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التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٧ــ 

(غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة
٢٠١٨یونیو٣٠

لم یرد خالف ذلك)(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما

الشركة معلومات عن ـ١
. تأسست ةفي سوق األسھم السعودیمدرجةشركة مساھمة سعودیة ،شركة األم")الشركة" أو "ال"الشركة العقاریة السعودیة (

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

، المملكة العربیة ١١٤٨١ریاض ال، ٣٥٧٢، صندوق برید العامشارع العلیافيلشركة لالرئیسيمقریقع ال).١٩٧٧یونیو ٤
معیة الجتصدرهبقرارإطالة ھذه المدة ویجوزالسجل التجاري، قیدھا بمن تاریخ تبدأسنة میالدیة ١٣٠تبلغ مدة الشركة السعودیة.

.على األقلسنة واحدةبانتھاء أجلھاالعامة غیر العادیة قبل 
لایر ١٠، بقیمة أسمیة قدرھا ٢٠١٧دیسمبر ٣١و٢٠١٨یونیو٣٠كما في سھم ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠من مال الشركة یتكون رأس

.للسھمسعودي
موجب عقد إیجار بالمباني السكنیة والتجاریة علیھا وبیعھا وتأجیرھا قامة إووالتطویرتملك األراضي الصالحة للبناء بتقوم الشركة

أعمال بجیرھا والقیام أوالمعدات الالزمة للبناء وبیعھا وتلحساب الغیر وشراء وإنتاج المواد و أوإدارة العقارات لحسابھا تشغیلي 
بجمیع االعمال المتصلة بتحقیق أغراضھا.المقاوالت للمباني والقیام 

إن المساھم الرئیسي في الشركة والشركات التابعة لھا المذكورة ادناه ("المجموعة") ھو صندوق االستثمارات العامة والذي یملك 
یمتلك كل منھم اخرین، مملوكة من قبل مساھمین ٪٣٥٫٤٣المتبقیة، والتي تمثل ، بینما األسھم من أسھم المجموعة٪٦٤٫٥٧

.٪٥نسبة تقل عن 
:الموحدةالمالیة القوائمفي ھذه والتي تم توحیدھاالتابعة التالیة اتالشركالشركة فياستثمرت

نسبة الملكیة 
(بصورة مباشرة أو غیر مباشرة)

سنة التأسیسالنشاط الرئیسيبلد التأسیساالسم
یونیو٣٠

٢٠١٨
ردیسمب٣١

٢٠١٧

شركة العقاریة السعودیةال
%٦٠%٢٠١٦٦٠البناء والصیانةالمملكة العربیة السعودیةللتعمیر (أ)

الشركة العقاریة السعودیة للبنیة 
%٦٠%٢٠١٧٦٠البناء والصیانةالمملكة العربیة السعودیةالتحتیة (ب)

الشركة السعودیة الكوریة 
%٦٠%٢٠١٧٦٠الصیانة والتشغیل المملكة العربیة السعودیة (ج)للصیانة وإدارة الممتلكات

شركة العقاریة ھانمي إلدارة 
المملكة العربیة السعودیة (د)المشاریع 

البرامج وتقدیم ر یتوف
خدمات إدارة المشاریع 
وإدارة وتقدیم الخدمات 
%٦٠%٢٠١٧٦٠االستشاریة للمقرضین 

ي رقمبموجب السجل التجارالسعودیةالعربیةالمملكة في مسجلةمقفلةمساھمةشركة ،للتعمیرالسعودیةالعقاریةالشركة )أ
المباني نشاء إبأعماللشركة اتقوم.)٢٠١٦دیسمبر١٤الموافق (ھ ١٤٣٨ول االربیع ١٥بتاریخ ١٠١٠٤٦٦٣٦٧

وم بإدارتھء المواد وتنفیذ ما تقضع التصامیم الھندسیة التفصیلیة وشراوواإلنشائیةالمشاریعدارة إوالمباني صیانةعمال أو
الموافق (ھ ١٤٣٧شوال ٦بتاریخ ١٠٢٠٦٣٧١٠٧٠٣٠٢من ھذه المشاریع بموجب ترخیص الھیئة العامة لإلستثمار رقم 

.)٢٠١٦یولیو ١١

جل المملكة العربیة السعودیة بموجب السفيلھایتسجالشركة العقاریة السعودیة للبنیة التحتیة، شركة مساھمة مقفلة تم )ب
الطرق والشوارع بأعماللشركة اتقوم). ٢٠١٧ابریل٣ھ (الموافق ١٤٣٨رجب٦بتاریخ١٠١٠٤٦٩٥٦١التجاري رقم 

والصرف الصحي والسیول ونظافتھا وصیانتھا وانشاء هالمیاوتمدید شبكات نشاء إوالترابیة عمال واألوالجسور واالنفاق 
وتمدید شبكات االتصاالت ومحطات ابراج نشاء إووالغاز ومحطاتھا وصیانتھا ھربائیةكالوتمدید شبكات التوزیع للطاقة 

.تھا وبیع الخرسانة الجاھزةالسدود وصیاننشاء إوالحدائق العامة والمنتزھات وشبكات الري وصیانتھا نشاء إواالتصاالت 
.بعدتجاريأي نشاط ةلمزاوفيالشركةتبدألم



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٨ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٨یونیو٣٠

لم یرد خالف ذلك)(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما

تتمة–عن الشركة معلوماتـ١
، شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة الكوریة للصیانة وإدارة الممتلكاتالشركة السعودیة ج)

تقوم الشركة ).٢٠١٧أكتوبر ٣١(الموافق ھـ١٤٣٩صفر ١١بتاریخ ١٠١٠٦١٢٦٨٧بموجب السجل التجاري رقم 
ھـ ١٤٣٨شوال ٢٩وتاریخ ١٠٢١٤٣٨١٠٧٦٩٩٧بتشغیل وصیانة المباني بموجب ترخیص الھیئة العامة لالستثمار رقم 

).٢٠١٧یولیو٢٣(الموافق 
شركة العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع، شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل د)

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

).٢٠١٧یولیو٢٣(الموافق ھـ ١٤٣٨شوال ٢٩وتاریخ ١٠٢١٣٣٨١٠٧٦٨٢٥
بتأسیس شركة الودیان العقاریة السعودیة، شركة شخص واحد مساھمة مقفلة برأس مال وقدره  ملیار تقوم المھـ) ً جموعة حالیا

نة تقع في شمال مدیتطویر مشروع الودیان على أرض مساحتھا سبعة مالیین متر مربعبالشركة لایر سعودي. ستقوم
الریاض.

المحاسبیة الھامةالسیاساتـ ٢

األعدادس أس١ـ ٢
ًالموجزةالموحدة األولیةةیالمالتم إعداد القوائم  (لمعیاروفقا "٣٤المحاسبة الدولي رقم  المالي األولي" المعتمد في التقریر) 

.نییالقانونللمحاسبینةیالسعودئةیواالصدارات األخرى الصادرة من الھرییوالمعا،السعودیةالعربیةالمملكة 
الكاملة السنویةالموحدة المطلوبة في القوائم المالیة على جمیع اإلیضاحات القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ھذه ال تشتمل 

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، لذا فإن ھذه القوائم المالیة  ً ة الموحدة الموجزة یجب قراءتھا مع البیانات المالیة الموحداألولیة وفقا
.٢٠١٧دیسمبر ٣١في عة كما السنویة للمجمو

، والذي یعتبر العملة الوظیفیة والعملة التي یتم بھا عرض باللایر السعوديالموجزةاألولیة الموحدةةیالمالالقوائم تم عرض
ذلك.فیرد خالما لم ،ألقرب ألف لایر سعوديكافة المبالغوتم تقریب، الموجزةاألولیة الموحدةةیالمالالقوائم 

توحید القوائم المالیةأسس٢ـ ٢
والمذكورة ٢٠١٨یونیو٣٠التابعة لھا كما في اتالقوائم المالیة للشركة والشركعلىالموجزةاألولیة الموحدةةیالمالتشتمل القوائم 
. )١في اإلیضاح (

لدیھا یكونوأتتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، ھي الشركات التي تسیطر علیھا المجموعة. التابعةالشركات 
ل التأثیر على العوائد من خالعلىحقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا، ولدیھا المقدرة 

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

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

É ،المستثمر فیھا.لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة وأالتعرض لمخاطر
É.المقدرة على التأثیر على عائدات الشركة المستثمر فیھا

لھذا االفتراضوبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصوی وعة ، فعندما یكون لدى المجمت سیطرة. وتأییداً
المجموعة بعین االعتبار كافة الحقائقأقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ

والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:
É.الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت لآلخرین
É.الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى
É الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة.حقوق التصویت



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٩ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٨یونیو٣٠

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ  ٢

تتمة–المالیةتوحید القوائم أسس ٢ـ ٢
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر 

التابعة عند سیطرة المجموعة على ات. یبدأ توحید الشركالثالثةعناصر السیطرةأحدالحقائق والظروف إلى وجود تغیر في
مثل ھذه السیطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف عن ممارسة المجموعة تخليالشركة التابعة ویتم التوقف عند 

من تاریخالموجزة الموحدة األولیة في القوائم المالیة الفترةالتابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل اتالشرك انتقال اعتباراً
.التابعةالسیطرة على الشركة السیطرة إلى المجموعة ولحین تخلي المجموعة عن 

وبحقوق الملكیة غیر بالمجموعة بالمساھمین في الشركة األماآلخرالدخل الشاملبنود وكل بند من الخسارة أو الدخل یتعلق
وعند الضرورة، یتم اجراء تسویات على .المسیطرة عجزالمسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن یكون رصید حقوق الملكیة غیر 

التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم حذف كافة الموجودات اتالقوائم المالیة للشرك
والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة 

.وجزةاألولیة المبالكامل عند توحید القوائم المالیة
دان المجموعة في حالة فقیتم اعتبار أي تغیر في حصص الملكیة في الشركة التابعة، بدون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.

ق الملكیة وحقو(بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات ذات العالقة ثبات الموجودات إفإنھا تتوقف عن التابعة، ات الشركالسیطرة على 
ولیة األقائمة الدخل یتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في بینما صر حقوق الملكیة األخرى، رة وعناغیر المسیط

محتفظ بھ بالقیمة العادلة.ستثمار اأي . یتم إثبات الموجزةالموحدة

ھم السیاسات المحاسبیةألملخص٣ـ٢
لمتبعة امع تلك السیاسات المحاسبیة طابقةمتولیة الموحدة الموجزة األالمحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة السیاساتن إ

، فیما عدا إتباع المعاییر الجدیدة الساریة ٢٠١٧دیسمبر ٣١في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
ت أخرى صادرة وغیر ساریة التفسیرات أو تعدیي معاییر أو أل. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ٢٠١٨ینایر ١من تاریخ

.المفعول بعد
اإلیرادات") ١٥) "األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي (٩قامت المجموعة، بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

منء"، المن العقود المبرمة مع العم .٢٠١٨ینایر ١ھو وتاریخ سریانھما اعتباراً
ثبات والقیاس"، ویجمع المعیار اإل) "األدوات المالیة: ٣٩) محل معیار المحاسبة الدولي (٩یحل المعیار الدولي للتقریر المالي (

نخفاض في القیمة ومحاسبة تغطیةاالدوات المالیة: التصنیف والقیاس، واألالخاصة بالمحاسبة عن الثالثبین كافة النواحي 
فیما یتعلق باإلیرادات من العقود مع )١٨) محل معیار المحاسبة الدولي (١٥(الدولي للتقریر الماليالمخاطر. كما یحل المعیار 

ن.المعیارین الجدیدیبھذینتأثرت فصاح أدناه عن السیاسات المحاسبیة التي اإللناتجة عن تقدیم الخدمات. وقد تم العمالء ا

المالیةاألدوات١-٣-٢
دارة موجوداتھا المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات إلعمال الخاص بالمجموعة األیعتمد تصنیف الموجودات المالیة على نموذج 

: النقدیة. تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة كما یلي
الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، أو·
.العادلةالموجودات المالیة المقاسة بالقیمة ·

ل قائمة الأو من خالموجزةل قائمة الدخل الموحدة الیتم إثبات مكاسب أو خسائر الموجودات المقاسة بالقیمة العادلة إما من خ
الدخل الشامل الموحدة الموجزة.

فقات نقدیة تمثل عنھا تدإن القروض والذمم المدینة التجاریة المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة ومن المتوقع أن تنتج 
.سداد أصل المبلغ والعمولة فقط، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٠ــ 

مراجعة)تتمة (غیر –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٨یونیو٣٠

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

تتمة–ھم السیاسات المحاسبیةألملخص ٣ـ٢
تتمة–األدوات المالیة١-٣-٢

ولياألالقیاس 
مصنفةالموجودات المالیة الغیرت كما في حالةالصل، بالقیمة العادلة لھا، زائدا تكالیف المعاماألتقاس الموجودات المالیة، في 

صنفةالخاصة بالموجودات المالیة المالت. إن تكالیف المعامالموحدة الموجزةاألولیة قائمة الدخلاللبالقیمة العادلة من خ
الموحدةولیةاألقائمة الدخلاللتم إثباتھا بالقیمة العادلة من خیالموحدة الموجزة األولیةقائمة الدخلاللمن خبالقیمة العادلة

اعتبار الموجودات المالیة التي تتضمن مشتقات مدرجة، بالكامل عند تحدید ما إذا كانت تدفقاتھا النقدیة تفي میتالموجزة.
.والعمولة فقطكونھا تمثل سداد أصل المبلغبمتطلبات

القیاس الالحق
الدینأدوات

الدین الخاصة بھا. ألدواتالالحقفئات تصنیف للقیاس الثتقوم المجموعة بإثبات ث
التكلفة المطفأة ·

ل المبلغ  داد أص یل التدفقات النقدیة التعاقدیة، والتي تمثل فیھا تلك التدفقات النقدیة س إن الموجودات المالیة المقتناة لتحص
التي یتم قیاسھا وأدوات الدین في االستثماروالعمولة فقط، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. ویتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن 

كل جزءا من أداة تغطیة المخاطر في قائمة الدخل البالتكلفة المطفأة والحقاً ، وذلك عند التوقف الموجزةالموحدةاألولیة تش
لعن إثبات  نیفأو انخفاض قیمتھ. یتم األص تتص من إیرادات التمویل باس دام خدخل العمولة من ھذه الموجودات المالیة ض

طریقة معدل العمولة الفعلي.
اآلخرالدخل الشامل خاللالقیمة العادلة من ·

یل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة، والتي تمثل فیھا التدفقات النقدیة إن الموجودات المالیة المقتناة لتحص
في . ویتم إثبات التغیراتاآلخرالدخل الشامل خاللللموجودات سداد أصل المبلغ والعمولة فقط، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من 

في القیمة، وإیرادات العمولة وأرباح االنخفاضما عدا اثبات أرباح أو خسائر ، فیاآلخرالدخل الشامل خاللالقیمة الدفتریة من 
رف  ائر الص ل، والتي یتم إثباتھا في قائمة الدخل الموحدة. وعند التوقف عن اثبات األجنبيوخس أو رباحاألالمالي، فإن األص

ة ، یعاد تصنیفھا من حقوق الملكیة إلى قائمالموجزةالموحدةاألولیة اآلخرالخسائر التراكمیة المثبتة سابقا ضمن الدخل الشامل 
. كما یتم إدراج دخل العمولة من ھذه الموجودات األخرىالخسائر /األرباح، ویتم إثباتھا ضمن الموجزةالموحدةاألولیة الدخل 

رف  ائر الص تخدام طریقة معدل العمولة الفعلي. ویتم إظھار أرباح وخس من إیرادات التمویل باس مناألجنبيالمالیة ض ض
. األخرى/ المصاریف اإلیرادات

الدخلقائمة خاللالقیمة العادلة من ·
ًتفي بمعاییر إثباتھا الإن الموجودات المالیة التي  ، اآلخرلشامل الدخل اخاللبالتكلفة المطفأة أو قیاسھا بالقیمة العادلة من الحقا

ھا بالقیمة العادلة من  ائر الناتجة عن األرباحقائمة الدخل. كما أن خاللیتم قیاس تثماروالخس تم الدین والتي یفي أدواتاالس
ًقیاسھا  تشكل جزءا من أداة تغطیة المخاطر، یتم إثباتھا الوالموجزةالموحدةاألولیة ائمة الدخلقخاللبالقیمة العادلة من الحقا

في الفترة التي تنشأ فیھا. الموجزةالموحدةاألولیة وإظھارھا بالصافي في قائمة الدخل 
أدوات الملكیة

في تثماراتاالستقوم المجموعة بقیاس كافة استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة، وتعرض التغیرات في القیمة العادلة لھذه 
امل  تمر اثبات توزیعات الموجزةالموحدةاألولیة اآلخرقائمة الدخل الش تثماراتمن تلك األرباح. ویس في قائمة الدخلاالس

تالمھابأحقیة المجموعة في اإلقرارأخرى وذلك عند كإیراداتالموجزةالموحدةاألولیة  نیف اس . لن یكون ھناك إعادة تص
.الموجزةالموحدةاألولیة قائمة الدخل خاللمن للتغیرات في القیمة العادلةالحق

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

، أو األصلالتدفقات النقدیة من باستالمالحقوق المتعلقة انتھاء·
ف أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى طراألصلالتدفقات النقدیة من استالمقیام المجموعة بتحویل حقوق ·

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

، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة لألصلعلى معظم المنافع والمخاطر المصاحبة اإلبقاءلم تقم المجموعة بالتحویل أو (ب)
.األصلعلى 



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١١ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٨یونیو٣٠

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

تتمة–ھم السیاسات المحاسبیةألملخص٣ـ٢

تتمة–األدوات المالیة١-٣-٢
في القیمة االنخفاض

زء من الدین الخاصة بھا كجألدواتالمتوقعة المصاحبة االئتمانتقوم المجموعة، بناء على النظرة المستقبلیة، بتقویم خسائر 
لمتوقعة ااالئتمان، ویتم تحدید خسائر اآلخرالدخل الشامل خاللموجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من 

تمثل ذلك الجزء من شھرا١٢ًالمتوقعة على مدى االئتمانعلى مدى العمر. إن خسائر االئتمانوخسائر شھرا١٢ًعلى مدى 
التعثر بشأن أداة مالیة ما والتي من المحتمل حدوثھا في تحاال، والتي تنتج عن شھرا١٢ًالمتوقعة على مدى االئتمانخسائر 

منذ نشأتھا، فإنھ یتم تحدید االئتمانبعد تاریخ إعداد التقریر المالي. وعند وجود زیادة كبیرة في مخاطر شھرا١٢ًغضون 
المتوقعة على مدى العمر. فیما یخص الذمم المدینة، تقوم المجموعة بتطبیق الطریقة االئتمانعلى أساس خسائر إلنخفاضا

للذمم المدینة.األولىالمتوقعة على مدى العمر منذ القیاس االئتمانالمبسطة، التي تتطلب اثبات خسائر 

اإلیراداتتحقق٢-٣-٢
ريیسو٢٠١٤ومایرشھفيءلعمالامعودلعقاالناتجة راداتیاإلوصبخص) ١٥(مقرلمالياریرللتقليدولارلمعیاادرص
دللمعأو اجعيرربأثللكامابیقطلتالىإدباالستناواًءسیخرلتاھذا ادبعأو ٢٠١٨رینای١فيدأتبلتيایةولسناراتللفتلھومفع
نمراداتإلیاعلىللمحاسبةداًحواشامًالجًاوذنم) ١٥(مقرلمالياریرللتقليدولارلمعیااددیح. رلمبكابیقطبالتحلسماامع

لیةدولارلمعاییاقاطنفيراتلتفسیوارلمعاییانمدیدلعارعبراداتلإلیلحالیةادراجإلاتجیھاوتلمحلیحوءلعمالامعودلعقا
.لمالياریرللتق

میت) ١٥(لمالياریرللتقليدولارلمعیاابجوبم. ءلعمالامعودلعقانعلناتجةاراداتإلیانمداًیدججًاوذنمرلمعیاھذا اسسؤی
. للعمیالىإتمادلخامیدتقأو لبضائعامتسلیلمقابعلیھوللحصاةلمنشأاقعوتتذيلانلثماسیعكذيلابالمبلغراداتإلیإدراج ا

لسیاسةابیقطبتعةولمجماتقامقھبیطلتنتیجةو.)١٥(مقرلمالياریرللتقليدولارلمعیاارتأثیجعةرابمعةولمجماتقام
ھ ال نظرا لطبیعة عملیات المجموعة، فإنالموجزة.دةحولمااألولیة لمالیةائمھاواقدادعإدعنراداتإلیادراجإللتالیةالمحاسبیةا

.یوجد أثر جوھري على المجموعة عند تطبیق ھذا المعیار مقارنة بالمعیار السابق

رلتأجیاراداتیإ) ١
بإیرادات التأجیر التشغیلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. یتم إضافة التكالیف المباشرة المتكبدة یتم اإلعتراف

في التفاوض وترتیب عقد التأجیر التشغیلي إلى القیمة الدفتریة للموجود المؤجر ویتم اإلعتراف بھما على أساس القسط الثابت 
على مدى فترة اإلیجار.

األخرىتمادلخاراداتیإ)٢
راداتإلیادرجت. ادھتكبأو تحقیقھالحاراداتكإیعةولمجماطنشاوذجلنمضیةرعرتعتبلتيارىألخاراداتإلیإدراج امیت
.لفعليادلعائاسساأعلىوكلبنادىللألجبحةرامئعودانم

ةالمحاسبیة الھامواألحكامواالفتراضاتتقدیرات ال٤ـ٢
بشأن: األحكام، یتعین على المجموعة إبداء )٩(المعیار الدولي للتقریر المالي بتطبیق

ماناالئتتقدیر لخسائر إلجراءالمجموعة وذلك عمالءالتي یتعرض لھا باألعمالوالمخاطر المتعلقة اإلقلیمیةالمخاطر ·
المتوقعة عن الذمم المدینة التجاریة. 

حقوق الملكیة الخاصة بھا بناء على استثمارات مماثلة یتم بیعھا في الستثماراتلتحدید القیمة العادلة االحتسابأساس ·
ق استثمارات حقوإلثباتاإلدارةمن قبل األحكام، إبداء االحتسابلتحدید أساس االستثماراتالسوق. ویتطلب اختیار 

ؤھلة ماالستثماراتفیما یتعلق بتحدید القیمة العادلة، فإن ھذه . واآلخرالدخل الشامل خاللالملكیة بالقیمة العادلة من 
لتصنیفھا ضمن بنود المستوى الثالث.



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٢ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٨یونیو٣٠

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 
الصادرة وغیر ساریة المفعول بعدالمعاییرـ٣

: عقود اإلیجار١٦الدولي للتقریر المالي رقم المعیار
والذي ١٦أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیارا جدیدا لالعتراف بعقود اإلیجار. المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

سیحل محل:
"عقود اإلیجار"؛–١٧معیار المحاسبة الدولي رقم ·
"ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار"؛–٤تفسیر لجنة معاییر التقاریر رقم ·
"؛حوافز-"عقود إیجار تشغیلیة ١٥-لجنة تفسیرات المعاییر ·
" تقییم جوھر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني للتأجیر".٢٧-تفسیرات المعاییر لجنة·

، كان یجب على المستأجر التمییز بین عقد اإلیجار التمویلي (في قائمة المركز المالي) ١٧بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 
وعقود اإلیجار التشغیلي (خارج قائمة المركز المالي). 

من المستأجر االعتراف بالتزام اإلیجار الذي یعكس مدفوعات اإلیجار المستقبلیة و ١٦یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 
ق االستخدام" لجمیع عقود اإلیجار. وقد تضمن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة استثناء اختیاري لبعض عقود اإلیجار "أصل ح

قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات األصول المنخفضة القیمة.
، یكون العقد أو محتواه عقد إیجار إذا كان العقد ینقل الحق في السیطرة على استخدام ١٦للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم وفقاً

أصل محدد لفترة من الوقت مع وجود مقابل معین.
التطبیق المبكر ، ویسمح بالتطبیق المبكر. اختارت المجموعة عدم٢٠١٩ینایر ١التاریخ اإللزامي العتماد المعیار ھو إن

.١٦للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
لم تقم المجموعة حتى تاریخ القوائم المالیة الموحدة الموجزة بإعداد دراسة لتحدید أثر تطبیق المعیار على القوائم المالیة.

)١٥(للتقریر المالي المعیار الدوليو)٩المعیار الدولي للتقریر المالي (تطبیق-٤

المالیة األدوات–) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (تطبیق١-٤
ولم تقم بتعدیل بیانات المقارنة. وقد تم اثبات الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات ةالجدیداییرقامت المجموعة بتطبیق المع

علیھ، . ٢٠١٨ینایر ١حتیاطیات كما في االورباح المبقاةاألضمن ) ٩(المالیة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
، وبالتالي فإنھا )٩(تعكس المتطلبات المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي ال٢٠١٧فإن البیانات المعروضة لعام 

عن تطبیق المعیار لم ینتج ). ٩(طبقا للمعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨غیر قابلة للمقارنة مع البیانات المعروضة لعام 
. الجدید أي أثر على المطلوبات المالیة
:للمعیاراألوليعلى الظروف والحقائق السائدة بتاریخ التطبیق تم إجراء عملیات التقویم التالیة بناًء

.صل المالياألحتفاظ باالاللھعمال الذي یتم من خاألتحدید نموذج ·
ة ل قائمالالمصنفة سابقا كموجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من ختخصیص وإلغاء تخصیص الموجودات المالیة ·

. الدخل
العادلة قیمة بالصنفةغراض المتاجرة، كاستثمارات مألستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المقتناة االتخصیص بعض ·

اآلخر.الدخل الشاملاللمن خ
إدراج أدوات الدین كأصول مالیة بالتكلفة المطفأة·

الجدید والقیاس والتصنیف ) ٣٩(لمعیار المحاسبة الدوليالفئات المختلفة وفقاًیوضح الجدول التالي التغیرات في قیاس وتصنیف 
للمعیار الدولي للتقریر المالي ( ً : ٢٠١٨ینایر ١كما في ) ٩لفئات الموجودات الخاصة بالمجموعة وفقا

ًالقیاس وفقا
لمعیار

المحاسبة
)٣٩(الدولي

ًالقیاس للمعیاروفقا
)٩(للتقریرالدولي

الدفتریةالقیمة
ً لمعیاروفقا

المحاسبة
)٣٩(الدولي

الدفتریةالقیمة
ً للمعیاروفقا

للتقریرالدولي
)٩(

الناتجةالتغیرات
المعیارتطبیقعن

للتقریرالدولي
)٩(المالي

──────────────────────────────────────
المالیة:الموجودات 

استثمارات مقتناة حتى تاریخ 
-٢٠٦٫٣٣٨٢٠٦٫٣٣٨التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةاالستحقاق
الملكیةحقوقأدواتفياستثمارات
لالدخخاللمنالعادلةبقیمتھاالمصنفة
اآلخرالشامل

/ القیمة التكلفة
العادلة 

اللالقیمة العادلة من خ
)٩٦٦(٤٥٣٫٩٢٩٤٥٢٫٩٦٣الدخل الشامل 



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٣ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٨یونیو٣٠

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 
تتمة–)١٥(للتقریر المالي المعیار الدوليو)٩(تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي -٤
اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء –) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (٢-٤

ال یوجد لھذا المعیار أي أثر جوھري على القوائم المالیة األولیة ) و١٥قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
دة الموجزة.الموح

المالیة المقارنة البیانات٣-٤
:على النحو التاليخرى األحتیاطیات االورباح المبقاةاألفيغیرت) ٩نتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

خرىاالحتیاطیات االاألرباح المبقاة
───────────────────── ٢٠١٧٢٥١٫٣٨٩٨٦٫٣١٥دیسمبر ٣١الرصید كما في 
──────────────────── :)٩تسویات المعیار الدولي للتقریر المالي (

ل قائمة الدخل الستثمارات بالقیمة العادلة من خاالإعادة قیاس 
)٣٫٠٧٥(٣٫٠٧٥الشامل 

)٢٣٫٣٠٠(٢٣٫٣٠٠ل قائمة الدخل الستثمارات بالقیمة العادلة من خاالإعادة قیاس 
─────────────────────

٢٦٫٣٧٥(٢٦٫٣٧٥(
─────────────────────

٢٧٧٫٧٦٤٥٩٫٩٤٠، المعدل٢٠١٨ینایر ١الرصید االفتتاحي كما في 
═════════════════════

ات العقاریة االستثمار-٥
تتكون االستثمارات العقاریة من قطع أراضي وعقارات بالمملكة العربیة السعودیة.

:االستثمارات العقاریة مما یليتتكون
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو٣٠

──────────────────────
٣٫٤٢٤٫١٦٧٣٫٤٢٤٫١٦٧أراضي 

٠٥٥٫٩٣١٫١١٫١٥٩٫٣٥٢مباني، صافي 
٧٨٨٫١٧١٥٠٣٫٠٥٢مشاریع تحت اإلنشاء 

──────────────────────
٣٩٣٫١٥٫٣٥٥٫٠٨٦٫٥٧١یةالستة أشھر المنتھة لفتر

══════════════════════

٣١(ملیون لایر سعودي ٢٨٥بلغت اإلضافات لالستثمارات العقاریة ،٢٠١٨یونیو٣٠في یةالستة أشھر المنتھة فترلالخ
١٩: ٢٠١٧یونیو٣٠(ملیون لایر سعودي ٢٠كما بلغت قیمة االستھالك للفترة ملیون لایر سعودي) و١٨٩: ٢٠١٧دیسمبر 

ملیون لایر سعودي).
١٠بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة ، (ما عدا األراضي)تظھر االستثمارات العقاریة بالتكلفة بعد خصم االستھالك

ملیار لایر سعودي) وذلك وفقا لعملیة التقییم التي قام بھا ١٠: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیار سعودي كما في 
یم یمتخصص في تقوھو )من قبل الھیئة السعودیة للمقیمین المعتدینمقیّم مستقل معتمد()Coldwell Banker(كركولدویل بان

ھذه األنواع من االستثمارات العقاریة. 
ملیار لایر سعودي تم تمویلھا بموجب قرض إسالمي من بنك محلي وتم رھنھا ٢تتضمن األراضي االستثماریة أرض بتكلفة 

للقرض.للبنك صمانا 
٩٩تتضمن االستثمارات العقاریة مباني مقامة على أرض مستأجرة من الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض بموجب عقدین لمدة 

، على التوالي (على أساس حق االنتفاع) والتي یتم تحویلھا الى الھیئة ٢٠٠٩یولیو ٦و ١٩٩٣ینایر ٧سنة تبدأ من ٥٠سنة و
في نھایة مدة العقد.



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٤ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٨یونیو٣٠

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 
الزمیلةفي الشركة االستثمار-٦

كما یلي:/السنةفترةالالزمیلة خالل ةشركالكانت حركة االستثمار في 
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو ٣٠

──────────────────────
٢٢٤٫٤٥٢٢١٦٫٠٦٢في بدایة السنة 

٨٫٥٠٥١٨٫٥٧٤الحصة في األرباح 
)١٢٫١١٦()١١٫٦٦٧(توزیعات أرباح مستلمة 

١٫٩٣٢-السنة /صافي التغیر خالل الفترة
──────────────────────

٢٢١٫٢٩٠٢٢٤٫٤٥٢السنة/الفترةفي نھایة
══════════════════════

ذات العالقةالجھاتوالتعامالت مع األرصدة-٧
من قبل تلك الجھاتأو المنشآت الخاضعة للسیطرة المعامالت مع العالقة ذات الجھات تمثل ھاماً التي یمارس علیھا تأثیراً

اإلدارة الرئیسیون ھم األفراد الذین لدیھم السلطة والمسؤولیة في التخطیط . موظفوالمجموعةفي الرئیسیینالمساھمینو
أعضاء مجلس أنتعتبر المجموعة. اوموظفیھالمجموعةالسلطة للتحكم بشكل مباشر أو غیر مباشر في أنشطة وممارسة

تفصاحاإ٢٤قمرليولدالمحاسبةارمعیااضألغروناإلدارة الرئیسیھم موظفوالتنفیذیة واالدارةاإلدارة (ولجانھ الفرعیة) 
قة.لعالذات اافألطرا

:/ السنةیوضح الجدول التالي المعامالت الھامة مع الجھات ذات العالقة خالل الفترة
المنتھیة في / للسنةفترةلل

٧٢٠١دیسمبر٨٢٠١٣١یونیو ٣٠مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-٢٫١٢٥ھانمي جلوبال المحدودة
-٢٫٠٢٥شركة محمد العلي السویلم للتجارة والمقاوالت

٤٫١٥٠-

المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة العلیا

١٫٧١٥٣٫٢٤٠وبدالت اإلدارة التنفیذیة رواتب
٣٫٩٦٠٣٫٢٠٦اعضاء مجلس اإلدارةمكافأة

٥٫٦٧٥٦٫٤٤٦

العلیا.اإلدارةبموظفيالمتعلقةكمصروف المقیدةالمبالغأعالهالجدولعنھا في المفصحالمبالغتمثل
المعامالت مع الجھات ذات العالقة على قرض ممنوح من قبل صندوق االستثمارات العامة، بلغ رصید القرض كما في تشتمل

).١٣ملیون لایر سعودي) (إیضاح ٩٩٥: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٩٩٢مبلغ ٢٠١٨یونیو٣٠

المالرأس-٨
٣١(ملیون سھم١٢٠من ٢٠١٨یونیو٣٠ملیون لایر سعودي كما في ١٫٢٠٠المجموعة البالغ قدره مالرأسیتكون

.سعوديلایر١٠سھمكلقیمة)سھمملیون٢٠١٧:١٢٠دیسمبر

الزیاد المقترحة في رأس المال -٩
على بتم  یونیو ٢٨ھـ (الموافق ١٤٣٩شوال ١٤في اجتماعھم المنعقد بتاریخ مجموعةللقرار الجمعیة العامة غیر العادیة ناًء

ملیون لایر سعودي وذلك من خالل تحویل مبلغ ٢٫٤٠٠ملیون لایر سعودي الى ١٫٢٠٠) زیادة رأس مال الشركة من ٢٠١٨
تیاطي النظامي" ملیون لایر سعودي من حساب "االح٧٣٠ملیون لایر سعودي من حساب "االحتیاطي االتفاقي" ومبلغ ٤٧٠

إلى حساب رأس المال عند انتھاء االجراءات سیتم تحویل ھذه الزیادة المقترحة .إلى حساب الزیادة المقترحة في رأس المال
النظامیة. 



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٥ــ 

(غیر مراجعة)تتمة–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٨یونیو٣٠

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

النظامياالحتیاطي-١٠
ً ة (بعد من صافي الدخل في كل سن٪١٠تحویلالمجموعةعلىیجبللشركة،األساسيوالنظامالسعوديالشركاتلنظامطبقا

رأس من٪٣٠االحتیاطي. ویجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل ھذا التحویل عندما یبلغ مجموع تغطیة الخسائر المتراكمة)
غیر قابل للتوزیع.االحتیاطيالمال. إن ھذا 

االتفاقياالحتیاطي-١١
ً من صافي دخل السنة إلى االحتیاطي االتفاقي حتى یبلغ مجموع ٪١٠بتحویلالمجموعةتقومللشركة،األساسيللنظامطبقا

غیر قابل للتوزیع. االحتیاطيمن رأس المال. إن ھذا ٪٥٠ھذا االحتیاطي 

األجلةطویلضروق-١٢
،ملیار لایر سعودي٢٫١بمبلغ المحلیةالبنوكأحدمناألجلطویلإسالميقرضعلى٢٠١٥مایوخالل المجموعةحصلت
ًلعمولةالقرضھذایخضع ً) سایبور(السعودیةالبنوكبینالسائدةللمعدالتوفقا واحدة ، ویستحق السداد دفعربحھامشزائدا ةً

.٢٠١٩في نھایة مدة االتفاقیة في مایو 
ملیون لایر سعودي،٦٥٠بمبلغ على قرض إسالمي طویل األجل من أحد البنوك المحلیة٢٠١٨مایو خالل حصلت المجموعة 

ًلعمولةالقرضھذایخضع قساط یسدد القرض على أ، وربحھامشزائداً) سایبور(السعودیةالبنوكبینالسائدةللمعدالتوفقا
القرض طویل األجل الممنوح للمجموعة إن.٢٠٢٠یبدأ أول قسط بتاریخ مایو سنویة لمدة خمس سنین بعد فترة سماح سنتین

مضمون برھون قدمتھا المجموعة.
٢٠١٧دیسمبر ٣١(سعوديلایرملیون٣٠مبلغ٢٠١٨یونیو٣٠في المنتھیةالفترة خالللمرسملةااالقتراضبلغت تكالیف 

جمیع ن إمشاریع الجاریة للمجموعة. اللتمویلالمستلمةالقروضإدارة المجموعة استخدمتملیون لایر سعودي). ٦٠مبلغ 
).٪١٠٠: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(٢٠١٨یونیو٠٣المنتھیة في الفترةخاللللرسملة ةمؤھلاالقتراضتكالیف 

عالقةذاتجھةمنقرض-١٣
ملیار لایر سعودي خالل عام ١٫٥المجموعة بتوقیع اتفاقیة قرض طویل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ قامت

ملیون ٩٩٢مبلغ ٢٠١٨یونیو٣٠ألغراض تمویل إنشاء مشاریع عقاریة. بلغ إجمالي الرصید القائم للقرض كما في ٢٠١٥
یخضع. متساویةسنویةنصفأقساطعلىالقرضویسدد،)سعوديلایرملیون٢٠١٧:٩٩٥دیسمبر٣١(لایر سعودي 

للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) إضافة إلى ھامش ربح. لالقرض القسطستحقیعمولة وفقاً
.٢٠٢٥یولیوفيالسداداألخیرالقسطیستحقبینما، ٢٠١٨ینایر١فيالسداداألول

٣١(سعوديلایرملیون١٨مبلغ٢٠١٨یونیو٣٠في المنتھیةالفترةخالللھذا القرضمرسملة لااالقتراضبلغت تكالیف 
مشاریع اللتمویلالمستلمةالقروضدفعات كاملإدارة المجموعة استخدمت). ملیون لایر سعودي٣٦مبلغ٢٠١٧دیسمبر 

: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(٢٠١٨یونیو٣٠السنة المنتھیة في خاللمؤھلة للرسملة االقتراضتكالیف جمیعن إالجاریة للمجموعة. 
١٠٠٪.(

الزكاة-١٤
حركة المخصص خالل الفترة/السنة

كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي: 
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو٣٠

٢٤٫٥٣٧١٧٫١٥٣السنةبدایة الفترة/في 
١٣٫٤٦٨٢٤٫٥٣٧خالل الفترة/السنةمجنب
)١٧٫١٥٣(-السنةخالل الفترة/مدفوع

٣٨٫٠٠٥٢٤٫٥٣٧السنة/في نھایة الفترة

لذلك. ك٢٠١٧حتىالمجموعة إقراراتھا عن جمیع السنوات قدمت ا تمت الموافقة على الربط م، وسددت االلتزامات وفقاً
.٢٠٠٤الھیئة العامة للزكاة والدخل عن جمیع السنوات حتى منالزكوي 



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٦ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٨یونیو٣٠

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

ربح السھم-١٥
المتعلق بالمساھمین العادیین في الشركة األم على المتوسطدخل الفترةلسھم وذلك بقسمة صافي األساسي والمخفض لربح الیتم احتساب 

.سھم العادیة القائمة خالل الفترةالمرجح لعدد األ

: على النحو التاليتم احتساب ربح السھم 
یونیو٣٠فيمنتھیةاللفترة الثالثة أشھر 

٢٠١٨٢٠١٧
٣٠٫٢٦٦٢٠٫٧١٣الفترةدخلصافي

١٢٠٫٠٠٠١٢٠٫٠٠٠)مالعادیة (سھاألسھمالمتوسط المرجح لعدد 
٠٫٢٥٠٫١٧(باللایر السعودي)والمخفضاألساسي –السھم ربح

یونیو٣٠فيمنتھیةالأشھر ستةلفترة ال
٢٠١٨٢٠١٧

٧٤٫٩٠١٧١٫٢٢٣الفترةدخلصافي
١٢٠٫٠٠٠١٢٠٫٠٠٠)مالعادیة (سھاألسھمالمتوسط المرجح لعدد 

٠٫٦٢٠٫٥٩(باللایر السعودي)والمخفضاألساسي –السھم ربح

وااللتزامات المحتملةالتعھدات-١٦
التعھدات الرأسمالیة

مالیة مع بعض االستشاریین والمقاولین. بلغت قیمة وتنفیذ أعمال رأسستشارات ھندسیة یوجد لدى المجموعة عقود تصمیم وا
ملیون لایر سعودي).٦١٤: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(لایر سعوديملیون٥١٩: ٢٠١٨یونیو٣٠التعھدات غیر المنفذة كما بتاریخ 

المحتملةااللتزامات

األراضي البیضاءمطالبات رسوم·
ملیون لایر سعودي تمثل فواتیر رسوم ٣٣تسلمت المجموعة مطالبة من وزارة اإلسكان بمبلغ ٢٠١٨من األولخالل الربع 

. وتقوم إدارة المجموعة بإعداد اعتراض ٢٠١٩وحتى فبرایر ٢٠١٨مارساألراضي البیضاء للدورة الثانیة وتتعلق بالفترة من 
على مبالغ المطالبة المذكورة من خالل الموقع االلكتروني لوزارة اإلسكان.  

ملیون لایر سعودي والتي تمثل فواتیر ٣٦تسلمت المجوعة مطالبة من وزارة اإلسكان بمبلغ ٢٠١٧من األولخالل الربع 
المجموعة اعتراضھا . قدمت ٢٠١٨وحتى فبرایر ٢٠١٧مارسرسوم األراضي البیضاء للدورة األولى وتتعلق بالفترة من 

ارة اإلسكان والذي تم رفضھ من قبل الوزارة. وعلیھ، أقامت على مبلغ المطالبة المذكور أعاله من خالل الموقع االلكتروني لوز
القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةوالتي التزال منظورة حتى تاریخ إعداد المجموعة دعوى قضائیة لدى دیوان المظالم

للمجموعة. 

ة المجموعة تعتقد بأن الدعوى القضائیة حاالت مماثلة أخرى فإن إدارستشاري القانوني لدى المجموعة واستنادا الى رأي اال
المنظورة حالیا لدى دیوان المظالم تسیر في صالح المجموعة وبناء علیھ، ال ترى تكوین أي مخصص فیما یتعلق بھذه المبالغ.



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٧ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٨یونیو٣٠

بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)(كافة المبالغ 

تتمة–وااللتزامات المحتملةالتعھدات-١٦
تتمة–المحتملةااللتزامات

القضایا القانونیة·
ملیون لایر سعودي وذلك ١٥٨من قبل أحد المقاولین بمبلغ –شركة زمیلة –توجد دعوى مرفوعة ضد شركة الریاض القابضة 

ملیون لایر سعودي بسبب التأخر في تنفیذ ١٥٧مقابل الدعوى المرفوعة من قبل شركة الریاض القابضة ضد نفس المقاول بمبلغ 
إلى رأي االستمشروع بناء. ماتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم یصدر فیھا أي حكم.  شاري القانوني لدى المجموعة استناداً

القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإدارة الشركة أن یكون لھذه القضیة أي تأثیر جوھري على دال تعتقوحاالت مماثلة أخرى، 
للمجموعة.

ثر د لھذه القضایا أھناك بعض القضایا المرفوعة ضد المجموعة خالل دورة األعمال العادیة ویتم الترافع بشأنھا حالیاً، ال یوج
جوھري على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة.

القطاعیةالمعلومات-١٧
قطاعین یتم إعداد التقریر ولدیھا التي تقدمھا على المنتجات والخدمات بناءل معوحدات منالمجموعة تكونألغراض إداریة، ت

:وكما یلي، بشأنھا
سكنيالقطاع ال)أ

التجاريقطاع ال)ب
وائم أو الخسارة في القوفقا ألسس ثابتة بما یتوافق مع الدخلأو الخسارة ویقاس الدخلیتم تقییم أداء القطاعات على أساس 

مستوى ) على أساس األعباء المالیة(بما في ذلك بالمجموعة. ومع ذلك، یتم إدارة التمویلالموجزةالموحدةاألولیة المالیة 
.لى القطاعات التشغیلیة واإلیراداتالمجموعة، وال توزع ع

:یةمعلومات القطاعللتحلیالًوفیما یلي تتم أنشطة المجموعة وشركاتھا التابعة في المملكة العربیة السعودیة.
المجموعالرئیسيالقطاعالتجاري القطاعالسكني القطاع

:٢٠١٨یونیو٣٠في كما
١٦٣٫٤١٠-٧٢٫٨٢٩٩٠٫٥٨١اإلیرادات

٥٠٫٧٩٦-٢٢٫٣٥٠٢٨٫٤٤٦تكلفة العملیات التشغیلیة
٦٧٧٫٤٣٢٤٧٢٫٠٠٣٦٫٥٠٧٫٥٩٥٧٫٦٥٧٫٠٣٠الموجودات

:٢٠١٧یونیو٣٠في كما
١٥٧٫٢٤٣-٦٧٫٤٣٤٨٩٫٨٠٩االیرادات

٥١٫٨٠٢-٢١٫٢١٤٣٠٫٥٨٨تكلفة العملیات التشغیلیة
٦٨٧٫٢٧١٤٨٣٫٥٤٦٥٫٧٢٨٫٤٢٤٦٫٨٩٩٫٢٤١الموجودات



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٨ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٨یونیو٣٠

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

القیمة العادلة قیاس -١٨
یونیو٣٠العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة كما في القیمةلقیاسالھرميالتسلسلیوضح الجدول التالي 

:٢٠١٧دیسمبر ٣١و٢٠١٨
القیمة العادلة لثالثاالمستوى المستوى الثانيالمستوى األولالقیمة الدفتریة :٢٠١٨یونیو٣٠كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة: 

دلةالعابقیمتھاالمصنفةالملكیةحقوقأدواتفياستثمارات
٢٥٧٫٢٥٧٤٤١٫٤٩٩-٤٤١٫٤٩٩١٨٤٫٢٤٢اآلخرالشاملالدخلخاللمن

١٨٣٫٢٩٧--١٨٣٫٢٩٧١٨٣٫٢٩٧الدخلقائمة استثمارات مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل  _____________________________________________
٢٥٧٫٢٥٧٦٢٤٫٧٩٦-٦٢٤٫٧٩٦٣٦٧٫٥٣٩

المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:الموجودات 
١٫١٧٥-١٫١٧٥-١٫١٧٥أدوات مالیة مشتقة

:٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:

موجودات مالیة متاحة للبیع
----٢٦٣٫٧٦٥بالتكلفة-
٥٨٠٫٩٠٨--٥٨٠٫٩٠٨٥٨٠٫٩٠٨العادلةبالقیمة- _____________________________________________

٥٨٠٫٩٠٨--٨٤٤٫٦٧٣٥٨٠٫٩٠٨

المطلوبات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:
١٠٫٧٨٧-١٠٫٧٨٧-١٠٫٧٨٧أدوات مالیة مشتقة

لسوق. القابلة للمالحظة في اتستخدم المدخالت تيتدرج األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم ال
بتبین لإلدارة بأن القیمة العادلة للنقدیة وشبھ النقدیة والمدینین التجاریین والدائنین التجاریین والمطلوبات المتداولة األخرى تقار

لفترة اإلستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات.  قیمتھا الدفتریة بشكل كبیر وذلك نظراً

تعكس والت عمیمتھا العادلة وذلك ألنھا تحمل قتقاربمتغیرة ت ثابتة والمرتبطة بعمواللقروض ألجل لالقیمة الدفتریة كما أن 
ة المخصومة النقدیة المستقبلیالتدفقاتن قیمةإفبشأن التمویل والقروض المشابھة. ونتیجة لذلك،السائدة في السوق المعدالت 

.ري عن قیمتھا الدفتریة الحالیةوالقروض ال تختلف بشكل جوھالناتجة عن التمویل

االرباحتوزیعات-١٩
٦٠على توزیع أرباح نقدیة بقیمة ٢٠١٨یونیو٢٨لشركة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ اوافقت الجمعیة العامة العادیة لمساھمي 

لایر سعودي للسھم الواحد ٠٫٥والتي بلغت ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي للمساھمین عن السنة المالیة المنتھیة في 
لایر عن كل سھم، بما ٠٫٥بواقع ٢٠١٧وتم توزیع ارباح نقدیة عن النصف االول من العام القیمة االسمیة للسھم.٪٥وتمثل 
ملیون لایر.٦٠یعادل 

على توزیع أرباح نقدیة بقیمة ٢٠١٧مارس١٥لشركة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ االجمعیة العامة العادیة لمساھمي وافقت 
لایر سعودي للسھم الواحد ١والتي بلغت ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي للمساھمین عن السنة المالیة المنتھیة في ١٢٠

لایر عن كل سھم، بما ٠٫٥بواقع ٢٠١٦وتم توزیع ارباح نقدیة عن النصف االول من العام القیمة االسمیة للسھم.٪١٠وتمثل 
ملیون لایر.٦٠یعادل 



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٩ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات حول 
٢٠١٨یونیو٣٠

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

الموجزةالموحدةاألولیةاعتماد القوائم المالیة -٢٠
ذو القعدة٢٧خاریبتاإلدارةقبل مجلس منالموجزة الموحدةاألولیة لمالیة إصدار ھذه القوائم اوالموافقة علىتم اعتماد

).٢٠١٨اغسطس٩الموافق(ھـ ١٤٣٩

األولیةالنتائج-٢١
قد ال تكون مؤشرا دقیقا للنتائج الفعلیة لعملیات السنة الكاملة.األولیة إن نتائج عملیات الفترات 

مخاطر السیولة-٢٢
وذلك .سعوديلایرملیار١٫٥بمبلغ المتداولةالموجوداتللمجموعةالمتداولةتجاوزت المطلوبات، ٢٠١٨یونیو ٣٠فيكما 

ألحد بالكامل والمطلوب سداده متداولةالمطلوبات الإلى ملیار لایر سعودي ٢٫١بمبلغ قرض طویل األجل بسبب إعادة تصنیف 
راسة الخیارات المتاحة لترتیب عملیة سداد حالیا على دالمجموعة إدارة تعمل).١٢(إیضاح ٢٠١٩مایو البنوك المحلیة خالل 

القرض في الموعد المحدد.


