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لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١١ــ 

الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
معلومات عن الشركة 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

جل التجاري رقم  عودیة بموجب الس ھـ ١٣٩٧جمادى االخر ١٧وتاریخ ١٠١٠٠١٢٥٣٩الریاض بالمملكة العربیة الس
، المملكة ١١٤٨١ریاض ال، ٣٥٧٢، صندوق برید العامشارع العلیافيمقر الرئیسي للشركة قع الی). ١٩٧٧یونیو ٤(الموافق 

عودیة. ركة العربیة الس نة میالدیة ١٣٠تبلغ مدة الش جل التجاري، قیدھا بمن تاریخ تبدأس بقرارإطالة ھذه المدة ویجوزالس
.على األقلحدةسنة وابانتھاء أجلھاالجمعیة العامة غیر العادیة قبل تصدره

ركة الحة للبناء بتقوم الش ي الص كنیة والتجاریة علیھا وبیعھا وتأجیرھا إووالتطویرتملك األراض بموجب عقد قامة المباني الس
و لحساب الغیر وشراء وإنتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبیعھا وتأجیرھا والقیام أوإدارة العقارات لحسابھا إیجار تشغیلي 

بجمیع االعمال المتصلة بتحقیق أغراضھا.بأعمال المقاوالت للمباني والقیام 
إن المساھمین الرئیسین في الشركة والشركات التابعة لھا المذكورة ادناه ("المجموعة") ھم صندوق االستثمارات العامة والذي 

ھم ال٪٦٤٫٥٧لك تیم ركةمن أس ة العامة للتقاعد والش س ھم ال٪٥٫٩١لك تمتي ت، والمؤس ركمن أس ھم المتبقیة، ة،ش بینما األس
.٪٥، مملوكة من قبل مساھمین آخرین یمتلك كل منھم نسبة تقل عن ٪٢٩٫٥٢والتي تمثل 

:الموحدةالمالیة القوائمفي ھذه والمدرجةالتابعة التالیة اتالشركالشركة فياستثمرت
نسبة الملكیة 

(بصورة مباشرة أو غیر مباشرة)

النشاط الرئیسيبلد التأسیساالسم
سنة 

٢٠١٨٢٠١٧التأسیس

شركة العقاریة السعودیةال
للتعمیر (أ)

المملكة العربیة 
٪٦٠٪٢٠١٦٦٠البناء والصیانةالسعودیة

الشركة العقاریة السعودیة 
للبنیة التحتیة (ب)

المملكة العربیة 
٪٦٠٪٢٠١٧٦٠البناء والصیانةالسعودیة

الشركة السعودیة الكوریة
للصیانة وإدارة الممتلكات (ج) 

المملكة العربیة 
٪٦٠٪٢٠١٧٦٠الصیانة والتشغیل السعودیة 

شركة العقاریة ھانمي
إلدارة المشاریع (د)

المملكة العربیة 
السعودیة 

توفیر البرامج وتقدیم خدمات 
إدارة المشاریع وإدارة وتقدیم 

٪٦٠٪٢٠١٧٦٠الخدمات االستشاریة للمقرضین 
شركة الودیان العقاریة

ھـ)السعودیة (
المملكة العربیة 

-٪٢٠١٨١٠٠تطویر مشروع الودیانالسعودیة 
الشركة العقاریة السعودیة
للوساطة والتسویق (و)

المملكة العربیة 
-٪٢٠١٨١٠٠البیع والتسویقالسعودیة 

المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري في مسجلةمقفلةشركة مساھمة ،الشركة العقاریة السعودیة للتعمیر)أ
عمال أالمباني ونشاء إبأعماللشركة اتقوم).٢٠١٦دیسمبر ١٤الموافق (ھ ١٤٣٨ول االربیع ١٥بتاریخ ١٠١٠٤٦٦٣٦٧رقم

من ھذه ء المواد وتنفیذ ما تقوم بإدارتھوضع التصامیم الھندسیة التفصیلیة وشراودارة المشاریع اإلنشائیة إصیانة المباني و
یولیو ١١الموافق (ھ ١٤٣٧شوال ٦بتاریخ ١٠٢٠٦٣٧١٠٧٠٣٠٢المشاریع بموجب ترخیص الھیئة العامة لإلستثمار رقم 

٢٠١٦.(
المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري فيلھایالعقاریة السعودیة للبنیة التحتیة، شركة مساھمة مقفلة تم تسجالشركة)ب

الطرق والشوارع والجسور بأعماللشركة اتقوم). ٢٠١٧ابریل٣ھ (الموافق ١٤٣٨رجب٦بتاریخ١٠١٠٤٦٩٥٦١رقم 
والصرف الصحي والسیول ونظافتھا وصیانتھا وانشاء وتمدید شبكات المیاهنشاء وتمدید شبكات إعمال الترابیة وواالنفاق واأل

نشاء إنشاء وتمدید شبكات االتصاالت ومحطات ابراج االتصاالت وإوالغاز ومحطاتھا وصیانتھا والكھربائیةالتوزیع للطاقة 
.نشاء السدود وصیانتھا وبیع الخرسانة الجاھزةإالعامة والمنتزھات وشبكات الري وصیانتھا والحدائق 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٢ــ 

تتمة–إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة–معلومات عن الشركة ـ١

، شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب الكوریة للصیانة وإدارة الممتلكاتالشركة السعودیة ج )
). تقوم الشركة بتشغیل وصیانة ٢٠١٧أكتوبر ٣١ھـ (الموافق ١٤٣٩صفر ١١بتاریخ ١٠١٠٦١٢٦٨٧السجل التجاري رقم 

تثمار رقم  وال ٢٩وتاریخ ١٠٢١٤٣٨١٠٧٦٩٩٧المباني بموجب ترخیص الھیئة العامة لالس ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٨ش
).٢٠١٧یولیو

ركةد ) جل ھانميالعقاریةش عودیة بموجب الس جلة في المملكة العربیة الس ئولیة محدودة مس ركة ذات مس اریع، ش إلدارة المش
توفیر خدمات إدارة ). تقوم الشركة ب٢٠١٧أكتوبر ١١ھـ (الموافق ١٤٣٩محرم ٢١بتاریخ ١٠١٠٦١٢١١٦التجاري رقم 

١٠٢١٣٣٨١٠٧٦٨٢٥المشاریع وإدارة وتقدیم الخدمات االستشاریة للمقرضین بموجب ترخیص الھیئة العامة لالستثمار رقم 
).٢٠١٧یولیو٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٨شوال ٢٩وتاریخ 

ركةھـ) ركة الودیانش عودیة، ش خصالعقاریة الس اھمةواحدش عودیةمقفلةمس جلة في المملكة العربیة الس جل مس بموجب الس
ركة بأعمال الكھرباء )٢٠١٨یولیو ٢٩(الموافقھـ ١٤٣٩ذو القعدة ١٦بتاریخ ١٠١٠٤٥٥٠٧١التجاري رقم  تقوم الش

شبكات المیاه والصووصیانة الحدائق  شغیل  شغیل المباني وأعمال صیانة وت شاء المباني وأعمال صیانة وت رف المنتزھات وإن
الصحي وإنشاء الطرق وإنشاء الجسور وإنشاء األنفاق وشراء وبیع وتأجیر األراضي والعقارات وأنشطة التطویر واالستثمار 

العقاري وصیانة وتشغیل المستشفیات والمراكز الطبیة والمستوصفات الحكومیة واألھلیة.
ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیةواحدشخص، شركة للوساطة والتسویقالسعودیةالعقاریة الشركة)و

تقوم الشركة )٢٠١٨نوفمبر٢٢الموافق (ھـ ١٤٤٠ربیع األول ١٤بتاریخ ١٠١٠٤٧٩٠١٩بموجب السجل التجاري رقم 
طة البیع على الخارطة، وإدارة وتأجیر العقارات المملوكة أو المؤجرة یمھا وأنش كنیة)، بشراء األراضي والعقارات وتقس (الس

العقارات، وأنشطة أخرى خاصة تقویموأنشطة أخرى خاصة باألنشطة العقاریة في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، وخدمات 
ركة بعد على ترخیص وزارة  ل الش م، وإدارة المال وحفظھ للعقار. لم تحص اس عقد أو نظیر رس طة العقاریة على أس باألنش

التجارة واالستثمار كما لم تبدأ الشركة في مزاولة أي نشاط تجاري بعد.
المحاسبیة الھامة السیاساتـ  ٢
أسس األعداد١ـ ٢

ًللمجموعةالموحدةةیتم إعداد القوائم المال رییوالمعاالسعودیة،العربیةفي المملكة ةالمعتمدالماليللتقریرالدولیةللمعاییروفقا
.نییالقانونللمحاسبینالسعودیةئةیمن الھالمعتمدةواالصدارات األخرى 

استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مصنفة بقیمتھا العادلة إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء "مت
تم یوالتي" المشتقةالمالیةواالدواتاستثمارات مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخلومن خالل الدخل الشامل اآلخر

قیاسھا بالقیمة العادلة. 
والذي یعتبر العملة الوظیفیة والعملة التي یتم بھا عرض القوائم المالیة،باللایر السعوديالموحدةالقوائم المالیة عرضتم

ذلك.خالفیردما لم ،، تم تقریب كافة المبالغ ألقرب ألف لایر سعوديالموحدة
توحید القوائم المالیةأسس ٢ـ ٢

ـ إلیھمویشار التابعة لھا اتالقوائم المالیة للشركة والشركعلىالموحدةتشتمل القوائم المالیة  والمذكورة )"المجموعة"(مجتمعین ب
.)١في اإلیضاح (

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

ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا. وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط 
: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 ،لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا.وأالتعرض لمخاطر
المستثمر فیھا.المقدرة على التأثیر على عائدات الشركة



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٣ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ  ٢
تتمة–توحید القوائم المالیةأسس ٢ـ ٢

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

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

إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر تقوم المجموعة بإجراء 
التابعة عند سیطرة المجموعة على ات. یبدأ توحید الشركالثالثةعناصر السیطرةاحدالحقائق والظروف إلى وجود تغیر في

مثل ھذه السیطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف سة عن ممارالمجموعة تخليالشركة التابعة ویتم التوقف عند 
من تاریخ انتقال السیطرة إلى السنةالتابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل اتالشرك في القوائم المالیة الموحدة اعتباراً

.التابعةالسیطرة على الشركة المجموعة ولحین تخلي المجموعة عن 
بالمجموعة وبحقوق الملكیة غیر بالمساھمین في الشركة األماآلخرالدخل الشاملبنود وكل بند من أو الخسارةالدخلیتعلق

وعند الضرورة، یتم اجراء تسویات على .المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن یكون رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجز
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 
بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

في حالة فقدان المجموعة أي تغیر في حصص الملكیة في الشركة التابعة، بدون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.یتم اعتبار
وحقوق (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات ذات العالقة ثبات الموجودات إفإنھا تتوقف عن التابعة، ات السیطرة على الشرك
قائمة الدخل یتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في بینما رة وعناصر حقوق الملكیة األخرى، الملكیة غیر المسیط

محتفظ بھ بالقیمة العادلة.ستثمار اأي . یتم إثبات الموحدة
ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة٣ـ ٢

ً :المالیة الموحدةالمتبعة من قبل المجموعة في إعداد قوائمھا ألھم السیاسات المحاسبیةفیما یلي بیانا
والمشروع المشتركزمیلةالةشركالاالستثمار في 

ھاماً. یمثل التأثیر الھام المقدرة على عبارةوالمشروع المشتركالزمیلةالشركة  عن منشأة تمارس علیھا المجموعة تأثیراً
، ولیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على التشغیلیة للمنشآت المستثمر فیھاالمشاركة في اتخاذ السیاسات والقرارات المالیة و

أثیر ھام أو سیطرة مشتركة تماثل االعتبارات الضروریة تلك السیاسات. إن االعتبارات الموضوعة للتأكد فیما إذا كان ھناك ت
وفقاًوالمشروع المشتركلتحدید السیطرة على الشركات التابعة. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزمیلة

لطریقة حقوق الملكیة.
بالتكلفة. تعدل القیمة والمشروع المشتركة، یتم في األصل اثبات االستثمار في الشركة الزمیلطریقة حقوق الملكیةوبموجب

والمشروع الدفتریة لالستثمار وذلك إلثبات التغیرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزمیلة
منذ تاریخ االستحواذ.المشترك

. یتم إظھار أي تغیر في لمشتركوالمشروع احصة المجموعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلةالموحدة دخلتعكس قائمة ال
للمجموعة. إضافة إلى قائمة الدخل الشامل الموحدةلتلك المنشآت المستثمر فیھا كجزء من األخرىقائمة الدخل الشامل الموحدة

تقوم المجموعة بإثبات حصتھا ،والمشروع المشتركضمن حقوق ملكیة الشركة الزمیلةلك، في حالة اثبات أي تغیر مباشرذ
في أي تغیرات، عندما ینطبق ذلك، في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة. یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن 

.الزمیلةقدر حصة المجموعة في الشركةبالمعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة 
لنفس الفترة المالیة للمجموعة. وعند الضرورة، یتم اجراء التسویات والمشروع المشترك تعد القوائم المالیة للشركة الزمیلة

الالزمة كي تتفق السیاسات المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
مارھا وبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا كان من الضروري اثبات خسارة انخفاض في قیمة استث

، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دلیل موضوعي موحدة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیةوالمشروع المشتركفي شركتھا الزمیلة
. وعند وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة ة أو مشروع مشتروكفي أي شركة زمیلعلى وقوع انخفاض في قیمة االستثمار

الدفتریة، وإثبات اوقیمتھة والمشروع المشتركالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلباحتساب مبلغ االنخفاض وذلك ب
ح شركة زمیلة" في قائمة الدخل الموحدة.اربأفي الشركة"حصةضمن بندالخسارة 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٤ــ 

تتمة –الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ  ٢
تتمة–ألھم السیاسات المحاسبیةملخص٣ـ ٢

تتمة–والمشروع المشتركزمیلةالةشركالفي اتاالستثمار
فظ بھ بالقیمة العادلة. سیتم إثبات حتتقوم المجموعة بقیاس وإثبات االستثمار الموعند فقدان التأثیر الھام على الشركة الزمیلة، 

فظ بھ ومتحصالت االستبعاد في حتوالقیمة العادلة لالستثمار المالفرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام
.الموحدةالدخلقائمة 

ولة" إلى "غیر متداولة"تصنیف الموجودات والمطلوبات من "متدا
غیر متداول. تعتبر على أساس متداول/الموحدة تقوم المجموعة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 

الموجودات متداولة وذلك:
É.عندما یتوقع تحقیقھا أو ینوي بیعھا أو استنفاذھا خالل دورة العملیات العادیة
É بعد الفترة المالیة، أو عندما یتوقع تحقیقھا خالل اثني عشر شھراً
É ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني ما في حكمھكون نقد ویعندما

بعد الفترة المالیة. عشر شھراً
تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غیر متداولة".

المطلوبات متداولة وذلك:تعتبر 
Éعندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة
Éبعد الفترة المالیة ، أوعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھراً
É.بعد الفترة المالیة عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً

ات االخرى كـ "غیر متداولة".كافة المطلوبالمجموعةتصنف
قیاس القیمة العادلة 

استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل الدخل تقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل المشتقات، و
.إعداد كل قوائم مالیة موحدةلعادلة بتاریخ ابالقیمةستثمارات مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخلاوالشامل اآلخر

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة إن 
ات تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوب

ستتم إما:
Éفي السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو
É.في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات

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

وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.
عاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن تیأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة الم

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

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

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

Éنشط لموجودات أو مطلوبات مماثلةفي سوق(غیر المعدلة) توى األول: األسعار المتداولة المس.
Éقابلة للمالحظة بصورة مباشرة –الھامة لقیاس القیمة العادلة–المستوى الثاني: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى

أو غیر مباشرة.
Éغیر قابلة للمالحظة.-الھامة لقیاس القیمة العادلة –توى األدنىالمستوى الثالث: طرق تقویم ال تعتبر مدخالت المس



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٥ــ 

تتمة –الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ  ٢
تتمة–ألھم السیاسات المحاسبیةملخص٣ـ ٢

تتمة–قیاس القیمة العادلة 
بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا تم بالقیمة العادلة بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة 

التحویل بین المستویات الھرمیة لقیاس القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة 
.مالیةلقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة 

عة بتحدید فئات الموجودات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر ولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت المجمو
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.

اثبات االیرادات
كل موثوق بھ یتم اثبات االیرادات بالقدر الذي یحتمل أن یتدفق عنھ منافع اقتصادیة للمجموعة، وأنھ یمكن قیاس االیرادات بش

وذلك بصرف النظر عن التاریخ الذي یتم فیھ استالم المبلغ. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض 
بعد األخذ بعین االعتبار شروط السداد المحددة المتعاقد علیھا وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم.

اإلیرادات.المحددة المذكورة أدناه قبل اثبات كما یجب الوفاء بمعاییر االثبات 
دخل اإلیجار

لالستثمارات العقاریة التشغیليعقود اإلیجاریتم اثبات دخل االیجار من المجموعة ھي المؤجر في عقود اإلیجار التشغیلي. إن 
ة، بسبب طبیعتھ التشغیلیالموحدةالدخل قائمة في بطریقة القسط الثابت على مدى فترات االیجار، ویُدرج ضمن االیرادات 

وابرام دة في التفاوض كبالمتاألولیةالمباشرة فیالكالتاثباتتمیتھا. أعند نشاثباتھاالتي یتم اإلیجار المشروطةإیرادات باستثناء 
.جاریاإلدخلنفس أساس یعلجاریمدى فترة اإلىکمصروف علعقد ایجار تشغیلي

مدة اإلیجارإن .یجارإلافترةمدىعلىالثابتالقسطاسعلى أساإلیجاراتفي إیرادات كنقصإیجار المستأجر اثبات حوافزیتم
والتي، اإلیجار،عقدفي الستمرارافیھا خیاررأخرى یكون للمستأجمدةأي باإلضافة إلىھي فترة اإلیجار غیر القابلة لإللغاء 

.الخیارھذایمارسسوفالمستأجرأنمنمعقولبشكلواثقةاإلدارةتكان،العقدنشأةعند
نشوء عندةالدخل الموحدقائمةفي التعویض عن التخریبأو یجارإلعقود اإلنھاءالمستلمة من المستأجرین لمبالغاثبات ایتم

.استالمھافي الحق
األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرینوالمصاریفاإلدارة وأتعاباترسوم الخدم

مستأجرین في الفترة التي یصبح فیھا التعویض مستحقا. یتم إدراج رسوم على التحمیلھامعاد الالمصاریفمنلدخل اثباتیتم ا
أن المجموعة اإلدارةتعتبرمن التكالیف ذات الصلة، حیث دخل اإلیجارفي المقبوضاتوغیرھا من وأتعاب اإلدارةالخدمات 

ل في ھذا الصدد.یتعمل كأص
توزیعات األرباح

في استالمھا (إذا كان من المحتمل أن المنافع عند االقرار بأحقیة المجموعة من االستثمارات توزیعات األرباح باالعترافیتم 
االقتصادیة ستتدفق للمجموعة، واالیرادات یمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ).

دخل العمولة
استثمارات في لكافة األدوات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة والموجودات المالیة المرتبطة بعمولة والمصنفة كبالنسبة

استثمارات مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل قائمة وأدوات حقوق ملكیة مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
باستخدام معدل العمولة الفعلیة والذي یمثل المعدل الذي یتم بموجبھ خصم المقبوضات النقدیة ، یتم تسجیل دخل العمولة الدخل

والمستقبلیة المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة أو فترة أقل، أیھما أنسب، لصافي القیمة الدفتریة لألصل المالي. یدرج 
الموحدة. دخل العمولة في اإلیرادات المالیة في قائمة الدخل

واإلداریةالعمومیةالمصاریف
أو تاإلیراداتتضمن المصاریف العمومیة واإلداریة المصاریف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة 

. البیع أو أنشطة التسویق الخاصة بالمجموعة
البیعیة والتسویقیةالمصاریف

منتجات المجموعة بما في ذلك مصاریف اإلعالن ببیع وتسویقالمتعلقةالتكالیف ھي تلك والتسویقیةیةصاریف البیعالمإن
.مصاریف البیع غیر المباشرة ذات الصلةوأتعاب التسویق و



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٦ــ 

تتمة –الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ  ٢
تتمة–ألھم السیاسات المحاسبیةملخص٣ـ ٢

والضریبةالزكاة
في المملكة العربیة ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") وفقًا وشركاتھا التابعة على الشركةالزكاةمخصصیجنب

ةالفترخاللیحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. یتم تسویة الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النھائیة ، السعودیة
الربوط.هالتي یتم فیھا إصدار ھذ

السعودیة وفقًا لألنظمة تقوم المجموعة باستقطاع الضریبة على المعامالت مع شركات أجنبیة غیر مقیمة في المملكة العربیة
المطبقة من قبل الھیئة.

العقاریةاالستثمارات
على  مستقلخارجيمقیمسنوي من قبل تقویمیتم، في األصل، قیاس االستثمارات العقاریة بالتكلفة. تحدد القیمة العادلة بناًء

.على مؤھل مھني معترف بھحاصل
خسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. تظھر تظھر بالتكلفة االستثمارات العقاریةاألعمال االنشائیة تحت التنفیذ بالتكلفة ناقصاً
ً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القیمة، إن وجدت. تشتمل ھذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من ناقصا

وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع االنشائیة طویلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر االثبات. وإذا االستثمارات العقاریة
استبدال أجزاء ھامة من  ً على مراحل، تقوم المجموعة باستھالك ھذه األجزاء بصورة مستقلة االستثمارات العقاریةكان مطلوبا

ستثمارات العقاریةلالد إجراء فحص رئیسي، یتم اثبات تكلفتھ في القیمة الدفتریة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة. وبالمقابل، فعن
كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر اثباتھ. یتم اثبات كافة تكالیف االصالح والصیانة األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند 

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

:وكما یلياالستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجیة المقدرة للموجودات یحسب
Éسنة٥٠المباني
Éسنوات٣٠–٥والدیكوراألثاث

االستبعاد أو عند عدم وجود منافع دوذلك عنوأي جزء جوھري االستثمارات العقاریةي بند من بنود ألثبات االعن التوقفیتم 
تدرج أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي یتم احتسابھا .متوقعة من االستعمال أو االستبعادمستقبلیة

للسنة التي یتم التوقف عن االثبات الدخل الموحدةة لألصل) في قائمة كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتری
وتتم التعدیالت ،مالیةفترةفي نھایة كل االستثمارات العقاریةیتم مراجعة القیم المتبقیة واالعمار االنتاجیة، وطرق استھالك فیھا.

مستقبالً، إذا كان ذلك مالئماً.
الممتلكات والمعدات

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

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

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

.األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعاییر االثبات المتعلقة بإثبات المخصص
:وكما یليقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجیة المقدرة للموجودات االستھالك بطرییحسب
Éسنة١٤المباني
Éسنوات٥المعداتاألدوات و
Éسنوات٥والدیكوراألثاث
Éسنوات٥أجھزة الحاسب اآللي
Éسنوات٤السیارات

االستبعاد أو عند عدم وجود دوذلك عنوأي جزء جوھري ي بند من بنود الممتلكات والمعداتألاألوليثبات االعن التوقفیتم 
تدرج أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي یتم .منافع مستقبلیة متوقعة من االستعمال أو االستبعاد

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

التعدیالت مستقبالً، إذا كان ذلك مالئماً.



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٧ــ 

تتمة –الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ  ٢
تتمة–ألھم السیاسات المحاسبیةملخص٣ـ ٢

العمالت األجنبیة
ً العملة الوظیفیة للشركة األم. بالنسبة لكل منشأة، تقوم تظھر القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر سعودي والذي یعتبر أیضا

المجموعة بتحدید العملة الوظیفیة، ویتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظیفیة. تقوم 
قائمة الدخل سائر المعاد تصنیفھا إلى أو الخاألرباح، تعكس عند استبعاد العملیةوید المباشر المجموعة باستخدام طریقة التوح

.، المبلغ الناتج عن استخدام ھذه الطریقةالموحدة
المعامالت واألرصدة

ة بالتاریخ نیر الفوریة للعملة الوظیفیة المعیتم، في األصل، تحویل المعامالت بالعمالت االجنبیة من قبل منشآت المجموعة باألسعا
.لإلثباتالذي تصبح فیھ المعاملة أوال مؤھلة

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

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

تسجیل الضریبة المحملة ،قائمة الدخل الموحدةوعندئذ یعاد تصنیف المبلغ التراكمي إلى  المتعلقة ات الضریبیةواإلعفاء. یتم ایضاً
قائمة الدخل الشامل الموحدة.بفروقات التحویل على تلك البنود النقدیة في 

تحول البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة المسجلة بعملة أجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ المعامالت 
عمالت األجنبیة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة بأسعار التحویل السائدة بالتاریخ الذي تحول البنود غیر النقدیة المسجلة بالاألولیة.

ة یتم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم معالجة االرباح أو الخسائر الناتجة عن تحویل البنود غیر النقدیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادل
البنود التي نالتغیر في القیمة العادلة للبند (أي یتم اثبات فروقات التحویل عبما یتفق مع اثبات األرباح والخسائر الناتجة عن
ادراج الربح ، قائمة الدخل الموحدةأو الدخل الشامل الموحدةقائمةیتم قیاس أرباحھا أو خسائرھا بالقیمة العادلة في ً ، ویتم أیضا

.، على التوالي)وحدةقائمة الدخل المأو الدخل الشامل الموحدةقائمةوالخسارة في 
اإلیجارات

على جوھر الترتیبات عند نشأة العقد. یتم إیجار)على(أو تنطوي یجار إیتوقف تصنیف العقد فیما إذا كانت الترتیبات تعتبر 
محددة أو نقل حق االستخدام )موجوداتأو (تقویم الترتیبات للتأكد فیما إذا كان الوفاء بالترتیبات یتوقف على استخدام أصل

ھذا الحق منصوصا علیھ صراحة في الترتیبات.یكنلم لوحتى 
كمستأجرالمجموعة

یصنف عقد اإلیجار عند نشأتھ كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي. یصنف العقد الذي یتم بموجبھ تحویل كافة المنافع 
لمجموعة كعقد إیجار تمویلي.والمخاطر المصاحبة للملكیة بصورة جوھریة إلى ا

إلى المجموعة المستأجرالعقار التي تحول بموجبھا كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكیة ةترسمل عقود االیجارات التمویلی
ات عند بدایة االیجار بالقیمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار. یتم تجزئة دفع

اإلیجار بین مصاریف التمویل والنقص في التزامات االیجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام. 
.الدخل الموحدةفي قائمة األعباء المالیةمل مصاریف التمویل ضمن تح

نقل الملكیة إلى سیتمنھ أقناعة معقولة بوجودیستھلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي لألصل. وفي حالة عدم 
ترة االیجار، أیھما أقصر.المجموعة في نھایة فترة االیجار، یستھلك األصل على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو ف

یجار یجار بموجب عقود اإلیجار التمویلي. یتم اثبات دفعات اإلایجار یختلف عن عقد اإلعقد إن عقد االیجار التشغیلي ھو 
، بإستثناء دفعات اإلیجار یجاربطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلالدخل الموحدةكمصاریف تشغیلیة في قائمة التشغیلي
.والتي تقید كمصاریف عند نشأتھاالشرطیة

المجموعة كمؤجر
. تشغیليیجارات التي ال تحول المجموعة بموجبھا المنافع والمخاطر الھامة المصاحبة لملكیة األصل كعقود ایجارتصنف اإل

القیمة الدفتریة لألصل تضاف التكالیف المباشرة األولیة التي یتم تكبدھا أثناء التفاوض والترتیب بشأن عقد ایجار تشغیلي إلى 
المؤجر، ویتم إثباتھا على مدى فترة اإلیجار وفق نفس األسس كدخل إیجار. یتم إثبات اإلیجارات الشرطیة كإیرادات خالل 

الفترة التي تتحقق فیھا.



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٨ــ 

تتمة –الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ  ٢
تتمة–ألھم السیاسات المحاسبیةملخص٣ـ ٢

األعباء المالیة
كي یكون األعباء المالیةترسمل  طویالً بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي یستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً المتعلقة مباشرةً

للغرض الذي أنشئ من أجلھ أو للبیع كجزء من تكلفة ذلك األصل. تقید كافة  األخرى كمصروف خالل األعباء المالیةجاھزاً
من العموالت والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشأة في الحصول على القروض.األعباء المالیةالفترة التي تتكبد فیھا. تتكون 

غیر الملموسةالموجودات
الموجودات غیر بینما تقاس،تقاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لھا بالتكلفة

لقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لھا، تقید الموجودات ابالملموسة المستحوذ علیھا في عملیة تجمیع أعمال 
اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض  المتراكمة، إن وجدت. ال یتم رسملة الموجودات في القیمة غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً

خالل الفترة قائمة الدخل الموحدةالمصاریف على رسملة، وتحملداخلیاً، فیما عدا تكالیف التطویر المةطورالمغیر الملموسة 
.التي تتكبد فیھا

تطفأ الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر المدة. غیر محددةمحددة أوتاجیة للموجودات غیر الملموسة كتصنف األعمار اإلن
في قیمتھا وذلك عند وجود دلیل یشیر ھا للتأكد من وجود انخفاضتمحدد على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا، ویتم مراجع

وسة التي لھا عمر محدد مرة واحدة على األقل مإلى حدوث ھذا االنخفاض. یتم مراجعة فترة وطریقة إطفاء الموجودات غیر المل
مستقبلیة التي في نھایة كل فترة مالیة. یتم معالجة التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طریقة استنفاذ المنافع االقتصادیة ال

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

الملموسة.وظیفة الموجودات غیر 
جزء من برنامج إنبإطفاء برنامج المحاسبة والذي لھ عمر مقدر بطریقة القسط الثابت على مدى خمسة أعوام. المجموعةتقوم 

ولم یتم بعد تطبیقھ بالكامل كما في تاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة.التطبیقالمحاسبة ال یزال في مرحلة 
للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك ال یتم إطفاء الموجودات غیر ا ً لملوسة التي لیس لھا عمر محدد بل یتم اختبارھا سنویا

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

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

عند التوقف عن إثبات األصل. الدخل الموحدةلألصل، ویتم إدراجھا في قائمة الدفتریةوالقیمة 
المالیةاألدوات

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

الخاص بالمجموعة إلدارة موجوداتھا المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات یعتمد تصنیف الموجودات المالیة على نموذج األعمال
المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة كما یلي: النقدیة. تقوم

Éموجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو
É.موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

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

األوليالقیاس
. إن تكالیف المعامالت الخاصة بالموجودات المعامالتتكالیفزائداً،بالقیمة العادلة لھااألصل،فيالمالیة،الموجوداتتقاس

عند تكبدھا.الموحدةالدخل قائمةفيیتم إثباتھا الدخلقائمةالمالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
ما إذا كانت تدفقاتھا النقدیة تفي بمتطلبات اثباتھا فیعند تحدید بالكاملمدمجة،مشتقاتاعتبار الموجودات المالیة التي تتضمن یتم

على أنھا "تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة".



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٩ــ 

تتمة –الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ  ٢
تتمة–ألھم السیاسات المحاسبیةملخص٣ـ ٢

لموجودات المالیةا
الالحق القیاس
الدینأدوات

المجموعة بإثبات ثالث فئات تصنیف للقیاس الالحق ألدوات الدین الخاصة بھا. تقوم

المطفأةالتكلفة·
دفقات من المبلغ األصلي تلتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، والتي تمثل تدفقات نقدیة تعد فقط المقتناةالموجودات المالیة إن

والعمولة، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. ویتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدین والتي یتم قیاسھا الحقاً
من أداة تحوط في قائمة الدخل الموحدة، وذلك عند التوقف عن إثبات األصل أو انخ فاض قیمتھ. بالتكلفة المطفأة وال تشكل جزءاً

باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي. التمویلإیراداتضمنیتم إدراج دخل العمولة من ھذه الموجودات المالیة 

اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةالقیمة·
تدفقات نقدیة تعد فقط وبیع الموجودات المالیة، والتي تمثل ةلتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیالمقتناةالموجودات المالیة إن
دفقات من المبلغ األصلي والعمولة، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. یتم إثبات التغیرات في القیمة ت

الشامل اآلخر، فیما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القیمة، وإیرادات العمولة وأرباح وخسائرلالدفتریة من خالل الدخ
تحویل العمالت األجنبیة، والتي یتم إثباتھا في قائمة الدخل الموحدة. وعند التوقف عن اثبات األصل المالي، فإن األرباح أو 
ضمن الدخل الشامل اآلخر، یعاد تصنیفھا من حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل الموحدة، ویتم  الخسائر التراكمیة المثبتة سابقاً

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

الدخلقائمةخاللمنالعادلةالقیمة·
تشتمل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل على الموجودات المالیة المقتناة ألغراض المتاجرة والموجودات 

أو الموجودات المالیة التي یجب قیاسھا بالقیمة الدخلقائمةالمالیة المخصصة عند االثبات األولي لھا بالقیمة العادلة من خالل 
ي. یتم تصنیف وقیاس الموجودات المالیة ذات التدفقات النقدیة التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي العادلة بشكل إلزام

بصرف النظر عن نموذج األعمال. ،والعمولة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
المالي الموحدة بالقیمة العادلة، ویدرج في قائمة المركز الدخلقائمةتقید الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

. تشتمل ھذه الفئة على األدوات المالیة المشتقة. الموحدةالدخلصافي التغیرات في القیمة العادلة في قائمة 
الملكیةحقوقأدوات

لھذهالعادلةالقیمةفيالتغیراتوتعرضالعادلة،بالقیمةالملكیةحقوقأدواتفياالستثماراتكافةبقیاسالمجموعةتقوم
إثبات توزیعات األرباح من تلك االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة كإیرادات ویستمر. اآلخرالشاملالدخلفياالستثمارات

الحق للتغیرات في القیمة العادلة من تصنیفأخرى وذلك عند اإلقرار بأحقیة المجموعة في استالمھا. لن یكون ھناك إعادة 
الدخل الموحدة. خالل قائمة

اإلثباتعنالتوقف
التوقف عن إثبات أصل مالي أو جزء من أصل مالي عند: یتم
الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من األصل، أو انتھاء·
امل إلى طرف المجموعة بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكقیام·

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

علىالسیطرةبتحویلقامتولكنھالألصل،المصاحبةوالمخاطرالمنافعمعظمعلىاإلبقاءأوبالتحویلالمجموعةتقملم(ب) 
.األصل



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٢٠ــ 

تتمة –الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ  ٢
تتمة–ألھم السیاسات المحاسبیةملخص٣ـ ٢

تتمة –الموجودات المالیة 
القیمةفياالنخفاض

الخاصة بھا كجزء من الدینألدواتالمستقبلیة، بتقویم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة النظرةتقوم المجموعة، بناء على 
القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. بموجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة و

شھر١٢مدىعلىخسائر االئتمان المتوقعة تنتجشھًرا أو على مدى العمر. ١٢ویتم تحدید خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
. وعند الموحدةالمالیةالقوائمشھًرا بعد تاریخ إعداد ١٢خاللأداة مالیة ما والتي من المحتمل حدوثھا بیتعلقتعثرأحداثعن

مدىعلىالمتوقعةاالئتمانلخسائرمخصصتجنیبیجب، فإنھ األولياالثباتوجود زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ 
). العمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمان(خسائر التعثروقتعنالنظربصرفللتعرضالمتبقيالعمر

لمبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. علیھ، ال تقوم المجموعة للذمم المدینة، تقوم المجموعة بتطبیق الطریقة ابالنسبة
من ذلك  على خسائر االئتمان المتوقعة على باثباتبتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان، لكن تقوم بدالً مخصص خسارة بناًء

إلى الخبرة السابقة بشأن مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة موحدة. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصا ت استناداً
خسائر االئتمان، والتي یتم تعدیلھا بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة. 

٢٠١٧عامنھایةحتىالمحاسبیةالسیاسة
، كانت الموجودات المالیة تصنف كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، وقروض وذمم ٢٠١٧نھایة عام حتى

، حسبما ھو مالئم. تقوم ةمشتقأدوات مالیة حتى تاریخ االستحقاق، وموجودات مالیة متاحة للبیع، أو مقتناةمدینة، واستثمارات 
یة عند االثبات األولي لھا.المجموعة بتصنیف موجوداتھا المال

المطلوبات المالیة
االثبات األولي والقیاس

:التالیتینأي من الفئتین ضمنیتم تصنیف المطلوبات المالیة 
الدخلقائمةخاللبالقیمة العادلة من مدرجةمطلوبات مالیة ·
الفعلي.العمولةمطلوبات مالیة أخرى یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل ·

على فئتین فرعیتین:الدخلقائمةخاللبالقیمة العادلة من المدرجةتشتمل فئة المطلوبات المالیة 
اإلثباتالدخل عند قائمةخاللمدرجة بالقیمة العادلة من كمطلوباتمالیة مخصصة من قبل المنشأة مطلوبات: مخصصة·

و األولي،
باألوراق المالیة المقترضة المتعلقااللتزاملمتاجرة، مثل األغراضنفة كمقتناة : مطلوبات مالیة مصالمتاجرةألغراضمقتناة·

من قبل المبرمةالمالیة المشتقة األدوات، والتي یجب إعادتھا في المستقبل. تتضمن ھذه الفئة أیضا ةبیع قصیرعملیةفي 
لمتاجرة األغراضمنفصلة كمقتناة المدمجةال. یتم أیضا تصنیف المشتقات تحوطالمجموعة والتي لم یتم تصنیفھا كأدوات 

فعالة.تحوطما لم یتم تصنیفھا كأدوات 
ًالمجموعةتصبحعندماالمالیةالمطلوباتكافةإثباتاألصل،فيیتم، . مامالیةألداهالتعاقدیةوااللتزاماتاألحكامفيطرفا
المعامالتتكالیفخصمبعدالمستلمة،بالمبالغإظھارھافیتمالدائنة،والذممللقروضوبالنسبةالعادلة،بالقیمةالمطلوباتتقید

.مباشرةبھاالمتعلقة
القیاس الالحق

الدخلقائمةالتغیرات في وتدرج،الدخل بالقیمة العادلةقائمةخاللبالقیمة العادلة من المدرجةیستمر تسجیل المطلوبات المالیة 
.الموحدة

بالتكلفة المطفأة باستخدام الحقایتم قیاسھا فإنھلھا، األولياإلثبات، بما في ذلك القروض، بعد األخرىبالنسبة للمطلوبات المالیة 
عن إثبات المطلوبات وكذلك من التوقفعند الموحدةالدخلقائمةوالخسائر في األرباحإثباتالفعلي. یتم العمولةطریقة معدل 

الفعلي.العمولةء معدل عملیة إطفاخالل
الاألتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءا وكذلكعند الشراء الخصمأوالعالوةاالعتباربعین األخذالتكلفة المطفأة بعد تحسب

.الموحدةالدخلقائمةفي تمویلكتكالیفالفعلي العمولةالفعلي. یتم إدراج إطفاء معدل العمولةیتجزأ من طریقة معدل 
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(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
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تتمة –المالیةالمطلوبات 
واألخرىالتجاریةالدائنةالذمم

إثباتیتمالمالیة. الفترةلم یتم دفعھا قبل نھایة ووالخدمات المقدمة للمجموعة بالبضاعةتمثل ھذه المبالغ المطلوبات المتعلقة 
الفعلي.العمولةبالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الحقاوتقاس ،ألصل بالقیمة العادلةافي واألخرىالتجاریةالدائنةالذمم

عقود الضمانات المالیة
العادلةاألصل، قیاس المطلوبات بالقیمة في،إصدار الضمان. یتمبتاریخثبات عقود الضمانات المالیة كمطلوبات مالیة إیتم 

الحالیةالقیمةأنھاعلىالمالیةد القیمة العادلة للضمانات تحدییتم. الضمانبإصدارمباشرةًالمتعلقةالمعامالتبتكالیفالمعدلة
مطلوبة بدون الضمان تكونالتي قد مدفوعاتوالالدینأدواتبموجب التعاقدیةبین المدفوعات النقدیةللفرق في صافي التدفقات 

االلتزامات.بالتعھدنظیرآخرالدفع لطرف المستحقأو المبلغ المقدر 
عن المحاسبةتم ت، مقابلأيدونلشركات الزمیلة باالخاصةاألخرىالقروض أو الذمم الدائنة بشأنضمانات تقدیمفي حالة 

.االستثماركجزء من تكلفة إثباتھاكمساھمات ویتم للضماناتالقیمة العادلة 
التوقف عن االثبات

بأخرى من نفس الحالیةي حالة تبدیل المطلوبات المالیة ھ. وفئثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام أو إلغاإیتم التوقف عن 
الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل شبھ كامل، عندئذ یتم اعتبار مثل ھذا التبدیل 

قیم الدفتریة المعنیة في قائمة ثبات مطلوبات جدیدة. یتم اثبات الفرق بین الإثبات المطلوبات األصلیة وإأو التعدیل كتوقف عن 
الدخل الموحدة.

مقاصة األدوات المالیة
عند وجود حق نظامي فقطالموحدة،تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي 

المطلوبات في آن وسدادالموجودات بتسییلعلى أساس الصافي، أو للسدادالمبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتسویةملزم حالي
واحد.

تغطیة المخاطرومحاسبةاألدوات المالیة المشتقة 
عملیات ثبات اسعار العموالت. یتم في األصل ألالمصاحبةمخاطرالتستخدم المجموعة مقایضات أسعار العموالت لتغطیة 

بالقیمة العادلة ).٩المعیار الدولي للتقریر المالي (التغطیة التي ال تفي بشروط محاسبة تغطیة المخاطر المنصوص علیھا في 
بالقیمة العادلة. تقید المشتقات كموجودات مالیة عندما تكون القیمة  ً لھا العادلةبتاریخ إبرام عقد المشتقات، ویعاد قیاسھا الحقا

مطلوبات مالیة عندما تكون القیمة العادلة لھا سلبیة. إیجابیة، وك
الموحدةالدخل قائمةفي تغطیة المخاطرالمالیة المشتقة غیر المؤھلة لمحاسبة لألدواتفي القیمة العادلة اتالتغیرإدراجیتم 

لم تفي إنھاؤھا أو ممارستھا أو أنھا أو یتم بیعھا أوالتغطیةأداة انتھاء عند تغطیة المخاطرمحاسبة التوقف عن عند نشوئھا. یتم 
مثبتةتغطیة المخاطرأرباح أو خسائر متراكمة من أداة فإن أیةالمتوقعة، للمعامالتبالنسبة و. تغطیة المخاطرمحاسبة بمعاییر 

إذا لم یعد من المتوقع حدوث معاملة والمتوقعة. المعامالتلحین حدوثحقوق الملكیة ضمنیتم االحتفاظ بھافي حقوق الملكیة
.الموحدةالدخل قائمةأو الخسائر المتراكمة المثبتة في حقوق الملكیة إلى األرباحیتم تحویل صافي فإنھ ، مغطاة

نقد وما في حكمھ
نقد في صنادیق ولدى البنوك والنقد في الصندوق النقد الظاھر في قائمة المركز المالي الموحدة على نقد وما في حكمھالشتملی

وتخضع لمخاطر غیر جوھریة بشأن التغیرات أقلأووفترة استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر والودائع قصیرة األجلاستثماریة
في القیمة.

نقد في صنادیق استثماریةوعلى النقد في الصندوق نقد وما في حكمھالشتمل یلغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، 
.كما ھو موضح أعالهالودائع قصیرة األجلو

المخصصات
واحتمالیة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، )قانونیة أو متوقعة(یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالیة 

إجراء تقدیر موثوق بھ لمبلغ االلتزام.وإمكانیةتدفق خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام وجودضرورة
یعكس المخاطر والذي حالي الالزكاةقبلمایتم خصم المخصصات باستخدام معدل فإنھ إذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھریا، 

المحددة لاللتزام. عند استخدام الخصم، یتم إثبات الزیادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمویل.
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المستأجرینتأمینات
یتم، في األصل، اثبات تأمینات المستأجرین بالقیمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة عندما تكون جوھریة. ویتم اثبات أي 
والقیمة االسمیة كبند ضمن إیرادات عقود اإلیجار التشغیلي بطریقة القسط الثابت على  فروقات بین القیمة العادلة المثبتة أوًال

ة اإلیجار. مدى فتر
موظفین للالمحددةمنافع الاتالتزام

الحالیةالقیمة تمثللموظفین المحددةلمنافع الاتالتزامبفیما یتعلق في قائمة المركز المالي الموحدة ات المثبتةمااللتزاإن 
سنویا من قبل لموظفین المحددة لمنافع الاتالتزام. یتم احتساب المالیةفترةفي نھایة الللموظفینالمحددةالمنافعتلتزاماال

وحدة المتوقعة.ائتمان الاكتواریین مستقلین باستخدام طریقة 
السوق لسندات أسعارفإن ،العالیةذات الجودة الشركاتفي سندات مستقرسوق لدیھالیسالسعودیةالعربیةالمملكةبما أن و

لغرض إظھار قیمة التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین تستخدم األمریكیةالمتحدة اتیفي الوالةیالشرکات ذات الجودة العال
.المستقبلیةمقدرةالخارجة الخصم التدفقات النقدیة من خالل

. یتم إدراج ھذه لموظفینلمنافع المحددة الاتالتزاماحتساب صافي تكلفة التمویل بتطبیق معدل الخصم على صافي رصید یتم
منافع الموظفین في قائمة الدخل الموحدة.مصاریفضمنالتكلفة 

كتواریة الااالفتراضاتالخبرة والتغیرات في المبنیة على أساس تسویات الالناتجة عن اثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس یتم 
التغیرات في قائمةفي المبقاةاألرباحضمنیتم إدراجھا و. ل الموحدةالدخل الشامقائمةمباشرة في ،في الفترة التي تحدث فیھا

.ةالمركز المالي الموحدقائمةوفي ة حدحقوق الملكیة المو
عملیات تقلیص الخطة أو تعدیالتلتغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین الناتجة عن اثبات ایتم 

.سابقةخدمةكتكالیفةالدخل الموحدقائمةفي مباشرة األیدي العاملة 
التقدیرات واألحكاماستخدام٤ـ ٢

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر المالیة إن إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر 
وتقدیرات وافتراضات یتطلب من اإلدارة وضع أحكام واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبیین القانونیین

تؤثر على مبالغ اإلیرادات والتكالیف والموجودات والمطلوبات المعلن عنھا واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاریخ 
التقریر.

التقدیرات واألحكام بشكل مستمر وھي تستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة تقویمیتم 
التي یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف الحالیة.

یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في السنة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات أو في فترة المراجعة والفترات 
المستقبلیة إذا كانت التقدیرات المتغیرة تؤثر على الفترات الحالیة والفترات المستقبلیة.

التقدیرات والفرضیاتاستخدام
ما تتساوى التقدیرات المحاسبیة الناتجة عن ذلك مع النتائج  تقوم المجموعة بوضع تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ونادراً
الفعلیة ذات الصلة. وفیما یلي أدناه التقدیرات والفرضیات المعرضة لمخاطر جوھریة قد تؤدي إلى تعدیل ھام على القیم الدفتریة

.للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة الالحقة
المخصصات

یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة مطلوبات ناشئة (قانوني أو ضمني) عن أحداث سابقة وإن تسدید 
المطلوبات محتمل ویمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ.

لمقابل المطلوب لتسویة االلتزام الحالي في تاریخ التقریر مع األخذ في إن المبلغ المعترف بھ كمخصص ھو أفضل تقدیر ل
االعتبار المخاطر والشكوك المحیطة بااللتزام. عندما یتم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة التزام 

الحالي، فإن قیمتھ الدفتریة ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.
توقع استرداد بعض أو جمیع المنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة أحد المخصصات من طرف ثالث، یتم االعتراف في حالة

بالمبلغ المستحق كأصل إذا كان من المؤكد أن یتم استرداد المبلغ وان قیمة المبلغ المستحق یمكن قیاسھا بشكل یعتمد علیھ.



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٢٣ــ 

تتمة –الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ  ٢
تتمة –التقدیرات واألحكاماستخدام٤ـ ٢

المعداتالممتلكات وولالستثمارات العقاریةاإلنتاجيالعمر 
تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للعقارات والمعدات لغرض احتساب االستھالك. یتم ھذا التقدیر بعد األخذ في 
االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو التقادم الفعلي. تقوم اإلدارة بمراجعة دوریة لألعمار اإلنتاجیة المقدرة بصفة سنویة على 

ستھالك للتأكد من أن طریقة وفترات االستھالك تتفق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة لألصول.األقل وطریقة اال
فرضیات التزامات منافع نھایة الخدمة للموظفین

تمثل منافع ما بعد انتھاء الخدمة المطلوبات التي سیتم تسویتھا في المستقبل وتتطلب استخدام فرضیات تجاه المطلوبات المتوقعة. 
من اإلدارة استخدام المزید من الفرضیات المتعلقة بمتغیرات مثل معدالت الخصم ١٩یتطلب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

ائد على االصل ومعدالت الوفیات ودوران التشغیل وتكالیف الرعایة الصحیة المستقبلیة. تستخدم ومعدل زیادات التعویضات والع
لحساب االلتزام. یمكن أن یكون للتغییرات في الفرضیات الرئیسیة تأثیر كبیر على  خارجیاً إدارة المجموعة خبیرا إكتواریاً

لدوریة المتكبدة.مطلوبات المنافع المتوقعة و / أو تكالیف منافع الموظفین ا
الزكاة

ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربیة السعودیة ("الھیئة") ویتم إثبات  تخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة وفقاً
ربوط استحقاق للزكاة ویحمل على قائمة الدخل الموحدة. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بال

على سنوات سابقة من قبل الھیئة في السنة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة.
القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة تقدیرات

تستخدم المجموعة معطیات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان ویتم تصنیف القیم عند قیاس القیمة العادلة لألصل او اإللتزام
المبینة على النحو تقویمالعادلة في مستویات مختلفة في نظام متدرج للقیمة العادلة استنادا الى المدخالت المستخدمة في أسالیب ال

-التالي: 
Éفيعلیھاالحصولیمكنمماثلةمطلوباتأولموجوداتنشطةأسواقمعدلة) في(غیرمدرجةأسعار:األولالمستوى

.القیاستاریخ
Éأوللموجوداتللمالحظةقابلةوھي١المستوىفيإدراجھاتمالتيالمدرجةاألسعارعدامدخالتالثاني: المستوى

األسعار). منمشتقة(مباشرةغیربصورةاألسعار) أومباشرة (مثلبصورةالمطلوبات
É قابلةغیرللمالحظة (مدخالتالقابلةالسوقمعلوماتإلىتستندالمطلوباتأولموجوداتمدخالت:الثالثالمستوى

.للمالحظة
المفعول بعدةوغیر ساریةر الصادرییاالمعـ ٣

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

:محل
Éعقود اإلیجار"؛–)١٧(المحاسبة الدولي معیار"
Éما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار"؛–)٤(لجنة معاییر التقاریر تفسیر"
Éحوافز"؛-"عقود إیجار تشغیلیة )١٥(–المعاییر تفسیراتلجنة
Éتقییم 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) )١٧(بموجب المعیار المحاسبي الدولي 
.وعقود اإلیجار التشغیلي (خارج قائمة المركز المالي)

من المستأجر االعتراف بالتزام اإلیجار الذي یعكس مدفوعات اإلیجار المستقبلیة و )١٦(یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 
تیاري لبعض عقود اإلیجار "أصل حق االستخدام" لجمیع عقود اإلیجار. وقد تضمن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة استثناء اخ

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

.أصل محدد لفترة من الوقت مع وجود مقابل معین
، ویسمح بالتطبیق المبكر. اختارت المجموعة عدم التطبیق المبكر ٢٠١٩ینایر ١إن التاریخ اإللزامي العتماد المعیار ھو 

.)١٦(للمعیار الدولي للتقریر المالي 
ً)١٦(لن یكون لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  جوھریا .على القوائم المالیة الموحدة للمجموعةتأثیراً



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٢٤ــ 

تتمة –الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة –المفعول بعدةوغیر ساریةر الصادرییاالمعـ ٣

بیع أو المساھمة بالموجودات بین -) ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١٠(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
المستثمر وشركتھ الزمیلة

(١٠تتناول التعدیالت التضارب بین المعیار الدولي للتقریر المالي ( ) عند التعامل مع فقدان ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي 
بھا في شركة زمیلة. توضح التعدیالت بأنھ یتم اإلثبات بالكامل األرباح السیطرة على الشركة التابعة التي تم بیعھا أو المساھمة 

لما ھو محدد في المعیار الدولي  ً أو الخسائر الناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات، التي تعتبر بمثابة عمل تجاري، وفقا
خسائر ناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات ومع ذلك، فإن أي أرباح أو )، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة.٣للتقریر المالي (

التي ال تعتبر بمثابة عمل تجاري، یتم إثباتھا فقط بقدر حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في الشركة الزمیلة. قام مجلس 
بتطبیق ھذه معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ سریان ھذه التعدیالت ألجل غیر مسمى، لكن یجب على المنشأة التي تقوم 

. االلتزام بھا مستقبالً .سریانھاعندالتعدیالتھذهبتطبیقالمجموعةستقومالتعدیالت مبكراً
)، ال تأخذ المنشأة في االعتبار أیة خسائر متعلقة بالشركة الزمیلة أو المشروع المشترك أو أیة ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (

في االستثمار تم اثباتھا كتعدیالت على صافي االستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع خسائر انخفاض في القیمة ناتجة عن صا
.االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة-) ٢٨المشترك نتیجة تطبیق معیار المحاسبة الدولي (

التطبیق المبكر لھا. تقوم اإلدارة حالیا ، مع السماح ب٢٠١٩ینایر ١یتعین تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتسري اعتباًرا من 
بتقویم األثر الناتج عن ذلك على قوائمھا المالیة الموحدة.

)١٥(للتقریر المالي والمعیار الدولي)٩المعیار الدولي للتقریر المالي (تطبیق-٤
المالیة األدوات–) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (تطبیق١-٤

القیمة الدفتریة للموجودات فيولم تقم بتعدیل بیانات المقارنة. وقد تم اثبات الفرق ةالجدیداییربتطبیق المعقامت المجموعة 
٢٠١٨ینایر ١كما في خرىاالحتیاطیاتاالرباح المبقاة واألضمن ) ٩(المالیة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

، )٩(تعكس المتطلبات المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي ال٢٠١٧، فإن البیانات المعروضة لعام علیھ.
لم ینتج عن تطبیق ). ٩(طبقا للمعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨وبالتالي فإنھا غیر قابلة للمقارنة مع البیانات المعروضة لعام 

. لوبات المالیةالمعیار الجدید أي أثر على المط
:للمعیاراألوليعلى الظروف والحقائق السائدة بتاریخ التطبیق تم إجراء عملیات التقویم التالیة بناًء

É صل المالياألحتفاظ باالاللھعمال الذي یتم من خاألتحدید نموذج.
É ل قائمة الدخلالالعادلة من ختخصیص وإلغاء تخصیص الموجودات المالیة المصنفة سابقا كموجودات مالیة مقاسة بالقیمة .
É بالقیمة العادلة صنفةغراض المتاجرة، كاستثمارات مألستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المقتناة االتخصیص بعض

اآلخر.الدخل الشاملاللمن خ
Éإدراج أدوات الدین كأصول مالیة بالتكلفة المطفأة

الجدید) والقیاس والتصنیف ٣٩لمعیار المحاسبة الدولي (لفئات المختلفة وفقاًیوضح الجدول التالي التغیرات في قیاس وتصنیف ا
للمعیار الدولي للتقریر المالي ( ً : ٢٠١٨ینایر ١) كما 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

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

استثمارات مقتناة حتى تاریخ 
-٢٠٦٫٣٣٨٢٠٦٫٣٣٨التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأة(أ)االستحقاق

موجودات مالیة متاحة 
التكلفةللبیع (أ)

القیمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

)٢٦٫٣٧٥(٨٤٤٫٦٧٣٨١٨٫٢٩٨وقائمة الدخل
)٧٫٣٨٧(١٥٢٫٢٦١١٤٤٫٨٧٤التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةونتجاریونمدین

حتى تاریخ االستحقاق والموجودات المالیة المتاحة للبیع كاستثمارات في أدوات دین المقتناةتصنیف االستثمارات تم)أ(
واستثمارات في أدوات حقوق ملكیة، على التوالي.



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٢٥ــ 

تتمة –الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

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

دة.ال یوجد لھذا المعیار أي أثر جوھري على القوائم المالیة الموح) و١٥بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (قامت المجموعة 
المقارنة المالیةالبیانات٣-٤

:خرى على النحو التالياألحتیاطیات االورباح المبقاةاألفيغیرت) ٩نتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
خرىاالحتیاطیات االاألرباح المبقاة

────────────────────
٢٠١٧٢٥١٫٣٨٩٨٦٫٣١٥دیسمبر ٣١الرصید كما في 

────────────────────
:)٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارتسویات

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

)٢٣٫٣٠٠(٢٣٫٣٠٠ل قائمة الدخل الستثمارات بالقیمة العادلة من خاالإعادة قیاس 
على خسائر االئتمان المتوقعة  -)٧٫٣٨٧(اثبات مخصص بناًء

─────────────────────
٢٦٫٣٧٥(١٨٫٩٨٨(

─────────────────────
٢٧٠٫٣٧٧٥٩٫٩٤٠، المعدل٢٠١٨ینایر ١الرصید االفتتاحي كما في 

═════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٢٦ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
القطاعیةالمعلومات-٥

قطاعین یتم إعداد التقریر ولدیھا التي تقدمھا على المنتجات والخدمات بناءل معوحدات منالمجموعة تكونألغراض إداریة، ت
:وكما یلي، بشأنھا

سكنيالقطاع ال)أ
قطاع التجاريال)ب

أو الخسارة في القوائم المالیة ربحوفقا ألسس ثابتة بما یتوافق مع الأو الخسارة ویقاس ربحالیتم تقییم أداء القطاعات على أساس 
مستوى المجموعة، وال توزع على ) على أساس األعباء المالیة(بما في ذلك بالمجموعةالموحدة. ومع ذلك، یتم إدارة التمویل

.القطاعات التشغیلیة واإلیرادات
:یةمعلومات القطاعللتحلیالًیلي وفیماتتم أنشطة المجموعة وشركاتھا التابعة بشكل أساسي في المملكة العربیة السعودیة.

المجموعالمركز الرئیسيالقطاع التجاريالقطاع السكني
────────────────────────────────

٢٠١٨دیسمبر٣١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٦٫٥٦٩-١٣٢٫٠٠٨١٦٤٫٥٦١اإلیرادات
)١١١٫٣٦٩(-)٦١٫٧٩٧()٤٩٫٥٧٢(اإلیراداتتكلفة 

────────────────────────────────
١٨٥٫٢٠٠-٨٢٫٤٣٦١٠٢٫٧٦٤اجمالي الربح

)١٤٦٫١٦٤()١٤٦٫١٦٤(--المصاریف اإلداریة والتسویقیة
)٢٢٦٫٣٣٨()٢٢٦٫٣٣٨(--خسائر انخفاض في قیمة موجودات مالیة

)٤٩٫١٩٣()٤٩٫١٩٣(--أعباء مالیة
خسائر إعادة تقویم استثمارات مصنفة بقیمتھا العادلة من

)٨٩٣()٨٩٣(--قائمة الدخلخالل
مكاسب بیع استثمارات مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل قائمة

٢٢٫٩٨٠٢٢٫٩٨٠--الدخل
١٩٫٧٤٣١٩٫٧٤٣--زمیلةةشركأرباححصة الشركة في 

١٣٫١٥٦١٣٫١٥٦--مشتقةمكاسب إعادة تقویم أدوات مالیة 
٢٫٨٠٢٢٫٨٠٢--توزیعات أرباح مستلمة

١٫٥٠٦١٫٥٠٦--إیرادات أخرى 
٩٥٣٩٥٣--عوائد مرابحة قصیرة األجل وصكوك

────────────────────────────────
)١٧٦٫٢٤٨()٣٦١٫٤٤٨(٨٢٫٤٣٦١٠٢٫٧٦٤قبل الزكاةالقطاع) خسارةربح (

════════════════════════════════
٦٧٧٫٤٣٢٤٧٢٫٠٠٣٦٫١٦٢٫٣٣٤٧٫٣١١٫٧٦٩الموجوداتإجمالي
٤٫١٤٠٫٩١٠٤٫١٤٠٫٩١٠--المطلوباتإجمالي

المجموع المركز الرئیسيالقطاع التجاريالقطاع السكني
────────────────────────────────

٢٠١٧دیسمبر٣١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١٥٫٠١٠-١٣٧٫٢٣٦١٧٧٫٧٧٤اإلیرادات
)١٠٥٫٠٩٦(-)٤٩٫٩٥١()٥٥٫١٤٥(اإلیراداتتكلفة 

────────────────────────────────
٢٠٩٫٩١٤-٨٢٫٠٩١١٢٧٫٨٢٣اجمالي الربح

)٦٥٫٩٢٧()٦٥٫٩٢٧(--المصاریف اإلداریة والتسویقیة
)٢١٫٤١٥()٢١٫٤١٥(--أعباء مالیة

)٧٫٥١٤()٧٫٥١٤(--مشتقةأدوات مالیة إعادة تقویمئر خسا
٦٫١٥٢٦٫١٥٢--إیرادات أخرى 

١٧٫٤٩٠١٧٫٤٩٠--عوائد مرابحة قصیرة األجل وصكوك
٤٫٧٣٥٤٫٧٣٥--مستلمةأرباحتوزیعات

١٨٫٠٥٣١٨٫٠٥٣--ومشروع مشتركزمیلة ةشركأرباححصة الشركة في 
)٨٫٨٠١()٨٫٨٠١(--في مشروع مشتركاإلستثمارفي قیمة انخفاض
)٤٤٧()٤٤٧(--مالیة المتاحة للبیعالالموجودات قیمةفيانخفاض

────────────────────────────────
١٥٢٫٢٤٠)٥٧٫٦٧٤(٨٢٫٠٩١١٢٧٫٨٢٣قبل الزكاةالقطاع) خسارة( ربح

════════════════════════════════
٦٨٤٫٤٧٥٤٧٤٫٦٧٧٥٫٧٥٨٫٤١٢٦٫٩١٧٫٥٦٤الموجوداتإجمالي
٣٫٤٢٥٫٩٦٠٣٫٤٢٥٫٩٦٠--المطلوباتإجمالي



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٢٧ــ 

تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)(كافة 
اإلیرادات-٦

٢٠١٨٢٠١٧
──────────────────────

٢٩٤٫٨٩٧٣١٣٫٧٤٧إیرادات ایجار 
١٫٢٢٨١٫٢٦٣إیرادات صیانة

-٤٤٤أخرى
────────────────────

٢٩٦٫٥٦٩٣١٥٫٠١٠
════════════════════

اإلیراداتتكلفة-٧
٢٠١٨٢٠١٧

─────────────────────
٤٣٫٧٦٩٤٢٫١٩٨ممتلكات ومعداتاستھالك
٢٩٫٣٠٨٢٤٫٥١٤الموظفینومنافعرواتب 

٢١٫٠٠٣١٨٫٩٢٠منافع عامة
٦٫٧٤١٦٫٢٣٥مصاریف حراسة
١٫٢٣٤١٫٣٣٢أراضي مستأجرة

٧٩٦٦٫٦٢٧صیانةمصاریف
٨٫٥١٨٥٫٢٧٠أخرى

────────────────────
١١١٫٣٦٩١٠٥٫٠٩٦

════════════════════

العمومیة واإلداریة المصاریف-٨
٢٠١٨٢٠١٧

──────────────────────
٦٦٫٠٨٥٣٤٫١٦١جور ورواتبأ

١٣٫٠٣٢٩٫١٨٨یةستشارامھنیة وأتعاب
١٠٫٤٠٠٤٫٧٧٧)٣٥(إیضاح للشركة والشركات التابعة مكافأة مجلس اإلدارة

-٤٫٥١٩البیضاءاألراضيرسوم
٤٫١٠٣٢٫٢٨١ممتلكات ومعداتاستھالك

-٣٫٧٩١موجودات غیر ملموسةإطفاء
-٣٫٣٠٧عامةمنافع

٢٫١٣٣١٫١١١إیجارمصاریف
-١٫٨٠٧السفرمصاریف

-٩٦٧أدوات تقنیة المعلومات 
١١٫٨٧٣٦٫٩٥١أخرى 

────────────────────
١٢٢٫٠١٧٥٨٫٤٦٩

════════════════════

بیعیة وتسویقیةالالمصاریف-٩
٢٠١٨٢٠١٧

──────────────────────
١٥٫٢٢٦١٫٧١٠)٢١(إیضاح خسائر االئتمان المتوقعة

٣٫٨٦٢٣٫٠٨٧جور ورواتبأ
٢٫٨٧٩٢٫٤١٦إعالنات وتسویق

٢٫١٨٠٢٤٥أخرى 
────────────────────

٢٤٫١٤٧٧٫٤٥٨
════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٢٨ــ 

تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

السعودیة مالم یرد خالف ذلك)(كافة المبالغ بآالف الریاالت 
خسائر انخفاض في قیمة موجودات مالیة -١٠

الموجودات تكوین مخصص ھبوط في قیمة تلك ھنتج عنفي قیمة الموجودات المالیة،االنخفاض المتوقع تقدیر بقامت الشركة 
االطراف المتعاقد مرتفعة بعدم قدرةبسبب وجود مخاطروذلك ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في ملیون لایر سعودي ٢٢٦المالیة بمبلغ 

"االدوات المالیة". مازالت الشركة في ٩وفقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي ،الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھاعلى معھا 
).٢٢و ١٩یضمن حقوقھا (إیضاح بما تخاذ االجراءات القانونیة اإلعداد الطور 

األعباء المالیة -١١
٢٠١٨٢٠١٧

────────────────────
٣٨٫٤١١٤٫٠٥٧مصاریف قروض بنكیة

١٠٫٧٨٢١٧٫٣٥٨مصاریف تحوط
────────────────────

٤٩٫١٩٣٢١٫٤١٥
════════════════════

المشتقةالمالیةاألدوات-١٢
القروض المشتركة بمعدالت منمحفظةقائمة الدخل الموحدةخاللمنالعادلة قیمةبالالمصنفةالمالیة المشتقة األدواتتمثل

مع معدل فائدة عائم لمدة ٢٠١٩مایو ٢١تاریخ االستحقاق ھو متغیرة والتي یتم تغطیة مخاطرھا اقتصادیا من خالل المشتقات. 
ملیون ٢٫٣القیمة العادلة للمشتقات تبلغ. تفي بمعاییر محاسبة تغطیة المخاطرالتغطیة المخاطر إن . ٪١سایبور + أشھر ٣

مكاسبالتغیر في القیمة العادلة للمشتقات یمثل. )ملیون لایر سعودي) ١٠٫٧(التزام بمبلغ :٢٠١٧دیسمبر ٣١(لایر سعودي
.ي)ملیون لایر سعود٧٫٥قدرھا : خسارة ٢٠١٧دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي١٣٫٢قدرھا

األخرىیراداتاإل-١٣
٢٠١٨٢٠١٧

────────────────────
٩٧٢٤٫٨٣٤إیرادات غرامات المقاولین
٧٥٥-بیع الخردة ومخزون تالف

٥٣٤٥٦٣أخرى 
────────────────────

١٫٥٠٦٦٫١٥٢
════════════════════

ربح السھم(خسارة) -١٤
المتعلق بالمساھمین العادیین في الشركة السنة(خسارة) ربحلسھم وذلك بقسمة لوالمخفض األساسيربح ال(الخسارة) یتم احتساب 

دیسمبر ٣١تم تعدیل احتساب ربح السھم للسنة المنتھیة في .السنةاألم على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل 
)٢٣(إیضاح ملیون سھم٢٤٠والبالغ بعد زیادة رأس المالالمصدرةبناء على عدد األسھم بأثر رجعي ٢٠١٧

للسھم:والمخفضالربح األساسي (الخسارة) یعكس الجدول التالي بیانات الدخل واألسھم المستخدمة في احتساب 

٢٠١٨٢٠١٧
في الشركةینالعادیبالمساھمینالمتعلق ربحال(الخسارة) 

١٣٢٫٤٨٤)١٨٣٫٠٦٩(والمخفضالربح األساسي(الخسارة) األم بخصوص 

٢٤٠٫٠٠٠٢٤٠٫٠٠٠)مالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (سھ
(باللایروالمخفضاألساسي –السھم ربح(خسارة) 

٠٫٥٥)٠٫٧٦(السعودي)



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٢٩ــ 

تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)
الممتلكات والمعدات -١٥

المباني
األدوات 

المعداتو
األثاث

والدیكور
أجھزة
السیاراتاآلليالحاسب

الرأسمالیةاألعمال
اإلجماليتحت التنفیذ

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

:التكلفة
٧٣٫٢٠٦-٢٠١٧٩٫٤٦٩٤١٫٧١١٩٫٦٣٩٥٫٨٤٦٦٫٥٤١ینایر١

٤١٫٦٨٨٢٫٨٨٥١٫٩٤٢١٫٩٩٦٩٣٤٨٫٦٠٤-إضافات
)٣٦٤(-)٢١١(--)١٥٣(-تحویالت/إستبعادات

─────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٧٩٫٤٦٩٨٣٫٢٤٦١٢٫٥٢٤٧٫٧٨٨٨٫٣٢٦٩٣١٢١٫٤٤٦دیسمبر٣١

١٫٠١٣٣٫٥٥٢٢٫١٧٩٢٫٣٠٧١٫٧٥٠٦٫٣٩٢١٧٫١٩٣إضافات
)٢٫٢٩٨(-)٢٫١١٣(-)١٨٢()٣(-إستبعادات 

محول من األعمال الرأسمالیة 
-)٦٫٠٤٥(---٦٫٠٤٥-تحت التنفیذ

─────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٨١٠٫٤٨٢٩٢٫٨٤٠١٤٫٥٢١١٠٫٠٩٥٧٫٩٦٣٤٤٠١٣٦٫٣٤١دیسمبر ٣١

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

االستھالك:
٥٠٫٨٥٥-٢٠١٧٦٫٥٦٥٢٩٫٥٥٢٦٫٦٨٩٣٫٦٥٥٤٫٣٩٤ینایر١

٩٫٠٣٠-٢٧٨٤٫٧٨٦٢٫٠٤٥٧٥٨١٫١٦٣للسنةالمحمل 
)٢٫٠٢٧(-)٢١١(--)١٫٨١٦(-إستبعادات

─────────────────────────────────────────────────────────
٥٧٫٨٥٨-٢٠١٧٦٫٨٤٣٣٢٫٥٢٢٨٫٧٣٤٤٫٤١٣٥٫٣٤٦دیسمبر٣١

١٨٫٠٢١-٤٣٤١٣٫٠٩٨١٫٨٩٥١٫٣٦٥١٫٢٢٩المحمل للسنة 
)١٫٢٤٣(-)١٫٠٤٦()١٩٥(-)٢(-إستبعادات 

───────────────────────────────────────────────────────── ٧٤٫٦٣٦-٢٠١٨٧٫٢٧٧٤٥٫٦١٨١٠٫٦٢٩٥٫٥٨٣٥٫٥٢٩دیسمبر ٣١
─────────────────────────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠١٨٣٫٢٠٥٤٧٫٢٢٢٣٫٨٩٢٤٫٥١٢٢٫٤٣٤٤٤٠٦١٫٧٠٥دیسمبر ٣١

══════════════════════════════════════════════════
٢٠١٧٢٫٦٢٦٥٠٫٧٢٤٣٫٧٩٠٣٫٣٧٥٢٫٩٨٠٩٣٦٣٫٥٨٨دیسمبر٣١

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



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٣٠ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

)ذلكخالفیردمالمالسعودیةالریاالتبآالفالمبالغ(كافة 
العقاریةاالستثمارات-١٦

أراضي استثماریة
مقام علیھا يضاأر

مبانيمباني 
والدیكوراتاألثاث

وتركیبات كھربائیة
الرأسمالیةاألعمال

اإلجماليتحت التنفیذ
──────────────────────────────────────────────────────

التكلفة: 
٢٠١٧٣٫٣٢٦٫٧٥٢٩٧٫٤١٥١٫٤٤٨٫٧٦٢٤٧٩٫٦٢٠١٨٨٫٢٥٩٥٫٥٤٠٫٨٠٨ینایر١

٣٤١٫٠٥٩٣٤١٫٠٥٩----إضافات
──────────────────────────────────────────────────────

٢٠١٧٣٫٣٢٦٫٧٥٢٩٧٫٤١٥١٫٤٤٨٫٧٦٢٤٧٩٫٦٢٠٥٢٩٫٣١٨٥٫٨٨١٫٨٦٧دیسمبر ٣١
٥٣٥١٫٢٥١٦٨٤٫٣١٣٦٨٦٫٠٩٩--إضافات

)٢٫٢٢١(-)٢٫٢٢١(---إستبعادات 
-)٩٩٫٦١٩(٥٥٫٣٩٨٤٤٫٢٢١--تحویالت

──────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٨٣٫٣٢٦٫٧٥٢٩٧٫٤١٥١٫٥٠٤٫٦٩٥٥٢٢٫٨٧١١٫١١٤٫٠١٢٦٫٥٦٥٫٧٤٥دیسمبر ٣١

──────────────────────────────────────────────────────
االستھالك: 

٧٢٨٫٥١٧-٤٦١٫٥٦٣٢٦٦٫٩٥٤--٢٠١٧ینایر١
٤٠٫٥١٣-٢٨٫٩٧٥١١٫٥٣٨--للسنةالمحملة

──────────────────────────────────────────────────────
٧٦٩٫٠٣٠-٤٩٠٫٥٣٨٢٧٨٫٤٩٢--٢٠١٧دیسمبر ٣١

٤١٫١٠٧-٢٧٫٨٢٣١٣٫٢٨٤--للسنةالمحمل
)١٫١١٩(-)١٫١١٩(---إستبعادات

──────────────────────────────────────────────────────
٨٠٩٫٠١٨-٥١٨٫٣٦١٢٩٠٫٦٥٧--٢٠١٨دیسمبر ٣١

──────────────────────────────────────────────────────
صافي القیمة الدفتریة:

٢٠١٨٣٫٣٢٦٫٧٥٢٩٧٫٤١٥٩٨٦٫٣٣٤٢٣٢٫٢١٤١٫١١٤٫٠١٢٥٫٧٥٦٫٧٢٧دیسمبر ٣١
════════════════════════════════════════════════

٢٠١٧٣٫٣٢٦٫٧٥٢٩٧٫٤١٥٩٥٨٫٢٢٤٢٠١٫١٢٨٥٢٩٫٣١٨٥٫١١٢٫٨٣٧دیسمبر٣١
════════════════════════════════════════════════



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٣١ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)
تتمة-العقاریة االستثمارات-١٦

بلغت القیمة العادلة . بعد خصم االستھالكبالتكلفة العقاریة االستثماراتكما ھو موضح في السیاسات المحاسبیة الھامة، تظھر 
ملیار لایر سعودي) وذلك ٢٠١٧:١٠دیسمبر ٣١(٢٠١٨دیسمبر٣١فيكماسعوديلایرملیار١٠العقاریةلالستثمارات 
من قبل الھیئة السعودیة مستقل معتمدمقیموھو )كولدویل بانكر(العقاريللتقییمأفقمكتب بھا التي قامتقویموفقا لعملیة ال

. االستثمارات العقاریةمن األنواعھذه تقویممتخصص في المعتمدینللمقیمین
من بنك محلي إسالميلایر سعودي تم تمویلھا بموجب قرض ملیار٢قدرھا أراضي بتكلفةاالستثماریةاألراضيتتضمن

.)٢٩إیضاح (
٩٩لمدةض مستأجرة من الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض بموجب عقدین اعلى أرمقامةمباني االستثمارات العقاریةتتضمن
) والتي یتم تحویلھا إلى الھیئة االنتفاععلى أساس حق (على التوالي ،٢٠٠٩یولیو ٦و ١٩٩٣ینایر ٧سنة تبدأ من ٥٠سنة و

.العقدمدةفي نھایة 
زمیلةالالشركةفياالستثمار-١٧

وھي القابضة،الریاضركة شفي٢٠١٧دیسمبر ٣١و٢٠١٨دیسمبر ٣١في كما٪١٦٫٦٧قدرھاةحصالمجموعةمتلك ت
حصة المجموعة في الشركة الزمیلة باستخدام عنالمحاسبةتتمالعربیة السعودیة. المملكةفيمسجلة محدودةمسئولیةذاتشركة

.شركة الریاض القابضةعلى اًھاماًالمجموعة تأثیرلممارسةالموحدة نظرا المالیةالقوائمطریقة حقوق الملكیة في ھذه 
:شركة الریاض القابضةالستثمارات المجموعة فيالملخصةالمالیةالمعلوماتالتاليالجدولیوضح

٢٠١٨٢٠١٧
──────────────────────

٢٢٤٫٤٥٢٢١٦٫٠٦٢بدایة السنة في
١٩٫٧٤٣١٨٫٥٧٤في األرباح الحصة

)١٢٫١١٦()١١٫٦٦٩(أرباح مستلمة توزیعات
٣٫١٣١١٫٩٣٢زمیلةشركةالمتعلق بالعادلةالقیمةفيالتغیرصافي

──────────────────────
٢٣٥٫٦٥٧٢٢٤٫٤٥٢نھایة السنة في

══════════════════════

لشركة الریاض القابضة:الملخصةالمركز المالي قائمةیليفیما
٢٠١٨٢٠١٧

──────────────────────
١٣٤٫٥٤٥١٥٠٫٤٦٩متداولةموجودات
١٫٤٢٥٫٠١٠١٫٣٨٠٫٨٨٩متداولةغیرموجودات
)١١٦٫١٨٢()٨٨٫٩٨٤(متداولةمطلوبات
)٦٨٫٧٣٥()٥٦٫٩١٢(متداولةغیرمطلوبات

──────────────────────
١٫٤١٣٫٦٥٩١٫٣٤٦٫٤٤١الملكیةحقوق

٢٣٥٫٦٥٧٢٢٤٫٤٥٢٪ ١٦٫٦٧–المجموعة في حقوق الملكیة حصة
──────────────────────

٢٣٥٫٦٥٧٢٢٤٫٤٥٢المجموعةالستثمارالدفتریة القیمة
══════════════════════



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٣٢ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)
تتمة–الزمیلة في الشركةاالستثمار-١٧

لشركة الریاض القابضة:فیما یلي قائمة الدخل الملخصة
٢٠١٨٢٠١٧

──────────────────────
١٥٩٫١١٠١٦٠٫٦٧٦اإلیرادات 

)٥٢٫٤١١()٥٦٫٥٦٧(تكلفة اإلیرادات
)١٢٫٠٢٥()١٤٫٦٧٢(مصاریف عمومیة وإداریة 

٣٣٫٧٢٩١٨٫٠٦١إیرادات أخرى
──────────────────────

١٢١٫٦٠٠١١٤٫٣٠١الزكاةقبلربحال
)٢٫٨٨١()٣٫١٦٥(الزكاة

──────────────────────
١١٨٫٤٣٥١١١٫٤٢٠سنةالربحصافي

──────────────────────
١١٨٫٤٣٥١١١٫٤٢٠للسنةالشاملالدخلإجمالي

══════════════════════
١٩٫٧٤٣١٨٫٥٧٤السنةربحفيالمجموعةحصة

══════════════════════

مشتركمشروعفياالستثمار-١٨
الل. خلایر سعوديملیون٢٥٫٨اقدرھبتكلفةفي شركة المعرفة العقاریة (مشروع مشترك)٪٥٠حصة قدرھا مجموعةالتمتلك

بلغت القیمة والتيالمجموعةحصةببیع نیتھاإلدارةقرار مجلس عنتداول موقعلى، أعلنت المجموعة ع٢٠١٧الربع الثالث 
لعام الموحدةالدخلقائمةملیون لایر سعودي في ٨٫٨قدرھابقیمة انخفاضإثباتملیون لایر سعودي، وتم ٢٥٫٨لھاالدفتریة 

ملیون لایر ١٧تاریخ البیع بلھابلغت القیمة العادلةالمجموعة ببیع حصتھا والتيقامت٢٠١٧. خالل الربع الرابع من ٢٠١٧
.سعودي

مقتناة حتى تاریخ االستحقاقالمالیة الستثمارات اال-١٩
ذات تاریخ استحقاق محدد من أدوات دین٢٠١٧دیسمبر ٣١كما فياالستحقاقتاریخ حتىالمالیة المقتناةاالستثماراتتتكون 

قامت ٢٠١٨دیسمبر ٣١. خالل السنة المنتھیة في االستحقاقبھا حتى تاریخ االحتفاظولدى المجموعة النیة والقدرة على 
).١٠ملیون لایر سعودي (إیضاح ٢٠٦المجموعة بتكوین مخصص ھبوط في القیمة بمبلغ 

الملكیةحقوقأدواتفياالستثمارات-٢٠
٢٠١٨٢٠١٧*

──────────────────────
استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مصنفة بقیمتھا 

أسھم -خرالعادلة من خالل الدخل الشامل اآل
٣٥٥٫٨١٢٤٠٨٫٠٥٨غیر مدرجة (أ)

استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مصنفة بقیمتھا 
أسھم-خرالعادلة من خالل الدخل الشامل اآل

٤٧٫٤٣٦٥٩٫٤٤٢(ب)مدرجة
استثمارات مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل قائمة 

٢٧٠٫٨٣٨٣٧٧٫١٧٣(ج)استثماریةصنادیق-الدخل
──────────────────────

٦٧٤٫٠٨٦٨٤٤٫٦٧٣الملكیةحقوقأدواتفياالستثماراتإجمالي
══════════════════════

).٤(إیضاح للبیعمتاحةمالیةكموجوداتالمالیةالموجوداتصنفت، ٢٠١٧عامفيكما) *(



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٣٣ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة –الملكیةحقوقأدواتفياالستثمارات-٢٠

:أسھم غیر مدرجة-خرلشامل اآلاستثمارات في أدوات حقوق ملكیة مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل الدخل ا)أ

*٢٠١٨٢٠١٧نسبة الملكیة
────────────────────────────

١٠٢٫٣٤٣١٤٤٫٢٩٣٪٩٫٤٨مطوري مدینة المعرفة االقتصادیة
٩٥٫٦١٤١٠٠٫٠٠٠٪١٫٨١واإلعمارللتنمیةام القرى شركة
٥٧٫٥٩١٥٩٫٣٢٠٪٩٫٣٤التملیكدارشركة
٥٤٫٧١٤٥٨٫٥١٠٪٢٫١١العقاريللتطویركنان العالمیة شركة
٣٧٫٥٠٠٣٧٫٥٠٠٪٥العقیر للتطویر شركة

٧٫٢٥٠١٠٫٧١١٪٤٫٦٩الشركة العربیة المتحدة للزجاج المسطح
٨٠٠٨٠٠٪٣٫٢القروض تمویلشركة

──────────────────────
العربیة مخصص انخفاض في قیمة االستثمار في الشركة

)٣٫٠٧٦(-المتحدة للزجاج المسطح
──────────────────────

٣٥٥٫٨١٢٤٠٨٫٠٥٨
══════════════════════

).٤(إیضاح للبیعمتاحةمالیةكموجوداتالمالیةالموجوداتصنفت، ٢٠١٧عامفيكما) *(
:أسھم مدرجة-خرخالل الدخل الشامل اآلاستثمارات في أدوات حقوق ملكیة مصنفة بقیمتھا العادلة من)ب

*٢٠١٨٢٠١٧نسبة الملكیة
─────────────────────────────

٤٧٫٤٠٠٥٩٫٤٠٠٪٦٫١٢شركة اسمنت حائل
٣٦٤٢٪٠٫٠٠١شركة طیبة لألستثمار

──────────────────────
٤٧٫٤٣٦٥٩٫٤٤٢

══════════════════════

).٤(إیضاح للبیعمتاحةمالیةكموجوداتالمالیةالموجوداتصنفت، ٢٠١٧عامفيكما) *(

صنادیق استثماریة-استثمارات مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل )ج
٢٠١٨٢٠١٧*

────────────────────
-١٩٠٫٤٧٧صندوق درایة

-٤٤٫٩٣٨صندوق جدوى لالستثمار
-٣٥٫٤٢٣يصندوق برزم االستثمار

٣٧٧٫١٧٣-استثمارات في صنادیق جدوى *
──────────────────────

٢٧٠٫٨٣٨٣٧٧٫١٧٣
══════════════════════

).٤(إیضاح للبیعمتاحةمالیةكموجوداتالمالیةالموجوداتصنفت، ٢٠١٧عامفيكما) *(

على قرار مجلس اإلدارة، ٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في السنةاللخ ، وتم تھا في ھذه الصنادیقحصببیع قامت المجموعة ،بناًء
. الموحدةالدخلقائمةملیون لایر سعودي في ٢٢٫٩بقیمة مكاسبإثبات



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٣٤ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
المدینون التجاریون-٢١

٢٠١٨٢٠١٧
──────────────────────

١٢٢٫٢١٦١٦٣٫٠١٨إیجارات مستحقة 
)١٠٫٧٥٧()٣٣٫٤٥٣(مخصص خسائر االئتمان المتوقعةناقصاً: 

──────────────────────
٨٨٫٧٦٣١٥٢٫٢٦١تجاریون، صافيمدینون 

──────────────────────

:یليكمامخصص خسائر االئتمان المتوقعةحركة كانت
٢٠١٨٢٠١٧

──────────────────────
١٠٫٧٥٧١٦٫٥٠٨االفتتاحيالرصید

تطبیقعندإضافيمتوقعةائتمانخسائرمخصص
-٧٫٤٧٠)٤(إیضاح ٩الماليللتقریرالدوليالمعیار

──────────────────────
١٨٫٢٢٧١٦٫٥٠٨ینایر١فيكما

١٥٫٢٢٦١٫٧١٠)٩خسائر االئتمان المتوقعة (إیضاح مخصص
)٧٫٤٦١(-مشطوبة خالل السنة  مبالغ

──────────────────────
٣٣٫٤٥٣١٠٫٧٥٧الختامي الرصید

══════════════════════

دیسمبر:٣١كما في بھااالئتمان المتعلق خسائربجدول أعمار الذمم المدینة ومخصص یلي تحلیًالفیما
سنةأكثر من یوما٣٦٥ً–٢٧١یوما٢٧٠ً–١٨١یوما١٨٠ً–٩١یوما٩٠ً–١اإلجمالي

─────────────────────────────────────────────────────────
مخصص خسائر 

االئتمان المتوقعة 
٢٠١٨٣٣٫٤٥٣٧٫٥١١٥٫٧١٨٤٫١٤١٤٫٣٢٢١١٫٧٦١

٢٠١٧١٨٫٢٢٧٤٫٠١٥٣٫٣٧٨٢٫٥٠٢١٫٨٨٧٦٫٤٤٥

المدینون التجاریون
٢٠١٨١٢٢٫٢١٦٥٧٫٨٠٤٢٢٫٥٢٦٨٫٩٧٨٨٫٥٨٥٢٤٫٣٢٣

٢٠١٧١٦٣٫٠١٨٣٢٫١٢٩١٩٫٩٥٥٦٫٣٦٠٤٨٫٦٥٣٥٥٫٩٢١

.الذمم المدینةھذه مقابلاتبأي ضمانالمجموعةال تحتفظ 
والمدینون اآلخرون ال-٢٢ ً مصاریف المدفوعة مقدما

٢٠١٨٢٠١٧
──────────────────────

٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠لشراء أرضدفعة مقدمة 
-٥٠٫٠٠٠العقاريالعقاریةاالنماءصندوقلتأسیسمقدمةدفعة

١٧٫٨٣٩٣٨٫٨٧٢دفعات مقدمة للموردین 
-١٢٫٧٥٠بنكیةضمانات
-١٠٫٥٨٥المضافةالقیمةضریبة

ً ٥٫٣٩٥٨٥٢مصاریف مدفوعة مقدما
-٤٫٧١٦مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة 

٥٩٨١٫٠٦٨سلف للموظفین 
١٦٫٩٩٩٨٫٦٣٤أخرى 

──────────────────────
١٦٨٫٨٨٢٩٩٫٤٢٦

)١٫٣٩٧()٢٥٫٩١٦()١٠(إیضاح خسائر انخفاض في قیمة موجودات مالیةمخصص ناقصاً: 
──────────────────────

١٤٢٫٩٦٦٩٨٫٠٢٩
══════════════════════



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٣٥ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
وما في حكمھ  نقد-٢٣

٢٠١٨٢٠١٧
──────────────────────

٣٠٨٫٤١٠١٠٩٫٢٣٩نقدیة لدى البنوك وفي الصندوق
١٤٫٤٦٦٩٩٫٢٢٧مرابحة إسالمیة قصیرة ألجل ودائع

-٨٫٨٤٨استثماریةصنادیقفينقد
──────────────────────

٣٣١٫٧٢٤٢٠٨٫٤٦٦
══════════════════════

، ٪١٫٩إلى ٪١٫٧إیداع الودائع قصیرة األجل لفترات متفاوتة تتراوح بین یوم واحد وثالثة أشھر بمعدالت مرابحة تتراوح من یتم
.للمجموعةالمباشرةالنقدیةالمتطلباتبناء على 

المالرأس-٢٤
دیسمبر٣١(ملیون سھم ٢٤٠من ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٢٫٤٠٠ة البالغ قدره شركالمالرأسیتكون
.سعوديلایر١٠سھمكلقیمة،)سھمملیون١٢٠: ٢٠١٧

على قرار الجمعیة العامة غیر العادیة ل ) ٢٠١٨یونیو ٢٨ھـ (الموافق ١٤٣٩شوال ١٤المنعقد بتاریخ افي اجتماعھةشركلتم بناًء
ملیون ٤٧٠ملیون لایر سعودي وذلك من خالل تحویل مبلغ ٢٫٤٠٠ملیون لایر سعودي الى ١٫٢٠٠زیادة رأس مال الشركة من 

مقترحة زیادةي" إلى ملیون لایر سعودي من حساب "االحتیاطي النظام٧٣٠لایر سعودي من حساب "االحتیاطي االتفاقي" ومبلغ 
كافة وانھاءتحویل ھذه الزیادة المقترحة إلى حساب رأس المال ٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في السنةخالل تمفي رأس المال. 

االجراءات النظامیة وتعدیل السجل التجاري للشركة.
النظامياالحتیاطي-٢٥

ً في كل سنة (بعد تغطیة ربحمن صافي ال٪١٠تحویلةشركالعلىیجبللشركة،األساسيوالنظامالسعوديالشركاتلنظامطبقا
لى المبلغ المحدد، نظرا لبلوغ رصید االحتیاطي ا.من رأس المال٪٣٠حتیاطي االبلغ مجموع ھذا أن الى . الخسائر المتراكمة)

غیر قابل للتوزیع.االحتیاطي. إن ھذا التوقف عن إجراء مثل ھذا التحویلالشركةقررت 
االتفاقياالحتیاطي-٢٦

ً من صافي دخل السنة إلى االحتیاطي االتفاقي حتى یبلغ مجموع ھذا ٪١٠للنظام األساسي للشركة، تقوم المجموعة بتحویل طبقا
من رأس المال. ٪٥٠االحتیاطي

االحتیاطیات األخرى -٢٧
٢٠١٨٢٠١٧

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

١٢٫٣٣٧٩٫٢٠٦القابضةالریاضشركة
٨٫١٢٩١١٫٩٢٤العقاريللتطویركنان العالمیة شركة
٧٫٨٨٧٩٫٦١٧التملیكدارشركة
٢٦٣٢طیبة لالستثمار شركة

-)٣٫٤٦١(الشركة العربیة المتحدة للزجاج المسطح
-)٤٫٣٨٦(واإلعمارللتنمیةام القرى شركة

٣١٫٨٢٣)١٠٫١٢٦(االقتصادیةالمعرفةمدینةمطوري
)٦٠٠()١٢٫٦٠٠(اسمنت حائل شركة

٢٣٫٢٩٨-جدوىصنادیقفياستثمارات
──────────────────────

)٨٥٫٣٠٠)٢٫١٩٤
──────────────────────

:اكتواریةمكاسب
٦٫٠٥٢١٫٠١٥منافع الموظفین المحددة التزامات

──────────────────────
٣٫٨٥٨٨٦٫٣١٥

══════════════════════



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٣٦ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
حقوق الملكیة غیر المسیطرة  -٢٨

٢٠١٨٢٠١٧
──────────────────────

٢٣٫٨٤٩٩٫٠٣٠االفتتاحيالرصید
)٤٫٧٨١()١٤٫٢٠٧(العائد لحقوق الملكیة غیر المسیطرة ربحالصافي
١٩٫٦٠٠-المسیطرةغیرالملكیةلحقوقالعائد خرالشامل اآلالدخل

──────────────────────
٢٠١٨٩٫٦٤٢٢٣٫٨٤٩دیسمبر٣١الرصید كما في 

══════════════════════

األجلةطویلضوقرال-٢٩
٢٠١٨٢٠١٧

──────────────────────
٢٫١٣٠٫٧٩٧٨٫٣٨٠الجزء المتداول 

٦٤٤٫١٣٤٢٫١١٨٫٤٦٢المتداول غیرالجزء 
──────────────────────

٢٫٧٧٤٫٩٣١٢٫١٢٦٫٨٤٢
══════════════════════

عمولةللالقرضاألجل من أحد البنوك المحلیة. یخضع ھذا طویلإسالميعلى قرض الشركةحصلت٢٠١٦دیسمبر ٢٢بتاریخ 
ھامش ربح) سایبورالسائدة بین البنوك السعودیة (للمعدالتوفقا واحدة في نھایة مدة االتفاقیة في ویستحق،زائداً السداد دفعةً
وعلیھ، تم خالل السنة تصنیف القرض ضمن المطلوبات المتداولة. تعمل إدارة الشركة حالیا على دراسة الخیارات ٢٠١٩مایو

السعودیةالعقاریةشركةالتتعھد).٣٩ح المتاحة لترتیب عملیة سداد القرض أو إعادة جدولة األقساط الى فترات الحقة (إیضا
.المانح للقرضعلى األقل من إیرادات المجموعة في حساباتھا لدى البنك٪٥٠بإیداع

ملیون لایر ٦٥٠على قرض إسالمي طویل األجل من أحد البنوك المحلیة بمبلغ ٢٠١٨مایو شھر المجموعة خاللحصلت
ًلعمولةلالقرضھذایخضعسعودي، ً) سایبور(السعودیةالبنوكبینالسائدةللمعدالتوفقا یسدد القرض على ، وربحھامشزائدا

القرض طویل األجل الممنوح إن.٢٠٢٠بعد فترة سماح سنتین یبدأ أول قسط بتاریخ مایو واتسنأقساط سنویة لمدة خمس 
.المجموعة للبنكمرھونة من قبلبأراضي للمجموعة مضمون 

دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي٦٧مبلغ٢٠١٨دیسمبر ٣١في المنتھیةالسنة خالللقرض لمرسملة لااالقتراضبلغت تكالیف 
ان ما نسبتھمشاریع الجاریة للمجموعة.القروض المستلمة على الإدارة المجموعة استخدمت). ملیون لایر سعودي٦٠: ٢٠١٧

).٪١٠٠: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(٢٠١٨دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في خاللللرسملة مؤھلاالقتراض٪ من مبلغ تكالیف ٧٧

عالقةذاتجھةمنالقرض-٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

──────────────────────
٣٢٨٫٤٠١٦٦٫٤٨٥الجزء المتداول 

٦٨٠٫٢٤٩٩٢٨٫٠٥٨المتداول غیرالجزء 
──────────────────────

١٫٠٠٨٫٦٥٠٩٩٤٫٥٤٣
══════════════════════

ملیار لایر سعودي خالل عام ١٫٥المجموعة بتوقیع اتفاقیة قرض طویل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ قامت
ملیون٩٩٢مبلغ٢٠١٨دیسمبر ٣١ألغراض تمویل إنشاء المشاریع العقاریة. بلغ إجمالي الرصید القائم للقرض كما في ٢٠١٥

للمعدالت السائدة بین البنوك في للالقرض ھذا لایر سعودي، ویسدد القرض على أقساط نصف سنویة متساویة. یخضع  ً عمولة وفقا
القسطیستحقبینما،٢٠١٨ینایر١فيالسداداألولالقسطیستحق. المملكة العربیة السعودیة (سایبور) إضافة إلى ھامش ربح

تم  االتفاق مع صندوق االستثمارات العامة على إعادة جدولة دفعات القرض مستحقة السداد خالل .٢٠٢٥یولیوفيالسداداألخیر
.٢٠١٩ملیون لایر سعودي الى یونیو ١٨٨والبالغة ٢٠١٨سنة 



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٣٧ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
تتمة –عالقةذاتجھةمنالقرض-٣٠

وفیما یلي بیان بتعھدات القرض طبًقا لالتفاقیة:
Éللمشاریعالفعلیةالتكالیفأساسعلىمحسوبةغیر الالملكیةحقوقإلىالدیننسبةتزیدأالالسعودیةالعقاریةشركة التتعھد

.٤٠:٦٠عنكافة تواریخ االحتسابذلك،فيوبماحتى،المجموعةتكبدتھاالتي
É وان طالما بقي أي مبلغ من القرض قائًما غیر مسدد، بانھ، تتعھد الشركة العقاریة السعودیة٢٠١٦ینایر ١اعتباًرا من

، بأن تلتزم بما یلي:الصندوق وافق على ذلك
.١:١عنالمتداولةالمطلوباتعلى أال تقل نسبة السیولة وھي النسبة الناتجة عن قسمة الموجودات المتداولة -
.١:١٫٢٥عنأال تقل نسبة تغطیة الدین (والمعرفة بإجمالي التدفقات النقدیة مقسوما على مبالغ خدمة الدین) -

٢٩مبلغ٢٠١٨دیسمبر ٣١في المنتھیةالسنة خالللقرض صندوق االستثمارات العامة مرسملة لااالقتراضبلغت تكالیف 
كامل القروض المستلمة على إدارة المجموعة استخدمت). ملیون لایر سعودي٣٦: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي 

دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في خاللمؤھلة للرسملة االقتراض٪ من مبلغ تكالیف ٨٦نسبتھان مامشاریع الجاریة للمجموعة.ال
).٪١٠٠: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(٢٠١٨

المنافع المحددة للموظفین التزامات-٣١
. لمطبق في المملكة العربیة السعودیةاالعملنظاماالعتبارعینفياألخذبعدلموظفیھاالخدمةنھایةمكافأةبمنحالمجموعةتقوم

عبارة عن خطة منافع محددة غیر ممولة.إن ھذه المنافع ھي 

معالبرامجتمویلیتمشى. الموظفینوتعویضاتالخدمةسنواتعلىأساساھذهالتقاعدبرامجتقدمھاالتيالمنافعتستند
األولالمقامفياالقتصادیةالمخاطروتعزى. واقتصادیةوقانونیةدیموغرافیةلمخاطرااللتزاماتوتخضع. المحلیةالمتطلبات

المنافعالتزاماتالحتسابالمستخدمالخصممعدلفيوالتغیراتالمالرأسوأسواقالسلعفيالمتوقعةغیرالتطوراتإلى
.المحددة

:األساسیةاالكتواریةاالفتراضات
٪القیمة السنویة

٢٠١٨٢٠١٧
──────────────────────

االفتراضات المالیة:

)١٫٤٨(٣٫٢٥الخصمصافي معدل -
٤٫٨٠٤٫٨٠معدل زیادة الرواتب -

االفتراضات الدیموغرافیة:

أشھر ٣سنة و٥٨أشھر ٣سنة و٥٨سن التقاعد -

١٠٫٠٠٦٫٠٠معدالت ترك الخدمة -

االعمار حسبجدولمعدالت الوفیات-
منظمة الصحة العالمیة 

االعمار حسبجدول
منظمة الصحة العالمیة 

الحركة في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة
٢٠١٨٢٠١٧

──────────────────────
٢٨٫٨٢٣٢٩٫٤٨٣المحددةالمنافعالقیمة الحالیة اللتزامات -الرصید االفتتاحي 

٤٫١٠٩٢٫٢١٠تكلفة الخدمة الحالیة
٧٣٠٤٦٥العمولةتكلفة 
)١٫٥٥٨()١٠٫١٩٧(المدفوعةالمنافع
١٩٧)٥٫٠٣٩(ن االلتزامعاكتواریة أرباح
)١٫٩٧٤(-أخرى

──────────────────────
١٨٫٤٢٦٢٨٫٨٢٣القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة-الرصید الختامي 

══════════════════════



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٣٨ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
الدائنون التجاریون-٣٢

٢٠١٨٢٠١٧
──────────────────────

٥٤٫٢٥٣٢٤٫٤٥٧ونومقاولونمورد
٧٫٢٣٣٣٫٢٨٧مقاولینالإلى دائنةمحتجزات

──────────────────────
٦١٫٤٨٦٢٧٫٧٤٤

══════════════════════

والمطلوبات األخرى  المبالغ المستحقة الدفع -٣٣
٢٠١٨٢٠١٧

──────────────────────
٣٢٫٤٥٧٣٤٫٠٣٠مستردة تأمینات

-١١٫٨٧٧مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة 
١١٫٢٥٠١٣٫٠٨٠مستحقة الدفعمصاریف
٧٫٦٤٠٧٫٨٩٣أرباح مستحقة الدفعتوزیعات

-٦٫٧١٨مقدمة من العمالءاتدفع
-٦٫٤٥٧قرضسدادتأخیر غرامات

-٥٫٩٢٢أدوات مالیة مشتقة مستحقةمصاریف
-٢٫٩٠٤الموظفینمستحقات

١١٫٦٨٥٣٫٢١١أخرى
──────────────────────

٩٦٫٩١٠٥٨٫٢١٤
══════════════════════

غیر مكتسبةإیرادات-٣٤
٢٠١٨٢٠١٧

──────────────────────
١٥٤٫٤٧٠١٧٤٫٤٦٩بدایة السنة فيالرصید

٢٨٠٫٣٢٤٢٩٣٫٧٤٨السنةخاللمستلمةإیجارات
)٣١٣٫٧٤٧()٢٩٤٫٨٩٧(السنةخاللبھاالمعترف ──────────────────────

١٣٩٫٨٩٧١٥٤٫٤٧٠
══════════════════════

العالقةذاتالجھاتمعوالمعامالتاألرصدة-٣٥
من اًھاماًتأثیرالتي یمارس علیھا أو والمنشآت الخاضعة للسیطرة في الشركةالرئیسیینالعالقة المساھمینذات الجھات تمثل

السلطة للتحكم موظفو اإلدارة الرئیسیون ھم األفراد الذین لدیھم السلطة والمسؤولیة في التخطیط وممارسة. قبل تلك الجھات
أعضاء مجلس اإلدارة (ولجانھ الفرعیة) أنتعتبر المجموعة. اوموظفیھالمجموعةاشر في أنشطة بشكل مباشر أو غیر مب

لعالقةذات اافألطراتفصاحاإ٢٤قمرليولدالمحاسبةارمعیااضألغروناإلدارة الرئیسیھم موظفوواللجنة التنفیذیة 
:المعامالت الھامة مع الجھات ذات العالقة خالل السنةیوضح الجدول التالي 

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا بالمجموعة
٢٠١٨٢٠١٧

──────────────────────
١١٫٥٣٥٣٫٢٠٦ذیةلتنفیادارةإلاتالدبوبتروا

١٠٫٤٠٠٣٫٢٤٠)٨(إیضاح أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة ──────────────────────
٢١٫٩٣٥٦٫٤٤٦العلیااإلدارةلموظفيالمدفوعةالتعویضاتإجمالي

══════════════════════

.المالیةة سنالخالل العلیااإلدارةبموظفيالمتعلقةوكمصروف المقیدةالمبالغأعاله الجدولعنھا في المفصحالمبالغتمثل
٣١لایر سعودي (ملیون٥٣: ٢٠١٨دیسمبر ٣١بلغت اإلیرادات المتعلقة بالتعامالت مع الجھات الحكومیة للسنة المنتھیة في 

ملیون لایر سعودي).٥٩: ٢٠١٧دیسمبر 
المعامالت مع الجھات ذات العالقة على قرض ممنوح من قبل صندوق االستثمارات العامة، بلغ رصید القرض كما في تشتمل

).٣٠) (إیضاح سعوديلایرملیون٩٩٥: ٢٠١٧دیسمبر ٣١لایر سعودي (ملیون٢٠١٨٩٩٢دیسمبر ٣١



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٣٩ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 
الزكاة-٣٦

تتكون المكونات الھامة للوعاء الزكوي مما یلي:
٢٠١٨٢٠١٧

٩٢٫٧٥٠١٤٠٫٨٤٤المعدلربحصافي ال
٣٫٤٠٧٫٨٣٦٣٫٢٥١٫٦٣٤بدایة السنةفيحقوق المساھمین

٣٫٧٨٣٫٥٨١٣٫١٢١٫٣٨٥أرصدة دائنة وقروض
٤٥٫٧١٤٣٨٫٠١٠مخصصات

)٥٫٦٠٥٫٨٦٦()٦٫٧٣٨٫٢٢٢(أصول 

٥٩١٫٦٥٩٩٤٦٫٠٠٧وعاء الزكاة 

:التاليالنحوعلىدیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنةالزكاةمخصصحركةكانت
٢٠١٨٢٠١٧

٢٤٫٥٣٧١٧٫١٥٣ینایر١الرصید في 
٢١٫٠٢٨٢٤٫٥٣٧لسنةلالمحمل

)١٧٫١٥٣()٤٫٩٥٥(السنةخالل مدفوعال

٤٠٫٦١٠٢٤٫٥٣٧دیسمبر ٣١الرصید في 

لذلك. ك٢٠١٧عام حتىعن جمیع السنوات الزكویةالمجموعة إقراراتھا قدمت ً ا تمت الموافقة على م، وسددت االلتزامات وفقا
.)٣٧(إیضاح ٢٠٠٤الھیئة العامة للزكاة والدخل عن جمیع السنوات حتى عام أجرتھاالتيةط الزكویوالرب

االلتزامات المحتملةوالتعھدات-٣٧
ةالتعھدات الرأسمالی

مالیة مع بعض االستشاریین والمقاولین. بلغت قیمة ات ھندسیة وتنفیذ أعمال رأسیوجد لدى المجموعة عقود تصمیم واستشار
ملیون لایر ٦١٤: ٢٠١٧یسمبر د٣١سعودي (لایرنملیو٥٥٤غمبل٢٠١٨دیسمبر ٣١التعھدات غیر المنفذة كما بتاریخ 

.)سعودي
المجموعة كمستأجر–االلتزامات بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة 

سنةلمدة عقود إیجار العقارات التجاریة تتراوح مدة. وعادة ما محفظة العقارات الخاصة بھابشأن ایجارأبرمت المجموعة عقود
.قبل نھایة مدة اإلیجارر فسخھا . وتتضمن بعض عقود اإلیجار خیاواحدة

:بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیةالدفعفیما یلي بیان بالحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة المستحقة 
٢٠١٨٢٠١٧

١٫٢٣٤١٫١١٢خالل سنة واحدة
٤٫٤٤٦٤٫٤٤٦أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

٧٥٫٤٦١٧٦٫٦٩٥أكثر من خمس سنوات 
٨١٫١٤١٨٢٫٢٥٣

ؤجر المجموعة كم–االلتزامات بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة 
معینة. مكاتب وبشأن محفظة االستثمارات العقاریة الخاصة بھا والتي تتكون من مبانيات تشغیلیةبرمت المجموعة عقود إیجارأ

ألوضاععلى أساس سنوي وفقا اإلیجاربزیادةشرطا یسمح اإلیجارعقود كافةتتضمن مدة ایجار ھذه العقود سنة واحدة. إن 
السوق السائدة.



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٤٠ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)
تتمة –االلتزامات المحتملةوالتعھدات-٣٧

االلتزامات المحتملة
É البیضاءمطالبات رسوم األراضي

وغرامات تأخیر السداد المتعلق بھا التي تسلمتھا رسوم األراضي البیضاء بلغ اجمالي مطالبات ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
. ملیون لایر سعودي)٣٩: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(كما في ملیون لایر سعودي ٩٩مبلغ وعة من وزارة اإلسكان مالمج

قدمت المجموعة اعتراضھا على المبالغ المذكورة أعاله من خالل الموقع االلكتروني لوزارة اإلسكان والذي تم رفضھ من قبل 
بعدم أحقیة تلك المطالبات، نظرا لعدم انطباق شروط دعوى قضائیة لدى دیوان المظالم برفع الوزارة. وعلیھ، قامت المجموعة 

األراضي.فرض رسوم األرضي البیضاء على تلك
تمثلوالتياإلسكانوزارةمطالباتبإلغاءیقضيالریاضمحكمةمنابتدائيحكمعلىالشركةحصلت،٢٠١٩خالل ینایر 

. آثارمنالمطالباتعلىترتبماكافةإلغاءاالبتدائيالمحكمةقرارورافق. الریاضبمنطقةتقعألرضرسوم األرضي البیضاء 
. قامت وزارة اإلسكان بتقدیم سعوديلایرملیون٨٢المتعلقة بھا والغرامات االبتدائيالملغاة بحكم المحكمة تطالبامالقیمة بلغت

اعتراض على ذلك الحكم. وما تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.
٤٫٥بخصوص رسوم األراضي المتعلقة بأرض جدة والبالغة المرفوعةالدعاوىإحدىقبولبعدمالمحكمةمنصدر حكم كما

وما تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.،على الحكم من قبل الشركةاالعتراضتمملیون لایر سعودي. 
وني ستشار القانماستنادا الى رأي الووالتي ال تزال منظورة أمام المحكمة ولم یصدر فیھا أي حكم، القضایا باقيفیما یخص أما

وى القضائیة المنظورة حالیا لدى دیوان االدعجمیع المعین من قبل إدارة المجموعة، فإن اإلدارة على درجة عالیة من التأكد بأن 
المظالم تسیر في صالح المجموعة. وعلیھ، ال ترى اإلدارة ضرورة لتكوین أي مخصص مقابل تلك المطالبات أو الغرامات 

.٢٠١٨دیسمبر٣١ملیون لایر سعودي حتى تاریخ ١٣یھا المتعلقة بھا والتي بلغ اجمال
Éالقانونیةالقضایا

ملیون لایر ١٠٩من قبل أحد المقاولین بمبلغ –شركة زمیلة –مرفوعة ضد شركة الریاض القابضة قضائیة توجد دعوى 
. صدر حكم ابتدائي بدفع المبلغ وتم االعتراض على الحكم لدى محكمة االستئنافسعودي. 

ملیون لایر سعودي منظورة ٨٢تبلغ قیمتھا في أرض مشاع ملكیة حصة بخصوص توجد دعوى قضائیة مرفوعة ضد الشركة 
تؤكد إدارة الشركة امتالكھا لكافة المستندات الثبوتیة التي تحفظ حق الشركة بما فیھا صكوك ملكیة صادرة من امام المحكمة. 

عالیة من التأكد بأن نتائج الدعوى ستكون لصالح الشركة. وعلیھ لم یتم تكوین أي ان إدارة الشركة على درجةكتابة العدل كما 
مخصصات حول ھذه القضیة.

ھناك بعض القضایا المرفوعة ضد المجموعة خالل دورة األعمال العادیة ویتم الترافع بشأنھا حالیاً، ال یوجد لھذه القضایا كذلك
أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة.

Éالزكویة الربوط
، والتي ال تزال تحت الدراسة من قبل الھیئة العامة للزكاة والدخل. ٢٠٠٤لم تتسلم الشركة أي ربوط زكویة عن السنوات بعد 



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٤١ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

مالم یرد خالف ذلك)(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة 
القیمة العادلةقیاس-٣٨

دیسمبر٣١قیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة كما في التسلسل الھرمي لقیاس الیوضح الجدول التالي 
:٢٠١٧دیسمبر٣١و٢٠١٨

القیمة العادلة (المستوى الثالث)الثاني)(المستوى(المستوى األول)القیمة الدفتریة :٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة: 

المصنفةالملكیةحقوقأدواتفياستثمارات
٤٠٣٫٢٤٨٤٧٫٤٣٦١٠٢٫٣٤٣٢٥٣٫٤٦٩٤٠٣٫٢٤٨اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبقیمتھا

قائمةخاللمنالعادلةبقیمتھامصنفةاستثمارات
٢٧٠٫٨٣٨-٢٧٠٫٨٣٨-٢٧٠٫٨٣٨الدخل

٢٫٣٦٩-٢٫٣٦٩-٢٫٣٦٩أدوات مالیة مشتقة
 -٦٧٦٫٤٥٥٤٧٫٤٣٦٣٧٥٫٥٥٠٢٥٣٫٤٦٩٦٧٦٫٤٥٥

: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

العادلة:المطلوبات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة

١٠٫٧٨٧-١٠٫٧٨٧-١٠٫٧٨٧أدوات مالیة مشتقة

القابلة للمالحظة في السوق. تستخدم المدخالت تيالتقویمتدرج األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب ال

والمدینین التجاریین والدائنین التجاریین والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب وما في حكمھ للنقدتبین لإلدارة بأن القیمة العادلة 
األدوات. هقصیرة األجل لھذاللفترة اإلستحقاققیمتھا الدفتریة بشكل كبیر وذلك نظراً

عموالت یمتھا العادلة وذلك ألنھا تحمل قتقاربمتغیرة المرتبطة بعموالت ثابتة ولقروض ألجل لإلدارة بأن القیمة الدفتریة لتبین
النقدیة المستقبلیة المخصومة التدفقاتن قیمةإفبشأن التمویل والقروض المشابھة. ونتیجة لذلك،السائدة في السوق المعدالتتعكس 

ري عن قیمتھا الدفتریة الحالیة.والقروض ال تختلف بشكل جوھالناتجة عن التمویل

ة المخاطر المالیةوسیاسات إدارأھداف-٣٩
إن الغرض تتكون المطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة، فیما عدا المشتقات، من القروض والدائنین التجاریین والدائنین األخرین.

مالیة الرئیسي لھذه المطلوبات المالیة ھو تمویل عملیات المجموعة وتقدیم ضمانات لدعم عملیاتھا. بینما تتضمن الموجودات ال
من عملیاتھا. كما تمتلك المجموعة نقد وما في حكمھوالالمدینین التجاریین والمدینین اآلخرین الرئیسیة للمجموعة  الناتجة مباشرةً

بقیمتھا العادلة مصنفةاستثماراتواآلخراستثمارات في أدوات حقوق ملكیة مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل الدخل الشاملأیضاً
مشتقات. بإبرام عقودوتقوم ئمة الدخل من خالل قا

تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة الناتجة من األدوات المالیة:
األسھمأسعارمخاطر- السوقمخاطر- 
االئتمانمخاطر- العموالتأسعارمخاطر- 
السیولةمخاطر- الربحمعدلمخاطر- 
األجنبیةالعمالتمخاطر- 



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٤٢ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)
تتمة –وسیاسات إدارة المخاطر المالیةأھداف-٣٩

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

:كل من ھذه المخاطر والتي تم تلخیصھا أدناهإدارةسیاسات 

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

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

.والودائع والموجودات المالیة المتاحة للبیع واألدوات المالیة المشتقة

.٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١الحساسیة في األقسام التالیة بالوضع كما في تحالیلتتعلق 

الحساسیة على أساس أن قیمة صافي الدین ونسبة أسعار عموالت الدین الثابتة إلى العائمة والمشتقات ونسبة تحالیلتم إعداد 
.٢٠١٨دیسمبر ٣١لمخاطر المحددة في األدوات المالیة في العمالت األجنبیة ھي جمیعھا ثابتة وعلى أساس تخصیصات تغطیة ا

األثر الناتج عن التغیرات في السوق على القیمة الدفتریة للمعاشات والتزامات ما بعد التقاعد األخرى التحالیلتستثنى 
ة.ات غیر المالیة للعملیات األجنبیوالمخصصات والموجودات والمطلوب

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

ر الناتج عن محاسبة بما في ذلك األث٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المقتناة كما في 
ر.تغطیة المخاط

Éدیسمبر ٣١كما في مخاطر التدفقات النقدیة ةاالعتبار األثر الناتج عن تغطییتم احتساب حساسیة حقوق الملكیة باألخذ بعین
ة.ة في المخاطر المعنیلتحدید األثار الناتجة عن التغیرات المفترض٢٠١٨

مخاطر أسعار العموالت
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداه مالیة ما نتیجة 
التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. تتعلق مخاطر التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق التي تتعرض 

ة.بالمجموعة والمرتبطة بعمولة عائماللتزامات بموجب الدیون طویلة األجل الخاصة لھا المجموعة بشكل رئیسي با

من القروض المرتبطة بعمولة ثابتة اصة بھا من خالل االحتفاظ بمحفظةتقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت الخ
بموجبھا على التبادل، في فترات محددة، الفرق ومتغیرة. وإلدارة ذلك، تقوم المجموعة بإبرام مقایضات أسعار عموالت توافق 

بین أسعار العموالت الثابتة والمتغیرة المحتسبة على أساس المبلغ االسمي األساسي المتفق علیھ.

مخاطر معدل الربح
ات في سوق تتمثل مخاطر معدل الربح في التذبذب في القیمة العادلة او التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیر

معدالت الربح. 

إلى القروض. إن القروض الصادرة بمعدالت  ً تعُرض المجموعة إلى مخاطر التغیرات في سوق معدالت الربح یعود أساسا
متغیرة تعرض المجموعة للتغیر في التدفقات النقدیة نتیجة للتغیر في أسعار الفائدة. تدخل المجموعة في مقایضات معدالت ربح 

اطرھا، ویتم تصنیف ھذه المقایضات كمطلوبات مالیة مشتقة في المركز المالي.للتحوط من مخ

مخاطر العمالت األجنبیة
العملة إن تمثل مخاطـر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي.

. والدوالر األمریكيبأیة معامالت ھامة بعمالت عدا اللایر السعودي المجموعةلم تقم و. للمجموعة ھي اللایر السعوديةوظیفیال
التعرضغالبیةغیر جوھریة. إن العمالتوتعتقد أن مخاطر األجنبیةالعمالتبمراقبة التقلبات في أسعار صرف اإلدارةتقوم 

دوالر أمریكي وبالتالي فإن المجموعة غیر ١لایر سعودي: ٣٫٧٥مثبتھ بمبلغبالدوالر األمریكي واللایر السعودي للمخاطر
.بالدوالر األمریكيالمسجلة معرضة ألي مخاطر من األدوات المالیة 



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)
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تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
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السعودیة مالم یرد خالف ذلك)(كافة المبالغ بآالف الریاالت 
تتمة –وسیاسات إدارة المخاطر المالیة أھداف-٣٩

مخاطر أسعار األسھم
الناتجة عن عدم التأكد من القیمة المستقبلیة السوقالخاصة بالمجموعة لمخاطر أسعار المدرجةوغیر المدرجةتتعرض األسھم 

ووضع حدود لكل أداة تنویع محفظة االستثماراتللسندات االستثماریة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار األسھم من خالل 
تقوم اإلدارة تظممالیة على حده وبشكل إجمالي. یتم تقدیم التقاریر حول محفظة األسھم إلى اإلدارة العلیا بالمجموعة بشكل من

بمراجعة واعتماد كافة القرارات المتعلقة باستثمارات األسھم.العلیا

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

طر االئتمان من أنشطتھا التشغیلیة وبشكل أساسي المدینون التجاریون وأنشطتھا إلى تكبد خسارة مالیة. تتعرض المجموعة لمخا
. األخرىالمالیةواألدواتاألجنبیةالعمالتومعامالتالتمویلیة، بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة 

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

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

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

٢٠١٨٢٠١٧ --------------
استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل الدخل الشامل 

-٤٠٣٫٢٤٨اآلخر
-٢٧٠٫٨٣٨استثمارات مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل

٢٣٥٫٦٥٧٢٢٤٫٤٥٢استثمار في شركة زمیلة
٨٨٫٧٦٣١٥٢٫٢٦١تجاریون مدینون

١٤٢٫٩٦٦٩٨٫٠٢٩ومدینون آخرونمصاریف مدفوعة مقدماً
٨٤٤٫٦٧٣-موجودات مالیة متاحة للبیع --------------

١٫١٤١٫٤٧٢١٫٣١٩٫٤١٥

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

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

من خالل االخفاق المحتمل للطرف اآلخر في عملیة السداد.

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

ألموال الكافیة من خالل التسھیالت االئتمانیة المتعھد بھا للوفاء بأي التزامات مستقبلیة.بصورة دوریة من توفر ا

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

بسمعة الشركة. ولھذا الغرض، احتفظت المجموعة بحدود ائتمانیة مع بنوك تجاریة من أجل الوفاء بمتطلبات السیولة الخاصة 
ملیون لایر سعودي ٥٠٠، یوجد لدى المجموعة تسھیالت تمویل بنكیة غیر مستخدمة قدرھا ٢٠١٨دیسمبر ٣١وكما في بھا. 

وذلك إلدارة متطلبات السیولة قصیرة األجل وطویلة األجل.
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(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)
تتمة –وسیاسات إدارة المخاطر المالیة أھداف-٣٩

تتمة –مخاطر السیولة
الجدولإعدادتمالسداد المتفق علیھا. وفتراتاللتزامات المالیة للمجموعة لالمتبقیةالجدول أدناه تواریخ االستحقاق التعاقدیة یبین
تاریخ یجب على المجموعة السداد فیھ.ألقربوفقا ولاللتزامات المالیة المخصومةلتدفقات النقدیة غیر اأساسعلى

سنوات٥أكثر من 
أكثر من سنة الى 

سنوات٥ سنھ القیمة الدفتریة
٨٢٠١دیسمبر ٣١

- - ٦١٫٤٨٦ ٦١٫٤٨٦ )٣٢(إیضاح تجاریوندائنون
٦٩٩٫٣٨٣ ٦٢٥٫٠٠٠ ٢٫٤٥٩٫١٩٨ ٣٫٧٨٣٫٥٨١ )٣٠و٢٩قروض (إیضاح 

- - ٧٫٦٤٠ ٧٫٦٤٠ )٣٣توزیعات أرباح مستحقة (إیضاح 
٦٩٩٫٣٨٣ ٦٢٥٫٠٠٠ ٢٫٥٢٨٫٣٢٤ ٣٫٨٥٢٫٧٠٧

- - ٢٧٫٧٤٤ ٢٧٫٧٤٤
٢٠١٧دیسمبر ٣١

)٣٢دائنون تجاریون (إیضاح 
٣٠٣٫٠٥٨ ٢٫٧٤٣٫٤٦٢ ٧٤٫٨٦٥ ٣٫١٢١٫٣٨٥ )٣٠و٢٩إیضاح قروض (

- - ٧٫٨٩٣ ٧٫٨٩٣ )٣٣توزیعات أرباح مستحقة (إیضاح 
- - ١٦٫٢٩١ ١٦٫٢٩١ التزامات مالیة اخرى

٣٠٣٫٠٥٨ ٢٫٧٤٣٫٤٦٢ ١٢٦٫٧٩٣ ٣٫١٧٣٫٣١٣

قرض تصنیفوذلك بسبب إعادة .سعوديملیار لایر٢٫٣تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ 
ویخالل ماالمحلیةسعودي إلى المطلوبات المتداولة والمطلوب سداده بالكامل ألحد البنوك لایر ملیار٢٫١األجل بمبلغ طویل

ًتعمل إدارة المجموعة ). ٢٩(إیضاح ٢٠١٩ أو إعادة جدولة سداد القرض لترتیب عملیة المتاحة الخیاراتعلى دراسة حالیا
األقساط الى فترات الحقة.

للمخاطرالمفرطالتركز
یكون المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافیة أو تنشأ تركزات

االقتصادیة أو السیاسیة نتیجة التغیرات في الظروفقدرتھم على الوفاء بالتزاماتھم التعاقدیة تحد منخصائص اقتصادیة قد لدیھم
.معینةلحساسیة النسبیة ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو الظروف األخرى. تشیر التركزات إلى ا

إدارة رأس المال-٤٠
حقوق الملكیة كافة احتیاطیات والمصدرالمالرأسیشتمل رأس المال على لغرض إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، 

.المنفعة والفائدة للمساھمینیتمثل الھدف الرئیسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في في الشركة األم.بالمساھمینالمتعلقة 

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

بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة المجموعةتقوم إلى المساھمین أو إعادة رأس المال إلى المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. 
صافي الدین. المالي الرفع  على إجمالي رأس المال زائداً والتي تمثل صافي الدین مقسوماً

٢٠١٨٢٠١٧
٣٫٧٨٣٫٥٨١٣٫١٢١٫٣٨٥قروض طویلة االجل

٦١٫٤٨٦٢٧٫٧٤٤دائنون تجاریون
٩٦٫٩١٠٥٨٫٢١٤مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

١٣٩٫٨٩٧١٥٤٫٤٧٠االیرادات غیر المكتسبة
)٢٠٨٫٤٦٦()٣٣١٫٧٢٤(وما في حكمھنقدالناقصا: 

٣٫٧٥٠٫١٥٠٣٫١٥٣٫٣٤٧صافي الدین 
٣٫١٧٠٫٨٥٩٣٫٤٩١٫٦٠٤حقوق الملكیة 

٦٫١٥٠٫١٥٠٤٫٣٥٣٫٣٤٧رأس المال وصافي الدین 

٪٧٢٪٦١نسبة الرفع المالي
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السعودیة مالم یرد خالف ذلك)(كافة المبالغ بآالف الریاالت 
تتمة –إدارة رأس المال -٤٠

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

بالتعھدات المالیة المتعلقة بالقروض المرتبطة بعمولة التزامعدمحاالت تكن ھناك للبنوك طلب السداد الفوري للقروض. لم یسمح
خالل الفترة الحالیة.

األرباحتوزیعات-٤١
على توزیع أرباح نقدیة بقیمة ٢٠١٨یونیو٢٨لشركة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ االعادیة لمساھمي غیروافقت الجمعیة العامة 

لایر ٠٫٥والتي بلغت ٢٠١٧دیسمبر ٣١الثاني من السنة المالیة المنتھیة في النصفملیون لایر سعودي للمساھمین عن ٦٠
.٢٠١٨یولیو ١٦ح بتاریخ القیمة االسمیة للسھم. وتم صرف ھذه األربامن٪٥سعودي للسھم الواحد وتمثل 

بقیمة اعتماد ما تم توزیعھعلى ٢٠١٨یونیو٢٨بتاریخ لشركة في اجتماعھا المنعقد المساھمي وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة 
والتي ٢٠١٧دیسمبر ٣١من السنة المالیة المنتھیة في األولالنصفللمساھمین عن كأرباح مرحلیة ملیون لایر سعودي ٦٠

.٢٠١٧أغسطس٣٠القیمة االسمیة للسھم. وتم صرف ھذه األرباح بتاریخ من ٪ ٥لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل ٠٫٥بلغت 
على توزیع أرباح نقدیة بقیمة ٢٠١٧ابریل٦المنعقد بتاریخ اجتماعھافي الشركةلمساھميالعادیةوافقت الجمعیة العامة غیر 

لایر سعودي للسھم ٠٫٥بلغتوالتي٢٠١٦فيالمنتھیةالمالیةالسنةمنالنصف الثاني عنملیون لایر سعودي للمساھمین ٦٠
.٢٠١٧ابریل٣٠٪ من القیمة االسمیة للسھم. تم صرف ھذه األرباح بتاریخ ٥الواحد وتمثل 

عن الشركات التابعة مفصلةالالمعلومات-٤٢
فیما یلي بیان بالمعلومات المالیة للشركات التابعة التي لھا حقوق ملكیة غیر مسیطرة ھامة:

٢٠١٨٢٠١٧
غیر المسیطرة الھامة:(العجز) األرصدة المتراكمة لحقوق الملكیة 

٨٫٦٠٢٧٫٩٥٢الشركة السعودیة الكوریة للصیانة وإدارة المشاریع
٣٫٧٠٦٨٫٥٧٤العقاریة السعودیة للبنیة التحتیةالشركة

٥٫٩٤٦)٦١٤(الشركة العقاریة السعودیة للتعمیر
١٫٣٧٧)٢٫٠٥٣(شركة العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع 

٩٫٦٤١٢٣٫٨٤٩

٢٠١٨٢٠١٧

غیر المسیطرة الھامة:(العجز) األرباح المخصصة لحقوق الملكیة 
٦٫٥٦٠٣٫٠٨٤الشركة العقاریة السعودیة للتعمیر

٤٫٨٦٨١٫٤٢٦الشركة العقاریة السعودیة للبنیة التحتیة
٣٫٤٣٠٤٨شركة العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع

٢٢٣)٦٥١(الشركة السعودیة الكوریة للصیانة وإدارة المشاریع ────────
١٤٫٢٠٧٤٫٧٨١



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٤٦ــ 

تتمة–الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)
تتمة –عن الشركات التابعة مفصلةالالمعلومات-٤٢

المتداخلة فیما یلي بیان بالمعلومات المالیة الملخصة لھذه الشركات التابعة. تستند ھذه المعلومات على المبالغ قبل حذف األرصدة 
.بین الشركات

:٢٠١٨دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في الملخصة الدخلقائمة 

الشركة العقاریة 
السعودیة للتعمیر

الشركة العقاریة 
السعودیة للبنیة 

التحتیة

الشركة السعودیة 
الكوریة للصیانة 
وإدارة المشاریع

شركة العقاریة 
ھانمي إلدارة 

المشاریع

شركة الودیان 
العقاریة

السعودیة
────────────────────────────────────────

-٣٧٨٫٩٠٠٩٢٫٨٧٥٧٢٫٠٨٧٣٣٫٩٨٧اإلیرادات
-)٢٢٫١٨٦()٥٨٫٨٣٠()٥٦٫١٧٦()٣٣١٫٧٤٣(االیراداتتكلفة 

)٣٫٩٩٧()٨٫١٨٥()١١٫٠٩٧()١٠٫٩٦٠()١١٫٧١٦(عمومیة وإداریةمصاریف 
)١٫١٨١(----مصاریف بیعیة وتسویقیة

أرباح محققة من االستثمارات بالقیمة 
----١١٦العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
أرباح غیر محققة من االستثمارات 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

----٣٢٣الخسارة 
----٢٤إیرادات أخرى
----)١٫٠٤٤(تكالیف تمویلیة

────────────────────────────────────────
)٥٫١٧٨(٣٤٫٨٦٠٢٥٫٧٣٩٢٫١٦٠٣٫٦١٦الزكاةقبل ربحال

-)٣٩١()٥٣٣()١٫٢١٠()٤٫١٠٣(الزكاة
────────────────────────────────────────

)٥٫١٧٨(٣٠٫٧٥٧٢٤٫٥٢٩١٫٦٢٧٣٫٢٢٥صافي ربح (خسارة) السنة
════════════════════════════════════════

(الخسارة) الشامل ربحإجمالي ال
)٥٫١٧٨(٣٠٫٧٥٧٢٤٫٥٢٩١٫٦٢٧٣٫٢٢٥اآلخر

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

:٢٠١٧دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في الملخصة الدخلقائمة 

الشركة العقاریة 
السعودیة للتعمیر

الشركة العقاریة 
السعودیة للبنیة 

التحتیة

الشركة السعودیة 
الكوریة للصیانة 
وإدارة المشاریع

شركة العقاریة 
ھانمي إلدارة 

المشاریع
────────────────────────────────

---١٣٦٫٢٦١اإلیرادات
---)١١٧٫٨٦٠(االیراداتتكلفة 

)٥٥٩()١٢١()٣٫٦٠٤()٦٫٤١٠(وإداریةعمومیةمصاریف 
---)١٠٧(تأسیسمصاریف

--١٥٩٣٩أخرى إیرادات
---)٤٦٤(تكالیف تمویلیة

────────────────────────────────
)٥٥٩()١٢١()٣٫٥٦٥(١١٫٥٧٩الزكاةقبل ربحال

---)٨٨٧(الزكاة
────────────────────────────────

)٥٥٩()١٢١()٣٫٥٦٥(١٠٫٦٩٢صافي ربح (خسارة) السنة
════════════════════════════════

)٥٥٩()١٢١()٣٫٥٦٥(١٠٫٦٩٢(الخسارة) الشامل اآلخرربحإجمالي ال
════════════════════════════════



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٤٧ــ 

تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)
تتمة –عن الشركات التابعة مفصلةالالمعلومات-٤٢

:٢٠١٨دیسمبر ٣١قائمة المركز المالي الملخصة كما في 

الشركة العقاریة 
السعودیة للتعمیر

الشركة العقاریة 
السعودیة للبنیة 

التحتیة

الشركة السعودیة 
الكوریة للصیانة 
وإدارة المشاریع

شركة العقاریة 
ھانمي إلدارة 

المشاریع

شركة الودیان 
العقاریة

السعودیة
────────────────────────────────────────

١٢١٫٩٨٢٥٩٫٥٦٢٢٣٫٩٠٦١٢٫٦٦٧٢٤٦٫٨٤٤موجودات متداولة
٤٨٫٤٢٠٣٫٥٣٢١٫٣٦٤١٫٣٤٢٢٫٦٩١٫٩٧٢موجودات غیر متداولة

)٩٠٫٥٨٧()٦٫٨١٠()٢٫٢٧٩()١٦٫٧٨٩()٦٩٫٠٠٦(مطلوبات متداولة
)٤٠٨()٥٣٤()٦٢٧()٣٤١()٣٧٫٣٧١(مطلوبات غیر متداولة

────────────────────────────────────────
٦٤٫٠٢٥٤٥٫٩٦٤٢٢٫٣٦٤٦٫٦٦٥٢٫٨٤٧٫٨٢١إجمالي حقوق الملكیة

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

:٢٠١٧دیسمبر ٣١قائمة المركز المالي الملخصة كما في 

الشركة العقاریة 
للتعمیرالسعودیة 

الشركة العقاریة 
السعودیة للبنیة 

التحتیة

الشركة السعودیة 
الكوریة للصیانة 
وإدارة المشاریع

شركة العقاریة 
ھانمي إلدارة 

المشاریع
────────────────────────────────

١١٨٫٣٩٢٢٣٫١٧٦١٩٫٠٣٧٣٫٥٨٤متداولةموجودات
٥٢٫١٠٥٣٥٦٨٨٧٥٧٢متداولةغیرموجودات
)٧١٦()٤٥()٢٫٠٩٧()٩٢٫٩٢٤(متداولةمطلوبات
---)٤٤٫٣٠٥(متداولةغیرمطلوبات

────────────────────────────────
٣٣٫٢٦٨٢١٫٤٣٥١٩٫٨٧٩٣٫٤٤٠إجمالي حقوق الملكیة

════════════════════════════════

:٢٠١٨دیسمبر ٣١الملخصة للسنة المنتھیة في بیانات التدفقات النقدیة 

الشركة العقاریة 
السعودیة للتعمیر

الشركة العقاریة 
السعودیة للبنیة 

التحتیة

الشركة السعودیة 
الكوریة للصیانة 
وإدارة المشاریع

شركة العقاریة 
ھانمي إلدارة 

المشاریع

شركة الودیان 
العقاریة

السعودیة
────────────────────────────────────────

٦٫٠٧٤١٧٫٠٣٨)٣٫٦١٧()٢٫٧٨٠()٣٦٫٣٠٥(التشغیلیةنشطةاأل
)٦٧٫٠٣٨()٨٩٦()٧٢٠()٣٫٨٤١()٣٫٥٦٨(االستثماریةنشطةاأل
٢٥٠٫٠٠٠---)١٫١٨١(التمویلیةنشطةاأل

────────────────────────────────────────
صافي (النقص) الزیادة في نقد 

٥٫١٧٨٢٠٠٫٠٠٠)٤٫٣٣٧()٦٫٦٢١()٤١٫٠٥٤(وما في حكمھ
════════════════════════════════════════



لھا التابعةوالشركات یة السعودیةالشركة العقار
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٤٨ــ 

تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)
تتمة–عن الشركات التابعة مفصلةالالمعلومات-٤٢

:٢٠١٧دیسمبر ٣١بیانات التدفقات النقدیة الملخصة للسنة المنتھیة في 

الشركة العقاریة 
السعودیة للتعمیر

الشركة العقاریة 
السعودیة للبنیة 

التحتیة

الشركة السعودیة 
الكوریة للصیانة 
وإدارة المشاریع

شركة العقاریة 
إلدارة ھانمي 

المشاریع
────────────────────────────────

١٧٦)٧١()١٫٦٨٦(٤٢٫٠٢٤التشغیلیةنشطةاأل
)٥٩٢()٩٠٢()٣٦٥()٥٥٫٥٤١(االستثماریةنشطةاأل
٣٨٫١١٢٢٥٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠التمویلیةنشطةاأل

────────────────────────────────
٢٤٫٥٩٥٢٢٫٩٤٩١٩٫٠٢٧٣٫٥٨٤حكمھصافي الزیادة في نقد وما في

════════════════════════════════

أرقام المقارنة تصنیفإعادة-٤٣
رصدة األبأن ذلك یعكس طبیعة دارةاإل. وترى المركز المالي الموحدرصدةأل السنة، قامت المجموعة بإعادة تصنیف بعض الخ

باستثناء ما ورد في ةرباح المبقااألأو ربحیوجد لعملیات إعادة التصنیف ھذه أثر على صافي الالذات الصلة بشكل أكثر دقة. 
.٤االیضاح 

الموحدةاعتماد القوائم المالیة -٤٤
أبریل١١الموافق(ھـ ١٤٤٠شعبان٦بتاریخاإلدارةقبل مجلس منالموحدةلمالیة إصدار ھذه القوائم اوالموافقة علىتم اعتماد

٢٠١٩.(


