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 احملترمني    شركة عقارات اخلليجيف  إىل السادة/ املسامهني تقرير املراجع املستقل
 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(

 
 تقرير حول مراجعة القوائم املالية

 
 رأينا:

املايل لشركة عقارات اخلليج  )"الشركة"( يف رأينا، أن القوائم املالية متثل بصورة عادلة، من مجيع النواحي اجلوهرية، املركز 
وأدائها املايل وتدفقاهتا النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وذلك وفقًا للمعايري الدولية للتقرير  2018ديسمرب  31كما يف 

 دية للمحاسبني القانونيني.املايل املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعو
 

 ما قمنا مبراجعته
 تشمل القوائم املالية للشركة على ما يلي:

 
  ،2018ديسمرب  31قائمة املركز املايل كما يف   •
  قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ،   •
  قائمة التغريات يف حقوق املسامهني للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ،  •
  قائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ،   •
 اإليضاحات املرفقة حول القوائم املالية، مبا يف ذلك ملخصًا للسياسات احملاسبية اهلامة.  •
 

 أساس الرأي:
متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا مبوجـ  تلـك املعـايري   

  توضيحها يف تقريرنا ضمن قسم مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية. 
  فري أساس إلبداء رأينا.باعتقادنا أن أدلة املراجعة اليت حصلنا عليها تعد كافية ومالئمة لتو

  االستقاللية
إننا مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية ذات الصلة مبراجعتنا للقوائم 

 املالية، كما أننا التزمنا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك القواعد. 
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 )تتمة( احملترمني    شركة عقارات اخلليجيف  إىل السادة/ املسامهني تقرير املراجع املستقل
 

 مسؤوليات اإلدارة واملكلفني باحلوكمة حول القوائم املالية:
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم املالية وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكـة 

األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني وأحكام نظام الشركات العربية السعودية واملعايري واإلصدارات 
والنظام األساسي للشركة، وعن إجراءات الرقابة الداخلية اليت تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خاليـة مـن أي 

 حتريٍف جوهري سواًء كان ناجتًا عن غش أو خطأ.
 

 االشراف على عملية إعداد التقارير املالية للشركة. إن جلنة املراجعة مسؤولة عن
 

عند إعداد القوائم املالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة الشركة على االستمرار وفقًا ملبدأ االستمرارية واإلفصـا  
، ما مل تكن هنـاك نيـة حبس  ما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة مببدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية احملاسيب

 .لإلدارة يف تصفية الشركة أو إيقاف عملياهتا، أو عندما ال يكون هناك خيار آخر مالئم خبالف ذلك
 

 مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية:
جوهري، سواًء كان تتمثل أهدافنا يف احلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من أي حتريف 

ناجتًا عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد املعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه 
ليس ضمانًا على أن املراجعة اليت   القيام هبا وفقًا ملعايري املراجعة الدولية، املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، ستكشف 

ًا عن حتريف جوهري موجود. ميكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وُتَعد جوهرية، مبفردها أو يف جمموعها، إذا دائم
 كان من املعقول توقع تأثريها على القرارات االقتصادية اليت يتخذها املستخدمون بناًء على هذه القوائم املالية.

 
ة الدولية، املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، فإننا منارس احلكـم املهـ  وكجزء من عملية املراجعة وفقًا ملعايري املراجع

 وحنافظ على نزعة الشك امله  خالل أعمال املراجعة. كما نقوم بـ:
 
حتديد وتقييم خماطر التحريفات اجلوهرية يف القوائم املالية، سواًء كانت ناجتة عن غش أو خطأ، وتصـميم وتنفيـذ  • 

ة ملواجهة تلك املخاطر، واحلصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفري أساس إلبداء رأينا. ويعد إجراءات مراجع
خطر عدم اكتشاف حتريف جوهري ناتج عن غش أعلى من اخلطر الناتج عن اخلطأ، ألن الغش قد ينطوي علـى 

  اخلية.تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو جتاوز إلجراءات الرقابة الد
احلصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعـة مالئمـة وفقـًا  • 

  للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.
احملاسبية واإلفصاحات ذات الصلة تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة، ومدى معقولية التقديرات  • 

  اليت قامت هبا اإلدارة.
استنتاج مدى مالئمة تطبيق اإلدارة ملبدأ االستمرارية احملاسيب، استنادًا إىل أدلة املراجعة اليت   احلصول عليها، فيما  • 

كة علـى إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثري شكًا جوهريًا حول قدرة الشـر
االستمرار وفقًا ملبدأ االستمرارية. وإذا ما تبني لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعني علينا لفت االنتباه يف تقريرنا 
إىل اإلفصاحات ذات العالقة الواردة يف القوائم املالية، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غري مناسبة، فيتم عنـدها 

لة املراجعة اليت   احلصول عليها حىت تاريخ تقرير املراجع. ومع ذلك، فإن تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إىل أد
 األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إىل توقف الشركة عن االستمرار يف أعماهلا.

  





 شركة عقارات اخلليج
 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(

 قائمة املركز املايل
 )مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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 ايضا  
ديسمرب  31كما يف  

2018  
ديسمرب  31كما يف 

2017 
      املوجودات

      موجودات غري متداولة
 205.411.779  301.249.919  6 استثمارات عقارية ، صايف

 255.282.172  153.431.475  7 استثمارات يف مشاريع عقارية حتت التنفيذ
 516.053  429.691   ممتلكات ومعدات، صايف

 267.444.961  258.874.959  8 استثمارات متت احملاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية
 728.654.965  713.986.044   املتداولة غري جمموع املوجودات
      موجودات متداولة

 1.205.943  -  9 خمزون أراضي
 18.936.104  23.714.642  10 جتارية وأرصدة مدينة أخرى مدينة ذمم

 8.664.289  7.366.660  10 مصاريف مدفوعة مقدمًا
 60.394.693  1.751.711  11 نقد وما يعادله

 89.201.029  32.833.013   جمموع املوجودات املتداولة
 817.855.994  746.819.057   جمموع املوجودات

      
      املسامهني واملطلوبات حقوق

      حقوق املسامهني
 522.334.300  522.334.300  1-12 رأس املال

 50.011.601  50.219.419  2-12 احتياطي نظامي
 83.375.540  46.832.497   ةأربا  مبقا

 655.721.441  619.386.216   جمموع حقوق املسامهني
      املطلوبات

      متداولةمطلوبات غري 
 70.327.696  55.283.776  13 قروض طويلة األجل

 3.311.349  3.578.056  14 التزام مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
 73.639.045  58.861.832   جمموع املطلوبات غري املتداولة

      مطلوبات متداولة
 39.241.651  30.392.555  15 ذمم جتارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 24.925.672  19.984.796  13 اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل

 24.328.185  18.193.658  16 خمصص زكاة
 88.495.508  68.571.009   جمموع املطلوبات املتداولة

 162.134.553  127.432.841   جمموع املطلوبات
 817.855.994  746.819.057   جمموع حقوق املسامهني واملطلوبات

 
.من هذه القوائم املالية ال يتجزأ جزءًا 24إىل رقم  1 رقممن املرفقة تعترب اإليضاحات 



 شركة عقارات الخليج

 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(
 قائمة الدخل الشامل

 ) جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك ( 
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 ديسمرب 31السنة املنتهية يف    
 2017  2018  ايضا  
      

 336.426.170  43.234.154  18 اإليرادات
 (231.174.055)  (41.348.632)  19 تكلفة اإليرادات
 105.252.115  1.885.522   امجايل الربح

      
      تشغيلية :مصاريف 

 (10.345.334)  (7.504.196)  20 عمومية و إدارية
 (108.610)  (119.975)   بيع وتسويق

 94.798.171  (5.738.649)   الدخل من العمليات 
      

      إيرادات )مصاريف( أخرى :
 594.255  7.317   ايرادات أخرى

احملاسبة  ا  استثمارات متت حصة الشركة يف أرب
 444.961  7.727.498  8 بطريقة حقوق امللكية  عنها 

 (4.350.251)  (6.052.517)   نفقات متويل
 91.487.136  )4.056.351(   قبل الزكاة الدخل)اخلسارة( 

      
 (23.130.619)  6.134.527   16 الزكاة عكس/ )مصروف( 
 68.356.517  2.078.176   صايف الدخل للسنة 

      
 -  -   اآلخر للسنة الدخل الشامل

 68.356.517  2.078.176   جمموع الدخل الشامل للسنة
      

     21 السعودي(: )بالريال السهم رحبية
 1.31  0.04   للسهم  واملخفض الربح األساسي

 
 

 من هذه القوائم املالية ال يتجزأ جزءًا 24إىل رقم  1 رقممن املرفقة تعترب اإليضاحات 
 

 
 



 شركة عقارات اخلليج
 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(
 قائمة التغيّـرات يف حقوق املسامهني

 )مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك (
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 اجملمـوع  ةأربا  مبقا  نظامياحتياطي   رأس املال  إيضا  
   522.334.300  43.175.949  22.554.675  588.064.924 
          2017يناير  1

 68.356.517  68.356.517  -  -   صايف الدخل للسنة
 -  -  -  -   الدخل الشامل اآلخر للسنة 
 68.356.517  68.356.517  -  -   جمموع الدخل الشامل للسنة
 -  (6.835.652)  6.835.652  -  2-12 احملول لالحتياطي النظامي

          معامالت املسامهني بصفتهم مالك:
 -  -  -  -  3-12 2016توزيعات أربا  عن عام 

 (700.000)  (700.000)  -  -  3-12 2016مكافأة أعضاء جملس اإلدارة عن عام 
   -  -  (700.000)  (700.000) 
 655.721.441  83.375.540  50.011.601  522.334.300   2017ديسمرب  31
          

 2.078.176  2.078.176  -  -   صايف الدخل للسنة
 -  -  -  -   الدخل الشامل اآلخرللسنة 
 2.078.176  2.078.176  -  -   جمموع الدخل الشامل للسنة
 -  (207.818)  207.818  -  2-12 احملول لالحتياطي النظامي

          معامالت املسامهني بصفتهم مالك:
 (36.563.401)  (36.563.401)  -  -  3-12 2017توزيعات أربا  عن عام 

 (1.850.000)  (1.850.000)  -  -  3-12 2017مكافأة أعضاء جملس اإلدارة عن عام 
       (38.413.401)  (38.413.401) 
 619.386.216  46.832.497  50.219.419  522.334.300   2018ديسمرب  31

 
 من هذه القوائم املالية ال يتجزأ جزءًا 24إىل رقم  1 رقممن املرفقة  اإليضاحات تعترب



 شركة عقارات اخلليج
 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(

 ةقائمة التدفقات النقدي
 ) مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك ( 
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 ديسمرب 31للسنة املنتهية يف  
 2018  2017 

    من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية 
 68.356.517  2.078.176 للسنةصايف الدخل 

    تعديالت لبنود غري نقدية:
 1.816.558  2.332.432 ك استثمارات عقارية استهال

 189.212  233.273 استهالك ممتلكات ومعدات   
 23.130.619  (6.134.527) خمصص الزكاة  /(عكس)

 327.389  330.566 خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني 
 استثمارات  منحصة الشركة يف أربا  غري حمققة 

 (444.960)  (7.727.498) متت احملاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية    
 (96.113.538)  372.645 أربا  بيع استثمارات يف مشاريع عقارية حتت التنفيذ

 4.350.251  6.052.517 نفقات متويل
    رات يف رأس املال العامل:ـالتغي
 (13.096.632)  (3.480.909) أخرى  أرصدة مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا  جتارية و مدينة ذمم

 3.722.985  1.205.943 خمزون أراضي
 21.405.100  (17.478.089) ذمم جتارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 13.643.501  (22.215.471) من العمليات التدفقات النقدية الناجتة
 (3.231.414)  - الزكاة املدفوعة

 (294.743)  (179.756) مكافأة هناية اخلدمة املدفوعة للموظفني
 10.117.344  (22.395.227) الناجته من األنشطة التشغيلية )املستخدمة يف( صايف التدفقات النقدية 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (48.286.254)  - إضافات إىل استثمارات عقارية

 (75.913.525)  (8.062.097) إضافات إىل استثمارات يف مشاريع عقارية حتت التنفيذ
 (391.552)  (146.910) شراء ممتلكات ومعدات

 48.925.000  9.050.000 حتت التنفيذ متحصالت من بيع استثمارات يف مشاريع عقارية 
 -  2.300.000 متحصالت من بيع استثمارات عقارية

 -  16.297.500 بطريقة حقوق امللكية متت احملاسبة عنها  من استثمارات توزيعات أربا  مستلمة
 (75.666.330)  19.438.493 االستثمارية األنشطة  (املستخدمة يفالناجتة من ) صايف التدفقات النقدية

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 92.863.427  - قروض طويلة األجل متحصالت من

 (93.967.802)  (19.984.796) قروض طويلة األجلسداد 
 (4.239.379)  (5.917.044) نفقات متويل مدفوعة

 -  (28.134.408) توزيعات أربا  مدفوعة
 (700.000)  (1.650.000) مكافأة أعضاء جملس اإلدارة املدفوعة

 (6.043.754)  (55.686.248) التمويلية األنشطةاملستخدمة يف النقدية صايف التدفقات 
 (71.592.740)  (58.642.982)  النقد وما يعادلهيف التغري صايف 

 131.987.433  60.394.693 كما يف بداية السنةالنقد وما يعادله 
 60.394.693  1.751.711 كما يف هناية السنةالنقد وما يعادله 

    
    معامالت غري نقدية:

 استثمارات يف مشاريع عقارية حتت التنفيذ إىل حتويل من 
 -  100.742.794 (7،6)إيضا   عقارية استثمارات   

 من هذه القوائم املاليةال يتجزأ جزءًا  24إىل رقم  1 رقممن املرفقة تعترب اإليضاحات 
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  معلومات عامة  (1)
 19483تأسست شركة عقارات اخلليج )"الشركة"( كشركة مسامهة سعودية مقفلة مبوج  القرار الوزاري رقم 

(، ومسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوج  2005يناير  3هـ )املوافق 1425ذي القعدة  22بتاريخ 
  (.2005أبريل  3هـ )املوافق 1426صفر  24بتاريخ  1010207612السجل التجاري رقم 

يتمثل نشاط الشركة يف القيام بشراء وبيع وتأجري وتطوير وصيانة وإدارة وختطيط وتسويق األراضي والعقارات  
حلساب الشركة وتشغيل املباين السكنية والتجارية وإنشاء املعارض التجارية والصناعية وبيعها أو تأجريها والقيام 

ال الصيانة واإلدارة للمدن واملــرافق العامة واملقــاوالت املعمــارية واملدنية وامليكانيكية والكهربائية بأعم
  ومتلك املستشفيات واألسواق التجارية واستثمارها وتطويرها وصيانتها. 

  لسعودية.، اململكة العربية ا11372، الرياض 300718يقع املقر الرئيسي للشركة يف مدينة الرياض، ص.ب  
 26هـ )املوافق 1440رج   19متت املوافقة على اصدار هذه القوائم املالية من قبل جملس إدارة الشركة بتاريخ  

  .(2019مارس 
  أسس االعداد  (2)

 بيان االلتزام 2-1 
 السعودية العربية اململكة يف عتمدامل 1قم ر ايلامل للتقرير الدويل للمعيار وفقا للشركة املالية القوائم هذه أعدت 

  (."اهليئة"القانونيني ) للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة األخرى واإلصدارات واملعايري
 ملعايري وفقا 2017 ديسمرب 31 يف املنتهية السنة فيها ومبا حىت الفترات لكافة املالية القوائم بإعداد الشركة قامت 

 ومتطلبات القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن الصادرة السعودية العربية اململكة يف عليها ة املتعارفاحملاسب
  .املالية القوائم وعرض إعداداملتعلقة ب للشركة األساسي والنظام السعودية العربية يف اململكة الشركات نظام
 أساس القياس 2-2 

 امللكيةطريقة حقوق  مبوج باستثناء قياس االستثمارات  ،  إعداد هذه القوائم املالية مبوج  مبدأ التكلفة التارخيية
  .باستخدام أساس االستحقاق احملاسيب ومبدأ االستمراريةوالتزام مكافأة هناية اخلدمة للموظفني بالقيمة احلالية و

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3 
  لشركة.  عرض هذه القوائم املالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية ل

  التغريات يف السياسات احملاسبية واالفصاحات  2-4 
مل يتم تطبيق املعايري حيث بتطبيقها مبكًرا  الشركةاملعايري اجلديدة أو التعديالت غري السارية بعد ومل تقم  (أ)

  :الشركةوالتعديالت التالية مبكرا من قبل 
 الدولية املعيار الدويل للتقرير املايل أصدر جملس معايري احملاسبة"اإلجيارات":  16رير املايل رقم املعيار الدويل للتق

ويسمح  2019يناير  1. يسري مفعول هذا املعيار للفترات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد 2017يف يناير  16رقم 
 التقرير املايل . إن اهلدف من معيار15رقم  بق أيًضا املعيار الدويل للتقرير املايلبالتطبيق املبكر للمنشآت اليت تط

هو التأكد من قيام املستأجرين واملؤجرين بتقدمي معلومات مناسبة على حنو ميثل هذه املعامالت بشكل  16رقم 
صادق لتمكني مستخدمي القوائم املالية من تقييم أثر اإلجيارات على املركز املايل واألداء واملايل والتدفقات النقدية 

على قوائمها املالية يف الفترات  16رقم  ثر تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايلبتقييم أ الشركةنشأة. وتقوم للم
 .2019يناير  1املستقبلية، وسوف تقوم بتطبيق املعيار اعتبارا من 
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  األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية اهلامة ( 3)

من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات يتطل  إعداد القوائم املالية للشركة 
واملوجودات واملطلوبات املصر  عنها واإلفصا  عن املطلوبات احملتملة. إال أن عدم التأكد بشأن هذه  واملصاريف

للموجودات  االفتراضات والتقديرات ميكن أن يؤدي إىل نتائج قد تتطل  تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية
  أو املطلوبات اليت ستتأثر يف الفترات املستقبلية.

تستند هذه التقديرات واالفتراضات إىل اخلربة وعوامل أخرى خمتلفة يعتقد أهنا معقولة يف ظل الظروف املوجودة 
وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات اليت يصع  احلصول عليها من مصادر أخرى. تتم 
مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات احملاسبية يف الفترة اليت 
يتم فيها مراجعة التقديرات أو يف فترة املراجعة والفترات املستقبلية إذا كانت التقديرات املتغرية تؤثر على الفترات 

  احلالية واملستقبلية.
 األحكام

  حكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية اهلامة اليت هلا تأثري جوهري على القوائم املالية للشركة:فيما يلي األ
 الوفاء بالتزامات األداء

يتوج  على الشركة تقييم كل عقد من عقودها مع عمالئها لتحديد ما إذا   الوفاء بالتزامات األداء على مدى 
الطريقة املالئمة إلدراج اإليرادات. قامت الشركة بتقييم ذلك بناء على الوقت أو يف وقت حمدد من أجل حتديد 

اتفاقية البيع والشراء اليت أبرمتها مع العمالء واألحكام واألنظمة والقوانني ذات الصلة. وىف حال العقود اليت يتم 
وج  العقد أو صك نقل توقيعها لبيع عقارات استثمارية يتم إدراج اإليراد عندما تنتقل امللكية إىل العميل مب

  امللكية.
  حتديد أسعار املعامالت

جي  على الشركة حتديد أسعار املعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقود العمالء. وعند عمل مثل هذا التقدير، 
تقوم الشركة بتقييم تأثري أي مثن متغري يف العقد نتيجة اخلصومات أو الغرامات، ووجود عنصر متويلي جوهري يف 

  لعقد وأي مثن غري نقدي يف العقد.ا
 حتقق إيرادات اإلجيارات

تدرج اإلجيارات الناجتة عن عقود اإلجيار التشغيلي من العقارات االستثمارية، ناقصا اخلصم، وفقًا لشروط عقود 
لنموذج اإلجيار طوال مدة العقد بطريقة القسط الثابت باستثناء عندما يكون األساس البديل مماثال بشكل أكرب 

  املنافع الذي ميكن احلصول عليها من املوجودات املؤجرة.
 الشركة كمؤجر –ار تشغيلي جيالتزامات عقود إ

أبرمت الشركة عقود إجياريه على حمفظتها للعقارات االستثمارية. حددت الشركة بناًء على تقييم شروط وأحكام 
  الترتيبات باحتفاظها جبميع خماطر ومنافع امللكية هلذه العقارات ويتم احتساهبا إجيار تشغيلي.   

 تصنيف العقارات االستثمارية
( عقارات 40مؤهاًل كعقار استثماري مبوج  معيار احملاسبة الدويل ) تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان العقار

استثمارية. عند عمل مثل هذا احلكم، تأخذ الشركة باالعتبار ما إذا كان العقار يدر تدفقات نقدية بشكل كبري 
  ومستقل عن املوجودات األخرى للشركة. 
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 تصنيف املتداول وغري املتداول
 واملطلوبات يف قائمة املركز املايل على أساس التصنيف املتداول/ غري املتداول.تعرض الشركة املوجودات 

  يتم تصنيف األصل كمتداول عندما:
 يتوقع حتقيقه أو يقصد بيعه أو استهالكه يف دورة تشغيلية عادية؛ أو  
 يكون حيتفظ به بشكل رئيسي ألغراض املتاجرة؛ أو  
 فترة التقرير، أو يتوقع حتقيقه يف غضون اث  عشر شهرا بعد  
  يكون مصنفا ضمن النقد وما يعادله ما مل يكن ممنوعا استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوبات ملدة ال

  من تاريخ فترة التقرير. تقل عن اث  عشر شهرًا
  تصنَّف مجيع املوجودات األخرى على أهنا موجودات غري متداولة.  

  تعترب املطلوبات متداولة عندما:
 يتوقع تسويتها يف دورة التشغيل العادية؛ أو  
 تكون حمتفظ هبا بشكل رئيسي ألغراض املتاجرة؛ أو  
 يستحق تسويتها يف غضون اث  عشر شهرًا بعد تاريخ فترة التقرير، أو  
  يف حال وجود حق غري مشروط لتأجيل تسوية املطلوبات ملدة ال تقل عن اث  عشر شهرا بعد فترة

  التقرير
 غري متداولة. مطلوبات يع املطلوبات األخرى على أهناتصنف مج  

  التقديرات واالفتراضات
 احملددة مكافأة هناية اخلدمةخطط 

يتم حتديد تكلفة خطط املنافع احملددة والقيمة احلالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم 
ختتلف عن التطورات الفعلية يف املستقبل. وهذا يتضمن حتديد االكتواري وضع العديد من االفتراضات اليت قد 

معدالت اخلصم وزيادة الروات  يف املستقبل ومعدالت الوفيات وحركة التوظيف. ونتيجة التعقيدات اخلاصة 
بعملية التقييم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام املنافع احملددة ميتاز حبساسية عالية جتاه التغريات يف تلك 

الفتراضات. تتم مراجعة مجيع االفتراضات يف تاريخ قائمة املركز املايل. إن معيار القياس للتغري هو معدل اخلصم. ا
عند حتديد معدل اخلصم املالئم، تعترب اإلدارة أن عوائد السوق تستند إىل سندات عالية اجلودة. يستند حتديد 

ل املعنية. قد تتغري استقراءات جدول الوفيات مؤقتا معدل الوفيات إىل جدول الوفيات املتا  واخلاص بالدو
استجابة للتغريات السكانية. تعتمد زيادات الروات  املستقبلية على معدالت التضخم املستقبلية املتوقعة للدول 

 (.14املعنية والعرض والطل  يف سوق التوظيف. توجد تفاصيل أكثر حول التزامات منافع املوظفني يف إيضا  )
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  ض قيمة الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرىخنفاا
يتم تقدير املبالغ غري القابلة للتحصيل من الذمم املدينة التجارية عندما يصبح من غري احملتمل حتصيل كامل املبلغ. 

لغ اليت ليست كبرية يف حالة املبالغ الكبرية يف حد ذاهتا يتم إجراء التقدير على أساس كل مبلغ على حدة. أما املباو
يف حد ذاهتا ولكنها جتاوزت موعد استحقاقها فيتم تقييمها إمجاليا ويتم تكوين خمصص تبعا لطول الفترة اليت 

  مضت على استحقاقها.
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات واملوجودات واالستثمارات العقارية

للممتلكات واملعدات والعقارات االستثمارية حلساب االستهالك. يتم حتدد الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية 
حتديد هذا التقدير بعد األخذ يف االعتبار املدة املتوقع فيها استخدام األصل والتلف والبلى الطبيعي. تقوم اإلدارة 

الستهالك مع النموذج سنويًا مبراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك دوريًا للتأكد من توافق طريقة ومدة ا
  املتوقع للمنافع االقتصادية من املوجودات.

 مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرهتا على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إىل أن لديها 

 عدم تأكددراية بأي املوارد لالستمرار يف نشاطها يف املستقبل املنظور. إضافةً  لذلك، ليست اإلدارة على 
جوهري قد يلقي بظالل من الشك على قدرة الشركة على االستمرار. وبالتايل،   إعداد القوائم املالية على 

  أساس مبدأ االستمرارية.
  إدارة املخاطر املالية  (4)

 عوامل املخاطر املالية 4-1
متنوعة من املخاطر املالية: خماطر السوق )مبا يف ذلك خماطر العملة، القيمة  موعةإن أنشطة الشركة تعرضها جمل

وخماطر األسعار(، خماطر االئتمان وخماطر السيولة. ويركز برنامج  العمولةالعادلة والتدفق النقدي ملخاطر سعر 
ات السلبية احملتملة على األداء إدارة املخاطر الكلية للشركة على تقلبات األسواق املالية، ويسعى للتقليل من التأثري

  املايل للشركة.
يتم العمل بسياسة إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا مبوج  سياسات معتمدة من قبل جملس اإلدارة. تقوم 
اإلدارة العليا بتحديد، وتقييم، والتحوط للمخاطر املالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للشركة. أهم أنواع 

  .اطر هي خماطر السوق وخماطر االئتمان، وخماطر السيولةاملخ
، ذمم جتارية وأرصدة مدينة أخرى، يعادلهيتم ادراج األدوات املالية ضمن قائمة املركز املايل وتتضمن النقد وما 

موجودات مالية، قروض، ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرى.   اإلفصا  عن طرق اإلثبات املتبعة 
   بيان السياسات الفردية املتعلق بكل بند.يف

تتم املقاصة ما بني األصل وااللتزام املايل ويتم تسجيل الصايف ضمن القوائم املالية، عندما يكون للشركة حق 
نظامي ملزم إلجراء تلك التسوية للمبالغ املعترف هبا ولديها النية إما أن يتم تسويتها على أساس الصايف او 

  ألصل وااللتزام يف آن واحد. االعتراف با
 خماطر السوق

خماطر السوق هي خماطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بسب  التغريات يف 
أسعار السوق. تتكون خماطر السوق من ثالثة أنواع من املخاطر وهي: خماطر أسعار الفائدة، خماطر العمالت، 

  .األسعار األخرىوخماطر 
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 خماطر أسعار العمولة
هي التعرض ملخاطر متنوعة مرتبطة بتأثري تذبذب أسعار الفائدة السائدة على املركز املايل والتدفقات النقدية 

للشركة بشكل رئيسي من القروض والودائع قصرية األجل واليت تكون  العمولةللشركة. تنشأ خماطر أسعار 
 العمولةواليت ختضع اىل إعادة التسعري على أساس اعتيادي ويتم مراقبة تلك التغريات يف أسعار  ئمةعا عمولةبأسعار

  .من قبل اإلدارة
بشكل دوري آخذة باالعتبار أية إعادة جدولة للقروض، وتقوم  العمولةتقوم الشركة بتحليل خماطر أسعار 

بنسبة معينة. يتم إجراء هذا التحليل على  العمولةباحتساب األثر املايل على األربا  واخلسائر برفع/ختفيض نسبة 
  .عمولةاملطلوبات اليت حتمل 

 العملة خماطر
 ملعامالهتا األجنبية العمالت صرف أسعار يف للتغريات نتيجة املالية األدوات قيمة تذبذب عن النامجة املخاطر هي

إن سعر صرف الدوالر االمريكي ثابت مقابل الريال السعودي  .األمريكي والدوالر السعودي األساسية بالريال
  لذلك فإن خماطر حتويل العمالت غري جوهرية.

 خماطـر األسعار
ليس لديها موجودات أو مطلوبات معرضة ملخاطر مل تتعرض الشركة ألي خماطر جوهرية للسعر حيث أهنا 

  السعر.
 خماطر االئتمان 4-2

 خبسائر يتسب  مما مالية ألداة بالتزاماته الوفاء على ما طرف مقدرة عدم يف املتمثلة املخاطر هي االئتمان خماطر
والذمم التجارية  يعادلهتنحصر املوجودات املالية اليت ختضع ملخاطر االئتمان يف النقد وما للطرف اآلخر.  مالية

املدينة واملوجودات املتداولة األخرى. تتعامل الشركة فقط مع مؤسسات مالية اليت لديها تصنيف ائتماين عال. 
العمالء.  على االئتمانية احلدود تطبيق يتم حبيث وضعت الشركة عملية اعتماد االئتمان ملخاطر التعرض لتخفيض

 مقابل خمصص وتكوين العمالء لالئتمان جتاه التعرض خماطر مبراقبة متواصل بشكل أيضا اإلدارة تقوم كما
 ذمم مراقبة تتم .السابقة للسداد السداد وتواريخ العميل ملف أساس على هي واليت حتصيلها يف املشكوك األرصدة
  منتظم. بشكل القائمة املدينة العمالء

  :يلي كما هي قائمة املركز املايل تاريخ يف كما الشركة يف االئتمان ملخاطر للتعرض األقصى احلد إمجايل إن

 املالية املوجودات
ديسمرب  31

2018 
ديسمرب  31 

2017 
 2.316.426  6.559.561 ذمم جتارية وأرصدة مدينة أخرى

 60.394.693  1.751.711 نقد وما يعادله
 8.311.272  62.711.119  
  .حتصيلها يف املشكوك الديون خمصص خصم بعد بالصايف األخرى املدينة والذمم التجارية املدينة الذمم قيد يتم
 535.403 مبلغ أشهر اثنا عشر من ألكثر واملتأخرة املستحقة املدينة الذمم تبلغ ،قائمة املركز املايل تاريخ يف كما
 31يف  االئتمان خسائر خمصص إمجايل بلغ (.سعودي ريال 535.403: 2017ديسمرب  31سعودي ) ريال

 سعودي(.  ريال 535.403: 2017ديسمرب 31ريال سعودي ) مليون 535.403 مبلغ 2018ديسمرب 
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 السيولة خماطر 4-3
 بالتزامات للوفاء الالزم التمويل على احلصول يف لصعوبات الشركة تعرض يف املتمثلة املخاطر هي السيولة خماطر

 قيمته يقارب ومببلغ بسرعة مايل أصل بيع على القدرة عدم من السيولة خماطر تنتج مالية. قد مرتبطة بأدوات
 تسهيالت خالل من كافية أموال توفر من للتأكد دوري بشكل مبراقبتها وذلك خماطر السيولة إدارة العادلة. ويتم

  .مستقبلية التزامات باي للوفاء متاحة بنكية
عند  بالتزاماهتا للوفاء كافية سيولة دائما لديها أن من املمكن بالقدر التأكد هو السيولة إدارة يف الشركة منهج إن

 الشركة. وهلذا بسمعة املخاطرة أو مقبولة غري خسائر تكبد دون والغري عادية العادية الظروف ظل يف استحقاقها
 لديها. كما السيولة متطلبات تلبية أجل من خمتلفة جتارية بنوك مع االئتمان حدود الشركة على الغرض، حافظت

 31سعودي ) ريال مليون 175 مببلغ مستخدمة غري بنکية متويل الشركة تسهيالت لدى ،2018ديسمرب  31 يف
 طويلة السيولة ومتطلبات األجل قصرية السيولة متطلبات سعودي( إلدارة ريال مليون 154 :2017 ديسمرب
  .األجل
 املبالغهذه  ، إن2017و  2018ديسمرب  31 يف كما املتبقية املالية للمطلوبات التعاقدية االستحقاقات يلي فيما

  املقاصة:  اتفاقيات تأثري باستثناء تعاقدية عموالت وتتضمن مدفوعات وغري خمصومة امجالية
 2018ديسمرب  31

  سنة أقل من  الدفترية القيمة مطلوبات مالية غري مشتقة
 ثالث إىل سنة

  سنوات
 إىل سنوات ثالث

  سنوات مخس
 مخس من أكثر

 سنوات
 دائنة ذمم جتارية 

 -  -  -  30.392.555   30.392.555 دائنة أخرىوأرصدة    
 -  -  55.283.776  19.984.796  75.268.572 قروض طويلة االجل

 105.661.172  50.377.351  55.283.776  -  -  
 2017ديسمرب  31

  سنة أقل من  الدفترية القيمة مالية غري مشتقة مطلوبات
 ثالث إىل سنة

  سنوات
 إىل سنوات ثالث
  سنوات مخس

 مخس من أكثر
 سنوات

 ذمم جتارية دائنة 
 -  -  -  39.241.651  39.241.651 وأرصدة دائنة أخرى   

 -  13.175.680  57.152.016  24.925.672  95.253.368 قروض طويلة االجل
 134.459.019  64.867.323  57.152.016  13.175.680  - 
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 املال رأس إدارة خماطر 4-4
 تتمكن لكي االستمرارية مفهوم مببدأ االستمرار الشركة على قدرة ضمان إىل املال رأس إدارة الشركة عند هتدف
  .املستدامة ألعماهلا التنمية لدعم قوي أساسي مال رأس على للمسامهني، وللحفاظ عوائد توفري يف االستمرار من

 يف عليها التعديالت بإجراء وتقوم املوجودات صايف على العوائد مراقبة خالل من ماهلا رأس تدير الشركة هيكل
 الشركة بتعديل تقوم قد املال، رأس هيكل تعديل أو على احلفاظ االقتصادية. ولغرض الظروف يف ضوء التغريات

 رأس مبراقبة الشركة أيضا تقوم جديدة. كما أسهم بإصدار تقوم قد أو للمسامهني املدفوعة توزيعات األربا  مبلغ
 التمويل تكاليف ذلك يف مبا والسلف بعمولة احململة القروض الديون هو صايفإن معدل املديونية.  باستخدام املال
 صايف املايل زائدًا املركز قائمة يف مبني هو كما املسامهني حقوق املال رأس . ميثلوما يعادله النقد خصم بعد
  .نالدي

  بلغت نسبة املديونيـّـة كما يلي:
 2018  2017 

 95.263.368  75.268.572 جمموع القروض
 )60.394.693(  )1.751.711( ناقصًا: النقد وما يعادله

 34.858.675  73.516.861 صايف الديون
 655.721.441  619.386.216 جمموع حقوق املسامهني

 690.580.116  692.903.077 جمموع رأس املال
  ٪5.05  ٪10.61 نسبة املديونيـّـة

 تقدير القيمة العادلة 4-5
ميثل اجلدول التايل األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة استنادًا إىل طريقة التقييم، حيث يتم تعريف املستويات 

 :التايلاملختلفة للقيمة العادلة على النحو 
  ( ملوجودات او ملطلوبات يف أسواق نشطة.املعدلةاألسعار املعلنة )غري  : 1املستوى 
: األسعار املعلنة يف األسواق النشطة ملوجودات ومطلوبات مالية مشاهبة، أو طرق تقييم أسعار أخرى 2املستوى 

  تكون املعطيات اجلوهرية هلا مبنية على معلومات سوقية.
  اليت ال تكون فيها مجيع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات سوقية ميكن مالحظتها. : طرق التسعري3املستوى 

والذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى. وتتكون املطلوبات  يعادلهتكون املوجودات املالية من النقدية وما 
. تقارب القيمة الدفترية للموجودات أخرىأرصدة دائنة املالية من تسهيالت مراحبة وقروض وذمم جتارية دائنة و

واملطلوبات املالية اليت تستحق خالل عام قيمتها العادلة. تدرج املطلوبات طويلة االجل، واليت تتكون من قروض 
 .املطفأة بالتكلفةطويلة االجل 
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 السياسات احملاسبية اهلامة (5)
يف إعداد هذه القوائم املالية. يتم تطبيق هذه السياسات  فيما يلي اهم السياسات احملاسبية املتبعة من قبل الشركة

  بشكل منتظم على مجيع السنوات املعروضة، ما مل يذكر خالف ذلك.
 استثمارات عقارية واستثمارات يف مشاريع عقارية حتت التنفيذ 5-1
االحتفاظ به بغرض أو كليهما( والذي يتم  –أو جزء من مبىن  -االستثماري هو عقار )أرض أو مبىن العقارإن 

حتقيق إيرادات إجياريه أو بغرض إمناء رأس املال من خالل الزيادة يف القيمة أو لكال الغرضني. وال تشتمل على 
  األراضي واملباين املستخدمة يف إنتاج أو توريد البضائع أو اخلدمات أو ألغراض إدارية أو ألغراض البيع االعتيادي.

بالتكلفة خمصومًا منها االستهالكات املتراكمة وخسائر اهلبوط  يف القيمة املتراكمة )إن تظهر االستثمارات العقارية 
  وجدت( علمًا بأنه ال يتم استهالك األراضي.

تتضمن التكلفة سعر الشراء مضافًا إليه مجيع التكاليف املرتبطة مباشرة بإنشاء أو احلصول على االستثمار العقاري 
دًا لالستخدام يف الغرض املخصص له. ويتم استهالك األجزاء اهلامة من االستثمار وباحلالة الالزمة ليكون مع

العقاري بشكل منفصل عن األجزاء األخرى، ويتم اإلفصا  باإليضاحات عن القيمة العادلة لالستثمارات 
  العقارية.

حتقيق إيرادات إجياريه أو  يتم إدراج تكلفة العقارات حتت التنفيذ واليت يكون الغرض منها إنشاء عقارات من أجل
لغرض إمناء رأس املال من خالل الزيادة يف القيمة أو لكال الغرضني ضمن العقارات االستثمارية. ويبدأ استهالكها 

  عندما يكون العقار جاهزًا لالستخدام يف الغرض املخصص له.
  سنة. 40يتم استهالك املباين بطريقة القسط الثابت على مدار عمرها اإلنتاجي وهو 

  تظهر اإليرادات االجيارية هلذه االستثمارات العقارية وكذلك االستهالكات املتعلقة هبا ضمن قائمة الدخل الشامل.
يتم إلغاء إثبات املبلغ الدفتري لالستثمار العقاري عند استبعاده أو عندما يتم سح  العقار االستثماري من 

دية مستقبلية من استبعاده. يتم تسجيل الفرق بني )أ( صايف االستخدام بشكل دائم وال يتوقع منافع اقتصا
املتحصالت من استبعاد االستثمار العقاري و)ب( مبلغه الدفتري يف الدخل الشامل يف الفترة اليت يتم فيها الغاء 

 اثبات العقار.
بند املمتلكات واملعدات إذا تغري استخدام العقار االستثماري فأصبح عقارًا تشغله الشركة فيتم إعادة تصنيفه إىل 

  بنفس القيمة الدفترية يف تاريخ إعادة التصنيف.
إذا تغري استخدام عقار تشغله الشركة، وكان مصنفا ضمن املمتلكات واملعدات، فيتم إعادة تبوبه اىل بند 

  استثمارات عقارية بنفس القيمة الدفترية يف تاريخ إعادة التصنيف.
اجعة القيمة املتبقية للعقار االستثماري وعمره اإلنتاجي ويتم عمل التعديالت، إذا لزم يتم يف هناية كل سنة مالية مر

  األمر، باعتبارها ناجتة من تغري يف تقدير حماسيب. 
حتت التنفيذ بالتكلفة. ال يتم استهالك االستثمارات يف املشاريع العقارية عقارية مشاريع تدرج االستثمارات يف 
 جاهزة لالستخدام. حتت التنفيذ حىت تصبح
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 ممتلكات ومعدات 5-2
 سعر القيمة. تتضمن التكلفة يف اهلبوط وخمصص املتراكم االستهالك ناقصا املمتلكات واملعدات بالتكلفة قياس يتم

 اليت تريدها بالطريقة تشغيله ليتم الالزمة حالته يف املوقع إىل األصل إلحضار مباشرة منسوبة تكاليف وأية الشراء
  .اإلدارة
تتدفق  أن احملتمل من كان إذا للبند الدفترية بالقيمة واملعدات املمتلكات بند من جزء استبدال بتكلفة االعتراف يتم

موثوق. يتم  بشكل تكلفتها قياس املمكن من وكان الشركة إىل اجلزء ذلك يف املتضمنة املستقبلية االقتصادية املنافع
يف  واملعدات املمتلكات بتكاليف إصال  وصيانة االعتراف املستبدل. ويتم للجزء الدفترية بالقيمة االعتراف إلغاء

  .تكبدها عند الدخل الشامل
 له. يتمثل املقدر االفتراضي العمر مدى على لألصل لالستهالك القابل للمبلغ املنتظم التوزيع يف االستهالك يتمثل

  .املتبقية القيمة ناقصا األصل تكلفة يف لالستهالك املبلغ القابل
لكل جزء من  املقدرة اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القسط بطريقة الدخل الشامل على االستهالك حتميل يتم

 ال .أقصر أيهما اإلنتاجية أو أعمارها اإلجيار فترة مدى على املؤجرة املوجودات استهالك واملعدات. يتم املمتلكات
  األراضي. استهالك يتم
منفصلة  كبنود احتساهبا يتم خمتلفة، إنتاجية أعمار واملعدات املمتلكات بند من اهلامة لألجزاء تكون ندماع

  .واملعدات للممتلكات ))مكونات رئيسية
 إذا مستقبلي بأثر تعديلها ويتم األقل على سنويا املتبقية والقيم االفتراضية واألعمار االستهالك طرق مراجعة تتم
  .األمر لزم
  :يلي كما هي للممتلكات واملعدات املقدرة اإلنتاجية األعمار إن
 السنوات 

 سنوات أو مدة عقد اإلجيار، أيهما أقل 5 حتسينات على مباين مستأجرة
 3 معدات مكتبية

  5 أثاث ومفروشات
مع  االستبعاد متحصالت مبقارنة واملعدات املمتلكات بنود أحد استبعاد عن الناجتة واخلسائر املكاس  حتديد يتم

  .الدخل الشامل يف أخرى إيرادات ضمن بالصايف االعتراف ويتم واملعدات، للممتلكات الدفترية القيمة
 غري املالية املوجودات قيمة يف اهلبوط سياسة إىل الرجوع يرجى واملعدات، املمتلكات قيمة يف اهلبوط تقييم لغرض

  (.3-5إيضا  رقم )
 املالية غري املوجوداتقيمة  يف هلبوطا 5-3

يتم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل حتديد فيما إذا وجدت أية مؤشرات على وجود هبوط يف قيمة األصول غري 
املالية. ويف حالة وجود مؤشرات هبوط يف قيمة أصل ما تقوم الشركة بتقدير مبلغ األصل املمكن استرداده )القيمة 

 .للشهرة )إن وجدت( سنويًا القابلة لالسترداد( كما تقوم بتقدير
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يتم حتديد املبلغ املمكن استرداده من األصل منفردا، أو من وحدة توليد النقد اليت ينتمي إليها األصل إذا كان 
األصل ال يولد تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبري عن التدفقات من موجودات أو جمموعات موجودات أخرى. 

أنه )أ( القيمة العادلة لألصل )أو وحدة توليد نقد( مطروحا منها تكاليف  ويقاس املبلغ املمكن استرداده على
االستبعاد أو )ب( قيمة استخدام األصل )أي القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقع احلصول عليها من 

  األصل أو وحدة توليد النقد(، أيهما أكرب.
لغ املمكن استرداده وذلك فقط عندما يكون املبلغ املمكن استرداده من يتم ختفيض املبلغ الدفتري لألصل إىل املب

األصل أقل من مبلغه الدفتري، ويعترب ذلك التخفيض هو خسارة هبوط. ويتم إثبات خسارة اهلبوط يف القيمة فورا 
  ضمن الدخل الشامل.

يوجد مؤشر بأن خسائر اهلبوط يف  باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقرير مايل لتحديد ما إذا كان
القيمة املثبتة سابقًا مل تعد موجودة أو أن قيمة هذه اخلسائر قد اخنفضت. يتم عكس خسارة هبوط مثبتة يف فترات 
سابقة ألصل منفرد أو وحدة توليد نقد فقط عندما يكون هناك تغيري يف التقديرات املستخدمة لتحديد املبلغ 

ل أو وحدة التوليد منذ أن أثبتت آخر خسارة هبوط. حيث يتم يف هذه احلالة زيادة املمكن استرداده من األص
املبلغ الدفتري إىل املبلغ املمكن استرداده فإذا كان عكس خسارة اهلبوط يتعلق بأصل منفرد فال جي  أن يزيد املبلغ 

لسابقة. ويتم إثبات عكس قيد الدفتري الذي كان سيتم حتديده فيما لو مل يتم إثبات خسارة هبوط يف السنوات ا
  خسارة اهلبوط يف القيمة كإيرادات يف الدخل الشامل للفترة املالية اليت حتدث فيها.

 خمزون االراضي 5-4
 التكلفة حتديد يتم .أقل أيهما للتحقق القابلة القيمة صايف أو التكلفة األراضي احملتفظ هبا للبيع بسعر قياس يتم

لشراء األرض واملصاريف املرتبطة هبا وأي  تكبدها   مصاريف الفعلية واليت تتضمنطريقة التكلفة  باستخدام
  تكاليف إضافية يتم تكبدها لتصبح األراضي جاهزة لتسويقها وبيعها.

 االدوات املالية 5-5
ات املالية ( "األدوات املالية" تصنيف وقياس واستبعاد املوجودات واملطلوب9يعاجل املعيار الدويل للتقرير املايل )

  ويقدم قواعد جديدة حملاسبة التحوط ومنوذجًا جديدًا الخنفاض قيمة املوجودات املالية.
 املوجودات املالية واملطلوبات املالية   –االعتراف األويل 

 جي  على املنشأة إدراج أي أصل مايل أو التزام مايل يف قائمة املركز املايل عندما وفقط عندما تصبح املنشأة طرفا
  يف النصوص التعاقدية لألداة.

  املوجودات املالية
 القياس األويل

عند القياس األويل، باستثناء الذمم التجارية اليت ال تتضمن عنصرًا متويليا جوهريًا، تقوم الشركة بقياس األصل 
 –يف حال مل يكن األصل املايل بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  – املايل بالقيمة العادلة زائدًا

تكاليف املعاملة العائدة إىل اقتناء األصل املايل. يتم حتميل تكاليف معاملة املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة 
 من مصاريف يف قائمة الدخل الشامل.
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شهرا بسعر  12أو اليت تستحق يف أقل من  اليت ال حتتوي عنصرا متويليا جوهريًا يتم قياس الذمم املدينة التجارية
  (.15املعاملة وفقا للمعيار الدويل للتقرير املايل )

 التصنيف والقياس الالحق 
 تقوم الشركة بتصنيف موجوداهتا املالية ضمن الفئات التالية:

 العادلة )من خالل الدخل الشامل(.تلك املوجودات اليت جي  تصنيفها الحقا بالقيمة  أ(
  تلك املوجودات اليت جي  قياسها بالتكلفة املطفأة. ب( 

يعتمد التصنيف على منوذج أعمال الشركة يف إدارة املوجودات املالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. إن 
  اعمال الشركة.املوجودات املالية للشركة تقاس بالتكلفة املطفأة وهي األقرب إىل منوذج 

مل تكون لدي الشركة اي موجودات  2017ديسمرب  31والسنة املنتهية يف  2017يناير  1بتاريخ التحول يف 
  مالية يتوافق تصنيفها كأصل مايل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل.

 املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة
 بالتكلفة املطفأة يف حال استيفاء الشروط التالية:جي  االحتفاظ باألصل املايل 

االحتفاظ باألصل املايل ضمن منوذج األعمال الذي هدفه االحتفاظ باملوجودات املالية من أجل حتصيل  (أ
 التدفقات النقدية التعاقدية، 

لغ األصلي وينتج عن الشروط التعاقدية لألصل املايل تواريخ حمددة للتدفقات النقدية اليت هي دفعات للمب (ب
  والفائدة على املبلغ األصلي القائم.

تتضمن املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة الذمم التجارية والذمم املدينة األخرى وودائع مراحبة ألجل. 
تتضمن ودائع املراحبة ألجل لدى البنوك ودائع بتاريخ استحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة واحدة 

  اريخ اإليداع.من ت
بعد القياس األويل، يتم قياس املوجودات املالية الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي ناقصا 
اهلبوط يف القيمة )إن وجد(. يتم احتساب التكلفة املطفأة من خالل األخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على 

ترب جزءًا أساسيًا من معدل العائد الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل العائد الفعلي االقتناء والرسوم والتكاليف اليت تع
 ضمن إيرادات التمويل يف قائمة الدخل الشامل. تدرج اخلسائر الناجتة عن اهلبوط يف القيمة يف الدخل الشامل.

 
 إعادة التصنيف

وجودات املالية، فإنه جي  عليها إعادة تصنيف عندما، وفقط عندما تقوم املنشأة بتنفيذ منوذج أعماهلا يف إدارة امل
 مجيع موجوداهتا املالية املتأثرة بذلك وفقا ملتطلبات التصنيف املذكور أعاله.

 
  



 شركة عقارات اخلليج
 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم املالية

 2018ديسمرب  31للسنة املنتهية يف 
 )مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 

19 

 إلغاء إثبات املوجودات املالية
يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مايل )أو جزء من أصل مايل أو جزء من شركة من موجودات مالية 

  استبعادها من قائمة املركز املايل للشركة( عند:متماثلة( )أي 
 انتهاء احلق يف استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 
  قيام الشركة بتحويل حقوقها يف استالم تدفقات نقدية من أصل أو حتمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة

ام الشركة بتحويل كافة املخاطر ومنافع بالكامل دون تأخري إىل طرف ثالث مبوج  اتفاق "مترير"، أو )أ( قي
األصل أو )ب( عدم قيام الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة خماطر ومنافع األصل ولكن قامت الشركة 

  بتحويل السيطرة على األصل.
 اخنفاض قيمة املوجودات املالية

أصل مايل أو شركة موجودات تقوم الشركة بتاريخ كل قائمة مركز مايل بتقييم احتمالية وجود دليل على أن 
مالية قد تعرضت لالخنفاض. يظهر اخنفاض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر منذ اإلدراج األويل لألصل يؤثر على 
التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من األصل املايل أو شركة املوجودات املالية واليت ميكن قياسها بصورة يعتمد 

  هبا.
( من املنشأة اتباع منوذج اخلسارة االئتمانية املتوقعة فيما يتعلق باخنفاض قيمة 9ويل للتقرير املايل )يتطل  املعيار الد

املوجودات املالية، ليس بالضرورة حصول حدث ائتماين من أجل االعتراف باخلسائر االئتمانية، بل تقوم املنشأة 
عادًة باحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة والتغريات  بداًل من ذلك باستخدام منوذج اخلسارة االئتمانية املتوقعة،

  كما يف تاريخ كل قائمة مركز مايل.  
من اخلسائر املتوقعة أو )ب(  شهرًا 12جي  قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة وعمل خمصص هلا مببلغ يعادل )أ( 
الية بشكل جوهري يف البداية، يتم تكوين خسائر مدى احلياة. ويف حال عدم زيادة املخاطر االئتمانية لألداة امل

شهرا. ويف حاالت أخرى، جي  عمل خمصص للخسائر االئتمانية مدى  12خمصص يعادل اخلسارة املتوقعة ملدة 
احلياة. بالنسبة للذمم املدينة التجارية اليت ال تتضمن عنصرا متويليًا جوهريًا، يتم استخدام طريقة مبسطة حبيث يتم 

يادة يف املخاطر االئتمانية كما يف تاريخ املركز املايل. اختارت الشركة االستفادة من خيار اخلسائر عمل تقييم للز
  االئتمانية ملدى احلياة.

 باستخدام املدينني التجاريني من للتحصيل املستحقة املبالغ االئتمانية طويلة األجل املتوقعة من اخلسائر يتم قياس
 من التحصيل املستحقة املبالغ من االئتمانية اخلسائر يف التارخيية خربهتا املنشأة وتستخدم املخصص. مصفوفة
 املخصص مصفوفة املالية. وحتدد األصول من العمر مدى على املتوقعة االئتمانية اخلسائر لتقدير التجاريني املدينني
 ن فيها املبالغ املستحقةاليت تكو األيام لكل شركة من األرصدة املصنفة حس  عدد للمخصص ثابتة معدالت
 اجملموعات تستخدم املنشأة فإن عمالئها، قاعدة لتنوع الستحقاقها. تبعا متجاوزة التجاريني املدينني من للتحصيل
 لقطاعات- كبري بشكل-خمتلفة  خسارة أمناط تظهر االئتمانية اخلسائر يف التارخيية كانت خربهتا إذا املناسبة
 املنتج، ونوع اجلغرافية، املنطقة فئات األصول لتجميع استخدامها يتم قد اليت الضوابط أمثلةومن  .املختلفة العمالء
 جتزئة(. أو مجلة عميل )مثل العميل ونوع التجاري االئتماين الضمان أو ينھالر والضمان العميل، وتصنيف

 
  



 شركة عقارات اخلليج
 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم املالية

 2018ديسمرب  31للسنة املنتهية يف 
 )مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 

20 

اخلسارة يف قائمة الدخل يتم خفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب املخصص ويتم إدراج 
الشامل. تستمر إيرادات العائد يف التدفق النقدي على القيمة الدفترية املخفضة باستخدام معدل العائد املستخدم يف 
خصم التدفقات النقدية املستقبلية بغرض قياس خسارة اهلبوط يف القيمة. يتم شط  القروض مع املخصص املرتبط 

ة واقعية لالسترداد املستقبلي ويتم حتقق مجيع الضمانات أو حتويلها إىل الشركة. بالقروض عندما يكون هناك نظر
وفيما إذا يف سنة الحقة، زاد أو نقص مبلغ خسارة اهلبوط التقديرية بسب  حدث وقع بعد تسجيل اهلبوط يف 

م إذا ما   القيمة فيتم زيادة أو تقليص خسارة اهلبوط املسجلة سابقا من خالل تعديل حساب املخصص. ويت
  عكس قيد شط  ما يف وقت الحق، فيتم قيد االسترداد إىل تكاليف التمويل يف قائمة الدخل الشامل.

  املطلوبات املالية
 القياس األويل 

يتم تصنيف املطلوبات املالية عند االعتراف األويل كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
  حس  املالئم. –دائنة )تقاس بالتكلفة املطفأة( وكقروض وذمم 

يتم تسجيل مجيع املطلوبات املالية للشركة بدايًة بالقيمة العادلة ويف حالة القروض والذمم الدائنة بعد خصم 
  تكاليف املعاملة مباشرة. تتضمن املطلوبات املالية للشركة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض وسلف.

 والقياس الالحقالتصنيف 
تقوم املنشأة بتصنيف مجيع املطلوبات املالية كما   تصنيفها عند اإلثبات ويتم قياسها يف وقت الحق بالقيمة 

 املطفأة، فيما عدا:
 املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل. (أ)
لغاء قيد األصل أو تطبيق طريقة املشاركة املطلوبات املالية اليت تنشأ عند حتويل أصل مايل غري مؤهل لإل (ب)

 املستمرة.
 عقود ضمان مايل. (ج)
 التزامات لتقدمي قروض مبعدل أقل من سعر العمولة يف السوق. (د)

الثمن احملتمل تسجيله من قبل اجلهة املقتنية يف عملية جتميع األعمال واليت ينطبق عليها املعيار الدويل  )هـ(
ذا الثمن احملتمل الحقا بالقيمة العادلة مع تغريات تسجل يف قائمة الدخل (. يتم قياس ه3للتقرير املايل )

  الشامل.
تتكون املطلوبات املالية للشركة من ذمم دائنة، مبالغ مستحقة الدفع وقروض وسلف. يتم قياس مجيع املطلوبات 

األربا  واخلسائر يف قائمة املالية للشركة الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي. تدرج 
  الدخل الشامل عند إلغاء االعتراف باملطلوبات من خالل عملية إطفاء معدل العائد الفعلي.

يتم احتساب التكلفة املطفأة من خالل األخذ يف االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم والتكاليف 
لفعلي. يدرج إطفاء معدل العائد الفعلي كتكاليف متويل يف قائمة اليت تعترب جزءًا اساسيا من طريقة معدل العائد ا

  الدخل الشامل.
 إعادة التصنيف

 ال يسمح املعيار بإعادة تصنيف أي التزام مايل.  
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 إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية
التزام مايل موجود بآخر من يتم إلغاء االعتراف بالتزام مايل عند الوفاء به أو انتهاؤه أو إلغاؤه. وعند استبدال 

نفس املقرض حس  شروط خمتلفة متاما أو شروط التزام حايل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم 
التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام املايل األصلي مع االعتراف بااللتزام اجلديد. يتم تسجيل الفروق ما بني القيم 

  الدخل الشامل. الدفترية ذات الصلة يف قائمة
 مقاصة األدوات املالية

يتم مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات املالية وتسجيل الصايف يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق حايل 
نافذ نظاميا لتسوية املبالغ املدرجة وكان هناك نية لدى الشركة لتسوية املوجودات واملطلوبات على أساس الصايف 

  املوجودات وسداد املطلوبات يف آن واحد.أو حتقيق 
 (امللكيةاستثمارات يف شركات زميلة )استثمارات تتم احملاسبة عنها بطريقة حقوق  5-6

إن الشركات الزميلة هي املنشآت اليت يكون للشركة تأثري جوهري عليها، ولكن ال يكون هلا سيطرة على 
٪ من حقوق  50إىل  20اجلوهري عندما متتلك الشركة نسبة من ٪  السياسات املالية والتشغيلية هلا. يظهر التأثري

  تصويت منشأة أخرى.
تقيد االستثمارات يف الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق امللكية )إستثمارات متت احملاسبة عنها بطريقة 

ركة من الدخل واملصاريف حقوق امللكية( ويتم إثباهتا مبدئيًا بالتكلفة. تتضمن هذه القوائم املالية، حصة الش
والتغريات يف حقوق ملكية اإلستثمارات اليت متت احملاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية بعد إجراء تعديالت حبيث 
تتوافق السياسات احملاسبية مع السياسات احملاسبية للشركة من تاريخ بداية ذلك التأثري اجلوهري إىل تاريخ توقف 

  التأثري اجلوهري.
 املدينة الذمم 5-7

 أو دفعات ثابتة ذات مالية موجودات وهي األخرى املدينة والذمم التجارية املدينة الذمم من املدينة الذمم تتكون
مقابل تقدمي  نشطة. متثل الذمم التجارية املدينة مبالغ مستحقة من عمالء سوق يف مدرجة وغري للتحديد قابلة

 أية تكاليف زائدًا العادلة بالقيمة مبدئيا املوجودات هبذه االعتراف يتم خدمات ضمن النشاط االعتيادي للشركة.
 العائد باستخدام طريقة املطفأة بالتكلفة املدينة الذمم إدراج يتم األويل، االعتراف بعد للمعاملة. مباشرة منسوبة
  حتصيلها.  يف املشكوك للديون خمصص أي ناقصا الفعلي

املدينة كموجودات متداولة إذا كانت مستحقة خالل سنة واحدة أو أقل، يتم تصنيف الذمم التجارية 
  وكموجودات غري متداولة إذا كانت مستحقة خالل أكثر من سنة.

 وما يعادله النقد 5-8
 احلسابات يف البنوك لدى والنقد الصندوق يف النقد من يعادله وما النقد ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يتكون

 أو أشهر ثالثة خالل تستحق اليت السيولة عالية األجل والودائع حتت الطل  واالستثمارات األخرى قصريةاجلارية 
  أي قيود. واملتوفرة للشركة بدون وجدت، إن أقل،

 .تظهر البنوك الدائنة، إن وجدت، ضمن بند القروض والبنوك الدائنة يف املطلوبات املتداولة يف قائمة املركز املايل
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 ذمم دائنة جتارية ومطلوبات أخرى 5-9
متثل هذه املبالغ املطلوبات املتعلقة بالسلع واخلدمات املقدمة للشركة قبل هناية السنة املالية واليت مل يتم دفعها. 

يوما من االعتراف األويل. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية  30ضمونة وتدفع عادة يف غضون املاملبالغ غري 
شهرا بعد تاريخ قائمة املركز  12األخرى كمطلوبات متداولة ما مل يكن السداد غري مستحق خالل واملطلوبات 

  املايل. يتم االعتراف هبا مبدئيا بقيمتها العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي.
 املخصصات 5-10
 ميكن واليت سابقة ألحداث نتيجة حايل ضم  أو قانوين التزام الشركة لدى كان إذا اثبات املخصصات يتم

 االلتزام. يتم لتسوية متطلبة اقتصادية منافع تدفق إىل حاجة هناك تكون أن احملتمل ومن موثوقة، تقديرها بصورة
 السوق احلالية تقييمات يعكس مبعدل املتوقعة املستقبلية النقدية التدفقات خصم طريق عن حتديد املخصصات

  لاللتزام. احملددة واملخاطر للنقود الزمنية ةللقيم
 للمخصصات. ُيعد العامة إلثبات الضوابط الوارد أعاله وال االلتزام تعريف املستقبلية التشغيلية اخلسائر تستويف ال

توقع خسائر تشغيلية مستقبلية مؤشرا على احتمال هبوط يف قيمة أصول تشغيلية ويتم حتديد خسائر اهلبوط 
  (.3-5املالية" إيضا  ) غري قيمة املوجودات يف السياسة احملاسبية " اهلبوطمبوج  

 بوقوع - فقط- وجوده يتأكد وسوف سابقة أحداث عن ان ينشأ احملتمل الذي من املمكن ال يتم اثبات االلتزام
  الشركة. سيطرة ضمن كلها ليست واليت املؤكدة املستقبلية غري األحداث من أكثر أو واحد وقوع عدم أو
 القروض  5-11

يتم إثبات القروض مبدئيا بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة. يتم قياس القروض الحقا بالتكلفة 
املطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي. يتم االعتراف بأي فرق بني حصيلة القرض )بالصايف من تكاليف املعاملة( 

الشامل على مدى فترة االقتراض باستخدام طريقة العائد الفعلي. يتم االعتراف ومبلغ االسترداد يف الدخل 
بالرسوم املدفوعة على تسهيالت القروض كتكاليف معاملة للقرض إىل احلد الذي يكون فيه من احملتمل استخدام 

احلد الذي ال بعض أو كل التسهيالت. يف هذه احلالة، يتم تأجيل الرسوم حىت يتم استخدام التسهيالت، وإىل 
يوجد فيه دليل على احتمال استخدام بعض أو كل التسهيالت. يتم رمسلة الرسوم كمدفوعات مقدمة خلدمات 

  توفري السيولة ويتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيالت اليت تتعلق هبا.
املطلوبات ملدة يتم تصنيف القروض كمطلوبات متداولة ما مل يكن لدى الشركة حق غري مشروط لتأجيل تسوية 

  شهرا على األقل بعد تاريخ قائمة املركز املايل. 12
 تكاليف االقتراض 5-12

يتم رمسلة تكاليف االقتراض اليت تعود بشكل مباشر إىل اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل )يستغرق بالضرورة 
  ذلك األصل. فترة طويلة ليصبح جاهزًا لالستخدام املقصود له أو لبيعه( كجزء من تكلفة

يتم  فإنه ل،ھمؤ أصل على احلصول لغرض اھوتستخدم جزاء من – عام بشكل – الشركة أمواال عندما تقترض
ومعدل  .األصل ذلك على النفقات على رمسلة معدل تطبيق خالل من للرمسلة لةھاملؤ االقتراض تكاليف مبلغ حتدد
 الفترة، خالل تكون قائمة الشركة اليت قروض على ينطبق الذي االقتراض لتكاليف املرجح املتوسط وھ الرمسلة
املرمسلة  تكاليف االقتراض مبلغ تزيد وال .لھمؤ أصل على احلصول لغرض خصيصا متت اليت القروض خبالف
 .الفترة تلك خالل حتملتها الشركة اليت االقتراض تكاليف مبلغ عن الفترة خالل
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  .األصل املؤهل الشركة تطوير فيها ُتوِقف اليت الطويلة الفترات خالل االقتراض تكاليف رمسلة تعلق
يتم خصم إيرادات االستثمارات املؤقت لقرض حمدد الغرض )لتشيد عقارا استثماري( اليت يتم انفاقها على 

  املوجودات املؤهلة من تكاليف االقتراض املؤهلة للرمسلة.  
صروف يف الفترة اليت حتملتها الشركة فيها. وتتكون تكاليف يتم إدراج تكاليف االقتراض األخرى على أهنا م

  االقتراض من عمولة االقتراض والتكاليف األخرى اليت تتحملها الشركة فيما يتعلق باحلصول على قروض.
 منافع املوظفني 5-13

 منافع املوظفني قصرية األجل 
تتم تسويتها بالكامل خالل اث  عشرة شهرًا بعد منافع املوظفني قصرية األجل هي منافع املوظفني اليت يتوقع أن 

هناية فترة التقرير املايل السنوية اليت يقدم فيها املوظفون اخلدمة املتعلقة هبا هذه املنافع. يتم إدراج املبالغ )غري 
 خمصومة( مقابل اخلدمة اليت قدمها املوظف للشركة خالل فترة حماسبية كمصروف ويقاس االلتزام املتعلق هبا
)املصروف املستحق( باملبلغ غري املخصوم ملنافع املوظف قصرية األجل املتوقع أن يدفع يف مقابل اخلدمات اليت 
قدمها املوظف. يتم إثبات االلتزام املتعلق مبدفوعات املكافأة املتوقعة فقط عندما يكون هناك التزام قانوين أو ضم  

يجة خلدمات سابقة قدمها املوظف وأنه ميكن إجراء تقدير ميكن حايل بأن تقوم الشركة مبثل هذه املدفوعات كنت
  االعتماد على االلتزام.

 مكافاة هناية اخلدمة للموظفني 
يتم احتساب صايف التزام الشركة مبوج  خطة مكافأة هناية اخلدمة للموظفني كخطة منافع حمددة غري ممولة 

املوظف يف الفترات احلالية والسابقة وخصم ذلك املبلغ. يتم  بواسطة تقدير مبلغ املنافع املستقبلية اليت اكتسبها
احتساب التزامات املنافع احملددة سنويًا اعتمادا علي تقديرات اكتوارية باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة. 

شرة يف قائمة يتم االعتراف بإعادة قياس صايف التزام املنافع احملددة اليت تتكون من أربا  وخسائر اكتوارية مبا
الدخل الشامل. حتدد الشركة صايف مصروف الفائدة على صايف التزام اخلدمة احملددة للفترة بواسطة تطبيق معدل 
اخلصم املستخدم لقياس التزام املنافع احملددة يف بداية الفترة السنوية إىل صايف التزام املنافع احملددة مع األخذ 

م املنافع احملددة خالل الفترة نتيجة للمسامهات ودفعات املنافع. يتم تسجيل باالعتبار أي تغريات يف صايف التزا
صايف مصروف الفائدة واملصاريف األخرى املتعلقة هبا لربنامج املنافع احملددة يف قائمة الدخل الشامل. عندما تتغري 

اليت تتعلق باخلدمة السابقة أو الربح  منافع اخلطة أو عندما يتم تقليص اخلطة فإنه يتم تسجيل التغري الناتج يف املنفعة
أو اخلسارة من التقليص فورًا يف قائمة الدخل الشامل. خبصوص االلتزام املتعلق مبكافأة هناية اخلدمة للموظفني فإن 
  عملية التقييم االكتواري تأخذ باحلسبان أحكام نظام العمل يف اململكة العربية السعودية وكذلك سياسة الشركة.

  قق اإليراداتحت 5-14
 اإليرادات من العقود مع العمالء فيما يتعلق ببيع العقارات

تقوم الشركة بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء استنادًا إىل منوذج من مخس خطوات مبني يف املعيار الدويل 
  (:15للتقرير املايل )

بني طرفني أو أكثر ينتج عنه حقوق والتزامات (: حتديد العقد )العقود( مع العميل: العقد هو اتفاق 1اخلطوة )
 إلزامية ويوضح املعايري اليت جي  استيفاؤها لكل عقد.
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(: حتديد التزامات األداء يف العقد: التزام األداء هو وعد للعميل حس  العقد من أجل نقل بضاعة أو 2اخلطوة )
 تقدمي خدمات للعميل.

عاملة هو الثمن املتوقع من الشركة مقابل تناقل البضائع أو اخلدمات املتفق (: حتديد سعر املعاملة: سعر امل3اخلطوة )
  عليها مع العميل، باستثناء املبالغ احملصلة نيابًة عن أطراف ثالثة.

(: توزيع سعر املعاملة على التزامات األداء يف العقد: بالنسبة للعقد الذي حيتوي على أكثر من التزام 4اخلطوة )
شركة بتوزيع سعر املعاملة على كل التزام أداء مبقدار مبلغ مقدر للثمن املتوقع حتصيله من البضائع أو أداء، تقوم ال

 اخلدمات لقاء تأدية التزام األداء.
  (: إدراج اإليرادات عندما )أو حينما( تؤدي املنشأة التزام األداء.5اخلطوة )

 لى مدى مدة العقد إذا ما حققت أي من املتطلبات التالية:تستويف الشركة التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات ع
 حصول العميل على املنافع الناجتة عن أداء الشركة واستهالك تلك املنافع يف ذات الوقت. . 1
 أداء الشركة يؤدي إىل إجياد أو حتسني موجودات حتت سيطرة العميل وقت التحسني، أو . 2
موجودات الستخدامات أخرى للشركة، كما يكون احلق يف حتصيل املبلغ أداء الشركة لاللتزام ال ُيَكون  . 3

  لألداء املكتمل حىت تارخيه واج  النفاذ.
بالنسبة اللتزامات األداء اليت ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاله، فإنه يتم إدراج اإليرادات يف الوقت الذي يتم فيه 

  استيفاء التزام األداء.
تيفاء التزام أداء من خالل تقدمي اخلدمات املوعودة، فإن الشركة بذلك تقوم بإجياد أصل عندما تقوم الشركة باس

بناًء على العقد مقابل الثمن الذي حصلت عليه جراء األداء. وإذا ما جتاوز مبلغ الثمن املستلم من العميل مبلغ 
  اإليرادات املدرجة فهذا يزيد من التزام العقد.

  العادلة للثمن املستلم أو املستحق القبض مع األخذ باحلسبان شروط الدفع احملددة.تقاس اإليرادات بالقيمة 
يتم إدراج اإليرادات يف قائمة الدخل الشامل مبقدار احلد املتوقع لتدفق املنافع االقتصادية إىل الشركة مع إمكانية 

  قياس اإليرادات والتكاليف ــ حيثما ينطبق ــ بشكل موثوق فيه.
  خمزون األراضي واالستثمارات العقارية  إيراد بيع

 يتم االعتراف باإليرادات من بيع خمزون األراضي واالستثمارات العقارية عندما يتم استيفاء مجيع الشروط التالية:
 .حتول الشركة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية العقار بشكل جوهري للمشتري 
  اإلدارية ذات الصلة بامللكية وليس لديها قدرة على التحكم بالعقار ال حتتفظ الشركة بأي درجة من العالقة

 املباع.
 .أن يكون من املمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به 
 .أن يكون من املرجح أن تتدفق إىل املنشأة منافع اقتصادية مرتبطة باملعاملة 
 املعاملة بشكل موثوق به. أن يكون باإلمكان قياس التكاليف املتكبدة أو املزمع تكبدها على  

 اإليرادات من اإلجيار
يتم إدراج إيرادات اإلجيار من عقود اإلجيار التشغيلي على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإلجيار. يتم إضافة 

املؤجر  التكاليف األولية املباشرة املتكبدة جراء التفاوض والترتي  لعقد اإلجيار التشغيلي إىل القيمة الدفترية لألصل
 وإدراجه على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإلجيار.
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 اإليرادات من اخلدمات
يتم تسجيل اإليرادات من اخلدمات املقدمة عندما يكون باإلمكان تقدير نتيجة املعاملة بطريقة ُيعتد هبا استنادًا إىل 

القدرة على قياس النتائج بطريقة يعتد هبا، فإنه مرحلة إكمال املعاملة يف تاريخ قائمة املركز املايل. ويف حال عدم 
  يتم إدراج اإليرادات فقط يف حدود إمكانية استرجاع املصاريف املتكبدة.

 إيرادات ودائع املراحبة ألجل
  يتم إدراج اإليرادات من ودائع املراحبة ألجل لدى البنوك على أساس معدل العائد الفعلي.

 االستثمارية تكاليف إيراد بيع العقارات 5-15
تتضمن تكاليف إيرادات بيع العقارات االستثمارية؛ تكلفة األراضي وتكاليف التطوير وتكاليف اخلدمات األخرى 

  املتعلقة هبا وتكاليف التمويل املرمسلة.
 تكاليف إيرادات التأجري 5-16

العقارات االستثمارية وتوليد تتضمن تكلفة إيرادات التأجري كل مصاريف التشغيل املباشرة املرتبطة بتشغيل 
إيرادات التأجري مبا فيها تكاليف اخلدمات من مصادر خارجية )كالنظافة واألمن والصيانة واإلصال  وخدمات 
التأجري وإدارة العقارات ... اخل( ومصروف الكهرباء واملرافق األخرى والعمالة وإجيار األرض املقام عليها 

هتا والتأمني وكافة املصاريف املباشرة األخرى. أما مصاريف التشغيل األخرى االستثمارات العقارية واستهالكا
 فتعترب إما مصاريف عمومية وإدارية أو مصاريف بيع وتسويق.

 
 مصاريف البيع والتسويق 5-17

  هي تلك املصاريف النامجة عن جهود إدارات التسويق والبيع لترويج خدمات الشركة.
 مصاريف عمومية وإدارية 5-18

  هي مجيع املصاريف األخرى باستثناء مصاريف البيع والتسويق وتكاليف التمويل وتكاليف اإليرادات.
 عقود التأجري  5-19

تصنف عقود تأجري املمتلكات واملعدات، اليت تكون فيها الشركة كمستأجر وحتتفظ فيها الشركة بشكل جوهري 
رمسلة عقود التأجري التمويلي عند بدء عقد اإلجيار بالقيمة  جبميع خماطر ومزايا امللكية، كإجيارات متويلية. يتم

العادلة للعقار املؤجر أو القيمة احلالية للحد األدىن لدفعات اإلجيار إن كانت أقل. يتم إدراج التزامات اإلجيار 
إجيار بني املقابلة، بعد خصم تكاليف التمويل، ضمن ذمم دائنة قصرية األجل وطويلة األجل. يتم توزيع كل دفعة 

املطلوبات وتكلفة التمويل. يتم حتميل تكلفة التمويل على األربا  أو اخلسائر على مدى فترة اإلجيار حبيث ينتج 
معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد املتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك املمتلكات واملعدات املستحوذ 

ى العمر اإلنتاجي لألصل أو فترة اإلجيار أيهما أقصر إذا مل يكن عليها مبوج  عقود التأجري التمويلي على مد
  هناك تأكيد معقول بأن الشركة سوف حتصل على امللكية يف هناية فترة اإلجيار.

يتم تصنيف عقود اإلجيار اليت تكون فيها الشركة مستأجر واليت ال يتم فيها حتويل جزء كبري من خماطر ومزايا 
جيارات تشغيلية. يتم حتميل الدفعات اليت تتم مبوج  عقود اإلجيار التشغيلي بالصايف، من امللكية إىل الشركة كإ

  أي حوافز مستلمة من املؤجر، على الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإلجيار.
أساس القسط  يتم إثبات إيرادات اإلجيار من عقود اإلجيار التشغيلي اليت تكون الشركة مؤجرا يف الدخل على

 الثابت على مدى فترة اإلجيار. وتدرج األصول املؤجرة ذات الصلة يف قائمة املركز املايل استنادا إىل طبيعتها.
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 الزكاة 5-20
ختضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة اهليئة العامة للزكاة والدخل )"اهليئة"(. يتم حتميل الزكاة املستحقة على الشركة 

كية الشركة يف الشركات التابعة السعودية على قائمة الدخل الشامل. يتم تسجيل املبالغ املتعلقة مبل والزكاة
اإلضافية املستحقة مبوج  التسويات النهائية، إن وجدت، عند حتديدها. تقوم الشركة باستقطاع الضريبة الواجبة 

  لنظام ضريبة الدخل السعودي. عن معامالت حمددة مع أطراف غري مقيمة يف اململكة العربية السعودية وذلك طبقا
 رحبية السهم 5-21

 السهم رحبية احتساب يتم .العادية ، إن وجدت، ألسهمها واملخفضة األساسي السهم رحبية الشركة تعرض
 األسهم لعدد املرجح املتوسط على الشركة يف إىل األسهم العادية العائد صايف الدخل للسنة بقسمة األساسي
 ،إن وجدت، من املخفضة السهم رحبية احتساب ألسهمها اململوكة. يتم واملعدلة السنة خالل القائمة العادية
 لةاملعّد القائمة العادية األسهم املرجح لعدد واملتوسط العائدة إىل األسهم العادية  اخلسارة أو الربح تعديل خالل

  .إصدارها احملتمل العادية األسهم مجيع أثر لتعكس اململوكة ألسهمها
 توزيعات األربا   5-22

  للشركة. العامةتقيد توزيعات األربا  يف القوائم املالية يف الفترة اليت تتم املوافقة عليها من قبل اجلمعية 
  .ةاملال خصمًا من األربا  املبقا رأستتم زيادة  منحةيف حال موافقة املسامهني على توزيع أربا  بصورة أسهم 

 القطاعية التقارير 5-23
  :اليت املنشآت أو العمليات أو املوجودات من جمموعة هو التشغيلي القطاع إن
 اإليرادات ذلك يف مبا مصاريف وتكبد إيراد حتقيق إىل تؤدي أن املمكن من اليت األعمال أنشطة يف تعمل (1)

  .الشركة مكونات من أي مع باملعامالت واملصاريف املتعلقة
 اختاذ أجل من مستمرة بصورة عملياهتا نتائج بتحليل التشغيلية القرارات اختاذ عن الرئيسي املسؤول يقوم (2)

  .األداء وتقييم املوارد بتوزيع اليت تتعلق القرارات
  .منفصل بشكل متاحة مالية معلومات هلا يكون كما (3)

 مباشر بشكل العائدة البنود التشغيلية القرارات اختاذ عن الرئيسي املسؤول على املعروضة القطاعية النتائج تشتمل
  ..معقول أساس على توزيعها ميكن اليت البنود إىل باإلضافة أحد القطاعات، إىل
 االلتزامات احملتملة  5-24

 :هوااللتزام احملتمل 
بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر  -فقط -التزام ممكن ينشأ عن أحداث سابقة وسوف يتأكد وجوده  )أ( 

 أو املنشأة، سيطرة ضمنكلها من األحداث املستقبلية غري املؤكدة واليت ليست 
 :التزام قائم ينشأ عن أحداث سابقة ولكن مل يتم إثباته نظرًا ألنه )ب( 

  ُيتطل  تدفق خارج ملوارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام؛ أومن غري احملتمل أنه سوف  (1)
 .موثوق بشكلعليها االلتزام بطريقة ميكن االعتماد  ال ميكن قياس مبلغ (2)
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 فئات األدوات املالية 5-25
 2017ديسمرب  31  2018ديسمرب  31 

    املوجودات حس  قائمة املركز املايل
    املدينةالقروض والذمم 

  جتارية وأرصدة مدينة أخرىمدينة ذمم 
 )باستثناء املصاريف املدفوعة مقدمًا  
 1.781.023  6.559.561 وغطاء خطابات الضمان(   

 60.394.693  1.751.711 نقد وما يعادله
 8.311.272  62.175.716 

    املطلوبات حس  قائمة املركز املايل
    املطفأةمطلوبات مالية بالتكلفة 

 3.674.877  1.323.695 ذمم جتارية دائنة 
 95.253.368  75.268.572 األجلقروض طويلة 

 76.592.267  119.822.044 
 
  عقارية استثمارات ( 6)

  مبا يلي: 2017و  2018ديسمرب  31تتلخص احلركة على االستثمارات العقارية للسنتني املنتهيتني يف 
 اإلجـمايل  املباين  األراضي 

2018      
      التكلفة

 210.998.443  79.208.943  131.789.500 2018 يناير 1
 حتويالت من مشاريع عقارية حتت 

 100.742.794  87.396.604  13.346.190 (7التنفيذ )إيضا     
 (2.620.000)  (1.911.111)  (708.889) استبعادات خالل السنة

 309.121.237  164.694.436  144.426.801 2018ديسمرب  31
      

      االستهالك املتراكم
 5.586.664  5.586.664  - 2018 يناير 1

 2.332.432  2.332.432  - احململ خالل السنة
 (47.778)  (47.778)  - خالل السنة استبعادات

 7.871.318  7.871.318  - 2018ديسمرب  31
      صايف القيمة الدفترية

  301.249.919  156.823.118  144.426.801 2018ديسمرب  31
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 اإلجــمايل  املباين  األراضي 
2017      
      التكلفة

 160.092.188  65.025.905  95.066.283 يناير 1
 50.906.255  14.183.038  36.723.217 إضافات خالل السنة

 210.998.443  79.208.943  131.789.500 ديسمرب  31
      

      االستهالك املتراكم
 3.770.106  3.770.106  - يناير 1

 1.816.558  1.816.558  - احململ خالل السنة
 5.586.664  5.586.664  - 2017ديسمرب  31

      صايف القيمة الدفترية
 205.411.779  73.622.279  131.789.500 2017ديسمرب  31

 
مليون ريال  325.1 بلغ مبتوسط تقييم 2018ديسمرب  31  قياس القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما يف 

ومها مكت  احلبي  مستقلني مؤهلني مهنيًا  مقّيمنيمن قبل  ريال سعودي(مليون  215.04: 2017) سعودي
فرباير  11للعقارات ومكت  زاوية القمة لالستثمارات العقارية مبوج  تقريري التقييم اخلاص هبما واملؤرخ 

  ولديهما خربة حديثة يف مواقع وقطاعات االستثمارية العقارية اليت   تقييمها. 2019
شقق  ات طريق اخلرج وـاين مستودعقامت الشركة برهن أرض ومباين اجملمع السك  حبي حطني وأراضي ومب

 31) 2018ديسمرب  31مليون ريـال سعودي كما يف  154.5واليت بلغ إمجايل صايف قيمها الدفترية  امللقا
لصاحل أحد البنوك احمللية وذلك عن طريق إفراغ صك امللكية باسم  ،(سعودي مليون ريال 195: 2017ديسمرب 

 11إحدى الشركات التابعة للبنك وذلك كضمان للتسهيالت البنكية واليت   احلصول عليها من البنك بتاريخ 
  (.13)إيضا   2017أغسطس 
: 2017ريال سعودي )مليون  30.61مبلغ  2018خالل عام  االستثمارات العقاريةالتأجري من  تبلغت ايرادا
  ريال سعودي(. مليون 16.53

 مليون 2.33ضمن تكلفة االيرادات مببلغ  2018ديسمرب  31  ادراج مصروف االستهالك للسنة املنتهية يف 
  ريال سعودي(. مليون 1.82: 2017ريال سعودي )

  يف مشاريع عقارية حتت التنفيذ استثمارات ( 7)
 : عقارية حتت التنفيذ القائمةباالستثمارات يف املشاريع الفيما يلي قائمة 

 2017ديسمرب  31  2018ديسمرب  31 
 85.539.907  89.133.751 الرياض –مشروع العليا 

 59.757.615  62.987.724 الدمام -مشروع فندق وشقق واجملمع الترفيهي 
 109.984.650  1.310.000 الرياض –مشروع امللقا 

 153.431.475  255.282.172 
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تطوير وإنشاء جممعات سكنية وجتارية يف  مشاريعيتمثل رصيد االستثمارات يف املشاريع العقارية حتت التنفيذ يف 
  داخل اململكة العربية السعودية، وفيما يلي بيان حبركة االستثمارات يف املشاريع العقارية حتت التنفيذ:

 اإلمجايل  مباين  أراضي 
 255.282.172  107.623.228  147.658.944   2018يناير  1

 8.062.097  8.062.097  - إضافات خالل السنة 
 استثماراتإىل  حتـويالت

 عقارية
 (100.742.794)  (87.396.604)  )13.346.190( (6)إيضا     

 (9.170.000)   (9.170.000)  - استبعادات خالل السنة 
  153.431.475  19.118.721  134.312.754 2018ديسمرب  31
 406.729.038  216.097.841  190.631.197 2017يناير  1

 79.413.525  79.413.525  - خالل السنة إضافات
 (230.860.391)  (187.888.138)  (42.972.253) خالل السنة استبعادات

  255.282.172  107.623.228  147.658.944 2017ديسمرب  31
حتت التنفيذ اليت قيمها نفس املقيمان املذكوران يف االيضا   العقاريةبلغت القيمة العادلة لالستثمارات يف املشاريع 

مليون  274.4: 2017) 2018ديسمرب  31كما يف  مليون ريال سعودي 158.35( أعاله ما قيمته 6رقم )
  ريال سعودي(.

  امللكية استثمارات متت احملاسبة عنها بطريقة حقوق ( 8)
 –ملكية على حصص حقوق ملكية يف صندوق  االستثمارات اليت متت احملاسبة عنها بطريقة حقوق امللكيةمتثل 

  سوق األسهم السعودي )"تداول"(.درج يف املوعقارات اخلليج )"الصندوق"( 
 ةريال للوحد 10بقيمة امسية تبلغ وحدة  مليون 26.5يف الصندوق العقاري  اململوكة للشركة صصاحلبلغ عدد 

 الصندوق كما وحداتمن إمجايل  (تقريبًا ٪44.17: 2017ديسمرب  31تقريبًا )٪ 44.17واليت متثل ما نسبته 
 .2018ديسمرب  31يف 
 

 فيما يلي احلركة يف االستثمار يف الصندوق:
 
 2017ديسمرب  31  2018ديسمرب  31 

 265.000.000  267.444.961 يناير 1كما يف  الرصيد
 2.000.000  - رسوم االشتراك يف الصندوق

 -  (16.297.500) مستلمة توزيعات أربا 
 444.961  7.727.498 حصة يف أربا  غري حمققة يف الصندوق 

  267.444.961  258.874.959 ديسبمر 31الرصيد كما يف 
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  خمزون أراضي (9)
  .بيعهاإعادة يتمثل خمزون الشركة يف أراضي   شرائها بغرض  

 2017ديسمرب  31  2018 ديسمرب 31 فيما يلي احلركة على تكلفة خمزون األراضي:
    
 -   1.205.943 يناير 1

 4.928.928  - حمول من مشاريع استثمارات عقارية
 (3.722.985)  (1.205.943) املباع من خمزون االراضي

  1.205.943  - ديسمرب 31
 وأرصدة مدينة أخرىومصاريف مدفوعة مقدمًا مدينة ذمم جتارية   (10)

 2017ديسمرب  31  2018ديسمرب  31 
 2.051.153  6.896.895 جتارية مدينة ذمم 

 (535.403)  (535.403) ناقصًا: خمصص ديون  مشكوك يف حتصيلها
 6.361.492  1.515.750 

 265.273  198.069 سلف وعهد عاملني
 17.155.081  17.155.081 غطاء خطابات ضمان

 23.714.642  18.936.104 
 8.664.289  7.366.660 مصاريف مدفوعة مقدمًا 

 31.081.302  27.600.393 
 

يوم  30وُتستحق بعد  عمولةال حتمل  التجارية املدنية واملصاريف املدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرىإن الذمم 
  من اصدار الفواتري. 

وذلك ألهنا  2017و 2018ديسمرب  31العادلة للذمم املدينة تعادل القيمة الدفترية لتلك الذمم كما يف  القيمةان 
  شهرا من تاريخ قائمة املركز املايل. 12تستحق يف فترة اقل من 

  ال متتلك الشركة أي ضمانات مقابل الذمم املدينة.
تستخدم الشركة املدخل املبسط الحتساب خسائر االئتمان املتوقعة كما هو منصوص عليه يف املعيار الدويل 

لكل الذمم املدينة. الحتساب  مدى احلياة( الذي يسمح باستخدام خمصص اخلسائر املتوقعة 9للتقرير املايل )
املخاطر االئتمانية املشتركة وأيام جتاوز مواعيد  خسائر االئتمان املتوقعة يتم جتميع الذمم املدينة بناء على خصائص

  استحقاقاهتا. فيما يلي احتساب خمصص اخلسارة واليت تأخذ بعني االعتبار التوقعات املستقبلية. 
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 جارية 2018ديسمرب  31
 90اىل  31من 

 يوما
 365اىل  91من 

 يوما
مستحق ألكثر من 

 اجملموع 365
  ٪100 ٪2 ٪1 - نسبة اخلسارة املتوقعة

 6.896.895 535.403 - 4.598.077 1.763.415 القيمة الدفترية االمجالية 
  535.403 535.403 - - - خمصص اخلسارة 

 جارية 2017ديسمرب  31
 90اىل  31من 

 يوما
 365اىل  91من 

 يوما
مستحق ألكثر من 

 اجملموع 365
  ٪100 ٪2 ٪1 - نسبة اخلسارة املتوقعة

 2.051.153 535.403 - 922.148 593.602 القيمة الدفترية االمجالية 
  535.403 535.403 - - - خمصص اخلسارة 

إن احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان بتاريخ قائمة املركز املايل هي القيمة الدفترية االمجالية لكل فئة من فئات 
  الذمم املدينة.

  يعادلهنقد وما  (11)
  .2017و  2018ديسمرب  31النقد وما يعادله نقد لدى البنوك كما يف ميثل 

  حقوق املسامهني (12) 
  رأس املال 12-1 

مدفوعة بالكامل،  سهم 52.233.430من  2017و 2018ديسمرب  31مال الشركة كما يف  يتكون رأس
  .الواحد للسهمريال سعودي  10بقيمة إمسية 

  نظامياحتياطي  12-2 
جي   2016يف اململكة العربية السعودية، الذي أصبح ساريًا خالل عام  اجلديد ألحكام نظام الشركاتوفقًا 

٪ من 30٪ سنويًا من صايف الدخل إىل االحتياطي النظامي إىل أن يعادل هذا االحتياطي 10على الشركة جتني  
  ًا.رأس املال. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على مسامهي الشركة حالي

  توزيعات األربا  ومكافأة أعضاء جملس اإلدارة 12-3 
( 2018مايو  9هـ )املوافق 1439شعبان  23يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  للشركة وافقت اجلمعية العامة العادية

مارس  28هـ )املوافق 1439  رج  11 بناًء على توصية جملس إدارة الشركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ
 0.7بواقع ريال سعودي  36.563.401 مببلغ 2017توزيع أربا  نقدية للمسامهني عن عام  على ( 2018

 عدم توزيع أربا  نقدية للمسامهني :2017) من رأس مال الشركة ٪7مبا يعادل  للسهم الواحدريال سعودي 
مببلغ  2017وكذلك املوافقة على صرف مكافأة ألعضاء جملس إدارة الشركة عن عام  (2016عن عام 

 أنظر أيضًا (.2016عن عام  ريـال سعودي 700.000: مبلغ 2017ريـال سعودي ) 1.850.000
 .2018أة أعضاء جملس اإلدارة عن عام أربا  ومكافوزيعات يتعلق بتفيما  24 ايضا 

  



 شركة عقارات اخلليج
 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(
 إيضاحات حول القوائم املالية

 2018ديسمرب  31للسنة املنتهية يف 
 )مجيع املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 

33 

 
  قروض طويلة االجل  (13)

 بتجديد اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع أحد البنوك احمللية )البنك( 2017 ربنوفم 30قامت الشركة بتاريخ 
للحصول على متويل يف صيغة تسهيالت متويل املراحبة وإجارة ومراحبة شراء وبيع السلع ملدة مخس سنوات، بقيمة 

ـال سعودي( وذلك بأسعار مراحبة متفق مليون ري 250: 2017مليون ريـال سعودي ) 250إمجالية قدرها 
. إن الغرض من تلك التسهيالت هو متويل الشركة لعملياهتا وسداد بعض املطلوبات املتداولة يها مع البنكعل

مليون ريـال  75.3مبلغ  2018ديسمرب  31املستحقة. بلغ رصيد القروض ضمن إطار هذه االتفاقيات كما يف 
إن هذه التسهيالت مضمونة بقطعة أرض واملباين  (.مليون ريال سعودي 95.3: 2017ديسمرب  31سعودي )

ديسمرب  31) 2018ديسمرب  31كما يف  سعودي مليون ريال 154.5املقامة عليها بصايف قيمة دفترية بلغت 
ك املقرض ومدرجة ـة للبنـلصاحل البنك ومسجلة باسم شركة تابع (مليون ريـال سعودي 195:  2017

وبناًء على  (7و  6ع عقارية حتت التنفيذ )إيضا  ـارات يف مشاريـتثمة واالسـارات العقاريـضمن االستثم
شروط هذه االتفاقيات جي  على الشركة االلتزام ببعض التعهدات املالية وغري املالية واليت تتطل  من الشركة 

. إن 2018ديسمرب  31احلفاظ على مستوى معني من املؤشرات املالية واليت كانت الشركة ملتزمة هبا كما يف 
 هذه القروض هي بالريال السعودي.

  تقارب قيمتها الدفترية، نظرًا ألن تأثري اخلصم ليس جوهريًا. طويلة االجلإن القيمة العادلة للقروض 
  وفيما يلي بيان حبركة القروض:

 2017ديسمرب  31  2018ديسمرب  31 
 96.357.743  95.253.368 الرصيد يف بداية السنة

 92.863.427  - احلصول عليها خالل السنةقروض   
 (93.967.802)  )19.984.796( املسدد خالل السنة
 95.253.368  75.268.572 الرصيد يف هناية السنة

   وقد   عرضها يف قائمة املركز املايل كما يلي:
 24.925.672  19.984.796 اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل

 70.327.696  55.283.776 قروض طويلة األجل
 75.268.572  95.253.368 

  املوظفني خدمة هنايةمكافأة التزام  (14)
 وظفنيامل هناية اخلدمة مكافأة خبطة عام بيان

يف اململكة العربية السعودية. يتم  والعمال العمل نظامخطة منافع حمددة تتوافق مع متطلبات  الشركةتطبق 
احتساب املبالغ املسددة عند هناية اخلدمة مبوج  اخلطة على أساس روات  وبدالت املوظفني األخرية وعدد 

يف اململكة نظام العمل والعمال كما يف تاريخ هناية خدماهتم، كما هو موضح يف  سنوات خدماهتم املتراكمة
آت هناية اخلدمة للموظفني هي خطط غري ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد العربية السعودية. إن خطط مكاف

  :كالتايل حمددة املايل املركز قائمة ضمن به املعترف املبلغ إناملكافآت عند استحقاقها عند إهناء التوظيف. 
 2017ديسمرب  31  2018ديسمرب  31 

  3.311.349  3.578.056 احملددة املنافع اللتزام احلالية القيمة
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 احملددة هناية خدمة املوظفني مكافأة التزام صايف يف احلركة
 التزام يف احلركة احملددة. إن املنافع التزام على فقط يشتمل احملددة مكافأة هناية خدمة املوظفني التزام صايف إن

 :كاآليت يه السنة خالل احملددة املنافع
 
 2017ديسمرب  31  2018ديسمرب  31 

 3.167.831  3.311.349 السنة بداية يف الرصيد
    ضمن الدخل الشامل املدرج
 327.389  330.566 احلالية اخلدمة تكلفة
 110.872  115.897 العمولة تكلفة
 -  - السابقة اخلدمة تكلفة
 3.757.812  3.606.092 

 -  - اآلخر الشامل الدخل ضمن املدرج
 (294.743)  (179.756) املدفوعةهناية خدمة املوظفني  مكافأة
 3.311.349  3.578.056 السنة هناية يف الرصيد

 
 اإلكتوارية االفتراضات

 :قائمة املركز املايل تاريخ يف كما األساسية االكتوارية االفتراضات يلي فيما
 

 2017ديسمرب  31  2018ديسمرب  31 
 ٪3.5  ٪3.5 اخلصم معدل
 ٪2  ٪2 للروات  املتوقع الزيادة معدل / املستقبلية الروات  زيادة معدل
 ٪0.012  ٪0.012 الوفيات معدل
 ٪5  ٪5 االستقاالت معدل / املوظفني دوران معدل
 سنة 60  سنة 60 التقاعد سن

 
  .2017مع  باملقارنة 2018لسنة  اإلکتوارية على االفتراضات تغيري أي يطرأ مل
  .سنوات10 اىل 3 بني ما يتراو  احملددةة هناية خدمة املوظفني مكافأ اللتزام املرجحة املدة متوسط إن
 اخلدمة هناية مكافأة خمصص كفاية من للتأكد 2017و  2018ديسمرب  31كما يف  إكتواري تقييم إجراء  

 كما املتوقعة االكتساب وحدة طريقة باستخدام السعودية العربية اململكة يف العمل نظام لقوانني وفقا للموظفني
 ."(املوظفني منافع)" 19رقم  الدويل احملاسبة ملعيار وفقا متطل  هو
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 وأرصدة دائنة أخرىدائنة ذمم جتارية  (15)
 2017ديسمرب  31  2018ديسمرب  31 

 3.674.877  1.323.695 دائنة ذمم جتارية
 9.802.686  12.281.213 إيراد إجيارات مقدمة

 5.537.072  5.230.579 للمقاولنيمبالغ حمتجزة مستحقة 
 17.393.799  1.784.458 مصاريف مستحقة

 2.176.895  487.295 مكافآت موظفني مستحقة
 656.322  9.285.315 توزيعات أربا  مستحقة

 30.392.555  39.241.651 
 
 االعتراف.يوما من تاريخ  30الذمم التجارية الدائنة غري مضمونة وتدفع عادة يف غضون إن 

  األجل. قصريةالدائنة واألرصدة الدائنة األخرى قيمتها العادلة، نظرا لطبيعتها  ذمم التجاريةتقارب القيمة الدفترية ل
  الزكاة (16)

 الوعاء الزكوي (أ)
 تتلخص املكونات اهلامة للوعاء الزكوي مما يلي:

 2017ديسمرب  31  2018ديسمرب  31 
 91.487.136   (4.056.352) دخل السنة قبل الزكاة

 199.119   266.707 تسويات على صايف الدخل
 91.686.255   (3.789.645) صايف الدخل املعدل 

    إضافات
 522.334.300   522.334.300 رأس املال كما يف بداية السنة

 43.175.949   50.011.600 االحتياطي النظامي كما يف بداية السنة
 22.554.675   83.375.540 كما يف بداية السنة األربا  املبقاه

 95.253.368   75.268.572 قروض ومطلوبات متداولة أخرى 
 3.001.358   3.311.349 خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني كما يف بداية السنة

 9.802.686   9.802.686 إيرادات مقدمة
 -   9.285.315 توزيعات أربا  مستحقة

 1.197.566   24.328.185 الزكاة كما يف بداية السنةخمصص 
 1.320.823   535.403 أخرى
 774.463.305   790.326.980 

    خصومات
 (461.210.005)  (455.111.085) استثمارات وممتلكات ومعدات

 -   (258.874.959) امللكيةاستثمارات متت احملاسبة عنها بطريقة حقوق 
 (700.000)  (38.413.401) ومكافأة أعضاء جملس اإلدارةتوزيعات أربا  

 (752.399.445)  (461.910.005) 
  328.416.975  22.063.860 الوعاء الزكوي التقرييب للشركة

 .أكربصايف الدخل املعدل، أيهما  كوي أو٪ من الوعاء الز2.5يتم احتساب الزكاة املستحقة على أساس 
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 خمصص الزكاة (ب)
 الزكاة: احلركة على خمصصفيما يلي 

 2017ديسمرب  31  2018ديسمرب  31  إيضا  
 4.428.980   24.328.185    يناير 1الرصيد كما يف 

 7.045.588   551.597    املخصص خالل السنة
 -   (6.686.124)  ج-16 عكس خمصص خالل السنة 

 16.085.031   -   د-16 مصروف زكاة إضايف
 (3.231.414)  -    السنةزكاة مدفوعة خالل 

  24.328.185   18.193.658    ديسمرب 31الرصيد كما يف 
مببلغ  2018ديسمرب  31املنتهية يف  الشركة بعكس خمصص للزكاة خالل السنة إدارة قامت )ج(

ريال سعودي وذلك بناًء على تقييم املستشار الزكوي للشركة فيما يتعلق باستبعاد  6.686.124
ريال  267.444.961استثمارات متت احملاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية من الوعاء الزكوي والبالغة 

يف تقدير حيث قدرت إدارة الشركة أن عكس املخصص هو تغري  .2017ديسمرب  31سعودي كما يف 
وذلك كما هو مطلوب وفقًا ملعيار احملاسبة ، تعديل التقدير بالفترات السابقة حماسيب سابق حيث ال يتعلق

  ."السياسات احملاسبية، والتغريات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء" 8الدويل رقم 
 املوقف الزكوي (د)

قامت الشركة بتقدمي إقراراهتا الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"اهليئة"( عن مجيع السنوات حىت 
 ، وسددت الزكاة املستحقة مبوجبها.2017ديسمرب  31السنة املنتهية يف 

ديسمرب  31وللسنتني املنتهيتني يف  2005ديسمرب  31أجرت اهليئة الربط النهائي للزكاة للفترة املنتهية يف 
بفرض زكاة إضافية على الشركة عن تلك الفترة والسنتني بلغت  اهليئة، وقد قامت 2007و 2006

بوط قامت الشركة باالعتراض على تلك الرو 2010ريـال سعودي. خالل عام  16.085.031
الزكوية فيما يتعلق بزكاة إضافية على رأس املال واالستثمارات العقارية حيث تعتقد إدارة الشركة 
أحقيتها يف عدم قبول مبلغ الزكاة اإلضافية. قامت الشركة باالعتراض لدى جلنة االعتراض الزكوية 

وجهة االبتدائية أيدت اللجنة  "( وعلى الرغم من ذلك، فقداالبتدائية الضريبية االبتدائية األوىل )"اللجنة
فيما يتعلق بفرض الزكاة االضافية على الشركة. الحقًا، قامت الشركة بتقدمي اعتراض على هذا  اهليئةنظر 

أيدت  2017إبريل  24الحقا، وبتاريخ  .القرار إىل اللجنة االستئنافية الضريبية )"اللجنة االستئنافية"(
مصروف زكاة إضافية مبلغ  بتسجيلبتدائية، وعليه قامت الشركة اللجنة االستئنافية قرار اللجنة اال

 .2017ديسمرب  31يف املنتهية ريال سعودي خالل السنة  16.085.031
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 عالقة أطراف ذويمعامالت مع  (17)
 العليا اإلدارة موظفي تعويضات
مكافأة هناية خدمة النقدية، و غري واملكافآت الروات ، للشركة الرئيسيني العليا اإلدارة ملوظفي التعويض يتضمن
ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  سعودي ريال 3.787.460 قدرة مصروف بتسجيلالشركة  . قامتاملوظفني
 فيما يتعلق بالتعويضات املذكورة أعاله. ريال سعودي( 4.722.480: 2017) 2018
ريال  1.850.000 مبلغ 2018ديسمرب  31للسنة املنتهية يف اإلدارة للشركة  جملس أعضاء مكافأة بلغت

مع مراعاة نظام الشركات يف اململكة العربية  احتساهبا   ريال سعودي( وقد 700.000: 2017سعودي )
  .املسامهني يف حقوق التغريات قائمة ضمن  تم ادراجهاوي للشركة األساسي نظامالوالسعودية 

 اإليرادات (18)
 2017  2018 إيضا  

 إيرادات بيع استثمارات عقارية واستثمارات يف 
 315.925.000  11.350.000 7، 6 مشاريع عقارية حتت التنفيذ   

 16.533.870  30.62.254  إيرادات إجيارات استثمارات عقارية
 3.967.300  1.272.000  إيرادات بيع خمزون أراضي

  43.234.154  336.426.170  
 اإليراداتتكلفة  (19)

 2017  2018 إيضا  
 5.823.050  26.087.612  تكلفة عقارات مؤجرة

 تكلفة بيع استثمارات عقارية واستثمارات
 يف مشاريع عقارية حتت التنفيذ   

 
11.722.645  219.811.462 

 1.816.558  2.332.432 6 استهالك استثمارات عقارية
 3.722.985  1.205.943 10 تكلفة بيع خمزون أراضي 

  41.348.632  231.174.055  
 إداريةعمومية و مصاريف (20)

 2018  2017 
 7.520.264  5.225.814 روات  ومزايا عاملني
 586.866  552.654 إجيارات سيارات 

 1.066.209  480.635 استشارات وخدمات مهنية
 460.129  374.260 بدالت أعضاء جملس اإلدارة

 189.212  233.273 ومعداتاستهالك ممتلكات 
 522.654  637.560 أخرى
 7.504.196  10.345.334  
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 رحبية السهم (21)
على املتوسط املرجح لعدد األسهم  صايف الدخل للسنةبتقسيم  املخفضةو األساسية  احتساب رحبية السهم 

. كما مل يتم 2017و 2018ديسمرب  31هيتني يف سهم خالل السنتني املنت 52.233.430القائمة والبالغة 
  عرض احتساب رحبية منفصلة للسهم من العمليات املستمرة نظرا ألنه ال توجد عمليات متوقفة خالل السنة.

 معلومات قطاعية (22) 
 للشركة. وتقدم االستراتيجية األعمال وحدات وهي أدناه، موضح هو كما تشغيليان، انالشركة قطاع لدى

 تقنيات تتطل  ألهنا منفصل بشكل وتدار خمتلفة، ومنتجاتاالستراتيجية خدمات  األعمال وحدات
 على الداخلية اإلدارية التقارير للشركة مبراجعة الرئيس التنفيذي واملدير املايل يقوم .خمتلفة تسويقية واستراتيجيات

  االستراتيجية. االعمال من وحدات وحدة كلل على األقل سنوي ربع أساس
لكل  امجايل الربح على بناءً  األداء قياس يتم أدناه. مدرجةالقطاعات التشغيلية  كل بنتائج املتعلقة املعلوماتإن 

طبقًا ملا هو موضح أعاله، يتم توزيع نشاط الشركة طبقًا الداخلية.  اإلدارة ضمن تقارير مبني هو كما قطاع،
  لقطاعي العقارات والتأجري كاآليت:

 اإلمجايل  قطاع التأجري  قطاع العقارات 
 كما يف وللسنة املنتهية يف

      2018ديسمرب  31   
 43.234.154  30.612.154  12.622.000 اإليرادات 

 41.348.632  28.420.044  12.928.588 االيرادات تكلفة
 1.885.522  2.192.110  (306.588) إمجايل الربح

 6.361.492  6.361.492  - جتارية مدينة ذمم 
 استثمارات عقارية واستثمارات يف

  454.681.394  454.681.394  - حتت التنفيذ مشاريع عقارية  
 اإلمجايل  قطاع التأجري  قطاع العقارات 

 كما يف وللسنة املنتهية يف
      2017ديسمرب  31   

 336.426.170  16.533.870  319.892.300 اإليرادات
 231.174.055  7.639.608  223.534.447 االيرادات تكلفة

 105.252.115  8.894.262  96.357.853 إمجايل الربح
 1.515.750  1.515.750  -  جتاريةمدينة ذمم 

 استثمارات عقارية واستثمارات يف
  460.693.951  460.693.951  - حتت التنفيذ مشاريع عقارية   

إدارهتا فإنه مل يتم توزيع باقي موجودات ومطلوبات الشركة، حيث يصع   وأسلوبنظرًا لطبيعة أنشطة الشركة 
 اململكة العربية داخل هي فإن مجيع عمليات الشركة ،، إضافة لذلكاملوضحة أعاله عمليًا توزيعها وفقًا للقطاعات

 السعودية.
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  وتعهدات التزامات حمتملة (23)

ديسمرب  31مليون ريـال سعودي كما يف  17.2لدى الشركة خطابات ضمان قائمة من بنك حملي مببلغ 
  مليون ريـال سعودي( مصدرة يف سياق العمل الطبيعي للشركة.  17.2: 2017) 2018

ديسمرب  31مليون ريـال سعودي كما يف  7.7كما لدى الشركة تعهدات لنفقات رأمسالية مستقبلية مببلغ 
مليون ريـال سعودي( واملخصصة ملشروع جممع امللقا السك  وعدة مشاريع أخرى  12.2: 2017) 2018

   (. 7حتت التنفيذ )إيضا  
  أحداث الحقة (24)

( بصرف 2019مارس  26هـ )املوافق 1440رج   19أوصى جملس إدارة الشركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 
ريال  75.000ريال سعودي بواقع  600.000مببلغ  2018عن عام مكافأة ألعضاء جملس إدارة الشركة 

 سعودي لكل عضو.


