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تقریر المراجع المستقل 
إلى المساھمین في الشركة العقاریة السعودیة 

(شركة مساھمة سعودیة) 

الرأي 
والتي   لھا ("المجموعة")،  للشركة العقاریة السعودیة ("الشركة") والشركات التابعة  الموحدة  المالیة  راجعنا القوائم  لقد 

، وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة،  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١الموحدة كما في  تشتمل على قائمة المركز المالي  
وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة، وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات 

المحاسبیة الھامة. المرفقة بالقوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك ملخصاً للسیاسات
في رأینا، أن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تظھر بعدل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد للمجموعة 

، وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفًقا للمعاییر  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في 
للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة  الدولیة  

للمراجعین والمحاسبین.

أساس الرأي
 تمت مراجعتنا وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 

تم توضیحھا في قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة في تقریرنا. إننا مستقلون عن المجموعة 
وفقا لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، كما  

یة األخرى وفقا لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة  أننا التزمنا بمسؤولیاتنا األخالق
لتوفیر أساس إلبداء رأینا.

لفت االنتباه

، والذي یشیر ٢٠٢١دیسمبر    ٣١أ) حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في    -١٥نلفت االنتباه إلى اإلیضاح (•
األراضي المملوكة للشركة غیر متاحة حالیا للتصرف او التطویر ألسباب مختلفة بعضھا یتعلق بأن بعض قطع  

بالمناطق التي تقع فیھا تلك األراضي وبعضھا تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة لمعالجتھا. تقوم اإلدارة حالیا 
ف في ھذه االراضي. ال یزال تأثیر ھذا  بالعمل مع الجھات الحكومیة المعنیة لمعالجة ھذه االسباب إلتاحة التصر

األمر على القیمة القابلة لالسترداد لتلك األراضي غیر مؤكد ویعتمد على النتائج النھائیة لعمل اللجان والجھات 
بلغت القیمة الدفتریة لتلك األراضي   كما في    ٤١٧المختصة.  سعودي  لایر  :  ٢٠٢٠(  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١ملیون 

ملیون لایر سعودي).  ٤١٧

ب) حول القوائم المالیة الموحدة، والذي یشیر بانھ خالل السنة المالیة المنتھیة في   -١٥نلفت االنتباه إلى اإلیضاح (•
، تم اعالم اإلدارة من قبل جھات حكومیة معنیة بأن أرض الشركة التي تم تخصیصھا لمشروع ٢٠٢١دیسمبر    ٣١

ن قبل تلك الجھات الحكومیة، مما قد یؤدي إلى تغیر جوھري الودیان تقع ضمن منطقة قید الدراسة بھدف تطویرھا م
في الخطة الرئیسیة للمشروع والقیمة القابلة لالسترداد لتلك األرض. ال یزال تأثیر ھذه األمر غیر مؤكد ویعتمد  

واألعمال على إتمام الدراسة من قبل الجھات الحكومیة والتطورات المستقبلیة للمنطقة. بلغت القیمة الدفتریة لألرض  
: ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي (  ٨٤٩ملیون لایر سعودي و  ٢٬١٦٨:  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١الرأسمالیة قید التنفیذ كما في  

). على التوالي ملیون لایر سعودي  ٨٢٩ملیون لایر سعودي  ٢٬١٦٨

لم یتم تعدیل رأینا فیما یتعلق بھذه األمور.



تقریر المراجع المستقل 
المساھمین في الشركة العقاریة السعودیة إلى 

(شركة مساھمة سعودیة) (تتمة) 

األمور الرئیسة للمراجعة  
ان األمور الرئیسة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة عند مراجعتنا للقوائم 

األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأي  المالیة الموحدة للفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه 
المراجع حولھا، وال نقدم رأیاً منفصًال في تلك األمور. وفیما یلي وصف لكل أمر من األمور الرئیسة للمراجعة وكیفیة  

معالجتھ.
في تقریرنا، بما   اجعة القوائم المالیة الموحدةقسم مسؤولیات المراجع حول مرلقد التزمنا بمسؤولیاتنا التي تم توضیحھا في  

في ذلك ما یتعلق بھذه األمور. علیھ، شملت مراجعتنا القیام بإجراءات صممت للرد على تقویمنا لمخاطر وجود تحریفات 
ر أدناه،  جوھریة في القوائم المالیة الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمو

توفر أساًسا لرأینا في المراجعة عن القوائم المالیة الموحدة المرفقة.

كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا األمر الرئیس للمراجعة 

إدارة السیولة 

وفقا   الموحدة  المالیة  إلعداد القوائم  األساسیة  المبادئ  من 
المنشأة   بأن  االفتراض  المالي  للتقریر  الدولیة  للمعاییر 
ستستمر في العمل كمنشأة مستمرة، وھو ما یتطلب تحقیق  
األعمال   دورة  خالل  بااللتزامات  والوفاء  الموجودات 

العادیة. 

كما ھو موضح في قائمة المركز المالي الموحدة، تجاوزت  
المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا المتداولة بمبلغ  

المالیة    ١٬٤٣٩ القوائم  إعداد  تم  سعودي.  لایر  ملیون 
الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة.  

للمراجعة حیث    لقد اعتبرنا ھذا األمر من االمور الرئیسة
اإل تقویم  تمویًال إن  ستوفر  المجموعة  كانت  إذا  فیما  دارة 

یشكل   بالتزاماتھا  الوفاء  في  االستمرار  من  لتتمكن  كافیا 
بمبدأ   المتعلق  لالفتراض  بالنسبة  أھمیة  ذا  أمًرا 

من الجوانب  االستمراریة، وبالتالي فإن ذلك األمر یعتبر
الھامة في مراجعتنا. 

الت إلى  كبیر  حد  إلى  التقویم  ھذا  استند  التي  وقد  وقعات 
النقدیة   التدفقات  مثل  تقدیریة  بعوامل  اإلدارة  وضعتھا 

المستقبلیة المقدرة، والنتائج المتوقعة.

) اإلیضاح  إلى  الرجوع  السیولة)  ٣٩یرجى  مخاطر   " "
حول القوائم المالیة الموحدة.

بین   من  بھا،  قمنا  التي  المراجعة  إجراءات  تضمنت 
أمور أخرى، ما یلي: 

  بشأن اإلدارة  وضعتھا  التي  التوقعات  مراجعة 
إعداد   في  المستخدمة  الطریقة  لفھم  النقدیة،  التدفقات 

التدفقات النقدیة لغرض تقییم مبدأ االستمراریة. 

  في المستخدمة  المدخالت  معقولیة  مدى  تقییم 
التاریخي،   األداء  مقابل  النقدیة  التدفقات  توقعات 

للمجموعة االستراتیجیة  شھر  لالوالخطط  عشر  ثني 
القادمة. 

 بما) الحالیة  القروض  تسھیالت  اتفاقیات  مراجعة 
التعدیل ذلك  القروض  والتي) في  بتعھدات  تتعلق 

والمبالغ الغیر مسحوبھ وغیرھا. 

  العام خالل  المقرضین  مع  المراسالت  مراجعة 
والفترة الالحقة فیما یتعلق بتجدید تسھیالت القروض  

وأي تجاوز لتعھدات القروض.  

  تتضمن الصلة  ذات  اإلیضاحات  بأن  التأكد 
إفصاحات كافیة في القوائم المالیة الموحدة. 



تقریر المراجع المستقل 
المساھمین في الشركة العقاریة السعودیة إلى 

(شركة مساھمة سعودیة) (تتمة) 

األمور الرئیسة للمراجعة (تتمة) 
كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا األمر الرئیس للمراجعة 

االستثمارات العقاریة 

في   قیمة  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما  تبلغ  االستثمارات  ، 
وتمثل    ٥٫٣٧٧العقاریة   سعودي  لایر  من   ٪٦٩ملیون 

إجمالي موجودات المجموعة الموحدة، والتي تم إظھارھا  
في   واالنخفاض  المتراكم  االستھالك  خصم  بعد  بالتكلفة 

القیمة، إن وجد. 

عن   واإلفصاح  القیمة  في  االنخفاض  اختبار  وألغراض 
یتم   للمجموعة،  الموحدة  المالیة  القوائم  في  العادلة  القیمة 

اال خارجي  تقییم  تقییم  خبیر  قبل  من  العقاریة  ستثمارات 
باستخدام   التقییم  بعملیة  یقوم  ("المقیم")،  معتمد  مستقل 
طرق ومنھجیة تقییم متعارف علیھا استنادا إلى افتراضات  
العادلة   القیمة  على  مؤثرة  عوامل  بعدة  متعلقة  وتقدیرات 

للعقارات االستثماریة.

رئیسة للمراجعة حیث  لقد اعتبرنا ھذا األمر من االمور ال
یتطلب   العقاریة  االستثمارات  قیمة  انخفاض  اختبار  إن 
تقدیرات   أیضا  ویتضمن  اإلدارة  قبل  من  ھامة  أحكام 

رئیسیة.

كما أن األثر المحتمل النخفاض قیمة االستثمارات العقاریة  
قد یكون جوھریاً على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. 

الس ملخص  إلى  الرجوع  الھامة  یرجى  المحاسبیة  یاسات 
) باإلیضاح  الموحدة  المالیة  القوائم  وتفاصیل  ٤حول   (

). ١٥االستثمارات العقاریة والقیمة العادلة في االیضاح (

بین   من  بھا،  قمنا  التي  المراجعة  إجراءات  تضمنت 
أمور أخرى، ما یلي: 

.تقویم موضوعیة واستقاللیة وخبرات المقیم

  القیمة في  مقارنة  العقاریة  لالستثمارات  العادلة 
نھایة السنة مع نتائج التقییم الموضحة في تقریر التقییم  

المقدم من قبل المقیم.

  مراجعة طرق ومنھجیة التقییم المستخدمة من قبل
المقیم. 

  تقییم    –مراجعة عملیات  العینة،  أساس  على 
باالستعانة   المقیم،  قبل  من  المنفذة  العقارات 

لمساعدتنا للتأكد من مدى معقولیة دینا،بالمتخصصین ل
االفتراضات الرئیسیة التي تم استخدامھا لتحدید القیم  

العادلة لالستثمارات العقاریة. 
  الحصول على صكوك ملكیة االستثمارات العقاریة

ومناقشة وضعھا الحالي مع اإلدارة واإلدارة القانونیة  
في الشركة. 

  التأكد بأن القوائم المالیة الموحدة تتضمن إفصاحات
كافیة بشأن عملیة تقییم االستثمارات العقاریة. 



تقریر المراجع المستقل 
إلى المساھمین في الشركة العقاریة السعودیة 

(شركة مساھمة سعودیة) (تتمة) 

٢٠٢١التقریر السنوي للمجموعة لعام المعلومات األخرى الواردة في  
لعام   للمجموعة  السنوي  في التقریر  الواردة  المعلومات  على  األخرى  المعلومات  المالیة ٢٠٢١تشتمل  القوائم  بخالف   ،

ومن   ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقریرھا السنوي.  حولھا. إن اإلدارة  الموحدة وتقریر مراجع الحسابات 
متوفر لنا بعد تاریخ تقریر مراجع الحسابات.٢٠٢١ن التقریر السنوي للمجموعة لعام المتوقع أن یكو

من أشكال االستنتاج التأكیدي  شكل  أي  ُنبدي  المعلومات األخرى، ولن  ال یغطي رأینا حول القوائم المالیة الموحدة تلك 
حولھا.

اءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعاله عند توفرھا، وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قر 
المالیة  القوائم  مع  جوھري  بشكل  متسقة  غیر  المعلومات األخرى  كانت  إذا  ما  الحسبان  في  األخذ  یتم  بذلك  وعند القیام 

الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري. 

، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري، فإننا نكون مطالبین باإلبالغ عن ٢٠٢١وعندما نقرأ التقریر السنوي للمجموعة لعام 
األمر للمكلفین بالحوكمة.

مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة حول القوائم الموحدة المالیة 
ھا بشكل عادل وفًقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرض

في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین 
مالیة وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة إل عداد قوائم 

موحدة خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن غش أو خطأ. 
مسؤولة عن تقویم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ   عند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة 

االستمراریة،   بمبدأ  العالقة  ذات  األمور  عن  مالئم،  ھو  حسبما  واإلفصاح،  في االستمراریة  االستمراریة  مبدأ  وتطبیق 
المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو لیس ھناك خیار مالئم بخالف ذلك.

إن المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقریر المالي للمجموعة.

المالیة الموحدة  مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم  
تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن 
غش أو خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس  

عة التي تم القیام بھا وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف  ضماناً على أن المراج 
دائماً عن تحریٍف جوھري موجود. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وُتَعد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، 

القتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم  إذا كان بشكل معقول یمكن توقع أنھا ستؤثر على القرارات ا
المالیة الموحدة. 



تقریر المراجع المستقل 
إلى المساھمین في الشركة العقاریة السعودیة 

(شركة مساھمة سعودیة) (تتمة) 

مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
وكجزء من المراجعة وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني 

ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. كما نقوم بـ: 
  أو خطأ، تحدید وتقویم مخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش

وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء 
رأینا. ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي 

للة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة.على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مض

 ،الحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف
ولیس بغرض إبداء رأي حول فاعلیة الرقابة الداخلیة للمجموعة.

ولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة تقویم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معق
التي قامت بھا اإلدارة. 

  استنتاج مدى مالئمة تطبیق اإلدارة لمبدأ االستمراریة في المحاسبة، واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول
شكا كبیر ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر  كان  إذا  حول قدرة المجموعة على  علیھا، فیما  ا 

االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمراریة. وإذا ما تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، یتعین علینا لفت االنتباه في تقریرنا  
إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة الموحدة، أو إذا كانت تلك االفصاحات غیر كافیة، عندھا یتم تعدیل  
رأینا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر المراجع. ومع ذلك، فإن األحداث أو  

الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في أعمالھا كمنشأة مستمرة.

ا في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة تقویم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بم
الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلھا بطریقة تحقق عرضاً عادًال. 

  الحصول على ما یكفي من أدلة مراجعة مالئمة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل
القو حول  رأي  إلبداء  حسابات  المجموعة،  ومراجعة  واإلشراف  التوجیھ  عن  مسؤولون  ونحن  الموحدة.  المالیة  ائم 

المجموعة. ونظل المسؤولون الوحیدین عن رأینا في المراجعة.





 .
--



 .
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 .
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة  
٢٠٢١دیسمبر ٣١

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

("الشركة" أو "الشركة األم")، شركة مساھمة سعودیة مدرجة في سوق األسھم السعودیة. تأسست الشركة العقاریة السعودیة  
) وھي مسجلة في مدینة ١٩٧٦یولیو  ١٥ھـ (الموافق  ١٣٩٦رجب  ١٧وتاریخ  )٥٨(م/الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم

ھـ (الموافق  ١٣٩٧جمادى االخر  ١٧وتاریخ  ١٠١٠٠١٢٥٣٩الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  
، المملكة العربیة ١١٤٨١، الریاض  ٣٥٧٢). یقع المقر الرئیسي للشركة في شارع العلیا العام، صندوق برید  ١٩٧٧یونیو  ٤

مدة الشركة  السعودیة. ھذه المد١٣٠تبلغ  ویجوز إطالة  بالسجل التجاري،  تاریخ قیدھا  ة بقرار تصدره  سنة میالدیة تبدأ من 
الجمعیة العامة غیر العادیة قبل انتھاء أجلھا بسنة واحدة على األقل.

وبیعھا وتأجیرھا بموجب عقد  تقوم الشركة بتملك األراضي الصالحة للبناء والتطویر وإقامة المباني السكنیة والتجاریة علیھا 
تاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبیعھا وتأجیرھا والقیام  إیجار تشغیلي وإدارة العقارات لحسابھا أو لحساب الغیر وشراء وإن

بأعمال المقاوالت للمباني والقیام بجمیع االعمال المتصلة بتحقیق أغراضھا.
٪  ٦٤٫٥٧لك  تصندوق االستثمارات العامة والذي یموفي الشركة والشركات التابعة لھا ("المجموعة") ھيإن المساھم الرئیس

٪، مملوكة من قبل مساھمین آخرین یمتلك كل منھم نسبة تقل عن ٣٥٫٤٣بینما األسھم المتبقیة، والتي تمثل  ،  شركةمن أسھم ال
٥.٪

الشركة في الشركات التابعة التالیة والمدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة:استثمرت
نسبة الملكیة 

(بصورة مباشرة أو غیر مباشرة) 

النشاط الرئیسي بلد التأسیساالسم
سنة 

٢٠٢١٢٠٢٠التأسیس

الشركة العقاریة السعودیة  
للتعمیر (أ) 

العربیة  المملكة 
٪٦٠٪ ٢٠١٦١٠٠البناء والصیانة السعودیة 

الشركة العقاریة السعودیة  
للبنیة التحتیة (ب)

العربیة  المملكة 
٪٦٠٪٢٠١٧٦٠البناء والصیانة السعودیة 

الشركة السعودیة الكوریة
للصیانة وإدارة الممتلكات (ج)  

العربیة  المملكة 
٪٦٠٪٢٠١٧٦٠الصیانة والتشغیل السعودیة  

شركة العقاریة ھانمي 
إلدارة المشاریع (د) 

العربیة  المملكة 
السعودیة  

وتقدیم   البرامج  توفیر 
٪٦٠-٢٠١٧خدمات إدارة المشاریع  

شركة الودیان العقاریة
السعودیة (ھـ) 

العربیة  المملكة 
٪١٠٠٪ ٢٠١٨١٠٠تطویر مشروع الودیان السعودیة  

االنماء   العقاريالعقاریة  صندوق 
(و)

العربیة  المملكة 
٪١٠٠٪ ٢٠١٩١٠٠تطویر العقارات السعودیة 

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

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

الشركة العقاریة السعودیة للتعمیر،  ٪ في  ٤٠، استحوذت المجموعة على حصة إضافیة بنسبة  ٢٠٢١فبرایر  ٢٨في  .)٢٠١٦
.  )٤١(إیضاح ٪١٠٠مما أدى إلى زیادة نسبة ملكیتھا إلى 

في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري  الشركة العقاریة السعودیة للبنیة التحتیة، شركة مساھمة مقفلة تم تسجیلھا ) ب
). تقوم الشركة بأعمال الطرق والشوارع والجسور  ٢٠١٧ابریل  ٣ھ (الموافق  ١٤٣٨رجب  ٦بتاریخ  ١٠١٠٤٦٩٥٦١رقم  

شبكات واالنفاق واألعمال الترابیة وإنشاء وتمدید شبكات المیاه والصرف الصحي والسیول ونظافتھا وصیانتھا وانشاء وتمدید
وإنشاء  ومحطات ابراج االتصاالت  شبكات االتصاالت  وتمدید  وإنشاء  وصیانتھا  التوزیع للطاقة الكھربائیة والغاز ومحطاتھا 

.الحدائق العامة والمنتزھات وشبكات الري وصیانتھا وإنشاء السدود وصیانتھا وبیع الخرسانة الجاھزة
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تتمة–إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك)  

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

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

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

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

(الموافق  ١٤٣٨شوال  ٢٩وتاریخ   خالل  .  )٢٠١٧یولیو٢٣ھـ  حصتھا في شركة  ٢٠٢١قامت الشركة  كامل  العقاریة ببیع 
. )٢٢إیضاح (ھانمي إلدارة المشاریع

بموجب السجل التجاري  السعودیةشركة الودیان العقاریة السعودیة، شركة شخص واحد مساھمة مقفلة مسجلة في المملكة العربیة  ھـ)
تقوم الشركة بأعمال الكھرباء وصیانة الحدائق  )٢٠١٨یولیو  ٢٩ھـ (الموافق  ١٤٣٩ذو القعدة  ١٦بتاریخ  ١٠١٠٤٥٥٠٧١رقم  

وإنشاء  شبكات المیاه والصرف الصحي  وتشغیل  وأعمال صیانة  وتشغیل المباني  وأعمال صیانة  وإنشاء المباني  والمنتزھات 
وصیانة  الطرق وإنشاء الجسور وإنشاء األنفاق وشراء وبیع وتأجیر األراضي والعقارات وأنشطة التطویر واالستثمار العقاري 

وتشغیل المستشفیات والمراكز الطبیة والمستوصفات الحكومیة واألھلیة.
ھو صندوق خاص تم إنشاؤه بموجب اتفاقیة بین إنماء لالستثمار ("مدیر الصندوق") إحدى االنماء العقاریة العقاريصندوقو)  

ًقا للمعاییر والضوابط الشرعیة المعتمدة من ھیئة الوحدة") في الصندوق وفمالكالشركات التابعة لبنك اإلنماء والمستثمرین ("
مدیر الصندوق. یتمثل ھدف االستثمار األساسي للصندوق في تزوید المستثمرین بنمو رأس المال على المدى  لالرقابة الشرعیة 

لسعودیة. عیّن المتوسط والطویل من خالل االستثمار بشكل أساسي في العقارات والقطاعات ذات الصلة في المملكة العربیة ا
في   الصندوق  تأسس  للصندوق.  والمسجل  والمدیر  الوصي  بدور  لیقوم  اإلنماء  بنك  ھـ ١٤٤٠جمادى األولى  ٢٥الصندوق 

وشروط الصندوق في  ٢٠١٩ینایر  ٣١(الموافق   األولى  ٢٥) بناًء على موافقة ھیئة السوق المالیة. صدرت أحكام  جمادى 
، قامت المجموعة بتوقیع اتفاقیة إقفال وتصفیة الصندوق، تعمل إدارة  ٢٠٢٠ل عام خال).٢٠١٩ینایر ٣١ھـ (الموافق  ١٤٣٨

المجموعة على إنھاء كافة اإلجراءات النظامیة لتصفیة الصندوق وتحویل كافة اصولھ الى الشركة. 
أسس األعدادـ ٢

أعدت ھذه القوائم المالیة الموحدة للمجموعة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة 
من قبل   والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة  للمراجعین الھیئة السعودیة  الدولیة والمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة 

"المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة"). لیھم مجتمعین بـ(یشار إوالمحاسبین
االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة تم إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء  

المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي یتم قیاسھا بالقیمة  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات
.  العادلة

تم تقریب كافة المبالغ ألقرب ألف  .للمجموعةتم عرض القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي، والذي یعتبر العملة الوظیفیة  
لایر سعودي، ما لم یرد خالف ذلك. 

أسس توحید القوائم المالیة  ـ  ٣
والمذكورة  )"المجموعة"(مجتمعین بـ  إلیھمویشار  تشتمل القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا  

). ١في اإلیضاح (
التابعة ھي الشركات التي تسیطر علیھا المجموعة. تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، أو یكون لدیھا  الشركات  

حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا، ولدیھا المقدرة على التأثیر على العوائد من خالل 
ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا. 

وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لدى المجموعة: 
  السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة

المستثمر فیھا) 
لى عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا. التعرض لمخاطر، أو لدیھا حقوق في الحصول ع
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تتمة –أسس توحید القوائم المالیة ـ ٣
 ً المجموعة ا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى  وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأیید

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 لموجودات أو المطلوبات، أوفي السوق الرئیسي ل
.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.
وق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات  تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في الس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دخل اإلیجار 
إن المجموعة ھي المؤجر في عقود اإلیجار التشغیلي. یتم اثبات دخل االیجار من عقود اإلیجار التشغیلي لالستثمارات العقاریة  
التشغیلیة،  طبیعتھ  بسبب  الموحدة  الدخل  قائمة  االیرادات في  ضمن  وُیدرج  االیجار،  مدى فترات  بطریقة القسط الثابت على 
باستثناء إیرادات اإلیجار المشروطة التي یتم اثباتھا عند نشأتھا. یتم اثبات التكالیف المباشرة األولیة المتكبدة في التفاوض وابرام 

عقد ایجار تشغیلي کمصروف على مدى فترة اإلیجار علی نفس أساس دخل اإلیجار. 
ى أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. إن مدة اإلیجار  یتم اثبات حوافز إیجار المستأجر كنقص في إیرادات اإلیجارات عل 

ھي فترة اإلیجار غیر القابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي مدة أخرى یكون للمستأجر فیھا خیار االستمرار في عقد اإلیجار، والتي،  
. عند نشأة العقد، كانت اإلدارة واثقة بشكل معقول من أن المستأجر سوف یمارس ھذا الخیار

یتم اثبات المبالغ المستلمة من المستأجرین إلنھاء عقود اإلیجار أو التعویض عن التخریب في قائمة الدخل الموحدة عند نشوء 
الحق في استالمھا. 

إیرادات العقود
باستخدام نسبة التكالیف المتكبدة  یتم إثبات اإلیرادات من العقود ذات األسعار الثابتة استنادا إلى طریقة نسبة اإلنجاز، التي تحدد 

حتى اآلن إلى إجمالي التكالیف المتعلقة بإنجاز العقود وفقا لتقدیر اإلدارة. وال یتم إثبات أي أرباح في العقد إلى أن تعتقد اإلدارة 
ص بالكامل للخسائر  أن نتیجة ذلك العقد یمكن تقییمھا بدرجة معقولة من التأكید. وفي حالة العقود المتوقع خسارتھا، یجنب مخص

خصم  بھا فواتیر ضمن الموجودات المتداولة، بعد  المستقبلیة المقدرة. تدرج قیمة األعمال المنجزة الزائدة عن المبالغ المقدم 
مخصص أي خسائر متكبدة أو متوقعة عند إتمام العقود، والدفعات المقدمة لقاء األعمال المنفذة، والمطالبات المرحلیة المستلمة 

مستحقة القبض. وفي الحاالت التي تزید فیھا المبالغ المرحلیة المستلمة أو المستحقة القبض عن قیمة األعمال المنجزة، یتم  أو ال
إدراج الزیادة ضمن المطلوبات المتداولة كمطالبات بالزیادة عن قیمة األعمال المنفذة. 

عقود القائمة، مع التعدیل االستدراكي المتراكم على اإلیرادات. تتم المحاسبة عن تعدیالت العقود، أي أوامر التغییر، كجزء من ال
بالنسبة لتعدیالت العقود الھامة، من الممكن القیام بإثبات عقد منفصل، وفقا لتقدیر اإلدارة للعوامل التالیة: 

زیادة نطاق أعمال العقد بسبب إضافة بضاعة أو خدمات متعھد بھا تعتبر قابلة للتمییز بذاتھا، و
 دة سعر العقد بمبلغ یعكس أسعار البیع المستقلة الخاصة بالشركة لبضاعة أو خدمات إضافیة متعھد بھا، وأیة تعدیالت  زیا

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

المستحقة)البنیة التحتیةیراداتاقیمة األعمال المنفذة بالزیادة عن المطالبات (
تمثل قیمة األعمال المنفذة بالزیادة عن المطالبات الحق في العوض مقابل البضاعة أو الخدمات المحولة إلى العمیل. وفي حالة 
لقیام الشركة بتحویل البضاعة أو الخدمات إلى العمیل قبل قیام العمیل بدفع العوض أو قبل استحقاقھ، یتم إثبات قیمة األعما

المنفذة بالزیادة عن المطالبات لقاء العوض المكتسب والذي یكون مشروًطا.
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تتمة – ألھم السیاسات المحاسبیة ملخصـ     ٤
تتمة –اثبات االیرادات 
تتمة -أرصدة العقود  

القابلة لالسترداد من المستأجرین رسوم الخدمات وأتعاب اإلدارة والمصاریف األخرى  
یتم اثبات الدخل من المصاریف المعاد تحمیلھا على المستأجرین في الفترة التي یصبح فیھا التعویض مستحقا. یتم إدراج رسوم 
الخدمات وأتعاب اإلدارة وغیرھا من المقبوضات في دخل اإلیجار من التكالیف ذات الصلة، حیث تعتبر اإلدارة أن المجموعة 

تعمل كأصیل في ھذا الصدد. 
توزیعات األرباح 

كان من المحتمل  إثباتیتم   المنافع  تدفقتوزیعات األرباح من االستثمارات عند االقرار بأحقیة المجموعة في استالمھا (إذا 
بشكل موثوق بھ).إمكانیة قیاس اإلیرادات االقتصادیة للمجموعة، و

دخل العمولة
یة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة والموجودات المالیة المرتبطة بعمولة والمصنفة كاستثمارات في بالنسبة لكافة األدوات المال

الربح أو العادلة من خالل مدرجة بالقیمةالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واستثمارات مدرجة بالقیمةأدوات حقوق ملكیة 
لعمولة الفعلي والذي یمثل المعدل الذي یتم بموجبھ خصم المقبوضات النقدیة ، یتم تسجیل دخل العمولة باستخدام معدل االخسارة

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

المصاریف العمومیة واإلداریة 
تتضمن المصاریف العمومیة واإلداریة المصاریف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة اإلیرادات أو 

البیع أو أنشطة التسویق الخاصة بالمجموعة. 
المصاریف البیعیة والتسویقیة 

وتسویق منتجات المجموعة بما في ذلك مصاریف اإلعالن  إن المصاریف البیعیة والتسویقیة ھي تلك التكالیف  المتعلقة ببیع 
وأتعاب التسویق ومصاریف البیع غیر المباشرة ذات الصلة.

الزكاة والضریبة 
ھیئة  ألنظمة  وفًقا  وشركاتھا التابعة  الشركة  الزكاة على  مخصص  المملكة  والجمارك  والضریبة  لزكاة  ایجنب  ("الھیئة") في 

العربیة السعودیة، ویحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. یتم تسویة الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النھائیة 
خالل الفترة التي یتم فیھا إصدار ھذه الربوط.  

لكة العربیة السعودیة وفًقا لألنظمة  تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع األطراف غیر المقیمة في المم
المطبقة من قبل الھیئة. 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) (كافة 

-١٨ -

تتمة – ألھم السیاسات المحاسبیة ملخصـ     ٤
االستثمارات العقاریة 

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

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

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

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

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

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

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

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

. مالئًما ، إذا كان ذلك ًال مستقب
عقارات المطورة ال

االنشاء والتطویر لغرض البیع كعقارات تطویر ضمن الموجودات المتداولة  رتصنف العقارات التي یتم إنشاؤھا أو ھي في طو
وتدرج بالتكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا، أیھما أقل. تتضمن تكلفة العقارات المطورة بشكل عام تكلفة األرض واإلنشاءات  

لة األخرى المتعلقة بتجھیز العقارات للبیع.موالنفقات المرس
معدات الممتلكات وال 

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

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

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

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

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

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

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

. مالئًما ، إذا كان ذلك ًال وتتم التعدیالت مستقب

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

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

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

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

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

.محتفظ بھا للبیعغیر الملموسة حال تصنیفھا كال یتم استھالك أو اطفاء الممتلكات والمعدات والموجودات 

.بصورة مستقلة كبنود متداولة في قائمة المركز المالي الموحدةمحتفظ بھا للبیعیتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة ك

محتفظ  تصنیفھا كإذا كانت تشكل قطاعاً من منشأة تم استبعادھا أوغیر مستمرةإن مجموعة االستبعاد مؤھلة العتبارھا عملیة  
:، وأنھا بھا للبیع

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

غیر المستمرة العملیات  من نتائج العملیات المستمرة، واظھارھا كبند مستقل بعد الزكاة منغیر المستمرةیتم استبعاد العملیات  
الموحدة في قائمة الربح او الخسارة

.تشتمل كافة االیضاحات األخرى حول القوائم المالیة الموحدة على مبالغ العملیات المستمرة، ما لم یرد خالف ذلك

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

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

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

اح أو الخسائر المعاد تصنیفھا إلى قائمة تقوم المجموعة باستخدام طریقة التوحید المباشر وعند استبعاد العملیة، تعكس األرب 
.الدخل الموحدة، المبلغ الناتج عن استخدام ھذه الطریقة

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

.مؤھلة لإلثباتفیھ المعاملة أوال 

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

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

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

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

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

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

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

الموجودات منخفضة القیمة وذلك على النحو التالي: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فیھا. یتم تكبدھا التي 
جودات غیر الملموسة كمحددة أو غیر محددة المدة. تطفأ الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر  تصنف األعمار اإلنتاجیة للمو

محدد على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا، ویتم مراجعتھا للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عند وجود دلیل یشیر  
وجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد مرة واحدة على األقل  إلى حدوث ھذا االنخفاض. یتم مراجعة فترة وطریقة إطفاء الم

في نھایة كل فترة مالیة. یتم معالجة التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طریقة استنفاذ المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي  
یتم قیدھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة.  وذلك بتعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما ھو مالئم، ومحاسبًیا –تضمنھا األصل  

مع   وبما یتماشى  لھا عمر محدد في قائمة الدخل الموحدة كمصروف  مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي  تدرج 
وظیفة الموجودات غیر الملموسة.

الثابت على مدى خمسة أعوام. إن جزء والذي لھ عمر مقدر بطریقة القسط  (إي آر بي)تقوم المجموعة بإطفاء برنامج المحاسبة
من برنامج المحاسبة ال یزال في مرحلة التطبیق ولم یتم بعد تطبیقھ بالكامل كما في تاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة. 

یمتھا وذلك  للتأكد من وجود انخفاض في قسنوًیا ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملوسة التي لیس لھا عمر محدد بل یتم اختبارھا 
بصورة فردیة أو على مستوى الوحدة المدرة للنقدیة. ویتم مراجعة تقویم العمر اإلنتاجي للموجودات غیر الملموسة التي لیس  

وذلك للتأكد فیما إذا كان التقویم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي ال یزال ھناك ما یؤیده، وإال  سنوًیا لھا عمر انتاجي غیر محدد  
ر من "عمر محدد" إلى "عمر غیر محدد" على أساس مستقبلي. یتم التغیی 

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة  
الدفتریة لألصل، ویتم إدراجھا في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.  

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

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

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

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

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

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

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

تتمة –الموجودات المالیة )١
القیاس الالحق  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ئمة الدخل الموحدة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات المالیة المشتقة. ویدرج صافي التغیرات في القیمة العادلة في قا 
أدوات حقوق الملكیة

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

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

تتمة - الموجودات المالیة )١
التوقف عن اإلثبات 

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

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

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

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

االنخفاض في القیمة 
مراحل لقی من ثالث  مكونة  طریقة  المجموعة بتطبیق  تقوم  مالیة،  قوائم  كل  إعداد  بشأن بتاریخ  المتوقعة  خسائر االئتمان  اس 

الموجودات المالیة التي یتم المحاسبة عنھا بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وتنتقل الموجودات  
خالل المراحل الثالث التالیة بناء على التغیر في الجودة االئتمانیة منذ االثبات األولي:

شھر١٢خسائر االئتمان المتوقعة على مدى : ١أ) المرحلة 
الخاصة بھا بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا ولیس لھا مستوى  بالنسبة للتعرضات االئتمانیة، التي لم تزداد مخاطر االئتمان

ائتماني منخفض منذ نشأتھا، فإنھ یتم إثبات الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والمصاحب الحتمالیة حدوث 
التالیة.شھًراحاالت التعثر خالل فترة االثني عشر 

التي لیس لھا مستوى ائتماني منخفض -قعة على مدى العمر : خسائر االئتمان المتو٢ب) المرحلة 
بالنسبة للتعرضات االئتمانیة التي حدث فیھا زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي ولیس لھا مستوى ائتماني  

منخفض، فإنھ یتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.
ذات مستوى ائتماني منخفض -ن المتوقعة على مدى العمر : خسائر االئتما ٣ج) المرحلة 

تعتبر الموجودات المالیة ذات مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة  
ھ یتم إثبات خسائر االئتمان  المقدرة لتلك الموجودات. وبالنسبة للموجودات المالیة التي أصبحت ذات مستوى ائتماني منخفض، فإن

المتوقعة على مدى العمر ویتم احتساب إیرادات العمولة بتطبیق معدل العمولة الفعلي على التكلفة المطفأة (بعد خصم المخصص)  
ولیس إجمالي القیمة الدفتریة. 

كان ھناك زیادة كبیرة في مخاطر  تقوم المجموعة بأخذ احتمالیة التعثر بعین االعتبار عند االثبات األولي للموجودات وإذا ما
تقوم  مخاطر االئتمان،  في  كبیرة  زیادة  ھناك  كانت  إذا  ما  ولتحدید  مالیة.  فترة  كل  خالل  مستمر  أساس  على  وذلك  االئتمان 
بتاریخ االثبات األولي   مخاطر التعثر  مع  بتاریخ إعداد القوائم المالیة  بشأن األصل  حدوث التعثر  مخاطر  بمقارنة  المجموعة 

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

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

والدخل الشامل الموحدة. 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) (كافة 

-٢٥ -

تتمة -ألھم السیاسات المحاسبیة  ملخصـ     ٤
تتمة -األدوات المالیة 

تتمة –الموجودات المالیة )١
تتمة-االنخفاض في القیمة 

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

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

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

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

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

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

المستقبلیة في قیاسھا. 
المالیة المطلوبات )٢

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

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

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

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

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

مشتقات المدمجة المنفصلة كمقتناة ألغراض  . یتم أیضا تصنیف التغطیة مخاطرالمجموعة والتي لم یتم تصنیفھا كأدوات  
فعالة.تغطیة مخاطرالمتاجرة ما لم یتم تصنیفھا كأدوات 

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

مباشرة.
القیاس الالحق 

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

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

خالل عملیة إطفاء معدل العمولة الفعلي.



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) (كافة 

-٢٦ -

تتمة -ألھم السیاسات المحاسبیة  ملخصـ     ٤
تتمة -األدوات المالیة 

تتمة - المطلوبات المالیة) ٢
تتمة-القیاس الالحق
المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءا ال  تحسب التكلفة  

یتجزأ من طریقة معدل العمولة الفعلي. یتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الدخل الموحدة. 
الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

ھذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة ولم یتم دفعھا قبل نھایة الفترة المالیة. یتم إثبات تمثل  
ا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي. الذمم الدائنة التجاریة واألخرى في األصل بالقیمة العادلة، وتقاس الحقً 

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

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

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

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

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

الدخل الموحدة. 
مقاصة األدوات المالیة 

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

واحد.
النقد وما في حكمھ 

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

في القیمة.
نقد في  الدفقات النقدیة الموحدة، یشتمل النقد وما في حكمھ على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق ولغرض إعداد قائمة الت

صنادیق استثماریة والودائع قصیرة األجل كما ھو موضح أعاله.



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) (كافة 

-٢٧ -

تتمة -ألھم السیاسات المحاسبیة  ملخصـ     ٤
المخصصات 

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

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

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

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

التزامات المنافع المحددة للموظفین  

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

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

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

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

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

.حقوق الملكیة الموحدة وفي قائمة المركز المالي الموحدة

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

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 

المالیة فیما  القوائم  إصدار  تاریخ  حتى  بعد  المفعول  ساریة  وغیر  الصادرة  والمعدلة  الجدیدة  والتفسیرات  بالمعاییر  بیاًنا  یلي 
عند سریانھا.  ذلك،انطبقللمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، إذا 

تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة ):  ١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (

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

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

.یفھا تصن

، ویتعین تطبیقھا بأثر رجعي. تقوم المجموعة ٢٠٢٢ینایر ١تسري التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 
حالًیا بتقییم تأثیر التعدیالت على الممارسات الحالیة وما إذا كانت اتفاقیات القروض الحالیة قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنھا. 
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) ٣(المالي التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر-الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي 

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

دون تغیر جوھري ٢٠١٨ي مارس  ، بالرجوع إلى اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر ف١٩٨٩المالیة الصادر في عام  
) تفادًیا إلصدار  ٣في متطلباتھ. وأضاف المجلس أیًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص علیھ في المعیار الدولي للتقریر المالي (

معیار المحا  محتَملة في "الیوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق  خسائر  سبة أرباح أو 
) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي: الرسوم، إذا تم تكبدھا بشكل مستقل.   ٢١) أو التفسیر (٣٧الدولي (

) المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  في  الواردة  الحالیة  اإلرشادیة  التوجیھات  توضیح  المجلس  قرَّر  ذاتھ،  الوقت  بشأن  ٣وفي   (
. تي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالیةالموجودات المحتملة ال 

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

١٦حاسبة الدولي التعدیالت على معیار الم-الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 

المتحصالت قبل االستخدام المقصود"، -، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة "الممتلكات واآلالت والمعدات  ٢٠٢٠في مایو  
أي متحصالت بیع البنود المنتجة -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -والذي یحظر على المنشآت الخصم  

إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأھیلھ للعمل على النحو الذي تریده اإلدارة. وبدًال من ذلك، تقوم المنشأة  أثناء  
.بإثبات المتحصالت من بیع ھذه البنود، والتكالیف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة

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

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

٣٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -تكالیف الوفاء بالعقود -العقود المتوقع خسارتھا 

لتحدید التكالیف التي یتعین على المنشأة  ٣٧، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  ٢٠٢٠في مایو  
إذا   التكلفة المتعلقة مباشرة". تشتمل التكالیف المتعلقة  إدراجھا عند تقییم ما  العقد متوقع خسارتھ أو خاسًرا. تطبق التعدیالت "طریقة  كان 

لیف  مباشرة بعقد تقدیم البضاعة أو الخدمات على كل من التكالیف اإلضافیة وتوزیع التكالیف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكا 
اشرة بالعقد ویتم استبعادھا ما لم یتم تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. تسري التعدیالت على الفترات  العمومیة واإلداریة مب

أو بعد ذلك التاریخ. سوف تطبق المجموعة ھذه التعدیالت على العقود التي لم تِف بعد بجمیع  ٢٠٢٢ینایر  ١المالیة السنویة التي تبدأ في  
الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا التعدیالت ألول مرة.التزاماتھا في بدایة 

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

المعاییر الدولیة للتقریر المالي، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیًال على  على  ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحسینات السنویة لألعوام  
. یوضح التعدیل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجھا عند تقییم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجدید أو  ٩المعیار الدولي للتقریر المالي  

االلت شروط  عن  جوھرًیا  المستلمة بین  المعدل تختلف اختالًفا  أو  المدفوعة  الرسوم  تلك  فقط على  الرسوم  ھذه  األصلي. تشتمل  زام المالي 
المقترض والجھة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجھة المقرضة نیابة عن اآلخر. تطبق المنشأة  

.تبدیلھا في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا المنشأة أوًال ھذا التعدیلھذا التعدیل على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا أو 

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

من المتوقع أن یكون للتعدیالت أي أثر جوھري على المجموعة. 
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)٨(الدولي تعدیالت على معیار المحاسبة –تعریف التقدیرات المحاسبیة 

فبرایر   (٢٠٢١في  الدولي  المحاسبة  معیار  على  تعدیالت  الدولیة  المحاسبة  معاییر  مجلس  أصدر  لـ  ٨،  تعریًفا  قدم  حیث  "التقدیرات  )، 
ھا  المحاسبیة". توضح التعدیالت الفرق بین التغییرات في التقدیرات المحاسبیة والتغییرات في السیاسات المحاسبیة وتصحیح األخطاء. كما أن

.توضح كیفیة استخدام المنشآت لتقنیات القیاس والمدخالت لتطویر التقدیرات المحاسبیة

وتنطبق على التغییرات في السیاسات المحاسبیة والتغیرات  ٢٠٢٣ینایر ١ویة التي تبدأ في أو بعد  إن التعدیل ساري المفعول للفترات السن
.في التقدیرات المحاسبیة التي تحدث في أو بعد بدء تلك الفترة. ُیسمح بالتطبیق المبكر طالما تم االفصاح عن التقدیرات المعنیّة

لى المجموعة. لیس من المتوقع أن یكون للتعدیل تأثیر جوھري ع 

استخدام التقدیرات واألحكامـ   ٥
یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ  

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

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

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

المتاحة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة.

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

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

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

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

. رات منتظمة. إن أیة تغییرات الحقة في التكلفة المقدرة إلتمام المشروع قد تؤثر على نتائج الفترات الالحقةالتقدیرات على فت

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

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

ناتج المحلي اإلجمالي. الكلي مثل التضخم ومعدل نمو ال

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

بمراجعة دوریة لألعمار اإلنتاجیة المقدرة سنویا وطریقة  االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستھالك العادي. تقوم اإلدارة 
االستھالك للتأكد من أن طریقة وفترات االستھالك تتفق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة لألصول. 
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تتمة –استخدام التقدیرات واألحكامـ   ٥

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

إجراء العدید من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وتشتمل ھذه االفتراضات على  ةاالكتواری
تحدید معدل الخصم، والزیادات المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات. ونظرا للطبیعة المعقدة للتقویم واالفتراضات األساسیة 

ال التزام  فإن  األجل،  طویلة  كافة وطبیعتھا  مراجعة  تتم  االفتراضات.  ھذه  في  بالتغیرات  كبیرة  بصورة  یتأثر  المحددة  منافع 
االفتراضات بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. 

الزكاة 
("الھیئة") في المملكة العربیة السعودیة الزكاة والضریبة والجمارك  ألنظمة ھیئة  وفًقاتخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة  

على قائمة الدخل الموحدة. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على  ویحمل المخصص  
سنوات سابقة من قبل الھیئة في السنة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة. 

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

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

فيعلیھا الحصولیمكنمماثلةمطلوباتأولموجوداتنشطةأسواقمعدلة) في(غیرمتداولةأسعار:وى األولالمست
.القیاستاریخ

مدخالت الثاني:  أوللموجوداتللمالحظةقابلةوھي١المستوىفيإدراجھا تمالتيالمدرجةاألسعارعداالمستوى 
األسعار).منمشتقة(مباشرة غیربصورةاألسعار) أومباشرة (مثلبصورةالمطلوبات

:الثالث (مدخالتالقابلةالسوقمعلومات إلى تستند المطلوباتأولموجودات مدخالتالمستوى  قابلةغیرللمالحظة 
للمالحظة).



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) (كافة 

-٣١ -

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

بشأنھا، وكما یلي: التقاریر
القطاع السكني )أ
القطاع التجاري ) ب
الخدمات قطاع)ج
الرئیسي المركز)د

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

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

المجموع المركز الرئیسي الخدمات التجاريالسكني ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ ــ  ────────────────────────────────────────ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٬٠٢٨٬٨٤١-٣٣٧٬٦١٧٢٦٢٬٦٠٥٤٢٨٬٦١٩اإلیرادات  

) ٦٨١٬٣٤٥(-) ٣٢٨٬٢٦٦() ٨٧٬٤٢٧() ٢٦٥٬٦٥٢(تكلفة اإلیرادات  
────────────────────────────────────────

٣٤٧٬٤٩٦-٧١٬٩٦٥١٧٥٬١٧٨١٠٠٬٣٥٣الربح إجمالي
) ١٧٣٬٧٩٨() ١٧٣٬٧٩٨(---مصاریف عمومیة وإداریة  

) ٥٤٬٥٥٣() ٥٤٬٥٥٣(---مصاریف بیعیة وتسویقیة 
) ٧٧٬١٥٣() ٧٧٬١٥٣(---مالیة أعباء

مقدًمامخصص انخفاض في قیمة مصاریف مدفوعة  
) ٨٬٨٢٩() ٨٬٨٢٩(---ومدینون آخرون 

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة  استبعاد مكاسب  
٣٥٤٣٥٤---من خالل الربح أو الخسارة 

مكاسب إعادة تقویم استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة 
١٬٢٨٨١٬٢٨٨---الربح أو الخسارة من خالل

١١٬٥٧٣١١٬٥٧٣---حصة في أرباح شركة زمیلة 
٦٬٧٣٠٦٬٧٣٠---توزیعات أرباح  

تخص   متوقعة  ائتمانیة  خسائر  مخصص  عكس 
والمدینون   مقدًما  المدفوعة  اآلخرون  المصاریف 

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠---نتیجة لتحصیل قضایا
٩٬١٨٥٩٬١٨٥---إیرادات أخرى  

────────────────────────────────────────
١١٢٬٢٩٣) ٢٣٥٬٢٠٣(٧١٬٩٦٥١٧٥٬١٧٨١٠٠٬٣٥٣القطاع قبل الزكاة )خسارةربح (

────────────────────────────────────────
٢٬١٢٢٬٧٧٠٤٬٧٨٥٬٠١٥٤٧٥٬٣٦٥٣٩٧٬٤٩١٧٬٧٨٠٬٦٤١إجمالي الموجودات 
٣٠٥٬٢٥٥٢٨٧٬٣٦٧٢٠٬٥٣٧٤٬١٦٨٬٩٣٥٤٬٧٨٢٬٠٩٤إجمالي المطلوبات

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



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) (كافة 

-٣٢ -

تتمة -المعلومات القطاعیة -٦

المجموعالمركز الرئیسي الخدمات التجاري السكني٢٠٢٠دیسمبر ٣١ ــ  ─────────────────────────────────────ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٥٣٬٤٦٦-١٣٠٬٨١٤١٧٥٬٤٩١٢٤٧٬١٦١اإلیرادات  

) ٣٦٨٬٠١٢(-) ٢١٩٬٣٧٠() ٧٩٬٦٩٦() ٦٨٬٩٤٦(تكلفة اإلیرادات  
─────────────────────────────────────

١٨٥٬٤٥٤-٦١٬٨٦٨٩٥٬٧٩٥٢٧٬٧٩١إجمالي الربح 
) ١٧١٬٥٣٠() ١٧١٬٥٣٠(---مصاریف عمومیة وإداریة  

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

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

) ٣٨٬٣٧٠() ٣٨٬٣٧٠(---ومدینون آخرون 
) ٥٬٧٥٥() ٥٬٧٥٥(---انخفاض في الممتلكات والمعدات 

مكاسب إعادة تقویم استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من  
٩٬٦٤٦٩٬٦٤٦---الربح أو الخسارةخالل

١٦٬٠٤٢١٦٬٠٤٢---حصة في أرباح شركة زمیلة 
٦٬٠١٩٦٬٠١٩---توزیعات أرباح  
٢١٬٩٨٩٢١٬٩٨٩---إیرادات أخرى  

────────────────────────────────────
) ١٢٩٬١٢٨() ٣١٤٬٥٨٢(٦١٬٨٦٨٩٥٬٧٩٥٢٧٬٧٩١القطاع قبل الزكاة )خسارةربح (

────────────────────────────────────
١٬٦٨٨٬٥٨٤٢٬٤٧٦٬٥٨٤٢٤٦٬٥٥٦٣٬١٢٦٬٨١٤٧٬٥٣٨٬٥٣٨إجمالي الموجودات 
٢٢٩٬٤١٨٥١٬٨٤٣١٦٤٬٢٥٢٤٬٢٥٣٬٧٥٧٤٬٦٩٩٬٢٧٠إجمالي المطلوبات

─────────────────────────────────────



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) (كافة 

-٣٣ -

اإلیرادات -٧
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
─────────────────────

٤٠٠٬٣٢٢١٩٩٬٨٣٦بنیة تحتیة مشاریع إیرادات 
٢٦٣٬٤١٧٢٥٢٬٦٩٤)٣٤یجار (إیضاح إإیرادات 

-١٩٨٬٨٥٤إیرادات بیع وحدات سكنیة 
١٣٧٬٤٠٠٥٣٬٦١١إیرادات بیع أراضي 

٢٥٬٢١٠٣٦٬٥٩٠إدارة المرافقإیرادات 
٣٬٦٣٨١٠٬٧٣٥ئیةإنشا مشاریعإیرادات

────────────────────
١٬٠٢٨٬٨٤١٥٥٣٬٤٦٦

════════════════════

تكلفة اإلیرادات -٨
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
────────────────────

-٢٠٦٬٨٢٤/ج) ١٥(إیضاح ةالوحدات المباعالیفتك
١٢٤٬٨٣٨٨٤٬٠١١من الباطن عقود 

١١٧٬٢٢٣٨١٬٤٨٧رواتب وأجور موظفین ومزایا اخرى  
١٠٢٬٨٥٨٩١٬٨٠٣تكالیف مواد 

٥٨٬٧٦٠٦١٬٨٥٢استھالك 
٢٦٬٣٨٩٢٤٬٩١١مصاریف صیانة

١٥٬٤٨٣٩٬٢٩٥أراضي مباعةالیفتك
٢٨٬٩٧٠١٤٬٦٥٣أخرى  

────────────────────
٣٤٥٬٦٨١٣٦٨٬٠١٢

════════════════════

المصاریف العمومیة واإلداریة  -٩
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
────────────────────

١٠٤٬٠٢٩٩٣٬٢٨١رواتب وأجور موظفین ومزایا اخرى  
٢٨٬٩٤٤٤٠٬٠١١ورسوم حكومیة أتعاب مھنیة واستشاریة

٩٬٤٣٨٦٬٣٥٤مصاریف تقنیة المعلومات 
٧٬٦٠٠١١٬٤٠٨) ٣٥اللجان (إیضاح ومكافاتحضور بدالت

٤٬٦١٩٤٬٥٧٢استھالك 
٣٬٧٥٠٣٬٧٢٨إطفاء موجودات غیر ملموسة 

١٥٬٤١٨١٢٬١٧٦أخرى  
────────────────────

١٧٣٬٧٩٨١٧١٬٥٣٠
════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) (كافة 

-٣٤ -

تسویقیة  ال المصاریف البیعیة و-١٠
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
────────────────────

٣٣٬٨٠٦٢٣٬١٤٤)١٩خسائر االئتمان المتوقعة (إیضاح  
٢٬١٢٩١٣٬٦٧١عمولة مبیعات

٧٬٤٣٤١١٬٢٠٣رواتب وأجور موظفین ومزایا اخرى  
٨٬٤٣٦٣٬١٣٢وتسویقإعالنات
٢٬٧٤٨١٬٤٨١أخرى  

────────────────────
٥٤٬٥٥٣٥٢٬٦٣١

════════════════════

األعباء المالیة   -١١
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
────────────────────

٧٢٬١٨١١٢٬٦٣٥بنكیةقروض 
٤٬٩٧٢٤٬٦٥٩)٣١(إیضاح یجارتزامات اإلالتكلفة المالیة الل 

────────────────────
٧٧٬١٥٣١٧٬٢٩٤

════════════════════
سعودي) ملیون لایر  ١٠٢:  ٢٠٢٠سعودي (ملیون لایر٢٤درهمبلغ قتم رسملة  ،٢٠٢١دیسمبر٣١خالل السنة المنتھیة في  

). ١٥للمشاریع تحت االنشاء (إیضاح كتكلفة تمویل

االیرادات االخرى-١٢
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
────────────────────

-٣٬٦١٩) ٢٢(إیضاح مكاسب بیع شركة تابعة
٤٢١٦٨١إیرادات مالیة 

٢٣٤٦٥٥إیرادات عقاریة أخرى
١٨٬٨٤٧-*مستحقة لم تعد مطلوبةصندوق إدارةعكس أتعاب 

٤٬٩١١١٬٨٠٦أخرى 
────────────────────

٩٬١٨٥٢١٬٩٨٩
════════════════════

) على التنازل عن  بالكاملمع مدیر صندوق اإلنماء العقاریة (صندوق مملوك اتفاقیةإدارة الشركةابرمت، ٢٠٢٠خالل عام * 
والبالغة   كما في تاریخ اعداد القوائم المالیة، ملیون لایر سعودي عند تصفیة الصندوق.  ١٨٫٨أتعاب اإلدارة المستحقة سابقاً 

ماتزال اإلجراءات النظامیة جاریة إلنھاء عملیة تصفیة الصندوق. 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) (كافة 

-٣٥ -

السھم )خسارة ربح (-١٣
بالمساھمین العادیین في الشركة األم على  ةالسنة المتعلقخسارةبقسمة  والمخفض  األساسي  السھم  )خسارةربح (یتم احتساب  

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

٢٠٢١٢٠٢٠
:المتعلقة بالمساھمین العادیین في الشركة)الخسارةربح (

) ١٣٧٬٩٤٣(٥٤٬٩٠٩العملیات المستمرة 
)٢٬٧٩٨(-العملیات الغیر مستمرة

١٤٠٬٧٤١(٥٤٬٩٠٩ (
٢٤٠٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (سھم) 

) (باللایر –السھم  )خسارةربح  والمخفض  األساسي 
)٠٬٥٩(٠٫٢٣السعودي) 

) والمخفض  –السھم  )خسارةربح  للعملیات األساسي 
)٠٬٥٧(٠٫٢٣(باللایر السعودي) المستمرة 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٣٦ -

الممتلكات والمعدات -١٤

األثاث والدیكور والمعدات اآلالتالمباني 
أجھزة

السیارات الحاسب اآللي 
الرأسمالیة   األعمال 

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

التكلفة:
١٤٣٬١٥٤-٢٠٢٠١٠٬٤٩٠٩٤٬٤٢٥١٧٬٤١٧١٢٬١١٦٨٬٧٠٦ینایر ١في 

٩٬٢٠١-٧٬٩٦٤١٤١١٬٠٢٢٧٤-إضافات
) ١٬٢٩٢(-) ٣٢١() ٦٠١() ٨١() ٢٨٩(-ستبعادات ا

للبیع   بھا  محتفظ  موجودات 
) ١٬٦٩٤(--) ٤٥٣() ١٬١٥٢() ٨٩(-) ٢٢(إیضاح 

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

١٢١٦٬٤٥٦-٢٬١٩٣٢٬٤١٣٢٠٠١٬٥٢٩إضافات
) ١٬٣٠٥(--) ٦٨() ١٤٠() ١٣٠() ٩٦٧(ستبعادات ا

─────────────────────────────────────────────────────────────
٢٠٢١١١٬٧١٦١٠٤٬٢٩٤١٦٬٣٨٥١٣٬٥٤٥٨٬٤٥٩١٢١١٥٤٬٥٢٠دیسمبر ٣١في 

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

في  االستھالك واالنخفاض 
:القیمة

٩٠٬٥٢١-٢٠٢٠٧٬٧٨٢٥٦٬٥٥٩١٢٬٣٥٧٧٬٤٦٨٦٬٣٥٥ینایر ١في 
٢٠٬٠٦٠-٢٢٣١٤٬٩٤٩١٬٧٧١١٬٩٤٧١٬١٧٠المحمل للسنة 

٥٬٧٥٥----٥٬٧٥٥-انخفاض في القیمة
) ١٬٢٠٩(-) ٣٢٠() ٦٠١() ٧١() ٢١٧(-ستبعادات االمتعلق ب

للبیع   بھا  محتفظ  موجودات 
) ٨٣٦(--) ١٩٩() ٥٩٩() ٣٨(-) ٢٢(إیضاح 

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

١٧٬٣١١-١٬٧٨٨١١٬١٥٧١٬٦١٨١٬٦٣٣١٬١١٥المحمل للسنة 
) ٧٦٤(--) ٦٣() ١٠٥() ١١() ٥٨٥(ستبعادات االمتعلق ب

────────────────────────────────────────────────────────────
١٣٠٬٨٣٨-٢٠٢١٩٬٢٠٨٨٨٬١٥٤١٤٬٩٧١١٠٬١٨٥٨٬٣٢٠دیسمبر ٣١في 

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

٢٠٢١٢٬٥٠٨١٦٬١٤٠١٬٤١٤٣٬٣٦٠١٣٩١٢١٢٣٬٦٨٢دیسمبر ٣١في 
═════════════════════════════════════════════════

٣٥٬٠٧٨-٢٠٢٠٢٬٤٨٥٢٥٬٠٠٣٢٬٨٦٧٣٬٤٦٩١٬٢٥٤دیسمبر ٣١في 
═════════════════════════════════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٣٧ -

العقاریة االستثمارات -١٥
مباني  الراضي  األ

التجھیزات  
والدیكورات  

األعمال الرأسمالیة  
جمالي اإلتحت التنفیذ 

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

٢٠٢٠٣٬٤٢٤٬١٦٧١٬٤٤٠٬٨٩٥٥٨٦٬٨٧٥١٬٤٢٢٬٨٨٨٦٬٨٧٤٬٨٢٥ینایر ١
٣٬٨٦٣١٨٤٬٦٣٦١٨٨٬٤٩٩--إضافات

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

─────────────────────────────────────────────
٢٠٢٠٣٬٤١٤٬٨٧٢١٬٤٩٣٬٥٣٨٦٧٦٬٣٣٥١٬٤٦٩٬٢٨٤٧٬٠٥٤٬٠٢٩دیسمبر ٣١

٨٬١٣٩١٧٦٬٩٥٩١٨٥٬٠٩٨--إضافات 
) ٢٨٬٢٠١() ١٢٬٥٢٨(-) ١٩٠() ١٥٬٤٨٣(وتسویات ستبعاداتا

) ٨٢٢٬٣٩٠() ٨٠٦٬٧٧٧(--) ١٥٬٦١٣((ج)محول إلى العقارات المطورة
-) ٤٩٬٣٩١(١٨٬٧٣٠٢١٬٧٠١٨٬٩٦٠من أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ محول 

─────────────────────────────────────────────
٢٠٢١٣٬٤٠٢٬٥٠٦١٬٥١٥٬٠٤٩٦٩٣٬٤٣٤٧٧٧٬٥٤٧٦٬٣٨٨٬٥٣٦دیسمبر ٣١

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

٢٠٢٠٢٠٬٤٠٠٥٣٢٬٣٥٠٣٢١٬٤٤٣١٣٬٩٧٧٨٨٨٬١٧٠ینایر ١
٥٠٬٢٥٥-٢٩٬٣١٠٢٠٬٩٤٥-المحمل للسنة

٧٦٬٣٩٣٨٢٬٦٩٨-٦٬٣٠٥-انخفاض في القیمة 
-) ١٣٬٩٧٧(-١٣٬٩٧٧-أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ من انخفاض في القیمة محول 

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

٥١٬٩١٩-٢٩٬٨٥٤٢٢٬٠٦٥-المحمل للسنة
) ٦١٬١٦١() ٦١٬١٦١(---محول إلى العقارات المطورة (ج)

─────────────────────────────────────────────
٢٠٢١٢٠٬٤٠٠٦١١٬٧٩٦٣٦٤٬٤٥٣١٥٬٢٣٢١٬٠١١٬٨٨١دیسمبر ٣١

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

٢٠٢١٣٬٣٨٢٬١٠٦٩٠٣٬٢٥٣١٣٢٨٬٩٨٧٦٢٬٣١٥٥٬٣٧٦٬٦٥٥دیسمبر ٣١
═══════════════════════════════════

٢٠٢٠٣٬٣٩٤٬٤٧٢٩١١٬٥٩٦٣٣٣٬٩٤٧١٬٣٩٢٬٨٩١٦٬٠٣٢٬٩٠٦دیسمبر ٣١
═══════════════════════════════════

.)٢٩، ٢٨، ١١االنشاء (إیضاح لفة اقتراض للمشاریع تحت كملیون لایر سعودي) كت١٠٢: ٢٠٢٠سعودي (ملیون لایر٢٤قدره ، تم رسملة مبلغ ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٣٨ -

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

ملیار  ٢٠٢٠:١٠٬١دیسمبر  ٣١(٢٠٢١دیسمبر٣١سعودي كما في  ملیار لایر٩٫٥بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة  
ین معتمدینمستقلین مقیم(.الال جي، و٢١سنشريمكتب  وھم  مقیمون  عدة  بھا التي قامیمیتقلایر سعودي) وذلك وفقا لعملیة ال 

.  االستثمارات العقاریةھذه یم  یتق في ینمتخصص)المعتمدینللمقیمینمن قبل الھیئة السعودیة 
من بنك  إسالميلقاء قرضملیار لایر سعودي)٢: ٢٠٢٠(لایر سعودي ملیار٢قدرھا بقیمة دفتریةاألراضيتم رھن بعض

.)٢٨(إیضاح محلي 
سعودي) ملیون لایر٢٠٢٠:٦٢٦ملیون لایر سعودي (٦٢٢قدرھا بقیمة دفتریةمقامةمباني  االستثمارات العقاریةتتضمن  
١٩٩٣ینایر  ٧سنة تبدأ من  ٥٠سنة و٩٩لمدةض مستأجرة من الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض بموجب عقدین  اعلى أر

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

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

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

.)سعوديملیون لایر ٤١٧:  ٢٠٢٠(.٢٠٢١دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٤١٧
مشروع الودیان )ب 

مشروع الودیان  الشركة التي تم تخصیصھا لبأن أرض من قبل جھات حكومیة معنیة إحاطة اإلدارة، تم ٢٠٢١عام خالل 
خطة  ال، مما قد یؤدي إلى تغیر جوھري في  من قبل تلك الجھات الحكومیةتقع ضمن منطقة قید الدراسة بھدف تطویرھا 

إتمام الدراسة من غیر مؤكد ویعتمد علىتأثیر ھذه األمرال یزالوالقیمة القابلة لالسترداد لتلك األرض لمشروعلالرئیسیة
بلغت القیمة الدفتریة لألرض واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ كما في والتطورات المستقبلیة للمنطقة.الجھات الحكومیة قبل 
ملیون لایر  ٢٫١٦٨:  ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي على التوالي (٨٤٩وملیون لایر سعودي  ٢٠٢١٢٬١٦٨دیسمبر  ٣١

لایر سعودي على التوالي).ملیون٨٢٩وسعودي 
العقارات المطورة )ج

: ٢٠٢١دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة فيعقارات المطورة والجاھزة للبیع للعمالء فیما یلي بیان بحركة ال

یةاالستثمارات العقارالمحول من 
٨٢٢٬٣٩٠تكلفة العقارات المطورة 

) ٦١٬١٦١(في القیمة االنخفاض 
───────────

٧٦١٬٢٢٩من االستثمارات العقاریةصافي المحول
)٢٠٦٬٨٢٤() ٨تكلفة الوحدات المباعة (إیضاح 

───────────
٢٠٢١٥٥٤٬٤٠٥دیسمبر  ٣١رصید العقارات المطورة كما في 

═══════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٣٩ -

زمیلةفي الشركة الاالستثمار-١٦
شركة ذات  وھي  الریاض القابضة،ركة  شفي٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  ٪  ١٦٫٦٧ة قدرھا حصالمجموعةمتلك  ت

حصة المجموعة في الشركة الزمیلة باستخدام طریقة  عنتتم المحاسبةالعربیة السعودیة.  المملكةفيمسجلة  مسئولیة محدودة
.الزمیلةشركة العلى  ھاًما تأثیًرالممارسة المجموعة الموحدة نظرا القوائم المالیةحقوق الملكیة في ھذه 

: القابضةالستثمار المجموعة في شركة الریاض الملخصةیوضح الجدول التالي المعلومات المالیة 
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٢٥٢٬٦٦٣٢٤٣٬١٤١في بدایة السنة 

١١٬٥٧٣١٦٬٠٤٢الحصة في األرباح 
)٩٬٩٩٩()٩٬٩٩٩(توزیعات أرباح مستلمة 

٢٢٬٩٩٨٣٬٤٧٩الحصة في الدخل الشامل اآلخر 
──────────────────────

٢٧٧٬٢٣٥٢٥٢٬٦٦٣في نھایة السنة 
══════════════════════

لشركة الریاض القابضة:الملخصة المركز المالي  فیما یلي قائمة
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٢٢٧٬٧٤٧٢٠٤٬٩٦٧موجودات متداولة 

١٬٥٣٧٬٦٣٠١٬٤١٨٬٨٣٠موجودات غیر متداولة
) ٦٠٬٣٢٣()٥٨٬٤٣٣(مطلوبات متداولة

) ٤٧٬٨٠٢()٤٣٬٨٦٥(مطلوبات غیر متداولة 
──────────────────────

١٬٦٦٣٬٠٧٩١٬٥١٥٬٦٧٢حقوق الملكیة 

٢٧٧٬٢٣٥٢٥٢٬٦٦٣٪  ١٦٬٦٧–حصة المجموعة في حقوق الملكیة 
──────────────────────

٢٧٧٬٢٣٥٢٥٢٬٦٦٣الدفتریة الستثمار المجموعة القیمة 
══════════════════════

فیما یلي قائمة الدخل الملخصة لشركة الریاض القابضة: 
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
١٤٢٬٧٠٧١٥١٬٩٠٦اإلیرادات 

) ٧٤٬٢٥٢()٦٠٬٨٨٢(تكلفة اإلیرادات
) ١٣٬٢٢١()١٣٬٨١٣(مصاریف عمومیة وإداریة 

٦٬٩١٦٣٥٬٧١٧إیرادات أخرى 
──────────────────────

٧٤٬٩٢٨١٠٠٬١٥٠قبل الزكاة  الدخل
)٣٬٩١٨()٥٬٥٠٤(الزكاة 

──────────────────────
٦٩٬٤٢٤٩٦٬٢٣٢السنة دخلصافي 

──────────────────────
١١٬٥٧٣١٦٬٠٤٢٪١٦٫٦٧– السنة دخلفيحصة المجموعة 

══════════════════════
١٣٧٬٩٦٠٢٠٬٨٧١الدخل الشامل اآلخر للسنة 

══════════════════════
٢٢٬٩٩٨٣٬٤٧٩٪١٦٫٦٧–حصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر للسنة  

══════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٠ -

أدوات الدین بالتكلفة المطفأة -١٧
ملیون  ٢٠٦٬٣:  ٢٠٢١لایر سعودي (ملیون  ٢٠٦٬٣وقدرھا تمثل أدوات الدین بالتكلفة المطفأة صكوك شركة البیان القابضة  

یفي ألن الطرف المقابل لم  بالكاملالمبلغقیمةمخصص انخفاض فيبإثبات  المجموعة  قامت،  ٢٠١٨لایر سعودي). خالل عام  
السترداد المبلغ.النظامیةاإلجراءاتاتخاذبدأت المجموعة ،٢٠٢٠دیسمبر ٣١بالتزاماتھ. خالل السنة المنتھیة في 

االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة -١٨
٢٠٢١٢٠٢٠

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

٣٢٧٬٤٠٠٢٨١٬٥٩٨أسھم غیر متداولة (أ)-الشامل اآلخر 
استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

٣٨٣٨(ب) متداولةأسھم -الشامل اآلخر 
──────────────────────

الدخل  إجمالي خالل  من  المدرجة  الملكیة  حقوق  أدوات  في  االستثمارات 
٣٢٧٬٤٣٨٢٨١٬٦٣٦الشامل االخر 

الخسارة   خالل الربح أو  صنادیق  -استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من 
١٧٬٥٤٠٦٦٬٧٥٥استثماریة (ج)

──────────────────────
٣٤٤٬٩٧٨٣٤٨٬٣٩١االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة إجمالي

══════════════════════

أسھم غیر متداولة:-االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أ
٢٠٢١٢٠٢٠نسبة الملكیة
────────────────────────────

١٢٧٬٠٩٩٩٣٬٤٣٦٪ ١٣٬٥٥مطوري مدینة المعرفة االقتصادیة شركة 
٩٢٬٨٦٤٩٢٬٣٧١٪ ٠٬٨٤شركة ام القرى للتنمیة واإلعمار 

٥٠٬٥١٩٤٨٬٩٩٧٪ ١٠٬٠٢شركة دار التملیك 
٤٦٬٠٨٥٤٢٬١٨٨٪ ٣٬٢٣شركة كنان العالمیة للتطویر العقاري 

١٠٬٨٣٣٣٬٨٠٦٪ ٤٬٤الشركة العربیة المتحدة للزجاج المسطح
٨٠٠-- لعقاريشركة تمویل ا

──────────────────────
٣٢٧٬٤٠٠٢٨١٬٥٩٨

══════════════════════

: أسھم متداولة-استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) ب
٢٠٢١٢٠٢٠نسبة الملكیة
─────────────────────────────

٣٨٣٨٪ ٠٬٠٠١لالستثمارشركة طیبة 
──────────────────────

٣٨٣٨
══════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤١ -

تتمة  –االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة -١٨
٦٠، قامت المجموعة ببیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر، تبلغ قیمتھا األصلیة  ٢٠٢٠خالل  

واحتیاطي تقییم  ملیون لایر سعودي، وتم إعادة تصنیف الربح المحقق عن بیع تلك االستثمارات٩٦٫٨بمبلغملیون لایر سعودي،  
لایر سعودي من االحتیاطیات األخرى إلى الخسائر المتراكمة. ملیون٣٦٫٨والبالغ قدره القیمة العادلة

كما یلي:  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجة بالقیمةالحركة االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كانت 
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٢٨١٬٦٣٦٣٨٤٬٧٢٢في بدایة السنة

٥٧٬٠٠٦٣١٬٢٨٤القیمة العادلة لالستثمارات التغیر في 
-)٨٠٠(إعادة تصنیف 

) ١٣٤٬٣٧٠()١٠٬٤٠٤(تخفیض رأس المال  ومتحصالت من عملیات استبعاد
──────────────────────

٣٢٧٬٤٣٨٢٨١٬٦٣٦في نھایة السنة
══════════════════════

صنادیق استثماریة -الربح أو الخسارةالعادلة من خالل مدرجة بالقیمةالستثمارات اال)ج
٢٠٢١٢٠٢٠

────────────────────── ١٧٬٥٤٠٦٦٬٧٥٥صندوق جدوى لالستثمار 
══════════════════════

:  كما یليالربح أو الخسارةالعادلة من خالل مدرجة بالقیمةالستثمارات االحركة كانت 
٢٠٢١٢٠٢٠

────────────────────── ٦٦٬٧٥٥٥٧٬١٠٩في بدایة السنة
١٬٢٨٨٩٬٦٤٦التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات 

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  استبعادمكاسب  
-٣٥٤الربح أو الخسارة

-)٥٠٬٨٥٧(خالل السنة مستبعدة 
──────────────────────

١٧٬٥٤٠٦٦٬٧٥٥نھایة السنةفي 
══════════════════════

قامت المجموعة ببیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تبلغ قیمتھا الدفتریة  ،٢٠٢١سنة  خالل  
لایر سعودي.ألف٣٥٤لایر سعودي، وسجلت ربح عن ھذا البیع قدره  ملیون٥٠٬٨٥٧لایر سعودي، بمبلغ ملیون ٥٠٬٥٠٣

المدینون التجاریون -١٩
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٤٥٣٬٠٦٥٢٠٩٬٦١٤مدینون تجاریون

) ٦٣٬٣١٦()٩٦٬٢٦٥(: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ناقًصا
──────────────────────

٣٥٦٬٨٠٠١٤٦٬٢٩٨مدینون تجاریون، صافي
══════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٢ -

تتمة -التجاریونالمدینون -١٩

٢٠٢١٢٠٢٠
──────────────────────

-١٦٬٩٠٩غیر متداولةمدینون تجاریون
٣٣٩٬٨٩١١٤٦٬٢٩٨متداولة مدینون تجاریون

──────────────────────
٣٥٦٬٨٠٠١٤٦٬٢٩٨مدینون تجاریون

══════════════════════

كما یلي:  االئتمان المتوقعةمخصص خسائر حركة كانت
٢٠٢١٢٠٢٠

────────────────────── ٦٣٬٣١٦٤٦٬٣٣١في بدایة السنة
٣٣٬٨٠٦٢٣٬١٤٤)١٠مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إیضاح 

)٦٬١٥٩()٨٥٧(استبعادات 
──────────────────────

٩٦٬٢٦٥٦٣٬٣١٦في نھایة السنة
══════════════════════

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

یوًما ٩٠–١جمالياإل
١٨٠– ٩١

یوًما
٢٧٠–١٨١

یوًما
٣٦٥–٢٧١

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

التجاریون المدینون 
٢٠٢١٤٥٣٬٠٦٥٢٨٢٬٩٧٠٢٧٬١٩٠٢٠٬١٢٦٢٠٬٣١٨١٠٢٬٤٦١
٢٠٢٠٢٠٩٬٦١٤٧٥٬١٤٠٢٩٬٧١٠٢٠٬٤٦١٢٦٬٩٥٢٥٧٬٣٥١

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  
٢٠٢١٩٦٬٢٦٥١١٬٧٤٩٦٬٠٤٠٦٬٠٠٠٨٬٤٢٢٦٤٬٠٥٤
٢٠٢٠٦٣٬٣١٦٣٬٧٣٨٤٬٦٨١٥٬٩٥٨٧٬٥٦٠٤١٬٣٧٩

والمدینون اآلخرون  مقدًمامصاریف المدفوعة ال-٢٠
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠دفعة مقدمة لشراء أرض 
٧٤٬٤٢٥٤٧٬١٤٦دفعات مقدمة للموردین 

٢٨٬٠٠٩٢٨٬١٤٣ضریبة قیمة مضافة مدینة 
٩١٬٧٩٧١٥٬٨٧٣ضمانات بنكیة 

٣٤٬٤١٨١٣٬٠٨٠مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة 
١٣٬٢٥١١٠٬٩٧٩إیرادات مستحقة  

٤٬٦٨٠١٬٦٢١مقدًما مصاریف مدفوعة 
١٬٤٦٣٣٦١سلف للموظفین 

٧٬٣٤٥٥٬٩٢٩أخرى  
──────────

─
───────────

٣٠٥٬٣٨٨١٧٣٬١٣٢
) ٦٩٬٤٦٥()٢٨٬٠٧٣(والمدینون اآلخرونالمدفوعة مقدما: مخصص خسائر انخفاض في قیمة المصاریف ناقًصا

────────────────────
٢٧٧٬٣١٥١٠٣٬٦٦٧

══════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٣ -

تتمة -والمدینون اآلخرون  مقدًمامصاریف المدفوعة ال-٢٠
٢٠٢١٢٠٢٠

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

مقدما والمدینون اآلخرون:  
٤٦٥,٦٩٣٢٬٢٦٢في بدایة السنة
٨٬٨٢٩٣٨٬٣٧٠المحمل للسنة

مقدًما  المدفوعة  المصاریف  تخص  متوقعة  ائتمانیة  خسائر  مخصص  عكس 
-)٥٠٬٠٠٠()٣٧(إیضاح والمدینون اآلخرون نتیجة لتحصیل قضایا

) ١٬١٦٧()٢٢١(مبالغ مشطوبة خالل السنة
──────────────────────

٢٨٬٠٧٣٤٦٥,٦٩
══════════════════════

نقد وما في حكمھ   ال-٢١
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٤٥٤٬٧٩٧٣٢٣٬٢٠٧(إیضاح أ) لدى البنوك وفي الصندوقنقد 

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

٤٥٤٬٧٩٧٣١٩,٥٢٣
══════════════════════

البنوك لدى)ملیون٥٨:  ٢٠٢٠(ملیون لایر سعودي١٢٦٫٤الشركة االحتفاظ ببعض الودائع / األرصدة بمبلغیتعین على  .أ
ھذه إن  .  والتي تم إیداعھا في حسابات مقیدة،  التطویرتحت  المستلمة من العمالء مقابل بیع عقارات  المقدمةبشأن الدفعات  

. مرھونةالودائع / األرصدة لیست 
قصیرة  ودیعة٢٠٢٠دیسمبر ٣١وعلیھ كانت الودائع كما في ٢٠٢١دیسمبر ٣١لم تقم المجموعة بربط ودائع كما في .ب

سنوًیا.٪٠٫٦٥: استحقاق أصلیة تقل عن ثالثة أشھر ومتوسط معدل عمولة یبلغبفترةودیعة لدى بنك محلي  ،األجل

دیسمبر:٣١، یشتمل النقد وما في حكمھ على ما یلي في ةالتدفقات النقدیة الموحدإعداد قائمةلغرض 
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٤٥٤٬٧٩٧٣٢٣٬٢٠٧لدى البنوك وفي الصندوق نقد

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

──────────────────────
٤٥٤٬٧٩٧٥٢٤٬٧٥٥

══════════════════════

واستبعاد شركة تابعةالموجودات المحتفظ بھا للبیع-٢٢
في شركة العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع، ٪٦٠، قرر مجلس اإلدارة ببیع كامل حصة الشركة البالغة  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢في  

قامت المجموعة ببیع كامل حصتھا. ،٢٠٢١ینایر ١وخالل الفترة الحالیة واعتباًرا من 

محتفظ بھا للبیع وعملیات عادكمجموعة استبشركة العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع  تم تصنیف  ،  ٢٠٢٠دیسمبر٣١كما في
غیر مستمرة.

: للسنةفیما یلي نتائج العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
) ٤٬٦٤٣(-صافي الخسارة قبل الزكاة

)١٨(-الزكاة ──────────────────────
) ٤٬٦٦١(-الزكاة بعد السنة خسارةصافي

══════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٤ -

تتمة-تابعةشركةواستبعادللبیعبھاالمحتفظالموجودات -٢٢

محتفظ بھا للبیع كما كلشركة العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع المصنفة  الرئیسیةلموجودات والمطلوباتا یلي بیان بفئات  فیما 
: ٢٠٢٠دیسمبر٣١في 

٢٠٢٠
─────────

الموجودات: 
٨٥٨) ١٤ممتلكات ومعدات (إیضاح 

٤٠٨مدینون تجاریون
١٬١٢٦مصاریف مدفوعة مقدًما ومدینون آخرون

١٬٤٣٦نقد وما في حكمھ
٤٬٨٧٣جھات ذات عالقة  الىمبالغ مستحقة 

──────────
٨٬٧٠١الموجودات المحتفظ بھا للبیع 

──────────
المطلوبات 

)٨٧٢()٣٠(إیضاح التزامات منافع محددة للموظفین
)٣٬٦٦٩(دائنون تجاریون 

)٧٤٢(مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
)١٩٢()٣٦(إیضاح مخصص زكاة 
)٧٬٢٥٧(جھات ذات عالقة منمبالغ مستحقة 

──────────
)١٢٬٧٣٢(مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر بالموجودات المحتفظ بھا للبیع 

──────────
)٤٬٠٣١(صافي المطلوبات المرتبطة بالمجموعة المستبعدة 

──────────
)٢٬٤١٩(یتعلق بالشركة التابعة المستبعدة صافي المطلوبات المنسوبة إلى الشركة فیما 

)١٬٦١٢() ٢٧(إیضاح صافي المطلوبات المنسوبة إلى حقوق األقلیة المتعلقة بالشركة التابعة المستبعدة
١٬٢٠٠المستلم مقابل البیع

──────────
٣٬٦١٩من استبعاد شركة تابعةمكاسب

═════════

:االستبعادتحلیل التدفقات النقدیة عند 
لایر سعودي 

─────────
١٬٢٠٠نقدي مدفوع  مقابل

) ١٬٤٣٦(مع الشركة التابعة المستبعدصافي النقد 
─────────

)٢٣٦(على الشركة التابعةاالستبعادصافي التدفق النقدي عند 
════════

المال رأس-٢٣
دیسمبر  ٣١(ملیون سھم ٢٤٠من ٢٠٢١دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٢٫٤٠٠البالغ قدره الشركةرأسمالیتكون 
خالل الفترة، وافق مجلس اإلدارة برفع توصیة للجمعیة العامة  لایر سعودي.١٠ملیون سھم)، قیمة كل سھم  ٢٤٠:  ٢٠٢٠

أسھم حقوق أولیة لالكتتاب. حتى تاریخ الموافقة على ھذه  ملیار من خالل طرح١٬٦غیر العادیة بزیادة رأس مال الشركة بـ  
القوائم المالیة األولیة الموحدة لم یتم عقد الجمعیة العامة غیر العادیة للموافقة على زیادة رأس المال. 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٥ -

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

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

االحتیاطي االتفاقي -٢٥
أغراضھ. لم یتم طلب اجراء وتحددوفقا للنظام األساسي للشركة، تقرر الجمعیة العامة العادیة الحاجة لتكوین احتیاطي اتفاقي  

أي تحویل خالل ھذه السنة من قبل الجمعیة العامة العادیة. 

االحتیاطیات األخرى  -٢٦
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────

)٧٬٣٥٣(٧٢٬٦٥٠استثمارات في أدوات حقوق ملكیة
٣٬٢٠٧١٬٢٢٨التزامات المنافع المحددة للموظفین عنمكاسب اكتواریة

──────────────────────
٦٬١٢٥(٧٥٬٨٥٧(

══════════════════════

حقوق الملكیة غیر المسیطرة   -٢٧
٢٠٢١٢٠٢٠

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

) ١٨٬٣٥٢(٢٥٬٦١٤السنة)خسارةالدخل (صافي 
-)٨٬٠٠٠(حصة الحقوق الغیر مسیطرة لتوزیعات شركة تابعة

-٧٬٧٥٤*تعدیالت تخص استبعاد شركة تابعة
-١٬٦١٢)٢٢استبعاد شركة تابعة (إیضاح 

-٣٣٬١١٦) ٤١االستحواذ على حقوق األقلیة (إیضاح 
)٩٠١()٢٩٢(الخسارة الشاملة األخرى للسنة

──────────────────────
) ١٩٬٢٥٣(٥٩٬٨٠٤الملكیة غیر المسیطرة  الخسارة المتعلقة بحقوقصافي 

──────────────────────
) ٢١٬٧٤٤(٣٨٬٠٦٠في نھایة السنة

══════════════════════

من مجمل نتائج أعمال وصافي الموجودات للشركة التابعة المستبعدةالملكیة الغیر مسیطرة *یمثل ھذا البند حصة حقوق 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٦ -

جل ألالقروض -٢٨
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٣٨٧٬٩١٨٥١٦٬٦٨٧الجزء غیر المتداول 

٢٬٢٠٨٬٠٨٧٢٬٢٩٤٬٢٦٢الجزء المتداول 
──────────────────────

٢٬٥٩٦٬٠٠٥٢٬٨١٠٬٩٤٩
══════════════════════

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

. ٢٠١٩ملیون لایر سعودي خالل ٥٠قامت المجموعة بسداد مبلغ وقد،٢٠١٩واحدة في نھایة مدة االتفاقیة في مایو 
ان  ، و٢٠٢٠ملیون لایر سعودي في مایو  ٤٥٠سداد مبلغ  على ان یتم  ،، قامت الشركة بإعادة جدولة القرض٢٠٢٠خالل عام  

مدتھا سماحرة  ملیار لایر سعودي على أقساط سنویة متساویة خالل خمس سنوات بعد فت١٫٦سداد باقي القرض البالغ  یتم  
. إن إدارة  ٢٠٢٢مایوحتى  المبالغ المستحقة  وافق البنك على تمدید سداد  .  ٢٠٢١بشھر نوفمبر  القسط األول  ویستحقسنتان

مع البنك المقرض إلعادة جدولة القرض. تسھیالت القرض للتعھدات المجموعة في مرحلة متقدمة من المفاوضات  تخضع 
٣١الدین إلى حقوق الملكیة ونسبة السیولة وتغطیة العمولة والتي لم تكن المجموعة ملتزمة بھا كما في  المالیة فیما یتعلق بنسبة  

٢٫٠٧٠عرض القوائم المالیة، تم تصنیف مبلغ  ١، ووفًقا لمتطلبات اإلفصاح الواردة في معیار المحاسبة الدولي  ٢٠٢١دیسمبر  
 سعودي) كمطلوبات متداولة.  ملیون لایر٢٫٠٦٩: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (

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

ملیون لایر  ٦٥٠على قرض إسالمي آخر طویل األجل من أحد البنوك المحلیة بمبلغ  ٢٠١٨عامحصلت المجموعة خالل
لعمولة وفًقا للمعدالت السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائدًا ھامش ربح، ویسدد القرض  یخضع ھذا القرض  .سعودي 

٢٠٢٢یونیوفي یستحقالذي الثانيوقد تم تصنیف القسط . سنتینمدتھا على أقساط سنویة لمدة خمس سنوات بعد فترة سماح
كجزء  ١٣٠وقدره   األصلي  من المبلغ  سعودي  لایر  مضمون إنمتداول.ملیون  للمجموعة  الممنوح  األجل  طویل  القرض 

بأراضي مرھونة من قبل المجموعة. 

ملیون لایر  ١٠٠قامت المجموعة بالحصول على قرض إسالمي آخر قصیر األجل من بنك محلي بمبلغ  ،٢٠٢٠خالل عام  
) سایبورالسائدة بین البنوك السعودیة (لمعدالت العمولةتم الحصول على القرض لتمویل رأس المال العامل ویخضع  سعودي،

ھامش ربح.   سنویأقساط  السداد على  القرض  یستحقباإلضافة إلى  بإیداع  نصف  ٪ على  ٥٠ة متساویة. تعھدت المجموعة 
البنك   لدى  حساباتھا  في  المجموعة  إیرادات  من  القرض  ،المقرضاألقل  سعودي  ملیون٨٥بلغ رصید  في  لایر  ٣١كما 

. ٢٠٢١و قد تم سداد الرصید بالكامل كما في ٢٠٢٠دیسمبر

كتكلفة تمویل  لایر سعودي)  ملیون٧٥:  ٢٠٢٠لایر سعودي (ملیون١٧تم رسملة مبلغ قدره،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  كما 
). ١٥للمشاریع تحت االنشاء (إیضاح 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٧ -

والقرض من وزارة المالیة القرض من جھة ذات عالقة-٢٩

القرض من جھة ذات عالقة- أ
٢٠٢١٢٠٢٠

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

--الجزء المتداول 
──────────────────────

-١٬٣٠١٬٦٣٦
══════════════════════

١٬٣٠١٬٦٣٦١٬٠١٢٬٦٤٧الرصید االفتتاحي 
٣٠٦٬٩٨٤-إضافة الى أصل القرض 

٩٩٦-إطفاء عموالت
) ١٨٬٩٩١(-المدفوع

-)١٬٣٠١٬٦٣٦(وزارة المالیة المحول الى قرض من 
──────────────────────

-١٬٣٠١٬٦٣٦
══════════════════════

القرض من وزارة المالیة  -ب 

٢٠٢١٢٠٢٠
──────────────────────

-١٬١٨٥٬١٣٠الجزء غیر المتداول 
-١٣٣٬٢٨٩الجزء المتداول 

──────────────────────
١٬٣١٨٬٤١٩-

══════════════════════

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

ملیون لایر سعودي.  ٢٠٠بملغ قدره التسھیل األصلي  بتخفیضوذلكملیار لایر سعودي،  ١٫٣تبلغ قیمة التسھیالت الجدیدة  
ویستحق  ٢٠٢٢ینایر  ١یستحق القسط األول في  على أن  قسط نصف سنوي غیر متساوي،  ١٦على  القرضسداد  ویستحق  

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

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

یشیر إلى أنھ سیتم تحویل القرض)  رئیسيمساھم(استلمت المجموعة خطاًبا من صندوق االستثمارات العامة  ٢٠٢١عامخالل
لم یتم توقیع االتفاقیة  كما في تاریخ القوائم المالیة  دون أي تغییرات في شروط وأحكام اتفاقیة القرض األصلیة.المالیةوزارة  إلى

.٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في المالیةوزارةقبل منالمطلوب القرضرصید تم تأكید  قدوالثالثیة لتحویل القرض

ملیون  ٢٧:  ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي (٧قد بلغت٢٠٢١دیسمبر  ٣١تكالیف االقتراض المرسملة خالل السنة المنتھیة في  إن
ما  ، وكانعلى المشاریع الجاریة للمجموعةبالكامل  . استخدمت إدارة المجموعة القروض المستلمة )١٥(إیضاح لایر سعودي)

.٪)٨٠:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  للرسملةمؤھال٪ من مبلغ تكالیف االقتراض  ٣٠نسبتھ  

كالتزام سعودي لایرملیون١٫٠١٢مبلغتصنیفتموبالتاليالقرض،بتعھداتملتزمةالمجموعةتكنلم،٢٠١٩العامفي
.٢٠٢٢ینایر١أيالمستحق،األولالقسطتاریخفي جدولتھالمعادللقرضالمالیة التعھداتوستبدأ سریان.متداول



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٨ -

التزامات المنافع المحددة للموظفین  -٣٠
تقوم المجموعة بمنح مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھا بعد األخذ في عین االعتبار نظام العمل الساري في المملكة العربیة السعودیة.  

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

سنوات الخدمة وتعویضات الموظفین. یتماشى تمویل البرامج مع المتطلبات  إلىتستند المنافع التي تقدمھا برامج التقاعد ھذه أساسا  
إلى   األول  المقام  في  االقتصادیة  المخاطر  وتعزى  واقتصادیة.  وقانونیة  دیموغرافیة  لمخاطر  االلتزامات  وتخضع  المحلیة. 

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

: االفتراضات االكتواریة األساسیة
٪ القیمة السنویة

٢٠٢١٢٠٢٠
──────────────────────

االفتراضات المالیة: 

٢٫٨٥١٫٨٠صافي معدل الخصم-
٦٫٠٠٦٫٠٠معدل زیادة الرواتب  -

االفتراضات الدیموغرافیة: 

سنة ٦٠سنة٦٠سن التقاعد  -

عن  معدالت الوفیات- الصادر  االعمار  جدول 
العالمیة   الصحة  -منظمة 

المملكة العربیة السعودیة 

االعمار   الصادر عن  جدول 
العالمیة   الصحة  -منظمة 

السعودیة المملكة العربیة 

الحركة في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٢٥٬٣٩٢٢٢٬٦٢٩القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة -الرصید االفتتاحي 
٦٬١١٨٦٬٧٩٢تكلفة الخدمة الحالیة

٢٧٩٣١١تكلفة العمولة
)٦٬١٥٩()٤٬٠٥٩(المدفوعةالمنافع 

٢٬٦٩١)١٬٦٨٦(اكتواریة عن االلتزام خسائر ) مكاسب (
-)٣٬٨٢١(تعدیالت

-)٣٢٣(عكس من مخصص
)٨٧٢(-)٢٢(إیضاح  للبیع  محتفظ بھا بموجودات  بشكل مباشر  مطلوبات مرتبطة  

──────────────────────

٢١٬٩٠٠٢٥٬٣٩٢القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة-النھائيالرصید 
══════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٤٩ -

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

فیما یلي القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام المثبتة والتغیرات خالل السنة:
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٧٣٬١٤٦٧٤٬٥٢٩في بدایة السنة الرصید 
)١٬٣٨٣()١٬٣٨٠(السنةاستھالك

──────────────────────
٧١٬٧٦٦٧٣٬١٤٦السنةنھایةفي

══════════════════════

: المتداولة والغیر متداولةفیما یلي التزامات االیجار 
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٦٩٬١٠٩٧١٬٠٣٠غیر متداولة التزامات إیجار

-٦٬٣٨٩التزامات إیجار متداولة 
──────────────────────

٧٥٬٤٩٨٧١٬٠٣٠
══════════════════════

فیما یلي القیمة الدفتریة اللتزامات االیجار والتغیرات خالل السنة:
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٧١٬٠٣٠٧٥٬٨٣٤الرصید في بدایة السنة 
) ٩٬٤٦٣()٥٠٤(المدفوع خالل السنة

٤٬٩٧٢٤٬٦٥٩زیادة العمولة
──────────────────────

٧٥٬٤٩٨٧١٬٠٣٠في نھایة السنة
══════════════════════

في الربح أو الخسارة: المثبتةفیما یلي المبالغ 
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
١٬٣٨٠١٬٣٨٣مصروف استھالك موجودات حق االستخدام 

٤٬٩٧٢٤٬٦٥٩مصروف عمولة على التزامات االیجار 
──────────────────────

٦٬٣٥٢٦٬٠٤٢
══════════════════════
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تتمة  - الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٥٠ -

الدائنون التجاریون  -٣٢
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٦٤٬٠٣٤٨٦٬٢٢١ومقاولین مبالغ مستحقة لموردین 
٧٬٢٦١٦٬٠٤٣محتجزات دائنة لمقاولین 

──────────────────────
٧١٬٢٩٥٩٢٬٢٦٤

══════════════════════

والمطلوبات األخرى   المبالغ المستحقة الدفع -٣٣
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
٢٧٧٬٨٩٢٩٩٬٨٩٠دفعات مقدمة من العمالء 
٧٦٬٠٠٨٤٦٬٥٤٠مصاریف مستحقة الدفع 

٣٦٬٠٤٠٣٤٬٣٣١تأمینات مستردة  
٢٧٬٩٥٢١٨٬٢٦٤مستحقات الموظفین 

٧٬٤٥٨٧٬٦٤٧توزیعات أرباح مستحقة الدفع 
٥٬١٨٧٥٬١٨٧) ١٢(إیضاح  لصندوق االنماء العقاریة العقاريوھیكلةأتعاب إدارة

٨٬٠٨٣٥٬٠٥٢مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة  
١٬٤٧٨-دائنة ضریبة قیمة مضافة

٦٬٤٦٩٢٬٣٢٥أخرى 
──────────────────────

٤٤٥٬٠٨٩٢٢٠٬٧١٤
══════════════════════

مكتسبة الغیر اإلیرادات -٣٤
٢٠٢١٢٠٢٠

──────────────────────
١٠٨٬٣٣٧١٠٣٬٥٣٧الرصید االفتتاحي  

٢٥٩٬٩٠١٢٤٦٬١٧٤مستلمة خالل السنةمبالغ
) ٢٥٢٬٦٩٤()٢٦٣٬٤١٧() ٧خالل السنة (إیضاح إیرادات ایجارات مثبتة

──────────────────────
١٠٤٬٨٢١٩٧٬٠١٧غیر مكتسبةإیجارإیرادات 

٣٢٬٢٦٢١١٬٣٢٠إیرادات بنیة تحتیة غیر مكتسبة
──────────────────────

١٣٧٬٠٨٣١٠٨٬٣٣٧
══════════════════════
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(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة مالم یرد خالف ذلك) 

-٥١ -

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

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

قة. لعالاالمتعلقة بالجھات ذات تفصاحا اإل ٢٤ليولد المحاسبةارمعیااضألغریمثلون كبار موظفي اإلدارةالتنفیذیة 
یوضح الجدول التالي المعامالت الھامة مع الجھات ذات العالقة خالل السنة:

٢٠٢١٢٠٢٠
──────────────────────

٢٢٬٣٨٤١٧٬٥٤٢* ذیةلتنفیادارةإلاتالدبوبتروا
٧٬٦٠٠١١٬٤٠٨) ٩حضور ومكافآت اللجان (إیضاح بدالت ──────────────────────

٢٩٬٩٨٤٢٨٬٩٥٠
══════════════════════

المالیة.الفترةمثل المبالغ المفصح عنھا في الجدول أعاله المبالغ المقیدة كمصروف والمتعلقة بموظفي اإلدارة العلیا خالل ت* 
٣١ملیون لایر سعودي (٥٠٬٥:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١عامالت مع الجھات الحكومیة للسنة المنتھیة في  مبلغت اإلیرادات المتعلقة بال

لایر سعودي).  ملیون٤٩٬٦: ٢٠٢٠دیسمبر 

استلمت  ٢٠٢١عامخالل.تشتمل المعامالت مع الجھات ذات العالقة على قرض ممنوح من قبل صندوق االستثمارات العامة
دون أي  المالیةوزارة  إلى) یشیر إلى أنھ سیتم تحویل القرضرئیسيمساھمالمجموعة خطاًبا من صندوق االستثمارات العامة (

كما في تاریخ القوائم المالیة لم یتم توقیع االتفاقیة الثالثیة لتحویل القرض  تغییرات في شروط وأحكام اتفاقیة القرض األصلیة.
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في المالیةوزارةقبل منالمطلوب القرضرصید ید تم تأكقدو
. ٣٣و٢٠في إیضاح عالقةالذات جھاتالالمستحقة من / إلى المبالغاإلفصاح عن  تم

الزكاة -٣٦
تتكون البنود الھامة للوعاء الزكوي مما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠

) ٢٨٬٠٧٣(١٥٦٬٦٢٢(الخسارة) المعدل الدخل صافي 

٣٬٢٠٥٬٩٠٨٣٬١٢٧٬٨٢٣حقوق المساھمین في بدایة السنة
٤٬٢٣٣٬٦٩١٤٬٤٤٩٬٠٥٦وقروض مخصصات،أرصدة دائنة
) ٦٬٧٤٠٬٩١٨()٦٬٥٢٥٬٢٤٨(موجودات

١٬٠٧٠٬٩٧٣٨٠٧٬٨٨٨

١٬٠٧٠٬٩٧٣٨٠٧٬٨٨٨الزكوي الوعاء

دیسمبر على النحو التالي: ٣١كانت حركة مخصص الزكاة للسنة المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠

٥٦٬٦٠٨٣٧٬٨٣٧في بدایة السنة
٣١٬٧٧٠٢٥٬٣٠٤المحمل للسنة 

(إیضاح  للبیعبھا المحتفظالموجوداتبشأنللسنةالمحمل
١٨-)٢٢

) ٦٬٣٥٩()١١٬٤٣١(المدفوع خالل السنة
بالموجودات  معاد مباشرة  مرتبطة  مطلوبات  إلى  تصنیفھ 

)١٩٢(-)٢٢المحتفظ بھا للبیع (إیضاح 

٧٦٬٩٤٧٥٦٬٦٠٨في نھایة السنة
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تتمة –الزكاة-٣٦
الربوط الزكویة  

تمت . وقدلذلكوفًقا ، وقامت بسداد االلتزامات  ٢٠٢٠قامت المجموعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة عن كافة السنوات حتى عام  
. ٢٠١٥السنوات حتى عام كافةالموافقة على الربوط الزكویة من قبل الھیئة عن
٥٤، والتي تضمنت فروقات بمبلغ  ٢٠٢٠وحتى  ٢٠١٦الزكویة لألعوام من  خالل الفترة الحالیة، تسلمت المجموعة الربوط

تعتقد المجموعة بأن نتیجة  .ملیون لایر سعودي. قدمت المجموعة اعتراضھا على تلك الفروقات الى الھیئة خالل المھلة النظامیة
تلك االعتراضات ستكون لصالحھا. 

التعھدات وااللتزامات المحتملة -٣٧
التعھدات الرأسمالیة 

ملیون  ٢٠٧:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تقوم المجموعة بتنفیذ العدید من مشاریع التطویر. بلغت قیمة التعھدات غیر المنفذة كما بتاریخ  
سعودي). ملیون لایر٨١: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١لایر سعودي (

خطابات الضمان 
دیسمبر  ٣١كما بتاریخ ملیون لایر سعودي ٧٫٥أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة خطابات ضمان نیابة عنھا بمبلغ 

شيء) في سیاق أعمالھا العادیة. : ال٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١

مطالبات رسوم األراضي البیضاء 
في   المنتھیة  السنة  تسلمتھا  ،٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل  التي  البیضاء  األراضي  رسوم  مطالبات  بلغت 

ملیون لایر سعودي.  ٢١٠المجموعة من وزارة اإلسكان  
من قبل  قدمت المجموعة اعتراضھا على المبالغ المذكورة أعاله من خالل الموقع االلكتروني لوزارة اإلسكان والذي تم رفضھ 

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

على النحو التالي:  االعتراض، كانت حالة ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 
ملیون لایر.١٨٧حكم المحكمة اإلداریة النھائي لصالح المجموعة بإلغاء رسوم بمبلغ -
ملیون لایر سعودي، وبناء علیة قامت المجموعة بتسجیل  ٢١حكم المحكمة اإلداریة النھائي لصالح وزارة اإلسكان بمبلغ  -

.  ٢٠٢٠عامخاللدھا اوسد٢٠١٩عامفيمخصص
ملیون لایر.١٫٨لصالح المجموعة بإلغاء رسوم بمبلغ االبتدائيحكم المحكمة اإلداریة -

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

مقابل تلك المطالبات أو الرسوم المتعلقة بھا. 
القضایا القانونیة 

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

ملیار لایر سعودي للصندوق المقترح. قامت الشركة بدفع التزاماتھا ١٫٧٧بقیمة  لیمتلس للتطویر العقاري المساھمة بأرض معینة
، قامت شركة الماضيملیون لایر سعودي. لم یتم إنشاء الصندوق المقترح حسب االتفاقیة. خالل العام  ٥٠بالمساھمة بمبلغ  

وفي رى بقیمة األرض حسب االتفاقیة.  لیمتلس السعودیة للتطویر العقاري برفع دعوى قضائیة ضد الشركة واألطراف األخ 
مارس  و.الشركةلصالححكمھا المحكمةأصدرت،  ٢٠٢٠أكتوبر لصالح  ،  ٢٠٢١خالل  النھائي  حكمھا  المحكمة  أصدرت 

تم استالم  خالل الفترة الالحقة  ملیون لایر سعودي، و٥٠المدعي (شركة لیمتلس للتطویر العقاري) برد مبلغ  وإلزامالشركة  
ملیون لایر سعودي. ٥٠. علیھ، تم عكس المخصص الذي تم تكوینھ في الفترات السابقة والبالغ ملبالكا المبلغ

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

: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١

القیمة العادلة  (المستوى الثالث) (المستوى الثاني) (المستوى األول) القیمة الدفتریة : ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:  

استثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة 
٣٢٧٬٤٣٨٣٨١٢٧٬٠٩٩٢٠٠٬٣٠١٣٢٧٬٤٣٨من خالل الدخل الشامل اآلخربالقیمة العادلة

خالل   من  العادلة  بالقیمة  مدرجة  أو  استثمارات  الربح 
١٧٬٥٤٠-١٧٬٥٤٠-١٧٬٥٤٠الخسارة

٣٤٤٬٩٧٨٣٨١٤٤٬٦٣٩٢٠٠٬٣٠١٣٤٤٬٩٧٨
════════

═══
════════

═══
════════

═══
════════

═══
════════

═══ :٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

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

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

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

═══
════════

═══
════════

═══
════════

═══
════════

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

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

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

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

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

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

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

:كل من ھذه المخاطر والتي تم تلخیصھا أدناهإدارةسیاسات 

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

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

.المتاحة للبیعوالموجودات المالیة 

.٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١تتعلق تحالیل الحساسیة في األقسام التالیة بالوضع كما في 

ونسبة   والمشتقات  أسعار عموالت الدین الثابتة إلى العائمة  ونسبة  أساس أن قیمة صافي الدین  الحساسیة على  تم إعداد تحالیل 
.٢٠٢١دیسمبر ٣١األدوات المالیة في العمالت األجنبیة ھي جمیعھا ثابتة وعلى أساس تخصیصات تغطیة المخاطر المحددة في 

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

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

.٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المقتناة كما في 
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تتمة -أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة -٣٩
مخاطر أسعار العموالت 

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

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

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

لایر سعودي. 
مخاطر العمالت األجنبیة 

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

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

.مالیة المسجلة بالدوالر األمریكيألي مخاطر من األدوات ال

مخاطر أسعار األسھم 
تتعرض األسھم المدرجة وغیر المدرجة الخاصة بالمجموعة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من القیمة المستقبلیة 

ت ووضع حدود لكل أداة  للسندات االستثماریة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار األسھم من خالل تنویع محفظة االستثمارا
تقوم اإلدارة .التقاریر حول محفظة األسھم إلى اإلدارة العلیا بالمجموعة بشكل منتظمرفع. یتم  إجماليمالیة على حده وبشكل  

العلیا بمراجعة واعتماد كافة القرارات المتعلقة باستثمارات األسھم.

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

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

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

وضع العمیل وتاریخ السداد. كما یتم مراقبة ذمم العمالء المدینة القائمة بصورة منتظمة.علىوذلك بناءالمتوقعة 

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

٢٠٢١٢٠٢٠ --------------
خالل   من  العادلة  بالقیمة  مدرجة  ملكیة  حقوق  أدوات  في  استثمارات 

٣٢٧٬٤٣٨٢٨١٬٦٣٦الدخل الشامل اآلخر
٣٥٦٬٨٠٠١٤٦٬٢٩٨مدینون تجاریون 

٢٧٧٬٣١٥١٠٣٬٦٦٧ومدینون آخرونمقدًمامصاریف مدفوعة 
١٧٬٥٤٠٦٦٬٧٥٥استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  --------------

٩٧٩٬٠٩٣٥٩٨٬٣٥٦
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تتمة -أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة -٣٩
النقدیة والودائعاألدوات المالیة 
عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة من قبل إدارة الخزینة بالمجموعة  تتم إدارة مخاطر لسیاسة وفًقااالئتمان الناتجة 

أطراف   مع  األموال الفائضة  استثمارات  طرف. یتم  أخرى  المجموعة. تتم  لكل  المحددة  االئتمانیة  الحدود  وضمن  معتمدة فقط 
ن قبل مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي ومن الممكن تحدیثھا خالل مراجعة حدود االئتمان الخاصة باألطراف األخرى م

خسارة  السنة شریطة موافقة اللجنة المالیة بالمجموعة. یتم وضع ھذه الحدود لتقلیل تركزات المخاطر ومن ثم الحد من حدوث 
مالیة من خالل االخفاق المحتمل للطرف اآلخر في عملیة السداد.

مخاطر السیولة 
مخ  تنشأ تمثل  تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالیة.  اطر السیولة الصعوبات التي 

مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلة.  یتم إدارة السیولة وذلك بالتأكد بصورة  
افیة من خالل التسھیالت االئتمانیة المتعھد بھا للوفاء بأي التزامات مستقبلیة. دوریة من توفر األموال الك

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

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

وذلك بسبب إعادة تصنیف قرض  ،٢٠٢١دیسمبر٣١كما في   تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة، 
. )٢٨البنوك المحلیة (إیضاح ألحد كان یستحق السداد دفعًة واحدة والذي طویل األجل إلى المطلوبات المتداولة 

ما كما السیولة  ةداریتم االتزاماتھا في الوقت المناسب وسإن اإلدارة على ثقة من أن المجموعة ستكون قادرة على تسویة جمیع  
:یلي
استخدام النقدیة واألرصدة البنكیة الحالیة المتوفرة لدى المجموعة، -
واالستثمارات المدرجة بالقیمة بیع االستثمارات في أدوات حقوق الملیكة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -

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

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

سنوات ٥أكثر من 
أكثر من سنة الى  

سنوات٥ سنة القیمة الدفتریة
١٢٠٢دیسمبر ٣١

- ٧١٬٢٩٥ ٧١٬٢٩٥ ) ٣٢دائنون تجاریون (إیضاح 
- ١٬٥٧٣٬٠٤٨ ٢٬٣٤١٬٣٧٦ ٣٬٩١٤٬٤٢٤ ) ٢٩و٢٨قروض (إیضاح 
- ١٬٥٧٣٬٠٤٨ ٢٬٤١٢٬٦٧١ ٣٬٩٨٥٬٧١٩

- - ٩٢٬٢٦٤ ٩٢٬٢٦٤
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

) ٣٢دائنون تجاریون (إیضاح 
- ١٬٨١٨٬٣٢٣ ٢٬٢٩٤٬٢٦٢ ٤٬١١٢٬٥٨٥ ) ٢٩و٢٨قروض (إیضاح 
- ١٬٨١٨٬٣٢٣ ٢٬٣٨٦٬٥٢٦ ٤٬٢٠٤٬٨٤٩
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تتمة -أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة -٣٩
التركز المفرط للمخاطر

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

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

بالمجموعة،   حقوق الملكیة كافة احتیاطیات  ورأس المال المصدر  یشتمل رأس المال على  لغرض إدارة رأس المال الخاص 
المنفعة زیادةسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة فيفي الشركة األم. یتمثل الھدف الرئی بالمساھمینالمتعلقة  األخرى

.للمساھمین

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

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

٢٠٢١٢٠٢٠
٣٬٩١٤٬٤٢٤٤٬١١٢٬٥٨٥جل القروض 

٧١٬٢٩٥٩٢٬٢٦٤دائنون تجاریون
٤٤٥٬٠٨٩٢٢٠٬٧١٤مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىمبالغ 

١٣٧٬٠٨٣١٠٨٬٣٣٧ایرادات غیر مكتسبة 
) ٥٢٣٬٣١٩()٤٥٤٬٧٩٧(ناقصا: النقد وما في حكمھ

٤٬١١٣٬٠٩٤٤٬٠١٠٬٥٨١صافي الدین  
٣٬٠٠٨٬٥٤٧٢٬٨٣٩٬٢٦٨حقوق الملكیة  

٧٬١٢١٬٦٤١٦٬٨٤٩٬٨٤٩رأس المال وصافي الدین  

٪ ٥٩٪٥٨نسبة الرفع المالي

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

للبنوك طلب السداد الفوري للقروض.  یسمح
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االستحواذ على حصص حقوق الملكیة الغیر مسیطرة - ٤١

٪ في الشركة العقاریة السعودیة للتعمیر، مما أدى إلى  ٤٠، استحوذت المجموعة على حصة إضافیة بنسبة ٢٠٢١فبرایر ٢٨في 
ة غیر المسیطرة.  ملیون لایر سعودي إلى مساھمي حقوق الملكی٤٫٣٪. تم دفع المقابل النقدي البالغ ١٠٠زیادة نسبة ملكیتھا إلى 

للتعمیر   السعودیة  العقاریة  الشركة  في  اإلضافیة  للحصص  الدفتریة  القیمة  مركز  ٣٣٫١٢بلغت  (صافي  سعودي  لایر  ملیون 
المطلوبات). تم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة للحقوق اإلضافیة والمقابل المدفوع لمساھمي حقوق الملكیة غیر المسیطرة  

یون لایر سعودي في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد ضمن الخسائر المتراكمة.مل٣٧٫٤١البالغة 

الحقةالحداث األ-٤٢

الفترة   بان  تعتقد  الالحقة،خالل  أھم  المجموعة  الالحقة  األحداث ادناه  معیار تندرج  أنتتطلبوالتياالحداث  متطلبات  ضمن 
ملیون ٧٢٧سعر  بمدینة الریاض  بشرق  في  تقعأراضتملك  باستكمال إجراءات  قامت المجموعة  ،  )١٠المحاسبة الدولي رقم (

ممنوح)غیر شاملة ضریبة التصرفات العقاریة وعمولة السعي(لایر سعودي مقابل قرض  خالل الفترة  وقد تم رھن األرض 
. ملیون لایر سعودي٤٠٠بقیمة محلي من بنك الالحقة بضمان االرض

األحداث الھامة -٤٣

مع استمرار جائحة كورونا، تقوم الجھات الحكومیة بإجراءات لمعالجة قضایا الصحة العامة واألثر االقتصادي باستمرار. وعلیھ،  
تواصل إدارة المجموعة بتقییم ما إذا كانت ستتأثر بأي تطورات وتدابیر یتم اتخاذھا من قبل الجھات الحكومیة وتقییم تأثیره بشكل  

.اقي على عملیاتھا استب

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

القتصادي، فإنھ من غیر الممكن إجراء تقدیر موثوق بھ لألثر الناتج عن ذلك بتاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة. األثر ا 

الموحدةاعتماد القوائم المالیة  -٤٤
٢٨(الموافقھـ  ١٤٤٣شعبان  ٢٥تم اعتماد ھذه القوائم المالیة الموحدة والموافقة على إصدارھا من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  

)٢٠٢٢مارس 


