الـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــر
ال ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوي

2019

1

خادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو الملكي

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ويل العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع،
رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

2

مـحـ ـت ــوى ال ـت ـقـ ــريـ ــر
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التقرير السنوي

عــن الـشـ ـ ــركـ ـ ــة

تأسســت شــركة عقــارات الخليــج (الشــركة)
كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة
بموجــب القــرار الــوزاري رقــم  19483بتاريــخ
 22ذي القعــدة  1425ه ـ (الموافــق  3ينايــر
 ،)2005ومســجلة يف المملكــة العربيــة
الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم
 1010207612بتاريــخ  24صفــر  1426ه ـ
(الموافــق  3أبريــل .)2005
يتمثــل نشــاط الشــركة يف القيــام بشــراء
وبيــع وتأجــر وتطويــر وصيانــة وإدارة
وتخطيــط وتســويق األراضــي والعقــارات
لحســاب الشــركة وتشــغيل المبــاين
الســكنية والتجاريــة وإنشــاء المعــارض
التجاريــة والصناعيــة وبيعهــا أو تأجريهــا
والقيــام بأعمــال الصيانــة واإلدارة للمــدن
والمرافــق العامــة والمقــاوالت المعماريــة
والمدنيــة والميكانيكيــة والكهربائيــة
وتملــك المستشــفيات واألســواق التجاريــة
واســتثمارها وتطويرهــا وصيانتهــا.

الرؤية
أن نكــون الخيــار االفضــل ىف مجــال التطويــر
واالســتثمار العقــاري المبتكــر والموثــوق.

الرسالة
نتطلــع لخدمــة عمالئنــا ومجتمعنــا مــن خــال
التطويــر واالســتثمار العقــاري المبتكــر ،وتعظيــم
عوائــد مســاهمينا وااللــزام باعــي مســتويات
االحرتافيــة واالمانــة.

يقع المقر الرئييس للشركة يف مدينة الرياض
ص.ب  ،300718الرياض  11372المملكة العربية السعودية

3

ت ـقــري ــر م ـجـ ـل ــس إدارة
شركة عقارات الخليج
عــن ال ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة

2019

يســر مجلــس اإلدارة أن يرحــب بكــم يف الجمعيــة العامــة العاديــة ،وأن يقــدم
تقريــره الســنوي عــن نشــاطات الشــركة ونتائجهــا الماليــة مرفقــا بــه تقريــر
مراجــع الحســابات والبيانــات الماليــة الختاميــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة
يف 31ديســمرب2019م.

ً
ً
طفيفا
تحسنا
شهدت السوق العقارية خالل عام 2019
يف القطــاع الســكين فقــط حيــث بلغــت الصفقــات
ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
س ـعــودي

136,700,000,000
4

وال ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري

43,900,000,000

ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
س ـعــودي

ويعزى االرتفاع يف نشاط السوق العقارية ويف نشاط
القطــاع الســكين عــى وجــه الخصــوص بســبب الزيــادة
ىف حجــم التمويــل العقــاري الممنــوح لالفــراد حيــث بلــغ

78,700,000,000

ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
س ـعــودي

خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام .2019

حــدث انتشــار فــروس كورونــا المســتجد يف اوائــل عــام  ،2020وانتشــر عــى
مســتوى العالــم بمــا يف ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية ممــا تســبب يف
شــلل أغلــب األنشــطة االقتصاديــة .وال تعتــر االدارة انــه مــن الممكــن تحديــد
تقديــر كمــى لالثــر المحتمــل لهــذه الجائحــة عــى البيانــات المســتقبلية
للشــركة ىف هــذه المرحلــة .و تقــوم ادارة الشــركة بالعمــل عــى االســتفادة
مــن جميــع المحفــزات االقتصاديــة المعلــن عنهــا ،عــى ســبيل المثــال ال
الحصــر ،تأجيــل إقــرارات ضريبــة القيمــة المضافــة وأقســاط التمويــل البنكــي
وتأجيــل وتخفيــض المصاريــف وفــق اإلجــراءات النظاميــة المتبعــة .هــذا
وتتمتــع الشــركة بمركــز مــايل قــوي وتســهيالت بنكيــة متناســبة مــع أنشــطة
الشــركة ،كمــا أن انخفــاض أســعار التمويــل المرتبطــة بســايبور ستســاهم يف
تقليــل حــدة األثــر الســليب المتوقــع.
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مـج ـلــس اإلدارة

عبداهلل بن عبدالمحسن العيىس

الرئيس

عبدالوهاب أسعد السند

د .بدر إبراهيم بن سعيدان

عيىس عبداهلل الوقيان

مشاري بدر المذن

وسام حسين الفريحي

عبدالعزيز أسعد السند

عبداهلل ثامر القديمي

ناصر عبداهلل البداح

نائب الرئيس

عضو

عضو

عضو

5

عضو

عضو

عضو

العضو المنتدب

لجنة المراجعة والمخاطر
مشاري بدر المذن
الرئيس

عبدالعزيز أسعد السند
نائب الرئيس

بشار عيل عبدالرحمن
عضو

لجنة الرتشيحات والمكافآت
عيىس عبداهلل الوقيان
الرئيس

عبدالوهاب أسعد السند
عضو

عبداهلل ثامر القديمي
عضو

6

أوالً

النتائج
المالية

حققــت الشــركة صــايف ربــح قــدره  5,03مليــون ريــال ىف عــام  2019مقارنــة بمبلــغ 2,07
مليــون ري ــال ىف عــام 2018م ،وتعــود هــذه الزيــادة يف األربــاح اىل التحســن ىف ايــرادات
االيجــارات واربــاح الريــت.
ارتفــاع إجمــايل االصــول يف نهايــة عــام  2019اىل مبلــغ  811مليــون ري ــال ،مقارنــة ب ــمبلغ 746
مليــون يف نهايــة عــام  2018م ،بنســبة زيــادة بلغــت .9%
انخفــاض حقــوق المســاهمين يف نهايــة عــام  2019م اىل مبلــغ  616مليــون ري ــال ،مقارنــة
بمبلــغ  619مليــون ري ــال ف ــي نهايــة عــام  2018م بنســبة انخفــاض بلغــت  ،0,5%ويعــود هــذ
االنخفــاض اىل التســويات الخاصــة بتطبيــق المعيــار الــدويل رقــم « 16عقــود االيجــار «.
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ثانياً

المؤشرات المالية الهامة ألداء الشركة
خالل الفرتة من  2016اىل 2019م
المبالغ بماليين الرياالت

2016

2017

2018

2019

إجمايل االصول

710

818

746

811

حقوق المساهمين

588

656

619

616

صاىف الدخل

4,5

68,35

2,07

5,03

العائد عىل السهم (ريال)*

0,09

1,31

0,04

0,10

القيمة الدفرتية للسهم (ريال)*

11,25

12,56

11,86

11,79

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

صاىف االصول من عام  2016إىل عام 2019م
األصول

المطلوبات

حقوق المساهمين

900

818

811

800

746
616

619

7

710
656
588

700
600
500
400
300

195
127

2 019

2 018

162

2 017

200

122

2 016

100
0

مليون ريال

ثالثاً

رأس
مال
الشركة

بــدأت الشــركة بــرأس مــال قــدره  325مليــون ريــال وارتفــع إىل  522,33مليــون ريــال يف عــام
2019م نتيجــة لتوزيــع اســهم مجانيــة  ،محققـ ًـة نســبة زيــادة قدرهــا  ،61%وبلغــت حقــوق
المســاهمين  616مليــون ري ــال بنهايــة عــام  2019محققــة نســبة نمــو تعــادل  90%خــال
الســنوات الماضيــة ،خــاف االربــاح النقديــة الموزعــة وقدرهــا  194مليــون ري ــال بمــا يعــادل نســبة
 60%مــن راس المــال عنــد التأســيس .

الزيادة يف رأس المال منذ التأسيس
رأس المال ونسب األسهم
المجانية الموزعة منذ التاسيس

522.33 522.33
474.84
431.68
411.12
357.5
325

8

0

+10%

+10%

+5%

+15%

+10%

0

مليون ريال
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رابعاً

االستثمار ىف
صندوق ملكية
عقارات الخليج ريت

تملــك الشــركة  26,5مليــون وحــدة بقيمــة اســمية  10ريــال
للوحــدة بمــا يعــادل نســبة  % 44مــن حجــم الصنــدوق ،بلغــت
قيمــة االســتثمارات الدفرتيــة  253مليــون ريــال ىف نهايــة عــام
 ،2019نتيجــة الفــرق بيــن توزيعــات النقديــة المســتلمة والحصــة
مــن صــاىف دخــل الصنــدوق حســب طريقــة التســجيل المتبعــة
(طريقــة حقــوق الملكيــة).

9

 .1المشاريع العقارية تحت التطوير

خامساً

االستثمارات
العقارية

أ .مشروع فندق وسوق ترفيهي مفتوح بالرياض:

فندق وشقق فندقية (بارك إن،

نجوم)

بدأ تطوير المشروع عىل جزء من األرض المملوكة للشركة
بحي الياسمين بمساحة  5,311م.2
بعــدد  100غرفــة و 100شــقة فندقيــة ،كمــا ســيحتوي الفنــدق عــى
قاعــة احتفــاالت متعــددة االســتخدامات اضافــة اىل نــادي صحــي
متكا مــل.
تــم ترســية المشــروع والبــدء باألعمــال االنشــائية خــال النصــف االول
مــن عــام 2020م.
تــم التعاقــد مــع شــركة راديســون العالميــة للفنــادق إلدارة الفنــدق
تحــت ماركــة بــارك إن .

10

السوق الرتفيهي التجاري
بــدأ تطويــر المشــروع عــى جــزء من األرض المملوكة للشــركة
بحي الياسمين بمساحة  5,311م.2
يشتمل عىل مطاعم ومقاهي ومكاتب من الدرجة (أ).
تــم ترســية المشــروع ،والبــدء باألعمــال االنشــائية خــال
النصــف االول مــن عــام .2020

ب .مشروع فندق وسوق ترفيهي مفتوح  -الدمام
ضمــن خطــط الشــركة المســتقبلية تطويــر األرض
المجــاورة لســوق ويســت افنيــو مــول بحــي الفيصليــة
بالدمــام ،المملوكــة للشــركة والواقعــة عــى طريــق
الملــك عبــد اهلل والبالــغ مســاحتها  17,922م ،2لتصبــح
منطقــة متكاملــة الخدمــات وذلــك بإقامــة فنــدق وســوق
ترفيهــي تجــاري مفتــوح.
وتــم تأجيــل المشــروع يف الفــرة الحاليــة لتــدين نســبة
اإلشــغال الفندقــي يف المنطقــة الشــرقية .وتراقــب
اإلدارة التطــورات الســوقية للدمــام بشــكل دوري.
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 .2االستثمارات العقارية المؤجرة
تتضمن العقارات المؤجرة ما يىل:

بلغت قيمة محفظة
الـعـق ــارات الـم ــؤج ــرة

298,000,000

ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ـع ـ ــودي
بـنـهـ ــاية ع ـ ـ ــام 2019

أ .مبىن سكىن بحي حطين
مبــى ســكىن بحــي حطيــن يضــم عــدد  62شــقة وخدمــات متكاملــة تشــمل مواقــف
للســيارات ونــادي رياضــي متكامــل وحديقــة تتوســط المبــى ،مؤجــر عــى المستشــفى
الجامعــي.

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

جـ .مجمع فيوال السكىن بحى الملقا
مجمــع شــقق فاخــرة يحتــوى عــى عشــرة مبــاين بهــا  148شــقة ،ومبنييــن تضــم خدمــات
للمجمــع بمدخــل منفصــل لســكن الســائقين والمراقبــة االمنية ،ويضم حديقــة ونادى رياضي
ومســبح وصــاالت للمناســبات ،ومواقــف ارضيــة ،مؤجــر وبلغــت نســبة التشــغيل . % 97
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سادساً

المعيار الدويل
للتقرير المايل
رقم 16

قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الــدوىل للتقريــر المــاىل رقــم  « 16عقــود االيجــار
« ابتــداء مــن  1ينايــر  2019باســتخدام االســلوب المعــدل باثــر رجعــى  ،وبنـ ً
ـاءا عــى
ذلــك انخفضــت االربــاح المبقــاة ىف بدايــة عــام  2019بمبلــغ  7,9مليــون ريــال
مــن التســويات الخاصــة باالثــر الرتاكمــى مــن تطبيــق المعيــار  .بلغــت ارصــدة حــق
اســتخدام الموجــودات  58,8مليــون ريــال والزتامــات عقــود االيجــار بموجــب حــق
اســتخدام موجــودات  57,9مليــون ريــال ىف نهايــة عــام  2019م .

سابعاً

الجدول ادناه يوضح التوزيع الكمي لألصول بنهاية عايم 2019م2018 ،م:

التوزيع
الكمي لألصول

مشاريع
التطوير

العقارات
المؤجرة

استثمارات وحدات
يف صندوق ريت

حق استخدام
موجودات

النقدية
واالخرى

إجمايل
االصول

2019

169

298

253

59

32

811

2018

153

301

259

-

33

746

2019

2018

350

301 298

12
253

300

259
250
200

169

153

150
100

59

50

33 32
0
األصول

ثامناً

التمويل

النقدية
وأخرى

حق استخدام
موجودات

استثمارات
الريت

العقارات
المؤجرة

مشاريع
التطوير

لدى الشركة اتفاقية تسهيالت بنكية مـع الـب ـنــك الـسـ ـعـ ـ ــودي لالسـ ـ ـت ـثـ ـ ـمــار

ب ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـل ــغ  300م ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــون ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال.

 0مليون ريال

GRE

عقارات الخليج

2019

التقرير السنوي

تاسعاً

مكافاة
مجلس
االدارة

بلغــت مصاريــف بــدالت اجتماعــات مجلــس االدارة واللجــان المنبثقــة عنــه
( 451,622ري ــال ) خالل عام  2019مقارنة بمبلغ ( 379,713ري ــال ) خالل عام
 ، 2018وتــم صــرف مكافــاة للمجلــس عــام  2018بلغــت  600,000ري ــال.
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عاشراً

االدراج
بالسوق
الموازي

أصــدرت هيئــة ســوق المــال خــال عــام  2019إجــراءات جديــدة تســمح بــاإلدراج المباشــر يف
الســوق الموازيــة (نمــو) .وبنــاء عليــه قــرر مجلــس االدارة التوجــه لــادراج المباشــر بالســوق
والبــدء يف إجــراءات االدراج يف اقــرب وقــت ممكــن وتعييــن مستشــار مــايل للقيــام بذلــك
 ،وقــد بــدأت الشــركة يف التشــاور مــع بعــض الشــركات الماليــة للبــدء يف االدراج بالســوق
الموازيــة .

الحادي عشر

توصيات مجلس االدارة
وافــق مجلــس اإلدارة عــى انعقــاد الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة يف تاريــخ 1441/11/09ه ـ
الموافــق 2020/06/30م إلكرتونيــا ،وذلــك لمناقشــة والتصويــت عــى بنــود جــدول األعمــال التــايل:
التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية يف 2019/12/31م.
التصويت عىل القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية يف 2019/12/31م.
التصويــت عــى تقريــر مراجــع الحســابات عــن العــام المــايل 2019م المدقــق مــن قبــل مراجــع الحســابات
(.)KPMG
التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل العام المايل 2019م.
التصويت عىل تقرير لجنة المراجعة عن السنة المنتهية ىف  2019/12/31م.
التصويــت عــى تعييــن مراجــع الحســابات مــن بيــن المرشــحين مــن قبــل لجنــة المراجعــة ،للقيــام
بمراجعــة القوائــم الماليــة للعــام المــايل 2020م و تحديــد أتعابــه.
التصويــت عــى اختيــار اعضــاء لجنــة المراجعــة  ،علمـ ًـا بــان اعضــاء اللجنــة للــدورة الحاليــة والــى تنتهــى
ىف  2022/4/29م هم  1-مشــارى بدر المذن  2-عبدالعزيز اســعد الســند
.

 3-بشــار عىل عبدالرحمن

التصويــت عــى صــرف مبلــغ (  337,500ريــال ) مكافــأة ألعضــاء المجلــس عــى الجهــود واألعمــال
الــي قدموهــا خــال عــام 2019م  ،بواقــع ( 37,500ريــال) لــكل عضــو.
التصويت لكافة أعضاء مجلس اإلدارة بالمشاركة يف عمل منافس أو مماثل ألنشطة الشركة.
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التصويــت عــى االعمــال والعقــود الــى تمــت بيــن الشــركة وشــركة الفــا الماليــة  ،اســثمار مبلــغ 20
مليــون ريــال  ،والــى لرئيــس مجلــس االدارة االســتاذ /عبــداهلل عبدالمحســن العيــى مصلحــة فيهــا (
طــرف ذو عالقــة )  ،والتوجــد اى شــروط تفضيليــة ىف هــذ العقــد .

GRE

عقارات الخليج

2019

التقرير السنوي

القوائم المالية
للسـنة المـالية المنتـهـيـة يف
 31دي ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر 2019م

م ـ ــع

تـ ـ ـقـ ـ ــري ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع
الحسابات المسـتقل

15

ت ـ ـق ـ ـ ـ ــري ـ ـ ــر م ـ ــراجـ ـ ـ ــع
الحسابات المستقل
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GRE

عقارات الخليج

2019

التقرير السنوي

17

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة
المركز المايل

جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر غري ذلك

ايضاح

2019م

2018م

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
حق استخدام الموجودات
استثمارات بطريقة حقوق الملكية

313,358

429.691

5

466.662.491

454.681.394

4-2

58.717.980

--

6

253.462.864

258.874.959

779.156.693

713.986.044

إجمايل الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى

7

11.349.936

5.299.401

ذمم إيجارات مدينة ،بالصايف

8

8,693,993

24.719.811

نقد وما يف حكمه

9

11,314,507

1.751.711

إجمايل الموجودات المتداولة

31.358.436

31.770.923

إجمايل الموجودات

810.515.129

745.756.967

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

18

رأس المال

15

522,334,300

522.334.300

إحتياطي نظامي

16

50.722.690

50.219.419

أرباح مبقاة

42.783.022

46.832.497

إجمايل حقوق الملكية

615.840.012

619.386.216

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل

11

84,318,854

55.283.776

مطلوبات عقود االيجار

4-2

35.623.785

--

10

4,004,820

3.578.056

123.947.459

58.861.832

التزامات منافع الموظفين
إجمايل المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
الجزء المتداول من مطلوبات عقود االيجار

4-2

22.296.711

--

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

11

19,734,796

19.984.796

ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

12

18.176.310

18.111.343

4.649.738

11.219.122

5,870,103

18.193.658

إجمايل المطلوبات المتداولة

70.727.658

67.508.919

إجمايل المطلوبات

194.675.117

126.370.751

إجمايل حقوق الملكية والمطلوبات

810.515.129

745.756.967

إيرادات مقدمة
مخصص الزكاة

13

جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تعترب اإليضاحات المرفقة من  1إىل 27
ً

GRE

عقارات الخليج

2019

جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر غري ذلك

2019م

2018م

ايضاح
اإليرادات

17

41.137.537

43.234.154

تكلفة اإليرادات

18

()33.098.722

()41.348.632

8.038.815

1.885.522

()7.317.930

()7.504.196

()230.760

()119.975

إيرادات أخرى

20

3.082.818

6.693.441

خسائر اإلنخفاض ىف ذمم إيجارات مدينة

7

()152.048

--

أرباح من استثمارات بطريقة حقوق الملكية

6

12.607.905

7.727.498

16.028.800

8.682.290

()10.586.985

()6.052.517

5.441.815

2.629.773

()409,107

()551.597

ربح السنة بعد الزكاة

5.032.708

2.078.176

الدخل الشامل اآلخر

--

--

إجمايل الدخل الشامل للسنة

5.032.708

2.078.176

مجمل الربح
مصروفات عمومية وإدارية

19

مصروفات بيعية وتسويقية

ربح التشغيل
مصروفات تمويلية ،بالصايف

21

الربح قبل الزكاة
الزكاة

التقرير السنوي

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة
الدخل الشامل

13
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جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تعترب اإليضاحات المرفقة من  1إىل 27
ً

قائمة التغريات يف
ح ـق ـ ـ ــوق الـ ـم ـلـكــية

جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر غري ذلك

رأس المال

احتياطي نظامي

أرباح مبقاة

المجمـوع

إيضاح

522,334,300

50,011,601

83,375,540

655,721,441

ربح السنة

--

--

2,078,176

2,078,176

الدخل الشامل اآلخر

--

--

--

--

إجمايل الدخل الشامل للسنة

--

--

2,078,176

2,078,176

المحول إىل االحتياطي النظامي

--

207,818

()207,818

--

توزيعات أرباح عن عام 2017م

--

--

()36,563,401

()36,563,401

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2017م

--

--

()1,850,000

()1,850,000

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2018م

522,334,300

50,219,419

46,832,497

619,386,216

الرصيد كما يف  1يناير 2019م (قبل التعديل)

522,334,300

50,219,419

46,832,497

619,386,216

--

--

()7.978.912

()7.978.912

الرصيد يف  1يناير 2019م (بعد التعديل)

522,334,300

50,219,419

38.853.585

611.407.304

ربح السنة

--

--

5.032.708

5.032.708

الدخل الشامل اآلخر

--

--

--

--

إجمايل الدخل الشامل للسنة

--

--

5.032.708

5.032.708

المحول إىل االحتياطي النظامي

--

503.271

()503.271

--

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2018م

--

--

()600,000

()600,000

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2019م

522,334,300

50.722.690

42.783.022

615.840.012

الرصيد كما يف  1يناير 2018م

تعديالت تطبيق المعيار الدويل للتقرير المايل
رقم 16
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2019

التقرير السنوي

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــة
التدفقات النقدية

جميع المبالغ بالرياالت السعودية مالم يذكر غري ذلك

للسنة المنتهية يف  31ديسمبر
2018

2017

األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الزكاة

5.441.815

2.629.773

التعديالت
استهالك ممتلكات ومعدات

189.075

233.273

استهالك عقارات استثمارية

4.117.362

2.332.432

استهالك حق استخدام الموجودات

20.709.439

--

خسائر اإلنخفاض ىف ذمم إيجارات مدينة

152.048

--

(أرباح)  /خسائر بيع استثمارات يف مشروعات عقارية تحت التنفيذ

()40.000

372.645

()117

--

()12.607.905

()7.727.498

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

349.053

330.566

تكاليف تمويلية لمطلوبات عقود االيجار

أرباح بيع ممتلكات ومعدات
أرباح غير محققة من استثمارات بطريقة حقوق الملكية

3.491.774

--

()2.995.646

()6.134.527

تكاليف تمويلية

7.410.539

6.052.517

أرباح فوائد على استثمارات قصيرة اآلجل

()315.328

--

رد مخصص الزكاة

التغيرات يف رأس المال العامل:

ذمم إيجارات مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى
مخزون أراضي

1.581.225

()3.480.909

--

1.205.943

ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

()7.893.790

()17.478.089

الزكاة المدفوعة

()9.737.016

--

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

()47.521

()179.756

صايف التفقات النقدية الناتجه من ( /المستخدمة يف) األنشطة التشغيلية

9.805.007

()22.395.227

التدفقات النقدية التاتجة من األنشطة االستثمارية
()17.262.869

()8.062.097

مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

()77.826

()146.910

مدفوعات لشراء استثمارات يف مشروعات عقارية تحت التنفيذ
متحصالت من بيع استثمارات يف مشروعات عقارية تحت التنفيذ

1.350.000

9.050.000

متحصالت من بيع استثمارات عقارية

--

2.300.000

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

5.201

--

315.328

--

توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات بطريقة حقوق الملكية

18.020.000

16.297.500

صايف التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة اإلستثمارية

2.349.834

19.438.493

متحصالت من أرباح فوائد على استثمارات قصيرة اآلجل

التفقات النقدية من األنشطة التمويلية
57.004.670

--

متحصالت من قروض طويلة األجل
سداد قروض طويلة األجل

()28.219.592

()19.984.796

تكاليف تمويلية مدفوعة

()6.041.523

()5.917.044

مسدد من مطلوبات عقود االيجار

()24.735.600

--

توزيعات أرباح مدفوعة
مكافأة أعضاء مجلس اإلداة المدفوعة
صايف التدفقات النقدية الناتجة المستخدمة يف األنشطة التمويلية

--

()28.134.408

()600.000

()1.650.000

()2.592.045

()55.686.248

صايف التغير يف النقد وما يعادله

9.562.796

()58.642.982

نقد وما يعادله كما يف بداية السنة

1.751.711

60.394.693

نقد وما يعادله كما يف نهاية السنة

11,314,507

1.751.711

145.590

--

79.427.419

--

--

100.742.794

المعامالت غير النقدية

تكاليف تمويلية مرسملة على مشروعات تحت التنفيذ
حق استخدام الموجودات
تحويل من استثمارات عقارية تحت التنفيذ اىل استثمارات عقارية

2019م

2018م

21

إيـضــاحات حول
القوائم المالية
 .1التنظيم والنشاط
تأسســت شــركة عقــارات الخليــج («الشــركة») ،كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب
القــرار الــوزاري رقــم  19483بتاريــخ 1425/11/22ه ـ الموافــق 2005/01/03م ،ومســجلة
يف المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010207612بتاريــخ
1426/01/24ه ـ الموافــق 2005/04/03م.
يتمثل نشــاط الشــركة يف القيام بشــراء وبيع وتأجري وتطوير وصيانة وإدارة وتخطيط وتســويق
األراضــي والعقــارات لحســاب الشــركة وتشــغيل المبــاين الســكنية والتجاريــة وإنشــاء المعــارض
التجاريــة والصناعيــة وبيعهــا أو تأجريهــا والقيــام بأعمــال الصيانــة واإلدارة للمــدن والمرافــق
العامــة والمقــاوالت المعماريــة والمدنيــة والميكانيكيــة والكهربائيــة وتملــك المستشــفيات
واألســواق التجاريــة واســتثمرها وتطويرهــا وصيانتهــا.
يقع المقر الرئييس للشركة:
مدينة الرياض ،ص.ب  ،300718الرياض 11372
المملكة السعودية العربية.

 .2أسس اإلعداد
1.2

المعايري المحاسبية المطبقة
ً
وفقا للمعايري الدوليــة للتقرير المايل المعتمدة
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المرفقــة
يف المملكــة العربيــة الســعودية والمعايــر واإلصــدارات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة
الســعودية للمحاســبين القانونييــن.
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2.2

أسس القياس
تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقـ ًـا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة  -باســتثناء مخصــص مكافــأة
نهايــة الخدمــة للموظفيــن تــم قياســها بالقيمــة الحاليــة باســتخدام وحــدة األئتمــان
المتوقعــة  -وباســتخدام أســاس االســتحقاق المحاســي ومبــدأ االســتمرارية كمــا هــو
موضــح يف السياســات المحاســبية أدنــاه يف نهايــة التقريرالمعتمــد يف المملكــة
العربيــة الســعودية.

3.2

عملة العرض والوظيفية
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة بالريــال الســعودي الــذي يمثــل عملــة العــرض
والعملــة الوظيفيــة لــدى الشــركة.

4.2

أثر التغري يف السياسات المحاسبية
المعيار الدويل للتقرير المايل رقم » 16عقود اإليجار»
يحــل المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل رقــم « 16-عقــود اإليجار» محل المعيار والتفســرات
التالية:
معيار المحاسبة الدويل رقم « 17عقود اإليجار».
تفســر لجنــة تفســرات المعايــر الدوليــة للتقريــر المــايل رقــم « 4تحديــد مــا إذا كان
الرتتيــب يتضمــن عقــد إيجــار».
تفســر لجنــة التفســرات الدوليــة للتقريــر المــايل رقــم « 15حوافــز عقــود اإليجــار
التشــغيلية» .
تفســر لجنــة التفســرات الدوليــة للتقريــر المــايل رقــم « 27تقييــم مضمــون
المعامــات الــى تتضمــن النمــوذج القانــوين لعقــد اإليجــار».
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التقرير السنوي

يحــدد المعيــار مبــادئ االعــراف بعقــود اإليجــار وقياســها وعرضهــا واإلفصــاح عنهــا،
ويتطلــب مــن المســتأجرين إثبــات عقــود اإليجــار وفــق إطــار محاســي موحــد ضمــن قائمة
المركز المايل.
تحــدد الشــركة يف بدايــة العقــد مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو يتضمــن عقــد إيجــار.
إن العقــد هــو عقــد إيجــار أو يتضمــن عقــد إيجــار إذا كان العقــد يتضمــن حــق الســيطرة
عــى اســتخدام أصــل محــدد لفــرة مــا مقابــل ثمــن معيــن .ولتقييــم مــا إذا كان العقــد
ينقــل حــق الســيطرة الســتخدام أصــل محــدد.
كمستأجر
عنــد بــدء العقــد ،تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان العقــد يمثــل أو يحتــوي عــى عقــد
إيجــار .يمثــل العقــد أو يحتــوي عــى عقــد إيجــار إذا كان العقــد ينقــل حــق الســيطرة
عــى إســتخدام أصــل محــدد لفــرة مــن الزمــان نظــر مقابــل مــايل .و لتقييــم نقــل حــق
الســيطرة تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان العميــل يتمتــع طــوال فــرة االســتخدام
بــكل ممــا يــي:
حــق الحصــول عــى مــا يقــارب كافــة المنافــع االقتصاديــة مــن اســتخدام األصــل
المحــدد بدرجــة كبــرة ،و
حق توجيه السيطرة عىل استخدام األصل المحدد.
تعــرف الشــركة بحــق اســتخدام األصــل يف تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار (أي تاريــخ توفــر
األصــل ذو العالقــة لالســتخدام) وكذلــك الــزام اإليجــار يف تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار .يتــم
ً
مطروحــا منــه االســتهالك المرتاكــم
قيــاس حــق اســتخدام األصــل مبدئيً ــا بالتكلفــة،
وخســائر انخفــاض القيمــة ويتــم تســويته ألي عمليــة إعــادة قيــاس اللزتامــات اإليجــار.
تشــتمل تكلفــة حــق اســتخدام األصــول عــى المبلــغ األويل اللزتامــات اإليجــار المعدلــة
ألي مدفوعــات إيجــار تــم إجراؤهــا يف أو قبــل تاريــخ البــدء ،وأي تكاليــف مباشــرة أوليــة
متكبــدة وتقديــر التكاليــف الــي ســيتم تكبدهــا يف تفكيــك وإزالــة األصــل محــل العقــد
وإعــادة الموقــع أو األصــل إىل الحالــة المطلوبــة وفقـ ًـا ألحــكام وشــروط عقــد اإليجــار،
ً
ناقصــا أي حوافــز إيجــار مســتلمة .يتــم تحديــد العمــر األنتاجــي المقــدر لحــق اســتخدام
ً
ـتنادا إىل مــدة العقــد.
األصــول اسـ
يتــم قيــاس الــزام اإليجــار مبدئيً ــا يف تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات
اإليجار غري المدفوعة يف ذلك التاريخ .تقوم الشــركة بخصم دفعات اإليجار باســتخدام
معــدل الفائــدة الضمــي يف عقــد اإليجــار إذا كان يمكــن تحديــد ذلــك المعــدل بســهولة.
وإذا لــم يكــن يف اإلمــكان تحديــد ذلــك المعــدل بســهولة فيجب عىل الشــركة اســتخدام
معــدل االقــراض اإلضايف.
بعد تاريخ بداية عقد اإليجار يجب عىل المستأجر قياس الزتام عقد اإليجار بما ييل:
زيادة المبلغ الدفرتي ليعكس معدل الفائدة عىل الزتام عقد اإليجار؛
تخفيض المبلغ الدفرتي ليعكس دفعات اإليجار؛ و
إعــادة قيــاس المبلــغ الدفــري ليعكــس أي إعــادة تقييــم أو تعديــات لعقــد اإليجــار
أو ليعكــس دفعــات اإليجــار الثابتــة يف جوهرهــا أو المعدلــة والــي يتــم إعــادة
قياســها عندمــا يكــون هنــاك تغيــر يف مدفوعــات اإليجــار المســتقبلية الناشــئة
عــن تغيــر يف المؤشــر أو المعــدل أو إذا كان هنــاك تغيــر يف تقديــر الشــركة
للمبلــغ المتوقــع دفعــه بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة أو إذا غــرت الشــركة
تقييمهــا فيمــا إذا كانــت ســتختار الشــراء أو التمديــد أو اإلنهــاء .يتــم تســوية أي
عمليــة إعــادة قيــاس يف الــزام اإليجــار مقابــل القيمــة الدفرتيــة لحــق اســتخدام
األصــل أو تحميلــه عــى قائمــة الربــح أو الخســارة إذا كانــت القيمــة الدفرتيــة
لألصــل ذو العالقــة صفـ ً
ـرا.
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عقود إيجار قصرية األجل
اختــارت الشــركة عــدم االعــراف بحــق اســتخدام أصــول والزتامــات اإليجــار لعقــود اإليجــار قصــرة األجــل
الــي تبلــغ مدتهــا  12شــهرً ا أو أقــل أو ذات قيمــة منخفضــة .تعــرف الشــركة بمدفوعــات اإليجــار
المرتبطــة بهــذه العقــود كمصروفــات عــى أســاس القســط الثابــت عــى مــدى فــرة اإليجــار.
خيارات التمديد
يف حالــة عقــود اإليجــار الــي توفــر خيـ ً
ـارا للتمديــد ،تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان مــن المؤكــد إىل
حــد معقــول ممارســة خيــارات التمديــد عنــد بــدء عقــد اإليجــار .تعيــد الشــركة تقييــم مــا إذا كان مــن
المؤكــد بشــكل معقــول ممارســة الخيــارات إذا كان هنــاك حــدث جوهــري أو تغيــر كبــر يف الظــروف
الــي تقــع تحــت ســيطرتها.
كمؤجر
عندمــا تكــون الشــركة مؤجــر ،فإنهــا تحــدد عنــد بــدء عقــد اإليجــار مــا إذا كان كل عقــد إيجــار عقــد إيجــار
تمويــي أو عقــد إيجــار تشــغييل.
لتصنيــف كل عقــد إيجــار ،تقــوم الشــركة بإجــراء تقييــم شــامل فيمــا إذا كان عقــد اإليجــار ينقــل جميــع
مخاطــر ومنافــع الملكيــة لألصــل األساســي .إذا كان هــذا هــو الحــال ،فــإن عقــد اإليجــار هــو عقــد إيجــار
تمويــي وإذا لــم يكــن كذلــك ،فهــو عقــد تشــغييل .كجــزء مــن هــذا التقييــم ،تــدرس الشــركة مؤشــرات
تمثــل الجــزء األكــر مــن العمــر االقتصــادي لألصــل.
معينــة مثــل مــا إذا كانــت مــدة عقــد اإليجــار ُ
القيــاس األوىل يف حالــة عقــود اإليجــار التمويليــة :يجــب عــى المؤجــر اســتخدام معــدل الفائــدة
الضمــي يف عقــد اإليجــار لقيــاس صــايف االســتثمار يف عقــد اإليجــار .
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يف تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار ،تتكــون دفعــات اإليجــار المدرجــة يف قيــاس صــايف االســتثمار يف عقــد
اإليجــار مــن الدفعــات التاليــة لحــق اســتخدام األصــل محــل العقــد خــال مــدة عقــد اإليجــار الــي لــم
تســتلم يف تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار ممــا يــي:
الدفعات الثابتة؛
دفعات اإليجار المتغرية اليت تعتمد عىل مؤشر أو معدل؛
أي ضمانــات قيمــة متبقيــة مقدمــة للمؤجــر بواســطة المســتأجر أو طــرف ذي عالقــة بالمســتأجر
أو طــرف ثالــث ليــس لــه عالقــة بالمؤجــر لــه القــدرة الماليــة للوفــاء بااللزتامــات بموجــب الضمــان؛ و
ً
متأكدا بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار.
سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر
وعنــد القيــاس الالحــق يجــب عــى المؤجــر إثبــات دخــل التمويــل عــى مــدى مــدة عقــد اإليجــار ،عــى
أســاس نمــط يعكــس معــدل عائــد دوري ثابــت لصــايف اســتثمار المؤجــر يف عقــد اإليجــار.
القيــاس االويل يف حالــة عقــود اإليجــار التشــغيلية :يجــب عــى المؤجــر إثبــات دفعــات عقــود اإليجــار
مــن عقــود اإليجــارات التشــغيلية عــى أنهــا دخــل إمــا بطريقــة القســط الثابــت أو أي أســاس منتظــم آخــر.
ويجــب عــى المؤجــر تطبيــق أســاس منتظــم آخــر إذا كان ذلــك األســاس أكــر تعبــر عــن النمــط الــذي
تتناقــص فيــه الفوائــد مــن اســتخدام األصــل محــل العقــد.
عنــد القيــاس الالحــق يجــب عــى المؤجــر تطبيــق معيــار المحاســبة الــدويل رقــم  36لتحديــد مــا إذا كان
األصــل محــل العقــد المؤجــر إيجـ ً
ـارا تشــغيليا قــد هبطــت قيمتــه والمحاســبة عــن أي خســائر هبــوط يتــم
تحديدهــا.
ً
عندمــا تكــون الشــركة مؤجــرً ا وســيطا ،فإنهــا تقــوم بإحتســاب فوائدهــا يف عقــد اإليجــار الرئيــي
والعقــد الثانــوي بشــكل منفصــل .يتــم تقييــم تصنيــف عقــد اإليجــار الثانــوي بالرجــوع إىل حــق اســتخدام
األصــل الناشــئ عــن عقــد اإليجــار الرئيــي ،وليــس بالرجــوع إىل األصــل ذو العالقــة .إذا كان عقــد
اإليجــار الرئيــي عبــارة عــن عقــد إيجــار قصــر األجــل تقــوم الشــركة بتطبيــق اإلعفــاء ،يتــم تصنيــف عقــد
اإليجــار الثانــوي عــى أنــه عقــد إيجــار تشــغييل.
إذا كان الرتتيــب يتضمــن مكونــات إيجاريــة وغــر إيجاريــة ،فإنــه يجــب عــى الشــركة تخصيــص العــوض
يف العقــد بتطبيــق المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل رقــم  15لتخصيــص المقابــل يف العقــد.
قامــت الشــركة باســتخدام األســلوب المعــدل بأثــر رجعــي وبالتــايل لــم يتــم تعديــل معلومــات المقارنــة
ويســتمر إدراجهــا بموجــب معيــار المحاســبة الــدويل رقــم .17
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األثر المرتتب عىل القوائم المالية
عنــد التحــول إىل المعيــار الــدويل للتقريــر المــايل رقــم  ،16قامــت الشــركة بإثبــات حــق اســتخدام
الموجــودات والزتامــات عقــود اإليجــار وإثبــات الفــرق يف األربــاح المبقــاة .فيمــا يــي ملخــص أثــر
التحــول:

 1يناير 2019م
85.106.546

حق استخدام الموجودات المعروض يف قائمة المركز المايل

()79.164.322

المطلوبات عقود اإليجار
تعديالت لمطلوبات اإليجارات

()8.242.009

قيمة االنخفاض يف قيمة حق استخدام الموجودات

()5.679.127

صايف التسويات الخاصة بالمعيار الدويل للتقرير المايل رقم  61على األرباح المبقاة

()7.978.912
 31ديسمبر 2019م

حق استخدام الموجودات

79.427.419

موجودات مثبتة خالل السنة
االستهالك المحمل للسنة

()20.709.439
58.717.980

الرصيد يف  13ديسمبر 9102م
تم توزيع مصروف االستهالك للسنة المنتهية يف  31ديسمبر 2019م كما يلي:

20.695.284

تكلفة االيرادات

14.155

مصروفات عمومية وإدارية
مطلوبات عقد اإليجارالمخصومة المدرجة يف قائمة المركز المايل كما يف  31ديسمبر 2019م
غير المتداولة

35.623.785

المتداولة

22.296.711
57.920.496

اإلجمايل

 31ديسمبر 2019م

المبالغ المسجلة يف قائمة الدخل الشامل
استهالك حق استخدام الموجودات

20.709.439

مصروفات فوائد لمطلوبات عقود إيجار

3.491.774

المعايري الصادرة ولكنها غري سارية المفعول بعد
فيمــا يــي المعايــر الصــادرة ولكنهــا غــر ســارية المفعــول بعــد وذلــك حــى تاريــخ إصــدار القوائــم
المالية للشــركة.

المعايير/التفسيرات
تعديالت على المعيار الدويل للتقرير المايل رقم 3
تعديالت على معيار المحاسبة الدويل  1ومعيار
المحاسبة الدويل 8
المعيار الدويل للتقرير المايل 17

البيان

يسري مفعولها اعتبارا ً من
الفترات التي تبدأ يف أو بعد
التاريخ التايل

تعريف األعمال

 1يناير 2020م

تعريف األهمية النسبية

 1يناير 2020م

عقود التأمين

 1يناير 2022م

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثري عىل القوائم المالية للشركة.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
1.3

ممتلكات ومعدات
يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك المرتاكــم وأي
إنخفــاض يف القيمــة.
عندمــا يكــون ألجــزاء هامــة مــن بنــود الممتلــكات والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة ،يتــم
المحاســبة عنهــا كبنــد منفصــل (عناصــر رئيســية) مــن الممتلــكات والمعدات.يتــم إثبــات األربــاح
أو الخســائر مــن اســتبعاد بنــد الممتلــكات والمعــدات يف الربــح أو الخســارة.
ً
ناقصــا
يتــم احتســاب االســتهالك للتحميــل المنتظــم لتكلفــة بنــود الممتلــكات والمعــدات
قيمتهــا المتبقيــة المقــدرة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت عــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة
المقــدرة ويتــم االعــراف بهــا يف الربــح أو الخســارة .يتــم إطفــاء الموجــودات المؤجــرة عــى مــدى
فــرة عقــد التأجــر وأعمارهــا االنتاجيــة ،أيهمــا أقصــر ،مالــم يكــن مــن المؤكــد بشــكل معقــول
بــأن الشــركة ســوف تحصــل عــى الملكيــة يف نهايــة مــدة عقــد التأجــر ،األراضــي ال ُتســتهلك.
وفيمــا يــي األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للممتلــكات والمعــدات للفــرات الســابقة والفــرة
الحاليــة:
الممتلكات والمعدات

تحسينات على مباين مستأجرة

السنوات

 5سنوات أو مدة عقد اإليجار ،أيهما أقل

معدات مكتبية

4

أثاث ومفروشات

5

يتــم مراجعــة طــرق االســتهالك واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة يف تاريــخ قائمــة المركــز
المــايل و ويتــم تعديلهــا إذا كانــت القيمــة الحاليــة والعمــر اإلنتاجــي المقــدر أو القيمــة المتبقيــة
مختلفــة عــن التقديــرات الســابقة .يتــم إثبــات أثــر هــذه التغــرات يف الربح أو الخســارة عىل أســاس
مستقبيل.

26

يتــم رســملة التحســينات والتجديــدات الهامــة عندمــا تزيــد المنافــع أو العمــر التشــغييل
للموجــودات .يتــم احتســاب اإلصالحــات والتحســينات الضئيلــة كمصروفــات عنــد تكبدهــا .يتــم
إثبــات األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات والــي تمثــل الفــرق بيــن
المتحصــات مــن البيــع والقيمــة الدفرتيــة للممتلــكات والمعــدات يف قائمــة الربــح أو الخســارة.

2.3

العقارات االستثمارية وعقارات تحت التنفيذ
ـرض مــا غــر االســتخدام يف
العقــارات االســتثمارية هــي أراضــي أو/و مبــاين محتفــظ بهــا لغـ ٍ
األنشــطة التشــغيلية للشــركة .كمــا تحتفــظ الشــركة بالعقــارات االســتثمارية المحتفــظ بهــا
للحصــول عــى إيــرادات إيجــار و/أو لزيــادة رأس المــال مــن خــال الزيــادة يف القيمــة .يتــم قيــاس
ً
ً
مخصوما منها االســتهالكات
وفقــا لنمــوذج التكلفــة (تظهــر بالتكلفــة
العقــارات االســتثمارية
المرتاكمــة وأي خســائر هبــوط يف قيمتهــا).
يتــم إلغــاء إثبــات العقــارات االســتثمارية عنــد بيعهــا أو عندمــا تكــون مشــغولة مــن قبــل المالــك
أو يف حالــة عــدم االحتفــاظ بهــا لزيــادة قيمتهــا.
يتــم إثبــات أي ربــح أو خســارة عنــد اســتبعاد العقــار االســتثماري (الــي تحتســب بالفــرق بيــن
صــايف المتحصــات مــن االســتبعاد والقيمــة الدفرتيــة للبنــد) يف الربــح أو الخســارة.
يتــم رســملة المصروفــات المتكبــدة الســتبدال عناصــر بنــود العقــارات االســتثمارية الــي تــم
المحاســبة عنهــا بشــكل منفصــل ،ويتــم شــطب القيمــة الدفرتيــة للعنصــر المســتبدل .يتــم
رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية الكامنــة يف
بنــد العقــارات االســتثمارية ذات الصلــة .ويتــم قيــد جميــع المصروفــات األخــرى يف قائمــة الربــح
أو الخســارة والدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.
يتــم إدراج تكلفــة العقــارات تحــت التنفيــذ والــي يكــون الغــرض مــن إنشــاءها عقــارات مــن
أجــل إيــرادات إيجاريــة أو/و لغــرض زيــادة رأس المــال مــن خــال زيــادة القيمــة ضمــن العقــارات
االســتثمارية للغــرض المخصــص لــه .يتــم اســتهالك المبــاين بطريقــة القســط الثابــت عــى مــدار
عمرهــا اإلنتاجــى وهــو  40ســنة ،إن األراضــي ال يتــم اســتهالكها.
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3.3

االنخفاض يف قيمة الموجودات غري المالية
تقــوم الشــركة بتاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك مؤشــر أن األصــل قــد تنخفــض قيمتــه.
يف حالــة وجــود أي مؤشــر أو عندمــا يتطلــب إجــراء إختبــار إنخفــاض ســنوي لألصــل ،تقــوم الشــركة
بتقديــر القيمــة القابلــة لالســرداد لألصــل .القيمــة القابلــة لالســرداد لألصل هــي القيمة العادلة
لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد ناقصـ ًـا تكاليــف االســتبعاد وقيمتــه قيــد اإلســتخدام أيهمــا
أعــى .يتــم تحديــد القيمــة القابلــة لالســرداد لألصــل الفــردي إال إذا كان األصــل ال ينتــج تدفقــات
نقديــة داخلــة مســتقلة بصــورة كبــرة عــن تلــك الموجــودات األخــرى أو مجموعــة الموجــودات.
عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفرتيــة لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد لقيمتهــا القابلــة لالســرداد يتــم
إعتبــار األصــل منخفضـ ًـا ويتــم تخفيضــه إىل قيمتــه القابلــة لالســرداد.
عنــد تقييــم القيمــة قيــد االســتخدام يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إىل
قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل الخصــم مــا قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق
الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخاطــر المحــددة لألصــل .يتــم األخــذ يف اإلعتبــار عنــد تحديد
القيمــة العادلــة ناقصـ ًـا تكاليــف االســتبعاد معامــات الســوق األخــرة .يف حالــة عــدم إمكانيــة
تحديــد مثــل هــذه المعامــات فيتــم اســتخدام نمــوذج التقييــم المناســب ،يتــم إختبــار الشــهرة (إن
وجــدت) سـ ً
ـنويا لإلنخفــاض وال يتــم عكــس أي خســائر إنخفــاض للشــهرة .يتــم اإلعــراف بخســائر
إنخفــاض العمليــات المســتمرة يف الربــح أو الخســارة.
بالنســبة للموجــودات باســتثاء الشــهرة يتــم إجــراء تقييــم بتاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان
مؤشــر عــى أن خســائر اإلنخفــاض المعــرف بهــا سـ ً
ـابقا لــم تعــد موجــودة أو قــد إنخفضــت .عنــد
وجــود مثــل هــذه المؤشــر تقــوم الشــركة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســرداد لألصــل أو الوحــدة
المولــدة للنقــد .ويتــم رد خســائر اإلنخفــاض بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفرتيــة لألصــل قيمتــه
القابلــة لالســرداد وال تتجــاوز القيمــة الدفرتيــة الــي كان مــن الممكــن تحديدهــا بالصــايف بعــد
خصــم االســتهالك يف حالــة عــدم اإلعــراف بخســارة اإلنخفــاض يف قيمــة األصــل يف الســنوات
الســابقة .يتــم اإلعــراف بهــذا الــرد يف الربــح أو الخســارة.
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استثمارات يف شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
الشــركات الزميلــة هــي تلــك الشــركات الــي تمــارس عليهــا الشــركة تأثريً ا كبــرً ا .والتأثــر الجوهري
هو قدرة الشــركة عىل المشــاركة يف قرارات السياســات المالية والتشــغيلية للشــركة المســتثمر
فيها ولكنها دون التمتع بســيطرة أو ســيطرة مشــركة عىل تلك السياســات.
تتــم المحاســبة عــن اســتثمار الشــركة يف الشــركة الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة
اعتبـ ً
ـارا مــن التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الشــركة المســتثمر فيهــا شــركة زميلــة .وعنــد االســتحواذ
عــى االســتثمار يف الشــركة الزميلــة ،تســجل أي زيــادة يف تكلفــة االســتثمار عــن حصــة الشــركة
يف صايف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشــركة المســتثمر فيها كشــهرة
ضمنيــة وتــدرج يف القيمــة الدفرتيــة لالســتثمار .تســجل أي زيــادة يف حصــة الشــركة مــن صــايف
القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات المحــددة للشــركة الزميلــة عــن تكلفــة االســتثمار بعــد
إعــادة التقييــم مباشــرً ة يف قائمــة الدخــل الشــامل يف الفــرة الــي يتــم فيهــا االســتحواذ عــى
االســتثمار.
يتــم إدراج نتائــج وموجــودات ومطلوبــات الشــركات الزميلــة يف هــذه القوائــم الماليــة باســتخدام
طريقــة حقــوق الملكيــة للمحاســبة .بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة ،يتــم إثبــات االســتثمار
يف شــركة زميلــة مبدئيً ــا بالتكلفــة يف قائمــة المركــز المــايل ويتــم تعديلهــا بعــد ذلــك إلثبــات
حصــة الشــركة مــن أربــاح أو خســائر والدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة الزميلــة .عندمــا تتجــاوز حصــة
الشــركة يف خســائر الشــركة الزميلــة ملكيتهــا يف الشــركة الزميلــة (الــي تشــمل أي ملكيــة
ـزء مــن صــايف اســتثمار الشــركة يف الشــركة الزميلــة)
طويلــة األجــل تشــكل يف مضمونهــا جـ ً
تتوقــف الشــركة عــن االعــراف بحصتهــا مــن الخســائر اإلضافيــة .تســجل الخســائر اإلضافيــة فقط
بالقــدر الــذي تتكبــد فيــه الشــركة مطلوبــات قانونيــة أو تعاقديــة أو قامــت بمدفوعــات نيابــة عــن
الشــركة الزميلــة .وإذا قامــت الشــركة الزميلــة يف فــرة الحقــة بتســجيل أربــاح ،تســتأنف الشــركة
تســجيل حصتهــا مــن هــذه األربــاح فقــط عندمــا تتعــادل حصتهــا مــن األربــاح مــع حصتهــا مــن
الخســائر غــر المســجلة.

5.3

األدوات المالية
تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
عنــد اإلثبــات األويل ،يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة عــى أنهــا موجــودات ماليــة مقاســة بالتكلفــة المطفــأة ،أو
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر – اســتثمارات يف أدوات الديــن ،أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر – اســتثمارات يف أدوات حقــوق الملكيــة ،أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفت كال الشــرطين أدنــاه وال يتــم تصنيفهــا بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة:
يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إىل االحتفــاظ بالموجــودات لتحصيــل تدفقــات نقديــة
تعاقديــة ،و
تنشــأ بنودهــا التعاقديــة يف تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة الــي تمثــل فقــط مدفوعــات ألصــل المبلــغ
والفائــدة عــى أصــل المبلــغ القائــم.
يتــم قيــاس االســتثمارات يف أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخل الشــامل اآلخر إذا اســتوفت كال الشــرطين
أدنــاه وال يتــم تخصيصهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربح أو الخســارة:
يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يتحقــق الهــدف منــه عــن طريــق تحصيــل تدفقــات نقديــة
تعاقديــة وبيــع موجــودات ماليــة،و
تنشــأ بنودهــا التعاقديــة يف تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة الــي تمثــل فقــط مدفوعــات ألصــل المبلــغ
والفائــدة عــى أصــل المبلــغ القائــم.
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عنــد اإلثبــات األويل لالســتثمارات يف أدوات حقــوق الملكيــة الــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض المتاجــرة ،يحــق
للشــركة أن تختــار بشــكل نهــايئ عــرض التغــرات الالحقــة يف القيمــة العادلــة لالســتثمار ضمــن الدخل الشــامل اآلخر.
يتــم هــذا الخيــار عــى أســاس كل اســتثمار عــى حــدة .إن جميــع الموجــودات الماليــة غــر المصنفــة كمقاســة بالتكلفــة
المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وفقـ ًـا لمــا تــم بيانــه أعــاه ،يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الربــح أو الخســارة ،وهــذا يتضمــن جميــع الموجــودات الماليــة المشــتقة.
وعنــد اإلثبــات األويل ،يحــق للشــركة أن تخصــص بشــكل نهــايئ الموجــودات الماليــة الــي بطريقــة أخــرى تســتويف
متطلبــات القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،كموجــودات ماليــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،وإذا قامــت بذلــك ،تقــوم بحــذف عــدم التطابــق المحاســي الــذي قــد
ينشــأ بطريقــة أخــرى أو تخفيضــه بشــكل كبــر.
يتــم القيــاس األويل للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة ،بالنســبة للبنــد غــر المقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الربــح أو الخســارة ،زائـ ً
ـدا تكاليــف المعاملــة الــي تتعلــق باقتنائهــا بشــكل مباشــر.
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية عىل القياس الالحق للموجودات المالية.
الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

يتــم القيــاس الالحــق لهــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة .يتــم إثبــات صــايف األربــاح والخســائر،
وتشــمل أي فائــدة أو دخــل توزيعــات أربــاح ،ضمــن الربــح أو الخســارة.

الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة

يتــم القيــاس الالحــق لهــذه الموجــودات بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
يتــم تخفيــض التكلفــة المطفــأة بخســائر االنخفــاض يف القيمة.يتــم إثبــات إيــرادات الفائــدة وأربــاح
وخســائر تحويــل العمــات األجنبيــة واالنخفــاض يف القيمــة ضمــن الربــح أو الخســارة .يتــم إثبــات أي
ربــح أو خســارة ضمــن الربــح أو الخســارة.

االستثمارات يف أدوات
الدين بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

يتــم القيــاس الالحــق لهــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة .إن إيــرادات الفائــدة الــي يتــم احتســابها
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ،وكذلــك أربــاح وخســائر تحويــل العمــات األجنبيــة واالنخفــاض
يف القيمــة يتــم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة .يتــم إثبــات صــايف األربــاح والخســائر األخــرى ضمــن
الدخــل الشــامل اآلخــر .وعنــد التوقــف عــن اإلثبــات ،فــإن األربــاح والخســائر المرتاكمــة يف الدخــل
الشــامل اآلخــر يعــاد تصنيفهــا إىل الربــح أو الخســارة.

االستثمارات يف أدوات
حقوق الملكية بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

يتــم القيــاس الالحــق لهــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة .يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح كإيــرادات ضمــن
الربــح أو الخســارة مــا لــم تمثــل توزيعــات األربــاح بشــكل واضــح اســرداد جــزء مــن تكلفــة االســتثمار.
يتــم إثبــات األربــاح والخســائر األخــرى ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر وال يتــم إعــادة تصنيفهــا أبـ ًـدا إىل
الربــح أو الخســارة.
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ال يوجــد لــدى الشــركة اســتثمارات يف أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
اآلخــر أو اســتثمارات يف أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
الموجودات المالية
يتــم إســتبعاد األصــل المــايل (أو جــزء مــن مجموعــة أصــول ماليــة متماثلــة) بشــكل أساســي (أي
يتــم اســتبعادها مــن قائمــة المركــز المــايل للشــركة) يف الحــاالت التاليــة:
انتهاء صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل ؛
الزتامــا
قيــام الشــركة بتحويــل حقوقهــا لتلقــي التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو تحملهــا
ً
بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل دون تأخــر إىل طــرف ثالــث بموجــب ترتيــب
«تمريــر»؛ و (أ) قيــام الشــركة بنقــل جميــع مخاطــر ومزايــا األصــل بشــكل جوهــري ،أو (ب)
قامــت بنقــل الســيطرة عــى األصــل ولــم تقــم الشــركة بنقــل او االحتفــاظ بشــكل جوهــري
بمخاطــر ومزايــا األصــل المــايل.
المطلوبات المالية
تقــوم الشــركة بإلغــاء اثبــات المطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم الوفــاء بالزتاماتهــا التعاقديــة أو
إلغاؤهــا أو انتهــاء صالحيتهــا .تقــوم الشــركة ً
أيضــا بإلغــاء اثبــات االلزتامــات الماليــة عنــد تعديــل
شــروطها والتدفقــات النقديــة لاللــزام المعــدل بشــكل جوهــري ،ويف هــذه الحالــة يتــم إثبــات
الــزام مــايل جديــد مبــي عــى الشــروط المعدلــة بالقيمــة العادلــة.
عنــد اســتبعاد االلــزام المــايل ،يتــم إثبــات الفــرق بيــن القيمــة الدفرتيــة المســتنفذة والمبلــغ
المدفــوع (بمــا يف ذلــك أي أصــول غــر نقديــة محولــة أو الزتامــات تــم تحملهــا) يف قائمــة الربــح أو
الخســارة.
االنخفاض يف قيمة الموجودات المالية
تتكــون الموجــودات الماليــة المثبتــة بالتكلفــة المطفــأة مــن الذمــم المدينــة والنقــد ومــا يف
حكمــه.
يتــم قيــاس مخصصــات الخســائر عــى أســاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــى مدى عمــر األداة
الماليــة :وهــي الخســائر االئتمانيــة الــي تنتــج مــن جميــع أحــداث التعـ ّـر المحتمــل عــن الســداد عــى
مــدى العمــر المتوقــع لــأداة المالية.
تقــوم الشــركة بقيــاس مخصصــات الخســائر بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــى
مــدى عمــر األداة الماليــة.
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة ألصــل مــايل قــد زادت بشــكل كبــر منــذ اإلثبــات
األويل وعنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ،فــإن الشــركة تضــع يف االعتبــار المعلومــات
المعقولــة والداعمــة ذات العالقــة والمتاحــة دون تكلفــة أو جهــد غــر مــرر.
ً
ـتنادا إىل الخــرة الســابقة
ويشــمل ذلــك كال مــن المعلومــات والتحليــل الكمــي والنوعــي اسـ

للشــركة والتقييــم االئتمــاين المســتنري ،بمــا يف ذلــك معلومــات النظــرة المســتقبلية.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

إن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي تقديــر مرجــح محتمــل للخســائر االئتمانيــة .يتــم قيــاس
الخســائر االئتمانيــة بأنهــا القيمــة الحاليــة لكافــة اإلنخفاض يف القيمــة (أي الفرق بين التدفقات
النقديــة المســتحقة للشــركة وفقـ ًـا للعقــد والتدفقــات النقديــة الــي تتوقــع الشــركة اســتالمها).
يتــم خصــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بســعر الفائــدة الفعــي لألصــل المــايل .بالنســبة للذمــم
المدينــة ،تقــوم الشــركة بتطبيــق األســلوب المبســط لتقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
الموجودات المالية المنخفضة قيمتها
تقــوم الشــركة بتاريــخ كل قوائــم ماليــة بتقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المدرجــة
بالتكلفــة المطفــأة وأوراق الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
منخفضــة القيمــة .يتــم تقييــم األصــل المــايل عــى أنــه منخفــض القيمــة عنــد وقــوع حــدث أو أكــر
يكــون لــه تأثــر ضــار عــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لذلــك األصــل المــايل.

29

عرض االنخفاض يف القيمة
يتــم خصــم مخصصــات الخســائر للموجــودات الماليــة مــن القيمــة الدفرتيــة للموجــودات .تعــرض خســائر
األنخفــاض المرتبطــة بالذمــم المدينــة حــال وجودهــا يف بنــد مســتقل ضمــن قائمــة الربــح أو الخســارة
والدخــل الشــامل.
تصنيف الموجودات والمطلوبات إىل متداولة/غري متداولة
ً
ـتنادا إىل تصنيفهــا إىل بنــود
تعــرض الشــركة الموجــودات والمطلوبــات يف قائمــة المركــز المــايل اسـ
متداولة/غــر متداولــة.
ً
متداوال عندما:
يكون األصل
يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه يف دورة تشغيل عادية.
ً
محتفظا به بشكل أساسي بغرض المتاجرة.
يكون
ً
يكون من المتوقع تحققه خالل اثين عشر شهرا بعد فرتة التقرير المايل.
يكــون يف صــورة نقــد ومــا يف حكمــه مــا لــم يكــن مقيـ ً
ـدا مــن التبــادل أو االســتخدام لتســوية
الــزام لفــرة اثــي عشــر شـ ً
ـهرا عــى األقــل بعــد فــرة التقريــر المــايل.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى عىل أنها غري متداولة.
ً
متداوال عندما:
يكون المطلوبات
يكون من المتوقع سداده يف دورة التشغيل العادية.
ً
محتفظا به بشكل أساسي بغرض المتاجرة.
يكون
ً
يكون مستحق السداد خالل اثين عشر شهرا بعد فرتة التقرير المايل ،أو
يف حالــة عــدم وجــود حــق غــر مشــروط بتأجيــل تســوية االلــزام لفــرة اثــي عشــر شـ ً
ـهرا عــى
األقــل بعــد فــرة التقريــر المــايل.
تقوم الشركة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى كغري متداولة.
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6.3

النقد وما يف حكمه
يتكــون النقــد ومــا يف حكمــه مــن النقــد يف الصنــدوق ولــدى البنــوك يف الحســابات الجاريــة
وودائــع بفــرة اســتحقاق أصليــة أقــل مــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ االســتحواذ .إن مــا يف حكــم
النقــد هــو اســتثمارات قصــرة األجــل عاليــة الســيولة القابلــة للتحويــل بســهولة إىل مبالــغ نقديــة
معروفــة والــي تخضــع لمخاطــر غــر جوهريــة للتغــرات يف القيمــة.

7.3

منافع الموظفين
تقــدم الشــركة خطــة المزايــا المحــددة للموظفيــن وفقـ ًـا لنظــام العمــل الســعودي كمــا هــو
محــدد بواســطة الشــروط المنصــوص عليهــا يف أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية .ويتــم
تحديــد تكلفــة تقييــم المزايــا بموجــب خطــة وفقـ ًـا إلحتســاب إكتــواري للمزايــا المحــددة باســتخدام
طريقــة وحــدة الديــن المتوقعــة.
يتــم االعــراف بإعــادة القيــاس لألربــاح والخســائر االكتواريــة يف قائمــة المركــز المــايل والرصيــد
المقابــل يضــاف إىل األربــاح المبقــاة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر يف الســنة الــي
حدثــت فيهــا.
ال يتــم تصنيــف إعــادة القيــاس إىل قائمــة الربــح أو الخســارة يف فــرات الحقــة .إن التكاليــف هــي
المصروفــات المتعلقــة بإلزتامــات المنافــع المحــددة الــي يتــم إثباتهــا يف قائمــة الربــح أو الخســارة.

8.3

األعرتاف باإليرادات
تعمــل الشــركة يف أنشــطة التأجــر وتكــون هــذه العقــود اإليجاريــة ضمــن نطــاق المعيــار الــدويل
للتقريــر المــايل « 16عقــود اإليجــار» .وكمــا هــو مشــار اليــه أثــر التغــر يف السياســات المحاســبية
فــإن الشــركة قامــت باســتخدام األســلوب المعــدل بأثــر رجعــي وبالتــايل لــم يتــم تعديــل معلومــات
المقارنــة ويســتمر إدراجهــا بموجــب معيــار المحاســبة الــدويل رقــم .17

GRE

عقارات الخليج

2019

التقرير السنوي

إيرادات اإليجار
يتــم إثبــات إيــرادات اإليجــار الناتجــة عــن عقــود اإليجــار التشــغييل للعقــارات االســتثمارية ،بالصــايف بعــد
ً
وفقــا لشــروط عقــود اإليجــار عــى مــدى فــرة اإليجــار بطريقــة القســط الثابــت ،باســتثناء إذا
الخصــم،
ً
كان األســاس البديــل أكــر تمثيــا للنمــط الــذي يتــم بموجبــه تقليــص المنافــع المســتخلصة مــن األصــل
المؤجــر.
إيرادات متنوعة من الخدمات
يتعلــق ذلــك باإليــرادات المحققــة مــن تقديــم خدمــات متنوعــة للعمــاء .يتــم إثبــات اإليــرادات بمجــرد
الوفــاء بالــزام األداء عــى أســاس االتفــاق بيــن الشــركة والطــرف األخــر.

9.3

إحتياطي نظايم
ً
وفقــا للنظــام األساســي للشــركة ونظــام الشــركات الســعودي ،يتعيــن عــى الشــركات أن تجنــب يف
كل ســنة  10٪مــن أرباحهــا الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظــايم حــى يبلــغ هــذا االحتياطــي  30٪مــن
رأس المــال .إن هــذا االحتياطــي غــر متــاح حاليً ــا للتوزيــع عــى المســاهمين بالشــركة.

 10.3الزكاة
يتــم احتســاب مخصــص الــزكاة بتاريــخ قائمــة المركــز المــايل وفقـ ًـا لتعليمــات الهيئــة العامــة للــزكاة
والدخــل («الهيئــة») يف المملكــة العربيــة الســعودية .ويــدرج المخصــص الناتــج ضمــن قائمــة األربــاح
والخســائر .يتم اثبات مطلوبات الزكاة االضافية عن الســنوات الســابقة إن وجدت ،واليت تتعلق بالربوط
الزكويــة عــن ســنوات ســابقة مــن قبــل الهيئــة يف الفــرة الــي يتــم فيهــا اصــدار الربــوط النهائيــة.

 11.3المخصصات
يتــم االعــراف بالمخصــص إذا ظهــر نتيجــة ألحــداث ســابقة أن لــدى الشــركة الــزام حــايل قانــوين أو
تعاقــدي يمكــن تقديــر مبلغــه بشــكل موثــوق بــه ومــن المحتمــل أن يتطلــب تدفقــات خارجــة لمنافــع
اقتصاديــة لتســوية هــذا االلــزام .عندمــا يكــون التأثــر جوهــري يتــم تحديــد المخصصــات مــن خــال خصــم
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعــدل خصــم قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق
الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال ،وعندمــا يكــون مالئمـ ًـا والمخاطــر الــي ينطــوي عليهــا االلــزام .ويتــم
االعــراف بالخصــم المتنــازل عنــه كتكاليــف تمويــل.

 12.3توزيعات أرباح
تقيــد توزيعــات األربــاح يف القوائــم الماليــة يف الفــرة الــي يتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل المســاهمين
يف الشــركة.

 13.3االلزتامات المحتملة
هــي الزتامــات مــن المحتمــل أن تنشــأ عــن أحــداث ســابقة ويتأكــد وجودهــا فقــط مــن خــال وقــوع أو عــدم
وقــوع واحــد أو أكــر مــن أحــداث مســتقبلية غــر مؤكــدة ال تقــع ضمــن الســيطرة الكاملــة للشــركة ،أو
الــزام حــايل ال يتــم قيــده ألن مــن غــر المحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة لتدفــق المــوارد لتســوية االلــزام.
يف حــال عــدم القــدرة عــى قيــاس مبلــغ االلــزام بموثوقيــة كافيــة فإنــه ال يتــم تســجيل المطلوبــات
المحتملــة وإنمــا تفصــح عنهــا يف القوائــم الماليــة.
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 14.3قياس القيمة العادلة
إن القيمــة العادلــة هــي الســعر المســتلم مــن بيــع أصــل مــا أو يدفــع لتحويــل الــزام مــا يف معاملــة منظمــة بيــن
المشــاركين يف الســوق يف تاريــخ القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة العادلــة عــى افــراض حــدوث معاملــة بيــع
األصــل أو تحويــل االلــزام إمــا:
يف السوق الرئييس للموجودات أو المطلوبات أو
يف حالة عدم وجود السوق الرئييس ،يف أكرث األسواق مالئمة للموجودات أو المطلوبات
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات باســتخدام االفرتاضــات الــي يســتخدمها المشــاركين
يف الســوق عنــد تســعري األصــل أو االلــزام عــى افــراض أن المشــاركين يتصرفــون لمصلحتهــم االقتصاديــة.
يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غــر المــايل قــدرة المشــارك يف الســوق عــى إنتــاج منافــع اقتصاديــة
مــن خــال اســتخدام األصــل بأعــى وأفضــل مســتوى لــه ،أو مــن خــال بيعــه إىل مشــارك آخــر يف الســوق مــن
المحتمــل أن يســتخدم األصــل يف أقصــى وأفضــل اســتخدام لــه.
تســتخدم الشــركة أســاليب تقييــم مالئمــة للظــروف والــي يتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة،
مــع تحقيــق أقصــى اســتخدام للمدخــات القابلــة للمالحظــة ذات الصلــة وتقليــل اســتخدام المدخــات غــر
القابلــة للمالحظــة .تصنــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات الــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو االفصــاح
عنهــا يف القوائــم الماليــة ضمــن التسلســل للقيمــة العادلــة .والمبيــن كمــا يــي ،اسـ ً
ـتنادا إىل أقــل مســتوى مــن
المدخــات والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
المســتوى األول :أســعار الســوق المتداولــة (غــر معدلــة) يف أســواق نشــطة للموجــودات والمطلوبــات
المماثلــة.
المســتوى الثــاين :أســاليب تقييــم يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــات والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس
القيمــة العادلــة قابــل للمالحظــة بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر.
المســتوى الثالــث :أســاليب تقييــم ال يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــات والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس
القيمــة العادلــة غــر قابــل للمالحظــة.
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بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المدرجــة يف القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة عــى أســاس متكــرر ،تحــدد
الشــركة مــا إذا كانــت التحويــات قــد حدثــت بيــن مســتويات النظــام المتــدرج عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف
(اسـ ً
ـتنادا إىل أقــل مســتوى مــن المدخــات الــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) يف نهايــة كل
فــرة تقريــر مــايل .تحــدد الشــركة السياســات واإلجــراءات لــكل مــن قيــاس القيمــة العادلــة المتكــررة ،ولقيــاس
غــر المتكــررة.
تقــوم الشــركة يف تاريــخ كل فــرة تقريــر مــايل بتحليــل التغــرات يف قيــم الموجــودات والمطلوبــات الالزمــة
إلعــادة قياســها أو تقييمهــا وفقـ ًـا للسياســات المحاســبية للشــركة .وبالنســبة لهــذا التحليــل ،تقــوم الشــركة
بالتحقــق مــن المدخــات الهامــة المطبقــة يف التقييــم األخــر عــن طريــق تجميــع المعلومــات يف عمليــة
حســاب التقييــم للعقــود والمســتندات األخــرى ذات الصلــة .تقــارن الشــركة ً
أيضــا التغــر يف القيمــة العادلــة
لــكل أصــل والــزام مــع مصــادر خارجيــة ذات صلــة لتحديــد مــا إذا كان التغيــر معقـ ً
ـول.
لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة ،حــددت الشــركة فئــات الموجــودات والمطلوبــات اسـ ً
ـتنادا إىل طبيعــة
وســمات ومخاطــر األصــل أو االلــزام ومســتوى التسلســل للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاه .إن
اإلفصاحــات المتعلقــة بالقيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة الــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة أو يف الحــاالت
الــي يتــم فيهــا اإلفصــاح عــن القيــم العادلــة.

 15.3تكاليف التمويل
تكلفــة التمويــل المرتبطــة مباشــرة باقتنــاء أو إنشــاء أو إنتــاج أصــول مؤهلــة (وهــي األصــول الــي تحتــاج لفــرة
كبــرة مــن الوقــت ،أكــر مــن ســنة ،حــى تصبــح جاهــزة لالســتخدام أو البيــع المعــدة لــه) يتــم اضافتهــا إىل
تكلفــة هــذه األصــول حــى تصبــح هــذه األصــول جاهــزة لالســتخدام أو البيــع المعــدة لــه .يتــم اثبــات جميــع
تكاليــف التمويــل األخــرى يف قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة عنــد فــرة تكبدهــا .تتكــون تكاليف االقرتاض
مــن الفوائــد والتكاليــف األخــرى الــي تتكبدهــا المنشــأة فيمــا يتعلــق باقــراض األمــوال.

 16.3المقاصة
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وتنــدرج القيمــة الصافيــة يف قائمــة المركــز المــايل؛ عندمــا
وفقــط عنــد وجــود حــق نظــايم ملــزم للشــركة بإجــراء مقاصــة للقيــم وعندمــا يكــون لــدى الشــركة النيــة
لتســويتها عــى أســاس الصــايف أو بيــع الموجــودات لتســديد المطلوبــات يف آن واحــد.
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عقارات الخليج

يتــم عــرض االيــرادات والمصروفــات عــى أســاس الصــايف فقــط عندمــا تســمح المعايــر المحاســبية ،أو األربــاح
والخســائر الناتجــة عــن مجموعــة مــن المعامــات المماثلــة مثــل نشــاط تــداول الشــركة.
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التقرير السنوي

 .4األحكام والتقديرات واالفرتاضات المحاسبية الجوهرية
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة مــن اإلدارة اســتخدام األحــكام والتقديــرات واالفرتاضــات الــي
تؤثــر عــى المبالــغ المبينــة للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات .تســتند التقديــرات
واالفرتاضــات المتعلقــة بهــا إىل الخــرة وعوامــل أخــرى مختلفــة يعتقــد أنهــا معقولــة يف
ظــل الظــروف الــي ينتــج عنهــا أســاس إصــدار األحــكام حــول القيــم الدفرتيــة للموجــودات
والمطلوبــات الــي ال تظهــر بســهولة عــن غريهــا مــن المصــادر .قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن
هــذه التقديــرات.
يتــم مراجعــة التقديــرات واالفرتاضــات المتعلقــة بهــا عــى أســاس مســتمر .يتــم إثبــات التعديــات
عــى التقديــرات المحاســبية يف الفــرة الــي يتــم فيهــا مراجعــة التقديــرات إذا كان التعديــل يؤثــر
فقــط عــى الفــرة أو يف الفــرة الــي يتــم فيهــا مراجعــة التقديــرات والفــرات المســتقبلية إذا
كان التعديــل يؤثــر عــى كل مــن الفــرات الحاليــة والمســتقبلية.
يف ســياق تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة ،قامــت اإلدارة باســتخدام التقديــرات
واألحــكام التاليــة الــي تعتــر جوهريــة يف القوائــم الماليــة
مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للذمــم مدينــة
مســتحقة مــن عقــود التأجــر التشــغييل
تســتخدم الشــركة ســجل المخصــص لحســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للمســتحق
مــن عقــود التأجــر التشــغييل .تســتند معــدالت المخصصــات إىل أيــام التأخــر لمجموعــة
العمــاء.
يعتمــد ســجل المخصــص مبدئيً ــا عــى معــدالت التعــر يف الســداد التاريخيــة للشــركة
والــي يتــم مالحظتهــا .ســتقوم الشــركة بحســاب المصفوفــة بشــكل دقيــق لتعديــل
تجربــة الخســارة االئتمانيــة التاريخيــة مــع المعلومــات الــي تتســم بالنظــرة المســتقبلية.
عــى ســبيل المثــال ،إذا كان مــن المتوقــع أن تتدهــور األوضــاع االقتصاديــة المتوقعــة (أي
الناتــج المحــي اإلجمــايل) عــى مــدى العــام المقبــل والــذي قــد يــؤدي إىل زيــادة عــدد
حــاالت التعــر يف الســداد يف القطــاع العقــاري ،فإنــه يتــم تعديــل معــدالت التعــر يف
الســداد التاريخيــة .يف تاريــخ كل تقريــر ،يتــم تحديــث معــدالت التعــر يف الســداد التاريخيــة
والــي يتــم مالحظتهــا ويتــم تحليــل التغــرات يف التقديــرات الــي تتســم بالنظــرة
المســتقبلية.
إن تقييــم العالقــة بيــن معــدالت التعــر يف الســداد التاريخيــة والــي يتــم مالحظتهــا
والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــو تقديــر جوهــري .إن
قيمــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي أكــر البنــود حساســية للتغــرات يف الظــروف
والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة .قــد ال تمثــل تجربــة الخســارة االئتمانيــة التاريخيــة
وتوقعــات الظــروف االقتصاديــة الخاصــة بالشــركة التعــر الفعــي يف الســداد للعميــل
يف المســتقبل .تــم اإلفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
للذمــم المدينــة التجاريــة وموجــودات العقــد الخاصــة بالشــركة.
منافع الموظفين
يتــم تحديــد تكلفــة المزايــا المحــددة والقيمــة الحاليــة لإللــزام ذي العالقــة باســتخدام
التقييمــات اإلكتواريــة .يتضمــن التقييــم اإلكتــواري القيــام بوضــع إفرتاضــات مختلفــة
والــي قــد تختلــف عــن التطــورات الفعليــة يف المســتقبل .وتشــمل هــذه العوامــل تحديــد
معــدل الخصــم والزيــادات المســتقبلية يف المرتبــات ومعــدالت الوفيــات .نظـ ً
ـرا للتعقيــد
يف التقييــم واإلفرتاضــات األساســية وطبيعتهــا طويلــة األجــل ،فــإن إلــزام المزايــا
المحــدد شــديد التأثــر بالتغــرات يف هــذه اإلفرتاضــات .تتــم مراجعــة جميــع اإلفرتاضــات يف
تاريــخ كل تقريــر .لــم يتنتــج عــن أعــادة إحتســاب منافــع الموظفيــن خســائر أو أربــاح إكتواريــة
هامــة.
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 .5عقارات استثمارية
أراضي

مشروعات تحت التنفيذ ( )1-5اإلجمايل

مباين

التكلفة:
الرصيد كما يف  1يناير 2018م

131,789,500

79,208,943

255.282.172

466.280.615

إضافات

--

--

8,062,097

8.062.097

تحويالت من مشاريع عقارية تحت التنفيذ

13,346,190

87,396,604

()100,742,794

--

استبعادات

()708,889

()1,911,111

()9,170,000

()11,790,000

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2018م

144,426,801

164,694,436

153.431.475

462.552.712

إضافات

--

--

17.408.459

17.408.459

استبعادات

--

--

()1,310,000

()1,310,000

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2019م

144,426,801

164,694,436

169.529.934

478.651.171

االستهالك المترا كم:
الرصيد كما يف  1يناير 2018م

--

5,586,664

--

5,586,664

المحمل للسنة

--

2,332,432

--

2,332,432

استبعادات

--

()47,778

--

()47,778

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2018م

--

7,871,318

--

7,871,318

المحمل للسنة

--

4,117,362

--

4,117,362

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2019م

--

11,988,680

--

11.988.680

صايف القيمة الدفترية:
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 31ديسمبر 2019م

144,426,801

152,705,756

169.529.934

466.662.491

 31ديسمبر 2018م

144,426,801

156.823.118

153.431.475

454.681.394

يوجــد رهــن عــى العقــارات االســتثمارية لصالــح أحــد البنــوك المحليــة وذلــك عــن طريــق إفــراغ صــك الملكيــة
باســم إحــدى الشــركات التابعــة للبنــك وذلــك كضمــان للتســهيالت البنكيــة والــي تــم الحصــول عليهــا مــن
البنــك بتاريــخ  11أغســطس 2017م( .إيضــاح .)11
قامــت الشــركة بتقييــم القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية كمــا يف  31ديســمرب 2019م وبلغــت قيمتهــا
 317.6مليــون ريــال ســعودي ( 31ديســمرب 2018م 325.1 :مليــون ريــال ســعودي) .تــم إجــراء التقييــم الخارجــي
عــن طريــق مقيــم معتمــد مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن (تقييــم) مكتــب اســتناد للتقييــم
العقــاري والمقيــد لــدي الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن برقــم .1210000037

1.5

مشروعات تحت التنفيذ
تتمثل مشاريع تحت التنفيذ فيما ييل:
2019م

2018م

مشروع فندق ومجمع ترفيهي العليا – الرياض

100.170.197

89.133.751

مشروع فندق ومجمع ترفيهي– الدمام

69.359.737

62.987.724

مشروع الملقا – الرياض

--

1.310.000

169.529.934

153.431.475

GRE

عقارات الخليج

2019

التقرير السنوي

يتمثــل رصيــد مشــروعات تحــت التنفيــذ يف مشــروعات تطويــر وإنشــاء مجمعــات ســكنية وتجاريــة
بالمملكــة العربيــة الســعودية
أراضي

مباين

اإلجمايل

التكلفة:
الرصيد كما يف  1يناير 2018م

147.658.944

107.623.228

255,282,172

إضافات

--

8.062.097

8,062,097

تحويالت

()13.346.190

()87.396.604

()100,742,794

استبعادات

--

()9.170.000

()9,170,000

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2018م

134.312.754

19.118.721

153,431,475

إضافات

--

17.408.459

17.408.459

استبعادات

--

()1.310.000

()1,310,000

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2019م

134.312.754

35.217.180

169.529.934

بلغــت القيمــة العادلــة للمشــروعات تحــت التنفيــذ كمــا يف  31ديســمرب 2019م مبلــغ  190مليــون ريــال
ســعودي ( 31ديســمرب 2018م 158.35 :مليــون ريــال ســعودي) .تــم إجــراء التقييــم عــن طريــق مقيــم
معتمــد مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن (تقييــم) مكتــب اســتناد للتقييــم العقــاري
والمقيــد لــدي الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن برقــم .1210000037
أســاليب التقييــم المســتخدمة يف تقييــم االســتثمارات العقاريــة والمشــروعات تحــت التنفيــذ هــي
المســتوي الثــاين والثالــث للقيمــة العادلــة.
تتضمــن اإلضافــات عــى مشــروعات تحــت التنفيــذ فوائــد تــم رســملتها ،بمبلــغ  145.590ريــال ســعودي
كمــا يف  31ديســمرب 2019م ( 31ديســمرب 2018م :ال يوجــد).

 .6استثمارات بطريقة حقوق الملكية
تتمثــل االســتثمارات يف حصــص الشــركة يف صنــدوق ملكيــة – عقــارات الخليــج («الصنــدوق»)
والمدرجــة يف الســوق الســعودي («تــداول») ،بلــغ عــدد الوحــدات  26.5مليــون وحــدة بقيمــة اســمية 10
ريــال ســعودي ،وقــد بلغــت حصــة الشــركة يف الصنــدوق نســبة  44.17٪كمــا يف  31ديســمرب 2019م
(2018م.)44.17٪ :
2019م

2018م

الرصيد كما يف  1يناير

258.874.959

267.444.961

أرباح غير محققة عن استثمارات بطريقة حقوق الملكية

12.607.905

7.727.498

توزيعات أرباح مستلمة

()18.020.000

()16.297.500

الرصيد كما يف  31ديسمبر

253.462.864

258.874.959

 .7ذمم إيجارات مدينة ،بالصايف
2019م

2018م

ذمم إيجارات مدينة

12.037.387

5.834.804

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

()687.451

()535,403

11.349.936

5.299.401

فيما يلي بيان بالحركة يف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
الرصيد كما يف  1يناير

535,403

535,403

المكون خالل السنة

152.048

--

الرصيد كما يف  31ديسمبر

687.451

535,403
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ً
مقدما وأرصدة مدينة أخرى
 .8مصروفات مدفوعة
2019م

2018م

تأمينات خطابات الضمان

5,091,308

17,155,082

سلف وعهد الموظفين

مصروفات مدفوعة مقدما ً

506,548

198,069

702,898

6,086,799

دفعات مقدمة لمقاويل الباطن

141,902

--

ضريبة القيمة المضافة

2,236,787

1,265,311

أخرى

14,550

14,550

8,693,993

24,719,811

 .9نقد وما يف حكمه
2019م

2018م

نقد لدى البنوك

1,187,200

1,751,711

استثمارات قصيرة اآلجل

10,127,307

--

11,314,507

1,751,711

 .10إلزتامات منافع الموظفين
36

فيما ييل الحركة يف صايف مطلوبات موظفين محددة يف قائمة المركز المايل:
2019م

2018م

الرصيد كما يف  1يناير

3.578.056

3.311.349

تكلفة الخدمة الحالية

349.053

330.566

فوائد الخدمة الحالية

125.232

115.897

مبالغ مدفوعة خالل السنة

()47.521

()179.756

الرصيد كما يف  31ديسمبر

4.004.820

3.578.056

تتضمن االفرتاضات الهامة المستخدمة يف تحديد مطلوبات المنافع المحددة لما بعد التوظيف ما ييل:
2019م

2018م

معدل الخصم

3.5٪

3.5٪

معدل زيادة الرواتب

2٪

2٪

فيمــا يــي تحليــل الحساســية الكمــي الفرتاضــات تغــر الراتــب ومعــدل الخصــم عــى إلزتامات منافــع الموظفين
المحــددة كما يف  31ديســمرب:
2018م

2019م
 1٪زيادة

 1٪نقص

 1٪زيادة

 1٪نقص

معدل الخصم

()111.748

121.314

()100.596

109.785

معدل زيادات الرواتب المستقبلية

142.137

()133.526

123.253

()120.070

تــم إجــراء تحليــل الحساســية أعــاه عــى أســاس طريقــة تســتنبط األثــر عــى مطلوبــات المنافــع المحــددة
للموظفيــن نتيجــة التغــرات المعقولــة يف االفرتاضــات الرئيســية الــي حدثــت يف نهايــة تاريــخ التقريــر.
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 .11القروض
قامــت الشــركة بتاريــخ  12ديســمرب 2019م بتجديــد اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة مــع أحــد البنــوك
المحليــة («البنــك») للحصــول عــى تمويــل يف صيغة تســهيالت تمويل المرابحة وإجارة ومرابحة
شــراء وبيــع الســلع لمــدة خمــس ســنوات ،بقيمــة إجماليــة قدرهــا  300مليــون ريــال ســعودي
( 250 :2018مليــون ريــال 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 القائمــة ضمــن إطــار هــذه االتفاقيــات كمــا يف  31ديســمرب
2019م مبلــغ  104مليــون ريــال ســعودي ( 31ديســمرب 2018م 75,3 :مليــون ريــال ســعودي)
أن هــذه التســهيالت مضمونــة بعقــارات مرهونــة لصالــح البنــك ومدرجــة ضمــن االســتثمارات
ـاء عــى شــروط هــذه االتفاقيــات
العقاريــة واالســتثمارات يف مشــاريع عقاريــة تحــت التنفيــذ وبنـ ً
يجــب عــى الشــركة االلــزام ببعــض التعهــدات الماليــة وغــر الماليــة والــي تتطلــب مــن الشــركة
الحفــاظ عــى مســتوى معيــن مــن المؤشــرات الماليــة والــي كانــت الشــركة ملزتمــة بهــا كمــا
يف  31ديســمرب 2019م.
فيما يلي حركة القروض كما يف  31ديسمبر:

2019م

2018م

الرصيد كما يف  1يناير

75.268.572

95.253.368

إضافات خالل السنة

57.004.670

--

المسدد خالل السنة

()28.219.592

()19.984.796

الرصيد كا يف  31ديسمبر

104.053.650

75.268.572

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

19.734.796

19.984.796

الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل

84.318.854

55.283.776

104.053.650

75.268.572
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 .12ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى
2019م

2018م

ذمم دائنة تجارية

5.064.621

6.554.274

مصروفات مستحقة

582.874

751.745

مبالغ مستحقة للمقاولين – تأمينات للغير

1,152,000

457.000

مخصص أجازات مستحقة

886,272

854.596

مخصص تذا كر مستحقة

228,539

208.413

تكاليف تمويلية مستحقة

1,389,374

--

توزيعات أرباح مستحقة

8,872,630

9.285.315

18.176.310

18.111.343

 .13الزكاة
أ .الموقف الزكوي
قامــت الشــركة بتقديــم إقرارتهــا الزكويــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل («الهيئــة») عــن جميــع الســنوات حــى
الســنة المنتهيــة يف  31ديســمرب 2018م ،وســددت الــزكاة المســتحقة بموجبهــا.
أجــرت الهيئــة الربــط النهــايئ للــزكاة للفــرة المنتهيــة يف  31ديســمرب  2005وللســنتين المنتهيتيــن يف 31
ديســمرب 2006و ،2007وقــد قامــت الهيئــة بفــرض زكاة إضافيــة عــى الشــركة عــن تلــك الفــرة والســنتين بلغــت
 16.085.031ريــال ســعودي .خــال عــام  2010قامــت الشــركة باالعــراض عــى تلــك الروبــوط الزكويــة ،وعليــه
قامــت الشــركة بتســجيل مصــروف زكاة إضافيــة بمبلــغ  16.085.031ريــال ســعودي خــال الســنة المنتهيــة
يف  31ديســمرب 2017م .وخــال عــام 2019م تــم إقــرار الــزكاة بمبلــغ  12.868.025ريــال ســعودي عــى أن تســدد
ً
ـهريا تنتهــي يف  29مــارس 2020م.
دفعــة  2.579.605ريــال ســعودي والباقــي عــى  9دفعــات متســاوية شـ
ب .وعاء الزكاة
يتم احتساب الزكاة للسنة المنتهية يف  31ديسمرب كما ييل:
2019م

2018م

ربح السنة قبل الزكاة

5.441.815

2.629.773

تسويات على صايف الربح

659.699

()6.419.418

صايف الدخل المعدل

6.101.514

()3.789.645

إضافات
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رأس المال كما يف بداية السنة

522.334.300

522.334.300

اإلحتياطي النظامي كما يف بداية السنة

50.219.419

50.011.600

األرباح المبقاة كما يف بداية السنة

46.232.497

83.375.540

قروض ومطلوبات متداولة أخرى

104.053.650

75.268.572

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما يف بداية السنة

3.530.535

3.311.349

إيرادات مقدمة

--

9.802.686

توزيعات أرباح مستحقة

8.872.630

9.285.315

مخصص الزكاة كما يف بداية السنة

5.460.996

24.328.185

مطلوبات عقود اإليجار بموجب حق استخدام الموجودات

57.920.496

--

أخرى

535.403

535.403

805.261.440

774.463.305

مخصومات
استثمارات وممتلكات ومعدات

()466.975.849

()455.111.085

حق استخدام موجودات

()58.717.980

--

استثمارات بطريقة حقوق الملكية

()253.462.864

()258.874.959

توزيعات أرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

--

()38.413.401

()779.156.693

()752.399.445

26.104.747

22.063.860

الوعاء الزكوي

فيما ييل حركة مخصص الزكاة:
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2019م

2018م

 1يناير

18.193.658

24.328.185

المكون خالل السنة

409.107

551.597

عكس مخصص خالل السنة –(إيضاح )20

()2.995.646

()6.686.124

المدفوع خالل السنة

()9.737.016

--

 31ديسمبر

5.870.103

18.193.658

2019

التقرير السنوي

قامــت إدارة الشــركة بعكــس مخصــص للــزكاة خــال الســنة المنتهيــة يف  31ديســمرب 2019م بمبلــغ
ـاء عــى تقييــم المستشــار
 2.995.646ريــال ســعودي (2018م 6.686.124 :ريــال ســعودي) وذلــك بنـ ً
الزكــوي للشــركة فيمــا يتعلــق باســتبعاد اســتثمارات بطريقــة حقــوق الملكيــة مــن الوعــاء الزكــوي
والبالغــة  267.444.961ريــال ســعودي كمــا يف  31ديســمرب 2017م .حيــث قــدرت إدارة الشــركة
أن عكــس المخصــص هــو تغــر يف تقديــر محاســي ســابق حيــث اليتعلــق تعديــل التقديــر بالفــرات
الســابقة ،وذلــك كمــا هــو مطلــوب وفقـ ًـا لمعيــار المحاســبة الــدويل رقــم « 8السياســات المحاســبية،
والتغــرات يف التقديــرات المحاســبية واألخطــاء».

 .14المعامالت مع األطراف ذات العالقة

طبيعة
العالقة

معامالت خالل
2019م

معامالت خالل
2018م

خدمات اإليجار

خدمات اإليجار

الرصيد كما يف
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

مستحق إىل طرف ذو عالقة
(ضمن األرصدة الدائنة األخرى):
شركة الخزف السعودي

مساهم

562.800

562.800

--

--

شركة سعد للتجارة والمقاوالت

مساهم

--

--

281.850

281.850

281.850

281.850

تتضمــن المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة مكافــآت المســاهمين األساســيين وأعضــاء مجلــس
اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا حيــث تــم اعتمــاد شــروط وأحــكام هــذه المعامــات مــن قبــل الشــركة.
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
رواتب وأجور وتعويضات اإلدارة العليا

3.960.000

3.787.460

مكأفات أعضاء مجلس اإلدارة

600.000

1.850.000

 .15رأس المال
يبلــغ رأس مــال الشــركة  522.334.300ريــال ســعودي (2018م 522.334.300 :ريــال ســعودي) موزعــة
عــى 52.233.430ســهم (2018م 52.233.430 :ســهم) بقيمــة اســمية قدرهــا  10ريــال ســعودي
للســهم.

 .16إحتياطي نظايم
وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ونظــام الشــركات الســعودي ،يتــم تحويــل  10٪مــن صــايف األربــاح
الســنوية اىل اإلحتياطــي النظــايم حــى يصــل هــذا االحتياطــي اىل  30٪مــن رأس المــال .ان هــذا
االحتياطــي غــر قابــل للتوزيــع عــى المســاهمين.

 .17اإليرادات
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر
2019م

2018م

إيرادات بيع استثمارات عقارية واستثمارات يف مشاريع عقارية تحت التنفيذ

1.350.000

11.350.000

إيرادات تأجير استثمارات عقارية

39.787.537

30.612.254

إيرادات بيع أراضي

--

1.272.000

41.137.537

43.234.154
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 .18كلفة اإليرادات
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر
2019م

2018م

تكلفة بيع استثمارات عقارية واستثمارات يف مشاريع عقارية تحت التنفيذ

1.310.000

11.722.645

تكلفة إيجارات استثمارات عقارية

6.976.076

26.087.612

استهالك استثمارات عقارية

24.812.646

2.332.432

تكلفة بيع أراضي

--

1.205.943

33.098.722

41.348.632

 .19مصروفات عمومية وإدارية
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر

40

2019م

2018م

رواتب وأجور الموظفين

4.824.163

5.225.814

إيجارات

589,906

552.654

استشارات وخدمات مهنية

545,253

480.635

بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

451.622

374.260

استهالك ممتلكات ومعدات

203,230

233.273

أخرى

703.756

637.560

7.317.930

7.504.196

 .20إيرادات أخرى
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر
2019م

2018م

رد مخصص الزكاة

2.959.646

6.686.124

إيرادات أخرى

123.172

7.317

3.082.818

6.693.441

 .21مصروفات تمويلية ،بالصايف
للسنة المنتهية يف  31ديسمبر
2019م

2018م

تكاليف تمويلية للقروض

7.285.307

5.936.620

فوائد تكلفة الخدمة لمنافع الموظفين

125.232

115.897

فوائد على مطلوبات حق استخدام الموجودات

3.491.774

--

أرباح فوائد على اسثتمارات قصيرة اآلجل

()315.328

--

10.586.985

6.052.517

GRE

عقارات الخليج

2019

التقرير السنوي

 .22األدوات المالية
تخضــع الشــركة لمخاطــر ماليــة مختلفــة بســبب أنشــطتها بمــا يف ذلــك :مخاطــر الســوق (تشــمل
مخاطــر العملــة ،ومخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة لســعر الفائــدة) ومخاطــر االئتمــان
ومخاطــر الســيولة .يركــز برنامــج إدارة المخاطــر العــام للشــركة عــى عــدم إمكانيــة التنبــؤ بأوضــاع
األســواق الماليــة ويســعى إىل التقليــل مــن التأثــرات العكســية المحتملــة عل ــى األداء المــايل للشــركة.
إن اإلدارة العليــا هــي المســؤولة عــن إدارة المخاطــر .تتكــون األدوات الماليــة المدرجــة يف قائمــة
المركــز المــايل مــن النقــد ومــا يف حكمــه واســتثمارات وذمــم مدينــة ومســتحق من/لألطــراف ذات
عالقــة ومدفوعــات مقدمــة وموجــودات متداولــة أخــرى وتمويــل مرابحــة وذمــم دائنــة تجاريــة مصروفــات
مســتحقة ومطلوبــات متداولــة أخــرى .إن طــرق القيــد المطبقــة والخاصــة بهــذه البنــود تــم اإلفصــاح
عنهــا ضمــن السياســة المحاســبية لــكل منهــا .يتــم إجــراء المقاصــة بيــن األصــل وااللــزام المــايل وإثبــات
صــايف المبالــغ بالقوائــم الماليــة عندمــا يكــون لــدى الشــركة ً
حقــا قانونيً ــا يلــزم بمقاصــة المبالــغ الــي
تــم إثباتهــا والنيــة إمــا للتســوية عــى أســاس الصــايف أو إثبــات الموجــودات والمطلوبــات يف آن واحــد.

أ .مخاطر السوق
تتمثــل مخاطــر الســوق يف مخاطــر التأثــر المحتمــل للتغــرات يف أســعار الســوق مثــل أســعار
صــرف العمــات األجنبيــة ومعــدالت الربــح وأســعار األســهم عــى إيــرادات الشــركة أو قيمــة
أدواتهــا الماليــة .تهــدف إدارة مخاطــر الســوق إىل إدارة وضبــط التعــرض للمخاطــر ضمــن الحــدود
المقبولــة مــع تحقيــق العائــد األمثــل.

أ1.

مخاطر العملة

أ2.

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطــر العملــة األجنبيــة هــي مخاطــر تعــرض قيمــة أداة ماليــة مــا بســبب التغــرات
يف أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .تتــم معامــات الشــركة بصــورة أساســية
بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي .إن الريــال الســعودي مربوطــة بالــدوالر
األمريكــي .تراقــب اإلدارة عــن قــرب وبصــورة مســتمرة التقلبــات يف أســعار الصــرف.

مخاطــر أســعار الفائــدة هــي التعرضــات لمخاطــر مختلفــة تتعلــق بتأثــر تذبذبــات
أســعار الفائــدة الســائدة عــى المركــز المــايل والتدفقــات النقديــة للشــركة.
ال تتعــرض الشــركة لمخاطــر أســعار الفائــدة بصــورة رئيســية مــن القــروض والودائــع
ً
وفقــا ألســعار فائــدة ثابتــة وال تخضــع إلعــادة التســعري
قصــرة األجــل حيــث تــم
بشــكل منتظــم.

ب .مخاطر االئتمان
تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة الطــرف المقابــل عــى الوفــاء بالزتاماتــه بشــأن أداة ماليــة أو
عقــد عميــل ممــا يــؤدي إىل تكبــد خســائر ماليــة .تتعــرض الشــركة لمخاطــر االئتمــان مــن الذمــم
اإليجــارات المدينــة والنقــد ومــا يف حكمــه واألرصــدة المدينــة األخــرى.
2019م

2018م

ذمم إيجارات مدينة وأرصدة مدينة أخرى

11.871.034

5.497.470

نقد وما يف حكمه

11,314,507

1.751.711

23.185.541

7.249.181

إن القيمة الدفرتية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان.
فيمــا يــي ضوابــط المخصــص المســتخدمة لتكويــن مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة يف
الذمــم المدينــة التجاريــة:
جدول أعمار ذمم مدينة للمستأجرين من عقود التأجري التشغييل
ديسمبر 31

اإلجمايل

90 - 1

من 365 – 91

أ كثر من 366

2019م

12.037.387

4.090.076

7.411.908

535,403

2018م

5.834.804

5.299.401

--

535,403
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جـ .مخاطر السيولة
إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه منشــأة مــا صعوبــات يف تأميــن الســيولة الالزمــة
لمقابلــة االلزتامــات المتعلقــة بــاألدوات الماليــة .قــد تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة عــى
بيــع أحــد الموجــودات الماليــة بســرعة وبقيمــة تقــارب قيمتــه العادلــة .وتــدار مخاطــر الســيولة
مــن خــال المراقبــة المنتظمــة لمــدى كفايــة الســيولة المتوفــرة مــن خــال تســهيالت ائتمانيــة
ملزتمــة بهــا للوفــاء بــأي الزتامــات مســتقبلية.
لــدى الشــركة عجــز يف رأس مــال العامــل كمــا يف  31دیســمرب 2019م بمبلــغ  34مليــون ريــال
ســعودي .يف فــرات الحقــة تقــوم الشــركة بســداد االلزتامــات المتداولــة المســتحقة مــن خــال
اســتخدام القــروض أو تولیــد نقــد مــن العملیــات.
تهدف الشــركة إىل الحفاظ عىل التوازن بين اســتمرارية التمويل والمرونة باســتخدام تســهيالت
بنكيــة وقــروض بنكيــة .لــدى الشــركة تســهيالت أئتمانيــة غــر مســتخدمة بمبلــغ  196مليــون ريــال
ســعودي كمــا يف  31ديســمرب 2019م ( 2018م 175 :مليــون ريــال ســعودي) إلدارة متطلبــات
الســيولة.
ـاء عــى المدفوعــات التعاقديــة
يلخــص الجــدول التــايل اســتحقاق المطلوبــات الماليــة للشــركة بنـ ً
غــر المخصومــة.
القيمة الدفترية

أقل من سنة

سنة إىل 3
سنوات

أ كثر من 3
سنوات

2019م
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قروض

104.053.650

19.734.796

84.318.854

مطلوبات عقود االيجار بموجب حق
استخدام الموجودات

57.920.496

22.296.711

35.623.785

ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

16.628.338

16.628.338

--

--

178.602.484

58.659.845

119.942.639

--

2018م
قروض

75.268.572

19.984.796

55.283.776

--

ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

18.111.343

18.111.343

--

--

93.379.915

38.096.139

55.283.776

--

 .24إدارة مخاطر رأس المال
تتمثــل سياســة مجلــس اإلدارة يف الحفــاظ عــى رأســمال فعــال مــن أجــل الحفــاظ عــى ثقــة
المســتثمرين والدائنيــن والســوق ومواصلــة التطــورات المســتقبلية ألعمالهــا .يقــوم مجلــس اإلدارة
بمراقبــة العائــد عــى رأس المــال المســتخدم ومســتوى توزيعــات األربــاح عــى المســاهمين العادييــن.
تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال يف:
الحفــاظ عــى مقــدرة المنشــأة عــى االســتمرار يف العمــل وفقـ ًـا لمبــدأ االســتمرارية واالســتمرار
يف تحقيــق عوائــد للمســاهمين ومنافــع للمســتفيدين اآلخريــن ،و
توفري عائد كايف للمساهمين.
فيما ييل نسبة صايف الدين إىل حقوق الملكية للشركة يف  31ديسمرب:
2019م

2018م

قروض

104.053.650

75.268.572

يطرح :نقد وما يف حكمه

()11.314.507

()1.751.711

صايف الدين

92.739.143

73.516.861

إجمايل حقوق الملكية

615.998.610

619.386.216

نسبة صايف الدين إىل حقوق الملكية

15.06٪

10.61٪
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التقرير السنوي

 .25إلزتامات رأسمالية ومحتملة
لــدى الشــركة الزتامــات رأســمالية تتعلــق بعقــود اإلنشــاءات الخاصــة بالعقــارات االســتثمارية لمشــروع
مجمــع الملقــا الســكين وعــدة مشــروعات أخــرى تحــت التنفيــذ بقيمــة 178مليــون ريــال ســعودي كمــا
يف  31ديســمرب 2019م (2018م 7.7 :مليــون ريــال ســعودي).
أصــدرت الشــركة خطــاب ضمــان قائــم مــن بنــك محــي بمبلــغ  5مليــون ريــال ســعودي كمــا يف 31
ديســمرب 2019م (2018م 17.2 :مليــون ريــال ســعودي).

 .26أحداث الحقة
الحقـ ًـا لتاريــخ القوائــم الماليــة ويف بدايــة عــام 2020م إجتــاح العالــم جائحــة كورونــا ((COVID-19
ممــا تســبب يف اضطرابــات يف القطاعــات االقتصاديــة و التجاريــة بشــكل عــام وقــد اتخــذت المملكــة
العربيــة الســعودية إجــراءات احرتازيــة لتقليــل األثــار العكســية لتلــك الجائحــة.
تعتقــد اإلدارة أنــة مــن غــر الممكــن حاليــا تحديــد كافــة األثــار اإلقتصاديــة الــي قــد ترتتــب عــي تلــك
الجائحــة و ذلــك حــى تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة .وعــى الرغــم مــن ذلــك ال تتوقــع اإلدارة وجــود أثــار
مســتقبلية عكســية جوهريــة و ذلــك لوجــود العديــد مــن مبــادرات دعــم و تحفــز اإلقتصــاد و الــي تقــوم
بهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية يف هــذا اإلطــار.
أوصــى مجلــس اإلدارة يف اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  18رمضــان 1441ه ـ (الموافــق  11مايــو 2020م)
بصــرف مكأفــاة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عــام 2019م بمبلــغ  337.500ريــال ســعودي (2018م:
 600.000ريــال ســعودي).

 .27إعتماد القوائم المالية
تــم اعتمــاد هــذه القوائــم الماليــة لإلصــدار عــن طريــق مجلــس اإلدارة بتاريــخ  18رمضــان 1441ه ـ
(الموافــق  11مايــو 2020م).

43

44

GRE

عقارات الخليج

ص.ب  300718الــري ـ ـ ــاض 11372
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ــف+ 966 11 4648210 :
فـ ـ ـ ــاك ـ ـ ــس+ 966 11 2932144 :

www.gulf-re.com

