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التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٧ــ 

(غیر مراجعة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة
٢٠١٩مارس٣١

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

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

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

، المملكة العربیة ١١٤٨١ریاض ال، ٣٥٧٢، صندوق برید العامشارع العلیافيمقر الرئیسي للشركة یقع ال). ١٩٧٧یونیو ٤
الجمعیة تصدرهبقرارإطالة ھذه المدة ویجوزالسجل التجاري، قیدھا بمن تاریخ تبدأسنة میالدیة ١٣٠تبلغ مدة الشركة السعودیة.

.على األقلسنة واحدةبانتھاء أجلھاالعامة غیر العادیة قبل 
، بقیمة أسمیة )سھمملیون٢٠١٨:٢٤٠دیسمبر ٣١(٢٠١٩مارس٣١كما في سھم ملیون ٢٤٠مال الشركة من یتكون رأس

.للسھملایر سعودي١٠قدرھا 
بموجب عقد إیجار قامة المباني السكنیة والتجاریة علیھا وبیعھا وتأجیرھا إووالتطویرتملك األراضي الصالحة للبناء بتقوم الشركة

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

لعامة والذي صندوق االستثمارات امھفي الشركة والشركات التابعة لھا المذكورة ادناه ("المجموعة") نالرئیسیینإن المساھم
، بینما األسھم المتبقیة، من أسھم المجموعة٪٥٫٩١ملك تي توالمؤسسة العامة للتقاعد والمن أسھم المجموعة٪٦٤٫٥٧یملك 

.٪٥، مملوكة من قبل مساھمین اخرین یمتلك كل منھم نسبة تقل عن ٪٢٩٫٥٢والتي تمثل 
:الموجزةالموحدةاألولیةالمالیة القوائمفي ھذه توحیدھاوالتي تم التابعة التالیة اتالشركة في الشركاستثمرت

نسبة الملكیة 
(بصورة مباشرة أو غیر مباشرة)

سنة التأسیسالنشاط الرئیسيبلد التأسیساالسم
مارس٣١

٢٠١٩
ردیسمب٣١

٢٠١٨

شركة العقاریة السعودیةال
%٦٠%٢٠١٦٦٠البناء والصیانةالسعودیةالمملكة العربیة للتعمیر (أ)

الشركة العقاریة السعودیة 
%٦٠%٢٠١٧٦٠البناء والصیانةالمملكة العربیة السعودیةللبنیة التحتیة (ب)

الشركة السعودیة الكوریة 
للصیانة وإدارة الممتلكات

%٦٠%٢٠١٧٦٠الصیانة والتشغیل المملكة العربیة السعودیة (ج) 

العقاریة ھانمي إلدارة شركة 
المملكة العربیة السعودیة المشاریع (د)

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

شركة الودیان العقاریة 
%١٠٠%٢٠١٨١٠٠تطویر مشروع الودیانالمملكة العربیة السعودیة )ھـالسعودیة (

المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقمفي مسجلةمقفلةشركة مساھمة ،الشركة العقاریة السعودیة للتعمیر)أ
نشاء المباني إبأعماللشركة اتقوم).٢٠١٦دیسمبر ١٤الموافق (ھ ١٤٣٨ول االربیع ١٥بتاریخ ١٠١٠٤٦٦٣٦٧

وضع التصامیم الھندسیة التفصیلیة وشراء المواد وتنفیذ ما تقوم بإدارتھ ودارة المشاریع اإلنشائیة إعمال صیانة المباني وأو
الموافق (ھ ١٤٣٧شوال ٦بتاریخ ١٠٢٠٦٣٧١٠٧٠٣٠٢من ھذه المشاریع بموجب ترخیص الھیئة العامة لإلستثمار رقم 

).٢٠١٦یولیو ١١



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٨ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٩مارس٣١

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

تتمة –عن الشركة معلوماتـ١
المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل فيلھایتسجالشركة العقاریة السعودیة للبنیة التحتیة، شركة مساھمة مقفلة تم ب)

الطرق بأعماللشركة اتقوم). ٢٠١٧ابریل٣ھ (الموافق ١٤٣٨رجب٦بتاریخ١٠١٠٤٦٩٥٦١التجاري رقم 
والصرف الصحي والسیول ونظافتھا هالمیانشاء وتمدید شبكات إعمال الترابیة ووالشوارع والجسور واالنفاق واأل

نشاء وتمدید شبكات االتصاالت إوالغاز ومحطاتھا وصیانتھا والكھربائیةوصیانتھا وانشاء وتمدید شبكات التوزیع للطاقة 
وصیانتھا وبیع نشاء السدود إنشاء الحدائق العامة والمنتزھات وشبكات الري وصیانتھا وإومحطات ابراج االتصاالت و

الخرسانة الجاھزة.
ولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة ؤ، شركة ذات مسالكوریة للصیانة وإدارة الممتلكاتالشركة السعودیة ج)

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

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

). تقوم الشركة بتوفیر خدمات ٢٠١٧أكتوبر ١١ھـ (الموافق ١٤٣٩محرم٢١بتاریخ ١٠١٠٦١٢١١٦التجاري رقم 
إدارة المشاریع وإدارة وتقدیم الخدمات االستشاریة للمقرضین بموجب ترخیص الھیئة العامة لالستثمار رقم 

).٢٠١٧یولیو٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٨شوال ٢٩وتاریخ ١٠٢١٣٣٨١٠٧٦٨٢٥
بموجب السجل مسجلة في المملكة العربیة السعودیةمقفلةمساھمةواحدشخصة شركة الودیان العقاریة السعودیة، شركھـ)

تقوم الشركة بأعمال الكھرباء )٢٠١٨یولیو ٢٩(الموافقھـ ١٤٣٩ذو القعدة١٦بتاریخ١٠١٠٤٥٥٠٧١التجاري رقم 
وتشغیل شبكات المیاه المنتزھات وإنشاء المباني وأعمال صیانة وتشغیل المباني وأعمال صیانة ووصیانة الحدائق 

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

المحاسبیة الھامةالسیاساتـ   ٢

أسس األعداد١ـ ٢
المالي األولي" المعتمد في التقریر) "٣٤المحاسبة الدولي رقم (لمعیاروفقًا الموجزةالموحدة األولیةةیتم إعداد القوائم المال

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

موحدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، لذا فإن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة یجب قراءتھا مع البیانات المالیة ال
.٢٠١٨دیسمبر ٣١في عة كما السنویة للمجمو

، والذي یعتبر العملة الوظیفیة والعملة التي یتم بھا عرض باللایر السعوديالموجزةاألولیة الموحدةةیالقوائم المالتم عرض
ذلك.یرد خالفما لم ،ألقرب ألف لایر سعوديكافة المبالغوتم تقریبالموجزة، األولیة الموحدةةیالمالالقوائم 

توحید القوائم المالیةأسس ٢ـ ٢
٢٠١٩مارس٣١التابعة لھا كما في اتعلى القوائم المالیة للشركة والشركالموجزةاألولیة الموحدةةیتشتمل القوائم المال

. )١والمذكورة في 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 
المستثمر فیھا وذلك فقط ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا. وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة 

عندما یكون لدى المجموعة:
السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة �

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



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٩ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٩مارس٣١

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

تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ  ٢

تتمة–توحید القوائم المالیةأسس ٢ـ ٢
وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة 

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

الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت لآلخرین.�
الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى.�
صة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة.حقوق التصویت الخا�

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

مثل ھذه السیطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف عن ممارسة المجموعة تخليالشركة التابعة ویتم التوقف عند 
اعتبارًا من تاریخ انتقال الموجزة الموحدة األولیة في القوائم المالیة الفترةالتابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل اتالشرك

.السیطرة على الشركة التابعةة ولحین تخلي المجموعة عن السیطرة إلى المجموع
بالمجموعة وبحقوق الملكیة غیر بالمساھمین في الشركة األماآلخروكل بند من بنود الدخل الشامل أو الخسارة یتعلق الدخل 

اجراء تسویات على . وعند الضرورة، یتم 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 
.األولیة الموجزةمل عند توحید القوائم المالیةبالكا

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

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

ھم السیاسات المحاسبیةألملخص٣ـ٢
مع تلك السیاسات المحاسبیة المتبعة طابقةولیة الموحدة الموجزة متاألن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة إ

، فیما عدا إتباع المعاییر الجدیدة الساریة ٢٠١٨دیسمبر ٣١في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
ت أخرى صادرة وغیر ساریة الي معاییر أو تفسیرات أو تعدیأل. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ٢٠١٩ینایر ١من تاریخ

.المفعول بعد
) "عقود اإلیجار". كما ھو مطلوب بموجب معیار المحاسبة ١٦ُتطبق المجموعة (للمرة األولى) المعیار الدولي للتقریر المالي (

طبیعة وتأثیر ھذه التغییرات أدناه.)، تم اإلفصاح عن٣٤الدولي (

، ولكن لیس لھا تأثیر أو ال تنطبق على القوائم المالیة ٢٠١٩تفسیرات األخرى ألول مرة في یتم تطبیق العدید من التعدیالت وال
للمجموعة.الموجزة األولیة الموحدة 

"عقود اإلیجار"، وتفسیر لجنة تفسیر المعاییر -) ١٧() محل معیار المحاسبة الدولي ١٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي (
"فیما إذا كان الترتیب ینطوي على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة تفسیر -) ٤الدولیة للتقریر المالي للمعیار الدولي للتقریر المالي (

-) ٢٧یر لجنة تفسیر المعاییر للمعیار (الحوافز"، وتفس-"عقود اإلیجار التشغیلي -) ١٥المعاییر للمعیار الدولي للتقریر المالي (
"تقییم جوھر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإلیجار". یحدد المعیار مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واالفصاح 

األولیة لماليلعقود اإلیجار ویتطلب من المستأجرین المحاسبة على جمیع عقود اإلیجار بموجب نموذج منفرد داخل قائمة المركز ا
.الموحدة الموجزة

). یستمر ١٧) كما ھي دون تغییر یذكر عن المحاسبة بموجب معیار المحاسبة الدولي (١٦تظل محاسبة المؤجر بموجب المعیار (
المستأجرون في تصنیف عقود اإلیجار إما كعقود إیجار تشغیلي أو تمویلي باستخدام نفس مبدأ التصنیف في معیار المحاسبة 

) تأثیر على عقود اإلیجار حیثما تكون المجموعة ھي المؤجر.١٦). لیس للمعیار (١٧لي (الدو



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٠ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٩مارس٣١

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

تتمة–ھم السیاسات المحاسبیةألملخص٣ـ٢

) "عقود اإلیجار"١٦(المعیار الدولي للتقریر المالي١-٣-٢
) والذي تم تطبیقھ من تاریخ التطبیق األولي:١٦للشركة وفقاً لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (حاسبیةفیما یلي السیاسات الم

موجودات حق االستخدام
بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاریخ بدایة عقد اإلیجار (أي التاریخ الذي أصبح فیھ األصل األساسي تقوم المجموعة 

جاھزًا لالستعمال). یتم قیاس الموجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض في القیمة، وتعدیلھا 
تضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإلیجار المسجلة والتكالیف بأي إعادة قیاس اللتزامات عقود اإلیجار. ت

المباشرة األولیة المتكبدة ودفعات اإلیجار المنفذة في أو قبل تاریخ بدایة العقد ناقصًا أي حوافز إیجار مستلمة. ویتم استھالك
اجي التقدیري ـ أیھما أقصر ـ في نھایة مدة العقد إذا كانت على أساس القسط الثابت أو العمر اإلنتتخدام موجودات حق االس

المجموعة على یقین بأن ملكیة األصل المؤجر ستؤول في نھایة العقد إلیھا. تخضع الموجودات حق االستخدام النخفاض القیمة.
اإلیجارعقودالتزامات

المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي تتم على في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بتسجیل التزامات اإلیجار 
مدى مدة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما فیھا دفعات ثابتة في جوھرھا) ناقصاً أي حوافز إیجار قابلة 

ا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. لالستالم ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعھ
تتضمن مدفوعات اإلیجار ثمن ممارسة خیار الشراء عندما یكون ھناك تیقن معقول بأن المجموعة ستمارسھ ومدفوعات غرامات 
إلغاء عقد اإلیجار في حال كانت شروط اإلیجار تنص على ممارسة المجموعة لخیار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإلیجار المتغیرة

التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل، فإنھا تسجل كمصروف في الفترة التي یتم الدفع خاللھا.
وفي سیاق احتساب القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار، تقوم المجموعة باستخدام معدل االقتراض المتزاید في تاریخ بدایة عقد اإلیجار 

حدید بشكل فوري. بعد تاریخ بدایة العقد، یتم زیادة مبلغ التزامات عقود إذا ما كان معدل الفائدة ضمن عقد اإلیجار غیر قابل للت
اإلیجار لیعكس تثبیت الفائدة ویتم خفض المبلغ بدفعات اإلیجار المنفذة. إضافًة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات 

فعات اإلیجار الثابتة في جوھرھا أو تغیر في التقییم لشراء اإلیجار إذا ما كان ھناك تعدیل أو تغیر في مدة العقد أو تغیر في د
األصل األساسي.

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار ذات موجودات منخفضة القیمة
شھر أو أقل. الموجودات منخفضة القیمة ھي البنود التي ال تفي بحدود ١٢عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود بمدة إیجار 

اصة بالمجموعة وتعتبر غیر جوھریة لقائمة المركز المالي بالمجموعة ككل. یتم االعتراف بمدفوعات عقود اإلیجار الرسملة الخ
الموجزة.الموحدة األولیة الدخلقصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة على أساس القسط الثابت في قائمة 

)١٦(الماليتأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر-٣
:٢٠١٩ینایر ١) كما في ١٦(فیما یلي تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي

٢٠١٩ینایر ١كما في
───────────

الموجودات
٨٣٫١٨٧موجودات حق االستخدام

───────────

المطلوبات
٨٣٫١٨٧التزامات عقود اإلیجار

───────────
-التعدیالت على حقوق الملكیةمجموع 

═══════════



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١١ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٩مارس٣١

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

تتمة–)١٦(الماليتأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر -٣
)، قامت المجموعة بتصنیف كل عقد من عقود ١٦. قبل تطبیق المعیار (راضي في منطقة الریاضالدى المجموعة عقود إیجار

اإلیجار (كمستأجر) في بدایة العقد كعقد إیجار تشغیلي. في عقود اإلیجار التشغیلي، تم تسجیل دفعات اإلیجار كمصروف إیجار 
على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإلیجار. وتم تسجیل أي إیجار مدفوع مسبقًا األولیة الموحدة الموجزة الدخل في قائمة 

وإیجار مستحق الدفع تحت بند "مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة أخرى" على التوالي.
ة بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإلیجار لتلك )، اعترفت المجموع١٦عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

العقود التي سبق تصنیفھا كعقود إیجار تشغیلي، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة 
معدلة مقابل أي دفعات إیجار تم االعتراف بموجودات حق االستخدام على أساس المبلغ المساوي اللتزامات عقود اإلیجار الالقیمة. 

عقود اإلیجار على أساس القیمة الحالیة لدفعات بالتزاماتمدفوعة مسبقًا ومستحقة الدفع والتي سبق االعتراف بھا. تم االعتراف 
قتراض اإلیجار المتبقیة والمخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزاید في تاریخ التطبیق األولي. كان المتوسط المرجح لمعدل اال

.٪٧ھو ٢٠١٩ینایر ١في المتزاید للمستأجر المطبق على التزامات عقود اإلیجار 
) على تلك العقود التي سبق تصنیفھا بموجب ١٦(قامت المجموعة باستخدام الوسائل العملیة لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي

). عند تطبیق ٤) وتفسیر لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار الدولي للتقریر المالي (١٧معیار المحاسبة الدولي (
)، قامت المجموعة بتطبیق الوسائل العملیة التالیة:١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

معدل خصم واحد على محفظة عقود إیجار ذات خصائص متشابھة إلى حد معقول.استخدام ·
) كعقد إیجار قصیر األجل مع فترة عقد اإلیجار المتبقیة ١٧المحاسبة عن عقود اإلیجار التشغیلي وفقا لمعیار المحاسبة الدولي (·

،٢٠١٩ینایر ١شھر كما في ١٢ل من أق
قیاس موجودات حق االستخدام في تاریخ التطبیق األولي،استثناء التكالیف المباشرة األولیة من·
استخدام التقدیر في تحدید مدة عقد اإلیجار بالنسبة للعقود التي تتضمن خیارات تمدید أو انھاء للعقد،·
ل خیار، وفقًا لفئة األصل األساسي، عدم فصل المكونات غیر اإلیجاریة عن المكونات اإلیجاریة، وبدًال من ذلك احتساب ك·

مكون إیجاري وأي مكونات غیر إیجاریة ذات عالقة كمكون إیجاري منفرد.
ات العقاریةاالستثمار-٤

تتكون االستثمارات العقاریة من قطع أراضي وعقارات بالمملكة العربیة السعودیة.
:االستثمارات العقاریة مما یليتتكون

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١مارس٣١
──────────────────────

٣٫٤٢٤٫١٦٧٣٫٤٢٤٫١٦٧أراضي 
١٫٢٠٧٫٣٥٦١٫٢١٨٫٥٤٨مباني، صافي 

١٫٢٩٨٫٩٤٥١٫١١٤٫٠١٢مشاریع تحت اإلنشاء 
──────────────────────

٥٫٩٣٠٫٤٦٨٥٫٧٥٦٫٧٢٧في نھایة الفترة/ السنة 
══════════════════════

٣١ملیون لایر سعودي (١٨٥بلغت اإلضافات لالستثمارات العقاریة،٢٠١٩مارس٣١في یةة أشھر المنتھثالثالة فتراللخ
:٢٠١٨مارس ٣١ملیون لایر سعودي (١١ملیون لایر سعودي) وكما بلغت قیمة االستھالك للفترة ٦٨٦: ٢٠١٨دیسمبر 

ملیون لایر سعودي).١٠٫٥
١٠بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة ، (ما عدا األراضي)تظھر االستثمارات العقاریة بالتكلفة بعد خصم االستھالك

ملیار لایر سعودي) وذلك وفقا لعملیة التقییم التي قام بھا ١٠: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیار سعودي كما في 
متخصص في وھو )من قبل الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدینمقیّم مستقل معتمد()Coldwell Banker(كولدویل بانكر

یم ھذه األنواع من االستثمارات العقاریة.یتق
٩٩تتضمن االستثمارات العقاریة مباني مقامة على أرض مستأجرة من الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض بموجب عقدین لمدة 

، على التوالي (على أساس حق االنتفاع) والتي یتم تحویلھا الى الھیئة ٢٠٠٩یولیو ٦و١٩٩٣ینایر ٧سنة تبدأ من ٥٠سنة و
في نھایة مدة العقد.



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٢ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٩مارس٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 
الزمیلةفي الشركة االستثمار-٥

كما یلي:السنة/فترةالالزمیلة خالل ةشركالكانت حركة االستثمار في 
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١مارس٣١

──────────────────────
٢٣٥٫٦٥٧٢٢٤٫٤٥٢في بدایة السنة 

٣٫٢٧٩١٩٫٧٤٣الحصة في األرباح 
)١١٫٦٦٩(-توزیعات أرباح مستلمة 

٥٤٣٫١٣١السنة /خالل الفترةفي القیمة العادلةصافي التغیر
──────────────────────

٢٣٨٫٩٩٠٢٣٥٫٦٥٧السنة/في نھایة الفترة
══════════════════════

ذات العالقةالجھاتوالتعامالت مع األرصدة-٦
التي یمارس علیھا تأثیرًا ھامًا من قبل تلك الجھات أو العالقة المعامالت مع المنشآت الخاضعة للسیطرة ذات الجھات تمثل

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

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

الھامة مع الجھات ذات العالقة خالل الفترة/ السنة:یوضح الجدول التالي المعامالت
المنتھیة في للسنة/فترةلل

٨٢٠١دیسمبر٢٠١٩٣١مارس ٣١
------------------------------------أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة من

١١٫١٠٩٧٩٠والمقاوالتللتجارةالسویلمالعليمحمدشركة
════════════════════

------------------------------------عالقةذاتأطرافإلىمستحقةمبالغ
٦٫٠١٩٤٫٣٦٢المحدودةجلوبالھانمي

════════════════════

------------------------------------المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة العلیا

١٫٤٩٩١١٫٥٣٥وبدالت اإلدارة التنفیذیة رواتب
١٠٫٤٠٠-اعضاء مجلس اإلدارةمكافأة ------------------------------------

١٫٤٩٩٢١٫٩٣٥
════════════════════

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

).١١ملیون لایر سعودي) (إیضاح ٩٩٢: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٩٩٣مبلغ ٢٠١٩مارس٣١
رأس المال-٧

٣١(ملیون سھم٢٤٠من ٢٠١٩مارس٣١ملیون لایر سعودي كما في ٢٫٤٠٠المجموعة البالغ قدره مالرأسیتكون
.سعوديلایر١٠سھمكلقیمة)سھمملیون٢٠١٨:٢٤٠دیسمبر

یونیو ٢٨ھـ (الموافق ١٤٣٩شوال ١٤المنعقد بتاریخ اة في اجتماعھشركتم بناًء على قرار الجمعیة العامة غیر العادیة لل
ملیون لایر سعودي وذلك من خالل تحویل مبلغ ٢٫٤٠٠ملیون لایر سعودي الى ١٫٢٠٠) زیادة رأس مال الشركة من ٢٠١٨
ي" ملیون لایر سعودي من حساب "االحتیاطي النظام٧٣٠ملیون لایر سعودي من حساب "االحتیاطي االتفاقي" ومبلغ ٤٧٠
تحویل ھذه الزیادة المقترحة إلى حساب رأس ٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في السنةخالل تممقترحة في رأس المال. زیادةإلى 

كافة االجراءات النظامیة وتعدیل السجل التجاري للشركة.وانھاءالمال 



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٣ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–وجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الم
٢٠١٩مارس٣١

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

االحتیاطي النظامي-٨
من صافي الدخل في كل سنة (بعد ٪١٠تحویلالمجموعةعلىیجبللشركة،األساسيوالنظامالسعوديالشركاتلنظامطبقاً 

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

االتفاقياالحتیاطي-٩
٪ من صافي دخل السنة إلى االحتیاطي االتفاقي حتى یبلغ مجموع ١٠بتحویلالمجموعةتقومللشركة،األساسيللنظامطبقاً 

٪ من رأس المال. ٥٠ھذا االحتیاطي 

األجلطویلةقروض-١٠
القرضاألجل من أحد البنوك المحلیة. یخضع ھذا طویلإسالميعلى قرض الشركةحصلت٢٠١٦دیسمبر ٢٢بتاریخ 

السداد دفعًة واحدة في نھایة مدة ویستحق،) زائدًا ھامش ربحسایبورالسائدة بین البنوك السعودیة (للمعدالتوفقاعمولةلل
تعمل تصنیف القرض ضمن المطلوبات المتداولة. ٢٠١٨دیسمبر ٣١المنتھیة وعلیھ، تم خالل السنة٢٠١٩مایواالتفاقیة في 

شركةالتعھدت). ١٩(إیضاح على دراسة الخیارات المناسبة للوفاء بھذه االلتزامات في الموعد المحددإدارة المجموعة حالیاً 
على األقل من إیرادات المجموعة في حساباتھا لدى البنك المانح للقرض.٪٥٠بإیداعالسعودیةالعقاریة
ملیون لایر ٦٥٠البنوك المحلیة بمبلغ على قرض إسالمي طویل األجل من أحد ٢٠١٨مایو شھر المجموعة خاللحصلت

یسدد القرض ، وربحھامشزائداً ) سایبور(السعودیةالبنوكبینالسائدةللمعدالتوفقاً لعمولةلالقرضھذایخضعسعودي،
القرض طویل األجل الممنوح إن.٢٠٢٠بعد فترة سماح سنتین یبدأ أول قسط بتاریخ مایو واتعلى أقساط سنویة لمدة خمس سن

.بأراضي مرھونة من قبل المجموعة للبنكللمجموعة مضمون 
: ٢٠١٨مارس٣١(سعوديلایرملیون٢٩مبلغ٢٠١٩مارس٣١في المنتھیةالفترةخالللمرسملةااالقتراضتكالیف بلغت 

تكالیف جمیعنإمشاریع الجاریة للمجموعة. اللتمویلالمستلمةالقروضإدارة المجموعة استخدمتملیون لایر سعودي).١٥
٪).١٠٠: ٢٠١٨مارس٣١(٢٠١٩مارس٣١المنتھیة في ة فترالخاللللرسملة ةمؤھلاالقتراض

عالقةذاتجھةمنقرض-١١
ملیار لایر سعودي خالل عام ١٫٥المجموعة بتوقیع اتفاقیة قرض طویل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ قامت

٩٩٢مبلغ٢٠١٨دیسمبر ٣١ألغراض تمویل إنشاء المشاریع العقاریة. بلغ إجمالي الرصید القائم للقرض كما في ٢٠١٥
عمولة وفقاً للمعدالت السائدة بین للالقرض ھذایة متساویة. یخضع لایر سعودي، ویسدد القرض على أقساط نصف سنوملیون

بینما،٢٠١٨ینایر١فيالسداداألولالقسطیستحق. البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) إضافة إلى ھامش ربح
القرضدفعاتجدولةإعادةعلىالعامةاالستثماراتصندوقمعاالتفاقتم.٢٠٢٥یولیوفيالسداداألخیرالقسطیستحق
.٢٠١٩یونیوالىسعوديلایرملیون١٨٨والبالغة٢٠١٨سنةخاللالسدادمستحقة

٣مبلغ٢٠١٩مارس٣١في المنتھیةالفترةخاللصندوق االستثمارات العامة لقرضمرسملة لااالقتراضبلغت تكالیف 
لتمویلالمستلمةالقروضكاملإدارة المجموعة استخدمت). سعوديلایرملیون٢٠١٨:٩مارس٣١(سعوديلایرملیون

٣١(٢٠١٩مارس٣١ة المنتھیة في فترالخاللمؤھلة للرسملة االقتراضجمیع تكالیف إنمشاریع الجاریة للمجموعة. ال
٪).١٠٠: ٢٠١٨مارس

الزكاة-١٢
حركة المخصص خالل الفترة/السنة

كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي: 
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١

٤٠٫٦١٠٢٤٫٥٣٧في بدایة الفترة/السنة
٥٫٢٥٧٢١٫٠٢٨خالل الفترة/السنةمجنب
)٤٫٩٥٥(-خالل الفترة/السنةمدفوع

٤٥٫٨٦٧٤٠٫٦١٠السنة/في نھایة الفترة

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



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٤ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–الموحدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
٢٠١٩مارس٣١

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

السھمربح-١٣
المتعلق بالمساھمین العادیین في الشركة األم على المتوسط الفترةربحلسھم وذلك بقسمة لوالمخفض األساسيربح الیتم احتساب 

بأثر رجعي ٢٠١٨مارس٣١المنتھیة في للفترةتم تعدیل احتساب ربح السھم .الفترةالمرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل 
).٧ملیون سھم (إیضاح ٢٤٠بناء على عدد األسھم المصدرة بعد زیادة رأس المال والبالغ 

للسھم:والمخفضس الجدول التالي بیانات الدخل واألسھم المستخدمة في احتساب الربح األساسي یعك
مارس٣١منتھیة في اللفترة الثالثة أشھر 

٢٠١٩٢٠١٨
١٨٫٤٩٤٤٤٫٦٣٥الفترةدخلصافي

٢٤٠٫٠٠٠٢٤٠٫٠٠٠)مالعادیة (سھاألسھمالمتوسط المرجح لعدد 
٠٫٠٨٠٫١٩(باللایر السعودي)والمخفضاألساسي –السھم ربح

وااللتزامات المحتملةالتعھدات-١٤
التعھدات الرأسمالیة

یوجد لدى المجموعة عقود تصمیم واستشارات ھندسیة وتنفیذ أعمال رأسمالیة مع بعض االستشاریین والمقاولین. بلغت قیمة 
ملیون لایر سعودي).٥٥٤: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي٦٠٦: ٢٠١٩مارس٣١التعھدات غیر المنفذة كما بتاریخ 

المحتملةااللتزامات
البیضاءمطالبات رسوم األراضي·

وغرامات تأخیر السداد المتعلق بھا التي تسلمتھا رسوم األراضي البیضاء بلغ اجمالي مطالبات ٢٠١٩مارس ٣١كما في 
ملیون لایر سعودي). ٩٩: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(كما في ملیون لایر سعودي ١٠١وعة من وزارة اإلسكان مبلغ مالمج

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

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

. آثارمنالمطالباتعلىترتبماكافةإلغاءاالبتدائيالمحكمةقرارورافق. الریاضبمنطقةتقعألرضرسوم األرضي البیضاء 
. قامت وزارة اإلسكان بتقدیم سعوديلایرملیون٨٢المتعلقة بھا والغرامات االبتدائيالملغاة بحكم المحكمة تالمطالباقیمة 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.،ى الحكم من قبل الشركةعلاالعتراضتمملیون لایر سعودي. 
ستشار القانوني ماستنادا 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 

.٢٠١٩مارس٣١ملیون لایر سعودي حتى تاریخ ١٣المتعلقة بھا والتي بلغ اجمالیھا 



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٥ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٩مارس٣١

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

تتمة–وااللتزامات المحتملةالتعھدات-١٤
القضایا القانونیة·

ملیون لایر سعودي. 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 االستئناف

عودي منظورة ملیون لایر س٨٢توجد دعوى قضائیة مرفوعة ضد الشركة بخصوص حصة ملكیة في أرض مشاع تبلغ قیمتھا 
امام المحكمة. تؤكد إدارة الشركة امتالكھا لكافة المستندات الثبوتیة التي تحفظ حق الشركة بما فیھا صكوك ملكیة صادرة من 
كتابة العدل كما ان إدارة الشركة على درجة عالیة من التأكد بأن نتائج الدعوى ستكون لصالح الشركة. وعلیھ لم یتم تكوین أي 

ه القضیة.مخصصات حول ھذ
ھناك بعض القضایا المرفوعة ضد المجموعة خالل دورة األعمال العادیة ویتم الترافع بشأنھا حالیاً، ال یوجد لھذه القضایا كذلك

.األولیة الموحدة الموجزةأثر جوھري على القوائم المالیة 

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

القطاعیةالمعلومات-١٥
قطاعین یتم إعداد التقریر ولدیھا التي تقدمھا على المنتجات والخدمات بناءل موحدات عمنالمجموعة تكونألغراض إداریة، ت

:وكما یلي، بشأنھا
سكنيالقطاع ال)أ

قطاع التجاريال)ب
أو الخسارة في القوائم وفقا ألسس ثابتة بما یتوافق مع الدخلأو الخسارة ویقاس الدخلیتم تقییم أداء القطاعات على أساس 

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

:یةمعلومات القطاعللتحلیالً وفیما یلي تتم أنشطة المجموعة وشركاتھا التابعة في المملكة العربیة السعودیة.
المجموعالرئیسيمركزالالتجاري القطاعالسكني القطاع

:٢٠١٩مارس٣١في كما
٧٢٫٤٠٦-٣٢٫٤٤٣٣٩٫٩٦٣اإلیرادات

٢٧٫٠٤٦-١٢٫١٣٠١٤٫٩١٦تكلفة العملیات التشغیلیة
٧٤٩٫٥٩٠٤٨٢٫٦٢٢٦٫١٦٩٫٥٦٩٧٫٤٠١٫٧٨١الموجودات

:٢٠١٨مارس٣١في كما
٨٠٫٢٨٦-٣٥٫٥٦٨٤٤٫٧١٨االیرادات

٢٦٫١٧٠-١٠٫٦٠٤١٥٫٥٦٦تكلفة العملیات التشغیلیة
٤٧٠٫٨٠٦٦٧٨٫٥٢٤٥٫٨٢٥٫٣٥٣٦٫٩٧٤٫٦٨٣الموجودات



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٦ــ

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٩مارس٣١

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

القیمة العادلة قیاس -١٦
مارس٣١العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة كما في القیمةلقیاسالھرميالتسلسلیوضح الجدول التالي 

:٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٩
القیمة العادلة لثالثاالمستوى المستوى الثانيالمستوى األولالقیمة الدفتریة :٢٠١٩مارس٣١كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة: 

المصنفةالملكیةحقوقأدواتفياستثمارات
٤٠٧٫٥١٤٥٠٫٣٧٥١٠٩٫٠٩١٢٤٨٫٠٤٨٤٠٧٫٥١٤اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبقیمتھا

استثمارات مصنفة بقیمتھا العادلة من خالل
٢١٠٫٤٠٢-٢١٠٫٤٠٢-٢١٠٫٤٠٢قائمة الدخل

١٫١٣٩-١٫١٣٩-١٫١٣٩أدوات مالیة مشتقة _____________________________________________
٦١٩٫٠٥٥٥٠٫٣٧٥٣٢٠٫٦٣٢٢٤٨٫٠٤٨٦١٩٫٠٥٥

:٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:

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

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

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

القابلة للمالحظة في السوق. تستخدم المدخالت تيتدرج األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم ال
تبین لإلدارة بأن القیمة العادلة للنقدیة وشبھ النقدیة والمدینین التجاریین والدائنین التجاریین والمطلوبات المتداولة األخرى 

تقارب قیمتھا الدفتریة بشكل كبیر وذلك نظراً لفترة اإلستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات. 
تعكس قیمتھا العادلة وذلك ألنھا تحمل عموالت تقاربت ثابتة ومتغیرة لقروض ألجل المرتبطة بعمواللالقیمة الدفتریة كما أن 

النقدیة المستقبلیة المخصومة التدفقاتن قیمةإفبشأن التمویل والقروض المشابھة. ونتیجة لذلك،السائدة في السوق المعدالت 
.والقروض ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة الحالیةالناتجة عن التمویل

االرباحتوزیعات-١٧
على توزیع أرباح نقدیة ٢٠١٨یونیو٢٨لشركة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ االعادیة لمساھمي غیروافقت الجمعیة العامة 

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

على اعتماد ما تم توزیعھ٢٠١٨یونیو٢٨لشركة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ المساھمي وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١من السنة المالیة المنتھیة في األولالنصفللمساھمین عن كأرباح مرحلیة ملیون لایر سعودي ٦٠بقیمة 

أغسطس٣٠القیمة االسمیة للسھم. وتم صرف ھذه األرباح بتاریخ من ٪ ٥لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل ٠٫٥والتي بلغت 
٢٠١٧.



التابعة لھااتلشركة العقاریة السعودیة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٧ــ 

تتمة (غیر مراجعة)–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠١٩مارس٣١

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

الموحدة الموجزةاألولیةاعتماد القوائم المالیة -١٨
ھـ ١٤٤٠رمضان ٣بتاریخاإلدارةقبل مجلس منالموجزة الموحدة األولیة تم اعتماد والموافقة على إصدار ھذه القوائم المالیة 

).٢٠١٩مایو٨الموافق(

مخاطر السیولة-١٩
٣١(سعوديلایرلیارم٢٫٣بلغ بمالمتداولةالموجوداتللمجموعةالمتداولة، تجاوزت المطلوبات٢٠١٩مارس٣١فيكما 

ملیار لایر سعودي إلى ٢٫١وذلك بسبب إعادة تصنیف قرض طویل األجل بمبلغ .لایر سعودي)ملیار٢٠١٨:٢٫٣دیسمبر 
تعمل إدارة المجموعة ).١٠(إیضاح ٢٠١٩المطلوبات المتداولة والمطلوب سداده بالكامل ألحد البنوك المحلیة خالل مایو 

.على دراسة الخیارات المناسبة للوفاء بھذه االلتزامات في الموعد المحددحالیاً 


