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تأسســت شــركة عقــارات الخليــج (الشــركة) كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة
بموجــب القــرار الــوزاري رقــم  19483بتاريــخ  22ذي القعــدة  1425ه ـ (الموافــق 3
ينايــر  ،)2005ومســجلة ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري
رقــم  1010207612بتاريــخ  24صفــر  1426ه ـ (الموافــق  3أبريــل .)2005
يتمثــل نشــاط الشــركة ـفـي القيــام بشــراء وبيــع وتأجيــر وتطويــر وصيانــة وإدارة
وتخطيط وتســويق األراضي والعقارات لحســاب الشــركة وتشــغيل المباني الســكنية
والتجاريــة وإنشــاء المعــارض التجاريــة والصناعيــة وبيعهــا أو تأجيرهــا والقيــام
بأعمــال الصيانــة واإلدارة للمــدن والمرافــق العامــة والمقــاوالت المعماريــة والمدنيــة
والميكانيكيــة والكهربائيــة وتملــك المستشــفيات واألســواق التجاريــة واســتثمارها
وتطويرهــا وصيانتهــا.
يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض
ص.ب  ، 300718الرياض  11372المملكة العربية السعودية

الرؤية

أن نكون الخيار االفضل فى مجال
التطوير واالستثمار العقاري المبتكر
والموثوق.

الرسالة

نتطلع لخدمة عمالئنا ومجتمعنا من
خالل التطوير واالستثمار العقاري
المبتكر ،وتعظيم عوائد مساهمينا
وااللتزام باعلي مستويات االحترافية
واالمانة.
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مقدمة
شــهدت الســوق العقاريــة ـفـي المملكــة تراجع ـا ً واضح ـا ً للعــام الرابــع ع ـلـى التوا ـلـى
متاثــرة بالعديــد مــن العوامــل االقتصاديــة والماليــة ،منهــا تطبيــق ضريبــة القيمــة
المضافــة ورســوم األراضــي البيضــاء ،ارتفــاع ســعر الفائــدة وانعكاســه ع ـلـى تكلفــة
التمويــل العقــارى ،فائــض المعــروض مــن الوحــدات الســكنية الجديــدة و زيــادة
شــواغر المســاكن الــذي أدى إ ـلـى انخفــاض اإليجــارات.
حســب ماهــو موضــح باالحصايئــات الرســمية ،فقــد انخفضــت اجما ـلـي قيمــة
الصفقــات العقاريــة ( التجــارى والســكنى) إ ـلـى 143مليــار ريــال ـفـي عــام 2018
مقارنــة بمبلــغ  224مليــار ريــال ـفـي عــام  2017بنســبة انخفــاض  ، 36%وانخفــاض
تــداوالت عــام  2017مقارن ـا ً بعــام  2016بنســبة . 15%
وقــد تاثــر اداء الشــركة بحالــة الركــود بالســوق العقــاري خــال عــام  2018ممــا اثــر
ع ـلـى نتائجهــا الماليــة كمــا يتضــح بالقوائــم الماليــة ـفـى تاريــخ  2018/12/31م.
هــذا وحســب اإلصالحــات والبرامــج الطموحــة التــى تنفذهــا حكومــة خــادم الحرميــن
الشــريفين تحــت ظــل رؤ يــة  ، 2030ومنهــا زيــادة برامــج اإلنفــاق الحكومــي
واالســتثمار ـفـى المشــاريع الرائــدة  ،والــدور المهــم الــذي يلعبــه القطــاع غيــر النفطــي
ـفـي مســيرة النمــو االقتصــادي  .فمــن المتوقــع ان تؤثــر هــذه العوامــل ع ـلـى تحســن
القطــاع التجــارى والعقــارى ،وذلــك ســوف ينعكــس ايجابي ـا ً ع ـلـى اداء شــركتكم
خــال الســنوات القادمــة.
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مجلس اإلدارة

عبدالمحسن عبداللطيف العيسى
رئيس مجلس اإلدارة

عبدهللا علي الصانع
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عيسى عبدهللا الوقيان
عضو

د .بدر إبراهيم بن سعيدان
عضو

ناصر عبدهللا البداح
العضو المنتدب

مشعل يوسف الزايد
عضو

فهد محمد العلوش
عضو

اللجنة التنفيذية
د .بدر ابراهيم بن سعيدان
عبد هللا على الصانع
ناصر عبد هللا البداح

الرئيس
عضو
عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت
الرئيس
عيسي عبد هللا الوقيان
عضو
د .بدر محمد بن سعيدان
عضو
فهد محمد العلوش

لجنة المراجعة والمخاطر
مشاري بدر المذن
مشعل يوسف الزايد
بشار علي عبد الرحمن

مشاري بدر المذن
عضو

الرئيس
نائب الرئيس
عضو
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تقرير مجلس إدارة شركة عقارات الخليج
عن السنة المالية  2018م
يســر مجلــس اإلدارة أن يرحــب بكــم ـفـي الجمعيــة العامــة العاديــة  ،وأن يقــدم تقريــره
الســنوي عــن نشــاطات الشــركة ونتائجهــا الماليــة مرفقــا بــه تقرير مراجع الحســابات
والبيانــات الماليــة الختاميــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة في 31ديســمبر2018م.

النتائج المالية
ومؤشرات األداء
الرئيسية للعام
المنتهى في 31
ديسمبر 2018م

النتائج المالية
انخفــاض صا ـفـى االر بــاح المحققــة ا ـلـى  2.07مليــون ريــال ـفـى عــام  2018مقارنــة
ب ــصافى ر بــح  68.35مليــون ري ــال ـفـى عــام 2017م  ،ويعــود هــذا االنخفــاض ا ـلـى
عــدم تمكــن الشــركة مــن بيــع جــزء مــن الوحــدات بالريــت نتيجــة انخفــاض اســعار
الوحــدات وأســعار جميــع الصناديــق العقاريــة وحجــم التــداول خــال العــام .
انخفــاض حقــوق المســاهمين ـفـي نهايــة عــام  2018م ا ـلـى مبلــغ  619مليــون
ري ــال ،مقارنــة بــ 656مليــون ري ــال ف ــي نهايــة عــام  2017م ،بنســبة  ، 6%ويعــود
هــذ االنخفــاض ا ـلـى توزيعــات األر بــاح النقديــة ع ـلـى المســاهمين وقدرهــا  38مليــون
ريــال ـفـى عــام . 2018
انخفــاض إجما ـلـي االصــول ـفـي نهايــة عــام  2018ا ـلـى مبلــغ  747مليون ري ــال ،مقارنة
بــ 818مليــون ـفـي نهايــة عــام  2017م  ،بنســبة  ، 9%ويعــود هــذا اإلنخفــاض إ ـلـى
توزيعــات األر بــاح النقديــة و ســداد أقســاط تمو يــل خــال عــام 2018م.

المؤشرات المالية الهامة ألداء الشركة خالل الفترة
من  2015الى 2018م:
إجمالي االصول

2015

2016

2017

2018

716

710

818

747

حقوق المساهمين

611

588

656

619

صافى الدخل

46.0

4.5

68.35

2.07

العائد على السهم (ريال)*

0.88

0.09

1.31

0.04

القيمة الدفترية للسهم (ريال)*

11.70

11.25

12.56

11.86

توزيعات األرباح النقدية

26.1

المبالغ بماليين الرياالت

36.6

*حسبت القيمة
الدفترية للسهم
والعائد على السهم
على اساس عدد
االسهم الحالية
 52,23مليون سهم
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صافى األصول من عام  2015إلى عام 2018
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رأس مال الشركة

بــدأت الشــركة بــرأس مــال قــدرة 325مليــون ريــال وارتفــع ا ـلـى  522.33مليــون ريــال
ـفـى عــام  2018م نتيجــة لتوزيــع اســهم مجانيــة ،محققـ ًة نســبة زيــادة قدرهــا ،61%
وبلغــت حقــوق المســاهمين  619مليــون ريــال بنهايــة عــام  2018محققــة نســبة
نمــو تعــادل 87%خــال الســنوات الماضيــة ،خــاف االر بــاح النقديــة الموزعــة وقدرهــا
 194مليــون ريــال بمــا يعــادل نســبة  60%مــن راس المــال عنــد التأســيس.

الرسم البياني التالي يوضح الزيادة
في رأس المال منذ التأسيس:

522.33

522.33

474.84

431.68

411.12

357.5

2018

2014

2013

2009

2008

2007

325

0%

10%

10%

5%

15%

10%

0%

2005
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االستثمار في صندوق
ملكية -عقارات الخليج ريت
تبلــغ ملكيــة الشــركة  26.5مليــون وحــدة بقيمــة  265مليــون ريــال بمــا يعــادل نســبة
 % 44مــن حجــم الصنــدوق  ،انخفضــت ا ـلـى  259مليــون ريــال ـفـى عــام ، 2018
نتيجــة خصــم توزيعــات االر بــاح المســتلمة  16.3مليــون ريــال واضافــة الحصــة مــن
صا ـفـى دخــل الصنــدوق  7.7مليــون ريــال خــال عــام  2018حســب طريقــة حقــوق
الملكيــة.
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االستثمارات العقارية

المشاريع العقارية تحت التطوير

مجمع فندقي وتجارى
ترفيهي بحي الياسمين
طريق العليا بالرياض
فندق وشقق فندقية :
ســيتم بنــاء المشــروع ع ـلـى جــزء مــن األرض المملوكــة للشــركة بحــي الياســمين
بمســاحة  5,311م.2
بعــدد  100غرفــة بالفنــدق و 100شــقة فندقيــة  ،كمــا ســيحتوي الفنــدق ع ـلـى
قاعــة احتفــاالت متعــددة االســتخدامات اضافــة ا ـلـى نــادي صحــي متكامــل
للرجــال والنســاء.
تــم االنتهــاء مــن اعمــال التصميــم  ،ومتوقــع البــدء باألعمــال االنشــائية خــال
النصــف االول مــن عــام .2019
تــم التعاقــد مــع شــركة راديســون العالميــة للفنــادق ع ـلـى االدارة والتشــغيل،
بالمســمى التجــارى بــارك ان.

المجمع التجاري الترفيهي:

ســيتم بنــاء مجمــع تجــاري ترفيهــي مفتــوح ع ـلـى الجــزء المتبقــي مــن االرض
والبالــغ مســاحتها  5,369م2
يشتمل على مطاعم ومقاهي ومكاتب من الدرجة (أ).
تــم االنتهــاء مــن اعمــال التصميــم  ،ومتوقــع البــدء باألعمــال االنشــائية خــال
النصــف االول مــن عــام .2019

عقارات الخليج GRE

مشروع مجمع ويست افنيو
ضمــن خطــط الشــركة تطويــر األرض المجــاورة
لســوق ويســت افنيــو مــول  ،فقــد تــم بــدء العمــل
ـفـي تطويــر االرض المملوكــة للشــركة والواقعــة
ع ـلـى طريــق الملــك عبــدهللا والبالغــة مســاحتها
 17,922م 2بإقامــة فنــدق وشــقق فندقيــة اضافــة
ا ـلـى مجمــع تجــاري ترفيهــي كمــا ي ـلـي:

 -فندق وشقق فندقية :

تــم تأجيــل المشــروع ـفـي الفتــرة الحاليــة حتــى
تتحســن نســبة اإلشــغال الفند ـقـي ـفـي المنطقــة
الشــرقية.

 -المجمع التجاري الترفيهي:

ســيتم بنــاء المجمــع ع ـلـى الجــزء المتبقــي مــن
االرض والبالغــة مســاحتها  11,044م .2جــارى
اســتكمال اعمــال التصميــم  ،ومتوقــع البــدء
باألعمــال االنشــائية خــال النصــف االول مــن عــام
.2019
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االستثمارات العقارية
المؤجرة

ارتفعت محفظة
العقارات المؤجرة
من  205مليون ر يـال
الى  301مليون ر يـال
بنهاية عام  2018م ،
وذلك لبدء التاجير فى
مجمع فيوال السكنى
بحى الملقا

مبنى سكنى بحي حطين
مبنــى ســكنى بحــي حطيــن يضــم عــدد  62شــقة وخدمــات متكاملــة تشــمل
مواقــف للســيارات ونــادي رياضــي متكامــل وحديقــة تتوســط المبنــى ،مؤجــر ع ـلـى
المستشــفى الجامعــي.

مستودعات
مســتودعات اللوجســتية ( 105مســتودع ) ع ـلـى مســاحة ارض  63,717م 2بحــى
طيبــة جنــوب الريــاض  ،تــم تأجيرهــا بالكامــل بموجــب عقــد مدتــه  5ســنوات قابلــة
للتجديــد .
مســتودعات اللؤلــؤة (  31مســتودع ) ع ـلـى مســاحة ارض  23,819م 2بحــى الــدار
البيضــاء ع ـلـى طريــق الحايــر جنــوب الريــاض  ،تــم تأجيرهــا بالكامــل بموجــب عقــد
مدتــه  5ســنوات قابلــة للتجديــد .

مجمع فيوال السكنى بحى الملقا
مجمــع شــقق فاخــرة يحتــوى ع ـلـى عشــرة مبا ـنـى بهــا  148شــقة  ،ومبنيــن خدمــات
للمجمــع بمدخــل منفصــل لســكن الســائقين والمراقبــة االمنيــة  ،ويضــم حديقــة
ونــادى رياضــى ومســبح وصــاالت للمناســبات  ،ومواقــف ارضيــة  ،جــارى تاجيــره
ووصلــت نســبة التشــغيل . 60%

عقارات الخليج GRE
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التوزيع الكمي لألصول
اﻟﺠﺪول ادﻧﺎه ﻳﻮضح التوزﻳﻊ الكمي ﻟﻼﺻﻮل ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ عامي  2018و 2017
العام

مشاريع التطوير

العقارات
المؤجرة

استثمارات وحدات في
صندوق ريت

النقدية واالخرى إجمالي االصول

2018

153

301

259

34

747

2017

255

205

267

91

818

2018

2017
1000

800

600

400

200

النقدية واالخرى

استثمارات وحدات في صندوق ريت

العقارات المؤجرة

مشاريع التطوير

0

عقارات الخليج GRE
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التمويل
لــدى الشــركة اتفاقيــة تســهيالت بنكيــة مــع البنــك
الســعودي لالســتثمار بمبلــغ  250مليــون ري ــال ،
المســتخدم منهــا  75مليــون ري ــال .

مكافاة مجلس االدارة
بلغــت مصاريــف بــدالت اجتماعــات مجلــس االدارة
واللجــان المنبثقــة عنــه (  379,713ري ــال) خــال
عــام 2018م مقارنــة بمبلــغ ( 460,129ري ــال)
خــال عــام 2017م  ،وتــم صــرف مكافــاة للمجلــس
عــن عــام  2017مبلــغ  1,850,000ري ــال.

االدراج بالسوق الموازي
أصــدرت هيئــة ســوق المــال إجــراءات جديــدة
تســمح بــاإلدراج المباشــر ـفـي الســوق الموازيــة
(نمــو) خــال الر بــع األول مــن عــام 2019م ،و بــدأت
الشــركة التشــاور مــع بعــض الشــركات الماليــة
للبــدء ـفـي االدراج بالســوق الموازيــة عقــب إصــدار
الالئحــة الجديــدة مــن قبــل هيئــة ســوق المــال.

عقارات الخليج GRE
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توصيات مجلس االدارة
وافق مجلس اإلدارة على انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الثالثاء بتاريخ
1440/08/25هـ الموافق 2019/04/30م بفندق كورت يارت ماريوت العليا بالرياض ،وذلك لمناقشة والتصويت
على بنود جدول األعمال التالي:
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة
المالية المنتهية في 2018/12/31م.
التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة
المالية المنتهية في 2018/12/31م.
التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام
المالي 2018م .
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة
عن أعمالهم خالل العام المالي 2018م.
التصويت على تعيين مراجع الحسابات من
بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ،للقيام
بمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2019م و
تحديد أتعابه.
التصويت على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ
 2018/05/29م بقبول استقالة األستاذ /
عبدالعزيز معن الصانع نظرا ً لظروف خاصة
به  ،وإ كمال الفترة المتبقية من دورة المجلس
بثمانية أعضاء .
التصويت على صرف مبلغ ( 600.000ريال)
مكافأة ألعضاء المجلس على الجهود واألعمال
التي قدموها خالل عام 2018م  ،بواقع (75.000
ريال) لكل عضو.
انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين
للدورة الخامسة للمجلس التي تبدأ من تاريخ
1440/09/12هـ الموافق 2019/05/17م
ولمدة  3سنوات.
التصويت لكافة أعضاء مجلس اإلدارة بالمشاركة
في عمل منافس أو مماثل ألنشطة الشركة.
وفي الختام يود مجلس اإلدارة أن يشكر مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل وثقتهم التي أولوها لمجلس اإلدارة
وللعاملين بالشركة.

مجلس اإلدارة
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القوائم الماليـة
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2018
وتقرير المراجع
المستقل

عقارات الخليج GRE

تقرير المراجع المستقل
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تقرير المراجع المستقل
تتمة
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قائمة المركز المالي

جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك

ايضاح

كما في  31ديسمبر 2018

كما في  31ديسمبر 2017

الموجودات
موجودات غير متداولة
استثمارات عقارية  ،صافي

6

301.249.919

205.411.779

استثمارات في مشاريع عقارية تحت التنفيذ

7

153.431.475

255.282.172

429.691

516.053

258.874.959

267.444.961

713.986.044

728.654.965

ممتلكات ومعدات ،صافي
استثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

8

مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون أراضي

9

-

1.205.943

ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى
مصاريف مدفوعة مقدما ً

10

23.714.642

18.936.104

10

7.366.660

8.664.289

نقد وما يعادله

11

1.751.711

60.394.693

مجموع الموجودات المتداولة

32.833.013

89.201.029

مجموع الموجودات

746.819.057

817.855.994

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال

1-12

522.334.300

522.334.300

احتياطي نظامي

2-12

50.219.419

50.011.601

أرباح مبقاة

46.832.497

83.375.540

مجموع حقوق المساهمين

619.386.216

655.721.441

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل

13

55.283.776

70.327.696

التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

14

3.578.056

3.311.349

58.861.832

73.639.045

ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

15

30.392.555

39.241.651

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

13

19.984.796

24.925.672

مخصص زكاة

16

18.193.658

24.328.185

مجموع المطلوبات المتداولة

68.571.009

88.495.508

مجموع المطلوبات

127.432.841

162.134.553

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

746.819.057

817.855.994

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم 24
جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة الدخـل الشامل

جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2018

2017

ايضاح
اإليرادات

18

43.234.154

336.426.170

تكلفة اإليرادات

19

()41.348.632

()231.174.055

1.885.522

105.252.115

()7.504.196

()10.345.334

بيع وتسويق

()119.975

()108.610

الدخل من العمليات

()5.738.649

94.798.171

اجمالي الربح
مصاريف تشغيلية :
عمومية و إدارية

20

إيرادات (مصاريف) أخرى :
ايرادات أخرى
حصة الشركة في أرباح استثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

8

7.317

594.255

7.727.498

444.961

نفقات تمويل

()6.052.517

()4.350.251

(الخسارة) الدخل قبل الزكاة

()4.056.351

91.487.136

6.134.527

()23.130.619

صافي الدخل للسنة

2.078.176

68.356.517

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

مجموع الدخل الشامل للسنة

2.078.176

68.356.517

عكس( /مصروف) الزكاة

ربحية السهم (بالريال السعودي):
الربح األساسي والمخفض للسهم

16

21
0.04

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم 24
جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التغي ـّرات فـي حقوق المساهمين
جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك

إيضاح

رأس المال

احتياطي نظامي

أرباح مبقاة

المجمـوع

522.334.300

43.175.949

22.554.675

588.064.924

 1يناير 2017
صافي الدخل للسنة

-

-

68.356.517

68.356.517

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

-

-

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

68.356.517

68.356.517

-

6.835.652

()6.835.652

-

المحول لالحتياطي النظامي

2-12

معامالت المساهمين بصفتهم مالك:
توزيعات أرباح عن عام 2016

3-12

-

-

-

-

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2016

3-12

-

-

()700.000

()700.000

-

-

()700.000

()700.000

 31ديسمبر 2017

522.334.300

50.011.601

83.375.540

655.721.441

صافي الدخل للسنة

-

-

2.078.176

2.078.176

الدخل الشامل اآلخرللسنة

-

-

-

-

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

2.078.176

2.078.176

2-12

-

207.818

()207.818

-

توزيعات أرباح عن عام 2017

3-12

-

-

()36.563.401

()36.563.401

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2017

3-12

-

-

()1.850.000

()1.850.000

()38.413.401

()38.413.401

522.334.300

50.219.419

46.832.497

619.386.216

المحول لالحتياطي النظامي
معامالت المساهمين بصفتهم مالك:

 31ديسمبر 2018

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم 24
جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التدفقـات النقدية
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جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

صافي الدخل للسنة

تعديالت لبنود غير نقدية:
استهالك استثمارات عقارية
استهالك ممتلكات ومعدات

2018

2017

2.078.176

68.356.517

2.332.432
233.273

(عكس) /مخصص الزكاة

()6.134.527

حصة الشركة في أرباح غير محققة من استثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

()7.727.498

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
أرباح بيع استثمارات في مشاريع عقارية تحت التنفيذ
نفقات تمويل
التغيـرات في رأس المال العامل:

372.645

6.052.517

ذمم مدينة تجارية و مصاريف مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى
ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

()17.478.089

التدفقات النقدية الناتجة من العمليات
الزكاة المدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجه من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

إضافات إلى استثمارات عقارية

إضافات إلى استثمارات في مشاريع عقارية تحت التنفيذ
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع استثمارات في مشاريع عقارية تحت التنفيذ
متحصالت من بيع استثمارات عقارية
توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من قروض طويلة األجل
سداد قروض طويلة األجل
نفقات تمويل مدفوعة

1.205.943

()22.215.471
-

()179.756

()22.395.227
-

()8.062.097
()146.910

9.050.000

19.438.493
-

()19.984.796
()5.917.044

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()55.686.248

النقد وما يعادله كما في بداية السنة

النقد وما يعادله كما في نهاية السنة
معامالت غير نقدية:

تحويل من استثمارات في مشاريع عقارية تحت التنفيذ إلى استثمارات عقارية (إيضاح )7،6

327.389
()444.960
()96.113.538
4.350.251
()13.096.632
3.722.985
21.405.100
13.643.501
()3.231.414
()294.743
10.117.344
()48.286.254
()75.913.525
()391.552
48.925.000
-

16.297.500

توزيعات أرباح مدفوعة

صافي التغير في النقد وما يعادله

23.130.619

2.300.000

()28.134.408

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

189.212

330.566

()3.480.909

مخزون أراضي

1.816.558

()1.650.000

()58.642.982
60.394.693
1.751.711

()75.666.330
92.863.427
()93.967.802
()4.239.379
()700.000
()6.043.754
()71.592.740
131.987.433
60.394.693

100.742.794

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم 24
جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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إيضاحات حـول القوائم المالية
 .1معلومات عامة
تأسســت شــركة عقــارات الخليــج («الشــركة») كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم  19483بتاريــخ  22ذي
القعــدة 1425ه ـ (الموافــق  3ينايــر  ،)2005ومســجلة ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010207612
بتاريــخ  24صفــر 1426ه ـ (الموافــق  3أبريــل .)2005
يتمثــل نشــاط الشــركة ـفـي القيــام بشــراء وبيــع وتأجيــر وتطويــر وصيانــة وإدارة وتخطيــط وتســويق األراضــي والعقــارات لحســاب الشــركة
وتشــغيل المبا ـنـي الســكنية والتجاريــة وإنشــاء المعــارض التجاريــة والصناعيــة وبيعهــا أو تأجيرهــا والقيــام بأعمــال الصيانــة واإلدارة
للمــدن والمـ ــرافق العامــة والمقـ ــاوالت المعمـ ــارية والمدنيــة والميكانيكيــة والكهربائيــة وتملــك المستشــفيات واألســواق التجاريــة
واســتثمارها وتطويرهــا وصيانتهــا.
يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ،ص.ب  ،300718الرياض  ،11372المملكة العربية السعودية.
تمــت الموافقــة ع ـلـى اصــدار هــذه القوائــم الماليــة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ  19رجــب 1440ه ـ (الموافــق  26مــارس
.)2019

 .2أسس االعداد
 .1-2بيان االلتزام

أعــدت هــذه القوائــم الماليــة للشــركة وفقــا للمعيــار الدو ـلـي للتقريــر الما ـلـي رقــم  1المعتمــد ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر
واإلصــدارات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن («الهيئــة»).
قامــت الشــركة بإعــداد القوائــم الماليــة لكافــة الفتــرات حتــى وبمــا فيهــا الســنة المنتهيــة ـفـي  31ديســمبر  2017وفقــا لمعاييــر المحاســبة
المتعــارف عليهــا ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ومتطلبــات نظــام الشــركات ـفـي
المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة المتعلقــة بإعــداد وعــرض القوائــم الماليــة.

 .2-2أساس القياس

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة بموجــب مبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء قيــاس االســتثمارات بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة والتــزام
مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن بالقيمــة الحاليــة وباســتخدام أســاس االســتحقاق المحاســبي ومبــدأ االســتمرارية.

 .3-2العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للشركة.

 .4-2التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات

(أ) المعايير الجديدة أو التعديالت غير الســارية بعد ولم تقم الشــركة بتطبيقها مبك ًرا حيث لم يتم تطبيق المعايير والتعديالت
التاليــة مبكــرا من قبل الشــركة:
المعيــار الدو ـلـي للتقريــر الما ـلـي رقــم « 16اإليجــارات» :أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة المعيــار الدو ـلـي للتقريــر الما ـلـي
رقــم  16ـفـي ينايــر  .2017يســري مفعــول هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ ـفـي أو بعــد  1ينايــر  2019ويســمح بالتطبيــق
المبكــر للمنشــآت التــي تطبــق ً
أيضــا المعيــار الدو ـلـي للتقريــر الما ـلـي رقــم  .15إن الهــدف مــن معيــار التقريــر الما ـلـي رقــم  16هــو
التأ كــد مــن قيــام المســتأجرين والمؤجريــن بتقديــم معلومــات مناســبة ع ـلـى نحــو يمثــل هــذه المعامــات بشــكل صــادق لتمكيــن
مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن تقييــم أثــر اإليجــارات ع ـلـى المركــز الما ـلـي واألداء والما ـلـي والتدفقــات النقديــة للمنشــأة .وتقــوم
الشــركة بتقييــم أثــر تطبيــق المعيــار الدو ـلـي للتقريــر الما ـلـي رقــم  16ع ـلـى قوائمهــا الماليــة ـفـي الفتــرات المســتقبلية ،وســوف تقــوم
بتطبيــق المعيــار اعتبــارا مــن  1ينايــر .2019

عقارات الخليج GRE
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 .3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة مــن اإلدارة عمــل أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر ع ـلـى مبالــغ اإليــرادات والمصاريــف
والموجــودات والمطلوبــات المصــرح عنهــا واإلفصــاح عــن المطلوبــات المحتملــة .إال أن عــدم التأ كــد بشــأن هــذه االفتراضــات والتقديــرات
يمكــن أن يــؤدي إ ـلـى نتائــج قــد تتطلــب تعديــات جوهريــة ع ـلـى القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات التــي ســتتأثر ـفـي الفتــرات
المســتقبلية.
تســتند هــذه التقديــرات واالفتراضــات إ ـلـى الخبــرة وعوامــل أخــرى مختلفــة يعتقــد أنهــا معقولــة ـفـي ظــل الظــروف الموجــودة وتســتخدم
لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات
األساســية بشــكل متواصــل .يتــم تســجيل مراجعــة التقديــرات المحاســبية ـفـي الفتــرة التــي يتــم فيهــا مراجعــة التقديــرات أو ـفـي فتــرة
المراجعــة والفتــرات المســتقبلية إذا كانــت التقديــرات المتغيــرة تؤثــر ع ـلـى الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية.

األحكام

فيما يلي األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة:

الوفاء بالتزامات األداء

يتوجــب ع ـلـى الشــركة تقييــم كل عقــد مــن عقودهــا مــع عمالئهــا لتحديــد مــا إذا تــم الوفــاء بالتزامــات األداء ع ـلـى مــدى الوقــت أو ـفـي وقــت
محــدد مــن أجــل تحديــد الطريقــة المالئمــة إلدراج اإليــرادات .قامــت الشــركة بتقييــم ذلــك بنــاء ع ـلـى اتفاقيــة البيــع والشــراء التــي أبرمتهــا
مــع العمــاء واألحــكام واألنظمــة والقوانيــن ذات الصلــة .و ـفـى حــال العقــود التــي يتــم توقيعهــا لبيــع عقــارات اســتثمارية يتــم إدراج اإليــراد
عندمــا تنتقــل الملكيــة إ ـلـى العميــل بموجــب العقــد أو صــك نقــل الملكيــة.

تحديد أسعار المعامالت

يجــب ع ـلـى الشــركة تحديــد أســعار المعامــات فيمــا يتعلــق بــكل عقــد مــن عقــود العمــاء .وعنــد عمــل مثــل هــذا التقديــر ،تقــوم الشــركة
بتقييــم تأثيــر أي ثمــن متغيــر ـفـي العقــد نتيجــة الخصومــات أو الغرامــات ،ووجــود عنصــر تموي ـلـي جوهــري ـفـي العقــد وأي ثمــن غيــر نقــدي
ـفـي العقــد.

تحقق إيرادات اإليجارات

تــدرج اإليجــارات الناتجــة عــن عقــود اإليجــار التشــغيلي مــن العقــارات االســتثمارية ،ناقصــا الخصــم ،وفق ـا ً لشــروط عقــود اإليجــار طــوال
مــدة العقــد بطريقــة القســط الثابــت باســتثناء عندمــا يكــون األســاس البديــل مماثــا بشــكل أ كبــر لنمــوذج المنافــع الــذي يمكــن الحصــول
عليهــا مــن الموجــودات المؤجــرة.

التزامات عقود إيجار تشغيلي – الشركة كمؤجر

أبرمــت الشــركة عقــود إيجاريــه ع ـلـى محفظتهــا للعقــارات االســتثمارية .حــددت الشــركة بنــا ًء ع ـلـى تقييــم شــروط وأحــكام الترتيبــات
باحتفاظهــا بجميــع مخاطــر ومنافــع الملكيــة لهــذه العقــارات ويتــم احتســابها إيجــار تشــغيلي.

تصنيف العقارات االستثمارية

تقــوم الشــركة بتحديــد مــا إذا كان العقــار مؤهــا ً كعقــار اســتثماري بموجــب معيــار المحاســبة الدو ـلـي ( )40عقــارات اســتثمارية .عنــد
عمــل مثــل هــذا الحكــم ،تأخــذ الشــركة باالعتبــار مــا إذا كان العقــار يــدر تدفقــات نقديــة بشــكل كبيــر ومســتقل عــن الموجــودات األخــرى
للشــركة.

تصنيف المتداول وغير المتداول

تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول /غير المتداول.
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يتم تصنيف األصل كمتداول عندما:
يتوقع تحقيقه أو يقصد بيعه أو استهالكه في دورة تشغيلية عادية؛ أو
يكون يحتفظ به بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة؛ أو
يتوقع تحقيقه في غضون اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير ،أو
يكــون مصنفــا ضمــن النقــد ومــا يعادلــه مــا لــم يكــن ممنوعــا اســتبداله أو اســتخدامه لتســوية مطلوبــات لمــدة ال تقــل عــن اثنــي
عشــر شــهرا ً مــن تاريــخ فتــرة التقريــر.
تصنَّف جميع الموجودات األخرى على أنها موجودات غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة عندما:
يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية؛ أو
تكون محتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة؛ أو
يستحق تسويتها في غضون اثني عشر شهرا ً بعد تاريخ فترة التقرير ،أو
في حال وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير
تصنف جميع المطلوبات األخرى على أنها مطلوبات غير متداولة.

التقديرات واالفتراضات
خطط مكافأة نهاية الخدمة المحددة

يتــم تحديــد تكلفــة خطــط المنافــع المحــددة والقيمــة الحاليــة لاللتــزام باســتخدام تقييمــات ا كتواريــة .يتضمــن التقييــم االكتــواري وضــع
العديــد مــن االفتراضــات التــي قــد تختلــف عــن التطــورات الفعليــة ـفـي المســتقبل .وهــذا يتضمــن تحديــد معــدالت الخصــم وزيــادة
الرواتــب ـفـي المســتقبل ومعــدالت الوفيــات وحركــة التوظيــف .ونتيجــة التعقيــدات الخاصــة بعمليــة التقييــم وطبيعتــه طويلــة األجــل،
فــإن التــزام المنافــع المحــددة يمتــاز بحساســية عاليــة تجــاه التغيــرات ـفـي تلــك االفتراضــات .تتــم مراجعــة جميــع االفتراضــات ـفـي تاريــخ
قائمــة المركــز الما ـلـي .إن معيــار القيــاس للتغيــر هــو معــدل الخصــم .عنــد تحديــد معــدل الخصــم المالئــم ،تعتبــر اإلدارة أن عوائــد
الســوق تســتند إ ـلـى ســندات عاليــة الجــودة .يســتند تحديــد معــدل الوفيــات إ ـلـى جــدول الوفيــات المتــاح والخــاص بالــدول المعنيــة .قــد
تتغيــر اســتقراءات جــدول الوفيــات مؤقتــا اســتجابة للتغيــرات الســكانية .تعتمــد زيــادات الرواتــب المســتقبلية ع ـلـى معــدالت التضخــم
المســتقبلية المتوقعــة للــدول المعنيــة والعــرض والطلــب ـفـي ســوق التوظيــف .توجــد تفاصيــل أ كثــر حــول التزامــات منافــع الموظفيــن
ـفـي إيضــاح (.)14

انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى

يتــم تقديــر المبالــغ غيــر القابلــة للتحصيــل مــن الذمــم المدينــة التجاريــة عندمــا يصبــح مــن غيــر المحتمــل تحصيــل كامــل المبلــغ .و ـفـي
حالــة المبالــغ الكبيــرة ـفـي حــد ذاتهــا يتــم إجــراء التقديــر ع ـلـى أســاس كل مبلــغ ع ـلـى حــدة .أمــا المبالــغ التــي ليســت كبيــرة ـفـي حــد ذاتهــا
ولكنهــا تجــاوزت موعــد اســتحقاقها فيتــم تقييمهــا إجماليــا ويتــم تكويــن مخصــص تبعــا لطــول الفتــرة التــي مضــت ع ـلـى اســتحقاقها.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات واالستثمارات العقارية

تحــدد الشــركة األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة للممتلــكات والمعــدات والعقــارات االســتثمارية لحســاب االســتهالك .يتــم تحديــد هــذا التقديــر
بعــد األخــذ ـفـي االعتبــار المــدة المتوقــع فيهــا اســتخدام األصــل والتلــف والب ـلـى الطبيعــي .تقــوم اإلدارة ســنويا ً بمراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة
وطريقــة االســتهالك دوريـا ً للتأ كــد مــن توافــق طريقــة ومــدة االســتهالك مــع النمــوذج المتوقــع للمنافــع االقتصاديــة مــن الموجــودات.

مبدأ االستمرارية

قامــت إدارة الشــركة بعمــل تقييــم لقدرتهــا ع ـلـى االســتمرار ع ـلـى أســاس مبــدأ االســتمرارية وتوصلــت إ ـلـى أن لديهــا المــوارد لالســتمرار ـفـي
نشــاطها ـفـي المســتقبل المنظــور .إضافــة ً لذلــك ،ليســت اإلدارة ع ـلـى درا يــة بــأي عــدم تأ كــد جوهــري قــد يلقــي بظــال مــن الشــك ع ـلـى
قــدرة الشــركة ع ـلـى االســتمرار .وبالتا ـلـي ،تــم إعــداد القوائــم الماليــة ع ـلـى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
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 .4إدارة المخاطر المالية
 .1-4عوامل المخاطر المالية

إن أنشــطة الشــركة تعرضهــا لمجموعــة متنوعــة مــن المخاطــر الماليــة :مخاطــر الســوق (بمــا ـفـي ذلــك مخاطــر العملــة ،القيمــة العادلــة
والتدفــق النقــدي لمخاطــر ســعر العمولــة ومخاطــر األســعار) ،مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة .ويركــز برنامــج إدارة المخاطــر الكليــة
للشــركة ع ـلـى تقلبــات األســواق الماليــة ،ويســعى للتقليــل مــن التأثيــرات الســلبية المحتملــة ع ـلـى األداء الما ـلـي للشــركة.
يتــم العمــل بسياســة إدارة المخاطــر مــن قبــل اإلدارة العليــا بموجــب سياســات معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .تقــوم اإلدارة العليــا
بتحديــد ،وتقييــم ،والتحــوط للمخاطــر الماليــة بالتعــاون الوثيــق مــع وحــدات التشــغيل للشــركة .أهــم أنــواع المخاطــر هــي مخاطــر الســوق
ومخاطــر االئتمــان ،ومخاطــر الســيولة.
يتــم ادراج األدوات الماليــة ضمــن قائمــة المركــز الما ـلـي وتتضمــن النقــد ومــا يعادلــه ،ذمــم تجاريــة وأرصــدة مدينــة أخــرى ،موجــودات
ماليــة ،قــروض ،ذمــم دائنــة ومســتحقات ومطلوبــات متداولــة أخــرى .تــم اإلفصــاح عــن طــرق اإلثبــات المتبعــة ـفـي بيــان السياســات
الفرديــة المتعلــق بــكل بنــد.
تتــم المقاصــة مــا بيــن األصــل وااللتــزام الما ـلـي ويتــم تســجيل الصا ـفـي ضمــن القوائــم الماليــة ،عندمــا يكــون للشــركة حــق نظامــي ملــزم
إلجــراء تلــك التســوية للمبالــغ المعتــرف بهــا ولديهــا النيــة إمــا أن يتــم تســويتها ع ـلـى أســاس الصا ـفـي او االعتــراف باألصــل وااللتــزام ـفـي آن
واحــد.

مخاطر السوق

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة بســبب التغيــرات ـفـي أســعار
الســوق .تتكــون مخاطــر الســوق مــن ثالثــة أنــواع مــن المخاطــر وهــي :مخاطــر أســعار الفائــدة ،مخاطــر العمــات ،ومخاطــر األســعار
األخــرى.

مخاطر أسعار العمولة

هــي التعــرض لمخاطــر متنوعــة مرتبطــة بتأثيــر تذبــذب أســعار الفائــدة الســائدة ع ـلـى المركــز الما ـلـي والتدفقــات النقديــة للشــركة.
تنشــأ مخاطــر أســعار العمولــة للشــركة بشــكل رئيســي مــن القــروض والودائــع قصيــرة األجــل والتــي تكــون بأســعارعمولة عائمــة
والتــي تخضــع ا ـلـى إعــادة التســعير ع ـلـى أســاس اعتيــادي ويتــم مراقبــة تلــك التغيــرات ـفـي أســعار العمولــة مــن قبــل اإلدارة.
تقــوم الشــركة بتحليــل مخاطــر أســعار العمولــة بشــكل دوري آخــذة باالعتبــار أ يــة إعــادة جدولــة للقــروض ،وتقــوم باحتســاب األثــر
الما ـلـي ع ـلـى األر بــاح والخســائر برفع/تخفيــض نســبة العمولــة بنســبة معينــة .يتــم إجــراء هــذا التحليــل ع ـلـى المطلوبــات التــي تحمــل
عمولــة.

مخاطر العملة

هــي المخاطــر الناجمــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات ـفـي أســعار صــرف العمالت األجنبية لمعامالتها األساســية
بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي .إن ســعر صــرف الــدوالر االمريكــي ثابــت مقابــل الريــال الســعودي لذلــك فــإن مخاطــر تحويــل
العمــات غيــر جوهريــة.

مخاطـر األسعار
لم تتعرض الشركة ألي مخاطر جوهرية للسعر حيث أنها ليس لديها موجودات أو مطلوبات معرضة لمخاطر السعر.

 .2-4مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر المتمثلــة ـفـي عــدم مقــدرة طــرف مــا ع ـلـى الوفــاء بالتزاماتــه ألداة ماليــة ممــا يتســبب بخســائر ماليــة
للطــرف اآلخــر .تنحصــر الموجــودات الماليــة التــي تخضــع لمخاطــر االئتمــان ـفـي النقــد ومــا يعادلــه والذمــم التجاريــة المدينــة والموجــودات
المتداولــة األخــرى .تتعامــل الشــركة فقــط مــع مؤسســات ماليــة التــي لديهــا تصنيــف ائتما ـنـي عــال .لتخفيــض التعــرض لمخاطــر االئتمــان
وضعــت الشــركة عمليــة اعتمــاد بحيــث يتــم تطبيــق الحــدود االئتمانيــة ع ـلـى العمــاء .كمــا تقــوم اإلدارة أيضــا بشــكل متواصــل بمراقبــة
مخاطــر التعــرض لالئتمــان تجــاه العمــاء وتكويــن مخصــص مقابــل األرصــدة المشــكوك ـفـي تحصيلهــا والتــي هــي ع ـلـى أســاس ملــف
العميــل وتواريــخ الســداد الســابقة للســداد .تتــم مراقبــة ذمــم العمــاء المدينــة القائمــة بشــكل منتظــم.
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التقرير السنوي 2018

إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في الشركة كما في تاريخ قائمة المركز المالي هي كما يلي:
الموجودات المالية

ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

نقد وما يعادله

 31ديسمبر 2018

6.559.561
1.751.711

 31ديسمبر 2017

2.316.426

60.394.693

8.311.272

62.711.119

يتم قيد الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بالصافي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
كمــا ـفـي تاريــخ قائمــة المركــز الما ـلـي ،تبلــغ الذمــم المدينــة المســتحقة والمتأخــرة ألكثــر مــن اثنــا عشــر أشــهر مبلــغ  535.403ريــال
ســعودي ( 31ديســمبر  535.403 :2017ريــال ســعودي) .بلــغ إجما ـلـي مخصــص خســائر االئتمــان ـفـي  31ديســمبر  2018مبلــغ
 535.403مليــون ريــال ســعودي ( 31ديســمبر 535.403 :2017ريــال ســعودي).

 .3-4مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلــة ـفـي تعــرض الشــركة لصعوبــات ـفـي الحصــول ع ـلـى التمويــل الــازم للوفــاء بالتزامــات مرتبطــة
بــأدوات ماليــة .قــد تنتــج مخاطــر الســيولة مــن عــدم القــدرة ع ـلـى بيــع أصــل ما ـلـي بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة .ويتــم إدارة
مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا بشــكل دوري للتأ كــد مــن توفــر أمــوال كافيــة مــن خــال تســهيالت بنكيــة متاحــة للوفــاء بــاي التزامــات
مســتقبلية.
إن منهــج الشــركة ـفـي إدارة الســيولة هــو التأ كــد بالقــدر الممكــن مــن أن لديهــا دائمــا ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها
ـفـي ظــل الظــروف العاديــة والغيــر عاديــة دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة بســمعة الشــركة .ولهــذا الغــرض ،حافظــت الشــركة
ع ـلـى حــدود االئتمــان مــع بنــوك تجاريــة مختلفــة مــن أجــل تلبيــة متطلبــات الســيولة لديهــا .كمــا ـفـي  31ديســمبر  ،2018لــدى الشــركة
تســهيالت تمويــل بنکيــة غيــر مســتخدمة بمبلــغ  175مليــون ريــال ســعودي ( 31ديســمبر  154 :2017مليــون ريــال ســعودي) إلدارة
متطلبــات الســيولة قصيــرة األجــل ومتطلبــات الســيولة طويلــة األجــل.
فيمــا ي ـلـي االســتحقاقات التعاقديــة للمطلوبــات الماليــة المتبقيــة كمــا ـفـي  31ديســمبر  2018و  ،2017إن هــذه المبالــغ اجماليــة وغيــر
مخصومــة وتتضمــن مدفوعــات عمــوالت تعاقديــة باســتثناء تأثيــر اتفاقيــات المقاصــة:

 31ديسمبر 2018
القيمة الدفترية

أقل من سنة

سنة إلى ثالث
سنوات

ثالث سنوات إلى
خمس سنوات

أ كثر من خمس
سنوات

ذمم تجارية دائنة
وأرصدة دائنة أخرى

30.392.555

30.392.555

-

-

-

قروض طويلة االجل

75.268.572

19.984.796

55.283.776

-

-

105.661.172

50.377.351

55.283.776

-

-

مطلوبات مالية غير مشتقة

 31ديسمبر 2017
القيمة الدفترية

أقل من سنة

سنة إلى ثالث
سنوات

ثالث سنوات إلى
خمس سنوات

أ كثر من خمس
سنوات

ذمم تجارية دائنة
وأرصدة دائنة أخرى

39.241.651

39.241.651

-

-

-

قروض طويلة االجل

95.253.368

24.925.672

57.152.016

13.175.680

-

134.459.019

64.867.323

57.152.016

13.175.680

-

مطلوبات مالية غير مشتقة
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 .4-4مخاطر إدارة رأس المال

تهــدف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال إ ـلـى ضمــان قــدرة الشــركة ع ـلـى االســتمرار بمبــدأ مفهــوم االســتمرارية لكــي تتمكــن مــن االســتمرار
ـفـي توفيــر عوائــد للمســاهمين ،وللحفــاظ ع ـلـى رأس مــال أساســي قــوي لدعــم التنميــة المســتدامة ألعمالهــا.

تديــر الشــركة هيــكل رأس مالهــا مــن خــال مراقبــة العوائــد ع ـلـى صا ـفـي الموجــودات وتقــوم بإجــراء التعديــات عليهــا ـفـي ضــوء التغيــرات
ـفـي الظــروف االقتصاديــة .ولغــرض الحفــاظ ع ـلـى أو تعديــل هيــكل رأس المــال ،قــد تقــوم الشــركة بتعديــل مبلــغ توزيعــات األر بــاح
المدفوعــة للمســاهمين أو قــد تقــوم بإصــدار أســهم جديــدة .كمــا تقــوم الشــركة أيضــا بمراقبــة رأس المــال باســتخدام معــدل المديونيــة.
إن صا ـفـي الديــون هــو القــروض المحملــة بعمولــة والســلف بمــا ـفـي ذلــك تكاليــف التمو يــل بعــد خصــم النقــد ومــا يعادلــه .يمثــل رأس
المــال حقــوق المســاهمين كمــا هــو مبيــن ـفـي قائمــة المركــز الما ـلـي زائــدا ً صا ـفـي الديــن.
بلغت نسبة المديوني ـّة كما يلي:
2018

2017

75.268.572

95.263.368

صافي الديون

)(1.751.711

()60.394.693

73.516.861

34.858.675

مجموع حقوق المساهمين

619.386.216

655.721.441

مجموع رأس المال

692.903.077

690.580.116

٪10.61

٪5.05

مجموع القروض

ناقصاً :النقد وما يعادله

نسبة المديوني ـّة

 .5-4تقدير القيمة العادلة

يمثــل الجــدول التا ـلـي األدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة اســتنادا ً إ ـلـى طريقــة التقييــم ،حيــث يتــم تعريــف المســتويات المختلفــة
للقيمــة العادلــة ع ـلـى النحــو التا ـلـي:
المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) لموجودات او لمطلوبات في أسواق نشطة.
المســتوى  :2األســعار المعلنــة ـفـي األســواق النشــطة لموجــودات ومطلوبــات ماليــة مشــابهة ،أو طــرق تقييــم أســعار أخــرى تكــون
المعطيــات الجوهريــة لهــا مبنيــة ع ـلـى معلومــات ســوقية.
المستوى  :3طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقية يمكن مالحظتها.
تكــون الموجــودات الماليــة مــن النقديــة ومــا يعادلــه والذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى .وتتكــون المطلوبــات الماليــة
مــن تســهيالت مرابحــة وقــروض وذمــم تجاريــة دائنــة وأرصــدة دائنــة أخــرى .تقــارب القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة
التــي تســتحق خــال عــام قيمتهــا العادلــة .تــدرج المطلوبــات طويلــة االجــل ،والتــي تتكــون مــن قــروض طويلــة االجــل بالتكلفــة المطفــأة.

 .5السياسات المحاسبية الهامة
فيمــا ي ـلـي اهــم السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل الشــركة ـفـي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة .يتــم تطبيــق هــذه السياســات
بشــكل منتظــم ع ـلـى جميــع الســنوات المعروضــة ،مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.

 .1-5استثمارات عقارية واستثمارات في مشاريع عقارية تحت التنفيذ

إن العقــار االســتثماري هــو عقــار (أرض أو مبنــى -أو جــزء مــن مبنــى – أو كليهمــا) والــذي يتــم االحتفــاظ بــه بغــرض تحقيــق إ يــرادات
إيجاريــه أو بغــرض إنمــاء رأس المــال مــن خــال الزيــادة ـفـي القيمــة أو لــكال الغرضيــن .وال تشــتمل ع ـلـى األراضــي والمبا ـنـي المســتخدمة
ـفـي إنتــاج أو توريــد البضائــع أو الخدمــات أو ألغــراض إداريــة أو ألغــراض البيــع االعتيــادي.

تظهــر االســتثمارات العقاريــة بالتكلفــة مخصوم ـا ً منهــا االســتهالكات المترا كمــة وخســائر الهبــوط ـفـي القيمــة المترا كمــة (إن وجــدت)
علم ـا ً بأنــه ال يتــم اســتهالك األراضــي.
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تتضمــن التكلفــة ســعر الشــراء مضافـا ً إليــه جميــع التكاليــف المرتبطــة مباشــرة بإنشــاء أو الحصــول ع ـلـى االســتثمار العقــاري وبالحالــة
الالزمــة ليكــون معــدا ً لالســتخدام ـفـي الغــرض المخصــص لــه .ويتــم اســتهالك األجــزاء الهامــة مــن االســتثمار العقــاري بشــكل منفصــل
عــن األجــزاء األخــرى ،ويتــم اإلفصــاح باإليضاحــات عــن القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة.
يتــم إدراج تكلفــة العقــارات تحــت التنفيــذ والتــي يكــون الغــرض منهــا إنشــاء عقــارات مــن أجــل تحقيــق إ يــرادات إيجاريــه أو لغــرض إنمــاء
رأس المــال مــن خــال الزيــادة ـفـي القيمــة أو لــكال الغرضيــن ضمــن العقــارات االســتثمارية .ويبــدأ اســتهالكها عندمــا يكــون العقــار جاهــزا ً
لالســتخدام ـفـي الغــرض المخصــص لــه.
يتم استهالك المباني بطريقة القسط الثابت على مدار عمرها اإلنتاجي وهو  40سنة.
تظهر اإليرادات االيجارية لهذه االستثمارات العقارية وكذلك االستهالكات المتعلقة بها ضمن قائمة الدخل الشامل.
يتــم إلغــاء إثبــات المبلــغ الدفتــري لالســتثمار العقــاري عنــد اســتبعاده أو عندمــا يتــم ســحب العقــار االســتثماري مــن االســتخدام بشــكل
دائــم وال يتوقــع منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتبعاده .يتــم تســجيل الفــرق بيــن (أ) صا ـفـي المتحصــات مــن اســتبعاد االســتثمار
العقــاري و(ب) مبلغــه الدفتــري ـفـي الدخــل الشــامل ـفـي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الغــاء اثبــات العقــار.

إذا تغيــر اســتخدام العقــار االســتثماري فأصبــح عقــارا ً تشــغله الشــركة فيتــم إعــادة تصنيفــه إ ـلـى بنــد الممتلــكات والمعــدات بنفــس
القيمــة الدفتريــة ـفـي تاريــخ إعــادة التصنيــف.

إذا تغيــر اســتخدام عقــار تشــغله الشــركة ،وكان مصنفــا ضمــن الممتلــكات والمعــدات ،فيتــم إعــادة تبوبــه ا ـلـى بنــد اســتثمارات عقاريــة
بنفــس القيمــة الدفتريــة ـفـي تاريــخ إعــادة التصنيــف.
يتــم ـفـي نهايــة كل ســنة ماليــة مراجعــة القيمــة المتبقيــة للعقــار االســتثماري وعمــره اإلنتاجــي ويتــم عمــل التعديــات ،إذا لــزم األمــر،
باعتبارهــا ناتجــة مــن تغيــر ـفـي تقديــر محاســبي.
تــدرج االســتثمارات ـفـي مشــاريع عقاريــة تحــت التنفيــذ بالتكلفــة .ال يتــم اســتهالك االســتثمارات ـفـي المشــاريع العقاريــة تحــت التنفيــذ
حتــى تصبــح جاهــزة لالســتخدام.

 2.5ممتلكات ومعدات

يتــم قيــاس الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك المترا كــم ومخصــص الهبــوط ـفـي القيمــة .تتضمــن التكلفــة ســعر الشــراء
وأ يــة تكاليــف منســوبة مباشــرة إلحضــار األصــل إ ـلـى الموقــع ـفـي حالتــه الالزمــة ليتــم تشــغيله بالطريقــة التــي تريدهــا اإلدارة.
يتــم االعتــراف بتكلفــة اســتبدال جــزء مــن بنــد الممتلــكات والمعــدات بالقيمــة الدفتريــة للبنــد إذا كان مــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع
االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة ـفـي ذلــك الجــزء إ ـلـى الشــركة وكان مــن الممكــن قيــاس تكلفتهــا بشــكل موثــوق .يتــم إلغــاء االعتــراف
بالقيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل .ويتــم االعتــراف بتكاليــف إصــاح وصيانــة الممتلــكات والمعــدات ـفـي الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.
يتمثــل االســتهالك ـفـي التوزيــع المنتظــم للمبلــغ القابــل لالســتهالك لألصــل ع ـلـى مــدى العمــر االفتراضــي المقــدر لــه .يتمثــل المبلــغ
القابــل لالســتهالك ـفـي تكلفــة األصــل ناقصــا القيمــة المتبقيــة.
يتــم تحميــل االســتهالك ع ـلـى الدخــل الشــامل بطريقــة القســط الثابــت ع ـلـى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لــكل جــزء مــن الممتلــكات
والمعــدات .يتــم اســتهالك الموجــودات المؤجــرة ع ـلـى مــدى فتــرة اإليجــار أو أعمارهــا اإلنتاجيــة أيهمــا أقصــر .ال يتــم اســتهالك األراضــي.
عندمــا تكــون لألجــزاء الهامــة مــن بنــد الممتلــكات والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة ،يتــم احتســابها كبنــود منفصلــة (مكونــات رئيســية(
للممتلــكات والمعدات.
تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار االفتراضية والقيم المتبقية سنويا على األقل ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا لزم األمر.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات هي كما يلي:
السنوات

تحسينات على مباني مستأجرة

 5سنوات أو مدة عقد اإليجار ،أيهما أقل

معدات مكتبية

3

أثاث ومفروشات

5

يتــم تحديــد المكاســب والخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد
أحــد بنــود الممتلــكات والمعــدات بمقارنــة متحصــات
االســتبعاد مــع القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات،
ويتــم االعتــراف بالصا ـفـي ضمــن إ يــرادات أخــرى ـفـي
الدخــل الشــامل.

لغــرض تقييــم الهبــوط ـفـي قيمــة الممتلــكات والمعــدات ،يرجــى الرجــوع إ ـلـى سياســة الهبــوط ـفـي قيمــة الموجــودات غيــر الماليــة إيضــاح
رقــم (.)3-5

عقارات الخليج GRE
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 3.5الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية

يتــم ـفـي تاريــخ كل قائمــة مركــز ما ـلـي تحديــد فيمــا إذا وجــدت أ يــة مؤشــرات ع ـلـى وجــود هبــوط ـفـي قيمــة األصــول غيــر الماليــة .و ـفـي حالــة
وجــود مؤشــرات هبــوط ـفـي قيمــة أصــل مــا تقــوم الشــركة بتقديــر مبلــغ األصــل الممكــن اســترداده (القيمــة القابلــة لالســترداد) كمــا تقــوم
بتقديــر للشــهرة (إن وجــدت) ســنوياً.
يتــم تحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده مــن األصــل منفــردا ،أو مــن وحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل إذا كان األصــل ال
يولــد تدفقــات نقديــة مســتقلة بشــكل كبيــر عــن التدفقــات مــن موجــودات أو مجموعــات موجــودات أخــرى .ويقــاس المبلــغ الممكــن
اســترداده ع ـلـى أنــه (أ) القيمــة العادلــة لألصــل (أو وحــدة توليــد نقــد) مطروحــا منهــا تكاليــف االســتبعاد أو (ب) قيمــة اســتخدام األصــل
(أي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع الحصــول عليهــا مــن األصــل أو وحــدة توليــد النقــد) ،أيهمــا أ كبــر.
يتــم تخفيــض المبلــغ الدفتــري لألصــل إ ـلـى المبلــغ الممكــن اســترداده وذلــك فقــط عندمــا يكــون المبلــغ الممكــن اســترداده مــن األصــل
أقــل مــن مبلغــه الدفتــري ،ويعتبــر ذلــك التخفيــض هــو خســارة هبــوط .ويتــم إثبــات خســارة الهبــوط ـفـي القيمــة فــورا ضمــن الدخــل
الشــامل.
باســتثناء الشــهرة ،يتــم إجــراء تقديــر بتاريــخ كل تقريــر ما ـلـي لتحديــد مــا إذا كان يوجــد مؤشــر بــأن خســائر الهبــوط ـفـي القيمــة المثبتــة
ســابقا ً لــم تعــد موجــودة أو أن قيمــة هــذه الخســائر قــد انخفضــت .يتــم عكــس خســارة هبــوط مثبتــة ـفـي فتــرات ســابقة ألصــل منفــرد أو
وحــدة توليــد نقــد فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغييــر ـفـي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده مــن األصــل أو وحــدة
التوليــد منــذ أن أثبتــت آخــر خســارة هبــوط .حيــث يتــم ـفـي هــذه الحالــة زيــادة المبلــغ الدفتــري إ ـلـى المبلــغ الممكــن اســترداده فــإذا كان
عكــس خســارة الهبــوط يتعلــق بأصــل منفــرد فــا يجــب أن يزيــد المبلــغ الدفتــري الــذي كان ســيتم تحديــده فيمــا لــو لــم يتــم إثبــات خســارة
هبــوط ـفـي الســنوات الســابقة .ويتــم إثبــات عكــس قيــد خســارة الهبــوط ـفـي القيمــة كإيــرادات ـفـي الدخــل الشــامل للفتــرة الماليــة التــي
تحــدث فيهــا.

 4.5مخزون االراضي

يتــم قيــاس األراضــي المحتفــظ بهــا للبيــع بســعر التكلفــة أو صا ـفـي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل .يتــم تحديــد التكلفــة باســتخدام
طريقــة التكلفــة الفعليــة والتــي تتضمــن مصاريــف تــم تكبدهــا لشــراء األرض والمصاريــف المرتبطــة بهــا وأي تكاليــف إضافيــة يتــم
تكبدهــا لتصبــح األراضــي جاهــزة لتســويقها وبيعهــا.

 5.5االدوات المالية

يعالــج المعيــار الدو ـلـي للتقريــر الما ـلـي (“ )9األدوات الماليــة” تصنيــف وقيــاس واســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويقــدم
قواعــد جديــدة لمحاســبة التحــوط ونموذج ـا ً جديــدا ً النخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة.

االعتراف األولي – الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يجــب ع ـلـى المنشــأة إدراج أي أصــل ما ـلـي أو التــزام ما ـلـي ـفـي قائمــة المركــز الما ـلـي عندمــا وفقــط عندمــا تصبــح المنشــأة طرفــا ـفـي
النصــوص التعاقديــة لــأداة.
الموجودات المالية
القياس األولي

عنــد القيــاس األو ـلـي ،باســتثناء الذمــم التجاريــة التــي ال تتضمــن عنصــرا ً تمويليــا جوهري ـاً ،تقــوم الشــركة بقيــاس األصــل الما ـلـي
بالقيمــة العادلــة زائــدا ً – ـفـي حــال لــم يكــن األصــل الما ـلـي بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل – تكاليــف المعاملــة
العائــدة إ ـلـى اقتنــاء األصــل الما ـلـي .يتــم تحميــل تكاليــف معاملــة الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن مصاريــف ـفـي
قائمــة الدخــل الشــامل.

يتــم قيــاس الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تحتــوي عنصــرا تمويليــا جوهري ـا ً أو التــي تســتحق ـفـي أقــل مــن  12شــهرا بســعر
المعاملــة وفقــا للمعيــار الدو ـلـي للتقريــر الما ـلـي (.)15
التصنيف والقياس الالحق
تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن الفئات التالية:
أ) تلك الموجودات التي يجب تصنيفها الحقا بالقيمة العادلة (من خالل الدخل الشامل).
ب) تلك الموجودات التي يجب قياسها بالتكلفة المطفأة.
يعتمــد التصنيــف ع ـلـى نمــوذج أعمــال الشــركة ـفـي إدارة الموجــودات الماليــة والشــروط التعاقديــة للتدفقــات النقدية .إن الموجودات
الماليــة للشــركة تقــاس بالتكلفــة المطفــأة وهــي األقــرب إ ـلـى نمــوذج اعمال الشــركة.

36

التقرير السنوي 2018

بتاريــخ التحــول ـفـي  1ينايــر  2017والســنة المنتهيــة ـفـي  31ديســمبر  2017لــم تكــون لــدي الشــركة اي موجــودات ماليــة يتوافــق
تصنيفهــا كأصــل ما ـلـي بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل.
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
يجب االحتفاظ باألصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشروط التالية:
أ) االحتفــاظ باألصــل الما ـلـي ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي هدفــه االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة مــن أجــل تحصيــل التدفقــات
النقديــة التعاقديــة،
ل
ب) وينتــج عــن الشــروط التعاقديــة لألصــل الما ــي تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي هــي دفعــات للمبلــغ األص ـلـي والفائدة
ع ـلـى المبلــغ األص ـلـي القائم.
تتضمــن الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة الذمــم التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى وودائــع مرابحــة ألجــل .تتضمــن
ودائــع المرابحــة ألجــل لــدى البنــوك ودائــع بتاريــخ اســتحقاق أص ـلـي أ كثــر مــن ثالثــة أشــهر وأقــل مــن ســنة واحــدة مــن تاريــخ اإليــداع.
بعــد القيــاس األو ـلـي ،يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل العائــد الفع ـلـي ناقصــا
الهبــوط ـفـي القيمــة (إن وجــد) .يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــال األخــذ باالعتبــار أي خصــم أو عــاوة ع ـلـى االقتنــاء والرســوم
والتكاليــف التــي تعتبــر جــزءا ً أساســيا ً مــن معــدل العائــد الفع ـلـي .يتــم إدراج إطفــاء معــدل العائــد الفع ـلـي ضمــن إ يــرادات التمويــل
ـفـي قائمــة الدخــل الشــامل .تــدرج الخســائر الناتجــة عــن الهبــوط ـفـي القيمــة ـفـي الدخــل الشــامل.
إعادة التصنيف
عندمــا ،وفقــط عندمــا تقــوم المنشــأة بتنفيــذ نمــوذج أعمالهــا ـفـي إدارة الموجــودات الماليــة ،فإنــه يجــب عليهــا إعــادة تصنيــف جميــع
موجوداتهــا الماليــة المتأثــرة بذلــك وفقــا لمتطلبــات التصنيــف المذكــور أعــاه.
إلغاء إثبات الموجودات المالية
 .يتــم بشــكل رئيســي إلغــاء االعتــراف بأصــل ما ـلـي (أو جــزء مــن أصــل ما ـلـي أو جــزء مــن شــركة مــن موجــودات ماليــة متماثلــة)
(أي اســتبعادها مــن قائمــة المركــز الما ـلـي للشــركة) عنــد:
 .انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
 .قيــام الشــركة بتحويــل حقوقهــا ـفـي اســتالم تدفقــات نقديــة مــن أصــل أو تحمــل التــزام بدفــع تدفقــات نقديــة مســتلمة بالكامــل
دون تأخيــر إ ـلـى طــرف ثالــث بموجــب اتفــاق “تمريــر” ،أو (أ) قيــام الشــركة بتحو يــل كافــة المخاطــر ومنافــع األصــل أو (ب) عــدم
قيــام الشــركة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة مخاطــر ومنافــع األصــل ولكــن قامــت الشــركة بتحو يــل الســيطرة ع ـلـى األصــل.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقــوم الشــركة بتاريــخ كل قائمــة مركــز ما ـلـي بتقييــم احتماليــة وجــود دليــل ع ـلـى أن أصــل ما ـلـي أو شــركة موجــودات ماليــة قــد
تعرضــت لالنخفــاض .يظهــر انخفــاض القيمــة عنــد وقــوع حــدث أو أ كثــر منــذ اإلدراج األو ـلـي لألصــل يؤثــر ع ـلـى التدفقــات النقديــة
المســتقبلية المتوقعــة مــن األصــل الما ـلـي أو شــركة الموجــودات الماليــة والتــي يمكــن قياســها بصــورة يعتمــد بهــا.
يتطلــب المعيــار الدو ـلـي للتقريــر الما ـلـي ( )9مــن المنشــأة اتبــاع نمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة فيمــا يتعلــق بانخفــاض قيمــة
الموجــودات الماليــة ،ليــس بالضــرورة حصــول حــدث ائتما ـنـي مــن أجــل االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة ،بــل تقــوم المنشــأة بــدال ً مــن
ذلــك باســتخدام نمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ،عــاد ًة باحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والتغيــرات كمــا ـفـي تاريــخ
كل قائمــة مركــز ما ـلـي.

يجــب قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وعمــل مخصــص لهــا بمبلــغ يعــادل (أ)  12شــهرا ً مــن الخســائر المتوقعــة أو (ب)
خســائر مــدى الحيــاة .و ـفـي حــال عــدم زيــادة المخاطــر االئتمانيــة لــأداة الماليــة بشــكل جوهــري ـفـي البدا يــة ،يتــم تكويــن مخصــص
يعــادل الخســارة المتوقعــة لمــدة  12شــهرا .و ـفـي حــاالت أخــرى ،يجــب عمــل مخصــص للخســائر االئتمانيــة مــدى الحيــاة .بالنســبة
للذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تتضمــن عنصــرا تمويليـا ً جوهريـاً ،يتــم اســتخدام طريقــة مبســطة بحيــث يتــم عمــل تقييــم للزيــادة
ـفـي المخاطــر االئتمانيــة كمــا ـفـي تاريــخ المركــز الما ـلـي .اختــارت الشــركة االســتفادة مــن خيــار الخســائر االئتمانيــة لمــدى الحيــاة.
يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة طويلــة األجــل المتوقعــة مــن المبالــغ المســتحقة للتحصيــل مــن المدينيــن التجارييــن باســتخدام
مصفوفــة المخصــص .وتســتخدم المنشــأة خبرتهــا التاريخيــة ـفـي الخســائر االئتمانيــة مــن المبالــغ المســتحقة التحصيــل مــن
المدينيــن التجارييــن لتقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ع ـلـى مــدى العمــر مــن األصــول الماليــة .وتحــدد مصفوفــة المخصــص
معــدالت ثابتــة للمخصــص لــكل شــركة مــن األرصــدة المصنفــة حســب عــدد األيــام التــي تكــون فيهــا المبالــغ المســتحقة للتحصيــل
مــن المدينيــن التجارييــن متجــاوزة الســتحقاقها .تبعــا لتنــوع قاعــدة عمالئهــا ،فــإن المنشــأة تســتخدم المجموعــات المناســبة إذا
كانــت خبرتهــا التاريخيــة ـفـي الخســائر االئتمانيــة تظهــر أنمــاط خســارة مختلفــة -بشــكل كبيــر -لقطاعــات العمــاء المختلفــة .ومــن
أمثلــة الضوابــط التــي قــد يتــم اســتخدامها لتجميــع األصــول فئــات المنطقــة الجغرافيــة ،ونــوع المنتــج ،وتصنيــف العميــل ،والضمــان
الرھنــي أو الضمــان االئتما ـنـي التجــاري ونــوع العميــل (مثــل عميــل جملــة أو تجزئــة).
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يتــم خفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــال اســتخدام حســاب المخصــص ويتــم إدراج الخســارة ـفـي قائمــة الدخــل الشــامل.
تســتمر إ يــرادات العائــد ـفـي التدفــق النقــدي ع ـلـى القيمــة الدفتريــة المخفضــة باســتخدام معــدل العائــد المســتخدم ـفـي خصــم
التدفقــات النقديــة المســتقبلية بغــرض قيــاس خســارة الهبــوط ـفـي القيمــة .يتــم شــطب القــروض مــع المخصــص المرتبــط بالقــروض
عندمــا يكــون هنــاك نظــرة واقعيــة لالســترداد المســتقبلي ويتــم تحقــق جميــع الضمانــات أو تحويلهــا إ ـلـى الشــركة .وفيمــا إذا ـفـي ســنة
الحقــة ،زاد أو نقــص مبلــغ خســارة الهبــوط التقديريــة بســبب حــدث وقــع بعــد تســجيل الهبــوط ـفـي القيمــة فيتــم زيــادة أو تقليــص
خســارة الهبــوط المســجلة ســابقا مــن خــال تعديــل حســاب المخصــص .ويتــم إذا مــا تــم عكــس قيــد شــطب مــا ـفـي وقــت الحــق،
فيتــم قيــد االســترداد إ ـلـى تكاليــف التمويــل ـفـي قائمــة الدخــل الشــامل.
المطلوبات المالية
القياس األولي
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة عنــد االعتــراف األو ـلـي كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل
وكقــروض وذمــم دائنــة (تقــاس بالتكلفــة المطفــأة) – حســب المالئــم.
يتــم تســجيل جميــع المطلوبــات الماليــة للشــركة بدا ي ـ ًة بالقيمــة العادلــة و ـفـي حالــة القــروض والذمــم الدائنــة بعــد خصــم تكاليــف
المعاملــة مباشــرة .تتضمــن المطلوبــات الماليــة للشــركة ذمــم دائنــة ومبالــغ مســتحقة الدفــع وقــروض وســلف.

التصنيف والقياس الالحق
تقــوم المنشــأة بتصنيــف جميــع المطلوبــات الماليــة كمــا تــم تصنيفهــا عنــد اإلثبــات ويتــم قياســها ـفـي وقــت الحــق بالقيمــة المطفــأة،
فيمــا عــدا:
(أ) المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل.
(ب) المطلوبــات الماليــة التــي تنشــأ عنــد تحويــل أصــل ما ـلـي غيــر مؤهــل لإللغــاء قيــد األصــل أو تطبيــق طريقــة المشــاركة
المســتمرة.
ل
(ج) عقود ضمان ما ي.
(د) التزامات لتقديم قروض بمعدل أقل من سعر العمولة في السوق.
(هــ) الثمــن المحتمــل تســجيله مــن قبــل الجهــة المقتنيــة ـفـي عمليــة تجميــع األعمــال والتــي ينطبــق عليهــا المعيــار الدو ـلـي للتقريــر
الما ـلـي ( .)3يتــم قيــاس هــذا الثمــن المحتمــل الحقــا بالقيمــة العادلــة مــع تغيــرات تســجل ـفـي قائمــة الدخــل الشــامل.
تتكــون المطلوبــات الماليــة للشــركة مــن ذمــم دائنــة ،مبالــغ مســتحقة الدفــع وقــروض وســلف .يتــم قيــاس جميــع المطلوبــات
الماليــة للشــركة الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل العائــد الفع ـلـي .تــدرج األر بــاح والخســائر ـفـي قائمــة الدخــل
الشــامل عنــد إلغــاء االعتــراف بالمطلوبــات مــن خــال عمليــة إطفــاء معــدل العائــد الفع ـلـي.
يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــال األخــذ ـفـي االعتبــار أي خصــم أو عــاوة ع ـلـى االقتنــاء والرســوم والتكاليــف التــي تعتبــر
جــزءا ً اساســيا مــن طريقــة معــدل العائــد الفع ـلـي .يــدرج إطفــاء معــدل العائــد الفع ـلـي كتكاليــف تمويــل ـفـي قائمــة الدخــل الشــامل.
إعادة التصنيف
ال يسمح المعيار بإعادة تصنيف أي التزام مالي.
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
يتــم إلغــاء االعتــراف بالتــزام ما ـلـي عنــد الوفــاء بــه أو انتهــاؤه أو إلغــاؤه .وعنــد اســتبدال التــزام ما ـلـي موجــود بآخــر مــن نفــس المقــرض
حســب شــروط مختلفــة تمامــا أو شــروط التــزام حا ـلـي جوهــري ،فــإن مثــل هــذا االســتبدال أو التعديــل يتــم التعامــل معــه كإلغــاء قيــد
لاللتــزام الما ـلـي األص ـلـي مــع االعتــراف بااللتــزام الجديــد .يتــم تســجيل الفــروق مــا بيــن القيــم الدفتريــة ذات الصلــة ـفـي قائمــة الدخــل
الشامل.
مقاصة األدوات المالية
يتــم مقاصــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وتســجيل الصا ـفـي ـفـي قائمــة المركــز الما ـلـي فقــط عنــد وجــود حــق حا ـلـي نافــذ
نظاميــا لتســوية المبالــغ المدرجــة وكان هنــاك نيــة لــدى الشــركة لتســوية الموجــودات والمطلوبــات ع ـلـى أســاس الصا ـفـي أو تحقيــق
الموجــودات وســداد المطلوبــات ـفـي آن واحــد.
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 6.5استثمارات في شركات زميلة (استثمارات تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية)
إن الشــركات الزميلــة هــي المنشــآت التــي يكــون للشــركة تأثيــر جوهــري عليهــا ،ولكــن ال يكــون لهــا ســيطرة ع ـلـى السياســات الماليــة
والتشــغيلية لهــا .يظهــر التأثيــر الجوهــري عندمــا تمتلــك الشــركة نســبة مــن  20 ٪إ ـلـى  ٪ 50مــن حقــوق تصو يــت منشــأة أخــرى.
تقيــد االســتثمارات ـفـي الشــركات الزميلــة بإســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة (إســتثمارات تمــت المحاســبة عنهــا بطريقــة حقــوق
الملكيــة) ويتــم إثباتهــا مبدئي ـا ً بالتكلفــة .تتضمــن هــذه القوائــم الماليــة ،حصــة الشــركة مــن الدخــل والمصاريــف والتغيــرات ـفـي
حقــوق ملكيــة اإلســتثمارات التــي تمــت المحاســبة عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة بعــد إجــراء تعديــات بحيــث تتوافــق السياســات
المحاســبية مــع السياســات المحاســبية للشــركة مــن تاريــخ بدا يــة ذلــك التأثيــر الجوهــري إ ـلـى تاريــخ توقــف التأثيــر الجوهــري.

 7.5الذمم المدينة
تتكــون الذمــم المدينــة مــن الذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى وهــي موجــودات ماليــة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة
للتحديــد وغيــر مدرجــة ـفـي ســوق نشــطة .تمثــل الذمــم التجاريــة المدينــة مبالــغ مســتحقة مــن عمــاء مقابــل تقديــم خدمــات ضمــن
النشــاط االعتيــادي للشــركة .يتــم االعتــراف بهــذه الموجــودات مبدئيــا بالقيمــة العادلــة زائــدا ً أ يــة تكاليــف منســوبة مباشــرة للمعاملــة.
بعــد االعتــراف األو ـلـي ،يتــم إدراج الذمــم المدينــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة العائــد الفع ـلـي ناقصــا أي مخصــص للديــون
المشــكوك ـفـي تحصيلهــا.
يتــم تصنيــف الذمــم التجاريــة المدينــة كموجــودات متداولــة إذا كانــت مســتحقة خــال ســنة واحــدة أو أقــل ،وكموجــودات غيــر
متداولــة إذا كانــت مســتحقة خــال أ كثــر مــن ســنة.

 8.5النقد وما يعادله

ألغــراض قائمــة التدفقــات النقديــة ،يتكــون النقــد ومــا يعادلــه مــن النقــد ـفـي الصنــدوق والنقــد لــدى البنــوك ـفـي الحســابات الجاريــة
والودائــع تحــت الطلــب واالســتثمارات األخــرى قصيــرة األجــل عاليــة الســيولة التــي تســتحق خــال ثالثــة أشــهر أو أقــل ،إن وجــدت،
والمتوفــرة للشــركة بــدون أي قيــود.

تظهر البنوك الدائنة ،إن وجدت ،ضمن بند القروض والبنوك الدائنة في المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي.

 9.5ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
تمثــل هــذه المبالــغ المطلوبــات المتعلقــة بالســلع والخدمــات المقدمــة للشــركة قبــل نهايــة الســنة الماليــة والتــي لــم يتــم دفعهــا.
المبالــغ غيــر المضمونــة وتدفــع عــادة ـفـي غضــون  30يومــا مــن االعتــراف األو ـلـي .يتــم عــرض الذمــم الدائنــة التجاريــة والمطلوبــات
األخــرى كمطلوبــات متداولــة مــا لــم يكــن الســداد غيــر مســتحق خــال  12شــهرا بعــد تاريــخ قائمــة المركــز الما ـلـي .يتــم االعتــراف بهــا
مبدئيــا بقيمتهــا العادلــة وتقــاس الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة العائــد الفع ـلـي.

 10.5المخصصات

يتــم اثبــات المخصصــات إذا كان لــدى الشــركة التــزام قانو ـنـي أو ضمنــي حا ـلـي نتيجــة ألحــداث ســابقة والتــي يمكــن تقديرهــا بصــورة
موثوقــة ،ومــن المحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة إ ـلـى تدفــق منافــع اقتصاديــة متطلبــة لتســوية االلتــزام .يتــم تحديــد المخصصــات
عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعــدل يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود
والمخاطــر المحــددة لاللتــزام.
ال تســتوفي الخســائر التشــغيلية المســتقبلية تعريــف االلتــزام الــوارد أعــاه وال الضوابــط العامــة إلثبــات للمخصصــاتُ .يعــد توقــع
خســائر تشــغيلية مســتقبلية مؤشــرا ع ـلـى احتمــال هبــوط ـفـي قيمــة أصــول تشــغيلية ويتــم تحديــد خســائر الهبــوط بموجــب السياســة
المحاســبية “ الهبــوط ـفـي قيمــة الموجــودات غيــر الماليــة” إيضــاح (.)3-5
ال يتــم اثبــات االلتــزام المحتمــل الــذي مــن الممكــن ان ينشــأ عــن أحــداث ســابقة وســوف يتأ كــد وجــوده -فقــط  -بوقــوع أو عــدم وقــوع
واحــد أو أ كثــر مــن األحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة والتــي ليســت كلهــا ضمن ســيطرة الشــركة.
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 11.5القروض
يتــم إثبــات القــروض مبدئيــا بالقيمــة العادلــة بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة .يتــم قيــاس القــروض الحقــا بالتكلفــة المطفــأة
باســتخدام طريقــة العائــد الفع ـلـي .يتــم االعتــراف بــأي فــرق بيــن حصيلــة القــرض (بالصا ـفـي مــن تكاليــف المعاملــة) ومبلــغ االســترداد
ـفـي الدخــل الشــامل ع ـلـى مــدى فتــرة االقتــراض باســتخدام طريقــة العائــد الفع ـلـي .يتــم االعتــراف بالرســوم المدفوعــة ع ـلـى تســهيالت
القــروض كتكاليــف معاملــة للقــرض إ ـلـى الحــد الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل اســتخدام بعــض أو كل التســهيالت .ـفـي هــذه الحالــة،
يتــم تأجيــل الرســوم حتــى يتــم اســتخدام التســهيالت ،وإ ـلـى الحــد الــذي ال يوجــد فيــه دليــل ع ـلـى احتمــال اســتخدام بعــض أو كل
التســهيالت .يتــم رســملة الرســوم كمدفوعــات مقدمــة لخدمــات توفيــر الســيولة ويتــم إطفاؤهــا ع ـلـى مــدى فتــرة التســهيالت التــي
تتعلــق بهــا.
يتــم تصنيــف القــروض كمطلوبــات متداولــة مــا لــم يكــن لــدى الشــركة حــق غيــر مشــروط لتأجيــل تســوية المطلوبــات لمــدة 12
شــهرا ع ـلـى األقــل بعــد تاريــخ قائمــة المركــز الما ـلـي.

 12.5تكاليف االقتراض

يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض التــي تعــود بشــكل مباشــر إ ـلـى اقتنــاء أو تشــييد أو إنتــاج أصــل مؤهــل (يســتغرق بالضــرورة فتــرة
طويلــة ليصبــح جاهــزا ً لالســتخدام المقصــود لــه أو لبيعــه) كجــزء مــن تكلفــة ذلــك األصــل.
عندمــا تقتــرض الشــركة أمــواال – بشــكل عــام – وتســتخدم جــزاء منھــا لغــرض الحصــول ع ـلـى أصــل مؤھــل ،فإنــه يتــم تحــدد مبلــغ
تكاليــف االقتــراض المؤھلــة للرســملة مــن خــال تطبيــق معــدل رســملة ع ـلـى النفقــات ع ـلـى ذلــك األصــل .ومعــدل الرســملة ھــو
المتوســط المرجــح لتكاليــف االقتــراض الــذي ينطبــق ع ـلـى قــروض الشــركة التــي تكــون قائمــة خــال الفتــرة ،بخــاف القــروض التــي
تمــت خصيصــا لغــرض الحصــول ع ـلـى أصــل مؤھــل .وال تزيــد مبلــغ تكاليــف االقتــراض المرســملة خــال الفتــرة عــن مبلــغ تكاليــف
االقتــراض التــي تحملتهــا الشــركة خــال تلــك الفتــرة.

تعلق رسملة تكاليف االقتراض خالل الفترات الطويلة التي ُتوقِف فيها الشركة تطوير األصل المؤهل.
يتــم خصــم إ يــرادات االســتثمارات المؤقــت لقــرض محــدد الغــرض (لتشــيد عقــارا اســتثماري) التــي يتــم انفاقهــا ع ـلـى الموجــودات
المؤهلــة مــن تكاليــف االقتــراض المؤهلــة للرســملة.
يتــم إدراج تكاليــف االقتــراض األخــرى ع ـلـى أنهــا مصــروف ـفـي الفتــرة التــي تحملتهــا الشــركة فيهــا .وتتكــون تكاليــف االقتــراض مــن
عمولــة االقتــراض والتكاليــف األخــرى التــي تتحملهــا الشــركة فيمــا يتعلــق بالحصــول ع ـلـى قــروض.

 13.5منافع الموظفين

منافع الموظفين قصيرة األجل

منافــع الموظفيــن قصيــرة األجــل هــي منافــع الموظفيــن التــي يتوقــع أن تتــم تســويتها بالكامــل خــال اثنــي عشــرة شــهرا ً بعــد نهايــة
فتــرة التقريــر الما ـلـي الســنوية التــي يقــدم فيهــا الموظفــون الخدمــة المتعلقــة بهــا هــذه المنافــع .يتــم إدراج المبالــغ (غيــر مخصومــة)
مقابــل الخدمــة التــي قدمهــا الموظــف للشــركة خــال فتــرة محاســبية كمصــروف ويقــاس االلتــزام المتعلــق بهــا (المصــروف
المســتحق) بالمبلــغ غيــر المخصــوم لمنافــع الموظــف قصيــرة األجــل المتوقــع أن يدفــع ـفـي مقابــل الخدمــات التــي قدمهــا الموظــف.
يتــم إثبــات االلتــزام المتعلــق بمدفوعــات المكافــأة المتوقعــة فقــط عندمــا يكــون هنــاك التــزام قانو ـنـي أو ضمنــي حا ـلـي بــأن تقــوم
الشــركة بمثــل هــذه المدفوعــات كنتيجــة لخدمــات ســابقة قدمهــا الموظــف وأنــه يمكــن إجــراء تقديــر يمكــن االعتمــاد ع ـلـى االلتــزام.
مكافاة نهاية الخدمة للموظفين
يتــم احتســاب صا ـفـي التــزام الشــركة بموجــب خطــة مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن كخطــة منافــع محــددة غيــر ممولــة بواســطة
تقديــر مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي ا كتســبها الموظــف ـفـي الفتــرات الحاليــة والســابقة وخصــم ذلــك المبلــغ .يتــم احتســاب
التزامــات المنافــع المحــددة ســنويا ً اعتمــادا ع ـلـي تقديــرات ا كتواريــة باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعــة .يتــم االعتــراف
بإعــادة قيــاس صا ـفـي التــزام المنافــع المحــددة التــي تتكــون مــن أر بــاح وخســائر ا كتواريــة مباشــرة ـفـي قائمــة الدخــل الشــامل .تحــدد
الشــركة صا ـفـي مصــروف الفائــدة ع ـلـى صا ـفـي التــزام الخدمــة المحــددة للفتــرة بواســطة تطبيــق معــدل الخصــم المســتخدم لقيــاس
التــزام المنافــع المحــددة ـفـي بدا يــة الفتــرة الســنوية إ ـلـى صا ـفـي التــزام المنافــع المحــددة مــع األخــذ باالعتبــار أي تغيــرات ـفـي صا ـفـي
التــزام المنافــع المحــددة خــال الفتــرة نتيجــة للمســاهمات ودفعــات المنافــع .يتــم تســجيل صا ـفـي مصــروف الفائــدة والمصاريــف
األخــرى المتعلقــة بهــا لبرنامــج المنافــع المحــددة ـفـي قائمــة الدخــل الشــامل .عندمــا تتغيــر منافــع الخطــة أو عندمــا يتــم تقليــص
الخطــة فإنــه يتــم تســجيل التغيــر الناتــج ـفـي المنفعــة التــي تتعلــق بالخدمــة الســابقة أو الر بــح أو الخســارة مــن التقليــص فــورا ً
ـفـي قائمــة الدخــل الشــامل .بخصــوص االلتــزام المتعلــق بمكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــإن عمليــة التقييــم االكتــواري تأخــذ
بالحســبان أحــكام نظــام العمــل ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك سياســة الشــركة.
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 14.5تحقق اإليرادات

اإليرادات من العقود مع العمالء فيما يتعلق ببيع العقارات

تقــوم الشــركة بــإدراج اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء اســتنادا ً إ ـلـى نمــوذج مــن خمــس خطــوات مبيــن ـفـي المعيــار الدو ـلـي للتقريــر
الما ـلـي (:)15
الخطــوة ( :)1تحديــد العقــد (العقــود) مــع العميــل :العقــد هــو اتفــاق بيــن طرفيــن أو أ كثــر ينتــج عنــه حقــوق والتزامــات إلزاميــة
ويوضــح المعاييــر التــي يجــب اســتيفاؤها لــكل عقــد.
الخطــوة ( :)2تحديــد التزامــات األداء ـفـي العقــد :التــزام األداء هــو وعــد للعميــل حســب العقــد مــن أجــل نقــل بضاعــة أو تقديــم
خدمــات للعميــل.
الخطــوة ( :)3تحديــد ســعر المعاملــة :ســعر المعاملــة هــو الثمــن المتوقــع مــن الشــركة مقابــل تناقــل البضائــع أو الخدمــات
المتفــق عليهــا مــع العميــل ،باســتثناء المبالــغ المحصلــة نياب ـ ًة عــن أطــراف ثالثــة.
الخطــوة ( :)4توزيــع ســعر المعاملــة ع ـلـى التزامــات األداء ـفـي العقــد :بالنســبة للعقــد الــذي يحتــوي ع ـلـى أ كثــر مــن التــزام أداء،
تقــوم الشــركة بتوزيــع ســعر المعاملــة ع ـلـى كل التــزام أداء بمقــدار مبلــغ مقــدر للثمــن المتوقــع تحصيلــه مــن البضائــع أو
الخدمــات لقــاء تأديــة التــزام األداء.
الخطوة ( :)5إدراج اإليرادات عندما (أو حينما) تؤدي المنشأة التزام األداء.
تستوفي الشركة التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات على مدى مدة العقد إذا ما حققت أي من المتطلبات التالية:
 .1حصول العميل على المنافع الناتجة عن أداء الشركة واستهالك تلك المنافع في ذات الوقت.
 .2أداء الشركة يؤدي إلى إيجاد أو تحسين موجودات تحت سيطرة العميل وقت التحسين ،أو
 .3أداء الشــركة لاللتــزام ال ُيكَــون موجــودات الســتخدامات أخــرى للشــركة ،كمــا يكــون الحــق ـفـي تحصيــل المبلــغ لــأداء المكتمــل
حتــى تاريخــه واجــب النفــاذ.
بالنســبة اللتزامــات األداء التــي ال يتحقــق فيهــا أحــد الشــروط أعــاه ،فإنــه يتــم إدراج اإليــرادات ـفـي الوقــت الــذي يتــم فيــه اســتيفاء
التــزام األداء.
عندمــا تقــوم الشــركة باســتيفاء التــزام أداء مــن خــال تقديــم الخدمــات الموعــودة ،فــإن الشــركة بذلــك تقــوم بإيجــاد أصــل بنــا ًء ع ـلـى
العقــد مقابــل الثمــن الــذي حصلــت عليــه جــراء األداء .وإذا مــا تجــاوز مبلــغ الثمــن المســتلم مــن العميــل مبلــغ اإليــرادات المدرجــة
فهــذا يزيــد مــن التــزام العقــد.
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض مع األخذ بالحسبان شروط الدفع المحددة.
يتــم إدراج اإليــرادات ـفـي قائمــة الدخــل الشــامل بمقــدار الحــد المتوقــع لتدفــق المنافــع االقتصاديــة إ ـلـى الشــركة مــع إمكانيــة قيــاس
اإليــرادات والتكاليــف ـ ـ حيثمــا ينطبــق ـ ـ بشــكل موثــوق فيــه.
إيراد بيع مخزون األراضي واالستثمارات العقارية
يتم االعتراف باإليرادات من بيع مخزون األراضي واالستثمارات العقارية عندما يتم استيفاء جميع الشروط التالية:
• تحول الشركة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية العقار بشكل جوهري للمشتري.
• ال تحتفظ الشركة بأي درجة من العالقة اإلدارية ذات الصلة بالملكية وليس لديها قدرة على التحكم بالعقار المباع.
• أن يكون من الممكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به.
• أن يكون من المرجح أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مرتبطة بالمعاملة.
• أن يكون باإلمكان قياس التكاليف المتكبدة أو المزمع تكبدها على المعاملة بشكل موثوق به.
اإليرادات من اإليجار
يتــم إدراج إ يــرادات اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي ع ـلـى أســاس القســط الثابــت طــوال مــدة عقــد اإليجــار .يتــم إضافــة التكاليــف
األوليــة المباشــرة المتكبــدة جــراء التفــاوض والترتيــب لعقــد اإليجــار التشــغيلي إ ـلـى القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر وإدراجــه ع ـلـى
أســاس القســط الثابــت طــوال مــدة عقــد اإليجــار.
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اإليرادات من الخدمات
يتــم تســجيل اإليــرادات مــن الخدمــات المقدمــة عندمــا يكــون باإلمــكان تقديــر نتيجــة المعاملــة بطريقــة ُيعتــد بهــا اســتنادا ً إ ـلـى مرحلــة
إ كمــال المعاملــة ـفـي تاريــخ قائمــة المركــز الما ـلـي .و ـفـي حــال عــدم القــدرة ع ـلـى قيــاس النتائــج بطريقــة يعتــد بهــا ،فإنــه يتــم إدراج
اإليــرادات فقــط ـفـي حــدود إمكانيــة اســترجاع المصاريــف المتكبــدة.
إيرادات ودائع المرابحة ألجل
يتم إدراج اإليرادات من ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك على أساس معدل العائد الفعلي.

 15.5تكاليف إيراد بيع العقارات االستثمارية
تتضمــن تكاليــف إ يــرادات بيــع العقــارات االســتثمارية؛ تكلفــة األراضــي وتكاليــف التطو يــر وتكاليــف الخدمــات األخــرى المتعلقــة بهــا
وتكاليــف التمويل المرســملة.

 16.5تكاليف إيرادات التأجير
تتضمــن تكلفــة إ يــرادات التأجيــر كل مصاريــف التشــغيل المباشــرة المرتبطــة بتشــغيل العقــارات االســتثمارية وتوليــد إ يــرادات
التأجيــر بمــا فيهــا تكاليــف الخدمــات مــن مصــادر خارجيــة (كالنظافــة واألمــن والصيانــة واإلصــاح وخدمــات التأجيــر وإدارة العقــارات
 ...الــخ) ومصــروف الكهر بــاء والمرافــق األخــرى والعمالــة وإيجــار األرض المقــام عليهــا االســتثمارات العقاريــة واســتهالكاتها والتأميــن
وكافــة المصاريــف المباشــرة األخــرى .أمــا مصاريــف التشــغيل األخــرى فتعتبــر إمــا مصاريــف عموميــة وإداريــة أو مصاريــف بيــع
وتســويق.

 17.5مصاريف البيع والتسويق
هي تلك المصاريف الناجمة عن جهود إدارات التسويق والبيع لترويج خدمات الشركة.

 18.5مصاريف عمومية وإدارية
هي جميع المصاريف األخرى باستثناء مصاريف البيع والتسويق وتكاليف التمويل وتكاليف اإليرادات.

 19.5عقود التأجير
تصنــف عقــود تأجيــر الممتلــكات والمعــدات ،التــي تكــون فيهــا الشــركة كمســتأجر وتحتفــظ فيهــا الشــركة بشــكل جوهــري بجميــع
مخاطــر ومزا يــا الملكيــة ،كإيجــارات تمويليــة .يتــم رســملة عقــود التأجيــر التموي ـلـي عنــد بــدء عقــد اإليجــار بالقيمــة العادلــة للعقــار
المؤجــر أو القيمــة الحاليــة للحــد األد ـنـى لدفعــات اإليجــار إن كانــت أقــل .يتــم إدراج التزامــات اإليجــار المقابلــة ،بعــد خصــم تكاليــف
التمويــل ،ضمــن ذمــم دائنــة قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل .يتــم توزيــع كل دفعــة إيجــار بيــن المطلوبــات وتكلفــة التمويــل .يتــم
تحميــل تكلفــة التمويــل ع ـلـى األر بــاح أو الخســائر ع ـلـى مــدى فتــرة اإليجــار بحيــث ينتــج معــدل فائــدة دوري ثابــت ع ـلـى الرصيــد
المتبقــي مــن االلتــزام لــكل فتــرة .يتــم اســتهالك الممتلــكات والمعــدات المســتحوذ عليهــا بموجــب عقــود التأجيــر التموي ـلـي ع ـلـى
مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو فتــرة اإليجــار أيهمــا أقصــر إذا لــم يكــن هنــاك تأكيــد معقــول بــأن الشــركة ســوف تحصــل ع ـلـى
الملكيــة ـفـي نهايــة فتــرة اإليجــار.
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي تكــون فيهــا الشــركة مســتأجر والتــي ال يتــم فيهــا تحويــل جــزء كبيــر مــن مخاطــر ومزا يــا الملكيــة إ ـلـى
الشــركة كإيجــارات تشــغيلية .يتــم تحميــل الدفعــات التــي تتــم بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي بالصا ـفـي ،مــن أي حوافــز مســتلمة
مــن المؤجــر ،ع ـلـى الدخــل الشــامل بطريقــة القســط الثابــت ع ـلـى مــدى فتــرة اإليجــار.
يتــم إثبــات إ يــرادات اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي التــي تكــون الشــركة مؤجــرا ـفـي الدخــل ع ـلـى أســاس القســط الثابــت ع ـلـى
مــدى فتــرة اإليجــار .وتــدرج األصــول المؤجــرة ذات الصلــة ـفـي قائمــة المركــز الما ـلـي اســتنادا إ ـلـى طبيعتهــا.

 20.5الزكاة
تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــا ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (“الهيئــة”) .يتــم تحميــل الــزكاة المســتحقة ع ـلـى الشــركة والــزكاة
المتعلقــة بملكيــة الشــركة ـفـي الشــركات التابعــة الســعودية ع ـلـى قائمــة الدخــل الشــامل .يتــم تســجيل المبالــغ اإلضافيــة المســتحقة
بموجــب التســويات النهائيــة ،إن وجــدت ،عنــد تحديدهــا .تقــوم الشــركة باســتقطاع الضريبــة الواجبــة عــن معامــات محــددة مــع
أطــراف غيــر مقيمــة ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك طبقــا لنظــام ضريبــة الدخــل الســعودي.
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 21.5ربحية السهم
تعــرض الشــركة ربحيــة الســهم األساســي والمخفضــة  ،إن وجــدت ،ألســهمها العاديــة .يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســي
بقســمة صا ـفـي الدخــل للســنة العائــد إ ـلـى األســهم العاديــة ـفـي الشــركة ع ـلـى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال
الســنة والمعدلــة ألســهمها المملوكــة .يتــم احتســاب ربحيــة الســهم المخفضــة ،إن وجــدت ،مــن خــال تعديــل الر بــح أو الخســارة
العائــدة إ ـلـى األســهم العاديــة والمتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة المع ّدلــة ألســهمها المملوكــة لتعكــس أثــر جميــع
األســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا.

 22.5توزيعات األرباح

تقيد توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي تتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للشركة.

في حال موافقة المساهمين على توزيع أرباح بصورة أسهم منحة تتم زيادة رأس المال خصما ً من األرباح المبقاة.

 23.5التقارير القطاعية
إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:
( )1تعمــل ـفـي أنشــطة األعمــال التــي مــن الممكــن أن تــؤدي إ ـلـى تحقيــق إ يــراد وتكبــد مصاريــف بمــا ـفـي ذلــك اإليــرادات
والمصاريــف المتعلقــة بالمعامــات مــع أي مــن مكونــات الشــركة.
( )2يقــوم المســؤول الرئيســي عــن اتخــاذ القــرارات التشــغيلية بتحليــل نتائــج عملياتهــا بصــورة مســتمرة مــن أجــل اتخــاذ
القــرارات التــي تتعلــق بتوزيــع المــوارد وتقييــم األداء.
( )3كما يكون لها معلومات مالية متاحة بشكل منفصل.
تشــتمل النتائــج القطاعيــة المعروضــة ع ـلـى المســؤول الرئيســي عــن اتخــاذ القــرارات التشــغيلية البنــود العائــدة بشــكل مباشــر إ ـلـى
أحــد القطاعــات ،باإلضافــة إ ـلـى البنــود التــي يمكــن توزيعهــا ع ـلـى أســاس معقــول..

 24.5االلتزامات المحتملة
االلتزام المحتمل هو:
(أ) التــزام ممكــن ينشــأ عــن أحــداث ســابقة وســوف يتأ كــد وجــوده -فقــط  -بوقــوع أو عــدم وقــوع واحــد أو أ كثــر مــن األحــداث
المســتقبلية غيــر المؤكــدة والتــي ليســت كلهــا ضمــن ســيطرة المنشــأة ،أو
(ب) التزام قائم ينشأ عن أحداث سابقة ولكن لم يتم إثباته نظرا ً ألنه:
( )1من غير المحتمل أنه سوف ُيتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام؛ أو
( )2ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بطريقة يمكن االعتماد عليها بشكل موثوق.

 25.5فئات األدوات المالية
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

الموجودات حسب قائمة المركز المالي
القروض والذمم المدينة
ذمــم مدينــة تجاريــة وأرصــدة مدينــة أخــرى (باســتثناء المصاريــف
المدفوعــة مقدمــا وغطــاء خطابــات الضمــان)

6.559.561

1.781.023

نقد وما يعادله

1.751.711

60.394.693

8.311.272

62.175.716

المطلوبات حسب قائمة المركز المالي
مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
ذمم تجارية دائنة

1.323.695

3.674.877

قروض طويلة األجل

75.268.572

95.253.368

76.592.267

119.822.044
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 .6استثمارات عقارية

تتلخص الحركة على االستثمارات العقارية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2018و  2017بما يلي:
األراضي

2018

التكلفة

المباني

اإلجـمالي

 1يناير 2018

131.789.500

79.208.943

210.998.443

تحويالت من مشاريع عقارية تحت التنفيذ (إيضاح )7

13.346.190

87.396.604

()1.911.111

100.742.794
()2.620.000

 31ديسمبر 2018

144.426.801

164.694.436

309.121.237

استبعادات خالل السنة

()708.889

االستهالك المترا كم

-

5.586.664

5.586.664

 1يناير 2018

المحمل خالل السنة

-

2.332.432

2.332.432

استبعادات خالل السنة

-

()47.778

()47.778

 31ديسمبر 2018

-

7.871.318

7.871.318

144.426.801

156.823.118

301.249.919

األراضي

المباني

اإلجــمالي

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2018

2017

التكلفة

95.066.283

65.025.905

160.092.188

 1يناير

إضافات خالل السنة

36.723.217

14.183.038

50.906.255

 31ديسمبر

131.789.500

79.208.943

210.998.443

االستهالك المترا كم

-

3.770.106

3.770.106

 1يناير

المحمل خالل السنة

-

1.816.558

1.816.558

 31ديسمبر 2017

-

5.586.664

5.586.664

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2017

131.789.500

73.622.279

205.411.779

تــم قيــاس القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة كمــا ـفـي  31ديســمبر  2018بمتوســط تقييــم بلــغ  325.1مليــون ريــال ســعودي
( 215.04 :2017مليــون ريــال ســعودي) مــن قبــل مق ّيميــن مســتقلين مؤهليــن مهنيـا ً وهمــا مكتــب الحبيــب للعقــارات ومكتــب زاويــة
القمــة لالســتثمارات العقاريــة بموجــب تقريــري التقييــم الخــاص بهمــا والمــؤرخ  11فبرا يــر  2019ولديهمــا خبــرة حديثــة ـفـي مواقــع
وقطاعــات االســتثمارية العقاريــة التــي تــم تقييمهــا.
ن
قامــت الشــركة برهــن أرض ومبا ـنـي المجمــع الســكني بحــي حطيــن وأراضــي ومبا ــي مستودع ــات طريــق الخــرج و شــقق الملقــا والتــي
بلــغ إجما ـلـي صا ـفـي قيمهــا الدفتريــة  154.5مليــون ري ــال ســعودي كمــا ـفـي  31ديســمبر  31( 2018ديســمبر  195 :2017مليــون ريــال
ســعودي) ،لصالــح أحــد البنــوك المحليــة وذلــك عــن طريــق إفــراغ صــك الملكيــة باســم إحــدى الشــركات التابعــة للبنــك وذلــك كضمــان
للتســهيالت البنكيــة والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن البنــك بتاريــخ  11أغســطس ( 2017إيضــاح .)13
بلغــت ا يــرادات التأجيــر مــن االســتثمارات العقاريــة خــال عــام  2018مبلــغ  30.61مليــون ريــال ســعودي ( 16.53 :2017مليــون ريــال
سعودي).
تــم ادراج مصــروف االســتهالك للســنة المنتهيــة ـفـي  31ديســمبر  2018ضمــن تكلفــة االيــرادات بمبلــغ  2.33مليــون ريــال ســعودي
( 1.82 :2017مليــون ريــال ســعودي).
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 .7استثمارات في مشاريع عقارية تحت التنفيذ

فيما يلي قائمة باالستثمارات في المشاريع العقارية تحت التنفيذ القائمة:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

مشروع العليا – الرياض

89.133.751

85.539.907

مشروع فندق وشقق والمجمع الترفيهي  -الدمام

62.987.724

59.757.615

مشروع الملقا – الرياض

1.310.000

109.984.650

153.431.475

255.282.172

يتمثــل رصيــد االســتثمارات ـفـي المشــاريع العقاريــة تحــت التنفيــذ ـفـي مشــاريع تطو يــر وإنشــاء مجمعــات ســكنية وتجاريــة ـفـي داخــل
المملكــة العربيــة الســعودية ،وفيمــا ي ـلـي بيــان بحركــة االســتثمارات ـفـي المشــاريع العقاريــة تحــت التنفيــذ:
أراضي

مباني

اإلجمالي

147.658.944

107.623.228

255.282.172

-

8.062.097

8.062.097

()13.346.190

()87.396.604

()100.742.794

-

()9.170.000

()9.170.000

 31ديسمبر 2018

134.312.754

19.118.721

153.431.475

 1يناير 2017

190.631.197

216.097.841

406.729.038

-

79.413.525

79.413.525

استبعادات خالل السنة

()42.972.253

()187.888.138

()230.860.391

 31ديسمبر 2017

147.658.944

107.623.228

255.282.172

 1يناير 2018
إضافات خالل السنة
تحـويالت إلى استثمارات عقارية (إيضاح )6
استبعادات خالل السنة

إضافات خالل السنة

بلغــت القيمــة العادلــة لالســتثمارات ـفـي المشــاريع العقاريــة تحــت التنفيــذ التــي قيمهــا نفــس المقيمــان المذكــوران ـفـي االيضــاح رقــم
( )6أعــاه مــا قيمتــه  158.35مليــون ريــال ســعودي كمــا ـفـي  31ديســمبر  274.4 :2017( 2018مليــون ريــال ســعودي).

 .8استثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
تمثــل االســتثمارات التــي تمــت المحاســبة عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة ع ـلـى حصــص حقــوق ملكيــة ـفـي صنــدوق ملكيــة – عقــارات
الخليــج («الصنــدوق») والمــدرج ـفـي ســوق األســهم الســعودي («تــداول»).
بلــغ عــدد الحصــص المملوكــة للشــركة ـفـي الصنــدوق العقــاري  26.5مليــون وحــدة بقيمــة اســمية تبلــغ  10ريــال للوحــدة والتــي تمثــل
مــا نســبته  44.17٪تقريبـا ً ( 31ديســمبر  44.17٪ :2017تقريبـاً) مــن إجما ـلـي وحــدات الصنــدوق كمــا ـفـي  31ديســمبر .2018
فيما يلي الحركة في االستثمار في الصندوق:
الرصيد كما في  1يناير
رسوم االشتراك في الصندوق
توزيعات أرباح مستلمة
حصة في أرباح غير محققة في الصندوق
الرصيد كما في  31ديسبمر

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

267.444.961

265.000.000

-

2.000.000

()16.297.500

-

7.727.498

444.961

258.874.959

267.444.961
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 .9مخزون أراضي

يتمثل مخزون الشركة في أراضي تم شرائها بغرض إعادة بيعها.
فيما يلي الحركة على تكلفة مخزون األراضي:
 1يناير

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

1.205.943

-

-

4.928.928

()1.205.943

()3.722.985

-

1.205.943

محول من مشاريع استثمارات عقارية
المباع من مخزون االراضي
 31ديسمبر

 .10ذمم تجارية مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى
ذمم تجارية مدينة
ناقصاً :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

()535.403

()535.403

2.051.153

6.896.895

6.361.492

1.515.750

غطاء خطابات ضمان

17.155.081

17.155.081

مصاريف مدفوعة مقدما ً

7.366.660

8.664.289

سلف وعهد عاملين

265.273

198.069

18.936.104

23.714.642

27.600.393

31.081.302

إن الذمــم التجاريــة المدنيــة والمصاريــف المدفوعــة مقدمـا ً وأرصــدة مدينــة أخــرى ال تحمــل عمولــة و ُتســتحق بعــد  30يــوم مــن اصــدار
الفواتير.
ان القيمــة العادلــة للذمــم المدينــة تعــادل القيمــة الدفتريــة لتلــك الذمــم كمــا ـفـي  31ديســمبر  2018و 2017وذلــك ألنهــا تســتحق ـفـي
فتــرة اقــل مــن  12شــهرا مــن تاريــخ قائمــة المركــز الما ـلـي.
ال تمتلك الشركة أي ضمانات مقابل الذمم المدينة.
ل
ف
تســتخدم الشــركة المدخــل المبســط الحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة كمــا هــو منصــوص عليــه ــي المعيــار الدو ــي للتقريــر
الما ـلـي ( )9الــذي يســمح باســتخدام مخصــص الخســائر المتوقعــة مــدى الحيــاة لــكل الذمــم المدينــة .الحتســاب خســائر االئتمــان
المتوقعــة يتــم تجميــع الذمــم المدينــة بنــاء ع ـلـى خصائــص المخاطــر االئتمانيــة المشــتركة وأ يــام تجــاوز مواعيــد اســتحقاقاتها .فيمــا
ي ـلـي احتســاب مخصــص الخســارة والتــي تأخــذ بعيــن االعتبــار التوقعــات المســتقبلية.
 31ديسمبر 2018

من  91الى  365يوما

مستحق ألكثر من 365

من  31الى  90يوما

٪2

٪100

-

535.403

6.896.895

-

535.403

535.403

جارية

من  31الى  90يوما

من  91الى  365يوما

مستحق ألكثر من 365

نسبة الخسارة المتوقعة

-

٪1

٪2

٪100

القيمة الدفترية االجمالية

593.602

922.148

-

535.403

2.051.153

-

-

-

535.403

535.403

جارية

نسبة الخسارة المتوقعة

-

القيمة الدفترية االجمالية

4.598.077 1.763.415

مخصص الخسارة
 31ديسمبر 2017

مخصص الخسارة

٪1
-

-

المجموع

المجموع

إن الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان بتاريــخ قائمــة المركــز الما ـلـي هــي القيمــة الدفتريــة االجماليــة لــكل فئــة مــن فئــات الذمــم
المدينة.
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 .11نقد وما يعادله

يمثل النقد وما يعادله نقد لدى البنوك كما في  31ديسمبر  2018و 2017

 .12حقوق المساهمين
 1.12رأس المال

يتكــون رأس مــال الشــركة كمــا ـفـي  31ديســمبر  2018و 2017مــن  52.233.430ســهم مدفوعــة بالكامــل ،بقيمــة إســمية 10
ريــال ســعودي للســهم الواحــد.

 2.12احتياطي نظامي

وفقـا ً ألحــكام نظــام الشــركات الجديــد ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية ،الــذي أصبــح ســاريا ً خــال عــام  2016يجــب ع ـلـى الشــركة
تجنيــب  10٪ســنويا ً مــن صا ـفـي الدخــل إ ـلـى االحتياطــي النظامــي إ ـلـى أن يعــادل هــذا االحتياطــي  30٪مــن رأس المــال .إن هــذا
االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع ع ـلـى مســاهمي الشــركة حاليـاً.

 3.12توزيعات األرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة ـفـي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  23شــعبان 1439ه ـ (الموافــق  9مايــو  )2018بنــا ًء
ع ـلـى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة ـفـي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  11رجــب 1439ه ـ (الموافــق  28مــارس  )2018ع ـلـى توزيــع
أر بــاح نقديــة للمســاهمين عــن عــام  2017بمبلــغ  36.563.401ريــال ســعودي بواقــع  0.7ريــال ســعودي للســهم الواحــد بمــا
يعــادل  7٪مــن رأس مــال الشــركة ( :2017عــدم توزيــع أر بــاح نقديــة للمســاهمين عــن عــام  )2016وكذلــك الموافقــة ع ـلـى
صــرف مكافــأة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة عــن عــام  2017بمبلــغ  1.850.000ري ــال ســعودي ( :2017مبلــغ  700.000ري ــال
ســعودي عــن عــام  .)2016أنظــر أيض ـا ً ايضــاح  24فيمــا يتعلــق بتوزيعــات أر بــاح ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عــام .2018

 .13قروض طويلة االجل

قامــت الشــركة بتاريــخ  30نوفمبــر  2017بتجديــد اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة مــع أحــد البنــوك المحليــة (البنــك) للحصــول ع ـلـى
تمو يــل ـفـي صيغــة تســهيالت تمويــل المرابحــة وإجــارة ومرابحــة شــراء وبيــع الســلع لمــدة خمــس ســنوات ،بقيمــة إجماليــة قدرهــا 250
مليــون ري ــال ســعودي ( 250 :2017مليــون ري ــال ســعودي) وذلــك بأســعار مرابحــة متفــق عليهــا مــع البنــك .إن الغــرض مــن تلــك
التســهيالت هــو تمويــل الشــركة لعملياتهــا وســداد بعــض المطلوبــات المتداولــة المســتحقة .بلــغ رصيــد القــروض ضمــن إطــار هــذه
االتفاقيــات كمــا ـفـي  31ديســمبر  2018مبلــغ  75.3مليــون ري ــال ســعودي ( 31ديســمبر  95.3 :2017مليــون ريــال ســعودي) .إن
هــذه التســهيالت مضمونــة بقطعــة أرض والمبا ـنـي المقامــة عليهــا بصا ـفـي قيمــة دفتريــة بلغــت  154.5مليــون ريــال ســعودي كمــا
ـفـي  31ديســمبر  31( 2018ديســمبر  195 :2017مليــون ري ــال ســعودي) لصالــح البنــك ومســجلة باســم شــركة تابع ــة للبن ــك
المقــرض ومدرجــة ضمــن االستثم ــارات العقاري ــة واالستثم ــارات ـفـي مشاري ــع عقاريــة تحــت التنفيــذ (إيضــاح  6و  )7وبنــا ًء ع ـلـى
شــروط هــذه االتفاقيــات يجــب ع ـلـى الشــركة االلتــزام ببعــض التعهــدات الماليــة وغيــر الماليــة والتــي تتطلــب مــن الشــركة الحفــاظ
ع ـلـى مســتوى معيــن مــن المؤشــرات الماليــة والتــي كانــت الشــركة ملتزمــة بهــا كمــا ـفـي  31ديســمبر  .2018إن هــذه القــروض هــي
بالريــال الســعودي.
إن القيمة العادلة للقروض طويلة االجل تقارب قيمتها الدفترية ،نظرا ً ألن تأثير الخصم ليس جوهرياً.
وفيما يلي بيان بحركة القروض:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

95.253.368

96.357.743

-

92.863.427

()19.984.796

()93.967.802

75.268.572

95.253.368

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

19.984.796

24.925.672

قروض طويلة األجل

55.283.776

70.327.696

75.268.572

95.253.368

الرصيد في بداية السنة
قروض تم الحصول عليها خالل السنة
المسدد خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
وقد تم عرضها في قائمة المركز المالي كما يلي:
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 .14التزام مكافأة نهاية خدمة الموظفين
بيان عام بخطة مكافأة نهاية الخدمة الموظفين

تطبــق الشــركة خطــة منافــع محــددة تتوافــق مــع متطلبــات نظــام العمــل والعمــال ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية .يتــم احتســاب
المبالــغ المســددة عنــد نهايــة الخدمــة بموجــب الخطــة ع ـلـى أســاس رواتــب وبــدالت الموظفيــن األخيــرة وعــدد ســنوات خدماتهــم
المترا كمــة كمــا ـفـي تاريــخ نهايــة خدماتهــم ،كمــا هــو موضــح ـفـي نظــام العمــل والعمــال ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية .إن خطــط
مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن هــي خطــط غيــر ممولــة ويتــم اســتيفاء التزامــات ســداد المكافــآت عنــد اســتحقاقها عنــد إنهــاء
التوظيــف .إن المبلــغ المعتــرف بــه ضمــن قائمــة المركــز الما ـلـي محــددة كالتا ـلـي:
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

3.578.056

3.311.349

الحركة في صافي التزام مكافأة نهاية خدمة الموظفين المحددة

إن صا ـفـي التــزام مكافــأة نهايــة خدمــة الموظفيــن المحــددة يشــتمل فقــط ع ـلـى التــزام المنافــع المحــددة .إن الحركــة ـفـي التــزام
المنافــع المحــددة خــال الســنة هــي كاآل ـتـي:
 31ديسمبر 2018

الرصيد في بداية السنة

3.311.349

 31ديسمبر 2017

3.167.831

المدرج ضمن الدخل الشامل
تكلفة الخدمة الحالية

330.566

327.389

تكلفة العمولة

115.897

110.872

تكلفة الخدمة السابقة

-

-

3.757.812

3.606.092

المدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر

-

-

مكافأة نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

()179.756

()294.743

الرصيد في نهاية السنة

3.578.056

3.311.349

االفتراضات اإلكتوارية

فيما يلي االفتراضات االكتوارية األساسية كما في تاريخ قائمة المركز المالي:
معدل الخصم
معدل زيادة الرواتب المستقبلية
معدل الزيادة المتوقع للرواتب
معدل الوفيات
معدل دوران الموظفين  /معدل االستقاالت
سن التقاعد

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

٪3.5

٪3.5

٪2

٪2

٪0.012

٪0.012

٪5

٪5

 60سنة

 60سنة

لم يطرأ أي تغيير على االفتراضات اإلکتوارية لسنة  2018بالمقارنة مع .2017
إن متوسط المدة المرجحة اللتزام مكافأة نهاية خدمة الموظفين المحددة يتراوح ما بين  3الى 10سنوات.
تــم إجــراء تقييــم إ كتــواري كمــا ـفـي  31ديســمبر  2018و  2017للتأ كــد مــن كفايــة مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن
وفقــا لقوانيــن نظــام العمــل ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية باســتخدام طريقــة وحــدة االكتســاب المتوقعــة كمــا هــو متطلــب وفقــا
لمعيــار المحاســبة الدو ـلـي رقــم «( 19منافــع الموظفيــن»).
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 .15ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
ذمم تجارية دائنة
إيراد إيجارات مقدمة
مبالغ محتجزة مستحقة للمقاولين
مصاريف مستحقة
مكافآت موظفين مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

1.323.695

3.674.877

12.281.213
5.230.579
1.784.458
487.295

9.285.315

30.392.555

9.802.686
5.537.072
17.393.799
2.176.895
656.322
39.241.651

إن الذمم التجارية الدائنة غير مضمونة وتدفع عادة في غضون  30يوما من تاريخ االعتراف.
تقارب القيمة الدفترية لذمم التجارية الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى قيمتها العادلة ،نظرا لطبيعتها قصيرة األجل.

 .16الزكاة
(أ) الوعاء الزكوي
تتلخص المكونات الهامة للوعاء الزكوي مما يلي:
دخل السنة قبل الزكاة

تسويات على صافي الدخل

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

()4.056.352

91.487.136

266.707

صافي الدخل المعدل

()3.789.645

رأس المال كما في بداية السنة

522.334.300

إضافات

االحتياطي النظامي كما في بداية السنة

50.011.600

قروض ومطلوبات متداولة أخرى

75.268.572

األرباح المبقاه كما في بداية السنة

83.375.540

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في بداية السنة

3.311.349

توزيعات أرباح مستحقة

9.285.315

إيرادات مقدمة
مخصص الزكاة كما في بداية السنة
أخرى
خصومات

استثمارات وممتلكات ومعدات
استثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
توزيعات أرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

الوعاء الزكوي التقريبي للشركة

9.802.686

24.328.185
535.403

774.463.305
()455.111.085

()258.874.959
()38.413.401

()752.399.445
22.063.860

199.119
91.686.255
522.334.300
43.175.949
22.554.675
95.253.368
3.001.358
9.802.686
1.197.566
1.320.823
790.326.980
()461.210.005
()700.000
()461.910.005
328.416.975

يتم احتساب الزكاة المستحقة على أساس  2.5٪من الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل ،أيهما أ كبر.

عقارات الخليج GRE

49

(ب) مخصص الزكاة

فيما يلي الحركة على مخصص الزكاة:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

إيضاح

الرصيد كما في  1يناير

24.328.185

4.428.980

المخصص خالل السنة

551.597

7.045.588

-16ج

()6.686.124

-

-16د

-

16.085.031

-

()3.231.414

18.193.658

24.328.185

عكس مخصص خالل السنة
مصروف زكاة إضافي

زكاة مدفوعة خالل السنة

الرصيد كما في  31ديسمبر

(ج) قامــت إدارة الشــركة بعكــس مخصــص للــزكاة خــال الســنة المنتهيــة ـفـي  31ديســمبر  2018بمبلــغ  6.686.124ريــال ســعودي
وذلــك بنــا ًء ع ـلـى تقييــم المستشــار الزكــوي للشــركة فيمــا يتعلــق باســتبعاد اســتثمارات تمــت المحاســبة عنهــا بطريقــة حقــوق
الملكيــة مــن الوعــاء الزكــوي والبالغــة  267.444.961ريــال ســعودي كمــا ـفـي  31ديســمبر  .2017حيــث قــدرت إدارة الشــركة
أن عكــس المخصــص هــو تغيــر ـفـي تقديــر محاســبي ســابق حيــث ال يتعلــق تعديــل التقديــر بالفتــرات الســابقة ،وذلــك كمــا هــو
مطلــوب وفقـا ً لمعيــار المحاســبة الدو ـلـي رقــم « 8السياســات المحاســبية ،والتغيــرات ـفـي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء».

(د) الموقف الزكوي

قامــت الشــركة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل («الهيئــة») عــن جميــع الســنوات حتــى الســنة المنتهيــة
ـفـي  31ديســمبر  ،2017وســددت الــزكاة المســتحقة بموجبهــا.
أجرت الهيئة الربط النهائي للزكاة للفترة المنتهية في  31ديسمبر  2005وللسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2006و،2007
وقــد قامــت الهيئــة بفــرض زكاة إضافيــة ع ـلـى الشــركة عــن تلــك الفتــرة والســنتين بلغــت  16.085.031ري ــال ســعودي .خــال
عــام  2010قامــت الشــركة باالعتــراض ع ـلـى تلــك الروبــوط الزكويــة فيمــا يتعلــق بــزكاة إضافيــة ع ـلـى رأس المــال واالســتثمارات
العقاريــة حيــث تعتقــد إدارة الشــركة أحقيتهــا ـفـي عــدم قبــول مبلــغ الــزكاة اإلضافيــة .قامــت الشــركة باالعتــراض لــدى لجنــة
االعتــراض الزكويــة الضريبيــة االبتدائيــة األو ـلـى («اللجنــة االبتدائيــة») وع ـلـى الرغــم مــن ذلــك ،فقــد أ يــدت اللجنــة االبتدائيــة وجهــة
نظــر الهيئــة فيمــا يتعلــق بفــرض الــزكاة االضافيــة ع ـلـى الشــركة .الحق ـاً ،قامــت الشــركة بتقديــم اعتــراض ع ـلـى هــذا القــرار إ ـلـى
اللجنــة االســتئنافية الضريبيــة («اللجنــة االســتئنافية») .الحقــا ،وبتاريــخ  24إبريــل  2017أ يــدت اللجنــة االســتئنافية قــرار اللجنــة
االبتدائيــة ،وعليــه قامــت الشــركة بتســجيل مصــروف زكاة إضافيــة بملــغ  16.085.031ريــال ســعودي خــال الســنة المنتهيــة
ـفـي  31ديســمبر .2017

 .17معامالت مع أطراف ذوي عالقة
تعويضات موظفي اإلدارة العليا
يتضمــن التعويــض لموظفــي اإلدارة العليــا الرئيســيين للشــركة الرواتــب ،والمكافــآت غيــر النقديــة ،ومكافــأة نهايــة خدمــة
الموظفيــن .قامــت الشــركة بتســجيل مصــروف قــدرة  3.787.460ريــال ســعودي للســنة المنتهيــة ـفـي  31ديســمبر 2018
( 4.722.480 :2017ريــال ســعودي) فيمــا يتعلــق بالتعويضــات المذكــورة أعــاه.
بلغــت مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة للشــركة للســنة المنتهيــة ـفـي  31ديســمبر  2018مبلــغ  1.850.000ريــال ســعودي
( 700.000 :2017ريــال ســعودي) وقــد تــم احتســابها مــع مراعــاة نظــام الشــركات ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام
األساســي للشــركة ويتــم ادراجهــا ضمــن قائمــة التغيــرات ـفـي حقــوق المســاهمين.
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 .18اإليرادات
إيضاح

2018

2017

7 ،6

11.350.000

315.925.000

إيرادات إيجارات استثمارات عقارية

30.612.154

16.533.870

إيرادات بيع مخزون أراضي

1.272.000

3.967.300

43.234.154

336.426.170

إيرادات بيع استثمارات عقارية واستثمارات
في مشاريع عقارية تحت التنفيذ

 .19تكلفة اإليرادات
2018

2017

إيضاح

تكلفة عقارات مؤجرة

26.087.612

5.823.050

تكلفة بيع استثمارات عقارية واستثمارات
في مشاريع عقارية تحت التنفيذ

11.722.645

219.811.462

استهالك استثمارات عقارية

6

2.332.432

1.816.558

تكلفة بيع مخزون أراضي

10

1.205.943

3.722.985

41.348.632

231.174.055

 .20مصاريف عمومية وإدارية
2018

2017

رواتب ومزايا عاملين

5.225.814

7.520.264

إيجارات

552.654

586.866

استشارات وخدمات مهنية

480.635

1.066.209

بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

374.260

460.129

استهالك ممتلكات ومعدات

233.273

189.212

أخرى

637.560

522.654

7.504.196

10.345.334

 .21ربحية السهم

تــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية والمخفضــة بتقســيم صا ـفـي الدخــل للســنة ع ـلـى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة
والبالغــة  52.233.430ســهم خــال الســنتين المنتهيتيــن ـفـي  31ديســمبر  2018و .2017كمــا لــم يتــم عــرض احتســاب ربحيــة
منفصلــة للســهم مــن العمليــات المســتمرة نظــرا ألنــه ال توجــد عمليــات متوقفــة خــال الســنة.
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 .22معلومات قطاعية
لــدى الشــركة قطاعــان تشــغيليان ،كمــا هــو موضــح أدنــاه ،وهــي وحــدات األعمــال االســتراتيجية للشــركة .وتقــدم وحــدات األعمــال
االســتراتيجية خدمــات ومنتجــات مختلفــة ،وتــدار بشــكل منفصــل ألنهــا تتطلــب تقنيــات واســتراتيجيات تســويقية مختلفــة .يقــوم
الرئيــس التنفيــذي والمديــر الما ـلـي للشــركة بمراجعــة التقاريــر اإلداريــة الداخليــة ع ـلـى أســاس ر بــع ســنوي ع ـلـى األقــل لــكل وحــدة مــن
وحــدات االعمــال االســتراتيجية.
إن المعلومــات المتعلقــة بنتائــج كل القطاعــات التشــغيلية مدرجــة أدنــاه .يتــم قيــاس األداء بنــا ًء ع ـلـى اجما ـلـي الر بــح لــكل قطــاع ،كمــا
هــو مبيــن ضمــن تقاريــر اإلدارة الداخليــة .طبقـا ً لمــا هــو موضــح أعــاه ،يتــم توزيــع نشــاط الشــركة طبقـا ً لقطاعــي العقــارات والتأجيــر
كاآل ـتـي:
قطاع العقارات

قطاع التأجير

اإلجمالي

كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
اإليرادات

12.622.000

30.612.154

43.234.154

تكلفة االيرادات

12.928.588

28.420.044

41.348.632

()306.588

2.192.110

1.885.522

ذمم مدينة تجارية

-

6.361.492

6.361.492

استثمارات عقارية واستثمارات
في مشاريع عقارية تحت التنفيذ

-

454.681.394

454.681.394

قطاع العقارات

قطاع التأجير

اإلجمالي

إجمالي الربح

كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
اإليرادات

319.892.300

16.533.870

336.426.170

تكلفة االيرادات

223.534.447

7.639.608

231.174.055

إجمالي الربح

96.357.853

8.894.262

105.252.115

ذمم مدينة تجارية

-

1.515.750

1.515.750

استثمارات عقارية واستثمارات في
مشاريع عقارية تحت التنفيذ

-

460.693.951

460.693.951

نظــرا ً لطبيعــة أنشــطة الشــركة وأســلوب إدارتهــا فإنــه لــم يتــم توزيــع با ـقـي موجــودات ومطلوبــات الشــركة ،حيــث يصعــب عملي ـا ً
توزيعهــا وفق ـا ً للقطاعــات الموضحــة أعــاه ،إضافــة لذلــك ،فــإن جميــع عمليــات الشــركة هــي داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.
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لــدى الشــركة خطابــات ضمــان قائمــة مــن بنــك مح ـلـي بمبلــغ  17.2مليــون ري ــال ســعودي كمــا ـفـي  31ديســمبر 17.2 :2017( 2018
مليــون ري ــال ســعودي) مصــدرة ـفـي ســياق العمــل الطبيعــي للشــركة.

كمــا لــدى الشــركة تعهــدات لنفقــات رأســمالية مســتقبلية بمبلــغ  7.7مليــون ري ــال ســعودي كمــا ـفـي  31ديســمبر :2017( 2018
 12.2مليــون ري ــال ســعودي) والمخصصــة لمشــروع مجمــع الملقــا الســكني وعــدة مشــاريع أخــرى تحــت التنفيــذ (إيضــاح .)7
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أوصــى مجلــس إدارة الشــركة ـفـي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  19رجــب 1440ه ـ (الموافــق  26مــارس  )2019بصــرف مكافــأة ألعضــاء
مجلــس إدارة الشــركة عــن عــام  2018بمبلــغ  600.000ريــال ســعودي بواقــع  75.000ريــال ســعودي لــكل عضــو.
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