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تقرير مجلس اإلدارة 

م2021/12/31للسنة اِّـالية اِّـنتهية َّـ 



ا�ح��م�نا�خليجعقاراتشركةمساه�ي/السادة

،،و�ر�اتھهللاورحمةعليكمالسالم

السنوي التقر�ر الكرامالشركةملساه�ييقدمواأنا�خليجعقاراتشركةإدارةمجلسوأعضاءرئيس�سر 

 املاليةونتائجهاالشركة�شاطاتعن
ً
31��املنت�ياملا��للعاما�حساباتمراجعتقر�ر بھمرفقا

خططهاو أداءهاو املاليةونتائجهاالشركةأ�شطةعنمعلوماتالتقر�ر ويستعرض.م2021د�سم��

.املستقبلية

جا�خليعقاراتشركةإدارةمجلستقر�ر 

م2021املاليةالسنةعن

1



:مقدمة

 السعودياالقتصادشهد
ً
 وتحسنا

ً
الذيم2020�عاممقارنة2021العام��نموا

 تأثر
ً
 العقاري القطاعو�جل.�وروناجائحة�سببسلبا

ً
 طفيتحسنا

ً
 فا

ً
��و�رتفاعا

اءاتاإلجر فإنذلكمنو�الرغم.عام�ش�لالعقار�ةواأل�شطةالعقاراتأسعار

�عضع��أثرتم2021عامخالل�وروناف��وسإنتشاررافقتال�ياإلح��از�ة

إ��دىأمماوال��ف��يةالتجار�ةاملراكزحركةإنكماشمثلالعقار�ةاأل�شطة

.اإليجاراتأسعاروتد�يالفنادق��األشغال�سبإنخفاض

البة،الساإلقتصاديةالعواملبتلكالر���و�جلهاالشركةأداءتأثرلقد

عامنتائج��عاثرتال�ىمتكررةالغ��االستثانيةاالحداث�عضإ��باإلضافة

:ي��ما��نوردهام2021

 
ً
 والدخلللز�اةالعامةالهيئةأجرت:أوال

ً
منلألعواماملاليةالقوائمع��فحصا

13.5م��ا،ر�المليون 14بمبلغإضافيةز�اةوفرضت،م2018وح�ىم2015

خليجا�عقاراتملكيةصندوق ��الشركةاستثماراتمعا�جةتخصمليون 

ذلك��ز�اةللبالت�جيلللصناديق�سمحتكنلمالز�اةهيئةانحيث،ر�ت

 الت�جيلع��الهيئةوافقتوقد،الوقت
ً
وسداددوق الصن��جيلوتمحاليا

 ز�اتھ
ً
.2019عاممناعتبارا

 
ً
خصمتأجراملسبمنحالصادرا�حكم�سبباملستودعاتإيجارإنخفاض:ثانيا

�سببااليجاراتانخفاضاد��الذىاملستحقاإليجارعن%42بنسبة

.�وروناجائحة

ا�حا��مالعاخاللتدر����ش�ليتصاعدسوفالشركةأداءبأنو�توقعهذا

اإلدارةمجلستبناهاال�ياإلس��اتيجيةا�خطةوفقالقادمةواألعوامم2022

تمحيثاإليرادات،��تحسنام2022عامسيشهدو.الشركةإدارةوتنفذها

 املستودعاتتأج��
ً
املفتوح�يال��فيالتجاري السوق �شغيلوسيبدأ،حاليا

.بالر�اضانباركوفندق
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 +8%

-0.5%

 +0.9%

بنسبةم2021عام��اإليراداتإرتفعت-
مقارنة،ر�المليون 51,5إ��لتصل8%

.م2020عامر�المليون 47.8بمبلغ

3,8قدرهاخسارةالشركةحققت-
بر�حمقارنةم2021عام��ر�المليون 

.م2020عام��ر�ـالمليون 2,04قدره
منار�احتحقيقمنالرغمع��

مليون 7,9بلغتالتشغيليةاال�شطة
.ر�ال

م2021عام��اية��االصول إجما��بلغ-
بـمبلغمقارنةر�ـال،مليون 851مبلغ
.م2020عام��اية��مليون 814

اية����املساهم�نحقوق إجما��بلغ-
ر�ـال،مليون 614مبلغم2021عام

��ايةفـير�ـالمليون 618بمبلغمقارنة

.م2020عام

للعاميسيةالرئاالداءومؤشراتاملاليةالنتائجتو�حالتاليةالبنود
م2021د�سم��31��املن��يةللف��ةم2021املا��

-0.9%

  
ً
: النتائج املالية : أوال
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2021 2020 2019 2018 2017 العام 

851 815 816 746 818 االصول اجما��

614 618 616 619 656 املساهيمنحقوق 

)3,8( 2.36 5,03 2,07 68,35 الدخلصا��

----- 0,05 0,10 0,04 1,31 *)ر�ال(السهمع��العائد

11,76 11,84 11,79 11,85 12,56 *للسهمالدف��يةالقيمة

 
ً
:م 2021ا�� 2017املؤشرات املالية الهامة ألداء الشركة خالل الف��ة من -ثانيا

.مليون سهم 52,23حسبت القيمة الدف��ية للسهم والعائد ع�� السهم ع�� اساس عدد االسهم ا�حالية * 

المطلوبات حقوق المساھمین األصــــول

مليون 614مليون 852

818
746

816 815 852

656 619 616 618 614

162 127
200 197 238

2017 2018 2019 2020 2021

لایر 
ن 

لیو
الم

االعوام 

م 2021الى عام2017صافى االصول من عام

االصول حقوق المساھمین المطلوبات

مليون 238
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ملیون 325

ملیون 522

2005 2007 2008 2009 2013 2014 2020

0 10% 15% 5% 10% 10% 0%

325

357.5

411.12

431.68
474.84

522.33 522.33 522.33

0%

2021

راس املال و�سب األسهم ا�جانية املوزعة منذ التأسيس 

:التأسيسمنذاملالرأس��الز�ادةيو�حالتا��البيا�يالرسم

 
ً
:الشركةمالرأس-ثالثا

لتوزيعنتيجةم2021عام��ر�المليون 522,33ا��وارتفعر�المليون 325قدرهمالبرأسالشركةبدأت

 مجانية،اسهم
ً
عامب��ايةر�ـالمليون 614املساهم�نحقوق إجما��و�لغ،%61قدرهاز�ادة�سبةمحققة

194وقدرهااملوزعةالنقديةاالر�احخالفاملاضية،السنواتخالل%89�عادلنمو�سبةمحققةم2021

.التأسيسعنداملالراسمن%60�سبة�عادلبمار�ـالمليون 

.

62% +
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ً
ات عقــــــار -االســــــتثمار �ــــــ� صــــــندوق ملكيــــــة–را�عــــــا

: ا�خليج ر�ت

ر�ـــال 10مليـــون وحـــدة بقيمـــة إســـمية 26,5تملـــك الشـــركة 

مـــــــن حجـــــــم الصـــــــندوق ،   % 39للوحـــــــدة بمـــــــا �عـــــــادل �ســـــــبة 

مليـــون ر�ـــال �ـــ� 248,57بلغـــت قيمـــة االســـتثمارات الدف��يـــة 

ة م  ،  نتيجـــــة الفـــــرق بـــــ�ن توزيعـــــات النقديـــــ2021��ايـــــة عـــــام 

ر�قـة املستلمة وا�حصة مـن صـا�� دخـل الصـندوق حسـب ط

لتوزيعـات بلغـت ا).  طر�قـة حقـوق امللكيـة(الت�جيل املتبعـة 

. 2021مليون ر�ال خالل عام 13النقدية املستلمة 

الدمام

مساحة إجمالیة
2م 57,935

المساحة التأجیریة
2م 30,300

مملوك لصندوق 
عقارات -ملكیة

الخلیج ریت

مساحة البناء
2م 51,146

سنة اإلنشاء 
2017
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:ي��مااملؤجرةالعقاراتتتضمن

حط�نب��سك�ىمب�ى-أ
مساحةبحط�ن،ب��الر�اضمدينة��السك�يحط�نمجمعيقـع

يضم،)مواقفوبناءمسطحات(مر�عم��10,548قدرهاإجمالية
وناديللسياراتمواقف�شملمت�املةوخدماتشقة62عدد

ع��مؤجروا�جمع.املب�ىتتوسطوحديقةمت�املر�ا�ىي

.ا�جام��املستشفى

الریاض

مساحة إجمالیة
2م 4,261

عدد الشقق
شقة 62

مملوك للشركة 
بالكامل  سنة اإلنشاء 

2012

 
ً
:العقار�ةاالستثمارات-خامسا

-:املؤجرةالعقار�ةاالستثمارات1.

ر�ـالمليون 289املؤجرةالعقاراتمحفظةقيمةبلغت

:م2021عامب��اية
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امللقاب��السك�ىفيوال مجمع-ب

امللقا،��بالر�اضمدينة���ومباوندفيواليقع
فاخرة،شقة148��امبا�يعشرةع��يحتوى و

صلمنفبمدخلللمجمعخدماتتضمومبني�ن
 مو�ض.االمنيةواملراقبةالسائق�نلسكن

ً
أيضا

وصاالتومسبحر�ا�ىيونادىحديقة

.بال�املمؤجرارضية،ومواقفللمناسبات،

الریاض

مساحة إجمالیة
2م 8,836

عدد الشقق
شقة148

مساحة البناء
2م 34,510

سنة اإلنشاء 
2012
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مملوك للشركة 
بالكامل



:تجار�ةمستودعات–ج

الر�اضجنوبطيبةب��اللوجستيةمستودعاتتقـع•
،2م63,717مساح��اأرضع��)مستودع105(وعددها

.الشركةوتديرهابال�املمؤجرة
.

ع��ءالبيضاالدارب��اللؤلؤةمستودعاتمستودعاتتقـع•
ع��)مستودع31(وعددهاالر�اض،جنوبا�حايرطر�ق
.الشركةوتديرهابال�املمؤجرة،2م23,819مساح��اأرض

الریاض

مساحة إجمالیة
2م 63,717

مملوك للشركة 
بالكامل

سنة اإلستحواذ 
2015

عدد المستودعات
105

الریاض

مساحة إجمالیة
2م 23,819

مملوك للشركة 
بالكامل

سنة اإلستحواذ 
2017

عدد المستودعات
31
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ن،إبارك(بالر�اضفندقيةوشققفندق-أ
:)نجومأر�عة

ع��نالياسم�ب��الر�اضمدينة��الفندقيقع-
يةإجمالبمساحةللشركةاململوكةاألرضمنجزء
شقة100وغرفة100�عدد.2م5,311تبلغ

االتاحتفقاعةع��الفندقسيحتوي كمافندقية،
ص��ناديا��اضافةاالستخداماتمتعددة
.مت�امل

ادقللفنالعامليةراد�سون شركةمعالتعاقدتم-
.إنباركماركةتحتالفندقإلدارة

عاممناالول النصفخاللباملشروعالعملبدأ-
ري وجااإل�شائيةاألعمالمناإلن��اءوتمم،2020
 
ً
.التشطيبأعمالمناإلن��اءحاليا

عاممن��األخالر�عاملشروعإلن��اءاملتوقعالتار�خ-
.م2022

الریاض

مساحة إجمالیة
2م 5,311

مملوك للشركة 
بالكامل

مساحة البناء
2م 32,928

سنة اإلنشاء 
2019

-:التطو�رتحتالعقار�ةاملشاريع-2
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:مفتوحترفي�يتجاري سوق _ب

ع��م�نالياسب��الر�اضمدينة��السوق يقع-
اح��امسوالبالغإنباركلفندقا�جاورةاألرض
ومقا��مطاعمع��ويشتمل،2م5,369

.فخمةوم�اتب
مناإلن��اءوتمم،2019عامخاللالتطو�ربدأ-

 وجاري اإل�شائيةاألعمال
ً
أعمالحاليا

.التشطيب
اري وجواحد،�عقدبال�املامل�اتبتأج��تم-

 
ً
.التجار�ةا�حالتتأج��حاليا

عاممن�يالثاالنصفلإلفتتاحاملتوقعالتار�خ-
.م2022

الریاض

مساحة إجمالیة
2م 5,369

المساحة التأجیریة
2م 8,038

مملوك للشركة 
بالكامل

مساحة البناء
2م 25,209

سنة اإلنشاء 
2019
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لويستا�جاورةوللشركةاململوكةاألرضع��مفتوحترفي�يتجاري سوق تطو�راملستقبليةالشركةخططضمن
أنإ��الشركةو��دف.2م17,922مساح��اوالبالغبالدمام،الفيصليةب��هللاعبدامللكطر�قع��مول افنيو

.ا�خدماتمت�املةتجار�ةمنطقةتصبح
.

:بالدمامترفي�يتجاري وسوق فندقمشروع_ج

:املستقبليةاملشاريع-3
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مشاريعالعام

التطو�ر

العقارات

املؤجرة

استثمارات

��وحدات

ر�تصندوق 

حق

استخدام

موجودات

النقدية

واالخرى 

إجما��

االصول 

20212592892491737851

20201992932503834814

 
ً
:التوزيع الك�ي لألصول –سا�عا

.  م 2020م ، 2021ا�جدول أدناه يو�ح  التوزيع الك�ي لألصول ب��اية عامي 

مشاریع تحت التطویر 

عقارات مؤجرة 

استثمار الریت

عقارات مستأجرة

نقدیة واخرى

إجمالي األصول

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

االصــــول 

2021 2020

 
ً
:التمو�ل-ثامنا

.ر�ـالمليون 250بمبلغلالستثمارالسعوديالبنكمعبنكية�سهيالتإتفاقيةالشركةلدى
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ً
:اإلدراج املباشر بالسوق املوازي –سادسا

عليھو�ناءاملوازي،بالسوق الشركةأسهمإدراجع��م2017عامخاللالشركةملساه�يالعموميةا�جمعيةوافقت

 املاليةلإلستشاراتفالكمشركة�عي�نتم
ً
 مستشارا

ً
املا��املستشارقام.النظاميةاملتطلباتحسبلإلدراجماليا

واملاليةق السو هيئةإ��تقديمھوتمالنظامية،املتطلباتوفقالشركةإدارةمعبالتعاون اإلدراجملفبإعداد

ليةماقوائمألحدثالشركةملفتحديثتم،املاليةالسوق هيئةطلبع��بناءو.م2020سبتم��21��تداول 

 ،مرت�نوتقديمھ
ً
 م26/05/2021تار�خ��أوال

ً
تماملا��،الشركةمستشارو�حسب.م31/10/2021تار�خ��وثانيا

امللفأنحيثاإلدراجع��الهيئةموافقةتصدرلمولكناإلداج،ملفو�كتمالالنظاميةاملتطلباتجميعإستيفاء

.بالهيئةالقانونيةاإلدارةبمراجعتھتقوم

 ،م30/06/2021تار�خ��"تداول "موافقةع��الشركةحصلتوقدهذا
ً
مشروطة"تداول "موافقةبأنعلما

.صدورهاتار�خمنسنةوصالحي��االهيئةبموافقة



 
ً
:االدارةمجلسم�افاة-تاسعا

م2021إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 
تاریخ إجتماعات مجلس اإلدارةالمنصباإلسمم

30/09/202115/11/202128/12/2021م11/04/2021
الرئیسعیسى عبدهللا بن عبدالمحسن عبداللطیف ال1

نائب الرئیسعبدالوھاب أسعد عبدالعزیز السند 2

عضوبدر إبراھیم محمد بن سعیدان . د3
عضوعیسى عبدهللا سلیمان الوقیان 4
عضومشاري بدر أحمد المذن 5
عضوعبدالعزیز أسعد عبدالعزیز السند 6
عضووسام بن حسین الفریحي 7
عضوعبدهللا بن ثامر القدیمي 8
عضوناصر عبدهللا محمد البداح 9

بدل حضور المنصب االسم
الجلسات

ر تكالیف السف
واإلقامة

ة مكافآت أداء سنوی
)م2021لعام (

المجموع

لایر70.000لایر50.000---لایر20.000الرئیس عیسى عبدهللا بن عبدالمحسن عبداللطیف ال1
لایر70.000لایر50.000---لایر20.000نائب الرئیس عبدالوھاب أسعد عبدالعزیز السند 2
لایر70.000لایر50.000---لایر20.000عضو بدر إبراھیم محمد بن سعیدان . د3
لایر70.000لایر50.000---لایر20.000عضو عیسى عبدهللا سلیمان الوقیان 4
لایر73.700لایر3.70050.000لایر20.000عضو مشاري بدر أحمد المذن 5
لایر70.000لایر50.000---لایر20.000عضو عبدالعزیز أسعد عبدالعزیز السند 6
لایر70.000لایر50.000----لایر20.000عضو وسام بن حسین الفریحي 7
لایر70.000لایر50.000----لایر20.000عضو عبدهللا بن ثامر القدیمي 8
لایر65.000لایر50.000----لایر15.000عضو ناصر عبدهللا محمد البداح 9

 
ً
:الشركةمع/��عامل�نبوصفهماإلدارةمجلسبأعضاءاملرتبطةوالعقوداألعمال:عاشرا

إجتماعات لجنة المراجعة 
تاریخ إجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر المنصب اإلسمم

29/09/202115/11/202128/12/2021م11/04/2021
الرئیسمشاري بدر المذن 1
نائب الرئیسعبدالعزیز أسعد السند 2

عضوبشار علي عبدالرحمن 3

: مكافآت لجنة المراجعة 
بدل حضور المنصب االسم

الجلسات
تكالیف السفر 

واإلقامة
أة مكاف(مكافآت سنویة 

)2021عام 
المجموع

لایر20.000---------لایر20.000الرئیس مشاري بدر المذن 1
لایر15.000----------لایر15.000نائب الرئیس عبدالعزیز أسعد السند 2

لایر30.000لایر 30.000---------مستقل-عضو بشار علي عبدالرحمن 3

:  �جان مجلس اإلدارة 1.
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إجتماعات لجنة الترشیحات والمكافآت 
تاریخ إجتماعات لجنة الترشیحات والمكافآت المنصباإلسمم

م13/04/2021
الرئیس عیسى عبدهللا الوقیان  1

عضو  عبدالوھاب أسعد السند 2

عضو عبدهللا بن ثامر القدیمي 3

مكافآت لجنة الترشیحات والمكافآت 
ر ت�اليف السفبدل حضور ا�جلساتاملنصب االسم

واإلقامة
م�افآت سنو�ة 

)2021م�افأة عام (
ا�جموع

ر�ال5.000--------ر�ال5.000الرئيس عي�ىى عبدهللا الوقيان  1

ر�ال5.000--------ر�ال5.000عضو  عبدالوهاب أسعد السند 2

ر�ال5.000--------ر�ال5.000عضو عبدهللا بن ثامر القدي�ي 3

) :  العضو املنتدب( األعمال املرتبطبة بأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن -2

المبلغالبیان

ر�ال 1440.000الرواتب 

ر�ال 432.000البدالت 

----األتعاب الدوریة والسنویة 

----ذیة الخطط التحفیذیة أو مكافأة اإلدارة التنفی

----أي تعویضات أو مزایا عینیة

ر�ال 15.000بدالت حضور جلسات مجلس اإلدراة 

ر�ال 50.000مكافآة بصفتھ عضو في مجلس اإلدارة 

ر�ال 1.937.000المجموع 
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:االدارةمجلستوصيات-عشرا�حادي

يوماءمسالرا�عةالساعةتمام��للشركةالعاديةالعموميةا�جمعيةا�عقادع��اإلدارةمجلسوافق
جدول بنودع��والتصو�تملناقشةوذلكم،17/05/2022املوافقهـ16/10/1443بتار�خالثالثاء
-:التا��األعمال

.م2021/12/31��املن��يةاملاليةالسنةعناإلدارةمجلستقر�رع��التصو�ت1.

م2021/12/31��املن��يةاملاليةالسنةعنللشركةاملاليةالقوائمع��التصو�ت2.

.م2021املا��العامعنا�حساباتمراجعتقر�رع��التصو�ت3.

.م2021/12/31��املن��يةاملاليةالسنةعنوا�خاطراملراجعة�جنةتقر�رع��التصو�ت4.

بمراجعةمللقيااملراجعة،�جنةقبلمناملر�ح�نب�نمنا�حساباتمراجع�عي�نع��التصو�ت5.

.أ�عابھتحديدوم2022املا��للعاماملاليةالقوائم

.م2021املا��العامخاللأعمالهمعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءع��التصو�ت6.

ـتار�خمنتبدأال�يللمجلسالسادسةللدورةاملر�ح�نب�نمنجديدإدارةمجلسانتخاب7.

.سنوات3وملدةم2022/05/17املوافقهـ1443/10/16

ال�يواألعمالا�جهودع��اإلدارةمجلسألعضاءم�افأة)ر�ال450.000(مبلغصرفع��التصو�ت8.

.عضول�ل)ر�ال50.000(بواقع،م2021عامخاللقدموها

.ةالشركأل�شطةمماثلأومنافسعمل��باملشاركةاإلدارةمجلسأعضاءل�افةالتصو�ت9.

�جلسوهاأولال�يوثق��ماملتواصلدعمهمع��الشركةمساه�ي�شكرأناإلدارةمجلسيودا�ختام��
.بالشركةوللعامل�ناإلدارة

،،،املوفقوهللا
اإلدارةمجلس
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القوائم اِّـالية 
م2021/12/31للسنة اِّـنتهية َّـ  

مع

تقرير مراجع الحسابات اِّـستقل 



تقریر مراجع الحسابات المستقل

17 2021التقرير السنوي 



تقریر مراجع الحسابات المستقل
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تقریر مراجع الحسابات المستقل
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تقریر مراجع الحسابات المستقل
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تقریر مراجع الحسابات المستقل
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م2020م2021إيضاح
املوجودات

املتداولةغ��املوجودات

664,764357,283ممتل�ات ومعدات

5548,072,518491,703,827عقارات استثمار�ة

17,297,38038,007,680أ-6موجودات حق االستخدام

7248,570,000249,630,000استثمارات بطر�قة حقوق امللكية

814,604,662779,698,790املتداولةغ��املوجوداتإجما��

املتداولةاملوجودات

811,164,31915,682,958ذمم إيجارات مدينة، بالصا��

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
917,962,96411,989,840مصروفات مدفوعة مقدما

1,748,0933,215,542إيراد مستحق

105,896,6763,794,963نقد وما �� حكمھ

36,772,05234,683,303إجما�� املوجودات املتداولة

851,376,714814,382,093إجما�� املوجودات

واملطلو�اتامللكيةحقوق 
امللكيةحقوق 

17522,334,300522,334,300املالرأس
1850,937,28850,937,288نظاميإحتياطي

40,744,99644,616,643مبقاةأر�اح

614,016,584617,888,231امللكيةحقوق إجما��

املطلو�ات
املتداولةغ��املطلو�ات

12139,157,27574,533,013األجلطو�لةقروض

18,615,063--ب-6مطلو�ات عقود اإليجار 
114,729,3214,368,882املوظف�نمنافعال��امات

143,886,59697,516,958املتداولةغ��املطلو�اتإجما�� 

املتداولةاملطلو�ات

12,160,17316,993,122ب-6االيجارعقودمطلو�اتمناملتداول ا�جزء

1230,293,49545,880,485ا�جزء املتداول من قروض طو�لة األجل 

1330,628,37027,907,107أخرى دائنةوأرصدةدائنةتجار�ةذمم

10,591,4965,395,820مؤجلةإيجار�ةيراداتإ

149,800,0002,800,370الز�اةمخصص

93,473,53498,976,904إجما�� املطلو�ات املتداولة

237,360,129196,493,862املطلو�اتإجما��

851,376,714814,382,093واملطلو�اتامللكيةحقوق إجما��

.المالیةالقوائمھذهمنیتجزأالجزءً 29إلى 1منالمرفقةاإلیضاحاتتعتبر

املا��املركزقائمة

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(

إیضاحات حول القوائم المالیة 
ھیة في القوائم المالیة للسنة المالیة المنت

م 2021دیسمبر 31
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م2020م2021إيضاح

1939,520,04038,673,880اإليرادات

(25,986,895))30,756,182(20اإليراداتت�لفة

8,763,85812,686,985الر�حمجمل

(8,439,622))7,864,825(21و�دار�ةعموميةمصروفات 

(47,994))135,879(مصروفات بيعية و�سو�قية

228,1562,033أخرى إيرادات

(2,723,668))304,911(8خسائر االنخفاض �� ذمم إيجارات مدينة

711,955,0009,122,136أر�اح من استثمارات بطر�قة حقوق امللكية

12,421,39910,599,870التشغيلر�ح

(7,407,361))5,245,786(23بالصا��،تمو�ليةمصروفات

7,175,6133,192,509قبل الز�اةالسنةر�حصا��

(1,046,525))11,038,875(15الز�اةمصروف

2,145,984)3,863,262(�عد الز�اةالسنةر�ح /(خسارة)صا��

البنود ال�ي لن يتم إعادة تصنيفها إ�� الر�ح أو ا�خسارة 

(97,765))8,385(11خسائر إكتوار�ة ناتجة من إعادة قياس إل��ام منافع املوظف�ن

2,048,219)3,871,647(إجما�� الدخل الشامل للسنة

0,04)0.07(28السنةر�ح /(خسارة)صا��من وا�خفضةاألساسيةالسهمر�حية

ائمة الدخل الشامل ق

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(

إیضاحات حول القوائم المالیة 
ھیة في القوائم المالیة للسنة المالیة المنت

م 2021دیسمبر 31
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مبقاةأر�احينظامإحتياطياملالرأس
حقوق إجما��

امللكية

522,334,30050,722,69042,783,022615,840,012م2020يناير 1��كماالرصيد

2,145,9842,145,984----السنةر�حصا�� 

(97,765)(97,765)----األخرى الشاملةا�خسارة

2,048,2192,048,219----للسنةالشاملالدخلإجما��

--(214,598)214,598--النظامياالحتياطيإ��ا�حول 

522,334,30050,937,28844,616,643617,888,231م2020د�سم�� 31��كماالرصيد

522,334,30050,937,28844,616,643617,888,231م2120يناير 1��الرصيد

)3,863,262()3,863,262(----السنةخسارةصا�� 

)8,385()8,385(----األخرى الشاملةا�خسارة

)3,871,647()3,871,647(----للسنةالشاملالدخلإجما��

522,334,30050,937,28840,744,996614,016,584م2021د�سم�� 31��كماالرصيد

ائمة التغ��ات �� حقوق امللكية ق

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(

إیضاحات حول القوائم المالیة 
ھیة في القوائم المالیة للسنة المالیة المنت

م 2021دیسمبر 31

المالیةالقوائمھذهمنیتجزأالجزءً  31إلى 1منالمرفقةاإلیضاحاتتعتبر
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م2020م2021
التشغيليةاأل�شطة

7,175,6133,192,509الز�اةقبلالسنةر�حصا��
التعديالت

215,283169,380ومعداتممتل�اتاس��الك
4,117,3614,117,361استثمار�ةعقاراتاس��الك
20,710,30020,710,300املوجوداتاستخدامحقاس��الك

2,723,668--مدينةإيجاراتذمم��اإلنخفاضخسائر
)2,033(489ومعداتممتل�اتبيع)أر�اح(/خسائر

(9,122,136))11,955,000(امللكيةحقوق بطر�قةاستثماراتمنمحققةغ��أر�اح
427,842506,624للموظف�نا�خدمة��ايةم�افأةمخصص

1,286,2882,423,289االيجارعقودملطلو�اتتمو�ليةت�اليف
)5,303,589(--إيجاراتخصم

3,959,4984,886,341ت�اليف تمو�لية 

:العاملاملالرأس��التغ��ات
 مدفوعةومصروفاتمدينةإيجاراتذمم

ً
)4,041,938()1,454,485(أخرى مدينةوأرصدةمقدما

)3,215,542(1,467,449مستحقإيراد

1,230,3243,793,185أخرى دائنةوأرصدةدائنةتجار�ةذمم

5,195,676746,082مقدمةإيرادات
)4,116,258()4,039,245(املدفوعةالز�اة

(240,327))178,457(للموظف�ناملدفوعةا�خدمة��ايةم�افأة
28,158,93617,226,916التشغيليةاأل�شطةمنالناتجةالنقديةفقاتدالتصا��

االستثمار�ةاأل�شطةمنالتاتجةالنقديةالتدفقات
)28,949,889()58,123,436(التنفيذتحتعقار�ةمشروعات��استثماراتلشراءمدفوعات
)213,347()523,553(ومعداتممتل�اتلشراءمدفوعات
3002,075ومعداتممتل�اتبيعمنمتحصالت

13,015,00012,955,000امللكيةحقوق بطر�قةاستثماراتمنمستلمةأر�احتوزيعات
)16,206,161()45,631,689(اإلستثمار�ةاأل�شطة��املستخدمةالنقديةالتدفقاتصا��

التمو�ليةاأل�شطةمنالنقديةفقاتدالت
94,917,75722,234,848األجلطو�لةقروضمنمتحصالت

(5,875,000))45,880,485(األجلطو�لةقروضسداد
)7,891,425()6,014,794(مدفوعةتمو�ليةت�اليف

)17,008,722()23,448,012(االيجارعقودمطلو�اتمنمسدد

/منالناتجةالنقديةالتدفقاتصا�� )8,540,299(19,574,466التمو�ليةاأل�شطة(��املستخدمة)
(7,519,544)2,101,713صا�� التغ�� �� النقد وما �عادلھ

3,794,96311,314,507نقد وما�� حكمھ كما �� بداية السنة 
5,896,6763,794,963نقد وما�� حكمھ كما �� ��اية السنة 

ائمة التدفقات النقدية ق

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(

إیضاحات حول القوائم المالیة 
ھیة في القوائم المالیة للسنة المالیة المنت

م 2021دیسمبر 31

النقديةغ��املعامالت

2,362,6161,393,762ت�اليف تمو�لية مرسملة ع�� مشروعات تحت التنفيذ

5,303,589--تخفيض خصم اإليجار من مطلو�ات عقود االيجار
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والنشاطالتنظيم1.

املوافقهـ22/11/1425بتار�خ19483رقمالوزاري القراربموجبمقفلةسعوديةمساهمةكشركة،)"الشركة"(ا�خليجعقاراتشركةتأسست
.م03/04/2005املوافقهـ24/01/1426بتار�خ1010207612رقمالتجاري ال�جلبموجبالسعوديةالعر�يةاململكة��م03/01/2005

الســكنيةاملبــا�يغيلو�شــالشــركة�حســابوالعقــاراتاألرا�ــىيو�ســو�قوتخطــيطو�دارةوصــيانةوتطــو�روتــأج��و�يــع�شــراءالقيــام�ــ�الشــركة�شــاطيتمثــل
واملدنيـــــةعمار�ــــةاملواملقــــاوالتالعامــــةواملرافــــقللمــــدنواإلدارةالصــــيانةبأعمــــالوالقيـــــامتأج��هــــاأوو�يعهــــاوالصــــناعيةالتجار�ــــةاملعــــارضو��شــــاءوالتجار�ــــة

.وصيان��اوتطو�رهاواستثمرهاالتجار�ةواألسواقاملستشفياتوتملكوالكهر�ائيةواملي�انيكية

:للشركةالرئي�ىياملقريقع
11372الر�اض،300718ب.ص،الر�اضمدينة

 .العر�يةالسعوديةاململكة

اإلعدادأسس.              2

املطبقةا�حاسبيةاملعاي��2-1

عنالصادرةاألخرى داراتواإلصواملعاي��السعوديةالعر�يةاململكة��املعتمدةاملا��للتقر�رالدوليةللمعاي��وفًقااملرفقةاملاليةالقوائمهذهإعدادتم
.واملراجع�نللمحاسب�نالسعوديةالهيئة

القياسأسس 2-2

 املاليةالقوائمإعدادتم
ً
خدامباستا�حاليةبالقيمةقياسھيتموالذيللموظف�نا�خدمة��ايةم�افأةمخصصباستثناء–التار�خيةالت�لفةملبدأوفقا

كمااالستمرار�ةأومبدا�حاس�ياالستحقاقأساسو�استخداماإلستثمار�ةللعقاراتالعادلةالقيمةعناإلفصاحوكذلكاملتوقعةاألئتمانوحدةاسلوب
.أدناها�حاسبيةالسياسات��مو�حهو

السهمر�حية��ةواملتمثلالسعوديةاملاليةبالسوق الشركة��جيلإجراءات��بالبدءالصلةذاتالهامةا�حاسبيةالسياسات�عضإضافةتمتكما
.القطاعيةوالتقار�ر

2- والوظيفيةالعرضعملة3

.الشركةلدىالوظيفيةوالعملةالعرضعملةيمثلالذيالسعوديبالر�الللشركةاملاليةالقوائمإعداديتم

أثر التغ�� �� السياسات ا�حاسبية2-4

التار�خذلك�عدأوم2021يناير 1��تبدأال�يالسنو�ةالتقر�رف��اتع��املفعول سار�ةأصبحتال�يوالتفس��اتا�حاسبةمعاي��ع��التعديالتي��فيما
:أدناهاملدرجةو��

– 16املا��للتقر�رالدو��املعيارع���عديالت- "19-ب�وفيداملتعلقةاإليجارامتيازات"
للتقر�رالدو��واملعيار 4املا��للتقر�رالدو��واملعيار،7املا��للتقر�رالدو��واملعيار،39الدو��ا�حاسبةومعيار،9املا��للتقر�رالدو��املعيارع���عديالت-

-16املا�� ."الفائدةملعدلاملرج��املؤشرت�حيح"
- 37الدو��ا�حاسبةمعيارع���عديالت- "خسارتھاملتوقعالعقد"
- 16الدو��ا�حاسبةمعيارع���عديالت- "املقصوداالستخدامقبلاملتحصالت"
- 3املا��للتقر�رالدو��املعيارع���عديالت- راجع"

َ
"املفاهيمإطارحول امل

- 1الدو��ا�حاسبةمعيارع���عديالت- ."متداولةوغ��كمتداولةاملطلو�اتتصنيف"
- 17املا��للتقر�رالدو��املعيارع���عديالت- "التأم�نعقود"
- 2املا��للتقر�رالدو��املعيارممارسةوقائمة 1الدو��ا�حاسبةمعيارع���عديالت- "ا�حاسبيةالسياسةعناإلفصاح"
- 8الدو��ا�حاسبةمعيارع���عديالت- "ا�حاسبيةالتقديرات�عر�ف "

ائم املالية إيضاحات حول القو

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
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البيانالتفس��/املعيار 

 من 
ً
�سري مفعولها اعتبارا

التار�خ د الف��ات ال�ي تبدأ �� أو �ع
التا��

م2022يناير 1ت�لفة إتمام عقد-عقود متوقع خسار��ا 37معيار ا�حاسبة الدو�� 

م2020–م 2018التحسينات السنو�ة ع�� املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� املعاي�� الدولية للتقر�ر املا��
م2022يناير 1

م2022يناير 1املتحصالت قبل االستخدام املقصود: املمتل�ات واآلالت واملعدات16معيار ا�حاسبة الدو�� 

راجع حول إطار املفاهيم3املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� 
َ
م2022يناير 1امل

م2023يناير 1عقود التأم�ن17املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� 

1معيار ا�حاسبة الدو�� 
حاسبة �عديالت ع�� معيار ا�(تصنيف املطلو�ات كمتداولة وغ�� متداولة 

)1الدو�� 
م2023يناير 1

م2023يناير 1�عر�ف التقديرات ا�حاسبية8معيار ا�حاسبة الدو�� 

م2023يناير 1.املة واحدةالضر�بة املؤجلة املتعلقة باملوجودات واملطلو�ات الناتجة عن مع12معيار ا�حاسبة الدو�� 

وقائمة ممارسة 1معيار ا�حاسبة الدو�� 
م2023يناير 1اإلفصاح عن السياسات ا�حاسبية2املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� 

ومعيار 10املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� 
28ا�حاسبة الدو�� 

وع املش��ك بيع أو مساهمة املوجودات ب�ن مستثمر ما وشركتھ الزميلة أو املشر 
.)28ومعيار ا�حاسبة الدو�� 10التعديالت ع�� املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� (

ار�خ ت/ متاح للتطبيق االختياري 
سر�ان مؤجل إ�� أجل غ�� مس�ى

)  يتبع(اإلعدادأسس2.

)يتبع(أثر التغ�� �� السياسات ا�حاسبية2-4

- 12الدو��ا�حاسبةمعيارع���عديالت• "واحدةمعاملةعنالناتجةواملطلو�اتباملوجوداتاملتعلقةاملؤجلةالضر�بة"
.للشركةاملاليةالقوائمع��جوهري تأث��التعديالتلهذهيكنلم 

حال��املاليةالقوائمع��جوهرً�اتأث��أوجودالشركةتتوقعال . 2021يناير 1ح�ىالتنفيذح��تدخللمولكنصدرتال�يوالتعديالتاملعاي��ي��فيما
.أدناهوالتعديالتاملعاي��تطبيق

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(

إیضاحات حول القوائم المالیة 
ھیة في القوائم المالیة للسنة المالیة المنت
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الهامةا�حاسبيةالسياساتم�خص3.

"عقود اإليجار"16املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� رقم 3-1

و�قدم التعديل وسيلة . م2020الصادر خالل عام 16، كتعديل ع�� املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� 19قامت الشركة بتطبيق خصم اإليجارات املتعلقة ب�وفيد 
 
ً
أنھ ال يتوجب ع�� الشركة بالنسبة لعقود اإليجار ال�ي تطبق عل��ا الشركة الوسيلة العملية، ف. عملية اختيار�ة لعقود اإليجار ال�ي ت�ون ف��ا الشركة مستأجرا

.ع�� انھ �عديل ع�� عقد اإليجار) 19�وفيد (إجراء تقييم حول ما إذا �ان خصم اإليجار الذي نتج عن جائحة ف��وس �ورونا 

حقمنيتضالعقد�انإذاإيجارعقديتضمنأوإيجارعقدهوالعقدإن.إيجارعقديتضمنأوإيجارعقدهوالعقد�انإذاماالعقدبداية��الشركةتحدد
.محددأصلالستخدامالسيطرةحقينقلالعقد�انإذاماولتقييم.مع�نثمنمقابلمالف��ةمحددأصلاستخدامع��السيطرة

كمستأجر

السيطرةحقلينقالعقد�انإذاإيجارعقدع��يحتوي أوالعقديمثل.إيجارعقدع��يحتوي أويمثلالعقد�انإذامابتقييمالشركةتقومالعقد،بدءعند
ب�لاالستخدامف��ةطواليتمتعالعميل�انإذابتقييمالشركةتقومالسيطرةحقنقللتقييمو.ما��مقابلنظ��الزمانمنلف��ةمحددأصلإستخدامع��
:ي��مما

.كب��ةبدرجةا�حدداألصلاستخداممناالقتصاديةاملنافع�افةيقاربماع��ا�حصول حق-أ
.ا�حدداألصلاستخدامع��السيطرةتوجيھحق-ب 

.اإليجارعقدبدء�ختار ��اإليجارال��اموكذلك)لالستخدامالعالقةذواألصلتوفرتار�خأي(اإليجارعقدبدءتار�خ��األصلاستخدامبحقالشركة�ع��ف
الل��اماتقياسإعادةعمليةألي�سو�تھو�تمالقيمةانخفاضوخسائرامل��اكماالس��الكمنھمطروًحابالت�لفة،مبدئًيااألصلاستخدامحققياسيتم

ت�اليفوأيبدء،التار�خقبلأو��إجراؤهاتمإيجارمدفوعاتألياملعدلةاإليجارالل��اماتاألو��املبلغع��األصول استخدامحقت�لفة�شتمل.اإليجار
 و�ةاملطلا�حالةإ��األصلأواملوقعو�عادةالعقدمحلاألصلو�زالةتفكيك��تكبدهاسيتمال�يالت�اليفوتقديرمتكبدةأوليةمباشرة

ً
وشروطألح�اموفقا

 األصول استخدام�حقاملقدراألنتا��العمرتحديديتم.مستلمةإيجارحوافزأيناقًصااإليجار،عقد
ً
.العقدمدةإ��استنادا

اإليجاردفعاتبخصمركةالشتقوم.التار�خذلك��املدفوعةغ��اإليجارلدفعاتا�حاليةبالقيمةاإليجارعقدبدايةتار�خ��مبدئًيااإليجارال��امقياسيتم
ع��فيجبولة�سهاملعدلذلكتحديداإلم�ان��يكنلمو�ذا.�سهولةاملعدلذلكتحديديمكن�انإذااإليجارعقد��الضم�يالفائدةمعدلباستخدام

.اإلضا��االق��اضمعدلاستخدامالشركة

:ي��بمااإليجارعقدال��امقياساملستأجرع��يجباإليجارعقدبدايةتار�خ�عد

اإليجار؛عقدال��امع��الفائدةمعدلليعكسالدف��ي املبلغز�ادة)أ
واإليجار؛دفعاتليعكسالدف��ي املبلغتخفيض)ب

قياسهاإعادةيتميوال�املعدلةأوجوهرها��الثابتةاإليجاردفعاتليعكسأواإليجارلعقد�عديالتأوتقييمإعادةأيليعكسالدف��ي املبلغقياسإعادة)ج
دفعھاملتوقعللمبلغكةالشر تقدير���غي��هناك�انإذاأواملعدلأواملؤشر���غي��عنالناشئةاملستقبليةاإليجارمدفوعات���غي��هناكي�ون عندما

ال��ام��قياسإعادةعمليةأي�سو�ةيتم.اإل��اءأوالتمديدأوالشراءستختار�انتإذافيماتقييمهاالشركةغ��تإذاأواملتبقيةالقيمةضمانبموجب
 صالعالقةذولألصلالدف��يةالقيمة�انتإذاا�خسارةأوالر�حقائمةع��تحميلھأواألصلاستخدام�حقالدف��يةالقيمةمقابلاإليجار

ً
.فرا

األجلقص��ةإيجار عقود
.منخفضةقيمةذاتأوأقلأوشهًرا12مد��اتبلغال�ياألجلقص��ةاإليجارلعقوداإليجاروال��اماتأصول استخدامبحقاالع��افعدمالشركةاختارت
.اإليجارف��ةمدىع��الثابتالقسطأساسع��كمصروفاتالعقود��ذهاملرتبطةاإليجاربمدفوعاتالشركة�ع��ف

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(

إیضاحات حول القوائم المالیة 
ھیة في القوائم المالیة للسنة المالیة المنت

م 2021دیسمبر 31

2021التقرير السنوي  28



)يتبع(الهامةا�حاسبيةالسياساتم�خص3.

)يتبع" (عقود اإليجار"16املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� رقم 1–3

التمديدخيارات

 توفرال�ياإليجارعقودحالة��
ً
.اإليجارعقدبدءدعنالتمديدخياراتممارسةمعقول حدإ��املؤكدمن�انإذامابتقييمالشركةتقومللتمديد،خيارا

.سيطر��اتحتعتقال�يالظروف��كب���غي��أوجوهري حدثهناك�انإذاا�خياراتممارسةمعقول �ش�لاملؤكدمن�انإذاماتقييمالشركة�عيد

كمؤجر
.�شغي��إيجارعقدأوتمو���إيجارعقدإيجارعقد�ل�انإذامااإليجارعقدبدءعندتحددفإ��امؤجر،الشركةت�ون عندما

هوهذا�انإذا.ياألسا�ىلألصلامللكيةومنافعمخاطرجميعينقلاإليجارعقد�انإذافيماشاملتقييمبإجراءالشركةتقومإيجار،عقد�للتصنيف
إذامامثلةمعينمؤشراتالشركةتدرسالتقييم،هذامنكجزء.�شغي��عقدفهوكذلك،يكنلمو�ذاتمو���إيجارعقدهواإليجارعقدفإنا�حال،

.لألصلاالقتصاديالعمرمناألك��ا�جزءتُمثلاإليجارعقدمدة�انت
.اإليجارعقد��تثماراالسصا��لقياساإليجارعقد��الضم�يالفائدةمعدلاستخداماملؤجرع��يجب:التمو�ليةاإليجارعقودحالة��األو��القياس

محلاألصلخداماست�حقالتاليةالدفعاتمناإليجارعقد��االستثمارصا��قياس��املدرجةاإليجاردفعاتتت�ون اإليجار،عقدبدايةتار�خ��
:ي��ممااإليجارعقدبدايةتار�خ���ستلملمال�ياإليجارعقدمدةخاللالعقد

الثابتة؛الدفعات)أ
معدل؛أومؤشرع���عتمدال�ياملتغ��ةاإليجاردفعات)ب
املاليةدرةالقلھباملؤجرعالقةلھليسثالثطرفأوباملستأجرعالقةذيطرفأواملستأجربواسطةللمؤجرمقدمةمتبقيةقيمةضماناتأي)ج

والضمان؛بموجبباالل��اماتللوفاء
 املستأجر�انإذاالشراءخيارممارسةسعر)د

ً
.ا�خيارهذاممارسةمنمعقولةبصورةمتأكدا

استثمار�لصا�ثابتدوريعائدمعدل�عكسنمطأساسع��اإليجار،عقدمدةمدىع��التمو�لدخلإثباتاملؤجرع��يجبالالحقالقياسوعند
.اإليجارعقد��املؤجر

بطر�قةإماخلدأ��اع��التشغيليةاإليجاراتعقودمناإليجارعقوددفعاتإثباتاملؤجرع��يجب:التشغيليةاإليجارعقودحالة��االو��القياس
فيھناقصتتالذيالنمطعن�عب��أك��األساسذلك�انإذاآخرمنتظمأساستطبيقاملؤجرع��و�جب.آخرمنتظمأساسأيأوالثابتالقسط
.العقدمحلاألصلاستخداممنالفوائد

 املؤجرالعقدمحلاألصل�انإذامالتحديد36رقمالدو��ا�حاسبةمعيارتطبيقاملؤجرع��يجبالالحقالقياسعند
ً
تھقيمهبطتقد�شغيلياإيجارا

.تحديدهايتمهبوطخسائرأيعنوا�حاسبة
ا،مؤجًراالشركةت�ون عندما

ً
عقدتصنيفقييمتيتم.منفصل�ش�لالثانوي والعقدالرئي�ىياإليجارعقد��فوائدهابإحتسابتقومفإ��اوسيط

الرئي�ىييجاراإل عقد�انإذا.العالقةذواألصلإ��بالرجوعوليسالرئي�ىي،اإليجارعقدعنالنا�ىئاألصلاستخدامحقإ��بالرجوعالثانوي اإليجار
.�شغي��إيجارعقدأنھع��الثانوي اإليجارعقدتصنيفيتماإلعفاء،بتطبيقالشركةتقوماألجلقص��إيجارعقدعنعبارة

15رقماملا��للتقر�رالدو��املعياربتطبيقالعقد��العوضتخصيصالشركةع��يجبفإنھإيجار�ة،وغ��إيجار�ةم�وناتيتضمنال��تيب�انإذا
.العقد��املقابللتخصيص

اإليجارامتيازات
31��املن��يةالسنةخالل19-�وفيد�جائحةالشديدالتأث��نتيجة��اا�خاصةالعقاراتإيجار�عقوديتعلقفيمااإليجارخصمع��الشركةتفاوضت

ع���حصول لالعمليةالوسيلةالشركةطبقتوقد.��اا�خاصةالعقاراتإيجارعقودلبعضاإليجارامتيازاتع��الشركةتفاوضتكما.2020د�سم��
وعن��كماجاراإليعقودومطلو�اتاملبيعاتلت�لفةكتخفيضاملكتسباإليجاراتخصم��جيل��تمثلتوال�ي19-ب�وفيداملتعلقةاإليجارخصم
.2020�سم��31��املن��يةالسنة

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(

إیضاحات حول القوائم المالیة 
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ومعداتممتل�ات3-2
 .القيمة��أي إنخفاض و امل��اكماالس��الكخصم�عدبالت�لفةواملعداتاملمتل�اتبنودقياسيتم

املمتل�اتمن (رئيسيةعناصر)منفصلكبندع��اا�حاسبةيتم،مختلفةإنتاجيةأعمارواملعداتاملمتل�اتبنودمنهامةألجزاءي�ون عندما
.ا�خسارةأوالر�ح��واملعداتاملمتل�اتبنداستبعادمنا�خسائرأواألر�احإثباتيتم.واملعدات

ع��الثابتالقسططر�قةدامباستخاملقدرةاملتبقيةقيم��اناقًصاواملعداتاملمتل�اتبنودلت�لفةاملنتظمللتحميلاالس��الكاحتسابيتم
.ا�خسارةأوالر�ح����ااالع��افو�تماملقدرةاإلنتاجيةاألعمارمدى

:ا�حاليةوالف��ةالسابقةللف��اتواملعداتللممتل�اتاملقدرةاألعماري��وفيما

��يةالدفالقيمة�انتإذا�عديلهاو�تمواملا��املركزقائمةتار�خ��(وجدتإن)املتبقيةوالقيماإلنتاجيةواألعماراالس��الكطرق مراجعةيتم
.��مستقبأساسع��ا�خسارةأوالر�ح��التغ��اتهذهأثرإثباتيتم.السابقةالتقديراتعنمختلفةاملتبقيةالقيمةأواملقدراإلنتا��والعمر

الضئيلةوالتحسيناتاإلصالحاتاحتسابيتم .للموجوداتالتشغي��العمرأواملنافعتز�دعندماالهامةوالتجديداتالتحسيناترسملةيتم
البيعمنالتاملتحصب�نالفرق تمثلوال�يواملعداتاملمتل�اتاستبعادمنالناتجةا�خسائرأواألر�احإثباتيتم .تكبدهاعندكمصروفات

.ا�خسارةأوالر�ح��واملعداتللممتل�اتالدف��يةوالقيمة
التنفيذتحتشروعاتواملاالستثمار�ةالعقارات3-3

بالعقاراتالشركةتحتفظكما .للشركةالتشغيليةاأل�شطة��االستخدامغ��مالغرٍض ��امحتفظمبا�يو/أوأرا�ىي��االستثمار�ةالعقارات
وفًقااالستثمار�ةالعقاراتقياسيتم .القيمة��الز�ادةخاللمناملالرأسلز�ادةأو/وإيجارإيراداتع��ل�حصول ��اا�حتفظاالستثمار�ة

 بالت�لفةتظهر)الت�لفةلنموذج
ً
 .(قيم��ا��هبوطخسائروأيامل��اكمةاالس��ال�اتم��امخصوما

 .يم��اقلز�ادة��ااالحتفاظعدمحالة��أواملالكقبلمنمشغولةت�ون عندماأوبيعهاعنداالستثمار�ةالعقاراتإثباتإلغاءيتم
�� (للبند�يةالدف�والقيمةاالستبعادمناملتحصالتصا��ب�نبالفرق تحتسبال�ي)االستثماري العقاراستبعادعندخسارةأور�حأيإثباتيتم

.ا�خسارةأوالر�ح
،منفصل�ش�لاع��ا�حاسبةتمال�ياالستثمار�ةالعقاراتبنودعناصرالستبدالاملتكبدةاملصروفاترسملةيتم1.

ةاالقتصادياملنافعمنتز�دعندمافقطالالحقةالنفقاترسملةيتم .املستبدلللعنصرالدف��يةالقيمةشطبو�تم
أوالر�حقائمة��األخرى املصروفاتجميعقيدو�تم .الصلةذاتاالستثمار�ةالعقاراتبند��ال�امنةاملستقبلية

.تكبدهاعندالشاملوالدخلا�خسارة
خاللمناملالرأسز�ادةلغرضو/أوإيجار�ةإيراداتأجلمنعقاراتإ�شاءهامنالغرضي�ون وال�يالتنفيذتحتاملشروعاتت�لفةإدراجيتم

 40وهواإلنتا��اعمرهمدارع��الثابتالقسطبطر�قةاملبا�ياس��الكيتم. للغرض ا�خصص لھاالستثمار�ةالعقاراتضمنالقيمةز�ادة
.اس��الكهايتمالاألرا�ىيإن،سنة
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املاليةغ��املوجوداتقيمة��االنخفاض3-4

إختبارإجراءلبيتطعندماأومؤشرأيوجودحالة��.قيمتھتنخفضقداألصلأنمؤشرهناك�انإذامابتقييمتقر�ر�لبتار�خالشركةتقوم
أولألصلالعادلةالقيمة��لألصللالس��دادالقابلةالقيمة.لألصللالس��دادالقابلةالقيمةبتقديرالشركةتقوملألصل،سنوي إنخفاض

 للنقداملولدةالوحدة
ً
�انإذاإالالفرديصللأل لالس��دادالقابلةالقيمةتحديديتم.أع��أ��مااإلستخدامقيدوقيمتھاالستبعادت�اليفناقصا

لألصلالدف��يةالقيمةتتجاوز عندما.املوجوداتمجموعةأواألخرى املوجوداتتلكعنكب��ةبصورةمستقلةداخلةنقديةتدفقاتينتجالاألصل
 األصلإعتباريتملالس��دادالقابلةلقيم��اللنقداملولدةالوحدةأو

ً
.دادلالس�� القابلةقيمتھإ��تخفيضھو�تممنخفضا

الضر�بةقبلماما�خصمعدلباستخداما�حاليةقيم��اإ��املقدرةاملستقبليةالنقديةالتدفقاتخصميتماالستخدامقيدالقيمةتقييمعند
 العادلةةالقيمتحديدعنداإلعتبار��األخذيتم.لألصلا�حددةوا�خاطرلألموالالزمنيةللقيمةا�حاليةالسوق تقييمات�عكسالذي

ً
ناقصا

إختباريتماسب،املنالتقييمنموذجاستخدامفيتماملعامالتهذهمثلتحديدإم�انيةعدمحالة��.األخ��ةالسوق معامالتاالستبعادت�اليف
 )وجدتإن(الشهرة

ً
.خسارةا�أوالر�ح��اإلنخفاضبخسائراإلع��افيتم.للشهرةإنخفاضخسائرأيعكسيتمواللإلنخفاضسنو�ا

 ��ا��فاملعاإلنخفاضخسائرأنع��مؤشر�انإذامالتحديدتقر�ر�لبتار�ختقييمإجراءيتمالشهرةباستثاءللموجوداتبالنسبة
ً
�عدلمسابقا

ردو�تم.دللنقاملولدةالوحدةأولألصللالس��دادالقابلةالقيمةبتقديرالشركةتقوماملؤشرهذهمثلوجودعند.إنخفضتقدأوموجودة
تحديدهااملمكننم�انال�يالدف��يةالقيمةتتجاوز واللالس��دادالقابلةقيمتھلألصلالدف��يةالقيمةتتجاوز البحيثاإلنخفاضخسائر

أوالر�ح��الرد�ذا�اإلع��افيتم.السابقةالسنوات��األصلقيمة��اإلنخفاضبخسارةاإلع��افعدمحالة��االس��الكخصم�عدبالصا��
.ا�خسارة

امللكيةحقوق بطر�قةاستثمارات3-5

املاليةالسياساتقرارات��ةاملشاركع��الشركةقدرةهوا�جوهري والتأث��.كب�ً�اتأث�ً�االشركةعل��اتمارسال�يالشر�اتتلك��الزميلةلشر�اتا
.السياساتتلكع��مش��كةسيطرةأو�سيطرةالتمتعدون ولك��اف��ااملستثمرللشركةوالتشغيلية

 امللكيةحقوق طر�قةباستخدامالزميلةالشركة��الشركةاستثمارعنا�حاسبةتتم
ً
ف��ااملستثمرالشركةفيھتصبحالذيالتار�خمناعتبارا

العادلةالقيمةا��ص��الشركةحصةعناالستثمارت�لفة��ز�ادةأي��جلالزميلة،الشركة��االستثمارع��االستحواذوعند.زميلةشركة
منالشركةحصة��ةز�ادأي��جل.لالستثمارالدف��يةالقيمة��وتدرجضمنيةكشهرةف��ااملستثمرللشركةا�حددةواملطلو�اتللموجودات

الف��ة��ا�خسارةأور�حال��مباشًرةالتقييمإعادة�عداالستثمارت�لفةعنالزميلةللشركةا�حددةواملطلو�اتللموجوداتالعادلةالقيمةصا��
.االستثمارع��االستحواذف��ايتمال�ي

حقوق طر�قةجببمو .للمحاسبةامللكيةحقوق طر�قةباستخداماملاليةالقوائمهذه��الزميلةالشر�اتومطلو�اتوموجوداتنتائجإدراجيتم
خسائرأوأر�احمنالشركةصةحإلثباتذلك�عد�عديلهاو�تماملا��املركزقائمة��بالت�لفةمبدئًيازميلةشركة��االستثمارإثباتيتمامللكية،
ملكيةأي�شملال�ي(الزميلةالشركة��ملكي��االزميلةالشركةخسائر��الشركةحصةتتجاوز عندما.الزميلةللشركةاآلخرالشاملوالدخل

.اإلضافيةا�خسائرنمبحص��ااالع��افعنالشركةتتوقف)الزميلةالشركة��الشركةاستثمارصا��منجزءً مضمو��ا���ش�لاألجلطو�لة
و�ذا.الزميلةركةالشعننيابةبمدفوعاتقامتأو�عاقديةأوقانونيةمطلو�اتالشركةفيھتتكبدالذيبالقدرفقطاإلضافيةا�خسائر��جل
معاألر�احمن��احصتتعادلعندمافقطاألر�احهذهمنحص��ا��جيلالشركة�ستأنفأر�اح،بت�جيلالحقةف��ة��الزميلةالشركةقامت

.امل�جلةغ��ا�خسائرمنحص��ا
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نمالعادلةبالقيمةاملاليةاملوجودات
ا�خسارةأوالر�حخالل

أيو�شــمل،وا�خســائراألر�ــاحصــا��إثبــاتيــتم .العادلــةبالقيمــةاملوجــوداتلهــذهالالحــقالقيــاسيــتم
 .ا�خسارةأوالر�حضمن،أر�احتوزيعاتدخلأوفائدة

فأةاملطبالت�لفةاملاليةاملوجودات
تخفـيضيـتم .ليـةالفعالفائـدةطر�قـةباسـتخداماملطفـأةبالت�لفـةاملوجوداتلهذهالالحقالقياسيتم

تحو�ـــــلوخســـــائروأر�ـــــاحالفائـــــدةإيـــــراداتإثبـــــاتيـــــتم.القيمـــــة�ـــــ�االنخفـــــاضبخســـــائراملطفـــــأةالت�لفـــــة
ضــمنخســارةأور�ــحأيإثبــاتيــتم .ا�خســارةأوالــر�حضــمنالقيمــة�ــ�واالنخفــاضاألجنبيــةالعمــالت

.ا�خسارةأوالر�ح

مةبالقيالدينأدوات��االستثمارات
اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلة

امباسـتخداحتسـا��ايـتمال�يالفائدةإيراداتإن .العادلةبالقيمةاملوجوداتلهذهالالحقالقياسيتم
يـــتمالقيمـــة�ـــ�واالنخفـــاضاألجنبيـــةالعمـــالتتحو�ـــلوخســـائرأر�ـــاحوكـــذلك،الفعليـــةالفائـــدةطر�قـــة
 .خـراآل الشـاملالـدخلضـمناألخـرى وا�خسـائراألر�ـاحصـا��إثبـاتيتم .ا�خسارةأوالر�حضمنإثبا��ا
إ�ــ�صـنيفهات�عـاداآلخــرالشـاملالـدخل�ـ�امل��اكمــةوا�خسـائراألر�ـاحفـإن،اإلثبــاتعـنالتوقـفوعنـد
.ا�خسارةأوالر�ح

يةامللكحقوق أدوات��االستثمارات
الدخلخاللمنالعادلةبالقيمة
اآلخرالشامل

حالـر�ضـمن�ـإيراداتاألر�ـاحتوزيعـاتإثبـاتيـتم .العادلـةبالقيمـةاملوجـوداتلهـذهالالحقالقياسيتم
إثبـــاتيــتم .االســتثمارت�لفــةمــنجـــزءاســ��دادوا�ــح�شــ�لاألر�ــاحتوزيعـــاتتمثــللــممــاا�خســارةأو

.ا�خسارةأوحالر�إ��أبًداتصنيفهاإعادةيتموالاآلخرالشاملالدخلضمناألخرى وا�خسائراألر�اح

)يتبع(الهامةا�حاسبيةالسياساتم�خص3

املاليةاألدوات3-6
املاليةواملطلو�اتاملاليةاملوجوداتوقياستصنيف

الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةأو،املطفأةبالت�لفةمقاسةماليةموجوداتأ��اع��املاليةاملوجوداتتصنيفيتم،األو��اإلثباتعند
العادلةبالقيمةأو،امللكيةحقوق أدوات��استثمارات–اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةأو،الدينأدوات��استثمارات–اآلخر

.ا�خسارةأوالر�حخاللمن
:ا�خسارةأوالر�حخاللمنالعادلةبالقيمةتصنيفهايتموالأدناهالشرط�نكالاستوفتإذااملطفأةبالت�لفةاملاليةاملوجوداتقياسيتم

و،�عاقديةنقديةتدفقاتلتحصيلباملوجوداتاالحتفاظإ����دفالذياألعمالنموذجضمن��ااالحتفاظيتم•
.القائمبلغاملأصلع��والفائدةاملبلغألصلمدفوعاتفقطتمثلال�يالنقديةللتدفقاتمحددةتوار�خ��التعاقديةبنودهاتنشأ•

بالقيمةخصيصهاتيتموالأدناهالشرط�نكالاستوفتإذااآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةالدينأدوات��االستثماراتقياسيتم
:ا�خسارةأوالر�حخاللمنالعادلة

وة،ماليموجوداتو�يع�عاقديةنقديةتدفقاتتحصيلطر�قعنمنھالهدفيتحققالذياألعمالنموذجضمن��ااالحتفاظيتم•
.القائمبلغاملأصلع��والفائدةاملبلغألصلمدفوعاتفقطتمثلال�يالنقديةللتدفقاتمحددةتوار�خ��التعاقديةبنودهاتنشأ•

عرض��ائي�ش�لتختارأنللشركةيحق،املتاجرة�غرض��ااالحتفاظيتمالال�يامللكيةحقوق أدوات��لالستثماراتاألو��اإلثباتعند
املوجوداتجميعإن.حدةع��استثمار�لأساسع��ا�خيارهذايتم.اآلخرالشاملالدخلضمنلالستثمارالعادلةالقيمة��الالحقةالتغ��ات

 اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةأواملطفأةبالت�لفةكمقاسةاملصنفةغ��املالية
ً
بالقيمةقياسهاتمي،أعالهبيانھتمملاوفقا

.املشتقةاملاليةاملوجوداتجميعيتضمنوهذا،ا�خسارةأوالر�حخاللمنالعادلة
أواملطفأةبالت�لفةسالقيامتطلبات�ستو��أخرى بطر�قةال�ياملاليةاملوجودات��ائي�ش�لتخصصأنللشركةيحق،األو��اإلثباتوعند

حذفبتقوم،بذلكقامتو�ذا،ا�خسارةأوالر�حخاللمنالعادلةبالقيمةماليةكموجودات،اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمة
.كب���ش�لتخفيضھأوأخرى بطر�قةينشأقدالذيا�حاس�يالتطابقعدم

 ،رةا�خساأوالر�حخاللمنالعادلةبالقيمةاملقاسغ��للبندبالنسبة،العادلةبالقيمةاملاليةللموجوداتاألو��القياسيتم
ً
ت�اليفزائدا

.مباشر�ش�لباقتنا��اتتعلقال�ياملعاملة
.املاليةللموجوداتالالحقالقياسع��التاليةا�حاسبيةالسياساتتطبيقيتم

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(

إیضاحات حول القوائم المالیة 
ھیة في القوائم المالیة للسنة المالیة المنت

م 2021دیسمبر 31

2021التقرير السنوي  32



)يتبع(الهامةا�حاسبيةالسياساتم�خص3.

)يتبع(املاليةاألدوات3-6

لكيةاملحقوق أدوات��استثماراتأواآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةالدينأدوات��استثماراتالشركةلدىيوجدال
.اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمة

املوجودات املالية

��(للشركةاملا��املركزقائمةمناستبعادهايتمأي)أسا�ىي�ش�ل(متماثلةماليةأصول مجموعةمنجزءأو)املا��األصلإستبعاديتم
:التاليةا�حاالت

.األصلمنالنقديةالتدفقاتاستالمحقوق صالحيةان��اء-

تأخ��دون بال�امللمةاملستالنقديةالتدفقاتبدفعال��اًماتحملهاأواألصلمنالنقديةالتدفقاتلتلقيحقوقهابتحو�لالشركةقيام-
األصل��عالسيطرةبنقلقامت)ب(أوجوهري،�ش�لاألصلومزايامخاطرجميعبنقلالشركةقيام)أ(و؛"إتفاقبموجبثالثطرفإ��

.املا��األصلومزايابمخاطرجوهري �ش�لاالحتفاظاوبنقلالشركةتقمولم

املطلو�ات املالية 

اثباتبإلغاءأيًضاالشركةمتقو .صالحي��اان��اءأوإلغاؤهاأوالتعاقديةبال��اما��االوفاءيتمعندمااملاليةاملطلو�اتاثباتبإلغاءالشركةتقوم
ع��مب�يجديدما��امال�� إثباتيتما�حالةهذهو��جوهري،�ش�لاملعدللالل��امالنقديةوالتدفقاتشروطها�عديلعنداملاليةاالل��امات

.العادلةبالقيمةاملعدلةالشروط

غ�� نقدية محولة أو ال��امات بما �� ذلك أي أصول (عند استبعاد االل��ام املا��، يتم إثبات الفرق ب�ن القيمة الدف��ية املستنفذة واملبلغ املدفوع 
.�� الر�ح أو ا�خسارة) تم تحملها

املاليةاملوجوداتقيمة��االنخفاض

.حكمھ��وماوالنقداملدينةالذمممناملطفأةبالت�لفةاملثبتةاملاليةاملوجوداتتت�ون 

مــنتنــتجال�ــياالئتمانيـةا�خســائرو�ــ� :املاليـةاألداةعمــرمــدىع�ـ�املتوقعــةاالئتمانيــةا�خسـائرأســاسع�ــ�ا�خسـائرمخصصــاتقيــاسيـتم
�أحداثجميع

ّ
.املاليةلألداةاملتوقعالعمرمدىع��السدادعنا�حتملالتع�

.املاليةاألداةعمرمدىع��املتوقعةاالئتمانيةا�خسائر�ساوي بمبلغا�خسائرمخصصاتبقياسالشركةتقوم

فـإن،املتوقعـةانيـةاالئتما�خسـائرتقـديروعنـداألو�ـ�اإلثبـاتمنـذكب�ـ��شـ�لزادتقـدمـا��ألصـلاالئتمانيـةا�خـاطر�انتإذاماتحديدعند
   .م��رغ��جهدأوت�لفةدون واملتاحةالعالقةذاتوالداعمةاملعقولةاملعلوماتاالعتبار��تضعالشركة

 والنو��الك�يوالتحليلاملعلوماتمنكالذلكويشمل
ً
معلوماتذلك��بما،تن��املساالئتما�يوالتقييمللشركةالسابقةا�خ��ةإ��استنادا

      .املستقبليةالنظرة

املتوقعةاالئتمانيةا�خسائرقياس

ل�افةا�حاليةالقيمةبأ��ااالئتمانيةا�خسائرقياسيتم.االئتمانيةل�خسائرمحتملمرجحتقدير��املتوقعةاالئتمانيةا�خسائرإن
 للشركةاملستحقةالنقديةالتدفقاتب�نالفرق أي)القيمة��اإلنخفاض

ً
يتم.(استالمهاركةالشتتوقعال�يالنقديةوالتدفقاتللعقدوفقا

ديرلتقاملبسطاألسلوببتطبيقالشركةتقوم،املدينةللذممبالنسبة.املا��لألصلالفع��الفائدة�سعراملتوقعةاالئتمانيةا�خسائرخصم
.املتوقعةاالئتمانيةا�خسائر

قيم��ااملنخفضةاملاليةاملوجودات

منالعادلةبالقيمةجةاملدر الدينوأوراقاملطفأةبالت�لفةاملدرجةاملاليةاملوجودات�انتإذامابتقييمماليةقوائم�لبتار�خالشركةتقوم
ع��ضار�تأث�لھي�ون أك��أوحدثوقوععندالقيمةمنخفضأنھع��املا��األصلتقييميتم.القيمةمنخفضةاآلخرالشاملالدخلخالل

.املا��األصللذلكاملقدرةاملستقبليةالنقديةالتدفقات

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
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)يتبع(الهامةا�حاسبيةالسياساتم�خص3.

)يتبع(املاليةاألدوات6–3

القيمة��االنخفاضعرض
املدينةبالذمماملرتبطةاألنخفاضخسائر�عرض.للموجوداتالدف��يةالقيمةمناملاليةللموجوداتا�خسائرمخصصاتخصميتم

.الشاملوالدخلا�خسارةأوالر�حقائمةضمنمستقلبند��وجودهاحال

حكمھ��وماالنقد3-7

منأشهرثالثةمنلأقأصليةاستحقاقبف��ةوودائعا�جار�ةا�حسابات��البنوكولدىالصندوق ��النقدمنحكمھ��وماالنقديت�ون 
وال�يمعروفةقديةنمبالغإ���سهولةللتحو�لالقابلةالسيولةعاليةاألجلقص��ةاستثماراتهوالنقدحكم��ماإن.االستحواذتار�خ

.القيمة��للتغ��اتجوهر�ةغ���خاطرتخضع

املوظف�نمنافع8–3

 للموظف�نا�حددةاملزاياخطةالشركةتقدم
ً
أنظمة��اعل��املنصوصالشروطبواسطةمحددهوكماالسعوديالعمللنظاموفقا

 خطةبموجباملزاياتقييمت�لفةتحديدو�تم.السعوديةالعر�يةاململكة
ً
وحدةطر�قةاستخدامبا�حددةللمزاياإكتواري إلحتسابوفقا

.املتوقعةاالئتمان
الدخلخاللمناملبقاةاألر�احإ��يضافاملقابلوالرصيداملا��املركزقائمة��االكتوار�ةوا�خسائرلألر�احالقياسبإعادةاالع��افيتم

.ف��احدثتال�يالسنة��اآلخرالشامل
الر�ح��إثبا��ايتمال�يا�حددةاملنافعبإل��اماتاملتعلقةالت�اليفإن.الحقةف��ات��ا�خسارةأوالر�حإ��القياسإعادةتصنيفيتمال
.ا�خسارةأو

باإليراداتاألع��اف9–3

".عقود اإليجار"16�عمل الشركة �� أ�شطة التأج�� وت�ون هذه العقود اإليجار�ة ضمن نطاق املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� 

إيرادات اإليجار 

روط عقـود اإليجــار يـتم إثبــات إيـرادات اإليجــار الناتجـة عــن عقـود اإليجــار التشـغي�� للعقــارات االسـتثمار�ة، بالصــا�� �عـد ا�خصــم، وفًقـا لشــ
.ع�� مدى ف��ة اإليجار بطر�قة القسط الثابت

أخرى إيرادات

.يتم إثبات اإليرادات األخرى بمجرد الوفاء بال��ام األداء ع�� أساس االتفاق ب�ن الشركة والطرف األخر

نظاميإحتياطي10–3

لت�و�نالصافيةأر�احهامن٪10سنة�ل��تجنبأنالشر�اتع��يتع�ن،السعوديالشر�اتونظامللشركةاألسا�ىيللنظاموفًقا
.بالشركةاملساهم�نع��للتوزيعحالًيامتاحغ��االحتياطيهذاإن.املالرأسمن٪30االحتياطيهذايبلغح�ىنظامياحتياطي

شركة عقارات الخلیج 
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الز�اة11–3

 املا��املركزقائمةبتار�خالز�اةمخصصاحتسابيتم
ً
.السعوديةالعر�يةلكةاملم��")الهيئة("وا�جماركوالضر�بةالز�اةهيئةلتعليماتوفقا

بالر�وطتتعلق�يوالوجدت،إنالسابقةالسنواتعناالضافيةالز�اةمطلو�اتاثباتيتم.وا�خسائراألر�احقائمةضمنالناتجا�خصصو�درج
.ال��ائيةالر�وطاصدارف��ايتمال�يالف��ة��الهيئةقبلمنسابقةسنواتعنالز�و�ة

ا�خصصات3-12

ومنبھموثوق ل�ش�مبلغھتقديريمكن�عاقديأوقانو�يحا��ال��امالشركةلدىأنسابقةألحداثنتيجةظهرإذابا�خصصاالع��افيتم
خصمخاللمنا�خصصاتتحديديتمجوهري التأث��ي�ون عندما.االل��امهذالتسو�ةاقتصاديةملنافعخارجةتدفقاتيتطلبأنا�حتمل

ي�ون وعندما،لنقدلالزمنيةللقيمةا�حاليةالسوق تقييمات�عكسالذيالضر�بةقبلخصمبمعدلاملتوقعةاملستقبليةالنقديةالتدفقات
 
ً
.تمو�لكت�اليفعنھاملتنازل با�خصماالع��افو�تم.االل��امعل��اينطوي ال�يوا�خاطرمالئما

املصار�ف 3-13

ت�لفةمنجزًءاخاصش�ل��عت��الال�ياملباشرةوغ��املباشرةالت�اليفع��واإلدار�ةالعموميةواملصروفاتوالتوزيعالبيعمصروفات�شتمل
العموميةواملصروفاتوزيعوالتالبيعومصروفاتاملبيعاتلت�لفةتوزيعإجراءيتم.املا��للتقر�رالدوليةاملعاي��بموجبمطلوبهوكمااملبيعات
.ثابتأساسع��اللزوم،عندواإلدار�ة

الذمم التجار�ة الدائنة واملستحقات 3-14

.فائدةوالتحملعاديةإئتيمانيةشروطأساسع��ال��امات��الدائنةالتجار�ةالذمم

أر�احتوزيعات3-15

.الشركة��املساهم�نقبلمنعل��ااملوافقةيتمال�يالف��ة��املاليةالقوائم��األر�احتوزيعاتتقيد

ر�حية السهم3-16

خسارةأوالر�حيمبتقساألساسيةالسهمر�حيةاحتسابيتم.العاديةألسهمهاوا�خفضةاألساسيةالسهمر�حيةمعلومات�عرضالشركةتقوم
السهمر�حيةتحديديتم.السنةخاللالقائمةالعاديةاألسهملعدداملرجحاملتوسطع��الشركة��العادي�ناملساهم�نإ��العائدةالسنة

 القائمةالعاديةاألسهملعدداملرجحواملتوسطالعادي�نللمساهم�نالعائدةا�خسارةأوالر�حبخصما�خفضة
ً
اململوكةاألسهمم��امخصوما

إنللموظف�ن،املمنوحةماألسهوخياراتللتحو�لالقابلةالدفعأوراقمنتت�ون وال�يا�حتملةا�خفضةالعاديةاألسهم�افةلتأث����اا�حتفظ
.وجدت

التقار�ر القطاعية 3-17

واملصروفاتتاإليراداو�تضمناملصروفاتوتكبداإليراداتإثباتخاللھمنيمكنوال�يالشركةأعمالأ�شطةمنجزءهوالتشغي��القطاع
القراراتالتخاذوذلكركةللشالتشغي��القرارقبلصا�عمنالتشغيليةللقطاعاتالتشغيليةالنتائججميعمراجعةتتم.باملعامالتتتعلقال�ي

.منفصلةماليةمعلوماتلهاتوفروال�يأدا��ا،وتقييم،للقطاعتخصيصهاسيتمال�ياملوارد�شأن

ا�حتملةاالل��امات3-18

غ��ةمستقبليأحداثمنأك��أوواحدوقوععدمأووقوعخاللمنفقطوجودهاو�تأكدسابقةأحداثعنتنشأأنا�حتملمنال��امات��
.االل��املتسو�ةرداملوالتدفقحاجةهناكت�ون أنا�حتملغ��منألنقيدهيتمالحا��ال��امأوللشركة،ال�املةالسيطرةضمنتقعالمؤكدة

.املاليةالقوائم��ع��اتف�حو�نماا�حتملةاملطلو�ات��جيليتمالفإنھ�افيةبموثوقيةاالل��اممبلغقياسع��القدرةعدمحال��
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العادلةالقيمةقياس3-19

قياس�ستند.لقياساتار�خ��السوق ��املشارك�نب�نمنظمةمعاملة��ماال��املتحو�ليدفعأوماأصلبيعمناملستلمالسعر��العادلةالقيمةإن
:إمااالل��امتحو�لأواألصلبيعمعاملةحدوثاف��اضع��العادلةالقيمة
أواملطلو�اتأوللموجوداتالرئي�ىيالسوق ��•
املطلو�اتأوللموجوداتمالئمةاألسواقأك����،الرئي�ىيالسوق وجودعدمحالة��•

أناف��اضع��االل��امأواألصل�سع��عندالسوق ��املشارك�ن�ستخدمهاال�ياالف��اضاتباستخداماملطلو�اتأوللموجوداتالعادلةالقيمةقياسيتم
خاللمناقتصاديةمنافعإنتاجع��السوق ��املشاركقدرةاملا��غ��لألصلالعادلةالقيمةقياسيرا��.االقتصاديةملص�ح��ميتصرفون املشارك�ن
.لھستخداماوأفضلأق�ىى��األصل�ستخدمأنا�حتملمنالسوق ��آخرمشاركإ��بيعھخاللمنأو،لھمستوى وأفضلبأع��األصلاستخدام

القابلةلمدخالتلاستخدامأق�ىىتحقيقمع،العادلةالقيمةلقياس�افيةبياناتلهايتوفروال�يللظروفمالئمةتقييمأساليبالشركة�ستخدم
ع��ااالفصاحأوالعادلةقيم��اقياسيتمال�يواملطلو�اتاملوجودات�افةتصنف.للمالحظةالقابلةغ��املدخالتاستخداموتقليلالصلةذاتللمالحظة

:ك�لالعادلةالقيمةلقياسأهميةيمثلوالذياملدخالتمنمستوى أقلإ��استناًدا،ي��كماواملب�ن.العادلةللقيمةالتسلسلضمناملاليةالقوائم��

.املماثلةواملطلو�اتللموجودات�شطةأسواق��(معدلةغ��)املتداولةالسوق أسعار:األول املستوى •
غ��أوباشرم�ش�لللمالحظةقابلالعادلةالقيمةلقياسأهميةيمثلوالذياملدخالتمنمستوى أقل��اي�ون تقييمأساليب:الثا�ياملستوى •

.مباشر
.للمالحظةقابلغ��العادلةالقيمةلقياسأهميةيمثلوالذياملدخالتمنمستوى أقل��اي�ون التقييمأساليب:الثالثاملستوى •

مستو�اتب�نحدثتقدالتحو�الت�انتإذاماالشركةتحدد،متكرر أساسع��العادلةبالقيمةاملاليةالقوائم��املدرجةواملطلو�اتللموجوداتبالنسبة
تقر�رف��ة�ل��اية��(ك�لالعادلةالقيمةلقياسأهميةيمثلالذياملدخالتمنمستوى أقلإ��استناًدا)التصنيفتقييمإعادةطر�قعناملتدرجالنظام

.املتكررةغ��ولقياس،املتكررةالعادلةالقيمةقياسمنل�لواإلجراءاتالسياساتالشركةتحدد.ما��

 وفقتقييمهاأوقياسهاإلعادةالالزمةواملطلو�اتاملوجوداتقيم��التغ��اتبتحليلما��تقر�رف��ة�لتار�خ��الشركةتقوم
ً
.للشركةا�حاسبيةللسياساتا

للعقودالتقييمحسابةعملي��املعلوماتتجميعطر�قعناألخ��التقييم��املطبقةالهامةاملدخالتمنبالتحققالشركةتقوم،التحليللهذاو�النسبة
تغي��ال�انإذامالتحديدصلةذاتخارجيةمصادرمعوال��امأصلل�لالعادلةالقيمة��التغ��أيًضاالشركةتقارن .الصلةذاتاألخرى واملستندات

 
ً

.معقوال

التسلسلى ومستو االل��امأواألصلومخاطروسماتطبيعةإ��استناًداواملطلو�اتاملوجوداتفئاتالشركةحددت،العادلةالقيمةإفصاحاتلغرض
ف��ايتم�يالا�حاالت��أوالعادلةبالقيمةقياسهايتمال�ياملاليةلألدواتالعادلةبالقيمةاملتعلقةاإلفصاحاتإن.أعالهمو�حهوكماالعادلةللقيمة

.العادلةالقيمعناإلفصاح

التمو�لت�اليف3-20

جاهزةتصبحح�ىة،سنمنأك��الوقت،منكب��ةلف��ةتحتاجال�ياألصول و��(مؤهلةأصول إنتاجأوإ�شاءأوباقتناءمباشرةاملرتبطةالتمو�لت�لفة
ت�اليفجميعثباتايتم.لھاملعدةالبيعأولالستخدامجاهزةاألصول هذهتصبحح�ىاألصول هذهت�لفةإ��اضاف��ايتم)لھاملعدةالبيعأولالستخدام

باق��اضيتعلقفيماشأةاملنتتكبدهاال�ياألخرى والت�اليفالفوائدمناالق��اضت�اليفتت�ون .تكبدهاف��ةعندا�خسائرأواألر�اح��األخرى التمو�ل
.األموال

املقاصة3-21

للقيممقاصةبإجراءكةللشر ملزمنظاميحقوجودعندوفقطعندمااملا��،املركزقائمة��الصافيةالقيمةوتندرجاملاليةواملطلو�اتاملوجوداتمقاصةتتم
أساسع��صروفاتواملااليراداتعرضيتم.واحدآن��املطلو�اتلتسديداملوجوداتبيعأوالصا��أساسع��لتسو���االنيةالشركةلدىي�ون وعندما
.املماثلةاملعامالتمنمجموعةعنالناتجةوا�خسائراألر�احأوا�حاسبية،املعاي���سمحعندمافقطالصا��

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
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)يتبع(الهامةا�حاسبيةالسياساتم�خص3.

متداولةغ��/متداولةإ��واملطلو�اتاملوجوداتتصنيف22–3
 املا��املركزقائمة��واملطلو�اتاملوجوداتالشركة�عرض

ً
.متداولةغ��/متداولةبنودإ��تصنيفهاإ��استنادا

 األصلي�ون 
ً
:عندمامتداوال

.عادية�شغيلدورة��اس��الكھأولبيعھنيةتوجدأوتحققھاملتوقعمني�ون •
 ي�ون •

ً
.املتاجرة�غرضأسا�ىي�ش�لبھمحتفظا

 عشراث�يخاللتحققھاملتوقعمني�ون •
ً
.املا��التقر�رف��ة�عدشهرا

 يكنلمماحكمھ��ومانقدصورة��ي�ون •
ً
 عشراث�يلف��ةال��املتسو�ةاالستخدامأوالتبادلمنمقيدا

ً
التقر�رف��ة�عدقلاألع��شهرا

.املا��
.متداولةغ��أ��اع��األخرى املوجوداتجميعتصنيفيتم

 املطلو�اتي�ون 
ً
:عندمامتداوال

.العاديةالتشغيلدورة��سدادهاملتوقعمني�ون •
 ي�ون •

ً
.املتاجرة�غرضأسا�ىي�ش�لبھمحتفظا

 عشراث�يخاللالسدادمستحقي�ون •
ً
أو،املا��التقر�رف��ة�عدشهرا

 عشراث�يلف��ةاالل��ام�سو�ةبتأجيلمشروطغ��حقوجودعدمحالة��•
ً
.املا��التقر�رف��ة�عداألقلع��شهرا

متداولةكغ��األخرى املطلو�ات�افةبتصنيفالشركةتقوم

ا�جوهر�ةا�حاسبيةواالف��اضاتوالتقديراتاألح�ام4.

واملطلو�اتداتللموجو املبينةاملبالغع��تؤثرال�يواالف��اضاتوالتقديراتاألح�اماستخداماإلدارةمناملاليةالقوائمإعداديتطلب
ال�يالظروفلظ��معقولةأ��ا�عتقدمختلفةأخرى وعواملا�خ��ةإ����ااملتعلقةواالف��اضاتالتقديرات�ستند.واملصروفاتواإليرادات

النتائجتختلفقد.املصادرمنغ��هاعن�سهولةتظهرالال�يواملطلو�اتللموجوداتالدف��يةالقيمحول األح�امإصدارأساسع��اينتج
.التقديراتهذهعنالفعلية

ف��اميتال�يالف��ة��ا�حاسبيةالتقديراتع��التعديالتإثباتيتم.مستمرأساسع����ااملتعلقةواالف��اضاتالتقديراتمراجعةيتم
يؤثرالتعديل�انإذاقبليةاملستوالف��اتالتقديراتمراجعةف��ايتمال�يالف��ة��أوالف��ةع��فقطيؤثرالتعديل�انإذاالتقديراتمراجعة

.واملستقبليةا�حاليةالف��اتمن�لع��

القوائم��جوهري أثرذات�عت��ال�يالتاليةواألح�امالتقديراتباستخداماإلدارةقامت،للشركةا�حاسبيةالسياساتتطبيقسياق��
.املالية

التشغي��التأج��عقودمنمستحقةمدينةللذمماملتوقعةاالئتمانيةا�خسائرمخصص
إ��ا�خصصاتمعدالت�ستند.التشغي��التأج��عقودمنللمستحقاملتوقعةاالئتمانيةا�خسائر�حسابا�خصص�جلالشركة�ستخدم

.العمالء�جموعةالتأخ��أيام

اإلحتسابمصفوفةبحسابالشركةتقوم.مالحظ��ايتموال�يللعمالءالسداد��التار�خيةالتع��معدالتع��مبدئًياا�خصص�جل�عتمد
املتوقعمن�انإذا،املثالسبيلع��.املستقبليةبالنظرةتتسمال��املعلوماتضوء��التار�خيةاالئتمانيةا�خسارةأثرمراعاة�عددقيق�ش�ل

فإنھ،العقاري طاعالق��السداد��التع��حاالتعددز�ادةإ��يؤديقدوالذياملقبلالعاممدىع��املتوقعةاالقتصاديةاألوضاعتتدهور أن
و�تمظ��امالحيتموال�يالتار�خيةالسداد��التع��معدالتتحديثيتم،تقر�ر�لتار�خ��.التار�خيةالسداد��التع��معدالت�عديليتم

.املستقبليةبالنظرةتتسمال�يالتقديرات��التغ��اتتحليل

هواملتوقعةاالئتمانيةروا�خسائاملتوقعةاالقتصاديةوالظروفمالحظ��ايتموال�يالتار�خيةالسداد��التع��معدالتب�نالعالقةتقييمإن
تمثلالقد.توقعةاملاالقتصاديةوالظروفالظروف��للتغ��اتحساسيةالبنودأك����املتوقعةاالئتمانيةا�خسائرقيمةإن.جوهري تقدير
اإلفصاحتم.املستقبل��للعميلالسداد��الفع��التع��بالشركةا�خاصةاالقتصاديةالظروفوتوقعاتالتار�خيةاالئتمانيةا�خسارةتجر�ة

.بالشركةا�خاصةالعقدوموجوداتالتجار�ةاملدينةللذمماملتوقعةاالئتمانيةبا�خسائراملتعلقةاملعلوماتعن
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مبا�يأرا�ىي
تحتمشروعات

 (1-5)التنفيذ
اإلجما��

:الت�لفة

144,426,801164,694,436168,344,979477,466,216م2020يناير 1��كما الرصيد

30,343,65130,343,651----إضافات

144,426,801164,694,436198,688,630507,809,867م2020د�سم�� 31��كماالرصيد

60,486,05260,486,052----إضافات

م2021د�سم�� 31��كماالرصيد
144,426,801164,694,436

259,174,682568,295,919

:امل��اكماالس��الك

--11,988,679--م2020يناير 1��كماالرصيد
11,988,679

--4,117,361--للسنةا�حمل
4,117,361

--16,106,040--م2020د�سم�� 31��كماالرصيد
16,106,040

--4,117,361--للسنةا�حمل
4,117,361

--20,223,401--م2021د�سم�� 31��كماالرصيد
20,223,401

:��كماالدف��يةالقيمةصا��

144,426,801144,471,035259,174,682548,072,518م2021د�سم�� 31

م2020د�سم�� 31
144,426,801148,588,396198,688,630491,703,827

استثمار�ةعقارات•

شركة عقارات الخلیج 
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ر�المليون 288.9الدف��يةقيمتھبلغتوقدا�حليةالبنوكأحدلصا�حاالستثمار�ةالعقاراتع��رهنيوجد2021د�سم��31��كما
(12رقمإيضاح)سعودي .

31)سعودير�المليون 317,5قيم��او�لغتم2021د�سم��31��كمااالستثمار�ةللعقاراتالعادلةالقيمةبتقييمالشركةقامت
�نللمقيمالسعوديةالهيئةقبلمنمعتمدمقيمطر�قعنا�خار��التقييمإجراءتم.(سعودير�المليون 320,2:م2020د�سم��

.1210000037برقماملعتمدينللمقيم�نالسعوديةالهيئةلديواملقيدالعقاري للتقييماستنادمكتب،(تقييم)املعتمدين

التنفيذتحتمشروعات5-1
:ي��فيماالتنفيذتحتمشاريعتتمثل

:ماي����التنفيذتحتمشروعاترصيديتمثل

218,7:م2020د�سم��31(سعودير�المليون 280,5مبلغم2021د�سم��31��كماالتنفيذتحتللمشروعاتالعادلةالقيمةبلغت
استنادمكتب(تقييم)املعتمدينللمقيم�نالسعوديةالهيئةقبلمنمعتمدمقيمطر�قعنالتقييمإجراءتم.)سعودير�المليون 

.1210000037برقماملعتمدينللمقيم�نالسعوديةالهيئةلديواملقيدالعقاري للتقييم
.العادلةللقيمةثالثوالالثا�ياملستوي ��التنفيذتحتواملشروعاتالعقار�ةاالستثماراتتقييم��املستخدمةالتقييمأساليبإن

د�سم��31(م2021د�سم��31��كماسعودير�ال2,362,615بمبلغ،رسمل��اتمفوائدالتنفيذتحتمشروعاتع��اإلضافاتتتضمن
:م2020 .)سعودير�ال1,393,762

اإليجارعقود•
االستخدامحقموجوداتأ-6

م2020م2021

195,864,005135,454,716الر�اض –مشروع فندق ومجمع ترفي�ي العليا 

63,310,67763,233,914الدمام–مشروع فندق ومجمع ترفي�ي 

259,174,682198,688,630

اإلجما��مبا�يأرا�ىي
:الت�لفة
134,312,75434,032,225168,344,979م2020يناير 1��كماالرصيد

30,343,65130,343,651--إضافات
134,312,75464,375,876198,688,630م2020د�سم�� 31��كماالرصيد

60,486,05260,486,052--إضافات

134,312,754124,861,928259,174,682م2021د�سم�� 31��كماالرصيد

م2020م2021

االستخدامحقموجودات

38,007,68058,717,980السنةبداية��الرصيد

(20,710,300))20,710,300(السنةاس��الك

17,297,38038,007,680الرصيد كما �� ��اية السنة

)یتبع(استثماریةعقارات5

شركة عقارات الخلیج 
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)يتبع( عقود اإليجار 6

ب ال��امات عقود اإليجار-6

مليون ر�ال سعودي وقامت 5.3بمبلغ " 19-�وفيد"م، حصلت الشركة ع�� خصم إيجار �سبب جائحة ف��وس �ورونا 2020خالل عام (*) 
.األدارة باالع��اف بھ كخصم من ت�لفة االيرادات وتخفيض مطلو�ات عقود اإليجار

استثمارات بطر�قة حقوق امللكية7

، تتمثل �� عدد ")تداول ("واملدرج �� السوق السعودي ") الصندوق ("عقارات ا�خليج –تتمثل االستثمارات �� حصص الشركة �� صندوق 
).٪38.90: م2020(م 2021د�سم�� 31٪  كما �� 38.90ر�ال سعودي، تمثل �سبة 10مليون وحدة بقيمة اسمية 26.5

م2020م2021
اإليجارعقودال��امات
35,608,18557,920,496السنةبداية��الرصيد

----السنةخاللإضافات
(5,303,589)--(*)إيجارخصم

(17,008,722)(23,448,012)السنةخاللإيجاردفعات
12,160,17335,608,185السنة��اية��الرصيد

12,160,17316,993,122متداولة-اإليجارعقودمطلو�ات
18,615,063--متداولةغ��-اإليجارعقودمطلو�ات

12,160,17335,608,185اإلجما��

م2020م2021

249,630,000253,462,864يناير 1��كماالرصيد

11,955,0009,122,136امللكيةحقوق بطر�قةاستثماراتعنمحققةغ��أر�اح

(12,955,000))13,015,000(مستلمةأر�احتوزيعات

248,570,000249,630,000د�سم�� 31��كماالرصيد

شركة عقارات الخلیج 
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م2020م2021

11,469,23018,558,674*)(مدينةإيجاراتذمم

(2,875,716))304,911(املتوقعةاالئتمانيةا�خسائرمخصص

11,164,31915,682,958

م2020م2021

2,875,716687,451يناير1��كماالرصيد

)535,403()2,875,716(شطب

304,9112,723,668السنةخاللاملكون 

304,9112,875,716د�سم��31��كماالرصيد

م2020م2021
 1,070,050--تأمينات خطابات الضمان 
--488,233تأم�ن اعتمادات مستندية 

 535,744414,669سلف وعهد املوظف�ن 
 
ً
304,579289,558مصروفات مدفوعة مقدما

6,170,7256,170,725*دفعات مقدمة للمقاول�ن 
 10,341,1234,030,288املضافةالقيمةضر�بة
122,56014,550أخرى 

17,962,96411,989,840

م2020م2021

 5,896,6763,794,963البنوكلدىنقد

5,896,6763,794,963

قامتقدو سعودير�المليون 13رصيدهبلغوالذىالشركةعمالءاحدمنمستحقرصيدالبنديتضمن2020د�سم��31��كما(*)
23ختار�و��.االيجارقيمةمنخصمبموجبھالعميليطالبنزاعلوجودالعميلهذاضدتحكيمدعوى برفعم2019عامخاللالشركة
مليون 2,7بالغوالالتحكيم�جنھقرارع��بناءاالالزمةا�خصصاتت�و�نتموقدالقضية��حكمهاالتحكيم�جنةاصدرت2020د�سم��

لغوالبااملذ�ور العميلع��املتبقيالرصيدالشركةاستلمت2021عامخالل.ا�خسارةأوالر�حقائمةضمنإدراجهاتموال�يسعودير�ال
.سعودير�المليون 11,3

بالصا��مدينةإيجاراتذمم8

 مقدممدفوعةمصروفات9
ً
أخرى مدينةوأرصدةا

.(26)رقمإيضاحأفينيوويستمشروعملقاول املقدمةبالدفعاتيتعلق2020د�سم��31��كماالرصيدإن*

حكمھ��ومانقد10

:المتوقعةاالئتمانیةالخسائرمخصصفيبالحركةبیانیليفیما

شركة عقارات الخلیج 
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:د�سم��31��كماا�حددةاملوظف�نمنافعإل��اماتع��ا�خصمومعدلالراتب�غ��الف��اضاتالك�يا�حساسيةتحليلي��فيما

م2020م2021

 4,368,8824,004,820يناير 1��كماالرصيد

427,842408,893ا�حاليةا�خدمةت�لفة

102,66997,731الفائدةت�لفة

8,38597,765املوظف�نمنافعال��اماتقياسإعادةمنناتجةخسائراكتوار�ة

)240,327()178,457(السنةخاللمدفوعةمبالغ

4,729,3214,368,882د�سم�� 31��كماالرصيد

م2020م2021
٪2.35%3.00ا�خصممعدل
٪2%2.00الرواتبز�ادةمعدل

م2020م2021

نقص٪1ز�ادة٪1نقص٪1ز�ادة1٪
(4,600,494)4,157,234(4,949,140)4,529,083ا�خصممعدل
الرواتبز�اداتمعدل

(4,134,113)4,621,454(4,503,060)4,973,342املستقبلية

م2020م2021:د�سم��31��كماالقروضحركةي��فيما
 120,413,498104,053,650يناير 1��كماالرصيد

 94,917,75822,234,848السنةخاللإضافات
(5,875,000))45,880,486(السنةخاللاملسدد

 169,450,770120,413,498د�سم��31الرصيد كما �� 

30,293,49545,880,485ا�جزء املتداول من قروض طو�لة األجل 
139,157,27574,533,013ا�جزء غ�� املتداول من قروض طو�لة األجل 

169,450,770120,413,498

القروض12
تمو�لهيالت�سصيغة��تمو�لع��ل�حصول ")البنك("ا�حليةالبنوكأحدمعائتمانية�سهيالتاتفاقيةبتجديدم2021سبتم��15بتار�خالشركةقامت

بأسعاروذلك)سعودير�المليون 2020:250(سعودير�المليون 250قدرهاإجماليةبقيمةسنوات،خمسملدةالسلعو�يعشراءومرابحةو�جارةاملرابحة
القائمةالقروضرصيدلغب.املستحقةاملتداولةاملطلو�ات�عضوسدادلعمليا��االشركةتمو�لهوالتسهيالتتلكمنالغرضإن.البنكمععل��امتفقمرابحة

التسهيالتهذهأن)سعودير�المليون 120:م2020د�سم��31(سعودير�المليون 169مبلغم2021د�سم��31��كمااالتفاقياتهذهإطارضمن
هذهشروطع��و�ناءً )5رقمإيضاح(التنفيذتحتعقار�ةمشاريع��واالستثماراتالعقار�ةاالستثماراتضمنومدرجةالبنكلصا�حمرهونة�عقاراتمضمونة

31��كما.املاليةشراتاملؤ منمع�نمستوى ع��ا�حفاظالشركةمنتتطلبوال�ياملاليةوغ��املاليةالتعهداتببعضاالل��امالشركةع��يجباالتفاقيات
.التعهدات��التع��اتعنإعفاءاملع�يالبنكأصدرالسنة،��ايةوخالل.التعهداتمخالفات�عض��جيلتمم،2021د�سم��

املوظف�نمنافعإل��امات11

:املا��املركزقائمة��محددةموظف�نمطلو�اتصا����ا�حركةي��فيما

:ي��ماالتوظيف�عدملاا�حددةاملنافعمطلو�اتتحديد��املستخدمةالهامةاالف��اضاتتتضمن

الرئيسيةاالف��اضات��املعقولةالتغ��اتنتيجةللموظف�نا�حددةاملنافعمطلو�اتع��األثر�ستنبططر�قةأساسع��أعالها�حساسيةتحليلإجراءتم
.التقر�رتار�خ��اية��حدثتال�ي

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
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م2020م2021

12,316,7579,944,934ذمم دائنة تجار�ة

281,873832,894مصروفات مستحقة

1,267,4181,161,000تأمينات للغ�� –مبالغ مستحقة للمقاول�ن 

954,333844,422مخصص أجازات مستحقة 

303,696314,006مخصص تذاكر مستحقة 

1,490,939811,967ت�اليف تمو�لية مستحقة 

5,125,6465,125,646محجوزات حسن تنفيذ

8,887,7088,872,238توزيعات أر�اح مستحقة 

30,628,37027,907,107

أخرى دائنةوأرصدةدائنةتجار�ةذمم13

الز�اة14

الزكوي املوقف-أ
د�سم��31��املن��يةالسنةح�ىالسنواتجميععن")الهيئة("وا�جماركوالضر�بةالز�اةهيئةالز�و�ةإقرار��ابتقديمالشركةقامت

.م1202

إع��اضالشركةقدمتوقدم2018وح�ىم2015منالسنواتعنسعودير�المليون 21بمبلغز�و�ةفروقعنمطالباتالشركةإستلمت
ر�المليون 14لغبمبإل��ااملشارالسنواتعنوا�جماركوالدخلللز�اةالعامةالهيئةمع��ائية�سو�ةإ��وتوصلتاملذ�ورةالفروقاتع��

خاللم�ونةمبالغيمثلوالذيسعودير�المليون 2.9مبلغتخفيض�عد(األخرالشاملوالدخلا�خسارةأوالر�حبقائمةإدراجهاتمسعودي
عقارات–كيةملصندوق ��الشركةإستثمارعنز�و�ةفروقاتنتيجةوذلكالز�اة�خصص)اإلفتتا��الرصيدضمنالسابقةالسنوات

 .ا�خليج
ً
أنحيثم2021-م2019السنواتعنالفروقاتنفسوجوداملتوقعغ��منفإنھالز�وي ومستشارهاالشركةإدارةلرأيووفقا

.وا�جماركوالدخلللز�اةالعامةالهيئةلدى��جيلھإجراءاتمناإلن��اءتما�خليجعقارات–ملكيةصندوق 

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
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)یتبع(الزكاة14

الزكاةوعاء-أ

:یليكمادیسمبر 31فيالمنتھیةللسنةالزكاةاحتسابیتم

م2020م2021
7,167,2283,192,509ر�ح السنة قبل الز�اة 

)2,449,518()11,119,578(�سو�ات ع�� صا�� الر�ح

742,991(3,952,350)صا�� الدخل املعدل 

إضافات 

522,334,300522,334,300رأس املال كما �� بداية السنة 

50,937,28850,722,690اإلحتياطي النظامي كما �� بداية السنة 

44,616,64342,783,022األر�اح املبقاة كما �� بداية السنة 

153,086,579120,413,498قروض ومطلو�ات متداولة أخرى 

4,190,4253,567,810مخصص م�افأة ��اية ا�خدمة للموظف�ن كما �� بداية السنة 

--5,395,820إيرادات مقدمة 

8,437,708توزيعات أر�اح مستحقة 

1,746,345--مخصص الز�اة كما �� بداية السنة 

12,160,17335,608,185مطلو�ات عقود اإليجار بموجب حق استخدام املوجودات

797,206,586777,918,841

خصومات 

)492,091,732( )548,737,282( استثمارات وممتل�ات ومعدات 

)38,007,680( ( 17,297,380)حق استخدام موجودات

)240,507,864()236,350,000(استثمارات بطر�قة حقوق امللكية 

(802,384,662)(770,607,276)

7,311,565(5,178,076)الوعاء الز�وي 

:الزكاةمخصصحركةیليفیما

م2020م2021
2,800,3705,870,103يناير 1

الشاملالدخلقائمة��الظاهرالز�اةمصروف

136,002--السنةعنامل�ون الز�اةمصروف
11,038,875910,523السابقةالسنواتعنإضا��ز�اةمخصص

11,038,8751,046,525
(4,116,258)(4,039,245)السنةخاللاملدفوع

9,800,0002,800,370د�سم�� 31

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
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��كماالرصيدم2020خاللمعامالتم2021خاللمعامالت

طبيعة 
العالقة

م2020م2021اإليجارخدماتاإليجارخدمات

 :عالقةذوطرفإ��مستحق

----496,438414,794مساهمشركة ا�خزف السعودي

281,850------مساهمتشركة سعد للتجارة واملقاوال 

--281,850

م2020م2021

3,995,5503,879,180و�عو�ضات اإلدارة العلياوأجور رواتب

450,000450,000م�أفات أعضاء مجلس اإلدارة

4,445,5504,329,180

:العلیااإلدارةوموظفياإلدارةمجلسأعضاءمكافآتالعالقةذاتاألطرافمعالمعامالتتتضمن

العالقةذاتاألطرافمعالمعامالت15
:العلیااإلدارةوموظفياإلدارةمجلسأعضاءمكافآتالعالقةذاتاألطرافمعالمعامالتتتضمن

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
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املالرأس16

) ســـهم52,233,430: م2020(ســـهم 52,233,430موزعـــة ع�ـــ�) ر�ـــال ســـعودي522,334,300: م2020(ر�ـــال ســـعودي 522,334,300يبلـــغ رأس مـــال الشـــركة 
.ر�ال سعودي للسهم10بقيمة اسمية قدرها 

نظاميإحتياطي17

ح�ىنظامياحتياطيلت�و�نالصافيةأر�احهامن٪10سنة�ل��تجنبأنالشر�اتع��يتع�ن،السعوديالشر�اتونظامللشركةاألسا�ىيللنظاموفًقا
.بالشركةاملساهم�نع��للتوزيعحالًيامتاحغ��االحتياطيهذاإن.املالرأسمن٪30االحتياطيهذايبلغ

اإليرادات 18

د�سم�� 31��املن��يةللسنة

م2020م2021

 39,520,04038,673,880إيرادات تأج�� استثمارات عقار�ة 

39,520,04038,673,880 

د�سم�� 31��املن��يةللسنة

م2020م2021
5,942,6756,337,101ت�لفة إيجارات استثمارات عقار�ة 

24,813,50724,953,383اس��الك استثمارات عقار�ة 

)5,303,589(--)6أيضاح (–تخفيض اإليجار 

30,756,18225,986,895

د�سم�� 31��املن��يةللسنة

م2020م2021
5,203,4515,840,878رواتب وأجور املوظف�ن

419,496495,123إيجارات  
607,1431,491,268استشارات وخدمات مهنية 
229,437183,534اس��الك ممتل�ات ومعدات 

1,405,298428,819أخرى 

7,864,8258,439,622

ت�لفة اإليرادات 19

مصروفات عمومية و�دار�ة20

مصروفات تمو�لية ، بالصا�� 21

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
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د�سم�� 31��املن��يةللسنة

م2020م2021
3,856,8294,886,341ت�اليف تمو�لية للقروض

102,66997,731فوائد ت�لفة ا�خدمة ملنافع املوظف�ن
1,286,2882,423,289فوائد ع�� مطلو�ات حق استخدام املوجودات

5,245,7867,407,361



المالیةاألدوات22

والت�دفقاتالعادل�ةالقیم�ةومخ�اطر،العمل�ةمخ�اطرتش�مل)الس�وقمخ�اطر :ذل�كف�يبم�اأنش�طتھابسببمختلفةمالیةلمخاطرالشركةتخضع
األس�واقبأوض�اعالتنب�ؤإمكانیةعدمعلىللشركةالعامالمخاطرإدارةبرنامجیركز .السیولةومخاطراالئتمانومخاطر (الفائدةلسعرالنقدیة
 .للشركةالمالياألداءعلـىالمحتملةالعكسیةالتأثیراتمنالتقلیلإلىویسعىالمالیة

تواستثماراحكمھفيوماالنقدمنالماليالمركزقائمةفيالمدرجةالمالیةاألدواتتتكون .المخاطرإدارةعنالمسؤولةھيالعلیااإلدارةإن
إن .أخرىمتداولةومطلوباتمستحقةمصروفاتتجاریةدائنةوذمممرابحةوتمویلأخرىمتداولةوموجوداتمقدمةومدفوعاتمدینةوذمم
الم�اليوااللت�زاماألص�لبینالمقاصةإجراءیتم .منھالكلالمحاسبیةالسیاسةضمنعنھااإلفصاحتمالبنودبھذهوالخاصةالمطبقةالقیدطرق

أس�اسعل�ىللتس�ویةإم�ای�ةوالنإثباتھ�ات�مالت�يالمب�الغبمقاص�ةیل�زمقانونیً�احقًاالشركةلدىیكونعندماالمالیةبالقوائمالمبالغصافيوإثبات
.واحدآنفيوالمطلوباتالموجوداتإثباتأوالصافي

السوقمخاطر-أ

وأس�عارربحال�ومع�دالتاألجنبی�ةالعم�التص�رفأس�عارمث�لالس�وقأس�عارفيللتغیراتالمحتملالتأثیرمخاطرفيالسوقمخاطرتتمثل
معالمقبولةالحدودضمنللمخاطرالتعرضوضبطإدارةإلىالسوقمخاطرإدارةتھدف .المالیةأدواتھاقیمةأوالشركةإیراداتعلىاألسھم
 .األمثلالعائدتحقیق

-أ العملةمخاطر 1

الشركةمعامالتتتم.األجنبیةالعمالتصرفأسعارفيالتغیراتبسببمامالیةأداةقیمةتعرضمخاطرھياألجنبیةالعملةمخاطر
مستمرةوبصورةقربعناإلدارةتراقب.األمریكيبالدوالرمربوطالسعودياللایرإن.األمریكيوالدوالرالسعوديباللایرأساسیةبصورة
.الصرفأسعارفيالتقلبات

الفائدةأسعارمخاطر  2-أ

.للشركةالنقدیةدفقاتوالتالماليالمركزعلىالسائدةالفائدةأسعارتذبذباتبتأثیرتتعلقمختلفةلمخاطرالتعرضاتھيالفائدةأسعارمخاطر

تخضعوالابتةثفائدةألسعاروفقًاتمحیثاألجلقصیرةوالودائعالقروضمنرئیسیةبصورةالفائدةأسعارمخاطرلالشركةتتعرضال
.منتظمبشكلالتسعیرإلعادة

االئتمانمخاطر-أ

تتع�رض .الیةمخسائرتكبدإلىیؤديمماعمیلعقدأومالیةأداةبشأنبالتزاماتھالوفاءعلىالمقابلالطرفمقدرةعدماالئتمانمخاطرتمثل
.األخرىالمدینةواألرصدةحكمھفيوماوالنقدالمدینةاإلیجاراتالذمممناالئتمانلمخاطرالشركة

م2020م2021
11,469,23018,558,674أخرىمدینةوأرصدةمدینةإیجاراتذمم

5,896,6763,794,963حكمھفيومانقد

17,365,90622,353,637

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
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م 2021دیسمبر 31

47 2021التقرير السنوي 



)يتبع(املاليةاألدوات. 22

.االئتمان�خاطرالتعرضمناألق�ىىا�حدتمثلاملاليةللموجوداتالدف��يةالقيمةإن
 :إجما��أساسع��التأج��عقودعنللمستأجر�ناملدينةالذممأعمارجدول ي��فيما

التشغي��التأج��عقودمنللمستأجر�نمدينةذممأعمارجدول 

- 1اإلجما��د�سم��31 – 181من 180 *365منأك�� 365
11,469,2306,668,093774,5064,026,631م2021
18,558,67410,675,273244,8147,638,587م2020

.قبالمستالذممهذهتحصيل���ع��أيملواجهة�افيةمخصصات��جيلوتمللمستأجر�ناملدينةللذممتقييم�عملالشركةإدارةقامت*

.يتم إيداع النقد وما�� حكمة لدى البنوك ذات تصنيف ائتما�ي جيد

السيولةمخاطر-أ

عـنالسـيولةمخـاطرتنـتجقـد .املاليـةبـاألدواتاملتعلقـةاالل��امـاتملقابلـةالالزمـةالسـيولةتأم�ن��صعو�اتمامنشأةتواجھأنمخاطر��السيولةمخاطرإن
الســـيولةكفايـــةملــدىاملنتظمـــةاملراقبـــةخــاللمـــنالســـيولةمخــاطروتـــدار .العادلــةقيمتـــھتقـــاربو�قيمــة�ســـرعةاملاليـــةاملوجــوداتأحـــدبيـــعع�ــ�القـــدرةعــدم

 .مستقبليةال��اماتبأيللوفاء��امل��مةائتمانية�سهيالتخاللمناملتوفرة

�ـ� ف�ـ�ات الحقـة تقـوم . (سـعودير�ـالمليـون 64.3 :م2020 )م 2021د�سـم�� 31مليـون ر�ـال سـعودي كمـا �ـ� 57.4لدى الشركة �جـز �ـ� رأس مـال العامـل بمبلـغ 
.الشركة �سداد االل��امات املتداولة املستحقة من خالل استخدام القروض أو تولید نقد من العملیات

مســتخدمةغ�ــ�أئتمانيــة�ســهيالتالشــركةلــدى .بنكيــةوقــروض�ســهيالتباســتخدامواملرونــةالتمو�ــلاســتمرار�ةبــ�نالتــوازن ع�ــ�ا�حفــاظإ�ــ�الشــركة��ــدف
.السيولةمتطلباتإلدارة (سعودير�المليون  129 :م2020 )م2021د�سم�� 31��كماسعودير�المليون  121بمبلغ

.ا�خصومةغ��التعاقديةاملدفوعاتع��بناءً للشركةاملاليةاملطلو�اتاستحقاقالتا��ا�جدول ي�خص

سنوات 3منأك��سنوات 3إ��سنةسنةمنأقلةالدف��يالقيمة
م2021

--169,450,77030,293,495139,157,275األجلطو�لةقروض
استخدامحقبموجبااليجارعقودمطلو�ات

املوجودات
12,160,17312,160,173----

----30,178,37030,178,370أخرى دائنةوأرصدةدائنةتجار�ةذمم
211,789,31372,632,038139,157,275--

م2020
--120,413,49845,880,48574,533,013األجلطو�لةقروض

ماستخداحقبموجبااليجارعقودمطلو�ات
املوجودات

35,608,18516,993,12218,615,063--

----27,907,10727,907,107أخرى دائنةوأرصدةتجار�ةدائنةذمم
183,928,79090,780,71493,148,076--

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
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املالرأسمخاطرإدارة23

 .ألعمالهاتقبليةاملسالتطوراتومواصلةوالسوق والدائن�ناملستثمر�نثقةع��ا�حفاظأجلمنفعالرأسمالع��ا�حفاظ��اإلدارةمجلسسياسةتتمثل
.العادي�ناملساهم�نع��األر�احتوزيعاتومستوى املستخدماملالرأسع��العائدبمراقبةاإلدارةمجلسيقوم

:��املالرأسإدارةعندالشركةأهدافتتمثل
 العمل��االستمرارع��املنشأةمقدرةع��ا�حفاظ1.

ً
و،اآلخر�نينللمستفيدومنافعللمساهم�نعوائدتحقيق��واالستمراراالستمرار�ةملبدأوفقا

.للمساهم�ن�ا��عائدتوف��2.

:د�سم��31فيما ي�� �سبة صا�� الدين إ�� حقوق امللكية للشركة �� 

م2020م2021

169,450,770120,413,498األجلطو�لةقروض 
)3,794,963()5,896,676(نقد وما �� حكمھ: يطرح

163,554,094116,618,535صا�� الدين

614,036,378617,888,231إجما�� حقوق امللكية
٪18.88%26,64�سبة صا�� الدين إ�� حقوق امللكية

ومحتملةرأسماليةإل��امات24

128بقيمةالر�اض��التجاري وا�جمعانباركوشققفندقملشروعاالستثمار�ةبالعقاراتا�خاصةاإل�شاءات�عقودتتعلقرأسماليةال��اماتالشركةلدى
:م2020(م2021د�سم��31��كماسعودير�المليون  )سعودير�المليون 182

تحتللمشاريعإنارةموادشراء�غرضم2021د�سم��31��كماسعودير�الالف488بمبلغمح��بنكمنمستندياعتمادخطابالشركةأصدرت
اال�شاء

م2020د�سم�� 31م2021د�سم�� 31

2,145,984)3,863,262(السنةر�ح) / خسارة( صا��

52,233,43052,233,430السنةخاللالقائمةالعاديةاالسهملعدداملرجحاملتوسط

0.04(0.07)السنةر�حلصا��وا�خفضةاألساسيةالسهمر�ح

القضايا25

القضايا املقامة ضد الشركة

زالتوال.وتور�دمقاوالتعقدع��سعودير�المليون 14بمبلغالشركةع��ماليةمطالبةدعوى برفعافينيوويستملشروعاملقاول�ناحدقام2020عامخالل
بردطل��ادعممن�اسيمك�والذيقوي القانو�يالشركةموقففإنالشركةومحامياإلدارةو�رأي.القضائيةالدائرةقبلمنهند�ىيخب��لتعي�نالنظرقيدالقضية
.املرفوعةالدعوى 

وا�خفضةاألساسيةالسهمر�حية26

:سنةالخاللالقائمةاألسهملعدداملرجحاملتوسطع��السنةر�حصا��بقسمةالر�حصا��منالسهمر�حيةاحتسابيتم

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(
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التقار�ر القطاعية27
تقنياتتتطلبو،مختلفةومنتجاتخدماتالقطاعات التشغيلية بالشركة تقدم .،أدنـاهموضـحهوكما،�شغيليانقطاعانالشركةلدى

األقلع��سنوي ر�عأساسع��الداخليةاإلدار�ةالتقار�ربمراجعةللشركـةاملالـيواملديـراملنتدبالعضويقـوم .مختلفة�سو�قيةواس��اتيجيات
ل�لالر�حاجما��ع��ً◌ بنـاءاألداءقيـاســميت .أدناهمدرجـةالتشغيليـةالقطاعـاتــجبنتائاملتعلقـةاملعلومـاتإن .االعمـالقطاعاتمنقطاعل�ل

 الشركة�شاطتوزيعيتم،قطاع
ً
:�اآل�يوالتأج��العقاراتبيعوشراءلقطا��طبقا

م2021

اإلجما�� قطاع التأج��
قطاع شراء و بيع

العقارات
م2021د�سم��31��املن��يةوللسنة��كما

39,520,040 39,520,040 -- اإليرادات

)30,756,182( )30,756,182( -- اإليراداتت�لفة

8,763,858 8,763,858 -- مجمل الر�ح 

548,072,518 548,072,518 -- عقارات استثمار�ة 

11,164,319 11,164,319 -- ذمم إيجارات مدينة، بالصا�� 

م2020

اإلجما�� قطاع التأج��
قطاع شراء و بيع

العقارات
م2020د�سم��31��املن��يةوللسنة��كما

38,673,880 38,673,880 -- اإليرادات
(25,986,895) (25,986,895) -- اإليراداتت�لفة

12,686,985 12,686,985 -- مجمل الر�ح 
491,703,827 491,703,827 -- استثمارات عقار�ة

15,682,958 15,682,958 -- ذمم إيجارات مدينة، بالصا�� 

ال��ائيالتأث��إن.م2020مارس��جائحةالعامليةال�حةمنظمةأعلنتھوالذي(19-�وفيد)�جائحةواملستمراألخ��بالتف�ىيالشركةعملياتتأثرت
 �عدالف��وسهذاتف�ىيبھيتسببقدالذي

ً
 غ��أمرا

ً
���سببمما،العالممستوى ع��ا�جغرافيةاملناطقمختلف��19-�وفيدجائحةانتشرت.مؤكدا

املاليةالسلطاتأعلنتوقد.العامليةاالقتصاديةالبيئة��تأكدعدمحاالتحدوث��19-�وفيد�سببوقد.االقتصاديةواأل�شطةاألعمال�عطل
خططبتفعيلوتقوم،كثبعنالوضعالشركةتراقب.ا�جائحةلهذها�حتملةالسلبيةالتداعياتملواجهةمختلفةدعمإجراءاتعن،باململكةوالنقدية

 التف�ىيأثرإلدارةاألخرى ا�خاطرإدارةوممارسات��اا�خاصةالعملاستمرار�ة
ً
.املا��وأدا��اعمليا��اع��19-�وفيدلتف�ىينظرا

 الشركةأجرتفقد،ذلكإ��باإلضافة
ً
كما.19-ب�وفيدبتف�ىيأثرةاملتبالف��ةاملتعلقةاإليجاراتدفعع��لد��ااملستأجر�نقدرةمدىمنللتحققتقييما

.املرفقةبالقوائمذلكأثروأدرجتالتجار�ةوالذممالعقارات��لالستثمارالدف��يةالقيمةبمراجعةالشركةقامت

تطورهاأوإستمرارهاإحتماليةعنالناتجةباألثارالتنبؤاملمكنغ��منأنھاالكب��بحدا�جائحةإنحصارمنالرغموع��

 ،اإلدارةترى ،أعالهالواردةالظروفمنالرغموع��
ً
بال��اما��االوفاء��لالستمراراملتوفرةالسيولةمنيكفيماالشركةلدىأن،تقييمهاإ��استنادا

.استحقاقهاعنداملنظور املستقبل��املالية

شركة عقارات الخلیج 
) شركة مساھمة سعودیة مقفلة(

إیضاحات حول القوائم المالیة 
ھیة في القوائم المالیة للسنة المالیة المنت

م 2021دیسمبر 31
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أحداث هامة28

املاليةالقوائمإعتماد29

)م2022مارس21املوافق(هـ1443شعبان17بتار�خاإلدارةمجلسطر�قعنلإلصداراملاليةالقوائمهذهاعتمادتم
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