
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة رتال للتطوير العمراني
 (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)

 وتقرير المراجع المستقل الموحدةالقوائم المالية 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)

 وتقرير المراجع المستقل الموحدةالقوائم المالية 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 صفحة المحتويات

  
 1 - 2 تقرير المراجع المستقل

  
4 - 3 الموحدة قائمة المركز المالي  

  
 5 الموحدة والدخل الشامل اآلخر ةأو الخسار قائمة الربح 

  
7 - 6 الموحدة قائمة التغيرات في حقوق الملكية  

  
 8 - 9 الموحدة قائمة التدفقات النقدية

  
35 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية  - 10 
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 (سعودية ذات مسؤولية محدودة شركة)

 الموحدة قائمة المركز المالي
  2019ديسمبر  31كما في 

       

 2018  2019  إيضاح 
  (بالرياالت السعودية)     

   األصول
   

      أصول متداولة
  85,055,054   9,637,394  6 نقد وما في حكمه

  37,107,593     -  7 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خقال الدخل الشامل اآلخر
  27,732,019   31,157,780  8 مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى 

  19,359,475   93,451,129  9 ذمم مدينة
  3,455,055   4,366,698   مخزون 

  74,816,781   150,459,348  24 أصول عقود
  50,740,441   30,888,446  10 عقارات تحت التطوير

   319,960,795   298,266,418  
 

  
   

      أصول غير متداولة
  3,746,562   4,912,187  11 ومعداتممتلكات 

    -   20,464,296  12 أصول حق االستخدام
  76,962,489   2,208,323  10 عقارات تحت التطوير

  39,083,172   210,437,819  13 عقارات استثمارية
  3,813,830   3,726,787  14 أصول غير ملموسة

  83,843,443   112,820,279  15 زميلةاستثمارات في شركات 
  14,615,549   1,226,846  9 ذمم مدينة

   355,796,537   222,065,045  
  520,331,463   675,757,332   مجموع األصول

 
     

      وحقوق الملكية االلتزامات
      التزامات متداولة

  82,960,570   135,001,643  16 ذمم دائنة 
  11,605,670   7,528,040  17 دائنة أخرى مصاريف مستحقة وذمم 

    -   7,508,926  12 اإليجار التزامات عقود
  4,830,104   1,606,183  24 التزامات عقود
  150,018,686   150,018,686  18 حوافز مستردة
  12,119,977   5,894,975  19 زكاة مستحقة

   307,558,453   261,535,007  
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 رتال للتطوير العمرانيشركة 
 (سعودية ذات مسؤولية محدودة شركة(

 )تتمة( الموحدة قائمة المركز المالي
  2019ديسمبر  31كما في 

       

 2018  2019  إيضاح  
  (بالرياالت السعودية)      

       التزامات غير متداولة
    -   10,271,061  12  اإليجار التزامات عقود

  6.660.288   7,794,053  20  نهاية الخدمة للموظفينمنافع 
 121,926,527   3,966,687  16  ذمم دائنة

    22,031,801   128.586.815  
  390.121.822   329,590,254    مجموع االلتزامات

       

       حقوق الملكية
 10.000.000  250,000,000  21  رأس المال

 3.000.000  8,969,214  22  احتياطي نظامي
 82.133.810  -  23  مساهمة من شريك
 (924.497)  (1,494,163)  20  احتياطي اكتواري 

       احتياطي القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية 
 (2.774.332)  -  15  بالقيمة العادلة من خقال الدخل الشامل اآلخر          
 38.774.660  88,692,027    أرباح مبقاة

 130.209.641  346,167,078    مجموع حقوق الملكية
 520,331,463  675.757.332  وحقوق الملكية االلتزاماتمجموع 
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 (مسؤولية محدودةسعودية ذات  شركة)

 الموحدة والدخل الشامل اآلخر أو الخسارةقائمة الربح 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

     
 

  2018    2019   إيضاح 
 

  (بالرياالت السعودية)     
  209,009,823   456,535,749  24  إيرادات من العقود مع العمقا 

 (178,368,078)  (379,133,918)  25  تكلفة اإليرادات
  30,641,745   77,401,831    إجمالي الربح

       

 (20,969,340)   (23,215,456)   26  مصاريف عمومية وإدارية
 (4,387,697)   (6,316,848)   27  مصاريف بيع وتسويق

  5,284,708   47,869,527    الربح التشغيلي 
       

 (7,088,179)   (4,960,584)   30،20،16  تكاليف التمويل
  4,665,727   1,121,885  15  توزيعات أرباح

 (990,223)   (3,063,604)   15  زميلةفي نتائج أعمال شركات الحصة 
    -   22,461,794  28  الربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خقال الربح او الخسارة

  4,178,087   893,578    أخرى  إيرادات
  6,050,120   64,322,596    قبل الزكاة ربحال

       

 (3,311,400)   (4,630,457)   19  زكاة
  2,738,720   59,692,139    ربح السنة

       

       الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في 

 السنوات القاحقة:
      

       التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية
 (2,774,332)      -  7  بالقيمة العادلة من خقال الدخل الشامل اآلخر       

       ألدوات حقوق الملكية  المحققة التغير في القيمة العادلة
 (1,717,177)   (1,031,226)   7  الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خقال       

 (1,020,198)   (569,666)   20  المحددة للموظفين  إعادة يياس التزام المنافع
و ح أالدخل الشامل اآلخر الصافي الذي لن يعاد تصنيفه إلى الرب

 الخسارة في السنوات الالحقة
    (1,600,892)   (5,511,707) 

 (5,511,707)   (1,600,892)     للسنة خر  اال ةالشامل الخسارة
 ( للسنةالشاملة الشامل )الخسارة الدخل مجموع

 
  58,091,247    (2,772,987) 
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شركة رتال للتطوير العمراني
 

(
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

) 
قائمة التغيرات 

في حقوق الملكية
 

الموحدة
 

للسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2019
 

   
س المال 

رأ
 

 
احتياطي نظامي

 
 

مساهمة من شريك
 

 
احتياطي اكتواري 

 
 

احتياطي القيمة العادلة 
ألدوات حقوق 

الملكية 
بالقيمة
 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

 
 

أرباح مبقاة 
 

 
المجموع

 
 

  (بالرياالت السعودية) 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2019
: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2019
 

10,000,000 
 

 
3,000,000 

 
 

82,133,810 
 

 
 (924,497)

 
 

      (2,774,332)
 

 
38,774,660 

 
 

130,209,641 
 

صافي ال
ربح

 
للسنة

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

59,692,139 
 

 
59,692,139 

 
الخسارة الشاملة األخرى 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

 (569,666)
 

 
      (1,031,226)

 
 

-   
 

 
 (1,600,892)

 

مجموع ال
دخل
 

الشامل
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
 (569,666)

 
 

      (1,031,226)
 

 
59,692,139 

 
 

58,091,247 
 

المحول إلى االحتياطي النظامي
 

-   
 

 
5,969,214 

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
 (5,969,214)

 
 

-   
 

ضاح 
س المال )إي

زيادة رأ
21

) 
240,000,000 

 
 

-   
 

 
(82,133,810)

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
157,866,190 

 
ا

ستخدام االحتياطي من بيع
 

بالقيمة العادلة من خقال أدوات حقوق الملكية 
الدخل الشامل اآلخر
 

ضاح 
)إي

7)
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

       3,805,558 
 

 
 (3,805,558)

 
 

-   
 

الرصيد كما في 
31
 

ديسمبر 
2019

 
250,000,000 

 
 

8,969,214 
 

 
-   

 
 

 (1,494,163)
 

 
-   

 
 

88,692,027 
 

 
346,167,078 
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شركة رتال للتطوير العمراني
 

(
شركة 

سعودية ذات مسؤولية محدودة
) 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 

الموحدة )تتمة(
 

للسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2019
 

   
س المال 

رأ
 

 
احتياطي نظامي

 
 

مساهمة من شريك
 

 
احتياطي اكتواري 

 
 

احتياطي القيمة العادلة 
ألدوات حقوق الملكية 

بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

اآلخر
 

 
أرباح مبقاة 

 
 

المجموع
 

 
  (بالرياالت السعودية) 

للسنة المنتهية في 
31
 

ديسمبر 
2018

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2018

 
10,000,000 

 
 

3,000,000 
 

 
82,133,810 

 
 

95,701 
 

 
-   

 
 

37,753,117 
 

 
132,982,628 

 
صافي ال

ربح
 

للسنة
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
- 

 
- 

 
2,738,720 

 
 

2,738,720 
 

ال
خسارة

 
الشامل
 ة

األخر 
 ى 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
 (1,020,198)

 
 

(
4,491,509

) 
 

-
   

 
 

 (5,511,707)
 

مجموع الخسارة الشاملة
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
 (1,020,198)

 
 

(
4,491,509

) 
 

2,738,720 
 

 
 (2,772,987)

 
ا

ستخدام االحتياطي من بيع
 

بالقيمة العادلة من خقال أدوات حقوق الملكية 
الدخل الشامل اآلخر
 

ضاح 
)إي

7)
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

1,717,177
 

 
(

1,717,177
) 

 
-   

 

الرصيد كما في 
31
 

ديسمبر 
2018

 
10,000,000 

 
 

3,000,000 
 

 
82,133,810 

 
 

 (924,497)
 

 
 (2,774,332)

 
 

38,774,660 
 

 
130,209,641 

 
          

ضاحات المرفقة جز 
تشكل اإلي

 اً 
ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

 
الموحدة
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)

 الموحدة قائمة التدفقات النقدية
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  2019    2018  
 

  (بالرياالت السعودية)   
     التشغيليةاألنشطة 

  6,050,120   64,322,596  قبل الزكاةالربح 
     تعديقات لبنود غير نقدية:

  1,729,726   9,428,100  استهقاك واطفا  
  1,229,328   1,654,619  منافع نهاية الخدمة للموظفين 

  4,992     -  خسارة من بيع ممتلكات ومعدات 
  990,223   3,063,604  زميلةحصة في نتائج أعمال شركات ال 
 (4,665,727)   (1,121,885)   توزيعات أرباح 
  77,347,034   5,338,662  

     تغيرات في رأس المال العامل:
 (7,342,810)    56,547,459  عقارات تحت التطوير 
 (314,741)   (911,643)   مخزون  
 (73,962,902)   (75,642,567)   أصول عقود 
  41,595,562  (60,702,951)   ذمم مدينة 
 (17,374,576)   (6,175,761)   مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى  
  29,308,967   54,081,233  ذمم دائنة 
 (3,775,127)   (4,077,630)   مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى  
 (9,697,651)   (3,223,921)   التزامات عقود 

 (36,224,616)    37,241,253  )المستخدم في( التشغيل صافي النقد من
 (1,392,086)   (1,090,520)   المدفوعة منافع نهاية الخدمة للموظفين

 (390,529)      -  زكاة مدفوعة
 (38,007,231)    36,150,733  األنشطة التشغيلية (المستخدم في) من صافي النقد

     

     األنشطة االستثمارية
    -  (55,250,625)   إضافات للعقارات االستثمارية

    -   691,013  من بيع عقارات استثمارية المتحصل
 (1,021,505)   (2,711,028)   شرا  ممتلكات ومعدات

  138,950   200,645  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
 (66,225)   (59,800)   إضافات إلى أصول غير ملموسة

  3,834,669   1,121,885  أرباح مستلمة توزيعات
  14,580,661   40,317,050  استثمار في شركة زميلة ستبعاد / استردادا

  31,660,183   36,076,367  المتحصل من بيع أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خقال الدخل الشامل اآلخر
  49,126,733   20,385,507  األنشطة االستثمارية من صافي النقد
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة)

 )تتمة( الموحدة قائمة التدفقات النقدية
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

  2019    2018  
 

  (بالرياالت السعودية)   
     األنشطة التمويلية
  150,018,686     -  مستردة متحصل من حوافز

 (33,000,000)      -  قروض طويلة االجل سداد
    -  (7,310,886)   مدفوعات إيجار

 (45,507,831)   (124,643,014)   الى جهات ذات عقاقة التغير في مطلوب
  71,510,855  (131,953,900)     من األنشطة التمويلية)المستخدم في( صافي النقد 

  

   
  82,630,357  (75,417,660)       نقد وما في حكمهصافي التغير في 

  2,424,697   85,055,054         نقد وما في حكمه في بداية السنة
  85,055,054   9,637,394           نقد وما في حكمه في نهاية السنة

     
     معامالت غير نقدية:

 343,801     -  (20منافع نهاية الخدمة للموظفين المحولة إلى جهة ذات عقاقة )إيضاح 
    -   157,866,190       (30رأس مال أضافي محول من شركة الفوزان القابضة )شريك( )إيضاح 

    -   79,296,255         (13)إيضاح  جهات ذات عقاقةارية محولة من عقارات استثم
  4,241,561   45,463,878         (13عقارات استثمارية محولة من عقارات تحت التطوير )إيضاح 

 العادلة من خقال الدخل ملكية بالقيمةالتغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق 
  1,717,177   3,805,558         (7الشامل اآلخر معترف بها في أرباح مبقاة )إيضاح 

  8,397,372   4,167,049           (30جهة ذات عقاقة )إيضاح  المحملة من تكاليف التمويل
    -   72,357,490         (15إيضاح )ذات عقاقة  ثمار في شركات زميلة محول من جهةاست

    -   27,840,873         (12االعتراف بأصول حق االستخدام )إيضاح 
    -   25,090,873         (12االعتراف بالتزامات إيجار )إيضاح 

    390,529   10,855,459      (19)إيضاح  )شريك( شركة الفوزان القابضة إلىمخصص زكاة محول 
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 معلومات عن الشركة -1

للتطوير العمراني )"الشركة"( هي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  إن شركة رتال
، 1448إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب.  .(2012فبراير  4هـ )1433ربيع األول  12الصادر في الخبر بتاريخ  2051047761

 ، المملكة العربية السعودية.31952عزيز، الخبر طريق األمير فيصل بن فهد بن عبد ال
 

 :األنشطة الرئيسية التاليةكة في تعمل الشر 
 شرا  االراضي بقصد تعميرها وتطويرها واستثمارها بالبيع او االيجار؛ -
 المقاوالت العامة للمباني ومقاوالت اعمال السدود واالنفاق؛ -
 والمجمعات التجارية والفنادق والمطاعم واالسواق المركزية؛ادارة وتشغيل المصانع والمشاريع الصناعية  -
 صيانة واصقاح اعمال الري والصرف بما في ذلك المطارات ومرافق المياه والصرف الصحي وشبكات الهاتف واالبار االرتوازية. -

 

 دماج معها.في الشركات القائمة أو االن مساهمةط االستحواذ على األسهم أو النشا عقد تأسيس الشركةيتضمن 
 :الفرع التالي األم كان لدى الشركة 2018ديسمبر  31كما في 

 الموقع  مكان اإلصدار  التاريخ  رقم السجل التجاري 
 الخبر  الخبر  2017نوفمبر  19  2051065120

 

 السجل التجاري لهذا الفرع.بشطب  2019، قامت الشركة خقال العام مشمولة ضمن هذه القوائم المالية الفروع التزاماتو  أصولان نتائج 
 هي شركة الفوزان القابضة. مالكةالشركة الإن 
 .عبد اللطيف ومحمد الفوزانهي شركة  الشركة األمإن 

  (:"وعةالمجم" مجتمعين الحقًا بـُيشار إليهم تشتمل هذه القوائم المالية على القوائم المالية للشركة االم والشركات التابعة التالية )
  الملكية الفعليةنسبة 

2019  2018  
٪  ٪ 

 100  100 شركة تدبير العقارية )"تدبير"(
 100  100 شركة نساج للتطوير العمراني )"نساج"(

 100  100 "(التعمير واألنشا شركة التعمير واإلنشا  المحدودة )"
 

 تدبير
شركة تدبير المحدودة، هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ُمسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

، شارع األمير تركي 38. إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب. (2014نوفمبر  4)الموافق  1436محرم  11بتاريخ  2051059223
 العربية السعودية. ، المملكة31952بن عبد العزيز، الخبر 

 .ةيتمثل نشاط الشركة الرئيسي في أعمال النظافة العامة والصيانة وأعمال التشغيل وإنشا  المباني والحدائق والمتنزهات والمنشآت الرياضي
 

 نساج
الصادر  2051049871شركة نساج هي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

، مجمع األعمال آل تركي، 31059(. إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب. 2012أغسطس  5هـ )الموافق 1433رمضان  17بتاريخ 
 ، المملكة العربية السعودية.31952الخبر، 

 هي: شركة نساجاألنشطة الرئيسية ل
 شرا  األراضي وبنا  المباني عليها للبيع أو اإليجار للغير؛ -
 وصيانة وتطوير العقارات؛إدارة  -
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 الموحدة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( معلومات عن الشركة -1

 )تتمة( نساج
 :)تتمة( هي نساج لشركةشطة الرئيسية األن
تشييد وإدارة وصيانة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية والمطاعم، األسواق المركزية والمجمعات السكنية والمجمعات التجارية  -

 و والصناعية؛
 .والمباني الجاهزةالمقاوالت العامة للمشاريع السكنية والتجارية والعامة والتعليمية والترفيهية والطبية والمطارات  -

 

 التعمير واإلنشاءشركة 
شركة التعمير واالنشا  المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة سجلت بالمملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم 

م(. إن عنوان الشركة المسجل هو 1999سبتمبر  25هـ )الموافق 1420جمادى اآلخرة  15بالصادر في الخبر بتاريخ  2051023581
 ، المملكة العربية السعودية.31952األمير تركي بن عبد العزيز، الخبر  ، شارع30730ص. ب. 

االنفاق ومقاوالت اعمال الطرق والسدود و  وترميم(وهدم  )اصقاحفي المقاوالت العامة للمباني  التعمير واإلنشا  شركةيتمثل النشاط الرئيسي ل
لى ادارة وتشغيل ا باإلضافةال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الحفر والردم واعمال المياه والصرف الصحي والتكييف والتبريد ومقاوالت االعم

 المصانع والمشاريع الصناعية والمجمعات التجارية ومقاوالت اعمال البنية التحتية.
 

 أساس اإلعداد -2
وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  لقوائم المالية الموحدة للمجموعةتم اعداد ا

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إن تفاصيل أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة تم توضيحها  اعتمدتهااألخرى التي 
 .4في إيضاح 

الية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثنا  ادوات حقوق الملكية والتزامات منافع محددة التي يتم يياسها بالقيمة تم إعداد القوائم الم
بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للمجموعة ويتم تقريب كافة المبالغ ألقرب ريال  الموحدة العادلة. يتم عرض القوائم المالية
 سعودي، ما لم يرد خقاف ذلك.

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3
من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف واألصول  مجموعةلل الموحدةالقوائم المالية يتطلب إعداد 

ا هوااللتزامات واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات االلتزامات المحتملة. إن حاالت عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن تنشأ عن
 ية لألصول أو االلتزامات المعرضة للتأثر في الفترات المستقبلية.نتائج تتطلب تعديقات جوهرية على القيمة الدفتر 

 للمخاطر واألمور غير المؤكدة ما يلي: مجموعةصاحات األخرى المتعلقة بتعرض التتضمن اإلف
 32إيضاح   إدارة مخاطر األدوات المالية  -
 20إيضاح   إفصاحات تحليل الحساسية -

 

 األحكام 3-1
، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة في القوائم مجموعةتطبيق السياسات المحاسبية لل في سياق

 :الموحدة المالية
 

 السيطرة على شركات تابعة
ا، ولدى الشركة المستثمر به عرضة او لها الحق في الحصول على عوائد متقلبة من ارتباطها في مجموعةتتحقق السيطرة عندما تصبح ال

المستثمر بها. وبشكل خاص فإن الشركة تسيطر على المنشأة  شركةلعوائد من خقال سلطتها على الالقدرة على التأثير في هذه ا مجموعةال
 ل مباشر أو غير مباشر:بشك مجموعةها إذا، وفقط إذا، كان لدى الالمستثمر ب
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة( الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3

 )تتمة( األحكام 3-1
 )تتمة( شركات تابعةالسيطرة على 

 سلطة على المنشأة المستثمر بها )مثل: وجود حقوق قائمة تعطيها القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها(. -
 التعرض لمخاطر ولديها حقوق في الحصول على عوائد متقلبة من ارتباطها مع المنشأة المستثمر بها. -
 ها على المنشأة المستثمر بها للتأثير على عوائدها.القدرة على استخدام سلطت -

 مجموعةاالفتراض وعندما يكون لدى ال بشكل عام، هناك افتراض ان حيازة غالبية حقوق التصويت ستؤدي الى السيطرة. ومن اجل تعزيز هذا
لظروف تأخذ في االعتبار جميع الحقائق وا مجموعةإن المستوى اقل من غالبية حقوق التصويت او حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، ف

 سيطرة على المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي: مجموعةعند تقييم ما إذا كان لدى ال ذات الصلة
 الترتيب التعاقدي مع االخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها. -
 قدية االخرى.الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعا -
 .مجموعةيت وحقوق التصويت المحتملة للحقوق التصو  -

تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها ام ال إذا ما اشارت الحقائق والظروف ان هناك تغيرًا على  بإعادة مجموعةتقوم ال
 عنصر او أكثر من العناصر الثقاثة للسيطرة.

سياسات المحاسبية اسبية والللشركات التابعة من اجل التوفيق بين سياساتها المح الموحدةالقوائم المالية عند اللزوم، يتم اجرا  التعديقات على 
 .مجموعةلل

 

 المهم على شركة زميلة التأثير
تأثيرًا هامًا. التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المالية والسياسات  مجموعةة هي تلك التي تمارس عليها الالشركة الزميل

 التشغيلية للشركة المستثمر فيها، لكنه ال يصل الى السيطرة، او السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
 

 التقديرات واالفتراضات 3-2
ها مخاطر مصادر الرئيسية األخرى لتقدير حاالت عدم التأكد بتاريخ التقرير المالي، التي لفيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل وال

ي افتراضاتها ف مجموعةنة المالية التالية. استندت الجوهرية قد تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خقال الس
ية . ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلالموحدة وتقديراتها على البيانات المتاحة عند إعداد القوائم المالية

 ها.وث. وتنعكس هذه التغيرات على االفتراضات عند حدمجموعةالتي تطرأ خارج نطاق سيطرة البسبب تغيرات السوق أو الظروف 
 

 وضع زكوي غير مؤكد
ريال سعودي بتقييم اإلدارة لمبلغ الزكاة المستحقة على الربوط الزكوية غير  5,894,975بقيمة  مجموعةق الزكاة المستحقة الحالية للتتعل
لتأكد المرتبط ئية. وبسبب عدم ااالتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على مبالغ االلتزامات النها مجموعةئية حيث ال يزال يتعين على الالنها

ة مبهذه البنود الزكوية، فمن المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية بشكل كبير عند إصدار الربوط الزكوية غير النهائية من قبل الهيئة العا
 .19للزكاة والدخل في فترات مستقبلية. تم اإلفصاح عن وضع الربوط الزكوية والضريبية في إيضاح 

 

 قيمة األصول غير الماليةانخفاض 
تحت لتطوير واالستثمارات العقارية في كل تاريخ تقرير  العقاراتبتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشرات على انخفاض ييمة  مجموعةتقوم ال

ن قابلة لقاسترداد. ال تكو مالي. يتم اختبار العقارات االستثمارية الختبار انخفاض القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد 
عدل م عند إجرا  حسابات القيمة المستخدمة، تقدر اإلدارة التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة المولدة للنقد، وتختار

 خصم مناسب من أجل حساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )سعودية ذات مسؤولية محدودةشركة (

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3
 )تتمة( التقديرات واالفتراضات 3-2

  التكاليف المقدرة لإلنجاز
طويلة األجل. يتطلب استخدام طريقة نسبة االنجاز من قبل  االنشا اتطريقة نسبة اإلنجاز في المحاسبة عن عقود  المجموعةتستخدم 
من تقديرات اإلدارة، فسيتم تخفيض مبلغ  ٪10تقدير إجمالي التكاليف إلكمال العقد. إذا كان إجمالي التكاليف المقدرة أعلى بنسبة  المجموعة

اما إذا كان اجمالي التكاليف المقدرة اقل  سعودي. ريال 27,078,386 بمبلغ 2019ديسمبر  31اإليرادات المحققة في السنة المنتهية في 
 ريال 33,062,969 بمبلغ 2019ديسمبر  31مبلغ اإليرادات المحققة في السنة المنتهية في  تقديرات اإلدارة، فسيتم زيادة من ٪10بنسبة 
 .سعودي

 

 الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية
مصفوفة معينة الحتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تستند نسب المخصص إلى االيام  مجموعةتستخدم ال

ها التغطية بالضمانات وغير  وأحسب نوع العميل  )أيمنذ االستحقاق لمجموعات من قطاعات العمقا  المختلفة التي لها أنماط خسارة مماثلة 
 ن(.من أشكال التأمين على االئتما

ة ويعكس احتساب المخصص أوزان االحتماالت المتعلق مجموعةلتعثر في السداد التاريخية للتستند مصفوفة المخصص مبدئيا إلى نسب ا
والمعلومات المعقولة في تاريخ التقرير حول االحداث السابقة والظروف االقتصادية المستقبلية. وفي تاريخ  لألموالبالنتائج والقيمة الزمنية 

  .كل تقرير مالي، يتم تحديث نسب التعثر في السداد ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية
. إن الخسائر اجوهري ابين نسب التعثر التاريخية الملحوظة، والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة تقدير  العقاقةتعتبر 

وتوقعاتها  جموعةمسارة االئتمانية التاريخية للاالئتمانية المتوقعة حساسة للتغيرات في الظروف والتوقعات االقتصادية. قد ال تعكس تجربة الخ
في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم  للعمقا  التعثر الفعليف االقتصادية أيضا للظرو 

 .9المدينة التجارية في اإليضاح 
 

 االفتراضات طويلة االجل اللتزام منافع الموظفين
تمثل مدفوعات المكافآت المحددة لما بعد التوظيف ومكافآت نهاية الخدمة االلتزامات التي سيتم سدادها مستقبقا، وتستلزم وضع افتراضات 
لقالتزامات المتوقعة والقيم العادلة لموجودات الخطط، إن وجدت. يتعين على اإلدارة وضع افتراضات إضافية بشأن المتغيرات مثل معدالت 

ة. وتقوم إدارة ة المستقبليومعدالت الوفيات ودوران العمل وتكاليف الرعاية الصحي في الرواتب والعائد على األصولت ونسبة الزيادة الخصوما
بأخذ المشورة دوريا من خبرا  اكتواريين خارجيين بشأن هذه االفتراضات. ويمكن أن تؤثر التغيُّرات في االفتراضات الرئيسة تأثيًرا  المجموعة

 رًيا على التزامات المنافع المتوقعة و / أو تكاليف المنافع المحددة للموظفين الدورية المتكبدة.جوه
 

 خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار
 نيتم تضمين خيارات التمديد واإلنها  في عدد من عقود اإليجار. تستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة العقود، ا

 والمؤجر. مجموعةبلة للممارسة من قبل كل من المعظم خيارات التمديد واإلنها  المحتفظ بها قا
، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصادًيا لممارسة خيار التمديد، أو عدم عند تحديد مدة عقد اإليجار

التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنها ( فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار ممارسة خيار اإلنها . يتم تضمين خيارات 
 مؤكًدا بشكل معقول أن يتم تمديده )أو لم يتم إنهائه(. تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر

 أجر.على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المست
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة( الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3

 )تتمة( التقديرات واالفتراضات 3-2
 اإليجارخصم مدفوعات 

"(. طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد معدل االقتراض IBR)" مجموعةليتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي ل
 اإلضافي عند بد  عقد اإليجار.

 

 السياسات المحاسبية الهامة -4
 في اعداد هذه القوائم المالية: مجموعةبية الهامة التي استخدمتها الفيما يلي ملخص للسياسات المحاس

 

 أساس التوحيد
 .1كما هو مفصح عنها في إيضاح  2019ديسمبر  31وشركاتها التابعة كما في  ةتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشرك

تتحقق السيطرة عندما تصبح المجموعة عرضة أو لها الحق في الحصول على العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها، 
ولدى الشركة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خقال ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها. وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر 

 كان لدى المجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر: إذا،وفقط  إذا،لمستثمر بها على المنشأة ا
نفوذ على المنشأة المستثمر بها )مثل: وجود حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأة المستثمر  -

 بها(.
 جة عقاقتها مع المنشأة المستثمر بها.التعرض لمخاطر ولديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة نتي -
 القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها. -

لمجموعة ابشكل عام، هناك افتراض ان حيازة غالبية حقوق التصويت ستؤدي الى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى 
ق التصويت او حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف اقل من غالبية حقو  مستوى 

 ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى الشركة سيطرة على المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:
 في الشركة المستثمر بها.الترتيب التعاقدي مع االخرين ممن يحق لهم التصويت  -
 الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية االخرى. -
 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة. -

 ما اشارت الحقائق والظروف ان هناك تغيرًا على إذاكانت تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها ام ال  إذاتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما 
من العناصر الثقاثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتبارًا من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى  أكثرعنصر او 

 زوال سيطرة المجموعة على الشركة التابعة. يتم إدراج األصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو
خقال السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة المباعة 
 التابعة.

يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة على الشركا  في المجموعة   والحصص غير 
 إذا لم يؤدي هذه النتائج إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. المسيطرة حتى

 عند اللزوم، يتم إجرا  التعديقات على القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات المحاسبية
ات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامقات ما بين للمجموعة. يتم استبعاد جميع األصول وااللتزامات وحقوق الشركا  واإليراد

 شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
 يتم احتساب اي تغير في حصة التملك في شركة تابعة ال يؤدي الى فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية.
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )مسؤولية محدودةشركة سعودية ذات (

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 )تتمة( أساس التوحيد
المسيطرة  والحصة غيرإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد األصول ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( وااللتزامات 

 زوالمكونات األخرى لحقوق الشركا ، بينما يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بأي استثمار محتج
 بالقيمة العادلة.

 

 تجميع األعمال والشهرة
لة ديتم استخدام طريقة االستحواذ المحاسبي الحتساب اقتنا  الشركات التابعة من قبل المجموعة. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي القيمة العا

ا. ، باإلضافة إلى مبلغ الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليهاالستحواذلألصول أو االلتزامات التي تم تحملها أو تكبدها بتاريخ 
 إن فائض تكلفة الحيازة على القيمة العادلة لحصة المجموعة من صافي األصول القابلة للتحديد التي تم حيازتها، يسجل كشهرة. يتم اختبار
 فالشهرة سنوًيا لتحديد انخفاض القيمة وتدرج بالتكلفة، ناقصًا خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة كمصاري

 رج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.وتد
ظروف لوعند ييام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقييم تصنيف األصول وااللتزامات المالية التي تم تحملها وفقًا للشروط التعاقدية وا

يسية المالية االخرى في العقود الرئ االقتصادية واالوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن االدوات
 العائدة للشركة المستحوذ عليها.

)لموقع  ليتم اثبات المبلغ المحتمل الذي سيتم تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم يياس كل المبلغ المحتم
في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة. ال تتم إعادة يياس العوض المحتمل  األصول المصنفة كحقوق ملكية( بالقيمة العادلة مع التغييرات

 ويتم احتساب التسوية القاحقة ضمن حقوق الشركا . الشركا ،المصنف ضمن حقوق 
تحواذ عليها سيياس الشهرة والتي تمثل الزيادة في تكلفة االستحواذ على حصة المجموعة في صافي األصول المحددة التي تم اال مبدئيا،يتم 

 بإعادةلمجموعة تقوم ا االستحواذ،وااللتزامات التي تم التعهد بها. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها عن تكلفة 
جرا ات القازمة إلومراجعة ا بها،تقديرها من القيام بها بشكل صحيح لتحديد كافة األصول المستحوذ عليها وكافة االلتزامات التي تم التعهد 

تحوذ سفي يياس المبالغ المراد اثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا مازال ينتج عن إعادة تقدير هذه القيمة في القيمة العادلة لصافي األصول الم
 في قائمة الربح أو الخسارة. كربح من شرا  مخفضاألرباح يتم إثبات  االستحواذ،عليها عن تكلفة 

لشهرة المستحوذ تخصص ا القيمة،تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصًا خسائر الهبوط المتراكمة. ولغرض اجرا  االختبار للتأكد من وجود هبوط في 
الى كل وحده او مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي تتوقع أن تستفيد من  االستحواذ،من كل من تاريخ  االعمال،عليها عند تجميع 

 خصصت أصول او التزامات اخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها الى تلك الوحدات. إذابصرف النظر عما  عمال،االتجميع 
ية عندئذ يتم ادراج الشجرة المتعلقة بالعمل الوحدة،وعند تخصيص الشهرة إلى الوحدة المنتجة للنقد واستبعاد جز  من العملية ضمن تلك 

ة عند تحديد ارباح او خسائر االستبعاد. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على اساس القيمة المستبعدة في القيمة الدفترية للعملي
 النسبية للعملية المستبعدة والجز  المحتفظ به من الوحدة المنتجة للنقد.

 

 تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداول او غير متداول
على اساس تصنيفها إلى متداول أو غير متداول. يتم تصنيف  الموحدة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي تعرض المجموعة

 االصل ضمن األصول المتداولة في حالة:
 العادية العمل دورة خقال استخدامه او لبيعه نية هناك او االصل تحقق توقع -
 المتاجرة اجل من رئيسي بشكل باألصل محتفظ -
 وأ، الموحدة ز الماليالمرك قائمة تاريخ بعد شهراً  12 خقال االصل تحقق توقع -
 قائمة تاريخ من االقل على شهراً  12 خقال ما التزام لتسوية استخدامه او االصل تبادل محظوراً  كان إذا اال النقد حكم في او نقداً  كونه -

 .الموحدة المالي المركز
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )سعودية ذات مسؤولية محدودةشركة (

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 )تتمة( تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداول او غير متداول
 يتم تصنيف جميع األصول االخرى كأصول غير متداولة.

 االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة:يعتبر 
  العادية. العمل دورة خقال االلتزام تسوية توقع -
 المتاجرة. اجل من رئيسي بشكل بااللتزام محتفظ -
 أو ،الموحدة المالي المركز قائمة تاريخ بعد شهراً  12 خقال االلتزام تسوية توقع -
 .الموحدة مة المركز الماليقائ تاريخ بعد االقل على شهراً  12 لمدة االلتزام تسوية لتأجيل مشروط غير حق وجود عدم -

 بتصنيف جميع االلتزامات االخرى كالتزامات غير متداولة. مجموعةتقوم ال
 

 قياس القيمة العادلة
 .الموحدة بقياس االدوات المالية مثل المشتقات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي لمجموعةتقوم ا

 القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استقامه عند بيع أصول او سداده عند تسوية التزامات بين طرفين بموجب معاملة تتم على اسس تجارية
 بتاريخ القياس. يحدد يياس القيمة العادلة بافتراض ان معاملة بيع األصول او تحويل االلتزامات ستتم اما:

 األصول او االلتزامات، اوفي السوق الرئيسي لهذه  -
 في حال عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق منفعة لألصول او االلتزامات. -

 تصل إلى السوق الرئيسي او السوق االكثر منفعة. / القدرة على ان تستخدم يجب ان يكون لدى المجموعة
تزامات، ن في السوق عند تسعير األصول وااللو تي قد يستخدمها المتعاملتقاس القيمة العادلة لألصول او االلتزامات باستخدام االفتراضات ال

 المصالح االقتصادية لهم. أفضلبافتراض انهم يسعون لما يحقق 
 عند يياس القيمة العادلة لألصول غير المالية، يتم االخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من االصل

 .األقصىو عن طريق االستخدام االفضل واالقصى له او عن طريق بيعه لمتعاملين اخرين في السوق يستخدمون االصل على النحو االفضل 
تغقال المدخقات اسمحاولًة طرق التقييم المناسبة للظروف، والتي تكون البيانات القازمة لها لقياس القيمة العادلة متوفرة،  وعةمجمتستخدم ال

 المدخقات التي ال يمكن مقاحظتها بأقل قدر ممكن. من استخدام التقليلو  ممكن،التي يمكن مقاحظتها بأكبر قدر 
الهرمي لمستويات  وفقا للتسلسل الموحدةالقوائم المالية م يياسها بالقيمة العادلة او االفصاح عنها في تصنف كافة األصول وااللتزامات التي يت

 الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: للمدخقاتالقيمة العادلة، وهي مذكورة ادناه على اساس أدنى مستوى 
 او التزامات مماثلة.المستوى االول: االسعار المتداولة )الغير معدلة( في سوق نشط ألصول  -
 المستوى الثاني: طرق يياس يكون أدنى مستوى لمدخقاتها الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن مقاحظتها بصورة مباشرة او غير مباشرة. -
 المستوى الثالث: طرق يياس يكون أدنى مستوى لمدخقاتها الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمقاحظة. -

تم التحويل بين  ذاإما  مجموعةالعادلة بشكل متكرر، تحدد ال بالقيمة الموحدةالقوائم المالية االلتزامات التي يتم اثباتها في بالنسبة لألصول و 
مستويات التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )على أساس المستوى االدنى للمدخقات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في 

 نهاية كل سنة مالية.
 

 العمالت األجنبية
 المعامقات واالرصدة

يتم و  مبدئيا بالسعر السائد للعملة الوظيفية في التاريخ التي تكون فيه المعاملة مؤهلة لقاعتراف. األجنبية للمجموعةتسجل المعامقات بالعملة 
. الموحدة ليةااعادة ترجمة األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمقات االجنبية الى العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم الم

 ة من التسويات او المعامقات على البنود النقدية على الربح او الخسارة.وتسجل جميع الفروق الناشئ
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 ومعدات ممتلكات
من الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة ان وجدت. تتض/ او والمعدات بالتكلفة مخصوما منها االستهقاك المتراكم و ممتلكاتيتم تسجيل ال

لمشروعات االنشا ات طويلة األجل في حالة الوفا  باشتراطات  االقتراضوالمعدات وتكاليف  ممتلكاتكلفة الجز  المستبدل من الالتكلفة ت
 باالعتراف بتلك األجزا  باعتبارها مجموعةمعدات على فترات معينة، تقوم الوال ممتلكاتة من ال. عندما يتم استبدال اجزا  هاماالعتراف

إلصقاح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة بجميع تكاليف ا االعترافأصول فردية ذات عمر انتاجي محدد واستهقاك محدد. ويتم 
 عند تكبدها.  الموحدة

 القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي المقدر لألصول كالتالي: باستخدام طريقة االستهقاكيتم احتساب 
 سنوات 10الى  4  مكتبية معداتو  تركيباتو  اثاث
 سنوات 4  معداتو  تآال

 سنوات 5  سيارات
 سنوات 4  تحسينات على المأجور

 

والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من استخدامه  ممتلكاتعتراف بأي بند من بنود اليتم الغا  اال
أو بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل )تحسب بالفرق بين صافي متحصقات االستبعاد والقيمة 

 اد األصل.عند استبع الموحدةالدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة 
والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم إجرا  التعديقات على أساس  ممتلكاتوطرق استهقاك ال يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية

 مستقبلي، إذا تطلب األمر.
 

 عقارات تحت التطوير
حت التطوير حتى ت أنها عقاراتعلى  مجموعةفي السياق الطبيعي ألعمال ال يتم تصنيف العقارات التي يتم انشاؤها أو تطويرها بغرض بيعها

 االنتها  من البنا  أو التطوير.
صول المتداولة عشر شهرًا القادمة يتم تصنيفها كجز  من األ االثنيالمشاريع تحت التطوير التي من المتوقع أن تكون جاهزة للبيع في غضون 

 .مجموعةلل
على  مجموعةلا االعتيادية ألعمالا مستأجرة للحصول على إيجارات في سياقتي يتم بناؤها أو تطويرها على أرض يتم تصنيف العقارات ال

 .أو تطويرها، وعندئذ يتم تحويلها إلى عقار استثماري ضمن األصول غير المتداولة بناؤهاأنها عقارات تحت التطوير حتى االنتها  من 
 عقارات استثمارية
االستثمارية باستخدام نموذج التكلفة بما يتماشى مع طريقة حساب الممتلكات والمعدات. يتم استهقاك المباني ومكوناتها  يتم حساب العقارات

 عامًا. 30إلى  10على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة من 
ر لقسط الثابت على مدار فترة اإليجار. يتم االعتراف بحوافز اإليجايتم إثبات إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية كإيرادات على أساس ا

 الممنوحة كجز  ال يتجزأ من إجمالي إيرادات اإليجار، على مدار مدة عقد اإليجار.
 

 األصول غير الملموسة
بصورة منفردة عند االعتراف االولي بالتكلفة. وتعتبر تكلفة األصول غير الملموسة التي تم اقتنائها  يتم يياس األصول غير الملموسة المقتناة

صًا قبناً  على عملية دمج األعمال هي القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف األولي، ُتقيد األصول غير الملموسة بالتكلفة نا
ي القيمة، إن وجدت. ال تتم رسملة األصول غير الملموسة المطورة داخليا فقا يتم رسملتها وتدرج أي إطفا  متراكم وأي خسائر هبوط ف
 عند تكبدها. الموحدةالمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة 

 
17 

retal.com.sa

381

http://retal.com.sa


 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4
 )تتمة( األصول غير الملموسة

يتم إطفا  األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي، ويتم تقييمها لتحديد أي هبوط في 
الهبوط في القيمة. يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفا  لألصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية القيمة إذا ما كان هناك مؤشر يدل على 

تصادية قالمحددة في نهاية كل فترة مالية على األقل. يتم احتساب التغيرات في العمر االنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهقاك المنافع اال
ر فترة أو طريقة اإلطفا ، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم المستقبلية من األصل عن طريق تغيي

صول ضمن فئات المصاريف المقائمة لوظيفة األ الموحدة االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة
 غير الملموسة.

الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد فقا يتم اطفاؤها بل يتم اختبارها لقياس الهبوط في القيمة سنويا سوا  بالنسبة لألصول غير 
م ابصورة منفردة او على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. ويتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد لألصل سنويا لتحديد فيما إذا ما زال الستخد

دد ما يبرره. وفي حالة عدم استمرار هذه المبررات يتم تغيير تقدير العمر اإلنتاجي الى عمر انتاجي محدد على العمر اإلنتاجي غير المح
 أساس مستقبلي.

إن أي ربح أو خسارة نشأ عن استبعاد األصل ُيحسب على أنه الفرق بين صافي متحصقات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، وُتسجل في 
 عند استبعاد األصل. الموحدةارة قائمة الربح أو الخس

 

 تكاليف االقتراض
يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتنا  أو إنشا  أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده من أجل 

كاليف خقال فترة استحقاقها. وتتمثل تاستخدامه أو بيعه كجز  من تكلفة ذلك األصل. ويتم تسجيل جميع التكاليف األخرى كمصروفات 
 االقتراض في تكاليف التمويل وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية اقتراض األموال.

 

 اإليجارات
أصل او  بالسيطرة علىحق  كان يمنحإذا  اأو يتضمن إيجار العقد بدايته. يمثل عند  ايمثل أو يتضمن إيجار عقد يعتمد تحديد ما إذا كان أي 

 .لفترة زمنية مقابل عوضأصول معينة 
 

 كمستأجر المجموعة
 اصول حق االستخدام  (أ)

(. فيه األصل األساسي جاهزًا لقاستعمال أصبحبإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار )أي التاريخ الذي  المجموعةتقوم 
قود في القيمة، وتعديلها بأي اعادة يياس اللتزامات ع الهبوطيتم يياس اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصًا اي استهقاك متراكم وخسائر 

 اإليجار. 
حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار المنفذة في أو  اصولتتضمن تكلفة 

العمر  على مدىعلى أساس القسط الثابت  االستخدامقبل تاريخ بداية العقد ناقصًا اي حوافز إيجار مستلمة. ويتم استهقاك اصول حق 
 المقدر.االنتاجي 

 

 مات اإليجارالتزا (ب)
مدة عقد  قالخبتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم  المجموعةفي تاريخ بد  عقد اإليجار، تقوم 

مدفوعات و  قد يتم استقامهااإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصًا أي حوافز إيجار 
اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن 

ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغا  عقد اإليجار في حال كانت شروط  المجموعةممارسة خيار الشرا  عندما يكون هناك تيقن معقول بأن 
لخيار اإللغا . بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، فإنها تسجل  المجموعةاإليجار تنص على ممارسة 

 كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خقالها.
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 )تتمة( اإليجارات
 )تتمة( كمستأجر المجموعة (ب)

ا ما في تاريخ بداية عقد اإليجار إذ الهامشيباستخدام معدل االقتراض  المجموعةوفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تقوم 
 سكان معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعك

كان  ما ذاإلى ذلك، يتم إعادة يياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة. إضافة إ استحقاق
 هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشرا  األصل األساسي.

 

 عقود اإليجار قصيرة االجل وعقود ايجار ذات اصول منخفضة القيمة)ج( 
أو أقل. االصول منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة  اشهر  12مدتها يجار قصيرة األجل هي عقود عقود اإل

ككل. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات  الموحدة وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي مجموعةبال
 .الموحدة االصول منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة الربح او الخسارة

 

 كمؤجر المجموعة
. يتم شغيليت تأجير كعقود جوهري بشكل  الملكيةمخاطر ومنافع  جميع بتحويل بموجبها المجموعةالتي ال تقوم  االيجارعقود  تصنيف يتم

ف بها اإضافة التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتر 
 اكتسابها.عند  باإليجارات المحتملة االعترافإيرادات اإليجار. يتم على نفس أساس  فترة اإليجار ارعلى مد

 

 استثمار في شركات زميلة
ة والسياسات يالشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس عليها الشركة تأثيرًا هامًا. التأثير الهام يتمثل في القدرة على المشاركة في القرارات المال

 تلك السياسات.التشغيلية للشركة المستثمر فيها، لكنه ال يصل إلى حد السيطرة، أو السيطرة المشتركة على 
سيطرة مشتركة يتم استخدامها من أجل تقييم السيطرة على الشركات  هام اوإن نفس االعتبارات المستخدمة لتحديد ما إذا كان يوجد تأثير 

 التابعة.
 يتم حساب استثمارات الشركة في شركاتها الزميلة والتابعة باستخدام طريقة حقوق الملكية.

ت في ابموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إثبات االستثمار في شركة زميلة بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لقاستثمار من أجل تحديد التغير 
ر احصة الشركة من صافي أصول الشركة الزميلة منذ تاريخ االستحواذ. تدرج الشهرة المرتبطة بالشركات الزميلة ضمن القيمة الدفترية لقاستثم

 ييمتها بصورة مستقلة. هبوط فيوال يتم اجرا  اختبار 
الحصة من نتائج عمليات الشركة الزميلة. ويدرج أي تغير في قائمة الدخل الشامل اآلخر لتلك  الموحدة تدرج ضمن قائمة الربح أو الخسارة

هناك تغيير معترف به مباشرة في حقوق ملكية الشركات المستثمرة ضمن قائمة الدخل الشامل للشركة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون 
لخسائر . أما المكاسب أو االموحدة الشركة الزميلة، تدرج الشركة حصتها في أي تغييرات، إن وجدت، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 في الشركة الزميلة.غير المحققة الناتجة من عمليات بين الشركة والشركة الزميلة فيتم استبعادها في حدود حصة الشركة 

وهو يمثل  خارج الربح التشغيلي، الموحدةيتم عرض إجمالي حصص الشركة في نتائج الشركات الزميلة والتابعة في قائمة الربح أو الخسارة 
 الربح أو الخسارة بعد الزكاة في الشركات التابعة أو الزميلة.

بية نفس الفترة المالية للشركة. ويتم إجرا  التعديقات عند الضرورة لتتفق السياسات المحاسللشركات الزميلة عن  الموحدةالقوائم المالية يتم إعداد 
 للشركات الزميلة والتابعة مع السياسات المحاسبية للشركة.

ر مالي، يبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد الشركة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسارة هبوط في ييمة االستثمارات. في تاريخ كل تقر 
ل، يتقوم الشركة بتقدير ما إذا كان هناك دليقًا موضوعيًا على انخفاض ييمة االستثمارات في الشركات الزميلة. وفي حالة وجود مثل هذا الدل

ييمتها الدفترية. و تقوم الشركة باحتساب في القيمة الهبوط باعتباره الفرق بين المبلغ الممكن استرداده من ييمة االستثمارات في الشركة الزميلة، 
 .الموحدة ويتم قيد هذه الخسائر كحصة من ربح الشركة الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
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 )تتمة( المحاسبية الهامة السياسات -4

 )تتمة( استثمار في شركات زميلة
تثمارات سعند فقد التأثير الهام، تقوم الشركة بقياس واالعتراف بأي استثمارات متبقية بالقيمة العادلة. إن أي فروقات بين القيمة الدفترية لقا

 ومتحصقات االستبعاد، يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.عند فقد التأثير الهام، والقيمة العادلة لقاستثمارات المحتفظ بها 
 

 المخزون 
تكلفة المواد وقطع الغيار هي تلك النفقات المتكبدة للوصول بكل عنصر إلى موقعه وحالته الحاليين. يتم تسعير المخزون من خقال تطبيق 

 .المتوسط المرجحطريقة 
 

 الهبوط في قيمة األصول غير المالية
بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط ييمة أصل. وفي حالة وجود أي مؤشر  الموحدةالقوائم المالية في تاريخ إعداد  مجموعةوم التق

ل. وتتمثل لألص لقاستردادبتقدير القيمة القابلة  مجموعةط ييمة األصل مطلوبا، تقوم العلى ذلك، أو عندما يكون إجرا  اختبار سنوي لهبو 
لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكلفة البيع أو القيمة قيد االستخدام لألصل، أيهما أعلى.  لقاستردادالقيمة القابلة 

وتحدد لألصل المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية غير مستقلة بشكل كبير عن التدفقات المتولدة من أصول أو مجموعات 
ل إلى ييمته يتعين تخفيض ييمة األص لقاستردادوعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد ييمته القابلة أخرى من األصول. 

 .لقاستردادالقابلة 
كس عوعند تحديد القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة بما ي

معامقات لالتقديرات السويية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، يتم مراعاة ا
عار األسهم سالسويية الحديثة، عند توافرها، أو يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات التقييم وأ

 المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور أو من خقال أي مؤشرات أخرى للقيمة العادلة.
وليد نقد منفصل لكل وحدة تفي حساب الهبوط في القيمة على موازنات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل  مجموعةتعتمد ال

التي يتم توزيع األصول الفردية عليها. وعادة ما تغطي هذه الموازنات التفصيلية والحسابات التقديرية خمس سنوات. لتغطية فترات  مجموعةبال
 أطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.

للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف المقائمة لوظيفة األصول التي  يتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة
 تعرضت لهبوط في القيمة.

نها أ يتم إجرا  تقييم بتاريخ إعداد التقارير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض المثبتة مسبًقا قد تقاشت أو
بتقدير ييمة األصول أو وحدة توليد النقد القابلة لقاسترداد. يتم عكس خسارة  مجموعةتقوم الفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، قد انخفضت. 

االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقًا فقط في حالة حدوث تغيير في االفتراضات المستخدمة من أجل تحديد المبلغ القابل لقاسترداد 
بآخر هبوط في القيمة. يتم عكس خسارة االنخفاض بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية ألصل ييمته القابلة  عترافااللألصل منذ أن تم 

أو ييمته الدفترية التي كان سيصل إليها فيما لو لم يتعرض لخسارة انخفاض سابقًا. ُيحمل مثل هذا العكس على قائمة الربح أو  لقاسترداد
 الخسارة.

 

 األصول المالية
 االولي والقياساالعتراف 

األولي على أنها ستقاس الحقًا بالتكلفة المستنفدة، أو بالقيمة العادلة من خقال الدخل الشامل االخر،  االعترافتصنف األصول المالية عند 
 أو بالقيمة العادلة من خقال الربح أو الخسارة.

ادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة اال في حالة قيد األصول المالية بالقيمة بجميع األصول المالية عند االعتراف االولي بالقيمة الع يعترف
 العادلة من خقال الربح او الخسارة.
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 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 )تتمة( األصول المالية
 القياس الالحق

 يعتمد القياس القاحق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي:
 

 األصول المالية بالتكلفة المستنفدة
و ا تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة. يتم االعتراف باألرباح

 عند استبعاد األصل، أو دخول تعديقات عليه، او هبوط ييمته. الموحدةالخسائر في قائمة الربح او الخسارة 
 بالتكلفة المستنفذة على أصول عقود وذمم مدينة تجارية. مجموعةتشتمل األصول المالية لل

 

 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
ا هان األرباح والخسائر الناتجة من االستثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خقال الدخل الشامل االخر ال يعاد تصنيف

إال إذا كانت  ،االستقامعندما ينشأ حق  الموحدة أخرى في قائمة الربح او الخسارة كإيراداتلخسارة. يتم اثبات توزيعات األرباح الى الربح او ا
هذه التحصيقات تمثل استرجاعًا لجز  من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تدرج هذه التوزيعات في الدخل الشامل االخر. ال يتم 

 في القيمة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خقال الدخل الشامل االخر.اختبار الهبوط 
 تصنيف استثماراتها في أدوات حقوق الملكية ضمن هذه الفئة. مجموعةقررت ال

 

 استبعاد األصول المالية
 يتم استبعاد األصل المالي بشكل أساسي عندما:

 أوانتها  الحق في استقام تدفقات نقدية من األصل،  -
بتحويل حقوقها باستقام تدفقات نقدية من األصل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير الى طرف ثالث  مجموعةييام ال -

 ةمجموعع الخاصة باألصل أو )ب( ان البصورة جوهرية جميع المخاطر والمناف مجموعةية "تحويل" وسوا  )أ( حولت المن خقال اتفاي
 لم تحول ولم تحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انها حولت حقها في السيطرة عليه.

بتحويل حقوقها باستقام التدفقات النقدية من األصل أو دخلت في اتفايية تحويل فإنها تقيم إلى أي حد ما زالت تحتفظ  مجموعةإذا قامت ال
ع به إذا لم تحول ولم تحتفظ بجمي مجموعةلى المدى الذي تستمر عقاقة الة باألصل. يتم االعتراف باألصل ابالمخاطر والمنافع المرتبط

المرتبطة  باالعتراف أيضا بااللتزامات مجموعةعليه. في تلك الحالة تقوم ال المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحول حقها في السيطرة
 مات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة.به. ويقاس األصل المحول وااللتزا

ن األقصى للمبلغ المطلوب م إن االرتباط المستمر الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول ُيقاس بالقيمة الدفترية األصلية، والحد
 سداده، أيهما أقل. مجموعةال

 

 الهبوط في قيمة األصول المالية
 بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خقال الربح او الخسارة. مجموعةالتعترف 

يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين. بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 
شهرا )خسائر  12الناتجة من التعثر المحتمل في السداد خقال  نلمخاطر االئتمااالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة منذ االثبات االولي، يتم 

يجب  ،االوليالذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات  ياالئتمانشهرا(. أما بالنسبة للتعرض  12ائتمانية متوقعة على مدى 
االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر )خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر(.
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 )تتمة( األصول المالية
 )تتمة( الهبوط في قيمة األصول المالية

 مجموعةلقامت ا ك،لذلمدخقا مبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.  مجموعةجاريين واصول العقود، تطبق البالنسبة للمدينين الت
اصة بالمدينين ، والتي تم تعديلها للعوامل المستقبلية الخاالئتمانباستخدام مصفوفة المخصص التي تستند على خبرتها التاريخية في خسائر 

 .االقتصاديةوالبيئة 
 

 النقد وما في حكمه
من النقد لدى البنوك وفي الصندوق وودائع ألجل وودائع ذات تواريخ استحقاق  الموحدة يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي

 تبلغ ثقاثة أشهر أو أقل والتي ليست معرضة لمخاطر جوهرية للتغير في القيمة.
 

 مخصصات
 عام

ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب  مجموعةية )قانونية أو ضمنية( على اليتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حال
الحاالت التي  ياألمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وف

ل ، فإنه يتم اثبات المبالغ المستردة كأصاسترداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين مجموعةتتوقع فيها ال
بعد خصم  ةار أو الخسمستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعقًا. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح 

 أية مبالغ مستردة.
 معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام 

 ذلك مقائًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم اثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل.
 

 عقود ُمخسرة
تزام الحالي بموجب العقد ويياسه كمخصص. ومع ذلك، قبل إثبات عقد متوقع أن ينتج عنه خسارة، يتم االعتراف باالل مجموعةإذا كان لدى ال

 بأي خسائر انخفاض في القيمة حدثت في األصول المتعلقة بذلك العقد. مجموعةصص منفصل لعقد مخسر، تعترف المخ
 

 منافع إنهاء التوظيف
 برنامج باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.يتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين بموجب برامج محددة المنافع بشكل منفصل لكل 

من األرباح وض الموحدة يتم االعتراف بإعادة القياس، والتي تتكون من المكاسب والخسائر اإلكتوارية، على الفور في قائمة المركز المالي
 الموحدة ةأو الخسار في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة الربح  الموحدة المبقاة من خقال قائمة الدخل الشامل اآلخر

 في الفترات القاحقة.
 

 االلتزامات المالية
 والقياس ولياالعتراف اال 

، أو ةالموحد الخسارةُتصنف االلتزامات المالية عند االعتراف المبدئي كالتزامات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من خقال قائمة الربح أو 
 كقروض وسلف، أو كذمم دائنة، أو كمشتقات مالية تستخدم كأدوات تحوط فعالة لتغطية المخاطر، وفق الحاجة.

طة بيتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف ُتدرج بالصافي من تكاليف المعامقات المرت
 .مباشرة بها

 القروض.السلف و الذمم الدائنة والمستحقات و  مجموعةتشمل االلتزامات المالية لل
 

 القياس الالحق
 يعتمد القياس القاحق لقالتزامات المالية على تصنيفها على النحو التالي:
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 )تتمة( االلتزامات المالية
 القياس الالحق

 ارةأو الخس ربحالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل ال
 أي التزامات مالية بالقيمة العادلة من خقال الربح أو الخسارة. مجموعةال يوجد لدى ال

 

 القروض والسلف
او الخسائر  األرباحببعد االعتراف األولي، تقاس القروض والسلف بالتكلفة المستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف 

 عند استبعاد االلتزامات، وكذلك من خقال عملية اطفا  معدل الفائدة الفعلي. الموحدة في قائمة الربح أو الخسارة
 

 االستبعاد
 يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام أو إلغاؤه أو انتها  االلتزام بموجب العقد.

 

 مقاصة األدوات المالية
لقانون في حال وجود حق يكفله ا الموحدةيتم اجرا  مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي 

 لمقاصة المبالغ المعترف بها، وتوافر النية الى التسوية بالصافي او أن تحقق األصول وتسوية االلتزامات تحدثان في نفس الوقت.
 

 لعقود مع العمالءإيرادات ا
قع و يتم إثبات إيرادات العقود المبرمة مع العمقا  عند نقل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس العوض النقدي الذي تت

   الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات. مجموعةال
 أصول العقود

بتحويل البضائع أو  مجموعةفي العوض مقابل البضائع أو الخدمات المحولة إلى العميل. إذا قامت ال مجموعةأصول العقود هي حق ال
الخدمات إلى العميل قبل ان يقوم بسداد العوض او قبل ان يكون السداد مستحقا، يتم إثبات أصل عقد مقابل الجز  المكتسب من العوض 

 الذي ما زال مشروطا.
 

 التزامات عقود
العقود هي التزامات تحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل مقابل العوض الذي تم استقامه )او العوض المستحق( من العميل. إذا  التزامات

بتحويل البضاعة او الخدمة الى العميل فتقوم  مجموعةحق غير مشروط في مبلغ عوض قبل ييام ال مجموعةسدد العميل العوض او كان لل
على أنه التزام عقد عندما يتم السداد او عندما يكون السداد مستحقا، أيهما أسبق. يتم االعتراف بالتزامات العقود بإثبات العوض  مجموعةال

 بالوفا  بالتزاماتها بموجب العقد. مجموعةكإيرادات عندما تقوم ال
 

 ذمم مدينة تجارية
في مبلغ العوض غير المشروط )أي ان استحقاق العوض يعتمد على مضى الفترة الزمنية(. انظر سياسة  مجموعةيمثل المدينون حق ال

 المحاسبة الخاصة باألصول المالية.
 

 مصاريف
يتم توزيع مصروفات التشغيل بشكل ثابت على تكلفة المبيعات ومصاريف بيع وتسويق ومصاريف إدارية وعامة، باستخدام عوامل توزيع 

 .لمجموعةديدها بما يتناسب مع أنشطة ام تحثابتة يت
 

 الزكاة
بتجنيب مخصص للزكاة وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. ُيحمل المخصص على  مجموعةتقوم ال

 .  الموحدة قائمة الربح أو الخسارة
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )مسؤولية محدودةشركة سعودية ذات (

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -4

 )تتمة( الزكاة
 موقف الزكاة غير المؤكد

 مع الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم احتساب الفروق التي قد تنجم عند االنتها  من الربوط إذا تم االنتها  من الربوط
 

 ضريبة القيمة المضافة
 يتم االعتراف بااليرادات والمصاريف واألصول بالصافي من ييمة ضريبة القيمة المضافة، إال إذا:

ضريبة باستحقت ضرائب القيمة المضافة على شرا  أصول أو خدمات ال يتم استردادها من الُسلطات الضريبية، وفي هذه الحالة ُيعترف  -
 القيمة المضافة على أنها جز  من تكلفة اقتنا  األصول أو جز  من بند المصاريف بحسب الحالة.

 تدرج مبالغ الذمم المدينة والذمم الدائنة مبالغ ضريبة القيمة المضافة. -
ة أو الدائنة كجز  من الذمم المدينالُسلطات الضريبية  –أو سداده إلى  –ويتم تسجيل صافي ضريبة القيمة المضافة الذي يمكن استرداده من 

 .الموحدة في قائمة المركز المالي
 

 للمجموعة ةالتغيرات في السياسات المحاسبي -5
لك المتبعة تمع  2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة الموحدةالقوائم المالية لمطبقة في إعداد تتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب ا

حيز التنفيذ  دخلتفيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي  2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة للمجموعة الموحدةالقوائم المالية في إعداد 
 بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديقات صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ. المجموعة. لم تقم 2019يناير  1في 

 وتأثير هذه التعديقات أدناه. ة( "عقود اإليجار"، تم اإلفصاح عن طبيع16المعيار الدولي للتقرير المالي ) ة االولىللمر  المجموعةتطبق 
 

 ( "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-1
وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير  ،( "عقود اإليجار"17( محل معيار المحاسبة الدولي )16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي )

( "عقود اإليجار التشغيلي 15( "فيما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي )4المالي )
المعامقات التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار". ( "تقييم جوهر 27الحوافز"، وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي ) –

يعدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح لعقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود اإليجار بموجب 
 . الموحدة نموذج منفرد داخل قائمة المركز المالي
 المؤجرون (. يستمر 17( كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي )16تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار )

باستثنا   (17في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود ايجار تشغيلي او تمويلي باستخدام نفس مبدأ التصنيف في معيار المحاسبة الدولي )
 ار من الباطن والتي تصنف كإيجار تمويلي.تصنيف عقود اإليج

م. بموجب تلك الطريقة، يتم تطبيق 2019يناير  1 في( للتطبيق في تاريخ التطبيق االولي 16المعيار )مدخقًا مبسطًا  المجموعةتطبق 
  للمعيار المعترف به في تاريخ التطبيق األولي. يالتأثير التراكمي للتطبيق األولتسجيل المعيار بأثر رجعي مع 

 غير معدلة.  2018ديسمبر  31المنتهية في  للسنةنتيجة لذلك، فإن بيانات المقارنة 
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

  
 للمجموعة )تتمة( ةالتغيرات في السياسات المحاسبي -5
 (16تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-2 

 :2019يناير  1( كما في 16فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 كما في 

  أثر التطبيق  2018ديسمبر  31
 كما في 

 2019يناير  1
 (بالرياالت السعودية) 
    -  (2,750,000)    2,750,000 مصاريف مدفوعة مقدماً       

  27,840,873   27,840,873     -  االستخداماصول حق 
 2,750,000   25,090,873   27,840,873  

  25,090,873   25,090,873     - التزامات اإليجار
 -     25,090,873   25,090,873  

 

بتصنيف كل عقد من عقود اإليجار  مجموعةال(، قامت 16. قبل تطبيق المعيار )لمستودعات ومباني المكاتبعقود ايجار ل المجموعةلدى 
ي قائمة م تسجيل دفعات اإليجار كمصروف إيجار فت. في عقود اإليجار التشغيلي، أو تمويلي )كمستأجر( في بداية العقد كعقد إيجار تشغيلي

حت إيجار مستحق الدفع ت وأعلى أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار. وتم تسجيل أي إيجار مدفوع مسبقا  الموحدة الخسارةالربح أو 
 على التوالي. أو "مصاريف مستحقة"، "مقدماً  مبالغ مدفوعةبند "

عقود اإليجار لتلك العقود التي سبق  والتزاماتاالستخدام حق  أصولب المجموعة(، اعترفت 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
باستثنا  عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات االصول منخفضة القيمة. تم االعتراف بأصول حق  ،تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي

بق مستحقة الدفع والتي س وأوعة مسبقًا االستخدام على اساس المبلغ المساوي اللتزامات عقود اإليجار المعدلة مقابل أي دفعات إيجار مدف
راض تاالعتراف بها. تم االعتراف بالتزامات عقود اإليجار على أساس القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية والمخصومة باستخدام معدل االق

هو  2019يناير  1قود اإليجار في للمستأجر المطبق على التزامات ع الهامشيفي تاريخ التطبيق األولي. كان معدل االقتراض الهامشي 
4.5٪. 

( على تلك العقود التي سبق تصنيفها بموجب معيار 16باستخدام الوسائل العملية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) مجموعةالقامت 
(. عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير 4( وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير للمعيار الدولية للتقرير المالي )17المحاسبة الدولي )

 :أيضا الوسائل العملية التالية باستخدام مجموعةال، قامت (16المالي )
 ابهة الى حد معقول،شاستخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص مت -
فترة عقد اإليجار المتبقية  إذا كانت( كعقد إيجار قصير األجل 17المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ) -

 ،2019يناير  1كما في  اشهر  12اقل من 
 استثنا  التكاليف المباشرة األولية من يياس اصول حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي، -
 عقد،لفي تحديد مدة عقد اإليجار بالنسبة للعقود التي تتضمن خيارات تمديد او إنها  لبعد معرفة الحقائق استخدام التقدير  -
خيار، وفقًا لفئة األصل األساسي، عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات اإليجارية، وبداًل من ذلك احتساب كل استخدام  -

 مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية ذات عقاقة كمكون إيجاري منفرد.
 اإليجار المتبقية.يياس أصول حق االستخدام في تاريخ التحول بالقيمة الحالية لمدفوعات  -

 .4ضمن اإليضاح  (16السياسات المحاسبية الجديدة وفقًا لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )تم اإلفصاح عن 
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 النقد وما في حكمه -6

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  192,000   108,321  نقد في الصندوق 
  84,863,054   9,529,073  نقد لدى البنوك 

  9,637,394   85,055,054  
 

 (ريال سعودي 76,328,181 :2018ريال سعودي ) 5,524,964بمبلغ البنوك يشمل رصيد إن النقد لدى ، 2019ديسمبر  31كما في 
 (.18البنوك المحلية في حساب ضمان )إيضاح  إحدىفي 

 

 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -7
 إن الحركة في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خقال الدخل الشامل اآلخر هي كما يلي:

   2019  
 

 2018  
  (بالرياالت السعودية)   

يناير 1   37,107,593   73,259,285  
 (4,491,509)   (1,031,226)   إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر

 (31,660,183)   (36,076,367)    مستبعدة وحدات
ديسمبر  31القيمة العادلة كما في    -     37,107,593  

 

ثمار صندوق است "،( التي تدير صندوق "دراية ريتالمدير( مع شركة دراية المالية )وقعت المجموعة اتفايية )"االتفايية" ،2017خقال عام 
 ق عقاري متداول )"الريت"( الذي يعمل وفقا ألحكام صناديق االستثمار العقاري وتعليمات صناديق االستثمار العقارية الصادرة من هيئة السو 

 ،2017ريـال سعودي. خقال عام  137,650,000تفايية، باعت المجموعة مشاريع في مقابل مبلغ نقدي وعيني بلغت ييمته المالية. ووفقًا لقا
 من الوحدات في مجموع وحدات الصندوق(. ٪7.7وحدة في الصندوق ) 8,259,000تلقت المجموعة الجز  العيني من القيمة الذي يمثل 

 استثماراتها في أسهم دراية.قامت المجموعة خقال السنة ببيع جميع 
 

 مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخر   -8

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  10.522.049   7.589.858  دفعات مقدمة لموردين
  8.868.732   6.198.380  (5)إيضاح مصاريف مدفوعة مقدمًا 

  984.397   3.396.402  ذمم موظفين
  2.173.956   11.476.227  المضافةضريبة القيمة 

  5.182.885   2.496.913  أخرى 
  31.157.780   27.732.019  
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة( الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 ذمم مدينة -9

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  7,318,998   83,745,711  جهات أخرى  –ذمم مدينة 
  26,656,026   10,932,264  (30جهات ذات عقاقة )إيضاح  –ذمم مدينة 

  94,677,975   33,975,024  
 

 تصنف الذمم المدينة كذمم مدينة متداولة وغير متداولة كما يلي:

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  19,359,475   93,451,129  الجز  المتداول –ذمم مدينة 
  14,615,549   1,226,846  الجز  غير المتداول –ذمم مدينة 

  94,677,975   33,975,024  
 

رئيسية بمبلغ  جهات 5في  لدى المجموعة جهات أخرى  من –المدينة  ذممتتركز حسابات ال ،الموحدة المالية قوائمتاريخ ال كما في
 (.ال شي  :2018ديسمبر  31المدينة ) ذمممن إجمالي ال ٪65ج، وهو ما يعادل انس قريةريال سعودي تتعلق بمشروع  55,316,987

 .الموحدة تمثل الذمم المدينة غير المتداولة األرصدة التي تتوقع اإلدارة تحصيلها بعد عام من تاريخ قائمة المركز المالي
 عقاقةلجهات ذات الل الموحدة ذات عقاقة قابلة للتحصيل وقابلة لقاسترداد بالكامل وأن المركز المالي جهاتأن األرصدة مع  مجموعةقررت ال

 .()الشركة المالكة شركة الفوزان القابضة ذات الصلة مضمونة من قبل جهاتفإن جميع أرصدة  ذلك،جيد. عقاوة على 
 ديسمبر فيما يلي: 31أعمار الذمم المدينة كما في يتمثل جدول تحليل 

 ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط قيمتها            لم تتجاوز موعد 

 
استحقاقها ولم 
 يوم 180اقل من  تهبط قيمتها

 365الى  181
 يوم

الى  366
 يوم 730

أكثر من 
 المجموع يوم 730

 )بالرياالت السعودية( 
       2019 32,104,131  46,722,803  4,918,777  -  -  83,745,711  

2018 6,833,349  248,789  208,933  21,227  6,700  7,318,998  
 

ة متوقعة على مدى الحياة. يتم تقدير الخسائر االئتمانيال ئر االئتمانبمبلغ يعادل خسا للمجموعة مخصص الذمم المدينة التجارية يتم يياس
لحالي للمدين، وتحليل الوضع المالي ا ينسداد المدين أخرت ارب سابقة فيام مصفوفة تستند إلى تجالذمم المدينة التجارية باستخدالمتوقعة من 

. الموحدةئم المالية القوافي تاريخ  ةتوقعموال ةالحالي الظروفيعملون فيه وتقييم  معدلة لعوامل المدين والظروف االقتصادية العامة للقطاع الذي
 متوقعة حيث لم يكن هناك تغيير كبير في جودة االئتمان. ئر ائتمانيتم تسجيل أي خسالم 
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة( الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 عقارات تحت التطوير -10

 

 

  أراضي  
تكاليف البناء  

  المجموع   والتطوير 
 

 
  (بالرياالت السعودية) 

 طويلة األجل:
 

     
  79,798,392   29,722,385   50,076,007  2018يناير  1في 

  12,849,174   12,849,174     -  إضافات
 (1,380,000)   (844,863)   (535,137)   (13محول إلى عقارات استثمارية )إيضاح 

 (14,305,077)   (10,559,118)   (3,745,959)   تكلفة الوحدات / المشاريع المباعة

  76,962,489   31,167,578   45,794,911  2018ديسمبر  31في 
  8,510,798   8,510,798     -  إضافات

 (39,482,970)   (9,207,032)   (30,275,938)   (13محول إلى عقارات استثمارية )إيضاح 
 (43,781,994)   (28,263,021)   (15,518,973)   قصيرة األجل عقاراتمحول إلى 

 2019ديسمبر  31في 
 

-     2,208,323   2,208,323  
 

 األخرى. والمشاريع أبراج النخيللمشروع  مجموعةتكبدتها التمثل المشروعات طويلة األجل بشكل أساسي تكلفة األرض والتطوير التي 
 

 

 

  أراضي  
تكاليف البناء  

  المجموع   والتطوير 
 

 
  (بالرياالت السعودية) 

       
 قصيرة األجل:

 
     

  44,803,289   31,381,602   13,421,687  2018يناير  1في 
  25,878,181   25,878,181     -  إضافات

 (2,861,561)   (1,866,298)   (995,263)   (13محول إلى عقارات استثمارية )إيضاح 
 (17,079,468)   (13,794,012)   (3,285,456)   تكلفة الوحدات / المشاريع المباعة

 2018ديسمبر  31في 
 

9,140,968   41,599,473   50,740,441  
  73,400,916   49,535,228   23,865,688  إضافات
  7,405,176     -   7,405,176  (13عقارات استثمارية )إيضاح  منمحول 
  43,781,994   28,263,021   15,518,973  طويلة األجل عقارات منمحول 

 (5,980,908)   (3,915,372)   (2,065,536)   (13محول إلى عقارات استثمارية )إيضاح 
 (133,214,332)  (87,483,507)   (45,730,825)   تكلفة الوحدات / المشاريع المباعة

 (5,244,841)   (5,244,841)      -  تكلفة العقود
 2019ديسمبر  31في 

 
8,134,444   22,754,002   30,888,446  

 

 كويرإلنشا  وحدات سكنية في "مجمع رتال س مجموعةرض والتطوير التي تكبدتها التمثل المشروعات قصيرة األجل بشكل أساسي تكلفة األ
 ًا القادمة.عشر شهر  االثنيالسكني" وغيرها من المشاريع لغرض البيع في المستقبل. تعتقد اإلدارة أن هذه الوحدات سيتم بيعها خقال 
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شركة رتال للتطوير العمراني
 

(
شركة
 

سعودية ذات مسؤولية محدودة
) 

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

الموحدة
 

)تتمة(
 

للسنة المنتهية في 
31

 
ديسمبر 

2019
 

 

11
- 

ممتلكات ومعدات
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

أثاث وتركيبات 
ومعدات مكتبية

 
 

االت ومعدات
 

 
سيارات

 
 

تحسينات على 
المأجور

 
 

أعمال رأسمالية قيد 
التنفيذ

 
 

المجموع
 

 
 

 (بالرياالت السعودية)

 
التكلفة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

يناير 
2018

 
5,930,766 

 
15,698,863 

 
2,411,817 

 
2,800,768 

 
416,950 

 
27,259,164 

 
ضافات

إ
 

345,560 
 

337,445 
 

338,500 
 

- 
 

- 
 

1,021,505 
 

استبعادات
 

- 
 

- 
 

(180,000) 
 

- 
 

- 
 

(180,000) 
 

ضاح 
صول غير ملموسة )إي

المحول إلى أ
14

) 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(416,950) 

 
(416,950) 

 
31
 

ديسمبر 
2018

 
6,276,326 

 
16,036,308 

 
2,570,317 

 
2,800,768 

 
- 

 
27,683,719 

 
إضافات

 
1,005,076 

 
845,885 

 
860,067 

 
- 

 
- 

 
2,711,028 

 
استبعادات

 
- 

 
(616,747) 

 
(344,992) 

 
(408,865) 

 
- 

 
(1,370,604) 

 
31
 

ديسمبر 
2019

 
7,281,402 

 
16,265,446 

 
3,085,392 

 
2,391,903 

 
- 

 
29,024,143 

 
االستهالك المتراكم: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

يناير 
2018

 
4,199,811 

 
14,418,021 

 
1,423,226 

 
2,634,564 

 
- 

 
22,675,622 

 
المحمل للسنة

 
631,278 

 
390,721 

 
191,165 

 
84,429 

 
- 

 
1,297,593 

 
استبعادات

 
- 

 
- 

 
(36,058) 

 
- 

 
- 

 
(36,058) 

 
31
 

ديسمبر 
2018

 
4,831,089 

 
14,808,742 

 
1,578,333 

 
2,718,993 

 
- 

 
23,937,157 

 
المحمل للسنة

 
652,207 

 
402,986 

 
221,459 

 
68,106 

 
- 

 
1,344,758 

 
استبعادات

 
- 

 
(582,015) 

 
(192,748) 

 
(395,196) 

 
- 

 
(1,169,959) 

 
31
 

ديسمبر 
2019

 
5,483,296 

 
14,629,713 

 
1,607,044 

 
2,391,903 

 
- 

 
24,111,956 

 
صافي القيمة الدفترية

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
31
 

ديسمبر 
2019

 
1,798,106 

 
1,635,733 

 
1,478,348 

 
- 

 
- 

 
4,912,187 

 
31
 

ديسمبر 
2018

 
1,445,237 

 
1,227,566 

 
991,984 

 
81,775 

 
- 

 
3,746,562 
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة( الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 أصول حق االستخدام -12

 كما يلي: األصول حق االستخدامالمحمل وأرصدة ستهقاك اال
 مباني  
 (بالرياالت السعودية)  

   التكلفة:
  27,840,873  (5)إيضاح  2019يناير  1

  27,840,873        2019ديسمبر  31
   

   االستهالك المتراكم:
    -  2019يناير  1

  7,376,577          المحمل للسنة
  7,376,577          2019ديسمبر  31

  20,464,296        2019ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 
 

 المبنى الرئيسيو  تلمستودعا ستخداماالحق بأصول عتراف باال 16بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  سنةخقال ال مجموعةقامت ال
 اإليجار. في فترة ستهقاكاالو 
 

 التزامات عقود اإليجار في السنة المنتهية كما يلي:
 2019ديسمبر  31  
 (بالرياالت السعودية)  

   التزامات عقود اإليجار:
  25,090,873        (5)إيضاح  2019يناير  1

 (7,310,886)          السنةالمدفوعات خقال 
  17,779,987        2019ديسمبر  31

   

  7,508,926          الجز  المتداول –التزامات عقود اإليجار 
  10,271,061        الجز  غير المتداول –التزامات عقود اإليجار 

  17,779,987        التزامات عقود اإليجارمجموع 
 

 694,167 مبلغ 2019ديسمبر  31نتهية في عقود اإليجار المعترف بها خقال السنة الم التزاماتمصروف الفوائد على  مجموعبلغ 
 : ال شي (.2018ديسمبر  31ريال سعودي. )
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة( الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 عقارات استثمارية -13

  مباني    أراضي   
لية اأعمال رأسم

 المجموع    قيد التنفيذ
  (بالرياالت السعودية)  

        التكلفة:
  35,216,182     -   5,939,991   29,276,191 2018يناير  1

  4,241,561     -   2,711,161   1,530,400 (10محول من عقارات تحت التطوير )إيضاح 
  39,457,743     -   8,651,152   30,806,591 2018ديسمبر  31

  55,250,625     -   22,685,125   32,565,500 إضافات
  79,296,255     -     -   79,296,255 (30ذات عالقة )إيضاح  محول من جهات

  45,463,878   7,593,282   5,529,122   32,341,474 (10محول من عقارات تحت التطوير )إيضاح 
 (7,405,176)      -     -  (7,405,176)  (10عقارات تحت التطوير )إيضاح  إلىمحول 

 (709,280)      -  (460,465)   (248,815)  استبعادات

  211,354,045   7,593,282  36,404,934  167,355,829 2019ديسمبر  31في 
        

        االستهالك المتراكم:
  90,800     -   90,800     - 2018يناير  1

  283,771     -   283,771     - المحمل خقال السنة
  374,571     -   374,571     - 2018ديسمبر  31

  559,922     -   559,922     - المحمل للسنة
 (18,267)      -  (18,267)      - استبعادات

  916,226     -   916,226     - 2019ديسمبر  31في 
        

        صافي القيمة الدفترية

  210,437,819   7,593,282  35,488,708  167,355,829 2019ديسمبر  31

  39,083,172     -   8,276,581   30,806,591 2018ديسمبر  31
 

. (30ح مستقبل / أو التطوير )إيضاال ستثمار فيقال عقاقةذات  جهاتقيمها الدفترية من ب مختلفة يأراض شركة األمال استلمتخقال السنة، 
 .شركةالحق في هذه األراضي إلى ال تحويلعقاقة لتم الحصول على خطاب تنازل من جهة ذات 

لعربية المستقبل، تقع في الخبر، المملكة افي شرا  أرض للتطوير وذلك بغرض  شريكأرض من  فيمساهمات  سنةخقال ال شركة األماستلمت ال
ى تحويل سندات عل شركة(. تعمل ال30: ال شي ( )إيضاح 2018) 2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في  36.971.000السعودية بمبلغ 

 .شركة األمإلى ال مساهماتالحق في هذه ال تحويلل شريك، تم الحصول على خطاب تنازل من اللمساهماتاألرض مقابل هذه ا
 (.31)إيضاح  تالبرج ر  بنا  أعمال رأسمالية قيد التنفيذمثل ت

ر ا، تمثل العقارات االستثمارية الشقق المملوكة لغرض توليد دخل من اإليجار. تشمل العقارات االستثمارية االستثم2019ديسمبر  31كما في 
 .مليون ريال سعودي( 29.4: 2018مليون ريال سعودي ) 38.4 مبلغأو التطوير ب و / المستقبل في لقاستثمار بهافي األراضي المحتفظ 

ص " مرخبار كود، والتي يتم تحديدها من قبل مقيم مستقل مؤهل مهنًيا "ديسمبر بالقيمة العادلة 31ا في يتم تقييم العقارات االستثمارية سنويً 
، بلغ تقييم العقارات االستثمارية 2019ديسمبر  31. كما في (1210000001)رقم الترخيص  للمقيمين المعتمدينمن قبل الهيئة السعودية 

 ريال سعودي(. 53,908,405: 2018ريال سعودي ) 209,335,028أعقاه 
 

31 

retal.com.sa

395

http://retal.com.sa


 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة( الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 أصول غير ملموسة -14

   البرمجيات و     
 المجموع  نظام أي آر بي  الشهرة 
 (السعودية بالرياالت) 

      التكلفة:
  3,897,319   809,130   3,088,189 2018يناير  1

  66,225   66,225     - إضافات
  416,950   416,950     - (11محول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح 

  4,380,494   1,292,305   3,088,189 2018ديسمبر  31
  59,800   59,800     - إضافات

  4,440,294   1,352,105   3,088,189 2019ديسمبر  31
      

      اإلطفاء المتراكم:
  418,302   418,302     - 2018يناير  1

  148,362   148,362     - المحمل للسنة

  566,664   566,664     - 2018ديسمبر  31
  146,843   146,843     - المحمل للسنة

  713,507   713,507     - 2019ديسمبر  31
      

      صافي القيمة الدفترية:
  3,726,787   638,598   3,088,189 2019ديسمبر  31

  3,813,830   725,641   3,088,189 2018ديسمبر  31

   سنوات 4-3   العمر اإلنتاجي
 

. تأخذ المجموعة في 2018و 2019ديسمبر  31في كما  لشركتها التابعة سنوياً  للشهرة في القيمة المجموعة بإجرا  اختبار الهبوط تقوم
ديسمبر  31االعتبار العقاقة بين القيمة السويية والقيمة الدفترية، من بين عوامل أخرى، عند مراجعة مؤشرات انخفاض القيمة. كما في 

 يمة الشهرة.ي، كانت القيمة السويية للشركة التابعة أعلى من القيمة الدفترية لحقوق الملكية، مما يشير إلى عدم وجود انخفاض في 2019
 

 زميلةاستثمار في شركات  -15
 زميلة مما يلي:الشركة في شركات  تتكون استثمارات

 
 

  2018    2019   إيضاح
 

 
  (بالرياالت السعودية)   

 استثمار في شركات زميلة:
 

     
 صندوق إيوان المعالي العقاري 

 
  39,885,854   40,462,789  أ

 صندوق إيوان القيروان العقاري 
 

  43,957,589     -  ب
    -   72,357,490  ج  شركة نساج للمجمعات السكنية

  83,843,443   112,820,279    مجموع االستثمارات في شركات زميلة
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة( الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

  
 )تتمة( زميلةاستثمار في شركات  -15

 نسبة الملكية    

 
 

  2018    2019   إيضاح
 

 
  ٪  ٪ 

 استثمار في شركات زميلة:
 

     
 صندوق إيوان المعالي العقاري 

 
 54,17  54,17  أ

 صندوق إيوان القيروان العقاري 
 

 57,03  -  ب
 -  45,00  ج  السكنيةشركة نساج للمجمعات 

 

 ديسمبر هي كما يلي: 31إن حركة االستثمارات في الشركات الزميلة للسنوات المنتهية في 

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  99,414,327   83,843,443  يناير 1
    -   72,357,490  (30)إيضاح  شريكمحول من 

 (14,580,661)   (40,317,050)   وحدات مستردةاستبعادات / 
 (990,223)   (3,063,604)   الحصة من النتائج، بالصافي

  83,843,443   112,820,279  ديسمبر 31
 

 . صندوق إيوان المعالي العقاري أ
في صندوق  ٪54.17في إيوان المعالي حصة الشركة االستثمارية البالغة  مجموعة، يمثل استثمار ال2018و 2019ديسمبر  31كما في 

 ريال لكل وحدة. 100وحدة بقيمة اسمية  762,500وحدة من أصل  412,900 مجموعةالي العقاري. تمتلك الإيوان المع
يوضح الجدول أيضًا المعلومات المالية يلخص الجدول التالي المعلومات المالية إليوان المعالي على النحو المدرج في قوائمها المالية. 

 في إيوان المعالي. مجموعةة مع القيمة الدفترية لحصة الالملخص

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  146,463,990   76,935,508  مجموع األصول
 (72,827,092)   (2,233,565)   مجموع االلتزامات

  73,636,898   74,701,943  حقوق الملكية
  39,885,854   40,462,789  حقوق الملكيةحصة المجموعة في 

 

 ديسمبر: 31الخسارة والدخل الشامل اآلخر إليوان المعالي للسنة المنتهية في  فيما يلي ملخص قائمة الربح أو

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  18,061,150   71,443,748  إيرادات
 (639,479)    1,065,045  للسنة)الخسارة(  الربح

 (639,479)    1,065,045   (الشاملة )الخسارة الشاملدخل ال مجموع
 (346,361)    576,935  الشاملة( )الخسارة  الشاملدخل ال مجموعمن  مجموعةحصة ال
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( زميلةاستثمار في شركات  -15

 إن الحركة على الحصة في صندوق ايوان المعالي هي كما يلي:

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  40,232,215   39,885,854  يناير 1
 (346,361)    576,935  )الخسارة( الربح الحصة في

  39,885,854   40,462,789  ديسمبر 31
 

 . صندوق إيوان القيروان العقاري ب
مليون ريـال إلى صندوق إيوان القيروان العقاري الذي تديره شركة سويكورب  91.7أرض بقيمة دفترية  مجموعة، باعت ال2015 سنةفي 

ريـال سعودي على شكل  مليون  63.9ومليون ريـال سعودي نقدي  32.6مبلغ  مجموعةسعودي. استلمت المليون ريـال  96.5مقابل 
ريـال سعودي لكل  10مليون بقيمة اسمية  11.2من إجمالي وحدات الصندوق البالغة  ٪57.03مليون وحدة تمثل نسبة  6.4استثمار في 

 منها.
 .2فيقا لمشروع إيوان القيروان  44ببيع كامل استثمارها في صندوق إيوان القيروان العقاري مقابل شرا   لسنةخقال ا مجموعةقامت ال

 يلخص الجدول التالي المعلومات المالية إليوان القيروان على النحو المدرج في قوائمها المالية. يوضح الجدول أيضًا المعلومات المالية
 في إيوان القيروان. مجموعةلة مع القيمة الدفترية لحصة االملخص

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  77,851,130     -  مجموع األصول
 (778,216)      -  مجموع االلتزامات

  77,072,914     -  حقوق الملكية
  43,957,589     -  حقوق الملكيةحصة المجموعة في 

 

 ديسمبر: 31الخسارة والدخل الشامل اآلخر إليوان القيروان للسنة المنتهية في  فيما يلي ملخص قائمة الربح أو

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  6,060,250     -  إيرادات
 (684,553)      -  للسنةالخسارة 
 (684,553)      -  ةالشامل الخسارة مجموع
 (390,440)      -    ةالشامل الخسارة من مجموع مجموعةال حصة

 

 إن الحركة على الحصة في صندوق ايوان القيروان هي كما يلي:

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  46,903,229   43,957,589  يناير 1
 (390,440)   (3,640,539)   الخسارةالحصة في 
 (2,555,200)   (40,317,050)   استبعادات

  43,957,589     -  ديسمبر 31
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( زميلةاستثمار في شركات  -15
 شركة نساج للمجمعات السكنية. ج

( 2014أبريل  21هـ ) 1435 األخرجمادى  21هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في  معات السكنيةنساج للمجشركة 
المصدر والمدفوع  المرخص، يبلغ رأس مال الشركة. 2051057194جاري رقم سجل ت بموجبفي الخبر، المملكة العربية السعودية، 

 .2018و 2019ديسمبر  31كما في  حصةودي لكل ريال سع 100بقيمة  حصة 1,650,000مليون ريال سعودي مقسم إلى  165
 حصة 745.000. تمتلك الشركة ٪45يمثل  معات السكنيةنساج للمج شركة في مجموعة، كان استثمار ال2019ديسمبر  31كما في 

 .حصةلكل  سعودي ريال 100بقيمة اسمية  حصة 1.650.000من أصل 
(. 30ام )إيضاح ي هذا الع( والتي تم استكمال جميع المتطلبات القانونية لها فلشريكمن شركة الفوزان القابضة )اتم تحويل هذا االستثمار 

 .2019ديسمبر  31تاريخ سريان التحويل في  شريكومع ذلك، قرر ال
 

على النحو المدرج في قوائمها المالية. يوضح الجدول أيضًا المعلومات  السكنية مجمعاتنساج لللمعلومات المالية ليلخص الجدول التالي ا
 .السكنية مجمعاتنساج للفي  مجموعةة مع القيمة الدفترية لحصة الالمالية الملخص

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  -   688,692,790  مجموع األصول
    -  (527,898,367)   مجموع االلتزامات

    -   160,794,423  حقوق الملكية
    -   72,357,490  حقوق الملكيةحصة المجموعة في 

 

 ديسمبر: 31للسنة المنتهية في  السكنية مجمعاتنساج للالخسارة والدخل الشامل اآلخر ل فيما يلي ملخص قائمة الربح أو

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

    -   14,855,830  إيرادات
    -  (36,994,634)   للسنةالخسارة 
    -  (37,030,570)   ةالشامل الخسارة مجموع

 

 هي كما يلي: السكنية مجمعاتشركة نساج للإن الحركة على الحصة في 

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

    -   72.357.490  (30المحول من شريك )إيضاح 
    -   72.357.490  ديسمبر 31
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 ذمم دائنة -16

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  14,395,913   32,070,076  ذمم دائنة
  4,980,956   8,141,593  حجوزات دائنة

 185,510,228   98,756,661  (30ذمم دائنة إلى جهات ذات عقاقة )إيضاح 
  138,968,330   204,887,097 

 

 تصنف الذمم الدائنة كذمم دائنة متداولة وغير متداولة كما يلي:

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  82,960,570   135,001,643  الجز  المتداول –ذمم دائنة 
 121,926,527   3,966,687  الجز  غير المتداول –ذمم دائنة 

  138,968,330   204,887,097 
 

اإلدارة  توقعالتي تو طويلة األجل  أرصدة حجوزات الذمم الدائنة الجز  غير المتداول من تضمني ،2018و 2019ديسمبر  31كما في 
 .الموحدة تاريخ قائمة المركز الماليبعد عام واحد من  سدادها
ريال  120,000,000ذات عقاقة بمبلغ  مستحقات إلى جهات ذمم الدائنةير المتداول من الالجز  غ تضمني ،2018ديسمبر  31كما في 
 (.30)إيضاح  سعودي

 

 مستحقة وذمم دائنة أخر  مصاريف  -17

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  7,174,934   2,577,928  دفعات مقدمة من عمقا 
  22,933     -  (30دفعات مقدمة من جهة ذات عقاقة )إيضاح 

  1,194,383   95,399  أرباح غير محققة
  83,819   52,821  مخصص التزامات محتملة

  1,044,537   1,661,511  مستحقات الموظفين
  2,085,064   3,140,381  أخرى 

  7,528,040   11,605,670  
 

 حوافز مستردة -18
وحدة  674لبنا   ون )"المشروع"( مع وزارة اإلسكاننساج تا فايية لتطوير وتسويق وبنا  مشروعات مجموعة، وقعت الالسابقة سنةخقال ال

سكنية على أرض مملوكة لوزارة االسكان وبيعها إلى المواطنين محددين بسعر محدد مسبًقا بموجب برنامج تمليك االسكان بوزارة االسكان. 
ب في تمويل المشروع. تم إيداع مبلغ الحوافز في حسا مجموعةلمة من وزارة االسكان لدعم اليمثل حافز وزارة االسكان المسترد المبالغ المست

المتوقع أن  (. عند االنتها  من أعمال البنا ، والتي من6ضمان مصرفي حيث يقتصر السحب على النفقات المتعلقة بالمشروع )إيضاح 
، ستقوم وزارة االسكان بسحب رصيد الحوافز من متحصقات البيع المودعة في حساب الضمان البنكي. 2020 سنةتكون بحلول نهاية 

ارة االسكان بشرا  الوحدات السكنية غير المباعة المتبقية بحلول وقت االنتها  من البنا . تتم التسوية المتعلقة عقاوة على ذلك، تلتزم وز 
 بهذا االلتزام من خقال مقاصة رصيد الحوافز القابل لقاسترداد.
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 زكاة مستحقة -19

 وعاء الزكاة:
من الوعا  الزكوي التقريبي أو صافي الربح المعّدل، أيهما أعلى. إن أهم مكونات  ٪2.5للزكاة. تستحق الزكاة بواقع  مجموعةتخضع ال

يتكون بشكل رئيسي من حقوق ملكية الشركا  والمخصصات في بداية السنة وصافي الربح والدخل عا  الزكوي وفقًا ألنظمة الزكاة الو 
بداية  . ومع ذلك،مجموعةالزكاة حسب الوعا  الزكوي لل المعّدل مخصومًا منها صافي القيمة الدفترية لألصول غير المتداولة. يتم حساب

 ( كإقرار موحد.شريكركة الفوزان القابضة )يتم إيداع اقرار الزكاة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل على مستوى ش 2016من سنة 
 

 إن حركة الزكاة المستحقة هي كما يلي:

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  9,199,106   12,119,977  يناير 1
  3,311,400   4,630,457  المحمل للسنة

 (390,529)   (10,855,459)   (30المحول إلى شركة الفوزان القابضة )إيضاح 
  12,119,977   5,894,975  ديسمبر 31

 

 وضع الشهادات والربوط:
وحصلت على الشهادات المطلوبة  2018ديسمبر  31اقرارات الزكاة حتى السنة المنتهية في  رتال للتطوير العمراني شركةقدمت 

ما زالت قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة  2018ديسمبر  31واإليصاالت الرسمية. إن الربوط الزكوية للفترة منذ تأسيس الشركة وحتى 
 للزكاة والدخل.

 

وحصلت على الشهادات المطلوبة واإليصال الرسمي. إن  2018ديسمبر  31قدمت شركة نساج اقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في 
 ما زالت قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 2018ديسمبر  31الربوط الزكوية للفترة منذ تأسيس الشركة وحتى 

 

وحصلت على الشهادات المطلوبة واإليصال  2018ديسمبر  31الزكوية حتى السنة المنتهية في  اإقراراته شركة االنشا  والتعمير قدمت
حتى  2011. ان الربوط النهائية لألعوام من 2010استلمت الشركة ربوط نهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام  الرسمي.
 ما زالت قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 2018

 

وحصلت على الشهادات المطلوبة واإليصال الرسمي. إن  2018ديسمبر  31السنة المنتهية في  قدمت شركة تدبير اقراراتها الزكوية حتى
 ما زالت قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 2018ديسمبر  31الربوط الزكوية للفترة منذ تأسيس الشركة وحتى 

 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين -20
 :سنةبرنامج محدد المنافع، خقال ال إنها  التوظيف، وهوفيما يلي حركة مخصص منافع 

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  5,459,047   6,660,288  يناير 1
  1,229,328   1,654,619  المصروف المحمل على الربح أو الخسارة

  1,020,198   569,666  الموحدة إعادة القياس اإلكتواري المحمل على قائمة الدخل الشامل اآلخر
 (1,392,086)   (1,090,520)   مدفوعات

  343,801     -  (30صافي المحول إلى جهة ذات عقاقة )إيضاح 
  6,660,288   7,794,053  ديسمبر 31
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( منافع نهاية الخدمة للموظفين -20

 إن المصروف المحمل على الربح أو الخسارة يتكون مما يلي:

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  183,306   282,030  تكلفة الخدمة الحالية
  21,177   52,585  الفوائدتكلفة 

  204,483   334,615  الموحدة التكلفة المحملة على قائمة الربح أو الخسارة
 

 االفتراضات اإلكتوارية الهامة
 ديسمبر 31كما في   
   2019    2018  

 ٪4,15  ٪2,85  معدل الخصم المستخدم
 ٪4,15  ٪2,85  معدل زيادة الرواتب

 ٪75 - 16  ٪75 - 16  معدل الوفيات
 مرتفع  مرتفع  معدل دوران الموظفين

 

   فيما يلي تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية الرئيسية:
   2018ديسمبر  31ط   2019ديسمبر  31ط 

          (بالرياالت السعودية)  ٪  (بالرياالت السعودية)  ٪
 معدل خصم

 
       

 الزيادة
 

٪0,50 +   7,504,351   ٪0,50 +   6,425,897  
 النقص

 
 ٪0,50 -   8,104,487    ٪0,50 -   6,910,817  

  
       

 معدل زيادة الراتب
 

       
 الزيادة

 
 ٪0,50 +   8,047,738    ٪0,50 +   6,839,255  

 النقص
 

٪0,50 -   7,554,459   ٪0,50 -   6,490,574  
 

 رأس المال -21
بمبلغ  شركا حويل جميع المساهمات من المليون ريال سعودي عن طريق ت 240بمبلغ  زيادة رأس مال الشركة شركا ، قرر السنةخقال ال

فوزان ال عودي كرأس مال إضافي من شركةريال س 157.866.190( إلى رأس المال وتحويل 23ريال سعودي )إيضاح  82.133.810
رأس مال الشركة  يبلغ. سنةعلقة بزيادة رأس المال خقال الاإلجرا ات القانونية المت(. تم االنتها  من 30"( )إيضاح شريكالالقابضة )"

 .حصةريال سعودي لكل  1,000بقيمة  حصة 250.000مقسم إلى  سعودي مليون ريال 250الجديد 
 

 :2018و 2019ديسمبر  31في  كما الشركة الشركا  ونسبة ملكيتهم فيفيما يلي 
 السما

 
 ٪الملكية الفعلية   رأس المال

   2019    2018    2019    2018    
     (بالرياالت السعودية)

 99٪  99٪  9,900,000   247,500,000  شركة الفوزان القابضة
 1٪  1٪  100,000   2,500,000  الفوزان لقاستثمارشركة 

  250,000,000   10,000,000  ٪100  ٪100 
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 احتياطي نظامي -22

من صافي الدخل حتى يبلغ االحتياطي  ٪10الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل  تقومالشركات وعقد تأسيس الشركة،  وفقا لنظام
 من رأس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح. 30٪

 

 مساهمة من شريك -23
بمبلغ  شركا حويل جميع المساهمات من المليون ريال سعودي عن طريق ت 240بمبلغ  زيادة رأس مال الشركة شركا ، قرر السنةخقال ال

فوزان القابضة ال شركةخقال عودي كرأس مال إضافي من ريال س 157.866.190إلى رأس المال وتحويل  ل سعوديريا 82.133.810
 ."(الشريك)"

 

 إيرادات العقود مع العمالء -24
 المعلومات التفصيلية لإليرادات 24-1

  2018    2019   قطاعات
  (بالرياالت السعودية)   

 البضائع أو الخدمات:نوع 
 

   
 (13،10)إيضاح  وحدات عقاريةايرادات من بيع 

 
143,024,237   29,014,662  

 (30)إيضاح  إيرادات عقود االنشا 
 

275,644,685   164,365,599  
  12,211,739   28,941,803  إيرادات إدارة الممتلكات
 إيرادات عقود اإليجار

 
2,719,638   2,021,662  

 إيرادات أخرى 
 

6,205,386   1,396,161  
  209,009,823   456,535,749  إجمالي إيرادات العقود مع العمالء

     

 نوع العمالء:
 

   
  60,141,908   237,154,637  عمقا  القطاعات الحكومية وشبه الحكومية

  117,831,591   73,637,237  عمقا  شركات
  31,036,324   145,743,875  عمقا  أفراد

  209,009,823   456,535,749  إجمالي إيرادات العقود مع العمالء
     

 شروط االئتمان:
 

   
  31,036,324   145,743,875  مبيعات نقدية
  177,973,499   310,791,874  مبيعات اجلة

  209,009,823   456,535,749  إجمالي إيرادات العقود مع العمالء
 

 أرصدة العقود 24-2

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  33,975,024   94,677,975  (9ذمم مدينة )إيضاح 
  74,816,781   150,459,348  (أدناه)أ( )كما هو موضح  أصول عقود

  4,830,104   1,606,183  (أدناه( )كما هو موضح ب) عقود التزامات
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 للتطوير العمراني شركة رتال
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 )تتمة( إيرادات العقود مع العمالء -24
 )تتمة( أرصدة العقود 24-2

 أصول العقود (أ
، حيث أن استقام العوض مشروط باإلنها  الناجح لمراحل من عقود اإلنشا ات رادات المحققةعقود من اإلي بأصوليتم االعتراف المبدئي 

 رئيسية. عند االنتها  من المراحل الرئيسية وقبولها من العميل، يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها كأصول عقود إلى الذمم التجارية
وهو  سعودي،ريال  139,181,218رئيسي واحد بمبلغ  طرف للمجموعة في أصول العقودتتركز  ،2019ديسمبر  31كما في  المدينة.

ديسمبر  31د كما و من إجمالي أصول العق ٪82ريال سعودي وهو ما يعادل  60,660,984د )و من إجمالي أصول العق ٪96ما يعادل 
2018.) 

 

 التزامات عقود (ب
قصيرة األجل التي تم استقامها لتقديم الخدمات، وكذلك سعر تتضمن التزامات العقود الدفعات طويلة األجل مقابل عقود البنا ، والدفعات 

 المعاملة المخصص اللتزامات األدا  غير المستوفاة.
 

 التزامات األداء 24-3
 اإليرادات من بيع العقارات االستثمارية والوحدات العقارية:

يتم االعتراف باإليرادات من بيع المشاريع المطورة عند االنتها  من اإلجرا ات القانونية ذات الصلة أو التبادل غير المشروط. تتحقق 
، ويتم نقل المخاطر والمزايا الهامة لملكية األصول المباعة مجموعةفيه المنافع االقتصادية إلى الاإليرادات بالحد الذي يحتمل أن تتدفق 

 المشتري. تقاس إيرادات بيع المشاريع واألراضي المطورة بقيمة العوض المستلمة.إلى 
 

 عقود إنشاء:
طريقة نسبة التكاليف المتكبدة فعليًا إلى اجمالي التكاليف المتوقعة. يتم إثبات  مباستخداباإليرادات على المدى الزمني  االعترافيتم 

التكاليف ذات الصلة في الربح أو الخسارة عند تكبدها. تشمل شروط الدفع دفعات المقدمة طويلة االجل ودفعات إنجاز ودفعات حجوزات 
مشروع على حجم وتعقيد تصاميم العميل وعادة ما تمتد ألكثر من عام  حسن التنفيذ بعد عام أو عامين من إتمام المشروع. تعتمد مدة كل

 واحد.
 

 تكلفة اإليرادات -25

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  26,427,769   133,905,345   (13،10)إيضاح  مشاريع/ تكلفة بيع وحدات عقارية 
  131,167,073   212,267,740  تكلفة عقود االنشا 

  10,638,091   23,246,400  تكلفة إدارة الممتلكات
  7,500,762   4,706,393  تكلفة عقود اإليجار

  2,634,383   5,008,040  أخرى 
  379,133,918   178,368,078  
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة( الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 مصاريف عمومية وإدارية -26

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  10,992,023   12,057,037  رواتب الموظفين والمزايا المتعلقة بها
  593,515   5,326,956  استهقاك

 6,398,927   1,494,644  إيجار
  515,868   566,885  منافع

  329,394   511,708  مصاريف ضيافة
  215,458   332,012  أتعاب مهنية

  127,098   307,205  مصاريف السفر
  1,797,057   2,619,009  أخرى 

  23,215,456   20,969,340  
 

 مصاريف بيع وتسويق -27

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  936,185   1,036,994  تسويق وإعقان
  777,751   2,137,585  صيانة ومصاريف ما بعد البيع

  1,504,234   1,803,655  رواتب الموظفين والمزايا المتعلقة بها
  469,191   528,814  إيجار

  84,322   131,165  استهقاك واطفا 
  616,014   678,635  أخرى 

  6,316,848   4,387,697  
 

 بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارةالربح من  -28
 .في السوق المالي سعودي ةمدرج شركةمليون سهم في  3.4من شرا  وبيع سعودي مليون ريال  22 مبلغب أرباح خقال السنة مجموعةحققت ال

 

 الموحدة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة واطفاء كمنافع الموظفين واستهال  -29

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

     مدرجة ضمن تكلفة المبيعات:
  23,163,322   38,402,418  منافع الموظفين

    -   2,714,819  استهقاك أصول حق االستخدام
  1,051,889   1,255,160  استهقاك واطفا 

     

     مدرجة ضمن مصاريف عمومية وإدارية
  10,992,023   12,057,037  منافع الموظفين

    -   4,661,758  استهقاك أصول حق االستخدام
  593,515   665,198  استهقاك واطفا 
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة( الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( الموحدة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة منافع الموظفين واستهالك واطفاء -29

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

     مدرجة ضمن مصاريف بيعية وتسويقية
  1,504,234   1,803,655  منافع الموظفين
  84,322   131,165  استهقاك واطفا 

 

 مع جهات ذات عالقةمعامالت وأرصده  -30
، وتمت الموافقة على شروط هذه المعامقات من قبل االدارة. ادية بالتعامل مع جهات ذات عقاقةخقال انشطتها االعتي مجموعةتقـوم ال

 بعض أرصدة الجهات ذات عقاقة تحمل فائدة بالمعدل السائد في مجموعة الفوزان والذي تمت الموافقة عليه من قبل ادارتها.
 

 بمعامقات مع الجهات ذات العقاقة كالتالي: مجموعةالسنة قامت الخقال 
 العالقة  سماال

 شريك  شركة الفوزان القابضة 
 األمشركة ال  شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان 

 شركة شقيقة  شركة أجواد القابضة
 شركة شقيقة  القابضة لإلسكانشركة الفوزان 

 شركة شقيقة  شركة المعالي القابضة
 شركة شقيقة  شركة أمجال للتطوير العقاري 

 شركة شقيقة  أراك لقاستشارات الهندسيةشركة 
 شركة شقيقة  شركة أرنون للصناعات البقاستيكية

 شركة شقيقة  شركة بوان للصناعات المعدنية
 شركة شقيقة  الجاهزة لمنتجات الخرسانةشركة بنا  

 زميلةشركة   صندوق إيوان المعالي العقاري 
 شركة زميلة  صندوق إيوان القيروان العقاري 

 شركة شقيقة  شركة كيان الدولية للتطوير العقاري 
 شركة شقيقة  مصنع مداد للكيماويات

 شركة زميلة  شركة نساج للمجمعات السكنية
 شركة شقيقة  الشركة المتحدة لألدوات المنزلية )نايس(

 شركة شقيقة  شركة مدار لمواد البنا 
 شركة شقيقة  شركة مدار للمواد الكهربائية
 شركة شقيقة  شركة مدار للعدد واالدوات
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة( الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 )تتمة( جهات ذات عالقةمعامالت وأرصده مع  -30
 المعامقات الهامة والمبالغ التقريبية ذات الصلة هي كما يلي:

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

     (24إيرادات )إيضاح  (أ
    -   6,950,996  شركة المعالي القابضة

  2,007,128   3,080,792  الشركة المتحدة لألدوات المنزلية )نايس(
  48,499,263   2,874,819  نساج للمجمعات السكنية شركة

  1,502,937   2,364,275  شركة أجواد القابضة
  6,355,679   60,000  شركة الفوزان القابضة

     

     ب( مشتريات
  7,435,607   8,081,768  شركة مدار لمواد البنا 

  2,068,945   5,576,358  شركة مدار للمواد الكهربائية
  309,331   542,497  شركة مدار للعدد واالدوات

  6,287,068   5,662,989  شركة بنا  للمنتجات الجاهزة
  4,341,835   4,000,344  شركة بوان للصناعات المعدنية

     

     (13ج( عقارات استثمارية محولة من جهات ذات عقاقة )إيضاح 
    -   79,296,255  شركة الفوزان القابضة

     

     (15( استثمار في شركة زميلة محول من جهات ذات عقاقة )إيضاح د
    -   72,357,490  شركة الفوزان القابضة

     

     (21( رأس مال محول من شريك )إيضاح ه
    -   157,866,190  شركة الفوزان القابضة

     

     ( تكاليف تمويلم
  8,397,372   4,167,049  شركة الفوزان القابضة

     

     (19و( مخصص زكاة محول )إيضاح 
  390,529   10,855,459  شركة الفوزان القابضة

     

     (20)إيضاح  تعويض نهاية الخدمة محول إلى جهة ذات عقاقة( ي
 343,801     -  شركة الفوزان القابضة
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 )تتمة( معامالت وأرصده مع جهات ذات عالقة -30

 ديسمبر، إن المطلوب من جهات ذات عقاقة هو كما يلي: 31كما في 

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  8,870,556   3,695,197  شركة نساج للمجمعات السكنية
  1,081,525   2,435,347  صندوق إيوان المعالي العقاري 

  1,633,972   2,408,697  شركة المعالي القابضة
  1,083,850   2,104,823  أراك لقاستشارات الهندسيةشركة 

  381,337   288,200  الشركة المتحدة لألدوات المنزلية )نايس(
  11,984,758     -  شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان 

  1,576,369     -  صندوق إيوان القيروان العقاري 
  43,659     -  مصنع مداد للكيماويات

  10,932,264   26,656,026  
 (11,984,758)      -  ناقصًا: الجز  غير المتداول

  10,932,264   14,671,268  
 

قة مستحقة عند الطلب. نتيجة لذلك، يتم تصنيف عقاذات  جهاتمن  مطلوبةأن المبالغ ال مجموعةتعتقد ال، 2019ديسمبر  31كما في 
 .: نفس الشي (2018ديسمبر  31) وليس لها جدول محدد للسداد فوائد تخضع أليةال متداولة. هذه األرصدة  أصولهذه األرصدة ك

 

 المطلوب الى جهات ذات عقاقة هو كما يلي:ديسمبر، إن  31كما في 

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  173,465,770   88,724,538  شركة الفوزان القابضة
    -   2,750,000  الشركة المتحدة لألدوات المنزلية )نايس(

  4,616,200   1,716,330  شركة مدار لمواد البنا 
  3,971,031   1,631,949  الجاهزة شركة بنا  للمنتجات

  724,799   1,586,193  شركة مدار للمواد الكهربائية
  1,797,056   1,227,320  شركة بوان للصناعات المعدنية

  708,286   575,839  شركة أجواد القابضة
  89,419   406,825  شركة مدار للعدد واالدوات

  137,667   137,667  شركة أرنون للصناعات البقاستيكية
  98,756,661   185,510,228  

 (120,000,000)      -  ناقصًا: الجز  غير المتداول
  98,756,661   65,510,228  

 

عند الطلب. نتيجة لذلك، يتم  يتم سدادهاقة عقاذات  جهات إلى مطلوبةأن المبالغ ال مجموعةتعتقد ال، 2019ديسمبر  31كما في 
 متداولة.  التزاماتتصنيف هذه األرصدة ك
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 )تتمة( معامالت وأرصده مع جهات ذات عالقة -30

بمبلغ  رصدة المطلوبة إلى جهات ذات عقاقةاأل بعض يةأنه من غير المتوقع تسو  مجموعة، تعتقد ال2018ديسمبر  31 في كما
على  هواحد سنةولن يتم المطالبة بها قبل  الموحدة المركز المالي قائمةاثني عشر شهًرا من  خقالفي  ريال سعودي 120,000,000

 غير متداولة. التزاماتالرصيد كلك يتم تصنيف هذا األقل. لذ
ذا الحساب ل هيحمم ت"(. يتلشريكن شركة الفوزان القابضة )"امن خقال النقد المحول م مجموعةيتم تمويل بعض األنشطة التشغيلية لل

 ارة.الشروط من قبل اإلد هذه الموافقة على تجارية وتم معدالترسوم تمويل ب
   .شركة نساج للمجمعات السكنيةمقدمة من  مدفوعات مقدمة من جهة ذات مدفوعات مثلت ،2018ديسمبر  31كما في 

 تتمثل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين مما يلي:

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  5,991,829   5,883,575  منافع موظفين قصيرة االجل
 

 وارتباطات االلتزامات المحتملة -31
 ضمانات:

مليون ريال سعودي كما  75بمبلغ  مجموعةالتزامات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية لل مجموعةاللدى 
 (.مليون ريال سعودي 75: 2018) 2019ديسمبر  31في 

 

 ارتباطات رأسمالية
 االلتزامات الرأسمالية التالية: مجموعةال لدىديسمبر،  31في كما 

   2019    2018  
  (بالرياالت السعودية)   

  470,923,910   106,023,601  التزامات رأسمالية لعقود إنشا 
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شركة رتال للتطوير العمراني
 

)
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

( 
إيضاحات حول 

القوائم المالية الموحدة 
)تتمة(

 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2019
 

 
 32

- 
القيم العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية
 

32
-1

 
س القيمة العادلة لألدوات المالية

قيا
 

صول بخقاف النقد وما في حكمه، وااللتزامات المالية، بما في ذلك مستوياتها في 
ض الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لأل

يعر
تسلسل القيمة العادلة. وهي ال 

تشمل معلومات القيمة العادلة
 

صول وااللتزامات 
لأل

صورة معقولة.
المالية التي ال ُتقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة ب

 

 
ط

31
 

ديسمبر 
2019

 

 
القيمة الدفترية

 
 

القيمة العادلة
 

 
القيمة العادلة

 
 

التكلفة المطفأة
 

 
المجموع
 

 
المستو  
1 

 
المستو  
2 

 
المستو  
3 

 
المجموع

 

 
  (بالرياالت السعودية)  

أصول مالية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ذمم مدينة

 
-   

 
 

94,677,975 
 

 
94,677,975 

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 

 
-   

 
 

94,677,975 
 

 
94,677,975 

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
التزامات
 

مالية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 حوافز مستردة

-   
 

 
150,018,686 

 
 

150,018,686 
 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 ذمم دائنة
-   

 
 

138,968,330 
 

 
138,968,330 

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
صاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 

 م
-   

 
 

7,528,040 
 

 
7,528,040 

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
296,515,056

 
 

296,515,056
 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
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شركة رتال
 

للتطوير العمراني
 

)
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة

( 
إيضاحات حول 

القوائم المالية الموحدة 
)تتمة(

 
للسنة المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2019

 
 

 32
- 

القيم العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية
 

)تتمة(
 

32
-1

 
س القيمة العادلة لألدوات المالية

قيا
 

)تتمة(
 

 
ط

31
 

ديسمبر 
2018

 

 
القيمة الدفترية

 
 

القيمة العادلة
 

 
القيمة العادلة

 
 

التكلفة المطفأة
 

 
المجموع

 
 

المستوى 
1 

 
المستوى 

2 
 

المستوى 
3 

 
المجموع

 

 
  (بالرياالت السعودية)  

أصول 
مالية

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من 
خقال الدخل الشامل اآلخر

 
37,107,593 

 
 

- 
 

 
37,107,593

 
 

37,107,593
 

 
- 

 
- 

 
 

37,107,593
 

ذمم مدينة
 

-   
 

 
33,975,024 

 
 

33,975,024 
 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
37,107,593 

 
 

33,975,024 
 

 
71,082,617 

 
 

37,107,593 
 

 
-   

 
 

-   
 

 
37,107,593 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
التزامات
 

مالية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 حوافز مستردة

-   
 

 
150,018,686  

 
150,018,686  

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

ذمم 
دائنة

 
-   

 
 

204,887,097 
 

204,887,097 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
صاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 

 م
-   

 
 

11,605,670  
 

11,605,670  
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
 

 
366,511,453  

 
366,511,453  

 
-   

 
 

-   
 

 
-   

 
 

-   
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 )تتمة( القيم العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية -32
 الماليةإدارة مخاطر األدوات  32-2

 .ومخاطر سعر السوق  ةمخاطر سيول ،نمخاطر ائتماتعرضها لمخاطر مالية متعددة مثل  مجموعةأنشطة ال
 

 مخاطر االئتمان
. اآلخر لخسارة ماليةتتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفا  بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف 

 كما يلي: نقد أصول عقود، ذمم مدينة ونقد لدى البنوك لمخاطر االئتمان على مجموعةتتعرض ال
  2019  2018 
 (بالرياالت السعودية)  

  74,816,781   150,459,348    أصول عقود
  33,975,024   94,677,975       ذمم مدينة

  85,055,054   9,637,394        نقد وما في حكمه
    254,774,717   193,846,859  

 

 تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.
من خقال وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومرايبة الذمم  ذمم المدينةالعقود وال بأصولبإدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق  مجموعةتقوم ال

 المدينة غير المحصلة بشكل مستمر. 
 .عاليةى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية االحتفاظ بأرصدة البنوك لديتم 

 

 مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل األموال للوفا  بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر 
السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب ييمته العادلة. فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة التقرير 

 المالية. اتلقالتزام
 2019 ديسمبر 31" 

 أكثر من  من سنة       
 سنوات  5   سنوات  5 حتىو    اقل من سنة  القيمة الدفترية 
 (بالرياالت السعودية)  

        االلتزامات المالية

    -     -   150,018,686   150,018,686 حوافز مستردة
    -   3,966,687   135,001,643   138,968,330 ذمم دائنة

    -     -   7,528,040   7,528,040 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 

 296,515,056   292,548,369  3,966,687   -    
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 )تتمة( القيم العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية -32
 )تتمة( إدارة مخاطر األدوات المالية 32-2

 )تتمة( مخاطر السيولة
 2018 ديسمبر 31" 

 أكثر من  من سنة       
 سنوات  5   سنوات  5 حتىو    اقل من سنة  القيمة الدفترية 
 (بالرياالت السعودية)  

        االلتزامات المالية

    -     -   150.018.686   150.018.686 حوافز مستردة
    -   121,926,527   82.960.570   204,887,097 ذمم دائنة

    -     -   11.605.670   11.605.670 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 

 246.511.453   244.584.926   121,926,527  -    
 

تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المرايبة على أساس منتظم والتأكد من توفر أموال وتسهيقات مصرفية كافية للوفا  بااللتزامات 
 .للمجموعةالمستقبلية 

 

 السوق سعر  مخاطر
المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمقات األجنبية مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب ييمة األدوات 

التعرض  إبقا الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة و إن  المالية. هاصولأأو ييمة  مجموعةربح المما يؤثر على  ،وأسعار الفائدة
 لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.

 

 مخاطر العمالت
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب ييمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمقات األجنبية. تنشأ مخاطر العمقات 

. إن فيةالوظي مجموعةالبعملة مختلفة عن عملة مقومة عندما تكون المعامقات التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها 
ن أ مجموعةاللمخاطر العمقات األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامقات بالدوالر األمريكي وتعتقد إدارة  مجموعةالتعرض 

م مرايبة . يتة ألن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكيتعرضها لمخاطر العمقات المرتبطة بالدوالر األمريكي محدود
 ت األخرى بشكل مستمر.التذبذب في أسعار الصرف مقابل العمقا

 

 مخاطر أسعار الفائدة
 هاوتدفقات جموعةللم الموحدة إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي

  شي .ال  2018و 2019ديسمبر  31المالية ذات المعدل المتغير كما في  االلتزاماتالنقدية. بلغت 
 .وتقوم بإدارة أثر ذلك على القوائم الماليةتراقب اإلدارة التغيرات في أسعار الفائدة 
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 تقارير المالية الجديدة والمعدلةلل الدولية معاييرالتطبيق  -33
 :مجموعةلل الموحدةالقوائم المالية جوهري على  أثرلم ينتج عنها  تعديالت 33-1

يناير  1والتي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  والمعدلة،لتقارير المالية الجديدة لتم اعتماد المعايير الدولية 
الحالية  ةلسناالمالية. إن تطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية لم يكن له أي تأثير جوهري على مبالغ  قوائمفي هذه ال ،2019

 السابقة ولكن قد يؤثر على محاسبة المعامقات أو الترتيبات المستقبلية.السنوات و 

  الجديدة والمعدلة تقارير الماليةلل الدولية معاييرال
سارية المفعول للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد
 األدوات المالية: 9تعديقات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المتعلقة بميزات الدفع مقدما مع التعويضات السلبية. هذا يعدل المتطلبات الحالية للمعيار 
وذلك للسماح بإجرا  القياس  المتعلقة بحقوق إنها  الخدمة 9الدولي للتقرير المالي رقم 

بالتكلفة المطفأة )أو وفقا لنموذج األعمال، بالقيمة العادلة من خقال الدخل الشامل اآلخر( 
 حتى في حالة مدفوعات التعويضات السلبية.

 2019يناير  1 

، مع السماح 2019يناير  1ينطبق التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
المبكر. توجد أحكام انتقالية محددة بناً  على تاريخ تطبيق التعديقات ألول مرة، بالتطبيق 

 .9نسبًة إلى التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 

  

االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع : 28تعديقات على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 المشتركة

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. توضح هذه  تتعلق بالمصالح طويلة األجل في
األدوات المالية على  9التعديقات أن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

الحصص طويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي تشكل جز ا من صافي 
قوق م تطبيق طريقة حاالستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ولكن لم يت

 الملكية.

 2019يناير  1 

التي تتضمن  2017- 2015دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 
رقم  ةالمحاسبة الدولي اييرومع 11و 3للتقرير المالي رقم  التعديقات على المعايير الدولية

 .23و 12

2019يناير  1   

 ضرائب الدخل 12معيار المحاسبة الدولي رقم 
ضرائب الدخل توضح التعديقات أنه يجب على  12تبني معيار المحاسبة الدولي رقم 

المنشأة االعتـراف بأثار ضريبة الدخل على األرباح في الربح أو الخسارة، الدخل الشامل 
مقات ي األصل بالمعاأو حقوق الملكية األخرى وفًقا للمكان الذي تعترف فيه المنشأة ف

التي حققت األرباح القابلة للتوزيع. وهذا هذا هو الحال بغض النظر عما إذا كانت معدالت 
 الضريبة المختلفة تنطبق على األرباح الموزعة وغير الموزعة.

2019يناير  1   

 تكاليف االقتراض 23رقم  يمعيار المحاسبة الدول
بقيت قروض محددة غير مسددة بعد أن يصبح األصل جاهزا  إذاتوضح التعديقات أنه 

لقاستخدام المرجو منه أو جاهزا للبيع، تصبح هذه القروض جزً ا من األموال التي تقترضها 
 المنشأة بشكل عام عند احتساب معدل الرسملة على القروض العامة.

2019يناير  1   
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )ذات مسؤولية محدودةشركة سعودية (

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 )تتمة( تقارير المالية الجديدة والمعدلةلل الدولية معاييرالتطبيق  -33
 :)تتمة( شركةلل الموحدةالقوائم المالية جوهري على  أثرلم ينتج عنها  تعديالت 33-1

 تقارير المالية الجديدة والمعدلةلل الدولية معاييرال
سارية المفعول للفترات السنوية  

 التي تبدأ في أو بعد
 تجميع األعمال 3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

بأنه عندما يسيطر كيان على  3توضح التعديقات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
يقوم الكيان بتطبيق متطلبات تجميع األعمال على مراحل، نشاط تجاري يكون تجميع اعمال، 

تتضمن اعادة يياس الحصة التي تملكها سابقا في العملية المشتركة بالقيمة العادلة. ويتضمن 
يياس الحصة المملوكة سابقا أي موجودات ومطلوبات وشهرة غير معتـرف بها تتعلق بالعملية 

 المشتركة.

 2019يناير  1 

 الترتيبات المشتركة :11الدولي للتقرير المالي رقم المعيار 
بأنه عندما تشارك جهة في  11توضح التعديقات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

عملية مشتركة، دون أن يكون لها سيطرة مشتركة عليها، وتكون العملية المشتركة هي نشاط 
ي عادة يياس حصته المملوكة سابقا فتجاري يحصل على سيطرة مشتركة، ال يقوم الكيان بإ

 العملية المشتركة.

 2019يناير  1 

تعديل الخطة أو تقليصها منافع الموظفين  19التعديقات على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 أو تسويتها

منافع "مخصصات  19 رقم توضح التعديقات التي تم إدخالها على معيار المحاسبة الدولي
 وتقليصها والتسويات. المحددة،الموظفين" المحاسبة الخاصة بتعديقات خطة المنافع 

 2019يناير  1 

الشكوك حول معالجات ضريبة  23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 
  الدخل

 ،يوضح التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية(، واالساس الضريبي
والخسائر الضريبية غير المستخدمة، واالرصدة والمعدالت الضريبية غير المستخدمة عند 

. يأخذ بعين 12ات ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم لجوجود شك حول معا
 يلي: االعتبار ما

 ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي؛ -
 السلطات الضريبية؛فتراضات اختبارات ا -
تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية(، االساس الضريبي، الخسائر  -

الضريبية غير المستخدمة، االرصدة الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية. 
 و

 أثر التغيرات في الحقائق والظروف. -

 2019يناير  1 
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 شركة رتال للتطوير العمراني
 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(

 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 )تتمة( تقارير المالية الجديدة والمعدلةلل الدولية معاييرالتطبيق  -33
 قيد التنفيذ ولكنها غير سارية بعد ولم يتم تطبيقها مبكرًا: الجديدة والمعدلة تقارير الماليةلل الدولية معاييرال 33-2

  الجديدة والمعدلة تقارير الماليةلل الدولية معاييرال
سارية المفعول للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد
 الموحدةالقوائم المالية عرض  - 1على معيار المحاسبة الدولي رقم  الجوهرية تعديقاتال تعريف

 التغييرات في التقديرات واألخطا  المحاسبية - 8رقم  والسياسات المحاسبية
تم حذفها أو إغفالها أو إخفا ها، فمن  جوهرية إذاالينص التعريف الجديد على أن "المعلومات 

المالية  وائمقها المستخدمون األساسيون للعلى القرارات التي يتخذ كبيرالمتوقع أن تؤثر بشكل 
ارير لية حول إعداد تق، والتي توفر معلومات ماالمالية قوائمالعامة على أساس تلك الراض لألغ

 .'للمنشأة محددة

 2020يناير  1 

 األعمال"  اندماج"( 3تعديقات على المعيار الدولي للتقارير المالية ) - تعريف األعمال
شطة يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من األن تجارًيا،توضح التعديقات أنه لكي ُيعتبر نشاًطا 

موضوعية تساهم مًعا بشكل كبير في القدرة  ات تشغيلمدخقات وعملي أدنى،كحد  واألصول،
على إنشا  مخرجات. يوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية أيًضا أن األعمال يمكن أن توجد 

 ياتعملجات. أي أن المدخقات و شا  المخر بدون تضمين جميع المدخقات والعمليات القازمة إلن
المطبقة على هذه المدخقات يجب أن يكون لها "القدرة على المساهمة في إنشا   التشغيل

 مخرجات" بداًل من "القدرة على إنشا  مخرجات"

 2020يناير  1 

المراجع الخاصة باإلطار المفاهيمي في معايير المعايير الدولية إلعداد التقارير تعديقات على 
  المالية

( 14و 6و 3و 2تحتوي الوثيقة على تعديقات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )
( وتفسيرات لجنة المعايير الدولية 38و 37و 34و 8و 1والمعايير المحاسبية الدولية أرقام )

ير المعاي ( وتفسير اللجنة الدائمة لتفسير22و 20( وتفسير و )19و 12للتقارير المالية أرقام )
( من أجل تحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من إطار العمل 32رقم )

 .أو لإلشارة إلى ما تشير إليه من نسخة مختلفة من اإلطار المفاهيمي

 2020يناير  1 

ية األدوات المالية: اإلفصاحات والمعايير الدول -( 7لتقارير المالية رقم )لالمعيار الدولي 
 األدوات المالية - 9لتقارير المالية رقم ل

 نوك.سعر الفائدة بين البالتعديقات المتعلقة بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصقاح 

 2020يناير  1 

 عقود التأمين 17رقم المعيار الدولي للتقرير المالي 
أن يتم يياس مطالبات التأمين بالقيمة الحالية  17يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

للوفا ، ويوفر طريقة يياس وعرض موحدة لجميع عقود التأمين. ان وضع هذه المتطلبات 
لتحقيق هدف المحاسبة الثابتة، والمحاسبة على أساس مبدأ عقود التأمين. يستبدل المعيار 

 1اعتبارا من  عقود التأمين 4المعيار الدولي للتقرير المالي  17قرير المالي رقم الدولي للت
 .2023يناير 

 2023يناير  1 

 

لتطبيق واعتماد عندما تكون قابلة ل مجموعةلل الموحدةالقوائم المالية تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديقات الجديدة في 
 .يق أألوليفي فترة التطب الموحدةالقوائم المالية لها أي تأثير جوهري على  ن ال يكو هذه المعايير والتفسيرات والتعديقات الجديدة قد 
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 شركة رتال للتطوير العمراني

 )شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة(
 )تتمة(القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 احداث الحقة -34

والذي انتشر على نطاق عالمي مما تسبب في اضطرابات  2020( في بداية العام 19 –تم تأكيد وجود مرض فايروس كورونا )كوفيد 
أن هذا التفشي حدث من االحداث الذي ال يؤدي للتعديل بعد فترة التقرير.  مجموعةفي األنشطة التجارية واالقتصادية. تعتبر إدارة ال

لهذا التفشي  ةمجموع، ال تعتبر اإلدارة أنه من الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل على الألن الحالة متغيرة وسريعة التطورنظًرا 
 .الموحدة كما في تاريخ اصدار القوائم المالية

وفي حالة حدوث أي تغييرات كبيرة في الظروف الحالية ، سيتم معالجة اإلفصاحات   COVID-19ي مرايبة تأثيرستستمر اإلدارة ف
 .للسنة القاحقة الموحدة اإلضافية في القوائم المالية

ا أو اإلفصاح عنها له، تتطلب تعديالموحدة ، بعد تاريخ التقرير وقبل تاريخ الموافقة على هذه القوائم الماليةلم يكن هناك اي أحداث أخرى 
 .الموحدة في هذه القوائم المالية

 

 أرقام المقارنة -35
 للعام الحالي. الموحدةالقوائم المالية لتتفق مع طريقة عرض  2018سنة تمت إعادة تصنيف بعض مبالغ 

 

  تاريخ اعتماد القوائم المالية -36
 .م2020أبريل  28 الموافق هـ1441 رمضان 5 في الموحدةالقوائم المالية باعتماد والموافقة على اصدار هذه  دارةاإلمجلس قام 
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