شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مﻘﻔﻠة(
القوائم المالية
للﺴﻨة المالية المﻨتهية في
 ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م
مﻊ
تقرير مراجع الحﺴابات المﺴتقل

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مﻘﻔﻠة(
القوائم المالية
للﺴﻨة المالية المﻨتهية في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م

الفهرس

ﺻفحة

تﻘرير مراجﻊ الحسابات المسﺘﻘﻞ عن الﻘوائم المالية

--

قائمة المركز المالي

١

قائمة الدخﻞ الشامﻞ

٢

قائمة الﺘغيرات في حﻘوق المﻠكية

٣

قائمة الﺘدفﻘات النﻘدية

٤

إيضاحات حول الﻘوائم المالية

٢٥-٥

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مﻘﻔﻠة(
قائمة المركز المالي
كما في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
إيضاح ٢٠١٩م
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممﺘﻠكات ومعدات
اسﺘثمارات عﻘارية
حق اسﺘخدام الموجودات
اسﺘثمارات بطريﻘة حﻘوق المﻠكية
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
ذمم إيجارات مدينة ،بالصافي
مصروفات مدفوعة مﻘدما ً وأرصدة مدينة أخرى
نﻘد وما في حكمه
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

٣١٣٬٣٥٨
٤٦٦٫٦٦٢٫٤٩١ ٥
٥٨٫٧١٧٫٩٨٠ ٤-٢
٢٥٣٫٤٦٢٫٨٦٤ ٦
٧٧٩٫١٥٦٫٦٩٣

٤٢٩٫٦٩١
٤٥٤٫٦٨١٫٣٩٤
-٢٥٨٫٨٧٤٫٩٥٩
٧١٣٫٩٨٦٫٠٤٤

١١٫٣٤٩٫٩٣٦
٨٬٦٩٣٬٩٩٣
١١٬٣١٤٬٥٠٧
٣١٫٣٥٨٫٤٣٦
٨١٠٫٥١٥٫١٢٩

٥٫٢٩٩٫٤٠١
٢٤٫٧١٩٫٨١١
١٫٧٥١٫٧١١
٣١٫٧٧٠٫٩٢٣
٧٤٥٫٧٥٦٫٩٦٧

٧
٨
٩

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
إحﺘياطي نظامي
أرباح مبﻘاة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض طويﻠة اﻷجﻞ
مطﻠوبات عﻘود اﻻيجار
الﺘزامات منافﻊ الموظﻔين
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
الجزء المﺘداول من مطﻠوبات عﻘود اﻻيجار
الجزء المﺘداول من قروض طويﻠة اﻷجﻞ
ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
إيرادات مﻘدمة
مخصص الزكاة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

١٥
١٦

٥٢٢,٣٣٤,٣٠٠
٥٠٫٧٢٢٫٦٩٠
٤٢٫٧٨٣٫٠٢٢
٦١٥٫٨٤٠٫٠١٢

٥٢٢٫٣٣٤٫٣٠٠
٥٠٫٢١٩٫٤١٩
٤٦٫٨٣٢٫٤٩٧
٦١٩٫٣٨٦٫٢١٦

٨٤٬٣١٨٬٨٥٤ ١١
٣٥٫٦٢٣٫٧٨٥ ٤-٢
٤٬٠٠٤٬٨٢٠ ١٠
١٢٣٫٩٤٧٫٤٥٩

٥٥٫٢٨٣٫٧٧٦
-٣٫٥٧٨٫٠٥٦
٥٨٫٨٦١٫٨٣٢

٢٢٫٢٩٦٫٧١١ ٤-٢
١٩٬٧٣٤٬٧٩٦ ١١
١٨٫١٧٦٫٣١٠ ١٢
٤٫٦٤٩٫٧٣٨
٥٬٨٧٠٬١٠٣ ١٣
٧٠٫٧٢٧٫٦٥٨
١٩٤٫٦٧٥٫١١٧
٨١٠٫٥١٥٫١٢٩

-١٩٫٩٨٤٫٧٩٦
١٨٫١١١٫٣٤٣
١١٫٢١٩٫١٢٢
١٨٫١٩٣٫٦٥٨
٦٧٫٥٠٨٫٩١٩
١٢٦٫٣٧٠٫٧٥١
٧٤٥٫٧٥٦٫٩٦٧

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٧جز ًء ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية.

١

٢٠١٨م

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
ﻗاﺋﻣة الدخل الشاﻣل
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
إيضاح ٢٠١٩م

٢٠١٨م

اﻹيرادات

١٧

٤١٫١٣٧٫٥٣٧

٤٣٫٢٣٤٫١٥٤

تكﻠﻔة اﻹيرادات

١٨

)(٣٣٫٠٩٨٫٧٢٢

)(٤١٫٣٤٨٫٦٣٢

٨٫٠٣٨٫٨١٥

١٫٨٨٥٫٥٢٢

)(٧٫٣١٧٫٩٣٠

)(٧٫٥٠٤٫١٩٦
)(١١٩٫٩٧٥
٦٫٦٩٣٫٤٤١
-٧٫٧٢٧٫٤٩٨
٨٫٦٨٢٫٢٩٠

مجمل الربح
مصروفات عمومية وإدارية

١٩

مصروفات بيعية وتسويﻘية
إيرادات أخرى
خسائر اﻹنخﻔاض فى ذمم إيجارات مدينة
أرباح من اسﺘثمارات بطريﻘة حﻘوق المﻠكية
ربح التشغيل

٢٠
٧
٦

)(٢٣٠٫٧٦٠
٣٫٠٨٢٫٨١٨
)(١٥٢٫٠٤٨
١٢٫٦٠٧٫٩٠٥
١٦٫٠٢٨٫٨٠٠

مصروفات تمويﻠية ،بالصافي

٢١

)(١٠٫٥٨٦٫٩٨٥

)(٦٫٠٥٢٫٥١٧

٥٫٤٤١٫٨١٥

٢٫٦٢٩٫٧٧٣

)(٤٠٩٬١٠٧

)(٥٥١٫٥٩٧

ربح الﺴﻨة بعد الزكاة

٥٫٠٣٢٫٧٠٨

٢٫٠٧٨٫١٧٦

الدخل الشامل اﻵخر

--

--

إجمالي الدخل الشامل للﺴﻨة

٥٫٠٣٢٫٧٠٨

٢٫٠٧٨٫١٧٦

الربح قبل الزكاة
١٣

الزكاة

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٧جز ًء ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية.

٢

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
ﻗاﺋﻣة التغيرات في حقوق الﻣلكية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
رأس المال

إحتياطي نظامي

أرباح مبقاة

إجمالي حقوق الملكية

٥٢٢٬٣٣٤٬٣٠٠
------٥٢٢٬٣٣٤٬٣٠٠

٥٠٬٠١١٬٦٠١
---٢٠٧٬٨١٨
--٥٠٬٢١٩٬٤١٩

٨٣٬٣٧٥٬٥٤٠
٢٬٠٧٨٬١٧٦
-٢٬٠٧٨٬١٧٦
)(٢٠٧٬٨١٨
)(٣٦٬٥٦٣٬٤٠١
)(١٬٨٥٠٬٠٠٠
٤٦٬٨٣٢٬٤٩٧

٦٥٥٬٧٢١٬٤٤١
٢٬٠٧٨٬١٧٦
-٢٬٠٧٨٬١٧٦
-)(٣٦٬٥٦٣٬٤٠١
)(١٬٨٥٠٬٠٠٠
٦١٩٬٣٨٦٬٢١٦

٥٢٢٬٣٣٤٬٣٠٠
الرصيد كما في  ١يناير ٢٠١٩م )قبﻞ الﺘعديﻞ(
تعديﻼت تطبيق المعيار الدولي لﻠتقرير المالي رقم ) ١٦إيضاح -- (٤-٢
٥٢٢٬٣٣٤٬٣٠٠
الرﺻيد في  ١يﻨاير ٢٠١٩م )بعد التعديل(
-ربح السنة
الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر
--إجمالي الدخل الشامل للﺴﻨة
-المحول إلى اﻻحﺘياطي النظامي
-مكافأة أعضاء مجﻠس اﻹدارة عن عام ٢٠١٨م
٥٢٢٬٣٣٤٬٣٠٠
الرﺻيد كما في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م

٥٠٬٢١٩٬٤١٩
-٥٠٬٢١٩٬٤١٩
---٥٠٣٫٢٧١
-٥٠٫٧٢٢٫٦٩٠

٤٦٬٨٣٢٬٤٩٧
)(٧٫٩٧٨٫٩١٢
٣٨٫٨٥٣٫٥٨٥
٥٫٠٣٢٫٧٠٨
-٥٫٠٣٢٫٧٠٨
)(٥٠٣٫٢٧١
)(٦٠٠٬٠٠٠
٤٢٫٧٨٣٫٠٢٢

٦١٩٬٣٨٦٬٢١٦
)(٧٫٩٧٨٫٩١٢
٦١١٫٤٠٧٫٣٠٤
٥٫٠٣٢٫٧٠٨
-٥٫٠٣٢٫٧٠٨
-)(٦٠٠٬٠٠٠
٦١٥٫٨٤٠٫٠١٢

الرصيد كما في  ١يناير ٢٠١٨م
ربح السنة
الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر
إجمالي الدخل الشامل للﺴﻨة
المحول إلى اﻻحﺘياطي النظامي
توزيعات أرباح عن عام ٢٠١٧م
مكافأة أعضاء مجﻠس اﻹدارة عن عام ٢٠١٧م
الرﺻيد كما في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٨م

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٧جز ًء ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية.

٣

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
قائمة التدفقات الﻨقدية
للﺴﻨة المالية المﻨتهية في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
٢٠١٩م

٢٠١٨م

اﻷنشطة التشغيلية:
ربح السنة قبﻞ الزكاة
التعديﻼت
اسﺘهﻼك ممﺘﻠكات ومعدات
اسﺘهﻼك عﻘارات اسﺘثمارية
اسﺘهﻼك حق اسﺘخدام الموجودات
خسائر اﻹنخﻔاض فى ذمم إيجارات مدينة
)أرباح(  /خسائر بيﻊ اسﺘثمارات في مشروعات عﻘارية تحت الﺘنﻔيذ
أرباح بيﻊ ممﺘﻠكات ومعدات
أرباح غير محﻘﻘة من اسﺘثمارات بطريﻘة حﻘوق المﻠكية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة لﻠموظﻔين
تكاليف تمويﻠية لمطﻠوبات عﻘود اﻻيجار
رد مخصص الزكاة
تكاليف تمويﻠية
أرباح فوائد عﻠى استثمارات قصيرة اﻵجل
التغيرات في رأس المال العامل:
ذمم إيجارات مدينة ومصروفات مدفوعة مﻘدما ً وأرصدة مدينة أخرى
مخزون أراضي
ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
الزكاة المدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة لﻠموظﻔين
ﺻافي التفقات الﻨقدية الﻨاتجه من ) /المﺴتخدمة في( اﻷنشطة التشغيلية
التدفقات الﻨقدية التاتجة من اﻷنشطة اﻻستثمارية
مدفوعات لشراء اسﺘثمارات في مشروعات عﻘارية تحت الﺘنﻔيذ
مدفوعات لشراء ممﺘﻠكات ومعدات
مﺘحصﻼت من بيﻊ اسﺘثمارات في مشروعات عﻘارية تحت الﺘنﻔيذ
مﺘحصﻼت من بيﻊ اسﺘثمارات عﻘارية
مﺘحصﻼت من بيﻊ ممﺘﻠكات ومعدات
متحصﻼت من أرباح فوائد عﻠى استثمارات قصيرة اﻵجل
توزيعات أرباح مسﺘﻠمة من اسﺘثمارات بطريﻘة حﻘوق المﻠكية
ﺻافي التدفقات الﻨقدية الﻨاتجة من اﻷنشطة اﻹستثمارية
التفقات الﻨقدية من اﻷنشطة التمويلية
مﺘحصﻼت من قروض طويﻠة اﻷجﻞ
سداد قروض طويﻠة اﻷجﻞ
تكاليف تمويﻠية مدفوعة
مسدد من مطﻠوبات عﻘود اﻻيجار
توزيعات أرباح مدفوعة
مكافأة أعضاء مجﻠس اﻹداة المدفوعة
ﺻافي التدفقات الﻨقدية الﻨاتجة المﺴتخدمة في اﻷنشطة التمويلية
ﺻافي التغير في الﻨقد وما يعادله
نﻘد وما يعادله كما في بداية السنة
نﻘد وما يعادله كما في نهاية السنة

٥٫٤٤١٫٨١٥

٢٫٠٧٨٫١٧٦

١٨٩٫٠٧٥
٤٫١١٧٫٣٦٢
٢٠٫٧٠٩٫٤٣٩
١٥٢٫٠٤٨
)(٤٠٫٠٠٠
)(١١٧
)(١٢٫٦٠٧٫٩٠٥
٣٤٩٫٠٥٣
٣٫٤٩١٫٧٧٤
)(٢٫٩٩٥٫٦٤٦
٧٫٤١٠٫٥٣٩
)(٣١٥٫٣٢٨

٢٣٣٫٢٧٣
٢٫٣٣٢٫٤٣٢
--٣٧٢٫٦٤٥
-)(٧٫٧٢٧٫٤٩٨
٣٣٠٫٥٦٦
-)(٦٫١٣٤٫٥٢٧
٦٫٠٥٢٫٥١٧
--

١٫٥٨١٫٢٢٥
-)(٧٫٨٩٣٫٧٩٠
)(٩٫٧٣٧٫٠١٦
)(٤٧٫٥٢١
٩٫٨٠٥٫٠٠٧

)(٣٫٤٨٠٫٩٠٩
١٫٢٠٥٫٩٤٣
)(١٧٫٤٧٨٫٠٨٩
-)(١٧٩٫٧٥٦
)(٢٢٫٣٩٥٫٢٢٧

)(١٧٫٢٦٢٫٨٦٩
)(٧٧٫٨٢٦
١٫٣٥٠٫٠٠٠
-٥٫٢٠١
٣١٥٫٣٢٨
١٨٫٠٢٠٫٠٠٠
٢٫٣٤٩٫٨٣٤

)(٨٫٠٦٢٫٠٩٧
)(١٤٦٫٩١٠
٩٫٠٥٠٫٠٠٠
٢٫٣٠٠٫٠٠٠
--١٦٫٢٩٧٫٥٠٠
١٩٫٤٣٨٫٤٩٣

٥٧٫٠٠٤٫٦٧٠
)(٢٨٫٢١٩٫٥٩٢
)(٦٫٠٤١٫٥٢٣
)(٢٤٫٧٣٥٫٦٠٠
-)(٦٠٠٫٠٠٠
)(٢٫٥٩٢٫٠٤٥
٩٫٥٦٢٫٧٩٦
١٫٧٥١٫٧١١
١١٬٣١٤٬٥٠٧

-)(١٩٫٩٨٤٫٧٩٦
)(٥٫٩١٧٫٠٤٤
-)(٢٨٫١٣٤٫٤٠٨
)(١٫٦٥٠٫٠٠٠
)(٥٥٫٦٨٦٫٢٤٨
)(٥٨٫٦٤٢٫٩٨٢
٦٠٫٣٩٤٫٦٩٣
١٫٧٥١٫٧١١

المعامﻼت غير الﻨقدية
تكاليف تمويﻠية مرسمﻠة عﻠى مشروعات تحت الﺘنﻔيذ
حق اسﺘخدام الموجودات
تحويﻞ من اسﺘثمارات عﻘارية تحت الﺘنﻔيذ الى اسﺘثمارات عﻘارية

٢٠١٩م
١٤٥٫٥٩٠
٧٩٫٤٢٧٫٤١٩
--

٢٠١٨م
--١٠٠٫٧٣٤٢٫٧٩٤

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٧جز ًء ﻻ يتجزأ من هذه القوائم المالية.
٤

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
 ١التﻨظيم والﻨشاط
تأســســت شــركة عﻘارات الخﻠيج )"الشــركة"( ،كشــركة مســاهمة ســعودية مﻘﻔﻠة بموجب الﻘرار الوزاري رقم  ١٩٤٨٣بﺘاريخ
١٤٢٥/١١/٢٢هـــــــ ـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/٠٣م ،ومســــجﻠـة في الممﻠكـة العربيـة الســــعوديـة بموجـب الســــجـﻞ الﺘجـاري رقم
 ١٠١٠٢٠٧٦١٢بﺘاريخ ١٤٢٦/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٤/٠٣م.
يﺘمثﻞ نشــاط الشــركة في الﻘيام بشــراء وبيﻊ وتأجير وتطوير وصــيانة وإدارة وتخطيط وتســويق اﻷراضــي والعﻘارات لحســاب
الشــركة وتشــغيﻞ المباني الســكنية والﺘجارية وإنشــاء المعارض الﺘجارية والصــناعية وبيعها أو تأجيرها والﻘيام بأعمال الصــيانة
واﻹدارة لﻠمدن والمرافق العامة والمﻘاوﻻت المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية وتمﻠك المسـﺘشـﻔيات واﻷ ـس واق الﺘجارية
واسﺘثمرها وتطويرها وصيانﺘها.
يﻘﻊ المﻘر الرئيسي لﻠشركة:
مدينة الرياض ،ص.ب  ،٣٠٠٧١٨الرياض ١١٣٧٢
الممﻠكة السعودية العربية.

 ٢أسس اﻹعداد
 ١-٢المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد هذه الﻘوائم المالية المرفﻘة وف ًﻘا لﻠمعايير الدولية لﻠﺘﻘرير المالي المعﺘمدة في الممﻠكة العربية السعودية والمعايير
واﻹصدارات اﻷخرى الصادرة عن الهيئة السعودية لﻠمحاسبين الﻘانونيين.
 ٢-٢أسس القياس
تم إعداد الﻘوائم المالية وفﻘا ً لمبدأ الﺘكﻠﻔة الﺘاريخية  -باسﺘثناء مخصص مكافأة نهاية الخدمة لﻠموظﻔين تم قياسها بالﻘيمة الحالية
باسﺘخدام وحدة اﻷئﺘمان المﺘوقعة  -وباسﺘخدام أساس اﻻسﺘحﻘاق المحاسبي ومبدأ اﻻسﺘمرارية كما هو موضح في السياسات
المحاسبية أدناه في نهاية الﺘﻘريرالمعﺘمد في الممﻠكة العربية السعودية.
 ٣-٢عملة العرض والوظيفية
يﺘم إعداد الﻘوائم المالية لﻠشركة بالريال السعودي الذي يمثﻞ عمﻠة العرض والعمﻠة الوظيﻔية لدى الشركة.
 ٤-٢أثر التغير في الﺴياسات المحاسبية
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم "١٦عقود اﻹيجار"
يحﻞ المعيار الدولي لﻠﺘﻘرير المالي رقم " -١٦عﻘود اﻹيجار" محﻞ المعيار والﺘﻔسيرات الﺘالية:
 معيار المحاسبة الدولي رقم " ١٧عﻘود اﻹيجار". تﻔسير لجنة تﻔسيرات المعايير الدولية لﻠﺘﻘرير المالي رقم " ٤تحديد ما إذا كان الﺘرتيب يﺘضمن عﻘد إيجار". تﻔسير لجنة الﺘﻔسيرات الدولية لﻠﺘﻘرير المالي رقم " ١٥حوافز عﻘود اﻹيجار الﺘشغيﻠية" . تﻔسير لجنة الﺘﻔسيرات الدولية لﻠﺘﻘرير المالي رقم " ٢٧تﻘييم مضمون المعامﻼت الﺘى تﺘضمن النموذج الﻘانوني لعﻘد اﻹيجار".يحدد المعيار مبادئ اﻻعﺘراف بعﻘود اﻹيجار وقياسها وعرضها واﻹفصاح عنها ،ويﺘطﻠب من المسﺘأجرين إثبات عﻘود اﻹيجار
وفق إطار محاسبي موحد ضمن قائمة المركز المالي.
تحدد الشركة في بداية العﻘد ما إذا كان العﻘد هو عﻘد إيجار أو يﺘضمن عﻘد إيجار .إن العﻘد هو عﻘد إيجار أو يﺘضمن عﻘد إيجار
إذا كان العﻘد يﺘضمن حق السيطرة عﻠى اسﺘخدام أصﻞ محدد لﻔﺘرة ما مﻘابﻞ ثمن معين .ولﺘﻘييم ما إذا كان العﻘد ينﻘﻞ حق السيطرة
ﻻسﺘخدام أصﻞ محدد.
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كمﺴتﺄجر
عند بدء العﻘد ،تﻘوم الشركة بﺘﻘييم ما إذا كان العﻘد يمثﻞ أو يحﺘوي عﻠى عﻘد إيجار .يمثﻞ العﻘد أو يحﺘوي عﻠى عﻘد إيجار إذا كان
العﻘد ينﻘﻞ حق السيطرة عﻠى إسﺘخدام أصﻞ محدد لﻔﺘرة من الزمان نظير مﻘابﻞ مالي .و لﺘﻘييم نﻘﻞ حق السيطرة تﻘوم الشركة بﺘﻘييم
ما إذا كان العميﻞ يﺘمﺘﻊ طوال فﺘرة اﻻسﺘخدام بكﻞ مما يﻠي:
أ -حق الحصول عﻠى ما يﻘارب كافة المنافﻊ اﻻقﺘصادية من اسﺘخدام اﻷصﻞ المحدد بدرجة كبيرة ،و
ب -حق توجيه السيطرة عﻠى اسﺘخدام اﻷصﻞ المحدد.
تعﺘرف الشركة بحق اسﺘخدام اﻷصﻞ في تاريخ بدء عﻘد اﻹيجار )أي تاريخ توفر اﻷصﻞ ذو العﻼقة لﻼسﺘخدام( وكذلك الﺘزام
اﻹيجار في تاريخ بدء عﻘد اﻹيجار .يﺘم قياس حق اسﺘخدام اﻷصﻞ مبدئيًا بالﺘكﻠﻔة ،مطرو ًحا منه اﻻسﺘهﻼك المﺘراكم وخسائر
انخﻔاض الﻘيمة ويﺘم تسويﺘه ﻷ ي عمﻠية إعادة قياس ﻻلﺘزامات اﻹيجار .تشﺘمﻞ تكﻠﻔة حق اسﺘخدام اﻷصول عﻠى المبﻠغ اﻷولي
ﻻلﺘزامات اﻹيجار المعدلة ﻷي مدفوعات إيجار تم إجراؤها في أو قبﻞ تاريخ البدء ،وأي تكاليف مباشرة أولية مﺘكبدة وتﻘدير
الﺘكاليف الﺘي سيﺘم تكبدها في تﻔكيك وإزالة اﻷصﻞ محﻞ العﻘد وإعادة الموقﻊ أو اﻷصﻞ إلى الحالة المطﻠوبة وفﻘا ً ﻷحكام وشروط
صا أي حوافز إيجار مسﺘﻠمة .يﺘم تحديد العمر اﻷنﺘاجي المﻘدر لحق اسﺘخدام اﻷصول اسﺘناداً إلى مدة العﻘد.
عﻘد اﻹيجار  ،ناق ً
يﺘم قياس الﺘزام اﻹيجار مبدئيًا في تاريخ بداية عﻘد اﻹيجار بالﻘيمة الحالية لدفعات اﻹيجار غير المدفوعة في ذلك الﺘاريخ .تﻘوم
الشركة بخصم دفعات اﻹيجار باسﺘخدام معدل الﻔائدة الضمني في عﻘد اﻹيجار إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة .وإذا لم
يكن في اﻹمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة فيجب عﻠى الشركة اسﺘخدام معدل اﻻقﺘراض اﻹضافي.
بع د تاريخ بداية عﻘد اﻹيجار يجب عﻠى المسﺘأجر قياس الﺘزام عﻘد اﻹيجار بما يﻠي:
أ( زيادة المبﻠغ الدفﺘري ليعكس معدل الﻔائدة عﻠى الﺘزام عﻘد اﻹيجار؛
ب( تخﻔيض المبﻠغ الدفﺘري ليعكس دفعات اﻹيجار؛ و
ج( إعادة قياس المبﻠغ الدفﺘري ليعكس أي إعادة تﻘييم أو تعديﻼت لعﻘد اﻹيجار أو ليعكس دفعات اﻹيجار الثابﺘة في جوهرها أو
المعدلة والﺘي يﺘم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اﻹيجار المسﺘﻘبﻠية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو المعدل
أو إذا كان هناك تغيير في تﻘدير الشركة لﻠمبﻠغ المﺘوقﻊ دفعه بموجب ضمان الﻘيمة المﺘبﻘية أو إذا غيرت الشركة تﻘييمها فيما إذا
كانت سﺘخﺘار الشراء أو الﺘمديد أو اﻹنهاء .يﺘم تسوية أي عمﻠية إعادة قياس في الﺘزام اﻹيجار مﻘابﻞ الﻘيمة الدفﺘرية لحق اسﺘخدام
اﻷصﻞ أو تحميﻠه عﻠى قائمة الربح أو الخسارة إذا كانت الﻘيمة الدفﺘرية لﻸصﻞ ذو العﻼقة صﻔرا ً.
عقود إيجار قصيرة اﻷجل
شهرا أو
١٢
مدتها
تبﻠغ
الﺘي
اﻷجﻞ
قصيرة
اﻹيجار
لعﻘود
اﻹيجار
والﺘزامات
أصول
اسﺘخدام
بحق
اﻻعﺘراف
اخﺘارت الشركة عدم
ً
أقﻞ أو ذات قيمة منخﻔضة  .تعﺘرف الشركة بمدفوعات اﻹيجار المرتبطة بهذه العﻘود كمصروفات عﻠى أساس الﻘسط الثابت عﻠى
مدى فﺘرة اﻹيجار.
خيارات التمديد
في حالة عﻘود اﻹيجار الﺘي توفر خياراً لﻠﺘمديد ،تﻘوم الشركة بﺘﻘييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معﻘول ممارسة خيارات الﺘمديد
عند بدء عﻘد اﻹيجار .تعيد الشركة تﻘييم ما إذا كان من المؤكد بشكﻞ معﻘول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث جوهري أو
تغيير كبير في الظروف الﺘي تﻘﻊ تحت سيطرتها.
كمﺆجر
عندما تكون الشركة مؤجر ،فإنها تحدد عند بدء عﻘد اﻹيجار ما إذا كان كﻞ عﻘد إيجار عﻘد إيجار تمويﻠي أو عﻘد إيجار تشغيﻠي.
لﺘصنيف كﻞ عﻘد إيجار ،تﻘوم الشركة بإجراء تﻘييم شامﻞ فيما إذا كان عﻘد اﻹيجار ينﻘﻞ جميﻊ مخاطر ومنافﻊ المﻠكية لﻸصﻞ
اﻷساسي .إذا كان هذا هو الحال ،فإن عﻘد اﻹيجار هو عﻘد إيجار تمويﻠي وإذا لم يكن كذلك ،فهو عﻘد تشغيﻠي .كجزء من هذا
الﺘﻘييم ،تدرس الشركة مؤشرات معينة مثﻞ ما إذا كانت مدة عﻘد اﻹيجار ت ُمثﻞ الجزء اﻷكبر من العمر اﻻقﺘصادي لﻸصﻞ.
الﻘياس اﻷولى في حالة عﻘود اﻹيجار الﺘمويﻠية :يجب عﻠى المؤجر اسﺘخدام معدل الﻔائدة الضمني في عﻘد اﻹيجار لﻘياس صافي
اﻻسﺘثمار في عﻘد اﻹيجار .
في تاريخ بداية عﻘد اﻹيجار ،تﺘكون دفعات اﻹيجار المدرجة في قياس صافي اﻻسﺘثمار في عﻘد اﻹيجار من الدفعات الﺘالية لحق
اسﺘخدام اﻷصﻞ محﻞ العﻘد خﻼل مدة عﻘد اﻹيجار الﺘي لم تسﺘﻠم في تاريخ بداية عﻘد اﻹيجار مما يﻠي :
أ( الدفعات الثابﺘة؛
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ب( دفعات اﻹيجار المﺘغيرة الﺘي تعﺘمد عﻠى مؤشر أو معدل؛
ج ( أي ضمانات قيمة مﺘبﻘية مﻘدمة لﻠمؤجر بواسطة المسﺘأجر أو طرف ذي عﻼقة بالمسﺘأجر أو طرف ثالث ليس له عﻼقة
بالمؤجر له الﻘدرة المالية لﻠوفاء باﻻلﺘزامات بموجب الضمان؛ و
د( سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المسﺘأجر مﺘأكداً بصورة معﻘولة من ممارسة هذا الخيار.
وعند الﻘياس الﻼحق يجب عﻠى المؤجر إثبات دخﻞ الﺘمويﻞ عﻠى مدى مدة عﻘد اﻹيجار ،عﻠى أساس نمط يعكس معدل عائد دوري
ثابت لصافي اسﺘثمار المؤجر في عﻘد اﻹيجار.
الﻘياس اﻻولي في حالة عﻘود اﻹيجار الﺘشغيﻠية :يجب عﻠى المؤجر إثبات دفعات عﻘود اﻹيجار من عﻘود اﻹيجارات الﺘشغيﻠية عﻠى
أنها دخﻞ إما بطريﻘة الﻘسط الثابت أو أي أساس منﺘظم آخر .ويجب عﻠى المؤجر تطبيق أساس منﺘظم آخر إذا كان ذلك اﻷساس
أكثر تعبير عن النمط الذي تﺘناقص فيه الﻔوائد من اسﺘخدام اﻷصﻞ محﻞ العﻘد.
عند الﻘياس الﻼحق يجب عﻠى المؤجر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  ٣٦لﺘحديد ما إذا كان اﻷصﻞ محﻞ العﻘد المؤجر إيجارا ً
تشغيﻠيا قد هبطت قيمﺘه والمحاسبة عن أي خسائر هبوط يﺘم تحديدها.
ؤجرا وسي ً
طا ،فإنها تﻘوم بإحﺘساب فوائدها في عﻘد اﻹيجار الرئيسي والعﻘد الثانوي بشكﻞ منﻔصﻞ .يﺘم تﻘييم
عندما تكون الشركة م ً
تصنيف عﻘد اﻹيجار الثانوي بالرجوع إلى حق اسﺘخدام اﻷصﻞ الناشئ عن عﻘد اﻹيجار الرئيسي ،وليس بالرجوع إلى اﻷصﻞ ذو
العﻼقة .إذا كان عﻘد اﻹيجار الرئيسي عبارة عن عﻘد إيجار قصير اﻷجﻞ تﻘوم الشركة بﺘطبيق اﻹعﻔاء ،يﺘم تصنيف عﻘد اﻹيجار
الثانوي عﻠى أنه عﻘد إيجار تشغيﻠي.
إذا كان الﺘرتيب يﺘضمن مكونات إيجارية وغير إيجارية ،فإنه يجب عﻠى الشركة تخصيص العوض في العﻘد بﺘطبيق المعيار
الدولي لﻠﺘﻘرير المالي رقم  ١٥لﺘخصيص المﻘابﻞ في العﻘد.
قامت الشركة باسﺘخدام اﻷسﻠوب المعدل بأثر رجعي وبالﺘالي لم يﺘم تعديﻞ معﻠومات المﻘارنة ويسﺘمر إدراجها بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم .١٧
اﻷثر المترتب على القوائم المالية
عند الﺘحول إلى المعيار الدولي لﻠﺘﻘرير المالي رقم  ،١٦قامت الشركة بإثبات حق اسﺘخدام الموجودات والﺘزامات عﻘود اﻹيجار
وإثبات الﻔرق في اﻷرباح المبﻘاة .فيما يﻠي مﻠخص أثر الﺘحول:
 ١يﻨاير ٢٠١٩م
٨٥٫١٠٦٫٥٤٦
حق استخدام الموجودات المعروض في قائمة المركز المالي
)(٧٩٫١٦٤٫٣٢٢
المطﻠوبات عﻘود اﻹيجار
)(٨٫٢٤٢٫٠٠٩
تعديﻼت لمطﻠوبات اﻹيجارات
)(٥٫٦٧٩٫١٢٧
قيمة اﻻنخﻔاض في قيمة حق اسﺘخدام الموجودات
)(٧٫٩٧٨٫٩١٢
ﺻافي التﺴويات الخاﺻة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٦على اﻷرباح المبقاة
حق استخدام الموجودات
 ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م
٧٩٫٤٢٧٫٤١٩
موجودات مثبﺘة خﻼل السنة
اﻻسﺘهﻼك المحمﻞ لﻠسنة
)(٢٠٫٧٠٩٫٤٣٩
م
٢٠١٩
الرﺻيد في  ٣١ديﺴمبر
٥٨٫٧١٧٫٩٨٠
تم توزيع مصروف اﻻستهﻼك للﺴﻨة المﻨتهية في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م كما يلي:
٢٠٫٦٩٥٫٢٨٤
تكﻠﻔة اﻻيرادات
١٤٫١٥٥
مصروفات عمومية وإدارية
مطلوبات عقد اﻹيجارالمخصومة المدرجة في قائمة المركز المالي كما في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م
٣٥٫٦٢٣٫٧٨٥
غير المﺘداولة
٢٢٫٢٩٦٫٧١١
المﺘداولة
٥٧٫٩٢٠٫٤٩٦
اﻹجمالي
 ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م
المبالغ المﺴجلة في قائمة الدخل الشامل
٢٠٫٧٠٩٫٤٣٩
اسﺘهﻼك حق اسﺘخدام الموجودات
٣٫٤٩١٫٧٧٤
مصروفات فوائد لمطﻠوبات عﻘود إيجار
٧

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
٢

أسس اﻹعداد )يتبع(
 ٤-٢أثر التغير في الﺴياسات المحاسبية )يتبع(
المعايير الصادرة ولكﻨها غير سارية المفعول بعد
فيما يﻠي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المﻔعول بعد وذلك حﺘى تاريخ إصدار الﻘوائم المالية لﻠشركة.
يﺴري مفعولها اعتبارا ً
من الفترات التي تبدأ في
أو بعد التاريخ التالي
البيان
المعايير/التفﺴيرات
تعديﻼت عﻠى المعيار الدولي لﻠﺘﻘرير المالي رقم ٣
تعديﻼت عﻠى معيار المحاسبة الدولي  ١ومعيار المحاسبة الدولي ٨
المعيار الدولي لﻠﺘﻘرير المالي ١٧

تعريف اﻷعمال
تعريف اﻷهمية النسبية
عﻘود الﺘأمين

 ١يناير ٢٠٢٠م
 ١يناير ٢٠٢٠م
 ١يناير ٢٠٢٢م

لم يكن لهذه الﺘعديﻼت أي تأثير عﻠى الﻘوائم المالية لﻠشركة.

٣

ملخﺺ الﺴياسات المحاسبية الهامة

 ١-٣ممتلكات ومعدات
يﺘم قياس بنود الممﺘﻠكات والمعدات بالﺘكﻠﻔة بعد خصم اﻻسﺘهﻼك المﺘراكم وأي إنخﻔاض في الﻘيمة.
عندما يكون ﻷجزاء هامة من بنود الممﺘﻠكات والمعدات أعمار إنﺘاجية مخﺘﻠﻔة ،يﺘم المحاسبة عنها كبند منﻔصﻞ )عناصر رئيسية(
من الممﺘﻠكات والمعدات.يﺘم إثبات اﻷرباح أو الخسائر من اسﺘبعاد بند الممﺘﻠكات والمعدات في الربح أو الخسارة.
صا قيمﺘها المﺘبﻘية المﻘدرة باسﺘخدام طريﻘة الﻘسط
يﺘم احﺘساب اﻻسﺘهﻼك لﻠﺘحميﻞ المنﺘظم لﺘكﻠﻔة بنود الممﺘﻠكات والمعدات ناق ً
الثابت عﻠى مدى اﻷعمار اﻹنﺘاجية المﻘدرة ويﺘم اﻻعﺘراف بها في الربح أو الخسارة .يﺘم إطﻔاء الموجودات المؤجرة عﻠى مدى
فﺘرة عﻘد الﺘأجير وأعمارها اﻻنﺘاجية ،أيهما أقصر ،مالم يكن من المؤكد بشكﻞ معﻘول بأن الشركة سوف تحصﻞ عﻠى المﻠكية في
نهاية مدة عﻘد الﺘأجير ،اﻷراضي ﻻ تُسﺘهﻠك.
وفيما يﻠي اﻷعمار اﻹنﺘاجية المﻘدرة لﻠممﺘﻠكات والمعدات لﻠﻔﺘرات السابﻘة والﻔﺘرة الحالية:
الممتلكات والمعدات
تحسينات عﻠى مباني مسﺘأجرة
معدات مكﺘبية
أثاث ومﻔروشات

الﺴﻨوات
 ٥سنوات أو مدة عﻘد اﻹيجار ،أيهما أقﻞ
٤
٥

يﺘم مراجعة طرق اﻻسﺘهﻼك واﻷعمار اﻹنﺘاجية والﻘيم المﺘبﻘية في تاريخ قائمة المركز المالي و ويﺘم تعديﻠها إذا كانت الﻘيمة
الحالية والعمر اﻹنﺘاجي المﻘدر أو الﻘيمة المﺘبﻘية مخﺘﻠﻔة عن الﺘﻘديرات السابﻘة .يﺘم إثبات أثر هذه الﺘغيرات في الربح أو الخسارة
عﻠى أساس مسﺘﻘبﻠي.
يﺘم رسمﻠة الﺘحسينات والﺘجديدات الهامة عندما تزيد المنافﻊ أو العمر الﺘشغيﻠي لﻠموجودات .يﺘم احﺘساب اﻹصﻼحات والﺘحسينات
الضئيﻠة كمصروفات عند تكبدها .يﺘم إثبات اﻷرباح أو الخسائر الناتجة من اسﺘبعاد الممﺘﻠكات والمعدات والﺘي تمثﻞ الﻔرق بين
المﺘحصﻼت من البيﻊ والﻘيمة الدفﺘرية لﻠممﺘﻠكات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة.
 ٢-٣العقارات اﻻستثمارية وعقارات تحت التﻨفيذ
لغرض ما غير اﻻسﺘخدام في اﻷنشطة الﺘشغيﻠية لﻠشركة .كما تحﺘﻔظ
العﻘارات اﻻسﺘثمارية هي أراضي أو/و مباني محﺘﻔظ بها
ٍ
الشركة بالعﻘارات اﻻسﺘثمارية المحﺘﻔظ بها لﻠحصول عﻠى إيرادات إيجار و/أو لزيادة رأس المال من خﻼل الزيادة في الﻘيمة .يﺘم
قياس العﻘارات اﻻسﺘثمارية وفﻘًا لنموذج الﺘكﻠﻔة )تظهر بالﺘكﻠﻔة مخصوما ً منها اﻻسﺘهﻼكات المﺘراكمة وأي خسائر هبوط في
قيمﺘها(.
يﺘم إلغاء إثبات العﻘارات اﻻسﺘثمارية عند بيعها أو عندما تكون مشغولة من قبﻞ المالك أو في حالة عدم اﻻحﺘﻔاظ بها لزيادة قيمﺘها.
يﺘم إثبات أي ربح أو خسارة عند اسﺘبعاد العﻘار اﻻسﺘثماري )الﺘي تحﺘسب بالﻔرق بين صافي المﺘحصﻼت من اﻻسﺘبعاد والﻘيمة
الدفﺘرية لﻠبند( في الربح أو الخسارة.
٨

٣

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
ملخﺺ الﺴياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

 ٢-٣العقارات اﻻستثمارية وعقارات تحت التﻨفيذ )يتبع(
يﺘم رسمﻠة المصروفات المﺘكبدة ﻻسﺘبدال عناصر بنود العﻘارات اﻻسﺘثمارية الﺘي تم المحاسبة عنها بشكﻞ منﻔصﻞ ،ويﺘم شطب
الﻘيمة الدفﺘرية لﻠعنصر المسﺘبدل .يﺘم رسمﻠة النﻔﻘات الﻼحﻘة فﻘط عندما تزيد من المنافﻊ اﻻقﺘصادية المسﺘﻘبﻠية الكامنة في بند
العﻘارات اﻻسﺘثمارية ذات الصﻠة .ويﺘم قيد جميﻊ المصروفات اﻷخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخﻞ الشامﻞ عند تكبدها.
يﺘم إدراج تكﻠﻔة العﻘارات تحت الﺘنﻔيذ والﺘي يكون الغرض من إنشاءها عﻘارات من أجﻞ إيرادات إيجارية أو/و لغرض زيادة
رأس المال من خﻼل زيادة الﻘيمة ضمن العﻘارات اﻻسﺘثمارية لﻠغرض المخصص له .يﺘم اسﺘهﻼك المباني بطريﻘة الﻘسط الثابت
عﻠى مدار عمرها اﻹنﺘاجى وهو  ٤٠سنة ،إن اﻷراضي ﻻ يﺘم اسﺘهﻼكها.
 ٣-٣اﻻنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تﻘوم الشركة بﺘاريخ كﻞ تﻘرير بﺘﻘييم ما إذا كان هناك مؤشر أن اﻷصﻞ قد تنخﻔض قيمﺘه .في حالة وجود أي مؤشر أو عندما
يﺘطﻠب إجراء إخﺘبار إنخﻔاض سنوي لﻸصﻞ ،تﻘوم الشركة بﺘﻘدير الﻘيمة الﻘابﻠة لﻼسﺘرداد لﻸصﻞ .الﻘيمة الﻘابﻠة لﻼسﺘرداد لﻸصﻞ
هي الﻘيمة العادلة لﻸصﻞ أو الوحدة المولدة لﻠنﻘد ناقصا ً تكاليف اﻻسﺘبعاد وقيمﺘه قيد اﻹسﺘخدام أيهما أعﻠى .يﺘم تحديد الﻘيمة الﻘابﻠة
لﻼسﺘرداد لﻸصﻞ الﻔردي إﻻ إذا كان اﻷصﻞ ﻻ ينﺘج تدفﻘات نﻘدية داخﻠة مسﺘﻘﻠة بصورة كبيرة عن تﻠك الموجودات اﻷخرى أو
مجموعة الموجودات .عندما تﺘجاوز الﻘيمة الدفﺘرية لﻸصﻞ أو الوحدة المولدة لﻠنﻘد لﻘيمﺘها الﻘابﻠة لﻼسﺘرداد يﺘم إعﺘبار اﻷصﻞ
منخﻔضا ً ويﺘم تخﻔيضه إلى قيمﺘه الﻘابﻠة لﻼسﺘرداد.
عند تﻘييم الﻘيمة قيد اﻻسﺘخدام يﺘم خصم الﺘدفﻘات النﻘدية المسﺘﻘبﻠية المﻘدرة إلى قيمﺘها الحالية باسﺘخدام معدل الخصم ما قبﻞ
الضريبة الذي يعكس تﻘييمات السوق الحالية لﻠﻘيمة الزمنية لﻸموال والمخاطر المحددة لﻸصﻞ .يﺘم اﻷخذ في اﻹعﺘبار عند تحديد
الﻘيمة العادلة ناقصا ً تكاليف اﻻسﺘبعاد معامﻼت السوق اﻷخيرة .في حالة عدم إمكانية تحديد مثﻞ هذه المعامﻼت فيﺘم اسﺘخدام
نموذج الﺘﻘييم المناسب ،يﺘم إخﺘبار الشهرة )إن وجدت( سنويا ً لﻺنخﻔاض وﻻ يﺘم عكس أي خسائر إنخﻔاض لﻠشهرة .يﺘم اﻹعﺘراف
بخسائر إنخﻔاض العمﻠيات المسﺘمرة في الربح أو الخسارة.
بالنسبة لﻠموجودات باسﺘثاء الشهرة يﺘم إجراء تﻘييم بﺘاريخ كﻞ تﻘرير لﺘحديد ما إذا كان مؤشر عﻠى أن خسائر اﻹنخﻔاض المعﺘرف
بها سابﻘا ً لم تعد موجودة أو قد إنخﻔضت .عند وجود مثﻞ هذه المؤشر تﻘوم الشركة بﺘﻘدير الﻘيمة الﻘابﻠة لﻼسﺘرداد لﻸصﻞ أو الوحدة
المولدة لﻠنﻘد .ويﺘم رد خسائر اﻹنخﻔاض بحيث ﻻ تﺘجاوز الﻘيمة الدفﺘرية لﻸصﻞ قيمﺘه الﻘابﻠة لﻼسﺘرداد وﻻ تﺘجاوز الﻘيمة الدفﺘرية
الﺘي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد خصم اﻻسﺘهﻼك في حالة عدم اﻹعﺘراف بخسارة اﻹنخﻔاض في قيمة اﻷصﻞ في
السنوات السابﻘة .يﺘم اﻹعﺘراف بهذا الرد في الربح أو الخسارة.
 ٤-٣استثمارات في شركة مﺴتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
كبيرا .والﺘأثير الجوهري هو قدرة الشركة عﻠى المشاركة
تأثيرا
الشركات الزميﻠة هي تﻠك الشركات الﺘي تمارس عﻠيها الشركة
ً
ً
ف ي قرارات السياسات المالية والﺘشغيﻠية لﻠشركة المسﺘثمر فيها ولكنها دون الﺘمﺘﻊ بسيطرة أو سيطرة مشﺘركة عﻠى تﻠك السياسات.
تﺘم المحاسبة عن اسﺘثمار الشركة في الشركة الزميﻠة باسﺘخدام طريﻘة حﻘوق المﻠكية اعﺘبارا ً من الﺘاريخ الذي تصبح فيه الشركة
المسﺘثمر فيها شركة زميﻠة .وعند اﻻسﺘحواذ عﻠى اﻻسﺘثمار في الشركة الزميﻠة ،تسجﻞ أي زيادة في تكﻠﻔة اﻻسﺘثمار عن حصة
الشركة في صافي الﻘيمة العادلة لﻠموجودات والمطﻠوبات المحددة لﻠشركة المسﺘثمر فيها كشهرة ضمنية وتدرج في الﻘيمة الدفﺘرية
لﻼسﺘثمار .تسجﻞ أي زيادة في حصة الشركة من صاف ي الﻘيمة العادلة لﻠموجودات والمطﻠوبات المحددة لﻠشركة الزميﻠة عن تكﻠﻔة
مباشرة في قائمة الدخﻞ الشامﻞ في الﻔﺘرة الﺘي يﺘم فيها اﻻسﺘحواذ عﻠى اﻻسﺘثمار.
اﻻسﺘثمار بعد إعادة الﺘﻘييم
ً
يﺘم إدراج نﺘائج وموجودات ومطﻠوبات الشركات الزميﻠة في هذه الﻘوائم المالية باسﺘخدام طريﻘة حﻘوق المﻠكية لﻠمحاسبة .بموجب
طريﻘة حﻘوق المﻠكية ،يﺘم إثبات اﻻسﺘثمار في شركة زميﻠة مبدئيًا بالﺘكﻠﻔة في قائمة المركز المالي ويﺘم تعديﻠها بعد ذلك ﻹثبات
حصة الشركة من أرباح أو خسائر والدخﻞ الشامﻞ اﻵخر لﻠشركة الزميﻠة .عندما تﺘجاوز حصة الشركة في خسائر الشركة الزميﻠة
مﻠكيﺘها في الشركة الزميﻠة )الﺘي تشمﻞ أي مﻠكية طويﻠة اﻷجﻞ تشكﻞ في مضمونها جز ًء من صافي اسﺘثمار الشركة في الشركة
الزميﻠة( تﺘوقف الشركة عن اﻻعﺘراف بحصﺘها من الخسائر اﻹضافية .تسجﻞ الخسائر اﻹضافية فﻘط بالﻘدر الذي تﺘكبد فيه الشركة
مطﻠوبات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميﻠة .وإذا قامت الشركة الزميﻠة في فﺘرة ﻻحﻘة بﺘسجيﻞ
أرباح ،تسﺘأنف الشركة تسجيﻞ حصﺘها من هذه اﻷرباح فﻘط عندما تﺘعادل حصﺘها من اﻷرباح مﻊ حصﺘها من الخسائر غير
المسجﻠة.
٩

٣

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
ملخﺺ الﺴياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

 ٥-٣اﻷدوات المالية
تصﻨيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
عند اﻹثبات اﻷولي ،يﺘم تصنيف الموجودات المالية عﻠى أنها موجودات مالية مﻘاسة بالﺘكﻠﻔة المطﻔأة ،أو بالﻘيمة العادلة من خﻼل
الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر – اسﺘثمارات في أدوات الدين ،أو بالﻘيمة العادلة من خﻼل الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر – اسﺘثمارات في أدوات
حﻘوق المﻠكية ،أو بالﻘيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة.
يﺘم قياس الموجودات المالية بالﺘكﻠﻔة المطﻔأة إذا اسﺘوفت كﻼ الشرطين أدناه وﻻ يﺘم تصنيﻔها بالﻘيمة العادلة من خﻼل الربح أو
الخسارة:
 يﺘم اﻻحﺘﻔاظ بها ضمن نموذج اﻷعمال الذي يهدف إلى اﻻحﺘﻔاظ بالموجودات لﺘحصيﻞ تدفﻘات نﻘدية تعاقدية ،و تنشأ بنودها الﺘعاقدية في تواريخ محددة لﻠﺘدفﻘات النﻘدية الﺘي تمثﻞ فﻘط مدفوعات ﻷصﻞ المبﻠغ والﻔائدة عﻠى أصﻞ المبﻠغالﻘائم.
يﺘم قياس اﻻسﺘثمارات في أدوات الدين بالﻘيمة العادلة من خﻼل الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر إذا اسﺘوفت كﻼ الشرطين أدناه وﻻ يﺘم
تخصيصها بالﻘيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة:
 يﺘم اﻻحﺘﻔاظ بها ضمن نموذج اﻷعمال الذي يﺘحﻘق الهدف منه عن طريق تحصيﻞ تدفﻘات نﻘدية تعاقدية وبيﻊ موجودات مالية،و تنشأ بنودها الﺘعاقدية في تواريخ محددة لﻠﺘدفﻘات النﻘدية الﺘي تمثﻞ فﻘط مدفوعات ﻷصﻞ المبﻠغ والﻔائدة عﻠى أصﻞ المبﻠغ الﻘائم.عند اﻹثبات اﻷولي لﻼسﺘثمارات في أدوات حﻘوق المﻠكية الﺘي ﻻ يﺘم اﻻحﺘﻔاظ بها بغرض المﺘاجرة ،يحق لﻠشركة أن تخﺘار بشكﻞ
نهائي عرض الﺘغيرات الﻼحﻘة في الﻘيمة العادلة لﻼسﺘثمار ضمن الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر .يﺘم هذا الخيار عﻠى أساس كﻞ اسﺘثمار
عﻠى حدة .إن جميﻊ الموجودات المالية غير المصنﻔة كمﻘاسة بالﺘكﻠﻔة المطﻔأة أو بالﻘيمة العادلة من خﻼل الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر وفﻘا ً
لما تم بيانه أعﻼه ،يﺘم قياسها بالﻘيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة ،وهذا يﺘضمن جميﻊ الموجودات المالية المشﺘﻘة.
وعند اﻹثبات اﻷولي ،يحق لﻠشركة أن تخصص بشكﻞ نهائي الموجودات المالية الﺘي بطريﻘة أخرى تسﺘوفي مﺘطﻠبات الﻘياس
بالﺘكﻠﻔة المطﻔأة أو بالﻘيمة العادلة من خﻼل الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر ،كموجودات مالية بالﻘيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة،
وإذا قامت بذلك ،تﻘوم بحذف عدم الﺘطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريﻘة أخرى أو تخﻔيضه بشكﻞ كبير.
يﺘم الﻘياس اﻷولي لﻠموجودات المالية بالﻘيمة العادلة ،بالنسبة لﻠبند غير المﻘاس بالﻘيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة ،زائدا ً
تكاليف المعامﻠة الﺘي تﺘعﻠق باقﺘنائها بشكﻞ مباشر.
يﺘم تطبيق السياسات المحاسبية الﺘالية عﻠى الﻘياس الﻼحق لﻠموجودات المالية.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة يﺘم الﻘياس الﻼحق لهذه الموجودات بالﻘيمة العادلة .يﺘم إثبات صـــافي اﻷرباح والخســـائر،
وتشمﻞ أي فائدة أو دخﻞ توزيعات أرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.
من خﻼل الربح أو الخﺴارة
الموجودات المالية بالتكلفة
المطفﺄة

يﺘم الﻘيـاس الﻼحق لهـذه الموجودات بـالﺘكﻠﻔـة المطﻔـأة بـاســــﺘخـدام طريﻘـة الﻔـائـدة الﻔعﻠيـة .يﺘم
تخﻔيض الﺘكﻠﻔـة المطﻔـأة بخســــائر اﻻنخﻔـاض في الﻘيمـة.يﺘم إثبـات إيرادات الﻔـائـدة وأربـاح
وخســـائر تحويﻞ العمﻼت اﻷجنبية واﻻنخﻔاض في الﻘيمة ضـــمن الربح أو الخســـارة .يﺘم
إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

اﻻستثمارات في أدوات الدين
بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل
الشامل اﻵخر

ـادل ة .إن إيرادات الﻔـائـدة الﺘي يﺘم احﺘســــابهـا
يﺘم الﻘيـاس الﻼحق لهـذه الموجودات بـالﻘيمـة الع ـ
باسﺘخدام طريﻘة الﻔائدة الﻔعﻠية ،وكذلك أرباح وخسائر تحويﻞ العمﻼت اﻷجنبية واﻻنخﻔاض
في الﻘيمة يﺘم إثباتها ضـمن الربح أو الخسـارة .يﺘم إثبات صـافي اﻷرباح والخسـائر اﻷخرى
ضــمن الدخﻞ الشــامﻞ اﻵخر .وعند الﺘوقف عن اﻹثبات ،فإن اﻷرباح والخســائر المﺘراكمة
في الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر يعاد تصنيﻔها إلى الربح أو الخسارة.

اﻻستثمارات في أدوات حقوق
الملكية بالقيمة العادلة من خﻼل
الدخل الشامل اﻵخر

يﺘم الﻘيـاس الﻼحق لهـذه الموجودات بـالﻘيمـة العـادلـة .يﺘم إثبـات توزيعـات اﻷربـاح كـإيرادات
ضـمن الربح أو الخسـارة ما لم تمثﻞ توزيعات اﻷرباح بشـكﻞ واضـح اسـﺘرداد جزء من تكﻠﻔة
اﻻسـﺘثمار .يﺘم إثبات اﻷرباح والخسـائر اﻷخرى ضـمن الدخﻞ الشـامﻞ اﻵخر وﻻ يﺘم إعادة
تصنيﻔها أبدًا إلى الربح أو الخسارة.
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شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
ملخﺺ الﺴياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

 ٥-٣اﻷدوات المالية )يتبع(
ﻻ يوجد لدى الشركة اسﺘثمارات في أدوات الدين بالﻘيمة العادلة من خﻼل الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر أو اسﺘثمارات في أدوات حﻘوق
المﻠكية بالﻘيمة العادلة من خﻼل الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر.
الموجودات المالية
يﺘم إسﺘبعاد اﻷصﻞ المالي )أو جزء من مجموعة أصول مالية مﺘماثﻠة( بشكﻞ أساسي )أي يﺘم اسﺘبعادها من قائمة المركز المالي
لﻠشركة( في الحاﻻت الﺘالية:
 انﺘهاء صﻼحية حﻘوق اسﺘﻼم الﺘدفﻘات النﻘدية من اﻷصﻞ ؛ قيام الشركة بﺘحويﻞ حﻘوقها لﺘﻠﻘي الﺘدفﻘات النﻘدية من اﻷصﻞ أو تحمﻠها الﺘزا ًما بدفﻊ الﺘدفﻘات النﻘدية المسﺘﻠمة بالكامﻞ دون تأخيرإلى طرف ثالث بموجب ترتيب "تمرير"؛ و )أ( قيام الشركة بنﻘﻞ جميﻊ مخاطر ومزايا اﻷصﻞ بشكﻞ جوهري ،أو )ب( قامت بنﻘﻞ
السيطرة عﻠى اﻷصﻞ ولم تﻘم الشركة بنﻘﻞ او اﻻحﺘﻔاظ بشكﻞ جوهري بمخاطر ومزايا اﻷصﻞ المالي.
المطلوبات المالية
تﻘوم الشرك ة بإلغاء اثبات المطﻠوبات المالية عندما يﺘم الوفاء بالﺘزاماتها الﺘعاقدية أو إلغاؤها أو انﺘهاء صﻼحيﺘها .تﻘوم الشركة أيضًا
بإلغاء اثبات اﻻلﺘزامات المالية عند تعديﻞ شروطها والﺘدفﻘات النﻘدية لﻼلﺘزام المعدل بشكﻞ جوهري ،وفي هذه الحالة يﺘم إثبات
الﺘزام مالي جديد مبني عﻠى الشروط المعدلة بالﻘيمة العادلة.
عند اســـﺘبعاد اﻻلﺘزام المالي ،يﺘم إثبات الﻔرق بين الﻘيمة الدفﺘرية المســـﺘنﻔذة والمبﻠغ المدفوع )بما في ذلك أي أصـــول غير نﻘدية
محولة أو الﺘزامات تم تحمﻠها( في قائمة الربح أو الخسارة.
اﻻنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تﺘكون الموجودات المالية المثبﺘة بالﺘكﻠﻔة المطﻔأة من الذمم المدينة والنﻘد وما في حكمه.
يﺘم قياس مخصـصـات الخسـائر عﻠى أسـاس الخسـائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة عﻠى مدى عمر اﻷداة المالية :وهي الخسائر اﻻئﺘمانية الﺘي
تنﺘج من جميﻊ أحداث الﺘعثّر المحﺘمﻞ عن السداد عﻠى مدى العمر المﺘوقﻊ لﻸداة المالية.
تﻘوم الشركة بﻘياس مخصصات الخسائر بمبﻠغ يساوي الخسائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة عﻠى مدى عمر اﻷداة المالية.
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر اﻻئﺘمانية ﻷصــﻞ مالي قد زادت بشــكﻞ كبير منذ اﻹثبات اﻷولي وعند تﻘدير الخســائر اﻻئﺘمانية
المﺘوقعة  ،فإن الشركة تضﻊ في اﻻعﺘبار المعﻠومات المعﻘولة والداعمة ذات العﻼقة والمﺘاحة دون تكﻠﻔة أو جهد غير مبرر.
ويشمﻞ ذلك كﻼ من المعﻠومات والﺘحﻠيﻞ الكمي والنوعي اسﺘناداً إلى الخبرة السابﻘة لﻠشركة والﺘﻘييم اﻻئﺘماني المسﺘنير ،بما في
ذلك معﻠومات النظرة المسﺘﻘبﻠية.
قياس الخﺴائر اﻻئتمانية المتوقعة
إن الخسائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة هي تﻘدير مرجح محﺘمﻞ لﻠخسائر اﻻئﺘمانية .يﺘم قياس الخسائر اﻻئﺘمانية بأنها الﻘيمة الحالية لكافة
اﻹنخﻔاض في الﻘيمة )أي الﻔرق بين الﺘدفﻘات النﻘدية المسﺘحﻘة لﻠشركة وفﻘا ً لﻠعﻘد والﺘدفﻘات النﻘدية الﺘي تﺘوقﻊ الشركة اسﺘﻼمها(.
يﺘم خصم الخسائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة بسعر الﻔائدة الﻔعﻠي لﻸصﻞ المالي .بالنسبة لﻠذمم المدينة ،تﻘوم الشركة بﺘطبيق اﻷسﻠوب
المبسط لﺘﻘدير الخسائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة.
الموجودات المالية المﻨخفضة قيمتها
تﻘوم الشركة بﺘاريخ كﻞ قوائم مالية بﺘﻘييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالﺘكﻠﻔة المطﻔأة وأوراق الدين المدرجة بالﻘيمة
العادلة من خﻼل الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر منخﻔضة الﻘيمة .يﺘم تﻘييم اﻷصﻞ المالي عﻠى أنه منخﻔض الﻘيمة عند وقوع حدث أو أكثر
يكون له تأثير ضار عﻠى الﺘدفﻘات النﻘدية المسﺘﻘبﻠية المﻘدرة لذلك اﻷصﻞ المالي.
عرض اﻻنخفاض في القيمة
يﺘم خصم مخصصات الخسائر لﻠموجودات المالية من الﻘيمة الدفﺘرية لﻠموجودات .تعرض خسائر اﻷنخﻔاض المرتبطة بالذمم
المدينة حال وجودها في بند مسﺘﻘﻞ ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخﻞ الشامﻞ.
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شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
ملخﺺ الﺴياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

 ٥-٣اﻷدوات المالية )يتبع(
تصﻨيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غير متداولة
تعرض الشركة الموجودات والمطﻠوبات في قائمة المركز المالي اسﺘناداً إلى تصنيﻔها إلى بنود مﺘداولة/غير مﺘداولة.
يكون اﻷصﻞ مﺘداوﻻً عندما:
 يكون من المﺘوقﻊ تحﻘﻘه أو توجد نية لبيعه أو اسﺘهﻼكه في دورة تشغيﻞ عادية.
 يكون محﺘﻔظا ً به بشكﻞ أساسي بغرض المﺘاجرة.
 يكون من المﺘوقﻊ تحﻘﻘه خﻼل اثني عشر شهراً بعد فﺘرة الﺘﻘرير المالي.
 يكون في صورة نﻘد وما في حكمه ما لم يكن مﻘيداً من الﺘبادل أو اﻻسﺘخدام لﺘسوية الﺘزام لﻔﺘرة اثني عشر شهراً عﻠى اﻷقﻞ
بعد فﺘرة الﺘﻘرير المالي.
يﺘم تصنيف جميﻊ الموجودات اﻷخرى عﻠى أنها غير مﺘداولة.
يكون المطﻠوبات مﺘداوﻻً عندما:
 يكون من المﺘوقﻊ سداده في دورة الﺘشغيﻞ العادية.
 يكون محﺘﻔظا ً به بشكﻞ أساسي بغرض المﺘاجرة.
 يكون مسﺘحق السداد خﻼل اثني عشر شهراً بعد فﺘرة الﺘﻘرير المالي ،أو
ً
 في حالة عدم وجود حق غير مشروط بﺘأجيﻞ تسوية اﻻلﺘزام لﻔﺘرة اثني عشر شهرا عﻠى اﻷقﻞ بعد فﺘرة الﺘﻘرير المالي.
تﻘوم الشركة بﺘصنيف كافة المطﻠوبات اﻷخرى كغير مﺘداولة.
 ٦-٣الﻨقد وما في حكمه
يﺘكون النﻘد وما في حكمه من النﻘد في الصندوق ولدى البنوك في الحسابات الجارية وودائﻊ بﻔﺘرة اسﺘحﻘاق أصﻠية أقﻞ من ثﻼثة
أشهر من تاريخ اﻻسﺘحواذ .إن ما في حكم النﻘد هو اسﺘثمارات قصيرة اﻷجﻞ عالية السيولة الﻘابﻠة لﻠﺘحويﻞ بسهولة إلى مبالغ نﻘدية
معروفة والﺘي تخضﻊ لمخاطر غير جوهرية لﻠﺘغيرات في الﻘيمة.
 ٧-٣مﻨافع الموظفين
تﻘدم الشركة خطة المزايا المحددة لﻠموظﻔين وفﻘا ً لنظام العمﻞ السعودي كما هو محدد بواسطة الشروط المنصوص عﻠيها في
أنظمة الممﻠكة العربية السعودية .ويﺘم تحديد تكﻠﻔة تﻘييم المزايا بموجب خطة وفﻘا ً ﻹحﺘساب إكﺘواري لﻠمزايا المحددة باسﺘخدام
طريﻘة وحدة الدين المﺘوقعة.
يﺘم اﻻعﺘراف بإعادة الﻘياس لﻸرباح والخسائر اﻻكﺘوارية في قائمة المركز المالي والرصيد المﻘابﻞ يضاف إلى اﻷرباح المبﻘاة
من خﻼل قائمة الدخﻞ الشامﻞ اﻵخر في السنة الﺘي حدثت فيها.
ﻻ يﺘم تصنيف إعادة الﻘياس إلى قائمة الربح أو الخسارة في فﺘرات ﻻحﻘة .إن الﺘكاليف هي المصروفات المﺘعﻠﻘة بإلﺘزامات المنافﻊ
المحددة الﺘي يﺘم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة.
 ٨-٣اﻷعتراف باﻹيرادات
تعمﻞ الشركة في أنشطة الﺘأجير وتكون هذه العﻘود اﻹيجارية ضمن نطاق المعيار الدولي لﻠﺘﻘرير المالي " ١٦عﻘود اﻹيجار".
وكما هو مشار اليه أثر الﺘغير في السياسات المحاسبية فإن الشركة قامت باسﺘخدام اﻷسﻠوب المعدل بأثر رجعي وبالﺘالي لم يﺘم
تعديﻞ معﻠومات المﻘارنة ويسﺘمر إدراجها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم .١٧
إيرادات اﻹيجار
يﺘم إثبات إيرادات اﻹيجار الناتجة عن عﻘود اﻹيجار الﺘشـغيﻠي لﻠعﻘارات اﻻسـﺘثمارية ،بالصـافي بعد الخصـم ،وفﻘًا لشـروط عﻘود
اﻹيجار عﻠى مدى فﺘرة اﻹيجار بطريﻘة الﻘسـط الثابت ،باسـﺘثناء إذا كان اﻷسـاس البديﻞ أكثر تمثيﻼً لﻠنمط الذي يﺘم بموجبه تﻘﻠيص
المنافﻊ المسﺘخﻠصة من اﻷصﻞ المؤجر.
إيرادات متﻨوعة من الخدمات
يﺘعﻠق ذلـك بـاﻹيرادات المحﻘﻘـة من تﻘـديم خـدمـات مﺘنوعـة لﻠعمﻼء .يﺘم إثبـات اﻹيرادات بمجرد الوفـاء بـالﺘزام اﻷداء عﻠى أســــاس
اﻻتﻔاق بين الشركة والطرف اﻷخر.
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 ٩-٣إحتياطي نظامي
وفﻘًا لﻠنظام اﻷساسي لﻠشركة ونظام الشركات السعودي ،يﺘعين عﻠى الشركات أن تجنب في كﻞ سنة  ٪١٠من أرباحها الصافية
لﺘكوين احﺘياطي نظامي حﺘى يبﻠغ هذا اﻻحﺘياطي  ٪٣٠من رأس المال .إن هذا اﻻحﺘياطي غير مﺘاح حاليًا لﻠﺘوزيﻊ عﻠى المساهمين
بالشركة.
 ١٠-٣الزكاة
يﺘم احﺘساب مخصص الزكاة بﺘاريخ قائمة المركز المالي وفﻘا ً لﺘعﻠيمات الهيئة العامة لﻠزكاة والدخﻞ )"الهيئة"( في الممﻠكة العربية
السعودية .ويدرج المخصص الناتج ضمن قائمة اﻷرباح والخسائر .يﺘم اثبات مطﻠوبات الزكاة اﻻضافية عن السنوات السابﻘة إن
وجدت ،والﺘي تﺘعﻠق بالربوط الزكوية عن سنوات سابﻘة من قبﻞ الهيئة في الﻔﺘرة الﺘي يﺘم فيها اصدار الربوط النهائية.
 ١١-٣المخصصات
يﺘم اﻻعﺘراف بالمخصص إذا ظهر نﺘيجة ﻷحداث سابﻘة أن لدى الشركة الﺘزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تﻘدير مبﻠغه بشكﻞ
موثوق به ومن المحﺘمﻞ أن يﺘطﻠب تدفﻘات خارجة لمنافﻊ اقﺘصادية لﺘسوية هذا اﻻلﺘزام .عندما يكون الﺘأثير جوهري يﺘم تحديد
المخصصات من خﻼل خصم الﺘدفﻘات النﻘدية المسﺘﻘبﻠية المﺘوقعة بمعدل خصم قبﻞ الضريبة الذي يعكس تﻘييمات السوق الحالية
لﻠﻘيمة الزمنية لﻸموال ،وعندما يكون مﻼئما ً والمخاطر الﺘي ينطوي عﻠيها اﻻلﺘزام .ويﺘم اﻻعﺘراف بالخصم المﺘنازل عنه كﺘكاليف
تمويﻞ.
 ١٢-٣توزيعات أرباح
تﻘيد توزيعات اﻷرباح في الﻘوائم المالية في الﻔﺘرة الﺘي يﺘم الموافﻘة عﻠيها من قبﻞ المساهمين في الشركة.
 ١٣-٣اﻻلتزامات المحتملة
هي الﺘزامات من المحﺘمﻞ أن تنشأ عن أحداث سابﻘة ويﺘأكد وجودها فﻘط من خﻼل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث
مسﺘﻘبﻠية غير مؤكدة ﻻ تﻘﻊ ضمن السيطرة الكامﻠة لﻠشركة ،أو الﺘزام حالي ﻻ يﺘم قيده ﻷن من غير المحﺘمﻞ أن تكون هناك حاجة
لﺘدفق الموارد لﺘسوية اﻻلﺘزام .في حال عدم الﻘدرة عﻠى قياس مبﻠغ اﻻلﺘزام بموثوقية كافية فإنه ﻻ يﺘم تسجيﻞ المطﻠوبات المحﺘمﻠة
وإنما تﻔصح عنها في الﻘوائم المالية.
 ١٤-٣قياس القمة العادلة
إن الﻘيمة العادلة هي السعر المسﺘﻠم من بيﻊ أصﻞ ما أو يدفﻊ لﺘحويﻞ الﺘزام ما في معامﻠة منظمة بين المشاركين في السوق في
تاريخ الﻘياس .يسﺘند قياس الﻘيمة العادلة عﻠى افﺘراض حدوث معامﻠة بيﻊ اﻷصﻞ أو تحويﻞ اﻻلﺘزام إما:
 في السوق الرئيسي لﻠموجودات أو المطﻠوبات أو
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر اﻷسواق مﻼئمة لﻠموجودات أو المطﻠوبات
يﺘم قياس الﻘيمة العادلة لﻠموجودات أو المطﻠوبات باسﺘخدام اﻻفﺘراضات الﺘي يسﺘخدمها المشاركين في السوق عند تسعير اﻷصﻞ
أو اﻻلﺘزام عﻠى افﺘراض أن المشاركين يﺘصرفون لمصﻠحﺘهم اﻻقﺘصادية .يراعي قياس الﻘيمة العادلة لﻸصﻞ غير المالي قدرة
المشارك في السوق عﻠى إنﺘاج منافﻊ اقﺘصادية من خﻼل اسﺘخدام اﻷصﻞ بأعﻠى وأفضﻞ مسﺘوى له ،أو من خﻼل بيعه إلى مشارك
آخر في السوق من المحﺘمﻞ أن يسﺘخدم اﻷصﻞ في أقصى وأفضﻞ اسﺘخدام له.
تسﺘخدم الشركة أساليب تﻘييم مﻼئمة لﻠظروف والﺘي يﺘوفر لها بيانات كافية لﻘياس الﻘيمة العادلة ،مﻊ تحﻘيق أقصى اسﺘخدام
لﻠمدخﻼت الﻘابﻠة لﻠمﻼحظة ذات الصﻠة وتﻘﻠيﻞ اسﺘخدام المدخﻼت غير الﻘابﻠة لﻠمﻼحظة .تصنف كافة الموجودات والمطﻠوبات
الﺘي يﺘم قياس قيمﺘها العادلة أو اﻻفصاح عنها في الﻘوائم المالية ضمن الﺘسﻠسﻞ لﻠﻘيمة العادلة .والمبين كما يﻠي ،اسﺘنادًا إلى أقﻞ
مسﺘوى من المدخﻼت والذي يمثﻞ أهمية لﻘياس الﻘيمة العادلة ككﻞ:
 المسﺘوى اﻷول :أسعار السوق المﺘداولة )غير معدلة( في أسواق نشطة لﻠموجودات والمطﻠوبات المماثﻠة.
 المسﺘوى الثاني :أساليب تﻘييم يكون بها أقﻞ مسﺘوى من المدخﻼت والذي يمثﻞ أهمية لﻘياس الﻘيمة العادلة قابﻞ لﻠمﻼحظة بشكﻞ
مباشر أو غير مباشر.
 المسﺘوى الثالث :أساليب تﻘييم ﻻ يكون بها أقﻞ مسﺘوى من المدخﻼت والذي يمثﻞ أهمية لﻘياس الﻘيمة العادلة غير قابﻞ
لﻠمﻼحظة.
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 ١٤-٣قياس القمة العادلة )يتبع(
بالنسبة لﻠموجودات والمطﻠوبات المدرجة في الﻘوائم المالية بالﻘيمة العادلة عﻠى أساس مﺘكرر ،تحدد الشركة ما إذا كانت الﺘحويﻼت
قد حدثت بين مسﺘويات النظام المﺘدرج عن طريق إعادة تﻘييم الﺘصنيف )اسﺘنادًا إلى أقﻞ مسﺘوى من المدخﻼت الذي يمثﻞ أهمية
لﻘياس الﻘيمة العادلة ككﻞ( في نهاية كﻞ فﺘرة تﻘرير مالي .تحدد الشركة السياسات واﻹجراءات لكﻞ من قياس الﻘيمة العادلة المﺘكررة،
ولﻘياس غير المﺘكررة.
تﻘوم الشركة في تاريخ كﻞ فﺘرة تﻘرير مالي بﺘحﻠيﻞ الﺘغيرات في قيم الموجودات والمطﻠوبات الﻼزمة ﻹعادة قياسها أو تﻘييمها وفﻘا ً
لﻠسياسات المحاسبية لﻠشركة  .وبالنسبة لهذا الﺘحﻠيﻞ ،تﻘوم الشركة بالﺘحﻘق من المدخﻼت الهامة المطبﻘة في الﺘﻘييم اﻷخير عن
طريق تجميﻊ المعﻠومات في عمﻠية حساب الﺘﻘييم لﻠعﻘود والمسﺘندات اﻷخرى ذات الصﻠة .تﻘارن الشركة أيضًا الﺘغير في الﻘيمة
ً
معﻘوﻻ.
العادلة لكﻞ أصﻞ والﺘزام مﻊ مصادر خارجية ذات صﻠة لﺘحديد ما إذا كان الﺘغيير
لغرض إفصاحات الﻘيمة العادلة ،حددت الشركة فئات الموجودات والمطﻠوبات اسﺘنادًا إلى طبيعة وسمات ومخاطر اﻷصﻞ أو
اﻻلﺘزام ومسﺘوى الﺘسﻠسﻞ لﻠﻘيمة العادلة كما هو موضح أعﻼه .إن اﻹفصاحات المﺘعﻠﻘة بالﻘيمة العادلة لﻸدوات المالية الﺘي يﺘم
قياسها بالﻘيمة العادلة أو في الحاﻻت الﺘي يﺘم فيها اﻹفصاح عن الﻘيم العادلة.
 ١٥-٣تكاليف التمويل
تكﻠﻔة الﺘمويﻞ المرتبطة مباشرة ب اقﺘناء أو إنشاء أو إنﺘاج أصول مؤهﻠة )وهي اﻷصول الﺘي تحﺘاج لﻔﺘرة كبيرة من الوقت ،أكثر من
سنة ،حﺘى تصبح جاهزة لﻼسﺘخدام أو البيﻊ المعدة له( يﺘم اضافﺘها إلى تكﻠﻔة هذه اﻷصول حﺘى تصبح هذه اﻷصول جاهزة
لﻼسﺘخدام أو البيﻊ المعدة له .يﺘم اثبات جميﻊ تكاليف الﺘمويﻞ اﻷخرى في قائمة اﻷرباح أو الخسائر الموحدة عند فﺘرة تكبدها .تﺘكون
تكاليف اﻻقﺘراض من الﻔوائد والﺘكاليف اﻷخرى الﺘي تﺘكبدها المنشأة فيما يﺘعﻠق باقﺘراض اﻷموال.
 ١٦-٣المقاﺻة
تﺘم مﻘاصة الموجودات والمطﻠوبات المالية وتندرج الﻘيمة الصافية في قائمة المركز المالي؛ عندما وفﻘط عند وجود حق نظامي
مﻠزم لﻠشركة بإجراء مﻘاصة لﻠﻘيم وعندما يكون لدى الشركة النية لﺘسويﺘها عﻠى أساس الصافي أو بيﻊ الموجودات لﺘسديد المطﻠوبات
في آن واحد.
يﺘم عرض اﻻيرادات والمصروفات عﻠى أساس الصافي فﻘط عندما تسمح المعايير المحاسبية ،أو اﻷرباح والخسائر الناتجة عن
مجموعة من المعامﻼت المماثﻠة مثﻞ نشاط تداول الشركة.

٤

اﻷحكام والتقديرات واﻻفتراضات المحاسبية الجوهرية
يﺘطﻠب إعداد الﻘوائم المالية من اﻹدارة اسﺘخدام اﻷحكام والﺘﻘديرات واﻻفﺘراضات الﺘي تؤثر عﻠى المبالغ المبينة لﻠموجودات
والمطﻠوبات واﻹيرادات والمصروفات .تسﺘند الﺘﻘديرات واﻻفﺘراضات المﺘعﻠﻘة بها إلى الخبرة وعوامﻞ أخرى مخﺘﻠﻔة يعﺘﻘد أنها
معﻘولة في ظﻞ الظروف الﺘي ينﺘج عنها أساس إصدار اﻷحكام حول الﻘيم الدفﺘرية لﻠموجودات والمطﻠوبات الﺘي ﻻ تظهر بسهولة
عن غيرها من المصادر .قد تخﺘﻠف النﺘائج الﻔعﻠية عن هذه الﺘﻘديرات.
يﺘم مراجعة الﺘﻘديرات واﻻفﺘراضات المﺘعﻠﻘة بها عﻠى أساس مسﺘمر .يﺘم إثبات الﺘعديﻼت عﻠى الﺘﻘديرات المحاسبية في الﻔﺘرة الﺘي
يﺘم فيها مراجعة الﺘﻘديرات إذا كان الﺘعديﻞ يؤثر فﻘط عﻠى الﻔﺘرة أو في الﻔﺘرة الﺘي يﺘم فيها مراجعة الﺘﻘديرات والﻔﺘرات المسﺘﻘبﻠية
إذا كان الﺘعديﻞ يؤثر عﻠى كﻞ من الﻔﺘرات الحالية والمسﺘﻘبﻠية.
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية لﻠشركة ،قامت اﻹدارة باسﺘخدام الﺘﻘديرات واﻷحكام الﺘالية الﺘي تعﺘبر جوهرية في الﻘوائم
المالية
مخصص الخسائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة لﻠذمم مدينة مسﺘحﻘة من عﻘود الﺘأجير الﺘشغيﻠي
تسﺘخدم الشركة سجﻞ المخصص لحساب الخسائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة لﻠمسﺘحق من عﻘود الﺘأجير الﺘشغيﻠي .تسﺘند معدﻻت
المخصصات إلى أيام الﺘأخير لمجموعة العمﻼء.
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مخصص الخسائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة لﻠذمم مدينة مسﺘحﻘة من عﻘود الﺘأجير الﺘشغيﻠي )يﺘبﻊ(
يعﺘمد سجﻞ المخصص مبدئيًا عﻠى معدﻻت الﺘعثر في السداد الﺘاريخية لﻠشركة والﺘي يﺘم مﻼحظﺘها .سﺘﻘوم الشركة بحساب
المصﻔوفة بشكﻞ دقيق لﺘعديﻞ تجربة الخسارة اﻻئﺘمانية الﺘاريخية مﻊ المعﻠومات الﻠي تﺘسم بالنظرة المسﺘﻘبﻠية .عﻠى سبيﻞ المثال،
إذا كان من المﺘوقﻊ أن تﺘدهور اﻷوضاع اﻻقﺘصادية المﺘوقعة )أي الناتج المحﻠي اﻹجمالي( عﻠى مدى العام المﻘبﻞ والذي قد يؤدي
إلى زيادة عدد حاﻻت الﺘعثر في السداد في الﻘطاع العﻘاري ،فإنه يﺘم تعديﻞ معدﻻت الﺘعثر في السداد الﺘاريخية .في تاريخ كﻞ
تﻘرير ،يﺘم تحديث معدﻻت الﺘعثر في السداد الﺘاريخية والﺘي يﺘم مﻼحظﺘها ويﺘم تحﻠيﻞ الﺘغيرات في الﺘﻘديرات الﺘي تﺘسم بالنظرة
المسﺘﻘبﻠية.
إن تﻘييم العﻼقة بين معدﻻت الﺘعثر في السداد الﺘاريخية والﺘي يﺘم مﻼحظﺘها والظروف اﻻقﺘصادية المﺘوقعة والخسائر اﻻئﺘمانية
المﺘوقعة هو تﻘدير جوهري .إن قيمة الخسائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة هي أكثر البنود حساسية لﻠﺘغيرات في الظروف والظروف
اﻻقﺘصادية المﺘوقعة .قد ﻻ تمثﻞ تجربة الخسارة اﻻئﺘمانية الﺘاريخية وتوقعات الظروف اﻻقﺘصادية الخاصة بالشركة الﺘعثر الﻔعﻠي
في السداد لﻠعميﻞ في المسﺘﻘبﻞ .تم اﻹفصاح عن المعﻠومات المﺘعﻠﻘة بالخسائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة لﻠذمم المدينة الﺘجارية وموجودات
العﻘد الخاصة بالشركة.
منافﻊ الموظﻔين
يﺘم تحديد تكﻠﻔة المزايا المحددة والﻘيمة الحالية لﻺلﺘزام ذي العﻼقة باسﺘخدام الﺘﻘييمات اﻹكﺘوارية .يﺘضمن الﺘﻘييم اﻹكﺘواري الﻘيام
بوضﻊ إفﺘراضات مخﺘﻠﻔة والﺘي قد تخﺘﻠف عن الﺘطورات الﻔعﻠية في المسﺘﻘبﻞ .وتشمﻞ هذه العوامﻞ تحديد معدل الخصم والزيادات
المسﺘﻘبﻠية في المرتبات ومعدﻻت الوفيات .نظراً لﻠﺘعﻘيد في الﺘﻘييم واﻹفﺘراضات اﻷساسية وطبيعﺘها طويﻠة اﻷجﻞ ،فإن إلﺘزام
المزايا المحدد شديد الﺘأثر بالﺘغيرات في هذه اﻹفﺘراضات .تﺘم مراجعة جميﻊ اﻹفﺘراضات في تاريخ كﻞ تﻘرير .لم يﺘنﺘج عن أعادة
إحﺘساب منافﻊ الموظﻔين خسائر أو أرباح إكﺘوارية هامة.

١٥

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
 ٥عقارات استثمارية

التكلفة:
الرصيد كما في  ١يناير ٢٠١٨م
إضافات
تحويﻼت من مشاريﻊ عﻘارية تحت الﺘنﻔيذ
اسﺘبعادات
الرﺻيد كما في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٨م
إضافات
اسﺘبعادات
الرﺻيد كما في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م
اﻻستهﻼك المتراكم:
الرصيد كما في  ١يناير ٢٠١٨م
المحمﻞ لﻠسنة
اسﺘبعادات
الرﺻيد كما في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٨م
المحمﻞ لﻠسنة
الرﺻيد كما في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م
ﺻافي القيمة الدفترية:
 ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م
 ٣١ديسمبر ٢٠١٨م

أراضي

مباني

مشروعات تحت التﻨفيذ
)(١-٥

اﻹجمالي

١٣١٬٧٨٩٬٥٠٠
-١٣٬٣٤٦٬١٩٠
)(٧٠٨٬٨٨٩
١٤٤٬٤٢٦٬٨٠١
--١٤٤٬٤٢٦٬٨٠١

٧٩٬٢٠٨٬٩٤٣
-٨٧٬٣٩٦٬٦٠٤
)(١٬٩١١٬١١١
١٦٤٬٦٩٤٬٤٣٦
--١٦٤٬٦٩٤٬٤٣٦

٢٥٥٫٢٨٢٫١٧٢
٨٬٠٦٢٬٠٩٧
)(١٠٠٬٧٤٢٬٧٩٤
)(٩٬١٧٠٬٠٠٠
١٥٣٫٤٣١٫٤٧٥
١٧٫٤٠٨٫٤٥٩
)(١٬٣١٠٬٠٠٠
١٦٩٫٥٢٩٫٩٣٤

٤٦٦٫٢٨٠٫٦١٥
٨٫٠٦٢٫٠٩٧
-)(١١٬٧٩٠٬٠٠٠
٤٦٢٫٥٥٢٫٧١٢
١٧٫٤٠٨٫٤٥٩
)(١٬٣١٠٬٠٠٠
٤٧٨٫٦٥١٫١٧١

-------

٥٬٥٨٦٬٦٦٤
٢٬٣٣٢٬٤٣٢
)(٤٧٬٧٧٨
٧٬٨٧١٬٣١٨
٤٬١١٧٬٣٦٢
١١٬٩٨٨٬٦٨٠

-------

٥٬٥٨٦٬٦٦٤
٢٬٣٣٢٬٤٣٢
)(٤٧٬٧٧٨
٧٬٨٧١٬٣١٨
٤٬١١٧٬٣٦٢
١١٫٩٨٨٫٦٨٠

١٤٤٬٤٢٦٬٨٠١
١٤٤٬٤٢٦٬٨٠١

١٥٢٬٧٠٥٬٧٥٦
١٥٦٫٨٢٣٫١١٨

١٦٩٫٥٢٩٫٩٣٤
١٥٣٫٤٣١٫٤٧٥

٤٦٦٫٦٦٢٫٤٩١
٤٥٤٫٦٨١٫٣٩٤

١٦

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
٥

عقارات استثمارية )يتبع(
يوجد رهن عﻠى العﻘارات اﻻسﺘثمارية لصالح أحد البنوك المحﻠية وذلك عن طريق إفراغ صك المﻠكية باسم إحدى الشركات الﺘابعة
لﻠبنك وذلك كضمان لﻠﺘسهيﻼت البنكية والﺘي تم الحصول عﻠيها من البنك بﺘاريخ  ١١أغسطس ٢٠١٧م) .إيضاح .(١١
قامت الشركة بﺘﻘييم الﻘيمة العادلة لﻠعﻘارات اﻻسﺘثمارية كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م وبﻠغت قيمﺘها  ٣١٧٫٦مﻠيون ﷼ سعودي
) ٣١ديسمبر ٢٠١٨م ٣٢٥٫١ :مﻠيون ﷼ سعودي( .تم إجراء الﺘﻘييم الخارجي عن طريق مﻘيم معﺘمد من قبﻞ الهيئة السعودية
لﻠمﻘيمين المعﺘمدين )تﻘييم( مكﺘب اسﺘناد لﻠﺘﻘييم العﻘاري والمﻘيد لدي الهيئة السعودية لﻠمﻘيمين المعﺘمدين برقم .١٢١٠٠٠٠٠٣٧
 ١-٥مشروعات تحت التﻨفيذ
تﺘمثﻞ مشاريﻊ تحت الﺘنﻔيذ فيما يﻠي:
٢٠١٩م
١٠٠٫١٧٠٫١٩٧
٦٩٫٣٥٩٫٧٣٧
-١٦٩٫٥٢٩٫٩٣٤

مشروع فندق ومجمﻊ ترفيهي العﻠيا – الرياض
مشروع فندق ومجمﻊ ترفيهي– الدمام
مشروع المﻠﻘا – الرياض

٢٠١٨م
٨٩٫١٣٣٫٧٥١
٦٢٫٩٨٧٫٧٢٤
١٫٣١٠٫٠٠٠
١٥٣٫٤٣١٫٤٧٥

يﺘمثﻞ رصيد مشروعات تحت الﺘنﻔيذ في مشروعات تطوير وإنشاء مجمعات سكنية وتجارية بالممﻠكة العربية السعودية
التكلفة:
الرصيد كما في  ١يناير ٢٠١٨م
إضافات
تحويﻼت
اسﺘبعادات
الرﺻيد كما في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٨م
إضافات
اسﺘبعادات
الرﺻيد كما في  ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م

أراضي

مباني

اﻹجمالي

١٤٧٫٦٥٨٫٩٤٤
-)(١٣٫٣٤٦٫١٩٠
-١٣٤٫٣١٢٫٧٥٤
--١٣٤٫٣١٢٫٧٥٤

١٠٧٫٦٢٣٫٢٢٨
٨٫٠٦٢٫٠٩٧
)(٨٧٫٣٩٦٫٦٠٤
)(٩٫١٧٠٫٠٠٠
١٩٫١١٨٫٧٢١
١٧٫٤٠٨٫٤٥٩
)(١٫٣١٠٫٠٠٠
٣٥٫٢١٧٫١٨٠

٢٥٥٬٢٨٢٬١٧٢
٨٬٠٦٢٬٠٩٧
)(١٠٠٬٧٤٢٬٧٩٤
)(٩٬١٧٠٬٠٠٠
١٥٣٬٤٣١٬٤٧٥
١٧٫٤٠٨٫٤٥٩
)(١٬٣١٠٬٠٠٠
١٦٩٫٥٢٩٫٩٣٤

بﻠغت الﻘيمة العادلة لﻠمشروعات تحت الﺘنﻔيذ كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م مبﻠغ  ١٩٠مﻠيون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠١٨م:
 ١٥٨٫٣٥مﻠيون ﷼ سعودي( .تم إجراء الﺘﻘييم عن طريق مﻘيم معﺘمد من قبﻞ الهيئة السعودية لﻠمﻘيمين المعﺘمدين )تﻘييم( مكﺘب
اسﺘناد لﻠﺘﻘييم العﻘاري والمﻘيد لدي الهيئة السعودية لﻠمﻘيمين المعﺘمدين برقم .١٢١٠٠٠٠٠٣٧
أساليب الﺘﻘييم المسﺘخدمة في تﻘييم اﻻسﺘثمارات العﻘارية والمشروعات تحت الﺘنﻔيذ هي المسﺘوي الثاني والثالث لﻠﻘيمة العادلة.
تﺘضمن اﻹضافات عﻠى مشروعات تحت الﺘنﻔيذ فوائد تم رسمﻠﺘها ،بمبﻠغ  ١٤٥٫٥٩٠﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
) ٣١ديسمبر ٢٠١٨م :ﻻ يوجد(.

 ٦استثمارات بطريقة حقوق الملكية
تﺘمثﻞ اﻻسﺘثمارات في حصص الشركة في صندوق مﻠكية – عﻘارات الخﻠيج )"الصندوق"( والمدرجة في السوق السعودي
)"تداول"( ،بﻠغ عدد الوحدات  ٢٦٫٥مﻠيون وحدة بﻘيمة اسمية  ١٠﷼ سعودي ،وقد بﻠغت حصة الشركة في الصندوق نسبة
 ٪٤٤٫١٧كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م )٢٠١٨م.(٪٤٤٫١٧ :
٢٠١٨م
٢٠١٩م
٢٦٧٫٤٤٤٫٩٦١
٢٥٨٫٨٧٤٫٩٥٩
الرصيد كما في  ١يناير
١٢٫٦٠٧٫٩٠٥
٧٫٧٢٧٫٤٩٨
أرباح غير محﻘﻘة عن اسﺘثمارات بطريﻘة حﻘوق المﻠكية
)(١٨٫٠٢٠٫٠٠٠
)(١٦٫٢٩٧٫٥٠٠
توزيعات أرباح مسﺘﻠمة
٢٥٨٫٨٧٤٫٩٥٩
٢٥٣٫٤٦٢٫٨٦٤
الرصيد كما في  ٣١ديسمبر

١٧

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
 ٧ذمم إيجارات مديﻨة ،بالصافي
٢٠١٩م
١٢٫٠٣٧٫٣٨٧
)(٦٨٧٫٤٥١
١١٫٣٤٩٫٩٣٦

ذمم إيجارات مدينة
مخصص الخسائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة

٢٠١٨م
٥٫٨٣٤٫٨٠٤
)(٥٣٥٬٤٠٣
٥٫٢٩٩٫٤٠١

فيما يﻠي بيان بالحركة في مخصص الخسائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة:
٢٠١٩م
٥٣٥٬٤٠٣
١٥٢٫٠٤٨
٦٨٧٫٤٥١

الرصيد كما في  ١يناير
المكون خﻼل السنة
الرصيد كما في  ٣١ديسمبر

٢٠١٨م
٥٣٥٬٤٠٣
-٥٣٥٬٤٠٣

 ٨مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرﺻدة مديﻨة أخرى
٢٠١٩م
٥٬٠٩١٬٣٠٨
٥٠٦٬٥٤٨
٧٠٢٬٨٩٨
١٤١٬٩٠٢
٢٬٢٣٦٬٧٨٧
١٤٬٥٥٠
٨٬٦٩٣٬٩٩٣

تأمينات خطابات الضمان
سﻠف وعهد الموظﻔين
مصروفات مدفوعة مﻘدما ً
دفعات مﻘدمة لمﻘاولي الباطن
ضريبة الﻘيمة المضافة
أخرى

٢٠١٨م
١٧٬١٥٥٬٠٨٢
١٩٨٬٠٦٩
٦٬٠٨٦٬٧٩٩
-١٬٢٦٥٬٣١١
١٤٬٥٥٠
٢٤٬٧١٩٬٨١١

 ٩نقد وما في حكمه
نﻘد لدى البنوك
اسﺘثمارات قصيرة اﻵجﻞ

٢٠١٩م
١٬١٨٧٬٢٠٠
١٠٬١٢٧٬٣٠٧

٢٠١٨م
١٬٧٥١٬٧١١
--

١١٬٣١٤٬٥٠٧

١٬٧٥١٬٧١١

 ١٠إلتزامات مﻨافع الموظفين
فيما يﻠي الحركة في صافي مطﻠوبات موظﻔين محددة في قائمة المركز المالي:
٢٠١٩م
٣٫٥٧٨٫٠٥٦
٣٤٩٫٠٥٣
١٢٥٫٢٣٢
)(٤٧٫٥٢١
٤٫٠٠٤٫٨٢٠

الرصيد كما في  ١يناير
تكﻠﻔة الخدمة الحالية
فوائد الخدمة الحالية
مبالغ مدفوعة خﻼل السنة
الرصيد كما في  ٣١ديسمبر

٢٠١٨م
٣٫٣١١٫٣٤٩
٣٣٠٫٥٦٦
١١٥٫٨٩٧
)(١٧٩٫٧٥٦
٣٫٥٧٨٫٠٥٦

تﺘضمن اﻻفﺘراضات الهامة المسﺘخدمة في تحديد مطﻠوبات المنافﻊ المحددة لما بعد الﺘوظيف ما يﻠي:
٢٠١٩م
٪٣٫٥
٪٢

معدل الخصم
معدل زيادة الرواتب

١٨

٢٠١٨م
٪٣٫٥
٪٢

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
 ١٠إلتزامات مﻨافع الموظفين )يتبع(
فيما يﻠي تحﻠيﻞ الحساسية الكمي ﻻفﺘراضات تغير الراتب ومعدل الخصم عﻠى إلﺘزامات منافﻊ الموظﻔين المحددة كما في ٣١
ديسمبر:
٢٠١٨م
٢٠١٩م
 ٪١نﻘص
 ٪١زيادة
 ٪١نقﺺ
 ٪١زيادة
١٠٩٫٧٨٥
)(١٠٠٫٥٩٦
١٢١٫٣١٤
)(١١١٫٧٤٨
معدل الخصم
)(١٢٠٫٠٧٠
١٢٣٫٢٥٣
)(١٣٣٫٥٢٦
١٤٢٫١٣٧
معدل زيادات الرواتب المسﺘﻘبﻠية
تم إجراء تحﻠيﻞ الحساسية أعﻼه عﻠى أساس طريﻘة تسﺘنبط اﻷثر عﻠى مطﻠوبات المنافﻊ المحددة لﻠموظﻔين نﺘيجة الﺘغيرات المعﻘولة
في اﻻفﺘراضات الرئيسية الﺘي حدثت في نهاية تاريخ الﺘﻘرير.

 ١١القروض
قامت الشركة بﺘاريخ  ١٢ديسمبر ٢٠١٩م بﺘجديد اتﻔاقية تسهيﻼت ائﺘمانية مﻊ أحد البنوك المحﻠية )"البنك"( لﻠحصول عﻠى تمويﻞ
في صيغة تسهيﻼت تمويﻞ المرابحة وإجارة ومرابحة شراء وبيﻊ السﻠﻊ لمدة خمس سنوات ،بﻘيمة إجمالية قدرها  ٣٠٠مﻠيون ﷼
سعودي ) ٢٥٠ :٢٠١٨مﻠيون ﷼ سعودي( وذلك بأسعار مرابحة مﺘﻔق عﻠيها مﻊ البنك .إن الغرض من تﻠك الﺘسهيﻼت هو تمويﻞ
الشركة لعمﻠياتها وسداد بعض المطﻠوبات المﺘداولة المسﺘحﻘة .بﻠغ رصيد الﻘروض الﻘائمة ضمن إطار هذه اﻻتﻔاقيات كما في ٣١
ديسمبر ٢٠١٩م مبﻠغ  ١٠٤مﻠيون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠١٨م ٧٥٬٣ :مﻠيون ﷼ سعودي( أن هذه الﺘسهيﻼت مضمونة
بعﻘارات مرهونة لصالح البنك ومدرجة ضمن اﻻسﺘثمارات العﻘارية واﻻسﺘثمارات في مشاريﻊ عﻘارية تحت الﺘنﻔيذ وبنا ًء عﻠى
شروط هذه اﻻتﻔاقيات يجب عﻠى الشركة اﻻلﺘزام ببعض الﺘعهدات المالية وغير المالية والﺘي تﺘطﻠب من الشركة الحﻔاظ عﻠى
مسﺘوى معين من المؤشرات المالية والﺘي كانت الشركة مﻠﺘزمة بها كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م.
فيما يﻠي حركة الﻘروض كما في  ٣١ديسمبر:
الرصيد كما في  ١يناير
إضافات خﻼل السنة
المسدد خﻼل السنة
الرصيد كا في  ٣١ديسمبر

٢٠١٩م
٧٥٫٢٦٨٫٥٧٢
٥٧٫٠٠٤٫٦٧٠
)(٢٨٫٢١٩٫٥٩٢
١٠٤٫٠٥٣٫٦٥٠

٢٠١٨م
٩٥٫٢٥٣٫٣٦٨
-)(١٩٫٩٨٤٫٧٩٦
٧٥٫٢٦٨٫٥٧٢

الجزء المﺘداول من قروض طويﻠة اﻷجﻞ
الجزء غير المﺘداول من قروض طويﻠة اﻷجﻞ

١٩٫٧٣٤٫٧٩٦
٨٤٫٣١٨٫٨٥٤
١٠٤٫٠٥٣٫٦٥٠

١٩٫٩٨٤٫٧٩٦
٥٥٫٢٨٣٫٧٧٦
٧٥٫٢٦٨٫٥٧٢

 ١٢ذمم تجارية دائﻨة وأرﺻدة دائﻨة أخرى
٢٠١٩م
٥٫٠٦٤٫٦٢١
٥٨٢٫٨٧٤
١٬١٥٢٬٠٠٠
٨٨٦٬٢٧٢
٢٢٨٬٥٣٩
١٬٣٨٩٬٣٧٤
٨٬٨٧٢٬٦٣٠
١٨٫١٧٦٫٣١٠

ذمم دائنة تجارية
مصروفات مسﺘحﻘة
مبالغ مسﺘحﻘة لﻠمﻘاولين – تأمينات لﻠغير
مخصص أجازات مسﺘحﻘة
مخصص تذاكر مسﺘحﻘة
تكاليف تمويﻠية مسﺘحﻘة
توزيعات أرباح مسﺘحﻘة

١٩

٢٠١٨م
٦٫٥٥٤٫٢٧٤
٧٥١٫٧٤٥
٤٥٧٫٠٠٠
٨٥٤٫٥٩٦
٢٠٨٫٤١٣
-٩٫٢٨٥٫٣١٥
١٨٫١١١٫٣٤٣

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
 ١٣الزكاة
أ -الموقف الزكوي
قامت الشركة بﺘﻘديم إقرارتها الزكوية لﻠهيئة العامة لﻠزكاة والدخﻞ )"الهيئة"( عن جميﻊ السنوات حﺘى السنة المنﺘهية في ٣١
ديسمبر ٢٠١٨م ،وسددت الزكاة المسﺘحﻘة بموجبها.
أجرت الهيئة الربط النهائي لﻠزكاة لﻠﻔﺘرة المنﺘهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠٠٥ولﻠسنﺘين المنﺘهيﺘين في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٦و،٢٠٠٧
وقد قامت الهيئة بﻔرض زكاة إضافية عﻠى الشركة عن تﻠك الﻔﺘرة والسنﺘين بﻠغت  ١٦٫٠٨٥٫٠٣١﷼ سعودي .خﻼل عام ٢٠١٠
قامت الشركة باﻻعﺘراض عﻠى تﻠك الروبوط الزكوية ،وعﻠيه قامت الشركة بﺘسجيﻞ مصروف زكاة إضافية بمبﻠغ ١٦٫٠٨٥٫٠٣١
﷼ سعودي خﻼل السنة المنﺘهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧م .وخﻼل عام ٢٠١٩م تم إقرار الزكاة بمبﻠغ  ١٢٫٨٦٨٫٠٢٥﷼
سعودي عﻠى أن تسدد دفعة  ٢٫٥٧٩٫٦٠٥﷼ سعودي والباقي عﻠى  ٩دفعات مﺘساوية شهريا ً تنﺘهي في  ٢٩مارس ٢٠٢٠م.
ب -وعاء الزكاة
يﺘم احﺘساب الزكاة لﻠسنة المنﺘهية في  ٣١ديسمبر كما يﻠي:
ربح السنة قبﻞ الزكاة
تسويات عﻠى صافي الربح
ﺻافي الدخل المعدل
إضافات
رأس المال كما في بداية السنة
اﻹحﺘياطي النظامي كما في بداية السنة
اﻷرباح المبﻘاة كما في بداية السنة
قروض ومطﻠوبات مﺘداولة أخرى
مخصص مكافأة نهاية الخدمة لﻠموظﻔين كما في بداية السنة
إيرادات مﻘدمة
توزيعات أرباح مسﺘحﻘة
مخصص الزكاة كما في بداية السنة
مطﻠوبات عﻘود اﻹيجار بموجب حق اسﺘخدام الموجودات
أخرى
مخصومات
اسﺘثمارات وممﺘﻠكات ومعدات
حق اسﺘخدام موجودات
اسﺘثمارات بطريﻘة حﻘوق المﻠكية
توزيعات أرباح ومكافأة أعضاء مجﻠس اﻹدارة
الوعاء الزكوي
فيما يﻠي حركة مخصص الزكاة:
 ١يناير
المكون خﻼل السنة
عكس مخصص خﻼل السنة –)إيضاح (٢٠
المدفوع خﻼل السنة
 ٣١ديسمبر

٢٠١٩م
٥٫٤٤١٫٨١٥
٦٥٩٫٦٩٩
٦٫١٠١٫٥١٤

٢٠١٨م
٢٫٦٢٩٫٧٧٣
)(٦٫٤١٩٫٤١٨
)(٣٫٧٨٩٫٦٤٥

٥٢٢٫٣٣٤٫٣٠٠
٥٠٫٢١٩٫٤١٩
٤٦٫٢٣٢٫٤٩٧
١٠٤٫٠٥٣٫٦٥٠
٣٫٥٣٠٫٥٣٥
-٨٫٨٧٢٫٦٣٠
٥٫٤٦٠٫٩٩٦
٥٧٫٩٢٠٫٤٩٦
٥٣٥٫٤٠٣
٨٠٥٫٢٦١٫٤٤٠

٥٢٢٫٣٣٤٫٣٠٠
٥٠٫٠١١٫٦٠٠
٨٣٫٣٧٥٫٥٤٠
٧٥٫٢٦٨٫٥٧٢
٣٫٣١١٫٣٤٩
٩٫٨٠٢٫٦٨٦
٩٫٢٨٥٫٣١٥
٢٤٫٣٢٨٫١٨٥
-٥٣٥٫٤٠٣
٧٧٤٫٤٦٣٫٣٠٥

)(٤٦٦٫٩٧٥٫٨٤٩
)(٥٨٫٧١٧٫٩٨٠
)(٢٥٣٫٤٦٢٫٨٦٤
-)(٧٧٩٫١٥٦٫٦٩٣
٢٦٫١٠٤٫٧٤٧

)(٤٥٥٫١١١٫٠٨٥
-)(٢٥٨٫٨٧٤٫٩٥٩
)(٣٨٫٤١٣٫٤٠١
)(٧٥٢٫٣٩٩٫٤٤٥
٢٢٫٠٦٣٫٨٦٠

٢٠١٩م
١٨٫١٩٣٫٦٥٨
٤٠٩٫١٠٧
)(٢٫٩٩٥٫٦٤٦
)(٩٫٧٣٧٫٠١٦
٥٫٨٧٠٫١٠٣

٢٠١٨م
٢٤٫٣٢٨٫١٨٥
٥٥١٫٥٩٧
)(٦٫٦٨٦٫١٢٤
-١٨٫١٩٣٫٦٥٨

قامت إدارة الشركة بعكس مخصص لﻠزكاة خﻼل السنة المنﺘهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م بمبﻠغ  ٢٫٩٩٥٫٦٤٦﷼ سعودي
)٢٠١٨م ٦٫٦٨٦٫١٢٤ :﷼ سعودي( وذلك بنا ًء عﻠى تﻘييم المسﺘشار الزكوي لﻠشركة فيما يﺘعﻠق باسﺘبعاد اسﺘثمارات بطريﻘة
حﻘوق المﻠكية من الوعاء الزكوي والبالغة  ٢٦٧٫٤٤٤٫٩٦١﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧م .حيث قدرت إدارة الشركة
أن عكس المخصص هو تغير في تﻘدير محاسبي سابق حيث ﻻيﺘعﻠق تعديﻞ الﺘﻘدير بالﻔﺘرات السابﻘة ،وذلك كما هو مطﻠوب وفﻘا ً
لمعيار المحاسبة الدولي رقم " ٨السياسات المحاسبية ،والﺘغيرات في الﺘﻘديرات المحاسبية واﻷخطاء".
٢٠

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
 ١٤المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة
معامﻼت خﻼل ٢٠١٩م
طبيعة العﻼقة

معامﻼت خﻼل ٢٠١٨م

خدمات اﻹيجار

الرﺻيد كما في
 ٣١ديﺴمبر
٢٠١٩م

خدمات اﻹيجار

 ٣١ديسمبر
٢٠١٨م

مﺴتحق إلى طرف ذو عﻼقة )ضمن
اﻷرﺻدة الدائﻨة اﻷخرى(:
شركة الخزف السعودي

مساهم

٥٦٢٫٨٠٠

٥٦٢٫٨٠٠

--

--

شركة سعد لﻠﺘجارة والمﻘاوﻻت

مساهم

--

--

٢٨١٫٨٥٠

٢٨١٫٨٥٠

٢٨١٫٨٥٠

٢٨١٫٨٥٠

تﺘضمن المعامﻼت مﻊ اﻷطراف ذات العﻼقة مكافآت المساهمين اﻷساسيين وأعضاء مجﻠس اﻹدارة وموظﻔي اﻹدارة العﻠيا حيث تم اعﺘماد شروط وأحكام هذه المعامﻼت من قبﻞ الشركة.
 ٣١ديﺴمبر ٢٠١٩م

 ٣١ديسمبر ٢٠١٨م

رواتب وأجور وتعويضات اﻹدارة العﻠيا

٣٫٩٦٠٫٠٠٠

٣٫٧٨٧٫٤٦٠

مكأفات أعضاء مجﻠس اﻹدارة

٦٠٠٫٠٠٠

١٫٨٥٠٫٠٠٠

٢١

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
 ١٥رأس المال
يبﻠغ رأس مال الشـركة  ٥٢٢٫٣٣٤٫٣٠٠﷼ سعودي )٢٠١٨م ٥٢٢٫٣٣٤٫٣٠٠ :﷼ سعودي( موزعة عﻠى٥٢٫٢٣٣٫٤٣٠
سهم )٢٠١٨م ٥٢٫٢٣٣٫٤٣٠ :سهم( بﻘيمة اسمية قدرها  ١٠﷼ سعودي لﻠسهم.

 ١٦إحتياطي نظامي
وفقا ً لﻠنظام اﻷساسي لﻠشركة ونظام الشركات السعودي ،يتم تحويل  ٪١٠من صافي اﻷرباح السنوية الى اﻹحتياطي النظامي
حتى يصل هذا اﻻحتياطي الى  ٪٣٠من رأس المال .ان هذا اﻻحتياطي غير قابل لﻠتوزيع عﻠى المساهمين.

 ١٧اﻹيرادات
للﺴﻨة المﻨتهية في  ٣١ديﺴمبر
٢٠١٨م
٢٠١٩م
إيرادات بيﻊ اسﺘثمارات عﻘارية واسﺘثمارات في مشاريﻊ عﻘارية تحت
الﺘنﻔيذ
إيرادات تأجير اسﺘثمارات عﻘارية
إيرادات بيﻊ أراضي

١٫٣٥٠٫٠٠٠

١١٫٣٥٠٫٠٠٠

٣٩٫٧٨٧٫٥٣٧
-٤١٫١٣٧٫٥٣٧

٣٠٫٦١٢٫٢٥٤
١٫٢٧٢٫٠٠٠
٤٣٫٢٣٤٫١٥٤

 ١٨تكلفة اﻹيرادات
للﺴﻨة المﻨتهية في  ٣١ديﺴمبر
٢٠١٨م
٢٠١٩م
تكﻠﻔة بيﻊ اســﺘثمارات عﻘارية واســﺘثمارات في مشــاريﻊ عﻘارية تحت
الﺘنﻔيذ
تكﻠﻔة إيجارات اسﺘثمارات عﻘارية
اسﺘهﻼك اسﺘثمارات عﻘارية
تكﻠﻔة بيﻊ أراضي

١٫٣١٠٫٠٠٠

١١٫٧٢٢٫٦٤٥

٦٫٩٧٦٫٠٧٦
٢٤٫٨١٢٫٦٤٦
-٣٣٫٠٩٨٫٧٢٢

٢٦٫٠٨٧٫٦١٢
٢٫٣٣٢٫٤٣٢
١٫٢٠٥٫٩٤٣
٤١٫٣٤٨٫٦٣٢

 ١٩مصروفات عمومية وإدارية
للﺴﻨة المﻨتهية في  ٣١ديﺴمبر
٢٠١٨م
٢٠١٩م
٥٫٢٢٥٫٨١٤
٤٫٨٢٤٫١٦٣
٥٥٢٫٦٥٤
٥٨٩٬٩٠٦
٤٨٠٫٦٣٥
٥٤٥٬٢٥٣
٣٧٤٫٢٦٠
٤٥١٫٦٢٢
٢٣٣٫٢٧٣
٢٠٣٬٢٣٠
٦٣٧٫٥٦٠
٧٠٣٫٧٥٦
٧٫٥٠٤٫١٩٦
٧٫٣١٧٫٩٣٠

رواتب وأجور الموظﻔين
إيجارات
اسﺘشارات وخدمات مهنية
بدﻻت أعضاء مجﻠس اﻹدارة
اسﺘهﻼك ممﺘﻠكات ومعدات
أخرى

 ٢٠إيرادات أخرى
للﺴﻨة المﻨتهية في  ٣١ديﺴمبر
٢٠١٨م
٢٠١٩م
٢٫٩٥٩٫٦٤٦
٦٫٦٨٦٫١٢٤
١٢٣٫١٧٢
٧٫٣١٧
٦٫٦٩٣٫٤٤١
٣٫٠٨٢٫٨١٨

رد مخصص الزكاة
إيرادات أخرى

٢٢

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
 ٢١مصروفات تمويلية ،بالصافي
للﺴﻨة المﻨتهية في  ٣١ديﺴمبر
٢٠١٨م
٢٠١٩م
٧٫٢٨٥٫٣٠٧
٥٫٩٣٦٫٦٢٠
١١٥٫٨٩٧
١٢٥٫٢٣٢
-٣٫٤٩١٫٧٧٤
-)(٣١٥٫٣٢٨
٦٫٠٥٢٫٥١٧
١٠٫٥٨٦٫٩٨٥

تكاليف تمويﻠية لﻠقروض
فوائد تكﻠﻔة الخدمة لمنافع الموظﻔين
فوائد عﻠى مطﻠوبات حق استخدام الموجودات
أرباح فوائد عﻠى اسثتمارات قصيرة اﻵجل

 ٢٢اﻷدوات المالية
تخضـﻊ الشـركة لمخاطر مالية مخﺘﻠﻔة بسـبب أنشـطﺘها بما في ذلك :مخاطر السـوق )تشـمﻞ مخاطر العمﻠة ،ومخاطر الﻘيمة العادلة
والﺘدفﻘات النﻘدية لســــعر الﻔائدة( ومخاطر اﻻئﺘمان ومخاطر الســــيولة .يركز برنامج إدارة المخاطر العام لﻠشــــركة عﻠى عدم
إمكانية الﺘنبؤ بأوضاع اﻷسواق المالية ويسعى إلى الﺘﻘﻠيﻞ من الﺘأثيرات العكسية المحﺘمﻠة عﻠـى اﻷداء المالي لﻠشركة.
إن اﻹدارة العﻠيا هي المســــؤولة عن إدارة المخاطر .تﺘكون اﻷدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي من النﻘد وما في
حكمـه واســــﺘثمـارات وذمم مـدينـة ومســــﺘحق من/لﻸطراف ذات عﻼقـة ومـدفوعـات مﻘـدمـة وموجودات مﺘـداولـة أخرى وتمويـﻞ
مرابحة وذمم دائنة تجارية مصـــروفات مســـﺘحﻘة ومطﻠوبات مﺘداولة أخرى .إن طرق الﻘيد المطبﻘة والخاصـــة بهذه البنود تم
اﻹفصــاح عنها ضــمن الســياســة المحاســبية لكﻞ منها .يﺘم إجراء المﻘاصــة بين اﻷصــﻞ واﻻلﺘزام المالي وإثبات صــافي المبالغ
بالﻘوائم المالية عندما يكون لدى الشـركة حﻘًا قانونيًا يﻠزم بمﻘاصـة المبالغ الﺘي تم إثباتها والنية إما لﻠﺘسـوية عﻠى أسـاس الصـافي
أو إثبات الموجودات والمطﻠوبات في آن واحد.
أ(

مخاطر الﺴوق
تﺘمثﻞ مخاطر الســوق في مخاطر الﺘأثير المحﺘمﻞ لﻠﺘغيرات في أســعار الســوق مثﻞ أســعار صــرف العمﻼت اﻷجنبية ومعدﻻت
الربح وأســعار اﻷســهم عﻠى إيرادات الشــركة أو قيمة أدواتها المالية .تهدف إدارة مخاطر الســوق إلى إدارة وضــبط الﺘعرض
لﻠمخاطر ضمن الحدود المﻘبولة مﻊ تحﻘيق العائد اﻷمثﻞ.

أ ١ -مخاطر العملة
مخاطر العمﻠة اﻷجنبية هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما بسبب الﺘغيرات في أسعار صرف العمﻼت اﻷجنبية .تﺘم معامﻼت
الشركة بصورة أساسية بالريال السعودي والدوﻻر اﻷمريكي .إن الريال السعودي مربوطة بالدوﻻر اﻷمريكي .تراقب اﻹدارة
عن قرب وبصورة مسﺘمرة الﺘﻘﻠبات في أسعار الصرف.
أ ٢-مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الﻔائدة هي الﺘعرضات لمخاطر مخﺘﻠﻔة تﺘعﻠق بﺘأثير تذبذبات أسعار الﻔائدة السائدة عﻠى المركز المالي والﺘدفﻘات
النﻘدية لﻠشركة.
ﻻ تﺘعرض الشركة لمخاطر أسعار الﻔائدة بصورة رئيسية من الﻘروض والودائﻊ قصيرة اﻷجﻞ حيث تم وفﻘًا ﻷسعار فائدة ثابﺘة
وﻻ تخضﻊ ﻹعادة الﺘسعير بشكﻞ منﺘظم.
ب( مخاطر اﻻئتمان
تمثﻞ مخاطر اﻻئﺘمان عدم مﻘدرة الطرف المﻘابﻞ عﻠى الوفاء بالﺘزاماته بشـأن أداة مالية أو عﻘد عميﻞ مما يؤدي إلى تكبد خسـائر
مالية .تﺘعرض الشركة لمخاطر اﻻئﺘمان من الذمم اﻹيجارات المدينة والنﻘد وما في حكمه واﻷرصدة المدينة اﻷخرى.
٢٠١٨م
٢٠١٩م
٥٫٤٩٧٫٤٧٠
١١٫٨٧١٫٠٣٤
ذمم إيجارات مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١٫٧٥١٫٧١١
١١٬٣١٤٬٥٠٧
نﻘد وما في حكمه
٧٫٢٤٩٫١٨١
٢٣٫١٨٥٫٥٤١
٢٣

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
 ٢٣اﻷدوات المالية )يتبع(
إن الﻘيمة الدفﺘرية لﻠموجودات المالية تمثﻞ الحد اﻷقصى من الﺘعرض لمخاطر اﻻئﺘمان.
فيما يﻠي ضوابط المخصص المسﺘخدمة لﺘكوين مخصص الخسائر اﻻئﺘمانية المﺘوقعة في الذمم المدينة الﺘجارية:
جدول أعمار ذمم مدينة لﻠمسﺘأجرين من عﻘود الﺘأجير الﺘشغيﻠي
 ٣١ديسمبر
٢٠١٩م
٢٠١٨م

اﻹجمالي
١٢٫٠٣٧٫٣٨٧
٥٫٨٣٤٫٨٠٤

٩٠ - ١
٤٫٠٩٠٫٠٧٦
٥٫٢٩٩٫٤٠١

من ٣٦٥ – ٩١
٧٫٤١١٫٩٠٨
--

أكثر من ٣٦٦
٥٣٥٬٤٠٣
٥٣٥٬٤٠٣

ج( مخاطر الﺴيولة
إن مخاطر الســيولة هي مخاطر أن تواجه منشــأة ما صــعوبات في تأمين الســيولة الﻼزمة لمﻘابﻠة اﻻلﺘزامات المﺘعﻠﻘة باﻷدوات
المالية .قد تنﺘج مخاطر الســــيولة عن عدم الﻘدرة عﻠى بيﻊ أحد الموجودات المالية بســــرعة وبﻘيمة تﻘارب قيمﺘه العادلة .وتدار
مخاطر الســيولة من خﻼل المراقبة المنﺘظمة لمدى كﻔاية الســيولة المﺘوفرة من خﻼل تســهيﻼت ائﺘمانية مﻠﺘزمة بها لﻠوفاء بأي
الﺘزامات مسﺘﻘبﻠية.
لدى الشـــركة عجز في رأس مال العامﻞ كما في  ٣١ديســـمبر ٢٠١٩م بمبﻠغ  ٣٤مﻠيون ﷼ ســـعودي .في فﺘرات ﻻحﻘة تﻘوم
الشركة بسداد اﻻلﺘزامات المﺘداولة المسﺘحﻘة من خﻼل اسﺘخدام الﻘروض أو توليد نﻘد من العمﻠيات.
تهدف الشركة إلى الحﻔاظ عﻠى الﺘوازن بين اسﺘمرارية الﺘمويﻞ والمرونة باسﺘخدام تسهيﻼت بنكية وقروض بنكية .لدى الشركة
تســهيﻼت أئﺘمانية غير مســﺘخدمة بمبﻠغ  ١٩٦مﻠيون ﷼ ســعودي كما في  ٣١ديســمبر ٢٠١٩م ) ٢٠١٨م ١٧٥ :مﻠيون ﷼
سعودي( ﻹدارة مﺘطﻠبات السيولة.
يﻠخص الجدول الﺘالي اسﺘحﻘاق المطﻠوبات المالية لﻠشركة بنا ًء عﻠى المدفوعات الﺘعاقدية غير المخصومة.
أكثر من ٣
سنة إلى  ٣سنوات سنوات
أقﻞ من سنة
الﻘيمة الدفﺘرية
٢٠١٩م
-١٠٤٫٠٥٣٫٦٥
قروض
٨٤٫٣١٨٫٨٥٤ ١٩٫٧٣٤٫٧٩٦
٠
مطﻠوبات عﻘود اﻻيجار بموجب حق
٣٥٫٦٢٣٫٧٨٥ ٢٢٫٢٩٦٫٧١١ ٥٧٫٩٢٠٫٤٩٦
اسﺘخدام الموجودات
--- ١٦٫٦٢٨٫٣٣٨ ١٦٫٦٢٨٫٣٣٨
ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى
-- ١١٩٫٩٤٢٫٦٣
١٧٨٫٦٠٢٫٤٨
٥٨٫٦٥٩٫٨٤٥
٩
٤
٢٠١٨م
-قروض
٥٥٫٢٨٣٫٧٧٦ ١٩٫٩٨٤٫٧٩٦ ٧٥٫٢٦٨٫٥٧٢
-ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى
-- ١٨٫١١١٫٣٤٣ ١٨٫١١١٫٣٤٣
-٥٥٫٢٨٣٫٧٧٦ ٣٨٫٠٩٦٫١٣٩ ٩٣٫٣٧٩٫٩١٥

 ٢٤إدارة مخاطر رأس المال
تﺘمثﻞ سياسة مجﻠس اﻹدارة في الحﻔاظ عﻠى رأسمال فعال من أجﻞ الحﻔاظ عﻠى ثﻘة المسﺘثمرين والدائنين والسوق ومواصﻠة
الﺘطورات المسﺘﻘبﻠية ﻷعمالها .يﻘوم مجﻠس اﻹدارة بمراقبة العائد عﻠى رأس المال المسﺘخدم ومسﺘوى توزيعات اﻷرباح عﻠى
المساهمين العاديين.
تﺘمثﻞ أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في:
 -١الحﻔاظ عﻠى مﻘدرة المنشأة عﻠى اﻻسﺘمرار في العمﻞ وفﻘا ً لمبدأ اﻻسﺘمرارية واﻻسﺘمرار في تحﻘيق عوائد لﻠمساهمين ومنافﻊ
لﻠمسﺘﻔيدين اﻵخرين ،و
٢٤

شركة عقارات الخليج
)شركة مساهمة سعودية مقﻔﻠة(
إيضاحات حول القواﺋم الﻣالية
للﺳﻧة الﻣالية الﻣﻧتهية في  ٣١ديﺳﻣبر ٢٠١٩م
)﷼ سعودي(
 -٢توفير عائد كافي لﻠمساهمين.

 ٢٤إدارة مخاطر رأس المال )يتبع(
فيما يﻠي نسبة صافي الدين إلى حقوق المﻠكية لﻠشركة في  ٣١ديسمبر:
٢٠١٩م

٢٠١٨م

قروض
يطرح :نقد وما في حكمه
صافي الدين

١٠٤٫٠٥٣٫٦٥٠
)(١١٫٣١٤٫٥٠٧
٩٢٫٧٣٩٫١٤٣

٧٥٫٢٦٨٫٥٧٢
)(١٫٧٥١٫٧١١
٧٣٫٥١٦٫٨٦١

إجمالي حقوق المﻠكية
نسبة صافي الدين إلى حقوق المﻠكية

٦١٥٫٩٩٨٫٦١٠
٪١٥٫٠٦

٦١٩٫٣٨٦٫٢١٦
٪١٠٫٦١

 ٢٥إلتزامات رأسمالية ومحتملة
لدى الشركة الﺘزامات رأسمالية تﺘعﻠق بعﻘود اﻹنشاءات الخاصة بالعﻘارات اﻻسﺘثمارية لمشروع مجمﻊ المﻠﻘا السكني وعدة
مشروعات أخرى تحت الﺘنﻔيذ بﻘيمة ١٧٨مﻠيون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م )٢٠١٨م ٧٫٧ :مﻠيون ﷼ سعودي(.
أصدرت الشركة خطاب ضمان قائم من بنك محﻠي بمبﻠغ  ٥مﻠيون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م )٢٠١٨م١٧٫٢ :
مﻠيون ﷼ سعودي(.

 ٢٦أحداث ﻻحقة
ﻻحﻘا ً لﺘاريخ الﻘوائم المالية وفي بداية عام ٢٠٢٠م إجﺘاح العالم جائحة كورونا ) (COVID-١٩مما تسبب في اضطرابات في
الﻘطاعات اﻻقﺘصادية و الﺘجارية بشكﻞ عام وقد اتخذت الممﻠكة العربية السعودية إجراءات احﺘرازية لﺘﻘﻠيﻞ اﻷثار العكسية لﺘﻠك
الجائحة.
تعﺘﻘد اﻹدارة أنة من غير الممكن حاليا تحديد كافة اﻷثار اﻹقﺘصادية الﺘي قد تﺘرتب عﻠي تﻠك الجائحة و ذلك حﺘى تاريخ إصدار
الﻘوائم المالية .وعﻠى الرغم من ذلك ﻻ تﺘوقﻊ اﻹدارة وجود أثار مسﺘﻘبﻠية عكسية جوهرية و ذلك لوجود العديد من مبادرات دعم
و تحﻔيز اﻹقﺘصاد و الﺘي تﻘوم بها حكومة الممﻠكة العربية السعودية في هذا اﻹطار.
أوصى مجﻠس اﻹدارة في اجﺘماعه المنعﻘد بﺘاريخ  ١٨رمضان ١٤٤١هـ )الموافق  ١١مايو ٢٠٢٠م( بصرف مكأفاة ﻷعضاء
مجﻠس اﻹدارة عن عام ٢٠١٩م بمبﻠغ  ٣٣٧٫٥٠٠﷼ سعودي )٢٠١٨م ٦٠٠٫٠٠٠ :﷼ سعودي(.

 ٢٧إعتماد القوائم المالية
تم اعﺘماد هذه الﻘوائم المالية لﻺصدار عن طريق مجﻠس اﻹدارة بﺘاريخ  ١٨رمضان ١٤٤١هـ )الموافق  ١١مايو ٢٠٢٠م(.

٢٥

