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تقريـر مراجع الحسابات المستقل لفحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

السادة / المساهمون 

  شركة رتال للتطوير العمراني
 (1إيضاح  -)شركة سعودية مساهمة 

المملكة العربية السعودية - الخبر

 مقدمة

، 1إيضاح  –شركة سعودية مساهمة  ،)"الشركة"( رتال للتطوير العمرانيلشركة المرفقة الموجزة الموحدة  األولية لقد فحصنا قائمة المركز المالي

وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية ، 2322 يونيو 33كما في التابعة لها )يشار إليهم مجتمعين بإسم "المجموعة"(  اتوالشرك

ية والتدفقات الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، والقوائم األولية الموحدة الموجزة للتغيرات في حقوق الملك

مسؤولة ال هي دارةاإل. إن لمحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرىوملخص بالسياسات االنقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ 

"التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة  34عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 الفحص الذي قمنا به. العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بناًء على 

 نطاق الفحص

من قبل مراجع الحسابات المستقل المنفذ المالية األولية  المعلومات( "فحص 2413وفقاً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص رقم ) لقد قمنا بالفحص

الموجزة بصفة أساسية على اإلستفسار من األشخاص للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص القوائم المالية األولية الموحدة 

ً إلى حد كبير من عملية  المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. إن الفحص هو أقل نطاقا

وبالتالي ال يمكننا هذا الفحص من الحصول على تأكيد بأننا  المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية،

 .مراجعة أصبحنا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وعليه، فإننا ال نبدي رأي

 ستنتاج اإل
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة  عتقاد بأنإلإلى ا نابناًء على فحصنا الذي قمنا به، لم يلفت إنتباهنا ما يدعو

 ( المعتمد في المملكة العربية السعودية.34النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 أمر آخر

القوائم المالية الموحدة للسنة و 2321 يونيو 33في نتهيتين لفترتي الثالثة والستة أشهر المالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة إن 

 رأيو فحص رأيصدر أوالذي ، على التوالي ،حسابات مستقل آخر مراجعمن قبل تم فحصها ومراجعتها قد  2321ديسمبر  31المنتهية في 

 على التوالي. ،2321مارس  22 بتاريخ الصادر مراجعةالوتقرير  2321 أغسطس 13بتاريخ  ين بتقرير الفحص الصادرغير معدل إستنتاج

 البسام وشركاؤه

 4636صندوق بريد 

 31952الخبر 

المملكة العربية السعودية

 إبراهيم أحمد البسام

(333ترخيص رقم ) -محاسب قانوني

 الرياض

   هـ1444 محرم 13

 2322 أغسطس 2
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 معلومات عامة .9

المملكة كة ذات مسؤولية محدودة( مسجلة بشر :مساهمة )سابقًاسعودية "( هي شركة القابضةالشركة"( أو )"الشركة إن شركة رتال للتطوير العمراني )"

عنوان (. إن 2312فبراير  4هـ )1433 األولربيع  12بتاريخ الخبر  منالصادر  2351343361تجاري رقم السجل الالعربية السعودية بموجب 

 .المملكة العربية السعودية ،31952، شارع الملك فيصل بن فهد بن عبد العزيز، الخبر ،1442 ب هو ص.المسجل لشركة ا
 

ة وزارالمقفلة. حصلت الشركة على موافقة ة مساهمسعودية تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة  ، قرر الشركاء2323خالل سنة 

 .2323أغسطس  22هـ الموافق 1442محرم  9الرسمي عن التحول في لإلعالن 
 

"(. أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قراره بالموافقة على طلب الشركة IPO، بدأت الشركة القابضة عملية الطرح العام األولي )"2321خالل عام 

يونيو  23هـ(. في  1443شعبان  13)الموافق  2322مارس  16٪ من رأس مال الشركة القابضة بتاريخ 33تمثل والتي مليون سهم  12القابضة طرح 

اإلجراءات إن مالية السعودية )تداول( في المملكة العربية السعودية. السوق ال هـ( ، تم تداول أسهم الشركة في1443ذو القعدة  22)الموافق  2322

 والتسجيل التجاري من شركة سعودية مساهمة مقفلة إلى شركة سعودية مساهمة قيد التنفيذ حاليًا. وعقد التأسيسالقانونية لتحديث النظام األساسي للشركة 
 

 :بشكل أساسي فيالقابضة يتمثل نشاط الشركة 

 ؛ارطةخالعلى  أنشطة البيعشراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها و -

 ؛للمباني السكنيةاإلنشاءات العامة  -

 (.فنادق ... الخال ،مستشفياتال ،مدارسال)، يشمل غير السكنيةالاإلنشاءات العامة للمباني  -
 

 .ندماج معهاالقائمة أو اإلشركات الفي  المساهمةستحواذ على األسهم أو نشاط اإلالقابضة ظام األساسي للشركة يتضمن الن
 

 الموجودات والمطلوبات ونتائج المجموعة والفرع التالي:القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتضمن 

 

 رقم السجل التجاري الموقع التاريخ  الفرع

 1313642532 الرياض هـ1441ذو القعدة  21 فرع شركة رتال للتطوير العمراني

 2351236513 الخبر هـ1441ة حجذو ال 12 شركة رتال للتطوير العمرانيفرع 

 4333435643 جده هـ1443ذو القعدة  15 فرع شركة رتال للتطوير العمراني

    

 والشركات التابعة التالية )يشار إليهم مجتمعين بإسم "المجموعة"(: القابضةتتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المعلومات المالية للشركة 
 

 ةلانسبة الملكية الفع 

 2321ديسمبر  31 2322 يونيو 03 

 ٪ ٪ 

 95 92 شركة تدبير المحدودة )"تدبير"(

 133 933 )"نساج"( نساج للتطوير العمرانيشركة 

 133 933 واإلنشاء"(شركة التعمير واإلنشاء المحدودة )"التعمير 

 133 933 )"تي آر إس"( شركة تدبير العقارية 

   

 تدبير
 منالصادر  2351359223شركة تدبير المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

شارع األمير فيصل بن فهد بن عبد  ،الروابي ،1442المسجل للشركة هو ص. ب العنوان إن (. 2314نوفمبر  4هـ )1436محرم  11الخبر بتاريخ 

 .المملكة العربية السعودية ،31952الخبر  ،العزيز
  

 .الرياضية اني والحدائق والمتنزهات والمنشآتالمبأعمال تشغيل والصيانة و ةالعام ةفانظأعمال الفي  األساسي تدبير يتمثل نشاط
 

ة نقدية، مساهممليون لاير سعودي من خالل  5مليون لاير سعودي إلى  325من  الشركةتدبير زيادة رأس مال شركة في  الشركاء، قرر 2321سنة خالل 

والذي قدم جديد  شريك عن طريق دخول ،بعد الزيادة في رأس المال المشترك. ةالمذكورسنة نتهاء من اإلجراءات القانونية المرتبطة بالزيادة في الوتم اإل

 ٪ من رأس مال الشركة المعدل.5بنسبة  مةمساه

 

 نساج
 2351349231هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  نساج للتطوير العمرانيشركة شركة 

شارع األمير فيصل بن  ،، الروابي1442ص. ب (. إن العنوان المسجل للشركة هو 2312أغسطس  5هـ )1433 رمضان 13الخبر بتاريخ  منالصادر 

 .المملكة العربية السعودية ،31952الخبر  ،فهد بن عبد العزيز

 

يد وصيانة تشمل األنشطة الرئيسية لشركة نساج شراء األراضي وبناء المباني عليها للبيع أو اإليجار للغير، وإدارة وصيانة وتطوير العقارات، وتشي

تجارية والخدمية والمطاعم واألسواق المركزية والمجمعات السكنية، المجمعات التجارية والصناعية والمقاوالت العامة الصناعية وال مشروعاتال

 السكنية والتجارية والعامة والتعليمية والترفيهية والطبية والمطارات والمباني الجاهزة مشروعاتلل
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 )تتمة(معلومات عامة   .9

 التعمير واإلنشاء )بي سي سي(
جمادى  15الخبر بتاريخ  منالصادر  2351323521هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

د بن شارع األمير فيصل بن فه ،الروابي ،1442العنوان المسجل لشركة التعمير واإلنشاء المحدودة هو ص.ب إن (. 1999سبتمبر  25هـ ) 1423الثانية 

 .المملكة العربية السعودية ،31952الخبر  ،عبد العزيز
 

أعمال الطرق والسدود واألنفاق و مقاوالت أعمالو ،تعمل شركة التعمير واإلنشاء المحدودة بشكل أساسي في المقاوالت العامة )إصالح وهدم وترميم(

ذات الصلة. باإلضافة إلى إدارة  أعمال الحفر والردمالكهربائية والميكانيكية و األعمالمقاوالت باإلضافة إلى  والتبريدتكييف الالصرف الصحي والمياه و

 .البنية التحتيةأعمال  الصناعية والمجمعات التجارية ومقاوالت مشروعاتوالوتشغيل المصانع 
 

وحصلت المجموعة على خطاب الموافقة  شركة رتال للتطوير العمرانيلصالح صة ملكيته عن حشركة التعمير واإلنشاء المحدودة آخر في  شريكتنازل 

 والتنازل.

 
 شركة تدبير العقارية  )"تي آر إس"(

 منالصادر  2351363493شركة تدبير العقارية  هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

شارع األمير فيصل بن  ،الروابي ،1442ب  ص. ن المسجل لشركة تدبير العقارية  هو(. إن العنوا2321مايو  22هـ ) 1442شوال  13الخبر بتاريخ 

 .المملكة العربية السعودية ،31952الخبر  ،فهد بن عبد العزيز
 

وشراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة،  ،تعمل شركة تدبير العقارية  بشكل أساسي في بيع األصول الثابتة والمنقولة

وأنشطة وكالء الوسطاء )مكاتب  ،وإدارة وتأجير العقارات. مملوكة أو مؤجرة )غير سكنية( ،وإدارة وتأجير العقارات )السكنية( المملوكة أو المؤجرة

 موال والحفاظ على الممتلكات.وإدارة األ ،وأنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة ،السماسرة(

 

 أسس اإلعداد  .2

 لتزامقائمة اإل 2-9

وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة  2322 يونيو 33في  تينأشهر المنتهيالستة الثالثة و تيتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة لفتر

ين ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجع34الدولي رقم )

 .والمحاسبين
 

اإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الموحدة ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كافة المعلومات و

المنتهيتين أشهر والستة الثالثة  تيفترل األنشطةنتائج ذلك، فإن . باإلضافة إلى 2321ديسمبر  31آخر قوائم مالية سنوية موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2322ديسمبر  31على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في  ضرورة مؤشراً بال تعدال  2322يونيو  33في 

 

 أساس القياس

ات منافع إلتزامبإستثناء بعض األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة و ،التكلفة التاريخية لمبدأتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا 

 .ئتمان المتوقعةبإستخدام طريقة وحدة اإل ذي الصلة لتزامالموظفين المحددة التي تم قياسها بالقيمة الحالية لإل
 

رب ألف لاير تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية للمجموعة، وتم تقريب جميع القيم إلى أق

 يذكر خالف ذلك.سعودي، ما لم 
 

 مقابل السلع والخدمات. ددسإلى القيمة العادلة للمقابل الم تستند التكلفة التاريخية عادةً 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .0

الية السنوية الموحدة متتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم ال 

 واإليضاحات المرفقة بها. 2321ديسمبر  31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 2322يناير  9المعايير الجديدة وتعديالت المعايير والتفسيرات السارية اعتباراً من 

وتم توضيحها في القوائم المالية  2322يناير  1اعتباًرا من ال توجد معايير جديدة صادرة، ولكن، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري 

 ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. التيو ،السنوية الموحدة للمجموعة

 

 المعايير الجديدة وتعديالت المعايير والتفسيرات والتي لم يبدأ سريانها بعد
 المعايير الدولية للتقارير المالية والتي لم يبدأ سريانها بعد:على الجديدة الصادرة والتعديالت اً مبكرلم تطبق المجموعة 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .0

 )تتمة( والتي لم يبدأ سريانها بعدالمعايير الجديدة وتعديالت المعايير والتفسيرات 

 الوصف التعديالت على المعايير

تسري للسنوات التي تبدأ 

 في أو بعد

   
 2323يناير  1 عقود التأمين (13)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 2323يناير  1 تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (1)رقم معيار المحاسبة الدولي 

 2323يناير  1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية (2( وبيان الممارسة رقم )1معيار المحاسبة الدولي رقم )

 2323يناير  1 تعريف التقدير المحاسبي تعديل (2معيار المحاسبة الدولي رقم )

 2323يناير  1 ضريبة الدخل (12معيار المحاسبة الدولي رقم )

( ومعيار 13تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 (22المحاسبة الدولي رقم )

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو 

 المشروع المشترك
 غير محدد

   

للمجموعة عندما تكون سارية، كما أن تطبيق هذه  الموجزة تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه التفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم المالية الموحدة

 طبيق األولى.سنة التفي للمجموعة الموجزة الموحدة األولية التفسيرات والتعديالت يتوقع أال يكون له أثر جوهري على القوائم المالية 

 

 األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد .7

فتراضات التي لها أثر على تطبيق السياسات األحكام والتقديرات واإل إجراء بعضيتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من اإلدارة 

فتراضات ات واإلإن التقدير وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. واإليرادات والمصاريف.المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 

الهامة لحاالت عدم التأكد من التقديرات كانت مماثلة لتلك  الرئيسية والمصادر للمجموعةالهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية 

 .2321ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  للمجموعة الموحدة السنويةالمطبقة في القوائم المالية 

 

 نقد وما في حكمه  .2

 

 

 2322 يونيو 03

 )غير مدققة(

 2321ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 35,333  829.812  نقد في الصندوق

 433,942,212  299.288.029  نقد لدى البنوك

  292.909.980  433,933,212 

    

  فيما يلي:التدفقات النقدية إعداد قائمة بغرض نقد وما في حكمه التمثل ، المالي في تاريخ التقرير

 

 

 2322 يونيو 03

 )غير مدققة(

 2321ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 433,942,212  299.288.029  نقد لدى البنوك

 (335,562,991)  (221.292.989)  ةالمقيد كوالبنحسابات يخصم: 

 35,333  829.812  نقد في الصندوق

 32,414,223 02.271.237  نقد وما في حكمه

    

 33526: 2321ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 55626بقيمة مقيدة حسابات بنوك النقد لدى البنوك على أرصدة  يتضمن ،2322 يونيو 33كما في 

 مشروعاتتطوير بعض السداد مطلوبات على ات من حسابات الضمان بوحسمفي حسابات ضمان مقيدة. تقتصر ال محليةمليون لاير سعودي( في بنوك 

 .التي يتم بيعها على الخارطة
 

القيمة الدفترية لهذه إن . بفائدة فإن هذه األرصدة ال تحمل ،لى ذلكإ باإلضافة. جيديمثل النقد لدى البنوك أرصدة لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني 

 تساوي تقريباً قيمتها العادلة. موجوداتال

 
    المعامالت غير النقدية

 55,345,335 -  عقارية، صافيالستثمارات اإل محولة منالعقارات تحت التطوير 

 225,122 -  من عقارات تحت التطوير المحولةالممتلكات والمعدات 

 156,356,253 -  شركة تابعة إستبعادمقابل  ذمم مدينة

 23,333,333 -  المبقاهزيادة رأس المال من خالل التحويل من األرباح 
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 ذمم مدينة .1

 

 

 2322 يونيو 03

 )غير مدققة(

 2321ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 262,423,523 997,199,292  أطراف خارجية -ذمم مدينة 

 3,633,263 2,209,892  (12عالقة )إيضاح ذات جهات  -ذمم مدينة 

  999,870,088 232,135,443 

 (2,659,362) (82,209)  المتوقعة : مخصص خسارة اإلئتمانيخصم

  999,828,921 269,446,339 

    

 فيما يلي: مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعةتتمثل الحركة على 

 

 

 2322 يونيو 03

 )غير مدققة(

 2321ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 - 2,129,018  الرصيد اإلفتتاحي

 2,659,362 -  إضافات

 - (2,287,908)  رد المخصص

 2,659,362 82,209  ة الفترةيرصيد نها

    

 تتمثل فيما يلي:  طراف الخارجيةلأل -لذمم المدينة ا أعمارتحليل إن 

   السداد مستحقة  

 السداد مستحقةغير  
 المجموع يوم 803-011 يوم 012 -989 يوم 983 -99 قيمتها تنخفضولم 

 )بالرياالت السعودية( 

 997,199,292 9,089,299 92,982,028 07,228,182 10,228,322 )غير مدققة( 2322يونيو  03

 262,423,523 462,134 5,343,222 253,333,343 5,122,491 )مدققة( 2321ديسمبر  31

      

 عقارات تحت التطوير .8

 

 

 2322 يونيو 03

 )غير مدققة(

 2321ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 233,641,312 221,809,223  يضاأر

 26,936,523 78,131,389  تكلفة التطوير

 44,123,353 222,887,783  (1-3دفعات مقدمة )إيضاح 

  798,299,889 332,235,922 

 (245,363,913) (788.919.770)  (2-3الجزء المتداول )إيضاح 

 63,432,332 99.223.028  الجزء غير المتداول
 

   

ي المستقبل. ف هابيعغرض ب مشروعاتالتي تكبدتها المجموعة لتطوير ال ريالتطوتكلفة تكلفة األراضي وفي لتطوير بشكل رئيسي تحت امثل العقارات تت

 .قرض ألجلعن  تجاري محليلبنك مليون لاير سعودي مرهونة  2326 قيمتها بعض العقارات البالغ
 

سم إبع أن يتم تحويل ملكية األرض مقدًما لشراء أرض للتطوير بموجب اتفاقية أبرمتها المجموعة. ومن المتوق ددستمثل الدفعات المقدمة المبلغ الم 8-9

 .2323سنة المجموعة عند السداد النهائي في 
 

 القادمة. شهراً ثني عشر في غضون اإل مشروعاتوقع بيع هذه التعتقد اإلدارة أنه من المت 8-2
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 ات عقاريةإستثمار .8

 المجموع مباني يضاأر 

 )بالرياالت السعودية( 

    :التكلفة
 336,941,123 32,324,546 292,256,533 )مدققة( 0201يناير  1في 

 114,241,246  13,291   114,224,555  إضافات

 (34,636,343)  (2,312,342)  (32,523,999)  إستبعادات

 (135,521,334)  - (135,521,334) إستبعاد من التوحيد

 (36,329,326)  (3,432,336)  (32,921,323)  المحول إلى عقارات تحت التطوير

 234,666,132  32,635,323  131,991,349 )مدققة(0201ديسمبر  11 في

 99,909,827 - 99,909,827 إضافات

 (27,792,328) (187,917) (20,838,317) إستبعادات

 983,990,828 09,993,999 908,920,839 )غير مدققة( 2322 يونيو 03في 

    

    :اإلستهالك المتراكم

 2,395,463  2,395,463  - )مدققة( 0201يناير  1في 

 1,616,235  1,616,235  - المحمل للسنة

 (224,114)  (224,114)  - إستبعادات

 (434,433)  (434,433)  - المحول إلى عقارات تحت التطوير

 3,323,134  3,323,134  - )مدققة(0201ديسمبر  11في 

 838,208 838,208 - المحمل عن الفترة

 0,899,179 0,899,179 - )غير مدققة( 2322 يونيو 03في 

    

    :صافي القيمة الدفترية

 911,022,988 28,998,788 908,920,839 )غير مدققة( 2322 يونيو 03في 

 231,523,322 29,591,939  131,991,349 )مدققة(0201ديسمبر  11في 

    

 23 قدرها في قطعة أرض كبيرة تقع في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية. تم شراء األرض بتكلفة حصصتشمل اإلستثمارات العقارية المشاركة / 

ه في هذه األرض للمجموعة عبر خطاب تنازل. تم بيع قطعة األرض صتالذي تنازل عن حو، من أحد المساهمين 2321دي في عام مليون لاير سعو

، قامت المجموعة ببيع الفترة الحالية ، تلقت المجموعة عدة قطع من األرض مقابل استثمارها. خاللونتيجة للمزادحق بالمزاد العلني بأكملها في وقت ال

مليون لاير سعودي. استلمت  3223أرباح رأسمالية قدرها  نتج عنهمليون لاير سعودي مما  3126مقابل  خارجيةجزء من هذه األراضي ألطراف 

إلى  ملكيتها والجاري نقلمليون لاير سعودي  123 قيمتها بلغتأراضي قطع ستثناء إراضي هذه خالل الفترة الحالية باألملكية جميع قطع  صكوكالمجموعة 

 المجموعة.

 

من قبل ، والمرخص بار كود"" مستقل ومؤهل مهنيًا مقيميتم تحديدها من قبل التي ، وبالقيمة العادلة ،ديسمبر 31في  سنويًا اإلستثمارات العقاريةيتم تقييم 

 21324 لإلستثمارات العقارية  ةالعادل ت القيمةبلغ ،2321ديسمبر  31"(. كما في 1213333331الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )رقم الترخيص "

 .المالي اريخ التقريركما في ت اإلستثمارات العقاريةمليون لاير سعودي. تعتقد اإلدارة أنه لم يكن هناك أي تغيير جوهري في القيمة العادلة لهذه 

 

 .قرض ألجلعن  بنك تجاري محليلمليون لاير سعودي مرهونة  2923 البالغ قيمتهابعض األراضي 

 

 القروض .9

 تصنيف القروض: 9-9

 

 

 2322 يونيو 03

 )غير مدققة(

 2321ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 133,351,392 933,371,712  قرض قصير األجل )أ(

 65,333,222 09,938,229  ألجل )ب( قرض

 146,932,423  021,093,072  قرض ألجل )ج(

 93,434,453  928,009,203  قرض ألجل )د(

 292,563,645  238,891,973  قرض ألجل )هـ(

  890,833,709 331,323,136 

 (133,351,392) (933,371,712)  يخصم: قرض قصير األجل

 (329,516,343) (283,012,988)  المتداولالجزء  -يخصم: قروض ألجل 

 211,452,593  920,288,888  الجزء غير المتداول -قروض ألجل
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  (1إيضاح  -)شركة سعودية مساهمة 
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 )تتمة( القروض .9

 يتمثل جدول سداد القروض ألجل فيما يلي:

 

 

 2322 يونيو 03

 )غير مدققة(

 2321ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 329,516,343 28360126988  سنة واحدةخالل 

  211,452,593  92062886888  سنوات 5ال تتعدى 

  19061206911 633,935,344 

    

 :القروض قصيرة وطويلة األجل التاليةالمجموعة  كان لدى، المالي كما في تاريخ التقرير
 

 زيادة، تمت 2321سنة مليون لاير سعودي. في  53حصلت المجموعة على قرض قصير األجل من بنك تجاري محلي بقيمة  ،2323سنة خالل  ( أ

مالية بسعر الفائدة السائد بين البنوك في المملكة العربية السعودية )"سايبور"(  رسومبمحمل  ، وهومليون لاير سعودي 133القرض إلى  قيمة

 .ينلمساهمحد اشخصي أل ضمانالقرض مضمون بإن م سداد القرض على دفعة واحدة على أساس متجدد. باإلضافة إلى هامش ثابت. يت
 

قائمة مليون لاير سعودي  3121منها  ،مليون لاير سعودي 93، حصلت المجموعة على قرض ألجل من بنك تجاري محلي بمبلغ 2323خالل سنة  ( ب

سايبور باإلضافة إلى هامش ثابت. يتم سداد القرض على أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ من مصاريف مالية بسعر بتحمل  ،2322 يونيو 33 كما في

لتطوير )إيضاح تحت اعقارات  مدرجة ضمنمليون لاير سعودي  36 ألراضي بمبلغ. القرض مضمون برهن صكوك ملكية 2321أغسطس  31

ممتلكات ومعدات آخر مقابل رهن ، و(2)إيضاح  ستثمارات عقاريةإن درجة ضممليون لاير سعودي م 923، ورهن صكوك ملكية أرض بمبلغ (3

 .أحد المساهمينمن وضمان  ،مليون لاير سعودي 2126بقيمة 
 

تمت إعادة هيكلة ، 2322في سنة  .مليون لاير سعودي 126، حصلت المجموعة على قرض ألجل من بنك تجاري محلي بقيمة 2323خالل سنة  ( ج

 تمويليةمصاريف بحمل هو مو ،2322 يونيو 33 قائمة كما فيمليون لاير سعودي  32623منها  ،مليون لاير سعودي 524إلى  زيادتهالقرض وتم 

خالل فترة أقصاها ثالث سنوات. القرض مضمون برهن  المشروعاتبعض  عوائدسداد القرض من  يتمبسعر سايبور باإلضافة إلى هامش ثابت. 

)إيضاح  عقاريةالستثمارات اإلوممتلكات ومعدات  مدرجة ضمنمليون لاير سعودي  2922مليون لاير سعودي و  43 قدرهاأراضي صكوك ملكية 

 .من أحد المساهمينشخصي ضمان باإلضافة إلى  ،على التوالي ،(2
 

، تمت إعادة هيكلة 2322في سنة  .مليون لاير سعودي 142، حصلت المجموعة على قرض ألجل من بنك تجاري محلي بمبلغ 2321خالل سنة  ( د

مصاريف بحمل هو مو ،2322 يونيو 33مليون لاير سعودي منها حتى  12223تم استخدام مليون لاير سعودي  26229القرض وتم زيادته إلى 

مليون لاير  3329قدره  موعة مبلغ إضافي، استخدمت المج2322 يونيو 33مالية بسعر سايبور باإلضافة إلى هامش ثابت. خالل الفترة المنتهية في 

 .من أحد المساهمينشخصي . القرض مضمون بضمان مشروعاتبعض ال عوائدالقروض من  سداد يتمسعودي من التسهيالت المتاحة. 
 

مليون لاير  23329منها  ،مليون لاير سعودي 31124، حصلت المجموعة على تسهيالت قرض ألجل من بنك تجاري محلي بمبلغ 2321خالل سنة هـ(  

 عوائدهامش ثابت. يجب سداد القروض من باإلضافة إلى مالية بسعر سايبور مصاريف بحمل هو مو، 2322 يونيو 33سعودي تم استخدامها حتى 

مليون لاير سعودي  5122و  مليون لاير سعودي 1223خالل فترة أقصاها سنتان. القرض مضمون برهن عقد أرض بمبلغ  مشروعاتبعض ال

 .من أحد المساهمينشخصي ضمان باإلضافة إلى  ،على التوالي ،(2وعقارات استثمارية )إيضاح  (3لتطوير )إيضاح تحت اعقارات  ضمنمدرجة 

 

 رأس المال .93

ديسمبر  31)للسهم  لاير سعودي 13سهم بقيمة  4323332333ن ، يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع م2322يونيو  33 كما في

 (.لسهملاير سعودي ل 13سهم بقيمة  4323332333: 2321

 

مليون  23مليون لاير سعودي من خالل تحويل  433مليون لاير سعودي إلى  335المجموعة زيادة رأس المال من ب نمساهموالقرر  ،2321خالل عام 

الشأن اإلجراءات القانونية في هذا تم اإلنتهاء من و ،سعودي مليون لاير 5والمساهمة النقدية من المساهمين الجدد بمبلغ  المبقاهلاير سعودي من األرباح 

 .2321عام  خالل

 

 إيراد من عقود مع العمالء .99

 المعلومات التفصيلية لإليرادات 99-9
  أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 يونيو 03

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 03

 

2321 2322 2321 2322  

مدققة() غير  (غير مدققة )  :نوع البضائع والخدمات ) غير مدققة( (غير مدققة ) 

  )بالرياالت السعودية(

 إيرادات عقود التطوير 87,922,709 149,212,563 289,299,318 339,235,623

 إيرادات بيع وحدات عقارية / أراضي 72,802,020 333,333 932,087,773 13,633,225

 إيرادات إدارة المرافق والعقارات 99,009,230 3,322,596 98,920,831 14,322,626

 إيرادات عقود اإليجار 2,922,079 1,331,622 2,099,731 3,536,412

335,332,316 739,093,899 159,312,251 907,922,001  
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 )تتمة(إيراد من عقود مع العمالء  .99
 

 عقودمتعلقة بالرصدة الاأل 99-2

 

 

 2322 يونيو 03

 )غير مدققة(

 2321ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 269,446,339 999,828,921  ذمم مدينة

 69,243,339  82,909,219  أصول العقود )إيضاح )أ( أدناه(

 139,634,233 990,820,081  إلتزامات العقود )إيضاح )ب( أدناه(

    

 أ( أصول العقود: 

لمراحل ا بعض نهاءإستالم المقابل مشروط بإحيث أن  ، التطويرمن عقود على مدى فترة زمنية إليرادات المحققة ن اد موالعق أصولبالمبدئي  عترافيتم اإل

 .تجاريةالمدينة الذمم الد إلى و، يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها كأصول عقمن العميل اوقبوله ةرئيسيال المراحلنتهاء من . عند اإلرئيسيةال
 

 :دوات العقإلتزامب( 

ً ات العقود إلتزام تتضمن  .هات األداء غير المستوفاإلتزاممن العمالء تجاه  المبالغ المدفوعة مقدما

 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة  .92

 .المجموعة معامالت مع أطراف ذات عالقة بناًء على الشروط واألحكام المعتمدة من قبل إدارة المجموعة أجرت
 

 العالقة المصنف ضمن الذمم المدينة ما يلي: مطلوب من جهات ذاتيتضمن 

 

 

 2322 يونيو 03

 )غير مدققة(

 2321ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 - 9,798,891  شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري

 1,656,635 9,923,221  صندوق ألفا للتطوير العقاري

 - 9,927,922  ستشارات الهندسية واراك لألشركة معمار اإلمارات 

 1,122,633 990,372  يسان -الشركة المتحدة لألدوات المنزلية 

 292,525 9,072,033  أخرى

  2,209,892 3,633,263 

    

لك، يتم عند الطلب. نتيجة لذ ةاألطراف ذات العالقة مستحق من ةمطلوبالمبالغ الالمجموعة أن  ترى ،2321ديسمبر  31و  2322 يونيو 33كما في 

ز . تتمتع جميع األطراف ذات العالقة بمركلها سدادمحدد للأي فائدة وال يوجد جدول بمتداولة. ال تحمل هذه األرصدة  موجوداتتصنيف هذه األرصدة ك

 عند الطلب. تهادرصأكافي لسداد  ةيمال وأرصدة
 

 ما يلي: الدائنةالعالقة المصنف ضمن الذمم  مطلوب إلى جهات ذاتيتضمن 

 

 

 2322 يونيو 03

 )غير مدققة(

 2321ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 3,329,222 8,331,872  شركة مدار لمواد البناء

 1,939,361 9,992,921  شركة بوان للصناعات المعدنية

 - 9,387,829  للمواد الكهربائيةمدار شركة 

 1,232,134 92,133  الخرسانية الجاهزةشركة بناء للمنتجات 

 3,321,593 -  ستشارات الهندسية شركة معمار اإلمارات واراك لأل

 1,396,666 901,711  أخرى

  99,221,898 11,324,649 

    

 فيما يلي:خالل الفترة تتمثل تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة 
 

  أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 يونيو 03

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 03

 

2321 2322 2321 2322  

  ) غير مدققة( (غير مدققة ) ) غير مدققة( (غير مدققة )

  )بالرياالت السعودية(
 تعويضات مجلس اإلدارة 932,089 - 221,931 -

 موظفين قصيرة األجل منافع 0,128,278 4,193,333 2,879,792 5,423,265

 



 شركة رتال للتطوير العمراني

  (1إيضاح  -)شركة سعودية مساهمة 

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 2322يونيو  03في   المنتهية أشهرالستة  ةلفتر
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 (ضلفترة )األساسي والمخفلالسهم  يةربح .90
  أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 يونيو 03

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 03

 

2321 2322 2321 2322  

  ) غير مدققة( (غير مدققة ) ) غير مدققة( (غير مدققة )

  )بالرياالت السعودية(

 ربح الفترة العائد إلى مساهمي المجموعة 03,302,922 45,431,229 90,787,899 24,622,633

 مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى مساهمي المجموعة 03,302,922 45,431,229 90,787,899 24,622,633
     

  األسهم األسهم األسهم األسهم

 المرجح لعدد األسهمالمتوسط  73.333.333 3223332333 73.333.333 3223332333

     

لاير سعودي/ 

 للسهم

لاير سعودي/ 

 للسهم

لاير سعودي/ 

 للسهم

لاير سعودي/ 

 للسهم

 

 )األساسي والمخفض( ربحية السهم للفترة 3.82 1219 2.07 2221

     

 تقرير القطاع .97

 .على عوامل تشمل العمالء المستهدفين وطبيعة العملياتيتم تصنيف األنشطة الرئيسية للمجموعة على أنها أنشطة التطوير وأنشطة أخرى بناًء 

 

ربع سنوي لغرض تخصيص بشكل ، بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع على األقل فته صانع القرار التشغيلي، بصيقوم مجلس إدارة المجموعة

 ."عنها ضمن "قطاعات أخرى ريرالتقالموارد وتقييم األداء. يتم دمج كافة قطاعات التشغيل األخرى التي ال يتم 

 

 تتلخص المعلومات المالية وفقاً لألنشطة الرئيسية على النحو التالي:

     

 المجموع تسويات أخرى التطوير 

 )بالرياالت السعودية( )غير مدققة( 2322يونيو  03

 9,980,822,110 (2,189,228) 29,228,382 9,921,891,998 مجموع الموجودات

 9,029,272,289 (98,912,132) 28,129,983 9,092,329,299 المطلوباتمجموع 
     

     )مدققة( 2321ديسمبر  31

 1,232,949,243 (1323232392) 2921332332 1222326252263 مجموع الموجودات

 1,233,139,435 (2122332394) 5123232225 1224323362334 مجموع المطلوبات

     

 :2321 يونيو 33و  2322 يونيو 33أشهر المنتهية في  الستةيلخص الجدول التالي المعلومات المالية المصنفة حسب قطاعات األعمال لفترات 

     

 المجموع تسويات أخرى التطوير 

 )بالرياالت السعودية( )غير مدققة( 2322 يونيو 03

 739,093,899 (9,212,297) 23,389,279 093,881,087 إيرادات

 90,701,179 (998,339) 2,930,887 93,179,887 ربح الفترة
     

     (غير مدققة) 2321يونيو  33

 335,332,316 (543,399) 14,633,652 361,243,453 إيرادات

 24,622,633 (43,299) (526,491) 25,316,323 ربح الفترة

     

 

 :2321 يونيو 33و  2322 يونيو 33يلخص الجدول التالي المعلومات المالية المصنفة حسب قطاعات األعمال لفترات الثالثة أشهر المنتهية في 

     

 المجموع تسويات أخرى التطوير 

 )بالرياالت السعودية( )غير مدققة( 2322يونيو  03

 907,922,001 (898,731) 99,137,880 920,017,829 إيرادات

 03,373,700 (19,099) 802,888 29,218,811 ربح الفترة
     

     (غير مدققة) 2321يونيو  33

 159,312,251 (134,911) 6,925,323 152,522,322 إيرادات

 45,431,229 (13,192) 122,125 45,319,242 ربح الفترة

     



 شركة رتال للتطوير العمراني

  (1إيضاح  -)شركة سعودية مساهمة 

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 2322يونيو  03في   المنتهية أشهرالستة  ةلفتر
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 واإلرتباطاتات المحتملة لتزاماإل .92

 ضمانات:

 2322 يونيو 33مليون لاير سعودي كما في  2529بمبلغ للمجموعة ادية تيعضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال اإلات محتملة عن إلتزامالمجموعة لدى 

 (.مليون لاير سعودي 329: 2321ديسمبر  31)

 

 يةات رأسمالإلتزام

 التالية:ات الرأسمالية لتزاملدى المجموعة اإل

 

 

 2322 يونيو 03

 )غير مدققة(

 2321ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 442,222,195  298,982,929  اإلنشاءات الرأسمالية لعقود لتزاماإل

 293,533,333 298,233,333  ات لشراء أرض من شركة زميلةإلتزام

 44,123,353  223,387,298  (3)إيضاح  يضاعهد بشراء أرت

 4,232,345  90,902,713   ارتباطات رأسمالية للممتلكات والمعدات 

 4,936,332  2,708,811  امجات الرأسمالية لشراء رخص برلتزاماإل

    

 توزيعات أرباح .91

 مليون لاير سعودي. 23أرباح بمبلغ  ات، أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع2321يونيو  33أشهر المنتهية في  خالل فترة الستة

 

 أحداث الحقة .98

كما في هذه القوائم في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للمجموعة المعروض 

 .المالية األولية الموحدة الموجزة

 

 أرقام المقارنة .98

 .بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض في الفترة الحاليةتم إعادة تبويب 

 

 عتماد تاريخ اإل .99

 .2322 أغسطس 2 الموافق هـ1444محرم   13 بتاريخالمجموعة إدارة بل مجلس القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لإلصدار من ق هذه تم اعتماد

 

 

 


