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(غیر مراجعة) القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول 
2021مارس 31

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)  

معلومات عن الشركة  ـ1
الـسعودیة. تأـسـست الـشركة العقاریة الـسعودیة ("الـشركة" أو "الـشركة األم")، ـشركة مـساھمة ـسعودیة مدرجة في ـسوق األـسھم 

) وھي مسجلة في مدینة 1976یولیو 15ھـ (الموافق 1396رجب 17وتاریخ )58(م/الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم
ھـ 1397جـمادى االخر 17وـتاریخ 1010012539الرـیاض ـبالمملـكة العربـیة الســـــعودـیة بموـجب الســــــجل التـجاري رقم 

ــندوق برید ). یقع المقر الرئیـســ 1977یونیو 4(الموافق  ــارع العلیا العام، صـ ــركة في شـ ، 11481، الریاض 3572ي للشـ
سـنة میالدیة تبدأ من تاریخ قیدھا بالسـجل التجاري، ویجوز إطالة ھذه المدة 130تبلغ مدة الشـركة المملكة العربیة السـعودیة.

بقرار تصدره الجمعیة العامة غیر العادیة قبل انتھاء أجلھا بسنة واحدة على األقل.
تقوم الشـركة بتملك األراضـي الصـالحة للبناء والتطویر وإقامة المباني السـكنیة والتجاریة علیھا وبیعھا وتأجیرھا بموجب عقد 
إیجار تـشغیلي وإدارة العقارات لحـسابھا أو لحـساب الغیر وـشراء وإنتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبیعھا وتأجیرھا والقیام  

اني والقیام بجمیع االعمال المتصلة بتحقیق أغراضھا.بأعمال المقاوالت للمب
٪ 64,57ـصندوق االـستثمارات العامة والذي یمتلك وفي الـشركة والـشركات التابعة لھا ("المجموعة") ھيإن المـساھم الرئیسـ 

٪، مملوكة من قبل مـساھمین آخرین یمتلك كل منھم نـسبة تقل عن  35,43من أـسھم الـشركة، بینما األـسھم المتبقیة، والتي تمثل 
5.٪

الشركة في الشركات التابعة التالیة والمدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة:استثمرت
نسبة الملكیة 

(بصورة مباشرة أو غیر مباشرة) 

النشاط الرئیسي بلد التأسیساالسم
سنة 
20212020التأسیس

الشركة العقاریة السعودیة  
للتعمیر (أ) 

المملكة العربیة  
٪ 60%2016100البناء والصیانة السعودیة 

الشركة العقاریة السعودیة  
للبنیة التحتیة (ب)

المملكة العربیة  
٪ 60٪ 201760البناء والصیانة السعودیة 

الشركة السعودیة الكوریة
للصیانة وإدارة الممتلكات (ج)  

المملكة العربیة  
٪ 60٪ 201760الصیانة والتشغیل السعودیة  

شركة العقاریة ھانمي 
إلدارة المشاریع (د) 

المملكة العربیة  
السعودیة  

توفیر البرامج وتقدیم  
٪ 60-2017خدمات إدارة المشاریع  

شركة الودیان العقاریة
السعودیة (ھـ) 

المملكة العربیة  
٪100٪2018100تطویر مشروع الودیان السعودیة  

صندوق االنماء العقاریة
(و) العقاري

المملكة العربیة  
% 100٪2019100تطویر العقارات السعودیة 

الشركة العقاریة السعودیة للتعمیر، شركة مساھمة مقفلة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري )أ
). تقوم الشركة بأعمال إنشاء المباني وأعمال ٢٠١٦دیسمبر  ١٤ھ (الموافق  ١٤٣٨ربیع االول  ١٥بتاریخ  ١٠١٠٤٦٦٣٦٧رقم

ضع التصامیم الھندسیة التفصیلیة وشراء المواد وتنفیذ ما تقوم بإدارتھ من ھذه صیانة المباني وإدارة المشاریع اإلنشائیة وو
یولیو ١١ھ (الموافق ١٤٣٧شوال ٦بتاریخ ١٠٢٠٦٣٧١٠٧٠٣٠٢المشاریع بموجب ترخیص الھیئة العامة لإلستثمار رقم 

. )ب-15(إیضاح)٢٠١٦
الشركة العقاریة السعودیة للبنیة التحتیة، شركة مساھمة مقفلة تم تسجیلھا في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري ) ب

). تقوم الشركة بأعمال الطرق والشوارع والجسور ٢٠١٧ابریل 3ھ (الموافق ١٤٣٨رجب 6بتاریخ 1010469561رقم 
دید شبكات المیاه والصرف الصحي والسیول ونظافتھا وصیانتھا وانشاء وتمدید شبكات واالنفاق واألعمال الترابیة وإنشاء وتم

التوزیع للطاقة الكھربائیة والغاز ومحطاتھا وصیانتھا وإنشاء وتمدید شبكات االتصاالت ومحطات ابراج االتصاالت وإنشاء 
وبیع الخرسانة الجاھزةالحدائق العامة والمنتزھات وشبكات الري وصیانتھا وإنشاء السدود وصیانتھا 
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تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
2021مارس 31

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)  

تتمة  –عن الشركة معلومات ـ1
الممتلكات، ـشركة ذات مـسئولیة محدودة مـسجلة في المملكة العربیة الـسعودیة بموجب الـشركة الـسعودیة الكوریة للـصیانة وإدارة ج)

ــجل التجاري رقم  ــ (الموافق 1439صــفر 11بتاریخ 1010612687الس ــغیل 2017أكتوبر 31ھـــــ ــركة بتش ). تقوم الش
ھــــ (الموافق 1438شوال  29وتاریخ 10214381076997وصیانة المباني بموجب ترخیص الھیئة العامة لالستثمار رقم 

).2017یولیو23
شــركة العقاریة ھانمي إلدارة المشــاریع، شــركة ذات مســئولیة محدودة مســجلة في المملكة العربیة الســعودیة بموجب الســجل  د)

ــ (الموافق 1439محرم 21بتاریخ 1010612116التجاري رقم  ). تقوم الشركة بتوفیر خدمات إدارة  2017أكتوبر 11ھــ
10213381076825ة وتقدیم الخدمات االـستـشاریة للمقرـضین بموجب ترخیص الھیئة العامة لالـستثمار رقم المـشاریع وإدار

.)أ-15خالل السنة (إیضاح تم استبعاد ھذه الشركة التابعة )2017یولیو23ھـ (الموافق 1438شوال 29وتاریخ 
بموجب الســجل مســجلة في المملكة العربیة الســعودیةشــركة الودیان العقاریة الســعودیة، شــركة شــخص واحد مســاھمة مقفلة ھـ)

تقوم الشــركة بأعمال الكھرباء )2018یولیو 29ھـــــــ (الموافق 1439ذو القعدة 16بتاریخ 1010455071التجاري رقم 
ف  وصـیانة الحدائق والمنتزھات وإنشـاء المباني وأعمال صـیانة وتشـغیل المباني وأعمال صـیانة وتشـغیل شـبكات المیاه والصـر

تثمار  اء الطرق وإنـشاء الجـسور وإنـشاء األنفاق وـشراء وبیع وتأجیر األراـضي والعقارات وأنـشطة التطویر واالـس الصـحي وإنـش
العقاري وصیانة وتشغیل المستشفیات والمراكز الطبیة والمستوصفات الحكومیة واألھلیة.

تفاقیة بین إنماء لالسـتثمار ("مدیر الصـندوق") إحدى ھو صـندوق خاص تم إنشـاؤه بموجب ااالنماء العقاریة العقاريصـندوقو)
الشـركات التابعة لبنك اإلنماء والمسـتثمرین ("مالك الوحدة") في الصـندوق وفًقا للمعاییر والضـوابط الشـرعیة المعتمدة من ھیئة 

و رأس المال على المدى الرقابة الـشرعیة لمدیر الـصندوق. یتمثل ھدف االـستثمار األـساـسي للـصندوق في تزوید المـستثمرین بنم
المتوسـط والطویل من خالل االسـتثمار بشـكل أسـاسـي في العقارات والقطاعات ذات الصـلة في المملكة العربیة السـعودیة. عیّن 

ھـ 1440جمادى األولى 25الصــندوق بنك اإلنماء لیقوم بدور الوصــي والمدیر والمســجل للصــندوق. تأســس الصــندوق في 
جمادى األولى  25) بناًء على موافقة ھیئة الســوق المالیة. صــدرت أحكام وشــروط الصــندوق في 2019ینایر 31(الموافق 

).2019ینایر 31ھـ (الموافق 1438

المحاسبیة الھامةالسیاسات ـ    2

أسس األعداد1ـ 2
) " التقریر المالي األولي" 34وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (للمجموعة الموجزة الموحدة األولیةأعدت ھذه القوائم المالیة

للمراجعین والمحاسبین.المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الھیئة السعودیة 
المالیة السنویة الموحدة القوائمجمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة فياألولیة الموحدة الموجزة المالیة القوائمال تتضمن 

. 2020دیسمبر 31المالیة السنویة الموحدة للمجموعة كما في القوائموینبغي قراءتھا مع 
مشتقة واالستثمارات في على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء األدوات المالیة الالموجزةالموحدةاألولیة تم إعداد القوائم المالیة 

أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.

ي یعتبر العملة الوظیفیة للمجموعة. تم تقریب كافة المبالغ باللایر السعودي، والذالموجزةالموحدةاألولیة  القوائم المالیة  تم عرض  
ألقرب ألف لایر سعودي، ما لم یرد خالف ذلك.

توحید القوائم المالیة أسس 2ـ 2
2021مارس31التابعة لھا كما في اتعلى القوائم المالیة للشركة والشركالموجزةاألولیة الموحدةةیتشتمل القوائم المال

. )1والمذكورة في اإلیضاح (
یكون لدیھا وأتتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، الشركات التابعة ھي الشركات التي تسیطر علیھا المجموعة. 

التأثیر على العوائد من خالل علىحقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا، ولدیھا المقدرة 
ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا.
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تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
2021مارس 31

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)  

تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاسات ـ  2

تتمة –توحید القوائم المالیةأسس 2ـ 2

وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لدى المجموعة:
المستثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة السیطرة على الشركة �

المستثمر فیھا)
لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا.وأالتعرض لمخاطر، �
المقدرة على التأثیر على عائدات الشركة المستثمر فیھا.�

عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة وبشكل
أقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار كافة الحقائق 

ا إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فیم
الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت لآلخرین.�
الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى.�
حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة.�

تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر  تقوم المجموعة بإجراء إعادة 
التابعة عند سیطرة المجموعة على ات. یبدأ توحید الشركالثالثةعناصر السیطرةأحدالحقائق والظروف إلى وجود تغیر في

ھذه السیطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف مثلعن ممارسة المجموعة تخليالشركة التابعة ویتم التوقف عند 
اعتبارًا من تاریخ انتقال الموجزة الموحدة األولیة في القوائم المالیة الفترةالتابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل اتالشرك

.السیطرة على الشركة التابعةالسیطرة إلى المجموعة ولحین تخلي المجموعة عن 
بالمجموعة وبحقوق الملكیة غیر بالمساھمین في الشركة األماآلخروكل بند من بنود الدخل الشامل أو الخسارة یتعلق الدخل

. وعند الضرورة، یتم اجراء تسویات على المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن یكون رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجز
تھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم حذف كافة الموجودات التابعة كي تتماشى سیاسا اتالقوائم المالیة للشرك

والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة  
.األولیة الموجزةبالكامل عند توحید القوائم المالیة

في حالة فقدان المجموعة في حصص الملكیة في الشركة التابعة، بدون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.یتم اعتبار أي تغیر
وحقوق الملكیة (بما في ذلك الشھرة)  ثبات الموجودات والمطلوبات ذات العالقة  إالتابعة، فإنھا تتوقف عن  ات  السیطرة على الشرك

قائمة الدخل األولیة یتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في بینما غیر المسیطرة وعناصر حقوق الملكیة األخرى، 
استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.أي . یتم إثبات الموحدة الموجزة
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تتمة (غیر مراجعة) –األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 
2021مارس 31

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)  

تتمة –المحاسبیة الھامةالسیاسات ـ  2

ھم السیاسات المحاسبیة ألملخص3ـ2
مع تلك السیاسات المحاسبیة المتبعة طابقةولیة الموحدة الموجزة متاألن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة  إ

ي أللم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر .2020دیسمبر 31في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
.ت أخرى صادرة وغیر ساریة المفعول بعدالیرات أو تعدیمعاییر أو تفس

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة2-4
، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 2021یسري مفعول العدید من التعدیالت ألول مرة في عام 

للمجموعة.
) ومعیار المحاسبة الدولي  9المرحلة الثانیة: التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (-سعر الفائدة المرجعي إحالل 

) 16) والمعیار الدولي للتقریر المالي (4والمعیار الدولي للتقریر المالي ( )7) والمعیار الدولي للتقریر المالي (39(
تعالج اآلثار على التقریر المالي عند إحالل سعر الفائدة على المعامالت بین البنوك بسعر فائدة تقدم التعدیالت إعفاءات مؤقتة 
بدیل خالًیا تقریًبا من المخاطر.

تتضمن التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:
حالل بصورة مباشرة وسیلة عملیة تتطلب معاملة التغیرات التعاقدیة، أو التغیرات على التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإل- 

.باعتبارھا تغیرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ما 
السماح بإجراء التغیرات التي یتطلبھا إحالل سعر الفائدة بین البنوك على عملیات تخصیص وتوثیق تغطیة المخاطر - 

.دون وقف عالقة تغطیة المخاطر
للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحدید بشكل منفصل عند تخصیص أداة ذات أسعار تقدیم إعفاءات مؤقتة - 

.خالیة من المخاطر كأداة لتغطیة مخاطر بند ما 
لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام الوسائل العملیة 

الفترات المستقبلیة عند سریانھا.في 
ات العقاریة االستثمار- 3

تتكون االستثمارات العقاریة من قطع أراضي وعقارات بالمملكة العربیة السعودیة.
:االستثمارات العقاریة مما یليتتكون

2020دیسمبر 202131مارس 31
──────────────────────

3,394,4723,394,472أراضي 
1,233,4631,245,543مباني، صافي 

1,454,6121,392,891مشاریع تحت اإلنشاء 
──────────────────────

6,082,5476,032,906في نھایة الفترة/ السنة  
══════════════════════

ملیون لایر سعودي  62االستثمارات العقاریةبلغت اإلضافات على ، 2021مارس 31خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
12: 2020مارس 31ملیون لایر سعودي (12,6وبلغ االستھالك للفترة )، ملیون لایر سعودي70: 2020مارس 31(

ملیون لایر سعودي). 
10,1تظھر االستثمارات العقاریة بالتكلفة ناقًصا االستھالك واالنخفاض المتراكم. بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة 

، ورواج  21وذلك وفقا لعملیة التقییم التي قام بھا عدة مقیمون وھم مكتب سنشري2020دیسمبر31ملیار لایر سعودي كما في 
وسترات. (مقیمین مستقلین معتمدین من قبل الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین) متخصصین في تقییم للتقییم وخبراء القیمة وفالی
ھذه االستثمارات العقاریة.
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(شركة مساھمة سعودیة)

ــ12ــ 

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
2021مارس 31

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)  

تتمة –ات العقاریةاالستثمار- 3
ملیار لایر سعودي) تم رھنھا  2: 2020دیسمبر 31ملیار لایر سعودي (2قدرھا تتضمن األراضي أراضي بقیمة دفتریة 

.ضماًنا لقرض إسالمي من بنك محلي
99على أراض مستأجرة من الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض بموجب عقدین لمدة العقاریة مباني مقامةتتضمن االستثمارات 

، على التوالي على أساس حق االنتفاع والتي یتم تحویلھا إلى الھیئة في 2009یولیو 6و1993ینایر 7سنة تبدأ من 50سنة و
.نھایة مدة العقد

استخدام بعض قطع األرض إیقاف) أ
للتصرف او التطویر ألسباب مختلفة بعضھا یتعلق بالمناطق التي حالیابعض قطع األراضي المملوكة للشركة غیر متاحةأن

تقع فیھا تلك األراضي وبعضھا تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة لمعالجتھا. تقوم اإلدارة حالیا بالعمل مع الجھات الحكومیة 
ة لمعالجة ھذه االسباب إلتاحة التصرف في ھذه االراضي. ال یزال تأثیر ھذه األمر على القیمة القابلة لالسترداد لتلك المعنی

417المختصة. بلغت القیمة الدفتریة لتلك األراضي والجھات األراضي غیر مؤكد ویعتمد على النتائج النھائیة لعمل اللجان 
.)سعوديملیون لایر 417: 2020دیسمبر 31كما في ( .2021مارس31ملیون لایر سعودي كما في 

تطویر مشروع الودیان )ب 
مشروع الودیان تقع الشركة التي تم تخصیصھا لبأن أرض من قبل جھات حكومیة معنیة ، تم إحاطة اإلدارةالحالیةالفترةخالل 

الرئیسیة خطة ال، مما قد یؤدي إلى تغیر جوھري في من قبل تلك الجھات الحكومیةضمن منطقة قید الدراسة بھدف تطویرھا 
الجھات إتمام الدراسة من قبل غیر مؤكد ویعتمد علىتأثیر ھذه األمرال یزالوالقیمة القابلة لالسترداد لتلك األرض لمشروعل

،2021مارس  31واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ كما فيبلغت القیمة الدفتریة لألرضوالتطورات المستقبلیة للمنطقة.الحكومیة  
ملیون لایر سعودي  2020:2,168دیسمبر  31كما في  ملیون لایر سعودي على التوالي (847وملیون لایر سعودي  2,168

ملیون لایر سعودي على التوالي).829و

الزمیلةفي الشركة االستثمار- 4
في شركة الریاض القابضة، وھي  2020دیسمبر 31و2021مارس 31٪ كما في16,67تمتلك المجموعة حصة قدرھا 

شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة. تتم المحاسبة عن حصة المجموعة في الشركة الزمیلة باستخدام 
.الزمیلةنظرا لممارسة المجموعة تأثیًرا ھاًما على الشركةالموجزةالموحدةاألولیة طریقة حقوق الملكیة في ھذه القوائم المالیة 

كما یلي:السنة/فترةالالزمیلة خالل ةشركالكانت حركة االستثمار في 
2020دیسمبر 202131مارس 31

──────────────────────
252,663243,141السنة الفترة /في بدایة 

3,69416,042الفترة /السنةالحصة في األرباح 
) 9,999(-توزیعات أرباح مستلمة 

3,479-أخرى
──────────────────────

256,357252,663السنة/في نھایة الفترة
══════════════════════
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ــ13ــ 

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
2021مارس 31

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)  

ذات العالقة الجھات والتعامالت مع األرصدة- 5
التي یمارس علیھا تأثیرًا ھامًا من قبل تلك الجھات أو العالقة المعامالت مع المنشآت الخاضعة للسیطرة ذات الجھات تمثل

. موظفو اإلدارة الرئیسیون ھم األفراد الذین لدیھم السلطة والمسؤولیة في التخطیط المجموعةفي الرئیسیینوالمساھمین
أعضاء مجلس أنتعتبر المجموعة. ا وموظفیھالمجموعةالسلطة للتحكم بشكل مباشر أو غیر مباشر في أنشطة وممارسة

تفصاحا إ24قمرليولدالمحاسبةارمعیااضألغرونیاإلدارة الرئیسھم موظفوالتنفیذیة واالدارةاإلدارة (ولجانھ الفرعیة) 
لعالقة.ذات اافألطرا

).9(إیضاح تشتمل المعامالت مع الجھات ذات العالقة على قرض ممنوح من قبل صندوق االستثمارات العامة
.خالل الفترةالعلیا اإلدارةبموظفيالمتعلقةوكمصروف المقیدةالمبالغأدناه علىالجدولعنھا في المفصحالمبالغتمثل

للفترة المنتھیة في 
2020مارس 202131مارس 31

المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة العلیا 
5,9744,957وبدالت اإلدارة التنفیذیة رواتب

1,0501,340اللجانتبدالت حضور ومكافآ   ------------------ ------------------
7,0246,297

════════════════════

مصاریف مدفوعة مقدما ومدینون اخرون ومبالغ ضمن  األطراف ذات عالقة  المطلوبة األخرى من / الى األرصدةتم تصنیف  
أخرى.مستحقة الدفع ومطلوبات 

رأس المال - 6
31(ملیون سھم240من 2021مارس31ملیون لایر سعودي كما في 2,400المجموعة البالغ قدره مالرأسیتكون
.سعوديلایر10سھمكلقیمة)سھمملیون2020:240دیسمبر

االحتیاطي النظامي - 7
من صافي الدخل في كل سنة (بعد  ٪10تحویلالمجموعةعلىیجبللشركة،األساسيوالنظامالسعوديالشركاتلنظامطبقاً 

رت الشركة التوقف لتحقیق ذلك قرنظرا . ورأس المالمن٪30االحتیاطيھذایبلغ مجموعحتى . تغطیة الخسائر المتراكمة)
غیر قابل للتوزیع.االحتیاطيإن ھذا عن اجراء مثل ھذا التحویل. 
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تتمة (غیر مراجعة) –القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات حول 
2021مارس 31

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)  

األجل طویلة قصیرة األجل وقروض- 8
ملیار لایر سعودي.  2,12، حصلت الشركة على قرض إسالمي طویل األجل من أحد البنوك المحلیة قدره 2016خالل 

یخضع ھذا القرض لعمولة وفقا للمعدالت السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائدًا ھامش ربح، وكان یستحق السداد دفعًة 
. وخالل 2019ملیون لایر سعودي خالل 50. وقد قامت المجموعة بسداد مبلغ  2019واحدة في نھایة مدة االتفاقیة في مایو 

ملیون لایر سعودي في مایو 450الشركة بإعادة جدولة القرض وبموجب تلك الجدولة یستحق سداد مبلغ ، قامت 2020عام 
ملیار لایر سعودي على أقساط سنویة متساویة خالل خمس سنوات بعد فترة 1,6، وسیتم سداد باقي القرض البالغ 2020

ضع تسھیالت القرض لتعھدات المالیة فیما یتعلق بنسبة . تخ 2021سماح، مدتھا سنتان. یستحق القسط األول السداد في نوفمبر  
، ووفًقا 2021مارس31الدین إلى حقوق الملكیة ونسبة السیولة وتغطیة العمولة والتي لم تكن المجموعة ملتزمة بھا كما في 

ملیون لایر سعودي  2,078عرض القوائم المالیة، تم تصنیف مبلغ 1لمتطلبات اإلفصاح الواردة في معیار المحاسبة الدولي 
ملیون 450ملیون لایر سعودي) كمطلوبات متداولة. وقد وافق البنك على تمدید سداد مبلغ 2,069: 2020دیسمبر 31(

.2021لایر سعودي حتى ابریل 

.)3(إیضاح إن القرض طویل األجل الممنوح للمجموعة مضمون بأراضي مرھونة من قبل المجموعة

ملیون لایر سعودي.  650على قرض إسالمي آخر طویل األجل من أحد البنوك المحلیة بمبلغ  2018خالل  حصلت المجموعة  
یخضع ھذا القرض لعمولة وفًقا للمعدالت السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائدًا ھامش ربح، ویسدد القرض على أقساط 

130وقدره 2021م تصنیف القسط األول الذي یبدأ في یونیو سنویة لمدة خمس سنوات بعد فترة سماح مدتھا سنتین. وقد ت
إن القرض طویل األجل الممنوح للمجموعة مضمون بأراضي مرھونة ملیون لایر سعودي من المبلغ األصلي كجزء متداول.

.من قبل المجموعة

ملیون لایر 100، قامت المجموعة بالحصول على قرض إسالمي آخر قصیر األجل من بنك محلي بمبلغ 2020خالل عام 
). تم  ملیون85: 2020دیسمبر 31(2021مارس31ملیون لایر سعودي كما في 85سعودي، استخدمت المجموعة منھ 

عمولة السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) باإلضافة الحصول على القرض لتمویل رأس المال العامل ویخضع لمعدالت ال
٪ على األقل من 50إلى ھامش ربح. یستحق القرض السداد على أقساط نصف سنویة متساویة. تعھدت المجموعة بإیداع 

إیرادات المجموعة في حساباتھا لدى البنك المقرض.

ملیون لایر سعودي) 24:  2020مارس31(ملیون16,2مبلغلمرسملةااالقتراضتكالیف  بلغت  2021مارس  31كما في  
.مشاریع تحت اإلنشاءلتمویل

عالقة ذات جھةمنقرض- 9

ملیار لایر سعودي خالل عام 1,5قامت المجموعة بتوقیع اتفاقیة قرض طویل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ 
، قامت الشركة بإعادة جدولة القرض وبموجب تلك الجدولة 2020المشاریع العقاریة. وفي مایو  ألغراض تمویل إنشاء  2015

ملیون لایر سعودي. 200ملیار لایر سعودي، وذلك بتخفیض التسھیل األصلي بملغ قدره 1,3تبلغ قیمة التسھیالت الجدیدة 
2022ینایر 1ستحق القسط األول في قسط نصف سنوي غیر متساوي، على أن ی16ویستحق اآلن سداد القرض على 
. یخضع القرض لمعدالت العمولة السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائدًا ھامش 2029ویستحق القسط األخیر في یولیو  

الربح.
دًءا من  سیخضع تسھیل القرض لتعھدات المالیة متعلقة بنسبة الدین إلى حقوق الملكیة، ونسبة السیولة ونسبة تغطیة الدین، ب

تاریخ القسط األول.
ملیون  8:  2020مارس  31( ملیون6,4قد بلغت  2021مارس31المنتھیة في  الفترةإن تكالیف االقتراض المرسملة خالل  

. لایر سعودي)
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تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
2021مارس 31

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)  

الزكاة - 10
حركة المخصص خالل الفترة/السنة 

كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي:
2020دیسمبر 202131مارس 31

56,60837,837السنةالفترة /في بدایة 
1,48625,304لسنةلللفترة /المحمل 

18-بشأن الموجودات المحتفظ بھا للبیع الفترة /المحمل للسنة 
) 6,359() 2,190(السنةالفترة /المدفوع خالل 

مطلوبات مرتبطة مباشرة بالموجودات معاد تصنیفھ إلى 
) 192(-المحتفظ بھا للبیع
55,90456,608في نھایة السنة

، وقامت بسداد االلتزامات وفًقا لذلك. وقد تمت 2019قامت المجموعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة عن كافة السنوات حتى عام 
.2018الموافقة على الربوط الزكویة من قبل الھیئة عن كافة السنوات حتى عام 

السھم خسارة- 11
المتعلق بالمساھمین العادیین في الشركة الفترةربح(خسارة)  لسھم وذلك بقسمة  لوالمخفض  األساسي(الخسارة) الربح  یتم احتساب  

.الفترةاألم على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل 

للسھم:والمخفضالدخل واألسھم المستخدمة في احتساب الربح األساسي (الخسارة)یعكس الجدول التالي بیانات
مارس31منتھیة في اللفترة الثالثة أشھر 

20212020
مساھمي الشركة األم:بالمتعلقةخسارة الفترة 

) 2,259() 4,550(العملیات المستمرة
) 647(-غیر المستمرةالعملیات 

)4,550 ()2,906 (
240,000240,000) م العادیة (سھاألسھمالمتوسط المرجح لعدد 

) 0,01() 0,02((باللایر السعودي)والمخفضاألساسي –السھم خسارة 

من  (باللایر السعودي)والمخفضاألساسي –السھم خسارة 
) 0,01() 0,02(العملیات المستمرة
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(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

وااللتزامات المحتملة التعھدات - 12
التعھدات الرأسمالیة 

یوجد لدى المجموعة عقود تصمیم واستشارات ھندسیة وتنفیذ أعمال رأسمالیة مع بعض االستشاریین والمقاولین. بلغت قیمة 
ملیون لایر سعودي). 81:  2020دیسمبر  31(ملیون لایر سعودي54:  2021مارس31التعھدات غیر المنفذة كما بتاریخ  

المحتملة االلتزامات 
األراضي البیضاءمطالبات رسوم ·

209، بلغت مطالبات رسوم األراضي البیضاء التي تسلمتھا المجموعة من وزارة اإلسكان مبلغ2021مارس31كما في
ملیون لایر سعودي.

قدمت المجموعة اعتراضھا على المبالغ المذكورة أعاله من خالل الموقع االلكتروني لوزارة اإلسكان والذي تم رفضھ من قبل 
الوزارة. وعلیھ، قامت المجموعة برفع دعوى قضائیة لدى دیوان المظالم بعدم أحقیة تلك المطالبات، نظرا لعدم انطباق شروط 

فرض رسوم األرضي البیضاء على تلك األراضي.
، كانت حالة االستئنافات على النحو التالي: 2021مارس 31كما في 

ملیون لایر.115حكم المحكمة اإلداریة النھائي لصالح المجموعة بإلغاء رسوم بمبلغ - 
ملیون لایر سعودي، وبناء علیة قامت المجموعة بتسجیل 21حكم المحكمة اإلداریة النھائي لصالح وزارة اإلسكان بمبلغ - 

.  2019مخصص في عام 
ملیون لایر سعودي قید النظر من قبل المحكمة اإلداریة بحكم ابتدائي.73ال تزال ھناك قضایا بمبلغ - 

من التأكد بأن جمیع الدعاوى واستنادا الى رأي المستشار القانوني المعین من قبل إدارة المجموعة، فإن اإلدارة على درجة عالیة
القضائیة المنظورة حالیا لدى دیوان المظالم تسیر في صالح المجموعة. وعلیھ، ال ترى اإلدارة ضرورة لتكوین أي مخصص 

مقابل تلك المطالبات أو الرسوم المتعلقة بھا. 

القضایا القانونیة ·
شركتین استثماریتین وشركة لیمتلس السعودیة للتطویر العقاري ، عقدت الشركة اتفاقیة مع عدة أطراف وھم 2015في عام 

ملیون لایر سعودي، كما یجب على شركة 50إلنشاء صندوق عقاري. وحسب االتفاقیة، یجب على الشركة المساھمة دفع مبلغ  
الشركة بدفع ملیار لایر سعودي للصندوق المقترح. قامت1,77لیمتلس للتطویر العقاري المساھمة بأرض معینة بقیمة 

ملیون لایر سعودي. لم یتم إنشاء الصندوق المقترح حسب االتفاقیة. خالل العام الحالي، قامت 50التزاماتھا بالمساھمة بمبلغ 
شركة لیمتلس السعودیة للتطویر العقاري برفع دعوى قضائیة ضد الشركة واألطراف األخرى بقیمة األرض حسب االتفاقیة. 

.الشركةلصالححكمھا المحكمةرتأصد، 2020أكتوبروفي
كذلك ھناك بعض القضایا المرفوعة ضد المجموعة خالل دورة األعمال العادیة ویتم الترافع بشأنھا حالًیا. ال یوجد لھذه القضایا 

أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة
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القطاعیة المعلومات - 13
التقریر قطاعین یتم إعداد  ولدیھا  التي تقدمھا  على المنتجات والخدمات  بناءل  موحدات عمنالمجموعة  تكونألغراض إداریة، ت

:وكما یلي، بشأنھا 
سكنيالقطاع ال)أ
قطاع التجاريال) ب
الخدمات) ت

أو الخسارة في القوائم وفقا ألسس ثابتة بما یتوافق مع الدخلأو الخسارة ویقاس الدخلیتم تقییم أداء القطاعات على أساس 
مستوى  ) على أساس األعباء المالیة(بما في ذلك بالمجموعة. ومع ذلك، یتم إدارة التمویلالموجزةالموحدةاألولیة المالیة 

.المجموعة، وال توزع على القطاعات التشغیلیة واإلیرادات
:یةمعلومات القطاعللتحلیالً وفیما یلي تتم أنشطة المجموعة وشركاتھا التابعة في المملكة العربیة السعودیة.

المجموع الرئیسي مركزالالخدمات التجاري القطاعالسكني  القطاع

:2021مارس31
182,591-32,219145,0665,306اإلیرادات 

7,625108,50015,7301,663133,518تكلفة العملیات التشغیلیة 
1,612,8932,495,70939,5153,393,5327,541,649الموجودات

:2020مارس31
98,121-33,29739,03525,789االیرادات 

51,664-16,43819,61115,615تكلفة العملیات التشغیلیة 
958,6502,359,98550,0343,836,7197,205,388الموجودات

العادلة القیمةقیاس- 14
مارس31العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة كما في  القیمةلقیاسالھرميالتسلسلیوضح الجدول التالي  

: 2020دیسمبر 31و2021

القیمة العادلة لثالث االمستوى المستوى الثاني المستوى األول القیمة الدفتریة :2021مارس31كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة: 

استثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة  
313,66238139,053174,571313,662العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
66,755-66,755-66,755الخسارة

_____________________________________________
380,41738205,808174,571380,417

:2020دیسمبر 31كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:

المدرجة بالقیمة  استثمارات في أدوات حقوق الملكیة 
281,6363893,436188,162281,636العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
66,755-66,755-66,755الخسارة

348,39138160,191188,162348,391
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(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) 

(تتمة)  العادلةالقیمةقیاس- 14
تبین لإلدارة بأن القیمة العادلة للنقدیة وشبھ النقدیة والمدینین التجاریین والدائنین التجاریین والمطلوبات المتداولة األخرى 

تقارب قیمتھا الدفتریة بشكل كبیر وذلك نظرًا لفترة اإلستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات. 
تعكس قیمتھا العادلة وذلك ألنھا تحمل عموالت  تقاربت ثابتة ومتغیرة  المرتبطة بعمواللقروض ألجل  لالقیمة الدفتریة  كما أن  

النقدیة المستقبلیة المخصومة التدفقاتن قیمةإ فبشأن التمویل والقروض المشابھة. ونتیجة لذلك،السائدة في السوق المعدالت 
.والقروض ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة الحالیةالناتجة عن التمویل

استبعاد شركة تابعة واالستحواذ على حقوق الملكیة غیر المسیطرة - 15
شركة تابعة استبعاد- أ

القیمة بیان بیلي . فیما المشاریعشركة العقاریة ھانمي إلدارة الفي حصتھا ببیع كامل المجموعة قامت الحالیة،ةالفترخالل
:االستبعادوتفاصیل عملیة في تاریخ عملیة البیع التابعة شركة للموجودات والمطلوبات للالحالیة

القیمة الحالیة  
─────────

الموجودات:
858ممتلكات ومعدات 
408مدینون تجاریون

4,873جھات ذات عالقة الىمبالغ مستحقة 
1,126مصاریف مدفوعة مقدًما ومدینون آخرون

1,436نقد وما في حكمھ
──────────

8,701الموجودات المحتفظ بھا للبیع 
المطلوبات

872التزامات منافع محددة للموظفین
3,669دائنون تجاریون 

7,257جھات ذات عالقة منمبالغ مستحقة 
742مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

192مخصص زكاة 
──────────

12,732بالموجودات المحتفظ بھا للبیع مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر 
──────────

) 4,031(صافي المطلوبات المرتبطة بالمجموعة المستبعدة 
──────────

) 2,419(صافي المطلوبات المنسوبة إلى الشركة فیما یتعلق بالشركة التابعة المستبعدة 
) 1,612(بالشركة التابعة المستبعدة صافي المطلوبات المنسوبة إلى حقوق األقلیة المتعلقة 

1,200تم استالم مقابل البیع 
──────────

3,619من استبعاد شركة تابعةمكاسب
═════════
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شركة تابعة واالستحواذ على حقوق الملكیة غیر المسیطرة (تتمة)  استبعاد- 15
:االستبعادتحلیل التدفقات النقدیة عند 

لایر سعودي
─────────

1,200مقابل نقدي مدفوع  
) 1,436(مع الشركة التابعةالمستبعدصافي النقد  

─────────
)236(على الشركة التابعةاالستبعادصافي التدفق النقدي عند  

═════════

غیر مسیطرة الالحقوق على حصص  استحواذ-ب 
، مما أدى للتعمیرالسعودیة العقاریة٪ في الشركة 40، استحوذت المجموعة على حصة إضافیة بنسبة 2021فبرایر 28في 

لایر سعودي إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة. بلغت 4,300٪. تم دفع المقابل النقدي البالغ  100إلى زیادة نسبة ملكیتھا إلى  
لایر سعودي (صافي مركز المطلوبات). 33,116للتعمیرالسعودیة العقاریةالقیمة الدفتریة للحصص اإلضافیة في الشركة 

لایر سعودي  37,416القیمة الدفتریة للفائدة اإلضافیة والمقابل المدفوع للحقوق غیر المسیطرة البالغة  تم االعتراف بالفرق بین  
في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد ضمن الخسائر المتراكمة.  

مخاطر السیولة - 16
لتزامات المتعلقة باألدوات المالیة. تنشأ تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء باال

مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلة.  یتم إدارة السیولة وذلك بالتأكد 
لیة.بصورة دوریة من توفر األموال الكافیة من خالل التسھیالت االئتمانیة المتعھد بھا للوفاء بأي التزامات مستقب

تتمثل طریقة المجموعة في إدارة مخاطر السیولة في التأكد، قدر المستطاع، من توفر السیولة الكافیة للوفاء بالتزاماتھا حین 
استحقاقھا في ظل كل من الظروف العادیة أو الظروف الصعبة وذلك دون تكبد أي خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة باإلضرار 

ض، احتفظت المجموعة بحدود ائتمانیة مع بنوك تجاریة من أجل الوفاء بمتطلبات السیولة الخاصة بسمعة المجموعة. ولھذا الغر
بھا. 

األصول المتداولة بقیمةعن المطلوبات المتداولة الموحدة زیادة المركز المالي ت قائمة، أظھر2021مارس31كما في 
المجموعة ستكون قادرة على تسویة جمیع التزاماتھا في الوقت ملیون لایر سعودي. إن اإلدارة على ثقة من أن 2,110

:ما یليكما السیولة ةداریتم االمناسب وس
استخدام النقدیة واألرصدة البنكیة الحالیة المتوفرة لدى المجموعة، -
اآلخر واالستثمارات المدرجة بیع االستثمارات في أدوات حقوق الملیكة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل -

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و
بیع األراضي واالستثمارات العقاریة تحت اإلنشاء.-

األحداث الجوھریة - 17
.  ولذلك، فإنھ من الصعوبة التنبؤ بحجم ومدى األثر الكامل الناتج مستمر) ال یزال  19إن تفشي فیروس كرونا المستجد (كوفید  

فإنھ من غیر الممكن إجراء تقدیر موثوق بھ لألثر الناتج عن ذلك بتاریخ اعتماد .عن ذلك على األعمال التجاریة واالقتصادیة
.ھذه القوائم المالیة

.للمجموعةإن ھذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالیة المستقبلیة والتدفقات النقدیة والوضع المالي

إعادة تصنیف أرقام المقارنة  - 18
.الحالیةالفترة السابقة لتتماشى مع عرض أرقام للفترةتم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة 

الموحدة الموجزة األولیةاعتماد القوائم المالیة  -19
ھـ 1442شوال11بتاریخاإلدارةقبل مجلس منالموجزة الموحدة األولیة تم اعتماد والموافقة على إصدار ھذه القوائم المالیة 

). 2021مایو23الموافق(


