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  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ١١ــ 

   الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
 
  الشركة معلومات عن     ـ١

سعودية ( شركة العقارية ال سوق األسهم السعودي مدرجةشركة مساهمة سعودية  ،شركة األم")الشركة" أو "ال"ال . تأسست ةفي 
مسجلة في مدينة وهي ) ١٩٧يوليو  ١٥هـ (الموافق ١٣٩رجب  ١٧وتاريخ  )٥٨(م/ بموجب المرسوم الملكي رقمالشركة 

هـ (الموافق ١٣٩٧جمادى االخر  ١٧وتاريخ  ١٠١٠٠١٢٥٣٩الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
ي مقريقع ال ).١٩٧٧يونيو  ٤ ركة ل الرئيس ارع العليا فيلش ندوق بريد العام ش ، المملكة العربية ١١٤٨١رياض ال، ٣٥٧٢، ص

عودية. ركة  الس نة ميالدية  ١٣٠تبلغ مدة الش جل التجاري، قيدها بمن تاريخ  تبدأس دره بقرارإطالة هذه المدة  ويجوزالس  تص
 .على األقل سنة واحدةب انتهاء أجلهاالجمعية العامة غير العادية قبل 

  
ركة  مال الش هم  ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠من يتكون رأس مبر  ٣١كما في س مبر  ٣١و ٢٠١٧ديس ، بقيمة ٢٠١يناير  ١و ٢٠١ديس

  .للسهم لایر سعودي ١٠أسمية قدرها 
 

ركة الحة للبناء ب تقوم الش ي الص كنية والتجارية عليها وبيعها وتأجيرها قامة إو والتطويرتملك األراض موجب عقد بالمباني الس
غيلي  ابها إيجار تش راء وإنتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبيعها وتو أوإدارة العقارات لحس اب الغير وش قيام جيرها والألحس

  بجميع االعمال المتصلة بتحقيق أغراضها.بأعمال المقاوالت للمباني والقيام 
 

ركات التابعة لها المذكورة ادناه ("المجموعة") ركة والش ي في الش اهم الرئيس تثمارات العامة والذي  إن المس ندوق االس هو ص
هم المجموعة ٪٤٫٥٧ملك تي هم من أس اهمين ٪٣٥٫٤٣المتبقية، والتي تمثل ، بينما األس يمتلك كل  اخرين، مملوكة من قبل مس

 .٪٥منهم نسبة تقل عن 
  :الموحدةالمالية  القوائمفي هذه  والمدرجةالتابعة التالية  اتالشرك الشركة في استثمرت

  نسبة الملكية         
  (بصورة مباشرة أو غير مباشرة)

  
  االسم

  
  بلد التأسيس

  
  النشاط الرئيسي

  
  سنة التأسيس

  
 ٢٠١٧  

  
٢٠١  

                        
 شركة العقارية السعوديةال

  %٠  %٠  ٢٠١  البناء والصيانة  المملكة العربية السعودية  للتعمير (أ)

الشركة العقارية السعودية 
  %٠  ٢٠١٧  البناء والصيانة  المملكة العربية السعودية  للبنية التحتية (ب)

  
-  

الشركة السعودية الكورية 
 للصيانة وإدارة الممتلكات

  -  %٠  ٢٠١٧  الصيانة والتشغيل   المملكة العربية السعودية    (ج)
  

شركة العقارية هانمي 
  المملكة العربية السعودية   (د)إلدارة المشاريع 

البرامج وتقديم ر يتوف
خدمات إدارة المشاريع 
وإدارة وتقديم الخدمات 
  -  %٠  ٢٠١٧  االستشارية للمقرضين 

 

ركة   )أ عودية العقاريةالش ركة  ،للتعمير الس اهمةش جلة مقفلة مس عودية العربيةالمملكة في  مس جل التجاري  الس بموجب الس
١٠١٠٤رقم ٣ عمال أوالمباني نشاء إ بأعماللشركة ا تقوم .)٢٠١ ديسمبر ١٤الموافق (ه  ١٤٣٨ول االربيع  ١٥بتاريخ  ٧

يانة اريعدارة إوالمباني  ص ائية المش راوو اإلنش يلية وش ية التفص اميم الهندس ع التص ن هذه م ء المواد وتنفيذ ما تقوم بإدارتهض
تثمار رقم  اريع بموجب ترخيص الهيئة العامة لإلس ١٠٢٠المش وال  بتاريخ  ٣٧١٠٧٠٣٠٢ يوليو  ١١الموافق (ه  ١٤٣٧ش

٢٠١(. 
جاري المملكة العربية السعودية بموجب السجل الت في لهايتسجالشركة العقارية السعودية للبنية التحتية، شركة مساهمة مقفلة تم   )ب

١٠١٠٤رقم  ٩٥ ركة ا تقوم). ٢٠١٧ ابريل ٣ه (الموافق  ١٤٣٨ رجب  بتاريخ ١ ور  بأعماللش وارع والجس الطرق والش
اء إوالترابية عمال واألواالنفاق  اء وتمديد شبكات  هالمياوتمديد شبكات نش والصرف الصحي والسيول ونظافتها وصيانتها وانش

يانتها  هربائيةكالالتوزيع للطاقة  اء إووالغاز ومحطاتها وص االت نش االت ومحطات ابراج االتص بكات االتص اء نإووتمديد ش ش
 ةلمزاو يف الشركة تبدأ لم وصيانتها وبيع الخرسانة الجاهزة.السدود نشاء إوالحدائق العامة والمنتزهات وشبكات الري وصيانتها 

    .بعد تجاريأي نشاط 



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ١٢ــ 

  تتمة- الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  
  تتمة -معلومات عن الشركة     ـ١

، شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب للصيانة وإدارة الممتلكاتالكورية الشركة السعودية   ج )
١٠١٠السجل التجاري رقم  ١٢ تقوم الشركة بتشغيل وصيانة  ).٢٠١٧أكتوبر  ٣١(الموافق  هـ١٤٣٩صفر  ١١بتاريخ  ٨٧

تثمار رقم  ١٠٢١٤٣٨١٠٧المباني بموجب ترخيص الهيئة العامة لالس وال  ٢٩تاريخ و ٩٩٧  ٢٣هـ (الموافق ١٤٣٨ش
  ).٢٠١٧يوليو

جل   د ) عودية بموجب الس جلة في المملكة العربية الس ئولية محدودة مس ركة ذات مس اريع، ش ركة العقارية هانمي إلدارة المش ش
١٠١٠ التجاري رقم ركة بتوفير خدمات إدارة )٢٠١٧أكتوبر  ١١هـ (الموافق ١٤٣٩محرم  ٢١بتاريخ  ١٢١١ . تقوم الش

تثمار رقم  ين بموجب ترخيص الهيئة العامة لالس ارية للمقرض تش اريع وإدارة وتقديم الخدمات االس ١٠٢١٣٣٨١٠٧المش ٨٢٥ 
 ).٢٠١٧يوليو ٢٣(الموافق هـ ١٤٣٨شوال  ٢٩وتاريخ 

 
   المحاسبية الهامة السياسات    ـ٢
 س األعدادأس ١ـ ٢

 رييوالمعا ،ةالسعودي العربيةفي المملكة  ةالمعتمد للمعايير الدولية للتقرير الماليوفقاً للمجموعة  الموحدة ةيالمالتم إعداد القوائم 
  .نييالقانون للمحاسبين السعودية ئةيمن اله المعتمدةواالصدارات األخرى 

الموحدة  ةيالمال قوائمهابإعداد وعرض  المجموعةقامت ، ٢٠١ ديسمبر ٣١السنة المنتهية في وبما في ذلك الفترات  لكافةبالنسبة 
  .نيينونالقا للمحاسبين ةيالسعود ئةيعن اله الصادرة ةيالسعود العربيةفي المملكة  هايعل المتعارف المحاسبة رييوفقاً لمعا
بشأن  نييالقانون للمحاسبين ةيالسعود ئةيعلى قرار مجلس ادارة اله وبناءً  ،٢٠١٧ ريناي ١من  للفترات المالية التي تبدأبالنسبة 
ً للم الموحدة ةيالمال قوائمهاوعرض إعداد  المجموعة فإنه يتعين على المالي، للتقرير الدولية المعايير تطبيق  ليةوالد يرياعوفقا
 نمحاسبيلل السعودية ئةيمن اله معتمدةالواالصدارات األخرى  والمعايير السعودية العربيةفي المملكة  المعتمدة المالي ريللتقر

جزء من هذه وك. "في المملكة العربية السعوديةلمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة ا" ـ(ويشار إليهم مجتمعين ب نييالقانون
  . الموحدة ةيالقوائم المال هذه قامت المجموعة بإعداد ،المتطلبات

للمجموعة يتم إعدادها وفقاً للمعايير  موحدة هي أول قوائم مالية ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في الموحدة إن هذه القوائم المالية 
  للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.الدولية 

  . للمرة األولى كيفية تطبيق المجموعة للمعايير الدولية للتقرير المالي بشأنللمعلومات  ٤يضاح اإليرجى الرجوع إلى 

" قةالموجودات المالية المتاحة للبيع واالدوات المالية المشتعلى أساس التكلفة التاريخية، باستثناء " الموحدةإعداد القوائم المالية  مت
   .تم قياسها بالقيمة العادلةي والتي

، الموحدة ليةبها عرض القوائم الما، والذي يعتبر العملة الوظيفية والعملة التي يتم باللایر السعودي الموحدةالقوائم المالية  تم عرض
  ذلك. فيرد خالما لم  ،ألقرب ألف لایر سعودي كافة المبالغ وتم تقريب

  
  

   توحيد القوائم الماليةأسس  ٢ـ ٢
والمذكورة في اإليضاح  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١التابعة لها كما في  اتالقوائم المالية للشركة والشرك على الموحدةتشتمل القوائم المالية 

)١( .  
لديها  يكون وأتتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة.  التابعةالشركات 

ل التأثير على العوائد من خال علىحقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة 
ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط 

  عندما يكون لدى المجموعة:
 ة عالقة بالشركالسيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات ال

  المستثمر فيها)
  ،لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها. وأالتعرض لمخاطر  
 .المقدرة على التأثير على عائدات الشركة المستثمر فيها 

  

   



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ١٣ــ 

  تتمة- الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك) بآالف الرياالت السعودية ما(كافة المبالغ 
  
   تتمة – المحاسبية الهامة السياسات  ـ  ٢
  تتمة – توحيد القوائم الماليةأسس  ٢ـ ٢

وعة أقل ، فعندما يكون لدى المجمت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراضوبشكل عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصوي
حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف من األغلبية في 

  المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
 .الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين  
 ق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.الحقو  
 .حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة  

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير 
التابعة عند سيطرة المجموعة على  ات. يبدأ توحيد الشركالثالثة يطرةعناصر الس احد الحقائق والظروف إلى وجود تغير في

مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف عن ممارسة المجموعة  تخليالشركة التابعة ويتم التوقف عند 
في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى  السنةالتابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل  اتالشرك

  .التابعةالسيطرة على الشركة المجموعة ولحين تخلي المجموعة عن 
وبحقوق الملكية غير بالمجموعة  بالمساهمين في الشركة األم اآلخر الدخل الشاملبنود وكل بند من الخسارة أو الدخل  يتعلق

وعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على  .أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزالمسيطرة حتى لو 
التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الموجودات  اتالقوائم المالية للشرك

ت والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادا
  بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

  

ان المجموعة في حالة فقد يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.
الملكية  وحقوق(بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات ذات العالقة ثبات الموجودات إفإنها تتوقف عن التابعة، ات الشركالسيطرة على 

. يتم دةقائمة الدخل الموحيتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في بينما رة وعناصر حقوق الملكية األخرى، غير المسيط
  محتفظ به بالقيمة العادلة.ستثمار اأي إثبات 

 المحاسبية الهامة  بالسياساتملخص  ٣ـ ٢
  :المالية الموحدةفيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد قوائمها 

  

   المشترك والمشروع زميلةال ةشركالاالستثمار في 
هاماً. يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة  عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً والمشروع المشترك الشركة الزميلة 

سياسات. ، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك الالتشغيلية للمنشآت المستثمر فيهافي اتخاذ السياسات والقرارات المالية و
ة رات الضرورية لتحديد السيطرإن االعتبارات الموضوعة للتأكد فيما إذا كان هناك تأثير هام أو سيطرة مشتركة تماثل االعتبا

  الملكية. وفقاً لطريقة حقوقوالمشروع المشترك على الشركات التابعة. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة 
  

دل القيمة بالتكلفة. تعوالمشروع المشترك ، يتم في األصل اثبات االستثمار في الشركة الزميلة وبموجب طريقة حقوق الملكية
 روعوالمشالدفترية لالستثمار وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة 

   .منذ تاريخ االستحواذالمشترك 
  

ائمة ق أي تغير في . يتم إظهاروالمشروع المشترك حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلةالموحدة  دخلتعكس قائمة ال
للمجموعة. إضافة إلى ذلك، في حالة  قائمة الدخل الشامل الموحدةلتلك المنشآت المستثمر فيها كجزء من  الدخل الشامل الموحدة

تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغيرات،  ،والمشروع المشترك اثبات أي تغير مباشرةً ضمن حقوق ملكية الشركة الزميلة
. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت الموحدة ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية عندما ينطبق

 .الزميلة قدر حصة المجموعة في الشركةببين المجموعة والشركة الزميلة 
  

 لالتي تمث، والموحدة الدخلفي قائمة والمشروع المشترك يتم اظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة 
  .والمشروع المشترك وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة الزكاةأو الخسارة بعد  الدخل
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  تتمة – والمشروع المشترك زميلةال ةشركالفي  اتاالستثمار

  
لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند الضرورة، يتم اجراء التسويات الالزمة  والمشروع المشترك تعد القوائم المالية للشركة الزميلة

  كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
  

وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري اثبات خسارة انخفاض في قيمة استثمارها 
، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضوعي موحدة . وبتاريخ إعداد كل قوائم ماليةوالمشروع المشترك الزميلةفي شركتها 

. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة ة أو مشروع مشتركفي أي شركة زميل على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار
الدفترية، وإثبات  اوقيمته والمشروع المشترك القابلة لالسترداد للشركة الزميلةباحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة 

  " في قائمة الدخل الموحدة.مشتركومشروع  ح شركة زميلةاربأفي  الشركة "حصة ضمن بند الخسارة
  

تم إثبات بالقيمة العادلة. سيفظ به حتوعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإثبات االستثمار الم
ت االستبعاد في فظ به ومتحصالحتوالقيمة العادلة لالستثمار الم الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام

  .الموحدة الدخلقائمة 
  

  تصنيف الموجودات والمطلوبات من "متداولة" إلى "غير متداولة" 
غير متداول. تعتبر على أساس متداول/الموحدة تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 

  الموجودات متداولة وذلك:
 .عندما يتوقع تحقيقها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية  
 .في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة  
  عندما يتوقع تحقيقها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو  
  عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني

 عشر شهراً بعد الفترة المالية.
  تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غير متداولة".

  
  ر المطلوبات متداولة وذلك:تعتب
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية  
 .في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة  
 أوعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،  
  ًبعد الفترة المالية. عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا  
  

  كافة المطلوبات االخرى كـ "غير متداولة". المجموعة تصنف
  

  قياس القيمة العادلة 
لعادلة ا بالقيمة المالية المتاحة للبيع الموجوداتتقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات، والموجودات المالية مثل 

  .موحدة ةإعداد كل قوائم ماليبتاريخ 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية إن 

تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات 
  ستتم إما:

 ي للموجودات أو المطلوبات، أوفي السوق الرئيس  
 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات  
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  تتمة -قياس القيمة العادلة 

  
  إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.

  
ات سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبتقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق 

  وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
  

يق عاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طرتيأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة الم
  خرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آ

 
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت 

  القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
  

التسلسل  ضمنالموحدة ودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية تصنف كافة الموج
  الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

  
  نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة في سوقعدلة) (غير المالمستوى األول: األسعار المتداولة. 
 اشرة قابلة للمالحظة بصورة مب – الهامة لقياس القيمة العادلة –المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى

  أو غير مباشرة.
 غير قابلة للمالحظة. -العادلة الهامة لقياس القيمة  – المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى  
  

بالتأكد فيما  بشكل متكرر، تقوم المجموعةبالقيمة العادلة الموحدة بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية 
األدنى  الت المستوىإذا تم التحويل بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخ

  .ماليةالهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة 
  

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات 
  والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

 
   اثبات االيرادات

يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس االيرادات بشكل موثوق به 
وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه استالم المبلغ. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض 

  تبار شروط السداد المحددة المتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم. بعد األخذ بعين االع
  

  اإليرادات.كما يجب الوفاء بمعايير االثبات المحددة المذكورة أدناه قبل اثبات 
  

  دخل اإليجار
ارية لالستثمارات العق التشغيلي عقود اإليجاريتم اثبات دخل االيجار من المجموعة هي المؤجر في عقود اإليجار التشغيلي. إن 

  ، باستثناء ةبسبب طبيعته التشغيلي الدخل الموحدةقائمة في بطريقة القسط الثابت على مدى فترات االيجار، ويُدرج ضمن االيرادات 
ابرام عقد ايجار ودة في التفاوض كبالمت األوليةالمباشرة  فيالكالت اثبات تميتها. أعند نش اثباتهاالتي يتم  اإليجار المشروطةإيرادات 
  .جارياإل دخلنفس أساس  یعل جاريمدى فترة اإل ىکمصروف عل تشغيلي
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  تتمة - اثبات االيرادات

  
  تتمة - دخل اإليجار

 دة اإليجارمإن  .يجارإلا فترة مدى على الثابت القسط اسعلى أس اإليجاراتفي إيرادات  كنقصإيجار المستأجر  اثبات حوافز يتم
 والتي ،اإليجار عقدفي  الستمرارا فيها خيار رأخرى يكون للمستأج مدةأي  باإلضافة إلىهي فترة اإليجار غير القابلة لإللغاء 

  .الخيار هذا يمارس سوف المستأجر أن من معقول بشكل واثقة اإلدارة تكان ،العقد نشأة عند
  
نشوء  دعن ةالدخل الموحد قائمةفي  التعويض عن التخريبأو  يجارإلعقود ا إلنهاءالمستلمة من المستأجرين  لمبالغاثبات ا يتم

 .استالمهافي  الحق
 

  األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرين والمصاريفاإلدارة  وأتعاب اترسوم الخدم
مستأجرين في الفترة التي يصبح فيها التعويض مستحقا. يتم إدراج رسوم على ال تحميلهامعاد ال المصاريف منلدخل ا ثباتيتم ا

أن المجموعة  اإلدارة تعتبرمن التكاليف ذات الصلة، حيث  دخل اإليجارفي  المقبوضاتوغيرها من  وأتعاب اإلدارةالخدمات 
 ل في هذا الصدد.يتعمل كأص

  
  توزيعات األرباح

في استالمها (إذا كان من المحتمل أن المنافع عند االقرار بأحقية المجموعة من االستثمارات توزيعات األرباح ب االعترافيتم 
  للمجموعة، وااليرادات يمكن قياسها بشكل موثوق به).االقتصادية ستتدفق 

  
  دخل العمولة

تم يالمطفأة والموجودات المالية المرتبطة بعمولة والمصنفة كمتاحة للبيع، بالنسبة لكافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة 
الذي يتم بموجبه خصم المقبوضات النقدية والمستقبلية تسجيل دخل العمولة باستخدام معدل العمولة الفعلية والذي يمثل المعدل 

المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو فترة أقل، أيهما أنسب، لصافي القيمة الدفترية لألصل المالي. يدرج دخل العمولة 
  . لمالية في قائمة الدخل الموحدةفي اإليرادات ا

  
  مصاريف البيع والتسويق

 منتجات المجموعة بما في ذلك مصاريف اإلعالن وأتعاب ببيع وتسويق المتعلقةالتكاليف هي تلك  والتسويقمصاريف البيع  إن
   .ذات الصلةغير المباشرة مصاريف البيع التسويق و

  
  واإلدارية العمومية مصاريف

 أو البيع تيرادااإلتتضمن المصاريف العمومية واإلدارية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة 
  . أو أنشطة التسويق الخاصة بالمجموعة

  
  والضريبة الزكاة
("الهيئة") في المملكة العربية  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخلوفقًا وشركاتها التابعة  لشركةعلى ا الزكاة مخصص يجنب

 ةلفترا خالليحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية ، السعودية
   الربوط.  هالتي يتم فيها إصدار هذ

نظمة وفقا لألباستقطاع الضريبة على المعامالت مع شركات اجنبية غير مقيمة في المملكة العربية السعودية  مجموعةتقوم ال
  .هيئةالالمطبقة من قبل 
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  العقارية االستثمارات

ومستقل جي معتمد ارخ مقيمسنوي من قبل  تقييمفي األصل، قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة. تحدد القيمة العادلة بناًء على  يتم
  الدولية. التقييمبها من قبل لجنة معايير  ىيم الموصيوذلك بتطبيق طريقة التق

  
تظهر األعمال االنشائية تحت التنفيذ  .، إن وجدتناقصاً خسائر االنخفاض في القيمة تظهر األعمال االنشائية تحت التنفيذ بالتكلفة

اآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم الممتلكات و تظهر، إن وجدت. ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمة بالتكلفة
وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات 

ً اسوتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االث تبدال بات. وإذا كان مطلوبا
أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على مراحل، تقوم المجموعة باستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى 

الل والمعدات كإح آلالتممتلكات واللأعمارها اإلنتاجية. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية 
د تكبدها. تدرج عن قائمة الدخل الموحدةوذلك في حالة الوفاء بمعايير اثباته. يتم اثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في 

القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات 
  .بات المخصصالمتعلقة بإث

  

  :وكما يلييحسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية المقدرة للموجودات 
 سنة ٥٠  االستثمارية المباني  
 سنوات ٣٠ – ٥  اتوالديكور األثاث 

  

االستبعاد أو عند عدم وجود  دوذلك عنوأي جزء جوهري  ي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعداتألثبات االيتم التوقف عن 
تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي يتم  .منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد

توقف عن للسنة التي يتم ال الدخل الموحدةاحتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة 
 ،مالية ترةفيتم مراجعة القيم المتبقية واالعمار االنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل  الثبات فيها.ا

  وتتم التعديالت مستقبالً، إذا كان ذلك مالئماً.
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات
لمتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل اآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك االممتلكات و تظهر

هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل 
الممتلكات واآلالت والمعدات على مراحل، تقوم  وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات. وإذا كان مطلوباً استبدال أجزاء هامة من

المجموعة باستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم اثبات 
 آلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اثباته. يتم اثبات كافة تكاليف االصالحممتلكات واللتكلفته في القيمة الدفترية 

عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما بعد استخدامه ضمن  قائمة الدخل الموحدةوالصيانة األخرى في 
  .ثبات المتعلقة بإثبات المخصصتكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعايير اال

  
  :وكما يلييحسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية المقدرة للموجودات 

 سنة ١٤  المباني  
 سنوات ٥  اآلالت والمعدات   
 سنوات ٥  والديكور األثاث 
 سنوات ٥  أجهزة الحاسب اآللي 
 سنوات ٤  السيارات 

 

االستبعاد أو عند عدم وجود  دوذلك عنوأي جزء جوهري  بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعداتي ألثبات االيتم التوقف عن 
تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي يتم  .منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد

توقف عن للسنة التي يتم ال الدخل الموحدةترية لألصل) في قائمة احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدف
 ،مالية ترةفيتم مراجعة القيم المتبقية واالعمار االنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل  االثبات فيها.

 وتتم التعديالت مستقبالً، إذا كان ذلك مالئماً.



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ١٨ــ 

  تتمة- الموحدةة إيضاحات حول القوائم المالي
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  
   تتمة – المحاسبية الهامة السياسات  ـ  ٢
  تتمة –المحاسبية الهامة  بالسياساتملخص  ٣ـ ٢

  
  العمالت األجنبية

يعتبر أيضاً العملة الوظيفية للشركة األم. بالنسبة لكل منشأة، تقوم تظهر القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللایر سعودي والذي 
المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية. تقوم 

ائمة الدخل قأو الخسائر المعاد تصنيفها إلى  األرباح، تعكس عند استبعاد العمليةويد المباشر المجموعة باستخدام طريقة التوح
  .، المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقةالموحدة

  المعامالت واألرصدة
ة بالتاريخ ينر الفورية للعملة الوظيفية المعيتم، في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعا

  .المعاملة أوال مؤهلة لإلثباتالذي تصبح فيه 
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد 

  .القوائم المالية
صة كجزء ، باستثناء البنود النقدية المخص، قائمة الدخل الموحدةيتم اثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في 

 ،تثمارلحين بيع االس قائمة الدخل الشامل الموحدةمن تغطية مخاطر صافي استثمار المجموعة في عملية خارجية، ويتم اثباتها في 
المتعلقة  يبيةات الضرواإلعفاء. يتم ايضاً تسجيل الضريبة المحملة ،قائمة الدخل الموحدةوعندئذ يعاد تصنيف المبلغ التراكمي إلى 

   .قائمة الدخل الشامل الموحدةبفروقات التحويل على تلك البنود النقدية في 
  

 ألولية.اتحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية المسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت 
 هتحول البنود غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم في
ق فتحديد القيمة العادلة. يتم معالجة االرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يت

تي يتم قياس البنود ال نمع اثبات األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي يتم اثبات فروقات التحويل ع
، ويتم أيضاً ادراج الربح والخسارة ، قائمة الدخل الموحدةأو  الدخل الشامل الموحدة قائمة أرباحها أو خسائرها بالقيمة العادلة في

  .، على التوالي)قائمة الدخل الموحدةأو  خل الشامل الموحدةالد قائمةفي 
 

  اإليجارات
. يتم تقويم على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد )إيجار علىتنطوي أو (يجار إيتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر 

لم  لو محددة أو نقل حق االستخدام حتى )موجوداتأو ( الترتيبات للتأكد فيما إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل
  هذا الحق منصوصا عليه صراحة في الترتيبات. يكن

  
   كمستأجر المجموعة

يصنف عقد اإليجار عند نشأته كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. يصنف العقد الذي يتم بموجبه تحويل كافة المنافع 
  بصورة جوهرية إلى المجموعة كعقد إيجار تمويلي.والمخاطر المصاحبة للملكية 

  
لمجموعة إلى ا المستأجرالعقار التي تحول بموجبها كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية  ةترسمل عقود االيجارات التمويلي

ة دفعات ى لدفعات اإليجار. يتم تجزئعند بداية االيجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدن
اإليجار بين مصاريف التمويل والنقص في التزامات االيجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام. 

  .الدخل الموحدةفي قائمة  األعباء الماليةتحمل مصاريف التمويل ضمن 
  

مجموعة نقل الملكية إلى ال سيتمنه أقناعة معقولة ب وجوديستهلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي لألصل. وفي حالة عدم 
  في نهاية فترة االيجار، يستهلك األصل على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االيجار، أيهما أقصر.

   



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ١٩ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  
  تتمة -المحاسبية الهامة  السياسات   ـ ٢
  تتمة –ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣ـ ٢

  تتمة - اإليجارات
  تتمة  – كمستأجر المجموعة

  
 جار التشغيليييجار بموجب عقود اإليجار التمويلي. يتم اثبات دفعات اإلعقد اإلايجار يختلف عن عقد إن عقد االيجار التشغيلي هو 
والتي  لشرطيةا، بإستثناء دفعات اإليجار يجاربطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإل الدخل الموحدةكمصاريف تشغيلية في قائمة 

   .تقيد كمصاريف عند نشأتها
  المجموعة كمؤجر

. يتشغيل تحول المجموعة بموجبها المنافع والمخاطر الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود ايجاريجارات التي ال تصنف اإل
تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل 

األسس كدخل إيجار. يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات خالل الفترة المؤجر، ويتم إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس 
  التي تتحقق فيها.

 
  األعباء المالية

المتعلقة مباشرةً بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً طويالً كي يكون  األعباء الماليةترسمل 
ترة األخرى كمصروف خالل الف األعباء الماليةجاهزاً للغرض الذي أنشئ من أجله أو للبيع كجزء من تكلفة ذلك األصل. تقيد كافة 

  من العموالت والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة في الحصول على القروض. األعباء الماليةالتي تتكبد فيها. تتكون 
  

  الموجودات غير الملموسة
دات غير الموجو بينما تقاس ،تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة

القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير بالملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال 
ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض  المتراكمة، إن وجدت. ال يتم رسملة الموجودات غير في القيمة الملموسة بالتكلفة ناقصا

تي تتكبد خالل الفترة ال الموحدةالدخل قائمة مل المصاريف على رسملة، وتحداخلياً، فيما عدا تكاليف التطوير الم المتولدةالملموسة 
  .فيها

  
تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر المدة.  غير محددة محددة أوتاجية للموجودات غير الملموسة كتصنف األعمار اإلن

انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى ها للتأكد من وجود تمحدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجع
وسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في محدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير المل

بلية التي تضمنها دية المستقنهاية كل فترة مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصا
محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم قيدها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج  –األصل 

كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة  الدخل الموحدةمصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة 
  ت غير الملموسة.الموجودا

  
إن برنامج  طريقة القسط الثابت على مدى خمسة أعوام.بمقدر تقوم المجموعة بإطفاء برنامج المحاسبة (ساب) والذي له عمر 

  . الموحدة ولم يتم بعد تطبيقه بالكامل كما في تاريخ إعداد القوائم المالية التطبيقالمحاسبة ال يزال في مرحلة 
غير الملوسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنوياً للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك  ال يتم إطفاء الموجودات

العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة التي ليس لها  تقويم بصورة فردية أو على مستوى الوحدة المدرة للنقدية. ويتم مراجعة
عمر اإلنتاجي ال يزال هناك ما يؤيده، وإال يتم إذا كان التقويم الذي تم إجراؤه لل عمر انتاجي غير محدد سنوياً وذلك للتأكد فيما

 التغيير من "عمر محدد" إلى "عمر غير محدد" على أساس مستقبلي.
 

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة 
  عند التوقف عن إثبات األصل.  الدخل الموحدةترية لألصل، ويتم إدراجها في قائمة الدف

   



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٢٠ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  
  تتمة -المحاسبية الهامة  السياسات   ـ ٢
  تتمة –ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣ـ ٢

  
  المالية  األدوات

  الموجودات المالية
  اإلثبات األولي والقياس

 وأاالستحقاق،  تاريخ مقتناة حتىمالية استثمارات  وأقروض وذمم مدينة، كتصنف الموجودات المالية عند االثبات األولي لها 
في عمليات تغطية فعالة، حسبما هو مالئم. تقوم  مخاطر كأدوات تغطيةمشتقات مخصصة  وأموجودات مالية متاحة للبيع، 

  دواتها المالية في األصل بالقيمة العادلة.أكافة  بإثباتالمجموعة 
تي التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية ال –يتم إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات 

  بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األًصل. –األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق  تنص عليها
  

  القياس الالحق
   فئات: تصنف الموجودات المالية إلى ثالثلغرض القياس الالحق، 

  مقتناة حتى االستحقاقاستثمارات مالية 
  ومدينون قروض 
 متاحة للبيع مالية  موجودات 

  
 االستحقاق حتى المقتناة المالية االستثمارات

إستثمارات مالية كستحقاق ثابتة افترات لها قابلة للتحديد والثابتة أو الدفعات اليتم تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات 
د القياس بعوعلى االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق.  المقدرةالنية و المجموعةتاريخ االستحقاق عندما يكون لدى  حتى مقتناة

، ناقصاً االنخفاض ةاالستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي حتى المقتناةالمالية  األولي، تقاس االستثمارات
ر جزءاً راء وكذلك أية أتعاب أو تكاليف تعتبتحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند الش .في القيمة

ثبات . يتم إالموحدة قائمة الدخل في لتموي كإيرادات. يتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلية ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلية
  .كأعباء ماليةالموحدة  الدخلقائمة  ضمنالخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة 

  
  والمدينون القروض

بعد وغير متداولة في سوق مالي نشط. و قابلة للتحديدموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو  والمدينونتعتبر القروض 
النخفاض في ا القياس األولي لها، تقاس هذه الموجودات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية ناقصا

لفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء وكذلك أية أتعاب أو تكاليف تعتبر جزءاً ال القيمة. تحسب التك
ات الخسائر . يتم إثبالموحدة قائمة الدخل في تمويلكإيرادات يتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلية يتجزأ من معدل العمولة الفعلية. 
خرى أو مصاريف العمليات األ يراداتتكلفة اإل فيضمن تكاليف تمويل القروض و الدخل الموحدةالناتجة عن االنخفاض في قائمة 

  المتعلقة بالمدينين.
  

  الموجودات المالية المتاحة للبيع
صنفة المفي أدوات حقوق الملكية ستثمارات الا . إنالصكوكوالمالية المتاحة للبيع على استثمارات األسهم  الموجوداتتشتمل 
إن  .او تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة جرةمقتناة ألغراض المتاللبيع هي التي لم يتم تصنيفها ك كمتاحة

السيولة أو  ة متطلباتالمصنفة ضمن هذه الفئة هي تلك التي ينوي االحتفاظ بها ألجل غير مسمى وأنه يجوز بيعها لتلبي الصكوك
   .لمواجهة التغيرات في السوق

  
ن ضمقة والخسائر غير المحق األرباحالمالية المتاحة للبيع الحقاً بالقيمة العادلة، وتدرج  الموجوداتوبعد القياس األولي لها، تقاس 
ضمن احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع لحين التوقف عن إثبات االستثمارات، وعندئذ يدرج  وتقيدقائمة الدخل الشامل الموحدة 

لخسارة وعندئذ يعاد تصنيف ا، يتم اعتبار االستثمارات منخفضة القيمة الربح أو الخسارة المتراكمة ضمن دخل العمليات األخرى أو
ثناء إقتناء أالمتحققة العمولة  اظهار. يتم أعباء ماليةضمن  الدخل الموحدة إلى قائمةاحتياطي االستثمارات المتاحة للبيع المتراكمة 

  .العمولة الفعليةمعدل باستخدام طريقة  كدخل عمولة المتاحة للبيع الموجودات المالية
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  تتمة -  الموجودات المالية المتاحة للبيع
  

تقوم المجموعة بتقويم موجوداتها المالية المتاحة للبيع للتأكد فيما إذا كانت المقدرة والنية للبيع في المستقبل المنظور ال تزال 
 ،جودات المالية نظراً لركود السوق، فإنه يمكن للمجموعةعدم مقدرة المجموعة على تداول هذه المو وفي حاالت نادرة، عندمالئمة. 

إذا كان لدى اإلدارة القدرة والنية في اقتناء الموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ  هذه الموجودات الماليةإعادة تصنيف 
  االستحقاق.

  
مطفأة فئة "المتاحة للبيع"، تصبح القيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف بمثابة التكلفة ال منبالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها 

ى على مد قائمة الدخل الشامل الموحدة، وتطفأ أية أرباح أو خسائر تم إثباتها على األصل ضمن حقوق الملكية في اة لهالجديد
العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل العمولة الفعلية. كما يدرج الفرق بين التكلفة المطفأة الجديدة وإجمالي االستحقاق على مدى 

ً منخفض القيمة، عندئذ يعاد تصنيف المبلغ العمر المتبقي لألصل باست خدام معدل العمولة الفعلية. وإذا ما اعتبر األصل الحقا
  .الدخل الموحدةالمسجل ضمن حقوق الملكية إلى قائمة 

  
  غير المتداولة بالتكلفة لعدم إمكانية قياس القيمة العادلة لها بشكل موثوق به. في أدوات حقوق الملكية تقيد استثمارات 

  
  التوقف عن االثبات

ي (أأي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة) أو، عندما ينطبق ذلك، عن اثبات الموجودات المالية ( يتم التوقف
  :عندحذفها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) 

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو  
 م المجموعة بتحويل حق استالم التدفقات النقدية في األصل أو التعهد بسدادها بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير وفق قيا

اتفاقية "ترتيبات فورية" وإما (أ) قامت المجموعة بتحويل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو (ب) لم تقم بتحويل 
  .اطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصلأو اإلبقاء على معظم المنافع والمخ

  
وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل، أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه 

ويل ملكية. وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحيجب عليها تقويم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة لل
أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل، يتم إثبات األصل بقدر 

ولة الموجودات المحارتباط المجموعة المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس 
  .عليها المجموعة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت

  
 يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد

  مجموعة دفعه، أيهما أقل. األقصى للمبلغ الذي يجب على ال
  

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة موحدة تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية 

و أكثر منذ االثبات األولي أ حدث نخفاض موجوداً في حالة وقوعأصل مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر اال
موعة أو مجالمالي ن لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل أ"حدث خسارة" تم تكبدها) و( لألصل

و أ الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق به. يشتمل الدليل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدينين
مجموعة من المدينين تعاني من صعوبات مالية هامة، أو اإلخفاق في سداد أصل المبلغ أو العمولة، أو احتمال اإلفالس، أو إعادة 
هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية 

  ات في الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت االخفاق في السداد.مثل التغير
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  الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة في البداية بإجراء تقويم بصورة فردية للتأكد من وجود دليل 
موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة أي من الموجودات المالية التي تعتبر هامة بمفردها، أو بشكل جماعي بالنسبة للموجودات 

هامة بمفردها. وإذا ما تبين للمجموعة عدم وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة الموجودات المالية التي ال تعتبر 
ٌ التي تم تقويمها بشكل فردي للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها، سواًء كان  أم ال، فأنها تقوم بإدراج األصل في مجموعة  جوهريا

ان متشابهة وتقوم بتقويمها بشكل جماعي للتأكد من وجود انخفاض في من الموجودات المالية التي لها خصائص ومخاطر ائتم
قيمتها. إن الموجودات، التي يتم تقويمها على أساس فردي للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو االستمرار 

  ي القيمة التي تتم على أساس جماعي.في إثبات خسارة انخفاض في القيمة، ال يتم إدراجها في عملية تقويم االنخفاض ف
  

ء اتقاس خسارة االنخفاض المحددة وذلك بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (باستثن
ل العمولة الفعلية المستقبلية بمعدخسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية غير المتكبدة بعد). تخصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

  األصلية لألصل المالي.
  

ويستمر  .الدخل الموحدةقائمة تخفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في 
المخفضة، باستخدام معدل على القيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة)  (المسجل كإيرادات تمويلفي احتساب دخل العمولة 

العمولة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسارة االنخفاض في القيمة. ويتم شطب القروض 
والمخصص المتعلق بها عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها مستقبالً أو أنه تم مصادرة الضمانات أو تحويلها للمجموعة. 

أو انخفض، في السنوات الالحقة، مبلغ خسارة االنخفاض المقدرة نتيجة وقوع حدث بعد اثبات االنخفاض في القيمة،  وإذا ما ازداد
ً استرداد المبلغ  ً وذلك بتعديل حساب المخصص. وإذا ما تم الحقا عندئذ يتم زيادة أو تخفيض خسارة االنخفاض المثبتة سابقا

  .قائمة الدخل الموحدةالتمويل في  أعباءالمشطوب، عندئذ يقيد المبلغ المسترد إلى 
  

  للبيع المتاحة المالية الموجودات
دليل  ، بإجراء تقويم للتأكد من وجودموحدة المتاحة للبيع، تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية المالية للموجوداتبالنسبة 

  موضوعي على وقوع انخفاض في استثمار ما أو مجموعة من االستثمارات. 
  

المصنفة كمتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة دون  في أدوات حقوق الملكيةالستثمارات لبالنسبة 
 ينمام "االنخفاض الجوهري" مقابل التكلفة األصلية لالستثمار، بيقوت تمالتكلفة يعتبر دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة. 

 العادلة عن تكلفتها األصلية. وفي حالة وجود دليل على وقوعم "االنخفاض المستمر" مقابل الفترة التي تقل فيها القيمة يقوت تم
التي تم قياسها كفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية ناقصاً خسارة  –االنخفاض، يتم استبعاد الخسارة التراكمية 

 الدخل ائمةقوتدرج في  خل الشامل الموحدةقائمة الدمن  – الموحدة الدخلاالنخفاض على تلك االستثمارات المثبتة سابقاً في قائمة 
يتم ، وقائمة الدخل الموحدةمن خالل  في أدوات حقوق الملكيةستثمارات االخسارة االنخفاض في قيمة  قيد. ال يتم عكس الموحدة

  . قائمة الدخل الشامل الموحدةإثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد احتساب االنخفاض في القيمة في 
  
إذا كان االنخفاض في القيمة "جوهري" أو "مستمر" يتطلب إجراء األحكام. وللقيام بذلك، تقوم المجموعة بتقويم، من  ما تحديد إن

  بين عوامل أخرى، الفترة أو المدى الذي ستكون من خالله القيمة العادلة لالستثمار أقل من التكلفة. 
  

يتم تقويم االنخفاض في القيمة باستخدام نفس المعايير كموجودات مالية مسجلة  الدين المصنفة كـ "متاحة للبيع"، دواتألبالنسبة 
بالتكلفة المطفأة. يمثل المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة الخسارة التراكمية التي تم قياسها كفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة 

  . الموحدة الدخلثبتة سابقاً في قائمة العادلة الحالية ناقصاً خسارة االنخفاض على تلك االستثمارات الم
 

ويتم االستمرار في احتساب دخل العمولة المستقبلية على أساس القيمة الدفترية المخفضة لألصل باستخدام معدل العمولة المستخدم 
. دات التمويلإيرافي خصم التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسارة االنخفاض في القيمة. يسجل دخل العمولة كجزء من 

وإذا ما حدث في السنة الالحقة زيادة في القيمة العادلة ألداة الدين وأن هذه الزيادة تتعلق بصورة موضوعية بوقوع حدث بعد 
   .الموحدة الدخل، يتم عكس قيد خسارة االنخفاض في قائمة الموحدة الدخلإثبات خسارة االنخفاض في قائمة 
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   المالية المطلوبات
  

  االثبات األولي والقياس
روض ، أو ققائمة الدخل الموحدةتصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل 

  .أو ذمم دائنة أو كمشتقات تم تخصيصها كأدوات تغطية فعالة، حسبما هو مالئم
  

وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، فيتم إظهارها بعد خصم تكاليف يتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة، 
   .المعامالت المتعلقة بها مباشرةً 

  
ة لدى لك الحسابات المكشوفتشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على الدائنين التجاريين واآلخرين، والقروض بما في ذ

   .، واألدوات المالية المشتقةالبنوك
  

  حقالقياس الال
  قياس المطلوبات المالية على تصنيفها المبين أدناه: يعتمد

  
  القروض

تتعلق هذه الفئة كثيراً بالمجموعة. بعد االثبات األولي لها، تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 
عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل  التوقفعند  الموحدةقائمة الدخل معدل العمولة الفعلية. يتم إثبات األرباح والخسائر في 

  عملية إطفاء معدل العمولة الفعلية.
  

 التحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً 
  .دخل الموحدةفي قائمة ال مالية كأعباءمولة الفعلية من معدل العمولة الفعلية ويدرج إطفاء معدل الع يتجزأ

  
  

  التوقف عن االثبات
يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل االلتزامات 
المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط االلتزامات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا 

يل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في التبديل أو التعد
   الدخل الموحدة.قائمة 

  
  مقاصة األدوات المالية

امي حق نظتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود 
ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد 

  المطلوبات في آن واحد.
   



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٢٤ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  خالف ذلك)لم يرد  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  
  تتمة -المحاسبية الهامة  السياسات   ـ ٢
  تتمة –ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣ـ ٢

 
  تغطية المخاطر ومحاسبةاألدوات المالية المشتقة 

التغطية   عملياتثبات اسعار العموالت. يتم في األصل أل المصاحبة مخاطرالتستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت لتغطية 
بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد  ٣٩ التي ال تفي بشروط محاسبة تغطية المخاطر المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي

مطلوبات لها إيجابية، وك العادلةالمشتقات، ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة 
 القيمة العادلة لها سلبية. مالية عندما تكون 

 
قبلية مباشرة في مستللتدفقات النقدية ال فعالة كأدوات تغطيةالمالية المشتقة المصنفة  لألدواتيتم إدراج التغير في القيمة العادلة 

 خاطرتغطية مأدت ما إذا وفي قائمة الدخل الموحدة. فوًرا غير الفعال واألهمية النسبية  ذوالجزء  اثباتتم  ، في حالحقوق الملكية
 ،لمطلوباتا، وفي وقت اثبات األصل أو الموجودات أو المطلوبات، عندئذاثبات  إلى أو معاملة متوقعة مؤكد لتزامالالتدفقات النقدية 

لتغطية نسبة للموجودات أو المطلوبات. بال في القياس األولي سابقا تم اثباتهاأو الخسائر المرتبطة بالمشتقات التي  األرباحيتم إدراج 
ل الدخ قائمةحقوق الملكية في  ضمنالمبالغ المؤجلة  اثبات، يتم ما مطلوباتأو  موجوداتاثبات لم تؤدي إلى التي  المخاطر
 صافي الدخل أو الخسارة. على المغطىفي نفس الفترة التي يؤثر فيها البند  ةالموحد

 
عند  موحدةالالدخل  قائمةفي  تغطية المخاطرالمالية المشتقة غير المؤهلة لمحاسبة  لألدواتفي القيمة العادلة  اتالتغير إدراجيتم 

أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها أو أنها لم تعد مؤهلة  التغطيةأداة انتهاء عند  تغطية المخاطرمحاسبة التوقف عن نشوئها. يتم 
ي حقوق ف مثبتة تغطية المخاطرأرباح أو خسائر متراكمة من أداة  أيةفإن المتوقعة،  للمعامالتسبة بالنو. تغطية المخاطرلمحاسبة 

فإنه ، مغطاهإذا لم يعد من المتوقع حدوث معاملة والمتوقعة.  المعامالت لحين حدوثحقوق الملكية  ضمن يتم االحتفاظ بها الملكية
  .الموحدةالدخل  قائمةأو الخسائر المتراكمة المثبتة في حقوق الملكية إلى  األرباحيتم تحويل صافي 

  
  في قيمة الموجودات غير المالية  االنخفاض

، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة أصل ما. وفي موحدة تقوم المجموعة، بتاريخ كل قوائم مالية
دما يكون ضرورياً إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تقوم المجموعة حالة وجود مثل هذا الدليل، أو عن

والقيمة  الستبعادا دة المدرة للنقدية ناقصاً تكاليفبتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل والتي تمثل القيمة العادلة لألصل أو الوح
عن  ة بشكل كبيرلالحالية، أيهما أعلى. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج من األصل تدفقات نقدية تعتبر مستق

ة للنقدية عن القيمة القابلة رالموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل أو الوحدة المد
  داد، فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له. لالستر

  
وعند تقدير القيمة الحالية، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة 

، الستبعاداالمالزمة لألصل. ولتحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف  والذي يعكس تقديرات السوق أو القيمة الزمنية للنقود والمخاطر
يؤخذ بعين االعتبار أحدث معامالت تمت في السوق. وعند عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة التقويم المالئمة. 

ات المدرجة في األسواق المالية أو المؤشرات تدعم عمليات االحتساب هذه بمضاعفات التقويم واسعار األسهم المتداولة للشرك
  األخرى المتاحة عن القيمة العادلة. 

 
تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل 

دات الفردية. تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة وحده من الوحدات المدره للنقدية بالمجموعة التي خصصت إليها الموجو
  خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة. 

  
ل بما يتماشى مع وظيفة األصضمن فئات المصاريف و الدخل الموحدة ستمرة، في قائمةيتم إثبات خسائر انخفاض العمليات الم

في مثل هذه . وقائمة الدخل الشامل الموحدةيم إلى يرحل إعادة التقتيمها سابقاً حيث يالمنخفض القيمة باستثناء العقارات المعاد تق
  يم السابق.يولغاية مبلغ إعادة التققائمة الدخل الشامل الموحدة الحالة، يتم أيضاً إثبات االنخفاض في القيمة في 

   



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٢٥ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  
  تتمة -المحاسبية الهامة  السياسات   ـ ٢
  تتمة –ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٣ـ ٢

  
  تتمة - في قيمة الموجودات غير المالية االنخفاض

  
إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر موحدة وبالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية 

نقصت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة قد االنخفاض المثبتة سابقاً لم تعد موجوده أو أنها 
أو الوحدة المدره للنقدية. يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات لالسترداد لألصل 

المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تاريخ اثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. يعتبر عكس القيد هذا محدوداً بحيث 
ن القيمة القابلة لالسترداد له أو القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم ال تزيد القيمة الدفترية لألصل ع

 لدخل الموحدةافي السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة  لألصل االستهالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض
  يم.يعكس القيد كزيادة إعادة تق لحالة يتم اعتباريم، وفي هذه ايقما لم يتم قيد األصل بمبلغ إعادة الت

  
  النقد وما في حكمة

رة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيالنقد تشتمل النقدية وشبه النقدية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة على 
  وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة. أو أقلاألجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر 

  
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تشتمل النقدية وشبه النقدية على النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل كما هو 

 النقدية للمجموعة. حيث أنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة موضح أعاله بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك
  

  المخصصات
ورة واحتمالية ضرعلى المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة،  )قانونية أو متوقعة(يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية 

  إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. وإمكانيةتدفق خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية لتسوية االلتزام  وجود
لمخاطر يعكس اوالذي حالي ال الزكاة قبل مايتم خصم المخصصات باستخدام معدل فإنه إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، 

  المحددة لاللتزام. عند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل.
  

  المستأجرين تأمينات
أي اثبات تم يوالمستأجرين بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة عندما تكون جوهرية.  تأميناتاثبات  ، في األصل،يتم

ابت على مدى بطريقة القسط الثبين القيمة العادلة المثبتة أوًال والقيمة االسمية كبند ضمن إيرادات عقود اإليجار التشغيلي فروقات 
  فترة اإليجار. 

 
  موظفين لل المحددةمنافع ال اتالتزام

 تلتزاماال لحاليةاالقيمة  تمثل لموظفين المحددةلمنافع ال اتالتزامبفيما يتعلق في قائمة المركز المالي الموحدة  ةالمثبت اتمااللتزاإن 
واريين مستقلين سنويا من قبل اكتلموظفين المحددة لمنافع ال اتالتزام. يتم احتساب المالية فترةنهاية ال في للموظفين المحددة المنافع

  وحدة المتوقعة.ائتمان الباستخدام طريقة 
 
ندات السوق لس أسعارفإن  ،العاليةذات الجودة  الشركاتفي سندات  مستقرسوق  لديها ليس السعودية العربية المملكةبما أن و

ن مكافأة نهاية الخدمة للموظفيالتزامات قيمة  إظهارلغرض تستخدم  األمريكيةالمتحدة  اتيفي الوال ةيالشرکات ذات الجودة العال
  .المستقبلية مقدرةالخارجة الخصم التدفقات النقدية  من خالل

تم إدراج هذه . يلموظفينلالمحددة منافع ال اتالتزاماحتساب صافي تكلفة التمويل بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد  يتم
  منافع الموظفين في قائمة الدخل الموحدة. مصاريف ضمنالتكلفة 

  
كتوارية في الا االفتراضاتالخبرة والتغيرات في المبنية على أساس تسويات الالناتجة عن قياس الإعادة أرباح وخسائر اثبات يتم 

ي حقوق التغيرات ف قائمةفي  المبقاة األرباح ضمنيتم إدراجها و. ل الموحدةالدخل الشام قائمةمباشرة في  ،الفترة التي تحدث فيها
  .ةالمركز المالي الموحد قائمةوفي ة حدالملكية المو

  
تقليص األيدي  عملياتالخطة أو  تعديالتلتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الناتجة عن اثبات ايتم 

    .سابقة خدمة كتكاليف ةالدخل الموحد قائمةفي مباشرة العاملة 



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٢ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
  
  تتمة -المحاسبية الهامة  السياسات   ـ ٢
 التقديرات واألحكام استخدام  ٤ـ ٢

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير المالية إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير 
يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين

  اإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات المعلن عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير. مبالغ
يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وهي تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي 

  وف الحالية.يعتقد أنها معقولة في ظل الظر
ة ييتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبل

  إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.
  

 التقديرات والفرضيات استخدام
بوضع تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ونادراً ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك مع النتائج الفعلية  تقوم المجموعة

ذات الصلة. وفيما يلي أدناه التقديرات والفرضيات المعرضة لمخاطر جوهرية قد تؤدي إلى تعديل هام على القيم الدفترية للموجودات 
   .لمالية الالحقةوالمطلوبات خالل السنة ا

 
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة بتاريخ اعداد التقارير المالية بتقييم االصل فيما إذا كان هناك مؤشر بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي مؤشر 
يف الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل ناقصا تكالعلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل. إن مبلغ األصل 

حالية لالبيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى. عند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل إلى قيمتها ا
طر المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا باستخدام سعر خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخا

  تكاليف البيع، تؤخذ معامالت السوق األخيرة في االعتبار.
 مإذا تم تقدير القيمة الممكن تحصيلها لألصل بأقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته الممكن تحصيلها. يت

  القيمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.االعتراف بخسارة الهبوط في 
 ىفي حالة عكس خسارة هبوط في القيمة الحقا، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة المعدلة للقيمة الممكن تحصيلها، ولكن فقط إل

ترية ديدها في حالة عدم وجود خسارة هبوط في القيمة الدفالحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تح
  لألصل في السنوات السابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة الهبوط في القيمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.

  
  المخصصات

حداث سابقة وإن تسديد المطلوبات يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة مطلوبات ناشئة (قانوني أو ضمني) عن أ
  محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير مع األخذ في االعتبار 
التدفقات النقدية المقدرة لتسوية التزام الحالي، فإن قيمته المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام 

  الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
في حالة توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية أحد المخصصات من طرف ثالث، يتم االعتراف بالمبلغ 

  يتم استرداد المبلغ وان قيمة المبلغ المستحق يمكن قياسها بشكل يعتمد عليه.المستحق كأصل إذا كان من المؤكد أن 
  

  واآلالت والمعدات لالستثمارات العقارية العمر اإلنتاجي
تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يتم هذا التقدير بعد األخذ في 

الستخدام المتوقع لألصل أو التقادم الفعلي. تقوم اإلدارة بمراجعة دورية لألعمار اإلنتاجية المقدرة بصفة سنوية على األقل االعتبار ا
  وطريقة االستهالك للتأكد من أن طريقة وفترات االستهالك تتفق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية لألصول.



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٢٧ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
  
  تتمة -المحاسبية الهامة  السياسات   ـ ٢
 تتمة - التقديرات واألحكام استخدام  ٤ـ ٢

 
  فرضيات التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين

تمثل منافع ما بعد انتهاء الخدمة المطلوبات التي سيتم تسويتها في المستقبل وتتطلب استخدام فرضيات تجاه المطلوبات المتوقعة. يتطلب 
الفرضيات المتعلقة بمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل زيادات  من اإلدارة استخدام المزيد من ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم 

التعويضات والعائد على االصل ومعدالت الوفيات ودوران التشغيل وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية. تستخدم إدارة المجموعة خبيرا 
و / أو  ة تأثير كبير على مطلوبات المنافع المتوقعةإكتوارياً خارجياً لحساب االلتزام. يمكن أن يكون للتغييرات في الفرضيات الرئيسي

  تكاليف منافع الموظفين الدورية المتكبدة.
  

  الزكاة
ستحقاق اتخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية ("الهيئة") ويتم إثبات 

الدخل الموحدة. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة للزكاة ويحمل على قائمة 
  من قبل الهيئة في السنة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.

 
  تقديرات القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة 

لمجموعة معطيات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان ويتم تصنيف القيم العادلة في عند قياس القيمة العادلة لألصل او اإللتزام تستخدم ا
  -مستويات مختلفة في نظام متدرج للقيمة العادلة استنادا الى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي: 

  
 تاريخ في عليها الحصول يمكن مماثلة مطلوبات أو لموجودات نشطة أسواق معدلة) في (غير مدرجة أسعار :١ المستوى  -

 .القياس
 المطلوبات أو للموجودات للمالحظة قابلة وهي ١ المستوى في إدراجها تم التي المدرجة األسعار عدا مدخالت :٢ المستوى -

 األسعار).  من مشتقة (مباشرة غير بصورة األسعار) أو مباشرة (مثل بصورة
    .للمالحظة قابلة غير للمالحظة (مدخالت القابلة السوق معلومات إلى تستند ال مطلوبات أو لموجودات مدخالت :٣المستوى  -

  المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد ـ ٣
  المالية األدوات: ٩ المالي للتقريرالدولي  المعيار

): األدوات ٩( للتقرير المالي، صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النهائي للمعيار الدولي ٢٠١٤في شهر يوليو 
األدوات المالية: االثبات والقياس وكافة االصدارات السابقة للمعيار  –) ٣٩المالية والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي (

لقد جمع المعيار كافة النواحي الثالث الخاصة بالمحاسبة عن األدوات المالية: التصنيف والقياس،  ).٩( للتقرير الماليالدولي 
) على الفترات السنوية التي تبدأ في أو ٩( للتقرير الماليواالنخفاض في القيمة ومحاسبة تغطية المخاطر. يسري المعيار الدولي 

ستثناء محاسبة تغطية المخاطر، يجب تطبيقه بأثر رجعي ولكن معلومات ، ويسمح باالتباع المبكر له. وبا٢٠١٨يناير  ١بعد 
المقارنة غير إلزامية. وبالنسبة لمحاسبة تغطية المخاطر، يتم بصورة عامة تطبيق المتطلبات مستقبال مع بعض االستثناءات 

     .المحدودة

، قامت ٢٠١٧. وخالل عام ولن تقوم بتعديل بيانات المقارنة تعتزم المجموعة اتباع المعيار الجديد بتاريخ السريان المطلوب
). يعتمد هذا التقويم المبدئي ٩( للتقرير الماليكافة النواحي الثالث للمعيار الدولي عن لألثر الناتج  مفصلالمجموعة بإجراء تقويم 

 اإلضافية المعقولة والمؤيدة التي تتوفر على المعلومات المتوفرة حاليا ومن الممكن أن يخضع للتغيرات الناتجة عن المعلومات
. وبشكل عام، تتوقع المجموعة عدم وجود )٩(المعيار الدولي للتقرير المالي المجموعة تطبيق  عند ٢٠١٨لدى المجموعة في 

النخفاض ا وحقوق الملكية الخاصة بها باستثناء األثر الناتج عن تطبيق متطلباتالموحدة تأثير جوهري على قائمة المركز المالي 
لن الخسائر مخصص زيادة في ). وتتوقع المجموعة أن وجود ٩( للتقرير الماليفي القيمة المنصوص عليها في المعيار الدولي 

كما هو مبين أدناه. إضافة إلى ذلك، ستقوم المجموعة بتطبيق التغيرات في تصنيف إلى تأثير سلبي على حقوق الملكية  يؤدي
  .بعض األدوات المالية

  للمجموعة. المالية الموحدة القوائم علیاً جوهرياً رتأثي )٩رقم ( للتقرير الماليلمعيار الدولي ا يكون لتطبيق لن
    



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٢٨ــ 

  تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
  

  تتمة – سارية المفعول بعدالمعايير الصادرة وغير  ـ ٣
  

  : اإليرادات من العقود مع العمالء١٥الدولي للتقرير المالي  المعيار
، وحدد طريقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن ٢٠١وتم تعديله في أبريل  ٢٠١٤لقد صدر هذا المعيار في شهر مايو 

قع يرادات بالمبلغ الذي يعكس القيمة التي يتوالمعيار، يتم إثبات اإلااليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. وبموجب هذا 
 أن تستحقها المنشأة مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات للعمالء.

. قرير الماليلتلفي المعايير الدولية يحل معيار اإليرادات الجديد محل كافة متطلبات إثبات االيرادات الحالية المنصوص عليها س
، ٢٠١٨يناير  ١فترات السنوية التي تبدأ في أو بعد لل رجعي معدل بأثرإما بأثر رجعي كامل أو الجديد المعيار  ويجب تطبيق

الل عام خ السريان المطلوب بأثر رجعي كامل.تعتزم المجموعة إتباع المعيار الجديد في تاريخ . له ويسمح بالتطبيق المبكر
تم إكماله مفصل  كان مستمراً مع تحليل)، والذي ١٥( للتقرير الماليعيار الدولي ، قامت المجموعة بإجراء تقويم أولي للم٢٠١

 . ٢٠١٧في عام 
  .القوائم المالية الموحدة للمجموعة علیاً جوهرياً رتأثي )١٥رقم ( للتقرير الماليلمعيار الدولي ا لن يكون لتطبيق

  

  : عقود اإليجار١الدولي للتقرير المالي  المعيار
) عقود اإليجار، والتفسير ١٧حل محل معيار المحاسبة الدولي (و ٢٠١يناير شهر ) في ١صدر المعيار الدولي للتقرير المالي (

 ١٥التفسير ، و"على عقد إيجار ينطويتحديد ما إذا كان الترتيب "الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  ٤
الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  ٢٧، والتفسير "الحوافز –عقود اإليجارات التشغيلية "الدائمة  الصادر عن لجنة التفسيرات

) مبادئ إثبات وقياس ١. يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي ("الشكل القانوني لعقد اإليجار تأخذتقييم جوهر المعامالت التي "
كز داخل قائمة المر بندا مستقالوعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار، ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة عقود اإليجار 

من اإلثبات يتضمن المعيار إعفاءين  ).١٧عن عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي ( المحاسبة تماما مثلالمالي 
عقود اإليجار لموجودات "منخفضة القيمة"(على سبيل المثال، أجهزة الحاسب اآللي الشخصية) وعقود  - بخصوص المستأجرين

 شهرا أو أقل). وفي تاريخ بدء عقد اإليجار، سيقوم المستأجر بإثبات التزام ١٢اإليجار قصيرة األجل (أي عقود اإليجار لمدة 
حق في استخدام الموجودات المعنية خالل فترة اإليجار  صل الذي يمثلاألإلجراء دفعات اإليجار (أي التزام اإليجار)، وإثبات 

  (أي حق استخدام األصل).
 .المستأجرين إثبات مصروف العمولة بشكل منفصل على التزام اإليجار ومصرف االستهالك على حق استخدام األصليتعين على 

المستأجرين إعادة قياس التزام اإليجار عند وقوع أحداث معينة (على سبيل المثال، تغيير في مدة اإليجار، أو تغيير  يتعين علىكما 
في دفعات اإليجار المستقبلية الناتجة عن التغيير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد تلك الدفعات). سيقوم المستأجر بشكل عام 

  .لتزام اإليجار كتعديل لحق استخدام األصلبإثبات مبلغ إعادة قياس ا
عنها األن ) لم تتغير كثيرا عن طريقة المحاسبة ١بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (بالنسبة للمؤجر فإن طريقة المحاسبة 

لمنصوص اصنيف ). سيستمر المؤجرون في تصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ الت١٧بموجب معيار المحاسبة الدولي (
) وسوف يميزون بين نوعين من عقود اإليجار: عقود اإليجارات التشغيلية وعقود اإليجار ١٧في معيار المحاسبة الدولي (عليه 

) من المستأجرين والمؤجرين إجراء إفصاحات أكثر شمولية من معيار ١التمويلي. كما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي (
يناير  ١) على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١). يسري مفعول المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧رقم (المحاسبة الدولي 

). يمكن أن يختار المستأجر ١٥منشأة المعيار الدولي للتقرير المالي (أن تتبع ال. ويسمح باالتباع المبكر له، ولكن ليس قبل ٢٠١٩
   .اتلمعيار ببعض اإلعفاءالواردة بااألحكام االنتقالية تطبيق أو بأثر رجعي معدل. تسمح  تطبيق المعيار إما بأثر رجعي كامل



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٢٩ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)
  
  المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة إتباع  -٤

 لمعاييرل اوفق المجموعة تعدهاموحدة مالية  قوائم أول هي ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة الموحدة المالية القوائم هذهإن 
للفترات حتى ة بالنسب. عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية معتمدةال الدولية للتقرير المالي

المتعارف  ةالمحاسب لمعايير عة قوائمها المالية الموحدة وفقا، أعدت المجمو٢٠١ديسمبر  ٣١وبما في ذلك السنة المنتهية في 
  .)ودية السابقةالسعالمحاسبية المعايير ( نونيينالقا للمحاسبين السعودية الهيئة نع الصادرةفي المملكة العربية السعودية  ليهاع

 ٣١ي كما ف المطبقةوالتي تتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي  –عليه، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة 
. السياسات المحاسبية الهامة ملخص، كما هو مبين في ٢٠١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  ، مع بيانات المقارنة٢٠١٧ ديسمبر

، تاريخ تحول ٢٠١يناير  ١، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة كما في الموحدةوعند إعداد القوائم المالية 
قوائمها ديل تعالرئيسية التي أجرتها المجموعة في التسويات . يوضح هذا اإليضاح إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المجموعة

 المحاسبية  رالمعايي( نونيينالقا للمحاسبين السعودية الهيئةمن  المعتمدةالمحاسبية المتعارف عليها  عاييرلمل المالية المعدة وفقا
ديسمبر  ٣١المالية الموحدة للسنة المنتهية في والقوائم  ٢٠١يناير  ١)، بما في ذلك قائمة المركز المالي كما في السعودية السابقة

٢٠١. 
    



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٣٠ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما

   تتمة – المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة إتباع  -٤
  الموحدة المالية تسويات المجموعة للقوائم  ١-٤

  ٢٠١يناير  ١المجموعة لقائمة المركز المالي كما في  تسويات

  إيضاح 

المعايير المحاسبية المتعارف 
الهيئة  عن الصادرةعليها 

السعودية للمحاسبين 
 يناير ١كما في القانونيين 

  (معدلة) ٢٠١
  

  التسويات

الدولية  المعايير
للتقرير المالي 

المعتمدة في المملكة 
ما كالعربية السعودية 

                   ٢٠١ يناير ١في 
         الموجودات

         غير المتداولةالموجودات 
  ١٢٫٠٥  ١٠٢  ١١٫٩٥٤  و ممتلكات وآالت ومعدات 

٤٫١٨٧٫٨  أ ، و استثمارات عقارية  ٤٥٧٫  ٢ ٤٫  ٩٥ ٤٥٫٥٥٧  
  -  )٤٣٧٫٤٥١(  ٤٣٧٫٤٥١  أ ، و  األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

  ٢٤٩٫٧٩٢  -  ٢٤٩٫٧٩٢   استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك
  ٢٫٤٩  ٢٫٤٩  -  و  أدوات مالية مشتقة 

                 ٥٥٩٫٣٣  ١٧١٫٣٨٨  ٣٨٧٫٩٤٨  و موجودات مالية متاحة للبيع 
٥٫٤  ١٩٤٫٢٣٠  ٥٫٢٧٥٫٠٠٧   إجمالي الموجودات غير المتداولة  ٩٫٢٣٧                  

         الموجودات المتداولة 
  ٥٠٫٤١٧  -  ٥٠٫٤١٧  و مدينون تجاريون

  -  )١٧١٫٣٨٨(  ١٧١٫٣٨٨  و  موجودات مالية متاحة للبيع
  -  )٢٫٨٨٢(  ٢٫٨٨٢  و  استثمارات عقارية 

١(  ٢٨٫٨٤٩  ب ، و مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون ١٢٫٧٠٧  )٫١٤٢  
٨  و وما في حكمه نقد ٨  ١٫٥٤٧  ٣٫٤٤٢ ٤٫٩٨٩                 

١٫١١   إجمالي الموجودات المتداولة  ١٨٨٫٨(  ٫٩٧٨ ٩٢٨٫١١٣  )٥                 
٥٫٣  ٫٣٩١٫٩٨٥   إجمالي الموجودات ٫٣٩٧٫٣٥٠  ٥                 

         حقوق الملكية والمطلوبات 
         حقوق الملكية 

  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  -  ١٫٢٠٠٫٠٠٠   رأس المال 
  ١٫٤٥٠٫٠٢  -  ١٫٤٥٠٫٠٢   احتياطي نظامي

  ٤٥٨٫١٢٨  -  ٤٥٨٫١٢٨    اتفاقياحتياطي 
  ٣٠٧٫١٢٣  ١٢٫٥٨٠  ٢٩٤٫٥٤٣  و أرباح مبقاة

                 ٨٩٫٤٤٥  -  ٨٩٫٤٤٥   احتياطيات أخرى
                 ٣٫٥٠٤٫٧٢٢  ١٢٫٥٨٠  ٣٫٤٩٢٫١٤٢   إجمالي حقوق الملكية

         المطلوبات غير المتداولة
٢٫  ب ، و األجل  قرض طويل ١٣٫٤ ٢٫١١٨٫٤  )٤٩٥٫٠٠٠(  ٢ ٢  

  ٤٨٠٫٤٣  ٤٨٠٫٤٣  -  و    عالقة ذات جهة من قرض
                 ٢٧٫٧٧١  ٧٫٤٧٢  ٢٠٫٢٩٩  ج للموظفين محددة منافع التزامات

٢٫   إجمالي المطلوبات غير المتداولة ٣٣٫٧ ٢٫  )٧٫٠٩٢(  ١ ٢ ٫ ٩                  
         المطلوبات المتداولة 

٣٢٫١  )٢٩٫٢٣٨(  ١٫٤٠٠  و دائنون تجاريون ٢  
  ٣٢٫٤٨٥  ٨٫١٣٣  ٢٤٫٣٥٢  و مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

١    ايرادات غير مكتسبة ١  -  ٢٫٥٨٤ ٢٫٥٨٤  
١  -  و  متداولجزء  –قروض طويلة األجل  ١  ٫٤٣٣ ٫٤٣٣  

  ٤٫٥٤٩  ٤٫٥٤٩  -    متداولجزء  – عالقة ذات جهة من قرض
                 ١٧٫٧٤  -  ١٧٫٧٤   مخصص زكاة

٢   إجمالي المطلوبات المتداولة  ٢  )١٢٣(  ٫٠٨٢ ٥٫٩٥٩                 
٢٫٨٩٢٫  )٧٫٢١٥(  ٢٫٨٩٩٫٨٤٣   إجمالي المطلوبات ٢٨                 

٥٫٣  ٫٣٩١٫٩٨٥   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات  ٫٣٩٧٫٣٥٠  ٥                 
    



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٣١ــ 

  تتمة  – الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

   لم يرد خالف ذلك) المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما(كافة 
  تتمة  – المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة إتباع  -٤
 تتمة - تسويات المجموعة للقوائم المالية الموحدة  ١-٤

  ٢٠١ ديسمبر ٣١في  كما الموحدةلقائمة المركز المالي  المجموعة تسويات

  إيضاح 

المعايير المحاسبية المتعارف 
ن الهيئة ع الصادرةعليها 

السعودية للمحاسبين 
ديسمبر  ٣١القانونيين كما في 

  (معدلة) ٢٠١
  

  التسويات

ر الدولية للتقري المعايير
المعتمدة في المالي 

المملكة العربية 
 ٣١كما في السعودية 
                   ٢٠١ ديسمبر

         الموجودات
         المتداولة غير الموجودات

  ٢٢٫٣٥١  -  ٢٢٫٣٥١   وآالت ومعدات  ممتلكات
٤٫  و ، أ عقارية  استثمارات ٤٫٨١٢٫٢٩١  ١٩٩٫٧٤٧  ١٢٫٥٤٤  

  -  )١٨٧٫٧٧٤(  ١٨٧٫٧٧٤  و ، أ  األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
  ٢٤٢٫٣٨٤  )١٫٧١٣(  ٢٤٤٫٠٩٧  و استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك

  ١٩٣٫٧١٠  ١٩٣٫٧١٠  -  و  االستحقاقتاريخ حتى  مالية مقتناةاستثمارات 
٩٣  و مالية متاحة للبيع  موجودات ٨٩٧٫٩٣  )٣٨٫١٨٥(  ٫١٢١  

                 -  )١٥٫٠٠٠(  ١٥٫٠٠٠  و  ةفي شركات تابع اتاستثمار
٫١  ١٥٠٫٧٨٥  ٫٠١٧٫٨٨٧   الموجودات غير المتداولة  إجمالي ٨٫ ٧٢                 

         المتداولة  الموجودات
٣٫(  ١٠١٫٣٠٣  و تجاريون مدينون ٩٧٫  )٠٩ ٩٤  

  -  )١٢٠٫٥٥٠(  ١٢٠٫٥٥٠  و مالية متاحة للبيع  موجودات
  -  )٢٫٨٨٢(  ٢٫٨٨٢  و استثمارات عقارية 

ً  مدفوعة مصاريف   ٧٤٫٤٣٣  )٢٨٫٥٥٤(  ١٠٢٫٩٨٧  و ، ب آخرون ومدينون مقدما
٥٨  و نقد وما في حكمه ٣٢٫٣٥٠  ٤٥٫٥١٩  ٫٨٣١                

                 ٨٠٤٫٤٧٧  )١١٠٫٠٧(  ٩١٤٫٥٥٣   الموجودات المتداولة  إجمالي
                 ٫٩٧٣٫١٤٩  ٤٠٫٧٠٩  ٫٩٣٢٫٤٤٠   الموجودات إجمالي
         الملكية والمطلوبات  حقوق
         الملكية  حقوق
  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  -  ١٫٢٠٠٫٠٠٠   المال  رأس

  ١٫٤٥٠٫٠٢  -  ١٫٤٥٠٫٠٢   احتياطي نظامي
٤   اتفاقي احتياطي ٤  -  ٫٧٧٧ ٫٧٧٧  

  ٢٥٢٫١٥٣  )٧٫٤٢٤(  ٢٥٩٫٥٧٧  و مبقاة أرباح
                 ١٣٧٫٣٩  ٣٣٫٢٤٩  ١٠٤٫١٤٧  و أخرى احتياطيات

٣٫٥٠  ٢٥٫٨٢٥  ٣٫٤٨٠٫٥٢٧   حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم ٫٣٥٢  
                 ٩٫٠٣٠  ٩٫٠٣٠   -       و    حقوق الملكية غير المسيطرة

                 ٣٫٥١٥٫٣٨٢  ٣٤٫٨٥٥  ٣٫٤٨٠٫٥٢٧   الملكية حقوق إجمالي
         المتداولة غير المطلوبات

٩٨(   ٣٫١٠٥٫٤٣٥  ب األجل  طويل ضقر ٢٫١١٨٫٤  )٫٩٧٣ ٢  
  ٩٨٨٫١١٨  ٩٨٨٫١١٨  -        و    عالقة ذات جهة من قرض

  ٢٩٫٤٨٣  ٧٫٢٠٣  ٢٢٫٢٨٠  ج موظفينمحددة لل منافع التزامات
                 ٣٫٢٧٣  -  ٣٫٢٧٣    أدوات مالية مشتقة

                 ٣٫١٣٩٫٣٣  ٨٫٣٤٨  ٣٫١٣٠٫٩٨٨   المتداولة غير المطلوبات إجمالي
         المتداولة  المطلوبات

  ٥٣٫٠٤٣  )٢٢٫٧٨(  ٧٥٫٨٢٩  و تجاريون دائنون
٥٠٫٣  و مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  مبالغ ٤  )٤٫٣٤٠(  ٥ ٫٠٢٥  

١٧٤٫٥  )٣٫٠١٤(  ١٧٧٫٥٧٨  و  إيرادات غير مكتسبة ٤  
  ٧٫٩٢٩  ٧٫٩٢٩  -        و  متداولجزء  –قرض طويل االجل 

  ١٩٫٧١٧  ١٩٫٧١٧  -        و  متداول جزء  –قرض من جهة ذات عالقة 
                 ١٧٫١٥٣  -  ١٧٫١٥٣   زكاة مخصص

                  ٣١٧٫٤٣١  )٢٫٤٩٤(  ٣٢٠٫٩٢٥   المطلوبات المتداولة  إجمالي
٣٫٤٥٧٫٧  ٥٫٨٥٤  ٣٫٤٥١٫٩١٣   المطلوبات إجمالي ٧                 
                 ٫٩٧٣٫١٤٩  ٤٠٫٧٠٩  ٫٩٣٢٫٤٤٠   حقوق الملكية والمطلوبات  إجمالي



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٣٢ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما

  تتمة - المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة إتباع  -٤

  تتمة  – الموحدة تسويات المجموعة للقوائم المالية  ١-٤
  ٢٠١ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة الموحدة الشامللدخل وقائمة االموحدة الدخل  ائمةلقالمجموعة  تسويات

.  

  إيضاح 

المعايير المحاسبية المتعارف 
الهيئة  عن الصادرةعليها 

السعودية للمحاسبين القانونيين 
  ٢٠١ ديسمبر ٣١كما في 

  (معدلة)
  

  التسويات

 الدولية للتقرير المعايير
المعتمدة في المالي 

المملكة العربية السعودية 
 ٣١في  للسنة المنتهية

               ٢٠١ ديسمبر
     

  ٣١٤٫٤٧٢  -  ٣١٤٫٤٧٢  اإليرادات
٩٨٫٠(  )٨٫٨٥٨(  )٨٩٫٢١١( د تكلفة اإليرادات  ٩(             
٢٢٥٫٢   إجمالي الربح  ٢١   )٨٫٨٥٨(  ١ ٫٤٠٣  

        
٣٨٫( هـ مصاريف عمومية وإدارية ٤٩٫(  )١١٫٠٢٩(  )٥ ٨٥(  

٣٫( و مصاريف بيع وتسويق ٤٫٠٩٩(  )٤٤٤(  )٥٥(                
١  )٢٠٫٣٣١(  ١٨٢٫٩٥٠  دخل العمليات ٢٫ ١٩  

        
  )١١٢٫١٢٨(  )١٫١٧٧(  )١١٠٫٩٥١( ب  أعباء مالية

  )٧٧٧(  )٧٧٧(  - و مشتقةأدوات مالية اعادة تقويم خسارة 
٤٠٫٧ و أخرى  إيرادات ٤٠٫٨٧  ١١٤  ٢                

١١٢٫٧  الدخل قبل الزكاة ٩٠٫٥٩٠  )٢٢٫١٧١(  ١  
        

                )١٧٫٨٨١(  -  )١٧٫٨٨١(  الزكاة
  ٧٢٫٧٠٩  )٢٢٫١٧١(  ٩٤٫٨٨٠  صافي دخل السنة 

        
        :األخر الشاملالدخل 

        
سيعاد تصنيفه إلى الدخل  الذي األخر الشامل دخلال

 : الزكاة) بعد خصم( في الفترات الالحقة
       

        
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

  ٤٢٫٥٨٥  ٤٢٫٥٨٥  -  المتاحة للبيع 
ركة شالستثمار في لصافي التغير في القيمة العادلة 

  الزميلة 
 -  ٤٫١٥٤  ٤٫١٥٤  

               
األخر الذي سيعاد تصنيفه إلى صافي الدخل الشامل 

  الدخل في الفترات الالحقة:
 -  ٤ ٤  ٫٧٣٩ ٫٧٣٩  

         
الدخل الشامل األخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى الدخل 

  (بعد خصم الزكاة): في الفترات الالحقة
       

                 ١٫٢١٢  ١٫٢١٢  -   ينللموظف اعادة تقييم برنامج المنافع المحددة مكاسب
                ٤٧٫٩٥١  ٤٧٫٩٥١  -   الشامل األخر الدخلإجمالي 

١٢٠٫  ٢٥٫٧٨٠  ٩٤٫٨٨٠  (بعد خصم الزكاة) إجمالي الدخل الشامل للسنة ٠                

  

  

  



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٣٣ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما

  تتمة - المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة إتباع  -٤

   تتمة –الموحدة  المجموعة للقوائم المالية تسويات  ١-٤
ديسمبر  ٣١ الموحدة كما في قائمة المركز الماليوتسوية ،  ٢٠١يناير  ١كما في  قائمة المركز الماليإيضاحات حول تسوية 

  :٢٠١ديسمبر  ٣١لمنتهية في لسنة االموحدة ل الدخل الشاملوقائمة  ٢٠١
  
  عقارية الستثمارات اال )أ
لدى المجموعة بعض المباني المقتناة ألغراض اإليجارات التشغيلية وأراضي مطورة أو مازالت قيد الدراسة من قبل اإلدارة   

ألغراض  مقتناةاالستثمارات العقارية، فإن أي عقارات (أراضي أو مباني)  –) ٤٠لتطويرها. وبموجب معيار المحاسبة الدولي (
  عقارية. عليه، تم تصنيف هذه العقارات كاستثمارات عقارية.  إثباتها كاستثماراترأس المال أو كالهما معاً يتم اإليجار أو إلنماء 

  
   المؤجلة للقروض طويلة األجل األعباء الماليةإطفاء  ب)

ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها    ن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتبعة سابقاً، يتم إطفاء العمولة ع الصادرةطبقا
المحملة على القروض طويلة األجل بطريقة القسط الثابت على مدى مدة القروض. وبموجب المعايير الدولية للتقرير المالي، فإنه 

  اليف على أساس معدل العائد الداخلي باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. يتم إطفاء هذه التك
  .٢٠١ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة الموحدةإثبات فروقات إطفاء تلك القروض في قائمة الدخل  تم  

  
   محددة للموظفينالمنافع الالتزامات  ج)

تخدام عمليات سالمملكة العربية السعودية، يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة باطبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في   
ً التقويم اإلكتواري لمالية االمحلية بتاريخ إعداد القوائم  لألنظمة. وقد قامت المجموعة في السابق باحتساب هذه االلتزامات وفقا

وقعة للموظفين وزيادة الرواتب ومعدالت الخصم وقد نتج عن هذا فترات الخدمة المستقبلية المت دون األخذ بعين االعتبارالموحدة 
  التغير زيادة في أرصدة التزام منافع الموظفين ونقص في األرباح المبقاة في قائمة المركز المالي الموحدة.  

  
  االستثمارات العقاريةاستهالك  د)

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يجب تحديد مكونات االستثمارات العقارية وتحديد    وفقا
العمر اإلنتاجي لكل مكون بشكل مستقل. ولم يكن مبدأ تسجيل الموجودات حسب مكوناتها تطبيقاً متبعاً في المملكة العربية السعودية. 

بيق مبدأ ، قامت المجموعة بتطالمعتمدة في المملكة العربية السعودية المعايير الدولية للتقرير المالية التحول إلى وكجزء من عملي
على األرباح  إيجابيالموجودات حسب مكوناتها والمحاسبة عن أثر ذلك على أعمارها االنتاجية، مما نتج عن ذلك أثر تسجيل 
  ة الدفترية لالستثمارات العقارية.صافي القيم في وزيادةالموحدة المبقاة 

  
  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة) هـ

الل تسجيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من خ يتموفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 
وفقا ة الموحد. وقد قامت المجموعة في السابق بتسجيل المكافأة من خالل قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة قائمة الدخل

تم تسجيل  ،للمعايير السابقة المتبعة في المملكة العربية السعودية. وكجزء من عملية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
  .السنةمما نتج عن ذلك نقص في صافي دخل  الموحدة ئمة الدخلمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من خالل قا

  
    أخرى) و

تم إعادة تصنيف  ،المعتمدة في المملكة العربية السعودية إلى التسويات الناتجة عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي إضافة
للوفاء بمتطلبات العرض واإلفصاح في المعايير الدولية وقائمة الدخل الموحدة المركز المالي الموحدة  قائمةبعض البنود في 

لسنة لللتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي لم ينتج عنها أية آثار إضافية على حقوق الملكية أو صافي الدخل 
تحت التنفيذ االعمال رأسمالية واالستثمارات العقارية الممتلكات واآلالت والمعدات وتم إعادة تصنيف ألرقام المقارنة. 
 ينونالمصاريف المدفوعة مقدما والمدو واالستثمارات في الشركات التابعة والمدينون التجاريون لية المتاحة للبيعوالموجودات الما

ير ت غودائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى وااليرادا والقروض طويلة األجلاآلخرون والنقد وما في حكمة 
    .الموحدةقائمة المركز المالي  في المكتسبة



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٣٤ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما

  تتمة - المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة إتباع  -٤

  الفترات السابقةوتعديالت أرقام المقارنة   ٢-٤
قامت إدارة المجموعة خالل الفترة بدراسة ومراجعة تفصيلية لبعض حسابات القوائم المالية الموحدة، وقد تبين وجود بعض 

في  ابقاً ساألرصدة التي كان من الواجب تعديلها كما في الفترات المبينة أدناه، لكي تتفق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها 
 لمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعاييرالعربية السعودية، والتي تتوافق أيضا مع المملكة ا

من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين. عليه قامت اإلدارة خالل الفترة الحالية بإجراء هذه  المعتمدةواالصدارات األخرى 
  الحسابات ذات الصلة بأثر رجعي. التعديالت وذلك بتسوية

  : هذه التعديالتيظهر التحليل أدناه 

  

  
  

  إيضاح

المحاسبية  معاييرال
 الصادرةالمتعارف عليها 

عن الهيئة السعودية 
ما ك للمحاسبين القانونيين

 ً   ورد سابقا
  

  التعديل

المحاسبية معايير ال
 الصادرةالمتعارف عليها 

عن الهيئة السعودية 
  للمحاسبين القانونيين

                              معدلة
 ٣١(كما في  الموحدةقائمة المركز المالي 

  )٢٠١ ديسمبر
        

          
  ٢٢٫٣٥١  ١٫٥٠٥  ٢٠٫٨٤  أ       ومعداتوآالت ممتلكات 

٤٫  أ  عقارية استثمارات ٤٫  ٨٫٧١٩  ٠٣٫٨٢٥ ١٢٫٥٤٤  
٩٣  ١٫٨٧٨  ٨٧٤٫٢٤٣   ب      موجودات مالية متاحة للبيع  ٫١٢١  

  ٢٥٩٫٥٧٧  ١٠٫٢٢٤  ٢٤٩٫٣٥٣  أ  أرباح مبقاة
٤٢٫٢  ج       احتياطيات أخرى ١٠٤٫١٤٧  ١٫٨٧٨  ٩  

          
يناير  ١(كما في  المركز المالي الموحدةقائمة 
٢٠١(:  

        

  ١١٫٩٥٤   ١٫٨٣٣   ١٠٫١٢١  أ       ومعداتوآالت ممتلكات 
٣٢  ب    موجودات مالية متاحة للبيع  ٣٨٧٫٩٤٨   ١٫٨٧٨   ٫٠٧٠  

  ٢٩٤٫٥٤٣  ١٫٨٣٣  ٢٩٢٫٧١٠  أ  أرباح مبقاة
٢٧٫٥  ج      احتياطيات أخرى ٨٩٫٤٤٥   ١٫٨٧٨   ٧  

          
 ٣١المنتهية في  للسنة( الموحدةالدخل  قائمة

  ):٢٠١ ديسمبر
        

٩٧٫  أ       اإليرادات تكلفة ٨٩٫٢١١  )٨٫٣٩١( ٠٢  
          

التأثير على ربح السهم األساسي والمخفض 
 للسنة المتعلق بمساهمي الشركة األم

        

ق المتعلللسنة  والمخفضاألساسي  السهمربح 
  شركة األم ال مساهميب

  ٠٫٧٩  ٠٫٠٧  ٠٫٧٢ 

  
   



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٣٥ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما

  تتمة - المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة إتباع  -٤
  تتمة  -وتعديالت الفترات السابقةأرقام المقارنة   ٢-٤

وجود فرق في احتساب مصروف االستهالك المسجل لبعض  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١لإلدارة خالل الفترة المنتهية في  تبين  )أ
ي على جيل هذه الفروقات بأثر رجعتم تس هالسابقة، علي للفتراتالعقارية واالستثمارات  بنود الممتلكات واآلالت والمعدات

 المقارنة ذات العالقة. كما هو مبين في الجدول أعاله.  فتراتحسابات 

في القيمة  تاتم تسجيل أحد االستثمارات المالية ضمن الموجودات المتاحة للبيع بالتكلفة ولم يتم تعديل هذا الرصيد بالتغير  )ب
محاسبين الهيئة السعودية لل عن الصادرةالمحاسبية المتعارف عليها للمعايير ات الالحقة لتسجيله وفقا العادلة خالل الفتر

. كما تم تعديل األرصدة ذات العالقة بأثر رجعي كما هو مبين في الجدول أعاله لتعكس القيمة العادلة لهذا القانونيين
 االستثمار. 

ها الشروط الالزمة لمعالجت يال تستوف التي أبرمتها المجموعة أنهاتبين لإلدارة بعد مراجعة عقود االدوات المالية المشتقة )     ج
الغ المسجلة المب قيد عليه فقد تم عكس وهي المعالجة التي اتبعتها المجموعة سابقا، لتغطية المخاطر، كأدوات ماليةمحاسبيا 

 الملكية والناتجة عن التغير في القيمة العادلة، وتم تسجيلها بشكل مباشر على قائمة الدخلمسبقا كبند مستقل ضمن حقوق 
  كما هو مبين في الجدول أعاله. الموحدة

 
  



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٣ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  القطاعية المعلومات  -٥

ر التقري يتم إعدادقطاعين ولديها التي تقدمها على المنتجات والخدمات  بناءل معوحدات  منالمجموعة  تكونألغراض إدارية، ت
  :وكما يلي، بشأنها

 سكنيالقطاع ال   )أ
 قطاع التجاريال  )ب
  

م المالية أو الخسارة في القوائ الدخلوفقا ألسس ثابتة بما يتوافق مع أو الخسارة ويقاس  الدخليتم تقييم أداء القطاعات على أساس 
مستوى المجموعة، وال توزع على ) على أساس األعباء المالية(بما في ذلك  المجموعةب الموحدة. ومع ذلك، يتم إدارة التمويل

 .القطاعات التشغيلية واإليرادات
  

 :يةمعلومات القطاعلل تحليالً وفيما يلي  ة العربية السعودية.تتم أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة في المملك
 

  المجموع  المركز الرئيسي  القطاع التجاري  القطاع السكني 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

     :٢٠١٧ ديسمبر ٣١
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣١٥٫٠١٠ -     ١٧٧٫٧٧٤ ١٣٧٫٢٣  اإليرادات
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

      اإليراداتتكلفة 
 )٢٤٫٥١٢( )٫٣٢٢( )٤٫٨٨٣( )١٣٫٣٠٧( مصاريف منافع الموظفين

 )٤٢٫١٩٨( )١٫٣٥٩( )١٧٫٢٥٣( )٢٣٫٥٨(  ستهالكإلا
  )١٠٤٬٣١٣(  )٨٬٧٣٠(  )٢٢٬٥٧٣(  )١٣٬٠١٠(  خرى األيرادات اإلتكاليف 

  )٢١٫٤١٥(  )٢١٫٤١٥(  -         -         أعباء مالية
  )٧٫٥١٤(  )٧٫٥١٤(  -         -         مشتقةأدوات مالية  من إعادة تقويم خسارة

 ٫١٥٢  ٫٠٥  -         -         إيرادات أخرى 
  ١٧٫٤٩٠  ١٧٫٤٩٠  -         -         وصكوك قصيرة األجل عوائد مرابحة

  ٤٫٧٣٥  ٤٫٧٣٥  -         -          أرباح توزيعات
  ١٨٫٠٥٣  ١٨٫٠٥٣  -  -  روع مشتركومشزميلة  ةشرك أرباححصة الشركة في 
  )٨٫٨٠١(   )٨٫٨٠١(   -         -          روع مشتركمش انخفاض في قيمة

  )٤٤٧(  )٤٤٧(  -         -         مالية المتاحة للبيعالالموجودات  قيمة في انخفاض
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

١٣٣٬٠ ٨٧٬٣٣٣  قبل الزكاة القطاع( خسارة)  ربح ١٥٢٬٢٤٠ )٨٬١٥٩( ٥   ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
٤٧٤٫ ٨٤٫٤٧٥ الموجودات إجمالي ٫٩١٧٫٥ ٥٫٧٥٨٫٤١٢ ٧٧ ٤ 
٣٫٤٥٢٫٩ -        -         المطلوبات إجمالي ٣٫٤٢٥٫٩ ٠ ٠ 

      
  المجموع   المركز الرئيسي  القطاع التجاري  القطاع السكني 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

     :٢٠١ ديسمبر ٣١
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١٥٫ ١٩٨٫٧٩٤  اإليرادات ٣١٤٫٤٧٢ - ٧٨ 
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

     اإليرادات  تكلفة
 )٢٢٫٠١( )١١٫٣٩٨( )٫١٤٢( )٤٫٤٧( مصاريف منافع الموظفين

١( )٢٣٫١٥٧( اإلستهالك ٤١٫٣٥( )١٫٧٧٠( )٫٤٢٩( 
٣٥٬(  )١٥٬١٨٣(  خرىاأليرادات اإلتكاليف  ٣(  )٣٨ ٨(  )٬٠٣٨ ٬٨٥٩(  

  )١١٢٬١٢٨(  )١١٢٬١٢٨(  -         -         أعباء مالية
  )٧٧٧(  )٧٧٧(  -         -         مشتقةأدوات مالية  من إعادة تقويم خسارة

  ٥٬٠٨٣  ٥٬٠٨٣  -         -         إيرادات أخرى 
  ١٤٬٩٨٣  ١٤٬٩٨٣  -         -         وصكوك قصيرة األجل عوائد مرابحة

  ٨٬٣٣٥  ٨٬٣٣٥  -         -          أرباح توزيعات
  ١٥٬١٠٥  ١٥٬١٠٥  -  -  روع مشتركومشزميلة  ةشرك أرباححصة الشركة في 

  )٤٬٢٥٢(  )٤٬٢٥٢(  -         -         المتاحة للبيعمالية الالموجودات  قيمة في انخفاض
  ──────── ──────── ──────── ──────── 

٥٧٫٤  ١٥٥٫٩٧٨  قبل الزكاة القطاع( خسارة)  ربح ٩٠٫٥٩٠ )١٢٢٫٨٥٧( ٩   ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
٧٥ الموجودات إجمالي ٫ ٫٩٧٣٫١٤٩ ٥٫٧٩٩٫٢٣١ ٤١٧٫٢٨٣ ٣٥ 
٣٫٤٥٧٫٧ -        -         المطلوبات إجمالي ٣٫٤٥٧٫٧ ٧ ٧     



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٣٧ــ 

  تتمة  – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  
  اإليرادات  -

 ٣١للسنة المنتهية في   
 ٢٠١٧ديسمبر 

 ٣١للسنة المنتهية في 
 ٢٠١ديسمبر 

  ─────────── ───────────  
 ٣٠١٫٧٧٥  ٣١٣٫٧٤٧   ايجارإيرادات 

١٫٢   إيرادات صيانة ١٫ ٣ ٣٧ 
١١٫٠ -   استثمارات عقاريةإيرادات بيع  ٠ 

  ─────────── ─────────── 
  ٣١٤٫٤٧٢ ٣١٥٫٠١٠   ══════════ ══════════ 

  
  اإليرادات تكلفة  -٧

 ٣١للسنة المنتهية في   
 ٢٠١٧ديسمبر 

 ٣١المنتهية في للسنة 
 ٢٠١ديسمبر 

  ─────────── ───────────  
٣٢٬ ٤٢٫١٩٨  )١٤و ١٣ ياستهالك (إيضاح ٣٧  

٢٣٬ ٢٤٫٥١٤   الموظفين ومنافعرواتب  ٣٨  
  ٢٠٬٠٨٤ ١٨٫٩٢٠  منافع عامة
٫   صيانة مصاريف ٬٩٩٤  ٢٧  

 ٬٩٥٨ ٫٢٣٥   مصاريف حراسة
  ٨٥٤  ١٫٣٣٢   أراضي مستأجرة

١٬ -  مباعةعقارية  ستثماراتتكلفة ا ٠  
 ٥٬٢٤٤ ٥٫٢٧٠   أخرى

  ────────── ────────── 
  ٩٨٬٠ ١٠٥٬٠٩ ٩ 
  ══════════ ══════════ 

  
  العمومية واإلدارية  المصاريف  -٨

 ٣١للسنة المنتهية في   
 ٢٠١٧ديسمبر 

 ٣١للسنة المنتهية في 
 ٢٠١ديسمبر 

  ─────────── ───────────  
٣٤٬١  ورواتبجور أ ٢ ١ ٬٩٣٥  

 ٣٫٢٤٩ ٩٬١٨٨  يةستشارامهنية و أتعاب
 ١٫٢٠٠ ٤٫٧٧٧  مكافأة مجلس اإلدارة

 ١٫٨٩٠ ٢٫٢٨١   استهالك
 ٩٫٣ ١٬٧١٠  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  -      ١٬١١١      إيجار مصاريف
  ٧٫٠٤٥ ٬٩٥١  أخرى 

  ────────── ────────── 
  ٤٩٫ ٠٫١٧٩ ٨٥ 
  ══════════ ══════════ 

  
   



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٣٨ــ 

  تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  
   األعباء المالية   -٩

 ٣١للسنة المنتهية في   
 ٢٠١٧ديسمبر 

 ٣١للسنة المنتهية في 
 ٢٠١ديسمبر 

  ─────────── ───────────  
 ١٢٫٨٤٣ ١٧٫٣٥٨  تحوط مصاريف

 ٩٩٫٢٨٥ ٤٫٠٥٧  بنكية مصاريف قروض
  ────────── ────────── 
  ١١٢٫١٢٨ ٢١٫٤١٥ 
  ══════════ ══════════ 

  
  األدوات المالية المشتقة   -١٠

القروض المشتركة بمعدالت  من محفظة قائمة الدخل الموحدة خالل منالعادلة  قيمةبال المصنفةالمالية المشتقة  األدوات تمثل  
مع معدل فائدة  ٢٠١٩مايو  ٢١ويكون تاريخ االستحقاق هو والتي يتم تغطية مخاطرها اقتصاديا من خالل المشتقات.  متغيرة

شتقات القيمة العادلة للم تبلغ. تفي بمعايير محاسبة تغطية المخاطر ال األدوات المالية المشتقةإن  . ٪١سايبور + أشهر  ٣عائم لمدة 
 يمثل. )مليون لایر سعودي ٢٫٥: ٢٠١يناير  ١ ,مليون لایر سعودي )٣٫٣( :٢٠١ديسمبر  ٣١( مليون لایر سعودي )١٠٫٧(

مليون لایر  ٠٫٧ قدرها: خسارة ٢٠١ديسمبر  ٣١( مليون لایر سعودي ٧٫٥ قدرهاالتغير في القيمة العادلة للمشتقات خسارة 
  .)يسعود

  
 أخرى راداتإي  -١١

للسنة المنتهية في   
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

للسنة المنتهية في 
 ٢٠١ديسمبر  ٣١

  ─────────── ──────────
 ٢٫٣٢١ ٤٫٨٣٤  إيرادات غرامات المقاولين

 ١٫٣١٥ ٧٥٥  تالف بيع الخردة ومخزون
٥  أخرى  ١٫٤٤٧ ٣ 

  ────────── ────────── 
  ٥٫٠٨٣ ٬١٥٢ 
  ══════════ ══════════ 

  
  ربح السهم  -١٢

المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة األم على المتوسط  السنة دخل صافي لسهم وذلك بقسمةل األساسيربح اليتم احتساب 
  .السنةالمرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد  المخفض وذلك بقسمة الدخل المتعلق بالمساهمين العاديينيتم احتساب ربح السهم 
ة عند تحويل كافة األسهم العادي إصدارها التي سيتماألسهم العادية القائمة خالل السنة زائدا المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

  .إلى أسهم عادية المخفضةالمحتملة 
  

  للسهم: والمخفضيعكس الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي 
  

للسنة المنتهية في   
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 ٣١للسنة المنتهية في 
             ٢٠١ديسمبر 

في الشركة األم  ينالعادي بالمساهمينالمتعلق الدخل 
 والمخفض بخصوص الربح األساسي

 
١٣٢٬٤٨٤  

  
٧٣٬ ٧٩              

              ١٢٠٫٠٠٠  ١٢٠٫٠٠٠   )مالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (سه
٠٫  ١٫١٠  (باللایر السعودي) والمخفضاألساسي  –السهم  ربح ١              



 
  التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

  (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٣٩ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

  واآلالت والمعدات  الممتلكات  -١٣
 اإلجمالي السيارات اآللي الحاسبأجهزة  والديكور األثاث اآلالت والمعدات المباني 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────        
       التكلفة

 ٥٧٬٢ ٧٬٢٨٨ ٤٫٠٠٠ ٨٬٧٧٥ ٣٠٬٩٧٣ ٫٢٣٠ ٢٠١يناير  ١
٨ ١١٬٤١٧    -  إضافات ١٤٬٢ ١٣٤ ١٬٨٤ ٤ ١ 

١٬٥( )٨٨١(    -    - )٧٩(    -  إستبعادات ٠( 
محول من األعمال الرأسمالية تحت 

  التنفيذ
  

٣٫٢٣٩  
  
-     

  
-     

  
-     

  
-     

  
٣٫٢٣٩  

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
٩٫٤ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٩٬ ٤١٬٧١١ ٩ ٧٣٬٢٠ ٬٥٤١ ٥٬٨٤ ٣٩ 

٤    -  إضافات ٥٣٬٥٧٣ ١٬٩٩ ١٬٩٤٢ ٢٬٨٨٥ ٬٧٥٠ 
٣( )٢١١(    - - )١٥٣(    - / تحويالتإستبعادات  ٤( 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
٩٫٤ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ١٢ ٨٬٣٢ ٧٬٧٨٨ ١٢٬٥٢٤ ٨٨٬٣٠٨ ٩ ٬٤١٥ 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────        

       االستهالك:
٤٫ ٢٧٬٣٥٣ ٥٫٧٤٢ ٢٠١يناير  ١ ٤٥٬٢١٠ ٤٬٣٧ ٣٫٠٩٣ ٤ 

٥ ٢٬٠٤٣ ٢٬٨٧٨ ٨٢٣  المحمل للسنة  ٧٬٢٠٥ ٨٩٩ ٢ 
١٬٥( )٨٨١(    -    - )٧٩(    - إستبعادات ٠( 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
٬٥ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٬ ٢٩٬٥٥٢ ٥ ٣٬ ٨٩ ٥٠٬٨٥٥ ٤٬٣٩٤ ٥٥ 

١٬١ ٧٥٨ ٢٬٠٤٥ ٤٬٧٧٧ ٢٧٨  المحمل للسنة  ٩٬٠٢١ ٣  
 )٢٬٠٢٧( )٢١١(    -    - )١٬٨١(    -  إستبعادات/ تحويالت

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ٥٧٬٨٤٩ ٥٬٣٤ ٤٬٤١٣ ٨٬٧٣٤ ٣٢٬٥١٣ ٬٨٤٣ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────        

       صافي القيمة الدفترية: 
٢٬ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ٨٬٥ ٢٬٩٨٠ ٣٬٣٧٥ ٣٬٧٩٠ ٥٥٬٧٩٥ ٢ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 ٢٢٫٣٥١ ٢٬١٤٧ ٢٬١٩١ ٢٬٩٥٠ ١٢٬١٥٩ ٢٬٩٠٤ ٢٠١ديسمبر  ٣١
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
٣٬ ٤٨٨ ٢٠١يناير  ١ ١٢٫٠٥ ٢٫٩١٢ ٩٠٧ ٤٫١٢٩ ٢٠ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٤٠ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

  العقارية االستثمارات  -١٤
 

 والديكورات األثاث استثمارية مباني ةاستثماريبمباني  يضاأر أراضي استثمارية
 الرأسمالية األعمال

 اإلجمالي تحت التنفيذ
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ──────── 
       

       التكلفة: 
٣٫٣٢ ٢٠١يناير  ١ ٥٫٣٤٤٫٧٠٢ ٤٣٧٫٤٥١ ٣٣٣٬٩٧١ ١٬١٤٧٬٤٥٣ ٩٩٫٠٧٥ ٫٧٥٢ 

٧٬    -    -    -      إضافات ١٩٨٫٧١٠ ١٩١٫٠٥٩ ٥١ 
١٫(    -      إستبعادات  ٢٫(    -    - )٩٤٤( )٠ ٠٤( 

رأسمالية تحت محول من أعمال 
    - )٤٤٠٫٢٥١( ١٣٧٬٩٩٨ ٣٠٢٬٢٥٣    -  -     التنفيذ

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
٣٫٣٢ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ١٬٤٤٨٬٧ ٩٧٫٤١٥ ٫٧٥٢ ٤٧٩٬ ٢ ٥٫٥٤٠٫٨٠٨ ١٨٨٫٢٥٩ ٢٠ 

 ٣١٤٫٧٩٣  ٣١٤٫٧٩٣    -    -    -     -      إضافات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

٣٫٣٢ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ١٬٤٤٨٬٧ ٩٧٫٤١٥ ٫٧٥٢ ٤٧٩٬ ٢ ٥٫٨٥٥٫ ٥٠٣٫٠٥٢ ٢٠ ٠١ 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
       االستهالك:        
٢٥٩٬٥ ٤٣٩٬٥٧٧    -        -     ٢٠١يناير  ١ ٩٩٫١٤٥    - ٨ 

 ٣٠٫٣١    - ٧٬٣٨ ٢٢٬٩٣٠    -        -      المحمل للسنة
 )٩٤٤(    -    - )٩٤٤(  -      -      إستبعادات 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
٤    -        -     ٢٠١ديسمبر  ٣١ ١٬٥ ٢ ٣ ٧٢٨٫٥١٧    - ٬٩٥٤ 

 ٤٠٫٥١٣    - ١١٬٥٣٨ ٢٨٬٩٧٥    -        -      المحملة للسنة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

٧    - ٢٧٨٬٤٩٢ ٤٩٠٬٥٣٨  -      -     ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ٩٫٠٣٠ 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
        الدفترية:صافي القيمة        

٣٫٣٢ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ٥٬٠٨ ٥٠٣٫٠٥٢ ٢٠١٬١٢٨ ٩٥٨٬٢٢٤ ٩٧٫٤١٥ ٫٧٥٢ ٫٥٧١ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

٣٫٣٢ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٤٬٨١٢٬٢٩١ ١٨٨٬٢٥٩ ٢١٢٬ ٩٨٧٬١٩٩ ٩٧٫٤١٥ ٫٧٥٢ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
٣٫٣٢ ٢٠١يناير  ١ ٤٫ ٤٣٧٫٤٥١ ٧٤٬٤٠٣ ٧٠٧٬٨٧ ٩٩٫٠٧٥ ٫٧٥٢ ٤٥٫٥٥٧ 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٤١ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

  تتمة - العقارية االستثمارات  -١٤
  

بالتكلفة بعد خصم االستهالك، بلغت القيمة العادلة العقارية  االستثماراتكما هو موضح في السياسات المحاسبية الهامة، تظهر 
مليار لایر سعودي) وذلك  ١٠: ٢٠١ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ١٠لالستثمارات العقارية 

ية للمقيمين من قبل الهيئة السعود مقيم مستقل معتمد( )Coldwell Banker(بها كولدويل بانكر التي قاموفقا لعملية التقييم 
  . االستثمارات العقاريةمن  األنواعوهو متخصص في تقييم هذه  المعتمدين)

) ٢٧إيضاح (من بنك محلي  إسالميلایر سعودي تم تمويلها بموجب قرض  مليار ٢بتكلفة  ضأر االستثمارية األراضي تتضمن
  .للقرض ضمانارهنها للبنك  وتم

 ٩٩ مدةلعلى أرض مستأجرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بموجب عقدين  مقامةمباني  االستثمارات العقارية تتضمن
) والتي يتم تحويلها إلى الهيئة االنتفاععلى أساس حق (على التوالي  ،٢٠٠٩يوليو  و  ١٩٩٣يناير  ٧سنة تبدأ من  ٥٠سنة و

  .العقد مدةفي نهاية 
  

   زميلةفي الشركة ال االستثمار  -١٥
  
١ ة قدرهاحص المجموعةمتلك ت ٫ الرياض ركة ش في ٢٠١يناير  ١و ٢٠١ديسمبر  ٣١و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  ٪٧

 حصة المجموعة في الشركة عن المحاسبةتتم العربية السعودية.  المملكة فيمسجلة  شركة ذات مسئولية محدودةوهي  القابضة،
 شركة الرياضلممارسة المجموعة تأثير هام على الموحدة نظرا  القوائم الماليةالزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه 

  .القابضة
  

  :شركة الرياض القابضة الستثمارات المجموعة في الملخصة المالية المعلومات التالي الجدول يوضح
  
 ٢٠١ يناير ٣١ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

   ─────────── ─────────── ─────────── 
٢١  في بداية السنة  ٫٠ ٢٠٠٬٤١٤ ٢٠٤٫٨٨٣ ٢ 

١٨٫ ١٨٫٥٧٤  الحصة في األرباح  ١٤٬٤ ٩٢ ٩ 
١١٫( )١٢٫١١(  توزيعات أرباح مستلمة  ١٠٬٠٠٠( )٧( 

 -      ٤٫١٥٤ ١٫٩٣٢   صافي التغير في القيمة العادلة لشركة زميلة
  ─────────── ─────────── ─────────── 

٢١ ٢٢٤٫٤٥٢  في نهاية السنة  ٫٠ ٢٠٤٬٨٨٣ ٢ 
  ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

  
  لشركة الرياض القابضة:الملخصة المركز المالي  فيما يلي قائمة

    
 ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

    ─────────── ─────────── 
١٥٠٬٤   موجودات متداولة ١٣٩٬٣٠٩ ٩ 

 ١٬٣٢٣٬٤١٧ ١٬٣٨٠٬٨٨٩   موجودات غير متداولة
١١   مطلوبات متداولة ٨٩٬٥١ ٬١٨٢ 

 ٧٧٬٠٩ ٨٬٧٣٥   مطلوبات غير متداولة
      

١٬٣٤    الملكية حقوق ١٬٢٩ ٬٤٤١ ٬١١٤ 
      

١ –ملكية المجموعة في حقوق ال ةحص ٫ ٢١ ٢٢٤٬٤٥٢     ٪٧ ٫٠ ٢ 
    ─────────── ─────────── 

٢١  ٢٢٤٫٤٥٢    المجموعة الستثماراتالدفترية  القيمة ٫٠ ٢ 
         ─────────── ─────────── 
  

   



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٤٢ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

  تتمة –الزميلة  في الشركة االستثمار  -١٥
 

  لشركة الرياض القابضة: فيما يلي قائمة الدخل الملخصة
 ديسمبر ٣١لسنة المنتهية في ل   
   ٢٠١ ٢٠١٧     ────────── ─────────── 

١   اإليرادات  ٠٬ ١ ٧ ٬٢٥٥ 
 )٥٧٬٩٠٧( )٥٢٬٤١١(   تكلفة اإليرادات

 )١٢٬٧٤( )١٢٬٠٢٥(    المصاريف العمومية واإلدارية
١٨٬٠    إيرادات أخرى ١٩٬ ١ ٠٧     ────────── ─────────── 

 ١١٥٬٢٠٩ ١١٤٬٣٠١    الزكاة قبلالدخل 
 ─────────── ──────────     )٣٬٠٧٨( )٢٬٨٨١(    الزكاة
 ─────────── ──────────     ١١٢٬١٣١  ١١١٬٤٢٠    سنةال دخل صافي

 ١١٢٬١٣١ ١١١٬٤٢٠   للسنة الشامل الدخل إجمالي
    ══════════ ═══════════ 

١٨٫ ١٨٬٥٧٤   السنة ربحفي  المجموعة حصة ٩٢ 
   ══════════ ═══════════ 

    
  

 االستثمار في مشروع مشترك    -١
  

 الل. خلایر سعودي مليون ٢٥٫٨ قدره بتكلفة )مشروع مشترك(في شركة المعرفة العقارية  ٪٥٠حصة قدرها  مجموعةال تمتلك
 ٢٥٫٨ هالبلغت القيمة الدفترية  والتي المجموعة حصةببيع  نيته اإلدارةقرار مجلس عن تداول  لى موقعالسنة، أعلنت المجموعة ع
. خالل الربع السنة خالل قائمة الدخل الموحدةمليون لایر سعودي في  ٨٫٨قدرها بقيمة  انخفاض إثباتمليون لایر سعودي، وتم 

 .مليون لایر سعودي ١٧ تاريخ البيعب لها بلغت القيمة العادلة المجموعة ببيع حصتها والتي قامتالرابع من السنة 
  

  ٢٠١يناير  ١  ٢٠١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١  
  ────────── ────────── ─────────── 

٢   في بداية السنة ٫٤١٨  ٤٤٫٩٠٩  ٫٣٢٢  
  ٣٫٤٩١  )٣٫٥٨٧(  )٥٢١(  رباح األ(الخسائر)  فيحصة ال

  )٢٥٫٠٠٠(    )١٥٫٠٠٠(  -      توزيعات أرباح مستلمة 
    -    -  )٨٬٨٠١(   مشترك مشروع انخفاض في قيمة
  -  -  )١٧٬٠٠٠(  استبعاد استثمار 

  ────────── ────────── ─────────── 
٢  -       نهاية السنةفي  ٤٤٫٩٠٩  ٫٣٢٢  

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



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٤٣ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما(كافة 
 

 االستحقاقتاريخ المقتناة حتى  المالية االستثمارات   -١٧
  

 إن االستثمارات المالية المقتناة حتى تاريخ االستحقاق هي كما يلي:
  

 

 معدل 
 العمولة
٪ 

تاريخ 
 ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ االستحقاق

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

٢٠ ٩٢٠١أكتوبر  ٥٫٥   شركة البيان القابضة   صكوك ١٩٣٫٧١٠ ٫٣٣٨ 
        - )١٨٫٨٣٨(     المتداول الجزء

     ─────────── ─────────── 
 ١٩٣٫٧١٠ ١٨٧٫٥٠٠     متداول الغير الجزء

    ══════════ ═══════════ 
      

  
هي موجودات مالية غير مشتقة ذات تاريخ استحقاق محدد ولدى  االستحقاقتاريخ  حتى المقتناةالمالية  االستثماراتإن هذه 

تحقاق اس يتمو. مدينونكقروض أو إلعتبارها مؤهلة  غير وهي االستحقاقبها حتى تاريخ  االحتفاظالمجموعة النية والقدرة على 
  .٪٥٫٥بعمولة  ٢٠١٩أكتوبر شهر األستثمار في 

  
  الموجودات المالية المتاحة للبيع   -١٨

 ─────────── ─────────── ──────────    ٢٠١يناير  ١ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
٢  أسهم غير مدرجة (أ) ٣٫٧ ٢٤٢٫ ٥ ٢٤٥٫٣٠٠ ٧٠ 

 ٣١٤٫٠٣ ٢٧٤٫٩٢١ ٢٠٣٫٧٣٥  أسهم مدرجة (ب)
  -  ٣٨٠٫٣٤٥  ٣٧٧٫١٧٣   صناديق استثمارية (ج)

  ─────────── ─────────── ─────────── 
٨٤٤٬  الموجودات المالية المتاحة للبيعإجمالي  ٥٥٩٫٣٣ ٨٩٧٫٩٣ ٧٣ 

  ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
 
  :المدرجة األسهم غير  )أ

 
  نسبة الملكية  

 ٢٠١يناير  ١ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ٪
  ───── ────────── ─────────── ─────────── 

 ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ١٫٨١  واإلعمار للتنميةام القرى  شركة
 ٤٩٫٧٠٣ ٤٩٫٧٠٣ ٥٩٬٣٢٠ ٩٫٣٤  التمليك دار شركة
٤ ٥٨٬٥١٠ ٢٫١١  العقاري للتطويركنان العالمية  شركة ٤ ٬٥٨ ٬٥٨ 
 ٣٧٫٥٠٠ ٣٧٫٥٠٠ ٣٧٫٥٠٠ ٥  العقير للتطوير  شركة

٤٫  الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح ١٠٫٧١١ ١٠٫٧١١ ١٠٫٧١١ ٩ 
 ٨٠٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ٣٫٢  القروض  تمويل شركة

    ───────────  ───────────  ───────────  
 الشركةمخصص انخفاض في قيمة االستثمار في 

٢٫( )٣٫٠٧(  العربية المتحدة للزجاج المسطح ٣٠( - 
  ─────────── ─────────── ─────────── 

  ٢ ٣٫٧ ٢٤٢٫ ٥ ٢٤٥٫٣٠٠ ٧٠ 
  ═══════════ ═══════════ ═══════════   

   



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٤٤ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

  تتمة  -الموجودات المالية المتاحة للبيع   -١٨
  

   المدرجة األسهم   )ب
  نسبة الملكية  

 ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٪
 ٢٠٣٬١١٢ ١٤٤٬٢٩٣  ٣٫٣١ مدينة المعرفة االقتصادية ─────────── ───────────  ─────────  

٧١٬٧ ٥٩٬٤٠٠  ٫١٢ شركة اسمنت حائل ٠ 
 ٤٩ ٤٢  ٠٫٠٠١ شركة طيبة لألستثمار

   ─────────── ─────────── 
   ٢٧٤٫٩٢١ ٢٠٣٫٧٣٥ 

   ═══════════ ═══════════      
  
 

   ستثماريةاالصناديق ال  )ج
 ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    

٢٣٤٬ ٢٥٠٬٢١٠     صندوق جدوى ─────────── ───────────     ٢ 
١٢    أسهم جدوى ٬٩ ١٤٥٬٧١٩ ٣ 

   ─────────── ─────────── 
   ٣٨٠٫٣٤٥ ٣٧٧٫١٧٣ 

   ═══════════ ═══════════      

  

  كان التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع على النحو التالي: 
  
 ─────────── ───────────     ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

 ٥٥٩٫٣٣ ٨٩٧٫٩٣   الرصيد االفتتاحي 
٢٩٨٬ -    إضافات ٤٥ 

٢٬(  )٤٤٧(    انخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع ٣٠(  
 ٤٢٬٥٨٥ )٥٢٬٨١(   التغير في القيمة العادلة

   ─────────── ─────────── 
٨٤٤٬   الرصيد الختامي  ٨٩٧٫٩٣ ٧٣ 

   ═══════════ ═══════════ 

  

  



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٤٥ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) السعودية ما(كافة المبالغ بآالف الرياالت 
  

  المدينون التجاريون  -١٩
 ٢٠١يناير  ١ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

   ─────────── ─────────── ─────────── 
١  إيجارات مستحقة  ٥٧٫٥٥٩ ١١٤٫٢٠٢ ٣٬٠١٨ 

١( )١٠٫٧٥٧(   ايجارات مستحقة قيمة انخفاضناقصاً:  ٧٫١٤٢( )٫٥٠٨( 
   ───────────────────── ─────────── 

١٥٢٫٢   صافي تجاريون،مدينون  ٩٧٫ ١ ٥٠٫٤١٧ ٩٤ 
  ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

١سمية قيمتها اال بمبالغ ذمم مدينة انخفضت ،٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في     مليون ١١٤: ٢٠١ديسمبر ٣١لایر سعودي ( مليون ٣
المستأجرين. كانت  تعثرلحاالت  نظراً بالكامل  تخفيضها) وتم تجنيب لایر سعودي مليون ٥٨: ٢٠١يناير  ١، لایر سعودي

  مم المدينة كما يلي: ذفي قيمة ال االنخفاضحركة 

   
للسنة المنتهية في 

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
 ٣١للسنة المنتهية في 

 ٢٠١ديسمبر 
    ─────────── ─────────── 

١   الرصيد االفتتاحي ٧٫١٤٢ ٫٥٠٨ 
 ٩٫٣ ١٫٧١٠   خالل السنة انخفاض

٧٫٤(    خالل السنة   مبالغ مشطوبة ١( -   
   ─────────── ─────────── 

١ ١٠٫٧٥٧   الرصيد الختامي  ٫٥٠٨ 
   ═══════════ ═══════════ 

  ديسمبر: ٣١كما في  لم تنخفض قيمتهاوالتي السداد  المتأخرةلإليجارات فيما يلي تحليًال 
  

 السداد ولم تنخفض قيمتها متأخرة 

٣-١٨١ يوماً  ١٨٠ – ٩١ يوماً  ٩٠ – ٣٠ يوماً  ٣٠أقل من   اإلجمالي  يوماً  ٥
٣أكثر من  ٥ 
 ً  يوما

 ───────── ───────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
٢ ٢٠١٧ ٤٥٫١ ٥٥٫٠١٢ ١٩٫٩٥٥ ١٧٫٧٢٨ ١٤٫٤٠٢ ١٫٥٢١ ٤ 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
٩٧٫ ٢٠١ ١٥٫٣ ١١٫٣٤٧ ٩٤ ٤٫ ٤ ٢٫ ٩٧ ٣٫ ١٠ ٧ 

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

  .الذمم المدينةهذه  مقابل اتبأي ضمان المجموعةال تحتفظ   
  



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٤ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
    

  خرون المدينون اآلمدفوعة مقدماً والمصاريف ال  -٢٠
 ٢٠١يناير  ١ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

   ─────────── ─────────── ─────────── 
 - ٥٠٫٠٠٠ ٥٠٫٠٠٠   لشراء أرضدفعة مقدمة 

 ٢٫٥٧٤ ١٥٫٣٢١ ٣٨٬٨٧٢  دفعات مقدمة للموردين 
  -  -  ٢١٫٢٨٨   إيرادات مستحقة 
١٬٠  سلف للموظفين  ١٫٥٧٤ ١٫٠٨٥  ٨ 

٢٫٩  بضاعة  ١٫٥٥ ١٫٢١ ٩ 
 ٨٫٣٨٥ ٨٫٢٠٥ ٩٬٤٨  أخرى 

  ─────────── ─────────── ─────────── 
  ١٢٣٫ ١٤٫٠٨٩ ٧٥٫٨٢٧ ٨٣ 

 )١٫٣٨٢( )١٫٣٩٤( )١٫٣٩٧(  دفعات مقدمة للموردين انخفاض قيمةناقصاً: 
  ─────────── ─────────── ─────────── 

  ١٢٫٧٠٧ ٧٤٫٤٣٣  ١٢٢٬٢٨ 
  ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 
    نقد وما في حكمه  -٢١

 ٢٠١يناير  ١ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
   ─────────── ─────────── ─────────── 

 ٨٫٤٤٢ ٤٧٫٠٣٣ ١٠٩٫٢٣٩  نقدية لدى البنوك وفي الصندوق
٨٥ ٥٨٥٫٣١٧ ٩٩٫٢٢٧  قصيرة ألجل مرابحة إسالمية ودائع  ٫٥٤٧ 

  ─────────── ─────────── ─────────── 
  ٨ ٣٢٫٣٥٠  ٢٠٨٬٤ ٤٫٩٨٩ 

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

إلى  %١٫٧تتراوح من  مرابحةيتم إيداع الودائع قصيرة األجل لفترات متفاوتة تتراوح بين يوم واحد وثالثة أشهر بمعدالت   
  ، بناء على المتطلبات النقدية المباشرة للمجموعة.%١٫٩

  
  المال رأس  -٢٢

  
ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ١٫٢٠٠البالغ قدره  المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مال المجموعةيتكون رأس

  لایر سعودي. ١٠قيمة كل سهم  ،مليون سهم ١٢٠ من ٢٠١يناير  ١و ٢٠١ديسمبر  ٣١، ٢٠١٧
  

  النظامي االحتياطي  -٢٣
من صافي الدخل في كل سنة (بعد  %١٠طبقاً لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يجب على المجموعة تحويل 

غير  االحتياطيإن هذا  من رأس المال. %٣٠تغطية الخسائر المتراكمة) إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي 
  قابل للتوزيع.

١٫٢تم إضافة عالوة اإلصدار البالغة   إلى  ٢٠٠مليون لایر سعودي والناتجة عن زيادة رأسمال المجموعة خالل عام  ٠
  االحتياطي النظامي، ونظرا لتجاوز رصيد االحتياطي النظامي رأس المال، فقد قررت المجموعة التوقف عن إجراء هذا التحويل. 

  االتفاقي االحتياطي  -٢٤
من صافي دخل السنة إلى االحتياطي االتفاقي حتى يبلغ مجموع هذا  %١٠طبقاً للنظام األساسي للشركة، تقوم المجموعة بتحويل 

من رأس المال.  %٥٠االحتياطي 



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٤٧ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

     لم يرد خالف ذلك) السعودية ما(كافة المبالغ بآالف الرياالت 
  

  االحتياطيات األخرى   -٢٥
 ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

    ─────────── ─────────── 
٩٠٬ ٣١٬٨٢٣   مدينة المعرفة االقتصادية ٤٢ 

 ٣٬٤٥٣ ١٩٬٠٣٧   صندوق جدوى 
     -  ١١٬٩٢٤    العقاري للتطويركنان العالمية  شركة
٩٬    التمليك دار شركة ١٧  -     

 ٧٬٢٧٤  ٩٬٢٠     شركة الرياض القابضة
٤٬٢     أسهم جدوى ٢٣٬٠١  ١ 

 ١٬٢١٢  ١٬٠١٥     التزامات منافع الموظفين المحددة 
 ٣٩  ٣٢     شركة طيبة لالستثمار 

١١٬٧  )٠٠(     شركة اسمنت حائل  ٠ 
   ─────────── ─────────── 

   ٨ ١٣٧٬٣٩ ٬٣١٥ 
   ═══════════ ═══════════ 

 
  حقوق الملكية غير المسيطرة    -٢

 ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
  ─────────── ─────────── 

 ١٠٫٠٠٠ ٩٫٠٣٠  الرصيد االفتتاحي
 )٩٧٠( )٤٫٧٨١(  صافي الدخل العائد لحقوق الملكية غير المسيطرة 

١٩٫  لحقوق الملكية غير المسيطرة الدخل الشامل االخر العائد ٠٠ -    
  ─────────── ─────────── 

 ٩٫٠٣٠ ٢٣٫٨٤٩  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  ═══════════ ═══════════ 

  
  األجل طويلقرض ال  -٢٧

   العمولة معدل 
٪ 

  
  االستحقاقتاريخ 

 ديسمبر ٣١
 ٢٠١ يناير ١ ٢٠١ ديسمبر ٣١ ٢٠١٧

 ──────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
      طويل األجل التجاري األهلي البنكقرض 

١ ٧٫٩٢٩ ٨٫٣٨٠ ٢٠١٩مايو  ٪١سايبور +   الجزء المتداول  ٬٤٣٣ 
      

٢٫١١٨٫٤ ٢٠١٩مايو  ٪١سايبور +   المتداول  غيرالجزء  ٢٫١١٨٫٤ ٢ ٢٬١١٨٬٤ ٢ ٢ 
   ───────── ───────── ───────── 
   ٢٫١٢ ٢٫١٢  ٫٨٤٢ ٢٬١٣٤٬٨٩٥  ٫٣٩١  
   ═════════ ═════════ ═════════ 

ة السائد للعمولة وفقا للمعدالت القرضطويل األجل من أحد البنوك المحلية. يخضع هذا إسالمي حصلت المجموعة على قرض 
  .٢٠١٩ويستحق السداد دفعةً واحدة في نهاية مدة االتفاقية في مايو ،  ٪١بين البنوك السعودية (سايبور) زائداً هامش ربح قدره 

  إن القرض طويل األجل الممنوح للمجموعة مضمون برهون قدمتها المجموعة. 
  وفيما يلي بيان بتعهدات القرض طبقًا لالتفاقية:

 على األقل من إيرادات المجموعة في حساباتها لدى البنك. ٪٥٠ بإيداع السعودية العقارية شركةال تتعهد 
 

مليون  ٠ مبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  المنتهيةالسنة  خالللقرض البنك األهلي التجاري مرسملة لا االقتراضبلغت تكاليف 
 ان ما نسبته مشاريع الجارية للمجموعة.القروض المستلمة على الإدارة المجموعة  استخدمت). الشي: ٢٠١( لایر سعودي

  ).الشي: ٢٠١ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في  خاللللرسملة  مؤهل االقتراضمن مبلغ تكاليف  ٪١٠٠
  



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٤٨ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

  القرض من جهة ذات عالقة  -٢٨
   العمولة معدل 

٪ 
  االستحقاقتاريخ 

 ٢٠١ يناير ١ ٢٠١ ديسمبر ٣١ ٢٠١٧ ديسمبر ٣١
 ──────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

العامة  االستثمارات صندوققرض 
 طويل االجل

     

 ٤٬٥٤٩ ١٩٫٧١٧  ٫٤٨٥ ٢٠٢٥يونيو  ٪١سايبور +   الجزء المتداول 
      

 ٤٨٠٬٤٣ ٩٨٨٫١١٨ ٩٢٨٫٠٥٨ ٢٠٢٥يونيو  ٪١سايبور +   المتداول  غيرالجزء 
      
   ───────── ───────── ───────── 
   ٤٨٤٬٩٨٥ ١٫٠٠٧٫٨٣٥  ٩٩٤٫٥٤٣ 
   ═════════ ═════════ ═════════ 

 ٢٠١٥مليار لایر سعودي خالل عام  ١٫٥قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ 
واحد مليار لایر مبلغ  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ألغراض تمويل إنشاء المشاريع العقارية. بلغ إجمالي الرصيد القائم للقرض كما في 

عمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة ل القرضف سنوية متساوية. يخضع سعودي، ويسدد القرض على أقساط نص
، بينما يستحق القسط ٢٠١٨يناير  ١يستحق القسط األول السداد في . ٪١قدره  العربية السعودية (سايبور) إضافة إلى هامش ربح

  .٢٠٢٥األخير السداد في يوليو 
  طبقًا لالتفاقية:وفيما يلي بيان بتعهدات القرض 

 للمشاريع فعليةال التكاليف أساس على محسوبةغير ال الملكية حقوق إلى الدين نسبة تزيد أال السعودية العقاريةشركة ال تتعهد 
:٤٠ عن كافة تواريخ االحتساب ذلك، في وبما حتى، المجموعة تكبدتها التي ٠. 

  وان طالما بقي أي مبلغ من القرض قائًما غير مسدد،  بانه السعودية، تتعهد الشركة العقارية ٢٠١يناير  ١اعتباًرا من
 ، بأن تلتزم بما يلي:الصندوق وافق على ذلك

 .١:١أال تقل نسبة السيولة وهي النسبة الناتجة عن قسمة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة عن  -
  .١:١٫٢٥النقدية مقسوما على مبالغ خدمة الدين) عن أال تقل نسبة تغطية الدين (والمعرفة بإجمالي التدفقات  -

  
 ٣ مبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  المنتهيةالسنة  خالللقرض صندوق االستثمارات العامة رسملة ملا االقتراضبلغت تكاليف   

ان  مشاريع الجارية للمجموعة.كامل القروض المستلمة على الإدارة المجموعة  استخدمت). الشي: ٢٠١(مليون لایر سعودي 
: ٢٠١ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧سمبر يد ٣١السنة المنتهية في  خاللمؤهلة للرسملة  االقتراضمن مبلغ تكاليف  ٪١٠٠ نسبته ما

.)الشي



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٤٩ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   ذلك)لم يرد خالف  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

 التزامات المنافع المحددة للموظفين   -٢٩
 مانالض وأنظمة العمل وسوق المحلي العمل نظام االعتبار عين في األخذ بعد لموظفيها الخدمة نهاية مكافأة بمنح المجموعة تقوم

  إن هذه المنافع هي عبارة عن خطة منافع محددة غير ممولة.. االجتماعي

 المتطلبات مع البرامج تمويل يتمشى. الموظفين وتعويضات الخدمة سنوات على أساسا هذه التقاعد برامج تقدمها التي المنافع تستند
 لتطوراتا إلى األول المقام في االقتصادية المخاطر وتعزى. واقتصادية وقانونية ديموغرافية لمخاطر االلتزامات وتخضع. المحلية

  .المحددة المنافع التزامات الحتساب المستخدم الخصم معدل في والتغيرات المال رأس وأسواق السلع في المتوقعة غير

 :االفتراضات االكتوارية األساسية
 القيمة السنوية

٪  
٢٠١٥ ٢٠١ ٢٠١٧  

 ─────────── ─────────── ─────────── 
    االفتراضات المالية:

 )١٫٨١( )١٫٥٣( )١٫٤٨( صافي معدل الخصم -     
 ٥٫٢٠ ٤٫٣٠ ٤٫٨٠ معدل زيادة الرواتب  -
    االفتراضات الديموغرافية:    
 أشهر  ٣سنة و ٥٨ أشهر  ٣سنة و ٥٨ أشهر  ٣سنة و ٥٨ سن التقاعد  -     
 ٫٠٠ ٫٠٠ ٫٠٠ معدالت ترك الخدمة  -    
جدول االعمار حسب منظمة  معدالت الوفيات -    

 الصحة العالمية 
جدول االعمار حسب منظمة 

 الصحة العالمية 
جدول االعمار حسب منظمة 

 الصحة العالمية 
  

  التزامات المنافع المحددة  
 ٢٠١يناير  ١ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

   ─────────── ─────────── ─────────── 
 )٢٧٫٧٧١( )٢٩٫٤٨٣( )٢٨٫٨٢٣(   إجمالي التزامات منافع الموظفين

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

   



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٥٠ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

 تتمة -التزامات المنافع المحددة للموظفين   -٢٩
  

  الموظفين  منافع مصروف  
 ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   

    ─────────── ─────────── 
 )٢٫٥٧٨( )٢٫٢١٠(   تكلفة الخدمة الحالية

٤(    على التزامات المنافع العمولةتكلفة  ٢٥( )٥( 
عن التغيرات في  الناتجةالتغيرات االكتوارية 
 ٤٣    االفتراضات المالية

 
٤٤٠

 ٧٧٢ ٩٧٢    الخبرةعلى أساس  تسويات
٢٫٢ ١٫٥٥٨    مدفوعة منافع ٠ 

   ─────────── ─────────── 
٢ )١٠٢(   المنافع إجمالي مصروف ٩ 

   ═══════════ ═══════════ 
    
  الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة  

 ٢٠١يناير  ١ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
   ─────────── ─────────── ─────────── 

القيمة الحالية اللتزامات  -الرصيد االفتتاحي 
 ٢٨٬٨٠٨ ٢٧٫٧٧١ ٢٩٫٤٨٣  المحددة المنافع

 - ٢٫٥٧٨ ٢٫٢١٠   تكلفة الخدمة الحالية
٢٫٢( )١٫٥٥٨(   المدفوعة المنافع ١٬٠٣٧( )٠( 
٤   العمولةتكلفة  ٢٥ ٥ - 
 - )١٫٢١٢( )١٫٠١٥(   ن االلتزامعاكتوارية  أرباح
٧(   أخرى ١٫٩٨١ )٢    

  ─────────── ─────────── ─────────── 
القيمة الحالية اللتزامات  -الرصيد الختامي 
  المنافع المحددة

  
٢٨٫٨٢٣ 

  
٢٩٫٤٨٣ 

  
٢٧٬٧٧١ 

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

  الدائنون التجاريون  -٣٠
 ٢٠١يناير  ١ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

   ─────────── ─────────── ─────────── 
٢٣٫٢ ٤٥٫٩٥٧ ٢٤٫٤٥٧   ونمقاولو ونمورد ٨ 

 ٨٫٨٩٤ ٧٫٠٨ ٣٫٢٨٧   مقاولينالإلى  دائنة محتجزات
  ─────────── ─────────── ─────────── 

  ٣٢٫١ ٥٣٫٠٤٣ ٢٧٫٧٤٤ ٢ 
  ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

  
 والمطلوبات األخرى  المبالغ المستحقة الدفع   -٣١

 ٢٠١يناير  ١ ٢٠١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
   ─────────── ─────────── ─────────── 

 ٨٫١٣  ٢٥٫٧٠٢ ٣٤٫٠٣٠    مستردة تأمينات
 ١٣٫٢٤٧ ٩٫٤١٩ ١٣٫٠٨٠   الدفع مستحقة مصاريف
 ٨٫٤٤٧ ٨٫٨٣٨ ٧٫٨٩٣    أرباح مستحقة الدفعتوزيعات 

٢٫  ٢٫٠ ٣٫٢١١   أخرى ٥٥ 
  ─────────── ─────────── ─────────── 

   ٤  ٥٨٫٢١٤ ٣٢٫٤٨٥ ٫٠٢٥ 
  ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

   



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٥١ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

  غير مكتسبة إيرادات    -٣٢
  

ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة     
  ٢٠١   ٢٠١٧ 

١٧٤٫٥   بداية السنة في  الرصيد ١    ٤ ٢٫٥٨٤  
  )٢٨٩٬٧٩٥(    )٣٣٣٫٨٤١(   إيجارات مستلمة خالل السنة

  ٣٠١٬٧٧٥    ٣١٣٫٧٤٧    المعترف بها خالل السنة
  ١٧٤٫٥    ١٥٤٬٤٧٠ ٤  

  
  العالقة ذات الجهات مع والمعامالت األرصدة  -٣٣

ً هام اً التي يمارس عليها تأثيرأو والمنشآت الخاضعة للسيطرة  في الشركة الرئيسيين المساهمينالعالقة ذات الجهات  تمثل من  ا
السلطة للتحكم  موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األفراد الذين لديهم السلطة والمسؤولية في التخطيط وممارسة. قبل تلك الجهات

 واالدارةأعضاء مجلس اإلدارة (ولجانه الفرعية)  أن تعتبر المجموعة. اوموظفيه المجموعةاشر في أنشطة بشكل مباشر أو غير مب
 .لعالقةذات ا افألطرا تفصاحاإ ٢٤ قمر ليولدا لمحاسبةا رمعيا اضألغر وناإلدارة الرئيسي هم موظفوالتنفيذية 

  :خالل السنة مع الجهات ذات العالقة الهامةالمعامالت يوضح الجدول التالي 

ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة   العليا بالمجموعةتعويضات موظفي اإلدارة   
  ٢٠١   ٢٠١٧  

  ١٫٢٠٠    ٣٫٢٤٠   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  ١٫٧٣٩    ٣٫٢٠   ية ذلتنفيا دارةإلا تالدبو بتروا

العليا اإلدارة لموظفي المدفوعة التعويضات إجمالي   ٢٫٩٣٩    ٫٤٤  

 .لماليةافترة الخالل  العليا اإلدارة بموظفي المتعلقةوكمصروف  المقيدة المبالغأعاله  الجدولعنها في  المفصح المبالغ تمثل
مليون لایر سعودي  ٥٩ مبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١بلغت اإليرادات المتعلقة بالتعامالت مع الجهات الحكومية للسنة المنتهية في 

   .مليون لایر سعودي) ٥: ٢٠١ديسمبر  ٣١(
ذات العالقة على قرض ممنوح من قبل صندوق االستثمارات العامة، بلغ رصيد القرض كما في تشتمل المعامالت مع الجهات 

  ).٢٨لایر سعودي) (إيضاح مليار : ٢٠١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٩٩٥ مبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  الزكاة   -٣٤

  تتكون المكونات الهامة للوعاء الزكوي مما يلي:
  ٢٠١  ٢٠١٧             

  ١٠٩٬٤٢  ١٤٠٬٨٤٤  الدخل المعدلصافي 
٣٬٢٥١٬   بداية السنة في حقوق المساهمين ٣٬٣  ٣٤ ٬١٩٠  

٢٬  ٣٬١٢١٬٣٨٥   أرصدة دائنة وقروض ١٣٬٤ ٢  
  ١٨٬١٨٨  ٣٨٬٠١٠   مخصصات

٥٬(   أصول  ٥٬٣٧٨٬٩(  )٠٥٬٨(                
٩٤  وعاء الزكاة  ٧٢٨٬٣٠٠  ٬٠٠٧              

  على النحو التالي: ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في كانت حركة مخصص الزكاة 
  ٢٠١  ٢٠١٧             

  ١٧٬٧٤  ١٧٬١٥٣  يناير ١الرصيد في 
  ١٧٬٨٨١  ٢٤٫٥٣٧   لسنةل المحمل

                )١٨٬٤٧٤(  )١٧٬١٥٣(   السنةخالل  مدفوعال
              ١٧٬١٥٣  ٢٤٫٥٣٧  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

ا تمت الموافقة على م، وسددت االلتزامات وفقاً لذلك. ك٢٠١عام  حتىعن جميع السنوات الزكوية المجموعة إقراراتها  قدمت
    .٢٠٠٤ل عن جميع السنوات حتى عام الهيئة العامة للزكاة والدخ التي أجرتها ةط الزكويوالرب



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٥٢ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) الرياالت السعودية ما(كافة المبالغ بآالف 
  

  االلتزامات المحتملةو التعهدات  -٣٥

  ةمالي التعهدات الرأس
مالية مع بعض االستشاريين والمقاولين. بلغت قيمة  ات هندسية وتنفيذ أعمال رأسيوجد لدى المجموعة عقود تصميم واستشار

مليون لایر سعودي،  ٥٩: ٢٠١يسمبر د ٣١سعودي ( مليون لایر ١٤ مبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١التعهدات غير المنفذة كما بتاريخ 
١: ٢٠١يناير  ١   .مليون لایر سعودي) ٨

  المجموعة كمستأجر –االلتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية 
 ةسنلمدة عقود إيجار العقارات التجارية  تتراوح مدة. وعادة ما بشأن محفظة العقارات الخاصة بها ايجار أبرمت المجموعة عقود

  .قبل نهاية مدة اإليجارر فسخها . وتتضمن بعض عقود اإليجار خياواحدة
  

  بموجب عقود اإليجارات التشغيلية:الدفع فيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المستحقة 

  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١  
  يناير ١
 ٢٠١                

  ٩٩٠  ١٫٠٠٠  ١٬١١٢  خالل سنة واحدة
  ٣٬٩٢١  ٤٬٠٠١  ٤٬٤٤  أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

٧  أكثر من خمس سنوات  ٬ ٧٧٬٤  ٩٥ ٧٨٬٢٣٧  ٢                
  ٨٢٬٤  ٨٢٬٢٥٣ ٨٣٬١٤٨  ٣                

  ؤجر المجموعة كم –االلتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية 
معينة. ب مكاتو بشأن محفظة االستثمارات العقارية الخاصة بها والتي تتكون من مباني تشغيليةات برمت المجموعة عقود إيجارأ

 ألوضاععلى أساس سنوي وفقا  اإليجار بزيادةشرطا يسمح  اإليجارعقود  كافةتتضمن مدة ايجار هذه العقود سنة واحدة. إن 
   السوق السائدة.

  االلتزامات المحتملة
فواتير رسوم تمثل  والتي مليون لایر سعودي ٣تسلمت المجوعة مطالبة من وزارة اإلسكان بمبلغ  ٢٠١٧ الربع األول منخالل 

مبلغ على  اعتراضهاالمجموعة قدمت . ٢٠١٨وحتى فبراير  ٢٠١٧األولى وتتعلق بالفترة من مارس للدورة  األراضي البيضاء
أقامت المجموعة وعليه، من خالل الموقع االلكتروني لوزارة اإلسكان والذي تم رفضه من قبل الوزارة. المطالبة المذكور أعاله 

  منظورة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة.  التي التزالدعوى قضائية لدى ديوان المظالم و
  

مليون لایر سعودي تمثل فواتير رسوم  ٣٣ة اإلسكان بمبلغ تسلمت المجموعة مطالبة من وزار ٢٠١٨الحقا، خالل الربع االول من 
 اعتراض بإعدادإدارة المجموعة وتقوم . ٢٠١٩وحتى فبراير  ٢٠١٨مارس وتتعلق بالفترة من   األراضي البيضاء للدورة الثانية

  من خالل الموقع االلكتروني لوزارة اإلسكان.   مبالغ المطالبة المذكورةعلى 
  

فإن إدارة المجموعة تعتقد بأن الدعوى القضائية  أخرى مماثلةوالحاالت  الستشاري القانوني لدى المجموعةااستنادا الى رأي 
  ال ترى تكوين أي مخصص فيما يتعلق بهذه المبالغ. ،ديوان المظالم تسير في صالح المجموعة وبناء عليه حاليا لدىالمنظورة 

  
مليون لایر سعودي وذلك  ١٥٨من قبل أحد المقاولين بمبلغ  –شركة زميلة  –توجد دعوى مرفوعة ضد شركة الرياض القابضة 

مليون لایر سعودي بسبب التأخر في تنفيذ  ١٥٧ضد نفس المقاول بمبلغ القابضة مقابل الدعوى المرفوعة من قبل شركة الرياض 
إدارة الشركة أن يكون لهذه القضية أي تأثير  دال تعتق. مشروع بناء. ماتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها أي حكم

  .الموحدة للمجموعةعلى القوائم المالية جوهري 
  

ذه ويبلغ إجمالي المطالبات له هناك بعض القضايا المرفوعة ضد المجموعة خالل دورة األعمال العادية ويتم الترافع بشأنها حالياً،
در حكم ابتدائي لصالح المجموعة ومازالت القضية قائمة بسبب استئناف وقد ص .مليون لایر سعودي تقريبا ٢القضايا القائمة 

  المحكوم ضدة للحكم.
   



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٥٣ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

  القيمة العادلة قياس   -٣
 ديسمبر ٣١قيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة كما في الهرمي لقياس ال التسلسليوضح الجدول التالي 

  :٢٠١يناير  ١و ٢٠١ ديسمبر ٣١و ٢٠١٧
  
      

                 القيمة العادلة  (المستوى الثالث) (المستوى الثاني) (المستوى األول) القيمة الدفترية  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة: 

           
           موجودات مالية متاحة للبيع

٢  بالتكلفة - ٣٫٧ ٥  -  -  -  -  
  ٥٨٠٫٩٠٨  -  -  ٥٨٠٫٩٠٨  ٥٨٠٫٩٠٨  بالقيمة العادلة -
-   

                    
 ٨٤٤٬ ٩٠٨٫٥٨٠  -  -  ٥٨٠٫٩٠٨  ٧٣  
           العادلة: المطلوبات المالية التي تم قياسها بالقيمة           
           

  ١٠٫٧٨٧  -  ١٠٫٧٨٧  -  ١٠٫٧٨٧ أدوات مالية مشتقة
                 :٢٠١ديسمبر  ٣١كما في            

           الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:
           

           موجودات مالية متاحة للبيع
٢٤٢٫  بالتكلفة - ٧٠  -  -  -  -  
  ٥٥٫٢  -  -  ٥٥٫٢  ٥٥٫٢  بالقيمة العادلة -

  
                    

  ٥٥٫٢  -  -  ٥٥٫٢  ٨٩٧٫٩٣  
           المطلوبات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:           

  ٣٫٢٧٣  -  ٣٫٢٧٣  -  ٣٫٢٧٣  أدوات مالية مشتقة
            

            :٢٠١يناير  ١كما في 
            

            العادلة:الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة 
            موجودات مالية متاحة للبيع

  -  -  -  -  ٢٤٥٫٣٠٠  بالتكلفة -
  ٣١٤٫٠٣  -  -  ٣١٤٫٠٣  ٣١٤٫٠٣  بالقيمة العادلة -

  
                    

  ٣١٤٫٠٣  -  -  ٣١٤٫٠٣  ٥٥٩٫٣٣  
            

  ٢٫٤٩  -  ٢٫٤٩  -  ٢٫٤٩  أدوات مالية مشتقة

  وق. القابلة للمالحظة في الستستخدم المدخالت  تيالتدرج األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم 

 والمدينين التجاريين والدائنين التجاريين والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب للنقدية وشبه النقديةتبين لإلدارة بأن القيمة العادلة 
  األدوات.  هقصيرة األجل لهذ لفترة اإلستحقاققيمتها الدفترية بشكل كبير وذلك نظراً 

عموالت ا تحمل ألنه يمتها العادلة وذلكق تقاربمتغيرة المرتبطة بعموالت ثابتة ولقروض ألجل لإلدارة بأن القيمة الدفترية ل تبين
قبلية المخصومة النقدية المست التدفقات ن قيمةإف بشأن التمويل والقروض المشابهة. ونتيجة لذلك،السائدة في السوق  المعدالتتعكس 

  ري عن قيمتها الدفترية الحالية.والقروض ال تختلف بشكل جوه الناتجة عن التمويل



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٥٤ــ 

   تتمة – الموحدةمالية إيضاحات حول القوائم ال
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك)  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

  وسياسات إدارة المخاطر المالية أهداف  -٣٧
لغرض اتتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة، فيما عدا المشتقات، من القروض والدائنين التجاريين والدائنين األخرين. إن 

الية مالرئيسي لهذه المطلوبات المالية هو تمويل عمليات المجموعة وتقديم ضمانات لدعم عملياتها. بينما تتضمن الموجودات ال
المدينين التجاريين والمدينين اآلخرين والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل الناتجة مباشرةً من عملياتها. الرئيسية للمجموعة 

 مشتقات.  بإبرام عقودمجموعة أيضاً موجودات مالية متاحة للبيع وتقوم كما تمتلك ال
  تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة من األدوات المالية:

  األسهم أسعار مخاطر -  السوق  مخاطر -
  االئتمان  مخاطر -  العموالت أسعار مخاطر -
  السيولة   مخاطر -  الربح معدل مخاطر -
    األجنبية العمالت مخاطر -

  
يركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على إدارة السيولة باإلضافة إلى مراقبة مختلف التغيرات بالسوق ذات العالقة، 

اعتماد بمراجعة و اإلدارةيقوم مجلس وبالتالي يسعى باستمرار إلى تقليل األثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة، 
  :كل من هذه المخاطر والتي تم تلخيصها أدناه إدارةسياسات 

 
  مخاطر السوق

مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار  ثلتم
عموالت، مخاطر العمالت ومخاطر األسعار السائدة في السوق. تتضمن أسعار السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار ال

القروض والودائع  لية التي تأثرت بمخاطر السوق علىاألخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر السلع. تشتمل األدوات الما
  .والموجودات المالية المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة

  .٢٠١و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الحساسية في األقسام التالية بالوضع كما في  تحاليلتتعلق 

الحساسية على أساس أن قيمة صافي الدين ونسبة أسعار عموالت الدين الثابتة إلى العائمة والمشتقات ونسبة  تحاليلتم إعداد 
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١لمخاطر المحددة في األدوات المالية في العمالت األجنبية هي جميعها ثابتة وعلى أساس تخصيصات تغطية ا

األثر الناتج عن التغيرات في السوق على القيمة الدفترية للمعاشات والتزامات ما بعد التقاعد األخرى والمخصصات  التحاليلتستثنى 
   ة.ات غير المالية للعمليات األجنبيوالموجودات والمطلوب

   :الحساسية تحاليلتم استخدام االفتراضات التالية عند احتساب 

  أثر التغيرات المفترضة في مخاطر السوق المعنية. ويعتمد ذلك  الدخل الموحدة المعنيةتمثل حساسية البنود المتعلقة بقائمة
ر الناتج عن محاسبة بما في ذلك األث ٢٠١و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١على الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة كما في 

   ر.تغطية المخاط

 ديسمبر  ٣١ي كما فمخاطر التدفقات النقدية  ةاالعتبار األثر الناتج عن تغطي يتم احتساب حساسية حقوق الملكية باألخذ بعين
   ة.ة في المخاطر المعنيلتحديد األثار الناتجة عن التغيرات المفترض ٢٠١٧

  
  مخاطر أسعار العموالت

 تتمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداه مالية ما نتيجة التغيرا
في أسعار العموالت السائدة في السوق. تتعلق مخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق التي تتعرض لها المجموعة 

   ة.بالمجموعة والمرتبطة بعمولة عائماللتزامات بموجب الديون طويلة األجل الخاصة بشكل رئيسي با
  

من القروض المرتبطة بعمولة ثابتة  اصة بها من خالل االحتفاظ بمحفظةتقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت الخ
بموجبها على التبادل، في فترات محددة، الفرق  ومتغيرة. وإلدارة ذلك، تقوم المجموعة بإبرام مقايضات أسعار عموالت توافق

  بين أسعار العموالت الثابتة والمتغيرة المحتسبة على أساس المبلغ االسمي األساسي المتفق عليه.
  
  



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٥٥ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك)  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
   

 تتمة -وسياسات إدارة المخاطر المالية أهداف  -٣٧
  

 مخاطر معدل الربح
تتمثل مخاطر معدل الربح في التذبذب في القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سوق معدالت 

  الربح. 
معدالت الربح يعود أساساً إلى القروض. إن القروض الصادرة بمعدالت متغيرة تعُرض المجموعة إلى مخاطر التغيرات في سوق 

تعرض المجموعة للتغير في التدفقات النقدية نتيجة للتغير في أسعار الفائدة. تدخل المجموعة في مقايضات معدالت ربح للتحوط 
  الي.من مخاطرها، ويتم تصنيف هذه المقايضات كمطلوبات مالية مشتقة في المركز الم

  

  معدل الربح حساسية
ن شأنه م ثابتة، المتغيرات بقية إبقاء مع ،بتاريخ التقارير المالية لمعدل الربحنقطة أساس  ٢٠ل  (النقصان) المحتمل الزيادة نإ

  لایر سعودي). ألف ٥٤٣: ٢٠١سعودي ( لایرألف  ٢٤٨ بمبلغ المجموعة ربح) زيادة( انخفاض
  

  مخاطر العمالت األجنبية
لعملة اإن  مخاطـر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.تمثل 

. والدوالر األمريكيبأية معامالت هامة بعمالت عدا اللایر السعودي  المجموعةلم تقم و. للمجموعة هي اللایر السعودي الرئيسية
 تعرضال غالبيةغير جوهرية. إن  العمالتوتعتقد أن مخاطر  األجنبية العمالتبمراقبة التقلبات في أسعار صرف  اإلدارةتقوم 

دوالر أمريكي وبالتالي فإن المجموعة غير  ١لایر سعودي:  ٣٫٧٥ مثبته بمبلغبالدوالر األمريكي واللایر السعودي  للمخاطر
    .بالدوالر األمريكيالمسجلة معرضة ألي مخاطر من األدوات المالية 

  مخاطر أسعار األسهم
الناتجة عن عدم التأكد من القيمة المستقبلية  السوقالخاصة بالمجموعة لمخاطر أسعار  المدرجةوغير  المدرجةتتعرض األسهم 

ووضع حدود لكل أداة  تنويع محفظة االستثماراتللسندات االستثمارية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار األسهم من خالل 
إلدارة تقوم ا مالية على حده وبشكل إجمالي. يتم تقديم التقارير حول محفظة األسهم إلى اإلدارة العليا بالمجموعة بشكل منتظم

  بمراجعة واعتماد كافة القرارات المتعلقة باستثمارات األسهم. العليا
  مخاطر االئتمان

إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية ما أو عقد عميل مما يؤدي  تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن
أنشطتها و(وبشكل أساسي المدينون التجاريون) إلى تكبد خسارة مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية 

  . معامالت العمالت األجنبية واألدوات المالية األخرىوالتمويلية، بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية 
  

لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان، يوجد لدى المجموعة إجراءات اعتماد يتم من خاللها تطبيق حدود ائتمان على عمالئها. كما 
وك في لقاء األرصدة المشكتقوم اإلدارة باستمرار بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وتقوم بتجنيب مخصص 

  تحصيلها وذلك بناء وضع العميل وتاريخ السداد. كما يتم مراقبة ذمم العمالء المدينة القائمة بصورة منتظمة.
  

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. وقد كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
  القوائم المالية كما يلي: بتاريخ إعداد

   

  -------    --------      ٢٠١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
١٥٢٫٢  مدينون تجاريون  ٩٧٫  ١ ٩٤                

  
  للمجموعة هي كما يلي: المدينة لذممإن الجودة االئتمانية 

  اإلجمالي    مخفضة  مستحقة وغير     غير مستحقة وغير مخفضة    
٩٢٫    ١٤٫٤٠٢    ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ ٤٥٫١    ٩٥ ١٥٢٫٢    ٤ ١  

٨٢٫    ١١٫٣٤٧    ٢٠١ ديسمبر ٣١ ٣٫    ٧١ ٩٧٫    ٧ ٩٤    



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٥ــ 

   تتمة – الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  لم يرد خالف ذلك)  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  تتمة -أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية    -٣٧

  النقدية والودائعاألدوات المالية 
تتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقاً لسياسة 

 اجعةالمجموعة. تتم استثمارات األموال الفائضة مع أطراف معتمدة فقط وضمن الحدود االئتمانية المحددة لكل طرف. يتم مر
حدود االئتمان الخاصة باألطراف األخرى من قبل مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي ومن الممكن تحديثها خالل السنة 
شريطة موافقة اللجنة المالية بالمجموعة. يتم وضع هذه الحدود لتقليل تركزات المخاطر ومن ثم الحد من حدوث خسارة مالية من 

 آلخر في عملية السداد.خالل االخفاق المحتمل للطرف ا
 

  خسائر االنخفاض
  فيما يلي بيان بأعمار الذمم المدينة التجارية:

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
        االنخفاض  اإلجمالي  

  -  ١٤٫٤٠٢  غير متأخرة السداد 
  -  ١٧٫٧٢٨  يوما ٩٠ – ٣٠متأخرة السداد لمدة من 
  -  ١٩٫٩٥٥  يوما ١٨٠ – ٩١متأخرة السداد لمدة من 

٣ – ١٨١السداد لمدة من متأخرة    -  ٥٥٫٠١٢  يوما ٥
٣متأخرة السداد لمدة تزيد عن    )١٠٬٧٥٧(  ٥٥٫٩٢١  يوما ٥

  
 مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. تنشأ 
على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة.  يتم إدارة السيولة وذلك بالتأكد بصورة مخاطر السيولة عن عدم القدرة 

  دورية من توفر األموال الكافية من خالل التسهيالت االئتمانية المتعهد بها للوفاء بأي التزامات مستقبلية.

تطاع، من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة في التأكد، قدر المس
استحقاقها في ظل كل من الظروف العادية أو الظروف الصعبة وذلك دون تكبد أي خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار 

ة ت السيولة الخاصبسمعة الشركة. ولهذا الغرض، احتفظت المجموعة بحدود ائتمانية مع بنوك تجارية من أجل الوفاء بمتطلبا
مليون لایر سعودي  ٥٠٠، يوجد لدى المجموعة تسهيالت تمويل بنكية غير مستخدمة قدرها ٢٠١٧ديسمبر  ٣١بها. وكما في 

 وذلك إلدارة متطلبات السيولة قصيرة األجل وطويلة األجل.

 الجدول إعداد متالسداد المتفق عليها.  وفتراتعة اللتزامات المالية للمجمول المتبقيةالجدول أدناه تواريخ االستحقاق التعاقدية  يبين
 تاريخ يجب على المجموعة السداد فيه. ألقربوفقا ولاللتزامات المالية  المخصومةلتدفقات النقدية غير ا أساس على

  

  سنوات ٥أكثر من  
أكثر من سنة الى 

   القيمة الدفترية  سنه  سنوات ٥
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١        
  )٣٠وآخرون (إيضاح  تجاريون دائنون ٢٧٬٧٤٤  ٢٧٬٧٤٤   -   - 
 ٢٫٧٤٣٫٤  ٣٠٣٫٠٥٨ ٧٤٫٨  ٢   )٢٨و ٢٧قروض (إيضاح  ٣٫١٢١٫٣٨٥  ٥
  )٣١توزيعات أرباح مستحقة (إيضاح  ٧٫٨٩٣  ٧٫٨٩٣   -   - 
 -   -   ١ ١  ٫٢٩١   التزامات مالية اخرى ٫٢٩١
 ٢٫٧٤٣٫٤  ٣٠٣٫٠٥٨ ١٢  ٢ ٣٫١٧٣٫٣١٣  ٫٧٩٣   

 -    -    ٥٣٫٠٤٣   ٥٣٫٠٤٣  
 ٢٠١ديسمبر  ٣١

  )٣٠وآخرون (إيضاح  تجاريون دائنون
 ٣٤ ٫٩ ٢٫٧   ٥   )٢٨و ٢٧قروض (إيضاح   ٣٫١٣٤٫٢٢   ٢٧٫١٢   ٠٫١٣٥
  )٣١توزيعات أرباح مستحقة (إيضاح   ٨٫٨٣٨   ٨٫٨٣٨    -    - 
  التزامات مالية اخرى ١١٫٤٨٥  ١١٫٤٨٥   -   - 
 ٣٤ ٫٩ ٢٫٧   ٥ ٣٫٢٠٧٫٥٩٢   ١٠٠٫٤٩٢   ٠٫١٣٥    



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٥٧ــ 

  تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

  تتمة -أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية    -٣٧
  تتمة – مخاطر السيولة

  
   التركز المفرط للمخاطر

ن يكوتنشأ تركزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو 
دية أو السياسية االقتصا نتيجة التغيرات في الظروفقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية  تحد منخصائص اقتصادية قد  لديهم

  .نةمعيأو الظروف األخرى. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة 

  إدارة رأس المال  -٣٨
لقة المتع حقوق الملكيةكافة احتياطيات ورأس المال المصدر يشتمل رأس المال على لغرض إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، 

  .المنفعة والفائدة للمساهمينيتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في  في الشركة األم. بالمساهمين

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية  
والمتطلبات الخاصة بالتعهدات المالية. وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل دفع توزيعات األرباح 

بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة  المجموعةتقوم إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.  إلى المساهمين أو إعادة رأس المال
  والتي تمثل صافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين. المالي الرفع 

  
                ٢٠١يناير  ١  ٢٠١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

٣٬٠٤  جلطويلة االقروض  ٢٫٥٩٨٫٧٧٥  ٣٬١٠٧٬١٠٠  ٬٥٢٠  
٣٢٫١  ٥٣٬٠٤٣  ٢٧٬٧٤٤  دائنون تجاريون ٢  

٤  ٥٨٬٢١٤  أخرىمبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات  ٣٢٫٤٨٥  ٬٠٢٥  
١٧٤٫٥  ١٥٤٬٤٧٠  االيرادات غير المكتسبة ١  ٤ ٢٫٥٨٤  

٨(  )٣٢٫٣٥٠(  )٢٠٨٬٤( نقديةوشبه نقدية ناقصا:  ٤٫٩٨٩(                
١٫٩  ٢٬٧٤٨٬٣٨٢  ٣٬٠٧٨٬٤٨٢  صافي الدين  ١٫٠١٧                

٣٬٤٩١٬  حقوق الملكية  ٣٫٥٠٤٫٧٢٢  ٣٬٥١٥٬٣٨٢  ٠٤                
٬٢  ٬٥٧٠٬٠٨  رأس المال وصافي الدين  ٣٬٧ ٥٬٤  ٤ ٥٬٧٣٩                        

                ٪٥  ٪٧٨  ٪٨٨  المالي نسبة الرفع

وفاء المجموعة  ضمان، تهدف إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، من بين أمور أخرى، إلى الكليمن أجل تحقيق هذا الهدف 
الية الوفاء بالتعهدات الم عدمبالتعهدات المالية المصاحبة للقروض المرتبطة بعمولة والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. إن 

لة بالتعهدات المالية المتعلقة بالقروض المرتبطة بعمو م التزامحاالت عدللبنوك طلب السداد الفوري للقروض. لم تكن هناك  يسمح
  خالل الفترة الحالية.

 توزيعات االرباح  -٣٩
أرباح التوصية للجمعية العمومية لمساهمي الشركة بتوزيع  ٢٠١٧أغسطس  ٨قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

  لایر سعودي عن للسهم الواحد.  ٠٫٥بواقع  ٢٠١٧النصف األول لعام مليون لایر سعودي للمساهمين عن  ٠نقدية بقيمة 
مليون  ٠على توزيع أرباح نقدية بقيمة  ٢٠١٧ ابريل المنعقد بتاريخ  ااجتماعهفي  لمساهمي الشركة العموميةوافقت الجمعية 

  لایر سعودي للسهم الواحد. ٠٫٥ وذلك بواقع ٢٠١النصف الثاني لعام عن لایر سعودي للمساهمين 
 ٠على توزيع أرباح نقدية بقيمة  ٢٠١ ابريل ١٠في اجتماعها المنعقد بتاريخ  لمساهمي الشركة العموميةالجمعية وافقت 

وتم توزيع ارباح  لایر سعودي للسهم الواحد. ٠٫٥ وذلك بواقع ٢٠١٥النصف الثاني لعام عن مليون لایر سعودي للمساهمين 
  .سعودي مليون لایر ٠ بإجمالي مبلغ قدرهعن كل سهم،  سعودي لایر ٠٫٥بواقع  ٢٠١لنصف االول لعام نقدية عن ا

  



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٥٨ــ 

  تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما

  عن الشركات التابعة  مفصلةال معلوماتال  -٤٠
  فيما يلي بيان بالمعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة هامة:

            ٢٠١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
      األرصدة المتراكمة لحقوق الملكية غير المسيطرة الهامة:

  -       ٨٬٥٧٤  الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية
  -       ٧٬٩٥٢  الكورية للصيانة وإدارة المشاريعالشركة السعودية 

  ٩٬٠٣٠  ٥٬٩٤  الشركة العقارية السعودية للتعمير
            -       ١٬٣٧٧ شركة العقارية هانمي إلدارة المشاريع 

  ٩٬٠٣٠  ٢٣٫٨٤٩            
 

  ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة  
  ٢٠١  ٢٠١٧            

      المسيطرة الهامة:األرباح المخصصة لحقوق الملكية غير 
  ٩٧٠  ٣٬٠٨٤  الشركة العقارية السعودية للتعمير

  -  ١٬٤٢  الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية
  -  ٢٢٣  الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة المشاريع

            -  ٤٨  شركة العقارية هانمي إلدارة المشاريع
  ٩٧٠  ٤٫٧٨١            
     
 



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٥٩ــ 

  تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  تتمة -عن الشركات التابعة  مفصلةال المعلومات  -٤٠

لمتداخلة افيما يلي بيان بالمعلومات المالية الملخصة لهذه الشركات التابعة. تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل حذف األرصدة 
  .بين الشركات

 :٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الملخصة  الدخلقائمة 

  
الشركة العقارية 
  السعودية للتعمير

الشركة العقارية 
السعودية للبنية 

  التحتية

الشركة السعودية 
الكورية للصيانة 
 وإدارة المشاريع

شركة العقارية 
هانمي إلدارة 

  المشاريع
  ────────  ────────  ────────  ────────  

١٣  اإليرادات ٬٢ ١   -    -    -    
١١٧٬٨(  االيراداتتكلفة  ٠(   -    -    -    

٣٬(  )٬٤١٠(  عمومية وإداريةمصاريف  ٥٥٩(   )١٢١(   )٠٤(   
    -    -    )١٠٧(  مصاريف تأسيس
    -    -  ٣٩  ١٥٩  إيرادات أخرى 

٤(  أعباء مالية ٤(  -    -    -    
  ────────  ────────  ────────  ────────  

٣٬٥(   ١١٬٥٨٠  الزكاةقبل (الخسارة)  الدخل ٥٥٩(  )١٢١(   )٥(  
    -    -    -  )٨٨٧(  الزكاة

  ────────  ────────  ────────  ────────  
١٠٬  السنةصافي دخل (خسارة)  ٣٬٥(   ٩٣ ٥٥٩(  )١٢١(   )٥(  

  ════════  ════════  ════════  ════════  
١٠٬  الشامل(الخسارة) إجمالي الدخل  ٣٬٥(   ٩٣ ٥٥٩(  )١٢١(   )٥(  

  ════════  ════════  ════════  ════════  
  :٢٠١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الملخصة  الدخلقائمة 

  
الشركة العقارية 

  للتعميرالسعودية 

الشركة العقارية 
السعودية للبنية 

  التحتية

الشركة السعودية 
الكورية للصيانة 
 وإدارة المشاريع

شركة العقارية 
هانمي إلدارة 

  المشاريع
  ────────  ────────  ────────  ────────  

  -  -  -  )٢٫٤٢٥(  عمومية وإداريةمصاريف 
  ────────  ────────  ────────  ────────  

  -  -  -  )٢٫٤٢٥(  الزكاةقبل  الدخل
  -  -  -  -  الزكاة

  ────────  ────────  ────────  ────────  
  -  -  -  )٢٫٤٢٥(  سنةصافي دخل ال

  ════════  ════════  ════════  ════════  
  -  -  -  )٢٫٤٢٥(  إجمالي الدخل الشامل

  ════════  ════════  ════════  ════════  
  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١قائمة المركز المالي الملخصة كما في 

          

  
الشركة العقارية 
  السعودية للتعمير

الشركة العقارية 
السعودية للبنية 

  التحتية

الشركة السعودية 
الكورية للصيانة 
 وإدارة المشاريع

شركة العقارية 
هانمي إلدارة 

  المشاريع
  ────────  ────────  ────────  ────────  

   ٣٬٥٨٤   ١٩٬٠٣٧   ٢٣٬١٧   ١٢١٬٥٢١  موجودات متداولة
   ٥   ٨٨٧   ٣٥   ٥٢٬١٠٥  موجودات غير متداولة

١٠٢٬٠  مطلوبات متداولة ٧١٠   ٤٥   ٢٬٠٩٧   ٨   
    -    -    -   ٣٨٬٢٩٠  مطلوبات غير متداولة

  ────────  ────────  ────────  ────────  
٣٣٬٢  إجمالي حقوق الملكية ٣٬٤٤١   ١٩٬٨٧٩   ٢١٬٤٣٥   ٨   

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



  التابعة لها اتلشركة العقارية السعودية والشركا
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٠ــ 

  تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  لم يرد خالف ذلك) (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما
  

  تتمة -عن الشركات التابعة  مفصلةال المعلومات  -٤٠
  

  :٢٠١ديسمبر  ٣١قائمة المركز المالي الملخصة كما في 
          

  
العقارية  الشركة

  السعودية للتعمير

الشركة العقارية 
السعودية للبنية 

  التحتية

الشركة السعودية 
الكورية للصيانة 
 وإدارة المشاريع

شركة العقارية 
هانمي إلدارة 

  المشاريع
  ────────  ────────  ────────  ────────  

  -        -        -        ٤١٫١٧٠  موجودات متداولة
  -        -        -        -        متداولةموجودات غير 

  -        -        -        )١٨٫٥٩٥(  مطلوبات متداولة
  -        -        -        -        مطلوبات غير متداولة

  ────────  ────────  ────────  ────────  
  -        -        -        ٢٢٫٥٧٥  إجمالي حقوق الملكية

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

  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١بيانات التدفقات النقدية الملخصة للسنة المنتهية في 

  
الشركة العقارية 
  السعودية للتعمير

الشركة العقارية 
السعودية للبنية 

  التحتية

الشركة السعودية 
الكورية للصيانة 
 وإدارة المشاريع

شركة العقارية 
هانمي إلدارة 

  المشاريع
  ────────  ────────  ────────  ────────  

١٬(   ٤٢٬٠٢٤  النشاطات التشغيلية ١٧٠  )٧١(  )٨   
٣(  )٥٥٬٥٤١(  النشاطات االستثمارية ٥٨(  )٩٠٢(   )٥(  

   ٤٬٠٠٠   ٢٠٬٠٠٠   ٢٥٬٠٠٠   ٣٨٬١١٢  النشاطات التمويلية
  ────────  ────────  ────────  ────────  

   ٣٬٥٨٤   ١٩٬٠٢٧   ٢٢٬٩٤٩   ٢٤٬٥٩٤  صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية
  ════════  ════════  ════════  ════════  
  

  :٢٠١ديسمبر  ٣١بيانات التدفقات النقدية الملخصة للسنة المنتهية في 

  
الشركة العقارية 
  السعودية للتعمير

الشركة العقارية 
السعودية للبنية 

  التحتية

الشركة السعودية 
الكورية للصيانة 
 وإدارة المشاريع

العقارية شركة 
هانمي إلدارة 

  المشاريع
  ────────  ────────  ────────  ────────  

  -        -        -        ١٥٫٢٠٣  النشاطات التشغيلية
  -        -        -        -        النشاطات االستثمارية

  -        -        -        ٢٥٫٠٠٠  النشاطات التمويلية
  ────────  ────────  ────────  ────────  

  -        -        -         ٤٠٫٢٠٣  صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية
  ════════  ════════  ════════  ════════  

  
  الموحدةاعتماد القوائم المالية   -٤١

 مارس ٢٩الموافق ( هـ١٤٣٩رجب  ١٢ بتاريخ اإلدارةقبل مجلس  من الموحدةلمالية إصدار هذه القوائم ا والموافقة على تم اعتماد
٢٠١٨.(  

  
  


