینمقیم(.وفالیوسترات
ملیون لایر ٦٫٣تسجیل انخفاض في قیمة األراضي واألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بمبلغ  بناء على عملیة التقییم، تم  .  العقاریة

.على التوالي، سعودي)ملیون لایر ١٣٬٩٧ملیون لایر سعودي و٢٠١٩:٢٠٫٤ملیون لایر سعودي (٧١٫٧سعودي و

، والتي تتعلق بالمشاریع العقاریة السكنیة تحت التنفیذاالقتصادیة لمشاریع الجدوىقامت اإلدارة بإعادة تقییم٢٠١٩عام خالل 
، اقتصادًیا ذات منفعةلم تعد فندقة في الریاض مشاریعوالتي تتضمن،مشاریعالھناك بعض أن باإلدارة قررت ووالتجاریة

استبعاد تم وبالتالي، . ملیون لایر٧٫٣وأیضا بسبب صدور أوامر بإیقاف التصرف في األراضي شمال الریاض والتي تمثل 
سعودي.لایر٦٣٬١٣٥بمبلغ مشاریع تلك الالمتعلقة بمالیة تحت التنفیذرأسالعمال األ

. وعلیھ، تم تسجیل ربح ملیون لایر سعودي٥٣بمبلغ  ملیون لایر سعودي ٩٫٣، قامت المجموعة ببیع أراضي بقیمة  سنةخالل ال
).١٢سعودي (إیضاح ملیون لایر ٤٤٫٣قدره

من بنك  إسالميلقاء قرضملیار لایر سعودي)٢: ٢٠١٩(لایر سعودي ملیار٢قدرھا بقیمة دفتریةاألراضيتم رھن بعض
.)٢٨(إیضاح محلي 

سعودي) ملیون لایر٢٠١٩:٦٣٩ملیون لایر سعودي (٦٢٦قدرھا بقیمة دفتریةمقامةمباني االستثمارات العقاریةتتضمن 
١٩٩٣ینایر ٧سنة تبدأ من ٥٠سنة و٩٩لمدةض مستأجرة من الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض بموجب عقدین اعلى أر

.العقدمدةتحویلھا إلى الھیئة في نھایة سیتموالتي االنتفاععلى أساس حق ،على التوالي،٢٠٠٩یولیو٦و
أراضي غیر متاحة لالستخدام  ) أ

للتصرف او التطویر ألسباب مختلفة بعضھا یتعلق بالمناطق التي حالیا بعض قطع األراضي المملوكة للشركة غیر متاحةأن
تقع فیھا تلك األراضي وبعضھا تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة لمعالجتھا. تقوم اإلدارة حالیا بالعمل مع الجھات 

كومیة المعنیة لمعالجة ھذه االسباب إلتاحة التصرف في ھذه االراضي. ال یزال تأثیر ھذه األمر على القیمة القابلة لالسترداد الح 
المختصة. بلغت القیمة الدفتریة لتلك األراضي والجھات لتلك األراضي غیر مؤكد ویعتمد على النتائج النھائیة لعمل اللجان 

.)سعوديملیون لایر ٤١٧: ٢٠١٩(.٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٤١٧
الالحقةاألحداث )ب 

الشركة التي تم تخصیصھا بأن أرض  من قبل جھات حكومیة معنیة  ، تم إحاطة اإلدارة٢٠٢٠دیسمبر  ٣١بعد السنة المنتھیة في  
، مما قد یؤدي إلى تغیر جوھري من قبل تلك الجھات الحكومیةتطویرھا مشروع الودیان تقع ضمن منطقة قید الدراسة بھدف ل

إتمام الدراسة غیر مؤكد ویعتمد علىتأثیر ھذه األمرال یزالوالقیمة القابلة لالسترداد لتلك األرض  لمشروعلالرئیسیةخطة  الفي  
ة لألرض واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ كما في بلغت القیمة الدفتریوالتطورات المستقبلیة للمنطقة.الجھات الحكومیة من قبل 

ملیون لایر سعودي  ٢٫١٦٨:  ٢٠١٩ملیون لایر سعودي على التوالي (٨٢٩ملیون لایر سعودي و٢٫١٦٨:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
ملیون لایر سعودي على التوالي).٧٩٠و



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٣٩-

زمیلةالشركة الفي االستثمار-٦١
وھي الریاض القابضة،ركة شفي٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في ٪ ١٦٫٦٧ة قدرھا حصالمجموعةمتلك ت

حصة المجموعة في الشركة الزمیلة باستخدام عنتتم المحاسبةالعربیة السعودیة.  المملكةفيمسجلة  شركة ذات مسئولیة محدودة
.الزمیلةشركة العلى ھاًما تأثیًرالممارسة المجموعة الموحدة نظرا القوائم المالیةطریقة حقوق الملكیة في ھذه 

:القابضةالستثمار المجموعة في شركة الریاض الملخصةیوضح الجدول التالي المعلومات المالیة 
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
٢٤٣٬١٤١٢٣٥٬٦٥٧في بدایة السنة 

١٦٬٠٤٢١٧٬٤٤٦الحصة في األرباح 
)١١٬٦٦٧()٩٬٩٩٩(توزیعات أرباح مستلمة 

٣٬٤٧٩١٬٧٠٥الحصة في الدخل الشامل اآلخر
──────────────────────

٢٥٢٬٦٦٣٢٤٣٬١٤١في نھایة السنة 
══════════════════════

لشركة الریاض القابضة:الملخصة المركز المالي فیما یلي قائمة
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
٢٠٤٬٩٦٧١٧٨٬٨١٨موجودات متداولة 

١٬٤١٨٬٨٣٠١٬٤١٧٬٦٧٠موجودات غیر متداولة
)٨٦٬٩٧٣()٦٠٬٣٢٣(مطلوبات متداولة

)٥٠٬٩٦٣()٤٧٬٨٠٢(مطلوبات غیر متداولة
──────────────────────

١٬٥١٥٬٦٧٢١٬٤٥٨٬٥٥٢حقوق الملكیة 

٢٥٢٬٦٦٣٢٤٣٬١٤١٪ ١٦٬٦٧–حصة المجموعة في حقوق الملكیة 
──────────────────────

٢٥٢٬٦٦٣٢٤٣٬١٤١القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة 
══════════════════════

یلي قائمة الدخل الملخصة لشركة الریاض القابضة:فیما 
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
١٥١٬٩٠٦١٦٧٬٧٦٧اإلیرادات 

)٦٥٬٥٢٢()٧٤٬٢٥٢(تكلفة اإلیرادات
)١٣٬٦٨٧()١٣٬٢٢١(مصاریف عمومیة وإداریة 

٣٥٬٧١٧١٩٬١٣١إیرادات أخرى
──────────────────────

١٠٠٬١٥٠١٠٧٬٦٨٩قبل الزكاة  الدخل
)٣٬٠٣٦()٣٬٩١٨(الزكاة

──────────────────────
٩٦٬٢٣٢١٠٤٬٦٥٣السنة دخلصافي 

──────────────────────
١٦٬٠٤٢١٧٬٤٤٦٪١٦٫٦٧– السنةدخلفيحصة المجموعة 

══════════════════════
٢٠٬٨٧١١٠٬٢٢٦اآلخر للسنة الدخل الشامل 

══════════════════════
٣٬٤٧٩١٬٧٠٥٪١٦٫٦٧–حصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر للسنة

══════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٠-

أدوات الدین بالتكلفة المطفأة –١٧
ملیون ٢٠٦٬٣: ٢٠١٩لایر سعودي (ملیون٢٠٦٬٣وقدرھا تمثل أدوات الدین بالتكلفة المطفأة صكوك شركة البیان القابضة 

یفيألن الطرف المقابل لم  قیمة المبلغ بالكاملمخصص انخفاض فيبإثبات  المجموعة  قامت،  ٢٠١٨لایر سعودي). خالل عام  
السترداد المبلغ.اتخاذ اإلجراءات النظامیة، بدأت المجموعة ٢٠١٩دیسمبر ٣١بالتزاماتھ. خالل السنة المنتھیة في 

االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة -١٨
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
الدخل استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

٢٨١٬٥٩٨٣١١٬٤٨٤أسھم غیر متداولة (أ)-الشامل اآلخر 
استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

٣٨٧٣٬٢٣٨(ب) متداولةأسھم -الشامل اآلخر 
──────────────────────

االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة من خالل الدخل إجمالي
٦٣٦٬٨١٢٣٨٤٬٧٢٢الشامل االخر

صنادیق -استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٦٦٬٧٥٥٥٧٬١٠٩استثماریة (ج)

──────────────────────
٣٤٨٬٣٩١٤٤١٬٨٣١االستثمارات في أدوات حقوق الملكیةإجمالي

══════════════════════

أسھم غیر متداولة:-االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أ
٢٠٢٠٢٠١٩نسبة الملكیة
────────────────────────────

٩٣٬٤٣٦٧٨٬١٧٨٪ ٩٬٤٨مطوري مدینة المعرفة االقتصادیةشركة 
٩٢٬٣٧١٩٤٬١٠٦٪ ١٣١٬شركة ام القرى للتنمیة واإلعمار

٤٨٬٩٩٧٤٩٬٣٦٤٪ ١٨٩٬شركة دار التملیك
٤٢٬١٨٨٤٤٬٢٠٥٪ ٢٬١١شركة كنان العالمیة للتطویر العقاري

٣٧٬٥٠٠-٪ ٥شركة العقیر للتطویر 
٣٬٨٠٦٧٬٣٣١٪ ٤٠٤٬العربیة المتحدة للزجاج المسطحالشركة 

٨٠٠٨٠٠٪ ٣٬٢لعقاريشركة تمویل ا
──────────────────────

٢٨١٬٥٩٨٣١١٬٤٨٤
══════════════════════

: متداولةأسھم -استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) ب
٢٠٢٠٢٠١٩نسبة الملكیة
─────────────────────────────

٧٣٬٢٠٠-٪٦٬١٢شركة اسمنت حائل
٣٨٣٨٪٠٬٠٠١لالستثمارشركة طیبة 

──────────────────────
٣٨٧٣٬٢٣٨

══════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤١-

تتمة  –االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة -١٨
٦٠خالل السنة، قامت المجموعة ببیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر، تبلغ قیمتھا األصلیة 

تلك االستثمارات : ال یوجد)، وتم إعادة تصنیف الربح المحقق عن بیع  ٢٠١٩ملیون لایر سعودي (٩٦٫٨ملیون لایر سعودي، بمبلغ  
ملیون لایر سعودي من االحتیاطیات األخرى إلى الخسائر المتراكمة. ٣٦٫٨والبالغ قدره 

كما یلي: العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجة بالقیمةالحركة االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كانت 
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
٣٨٤٬٧٢٢٤٠٣٬٢٤٨السنةفي بدایة 

)٤٬٧٥٦(٣١٬٢٨٤التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات 
)١٣٬٧٧٠()١٣٤٬٣٧٠(تخفیض رأس المال ومتحصالت من عملیات استبعاد

──────────────────────
٢٨١٬٦٣٦٣٨٤٬٧٢٢في نھایة السنة

══════════════════════

صنادیق استثماریة-الربح أو الخسارةالعادلة من خالل بالقیمةمدرجة الستثمارات اال)ج
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────── ٦٦٬٧٥٥٥٧٬١٠٩صندوق جدوى لالستثمار
══════════════════════

: كما یليالربح أو الخسارةالعادلة من خالل مدرجة بالقیمةالستثمارات االحركة كانت 
٢٠٢٠٢٠١٩

────────────────────── ٥٧٬١٠٩٢٧٠٬٨٣٨في بدایة السنة
٩٬٦٤٦١٢٬١٧١التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات 

)٢٢٥٬٩٠٠(-خالل السنةمستبعدة 
──────────────────────

٦٦٬٧٥٥٥٧٬١٠٩في نھایة السنة
══════════════════════

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تبلغ قیمتھا الدفتریة ببیعقامت المجموعة ،٢٠١٩خالل 
لایر سعودي. ٢٣٬٠١٩قدره عن ھذا البیعربح سجلتلایر سعودي، و٢٤٨٬٩١٩لایر سعودي، بمبلغ ٢٢٥٬٩٠٠



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٢-

التجاریون المدینون -١٩
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
٢٠٩٬٦١٤١٤٣٬٣١٨مدینون تجاریون

)٤٦٬٣٣١()٦٣٬٣١٦(: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ناقًصا
──────────────────────

١٤٦٬٢٩٨٩٦٬٩٨٧مدینون تجاریون، صافي
══════════════════════

كما یلي: خسائر االئتمان المتوقعةمخصص حركة كانت
٢٠٢٠٢٠١٩

────────────────────── ٤٦٬٣٣١٣٣٬٤٥٣في بدایة السنة
٢٣٬١٤٤١٢٬٨٧٨)١٠مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إیضاح 

-)٦٬١٥٩(استبعادات 
──────────────────────

٦٣٬٣١٦٤٦٬٣٣١في نھایة السنة
══════════════════════

دیسمبر:٣١في كما وقعة الذمم المدینة ومخصص خسائر االئتمان المتألعمارفیما یلي تحلیًال 

یوًما ٩٠–١جمالياإل
١٨٠– ٩١

یوًما
٢٧٠–١٨١

یوًما
٣٦٥–٢٧١

سنة أكثر من یوًما
─────────────────────────────────────────────

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  
٢٠٢٠٦٣٬٣١٦٣٬٧٣٨٤٬٦٨١٥٬٩٥٨٧٬٥٦٠٤١٬٣٧٩
٢٠١٩٤٦٬٣٣١٢٬٣٦٧٣٬٠٤٣٢٬١٤٦٦٬٣٩٣٣٢٬٣٨٢

المدینون التجاریون 
٢٠٢٠٢٠٩٬٦١٤٧٥٬١٤٠٢٩٬٧١٠٢٠٬٤٦١٢٦٬٩٥٢٥٧٬٣٥١
٢٠١٩١٤٣٬٣١٨٢١٬٣٤٥٢٢٬٩٤٥٢١٬٠٩٨٣٢٬٩١٤٤٥٬٠١٦

والمدینون اآلخرون  مقدًمامصاریف المدفوعة ال-٢٠
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠دفعة مقدمة لشراء أرض
٤٧٬١٤٦٢١٬٢٢١دفعات مقدمة للموردین 

٢٨٬١٤٣١٧٬٥٩٥ضریبة قیمة مضافة مدینة 
١٥٬٨٧٣٣١٬٤٩٩ضمانات بنكیة 

١٣٬٠٨٠٢٢٠مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة 
١٠٬٩٧٩٣٬٥١٧إیرادات مستحقة 

١٬٦٢١٢٬١٥١مقدًما مصاریف مدفوعة 
٣٦١١٬١١٥سلف للموظفین 

٥٬٩٢٩٣٬٨٩٠أخرى 
──────────

─
───────────

١٧٣٬١٣٢١٣١٬٢٠٨
)٣٢٬٢٦٢()٦٩٬٤٦٥(والمدینون اآلخرونمقدما: مخصص خسائر انخفاض في قیمة المصاریف المدفوعة ناقًصا

────────────────────
١٠٣٬٦٦٧٩٨٬٩٤٦

══════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٣-

تتمة -والمدینون اآلخرون  مقدًمامصاریف المدفوعة ال-٢٠
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
فیما یلي: الحركة في مخصص خسائر انخفاض في قیمة المصاریف المدفوعة 

مقدما والمدینون اآلخرون: 
٣٢٬٢٦٢٢١٬٣٩٧في بدایة السنة
٣٨٬٣٧٠١٠٬٨٦٥المحمل للسنة

-)١٬١٦٧(خالل السنةمبالغ مشطوبة 
──────────────────────

٦٩٬٤٦٥٣٢٬٢٦٢
══════════════════════

نقد وما في حكمھ   ال-٢١
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
٣٢٣٬٢٠٧١٨٤٬٤٨٠(إیضاح أ) لدى البنوك وفي الصندوقنقد 

-٢٠٠٬١١٢(إیضاح ب) ودیعة قصیرة األجل
──────────────────────

٥٢٣٬٣١٩١٨٤٬٤٨٠
══════════════════════

بشأن البنوك  لدى: ال شيء)  ٢٠١٩(ملیون لایر سعودي٥٨الشركة االحتفاظ ببعض الودائع / األرصدة بمبلغیتعین على  .أ
ھذه إن . والتي تم إیداعھا في حسابات مقیدة، التطویرتحت المستلمة من العمالء مقابل بیع عقارات المقدمةالدفعات 

. مرھونةالودائع / األرصدة لیست 
استحقاق أصلیة تقل عن ثالثة أشھر ومتوسط معدل عمولة یبلغ بفترة ودیعة لدى بنك محلي ،قصیرة األجلالودیعةتمثل .ب

: ال شيء) سنوًیا.٢٠١٩٪ (٠٫٦٥

دیسمبر:٣١، یشتمل النقد وما في حكمھ على ما یلي في ةالتدفقات النقدیة الموحدإعداد قائمةلغرض 
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
٣٢٣٬٢٠٧١٨٤٬٤٨٠لدى البنوك وفي الصندوق نقد

-٢٠٠٬١١٢ودیعة قصیرة األجل
-١٬٤٣٦)٢٢متعلق بالعملیات غیر المستمرة (إیضاح لدى البنوك وفي الصندوقنقد

──────────────────────
٥٢٤٬٧٥٥١٨٤٬٤٨٠

══════════════════════

محتفظ بھا للبیع الموجودات ال-٢٢
، ومن إلدارة المشاریعالعقاریة ھانميشركة في٪٦٠البالغة حصة الشركة، قرر مجلس اإلدارة بیع ٢٠٢٠سبتمبر ٢في 

.إعداد القوائم المالیةعام من تاریخ خاللالمتوقع ان یتم االنتھاء من بیع شركة ھانمي 

محتفظ بھا للبیع وعملیات غیر كمجموعة استبعادشركة العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع تم تصنیف دیسمبر، ٣١كما في
مستمرة.

:للسنةفیما یلي نتائج العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
)١٣٬٧٢٩()٤٬٦٤٣(صافي الخسارة قبل الزكاة

)١٩٠()١٨(الزكاة ──────────────────────
)١٣٬٩١٩()٤٬٦٦١(الزكاةبعدالسنة خسارةصافي

══════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٤-

تتمة - محتفظ بھا للبیعالموجودات ال-٢٢

محتفظ بھا للبیع كما في كلشركة العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع المصنفة الرئیسیةلموجودات والمطلوباتافیما یلي بیان بفئات 
:٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٠٢٠
─────────

الموجودات:
٨٥٨) ١٤ممتلكات ومعدات (إیضاح 

٤٠٨مدینون تجاریون
١٬١٢٦مصاریف مدفوعة مقدًما ومدینون آخرون

١٬٤٣٦نقد وما في حكمھ
٢٬٠١٧جھات ذات عالقة الىمبالغ مستحقة 

──────────
٥٬٨٤٥الموجودات المحتفظ بھا للبیع 

المطلوبات
)٨٧٢()٣٠(إیضاح التزامات منافع محددة للموظفین

)٣٬٦٦٩(دائنون تجاریون 
)٧٤٢(مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

)١٩٢()٣٦(إیضاح مخصص زكاة 
)٦٬٨٦٥(جھات ذات عالقة منمبالغ مستحقة 

──────────
)١٢٬٣٤٠(الموجودات المحتفظ بھا للبیع بمطلوبات مرتبطة بشكل مباشر 

──────────
)٦٬٤٩٥(صافي المطلوبات المرتبطة بالمجموعة المستبعدة 

═════════

المال رأس-٢٣
دیسمبر ٣١(ملیون سھم ٢٤٠من ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٢٫٤٠٠البالغ قدره الشركةرأسمالیتكون 
لایر سعودي. ١٠ملیون سھم)، قیمة كل سھم ٢٤٠: ٢٠١٩

االحتیاطي النظامي -٢٤
في كل سنة (بعد دخلمن صافي ال٪١٠تحویل الشركةلنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، یجب على طبًقا 

٪ من رأس المال. نظرا لبلوغ رصید االحتیاطي المبلغ المحدد، ٣٠مجموع ھذا االحتیاطي حتى یبلغتغطیة الخسائر المتراكمة) 
التوقف عن إجراء مثل ھذا التحویل. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع. الشركةقررت 

االحتیاطي االتفاقي -٢٥
إلى االحتیاطي االتفاقي حتى یبلغ مجموع ھذا من صافي دخل السنة٪١٠للنظام األساسي للشركة، تقوم المجموعة بتحویل طبًقا 

.إلى ھذا االحتیاطيتحویل خالل السنةإجراء أي خسائر، لم یتم لتكبد الشركة نظرا من رأس المال.٪٥٠االحتیاطي

االحتیاطیات األخرى  -٢٦
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
استثمارات في أدوات حقوق ملكیة

)٥٬٢٤٥()٧٬٣٥٣(
١٬٢٢٨٣٬٠١٧التزامات المنافع المحددة للموظفینعنمكاسب اكتواریة

──────────────────────
)٢٬٢٢٨()٦٬١٢٥(

══════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٥-

حقوق الملكیة غیر المسیطرة   -٢٧
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
٩٬٦٤٢)٢٬٤٩١(في بدایة السنة

)١١٬٦٩٥()١٨٬٣٥٢(صافي خسارة السنة
)٤٣٨()٩٠١(الخسارة الشاملة األخرى للسنة

──────────────────────
)١٢٬١٣٣()١٩٬٢٥٣(الملكیة غیر المسیطرة الخسارة المتعلقة بحقوقصافي 

──────────────────────
)٢٬٤٩١()٢١٬٧٤٤(في نھایة السنة

══════════════════════

جل ألالقروض -٢٨
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
٢٬٢٩٤٬٢٦٢٢٬٠٧٤٬٠٧٧الجزء المتداول 

٥١٦٬٦٨٧٦٤٥٬٤١١الجزء غیر المتداول 
──────────────────────

٢٬٨١٠٬٩٤٩٢٬٧١٩٬٤٨٨
══════════════════════

ملیار لایر سعودي. یخضع ٢٫١٢، حصلت الشركة على قرض إسالمي طویل األجل من أحد البنوك المحلیة قدره  ٢٠١٦خالل  
كان یستحق السداد دفعًة واحدة وھذا القرض لعمولة وفقا للمعدالت السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائدًا ھامش ربح، 

خالل عام و. ٢٠١٩ملیون لایر سعودي خالل ٥٠قامت المجموعة بسداد مبلغ قد و. ٢٠١٩في نھایة مدة االتفاقیة في مایو 
، ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي في مایو  ٤٥٠یستحق سداد مبلغ  وبموجب تلك الجدولة، قامت الشركة بإعادة جدولة القرض  ٢٠٢٠

ملیار لایر سعودي على أقساط سنویة متساویة خالل خمس سنوات بعد فترة سماح، مدتھا  ١٫٦وسیتم سداد باقي القرض البالغ 
بنسبة الدین إلى . تخضع تسھیالت القرض لتعھدات المالیة فیما یتعلق ٢٠٢١في نوفمبر السداد سنتان. یستحق القسط األول 

وفًقا لمتطلبات و، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١التي لم تكن المجموعة ملتزمة بھا كما في وحقوق الملكیة ونسبة السیولة وتغطیة العمولة 
: ٢٠١٩لایر سعودي (ملیون٢٫٠٦٩المالیة، تم تصنیف مبلغ عرض القوائم ١معیار المحاسبة الدولي الواردة فياإلفصاح 
ابریل ملیون لایر سعودي حتى ٤٥٠وافق البنك على تمدید سداد مبلغ قدوعودي) كمطلوبات متداولة. لایر سملیون٢٫٠٧٤
٢٠٢١.

.)١٥(إیضاح إن القرض طویل األجل الممنوح للمجموعة مضمون باستثمارات عقاریة مرھونة من قبل المجموعة 

.ملیون لایر سعودي٦٥٠لبنوك المحلیة بمبلغ  على قرض إسالمي آخر طویل األجل من أحد ا٢٠١٨حصلت المجموعة خالل  
یخضع ھذا القرض لعمولة وفًقا للمعدالت السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائدًا ھامش ربح، ویسدد القرض على أقساط 

١٣٠وقدره ٢٠٢١یونیووقد تم تصنیف القسط األول الذي یبدأ في .سنتینمدتھا سنویة لمدة خمس سنوات بعد فترة سماح
إن القرض طویل األجل الممنوح للمجموعة مضمون بأراضي مرھونة متداول.ملیون لایر سعودي من المبلغ األصلي كجزء 

من قبل المجموعة. 

ملیون لایر ١٠٠محلي بمبلغ قامت المجموعة بالحصول على قرض إسالمي آخر قصیر األجل من بنك ،٢٠٢٠خالل عام 
: ال شيء). تم ٢٠١٩دیسمبر ٣١(٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٨٥سعودي، استخدمت المجموعة منھ 

) باإلضافة سایبورالسائدة بین البنوك السعودیة ( لمعدالت العمولةالحصول على القرض لتمویل رأس المال العامل ویخضع 
٪ على األقل من ٥٠نصف سنویة متساویة. تعھدت المجموعة بإیداع أقساط السداد على القرض یستحقإلى ھامش ربح. 

إیرادات المجموعة في حساباتھا لدى البنك المقرض.

كتكلفة تمویل ملیون لایر سعودي) ١٠٩: ٢٠١٩لایر سعودي (ملیون٧٥تم رسملة مبلغ قدره، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما 
). ١٥للمشاریع تحت االنشاء (إیضاح 
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-٤٦-

القرض من جھة ذات عالقة-٢٩
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
١٬٠١٢٬٦٤٧-الجزء المتداول 

-١٬٣٠١٬٦٣٦الجزء غیر المتداول 
──────────────────────

١٬٣٠١٬٦٣٦١٬٠١٢٬٦٤٧
══════════════════════

ملیار لایر سعودي خالل عام ١٫٥قامت المجموعة بتوقیع اتفاقیة قرض طویل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ 
وبموجب تلك الجدولة، قامت الشركة بإعادة جدولة القرض ٢٠٢٠في مایو وألغراض تمویل إنشاء المشاریع العقاریة. ٢٠١٥

ملیون لایر سعودي.  ٢٠٠بملغ قدرهالتسھیل األصلي وذلك بتخفیض سعودي، ملیار لایر١٫٣تبلغ قیمة التسھیالت الجدیدة 
ویستحق ٢٠٢٢ینایر  ١یستحق القسط األول في  على أن  قسط نصف سنوي غیر متساوي،  ١٦على  القرضسداد  ویستحق اآلن  

سایبور) زائدًا ھامش الربح.السائدة بین البنوك السعودیة (العمولة . یخضع القرض لمعدالت ٢٠٢٩القسط األخیر في یولیو 

سیخضع تسھیل القرض لتعھدات المالیة متعلقة بنسبة الدین إلى حقوق الملكیة، ونسبة السیولة ونسبة تغطیة الدین، بدًءا من تاریخ 
القسط األول.

٣٦: ٢٠١٩ملیون لایر سعودي (٢٧قد بلغت٢٠٢٠دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في تكالیف االقتراض المرسملةإن
، على المشاریع الجاریة للمجموعةبالكامل . استخدمت إدارة المجموعة القروض المستلمة )١٥(إیضاح ملیون لایر سعودي) 

دیسمبر ٣١(٢٠٢٠دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في للرسملة مؤھال٪ من مبلغ تكالیف االقتراض ٨٠ما نسبتھ وكان
٩٥: ٢٠١٩.(٪

تم تصنیف مبلغ قدره . وعلیھ، الخاصة بالقرضالمالیةبالتعھداتملتزمة المجموعة تكنلم،٢٠١٩السنة المنتھیة في خالل 
عند تاریخ استحقاق المعاد جدولتھ تبدأ بشأن القرض التعھدات المالیة وستبدأ . ةمتداولسعودي كمطلوباتملیون لایر ١٫٠١٢

.٢٠٢٢ینایر ١قسط، أي في اول 
التزامات المنافع المحددة للموظفین  -٣٠

في المملكة العربیة السعودیة.  الساريتقوم المجموعة بمنح مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھا بعد األخذ في عین االعتبار نظام العمل  
إن ھذه المنافع ھي عبارة عن خطة منافع محددة غیر ممولة. 

شى تمویل البرامج مع المتطلبات ما فین. یتسنوات الخدمة وتعویضات الموظإلىتستند المنافع التي تقدمھا برامج التقاعد ھذه أساسا  
المحلیة. وتخضع االلتزامات لمخاطر دیموغرافیة وقانونیة واقتصادیة. وتعزى المخاطر االقتصادیة في المقام األول إلى 

محددة.التطورات غیر المتوقعة في السلع وأسواق رأس المال والتغیرات في معدل الخصم المستخدم الحتساب التزامات المنافع ال

: االفتراضات االكتواریة األساسیة
٪القیمة السنویة

٢٠٢٠٢٠١٩
──────────────────────

االفتراضات المالیة: 

١٬٨٠٣٬٢٠صافي معدل الخصم-
٦٬٠٠٤٬٦٠معدل زیادة الرواتب -

االفتراضات الدیموغرافیة: 

سنة٦٠سنة٦٠سن التقاعد -

جدول االعمار الصادر عن معدالت الوفیات-
- منظمة الصحة العالمیة 

المملكة العربیة السعودیة 

الصادر عن جدول االعمار 
- منظمة الصحة العالمیة 

المملكة العربیة السعودیة 
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-٤٧-

تتمة - التزامات المنافع المحددة للموظفین -٣٠
الحركة في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة

٢٠٢٠٢٠١٩
──────────────────────

٢٢٬٦٢٩١٨٬٤٢٦القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة-الرصید االفتتاحي 
٦٬٧٩٢٧٬٧٢٤تكلفة الخدمة الحالیة

٣١١٥٦٠العمولةتكلفة 
)٧٬٥٥٤()٦٬١٥٩(المنافع المدفوعة

٢٬٦٩١٣٬٤٧٣اكتواریة عن االلتزامخسائر 
-)٨٧٢()٢٢(إیضاح  للبیع  محتفظ بھا بموجودات  بشكل مباشر  مطلوبات مرتبطة  

──────────────────────

٢٥٬٣٩٢٢٢٬٦٢٩القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة-النھائيالرصید 
══════════════════════

االیجار التزامات وموجودات حق االستخدام -٣١
.ا عامً ٩٩إلى ٥٠تستخدم في عملیاتھا بفترات ایجار تتراوح من مختلفةلدى المجموعة عقود ایجار ألراضي

فیما یلي القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام المثبتة والتغیرات خالل السنة:
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
-٧٤٬٥٢٩في بدایة السنةالرصید 

٧٥٬٩٠٨-١٦المثبت عند تطبیق المعیار الدولي 
)١٬٣٧٩()١٬٣٨٣(السنةاستھالك

──────────────────────
٧٣٬١٤٦٧٤٬٥٢٩السنةنھایةفي

══════════════════════

فیما یلي القیمة الدفتریة اللتزامات االیجار والتغیرات خالل السنة:
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
-٧٥٬٨٣٤السنةفي بدایة الرصید 

٧٥٬٩٠٨-١٦المثبت عند تطبیق المعیار الدولي 
)٤٬٥٤٠()٩٬٤٦٣(المدفوع خالل السنة

٤٬٦٥٩٤٬٤٦٦زیادة العمولة
──────────────────────

٧١٬٠٣٠٧٥٬٨٣٤(غیر متداول) في نھایة السنة
══════════════════════

في الربح أو الخسارة:المثبتةفیما یلي المبالغ 
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
١٬٣٨٣١٬٣٧٩مصروف استھالك موجودات حق االستخدام

٤٬٦٥٩٤٬٤٦٦مصروف عمولة على التزامات االیجار
──────────────────────

٦٬٠٤٢٥٬٨٤٥
══════════════════════
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-٤٨-

الدائنون التجاریون  -٣٢
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
٨٦٬٢٢١٨١٬٧٦٨مبالغ مستحقة لموردین ومقاولین

٦٬٠٤٣٦٬٢٧٨محتجزات دائنة لمقاولین
٣٬٠٢٢-دائنون آخرون

──────────────────────
٩٢٬٢٦٤٩١٬٠٦٨

══════════════════════

والمطلوبات األخرى   المبالغ المستحقة الدفع -٣٣
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
٩٩٬٨٩٠٢٦٬٠٩٩دفعات مقدمة من العمالء 
٤١٬٩٩٠١٦٬٩٢٧مصاریف مستحقة الدفع

٣٤٬٣٣١٣٤٬٢٢٥تأمینات مستردة 
١٨٬٢٦٤١١٬٠٤١مستحقات الموظفین

٧٬٦٤٧٧٬٦٤٧توزیعات أرباح مستحقة الدفع
٥٬١٨٧٢٤٬٢٦٨) ١٢(إیضاح  لصندوق االنماء العقاریة العقاريوھیكلةأتعاب إدارة

٥٬٠٥٢٥٬٩١٦مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة 
-٤٬٥٥٠اتعاب مھنیة

-١٬٤٧٨ةدائنضریبة قیمة مضافة
٢١٬٦٥٤-البیضاءمخصص رسوم على األراضي 

القرض طویل األجل -غرامات على أقساط متأخرة السداد 
١٧٬٦٤٣-(صندوق االستثمارات العامة)

٢٬٣٢٥٤٬٣٠٥أخرى
──────────────────────

٢٢٠٬٧١٤١٦٩٬٧٢٥
══════════════════════

مكتسبة الغیر اإلیرادات -٣٤
٢٠٢٠٢٠١٩

──────────────────────
١٠٣٬٥٣٧١٣٩٬٨٩٧الرصید االفتتاحي 

٢٤٦٬١٧٤٢٢٧٬٢٠٩مستلمة خالل السنةمبالغ
)٢٦٣٬٥٦٩()٢٥٢٬٦٩٤()٧خالل السنة (إیضاح ایجارات مثبتةإیرادات 

──────────────────────
٩٧٬٠١٧١٠٣٬٥٣٧غیر مكتسبةإیجارإیرادات 

-١١٬٣٢٠مكتسبةإیرادات بنیة تحتیة غیر 
──────────────────────

١٠٨٬٣٣٧١٠٣٬٥٣٧
══════════════════════
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-٤٩-

وأرصدتھا المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٣٥
ھاًماتأثیًراوالمنشآت الخاضعة للسیطرة أو التي یمارس علیھا المجموعةالمساھمین الرئیسیین في تمثل الجھات ذات العالقة 

إلدارة السلطة اإلدارة ھم األفراد الذین لدیھم السلطة والمسؤولیة في التخطیط وممارسةيموظفإن كبار من قبل تلك الجھات. 
دارة (ولجانھ الفرعیة) واللجنة أعضاء مجلس اإل. تعتبر المجموعة أنبشكل مباشر أو غیر مباشرأنشطة المجموعة وموظفیھا 

قة.العالالمتعلقة بالجھات ذات فصاحاتاإل٢٤ألغراض معیار المحاسبة الدولي یمثلون كبار موظفي اإلدارةالتنفیذیة 
یوضح الجدول التالي المعامالت الھامة مع الجھات ذات العالقة خالل السنة:

٢٠٢٠٢٠١٩
──────────────────────

١٧٬٥٤٢١٦٬٩٣٧*رواتب وبدالت اإلدارة التنفیذیة
١١٬٤٠٨١٠٬٤٤٧)٩(إیضاح اللجان ومكافآتبدالت حضور  ──────────────────────

٢٨٬٩٥٠٢٧٬٣٨٤
══════════════════════

المالیة.الفترةمثل المبالغ المفصح عنھا في الجدول أعاله المبالغ المقیدة كمصروف والمتعلقة بموظفي اإلدارة العلیا خالل ت* 
ملیون لایر سعودي  ٤٩٬٦: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١عامالت مع الجھات الحكومیة للسنة المنتھیة في مبلغت اإلیرادات المتعلقة بال

لایر سعودي).  ملیون٥٢٫٥: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(
بلغ رصید القرض كما في .تشتمل المعامالت مع الجھات ذات العالقة على قرض ممنوح من قبل صندوق االستثمارات العامة

).٢٩ملیون لایر سعودي) (إیضاح ١٬٠١٣: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٢٠٢٠:١٬٣٠٢دیسمبر ٣١
.٣٣و٢٠عالقة في إیضاح الجھات ذات الالمبالغ المستحقة من / إلى تم اإلفصاح عن 

الزكاة -٣٦
تتكون البنود الھامة للوعاء الزكوي مما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩

٢٩٠٬٥٤٦)٢٨٬٠٧٣(الدخل المعدل(الخسارة)صافي

٣٬١٢٧٬٨٢٣٣٬١٦٣٬٢٠٠المساھمین في بدایة السنةحقوق 
٤٬٤٤٩٬٠٥٦٤٬٠٧٠٬١٣٢وقروض، مخصصاتأرصدة دائنة
)٧٬٢٧٧٬٧١٥()٦٬٧٤٠٬٩١٨(موجودات

٨٠٧٬٨٨٨٢٤٦٬١٦٣

٨٠٧٬٨٨٨٢٩٠٬٥٤٦الوعاء الزكوي 

دیسمبر على النحو التالي: ٣١كانت حركة مخصص الزكاة للسنة المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩

٣٧٬٨٣٧٤٠٬٦١٠في بدایة السنة
٢٥٬٣٠٤١٢٬٦٨٧المحمل للسنة

(إیضاح للبیعالمحتفظ بھا الموجودات بشأن المحمل للسنة 
١٨١٩٠)٢٢

)١٥٬٦٥٠()٦٬٣٥٩(المدفوع خالل السنة
مطلوبات مرتبطة مباشرة بالموجودات معاد تصنیفھ إلى 
-)١٩٢()٢٢(إیضاح المحتفظ بھا للبیع

٥٦٬٦٠٨٣٧٬٨٣٧في نھایة السنة
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-٥٠-

(تتمة) الزكاة-٣٦
الربوط الزكویة  

تمت . وقدلذلكوفًقا ، وقامت بسداد االلتزامات ٢٠١٩إقراراتھا الزكویة عن كافة السنوات حتى عام قامت المجموعة بتقدیم 
.٢٠١٤السنوات حتى عام كافةالموافقة على الربوط الزكویة من قبل الھیئة عن

التعھدات وااللتزامات المحتملة -٣٧
التعھدات الرأسمالیة

ملیون ٨١: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١مشاریع التطویر. بلغت قیمة التعھدات غیر المنفذة كما بتاریخ تقوم المجموعة بتنفیذ العدید من 
سعودي). ملیون لایر١٥٥: ٢٠١٩دیسمبر ٣١لایر سعودي (

مطالبات رسوم األراضي البیضاء
بلغت مطالبات رسوم األراضي البیضاء التي تسلمتھا ،٢٠١٩دیسمبر ٣١و ٢٠٢٠دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في 

ملیون لایر سعودي.  ١٧٠المجموعة من وزارة اإلسكان 
قدمت المجموعة اعتراضھا على المبالغ المذكورة أعاله من خالل الموقع االلكتروني لوزارة اإلسكان والذي تم رفضھ من قبل 

نظرا لعدم انطباق وذلك لدى دیوان المظالم بعدم أحقیة تلك المطالبات، الوزارة. وعلیھ، قامت المجموعة برفع دعوى قضائیة 
شروط فرض رسوم األرضي البیضاء على تلك األراضي.

على النحو التالي: االعتراض، كانت حالة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
ملیون لایر.١١٥حكم المحكمة اإلداریة النھائي لصالح المجموعة بإلغاء رسوم بمبلغ -
ملیون لایر سعودي، وبناء علیة قامت المجموعة بتسجیل ٢١حكم المحكمة اإلداریة النھائي لصالح وزارة اإلسكان بمبلغ -

. ٢٠٢٠دھا خالل عام اوسد٢٠١٩مخصص في عام 
ملیون لایر سعودي قید النظر من قبل المحكمة اإلداریة بحكم ابتدائي.٣٤ال تزال ھناك قضایا بمبلغ -

واستنادا الى رأي المستشار القانوني المعین من قبل إدارة المجموعة، فإن اإلدارة على درجة عالیة من التأكد بأن جمیع الدعاوى 
في صالح المجموعة. وعلیھ، ال ترى اإلدارة ضرورة لتكوین أي مخصص كونستالقضائیة المنظورة حالیا لدى دیوان المظالم  

مقابل تلك المطالبات أو الرسوم المتعلقة بھا. 
القضایا القانونیة

، عقدت الشركة اتفاقیة مع عدة أطراف وھم شركتین استثماریتین وشركة لیمتلس السعودیة للتطویر العقاري ٢٠١٥في عام 
ملیون لایر سعودي، كما یجب على شركة ٥٠حسب االتفاقیة، یجب على الشركة المساھمة دفع مبلغ  إلنشاء صندوق عقاري. و

ملیار لایر سعودي للصندوق المقترح. قامت الشركة بدفع التزاماتھا ١٫٧٧لیمتلس للتطویر العقاري المساھمة بأرض معینة بقیمة  
دوق المقترح حسب االتفاقیة. خالل العام الحالي، قامت شركة لیمتلس ملیون لایر سعودي. لم یتم إنشاء الصن٥٠بالمساھمة بمبلغ  

وفي أكتوبر السعودیة للتطویر العقاري برفع دعوى قضائیة ضد الشركة واألطراف األخرى بقیمة األرض حسب االتفاقیة. 
.، أصدرت المحكمة حكمھا لصالح الشركة٢٠٢٠

المجموعة خالل دورة األعمال العادیة ویتم الترافع بشأنھا حالًیا. ال یوجد لھذه القضایا كذلك ھناك بعض القضایا المرفوعة ضد  
أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة
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قیاس القیمة العادلة  - ٣٨
دیسمبر ٣١للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة كما في یوضح الجدول التالي التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة 

:٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠

القیمة العادلة (المستوى الثالث) (المستوى الثاني) (المستوى األول) القیمة الدفتریة : ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة: 

استثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة 
٢٨١٬٦٣٦٣٨٩٣٬٤٣٦١٨٨٬١٦٢٢٨١٬٦٣٦من خالل الدخل الشامل اآلخربالقیمة العادلة

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
٦٦٬٧٥٥-٦٦٬٧٥٥-٦٦٬٧٥٥الخسارة

٣٤٨٬٣٩١٣٨١٦٠٬١٩١١٨٨٬١٦٢٣٤٨٬٣٩١
════════

═══
════════

═══
════════

═══
════════

═══
════════

═══ :٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:  

استثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة 
٣٨٤٬٧٢٢٧٣٬٢٣٨٧٨٬١٧٨٢٣٣٬٣٠٦٣٨٤٬٧٢٢من خالل الدخل الشامل اآلخربالقیمة العادلة

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
٥٧٬١٠٩-٥٧٬١٠٩-٥٧٬١٠٩الخسارة

٤٤١٬٨٣١٧٣٬٢٣٨١٣٥٬٢٨٧٢٣٣٬٣٠٦٤٤١٬٨٣١
════════

═══
════════

═══
════════

═══
════════

═══
════════

═══
تقارب تبین لإلدارة أن القیمة العادلة للنقد وما في حكمھ والمدینین التجاریین والدائنین التجاریین والمطلوبات المتداولة األخرى 

قصیرة األجل لھذه األدوات.االستحقاقا لفترة قیمتھا الدفتریة بشكل كبیر وذلك نظرً 
تبین لإلدارة أن القیمة الدفتریة للقروض ألجل المرتبطة بعموالت ثابتة ومتغیرة تقارب قیمتھا العادلة وذلك ألنھا تحمل عموالت 

والقروض المشابھة. ونتیجة لذلك، فإن قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة تعكس المعدالت السائدة في السوق بشأن التمویل  
الناتجة عن التمویل والقروض ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة الحالیة.
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أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة -٣٩
. إن الغرض ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىمن القروض والدائنین التجاریین  الرئیسیة للمجموعةتتكون المطلوبات المالیة  

الرئیسي لھذه المطلوبات المالیة ھو تمویل عملیات المجموعة وتقدیم ضمانات لدعم عملیاتھا. بینما تتضمن الموجودات المالیة 
الناتجة مباشرًة من عملیاتھا. كما تمتلك المجموعة والنقد وما في حكمھخرین الرئیسیة للمجموعة المدینین التجاریین والمدینین اآل

العادلة مدرجة بالقیمةواستثمارات العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجة بالقیمةاستثمارات في أدوات حقوق ملكیة أیًضا 
وتقوم بإبرام عقود مشتقات. الربح أو الخسارةمن خالل 

تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة الناتجة من األدوات المالیة:
مخاطر أسعار األسھم- مخاطر السوق- 
مخاطر االئتمان- مخاطر أسعار العموالت- 
مخاطر السیولة- مخاطر العمالت األجنبیة- 

السیولة باإلضافة إلى مراقبة مختلف التغیرات بالسوق ذات العالقة، یركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على إدارة 
یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد .وبالتالي یسعى باستمرار إلى تقلیل األثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة

:كل من ھذه المخاطر والتي تم تلخیصھا أدناهإدارةسیاسات 

مخاطر السوق 
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في األسعار

موالت، مخاطر العمالت ومخاطر األسعار السائدة في السوق. تتضمن أسعار السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الع
األخرى مثل مخاطر أسعار األسھم ومخاطر السلع. تشتمل األدوات المالیة التي تأثرت بمخاطر السوق على القروض والودائع 

.والموجودات المالیة المتاحة للبیع

.٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١تتعلق تحالیل الحساسیة في األقسام التالیة بالوضع كما في 

تم إعداد تحالیل الحساسیة على أساس أن قیمة صافي الدین ونسبة أسعار عموالت الدین الثابتة إلى العائمة والمشتقات ونسبة  
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١األدوات المالیة في العمالت األجنبیة ھي جمیعھا ثابتة وعلى أساس تخصیصات تغطیة المخاطر المحددة في 

عن التغیرات في السوق على القیمة الدفتریة للمعاشات والتزامات ما بعد التقاعد األخرى تستثنى التحالیل األثر الناتج 
والمخصصات.

:الحساسیةتحالیلتم استخدام االفتراضات التالیة عند احتساب 
أثر التغیرات المفترضة في مخاطر السوق المعنیة. ویعتمد ذلك  الدخل الموحدة المعنیةتمثل حساسیة البنود المتعلقة بقائمة �

.٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المقتناة كما في 
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تتمة -أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة -٣٩
مخاطر أسعار العموالت 

مالیة ما نتیجة داةتمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة أل
التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. 

تتعرض المجموعة بالقروض.  خاطر التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق بشكل رئیسيملتعرض المجموعة  تعلق  ی
تقوم المجموعة .بشأن القروض المرتبطة بعمولة متغیرة لمخاطر التقلبات في التدفقات النقدیة نتیجة التغیرات في معدالت العمولة

نقطة أساس في معدل العمولة ٢٠بإبرام مقایضات أسعار العموالت لتغطیة مخاطرھا. إن الزیادة (النقص) المحتملة بواقع 
ملیون ٣٫٣بتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة، مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، من شأنھا زیادة خسارة المجموعة بمبلغ  

لایر سعودي. 
مخاطر العمالت األجنبیة 

تمثل مخاطـر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. إن العملة 
تقوم اإلدارة تتم معامالت المجموعة باللایر سعودي والدوالر األمریكي.  للمجموعة ھي اللایر السعودي.  وعملة العرض  ةوظیفیال

بمراقبة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة وتعتقد أن مخاطر العمالت غیر جوھریة. إن غالبیة التعرض للمخاطر 
فإن المجموعة غیر معرضة ،التاليوب.دوالر أمریكي١لایر سعودي:  ٣٫٧٥عنداللایر السعودي مثبتأن  بالدوالر األمریكي و

.ألي مخاطر من األدوات المالیة المسجلة بالدوالر األمریكي

مخاطر أسعار األسھم 
تتعرض األسھم المدرجة وغیر المدرجة الخاصة بالمجموعة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من القیمة المستقبلیة 
للسندات االستثماریة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار األسھم من خالل تنویع محفظة االستثمارات ووضع حدود لكل أداة 

تقوم اإلدارة .التقاریر حول محفظة األسھم إلى اإلدارة العلیا بالمجموعة بشكل منتظمرفع. یتمإجماليمالیة على حده وبشكل 
العلیا بمراجعة واعتماد كافة القرارات المتعلقة باستثمارات األسھم.

مخاطر االئتمان 
یة ما أو عقد عمیل مما یؤدي  تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماتھ تجاه أداة مال

وأنشطتھا )بشكل أساسي المدینون التجاریون(إلى تكبد خسارة مالیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتھا التشغیلیة  
العمالت األجنبیة واألدوات المالیة األخرى.بمعامالت الالتمویلیة، بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة و

لتقلیل التعرض لمخاطر االئتمان، یوجد لدى المجموعة إجراءات اعتماد یتم من خاللھا تطبیق حدود ائتمان على عمالئھا. كما 
الخسائر االئتمانیة تقوم اإلدارة باستمرار بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وتقوم بتجنیب مخصص لقاء 

میل وتاریخ السداد. كما یتم مراقبة ذمم العمالء المدینة القائمة بصورة منتظمة.وضع الععلىوذلك بناءالمتوقعة 

تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. وقد كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر 
االئتمان بتاریخ إعداد القوائم المالیة كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩ --------------
استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

٢٨١٬٦٣٦٣٨٤٬٧٢٢الدخل الشامل اآلخر
١٤٦٬٢٩٨٩٦٬٩٨٧مدینون تجاریون 

١٠٣٬٦٦٧٩٨٬٩٤٦ومدینون آخرونمقدًمامصاریف مدفوعة 
٦٦٬٧٥٥٥٧٬١٠٩الخسارةاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  --------------

٥٩٨٬٣٥٦٦٣٧٬٧٦٤
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تتمة -أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة -٣٩
النقدیة والودائعاألدوات المالیة 

لسیاسة وفًقاتتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة من قبل إدارة الخزینة بالمجموعة 
معتمدة فقط وضمن الحدود االئتمانیة المحددة لكل طرف. یتم أخرى المجموعة. تتم استثمارات األموال الفائضة مع أطراف 

ألطراف األخرى من قبل مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي ومن الممكن تحدیثھا خالل مراجعة حدود االئتمان الخاصة با 
السنة شریطة موافقة اللجنة المالیة بالمجموعة. یتم وضع ھذه الحدود لتقلیل تركزات المخاطر ومن ثم الحد من حدوث خسارة 

مالیة من خالل االخفاق المحتمل للطرف اآلخر في عملیة السداد.

السیولة مخاطر 
تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالیة. تنشأ 
مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلة.  یتم إدارة السیولة وذلك بالتأكد بصورة 

وفر األموال الكافیة من خالل التسھیالت االئتمانیة المتعھد بھا للوفاء بأي التزامات مستقبلیة.دوریة من ت

تتمثل طریقة المجموعة في إدارة مخاطر السیولة في التأكد، قدر المستطاع، من توفر السیولة الكافیة للوفاء بالتزاماتھا حین 
استحقاقھا في ظل كل من الظروف العادیة أو الظروف الصعبة وذلك دون تكبد أي خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة باإلضرار 

تفظت المجموعة بحدود ائتمانیة مع بنوك تجاریة من أجل الوفاء بمتطلبات السیولة الخاصة . ولھذا الغرض، اح المجموعةبسمعة 
بھا. 

لایر سعودي،  لیونم١٫٩٩٣تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ ، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
كان یستحق  والذي لایر سعودي إلى المطلوبات المتداولة ملیون٢٫٠٦٩وذلك بسبب إعادة تصنیف قرض طویل األجل بمبلغ 

خالل العام، قامت الشركة بإعادة جدولة القرض الذي بموجبھ تستحق دفعة)  ٢٨البنوك المحلیة (إیضاح  ألحد  السداد دفعًة واحدة  
. إن اإلدارة على ثقة من أن ٢٠٢١وقد وافق البنك على تأجیل الدفعة إلى أبریل ٢٠٢٠في مایو ملیون لایر سعودي٤٥٠بمبلغ 

:ما یليكما السیولة ةداریتم االمجموعة ستكون قادرة على تسویة جمیع التزاماتھا في الوقت المناسب وس
استخدام النقدیة واألرصدة البنكیة الحالیة المتوفرة لدى المجموعة، -
واالستثمارات المدرجة بالقیمة بیع االستثمارات في أدوات حقوق الملیكة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -

العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و
بیع األراضي واالستثمارات العقاریة تحت اإلنشاء.-

المالیة للمجموعة وفترات السداد المتفق علیھا. تم إعداد الجدول للمطلوباتة یبین الجدول أدناه تواریخ االستحقاق التعاقدیة المتبقی
ووفقا ألقرب تاریخ یجب على المجموعة السداد فیھ.للمجموعةات المالیةللمطلوبعلى أساس التدفقات النقدیة غیر المخصومة 

سنوات ٥أكثر من 
أكثر من سنة الى  

سنوات٥ ةسن الدفتریةالقیمة 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

- - ٩٢٬٢٦٤ ٩٢٬٢٦٤ ) ٣٢دائنون تجاریون (إیضاح 
- ١٬٨١٨٬٣٢٣ ٢٬٢٩٤٬٢٦٢ ٤٬١١٢٬٥٨٥ ) ٢٩و٢٨قروض (إیضاح 
- ١٬٨١٨٬٣٢٣ ٢٬٣٨٦٬٥٢٦ ٤٬٢٠٤٬٨٤٩

- - ٩١٬٠٦٨ ٩١٬٠٦٨
٢٠١٩دیسمبر ٣١

) ٣٢دائنون تجاریون (إیضاح 
- ٦٤٥٬٤١١ ٣٬٠٨٦٬٧٢٤ ٣٬٧٣٢٬١٣٥ ) ٢٩و٢٨قروض (إیضاح 
- ٦٤٥٬٤١١ ٣٬١٧٧٬٧٩٢ ٣٬٨٢٣٬٢٠٣
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-٥٥-

تتمة -أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة -٣٩
التركز المفرط للمخاطر

المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافیة أو یكون تركزاتتنشأ  
لدیھم خصائص اقتصادیة قد تحد من قدرتھم على الوفاء بالتزاماتھم التعاقدیة نتیجة التغیرات في الظروف االقتصادیة أو السیاسیة 

حساسیة النسبیة ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معینة.إلى الالتركزاتأو الظروف األخرى. تشیر 
إدارة رأس المال -٤٠

حقوق الملكیةكافة احتیاطیات ورأس المال المصدر یشتمل رأس المال على لغرض إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، 
المنفعة زیادةفي الشركة األم. یتمثل الھدف الرئیسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة فيبالمساھمینالمتعلقة األخرى

.للمساھمین

تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال الخاص بھا وإجراء التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة 
رأس المال أو تعدیلھ، قد تقوم المجموعة بتعدیل دفع توزیعات األرباح والمتطلبات الخاصة بالتعھدات المالیة. وللحفاظ على ھیكل

إلى المساھمین أو إعادة رأس المال إلى المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة 
الدین. صافي زائدًارأس المال إجماليا على والتي تمثل صافي الدین مقسومً المالي الرفع 

٢٠٢٠٢٠١٩
٤٬١١٢٬٥٨٥٣٬٧٣٢٬١٣٥جلالقروض 

٩٢٬٢٦٤٩١٬٠٦٨دائنون تجاریون
٢٢٠٬٧١٤١٦٩٬٧٢٥مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

١٠٨٬٣٣٧١٠٣٬٥٣٧ایرادات غیر مكتسبة
)١٨٤٬٤٨٠()٥٢٣٬٣١٩(ناقصا: النقد وما في حكمھ

٤٬٠١٠٬٥٨١٣٬٩١١٬٩٨٥صافي الدین 
٢٬٨٣٩٬٢٦٨٢٬٩٦٦٬٢٨٩حقوق الملكیة  

٦٬٨٤٩٬٨٤٩٦٬٨٧٨٬٢٧٤رأس المال وصافي الدین 

٪٥٧٪٥٩نسبة الرفع المالي

وفاء المجموعة ضمان، تھدف إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، من بین أمور أخرى، إلى  الكليمن أجل تحقیق ھذا الھدف  
الوفاء بالتعھدات المالیة عدمبالتعھدات المالیة المصاحبة للقروض المرتبطة بعمولة والتي تحدد متطلبات ھیكل رأس المال. إن 

للبنوك طلب السداد الفوري للقروض. یسمح
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 الالحقة األحداث - ٤١

قدرھا البالغ األقلیة أسھم بشراء ٢٠٢١ فبرایر ٢٨ في الشركة قامت) ب -١٥ (اإلیضاح ضمن عنھ اإلفصاح تم ما الى باإلضافة
سعودي لایر ملیون ٤٫٣ قدره عوض مقابل تابعة، شركة للتعمیر، السعودیة العقاریة الشركة في المتبقیة ٪٤٠  .

األحداث الھامة٤٢ - 
) ال یزال في تطور وازدیاد.  ولذلك، فإنھ من الصعوبة بمكان التنبؤ اآلن بحجم ومدى  ١٩إن تفشي فیروس كرونا المستجد (كوفید

.األثر الكامل الناتج عن ذلك على األعمال التجاریة واالقتصادیة

دقیق وال یزال من غیر المؤكد تحدید حجم ومدى تلك اآلثار ویتوقف ذلك على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بشكل
في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفیروس وحجم ومدى فعالیة اإلجراءات المتخذة بھدف احتوائھ. وفي ضوء عدم التأكد حالًیا 

.من األثر االقتصادي، فإنھ من غیر الممكن إجراء تقدیر موثوق بھ لألثر الناتج عن ذلك بتاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة
.للمجموعةتؤثر على النتائج المالیة المستقبلیة والتدفقات النقدیة والوضع الماليإن ھذه التطورات قد

الموحدةاعتماد القوائم المالیة  -٤٣
٣٠(الموافقھـ ١٤٤٢شعبان ١٧اإلدارة بتاریخ تم اعتماد ھذه القوائم المالیة الموحدة والموافقة على إصدارھا من قبل مجلس 

)٢٠٢١مارس 


