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لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٧ــ 

(غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

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

معلومات عن الشركة  ـ١
اھمة ـسعودیة مدرجة في ـسوق   عودیة ("الـشركة" أو "الـشركة األم")، ـشركة مـس عودیة. تأـسـست الـشركة العقاریة الـس ھم الـس األـس

ــ (الموافق ١٣٩٦رجب ١٧وتاریخ )٥٨(م/الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم ) وھي مسجلة في مدینة ١٩٧٦یولیو ١٥ھـــ
ھـ (الموافق ١٣٩٧جمادى االخر ١٧وتاریخ ١٠١٠٠١٢٥٣٩الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

، المملكة العربیة  ١١٤٨١، الریاض ٣٥٧٢الرئیسـي للشـركة في شـارع العلیا العام، صـندوق برید ). یقع المقر١٩٧٧یونیو ٤
ــعودیة. ــركة  الس ــجل التجاري، ١٣٠تبلغ مدة الش ــنة میالدیة تبدأ من تاریخ قیدھا بالس ھذه المدة بقرار تصــدره تمدیدمكنویس

األقل.الجمعیة العامة غیر العادیة قبل انتھاء أجلھا بسنة واحدة على 
تقوم الشــركة بتملك األراضــي الصــالحة للبناء والتطویر وإقامة المباني الســكنیة والتجاریة علیھا وبیعھا وتأجیرھا بموجب عقد 
ابھا أو لحـساب الغیر وـشراء وإنتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبیعھا وتأجیرھا والقیام   غیلي وإدارة العقارات لحـس إیجار تـش

ت للمباني والقیام بجمیع االعمال المتصلة بتحقیق أغراضھا.بأعمال المقاوال
٪  ٦٤٫٥٧صـندوق االسـتثمارات العامة والذي یمتلك وفي الشـركة والشـركات التابعة لھا ("المجموعة") ھيإن المسـاھم الرئیسـ 

لك كل منھم نسـبة تقل عن ٪، مملوكة من قبل مسـاھمین آخرین یمت٣٥٫٤٣من أسـھم الشـركة، بینما األسـھم المتبقیة، والتي تمثل 
٥.٪

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

(بصورة مباشرة أو غیر مباشرة) 

النشاط الرئیسي بلد التأسیساالسم
سنة 
٢٠٢٠٢٠١٩التأسیس

الشركة العقاریة السعودیة  
للتعمیر (أ) 

المملكة العربیة  
٪٦٠٪٢٠١٦٦٠البناء والصیانة السعودیة 

الشركة العقاریة السعودیة  
للبنیة التحتیة (ب)

المملكة العربیة  
٪٦٠٪٢٠١٧٦٠البناء والصیانة السعودیة 

الشركة السعودیة الكوریة
للصیانة وإدارة الممتلكات (ج)  

المملكة العربیة  
٪٦٠٪٢٠١٧٦٠الصیانة والتشغیل السعودیة  

شركة العقاریة ھانمي 
إلدارة المشاریع (د) 

المملكة العربیة  
السعودیة  

توفیر البرامج وتقدیم  
٪٦٠٪٢٠١٧٦٠خدمات إدارة المشاریع  

شركة الودیان العقاریة
السعودیة (ھـ) 

المملكة العربیة  
٪١٠٠٪ ٢٠١٨١٠٠تطویر مشروع الودیان السعودیة  

صندوق االنماء العقاریة 
(و) العقاري

المملكة العربیة  
-٪ ٢٠١٩١٠٠تطویر العقارات السعودیة 

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

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

٢٠١٦.(
مملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم في المسجلةالشركة العقاریة السعودیة للبنیة التحتیة، شركة مساھمة مقفلة ) ب

). تقوم الشركة بأعمال الطرق والشوارع والجسور واالنفاق ٢٠١٧ابریل  ٣ھ (الموافق  ١٤٣٨رجب  ٦بتاریخ  ١٠١٠٤٦٩٥٦١
التوزیع واألعمال الترابیة وإنشاء وتمدید شبكات المیاه والصرف الصحي والسیول ونظافتھا وصیانتھا وانشاء وتمدید شبكات

للطاقة الكھربائیة والغاز ومحطاتھا وصیانتھا وإنشاء وتمدید شبكات االتصاالت ومحطات ابراج االتصاالت وإنشاء الحدائق 
.العامة والمنتزھات وشبكات الري وصیانتھا وإنشاء السدود وصیانتھا وبیع الخرسانة الجاھزة



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٨ــ 

تتمة (غیر مراجعة) –الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

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

تتمة  –عن الشركة معلومات ـ١
محدودة مـسجلة في المملكة العربیة الـسعودیة بموجب ولیة  ؤمسـ الـشركة الـسعودیة الكوریة للـصیانة وإدارة الممتلكات، ـشركة ذات  ج)

ــ (الموافق ١٤٣٩صفر ١١بتاریخ ١٠١٠٦١٢٦٨٧السجل التجاري رقم  ). تقوم الشركة بتشغیل وصیانة ٢٠١٧أكتوبر ٣١ھــ
ــتثمار رقم  ــوال ٢٩وتاریخ ١٠٢١٤٣٨١٠٧٦٩٩٧المباني بموجب ترخیص الھیئة العامة لالسـ ــ (الموافق ١٤٣٨شـ ٢٣ھــــــ

).٢٠١٧یولیو
محدودة مســجلة في المملكة العربیة الســعودیة بموجب الســجل  ولیةؤمـسـ ذات شــركة العقاریة ھانمي إلدارة المشــاریع، شــركة  د)

). تقوم الشــركة بتوفیر خدمات إدارة  ٢٠١٧أكتوبر ١١ھـــــــ (الموافق ١٤٣٩محرم ٢١بتاریخ ١٠١٠٦١٢١١٦التجاري رقم 
تثمار رق تـشاریة للمقرضـین بموجب ترخیص الھیئة العامة لالـس ١٠٢١٣٣٨١٠٧٦٨٢٥م المـشاریع وإدارة وتقدیم الخدمات االـس

).٢٠١٧یولیو٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٨شوال ٢٩وتاریخ 
بموجب الســجل شــركة الودیان العقاریة الســعودیة، شــركة شــخص واحد مســاھمة مقفلة مســجلة في المملكة العربیة الســعودیةھـ)

ــ (الموافق ١٤٣٩ذو القعدة ١٦بتاریخ ١٠١٠٤٥٥٠٧١التجاري رقم  ــر)٢٠١٨یولیو ٢٩ھــــــ كة بأعمال الكھرباء تقوم الشـ
وصـیانة الحدائق والمنتزھات وإنشـاء المباني وأعمال صـیانة وتشـغیل المباني وأعمال صـیانة وتشـغیل شـبكات المیاه والصـرف  
تثمار  اء الطرق وإنـشاء الجـسور وإنـشاء األنفاق وـشراء وبیع وتأجیر األراـضي والعقارات وأنـشطة التطویر واالـس الصـحي وإنـش

غیل المستشفیات والمراكز الطبیة والمستوصفات الحكومیة واألھلیة.العقاري وصیانة وتش
ھو صـندوق خاص تم إنشـاؤه بموجب اتفاقیة بین إنماء لالسـتثمار ("مدیر الصـندوق") إحدى االنماء العقاریة العقاريصـندوقو)

ر والضـوابط الشـرعیة المعتمدة من ھیئة الشـركات التابعة لبنك اإلنماء والمسـتثمرین ("مالك الوحدة") في الصـندوق وفًقا للمعایی
الرقابة الـشرعیة لمدیر الـصندوق. یتمثل ھدف االـستثمار األـساـسي للـصندوق في تزوید المـستثمرین بنمو رأس المال على المدى 
ن المتوسـط والطویل من خالل االسـتثمار بشـكل أسـاسـي في العقارات والقطاعات ذات الصـلة في المملكة العربیة السـعودیة. عیّ

ھـ ١٤٤٠جمادى األولى ٢٥الصــندوق بنك اإلنماء لیقوم بدور الوصــي والمدیر والمســجل للصــندوق. تأســس الصــندوق في 
جمادى األولى  ٢٥) بناًء على موافقة ھیئة الســـوق المالیة. صـــدرت أحكام وشـــروط الصـــندوق في ٢٠١٩ینایر ٣١(الموافق 
).٢٠١٩ینایر ٣١ھـ (الموافق ١٤٣٨

المحاسبیة الھامةالسیاسات ـ   ٢

أسس األعداد١ـ ٢
) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة ٣٤القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي (ھذه  تأعد

.القانونیینالعربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین
المالیة السنویة الموحدة القوائمجمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة فياألولیة الموحدة الموجزة المالیة القوائمال تتضمن 

.٢٠١٩دیسمبر ٣١المالیة السنویة الموحدة للمجموعة كما في القوائموینبغي قراءتھا مع 
على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة الموجزةالموحدةاألولیة تم إعداد القوائم المالیة 

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

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

المالیة توحید القوائم أسس ٢ـ ٢
٢٠٢٠سبتمبر٣٠التابعة لھا كما في اتعلى القوائم المالیة للشركة والشركالموجزةاألولیة الموحدةةیتشتمل القوائم المال

. )١والمذكورة 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 

مر فیھا.ممارسة سلطاتھا على الشركة المستث



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٩ــ 

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

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

تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاسات ـ  ٢

تتمة –توحید القوائم المالیة أسس ٢ـ ٢

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

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

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

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

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

مثل ھذه السیطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف عن 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 الملكیة غیر المسیطرة عجزالمسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن یكون رصید حقوق 
التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم حذف كافة الموجودات اتالقوائم المالیة للشرك

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

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

ھم السیاسات المحاسبیة ألملخص٣ـ٢
مع تلك السیاسات المحاسبیة المتبعة طابقةولیة الموحدة الموجزة متاألن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة  إ

.٢٠١٩دیسمبر ٣١في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٠ــ 

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

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

ات العقاریة االستثمار-٣
العربیة السعودیة.تتكون االستثمارات العقاریة من قطع أراضي وعقارات بالمملكة 

:االستثمارات العقاریة مما یليتتكون
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

──────────────────────
٣٬٤٠٣٬٧٦٧٣٬٤٠٣٬٧٦٧أراضي 

١٬٢٥٧٬٧٧٦١٬١٧٣٬٩٧٧مباني، صافي 
١٬٤٤٩٬٠١٥١٬٤٠٨٬٩١١مشاریع تحت اإلنشاء 

──────────────────────
٦٬١١٠٬٥٥٨٥٬٩٨٦٬٦٥٥في نھایة الفترة/ السنة  

══════════════════════

ملیون لایر سعودي  ١٦٨االستثمارات العقاریةبلغت اإلضافات على ،٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھرالتسعةخالل فترة 
ملیون ٣٣:  ٢٠١٩سبتمبر٣٠ملیون لایر سعودي (٣٧وبلغ االستھالك للفترة  )،ملیون لایر سعودي٣٧٤:  ٢٠١٩سبتمبر٣٠(

٣٠(لایر سعودي خالل الفترة٦٬٧٠٣قیمة األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بمبلغ فيضا خفتسجیل انتم لقد لایر سعودي).
).ال شيء: ٢٠١٩سبتمبر 

ملیار لایر١٠٬٤ك المتراكم. بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریةاالستھالناقًصا تظھر االستثمارات العقاریة بالتكلفة 
، ورواج للتقییم ٢١مكتب سنشريوھم  مقیمون مختلفونیم التي قام بھا یوذلك وفقا لعملیة التق٢٠١٩دیسمبر٣١كما في  سعودي

یم ھذه ی(مقیمین مستقلین معتمدین من قبل الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین) متخصصین في تقوفالیوسترات.وخبراء القیمة 
االستثمارات العقاریة.

سعودي) تم رھنھا لقرض ملیار لایر  ٢:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیار لایر سعودي (٢قدرھا  تتضمن األراضي أراضي بقیمة دفتریة  
.)١٠(إیضاح إسالمي من بنك محلي

٩٩على أراض مستأجرة من الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض بموجب عقدین لمدة تتضمن االستثمارات العقاریة مباني مقامة
تحویلھا إلى الھیئة في على أساس حق االنتفاع والتي یتم،، على التوالي٢٠٠٩یولیو ٦و١٩٩٣ینایر ٧سنة تبدأ من ٥٠سنة و

.نھایة مدة العقد

الزمیلةفي الشركة االستثمار-٤
في شركة الریاض القابضة، وھي ٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠سبتمبر٣٠٪ كما في١٦٫٦٧تمتلك المجموعة حصة قدرھا 

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

كما یلي:السنة/فترةالالزمیلة خالل ةشركالكانت حركة االستثمار في 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

──────────────────────
٢٤٣٬١٤١٢٣٥٬٦٥٧السنة الفترة /في بدایة 

١٠٬٢٢٣١٧٬٤٤٦الفترة /السنةالحصة في األرباح 
)١١٬٦٦٧()١٠٬٠٠٠(توزیعات أرباح مستلمة 

١٬٧٠٥-الفترة /السنةالحصة في الدخل الشامل اآلخر 
──────────────────────

٢٤٣٬٣٦٤٢٤٣٬١٤١السنة/في نھایة الفترة
══════════════════════



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١١ــ 

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

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

نقد وما في حكمھ ال-٥
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠

──────────────────────
٤٣٢٬٨١٨١٨٤٬٤٨٠نقدیة لدى البنوك وفي الصندوق* 

══════════════════════

لدفعات : ال شيء) مع البنوك ٢٠١٩(ملیون لایر سعودي٢٨بقیمة االحتفاظ ببعض الودائع/األرصدة مطالبة بالشركة إن * 
مودعة في حسابات ضمان. ھذه الودائع / األرصدة ، ھذه الدفعاتالتطویرتحت مستلمة من العمالء مقابل بیع عقارات مقدمة
. مرھونةلیست 

ذات العالقة الجھات والتعامالت مع األرصدة-٦
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 في المجموعةالرئیسیینوالمساھمین
أعضاء مجلس أنتعتبر المجموعة. ا وموظفیھالمجموعةأنشطة السلطة للتحكم بشكل مباشر أو غیر مباشر في وممارسة

تفصاحا إ٢٤قمرليولدالمحاسبةارمعیا اضألغروناإلدارة الرئیسیھم موظفوالتنفیذیة واالدارةاإلدارة (ولجانھ الفرعیة) 
لعالقة.ذات اافألطرا

الفترة/ السنة:یوضح الجدول التالي المعامالت الھامة مع الجھات ذات العالقة خالل 
كما في 

٢٠١٩دیسمبر٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من  ------------------ ------------------
-١١٬٧٧٠شركة البحر األحمر للتطویر

-١٬٣٢٠العقاریةروشن شركة 
٢٬٤٨٠-والمقاوالتللتجارةالسویلمعليمحمدشركة
٣٬٣٤٦-المحدودةجلوبالھانمي  ------------------ ------------------

١٣٬٠٩٠٥٬٨٢٦
════════════════════

كما في 
٢٠١٩دیسمبر٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة الى   ------------------ ------------------

-٦٬٣٢٥المحدودة جلوبالاھانمي 
-٥٬٨١٠شركة أماال  ------------------ ------------------

١٢٬١٣٥-
════════════════════

للفترة المنتھیة في 
٢٠١٩سبتمبر٢٠٢٠٣٠سبتمبر ٣٠المكافآت المدفوعة    ------------------ ------------------

١٣٬٥٩٢١٤٬٧٢٣وبدالت موظفین اإلدارة التنفیذیةرواتب 
٧٬٤٤٠١٠٬١١٠بدالت حضور ومكافأت مجلس اإلدارة ولجان المجلس  ------------------ ------------------

٢١٬٠٣٢٢٤٬٨٣٣
════════════════════

.خالل الفترةالعلیا اإلدارةبموظفيالمتعلقةكمصروف المقیدةالمبالغأعالهالجدولعنھا في المفصحالمبالغتمثل



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٢ــ 

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

(كافة المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك)  
رأس المال -٧

٣١(ملیون سھم٢٤٠من ٢٠٢٠سبتمبر٣٠ملیون لایر سعودي كما في ٢٫٤٠٠المجموعة البالغ قدره مالرأسیتكون
.سعودي لایر١٠سھمكلقیمة)سھمملیون٢٠١٩:٢٤٠دیسمبر

االحتیاطي النظامي -٨
من صافي الدخل في كل سنة (بعد  ٪١٠تحویلالمجموعةعلىیجبللشركة،األساسيوالنظامالسعوديالشركاتلنظامطبقاً 

نظًرا لبلوغ رصید االحتیاطي المبلغ المحدد، رأس المال.من٪٣٠االحتیاطيیبلغ مجموع حتى تغطیة الخسائر المتراكمة)
غیر قابل للتوزیع.االحتیاطيإن ھذا .تحویلقررت الشركة التوقف عن اجراء مثل ھذا ال

االتفاقي االحتیاطي-٩
٪ من صافي دخل السنة إلى االحتیاطي االتفاقي حتى یبلغ مجموع  ١٠بتحویلالمجموعة تقومللشركة،األساسيللنظامطبقاً 

٪ من رأس المال. ٥٠ھذا االحتیاطي 

األجل طویلة قصیرة األجل وقروض-١٠
یخضع  .ملیار لایر سعودي٢٫١٢، حصلت الشركة على قرض إسالمي طویل األجل من أحد البنوك المحلیة قدره  ٢٠١٦خالل  

السداد دفعًة واحدة  ستحق مكان وھذا القرض للعمولة وفقا للمعدالت السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائدًا ھامش ربح، 
، ٢٠٢٠خالل عام .٢٠١٩ملیون لایر سعودي خالل ٥٠. قامت المجموعة بسداد مبلغ ٢٠١٩في نھایة مدة االتفاقیة في مایو 

، وسیتم سداد ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي في مایو ٤٥٠مبلغ قامت الشركة بإعادة جدولة القرض الذي بموجبھ یستحق سداد 
مدتھا سنتان. ،خمس سنوات بعد فترة سماحخالل ملیار لایر سعودي على أقساط سنویة متساویة ١٫٦باقي القرض البالغ 

. تخضع تسھیالت القرض للتعھدات المالیة فیما یتعلق بنسبة الدین إلى حقوق الملكیة ٢٠٢١یستحق القسط األول في نوفمبر 
بموجب، وفًقا لمتطلبات اإلفصاح  ٢٠٢٠سبتمبر٣٠ونسبة السیولة وتغطیة العمولة التي لم تكن المجموعة ملتزمة بھا كما في  

ملیار لایر سعودي)  ٢٫٠٧٤: ٢٠١٩لیار لایر سعودي (م٢٫٠٧٠المالیة، تم تصنیف مبلغ قوائملل١معیار المحاسبة الدولي 
، وكما ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي مستحقة في مایو ٤٥٠بمبلغ دفعة من القرضكمطلوبات متداولة. تخلفت الشركة عن سداد 

.٢٠٢٠ملیون لایر سعودي حتى أكتوبر ٤٥٠مبلغعلى تمدید سدادوافق البنك 

.مرھونة من قبل المجموعة للبنكباستثمارات عقاریةإن القرض طویل األجل الممنوح للمجموعة مضمون 

ملیون لایر سعودي،  ٦٥٠على قرض إسالمي آخر طویل األجل من أحد البنوك المحلیة بمبلغ  ٢٠١٨حصلت المجموعة خالل  
لة وفًقا للمعدالت السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائدًا ھامش ربح، ویسدد القرض على أقساط یخضع ھذا القرض للعمو

. إن القرض طویل األجل الممنوح للمجموعة ٢٠٢١سنویة لمدة خمس سنوات بعد فترة سماح سنتین یبدأ أول قسط بتاریخ مایو  
مضمون بأراضي مرھونة من قبل المجموعة للبنك. 

ملیون لایر ١٠٠قامت المجموعة بالحصول على قرض إسالمي آخر قصیر األجل من بنك محلي بمبلغ ،٢٠٢٠خالل عام
: ال شيء). تم ٢٠١٩دیسمبر ٣١(٢٠٢٠سبتمبر٣٠ملیون لایر سعودي كما في ٨٥سعودي، استخدمت المجموعة منھ 

) باإلضافة إلى سایبورالحصول على القرض لتمویل رأس المال العامل ویخضع ألسعار الفائدة السائدة بین البنوك السعودیة (
٪ على األقل من إیرادات المجموعة في ٥٠ھامش ربح. یسدد القرض بأقساط نصف سنویة متساویة. تعھدت المجموعة بإیداع 

باتھا لدى البنك المقرض.حسا 

ملیون  ٨١: ٢٠١٩سبتمبر٣٠(سعودي لایر ملیون٥٨مبلغلمرسملةااالقتراضتكالیف بلغت ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
.مشاریع تحت اإلنشاءلتمویللایر سعودي)



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٣ــ 

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

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

عالقة ذات جھةمنقرض-١١
ملیار لایر سعودي خالل عام ١٫٥قامت المجموعة بتوقیع اتفاقیة قرض طویل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ 

، قامت الشركة بإعادة جدولة القرض الذي بموجبھ تبلغ قیمة ٢٠٢٠في مایو  المشاریع العقاریة.ألغراض تمویل إنشاء  ٢٠١٥
بموجب االتفاقیة ملیون لایر سعودي. ٢٠٠ملیار لایر سعودي، مما یقلل من التسھیل األصلي بمقدار ١٫٣التسھیالت الجدیدة 

ویستحق القسط ٢٠٢٢یر ینا ١، یستحق القسط األول في متساويقسط نصف سنوي غیر ١٦یسدد القرض على الجدیدة 
الربح.ھامش زائدًا) سایبور. یخضع القرض لمعدالت الفائدة السائدة بین البنوك السعودیة ( ٢٠٢٩األخیر في یولیو 

بدًءا من  یخضع تسھیل القرض للتعھدات المالیة المتعلقة بنسبة الدین إلى حقوق الملكیة، ونسبة السیولة ونسبة تغطیة الدین،س
.ولتاریخ القسط األ

سبتمبر٣٠(ملیون لایر سعودي ٢١مبلغ ٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتھیة في فترة المرسملة خالل البلغت تكالیف االقتراض
). ملیون لایر سعودي٤٠: ٢٠١٩

الزكاة -١٢
كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي: 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠
٣٧٬٨٣٧٤٠٬٦١٠الفترة/السنةفي بدایة 
١٥٬٠٧٧١٢٬٨٧٧خالل الفترة/السنةمجنب
)١٥٬٦٥٠()٦٬٣٣٢(خالل الفترة/السنةمدفوع

٤٦٬٥٨٢٣٧٬٨٣٧السنة/في نھایة الفترة
ا تمت الموافقة ملذلك. ك، وسددت االلتزامات وفقاً ٢٠١٩عام حتىعن جمیع السنوات الزكویةالمجموعة إقراراتھا قدمت

.٢٠١٤الھیئة العامة للزكاة والدخل عن جمیع السنوات حتى عام أجرتھا التيةط الزكویوعلى الرب

ربح السھم (خسارة) -١٣
المتعلق بالمساھمین العادیین في الفترة(خسارة) ربحلسھم وذلك بقسمة لوالمخفض األساسيربح ال(الخسارة)یتم احتساب

.الفترةالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل 

:أدناهللسھموالمخفضالربح األساسي (الخسارة) احتساب 
سبتمبر٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
المتعلق بالمساھمین في الشركة دخل الفترة (خسارة) صافي 
٨٬٩٧٦)٨٬٠١٢(األم

٢٤٠٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠العادیة (سھم) األسھمالمتوسط المرجح لعدد 
٠٬٠٤) ٠٬٠٣(األساسي والمخفض (باللایر السعودي) –ربح السھم (خسارة) 

سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩

دخل الفترة المتعلق بالمساھمین في الشركة (خسارة)صافي
٤٨٬٩٧٨)١٥٬٥٧٠(األم

٢٤٠٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠العادیة (سھم) األسھمالمتوسط المرجح لعدد 
٠٬٢٠) ٠٬٠٦(والمخفض (باللایر السعودي) األساسي –ربح السھم (خسارة) 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٤ــ 

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

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

وااللتزامات المحتملة التعھدات -١٤
التعھدات الرأسمالیة 

یوجد لدى المجموعة عقود تصمیم واستشارات ھندسیة وتنفیذ أعمال رأسمالیة مع بعض االستشاریین والمقاولین. بلغت قیمة 
ملیون لایر ١٥٥: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي١٤٠: ٢٠٢٠سبتمبر٣٠التعھدات غیر المنفذة كما بتاریخ 

سعودي). 

مطالبات رسوم األراضي البیضاء
، بلغت مطالبات رسوم األراضي البیضاء التي تسلمتھا المجموعة من وزارة ٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتھیة في الفترةخالل 

ملیون لایر سعودي.  ١٤٩اإلسكان مبلغ

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

فرض رسوم األرضي البیضاء على تلك األراضي.
، كانت حالة االستئنافات على النحو التالي: ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 

لایر.ملیون١١٥رسوم بمبلغ حكم المحكمة اإلداریة النھائي لصالح المجموعة بإلغاء - 
ملیون لایر سعودي قید النظر من قبل المحكمة اإلداریة بحكم ابتدائي.٣٤ال تزال ھناك قضایا بمبلغ - 

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

المتعلقة بھا. مقابل تلك المطالبات أو الرسوم

القضایا القانونیة 
، عقدت الشركة اتفاقیة مع شركتین استثماریتین وشركة لیمتلس السعودیة للتطویر العقاري إلنشاء صندوق ٢٠١٥في عام 

ملیون لایر سعودي، كما یجب على شركة لیمتلس ٥٠عقاري. وحسب االتفاقیة، یجب على الشركة المساھمة بدفع مبلغ 
ملیار لایر سعودي للصندوق المقترح. قامت الشركة بدفع التزاماتھا ١٫٧٧ري المساھمة بأرض معینة بقیمة للتطویر العقا 

، قامت شركة لیمتلس ٢٠١٩ملیون لایر سعودي. لم یتم إنشاء الصندوق المقترح حسب االتفاقیة. خالل٥٠بالمساھمة بمبلغ 
سبتمبر ٣٠بعد  واألطراف األخرى بقیمة األرض حسب االتفاقیة.  عودیة للتطویر العقاري برفع دعوى قضائیة ضد الشركةالس

القوائمھذه اعتمادتاریخ حتى لم یقم الطرف اآلخر بتقدیم استئناف ضد حكم المحكمة ولصالح الشركة. صدر الحكم،٢٠٢٠
.مخصصلم یتم اتخاذ أي وذلك،المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. وبناًء على 

ملیون لایر ١٠٩مقاولین بمبلغ من قبل أحد الٍ –شركة زمیلة –جد دعوى قضائیة مرفوعة ضد شركة الریاض القابضة تو
ف. سعودي. صدر حكم ابتدائي بدفع المبلغ وتم االعتراض على الحكم لدى محكمة االستئنا 

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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(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٥ــ 

(غیر مراجعة) تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

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

القطاعیة المعلومات -١٥
یتم إعداد عدة قطاعاتولدیھا التي تقدمھا على المنتجات والخدمات بناءل موحدات عمنالمجموعة تكونألغراض إداریة، ت

:وكما یلي، التقریر بشأنھا 
سكنيالقطاع ال)أ
قطاع التجاريال) ب
قطاع 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 بالمجموعةالتمویل. ومع ذلك، یتم إدارة الموجزةالموحدةاألولیة المالیة 

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

المجموع الرئیسي المركزالخدماتقطاعالتجاري القطاعالسكني  القطاع

: ٢٠٢٠سبتمبر٣٠ي  فالمنتھیةللفترة
٣٣٠٬٨٢١-٩٥٬٨٢٥١٠٥٬٦٧٣١٢٩٬٣٢٣اإلیرادات 

٢٠١٬٠٠٥-٤٧٬٩٩١٥٧٬٢٦٠٩٥٬٧٥٤تكلفة العملیات التشغیلیة 
: ٢٠٢٠سبتمبر٣٠في كما

١٬٧٤٥٬٧٣٢١٬٦٣٥٬٧٢٢١٨١٬٦٥٦٤٬٠٨٩٬٠٢٥٧٬٦٥٢٬١٣٥الموجودات

: ٢٠١٩سبتمبر٣٠المنتھیة في للفترة
٢٣١٬٩٩١--٩٢٬٩٨٥١٣٩٬٠٠٦االیرادات 

١٠٥٬٢٧٤--٤٣٬٤٧٩٦١٬٧٩٥تكلفة العملیات التشغیلیة 
: ٢٠١٩دیسمبر ٣١في كما

٤٬٠٧٩٬٣٠٨٧٬١٩٩٬٠٥٤-١٬٥٨٢٬٩٤٦١٬٥٣٦٬٨٠٠الموجودات

القیمة العادلة  قیاس -١٦
سبتمبر٣٠العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة كما في  القیمةلقیاسالھرميالتسلسلیوضح الجدول التالي  

:٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠
القیمة العادلة لثالث االمستوى المستوى الثاني المستوى األول القیمة الدفتریة : ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة: 

استثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة  
٤٢٧٬٥٤٩٩٤٬٧١٨١٠٤٬١٣٣٢٢٨٬٦٩٨٤٢٧٬٥٤٩العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
٦٦٬٧٥٥-٦٦٬٧٥٥-٦٦٬٧٥٥الخسارة _____________________________________________

٤٩٤٬٣٠٤٩٤٬٧١٨١٧٠٬٨٨٨٢٢٨٬٦٩٨٤٩٤٬٣٠٤

:٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:

استثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة  
٣٨٤٬٧٢٢٧٣٬٢٣٨٧٨٬١٧٨٢٣٣٬٣٠٦٣٨٤٬٧٢٢العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
٥٧٬١٠٩-٥٧٬١٠٩-٥٧٬١٠٩الخسارة _____________________________________________

٤٤١٬٨٣١٧٣٬٢٣٨١٣٥٬٢٨٧٢٣٣٬٣٠٦٤٤١٬٨٣١
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ــ١٦ــ 

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) (كافة المبالغ  
تتمة - القیمة العادلة قیاس-١٦

ب تبین لإلدارة بأن القیمة العادلة للنقدیة وشبھ النقدیة والمدینین التجاریین والدائنین التجاریین والمطلوبات المتداولة األخرى تقار
قیمتھا الدفتریة بشكل كبیر وذلك نظرًا لفترة اإلستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات. 

تعكس قیمتھا العادلة وذلك ألنھا تحمل عموالت تقاربالت ثابتة ومتغیرة لقروض ألجل المرتبطة بعمولالقیمة 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

مخاطر السیولة -١٧
تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالیة. تنشأ 

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

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

بسمعة المجموعة. ولھذا الغرض، احتفظت المجموعة بحدود ائتمانیة مع بنوك تجاریة من أجل الوفاء بمتطلبات السیولة الخاصة 
ملیون لایر سعودي وذلك ١٥ل بنكیة غیر مستخدمة قدرھا  ، یوجد لدى المجموعة تسھیالت تموی٢٠٢٠سبتمبر٣٠بھا. وكما في  

إلدارة متطلبات السیولة قصیرة األجل وطویلة األجل.

٢٬٠٧٨األصول المتداولة بقیمة  عنزیادة المطلوبات المتداولة  الموحدةالمركز المالي  قائمةت، أظھر٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في  
یتمأن المجموعة ستكون قادرة على تسویة جمیع التزاماتھا في الوقت المناسب وسملیون لایر سعودي. إن اإلدارة على ثقة من 

:ما یليكما السیولة ةدارا
.استخدام النقد واألرصدة البنكیة المتوفرة لدى المجموعة-
استثمارات مدرجة بالقیمة واستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربیع -

.العادلة من خالل الربح أو الخسارة
.استثمارات عقاریة تحت اإلنشاءأراضي وبیع -

األحداث الجوھریة -١٨

، أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمیة اندالع "طوارئ الصحة العامة ذات االھتمام الدولي" ٢٠٢٠ینایر  ٣٠في  
، أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن تفشي فیروس كورونا یوصف بأنھ وباء.٢٠٢٠مارس ١١فیروس كورونا، وفي الناشئة عن 

اتخذت حكومة المملكة العربیة السعودیة، بما یتفق مع العدید من الحكومات األخرى حول العالم، تدابیر مختلفة لمكافحة تفشي 
معینة.اطقالق األعمال وأماكن أخرى وإغالق منالمرض، بما في ذلك قیود السفر والحجر الصحي وإغ

على أعمال المجموعة وعملیاتھا ونتائجھا المالیة أمر مؤكد ولكن المبلغ غیر محدد ویعتمد على كورونا فیروس  مدى تأثیر جائحة  
رة الحالیة. تشمل ھذه العدید من العوامل والتطورات المستقبلیة التي قد ال تتمكن المجموعة من تقدیرھا بشكل موثوق خالل الفت

العوامل معدل انتقال الفیروس، ومدة تفشي المرض، واإلجراءات الوقائیة التي قد تتخذھا السلطات الحكومیة للحد من انتشار 
عوامل اخرى.والوباء وتأثیر تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، وتأثیر عمالء المجموعة على األعمال، 
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ــ١٧ــ 

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

) ذلكخالفیردلمماالسعودیةالریاالت بآالفالمبالغ(كافة 

تتمة - األحداث الجوھریة-١٨
التجاري واالقتصادي، قامت إدارة المجموعة بتقییم األثر على تأثیرهلتنبؤ بالمدى الكامل ومدة افي حین أنھ من الصعب اآلن 

عملیات المجموعة بشكل عام، وتقدیر متطلبات السیولة وجوانب العمل. ال یمكن للمجموعة أن تؤكد أن افتراضاتھا المستخدمة 
حجم الوباء العالمي ومدتھ وسرعتھ في التقدیرات أعاله ستكون صحیحة بسبب ھذا الوضع غیر المؤكد. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

غیر مؤكد. لذلك، اتخذت اإلدارة عدة خطوات للتخفیف من آثار الوباء، بما في ذلك تدابیر خفض التكالیف.

ومع ذلك، في ضوء حالة عدم الیقین الحالیة، یمكن أن یؤدي أي تغییر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب 
ا على القیم الدفتریة لألصول أو الخصوم المتأثرة في الفترات المستقبلیة. بما أن الوضع یتطور بسرعة مع عدم تعدیًال جوھریً 

الیقین في المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقییم األثر بناًء على التطورات المستقبلیة.

الموحدة الموجزة األولیةاعتماد القوائم المالیة  -١٩
االولربیع ٢٤بتاریخاإلدارةمجلس قبل منالموجزة الموحدة األولیة تم اعتماد والموافقة على إصدار ھذه القوائم المالیة 

).٢٠٢٠نوفمبر١٠الموافقھـ (١٤٤٢


