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املحترمينالخليجعقاراتشركةمساهمي/السادة

،،وبركاتههللاورحمةعليكمالسالم

نعالسنوي تقريرهيقدموأنالعادية،غيرالعامةالجمعيةفيبكميرحبأناإلدارةمجلسيسر
السنةعنختاميةالاملاليةوالبياناتالحساباتمراجعتقريربهمرفقااملاليةونتائجهاالشركةنشاطات
.م2020ديسمبر31فياملنتهيةاملالية
 السعودياالقتصادشهد

 
تداعياتإلىباألساسذلكويرجع،باملئة3.7نسبتهبلغت2020العامفيانكماشا

.النفطأسعارانخفاضوكذلك،كوروناجائحة

الشركاتمعظمسجلتوالقطاعايراداتإنخفضتحيثالعواملبتلكالسعوديالعقاري السوق تأثروقد
عامخاللمتفاوتهبأرباحمقارنة،م2020عامخاللخسائر"تداول "السعوديةالبورصةفياملدرجةالعقارية

الفنادقةحركوانكماشالعقاريةواملمتلكاتاألراض يمبيعاتتراجعإلىذلكفيالسببويعود.م2019

.كورونافيروسانتشاررافقتالتياإلغالقفترةخاللوالترفيهيةالتجاريةواملراكز

الظروفلكتتخطيهللابفضلإستطاعتالشركةأنإالالنشاط،علىأعالهـاملذكورةالعواملتأثيرورغم
.مشاريعهاتنفيذفيتواصلإنهاكما،املماثلةبالشركاتمقارنةجيدةتعدأرباححققتبلخسائر،دون 
تحققمدرةبعقاراتباإلحتفاظاملاضيةالسنواتخاللالشركةإتبعتهاالتيالسياساتإليذلكويرجع

.كوروناجائحةخاللاإلداريةاملصاريفوالتكاليفتخفيضوكذلكثابتة،إيرادات

1

تقرير مجلس اإلدارة 



النتائج المالية

2

2020التقرير السنوي 

5,03بمبلغمقارنةم2020عامفىريالمليون 2,04قدرهربحصافيالشركةحققت
صندوق أرباحانخفاضالىاالنخفاضهذاويعزى ،م2019عامفىريـالمليون 
.ريتالخليجعقارات–ملكية

بـمبلغمقارنةريـال،مليون 814,38مبلغم2020عامنهايةفياالصول إجماليبلغ
.م2019عامنهايةفيمليون 815,64

مقارنةريـال،مليون 617,88مبلغالىم2020عامنهايةفياملساهمينحقوق ارتفاع
املحققةاالرباحالىاهذويعود،م2019عامنهايةفـيريـالمليون 615,84بمبلغ
.2020عامخالل

النتائج املالية –أوال 

2020ديسمبر31فياملنتهىللعامالرئيسيةاالداءومؤشراتاملاليةالنتائجتوضحالتاليةالبنود



.مليون سهم 52,23حسبت القيمة الدفترية للسهم والعائد على السهم على اساس عدد االسهم الحالية * 

المؤشرات المالية العامة

2020 2019 2018 2017 2016 العام 

814 816 746 818 710 االصول اجمالى

618 616 619 656 588 املساهيمنحقوق 

2.04 5,03 2,07 68,35 4,5 الدخلصافى

0,04 0,10 0,04 1,31 0,09 *(ريال)السهمعلىالعائد

11,83 11,79 11,85 12,56 11,25 *للسهمالدفتريةالقيمة

 
ً
:م 2020الى 2016املؤشرات املالية الهامة ألداء الشركة خالل الفترة من -ثانيا

2020التقرير السنوي 
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ً
:الشركةمالرأس-ثالثا

نتيجةم2020عامفيريالمليون 522,33الىوارتفعريالمليون 325قدرهمالبرأسالشركةبدأت
 مجانية،اسهملتوزيع

 
ريـالمليون 618املساهمينحقوق وبلغت،%61قدرهازيادةنسبةمحققة

النقديةاالرباحخالفاملاضية،السنواتخالل%90تعادلنمونسبةمحققةم2020عامبنهاية
.التأسيسعنداملالراسمن%60نسبةيعادلبماريـالمليون 194وقدرهااملوزعة

:التأسيسمنذاملالرأسفيالزيادةيوضحالتاليالبيانيالرسم
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راس المال ونسب االسهم المجانية الموزعة منذ التاسيس 

2020التقرير السنوي 
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ً
-لكيـةاالستثمار فى صـندوق م–رابعا

: عقارات الخليج ريت

مليــــــــــون وحــــــــــدة 26,5تملــــــــــك الشــــــــــركة 
ريــــــــال للوحــــــــدة بمــــــــا 10بقيمــــــــة إســــــــمية 
مـــــــــــــــــــن  جـــــــــــــــــــم % 39يعـــــــــــــــــــادل نســـــــــــــــــــبة 

ارات الصـــندوق ،   بلغـــت قيمـــة االســـتثم
مليــــــون ريــــــال فــــــى نهايــــــة249,6الدفتريــــــة 
م  ،  نتيجـــــــــــــة الفـــــــــــــرق بـــــــــــــين 2020عـــــــــــــام 

صـــــــة توزيعــــــات النقديـــــــة املســـــــتلمة والح
مـــــــــن صــــــــــافى دخــــــــــل الصــــــــــندوق حســــــــــب 

ة طريقـــــــــــــ)طريقـــــــــــــة الت ـــــــــــــجيل املتبعـــــــــــــة 

(.  حقوق امللكية

اإلستثمارات العقارية 
2020التقرير السنوي 
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بعةأر إن،بارك)بالرياضفندقيةوشققفندق-أ
:(نجوم

ةاململوكاألرضمنجزءعلىاملشروعتطويربدا
بعدد.2م5,311بمساحةالياسمينبحيللشركة

دقالفنيحتوي كمافندقية،شقة100وغرفة100
ةاضافاالستخداماتمتعددةاحتفاالتقاعةعلى
.متكاملصحيناديالى

خاللةاالنشائيباألعمالوالبدءاملشروعترسيةتم
.م2020عاممناالول النصف

ادقللفنالعامليةراديسون شركةمعالتعاقدتم
.إنباركماركةتحتالفندقإلدارة

 
ً
:  اإلستثمارات العقارية –خامسا

:   املشاريع العقارية تحت التطوير -1

:يلىماالتطويرتحتالعقاراتتتضمن

2020التقرير السنوي 
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مشاريع تحت التطوير –اإلستثمارات العقارية 



ر مشاريع تحت التطوي–اإلستثمارات العقارية 

شمال–مفتوحترفيهيتجاري سوق _ب
:الرياض

رضاأل علىاملشروعتطويرالشركةبدأت
تهامساحوالبالغإنباركلفندقاملجاورة

2م5,369
بومكاتومقاهيمطاعمعلىيشتمل•

.(أ)الدرجةمن
،التصميماعمالمناالنتهاءتم•

خاللاالنشائيةباألعمالوالبدء
.2020عاممناالول النصف

2020التقرير السنوي 
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يترفيهتجاري وسوق فندقمشروع_ج
:(مستقبليةمشاريع)بالدمام

ةاملستقبليالشركةخططضمن-
تويسلسوق املجاورةاألرضتطوير
مام،بالدالفيصليةبحيمول افنيو

علىوالواقعةللشركةاململوكة
احتهامسوالبالغهللاعبدامللكطريق

منطقةلتصبح،2م17,922
بإقامةوذلكالخدماتمتكاملة
.وحمفتتجاري ترفيهيوسوق فندق

اإلدارةوتراقب.قيةالشر املنطقةفيالفندقياإلشغالنسبةفيلالنخفاضالحاليةالفترةفيالفندقمشروعتأجيلتم-

.دوريبشكلللدمامالسوقيةالتطورات

2020التقرير السنوي 
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ة مشاريع مستقبلي–اإلستثمارات العقارية 



:املؤجرةالعقاريةاالستثمارات-2

:.م2020عامبنهايةريـالمليون 293املؤجرةالعقاراتمحفظةقيمةبلغت

:ىيلمااملؤجرةالعقاراتتتضمن

حطينبحيسكنىمبنى-أ

62عدديضمحطينبحيسكنىمبنى
مواقفتشملمتكاملةوخدماتشقة

يقةوحدمتكاملرياض يوناديللسيارات
فىاملستشعلىمؤجراملبنى،تتوسط

.الجامعي

عقارات مؤجرة –االستثمارات العقارية 

2020التقرير السنوي 
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مستودعات-ب

جنوبطيبةبحى2م63,717ارضمساحةعلى(مستودع105):اللوجستيةمستودعات•
.موجرةالرياض،

عقارات مؤجرة –االستثمارات العقارية 

اللؤلؤةمستودعات:اللؤلؤةمستودعات•
مساحتهاأرضعلى(مستودع31)

قطريعلىالبيضاءالداربحى2م23,819
.مؤجرة،الرياضجنوبالحاير

2020التقرير السنوي 
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امللقابحىالسكنىفيوال مجمع-ج

148بهامبانيعشرةعلىيحتوى فاخرةشققمجمع
لمنفصبمدخلللمجمعخدماتتضمومبنيينشقة،
 أيضويضم.االمنيةواملراقبةالسائقينلسكن

 
حديقةا

فومواقللمناسبات،وصاالتومسبحرياض يونادى

.%97التشغيلنسبةوبلغتمؤجراملجمع.ارضية

2020التقرير السنوي 
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عقارات مؤجرة  –اإلستثمارات العقارية 



 
ً
:لألصول الكميالتوزيع-سابعا

.م2016،م2017عاميبنهايةلألصول الكميالتوزيعيوضحادناهالجدول 

مشاريع العام 

التطوير

العقارات 

المؤجرة

استثمارات 

وحدات في 

صندوق ريت 

حق استخدام 

موجودات 

النقدية 

واالخرى 

إجمالي 

االصول 

20201992932503834814

20191692982535937816

 
ً
:التمويل–ثامنا

.مليون ريـال250لدى الشركة اتفاقية تسهيالت بنكية مع البنك السعودي لالستثمار بمبلغ 

التوزيع الكمي لألصول 
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وبناءاملوازي،بالسوق الشركةأسهمإدراجعلىم2017عامخاللالشركةملساهميالعموميةالجمعيةوافقت
 املاليةلإلستشاراتفالكمشركةتعيينتمعليه

 
 مستشارا

 
قام.النظاميةاملتطلباتحسبلإلدراجماليا

تقديمتمو.املتطلباتوفقم2020سبتمبرفيالشركةإدارةمعبالتعاون اإلدراجملفبإعداداملالياملستشار
قبلمنإضافيةمتطلباتوردتقدو.م24/12/2020تاريخفيتداول وشركةاملاليةالسوق هيئةإليامللف
املراجعقبلمناملدققةم31/12/2020فياملنتهيةاملاليةالقوائمرفعوتبقىمعالجتها،تموتداول الهيئة
خاللوازي املبالسوق اإلدراجعلىاملوافقةتتمأناملتوقعفمنأخرى مالحظاتتردلمحالوفي،القانوني

.م2021منالثانيالنصف

 
ً
:اإلدراج بالسوق املوازي -سادسا

مشاريع عقارات استثمار الريت عقارات مسناجرة نقدية واخرى االجمالى
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:تاليالالنشاطبإضافةوذلك،الشركةبأغراضالخاصةاألساس يالنظاممن(3)املادةتعديل-1
التخزينذاتيةاملخازن وتأجيرإدارة-
.املستودعاتوتأجيروإدارةتملك-

.م31/12/2020فياملنتهيةاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقريرعلىالتصويت-2
.م31/12/2020فياملنتهيةاملاليةالسنةعنللشركةاملاليةالقوائمعلىالتصويت-3
.م2020املاليالعامعنالحساباتمراجعتقريرعلىالتصويت-4
.م2020املاليالعامخاللأعمالهمعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلىالتصويت-5
.م31/12/2020فياملنتهيةاملاليةالسنةعناملراجعةلجنةتقريرعلىالتصويت-6
لقياملاملراجعة،لجنةقبلمناملرشحينبينمنالحساباتمراجعتعيينعلىالتصويت-7

.أتعابهوتحديدم2021املاليللعاماملاليةالقوائمبمراجعة
واألعمالالجهودعلىاإلدارةمجلسألعضاءمكافأة(ريال450,000)مبلغصرفعلىالتصويت-8

.عضولكل(ريال50,000)بواقع،م2020عامخاللقدموهاالتي
.لشركةاألنشطةمماثلأومنافسعملفيباملشاركةاإلدارةمجلسأعضاءلكافةالتصويت-9

توصيات مجلس اإلدارة 

2020التقرير السنوي 
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ً
:االدارةمجلسمكافاة-تاسعا

بمبلغمقارنة،(ريـال225,000)2020عامفىواللجاناالدارةمجلساجتماعاتبدالتمصاريفبلغت
سجلت(ريـال337,500)مبلغ2019عامعنللمجلسمكافاةو،2019عامخالل(ريـال451,622)

.م2020عامبمصروفات

 
ً
:االدارةمجلستوصيات-عاشرا

هـ20/10/1442بتاريخفيللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةانعقادعلىاإلدارةمجلسوافق
-:التالياألعمالجدول بنودعلىوالتصويتملناقشةوذلكإلكترونيا،م1/6/2021املوافق

ملجلسلوهاأو التيوثقتهماملتواصلدعمهمعلىالشركةمساهمييشكرأناإلدارةمجلسيودالختامفي
.بالشركةوللعامليناإلدارة

،،،املوفقوهللا
اإلدارةمجلس
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م20202019إيضاح
املوجودات
املتداولةغيراملوجودات

357,283313,358ممتلكات ومعدات

5491,703,827465,477,537استثمارات عقارية

38,007,68058,717,980أ-6حق استخدام املوجودات

7249,630,000253,462,864استثمارات بطريقة حقوق امللكية

779,698,790777,971,739املتداولةغيراملوجوداتإجمالي

املتداولةاملوجودات
815,682,95811,349,936ذمم إيجارات مدينة، بالصافي 

 وأرصدة مدينة أخرى 
 
911,989,84015,004,592مصروفات مدفوعة مقدما

--3,215,542إيراد مستحق

103,794,96311,314,507نقد وما في حكمه

34,683,30337,669,035إجمالي املوجودات املتداولة

814,382,093815,640,774إجمالي املوجودات

واملطلوباتامللكيةحقوق 
امللكيةحقوق 
16522,334,300522,334,300املالرأس

1750,937,28850,722,690نظاميإحتياطي

44,616,64342,783,022مبقاةأرباح

617,888,231615,840,012امللكيةحقوق إجمالي

املطلوبات
املتداولةغيراملطلوبات
1274,533,01384,318,854األجلطويلةقروض

18,615,06335,623,785ب-6االيجارعقودمطلوبات

114,368,8824,004,820املوظفينمنافعالتزامات

97,516,958123,947,459املتداولةغيراملطلوباتإجمالي 

املتداولةاملطلوبات
16,993,12222,296,711ب-6االيجارعقودمطلوباتمناملتداول الجزء

1245,880,48519,734,796الجزء املتداول من قروض طويلة األجل 

1327,907,10723,301,955أخرى دائنةوأرصدةدائنةتجاريةذمم

5,395,8204,649,738مقدمةإيرادات

142,800,3705,870,103الزكاةمخصص

98,976,90475,853,303إجمالي املطلوبات املتداولة

196,493,862199,800,762املطلوباتإجمالي

814,382,093815,640,774واملطلوباتامللكيةحقوق إجمالي

املالياملركزقائمة
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(  شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية 
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م20202019إيضاح

1838,673,88041,137,537اإليرادات

(33,098,722)(25,986,895)19اإليراداتتكلفة

12,686,9858,038,815الربحمجمل

(7,317,930)(8,439,622)20وإداريةعموميةمصروفات 

(230,760)(47,994)مصروفات بيعية وتسويقية

212,0333,082,818أخرى إيرادات

)152,048((2,723,668)8مصروف ديون مشكوك في تحصيلها 

79,122,13612,607,905أرباح من استثمارات بطريقة حقوق امللكية

10,599,87016,028,800التشغيلربح

(10,586,985)(7,407,361)22بالصافي،تمويليةمصروفات

3,192,5095,441,815قبل الزكاةالسنةربحصافي

(409,107)(1,046,525)14الزكاة

2,145,9845,032,708بعد الزكاةالسنةربحصافي

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

--(97,765)11خسائر إكتوارية ناتجة من إعادة قياس إلتزام منافع املوظفين

2,048,2195,032,708إجمالي الدخل الشامل للسنة

280,040,10السنةربحلصافيواملخفضةاألساسيةالسهمربحية

ائمة الدخل الشامل ق
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مبقاةأرباحنظاميإحتياطياملالرأس
حقوق إجمالي

امللكية

522,334,30050,219,41938,853,585611,407,304م2019يناير 1فيالرصيد

5,032,7085,032,708----السنةربح

--------اآلخرالشاملالدخل

5,032,7085,032,708----للسنةالشاملالدخلإجمالي

--(503,271)503,271--النظامياالحتياطيإلىاملحول 

(600,000)(600,000)----م2018عامعناإلدارةمجلسأعضاءمكافأة

522,334,30050,722,69042,783,022615,840,012م2019ديسمبر 31فيكماالرصيد

522,334,30050,722,69042,783,022615,840,012م2020يناير 1فيالرصيد

2,145,9842,145,984----السنةربح

(97,765)(97,765)----اآلخرالشاملالدخل

2,048,2192,048,219----للسنةالشاملالدخلإجمالي

--(214,598)214,598--النظامياالحتياطيإلىاملحول 

522,334,30050,937,28844,616,643617,888,231م2020ديسمبر 31فيكماالرصيد

ائمة التغيرات في حقوق امللكية ق
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م2019م2020

التشغيليةاألنشطة

3,192,5095,441,815الزكاةقبلالسنةربح

التعديالت

169,380189,075ومعداتممتلكاتاستهالك

4,117,3614,117,362استثماريةعقاراتاستهالك

20,710,30020,709,439املوجوداتاستخدامحقاستهالك

2,723,668152,048مدينةإيجاراتذممفىاإلنخفاضخسائر

(40,000)--التنفيذتحتعقاريةمشروعاتفياستثماراتبيعأرباح

(117)(2,033)ومعداتممتلكاتبيعأرباح

(12,607,905)(9,122,136)امللكيةحقوق بطريقةاستثماراتمنمحققةغيرأرباح

506,624474,285للموظفينالخدمةنهايةمكافأةمخصص

2,423,2893,491,774االيجارعقودطلوباتملتمويليةتكاليف

--(5,303,589)إيجاراتخصم

(2,995,646)--رد مخصص الزكاة

4,886,3417,285,307تكاليف تمويلية 

(315,328)--أرباح فوائد على استثمارات قصيرة اآلجل

:العاملاملالرأسفيالتغيرات

 وأرصدة مدينة أخرى 
 
)4,729,374((4,041,938)ذمم إيجارات مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما

--(3,215,542)إيراد مستحق

)2,768,145(3,793,185أخرى دائنةوأرصدةدائنةتجاريةذمم

--746,082مقدمةإيرادات

(9,737,016)(4,116,258)املدفوعةالزكاة

(47,521)(240,327)للموظفيناملدفوعةالخدمةنهايةمكافأة

17,226,9168,620,053التشغيليةاألنشطةمنالناتجةالنقديةفقاتدالتصافي

االستثماريةاألنشطةمنالتاتجةالنقديةالتدفقات

)16,077,915((28,949,889)التنفيذتحتعقاريةمشروعاتفياستثماراتلشراءمدفوعات

(77,826)(213,347)ومعداتممتلكاتلشراءمدفوعات

1,350,000--التنفيذتحتعقاريةمشروعاتفياستثماراتبيعمنمتحصالت

2,0755,201ومعداتممتلكاتبيعمنمتحصالت

315,328--اآلجلقصيرةاستثماراتعلىفوائدأرباحمنمتحصالت

12,955,00018,020,000امللكيةحقوق بطريقةاستثماراتمنمستلمةأرباحتوزيعات

3,534,788(16,206,161)اإلستثماريةاألنشطةمنالناتجة/(فياملستخدمة)النقديةالتدفقاتصافي

التمويليةاألنشطةمنالنقديةفقاتدالت

22,234,84857,004,670األجلطويلةقروضمنمتحصالت

(28,219,592)(5,875,000)األجلطويلةقروضسداد

)9,533,297()7,891,425(مدفوعةتمويليةتكاليف

(21,243,826)(17,008,722)االيجارعقودمطلوباتمنمسدد

(600,000)--املدفوعةاإلداةمجلسأعضاءمكافأة

(2,592,045))8,540,299)التمويليةاألنشطةفياملستخدمةالناتجةالنقديةالتدفقاتصافي

9,562,796(7,519,544)صافي التغير في النقد وما يعادله

11,314,5071,751,711نقد ومافي حكمه كما في بداية السنة 

3,794,96311,314,507نقد ومافي حكمه كما في نهاية السنة 

النقديةغيراملعامالت

1,393,762145,590تكاليف تمويلية مرسملة على مشروعات تحت التنفيذ

--5,303,589تخفيض خصم اإليجار من مطلوبات عقود االيجار

79,427,419--حق استخدام املوجودات 

ائمة التدفقات النقدية  ق
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والنشاطالتنظيم.   1

ـــقهـــــ22/11/1425بتــــاريخ 19483رقــــمالــــوزاري القــــراربموجــــبمقفلــــةســــعوديةمســــاهمةكشــــركة،"( الشــــركة)"الخلــــيجعقــــاراتشــــركةتأسســــت املوافـ
 .م03/04/2005املوافقهـ24/01/1426بتاريخ 1010207612رقمالتجاري ال جلبموجبالسعوديةالعربيةاململكةفيوم جلة،م03/01/2005

السـكنيةاملبـانيغيلوتشـالشـركةلحسـابوالعقـاراتاألراضـ يوتسـويقوتخطـيطوإدارةوصـيانةوتطـويروتـأجيروبيـعبشـراءالقيـامفـيالشركةنشاطيتمثل
واملدنيــــةعماريـــةاملواملقــــاوالتالعامـــةواملرافــــقللمـــدنواإلدارةالصــــيانةبأعمـــالوالقيــــامتأجيرهـــاأووبيعهــــاوالصـــناعيةالتجاريــــةاملعـــارضوإنشــــاءوالتجاريـــة
.وصيانتهاوتطويرهاواستثمرهاالتجاريةواألسواقاملستشفياتوتملكوالكهربائيةوامليكانيكية

:للشركةالرئيس ياملقريقع
11372الرياض،300718ب.ص،الرياضمدينة
 .العربيةالسعوديةاململكة

اإلعدادأسس.  2

املطبقةاملحاسبيةاملعايير2-1

ااملرفقةاملاليةالقوائمهذهإعدادتم عنالصادرةاألخرى صداراتواإل واملعاييرالسعوديةالعربيةاململكةفياملعتمدةاملاليللتقريرالدوليةللمعاييروفق 
.القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئة

القياسأسس 2-2

 املاليةالقوائمإعدادتم
 
حدةو باستخدامالحاليةبالقيمةقياسهاتمللموظفينالخدمةنهايةمكافأةمخصصباستثناء-التاريخيةالتكلفةملبدأوفقا

فيقريراملعتمدالتنهايةفيأدناهاملحاسبيةالسياساتفيموضحهوكمااالستمراريةومبدأاملحاسبياالستحقاقأساسوباستخدام-املتوقعةاألئتمان
.السعوديةالعربيةاململكة

والوظيفيةالعرضعملة2-3

.الشركةلدىالوظيفيةوالعملةالعرضعملةيمثلالذيالسعوديبالريالللشركةاملاليةالقوائمإعداديتم

أثر التغير في السياسات املحاسبية2-4

:الصادرةوالتعديالتالجديدةملعاييرا

قدرت . م أو بعد ذلك التاريخ2020يناير 1فيما يلي التعديالت على معايير املحاسبة والتفسيرات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في 
 على القوائم املالية للشركة

 
 جوهريا

 
.اإلدارة أن التعديالت ليس لها تأثيرا

"تعريف األعمال"3تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي . 1

"تعريف األهمية النسبية"8ومعيار املحاسبة الدولي 1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي . 2

راجع حول إطار املفاهيم في املعايير الدولية للتقرير املالي. 3
َ
.تعديالت على امل

.تصحيح  املؤشر املرجعي ملعدل الفائدة: 7واملعيار الدولي للتقرير املالي 39ومعيار املحاسبة الدولي 9تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي . 4

إيضاحات حول القوائم املالية
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الهامةاملحاسبيةالسياساتملخص3.

"عقود اإليجار"16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم . 3-1

:التاليةوالتفسيراتاملعيارمحل"اإليجارعقود"-16رقماملاليللتقريرالدولياملعياريحل
."اإليجارعقود"17رقمالدولياملحاسبةمعيار-
."إيجارعقديتضمنالترتيبكانإذاماتحديد"4رقماملاليللتقريرالدوليةاملعاييرتفسيراتلجنةتفسير-
."التشغيليةاإليجارعقودحوافز"15رقماملاليللتقريرالدوليةالتفسيراتلجنةتفسير-
."اإليجارلعقدالقانونيالنموذجتتضمنالتىاملعامالتمضمون تقييم"27رقماملاليللتقريرالدوليةالتفسيراتلجنةتفسير-

ضمنموحداسبيمحإطاروفقاإليجارعقودإثباتاملستأجرينمنويتطلبعنها،واإلفصاحوعرضهاوقياسهااإليجاربعقوداالعترافمبادئاملعياريحدد
.املالياملركزقائمة

تضمنيالعقدكانإذاإيجارعقديتضمنأوإيجارعقدهوالعقدإن.إيجارعقديتضمنأوإيجارعقدهوالعقدكانإذاماالعقدبدايةفيالشركةتحدد
.محددأصلالستخدامالسيطرةحقينقلالعقدكانإذاماولتقييم.معينثمنمقابلمالفترةمحددأصلاستخدامعلىالسيطرةحق

كمستأجر

حقنقليالعقدكانإذاإيجارعقدعلىيحتوي أوالعقديمثل.إيجارعقدعلىيحتوي أويمثلالعقدكانإذامابتقييمالشركةتقومالعقد،بدءعند
فترةطواليتمتعيلالعمكانإذابتقييمماالشركةتقومالسيطرةحقنقللتقييمو.ماليمقابلنظيرالزمانمنلفترةمحددأصلإستخدامعلىالسيطرة
:يليممابكلاالستخدام

وكبيرة،بدرجةاملحدداألصلاستخداممناالقتصاديةاملنافعكافةيقاربماعلىالحصول حق-أ
.املحدداألصلاستخدامعلىالسيطرةتوجيهحق-ب 

عقدبدءتاريخفياإليجارالتزاموكذلك(لالستخدامالعالقةذواألصلتوفرتاريخأي)اإليجارعقدبدءتاريخفياألصلاستخدامبحقالشركةتعترف
ااألصلاستخدامحققياسيتم.اإليجار ابالتكلفة،مبدئي  قياسإعادةعمليةأليهتسويتويتمالقيمةانخفاضوخسائراملتراكماالستهالكمنهمطروح 
البدء،تاريخقبلوأفيإجراؤهاتمإيجارمدفوعاتألياملعدلةاإليجاراللتزاماتاألولياملبلغعلىاألصول استخدامحقتكلفةتشتمل.اإليجاراللتزامات

 املطلوبةالحالةإلىاألصلأواملوقعوإعادةالعقدمحلاألصلوإزالةتفكيكفيتكبدهاسيتمالتيالتكاليفوتقديرمتكبدةأوليةمباشرةتكاليفوأي
 
وفقا

ااإليجار،عقدوشروطألحكام  األصول استخداملحقاملقدراألنتاجيالعمرتحديديتم.مستلمةإيجارحوافزأيناقص 
 
.عقدالمدةإلىاستنادا

ااإليجارالتزامقياسيتم دفعاتبخصملشركةاتقوم.التاريخذلكفياملدفوعةغيراإليجارلدفعاتالحاليةبالقيمةاإليجارعقدبدايةتاريخفيمبدئي 
بسهولةعدلاملذلكتحديداإلمكانفييكنلموإذا.بسهولةاملعدلذلكتحديديمكنكانإذااإليجارعقدفيالضمنيالفائدةمعدلباستخداماإليجار
.اإلضافياالقتراضمعدلاستخدامالشركةعلىفيجب

:يليبمااإليجارعقدالتزامقياساملستأجرعلىيجباإليجارعقدبدايةتاريخبعد

اإليجار؛عقدالتزامعلىالفائدةمعدلليعكسالدفتري املبلغزيادة(أ
واإليجار؛دفعاتليعكسالدفتري املبلغتخفيض(ب

إعادةيتموالتياملعدلةأوجوهرهافيالثابتةاإليجاردفعاتليعكسأواإليجارلعقدتعديالتأوتقييمإعادةأيليعكسالدفتري املبلغقياسإعادة(ج
للمبلغالشركةقديرتفيتغييرهناككانإذاأواملعدلأواملؤشرفيتغييرعنالناشئةاملستقبليةاإليجارمدفوعاتفيتغييرهناكيكون عندماقياسها
إعادةعمليةأيتسويةيتم.اإلنهاءأوالتمديدأوالشراءستختاركانتإذافيماتقييمهاالشركةغيرتإذاأواملتبقيةالقيمةضمانبموجبدفعهاملتوقع
العالقةذولألصلالدفتريةالقيمةكانتإذاالخسارةأوالربحقائمةعلىتحميلهأواألصلاستخداملحقالدفتريةالقيمةمقابلاإليجارالتزامفيقياس
 
 
.صفرا

األجلقصيرةإيجار عقود
.منخفضةقيمةذاتأوأقلأوشهر ا12مدتهاتبلغالتياألجلقصيرةاإليجارلعقوداإليجاروالتزاماتأصول استخدامبحقاالعترافعدمالشركةاختارت
.اإليجارفترةمدىعلىالثابتالقسطأساسعلىكمصروفاتالعقودبهذهاملرتبطةاإليجاربمدفوعاتالشركةتعترف

التمديدخيارات

 توفرالتياإليجارعقودحالةفي
 
.اإليجارعقددءبعندالتمديدخياراتممارسةمعقول حدإلىاملؤكدمنكانإذامابتقييمالشركةتقومللتمديد،خيارا

.سيطرتهاحتتتقعالتيالظروففيكبيرتغييرأوجوهري حدثهناككانإذاالخياراتممارسةمعقول بشكلاملؤكدمنكانإذاماتقييمالشركةتعيد
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(يتبع" )عقود اإليجار"16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم . 3-1

كمؤجر
.يتشغيلإيجارعقدأوتمويليإيجارعقدإيجارعقدكلكانإذامااإليجارعقدبدءعندتحددفإنهامؤجر،الشركةتكون عندما

.األساس يلألصلامللكيةومنافعمخاطرجميعينقلاإليجارعقدكانإذافيماشاملتقييمبإجراءالشركةتقومإيجار،عقدكللتصنيف
درستالتقييم،هذامنكجزء.تشغيليعقدفهوكذلك،يكنلموإذاتمويليإيجارعقدهواإليجارعقدفإنالحال،هوهذاكانإذا

.لألصلاالقتصاديالعمرمناألكبرالجزءتُمثلاإليجارعقدمدةكانتإذامامثلمعينةمؤشراتالشركة
االستثمارصافيلقياساإليجارعقدفيالضمنيالفائدةمعدلاستخداماملؤجرعلىيجب:التمويليةاإليجارعقودحالةفياألولىالقياس

.اإليجارعقدفي
استخداملحقاليةالتالدفعاتمناإليجارعقدفياالستثمارصافيقياسفياملدرجةاإليجاردفعاتتتكون اإليجار،عقدبدايةتاريخفي

:يليممااإليجارعقدبدايةتاريخفيتستلملمالتياإليجارعقدمدةخاللالعقدمحلاألصل
الثابتة؛الدفعات(أ
معدل؛أومؤشرعلىتعتمدالتياملتغيرةاإليجاردفعات(ب
لهاملؤجربعالقةلهليسثالثطرفأوباملستأجرعالقةذيطرفأواملستأجربواسطةللمؤجرمقدمةمتبقيةقيمةضماناتأي(ج

والضمان؛بموجببااللتزاماتللوفاءاملاليةالقدرة
 املستأجركانإذاالشراءخيارممارسةسعر(د

 
.الخيارهذاممارسةمنمعقولةبصورةمتأكدا

ثابتدوريعائدمعدليعكسنمطأساسعلىاإليجار،عقدمدةمدىعلىالتمويلدخلإثباتاملؤجرعلىيجبالالحقالقياسوعند
.اإليجارعقدفياملؤجراستثمارلصافي
أنهاعلىيليةالتشغاإليجاراتعقودمناإليجارعقوددفعاتإثباتاملؤجرعلىيجب:التشغيليةاإليجارعقودحالةفياالوليالقياس
تعبيركثرأاألساسذلككانإذاآخرمنتظمأساستطبيقاملؤجرعلىويجب.آخرمنتظمأساسأيأوالثابتالقسطبطريقةإمادخل
.العقدمحلاألصلاستخداممنالفوائدفيهتتناقصالذيالنمطعن

 املؤجرالعقدمحلاألصلكانإذامالتحديد36رقمالدولياملحاسبةمعيارتطبيقاملؤجرعلىيجبالالحقالقياسعند
 
تشغيلياإيجارا

.تحديدهايتمهبوطخسائرأيعنواملحاسبةقيمتههبطتقد
االشركةتكون عندما ا،مؤجر 

 
تقييميتم.نفصلمبشكلالثانوي والعقدالرئيس ياإليجارعقدفيفوائدهابإحتسابتقومفإنهاوسيط

.العالقةذولاألصإلىبالرجوعوليسالرئيس ي،اإليجارعقدعنالناش ئاألصلاستخدامحقإلىبالرجوعالثانوي اإليجارعقدتصنيف
أنهعلىالثانوي اإليجارعقدتصنيفيتماإلعفاء،بتطبيقالشركةتقوماألجلقصيرإيجارعقدعنعبارةالرئيس ياإليجارعقدكانإذا
.تشغيليإيجارعقد
للتقريرالدوليملعيارابتطبيقالعقدفيالعوضتخصيصالشركةعلىيجبفإنهإيجارية،وغيرإيجاريةمكوناتيتضمنالترتيبكانإذا
.العقدفياملقابللتخصيص15رقماملالي

اإليجارامتيازات
خالل19-يدكوفلجائحةالشديدالتأثيرنتيجةبهاالخاصةالعقاراتإيجاربعقوديتعلقفيمااإليجارخصمعلىالشركةتفاوضت
العمليةةالوسيلالشركةطبقتوقد.بهاالخاصةالعقاراتإيجارعقودلبعضاإليجارامتيازاتعلىالشركةتفاوضتكما.السنة

.19-بكوفيداملتعلقةاإليجارخصمعلىللحصول 
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ومعداتممتلكات.3-2

.القيمةفيإنخفاضأيو املتراكماالستهالكخصمبعدبالتكلفةواملعداتاملمتلكاتبنودقياسيتم

املمتلكاتمن(رئيسيةعناصر)منفصلكبندعنهااملحاسبةيتم،مختلفةإنتاجيةأعمارواملعداتاملمتلكاتبنودمنهامةألجزاءيكون عندما
.الخسارةأوالربحفيواملعداتاملمتلكاتبنداستبعادمنالخسائرأواألرباحإثباتيتم.واملعدات

اواملعداتاملمتلكاتبنودلتكلفةاملنتظمللتحميلاالستهالكاحتسابيتم مدىعلىالثابتالقسطقةطريباستخداماملقدرةاملتبقيةقيمتهاناقص 
أيهما،االنتاجيةوأعمارهاالتأجيرعقدفترةمدىعلىاملؤجرةاملوجوداتإطفاءيتم.الخسارةأوالربحفيبهااالعترافويتماملقدرةاإلنتاجيةاألعمار
ستهلكالاألراض ي،التأجيرعقدمدةنهايةفيامللكيةعلىتحصلسوفالشركةبأنمعقول بشكلاملؤكدمنيكنمالم،أقصر

ُ
.ت

:الحاليةوالفترةالسابقةللفتراتواملعداتللممتلكاتاملقدرةاإلنتاجيةاألعماريليوفيما

السنواتواملعداتاملمتلكات
سنوات أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقل5مستأجرةمبانيعلىتحسينات
4مكتبيةمعدات
5ومفروشاتأثاث

أواملقدراإلنتاجيوالعمريةالحالالقيمةكانتإذاتعديلهاويتمواملالياملركزقائمةتاريخفياملتبقيةوالقيماإلنتاجيةواألعماراالستهالكطرق مراجعةيتم
.مستقبليأساسعلىالخسارةأوالربحفيالتغيراتهذهأثرإثباتيتم.السابقةالتقديراتعنمختلفةاملتبقيةالقيمة

الضئيلةوالتحسيناتاإلصالحاتاحتسابيتم.للموجوداتالتشغيليالعمرأواملنافعتزيدعندماالهامةوالتجديداتالتحسيناترسملةيتم
والقيمةالبيعمناملتحصالتبينالفرق تمثلوالتيواملعداتاملمتلكاتاستبعادمنالناتجةالخسائرأواألرباحإثباتيتم.تكبدهاعندكمصروفات
.الخسارةأوالربحقائمةفيواملعداتللممتلكاتالدفترية

التنفيذتحتوعقاراتاالستثماريةالعقارات3-3

بالعقاراتالشركةتحتفظكما.للشركةالتشغيليةاألنشطةفياالستخدامغيرمالغرض  بهامحتفظمبانيو/أوأراض يهياالستثماريةالعقارات
ااالستثماريةالعقاراتقياسيتم.القيمةفيالزيادةخاللمناملالرأسلزيادةأو/وإيجارإيراداتعلىللحصول بهااملحتفظاالستثمارية لنموذجوفق 
 بالتكلفةتظهر)التكلفة

 
.(قيمتهافيهبوطخسائروأياملتراكمةاالستهالكاتمنهامخصوما

.قيمتهالزيادةبهااالحتفاظعدمحالةفيأواملالكقبلمنمشغولةتكون عندماأوبيعهاعنداالستثماريةالعقاراتإثباتإلغاءيتم

أوالربحفي(ندللبالدفتريةوالقيمةاالستبعادمناملتحصالتصافيبينبالفرق تحتسبالتي)االستثماري العقاراستبعادعندخسارةأوربحأيإثباتيتم
.الخسارة

للعنصرالدفتريةالقيمةبشطويتم،منفصلبشكلعنهااملحاسبةتمالتياالستثماريةالعقاراتبنودعناصرالستبدالاملتكبدةاملصروفاترسملةيتم
قيدويتم.الصلةذاتاالستثماريةالعقاراتبندفيالكامنةاملستقبليةاالقتصاديةاملنافعمنتزيدعندمافقطالالحقةالنفقاترسملةيتم.املستبدل
.تكبدهاعندالشاملوالدخلالخسارةأوالربحقائمةفياألخرى املصروفاتجميع

زيادةخاللمناملالرأسزيادةلغرضو/أوإيجاريةإيراداتأجلمنعقاراتإنشاءهامنالغرضيكون والتيالتنفيذتحتالعقاراتتكلفةإدراجيتم
األراض يإن،سنة40وهواإلنتاجىعمرهامدارعلىالثابتالقسطبطريقةاملبانياستهالكيتم.لهاملخصصللغرضاالستثماريةالعقاراتضمنالقيمة

.استهالكهايتمال
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املاليةغيراملوجوداتقيمةفياالنخفاض3-4

يتطلبعندماأومؤشرأيوجودحالةفي.قيمتهتنخفضقداألصلأنمؤشرهناككانإذامابتقييمتقريركلبتاريخالشركةتقوم
هيلألصلتردادلالسالقابلةالقيمة.لألصللالستردادالقابلةالقيمةبتقديرالشركةتقوملألصل،سنوي إنخفاضإختبارإجراء
 للنقداملولدةالوحدةأولألصلالعادلةالقيمة

 
القيمةتحديدميت.أعلىأيهمااإلستخدامقيدوقيمتهاالستبعادتكاليفناقصا

أواألخرى املوجوداتتلكعنكبيرةبصورةمستقلةداخلةنقديةتدفقاتينتجالاألصلكانإذاإالالفرديلألصللالستردادالقابلة
األصلإعتباريتملالستردادالقابلةلقيمتهاللنقداملولدةالوحدةأولألصلالدفتريةالقيمةتتجاوز عندما.املوجوداتمجموعة
 
 
.لالستردادالقابلةقيمتهإلىتخفيضهويتممنخفضا

ماالخصممعدلدامباستخالحاليةقيمتهاإلىاملقدرةاملستقبليةالنقديةالتدفقاتخصميتماالستخدامقيدالقيمةتقييمعند
عنداإلعتباريفاألخذيتم.لألصلاملحددةواملخاطرلألموالالزمنيةللقيمةالحاليةالسوق تقييماتيعكسالذيالضريبةقبل

 العادلةالقيمةتحديد
 
فيتمعامالتاملهذهمثلتحديدإمكانيةعدمحالةفي.األخيرةالسوق معامالتاالستبعادتكاليفناقصا

 (وجدتإن)الشهرةإختباريتماملناسب،التقييمنموذجاستخدام
 
يتم.للشهرةاضإنخفخسائرأيعكسيتمواللإلنخفاضسنويا

.الخسارةأوالربحفياملستمرةالعملياتإنخفاضبخسائراإلعتراف

املعترفنخفاضاإل خسائرأنعلىمؤشركانإذامالتحديدتقريركلبتاريختقييمإجراءيتمالشهرةباستثاءللموجوداتبالنسبة
 بها

 
أولألصلردادلالستالقابلةالقيمةبتقديرالشركةتقوماملؤشرهذهمثلوجودعند.إنخفضتقدأوموجودةتعدلمسابقا
القيمةتتجاوز والردادلالستالقابلةقيمتهلألصلالدفتريةالقيمةتتجاوز البحيثاإلنخفاضخسائرردويتم.للنقداملولدةالوحدة
فياألصلقيمةيفاإلنخفاضبخسارةاإلعترافعدمحالةفياالستهالكخصمبعدبالصافيتحديدهااملمكنمنكانالتيالدفترية
.الخسارةأوالربحفيالردبهذااإلعترافيتم.السابقةالسنوات

امللكيةحقوق بطريقةاستثمارات.  3-5

االشركةعليهاتمارسالتيالشركاتتلكهيالزميلةالشركات اتأثير  قراراتفياملشاركةعلىالشركةقدرةهوالجوهري والتأثير.كبير 
.سياساتالتلكعلىمشتركةسيطرةأوبسيطرةالتمتعدون ولكنهافيهااملستثمرللشركةوالتشغيليةاملاليةالسياسات

 امللكيةحقوق طريقةباستخدامالزميلةالشركةفيالشركةاستثمارعناملحاسبةتتم
 
الشركةفيهبحتصالذيالتاريخمناعتبارا

فيالشركةحصةعناالستثمارتكلفةفيزيادةأيت جل،الزميلةالشركةفياالستثمارعلىاالستحواذوعند.زميلةشركةفيهااملستثمر
أيت جل.لالستثمارريةالدفتالقيمةفيوتدرجضمنيةكشهرةفيهااملستثمرللشركةاملحددةواملطلوباتللموجوداتالعادلةالقيمةصافي
التقييمإعادةعدباالستثمارتكلفةعنالزميلةللشركةاملحددةواملطلوباتللموجوداتالعادلةالقيمةصافيمنالشركةحصةفيزيادة

ة .االستثمارعلىاالستحواذفيهايتمالتيالفترةفيالشاملالدخلقائمةفيمباشر 

طريقةبموجب.بةللمحاسامللكيةحقوق طريقةباستخداماملاليةالقوائمهذهفيالزميلةالشركاتومطلوباتوموجوداتنتائجإدراجيتم
ازميلةشركةفياالستثمارإثباتيتم،امللكيةحقوق  منالشركةحصةإلثباتذلكبعدتعديلهاويتماملالياملركزقائمةفيبالتكلفةمبدئي 
لزميلةاالشركةفيملكيتهاالزميلةالشركةخسائرفيالشركةحصةتتجاوز عندما.الزميلةللشركةاآلخرالشاملوالدخلخسائرأوأرباح

االعترافعنالشركةتتوقف(الزميلةالشركةفيالشركةاستثمارصافيمنجزء  مضمونهافيتشكلاألجلطويلةملكيةأيتشملالتي)
قامتأوةتعاقديأوقانونيةمطلوباتالشركةفيهتتكبدالذيبالقدرفقطاإلضافيةالخسائرت جل.اإلضافيةالخسائرمنبحصتها

هذهمنهاحصتت جيلالشركةتستأنف،أرباحبت جيلالحقةفترةفيالزميلةالشركةقامتوإذا.الزميلةالشركةعننيابةبمدفوعات
.امل جلةغيرالخسائرمنحصتهامعاألرباحمنحصتهاتتعادلعندمافقطاألرباح
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املاليةواملطلوباتاملاليةاملوجوداتوقياستصنيف
الشاملالدخللخالمنالعادلةبالقيمةأو،املطفأةبالتكلفةمقاسةماليةموجوداتأنهاعلىاملاليةاملوجوداتتصنيفيتم،األولياإلثباتعند
منالعادلةبالقيمةأو،امللكيةحقوق أدواتفياستثمارات–اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةأو،الدينأدواتفياستثمارات–اآلخر
.الخسارةأوالربحخالل

:الخسارةأوربحالخاللمنالعادلةبالقيمةتصنيفهايتموالأدناهالشرطينكالاستوفتإذااملطفأةبالتكلفةاملاليةاملوجوداتقياسيتم

و،تعاقديةنقديةتدفقاتلتحصيلباملوجوداتاالحتفاظإلىيهدفالذياألعمالنموذجضمنبهااالحتفاظيتم-
.القائمبلغاملأصلعلىوالفائدةاملبلغألصلمدفوعاتفقطتمثلالتيالنقديةللتدفقاتمحددةتواريخفيالتعاقديةبنودهاتنشأ-

بالقيمةيصهاتخصيتموالأدناهالشرطينكالاستوفتإذااآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةالدينأدواتفياالستثماراتقياسيتم
:الخسارةأوالربحخاللمنالعادلة

ومالية،موجوداتوبيعتعاقديةنقديةتدفقاتتحصيلطريقعنمنهالهدفيتحققالذياألعمالنموذجضمنبهااالحتفاظيتم-
.القائمغاملبلأصلعلىوالفائدةاملبلغألصلمدفوعاتفقطتمثلالتيالنقديةللتدفقاتمحددةتواريخفيالتعاقديةبنودهاتنشأ-

التغيراتعرضنهائيكلبشتختارأنللشركةيحق،املتاجرةبغرضبهااالحتفاظيتمالالتيامللكيةحقوق أدواتفيلالستثماراتاألولياإلثباتعند
غيراملاليةاملوجوداتجميعإن.حدةعلىاستثماركلأساسعلىالخيارهذايتم.اآلخرالشاملالدخلضمنلالستثمارالعادلةالقيمةفيالالحقة
 اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةأواملطفأةبالتكلفةكمقاسةاملصنفة

 
خاللمنالعادلةلقيمةباقياسهايتم،أعالهبيانهتمملاوفقا

.املشتقةاملاليةاملوجوداتجميعيتضمنوهذا،الخسارةأوالربح

أواملطفأةالتكلفةبالقياسمتطلباتتستوفيأخرى بطريقةالتياملاليةاملوجوداتنهائيبشكلتخصصأنللشركةيحق،األولياإلثباتوعند
عدمذفبحتقوم،بذلكقامتوإذا،الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةماليةكموجودات،اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمة
.كبيربشكلتخفيضهأوأخرى بطريقةينشأقدالذياملحاسبيالتطابق

 ،الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةاملقاسغيرللبندبالنسبة،العادلةبالقيمةاملاليةللموجوداتاألوليالقياسيتم
 
املعاملةتكاليفزائدا

.مباشربشكلباقتنائهاتتعلقالتي
.املاليةللموجوداتالالحقالقياسعلىالتاليةاملحاسبيةالسياساتتطبيقيتم

نمالعادلةبالقيمةاملاليةاملوجودات
الخسارةأوالربحخالل

أيوتشــمل،والخســائراألربــاحصــافيإثبــاتيــتم .العادلــةبالقيمــةاملوجــوداتلهــذهالالحــقالقيــاسيــتم
 .الخسارةأوالربحضمن،أرباحتوزيعاتدخلأوفائدة

تخفــيضيــتم .يــةالفعلالفائـدةطريقــةباسـتخداماملطفــأةبالتكلفــةاملوجـوداتلهــذهالالحـقالقيــاسيـتمأةاملطفبالتكلفةاملاليةاملوجودات
التالعمتحويلوخسائروأرباحالفائدةإيراداتإثباتيتم.القيمةفياالنخفاضبخسائراملطفأةالتكلفة
أوالـــربحضـــمنخســـارةأوربـــحأيإثبـــاتيـــتم .الخســـارةأوالـــربحضـــمنالقيمـــةفـــيواالنخفـــاضاألجنبيـــة
.الخسارة

مةبالقيالدينأدواتفياالستثمارات
اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلة

باسـتخداماحتسـابهايـتمالتـيالفائـدةإيـراداتإن .العادلـةبالقيمـةاملوجـوداتلهـذهالالحـقالقيـاسيـتم
إثباتهايتملقيمةافيواالنخفاضاألجنبيةالعمالتتحويلوخسائرأرباحوكذلك،الفعليةالفائدةطريقة
وعنــد .اآلخــرالشـاملالــدخلضــمناألخــرى والخســائراألربــاحصــافيإثبــاتيــتم .الخســارةأوالــربحضـمن
أوالـربحإلـىفهاتصـنييعـاداآلخـرالشـاملالـدخلفـياملتراكمةوالخسائراألرباحفإن،اإلثباتعنالتوقف
.الخسارة

ةامللكيحقوق أدواتفياالستثمارات
الدخلخاللمنالعادلةبالقيمة
اآلخرالشامل

أوالـربحضـمنكـإيراداتاألربـاحتوزيعاتإثباتيتم .العادلةبالقيمةاملوجوداتلهذهالالحقالقياسيتم
األربـاحإثبـاتيـتم .االسـتثمارتكلفـةمـنجـزءاسـتردادواضـحبشـكلاألربـاحتوزيعـاتتمثـللـممـاالخسارة
اتصنيفهاإعادةيتموالاآلخرالشاملالدخلضمناألخرى والخسائر .ارةالخسأوالربحإلىأبد 
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منالعادلةقيمةبالامللكيةحقوق أدواتفياستثماراتأواآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةالدينأدواتفياستثماراتالشركةلدىيوجدال
.اآلخرالشاملالدخلخالل

املوجودات املالية

:التاليةالحاالتفي(للشركةاملالياملركزقائمةمناستبعادهايتمأي)أساس يبشكل(متماثلةماليةأصول مجموعةمنجزءأو)املالياألصلإستبعاديتم

؛األصلمنالنقديةالتدفقاتاستالمحقوق صالحيةانتهاء-

اتحملهاأواألصلمنالنقديةالتدفقاتلتلقيحقوقهابتحويلالشركةقيام- تأخيردون بالكاملمةاملستلالنقديةالتدفقاتبدفعالتزام 
ولماألصلىعلالسيطرةبنقلقامت(ب)أوجوهري،بشكلاألصلومزايامخاطرجميعبنقلالشركةقيام(أ)و؛"تمرير"ترتيببموجبثالثطرفإلى
.املالياألصلومزايابمخاطرجوهري بشكلاالحتفاظاوبنقلالشركةتقم

املطلوبات املالية 

اأالشركةتقوم.صالحيتهاانتهاءأوإلغاؤهاأوالتعاقديةبالتزاماتهاالوفاءيتمعندمااملاليةاملطلوباتاثباتبإلغاءالشركةتقوم االلتزاماتاثباتبإلغاءيض 
املعدلةالشروطىعلمبنيجديدماليالتزامإثباتيتمالحالةهذهوفيجوهري،بشكلاملعدللاللتزامالنقديةوالتدفقاتشروطهاتعديلعنداملالية
.العادلةبالقيمة

( ة محولة أو التزامات تم تحملهابما في ذلك أي أصول غير نقدي)عند استبعاد االلتزام املالي، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية املستنفذة واملبلغ املدفوع 
.في قائمة الربح أو الخسارة

املاليةاملوجوداتقيمةفياالنخفاض

.حكمهفيوماوالنقداملدينةالذمممناملطفأةبالتكلفةاملثبتةاملاليةاملوجوداتتتكون 

أحـداثجميـعمـنتنـتجالتـياالئتمانيـةالخسـائروهـي :املاليـةاألداةعمرمدىعلىاملتوقعةاالئتمانيةالخسائرأساسعلىالخسائرمخصصاتقياسيتم
ر
ّ
.املاليةلألداةاملتوقعالعمرمدىعلىالسدادعناملحتملالتعث

.املاليةاألداةعمرمدىعلىاملتوقعةاالئتمانيةالخسائريساوي بمبلغالخسائرمخصصاتبقياسالشركةتقوم

تضـعالشركةفإن،وقعةاملتاالئتمانيةالخسائرتقديروعنداألولياإلثباتمنذكبيربشكلزادتقدماليألصلاالئتمانيةاملخاطركانتإذاماتحديدعند
   .مبررغيرجهدأوتكلفةدون واملتاحةالعالقةذاتوالداعمةاملعقولةاملعلوماتاالعتبارفي

 والنوعيالكميوالتحليلاملعلوماتمنكالذلكويشمل
 
النظرةمعلوماتذلكفيابم،املستنيراالئتمانيوالتقييمللشركةالسابقةالخبرةإلىاستنادا

      .املستقبلية

املتوقعةاالئتمانيةالخسائرقياس

فياإلنخفاضلكافةالحاليةالقيمةبأنهااالئتمانيةالخسائرقياسيتم.االئتمانيةللخسائرمحتملمرجحتقديرهياملتوقعةاالئتمانيةالخسائرإن
 للشركةاملستحقةالنقديةالتدفقاتبينالفرق أي)القيمة

 
االئتمانيةالخسائرخصميتم.(استالمهاالشركةتتوقعالتيالنقديةوالتدفقاتللعقدوفقا

.ملتوقعةااالئتمانيةالخسائرديرلتقاملبسطاألسلوببتطبيقالشركةتقوم،املدينةللذممبالنسبة.املاليلألصلالفعليالفائدةبسعراملتوقعة

قيمتهااملنخفضةاملاليةاملوجودات

الدخلخاللمنالعادلةمةبالقياملدرجةالدينوأوراقاملطفأةبالتكلفةاملدرجةاملاليةاملوجوداتكانتإذامابتقييمماليةقوائمكلبتاريخالشركةتقوم
النقديةالتدفقاتعلىضارتأثيرلهيكون أكثرأوحدثوقوععندالقيمةمنخفضأنهعلىاملالياألصلتقييميتم.القيمةمنخفضةاآلخرالشامل

.املالياألصللذلكاملقدرةاملستقبلية
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القيمةفياالنخفاضعرض
بالذمماملرتبطةاألنخفاضخسائرتعرض.للموجوداتالدفتريةالقيمةمناملاليةللموجوداتالخسائرمخصصاتخصميتم

.الشاملوالدخلالخسارةأوالربحقائمةضمنمستقلبندفيوجودهاحالاملدينة

حكمهفيوماالنقد. 3-7

ثالثةمنأقلليةأصاستحقاقبفترةوودائعالجاريةالحساباتفيالبنوكولدىالصندوق فيالنقدمنحكمهفيوماالنقديتكون 
مبالغإلىولةبسهللتحويلالقابلةالسيولةعاليةاألجلقصيرةاستثماراتهوالنقدحكمفيماإن.االستحواذتاريخمنأشهر
.القيمةفيللتغيراتجوهريةغيرملخاطرتخضعوالتيمعروفةنقدية

املوظفينمنافع. 3-8

 للموظفيناملحددةاملزاياخطةالشركةتقدم
 
فيعليهااملنصوصالشروطبواسطةمحددهوكماالسعوديالعمللنظاموفقا

 خطةبموجباملزاياتقييمتكلفةتحديدويتم.السعوديةالعربيةاململكةأنظمة
 
باستخداماملحددةاياللمز إكتواري إلحتسابوفقا

.املتوقعةالدينوحدةطريقة
خاللمناملبقاةألرباحاإلىيضافاملقابلوالرصيداملالياملركزقائمةفياالكتواريةوالخسائرلألرباحالقياسبإعادةاالعترافيتم

.فيهاحدثتالتيالسنةفياآلخرالشاملالدخلقائمة
املنافعبإلتزاماتةاملتعلقاملصروفاتهيالتكاليفإن.الحقةفتراتفيالخسارةأوالربحقائمةإلىالقياسإعادةتصنيفيتمال

.الخسارةأوالربحقائمةفيإثباتهايتمالتياملحددة

باإليراداتاألعتراف.  3-9
وكما هو ". عقود اإليجار"16تعمل الشركة في أنشطة التأجير وتكون هذه العقود اإليجارية ضمن نطاق املعيار الدولي للتقرير املالي 

ي لم يتم تعديل مشار اليه أثر التغير في السياسات املحاسبية فإن الشركة قامت باستخدام األسلوب املعدل بأثر رجعي وبالتال
.17معلومات املقارنة ويستمر إدراجها بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم 

إيرادات اإليجار 

ــا لشــروط عقــود يــتم إثبــات إيــرادات اإليجــار الناتجــة عــن عقــود اإليجــار التشــغيلي للعقــارات االســتثمارية، بالصــافي بعــد الخصــم، وف ق 
 للـــنمط ا

 
لـــذي يـــتم بموجبـــه اإليجـــار علـــى مـــدى فتـــرة اإليجـــار بطريقـــة القســـط الثابـــت، باســـتثناء إذا ـكــان األســـاس البـــديل أكثـــر تمثـــيال

.تقليص املنافع املستخلصة من األصل املؤجر

أخرى إيرادات

.يتم إثبات اإليرادات بمجرد الوفاء بالتزام األداء على أساس االتفاق بين الشركة والطرف األخر
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ا نظامياحتياطيلتكوينالصافيةأرباحهامن٪10سنةكلفيتجنبأنالشركاتعلىيتعين،السعوديالشركاتونظامللشركةاألساس يللنظاموفق 
امتاحغيراالحتياطيهذاإن.املالرأسمن٪30االحتياطيهذايبلغحتى .بالشركةاملساهمينعلىللتوزيعحالي 

الزكاة.3-11

 املالياملركزقائمةبتاريخالزكاةمخصصاحتسابيتم
 
ويدرج.السعوديةيةالعرباململكةفي"(الهيئة)"والدخلللزكاةالعامةالهيئةلتعليماتوفقا

عنالزكويةبالربوطتتعلقوالتيوجدت،إنالسابقةالسنواتعناالضافيةالزكاةمطلوباتاثباتيتم.والخسائراألرباحقائمةضمنالناتجاملخصص
.النهائيةالربوطاصدارفيهايتمالتيالفترةفيالهيئةقبلمنسابقةسنوات

املخصصات.3-12

املحتملومنبهوق موثبشكلمبلغهتقديريمكنتعاقديأوقانونيحاليالتزامالشركةلدىأنسابقةألحداثنتيجةظهرإذاباملخصصاالعترافيتم
التدفقاتخصمخاللمناملخصصاتتحديديتمجوهري التأثيريكون عندما.االلتزامهذالتسويةاقتصاديةملنافعخارجةتدفقاتيتطلبأن

 كون يوعندما،لألموالالزمنيةللقيمةالحاليةالسوق تقييماتيعكسالذيالضريبةقبلخصمبمعدلاملتوقعةاملستقبليةالنقدية
 
واملخاطرمالئما

.تمويلكتكاليفعنهاملتنازل بالخصماالعترافويتم.االلتزامعليهاينطوي التي

املصاريف.3-13
اخاصبشكلتعتبرالالتياملباشرةوغيراملباشرةالتكاليفعلىواإلداريةالعموميةواملصروفاتوالتوزيعالبيعمصروفاتتشتمل تكلفةمنجزء 
العموميةواملصروفاتوالتوزيعالبيعومصروفاتاملبيعاتلتكلفةتوزيعإجراءيتم.املاليللتقريرالدوليةاملعاييربموجبمطلوبهوكمااملبيعات
.ثابتأساسعلىاللزوم،عندواإلدارية

الذمم التجارية الدائنة واملستحقات . 3-14
.  الذمم التجارية الدائنة هي التزامات على أساس شروط إئتيمانية عادية والتحمل فائدة

أرباحتوزيعات.3-15

.الشركةفياملساهمينقبلمنعليهااملوافقةيتمالتيالفترةفياملاليةالقوائمفياألرباحتوزيعاتتقيد

السهمربحية.3-16

م الربح أو الخسارة يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسي. تقوم الشركة بعرض معلومات ربحية السهم األساسية واملخفضة ألسهمها العادية
لسهم املخفضة يتم تحديد ربحية ا. العائدة إلى املساهمين العاديين في الشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة

 منها األسهم اململ
 
ظ بها وكة املحتفبخصم الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين واملتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة مخصوما

.ظفين، إن وجدتلتأثير كافة األسهم العادية املخفضة املحتملة والتي تتكون من أوراق الدفع القابلة للتحويل وخيارات األسهم املمنوحة للمو 

التقارير القطاعية . 3-17

التيصروفاتواملاإليراداتويتضمناملصروفاتوتكبداإليراداتإثباتخاللهمنيمكنوالتيالشركةأعمالأنشطةمنجزءهوالتشغيليالقطاع
املواردبشأنالقراراتتخاذالوذلكللشركةالتشغيليالقرارقبلصانعمنالتشغيليةللقطاعاتالتشغيليةالنتائججميعمراجعةتتم.باملعامالتتتعلق
.منفصلةماليةمعلوماتلهاتوفروالتيأدائها،وتقييم،للقطاعتخصيصهاسيتمالتي

املحتملةااللتزامات.3-18
مؤكدةرغيمستقبليةأحداثمنأكثرأوواحدوقوععدمأووقوعخاللمنفقطوجودهاويتأكدسابقةأحداثعنتنشأأناملحتملمنالتزاماتهي
عدمحالفي.االلتزاملتسويةاملواردلتدفقحاجةهناكتكون أناملحتملغيرمنألنقيدهيتمالحاليالتزامأوللشركة،الكاملةالسيطرةضمنتقعال

.ةاملاليالقوائمفيعنهاتفصحوإنمااملحتملةاملطلوباتت جيليتمالفإنهكافيةبموثوقيةااللتزاممبلغقياسعلىالقدرة
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(يتبع)الهامةاملحاسبيةالسياساتملخص3.

العادلةمةيالققياس.  3-19

يستند.القياستاريخيفالسوق فياملشاركينبينمنظمةمعاملةفيماالتزاملتحويليدفعأوماأصلبيعمناملستلمالسعرهيالعادلةالقيمةإن
:إماااللتزامتحويلأواألصلبيعمعاملةحدوثافتراضعلىالعادلةالقيمةقياس

أواملطلوباتأوللموجوداتالرئيس يالسوق في•
املطلوباتأوللموجوداتمالئمةاألسواقأكثرفي،الرئيس يالسوق وجودعدمحالةفي•

االلتزامأواألصليرتسععندالسوق فياملشاركينيستخدمهاالتياالفتراضاتباستخداماملطلوباتأوللموجوداتالعادلةالقيمةقياسيتم
اجإنتعلىالسوق فياملشاركقدرةاملاليغيرلألصلالعادلةالقيمةقياسيراعي.االقتصاديةملصلحتهميتصرفون املشاركينأنافتراضعلى
يستخدمأناملحتملمنالسوق فيآخرمشاركإلىبيعهخاللمنأو،لهمستوى وأفضلبأعلىاألصلاستخدامخاللمناقتصاديةمنافع
.لهاستخداموأفضلأقص ىفياألصل

للمدخالتستخداماأقص ىتحقيقمع،العادلةالقيمةلقياسكافيةبياناتلهايتوفروالتيللظروفمالئمةتقييمأساليبالشركةتستخدم
قيمتهاقياسيتمالتيواملطلوباتاملوجوداتكافةتصنف.للمالحظةالقابلةغيراملدخالتاستخداموتقليلالصلةذاتللمالحظةالقابلة
ا،يليكماواملبين.العادلةللقيمةالتسلسلضمناملاليةالقوائمفيعنهااالفصاحأوالعادلة يمثلوالذياملدخالتمنمستوى أقلإلىاستناد 
:ككلالعادلةالقيمةلقياسأهمية

.املماثلةواملطلوباتللموجوداتنشطةأسواقفي(معدلةغير)املتداولةالسوق أسعار:األول املستوى •
غيرأومباشرلبشكللمالحظةقابلالعادلةالقيمةلقياسأهميةيمثلوالذياملدخالتمنمستوى أقلبهايكون تقييمأساليب:الثانياملستوى •

.مباشر
.ةللمالحظقابلغيرالعادلةالقيمةلقياسأهميةيمثلوالذياملدخالتمنمستوى أقلبهايكون التقييمأساليب:الثالثاملستوى •

حدثتقدحويالتالتكانتإذاماالشركةتحدد،متكرر أساسعلىالعادلةبالقيمةاملاليةالقوائمفياملدرجةواملطلوباتللموجوداتبالنسبة
ا)التصنيفتقييمإعادةطريقعناملتدرجالنظاممستوياتبين العادلةالقيمةلقياسأهميةيمثلالذياملدخالتمنمستوى أقلإلىاستناد 
.املتكررةغيرولقياس،املتكررةالعادلةالقيمةقياسمنلكلواإلجراءاتالسياساتالشركةتحدد.ماليتقريرفترةكلنهايةفي(ككل

 يمهاتقيأوقياسهاإلعادةالالزمةواملطلوباتاملوجوداتقيمفيالتغيراتبتحليلماليتقريرفترةكلتاريخفيالشركةتقوم
 
للسياساتوفقا

فياملعلوماتجميعتطريقعناألخيرالتقييمفياملطبقةالهامةاملدخالتمنبالتحققالشركةتقوم،التحليللهذاوبالنسبة.للشركةاملحاسبية
االشركةتقارن .الصلةذاتاألخرى واملستنداتللعقودالتقييمحسابعملية رجيةخامصادرمعوالتزامأصللكلالعادلةالقيمةفيالتغيرأيض 
 التغييركانإذامالتحديدصلةذات

 
.معقوال

اواملطلوباتاملوجوداتفئاتالشركةحددت،العادلةالقيمةإفصاحاتلغرض ومستوى زامااللتأواألصلومخاطروسماتطبيعةإلىاستناد 
فيأولةالعادبالقيمةقياسهايتمالتياملاليةلألدواتالعادلةبالقيمةاملتعلقةاإلفصاحاتإن.أعالهموضحهوكماالعادلةللقيمةالتسلسل
.العادلةالقيمعناإلفصاحفيهايتمالتيالحاالت

التمويلتكاليف.3-20

تصبححتىسنة،منثرأكالوقت،منكبيرةلفترةتحتاجالتياألصول وهي)مؤهلةأصول إنتاجأوإنشاءأوباقتناءمباشرةاملرتبطةالتمويلتكلفة
اثباتيتم.لهاملعدةالبيعأولالستخدامجاهزةاألصول هذهتصبححتىاألصول هذهتكلفةإلىاضافتهايتم(لهاملعدةالبيعأولالستخدامجاهزة
التياألخرى والتكاليفالفوائدمناالقتراضتكاليفتتكون .تكبدهافترةعنداملوحدةالخسائرأواألرباحقائمةفياألخرى التمويلتكاليفجميع

.األموالباقتراضيتعلقفيمااملنشأةتتكبدها

املقاصة.3-21

بإجراءللشركةلزممنظاميحقوجودعندوفقطعندما؛املالياملركزقائمةفيالصافيةالقيمةوتندرجاملاليةواملطلوباتاملوجوداتمقاصةتتم
.واحدآنفياملطلوباتلتسديداملوجوداتبيعأوالصافيأساسعلىلتسويتهاالنيةالشركةلدىيكون وعندماللقيممقاصة

منموعةمجعنالناتجةوالخسائراألرباحأو،املحاسبيةاملعاييرتسمحعندمافقطالصافيأساسعلىواملصروفاتااليراداتعرضيتم
.املماثلةاملعامالت
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الجوهريةاملحاسبيةواالفتراضاتوالتقديراتاألحكام.4

واملطلوباتداتللموجو املبينةاملبالغعلىتؤثرالتيواالفتراضاتوالتقديراتاألحكاماستخداماإلدارةمناملاليةالقوائمإعداديتطلب
التيالظروفلظفيمعقولةأنهايعتقدمختلفةأخرى وعواملالخبرةإلىبهااملتعلقةواالفتراضاتالتقديراتتستند.واملصروفاتواإليرادات

النتائجتختلفقد.املصادرمنغيرهاعنبسهولةتظهرالالتيواملطلوباتللموجوداتالدفتريةالقيمحول األحكامإصدارأساسعنهاينتج
.التقديراتهذهعنالفعلية

فيهاميتالتيالفترةفياملحاسبيةالتقديراتعلىالتعديالتإثباتيتم.مستمرأساسعلىبهااملتعلقةواالفتراضاتالتقديراتمراجعةيتم
التعديلكانإذاقبليةاملستوالفتراتالتقديراتمراجعةفيهايتمالتيالفترةفيأوالفترةعلىفقطيؤثرالتعديلكانإذاالتقديراتمراجعة
.واملستقبليةالحاليةالفتراتمنكلعلىيؤثر

املاليةالقوائمفيجوهريةتعتبرالتيالتاليةواألحكامالتقديراتباستخداماإلدارةقامت،للشركةاملحاسبيةالسياساتتطبيقسياقفي

التشغيليالتأجيرعقودمنمستحقةمدينةللذمماملتوقعةاالئتمانيةالخسائرمخصص
إلىاملخصصاتمعدالتتستند.التشغيليالتأجيرعقودمنللمستحقاملتوقعةاالئتمانيةالخسائرلحساباملخصصسجلالشركةتستخدم

.العمالءملجموعةالتأخيرأيام

(يتبع)التشغيليالتأجيرعقودمنمستحقةمدينةللذمماملتوقعةاالئتمانيةالخسائرمخصص

ااملخصصسجليعتمد بشكلاملصفوفةبحسابالشركةستقوم.مالحظتهايتموالتيللشركةالتاريخيةالسدادفيالتعثرمعدالتعلىمبدئي 
تتدهور أناملتوقعمنكانإذا،املثالسبيلعلى.املستقبليةبالنظرةتتسماللياملعلوماتمعالتاريخيةاالئتمانيةالخسارةتجربةلتعديلدقيق

فيالسدادفيالتعثرحاالتعددزيادةإلىيؤديقدوالذياملقبلالعاممدىعلى(اإلجمالياملحليالناتجأي)املتوقعةاالقتصاديةاألوضاع
والتيةالتاريخيالسدادفيالتعثرمعدالتتحديثيتم،تقريركلتاريخفي.التاريخيةالسدادفيالتعثرمعدالتتعديليتمفإنه،العقاري القطاع
.املستقبليةبالنظرةتتسمالتيالتقديراتفيالتغيراتتحليلويتممالحظتهايتم

هواملتوقعةاالئتمانيةروالخسائاملتوقعةاالقتصاديةوالظروفمالحظتهايتموالتيالتاريخيةالسدادفيالتعثرمعدالتبينالعالقةتقييمإن
تمثلالقد.توقعةاملاالقتصاديةوالظروفالظروففيللتغيراتحساسيةالبنودأكثرهياملتوقعةاالئتمانيةالخسائرقيمةإن.جوهري تقدير
اإلفصاحتم.املستقبليفللعميلالسدادفيالفعليالتعثربالشركةالخاصةاالقتصاديةالظروفوتوقعاتالتاريخيةاالئتمانيةالخسارةتجربة
.بالشركةالخاصةالعقدوموجوداتالتجاريةاملدينةللذمماملتوقعةاالئتمانيةبالخسائراملتعلقةاملعلوماتعن
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 املالياملركزقائمةفيواملطلوباتاملوجوداتالشركةتعرض
 
.متداولةغير/متداولةبنودإلىتصنيفهاإلىاستنادا

 األصليكون 
 
:عندمامتداوال

.عاديةتشغيلدورةفياستهالكهأولبيعهنيةتوجدأوتحققهاملتوقعمنيكون •
 يكون •

 
.املتاجرةبغرضأساس يبشكلبهمحتفظا

 عشراثنيخاللتحققهاملتوقعمنيكون •
 
.املاليالتقريرفترةبعدشهرا

 يكنلمماحكمهفيومانقدصورةفييكون •
 
 شعشراثنيلفترةالتزاملتسويةاالستخدامأوالتبادلمنمقيدا

 
بعداألقلعلىهرا

.املاليالتقريرفترة
.متداولةغيرأنهاعلىاألخرى املوجوداتجميعتصنيفيتم
 املطلوباتيكون 

 
:عندمامتداوال

.العاديةالتشغيلدورةفيسدادهاملتوقعمنيكون •
 يكون •

 
.املتاجرةبغرضأساس يبشكلبهمحتفظا

 عشراثنيخاللالسدادمستحقيكون •
 
أو،املاليالتقريرفترةبعدشهرا

 عشراثنيلفترةااللتزامتسويةبتأجيلمشروطغيرحقوجودعدمحالةفي•
 
.ملالياالتقريرفترةبعداألقلعلىشهرا

متداولةكغيراألخرى املطلوباتكافةبتصنيفالشركةتقوم

(يتبع)الهامةاملحاسبيةالسياساتملخص. 3

متداولةغير/متداولةإلىواملطلوباتاملوجوداتتصنيف.3-22



مبانيأراض ي
تحتمشروعات
 (1-5)التنفيذ

اإلجمالي

:التكلفة

144,426,801164,694,436153,431,475462,552,712م2019يناير 1فيكما الرصيد

16,223,50416,223,504----إضافات

--------فيذ تحويالت من مشاريع عقارية تحت التن

(1,310,000)(1,310,000)----استبعادات

144,426,801164,694,436168,344,979477,466,216م2019ديسمبر 31فيكماالرصيد

30,343,65130,343,651----إضافات

--------استبعادات

144,426,801164,694,436198,688,630507,809,867م2020ديسمبر 31فيكماالرصيد

:املتراكماالستهالك

7,871,318--7,871,318--م2019يناير 1فيكماالرصيد

4,117,361--4,117,361--للسنةاملحمل

11,988,679--11,988,679--م2019ديسمبر 31فيكماالرصيد

4,117,3614,117,361للسنةاملحمل

16,106,04016,106,040م2020ديسمبر 31فيكماالرصيد

:الدفتريةالقيمةصافي

144,426,801148,588,396198,688,630491,703,827م2020ديسمبر 31

144,426,801152,705,757168,344,979465,477,537م2019ديسمبر 31

31

شركة عقارات الخليج 

(  شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية 

نتهية القوائم المالية للسنة المالية الم

م 2020ديسمبر 31في 

عقارات إستثمارية . 5

2020التقرير السنوي 



(يتبع)استثماريةعقارات5.

.املحليةالبنوكأحدلصالحاالستثماريةالعقاراتعلىرهنيوجد

ديسمبر31)سعوديريالمليون 320,2قيمتهاوبلغتم2020ديسمبر31فيكمااالستثماريةللعقاراتالعادلةالقيمةبتقييمالشركةقامت
(تقييم)املعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئةقبلمنمعتمدمقيمطريقعنالخارجيالتقييمإجراءتم.(سعوديريالمليون 317,6:م2019
.1210000037برقماملعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئةلديواملقيدالعقاري للتقييماستنادمكتب

التنفيذتحتمشروعات5-1
:يليفيماالتنفيذتحتمشاريعتتمثل

م2019م2020
135,454,716105,295,836الرياض –مشروع فندق ومجمع ترفيهي العليا 

63,233,91463,049,143الدمام–مشروع فندق ومجمع ترفيهي
----الرياض –مشروع امللقا 

198,688,630168,344,979

يتمثل رصيد مشروعات تحت التنفيذ في مشروعات تطوير وإنشاء مجمعات سكنية وتجارية باململكة العربية السعودية

اإلجماليمبانيأراض ي
:التكلفة
134,312,75419,118,721153,431,475م2019يناير 1فيكماالرصيد
16,223,50416,223,504--إضافات
------تحويالت 
(1,310,000)(1,310,000)--استبعادات
134,312,75434,032,225168,344,979م2019ديسمبر 31فيكماالرصيد
30,343,65130,343,651--إضافات

------استبعادات
134,312,75464,375,876198,688,630م2020ديسمبر 31فيكماالرصيد

ريالمليون 190:م2019ديسمبر31)سعوديريالمليون 218,7مبلغم2020ديسمبر31فيكماالتنفيذتحتللمشروعاتالعادلةالقيمةبلغت
لديواملقيدالعقاري للتقييماستنادمكتب(تقييم)املعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئةقبلمنمعتمدمقيمطريقعنالتقييمإجراءتم.(سعودي
.1210000037برقماملعتمدينللمقيمينالسعوديةالهيئة

.العادلةةللقيموالثالثالثانياملستوي هيالتنفيذتحتواملشروعاتالعقاريةاالستثماراتتقييمفياملستخدمةالتقييمأساليب

:م2019ديسمبر31)م2020ديسمبر31فيكماسعوديريال1,393,762بمبلغ،رسملتهاتمفوائدالتنفيذتحتمشروعاتعلىاإلضافاتتتضمن
.(سعوديريال145.590
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م2019م2020
االستخدامحقموجودات
58,717,98079,427,419السنةبدايةفيالرصيد
----السنةخاللإضافات
(20,709,439)(20,710,300)السنةاستهالك

38,007,68058,717,980الرصيد كما في نهاية السنة

عقود اإليجار•
أ موجودات حق االستخدام -6

امللكيةحقوق بطريقةاستثمارات.7

،"(تداول )"وديالسعالسوق فيواملدرجة"(الصندوق )"الخليجعقارات–ملكيةصندوق فيالشركةحصصفياالستثماراتتتمثل
فيكما٪38.9نسبةالصندوق فيالشركةحصةبلغتوقدسعودي،ريال10اسميةبقيمةوحدةمليون 26.5الوحداتعددبلغ
.(٪44.17:م2019)م2020ديسمبر31

م2019م2020

253,462,864258,874,959يناير 1فيكماالرصيد
9,122,13612,607,905امللكيةحقوق بطريقةاستثماراتعنمحققةغيرأرباح

(18,020,000)(12,955,000)مستلمةأرباحتوزيعات
249,630,000253,462,864ديسمبر 31فيكماالرصيد

م2019م2020

18,558,67412,037,387مدينةإيجاراتذمم

(687,451)(2,875,716)المتوقعةاالئتمانيةالخسائرمخصص

15,682,95811,349,936

2020التقرير السنوي 
شركة عقارات الخليج 
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بالصافي،مدينةإيجاراتذمم.    8

اإليجارعقودالتزاماتب-6

م2019م2020
اإليجارعقودالتزامات
--57,920,496السنةبدايةفيالرصيد
79,164,322--السنةخاللإضافات
--(5,303,589)(*)إيجارخصم
(21,243,826)(17,008,722)السنةخاللإيجاردفعات

35,608,18557,920,496السنةنهايةفيالرصيد

16,993,12222,296,711متداولة-اإليجارعقودمطلوبات
18,615,06335,623,785متداولةغير-اإليجارعقودمطلوبات
35,608,18557,920,496اإلجمالي

مليون ريال سعودي وقامت األدارة 5.3بمبلغ " 19-كوفيد"م، حصلت الشركة على خصم إيجار بسبب جائحة فيروس كورونا 2020خالل عام )*( 
.باالعتراف به كخصم من تكلفة االيرادات وتخفيض مطلوبات عقود اإليجار
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:عةاملتوقاالئتمانيةالخسائرمخصصفيبالحركةبيانيليفيما

م2019م2020
687,451535,403يناير1فيكماالرصيد
--(535,403)شطب
2,723,668152,048السنةخاللاملكون 
2,875,716687,451ديسمبر31فيكماالرصيد

 مقدممدفوعةمصروفات.  9
ً
أخرى مدينةوأرصدةا

م2019م2020
5,091,308 1,070,050تأمينات خطابات الضمان 

506,548 414,669سلف وعهد املوظفين 
 
ً
289,558702,896مصروفات مدفوعة مقدما
6,170,7256,452,503دفعات مقدمة للمقاولين

2,236,787 4,030,288املضافةالقيمةضريبة
14,55014,550أخرى 

11,989,84015,004,592

حكمهفيومانقد.  10

م2019م2020

1,187,200 3,794,963البنوكلدىنقد

 10,127,307--اآلجلقصيرةاستثمارات

3,794,96311,314,507 

املوظفينمنافعإلتزامات.    11

:املالياملركزقائمةفيمحددةموظفينمطلوباتصافيفيالحركةيليفيما

م2019م2020

3,578,056 4,004,820يناير 1فيكماالرصيد

408,893349,053الحاليةالخدمةتكلفة

97,731125,232الفائدةتكلفة

--97,765املوظفينمنافعالتزاماتقياسإعادةمنناتجةخسائراكتوارية

(47,521)(240,327)السنةخاللمدفوعةمبالغ

4,368,8824,004,820ديسمبر 31فيكماالرصيد

:يليماالتوظيفبعدملااملحددةاملنافعمطلوباتتحديدفياملستخدمةالهامةاالفتراضاتتتضمن

م2019م2020
٪3.5٪2.35الخصممعدل
٪2٪2الرواتبزيادةمعدل

شركة عقارات الخليج 
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:م2019ديسمبر31)م2020ديسمبر31فيكماسعوديريالمليون 13رصيدهبلغوالذىالشركةعمالءاحدمنمستحقرصيدالبنديتضمن(*) 7
قيمةمنخصمبموجبهالعميليطالبنزاعلوجودالعميلهذاضدتحكيمدعوى برفعم2019عامخاللالشركةقامتوقد(سعوديريالمليون 
والبالغيمالتحكلجنهقرارعلىبناءاالالزمةاملخصصاتتكوينتموقدالقضيةفىحكمهاالتحكيملجنةاصدرت2020ديسمبر23تاريخوفي.االيجار

.(26إيضاح)الخسارةأوالربحقائمةضمنإدراجهاتموالتيسعوديريالمليون 2,7

.(26)رقمإيضاحإلىباإلشارة،أفينيوويستمشروعملقاول املقدمةبالدفعاتيتعلق2020ديسمبر31فيكماالرصيدإن*

(  يتبع)بالصافي،مدينةإيجاراتذمم.    8

2020التقرير السنوي 
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(يتبع)املوظفينمنافعإلتزامات.  11

:ديسمبر 31يفكمااملحددةاملوظفينمنافعإلتزاماتعلىالخصمومعدلالراتبتغيرالفتراضاتالكميالحساسيةتحليليليفيما

م2019م2020
نقص٪1زيادة٪1نقص٪1زيادة1٪

4,157,2344,600,4953,893,0724,126,134الخصممعدل
زياداتمعدل

4,621,4544,134,113ليةاملستقبالرواتب
4,146,9573,871,294

فياملعقولةتغيراتالنتيجةللموظفيناملحددةاملنافعمطلوباتعلىاألثرتستنبططريقةأساسعلىأعالهالحساسيةتحليلإجراءتم
.التقريرتاريخنهايةفيحدثتالتيالرئيسيةاالفتراضات

القروض.   12

تسهيالتيغةصفيتمويلعلىللحصول "(البنك)"املحليةالبنوكأحدمعائتمانيةتسهيالتاتفاقيةبتجديدم2020اكتوبر21بتاريخالشركةقامت
ريالمليون 2019:300)سعوديريالمليون 250قدرهاإجماليةبقيمةسنوات،خمسملدةالسلعوبيعشراءومرابحةوإجارةاملرابحةتمويل
املتداولةلوباتاملطبعضوسدادلعملياتهاالشركةتمويلهوالتسهيالتتلكمنالغرضإن.البنكمععليهامتفقمرابحةبأسعاروذلك(سعودي
:م2019ديسمبر31)سعوديريالمليون 120مبلغم2020ديسمبر31فيكمااالتفاقياتهذهإطارضمنالقائمةالقروضرصيدبلغ.املستحقة

مشاريعفياتواالستثمار العقاريةاالستثماراتضمنومدرجةالبنكلصالحمرهونةبعقاراتمضمونةالتسهيالتهذهأن(سعوديريالمليون 104
الشركةمنتطلبتوالتياملاليةوغيراملاليةالتعهداتببعضااللتزامالشركةعلىيجباالتفاقياتهذهشروطعلىوبناء  التنفيذتحتعقارية
املعنيالبنكأصدر،السنةوخالل.التعهداتمخالفاتبعضت جيلتم،م2020ديسمبر31كما.املاليةاملؤشراتمنمعينمستوى علىالحفاظ
.التعهداتفيالتعثراتعنإعفاء

م2019م2020:ديسمبر31فيكماالقروضحركةيليفيما
75,268,572 104,053,650يناير 1فيكماالرصيد
57,004,670 22,234,848السنةخاللإضافات
(28,219,592)(5,875,000)السنةخاللاملسدد

104,053,650 120,413,498ديسمبر31الرصيد كا في 

19,734,796 45,880,485الجزء املتداول من قروض طويلة األجل 
74,533,01384,318,854الجزء غير املتداول من قروض طويلة األجل 

120,413,498104,053,650

أخرى دائنةوأرصدةدائنةتجاريةذمم.  13

م2019م2020
9,944,9345,064,621ذمم دائنة تجارية

832,894582,874مصروفات مستحقة

1,161,0001,152,000تأمينات للغير –مبالغ مستحقة للمقاولين 

844,422886,272مخصص أجازات مستحقة 

314,006228,539مخصص تذاكر مستحقة 

811,9671,389,374تكاليف تمويلية مستحقة 

5,125,6465,125,645ضمان حسن التنفيذ

8,872,2388,872,630توزيعات أرباح مستحقة 

27,907,10723,301,955

شركة عقارات الخليج 

(  شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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الزكاة.   14
الزكوي املوقف-أ

.م9201ديسمبر31فياملنتهيةالسنةحتىالسنواتجميععن"(الهيئة)"والدخلللزكاةالعامةللهيئةالزكويةإقرارتهابتقديمالشركةقامت

الهيئةأصدراتم2018وم2017السنواتعنالشركةقبلمناملقدمةالزكاةإقراراتبفحص"الهيئة"والدخلللزكاةالعامةالهيئةقامتم،2020أكتوبر19بتاريخ
فيتتمثلواللتيالزكاة،الوعاءالبنودبعضحسمقبول رفضمنناتجةالفروقاتوهذهسعودي،ريال20,190,991بمبلغزكويةفروقاتعنهنتجزكوي ربط

استثماراتودائنةاريةتجذمممقدما،مدفوعةمصاريفللمقاولين،محتجزةمبالغالعقاري،الصندوق فياالستثماراتالتنفيذ،تحتعقاريةمشاريعفياالستثمارات
واملنازاعاتفاتاملخالفيالفصللجنةلدىاعتراضبتقديمالشركةقامتوالحقااالعتراض،رفضوتمالهيئةلدىاعتراضبتقديمالشركةقامت.مؤجرةعقارية

قوي،األعوامهذهفيالشركهموقففانالزكوي ومستشارهاالشركةادارةبرأيو.الدراسةقيداالعتراضهذازالوما،(الضريبيةللجانالعامةأألمانة)الضريبية
.إضافيةزكويةمخصصاتايت جيليتملمولذلك

عنهنتجقدزكوي ربطالهيئةأصدراتم2016وم2015السنواتعنالشركةقبلمناملقدمةالزكاةإقراراتبفحصالهيئةقامتم،2020نوفمبر22بتاريخوالحقا
عقاريةمشاريعيفاالستثماراتفيتتمثلواللتيالزكاة،الوعاءالبنودبعضحسمقبول رفضمنناتجةالفروقاتوهذهسعودي،ريال1,821,045بمبلغزكويةفروقات
بتقديمالشركةقامت.التنفيذتحتمشاريعفيواستثماراتمقدمةوإيراداتدائنةتجاريةذممقدما،مدفوعةمصاريفللمقاولين،محتجزةمبالغالتنفيذ،تحت

،(الضريبيةللجانلعامةااألمانة)الضريبيةواملنازاعاتاملخالفاتفيالفصللجنةلدىاعتراضبتقديمالشركةقامتوالحقااالعتراض،رفضوتمالهيئةلدىاعتراض
ت جيلتمذلكلاألعوامهذهعنإضافيةمخصصاتالشركةتتكبدأناملحتملمنفإنهالزكوي ومستشارهاالشركةادارةبرأيو.الدراسةقيداالعتراضهذازالوما

.االضافيةالزكويةاملطالباتقيمةمن%50يمثلوالذيسعوديريال910,523بقيمةإضافيزكوي مخصص

إضافيةزكويةمخصصاتعودفت جيلالشركةعلىفسيترتبالضريبيةواملنازاعاتاملخالفاتفيالفصللجنةقبلمناعالهللسنواتاالعتراضاترفضتمحالوفي
.سعوديريالمليون 21بقيمة

الزكاةوعاء-ب
:يليكماديسمبر31فياملنتهيةللسنةالزكاةاحتسابيتم

م2019م2020
3,192,5095,441,815ربح السنة قبل الزكاة 

659,699(2,449,518)تسويات على صافي الربح
742,9916,101,514صافي الدخل املعدل 

إضافات 
522,334,300522,334,300رأس املال كما في بداية السنة 

50,722,69050,219,419اإلحتياطي النظامي كما في بداية السنة 
42,783,02246,232,497األرباح املبقاة كما في بداية السنة 
120,413,498104,053,650قروض ومطلوبات متداولة أخرى 

3,567,8103,530,535مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في بداية السنة 
----إيرادات مقدمة 

8,872,630توزيعات أرباح مستحقة 
1,746,3455,460,996مخصص الزكاة كما في بداية السنة 

35,608,18557,920,496مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق استخدام املوجودات
535,403--أخرى 

777,918,841805,261,440
خصومات 

(466,975,849)(492,091,732)استثمارات وممتلكات ومعدات 
(58,717,980)(38,007,680)حق استخدام موجودات

(253,462,864)(240,507,864)استثمارات بطريقة حقوق امللكية 
----توزيعات أرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

(770,607,276)(779,156,693)
7,311,56526,104,747الوعاء الزكوي 

:الزكاةمخصصحركةيليفيما
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م2019م2020
5,870,10318,193,658يناير 1

الشاملالدخلقائمةفيالظاهرالزكاةمصروف
136,002409,107السنةعناملكون الزكاةمصروف
--910,523السابقةالسنواتعنإضافيزكاةمخصص

1,046,525409,107
(2,995,646)-- 2019سنةخاللمخصصإلغاء

(9,737,016)(4,116,258)السنةخاللاملدفوع
2,800,3705,870,103ديسمبر 31

2020التقرير السنوي 



37

م 2020معامالت خالل 
معامالت خالل 

م2019
ي الرصيد كما ف

طبيعة 

العالقة
خدمات اإليجار

خدمات 

اإليجار

ديسمبر  31

م2020

ديسمبر  31

م2019

مستحق إلى طرف ذو عالقة

----414,794562.800مساهمشركة الخزف السعودي

281.850281.850----مساهمشركة سعد للتجارة واملقاوالت

العالقةذاتاألطرافمعاملعامالت.   15

شركة عقارات الخليج 

(  شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية 

نتهية القوائم المالية للسنة المالية الم

م 2020ديسمبر 31في 

م2019م2020

3,879,1803,960,000وتعويضات اإلدارة العلياوأجور رواتب

450,000337,500مكأفات أعضاء مجلس اإلدارة

4,329,1804,297,500

:علياالاإلدارةوموظفياإلدارةمجلسأعضاءمكافآتالعالقةذاتاألطرافمعاملعامالتتتضمن

2020التقرير السنوي 



املالرأس.16

52,233,430:م2019)سهم52,233,430علىموزعة(سعوديريال522,334,300:م2019)سعوديريال522,334,300الشركةمالرأسيبلغ
.للسهمسعوديريال10قدرهااسميةبقيمة(سهم

نظاميإحتياطي.17

 
 
هذايصلحتىالنظامياإلحتياطيالىالسنويةاألرباحصافيمن٪10تحويليتمالسعودي،الشركاتونظامللشركةاألساس يللنظاموفقا

.املساهمينعلىللتوزيعقابلغيراالحتياطيهذاان.املالرأسمن٪30الىاالحتياطي

اإليرادات.18

ديسمبر 31فياملنتهيةللسنة
م2019م2020

1,350,000--ت التنفيذإيرادات بيع استثمارات عقارية واستثمارات في مشاريع عقارية تح
39,787,537 38,673,880إيرادات تأجير استثمارات عقارية 

38,673,880 41,137,537

ديسمبر 31فياملنتهيةللسنة

م2019م2020
1,310,000--ت التنفيذتكلفة بيع استثمارات عقارية واستثمارات في مشاريع عقارية تح

6,337,1016,976,076تكلفة إيجارات استثمارات عقارية 
24,812,646 24,813,507استهالك استثمارات عقارية 

--(5,303,589)6أيضاح –تخفيض اإليجار 
25,986,89533,098,722

تكلفة اإليرادات . 19

ديسمبر 31فياملنتهيةللسنة

م2019م2020
5,840,8785,275,785رواتب وأجور املوظفين وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة 

495,123589,906إيجارات  
1,491,268545,253استشارات وخدمات مهنية 
183,534203,230استهالك ممتلكات ومعدات 

428,819703,756أخرى 
8,439,6227,317,930

مصروفات عمومية وإدارية. 20

ديسمبر 31فياملنتهيةللسنة

م2019م2020
2,995,646--رد مخصص الزكاة

2,03382,172إيرادات أخرى 

2,0333,082,818

إيرادات أخرى . 21
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إيضاحات حول القوائم المالية 

نتهية القوائم المالية للسنة المالية الم

م 2020ديسمبر 31في 

2020التقرير السنوي 

ريال سعودي ، وذلك بناء على تقييم املستشار 2,995,646م بمبلغ 2019ديسمبر 31قامت إدارة الشركة بعكس مخصص للزكاة خالل السنة املنتهية في )*( 
.  ريال سعودي 267,444,971الزكوي للشركة فيما يتعلق بإستبعاد إستثمارات بطريقة حقوق امللكية من الوعاء الزكوي  



ديسمبر 31فياملنتهيةللسنة

م2019م2020
4,886,3417,285,307تكاليف تمويلية للقروض

2,423,2893,491,774فوائد على مطلوبات حق إستخدام املوجودات 
(315,328)--أرباح فوائد على اسثتمارات قصيرة اآلجل

97,731125,232أخرى 

7,407,36110,586,985

م2019م2020
18,558,67412,037,387أخرى مدينةوأرصدةمدينةإيجاراتذمم

3,794,96311,314,507حكمهفيومانقد

22,353,63723,351,894

املاليةاألدوات.23

لسعرالنقديةوالتدفقاتالعادلةالقيمةومخاطر،العملةمخاطرتشمل)السوق مخاطر:ذلكفيبماأنشطتهابسببمختلفةماليةملخاطرالشركةتخضع
التقليلىإلويسعىاملاليةاألسواقبأوضاعالتنبؤإمكانيةعدمعلىللشركةالعاماملخاطرإدارةبرنامجيركز.السيولةومخاطراالئتمانومخاطر(الفائدة
.للشركةاملالياألداءعلـىاملحتملةالعكسيةالتأثيراتمن

ينةمدوذممواستثماراتحكمهفيوماالنقدمناملالياملركزقائمةفياملدرجةاملاليةاألدواتتتكون .املخاطرإدارةعناملسؤولةهيالعليااإلدارةإن
ومطلوباتمستحقةمصروفاتتجاريةدائنةوذمممرابحةوتمويلأخرى متداولةوموجوداتمقدمةومدفوعاتعالقةذاتلألطراف/منومستحق
وااللتزاماألصلبيناملقاصةإجراءيتم.منهالكلاملحاسبيةالسياسةضمنعنهااإلفصاحتمالبنودبهذهوالخاصةاملطبقةالقيدطرق إن.أخرى متداولة
االشركةلدىيكون عندمااملاليةبالقوائماملبالغصافيوإثباتاملالي احق  أوالصافيأساسعلىللتسويةإماةوالنيإثباتهاتمالتياملبالغبمقاصةيلزمقانوني 
.واحدآنفيواملطلوباتاملوجوداتإثبات

السوق مخاطر(أ
إيراداتعلىاألسهماروأسعالربحومعدالتاألجنبيةالعمالتصرفأسعارمثلالسوق أسعارفيللتغيراتاملحتملالتأثيرمخاطرفيالسوق مخاطرتتمثل
.األمثلالعائدتحقيقمعاملقبولةالحدودضمنللمخاطرالتعرضوضبطإدارةإلىالسوق مخاطرإدارةتهدف.املاليةأدواتهاقيمةأوالشركة

-أ العملةمخاطر1
أساسيةبصورةالشركةمعامالتتتم.األجنبيةالعمالتصرفأسعارفيالتغيراتبسببماماليةأداةقيمةتعرضمخاطرهياألجنبيةالعملةمخاطر
.الصرفأسعارفيالتقلباتمستمرةوبصورةقربعناإلدارةتراقب.األمريكيبالدوالرمربوطةالسعوديالريالإن.األمريكيوالدوالرالسعوديبالريال

الفائدةأسعارمخاطر2-أ
.للشركةنقديةالوالتدفقاتاملالياملركزعلىالسائدةالفائدةأسعارتذبذباتبتأثيرتتعلقمختلفةملخاطرالتعرضاتهيالفائدةأسعارمخاطر

اتمحيثاألجلقصيرةوالودائعالقروضمنرئيسيةبصورةالفائدةأسعارخاطرملالشركةتتعرضال التسعيرإلعادةضعتخوالثابتةفائدةألسعاروفق 
.منتظمبشكل

االئتمانمخاطر(ب
الشركةتتعرض.ماليةخسائرتكبدإلىيؤديمماعميلعقدأوماليةأداةبشأنبالتزاماتهالوفاءعلىاملقابلالطرفمقدرةعدماالئتمانمخاطرتمثل
.األخرى املدينةواألرصدةحكمهفيوماوالنقداملدينةاإليجاراتالذمممناالئتمانملخاطر

مصروفات تمويلية، بالصافي. 22
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(يتبع)املاليةاألدوات23.

.االئتمانملخاطرالتعرضمناألقص ىالحدتمثلاملاليةللموجوداتالدفتريةالقيمةإن
 :التجاريةاملدينةالذممفياملتوقعةاالئتمانيةالخسائرمخصصلتكويناملستخدمةاملخصصضوابطيليفيما

التشغيليالتأجيرعقودمنللمستأجرينمدينةذممأعمارجدول 

*365منأكثر365-181من180–1من اإلجماليديسمبر31
18,558,67410,675,273244,8147,638,587م2020
12,037,3874,090,0767,411,908535,403م2019

السيولةمخاطر-أ

تنتجقد.املاليةواتباألداملتعلقةااللتزاماتملقابلةالالزمةالسيولةتأمينفيصعوباتمامنشأةتواجهأنمخاطرهيالسيولةمخاطرإن
خاللمنالسيولةمخاطروتدار.العادلةقيمتهتقاربوبقيمةبسرعةاملاليةاملوجوداتأحدبيععلىالقدرةعدمعنالسيولةمخاطر
.قبليةمستالتزاماتبأيللوفاءبهاملتزمةائتمانيةتسهيالتخاللمناملتوفرةالسيولةكفايةملدىاملنتظمةاملراقبة

)م2020دیسمبر31فيكماسعوديريالمليون 53بمبلغالعاملمالرأسفيعجزالشركةلدى في.(سعوديريالمليون 39:م2019
.العملیاتمننقدتولیدأوالقروضاستخدامخاللمناملستحقةاملتداولةااللتزاماتبسدادالشركةتقومالحقةفترات

تسهيالتالشركةلدى.بنكيةوقروضبنكيةتسهيالتباستخدامواملرونةالتمويلاستمراريةبينالتوازن علىالحفاظإلىالشركةتهدف
)م2020ديسمبر31فيكماسعوديريالمليون 129بمبلغمستخدمةغيرأئتمانية :م2019 متطلباتإلدارة(سعوديريالمليون 196
.السيولة

.املخصومةغيرالتعاقديةاملدفوعاتعلىبناء  للشركةاملاليةاملطلوباتاستحقاقالتاليالجدول يلخص
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إيضاحات حول القوائم المالية 

نتهية القوائم المالية للسنة المالية الم

م 2020ديسمبر 31في 

سنوات 3منأكثرسنوات 3إلىسنةسنةمنأقلالدفتريةالقيمة
م2020
--120,413,49845,880,48574,533,013األجلطويلةقروض

استخدامحقبموجبااليجارعقودمطلوبات
املوجودات

35,608,18516,993,12218,615,063--

----27,907,10727,907,107أخرى دائنةوأرصدةدائنةتجاريةذمم
183,928,79090,780,71493,148,076

م2019
--104,053,65019,734,79684,318,854األجلطويلةقروض

استخدامحقبموجبااليجارعقودمطلوبات
املوجودات

57,920,49622,296,71135,623,785

----23,301,95523,301,955أخرى دائنةوأرصدةتجاريةدائنةذمم

185,276,10165,333,462119,942,639--

2020التقرير السنوي 

.  ل هذه الزمم مستقلا قامت إدارة الشركة بعمل تقييم للذمم المدينة للمستأجرين وتم تسجيل مخصصات كافية لمواجهة أي تعثر في تحصي* 



املالرأسمخاطرإدارة.  24

التطوراتةومواصلوالسوق والدائنيناملستثمرينثقةعلىالحفاظأجلمنفعالرأسمالعلىالحفاظفياإلدارةمجلسسياسةتتمثل
.ينالعادياملساهمينعلىاألرباحتوزيعاتومستوى املستخدماملالرأسعلىالعائدبمراقبةاإلدارةمجلسيقوم.ألعمالهااملستقبلية

:فياملالرأسإدارةعندالشركةأهدافتتمثل
 العملفياالستمرارعلىاملنشأةمقدرةعلىالحفاظ1.

 
للمستفيدينافعومنللمساهمينعوائدتحقيقفيواالستمراراالستمراريةملبدأوفقا

و،اآلخرين
.للمساهمينكافيعائدتوفير2.

:ديسمبر31فيللشركةامللكيةحقوق إلىالدينصافينسبةيليفيما

م2019م2020

120,413,498104,053,650قروض
(11,314,507)(3,794,963)نقد وما في حكمه: يطرح

116,618,53592,739,143صافي الدين

617,888,231615,840,012إجمالي حقوق امللكية
15.06٪18.87نسبة صافي الدين إلى حقوق امللكية

ومحتملةرأسماليةإلتزامات.  25

أخرى مشروعاتةوعدالسكنيامللقامجمعملشروعاالستثماريةبالعقاراتالخاصةاإلنشاءاتبعقودتتعلقرأسماليةالتزاماتالشركةلدى
:م2019)م2020ديسمبر31فيكماسعوديريالمليون 182بقيمةالتنفيذتحت .(سعوديريالمليون 178

:م2019)م2020ديسمبر31فيكماسعوديريالمليون 1بمبلغمحليبنكمنقائمضمانخطابالشركةأصدرت (سعوديريالمليون 5
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شركة عقارات الخليج 

(  شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية 

نتهية القوائم المالية للسنة المالية الم

م 2020ديسمبر 31في 

القضايا . 26

الشركةقبلمناملقامةالقضاياأ-26

فإنهعليوبناءاإلستئناف،محكمةلدىإعتراضبتقديمالشركةقامتالتحكيم،لجنةقرارصدور وبعد8رقمااليضاحفيمبينهوكما
املرجحالرأيوهومجدداالقضيةفيالنظرويعادينقضأنوإماوخصم،ف خمنتفاصيلهبكافةالحكمعلىيصادقأنإماالشركةموقف
فيموضحهوماكوخصمف خمنالشركةعلىإضافيةتبعاتأييترتبلنفإنهالشركةومحامياإلدارةوبرأي.الشركةومحامياإلدارةبرأي

.8اإليضاح

الشركةضداملقامةالقضاياب-26

مقاوالتعقدعلىسعوديريالمليون 14بمبلغالشركةعلىماليةمطالبةدعوى برفعافينيوويستملشروعاملقاوليناحدقامالسنةخالل
الشركةفموقفإنالشركةومحامياإلدارةوبرأي.القضائيةالدائرةقبلمنهندس يخبيرلتعيينالنظرقيدالقضيةزالتوال.وتوريد
األضرارنظيركوذلاملقاول هذاعلىقضائيةدعوى رفعبصددالشركةإن.املرفوعةالدعوى بردطلبهادعممنسيمكنهاوالذيقوي القانوني
 أفينيو،ويستمشروعفياملتعلقة

 
املشروعبتسليميلتزمملولكونهالشركة،قبلمنتعديلهااستلزمتمعيبةبأعمالقاماملقاول لكون نظرا

تسريعبمبالغمتعلقةالعقدبدايةفيسعوديريالمليون 6والبالغةاملقدمةاملدفوعةباملبالغملطالبتهباإلضافةبالعقد،املحددةاملدةفي
 يستحقهايعدلمالتيالتنفيذ

 
 املوجودللتأخرنظرا

 
ألحدالتأجيرخصيالذيالعقدعن(املفقودةباملنفعة)املطالبةيخصفيماوأخيرا

.العمالء

2020التقرير السنوي 

والنزاعاتاملخالفاتفيالفصلللجنةإعتراضاتالشركةوقدمت،2018–2015مناألعوامعنالزكوي الربطفيفروقاتهناك
ريالمليون 21بقيمةإضافيةزكويةمخصصاتودفعت جيلالشركةعلىفسيترتباإلعتراضاتهذهرفضتمحالوفي،الضريبية
(14إيضاح).سعودي



أحداث هامة.  27

التأثيرإن.م2020مارسفيجائحةالعامليةالصحةمنظمةأعلنتهوالذي(19-كوفيد)لجائحةواملستمراألخيربالتفش يالشركةعملياتتأثرت
 يعدالفيروسهذاتفش يبهيتسببقدالذيالنهائي

 
 غيرأمرا

 
،العالممستوى علىالجغرافيةاملناطقمختلففي19-كوفيدجائحةانتشرت.مؤكدا

أعلنتوقد.العامليةاالقتصاديةالبيئةفيتأكدعدمحاالتحدوثفي19-كوفيدتسببوقد.االقتصاديةواألنشطةاألعمالتعطلفيتسببمما
،كثبعنالوضعالشركةتراقب.الجائحةلهذهاملحتملةالسلبيةالتداعياتملواجهةمختلفةدعمإجراءاتعن،باململكةوالنقديةاملاليةالسلطات
 التفش يأثرإلدارةاألخرى املخاطرإدارةوممارساتبهاالخاصةالعملاستمراريةخططبتفعيلوتقوم

 
وأدائهاعملياتهاعلى19-كوفيدلتفش ينظرا

.املالي

 الشركةأجرتفقد،ذلكإلىباإلضافة
 
.19-بكوفيدبتفش يملتأثرةابالفترةاملتعلقةاإليجاراتدفععلىلديهااملستأجرينقدرةمدىمنللتحققتقييما

املرفقةبالقوائمذلكأثروأدرجتالتجاريةوالذممالعقاراتفيلالستثمارالدفتريةالقيمةبمراجعةالشركةقامتكما

 الصعبفمنالتطور في 19-كوفيدفيروستفش ياستمرارومع
 
.الكاملاالقتصاديتأثيرهومدةبمدىالتنبؤحاليا

 ،اإلدارةترى ،أعالهالواردةالظروفمنالرغموعلى
 
بالتزاماتهاالوفاءفيرلالستمرااملتوفرةالسيولةمنيكفيماالشركةلدىأن،تقييمهاإلىاستنادا

.استحقاقهاعنداملنظور املستقبلفياملالية

(يتبع)القضايا .   26

(يتبع)ب القضايا املقامة ضد الشركة -26

املقاول قبلمنصادرةبنكيةكفالةيوجدوكماسعوديريالمليون 5مبلغ2020ديسمبر31فيكمااملقاول أعمالمناملحتجزاترصيدبلغوقد
ضيةقرفعبصددالشركةفإنالشركةومحامياإلدارةقبلمناملعدةالدراسةوبموجب.سعوديريالمليون 4بقيمةاشهر6كلتتجددللشركة
.املقاول هذاعلى

2020التقرير السنوي 
شركة عقارات الخليج 
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:السنةخاللالقائمةاألسهملعدداملرجحاملتوسطعلىربحصافيبقسمةالربحصافيمنالسهمربحيةاحتسابيتم

م2019ديسمبر 31م2020ديسمبر 31

2,145,9845,032,708السنةربحصافى

52,233,43052,233,430السنةخاللالقائمةالعاديةاالسهملعدداملرجحاملتوسط

0.040.10السنةربحلصافيواملخفضةاألساسيةالسهمربح

واملخفضةاألساسيةالسهمربحية.   28



م2019ديسمبر 31
اإلجمالي قطاع التأجير قطاع بيع العقارات م2019ديسمبر31فياملنتهيةوللسنةفيكما

41,137,537 39,787,537 اإليرادات 1,350,000
(33,098,722) (31,788,722) (1,310,000) اإليراداتتكلفة

8,038,815 7,998,815 مجمل الربح  40,000
465,477,537 465,477,537 -- استثمارات عقارية

11,349,936 11,349,936 -- ذمم إيجارات مدينة، بالصافي 

م2020ديسمبر 31
اإلجمالي قطاع التأجير قطاع بيع العقارات م2020ديسمبر31فياملنتهيةوللسنةفيكما

38,673,880 38,673,880 -- اإليرادات
(25,986,895) (25,986,895) -- اإليراداتتكلفة

12,686,985 12,686,985 -- مجمل الربح 
491,703,827 491,703,827 -- استثمارات عقارية

15,682,958 15,682,958 -- ذمم إيجارات مدينة، بالصافي 

التقارير القطاعية.  29

تتطلبو،مختلفةومنتجاتخدماتالقطاعات التشغيلية بالشركة تقدم .،أدنـاهموضـحهوكما،تشغيليانقطاعانالشركةلدى
أساسعلىالداخليةاإلداريةالتقاريربمراجعةللشركـةاملالـيواملديـراملنتدبالعضويقـوم .مختلفةتسويقيةواستراتيجياتتقنيات
قيـاســميت .أدناهمدرجـةالتشغيليـةالقطاعـاتــجبنتائاملتعلقـةاملعلومـاتإن .االعمـالقطاعاتمنقطاعلكلاألقلعلىسنوي ربع

 الشركةنشاطتوزيعيتم،قطاعلكلالربحاجماليعلىً  بنـاءاألداء
 
:اآلتيك والتأجيرالعقاراتبيعوشراءلقطاعيطبقا
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شركة عقارات الخليج 

(  شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم المالية 

نتهية القوائم المالية للسنة المالية الم

م 2020ديسمبر 31في 

2020التقرير السنوي 

املقارنةرقام. 30

هووكمالكيةاملحقوق أوالسنةربحعلىأثرايذلكعنينتجولمالحاليالعامفيالعرضمعللتوافقاملقارنةأرقامبعضتصنيفإعادةتم
:أدناهالجدول فيموضح

املوجودات غير املتداولة

ةإعادقبلالرصيد

التصنيفإعادةالتصنيف

إعادةبعدالرصيد

التصنيف

465,477,537(1,184,954)466,662,491استثمارات عقارية 

8,693,9936,310,59915,004,592مصروفات مقدمة وأرصدة مدينه اخرى 

(23,301,955)(5,125,645)(18,176,310)اخرى دائنهوارصدهدائنهتجاريهذمم

املاليةالقوائمإعتماد.   31

(  م2021مايو 20املوافق)هـ1442شوال 8بتاريخاإلدارةمجلسطريقعنلإلصداراملاليةالقوائمهذهاعتمادتم
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