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1 التقریر السنوى 2011



  م ٢٠١١ادارة شركة عقارات الخليج عن السنة المالية تقرير مجلس 

  مساهمي شركة عقارات الخليج                     المحترمين/ السادة 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،

تقريره السنوي عن نشاطات الشركة يقدم يرحب بكم في الجمعية العامة العادية ، و أندارة اإليسر مجلس 

 ٣١عن السنة المالية المنتهية في به تقرير مراجع الحسابات والبيانات المالية الختامية  مرفقاً الماليةونتائجها 

  .م٢٠١١ديسمبر

بما حققته من مقارنة م  ٢٠١١لنتائج عام فى االداء وابفضل من اهللا استمرت الشركة فى تحقيق النمو المتوقع 

   :نوجزها فى البنود التالية   ،  م٢٠١٠عام  خاللإنجازات مهمة وايجابية نتائج 

  : رأس مال الشركة -أوالً

والجدول  ٢٠١١ولم يحدث اى تغيرات خالل العام مليون ريال  ٤٣١,٦٨الحالى هو  رأس مال الشركة

  : التالى يوضح الزيادة فى راس المال منذ التاسيس 

  السنة المالية
 راس المال

  )مليون ريال(
  نسبة الزيادة

 المعدلراس المال 

  )مليون ريال(

٣٢٥,٠٠ - ٣٢٥,٠٠ ٢٠٠٥  

٣٢٥,٠٠ - ٣٢٥,٠٠ ٢٠٠٦  

٣٥٧،٥٠ %١٠ ٣٢٥,٠٠ ٢٠٠٧  

٤١١،١٢ %١٥ ٣٥٧،٥٠ ٢٠٠٨  

٤٣١،٦٨ %٥ ٤١١،١٢ ٢٠٠٩  

٤٣١،٦٨ - ٤٣١،٦٨ ٢٠١٠  

٤٣١،٦٨ - ٤٣١،٦٨ ٢٠١١  
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  :٢٠١١النتائج المالية لعام   -ثانياً 

عام في  مليون ريال   ٦١مقابل  ٢٠١١مليون ريال فى عام  ٦٣ مبلغبحققت الشركة أرباح تشغيلية 

بنسبة  ٢٠١٠ عام مليون ريال في ٤٦,٩مليون مقابل   ٤٨,٧ م ٢٠١١بلغ صافى أرباح عام و.  ٢٠١٠

المتاجرة في  الزيادة والنمو فى ايرادات وارباح الشركة الى ارباح  هعزى هذتو. % ٤نمو قدرها 

وايرادات التاجير لبعض مشاريع الشركة التى انهت الشركة تطويرها مثل والممتلكات العقارية راضى ألا

 ٩ريال مقابل  مليون ١٩م  ٢٠١١فبلغت ايرادات التاجير فى عام )  وبرج الضباب  ازيستال بالكر( 

م  واليوجد تغير جوهرى فى المصروفات سوى الزيادة الناتجة من  ٢٠١٠مليون ريال فى عام 

  .مصروف االهالك 

يون مل ٦٥٠ م مقابل ٢٠١١ديسمبر  ٣١مليون ريال في   ٧٠٢الى اجمالى األصول بالشركة  تارتفع

مليون ريال  ٥٦٧رتفعت حقوق المساهمين إلى او، %  ٨نمو قدرها بنسبة م  ٢٠١٠ريال في عام 

  .% ٥ بنسبة نمو قدرها  ٢٠١٠ عام فـي ريال مليون  ٥٤١بـ مقارنة 

مليون ريال  ٥٦٦مليون ريال عند التأسيس الى  ٣٢٥قد نمت حقوق المساهمين بالشركة من ف وعليه

  . خالل السنوات الماضية %  ٧٤بة نمو محققاً نس ٢٠١١بنهاية عام 

  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  السنة المالية

  ٥٦٧  ٥٤١  ٤٩٥  ٤٩٢ ٤٧٢ ٤١٢ ٣٤٨ )مليون ريال( حقوق المساهمين 

:  األراضي  –ثالثاً 

م ولكن باعت الشركة قطعة ارض  ٢٠١١لم تشترى الشركة اراضى بغرض المتاجرة خالل عام 

وانخفض مخزون االراضى بغرض المتاجرة .  ٢٠١١مليون ريال خالل عام  ٩،٧بالرياض بمبلغ قدره 

  . ٢٠١٠مليون ريال فى عام  ٣٠,٤مليون ريال من  ٢٥,٧الى 

 : المشاريع  -رابعاً  

وجارى عمل سكنى تجارى م بغرض تطويرها  ٢٠١١اقتنت الشركة ارض بمدينة الدمام خالل عام 

ارتفعت وعلى ذلك  وباعت الشركة ارض مشروع الياسمين السكنى ،، الدراسات االقتصادية للمشروع 

مليون ريال خالل  ٤٢٤,٧٧مليون ريال  مقابل  ٤٩٩,٦الى  ٢٠١١االستثمارات العقارية خالل عام 

  . م  ٢٠١٠عام 
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 :  االستثمارات العقارية المؤجرة  -  خامساً

تملك الشركة محفظة عقارات بغرض باعت الشركة المستودعات المملوكة لها على طريق الحاير ، و 

  : وتتضمن العقارات التالية  ٢٠١١ديسمبر  ٣١مليون ريال فى  ٢٠٢التاجير حجمها 

برج عقارات الخليج على شارع الضباب  -١

جنوب ( يقع على تقاطع شارع األمير فيصل بن تركي وشارع الضباب  برج مكاتب ومعارضوهو 

لى شارع الضباب مشكالً بذلك ويتميز بتصميم حديث ع) الصناعية بمدينة الرياض  الغرفة التجارية

 ٢٧،٦٥١ ءمسطحات بنامتراً مربعاً وب ٥٠٩٢ في هذه المنطقة ، وتبلغ مساحة أرض البرجمميزاً معلماً 

ويتكون المبنى من برجين متالصقين . ) مواقف سيارات  ٢م ٨٥٦١مكاتب و  ٢م ١٩٠٩٠(  ٢م

واجهات جميعها بنوافذ زجاجية تعطي إنارة طبيعية ،  ٣بمداخل منفصلة بحيث يطل كل برج على 

%.  ٨٠ نهاية العام وبلغت نسبة التاجير بالبرج  ،وبمواصفات بناء عالمية 

سوق كريستال التجاري  -٢

شعبى مطور يقع على الطريق الدائري الجنوبي بجنوب مدينة الرياض بمنطقة حراج سوق تجاري وهو 

بن جاسم وهي أهم تجمع لألسواق الشعبية في الرياض والمملكة للبيع بالجملة والمفرق ، على مساحة 

وبداء االتشغيل فى موقف سيارة ،  ٧٤٢و مكتب  ٦٣محل و  ٥٢٣حتوي على ي ٢م ٥٤،٠٠٠أرض 

.  م    ٢٠١١فى نهاية عام % ٩٨وبلغت نسبة التاجير  ٢٠١٠اغسطس 

  : استثمارات في شركات شقيقة   -اً  سادس

مليون ريال فى  ٥٤من  ٢٠١١مليون ريال فى عام  ٣الى االستثمارات فى الشركات الشقيقة انخفضت 

وتحصيل ايراد المبيعات ارض شركة مساكن السعودية االنتهاء من اجراءات االفراغ نتيجة   ٢٠١٠عام 

  :التمويل  –اً بعسا

ن كما أ مليون ريال ، ٢٠٠حجم بالبنك السعودي لالستثمار مع تسهيالت بنكية  يةاتفاقالشركة لدى   

وسيتم تصفيتها فى بصيغة اإلجارة  ٢٠٠٨من عام اتفاقية تمويل مع شركة أمالك للتمويل  لديها الشركة

  .م  ٢٠١٢يناير 
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  :توزيع األرباح المقترح  – اًثامن

ريال ومن مليون  ٤٨,٧م مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١١حققت الشركة أرباح عن السنة المالية المنتهية في 

من راس المال ، وتحويل باقى % ٥ريال مايعادل نسبة  مليون ٢١،٦توزيع ارباح نقدية بمبلغ المقترح 

  . رباح المبقاة بعد خصم المحول لالحتياطى النظامى الربح الى اال

  :مكافاة مجلس االدارة   – اًتاسع

مقارنة  ٢٠١١خالل عام ) ريال  ١٦٩،٩٠٥( بلغت مصاريف بدالت اجتماعات مجلس االدارة مبلغ 

ونسبة لما حققته الشركة من نتائج مالية جيدة خالل عام .  ٢٠١٠خالل عام ) ريال  ٨٧،٤١٠(بمبلغ 

  .م  ٢٠١١مليون ريال عن عام ) ١،٣٥( فيقترح توزيع مكافاة للمجلس مبلغ  ٢٠١١

     توصيات مجلس االدارة –عاشراً

  :بما يلي  مساهمي الشركة يوصي مجلس االدارة السادة

   .م ٣١/١٢/٢٠١١تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في الموافقة على اإلطالع و .١

لسنة المالية المنتهية عن ا تقرير مراجع الحساباتعلى القوائم المالية للشركة والموافقة على  .٢

 .م٣١/١٢/٢٠١١في

  .م٢٠١١إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل العام المالي  .٣

المالية للعام  لقوائمالمراجعة لالموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة  .٤

 .م وتحديد أتعابه ٢٠١٢المالي 

.مكافاة مجلس االدارة و من راس المال% ٥الموافقة على مقترح توزيع ارباح نقدية بما يعادل نسبة  .٥

الشركة على دعمهم المتواصل وثقتهم التي أولوها لمجلس  فى الختام يود مجلس اإلدارة أن يشكر مساهمي

. اإلدارة وللعاملين بالشركة

  ،،، واهللا الموفق  

    مجلس اإلدارة
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القوائم المالية

   قائمة المركز المالي
  )ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١ فيكما 

م٢٠١٠  إيضاح    م٢٠١١ 
  األصول

 أصول متداولة
٩٣,٢٤٦,٠١٩ ٩٨,٤٠٢,١٥١ (٤)  نقدية وما في حكمها
٢,٤٦٧,٤٠٩ (٥) ٧٧٩,٣٢٧   ستثمارات في صناديق عقاريةا
٣٠,٤٦٠,٣٤٨ ٢٥,٧١٠,٠٠٠   مخزون   (٦)

٨٦٧,٠٤٨ ٧٤,٧٠٧,٩٢٨   وأرصدة مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية  (٧)
١٢٧,٠٤٠,٨٢٤ ١٩٩,٥٩٩,٤٠٦  إجمالي األصول المتداولة

 أصول غير متداولة
٤٢٤,٧٧٦,٠١٠   عقاريةستثمارات ا  )٨(  ٤٩٩٫٧٣٢٫٢٤٨
  زميلةستثمارات في شركات ا  )٩(  ٢,٨٨٨,٤٠٤ ٥٣,٩٧٩,٠٣٥
  د استئجار رأسماليعقارات مستأجرة بعق  )١٠(  --  ٤٤,٣٥٦,٢٣٣

 )صافي(أصول ثابتة   (١١) ٢٩٨,٣١٩ ٤٢٦,٣٥١
٥٢٣,٥٣٧,٦٢٩ ٥٠٢,٩١٨,٩٧١   إجمالي األصول غير المتداولة
٦٥٠,٥٧٨,٤٥٣  إجمالي األصول  ٧٠٢,٥١٨,٣٧٧

  المساهمينوحقوق  االلتزامات
 متداولة التزامات

١٨,٨٤٢,٢٩٦   ئتمانية االتسهيالت الجزء المتداول من ال  )أ-١٢(    ١٨,٨٤٢,٢٩٦ 
٨,٨٣١,٥٥٩ ٨,٨٢٤,٣٥٣   دائنون وأرصدة دائنة أخرى   (١٣)
   الزكاةمخصص   )ج-١٤( ٥,٠٢٣,٢٤٨  ٣,٥٦٥,٩٣٥
٣,٦٥٧,٣٠٩ ١٨,٢٤٠,٢٨٠   عقد استئجار رأسماليعن التزامات   (١٥)
 إجمالي االلتزامات المتداولة  ٥٠,٩٣٠,١٧٧  ٣٤,٨٩٧,٠٩٩

  غير متداولة التزامات
١٨,٢٣٨,١٨٣    عقد استئجار رأسماليعن التزامات   (١٥)  --

)ب-١٢(  ٨٣,١٧٥,٦٣٠  ٥٥,٠١٧,٩٢٦   تسهيالت ائتمانية طويلة األجل
٨٦٧,٩١٦   مكافأة نهاية الخدمةمخصص   ١,٢٠٦,٠٤٩

٧٤,١٢٤,٠٢٥ ٨٤,٣٨١,٦٧٩  غير المتداولةااللتزامات  إجمالي
١٠٩,٠٢١,١٢٤ ١٣٥,٣١١,٨٥٦   االلتزامات إجمالي

  حقوق المساهمين
٤٣١,٦٨١,٢٥٠   رأس المال (١٦) ٤٣١,٦٨١,٢٥٠
(١٧)  ٢٨,٦٠٤,٠٥٨ ٢٣,٧٣٠,٧٣٣   ينظام ياحتياط
 أرباح مبقاة  ١٠٦,٩٢١,٢١٣ ٨٦,١٤٥,٣٤٦
٥٤١,٥٥٧,٣٢٩ ٥٦٧,٢٠٦,٥٢١  المساهمينإجمالي حقوق 
٦٥٠,٥٧٨,٤٥٣ ٧٠٢,٥١٨,٣٧٧ ساهمينإجمالي االلتزامات وحقوق الم

  . القوائم المالية ال يتجزأ من هذهجزءاً  )٢٧( إلى) ١(اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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   الدخلقائمة 
)ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنة

. القوائم المالية ال يتجزأ من هذهجزءاً  )٢٧( إلى) ١(اإليضاحات المرفقة من  تعتبر              

إيضاح   م٢٠١١    م٠٢٠١
١٣٥,٥٤٢,٠١٨  ١٨( ١٣٨,٢٩٤,٩٨٢( يرادات اإل

)٧٣,٥٧٧,٣١٢(   النشاط تكاليف  )١٩( )٧٤,٣٧٨,٠٨٧( 

٦١,٩٦٤,٧٠٦ ٦٣,٩١٦,٨٩٥ مجمل الربح

٣٨٩,٣٩٤ ١,٢٥٠,٠٩٤ (٢٠)   مصروفات تسويقية

٧,٤٨١,٩٠٢ ٢١(  ٥,٤٢٥,٧٠٣(   وإداريةمصروفات عمومية 

٥٤,٠٩٣,٤١٠ ٥٧,٢٤١,٠٩٨   التشغيل ربح 

)٤,٢٩٥,٨٧٤( )٥,٠٢١,٦٢٨(   مصروفات تمويل

  إيرادات ومصروفات أخرى، صافي  ١٤٥,٢١٩  ١١٥,٢٣٦

  صافي المصروفات واإليرادات األخرى  )٤,٨٧٦,٤٠٩(  )٤,١٨٠,٦٣٨(

٤٩,٩١٢,٧٧٢ ٥٢,٣٦٤,٦٨٩   الربح قبل الزكاة صافي 

)٣,٦٣١,٤٣٤(  )٢,٩٧٥,٨٥٠( )١٤(  الزكاةمخصص 

٤٦,٩٣٦,٩٢٢ ٤٨,٧٣٣,٢٥٥ ربح الصافى 

  من ربح التشغيل ربحية السهم )٢٢(  ١,٣٣  ١,٢٥

)٠,١٠(   خسارة السهم من المصروفات واإليرادات األخرى )٢٢(  )٠,١١( 

  ربحية السهم من صافي الربح )٢٢(  ١,١٣  ١,٠٩
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   قائمة التدفقات النقدية
  )ريال سعودي(  م٢٠١١ ديسمبر ٣١في  المنتهية للسنة

م٢٠١٠    م٢٠١١ 
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

٤٦,٩٣٦,٩٢٢ ٤٨,٧٣٣,٢٥٥   السنةربح  صافي
 :صافي الربح مع التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية لمطابقة تسويات

١٨٨,٠٢٦ ٢٠٧,٦٠٠  استهالك أصول ثابتة
٥٩٧,٧٠٤ ٥٩٧,٧٣٤   استنفاد عقارات مستأجرة بعقود استئجار رأسمالي
١٩٩,٤٣٠   مكافأة نهاية الخدمة  ٤٧٥,٦٤٢

٣,٦٣١,٤٣٤  ٢,٩٧٥,٨٥٠   الزآاة 
٤٧٣,١١٨ ٢,٦٨٣,٩١٢   استهالك استثمارات عقارية

)٢٧,٦٤١,٠١٨(   --   إيرادات مستحقة من استثمارات في شرآات زميلة
)١٤,٩٦١,٠٣٢(   --   أرباح بيع استثمارات في شرآات زميلة

 -- ١,٥٠٠,٥٨٢    صناديق عقاريةاستثمارات في في قيمة  دائمخسائر انخفاض 
  وعقارات مستأجرة بموجب عقد استئجار رأسمالياستثمارات عقارية أرباح بيع   )٤٦,١١٨,١٢٦(  -- 

  عموالت مستحقة عن عقود االستئجار الرأسمالي  --   ٢٤٦,٦٨١
)٢,١٨٦(  --   رأسمالية )أرباح/ (خسائر 

١١,٧١٢,٠٣٣    ٩,٠١٣,٤٩٥  

  التشغيلية وااللتزامات األصول في التغيرات
٧,٨٤٠,٨٨٠(  ٧,٧٧٦,٣٧٠(  أخرى مدينة وأرصدةتجاريةمدينةذمم
٣٠,٠٤٩,٥٢٥ ٤,٧٥٠,٣٤٨  مخزون
٢,٤٥٩,٧٤٥   أخرى دائنةوأرصدةدائنون  )٧,٢٠٦(

  الخدمة نهاية مكافأةمنالمدفوع  )١٣٧,٥٠٩(  )١,٦٦٨(
)١,٣٨٠,١١٦( )٢,١٧٤,١٢١(  المدفوعةالزآاة

٤٧,٩١٧,٣٥١ ٦,٣٠٢,٦٦٥ التشغيليةاألنشطة من الناتجة النقديةالتدفقاتصافي

 االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات
 --  ١٨٧٫٥٠٠  متحصالت من بيع استثمارات في صناديق عقارية

٥٦٫٥١٨٫٦٢٤   --  متحصالت من بيع استثمارات في شرآات زميلة
)٩٦٫٦٩٣٫٦٧٥(  )٣٣٫٢٢٨٫٦٠٧( مدفوعات في استثمارات عقارية تحت التطوير واإلنشاء

١٦٫٤١٧٫٩٨١  ١١٫٢٢٣٫٠٣٧  متحصالت من توزيعات في شرآات زميلة
 --  ٣٤٫٦٧٢٫٦٥٠  استرداد جزء من استثمارات في شرآات زميلة
 --  ٤٢٫٩٣٠٫١٥٠   متحصالت من بيع استثمارات عقارية
)١٫٠٠٠(   --  زميلة مدفوعات لالستثمار في شرآات
)٣٫٦٥٥٫٢١٢(  )٣٫٤٦٥٫٧٣٤(  مدفوعات عن التزامات عقود استئجار رأسمالية

  متحصالت من بيع أصول ثابتة  ٥٤٫٧٠٦  ١٩٫٥٠٠
  مدفوعات لشراء أصول ثابتة  )١٣٤٫٢٧٤(  )٢٣٠٫٠٢٤(

  األنشطة االستثمارية الناتجة من)/ المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية  )٦٫٢٢٠٫١٧٤(  ٣٠٫٨٣٥٫٧٩٦
  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  ائتمانية تسهيالت من متحصالت  ٤٧,٠٠٠,٠٠٠  ٥٨,٣٨٩,٣٣٨
 االئتمانية التسهيالت من المتداول الجزء لسداد مدفوعات  )١٨,٨٤٢,٢٩٦(  )٥٩,٢٨٦,٧٤١(

 اإلدارة مجلس أعضاء مكافأةتوزيعات أرباح و  )٢٣,٠٨٤,٠٦٣(  -- 
  ةالتمويلي األنشطة) المستخدمة في/ (من الناتجة النقدية التدفقات صافي  ٥,٠٧٣,٦٤١  )٨٩٧,٤٠٣(

  السنةالتغير في النقدية وما في حكمها خالل  صافي  ٥,١٥٦,١٣٢  ٧٧,٨٥٥,٧٤٤
 السنة بداية في حكمها في وما النقدية  ٩٣,٢٤٦,٠١٩  ١٥,٣٩٠,٢٧٥
  السنة نهاية في حكمها في وما النقدية  ٩٨,٤٠٢,١٥١  ٩٣,٢٤٦,٠١٩

: المعامالت غير النقدية

: خالل العام نشأت المعامالت غير النقدية الهامة التالية
  --     ٦٦,٠٠٠,٠٠٠٠  ) ١٠،  ٧( إيضاح  –العقارات المستأجرة بعقد استئجار رأسمالي المستحق عن بيع استبعاد 

  .القوائم المالية ال يتجزأ من هذهجزءاً ) ٢٧( إلى) ١(اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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   المساهمينالتغيرات في حقوق قائمة 
  )ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١في  المنتهيةللسنة 

اإلجمالي   المال رأس  نظامي احتياطي مبقاة أرباح

 م٢٠١٠يناير  ١الرصيد في  ٤٣١,٦٨١,٢٥٠  ١٩,٠٣٧,٠٤١  ٤٣,٩٠٢,١١٦ ٤٩٤,٦٢٠,٤٠٧

 لسنةاصافي ربح  -- --  ٤٦,٩٣٦,٩٢٢  ٤٦,٩٣٦,٩٢٢

  المحول إلى االحتياطي النظامي -- ٤,٦٩٣,٦٩٢  )٤,٦٩٣,٦٩٢(  --

 م ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد في  ٤٣١,٦٨١,٢٥٠  ٢٣,٧٣٠,٧٣٣  ٨٦,١٤٥,٣٤٦ ٥٤١,٥٥٧,٣٢٩

 السنةصافي ربح  -- -- ٤٨,٧٣٣,٢٥٥ ٤٨,٧٣٣,٢٥٥

  إلي االحتياطي النظاميالمحول   -- ٤,٨٧٣,٣٢٥ )٤,٨٧٣,٣٢٥( --

  توزيعات أرباح -- --  )٢١,٥٨٤,٠٦٣(  )٢١,٥٨٤,٠٦٣(

)١,٥٠٠,٠٠٠(  )١,٥٠٠,٠٠٠(  -- --   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

٥٦٧,٢٠٦,٥٢١   م٢٠١١ ديسمبر ٣١الرصيد في  ٤٣١,٦٨١,٢٥٠  ٢٨,٦٠٤,٠٥٨  ١٠٦,٩٢١,٢١٣

  .القوائم المالية ال يتجزأ من هذهجزءاً ) ٢٧(رقم  إلى) ١(اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
  م٢٠١١ ديسمبر ٣١

  التنظيم والنشاط .١
وتاريخ  ١٩٤٨٣تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ) "الشركة"( مقفلة شركة عقارات الخليج شركة مساهمة سعودية

السجل التجاري رقم بموجب ، ومسجلة في المملكة العربية السعودية م٢٠٠٥يناير  ٣الموافق  هـ١٤٢٥ذي القعدة  ٢٢
  . م٢٠٠٥أبريل  ٣الموافق  هـ١٤٢٦صفر  ٢٤وتاريخ  ١٠١٠٢٠٧٦١٢

شراء وبيع وتأجير وتطوير وصيانة وإدارة وتخطيط وتسويق الشركة يتضمن القيام ب نشاطوفقاً للسجل التجاري فإن 
تشغيل المباني السكنية والتجارية وإنشاء المعارض التجارية والصناعية وبيعها األراضي والعقارات لحساب الشركة و

ارية والمدنية ــاوالت المعمــرافق العامة والمقــأعمال الصيانة واإلدارة للمراكز والمالقيام بوتأجيرها و
  . وتطويرها وصيانتها ستثمارهااووالميكانيكية وتملك المستشفيات واألسواق التجارية 

المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض  يقع
    ٣٠٠٧١٨ب . ص

   ١١٣٧٢الرياض 
  .المملكة العربية السعودية

 أسس اإلعداد .٢
  المعايير المحاسبية المطبقة  )أ (

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة 
  .السعودية للمحاسبين القانونيين

   أسس القياس  )ب (

  .ستمراريةالستحقاق المحاسبي ومفهوم االستخدام مبدأ اابوتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 

  عملة العرض والنشاط  )ج (

. مثل عملة النشاطوالذي ي رض هذه القوائم المالية بالريال السعودييتم ع

 الحكم والتقديرات استخدام  )د (

التي قد تؤثر في تطبيق السياسات وعلى  واالفتراضاتالحكم والتقديرات  استخداميتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة 
النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه وتجدر اإلشارة إلى أن . واإليرادات والمصروفات لتزاماتوااللألصول المبالغ المبينة 

  . التقديرات

مراجعة التقديرات المحاسبية في يتم إظهار نتائج . المتعلقة بها على أساس مستمر واالفتراضاتتتم مراجعة التقديرات 
  . والفترات المستقبلية التي تتأثر بها التي تراجع فيها تلك التقديراتفترة ال
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
  م٢٠١١ديسمبر  ٣١

  الهامةالسياسات المحاسبية  .٣
  :رات المعروضة في القوائم المالية كما يليتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفت

  النقدية وما في حكمها  )أ 

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما في تعد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة و
المرابحات البنكية التي تستحق خالل ثالثة  ستثماراتاوحكمها األرصدة النقدية وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك 

  .والتي تكون متاحة للشركة بدون أية قيود أشهر من تاريخ شرائها

   ستثمارات  اال  )ب 
الشراء  مصروفاتشاملة  لالستثماربالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة  االقتناءفي تاريخ  ستثماراتاليتم إثبات كافة ا

  .ستثماراتالمتعلقة باال

  :في صناديق عقارية ستثماراتاال

، بالقيمة السوقية، ويتم إظهار صافي المكاسب أو الخسائر اقتناءهاستثمارات في صناديق عقارية، بعد االب االعترافيتم 
غير المحققة كبند مستقل في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وتدرج المكاسب والخسائر المحققة الناجمة عن بيع 

  .في قائمة الدخل ستثماراتاالهذه 

لها في سوق مالية نشطة، وإال تعتبر التكلفة بمثابة تحدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية في حال أنه يتم تداو
  .القيمة العادلة

: زميلةفي شركات  ستثماراتاال

. الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للشركة تأثير هام عليها ولكن ليست سيطرة في السياسات المالية والتشغيلية 
في المائة من رأس المال  ٥٠إلى  ٢٠األخرى تتراوح مابين  الشركةيكون للشركة تأثير هام عندما تمتلك حصة في 

شركات مستثمر فيها ( طريقة حقوق الملكية  باستخدامتتم محاسبة الشركات الزميلة . الذي يحق لصاحبه التصويت
وحركة  المصروفاتوتتضمن القوائم المالية حصة الشركة في األرباح . ويتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة) بحقوق الملكية 

يتم قيد . الملكية من تاريخ بداية ذلك التأثير الهام حتى تاريخ توقفه بطريقة حقوقحقوق الملكية للشركات المستثمر فيها 
  .في قائمة الدخلالزميلة أو تحميل حصة الشركة من األرباح أو الخسائر في الشركات 

من المعلن عنها البيعية قيمة الب) مويل شراء األراضيالمتمثلة في ت(يتم تخفيض قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة 
  .تحصيل كامل قيمة االستثمارذلك بعد والمستثمر فيها قبل الشركة الزميلة 

  المخزون  )ج 
يتم تحديد تكلفـة  . أيهما أقل القابلة للتحققة من األراضي على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة يقيم مخزون الشرك

المرتبطة بها وأي تكاليف إضافية يتم تكبدها  والمصروفاتالمخزون على أساس التكلفة الفعلية وتشمل تكاليف الشراء 
سعر البيع المقدر بعـد خصـم   صافي القيمة القابلة للتحقق هي إن  .حتى تصبح هذه األراضي جاهزة لتسويقها وبيعها

  .البيعمصروفات لالتكاليف التقديرية 

  ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى  )د 
ات للمبالغ بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد خصم مخصص إظهار الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرىيتم 

ـ  يتم شطب الديون المعدومة عند . تحصيلها أن هناك شكاً في التي ترى اإلدارة يل التحقق من عدم القدرة علـى تحص
  .الديون ههذ
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
  م٢٠١١ ديسمبر ٣١

   )يتبع(السياسات المحاسبية الهامة   .  ٣

  رأسمالي استئجاربموجب عقود مستأجرة  عقارات  )ه 
رأسمالية بواسطة تسجيل األصل  استئجارالتي تحصل عليها بموجب عقود  العقاراتتقوم الشركة بالمحاسبة عن 

للحد األدنى لدفعات  الحاليةالقيمة  وأ لألصوليتم تحديد المبالغ على أساس القيمة العادلة . المتعلقة به وااللتزامات
غير  االلتزاممعدل خصم دوري ثابت على بالمحاسبية  اتيتم توزيع األعباء المالية على الفتر. اإليجار أيهما أقل

  .يتم إدراج العبء التمويلي الناتج بقائمة الدخل .المسدد

األعمار  فترة اإليجار أو رأسمالي بطريقة القسط الثابت على مدىالستئجار االالمباني المستأجرة بعقود  استنفاديتم 
ة أيهما أقل ما لم يتأكد للشركة بشكل مناسب أنها ستحصل على ملكية األصل في نهاية فتر اإلنتاجية المقدرة لها

  .سنة ٣٣ ستنفاداالالمستأجرة ألغراض احتساب  للعقارات، وتبلغ األعمار اإلنتاجية المقدرة اإليجار

  هالكهااستاألصول الثابتة و  )و 
تتضمن . إن وجدت،في القيمة  االنخفاضخسارة المتراكم و االستهالكبسعر التكلفة، بعد خصم األصول الثابتة تظهر 

القروض المستخدمة لتمويل إنشاء ب المتعلقةتتم رسملة أعباء التمويل . األصل  القتناءالتكلفة النفقات العائدة مباشرة 
تتم رسملة  .استخدامهاألصل وإعداده لغرض  الستكمالخالل الفترة المطلوبة  االقتراضالمؤهلة لتحمل تكلفة  األصول

  .صللألالمستقبلية الكامنة  قتصاديةاالالنفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع 
طريقة  باستخدامعلى قائمة الدخل  االستهالكيتم تحميل . كافة النفقات األخرى يتم إثباتها في قائمة الدخل عند تكبدها

 للفترةاألصول األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه . القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل 
  -:يلي  المقارنة هي كما فترةوالجارية 

 المقدر اإلنتاجيالعمر     بيــــــــان
  أو مدة عقد اإليجار أيهما أقل سنوات ٥  تحسينات مباني مستأجرة

  سنوات ٥ومفروشات     أثاث 
سنوات ٣  معدات مكتبيةأجهزة و

  عقارية ستثماراتا  )ز 

بعـد خصـم   بالتكلفـة  ) االستثمارات العقاريـة (طويل األجل  ستثماراالالمقتناة ألغراض األراضي والمباني تظهر 
، كمـا تظهـر   وتدرج ضمن األصول غير المتداولـة . االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة، إن وجدت

  .االستثمارات العقارية تحت اإلنشاء والتطوير بالتكلفة وتدرج ضمن األصول غير المتداولة

وتبلـغ  . استخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للعقاربيتم تحميل االستهالك على قائمة الدخل 
   .سنة ٤٠لالستثمارات العقارية فيما عدا األراضي األعمار اإلنتاجية المقدرة 

  االنخفاض في قيمة األصول  )ح 

غير المتداولة األخرى للتأكد من وجود أي دليل علـى حـدوث    صولواأل صول الثابتةتتم مراجعة القيمة الدفترية لأل
في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في الظـروف إلى أن القيمة الدفتريـة غيـر قابلـة     انخفاضخسارة نتيجة 

ـ   االنخفاضيتم إثبات الخسارة الناتجة عن . لالسترداد ة عـن  في القيمة، إن وجدت، والتي تمثل زيادة القيمـة الدفتري
قيمة  هي القيمة العادلة بعد خصم مصروفات البيع أو لالستردادإن القيمة القابلة . بقائمة الدخل لالستردادالقيمة القابلة 
إلى أدنى مسـتوى   صول، يتم تجميع األصولفي قيمة األ االنخفاضلغرض تقييم . ، أيهما أكبر االستخداماألصل عند 

  .ية لكل وحدة بصورة منفصلةلها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقد
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
  م٢٠١١ ديسمبر ٣١

   )يتبع(السياسات المحاسبية الهامة   .  ٣
 الزكاة  )ط 

وفقـاً لمبـدأ   الزكـاة   احتسـاب تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ويـتم  
ويتم تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النهـائي  االستحقاق ويتم تكوين مخصص الزكاة وفقاً للوعاء الزكوي 

  .وتحمل الزكاة على قائمة الدخل للفترة الجارية. حين يتم اعتماد الربط النهائي

وأرصدة دائنة أخرى  دائنون  )ي 
بالمستحقات بالقيم المتوقـع سـدادها مقابـل     االعترافكما يتم . واألرصدة الدائنة األخرى بالتكلفة دائنونيتم إثبات ال
  .تم الحصول عليها يتم استالمها والخدمات الت يالبضائع الت

المعامالت بالعمالت األجنبية   )ك 
السائدة عنـد حـدوث تلـك     أسعار الصرف باستخدامإلى الريال السعودي  يتم تحويلها المعامالت بالعمالت األجنبية

ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ المركز المالي فيتم تحويلها إلى  وااللتزاماتالمعامالت، أما األصول 
الريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي، وتدرج خسائر أو أربـاح فروقـات أسـعار    

  .الصرف في قائمة الدخل

 المحتملة وااللتزاماتالمخصصات   )ل 
ظهرت نتيجة ألحداث ) قانونية أو تعاقدية( التزاماتيتم تسجيل مخصص في القوائم المالية عندما يكون على الشركة 

 االلتـزام ويمكن تقدير مبلغ  االلتزاماتلتسوية هذه  اقتصاديةوقعت في فترات سابقة قد تتطلب تدفقات خارجة لمنافع 
  .بشكل معقول

يصعب تقدير هذه النفقات، يتم اإلفصـاح عـن هـذه النفقـات     و، التزاماتعندما تكون هناك حاجة إلى نفقات لسداد 
 .محتملة كالتزامات

تكلفة االقتراض   )م 
التي تتطلب فترة زمنيـة حتـى تصـبح    للرسملة وباألصول المؤهلة يجب رسملة تكلفة االقتراض المرتبطة مباشرة 

التي تكبدت  الفترةتمويل على قائمة الدخل خالل  روفاتتحمل تكلفة االقتراض كمصلك وبخالف ذ ،لالستخدام ةصالح
  .فيها الشركة هذه التكاليف

عقود اإليجار التشغيلية   )ن 
يتم تحميل المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي، على قائمة الدخل على أساس القسط الثابت علـى مـدى   

اإليجـار علـى مـدى فتـرة      روفاتمن إجمالي مص خصماًيتم تسجيل حوافز اإليجار المستلمة . فترة عقود اإليجار
 .اإليجار

المصروفات   )س 
تكاليف ستحقاق، وتصنف جميع المصروفات بخالف ات على أساس مبدأ االعتراف بجميع التكاليف والمصروفيتم اال

  .عمومية وإدارية روفاتكمصوالمصروفات التسويقية النشاط المباشرة 

مكافأة نهاية الخدمة   )ع 

للعاملين لتعويضهم عن فترات خدماتهم المتراكمة بالشركة بتـاريخ قائمـة   مخصص مكافأة نهاية الخدمة  احتسابيتم 
  . على قائمة الدخل يحملوفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويمثل مبلغ مستحق المركز المالي 
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  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
)ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١

   )يتبع(المحاسبية الهامة السياسات   .  ٣

اإليرادات   )ف 

  يرادات بيع العقاراتإ

  .تحويل المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية العقار إلى المشتريلعقارات عند توقيع اتفاقية البيع ويتم إثبات إيرادات بيع ا

  للغيرإيرادات العقارات المؤجرة 

بطريقة القسط عند اكتمال إجراءات التعاقد وبدء تاريخ سريان اإليجار  للغير العقارات المؤجرة منيرادات اإليتم إثبات 
  .الثابت على مدى فترة اإليجار

  إيرادات األخرى 

  .استحقاقهااإليرادات األخرى عند  يتم إثبات

 األدوات المالية  )ص 

التعاقدية لألدوات المالية، وتعكـس   االتفاقياتالمالية عندما تصبح الشركة طرفاً في  وااللتزاماتيتم تسجيل األصول 
وتحدد القيمـة العادلـة   . المالية التي تظهر في القوائم المالية قيمتها العادلة تقريباً وااللتزاماتالقيمة الدفترية لألصول 

  .على أساس األدلة الموضوعية في تاريخ القوائم المالية

ربحية السهم  )ق 

وصافي ربح السنة علـى  ومن صافي المصروفات واإليرادات األخرى التشغيل يتم تحديد ربحية السهم لكل من ربح 
في حال وجود توزيعات أرباح في صورة أسهم مجانيـة  أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام هذا و

  .أن هذه التوزيعات قد تمت منذ بداية السنة المالية بافتراضتوزيعات تلك الأثر  احتسابيتم 

 في حكمهاوما نقدية  .٤

  م٢٠١٠    م٢٠١١

١٨,٤٠٢,١٥١٣,١٨٣,٢١٣  بنوك حسابات جارية

٩٠,٠٦٢,٨٠٦  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ستثمارات مرابحةا

٩٣,٢٤٦,٠١٩   ٩٨,٤٠٢,١٥١

في مبالغ قامت الشركة بإيداعها لـدى بعـض البنـوك     م٢٠١١ ديسمبر ٣١كما في  ستثمارات المرابحةا رصيد تمثلي
ستثمارها وفقاً التفاقية مرابحة للتعامل في السلع وتستحق تلك المبالغ مضافاً إليها هامش الربح خالل ثالثـة  المحلية ال

  . أشهر من تاريخ شرائها
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  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
  )ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١

 عقاريةصناديق  يف ستثماراتا .٥
  م٢٠١٠    م٢٠١١

٢,٤٦٧,٤٠٩  ٢,٤٦٧,٤٠٩  الرصيد في بداية العام
--    )١,٥٠٠,٥٨٢(  خسائر انخفاض دائم

--    )١٨٧,٥٠٠(  استرداد جزء من قيمة االستثمار 

٢,٤٦٧,٤٠٩   ٧٧٩,٣٢٧

خارج المملكة العربية السعودية،  ستثمار عقارياصندوق في  ستثماراتامن  في صناديق عقارية ستثماراتتتكون اال
المساهم في رأس  )أنو فست(الخليج للتعمير دار من قبل شركة يوفي سوق مالية نشطة  غير متداول قوصندال هذا

 .متفق عليها مقابل أتعاب إدارة ٪٣,٨٥مال الشركة بنسبة 

مخزون  .٦
  م٢٠١٠    م٢٠١١

 ٦٠,٥٠٩,٨٧٣    ٣٠,٤٦٠,٣٤٨  الرصيد في بداية العام
(٣٠,٠٤٩,٥٢٥)    )٤,٧٥٠,٣٤٨(  )١٩إيضاح ( استبعاد خالل العام

٣٠,٤٦٠,٣٤٨   ٢٥,٧١٠,٠٠٠
.بغرض إعادة بيعها تم شرائهايتمثل مخزون الشركة في األراضي التي 

وأرصدة مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية .٧
  م٢٠١٠    م٢٠١١

--  ٧٣,٦٤٦,٩٠١ذمم مدينة تجارية 
٦٣٩,٤١٠  ٧٣٣,٢٨٧  مصروفات مدفوعة مقدماً

١٠٩،١٣٨  ١٧٣,٠٥٠  سلف وعهد عاملين
 --    ١٥٤,٦٩٠  موردين ومقاولين –دفعات مقدمة 

١١٨,٥٠٠    --   أرصدة مدينة أخرى
٨٦٧,٠٤٨    ٧٤,٧٠٧,٩٢٨  

مليون ريال سعودي تمثل قيمة المستحق على إحدى الشركات المحلية  ٦٦يتضمن رصيد الذمم المدينة التجارية مبلغ 
مليون ريال  ١٥وقد حصلت الشركة على مبلغ ) ١٠(مقابل شراء مستودعات اللؤلؤة كما هو مبين في اإليضاح رقم 

مليون ريال  ٥١م وباقي المستحق وقدره ٢٠١٢يناير  ٣١م و٢٠١٢يناير  ٢١سعودي على دفعتين وذلك بتاريخ 
، هذا ووفقاً لبنود العقد فإنه ال يحق للطرف األول استرداد الدفعة المقدمة م٢٠١٢فبراير  ٢٨سعودي يستحق بتاريخ 

 .في حال اإلخالل بأي من شروط التعاقد
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  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
)ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١

استثمارات عقارية .٨
م٢٠١١ م٢٠١٠   

 أراضي ومباني تحت التطوير واإلنشاء  منشآت تجارية
 المجموع المجموع مباني أراضي  مباني  أراضي

 التكلفة
٣٩٢٫٠٢٠٫٥٢١ ٤٢٥٫٢٤٩٫١٢٨ ٥٧٫٣٩١٫٦٢١ ٨١٫٥٥٧٫٨٤٠ ١٠٧٫٣٥٦٫٤٨٥ ١٧٨٫٩٤٣٫١٨٢ في بداية العام
 ٣٣٫٢٢٨٫٦٠٧ ٩٦٫٦٩٣٫٦٧٥ ٩٫٠١١٫٤٥٥ ٨٧٫٦٨٢٫٢٢٠---- العام إضافات خالل

 -- )١٩٫٠٥٣٫٥٢٥( -- )١٩٫٠٥٣٫٥٢٥( -- --)١٩إيضاح ( - بالبيع استبعاد
٤٢٥٫٢٤٩٫١٢٨ ٥٠٢٫٨٨٩٫٢٧٨ ٦٦٫٤٠٣٫٠٧٦ ١٥٠٫١٨٦٫٥٣٥ ١٠٧٫٣٥٦٫٤٨٥ ١٧٨٫٩٤٣٫١٨٢ في نهاية العام

 مجمع االستهالك
 -- )٤٧٣٫١١٨( -- -- )٤٧٣٫١١٨(-- العام بداية في

)٤٧٣٫١١٨( )٢٫٦٨٣٫٩١٢( -- -- )٢٫٦٨٣٫٩١٢(-- العام استهالك
)٤٧٣٫١١٨( )٣٫١٥٧٫٠٣٠( -- -- )٣٫١٥٧٫٠٣٠(-- في نهاية العام

 صافي القيمة الدفترية
١٧٨٫٩٤٣٫١٨٢١٠٤٫١٩٩٫٤٥٥١٥٠٫١٨٦٫٥٣٥٦٦٫٤٠٣٫٠٧٦٤٩٩٫٧٣٢٫٢٤٨م ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 
٥٧٫٣٩١٫٦٢١٤٢٤٫٧٧٦٫٠١٠ ٨١٫٥٥٧٫٨٤٠ ١٠٦٫٨٨٣٫٣٦٧ ١٧٨٫٩٤٣٫١٨٢م ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

  - : بعاليةتتضمن المنشآت التجارية 
لصالح أحد البنوك والمرهونة ريال سعودي على التوالي  ٤٥٫٤١٩٫٣٦٩ريال سعودي،  ٨٣٫٢٩٨٫٩٦٩تكلفة أرض ومباني أسواق آريستال بالزا بجنوب الرياض والتي بلغت 

م ٢٠١٠يناير  ٥آضمان للتسهيالت البنكية والذي تم الحصول علية من البنك بتاريخ  وذلكالتابعة للبنك الشرآات  إحدىإفراغ صك الملكية باسم وذلك عن طريق المحلية 
).١٢إيضاح (

۱۸ ۲۰۱۱ التقریر السنوى 



المتممة للقوائم المالية   اإليضاحات
)ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١

    )يتبع( استثمارات عقارية  .  ٨

 قدرها بتكلفةقطعة أرض مشروع برج الملك فهد بالمحمدية  بعاليةاإلنشاء و التطويرتتضمن األراضي والمباني تحت  آما
آضمان  وذلك المقرض للبنك تابعة شرآةتم رهنها لصالح بنك محلي وتسجيلها باسم والتي مليون ريال سعودي  ٤٢٫٨

 ).١٢(بين باإليضاح م آما هو م٢٠٠٩والتي تم الحصول عليها من البنك في يناير ) تمويل استصناع(للتسهيالت البنكية 
 م٢٠١١ ديسمبر ٣١سعودي كما في  ريال ٥٧١,٧٨٣,٦٤٧القيمة السوقية المقدرة لالستثمارات العقارية مبلغ  بلغت

  ).ريال سعودي ٤٤٥,١٩٥,٤٤٧: م٢٠١٠(

 المالية القوائم على األثر صافي فإن ديسمبر ٣١ في المقدرة العادلة بالقيمة للشركة العقارية االستثمارات تقييم تم لو وفيما
  :يلي كما سيكون للشركة

  م٢٠١٠ ٢٠١١م
٤٢٤,٧٧٦,٠١٠   ٤٩٩٫٧٣٢٫٢٤٨  ديسمبر ٣١ في كما التكلفة
  ٤٤٥,١٩٥,٤٤٧    ٥٧١,٧٨٣,٦٤٧  ديسمبر ٣١ في كما العادلة القيمة
  ٢٠,٤١٩,٤٣٧  ٧٢,٠٥١,٣٩٩  العادلة القيمة في الزيادة

  :المقدرة العادلة القيمة بأثر تعديلها بعد المالية القوائم بنود

  ٦٧٠,٩٩٧,٨٩٠  ٧٧٤,٥٦٩,٧٧٦  األصول إجمالي

  ١٠٦,٥٦٤,٧٨٣  ١٧٨,٩٧٢,٦١٢  المبقاة األرباح

  ٦٧,٣٥٦,٣٥٩  ١٢٠,٧٨٤,٦٥٤  الربح صافي

  ١,٧٣  ٢,٩٩  ربح التشغيلالسهم من  ربحية

  ١,٥٦  ٢,٨٠  الربح صافي من السهم ربحية
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  الماليةاإليضاحات المتممة للقوائم 
)ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١

زميلة ةشرآ فيستثمارات ا .٩
شركة ذات مسئولية محدودة تأسست بمدينة الرياض بتاريخ  –شركة مساكن السعودية يتمثل البند في حصة الشركة في 

في شراء أراضي إلقامة مباني عليها المذكورة م وتتمثل أغراض الشركة ٢٤/٢/٢٠٠٨الموافق  هـ١٦/٢/١٤٢٩
  . واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة وكذلك أعمال المقاوالت العامة للمباني وصيانة المباني السكنية والتجارية

  :خالل العام كما يليشركة مساكن  السعودية حركة االستثمارات في  تظهر
م ٢٠١٠  م٢٠١١

 حصة
  الشركة

 في المساهمة
  المال رأس

 شراء تمويل
  أراضى

قيمة  إجمالي
االستثمار 

 قيمة إجمالي
  االستثمار

  ٣٧,٥٦١,٠٥٤    ٥٣,٩٧٩,٠٣٥    ٥٣,٨١٤,٠٣٥   ١٦٥,٠٠٠%٣٣  أول المدة  رصيد
  --     )٣٤,٦٧٢,٦٥٠(    )٣٤,٦٧٢,٦٥٠(  --  جزء من االستثمار استرداد
  ٢٧,٦٤١,٠١٨  --   --   --  الفترةمستحقة عن  أرباح

  )١١,٢٢٣,٠٣٧(    )١٦,٤١٧,٩٨١(    )١٦,٤١٧,٩٨١(--  الفترةأرباح خالل  توزيعات
  ٥٣,٩٧٩,٠٣٥    ٢,٨٨٨,٤٠٤    ٢,٧٢٣,٤٠٤    ١٦٥,٠٠٠    م٢٠١١ ديسمبر ٣١في  الرصيد

عقارات مستأجرة بعقد استئجار رأسمالي .١٠
مليون ريال سعودي  ٤٦م بمبلغ ٢٠٠٨تم بيعها خالل سنة  والتياللؤلؤة  في قيمة أراضي ومباني مستودعاتيتمثل البند 

رأسمالي، ويمنح العقد الشركة الحق في تملك  استئجاربموجب عقد سنوات  ٨لمدة  إلى شركة محلية وتم إعادة استئجارها
إيضاح ( دون أي مبالغ إضافية هذه األراضي والمباني والمستودعات في نهاية عقد اإليجار وسداد كامل دفعات اإليجار

١٥(.  

هــ  ١٤٣٣صفر  ٢بتاريخ ببيع مستودعات اللؤلؤة إلحدى الشركات المحلية وذلك بموجب االتفاقية المبرمة قامت الشركة 
وذلك تلك االتفاقية وقد حصلت الشركة على تنازل خطي من الشركة المؤجرة يتيح لها إبرام . م٢٠١١ديسمبر  ٢٧الموافق 

والذي يجيز لها حق تعجيـل   "المالك"الشركة المؤجرةبين الشركة وفي التعاقد المبرم  ٢٣ االستفادة من المادة رقممن خالل 
   .مع المالك بعد االتفاق على ذلكوالتصرف في العقار  باقي أقساط اإليجار دفعة واحدةالسداد 

ـ ١٤٣٣ربيع األول  ٧بتاريخ ريال سعودي  ١٨,٢٤٠,٢٨٠سداد الرصيد المتبقي والبالغ وقد تم  ينـاير   ٣٠الموافـق   هـ
  .ريال سعودي ٢٢,٢٤١,٥٠١وقد بلغت األرباح الناتجة عن عملية البيع مبلغ ).١٥(كما هو مبين باإليضاح رقم  م ٢٠١٢

م٢٠١٠ ديسمبر ٣١   م٢٠١١ ديسمبر ٣١
  المجموع    المجموع  مباني  أراضي

  :التكلفة
  ٤٦,٠٠٠,٠٠٠   ٤٦,٠٠٠,٠٠٠ ١٩,٩٢٥,٠٠٠ ٢٦,٠٧٥,٠٠٠  في بداية العام

  --  )٤٦,٠٠٠,٠٠٠(  )١٩,٩٢٥,٠٠٠( )٢٦,٠٧٥,٠٠٠(  استبعادات 
  ٤٦,٠٠٠,٠٠٠   --   --   --   في نهاية العام
  :مجمع االستنفاد

  ١,٠٤٦,٠٦٣    ١,٦٤٣,٧٦٧  ١,٦٤٣,٧٦٧  --  بداية العامفي 
  ٥٩٧,٧٠٤    ٥٩٧,٧٣٤  ٥٩٧,٧٣٤  -- استنفاد العام
  --    )٢,٢٤١,٥٠١(  )٢,٢٤١,٥٠١(  --  استبعادات

  ١,٦٤٣,٧٦٧    --   --   --   في نهاية العام
  :صافي القيمة الدفترية

  --   --   --    م٢٠١١ ديسمبر ٣١في 
  ٤٤,٣٥٦,٢٣٣  ١٨,٢٨١,٢٣٣  ٢٦,٠٧٥,٠٠٠م ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في

۲۰ التقریر السنوى ۲۰۱۱



  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
  )ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١

  )صافي(أصول ثابتة  .١١

  م٢٠١٠  م٢٠١١

 تحسينات
  المباني

  أثاث
  ومفروشات 

  أجهزة 
ومعدات 
  المجموع  المجموع  مكتبية

  :التكلفة
  ٩١٤,٣٤٥    ١,٠٨١,٦٦٩   ٧٣٩,٩٠١    ٢٥١,٩٥٤   ٨٩,٨١٤  السنة الرصيد في بداية

  ٢٣٠,٠٢٤    ١٣٤,٢٧٤   ٤٨,٤٦٣    ٨٥,٨١١   --  إضافات 
 )٦٢,٧٠٠(    )٦٢,٥١٠(   )١,٨٧٠(    )٦٠,٦٤٠(   --  استبعادات

  ١,٠٨١,٦٦٩    ١,١٥٣,٤٣٣   ٧٨٦,٤٩٤    ٢٧٧,١٢٥   ٨٩,٨١٤  السنةالرصيد في نهاية 

  :االستهالك المتراكم
  ٥١٢,٦٧٨    ٦٥٥,٣١٨   ٤١٩,٩٥٦    ١٧٤,٥٩٠   ٦٠,٧٧٢  السنةالرصيد في بداية 

  ١٨٨,٠٢٦    ٢٠٧,٦٠٠   ١٥٤,٢٠٤    ٤٣,٤٨٠   ٩,٩١٦  العاماستهالك 
  )٤٥,٣٨٦(    )٧,٨٠٤(   )٣٥٠(    )٧,٤٥٤(   --  استبعادات

  ٦٥٥,٣١٨    ٨٥٥,١١٤   ٥٧٣,٨١٠    ٢١٠,٦١٦   ٧٠,٦٨٨  السنةالرصيد في نهاية 

  :صافي القيمة الدفترية
  ٢٩٨,٣١٩  ٢١٢,٦٨٤  ٦٦,٥٠٩  ١٩,١٢٦ م٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  ٤٢٦,٣٥١  ٣١٩,٩٤٥  ٧٧,٣٦٤  ٢٩,٠٤٢   م٢٠١٠ديسمبر  ٣١ في

۲۱ ۲۰۱۱ التقریر السنوى 



  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
  )ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١

 ائتمانيةتسهيالت  .١٢

للحصول على  )البنك( أحد البنوك المحليةمع  ائتمانيةتسهيالت  اتفاقيةأبرمت الشركة م ٢٠٠٩نوفمبر  ٢١بتاريخ 
مليون  ٢٠٠ بقيمة إجمالية قدرها ،وإيجار منتهي بالتملكومرابحة طويل األجل في صيغة عقد استصناع  تمويل

رصيد هذا وقد بلغ  .وذلك بأسعار مرابحة متفق عليها مع البنك )مليون ريال سعودي ٢٠٠: م٢٠١٠(ريال سعودي 
مليون ريال سعودي   ١٠٢مبلغ م ٢٠١١ ديسمبر ٣١كما في  االتفاقياتضمن إطار هذه المستخدم  التسهيالت

   .)مليون ريال سعودي ٧٣,٨: م٢٠١٠(

على مليون ريال سعودي  ٤٢,٨و  مليون ريال سعودي ٨٣,٣ا مأرض قيمته تيقطعهذه التسهيالت مضمونة برهن 
لبنك المقرض باسم شركة تابعة للصالح البنك المذكور ومسجلة  مليون ريال سعودي ٤٥ومباني بمبلغ التوالي 

   ).٨إيضاح (عقارية الستثمارات االضمن بند مدرجة و

  :التسهيالت االئتمانيةبحركة وفيما يلي بيان 

م٢٠١٠ م٢٠١١ 

  الرصيد في بداية العام     ٧٣,٨٦٠,٢٢٢    ٧٤,٧٥٧,٦٢٥

  تسهيالت تم الحصول عليها خالل العام     ٤٧,٠٠٠,٠٠٠    ٥٨,٣٨٩,٣٣٨

  المسدد خالل العام  )١٨,٨٤٢,٢٩٦(    )٥٩,٢٨٦,٧٤١(

  رصيد التسهيالت االئتمانية   ١٠٢,٠١٧,٩٢٦  ٧٣,٨٦٠,٢٢٢

  :وقد تم عرضها في قائمة المركز المالي كما يلي

  اتفاقية التسهيالت االئتمانيةالجزء المتداول من  - أ    ١٨,٨٤٢,٢٩٦    ١٨,٨٤٢,٢٩٦

  األجل  ةطويلتسهيالت ائتمانية  -ب    ٨٣,١٧٥,٦٣٠    ٥٥,٠١٧,٩٢٦

١٠٢,٠١٧,٩٢٦    ٧٣,٨٦٠,٢٢٢    

وأرصدة دائنة أخرىدائنون  .١٣
  م٢٠١٠   ٢٠١١

  ٧٦٦,٦٦٧  ٣,٧٢٤,٨٥٠  مقدمةإيرادات إيجارات 

٤,٣٨٥,٨٩١  ٣,١١٧,١٧٦  مصروفات مستحقة

٢,٩٨٢,٨٦٠  ١,١٥٥,١٧٠  ذمم تجارية دائنة

  ٦٩٦,١٤١  ٨٢٧,١٥٧  أخرى

٨,٨٣١,٥٥٩   ٨,٨٢٤,٣٥٣

۲۲ التقریر السنوى ۲۰۱۱



  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
)ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١

الزآاة .١٤
 الزكويالموقف )     أ(

ديسمبر  ٣١السنوات حتى السنة المنتهية في  جميع عنالزكاة والدخل  لمصلحة الزكوية إقراراتهاالشركة بتقديم  قامت
  .الزكاة المستحقة بموجبها وسددت ،م٢٠١٠

 األساسية بنوده كانت والذي الزكاة وعاء أساس على م٢٠١١ ديسمبر ٣١المالية المنتهية في  للسنةالزكاة  احتساب تم  ) ب(
  :يلي كما

  م٢٠١٠    م٢٠١١  

  ٤٩,٩١٢,٧٧٢    ٥٢,٣٦٤,٦٨٩    الزكاة قبل العام ربح صافي

  )١٦٣,٥٦٢(    )٢١,٢٦٢,١٨٨(    العام ربح صافي على تسويات

٤٩,٧٤٩,٢١٠    ٣١,١٠٢,٥٠١    )أ( المعدل الربح صافي

  إضافات

  ٤٣١,٦٨١,٢٥٠  ٤٣١,٦٨١,٢٥٠  المال رأس

  ١٩,٠٣٧,٠٤١  ٢٣,٧٣٠,٧٣٣  النظامي االحتياطي

  ٤٣,٩٠٢,١١٦  ٨٦,١٤٥,٣٤٦  المرحلة األرباح

  ٧٣,٨٦٠,٢٢٢  ١١٠,٢٤٠,٢٦٣  ائتمانية  تسهيالت

٢١,٨٩٥,٤٩٢    ١٨,٨٤٢,٢٩٦    عن عقود إيجار رأسمالية التزامات

  ٦٦٨,٤٨٦    ٨٦٧,٩١٦    نهاية الخدمة  مكافأة

٦٤٠,٧٩٣,٨١٧    ٧٠٢,٦١٠,٣٠٥  

  خصومات

  )٤٧٨,٧٥٥,٠٤٥(  )٤٩٨,٠٩٤,١١٥(   استثمارات

  )٤٣,٠٠٤,٧٩٣(  )٣,٥٨٦,٢٨٦(  طويلة األجل أخرى أصول

)٥٢١,٧٥٩,٨٣٨(    )٥٠١,٦٨٠,٤٠١(  

  ١١٩,٠٣٣,٩٧٩    ٢٠٠,٩٢٩,٩٠٤    )ب( الزكاة وعاء

  ١١٩,٠٣٣,٩٧٩    ٢٠٠,٩٢٩,٩٠٤    أيهما أكبر) ب(أو ) أ( الزكوي الوعاء

  ٢,٩٧٥,٨٥٠    ٥,٠٢٣,٢٤٧    %٢,٥ بواقع المستحقة الزكاة

  :فيما يلي ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنةتتمثل حركة مخصص الزكاة   ) ج(

  م٢٠١٠    م٢٠١١

  ١,٩٧٠,٢٠١  ٣,٥٦٥,٩٣٥  السنة بداية في الرصيد

  ٢,٩٧٥,٨٥٠    ٣,٦٣١,٤٣٤  السنة خالل المكون

  )١,٣٨٠,١١٦(    )٢,١٧٤,١٢١(  السنة خالل المسدد

  ٣,٥٦٥,٩٣٥  ٥,٠٢٣,٢٤٨  السنة نهاية في الرصيد

۲۳ التقریر السنوى ۲۰۱۱



  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
  )ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١

رأسمالي ستئجاراعقود  عن التزامات .١٥

والتي ) ١٠إيضاح (ؤلؤة لمستودعات ال إيجارمستحقة نظير المبالغ ال فيالرأسمالي  االستئجار عقود التزامات تتمثل
 التزاماتصافي  بلغ. م٢٠١٦ مارس ١ في تنتهيم و ٨٢٠٠ سبتمبر ١من  أقسط نصف سنوي تبد ١٦ستحق على ت

ضمن متداولة  كالتزامات أدرجتسعودي  ريال ١٨,٢٤٠,٢٨٠مبلغ  م٢٠١١ ديسمبر ٣١عقد التأجير التمويلي في 
الواردة في التعاقد المبرم مع الشركة المؤجرة  ٢٣ من المادة رقم قامت الشركة باالستفادةحيث . قائمة المركز المالي

في أي توقيت متى تم االتفاق والتي نصت على إمكانية قيام الشركة بتعجيل سداد الرصيد المستحق عليها " المالك"
 ٢٧الموافق  هـ١٤٣٣صفر  ٢حيث حصلت الشركة على تنازل خطي من المالك بتاريخ . على ذلك مع المالك

مقابل قيام الشركة بسداد مبلغ ) ١٠إيضاح (يجيز للشركة قيامها ببيع مستودعات اللؤلؤة  م٢٠١٢ديسمبر 
 .م٢٠١٢يناير  ٣٠الموافق هـ ١٤٣٣ربيع األول  ٧ بتاريخ وذلك ١٨,٢٤٠,٢٨٠

رأس المال  .١٦
 ٤٣١,٦٨١,٢٥٠: م٢٠١٠(ريال سعودي  ٤٣١,٦٨١,٢٥٠ مبلغ م٢٠١١ ديسمبر ٣١يبلغ رأس مال الشركة كما في 

  .ريال سعودي للسهم ١٠بقيمة اسمية قدرها سهم  ٤٣,١٦٨,١٢٥موزعة على  )ريال سعودي

النظامي  االحتياطي .١٧

 االحتياطيإلى ربح العام من صافي  ٪١٠تم تحويل ي، والنظام األساسي للشركة طبقا ألحكام نظام الشركات السعودي
إن . نصف رأس المال االحتياطيويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع . النظامي

  .النظامي غير قابل للتوزيع االحتياطي

يرادات النشاطإ .١٨
  م٢٠١٠    م٢٠١١  

  --   ٦٦,٠٠٠,٠٠٠  .إيرادات بيع عقارات مستأجرة بموجب عقد استئجار رأسمالي
٥٢,٩١٩,٣٢٥٤٢,٣٤٢,٠٠٠  ومخزون ستثمارات عقاريةاإيرادات بيع 

  ٨,٩٣٦,٤٨٢  ١٩,٣٧٥,٦٥٧  من استثمارات عقارية إيرادات إيجارات

  ٥٦,٥١٨,٦٢٤  --   إيرادات بيع استثمارات في شركات زميلة

  ٢٧,٦٤١,٠١٨  --   إيرادات استثمارات في شركات زميلة

  ١٠٣,٨٩٤  --   ستثمارات في صناديق عقاريةاأرباح 

١٣٥,٥٤٢,٠١٨   ١٣٨,٢٩٤,٩٨٢

۲٤ التقریر السنوى ۲۰۱۱



  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
  )ريال سعودي( م٢٠١١ ديسمبر ٣١

النشاط تكاليف .١٩
  م٢٠١٠   م٢٠١١  

  --  ٤٣,٧٥٨,٤٩٩    تكلفة بيع عقارات مستأجرة بعقد استئجار رأسمالي
٣٠,٠٤٩,٥٢٥ ٢٣,٨٠٣,٨٧٣    ضمن استثمارات عقارية ومخزون تكلفة بيع أراضي

  ٤٧٣,١١٨  ٢,٦٨٣,٩١٢    استهالك استثمارات عقارية
  --  ١,٥٠٠,٥٨٢    في استثمارات في صناديق عقارية دائمخسائر انخفاض 

  ٤٨٣,٥٢٣  ٧٦٢,٥١٤    حراسة وأمن
  ٢٠٥,٠٠٠  ٦١٣,٨١٣    رواتب ومزايا عاملين

٥٩٧,٧٠٥  ٥٩٧,٧٣٤    استنفاد عقارات مستأجرة بعقد استئجار رأسمالي
٤١,٥٥٧,٥٩٢ --     تكلفة بيع استثمارات في شركات زميلة

  ٢١٠,٨٤٩  ٦٥٧,١٦٠    أخرى
٧٣,٥٧٧,٣١٢   ٧٤,٣٧٨,٠٨٧

مصروفات تسويقية .٢٠
  م٢٠١٠    م٢٠١١

  ٣٥,٩٢٤  ٦٨٤,٤٥٦  دعاية وإعالن
٣٧١,١٤٢٣٥٣,٤٧٠  رواتب ومزايا عاملين

  --  ١٩٤,٤٩٦  أخرى
٣٨٩,٣٩٤   ١,٢٥٠,٠٩٤

عمومية وإدارية مصروفات .٢١
  م٢٠١٠    م٢٠١١

٣,٩٦١,٥٤٦٥,٩٦٥,٠٧٧  رواتب ومزايا عاملين
  ٣٦٠,٦٩٨  ٣٦٠,٧٤٦  إيجارات مباني

٢٤٠,٠٠٠٣٨٠,١٦٧  استشارات وخدمات
  ١٨٨,٠٢٦  ٢٠٧,٦٠٠  أصول ثابتة استهالك

 ١٦٩,٩٠٥٨٧,٤١٠  بدالت مجلس اإلدارة
  ٥٠٠,٥٢٤  ٤٨٥,٩٠٦  أخرى

٧,٤٨١,٩٠٢    ٥,٤٢٥,٧٠٣  

ربحية السهم .٢٢
 واإليرادات األخرى المصروفاتصافي و ربح التشغيل ومن السنة ربح صافي من السهمخسارة / يةيتم احتساب ربح

: م٢٠١٠(سهم  ٤٣,١٦٨,١٢٥والبالغ  السنةعلى أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل 
 .)سهم ٤٣,١٦٨,١٢٥

الرأسمالية االلتزامات .٢٣
 ٧٩: م٢٠١٠(سعودي  مليون ريال ٣٣م مبلغ ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في مستقبلية الرأسمالية تبلغ االرتباطات ال
  .والمخصصة لمشروع مجمع الملقا السكني وعدة مشروعات أخرى تحت اإلنشاء والتطوير) مليون ريال سعودي
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  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
)سعوديريال ( م٢٠١١ ديسمبر ٣١

 التقارير القطاعية .٢٤
  :م٢٠١١ديسمبر  ٣١يوضح الجدول التالي توزيع نشاط الشركة طبقاً للقطاعات التشغيلية للسنة المنتهية في 

القطاعات

قطاع االستثمارات     اإلجمالي   قطاع التأجير

قطاع مبيعات 
األراضي 
  والعقارات

 م٢٠١١ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

  اإليرادات ١١٨,٩١٩,٣٢٥  ١٩,٣٧٥,٦٥٧  --  ١٣٨,٢٩٤,٩٨٢
  التكاليف ٦٧,٥٦٢,٣٧٢  ٤,٦٥٧,٩٧٣  ٢,١٥٧,٧٤٢  ٧٤,٣٧٨,٠٨٧
إجمالي الربح  ٥١,٣٥٦,٩٥٣  ١٤,٧١٧,٦٨٤  )٢,١٥٧,٧٤٢(  ٦٣,٩١٦,٨٩٥

  استثمارات في صناديق عقارية -- --  ٧٧٩,٣٢٧    ٧٧٩,٣٢٧

  مخزون ٢٥,٧١٠,٠٠٠ --  --  ٢٥,٧١٠,٠٠٠

  ذمم مدينة تجارية ٦٦,٠٠٠,٠٠٠  ٧,٦٤٦,٩٠١  --  ٧٣,٦٤٦,٩٠١

  استثمارات عقارية --  ٤٩٩,٧٣٢,٢٤٨  --  ٤٩٩,٧٣٢,٢٤٨

  استثمارات في شركات زميلة -- --  ٢,٨٨٨,٤٠٤    ٢,٨٨٨,٤٠٤

  م٢٠١٠ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 

  اإليرادات  ٩٨,٨٦٠,٦٢٤  ٨,٩٣٦,٤٨٢  ٢٧,٧٤٤,٩١٢  ١٣٥,٥٤٢,٠١٨
  التكاليف  ٧١,٦٠٧,١١٧  ١,٧٥٩,٣٤٦  ٢١٠,٨٤٩  ٧٣,٥٧٧,٣١٢
  إجمالي الربح   ٢٧,٢٥٣,٥٠٧  ٧,١٧٧,١٣٦  ٢٧,٥٣٤,٠٦٣    ٦١,٩٦٤,٧٠٦

  استثمارات في صناديق عقارية  --   --   ٢,٤٦٧,٤٠٩    ٢,٤٦٧,٤٠٩

  مخزون  ٣٠,٤٦٠,٣٤٨  --   --     ٣٠,٤٦٠,٣٤٨

  ذمم مدينة تجارية  --   --   --     -- 

  استثمارات عقارية  --   ٤٢٤,٧٧٦,٠١٠  --   ٤٢٤,٧٧٦,٠١٠

  استثمارات في شركات زميلة  --   --   ٥٣,٩٧٩,٠٣٥    ٥٣,٩٧٩,٠٣٥

يصعب عملياً حيث أصول والتزامات الشركة لم يتم تخصيص باقي نظراً لطبيعة أنشطة الشركة وأسلوب إدارتها فإنه 
  .وفقاً للقطاعات المختلقةها تخصيص

األدوات المالية  .٢٥
وتتكون االلتزامات . المالية للشركة من النقد لدى البنوك والدفعات المقدمة واألرصدة المدينة األخرىتتكون األصول 

وتم توضيح . ستئجار الرأسماليالمالية للشركة من الدائنون والتسهيالت االئتمانية قصيرة األجل والتزامات اال
  ).٣(م يضاح رقاإلالسياسات المحاسبية لألصول وااللتزامات المالية في 

  القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبالغ المستخدمة في مبادلة األصول وااللتزامات بين أطراف على علم كامل ورغبة في إتمام 
العملية في ظروف متكافئة، ونظراً إلى أن القوائم المالية يتم إعدادها على أساس التكلفة التاريخية فقد تحدث اختالفات 

ترى اإلدارة أن أثر االختالفات بين القيمة العادلة لألصول وااللتزامات . وتقديرات القيمة العادلة بين القيمة الدفترية
المالية للشركة ال يمثل تأثيراً جوهرياً على الشركة نظراً إلى أن القيمة العادلة ألصول الشركة تزيد في معظم الحاالت 

  .عن قيمتها الدفترية
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يتبع - األدوات المالية  .٢٥
  مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالية مما يتسبب في خسائر مالية للطرف 
تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك  االئتمانالمالية التي من المحتمل تعرضها لترآيز مخاطر األصول . اآلخر

 االئتمانيتم إيداع النقدية التي تمتلكها الشرآة في بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد لذا فإن مخاطر ، والعمالء
، تعامالت الشرآة تتم من خالل تعاقدات مبرمة مع العمالءالمتعلق بالعمالء محدود ألن  االئتمانمحدودة آذلك فإن خطر 

 ائتمانوتقوم إدارة الشرآة بمراقبة ومتابعة أرصدة العمالء لتقليل أي مخاطر . محدد بها فترات االئتمان وشروط السداد
  . أي إجراءات الزمة بشأنها لحفظ حقوق الشرآة واتخاذمرتبطة بها ومتابعة تحصيلها 

  مخاطر العمالت

وااللتزامات المالية بالعمالت األجنبية، ونظراً ألن جميع إن مخاطر العمالت تتمثل في تذبذب القيمة المالية لألصول 
بهذا  المعامالت الجوهرية للشركة تتم بالريال السعودي فإن مخاطر العمالت وأسعار الصرف التي تتعرض لها الشركة

  .محدودة جداً الخصوص

  مخاطر سعر الفائدة

 والتسهيالت القروض أرصدةللبنوك والتي تتمثل في  الشركة  على مديونيةفي تغير أسعار الفائدة الفوائد يتمثل خطر 
 على الحصول على أفضل الشروط المتاحة في السوقتعمل الشركة  وللحد من هذه المخاطر فإن إدارة االئتمانية
بالسوق ، كما أنها تقوم بمراجعة أسعار الفائدة السائدة بالنسبة ألرصدة التسهيالت االئتمانية وأرصدة القروض المصرفي

للحد من أي مخاطر قد تنتج عن تغير أسعار الفائدة ودراسة أي إجراءات ممكنة بذلك  بصورة دورية يلمصرفا
  .الخصوص

 األحداث الالحقة .٢٦
من رأسمال الشركة تخصم من األرباح المبقاة للسنة  ٪٥مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل أوصي 

  . لجمعية العامة العادية للموافقة عليهاعلى اتلك التوصية على أن يتم عرض م، ٢٠١١ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في 

 أرقام المقارنة  .٢٧
المنتهي في  لعاملالعرض  لتتفق مع طريقة م٢٠١١ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنةإعادة تبويب بعض أرقام المقارنة  تم  

  .م٢٠١٠ ديسمبر ٣١
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