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شركة الریاض للتعمیر 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)ذلكلم یرد خالف كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما(

معلومات الشركة -١

للتعمیر   متأسست  شركة مساھمة سعودیة  ھي  شركة الریاض  رقم  الملكي  یولیو  ٢٨ھـ الموافق  ١٤١٤صفر  ٩بتاریخ  ٢/بموجب المرسوم 
ذو  ٢٩والصادر من مدینة الریاض بتاریخ  ١٠١٠١٢٤٥٠٠م، والشركة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بالسجل التجاري رقم  ١٩٩٣
م.  ١٩٩٤مایو ١٠ھـ الموافق ١٤١٤القعدة 

، المملكة العربیة السعودیة. ١١٦١٤، الریاض ٩٤٥٤٢ص.ب المركز الرئیسي للشركة في الریاض طریق الملك فھد حي الدیرة،  یقع 

الشركة في   نشاط  الفنادق  یتمثل  المستشفیات،  (المدارس،  السكنیة ویشمل  للمباني غیر  واإلنشاءات العامة  العامة للمباني السكنیة  اإلنشاءات 
. قع وترمیمات المباني السكنیة وغیر السكنیة...الخ)، اإلنشاءات العامة للمباني الحكومیة وإنشاءات المباني الجاھزة في الموا

السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

أسس األعداد ١ـ ٢

الموجزة لل األولیة  المالیة  ھذه القوائم  رقم (شركةأعدت  الدولي  لمعیار المحاسبة  المملكة  ٣٤وفقا  المعتمدة في  األولي"  المالي  التقریر   " (
العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. 

المطلوب واإلفصاحات  المعلومات  الموجزة جمیع  األولیة  القوائم المالیة  تتضمن  القوائم  ال  مع  قراءتھا  وینبغي  السنویة  المالیة  القوائم  في  ة 
.٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في شركةالمالیة السنویة لل

المل حقوق  أدوات  في  واالستثمارات  المالیة  األدوات  باستثناء  التاریخیة،  التكلفة  أساس  على  الموجزة  األولیة  المالیة  القوائم  إعداد  كیة  تم 
خالل الدخل الشامل اآلخر.المدرجة بالقیمة العادلة من

.شركةتم عرض القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي، والذي یعتبر العملة الوظیفیة لل

ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ٢-٢

السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم  إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة متطابقة مع تلك  
المنتھیة في  شركةالمالیة السنویة لل تقم  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة  أو تعدیالت أخرى الشركة.لم  تفسیرات  أو  معاییر  ألي  بالتطبیق المبكر 

.صادرة وغیر ساریة المفعول بعد

الشركة المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل ٣-٢

، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. ٢٠٢٢یسري مفعول العدید من التعدیالت ألول مرة في عام 

) ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-تكالیف إتمام العقد 
محتملة والموجودات المحتملة" التكالیف التي تقوم الشركة )، "المخصصات والمطلوبات ال٣٧تحدد التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (

بإدراجھا عند تقییم ما إذا كان العقد سیتسبب في خسارة.



٧

شركة الریاض للتعمیر 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك(

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

(یتبع) المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل الشركة ٣-٢

)٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (-الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي 
)  ٣)، "عملیات تجمیع األعمال" اإلشارة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (٣تُحدِّث التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (

إلى اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي دون تغییر المتطلبات المحاسبیة لعملیات تجمیع األعمال. 

) ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (-دات قبل االستخدام المقصود الممتلكات واآلالت والمعدات: العائ 
الدولي ( المحاسبة  معیار  على  التعدیالت  خصم  ١٦تحظر  من  الشركة  والمعدات"  واآلالت  "الممتلكات  واآلالت  -)،  الممتلكات  بند  تكلفة 

الشر -والمعدات   أثناء قیام  المنتجة  البنود  بیع  من  المستلمة  وبدًال المبالغ  المقصود.  لالستخدام  األصل  بتجھیز  الشركة  كة  تقوم  ذلك،  من 
بإثبات عائدات المبیعات ھذه والتكلفة ذات الصلة في قائمة الدخل. 

،  شركة تابعة كمتبٍن ألول مرة -): تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى  ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة (
للتقاریر المالیة ( الدولي  المالیة  ٩المعیار  ومعیار  ١٠الرسوم في اختبار "-) األدوات  المالیة  بالمطلوبات  االعتراف  إللغاء  المئة"  في 

الضرائب في قیاسات القیمة العادلة -) الزراعة ٤١المحاسبة الدولي (
الدولي   المعیار  على  طفیفة  تعدیالت  السنویة  التحسینات  (تُدخل  المالي  مرة"،  ١للتقریر  ألول  المالي  للتقریر  الدولیة  المعاییر  "تطبیق   :(

) "الزراعة".٤١): "األدوات المالیة"، ومعیار المحاسبة الدولي (٩والمعیار الدولي للتقریر المالي (

النتائج المالیة األولیة للفترة -٣

للشركة كما  األولي  المركز الماليبعدلالموجزةالتسویات التي رأت أھمیتھا لكي تظھر القوائم المالیة األولیة أھمعمل قامت إدارة الشركة ب
ذلك التاریخ. إن النتائج المالیة األولیة  ٢٠٢٢یونیو٣٠في   األولیة للفترة المنتھیة في  قد ال تمثل مؤشرا دقیقا عن  للفترة  م ونتائج أعمالھا 

النتائج المالیة لكامل السنة. 

استثمارات عقاریة، صافي -٤

األراضي
أراضي مقام 
اإلجمالي المبانيعلیھا مباني 

التكلفة 
٢٠٢٢٢١١٫١٩٠٫٢٠٣٤٠١٫٤٢٨٫٧٠٥١٫١٥٧٫٥٢٣٫٦١٣١٫٧٧٠٫١٤٢٫٥٢١ینایر ١الرصید كما في 
٢٠٢٢٢١١٫١٩٠٫٢٠٣٤٠١٫٤٢٨٫٧٠٥١٫١٥٧٫٥٢٣٫٦١٣١٫٧٧٠٫١٤٢٫٥٢١یونیو ٣٠الرصید كما في 

االستھالكات 
٤٠١٫٧٢٠٫٧٥٢٤٠١٫٧٢٠٫٧٥٢--٢٠٢٢ینایر ١الرصید كما في 
١٥٬٩٤٢٬١٩٩١٥٬٩٤٢٬١٩٩--استھالك الفترة 

٤١٧٬٦٦٢٬٩٥١٤١٧٬٦٦٢٬٩٥١--٢٠٢٢یونیو ٣٠الرصید كما في 

صافي القیمة الدفتریة
٢٠٢٢٢١١٫١٩٠٫٢٠٣٤٠١٫٤٢٨٫٧٠٥٧٣٩٬٨٦٠٬٦٦٢١٬٣٥٢٬٤٧٩٬٥٧٠یونیو ٣٠كما في 
٢٠٢١٢١١٫١٩٠٫٢٠٣٤٠١٫٤٢٨٫٧٠٥٧٥٥٫٨٠٢٫٨٦١١٫٣٦٨٫٤٢١٫٧٦٩دیسمبر ٣١كما في 
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شركة الریاض للتعمیر 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك(

(تتمة)استثمارات عقاریة، صافي-٤

أراضي  تتضمن العقاریة  سعودي٢٨٬٨٧٢٬٥٤٦مبلغ  باالستثمارات  ملكیتھا  لایر  نزع  الشركة  تم  رقم  لصالح  السامي  األمر  بموجب 
ولم یتقدم أصحابھا الستالم مستحقاتھم و١٤١٢ربیع األول  ٨بتاریخ  ٢٧٣٢/ب/٤ ٣٠حتى  لصالح الشركة  ملكیة األرض  التنازل عن  ھـ 

.٢٠٢٢یونیو

سنة ھجریة  ٢٥االستثمارات العقاریة مباني مقامة على أرض مستأجرة من أمانة الریاض (سوق اللحوم) بموجب عقد ایجار لمدة  تتضمن  
. تحویل ملكیة ھذه المباني إلى األمانة في نھایة مدة العقدعلى أن یتم م٢٠٢٠دیسمبر ٢٠م وینتھي في ١٩٩٦سبتمبر ١٨تبدأ من 

حتى تاریخ .على التفاوض لتمدید العقد لمدد أخرىا حالیً حصلت إدارة الشركة على تمدید لھذا العقد لمدة سنة إضافیة وتعمل إدارة الشركة 
مستھلكة على األرض المستأجرة  ا بأن جمیع المباني المقامة  اعداد ھذه القوائم المالیة لم یتم التوصل الى اتفاق نھائي بھذا الخصوص، علمً 

القیمة الدفتریة صفر.صافي  بالكامل و تبلغ  

سنة تبدأ من  ٢٣تتضمن االستثمارات العقاریة مباني مقامة على أرض مستأجرة من أمانة الریاض (سوق عتیقة) بموجب عقد ایجار لمدة  
١٨٣٬٣مبلغ  ٢٠٢٢یونیو٣٠یتم تحویلھا إلى األمانة في نھایة مدة العقد، بلغت صافي قیمتھا الدفتریة في  سم والتي  ٢٠١١مارس  ٣٠

ملیون لایر سعودي. 

ا لعملیة التقییم التي  وذلك وفقً ٢٠٢١دیسمبر ٣١لایر سعودي كما في  ٤,١٩٠,٠٩٧,٠٠٠بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة مبلغ  
رقم   ترخیص  حامل  العقاري  للتقییم  وشریكھ  بصمة  شركة  العقاري  المقیم  بھا  الھیئة  قلمستمی(مق١٢١٠٠٠٠٤٤٨قام  قبل  من  معتمد 

و ھي ضمن المستوى الثالث للقیمة العادلة.السعودیة للمقیمین المعتمدین)

العربیة السعودیةتقع جمیع االستثمارات العقاریة في المملكة 

حق استخدام األصول والتزامات التأجیر، صافي -٥
اإلستھالك المحمل كالتالي: حركة باإلضافة إلى (أراضي مسأجرة) یوضح الجدول التالي رصید حق إستخدام األصول

.٢٠٢٢یونیو٣٠ال یوجد إضافات لحق استخدام األصول خالل الفترة المنتھیة في 

إلتزامات التأجیر :فیما یلي بیان 
٢٠٢٢یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠٢١دیسمبر ٣١

(مراجعة) 

٥٠٬٢٠٥٬٧٢١٤٨٫٨٩٠٫٢٨١إلتزامات تأجیر غیر متداولة 
٦٬١٥١٬٠٨٣٥٫٩٨٩٫٩١٩إلتزامات تأجیر متداولة 

٥٦٬٣٥٦٬٨٠٤٥٤٫٨٨٠٫٢٠٠إجمالي إلتزامات التأجیر 

المعترف بھا خالل الفترة المنتھیة في   ٣٠(لایر سعودي١٬٤٧٦٬٦٠٤مبلغ  ٢٠٢٢یونیو٣٠بلغت تكالیف التمویل من التزامات التأجیر 
لایر سعودي). ١٬٥٦٠٬٥٣٠: ٢٠٢١یونیو

٢٠٢٢٢٠٢١:التكلفة
٦٧٫٤٢٣٫٩٩٨٦٧٫٤٢٣٫٩٩٨ینایر ١الرصید كما في 

: اإلستھالكات
١٣٫٣٢٩٫٣٣٠٨٬٩٤٣٬٦٦٠ینایر ١الرصید كما في 
٢٬٢٤٥٬٣٦١٤٬٣٨٥٬٦٧٠/ السنة استھالك الفترة

٢٠٢١١٥٬٥٧٤٬٦٩١١٣٬٣٢٩٬٣٣٠دیسمبر ٣١/ یونیو٣٠الرصید كما في 

:صافي القیمة الدفتریة
٥١٬٨٤٩٬٣٠٧٥٤٫٠٩٤٫٦٦٨دیسمبر٣١/ یونیو٣٠



٩

شركة الریاض للتعمیر 
سعودیة)(شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك(

خر العادلة من خالل الدخل الشامل اآلاستثمارات بالقیمة -٦

مما یلي:خالل الدخل الشامل األخر االستثمارات بالقیمة العادلة من تتمثل 
٢٠٢٢یونیو٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠٢١دیسمبر ٣١

(مراجعة) 

٥٩٫٤٣٧٫١٠٧-(أ) استثمارات في أدوات حقوق ملكیة لشركات مدرجة بالسوق المالي السعودي
٩٨٦٬٩٢٩٢٫١٨٦٫٩٢٩استثمارات في أدوات حقوق ملكیة لشركات غیر مدرجة بالسوق المالي السعودي (ب) 

٩٨٦٬٩٢٩٦١٫٦٢٤٫٠٣٦

خر كما یلي: العادلة من خالل الدخل الشامل اآلاستثمارات بالقیمة احتیاطي اعادة تقییموكانت الحركة على  

٢٠٢٢یونیو٣٠
(غیر مراجعة)

٢٠٢١دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

١٦٫٤٧٨٫١٩٢٤٠٠٫٩٧٤رصید أول الفترة / السنة
٨٬٢٤٢٬٢١٧١٦٫٠٧٧٫٢١٨أرباح غیر محققة من إعادة تقییم االستثمارات 

المحول من احتیاطي إعادة تقییم استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
-) ٢٧٬٥٣٣٬٤٧٩(لألرباح المبقاة 

)١٦٫٤٧٨٫١٩٢)٢٬٨١٣٬٠٧٠

مدرجة بالسوق المالي السعودي استثمارات في أدوات حقوق ملكیة لشركات )أ

٢٠٢٢یونیو٣٠
(غیر مراجعة)

٢٠٢١دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

٥٩٫٤٣٧٫١٠٧٤١٫٧١٧٫٧٣٩رصید أول الفترة / السنة (بالتكلفة)
١٫٣٩٤٫٨٨١-إضافات خالل الفترة / السنة

-)٥٩٫٤٣٧٫١٠٧(* خالل الفترة / السنةاستبعادات
١٦٫٣٢٤٫٤٨٧-محققة من إعادة تقییم االستثمار للفترة / للسنةأرباح غیر 

-٥٩٫٤٣٧٫١٠٧

استثمار في شركة أخرىر و المحفظة االستثماریة في شركة االنماء لإلستثماتسییل٢٠٢٢یونیو  ٣٠تم خالل الستة أشھر المنتھیة في  *  
سعودي وھذا المبلغ یتضمن أرباح تم تحویلھا من الدخل الشامل اآلخر ملیون لایر٢٧مما نتج عنھ أرباح بیع استثمارات بقیمة تقریبیة  

ا للمعیار الدولي للتقریر المالي "األدوات المالیة".وفقً إلى األرباح المبقاة 



١٠

شركة الریاض للتعمیر 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك(

(تتمة) راستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ -٦

لشركات غیر مدرجة بالسوق المالي السعودي استثمارات في أدوات حقوق ملكیة )ب

م الدخول كشریك مؤسس في الشركة السعودیة للضیافة التراثیة٢٠١٥ینایر ١٥قرر مجلس ادارة الشركة خالل اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
أسھم  )  " نزل(" الریاض بعدد  بمدینة  والواقعة  مقفلة)  سعودیة  مساھمة  اجمالیة  سھم  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠(شركة  سعودي  ٢٠بقیمة  لایر  ملیون 

. لایر سعودي كدفعة من حصتھا في ھذا االستثمار ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ال الشركة. وقامت الشركة بسداد مرأسمن⁒ ٨وبنسبة 

في   المنتھیة  الفترة  في  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠خالل  المساھمون  قرر  ونزلشركة  ،  الشركة،  مبلغ  الشركةاستلمتتصفیة  الفترة  خالل 
عملیة التصفیة. من اضافیةكمال إجراءات التصفیة. ال تعتقد إدارة الشركة ان ینتج أي خسائر ستلایر سعودي لحین ا١٬٢٠٠٬٠٠٠

وتتمثل حركھ االستثمار كالتالي: 

٢٠٢٢یونیو ٣٠
(غیر مراجعة)

٢٠٢١دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

٢٫١٨٦٫٩٢٩٢٫٤٣٤٫١٩٨رصید أول الفترة / السنة
-)١٬٢٠٠٬٠٠٠(المسترد من إجراء التصفیة

) ٢٤٧٫٢٦٩(-خسائر غیر محققة من إعادة تقییم االستثمار 
٩٨٦٬٩٢٩٢٫١٨٦٫٩٢٩

في   الشامل بلغ٢٠٢٢یونیو  ٣٠كما  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقیمة  استثمارات  تقییم  التراثیة احتیاطي  للضیافة  السعودیة  لشركة 
.لایر سعودي٢٬٨١٣٬٠٧٠")نزل ("

استثمار في شركة زمیلة -٧

الشركة  ،  ٢٠١٨خالل عام   سمو  باالستثمار قامت  لإلستثمار من خالل  القابضةمع شركة  العقاري  تأسیس شركة تنال  ("تنال") والتطویر 
برأسمال   محدودة)  مسئولیة  ذات  بنسبة  ١٠٠٫٠٠٠(شركة  سعودي  ونسبة  ٦٩٬٣٨لایر  للتعمیر  الریاض  لشركة  سمو  ٣٠٬٦٢٪  لشركة   ٪

األول- القابضة   العقاري  التعمیر  ریاض  منھما في صندوق  كًال  تملك  والتزامات صندوق  لوذلك  - وھي نفس نسب  موجودات  غرض نقل 
إقفالھ  ریاض   تم  الذي  األول  العقاري  اصولھ  التعمیر  عام  وتحویل  التابعة  ٢٠١٩في  وشركتھا  العقاري  والتطویر  لإلستثمار  تنال  لشركة 

والمملوكة بنسبة   العقاریة)  األبنیة  روبى  تبلغ  ١٠٠(شركة  التي  الثمامة  ألرض  البنیة التحتیة  لیتم إستكمال تنفیذ المتبقي من أعمال  وذلك   ٪
.لیون متر مربع حیث تم إنجازھا بالكامل من قبل شركة سمو العقاریةم٣مساحتھا 

المالیة لشركة تنال لإلستثمار والتطویر العقاري لعدم وجود سیطرة   لدى الشركة الشركةعلیھا من قبللم یتم توحید القوائم  ، حیث ال یوجد 
القرارات التشغیلیة  للحقوق أغلبیةا  حالیً  على  عقد التأسیس على أن  واإلداریةتصویت  تنالإدارة  یتولىحیث ینص  مدیرین مجلس شركة 
) لقابضةاسموشركة(لشریك امیقوبحیثتنال  شركةيمدیر مجلسبینھم فیمان یشكلووءلشركاا ن یمثلومدیرینخمسة)  ٥(منیتألف
الشركاء  مدیرین)  ٢( بتعیین)  للتعمیر ضلریااشركة(لشریكوامدیرینثالثة)  ٣(بتعیین اال بموافقة كافة  وال یمكن تعدیل عقد التأسیس 

معالجة االستثمار بطریقة حقوق الملكیة. و باالجماع. وعلیھ تم اعتبار وجود تأثیر ھام لشركة الریاض للتعمیر على شركة تنال

بالتنازل عن جزء من حصة شركة سمو القابضة إلى شركة سمو شركة تنال  بین الشركاء في  تم اإلتفاق  ٢٠٢١خالل الربع الثاني من عام  
بنسبة  تنال  شركة  في  التملك  نسب  أصبحت  وعلیھ  ذلك،  على  بناء  الشركة  تأسیس  عقد  تعدیل  تم  وقد  سعودیة)  مساھمة  (شركة  العقاریة 

ونسبة  ٦٩٬٣٨ للتعمیر  الریاض  لشركة  ونسبة  ٢٠٬٦٢٪  القابضة  سمو  لشركة  العقاری⁒ ١٠٪  سمو  معالجة  لشركة  طریقة  تتأثر  ولم  ة، 
. والواردة في عقد التأسیسا لعدم تغیر حقوق التصویت المشار لھا أعاله اإلستثمار في شركة تنال لإلستثمار والتطویر العقاري نظرً 

وغیر   السكنیة  العقارات  وتأجیر  إدارة  في  الشركة  نشاط  ویتمثل  الریاض،  في  للشركة  الرئیسي  المركز  عنوان  أو  إن  المملوكة  السكنیة 
المؤجرة.



١١

شركة الریاض للتعمیر 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك(

زمیلة (تتمة) استثمار في شركة  -٧

(شركة روبى األبنیة العقاریة)المملوكة بالكامل ملخص المعلومات المالیة لشركة تنال لالستثمار والتطویر العقاري والشركة التابعة لھا 
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي. إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد القوائم  وفًقاتعد القوائم المالیة لھذه الشركة والشركة التابعة لھا  

الریاض للتعمیر.القوائم المالیة لشركةالمالیة  للشركة الزمیلة متوافقة مع  

ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ١-٧
٢٠٢٢یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠٢١یونیو ٣٠

(غیر مراجعة) 

٤٢١٬٦٠٢٬٥٧٩٦١٩٬٢٩٠٬٢٩١اإلیرادات 
٢٠٤٬٥٧٥٬٠٧٨٢٦١٬٢٢٢٬٩٠٧الربح من األعمال الرئیسیة 
١٩٨٬٧٨٩٬٧٠٣٢٥٣٬٥٩٣٬٦٥٦اجمالي الدخل الشامل للفترة

١٣٧٬٩٢٠٬٢٩٦١٧٥٬٩٤٤٬١١٦حصة الشركة من إجمالي الدخل الشامل 

الربح والحصة في الدخل الشامل اآلخر بناء على القوائم المالیة لشركة تنال والمتاحة بتاریخ إصدار القوائم   تم احتساب الحصة في صافي 
. الموجزةالمالیة األولیة  

ملخص قائمة المركز المالي ٢-٧

تتمثل حركھ االستثمار (تسویة القیمة الدفتریة)٣-٧
٢٠٢٢یونیو٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠٢١دیسمبر ٣١

(مراجعة) 
٤٥١٬١٣٦٬١٩٤٥١٧٬١٣٦٬٣٨٩في بدایة الفترة /السنة

١٣٧٬٩٢٠٬٢٩٦٢٢٦٬٥١٦٬٤٠٢األرباح الفترة /السنةالحصة في  
) ٢٩٢٬٥١٦٬٥٩٧() ١٣٧٬٤٧٣٬٧٥٢(اإلضافي اإلنخفاض في راس المال

-) ١٧١٬٤٨٥٬٨٩٢(توزیعات أرباح مسلتمة خالل الفترة/السنة 
٢٨٠٬٠٩٦٬٨٤٦٤٥١٬١٣٦٬١٩٤السنة /في نھایة الفترة

٢٠٢٢یونیو٣٠
(غیر مراجعة)

٢٠٢١دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

الموجودات 
١٨٧٬٥٧٩٬٢٩١١٨٧٫٥٧٩٫٢٩١مشاریع تحت التنفیذ 

٢٢٠٬٦٥٧٬١٨١٤٩١٫٢١٠٫٥٠٦مخزون 
-١٢٬١٧٦٬١٨٣موجودات أخرى

٤٢٠٬٤١٢٬٦٥٥٦٧٨٫٧٨٩٫٧٩٧مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكیة 
١٦٬٦٩٨٬٥٥٢٢٨٫٧١٩٫٣١٥مخصص الزكاة والتزامات أخرى

٤٠٣٬٧١٤٬١٠٣٦٥٠٫٠٧٠٫٤٨٢الملكیة مجموع حقوق 
٤٢٠٬٤١٢٬٦٥٥٦٧٨٫٧٨٩٫٧٩٧مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة 



١٢

شركة الریاض للتعمیر 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك(

معامالت أطراف ذات عالقة -٨

تتمثل األطراف ذات العالقة في التعامالت مع الشركة الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا للشركة حیث یعتبر موظفي 
یر مباشرة بما اإلدارة العلیا األشخاص الذین یمارسون السلطة والمسؤولیة في تخطیط وإدارة ومراقبة أنشطة الشركة بصورة مباشرة أو غ

في ذلك المدیرین. 

الرئیسیة خالل الفترة المنتھیة الھامة التالیة مع األطراف ذات العالقة  لدى الشركة، خالل السیاق اإلعتیادي ألعمالھا، المعامالت  في  كان 
كما یلي: ٢٠٢١و٢٠٢٢یونیو٣٠

العالقة االسم
زمیلة شركة شركة تنال للتطویر واإلستمار العقاري

إن المعامالت والمبالغ المتعلقة بھا الفترة المنتھیة في: -

طبیعة المعاملة البیان
٢٠٢٢یونیو٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠٢١یونیو٣٠

(غیر مراجعة) 

شركة تنال للتطویر واإلستمار العقاري
اإلضافي المال  رأس  /تخفیض 

مقابل   الدائم  التمویل  استرداد 
الشركة الزمیلةاالستثمار في 

١٣٧٬٤٧٣٬٧٥٢١٢٤٬٧٥٩٬٣٣٦

١٬٩٠٥٬٠٠٠١٥٦٬٠٠٠ومكافأت بدل حضور جلساتأعضاء مجلس اإلدارة  
٤٬٤٦٩٬١٠٦٥٬٥٨٣٬١٢٣رواتب وبدالت وحوافز موظفي اإلدارة العلیا 

ودائع مرابحات استثماریة-٩

والتي تم ابرامھا مع أحد المؤسسات  ملیون لایر سعودي ٧٢٠استثماریة مبلغ  ، بلغ مجموع عقود ودائع مرابحات ٢٠٢٢یونیو  ٣٠كما في  
. ٪٤٬٠٠الى ٪٢٬٧تترواح نسب مرابحة العقود حوالي المالیة المحلیة (شركة الخیر كابیتال)

رأس المال -١٠

سھم قیمة كل سھم ١٧٧٫٧٧٧٫٧٧٧من  ٢٠٢٢یونیو٣٠لایر سعودي كما في  ١٫٧٧٧٫٧٧٧٫٧٧٠البالغ قدره  شركةیتكون رأس مال ال
لایر سعودي. ١٠

احتیاطي نظامي -١١

من صافي الربح السنوي إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ ھذا  ٪١٠یتطلب نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة أن یحول ما نسبتھ 
. من رأس المال، إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع٪٣٠االحتیاطي 

توزیعات األرباح -١٢

بتاریخ   المنعقد  باجتماعھ  اإلدارة  مجلس  الموافق (١٤٤٣رجب  ١٦أوصى  عن  ٢٠٢٢فبرایر  ١٧ھـ  أرباح  توزیع  العمومیة  للجمعیة  م) 
لایر سعودي. ٨٨٫٨٨٨٫٨٨٠ھللة للسھم الواحد بمبلغ ٥٠بواقع ٢٠٢١النصف الثاني من عام 

المصادقة من قبل الجمعیة العمومیة على توصیة مجلس اإلدارة على توزیع األرباح. تتم، ٢٠٢٢مایو ١٢بتاریخ 



١٣

شركة الریاض للتعمیر 
سعودیة)(شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك(

ذمم دائنة ومصاریف مستحقة ودائنون أخرون -١٣
٢٠٢٢یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠٢١دیسمبر ٣١

(مراجعة) 

٨٧٬٦٦٤٬٩٦٣١١٨٫٠٨٥٫٢٤٥(أ) دائنون مساھمة أرض الشروق
٣٠٬٨٤٧٬٨٢٦٣٢٫٨٠٩٫٧٨٨ؤجلة  إیرادات م

٢٨٫٨٧٢٫٥٤٦٢٨٫٨٧٢٫٥٤٦) بذمم عقاریة منزوعة مستحقة الدفع (
١٧٬٧٢٠٬٩٣٩١٦٫٦٥٨٫٣٢٧تأمینات للغیر 

١٤٫١٤٢٫١٧٢١٤٫١٤٢٫١٧٢)ج(التزامات ألعمال إنشائیةمخصص 
٥٬٤٤٠٬٩٦٩٨٫١٦٠٫٢٥٨مصاریف مستحقة عن خدمات

٨٬١٨١٬٩٨٦٨٫٦٩٨٫٧٩٥مبالغ محجوزة من مقاولین 
٢٬٣٢١٬٠٠٠٣٫١٢٠٫٠٠٠مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة 

٥٬٠٣٤٬٥٤٥٤٫٦٠٥٫١٥٤أجور ومزایا عاملین مستحقة الدفع 
٢٬٩١١٬٢٧٠٨٩٩٫٢٨٨تأمین حجز وحدات تأجیریة

٢١٠٬٩٦٩٥٩٤٫٤٩١ذمم دائنة 
٢٨٬٠٢١٬٤٢٦٢٠٫٥٣٢٫٣١٠دائنون متنوعون 

٢٣١٬٣٧٠٬٦١١٢٥٧٫١٧٨٫٣٧٤

وجاري العمل  قیمة مبیعات أراضي مساھمة الشروق والتي تم تحصیلھا من قبل الشركة  یتمثل رصید دائنون مساھمة أرض الشروقأ)
.على تصفیة المساھمة بعد خصم كافة التكالیف المتبقیة على مساھمین أرض الشروق لصالح الشركة

ربیع األول  ٨بتاریخ ٢٧٣٢/ب/٤تتمثل في قیمة المبالغ المستحقة ألصحاب العقارات التي تم نزع ملكیتھا بموجب األمر السامي رقم )   ب
.)٤(إیضاح م ٢٠٢٢یونیو٣٠مستحقاتھم حتى ولم یتقدم أصحابھا الستالم ھـ١٤١٢

المخصصات  )  ج مبلغ  بأرض  التزامات اعمال إنشائیة  یتمثل  واالمطار  السیول  میاه  لتصریف  قناة  المخصص ألعمال تنفیذ  المبلغ  قیمة 
. ، حسب طلب الجھات النظامیة في المنطقةالشروق بحي الرمال

التقدیریة الزكاةمخصص-١٤

خالل الفترة/السنة حركة المخصص 
كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي: 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
١٧٬٦٥٢٬٢٨٦١٧٬٨٨١٬٩٤٦السنةالفترة /في بدایة 
٥٬٦٠٠٬٠٠٠٩٬٣٠٨٬٨٨٢لسنةل للفترة /المحمل 

) ٩٬٥٣٨٬٥٤٢()٩٬٣٠٦٬٢٥٦(السنةالفترة /المدفوع خالل 
١٣٬٩٤٦٬٠٣٠١٧٬٦٥٢٬٢٨٦في نھایة السنة

عام   االقرارات الزكویة حتى  لعامي  ٢٠٢١قدمت الشركة  الزكوي  موقفھا  أنھت  وقد  بقیمة ٢٠٢٠و  ٢٠١٩،  زكویة  فروقات  بسداد 
عامی  ٩٩٩,١٤٧ وخالل  سعودي،  الزكوي٢٠٢١و  ٢٠٢٠لایر  الربط  على  الشركة  عام  حصلت  من  السابقة  بالسنوات  الخاص 

بمبلغ  ٢٠١٨وحتى  ٢٠١٥ زكویة  فروقات  اجمالي  عنھا  نتج  ھذه  ١٠٩,٨١٣,٨٨٤وقد  على  االعتراض  تم  وقد  سعودي  لایر 
إلى لجنة تسویة الخالفات   الملف  تم تقدیم  إلى تلك فقد  باإلضافة  للجان الضریبیة.  األمانة العامة  إلى  وتصعید االعتراض  الفروقات 

ویة والضریبیة لدى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك مقابل سداد مبلغ معین النھاء الخالف، وقد تم التوصل إلى سداد مبلغ وقدرهالزك
العامة  ٥٩٬٠١٥٬٣٢٣ األمانة  أمام  المنظور  االعتراض  مواصلة  وتقرر  الشركة  إدارة  قبل  من  ذلك  رفض  تم  ولكن  لایر سعودي، 

تكوین مخصص خالل الفترة الحالیة  لضرورة  الشركة ال یوجد  رأي  لیھا من قبل األمانة، وبناء على  للجان الضریبیة. وتنتظر الرد ع
.أي التزام محتملمقابل 



١٤

شركة الریاض للتعمیر 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك(

ربحیة السھم -١٥

ربح   السھم األساسیة بقسمة صافي الربح من االعمال الرئیسیة وصافي  القائمة  الفترةتم حساب ربحیة  على المتوسط المرجح لعدد األسھم 
سھم. ١٧٧٫٧٧٧٫٧٧٧والبالغة الفترةخالل 

معلومات قطاعیة -١٦

المعلومات المالیة الخاصة بھا، بما  تتعلق   إدارة الشركة كأساس إلعداد  اعتمدت علیھا  والتي  المعلومات القطاعیة بنشاطات وأعمال الشركة 
یتفق مع طرق إعداد التقاریر الداخلیة. تتم المعامالت بین القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. 

ومطلوبات   موجودات  على  تتضمن  توزیعھا  یمكن  وبنود  معین  بقطاع  مباشرة  بصورة  تتعلق  بنود  على  للقطاعات  التشغیل  ونشاطات 
القطاعات المختلفة وفق أسس معقولة یتم تصنیف البنود التي ال یمكن توزیعھا بین القطاعات تحت بند موجودات ومطلوبات مشتركة.

لسعودي وفقا لطبیعة النشاط: فیما یلي ملخص بالمعلومات القطاعیة المالیة باللایر ا

قطاع التأجیر قطاع التشغیل 
قطاع بیع األراضي  

والمساھمات 
موجودات 

اإلجماليومطلوبات مشتركة 

: ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في  
٢٨٨٬٠٧٢٬٧٣٠٩٨٥٬١٢٤٬٨٦٦٢٢٣٬٦٧٣٬٣٩٤١٬٠٢٦٬٥٧٥٬٥١٧٢٬٥٢٣٬٤٤٦٬٥٠٧إجمالي الموجودات 
٣٦٬٤٥٢٬٩٠٨١١١٬٣٢٤٬٣٨٢١٠١٬٨٠٧٬١٣٥١٣٦٬٩٦١٬٥٦٣٣٨٦٬٥٤٥٬٩٨٨إجمالي المطلوبات 

في   المنتھیة  أشھر  للستة 
: ٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٢٥٬٠٠٢٬٥٨٧--٦٦٬٦٥٦٬٩٤٤٥٨٬٣٤٥٬٦٤٣اإلیرادات 
) ٤١٬٦٣٠٬٣٩١(--)٢٤٬٧٩٥٬٣١٢()١٦٬٨٣٥٬٠٧٩(تكالیف اإلیرادات 

) ١٬٤٧٦٬٦٠٤(---)١٬٤٧٦٬٦٠٤(تكالیف تمویل 
٢٢٬٧٩٥٢٢٬٧٩٥---أرباح استثماراتتوزیعات

١٢٬٢٢١١٥٥٬١٩٣-٨٩٬٧٣٩٥٣٬٢٣٣إیرادات اخرى 
٣٥٬٠١٦٨٢٬٠٧٣٬٥٨٠-٤٨٬٤٣٥٬٠٠٠٣٣٬٦٠٣٬٥٦٤نتائج التشغیل 

) ٢٧٬١٥٣٬٦٤٦(مصاریف عمومیة وإداریة 
٩٬٠٦٤٬٦٠٨إیرادات مرابحات 

في   الشركة  أرباح  حصة 
١٣٧٬٩٢٠٬٢٩٦الشركة الزمیلة 

٢٠١٬٩٠٤٬٨٣٨صافي ربح الفترة قبل الزكاة 
) ٥٬٦٠٠٬٠٠٠(الزكاة 

١٩٦٬٣٠٤٬٨٣٨صافي ربح الفترة 



١٥

شركة الریاض للتعمیر 
(شركة مساھمة سعودیة)
المالیة األولیة الموجزة (تتمة)إیضاحات حول القوائم 

٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
)كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك(

قطاعیة (تتمة)معلومات-٦١

ر أدوات مالیة وإدارة المخاط-١٧

القیمة العادلة 
املین إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین متع

ضمن تعریف القیمة العادلة یوجد افتراض أن الشركة ھي شركة عاملة مستمرة حیث ال یوجد أي نیة أو شرط للحد  القیاس.في السوق بتاریخ  
.مادیا من حجم عملیاتھا أو إجراء معاملة بشروط سلبیة

ضمن التسلسل الھرمي لمستویات القیمة تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة 
:كما یليالعادلة المذكورة ادناه

االسعار السوقیة المعلنة في االسواق النشطة لنفس االدوات المالیة. المستوى االول:
اسالیب تقییم تعتمد على مدخالت تؤثر على القیمة العادلة ویمكن مالحظتھا بشكل مباشر او غیر مباشر في السوق. المستوى الثاني:
اسالیب تقییم تعتمد على مدخالت تؤثر على القیمة العادلة وال یمكن مالحظتھا بشكل مباشر او غیر مباشر في السوق. المستوى الثالث:

قطاع التأجیر قطاع التشغیل 
قطاع بیع األراضي  

والمساھمات 
موجودات 

اإلجماليومطلوبات مشتركة 

: ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في  
٣٢٠٫٧٢٨٫٢٤٤١٫١٩١٫٥٨٢٫٦٩٤٢٣٫٠٦١٫٢٣٠٨٩٨٫٨٤٦٫٧٣٨٢٫٤٣٤٫٢١٨٫٩٠٦إجمالي الموجودات 
٣٩٫٧٠٧٫٣٦٣٩٨٫٣١٩٫٧٢٥١٠٢٫٣٢٨٫٧٢٥١٧٢٫٦٢٠٫٧٤٩٤١٢٫٩٧٦٫٥٦٢إجمالي المطلوبات 

في  المنتھیة  أشھر  للستة 
: ٢٠٢١یونیو ٣٠

١٢٦٬١٥٣٬٥٦٨--٦٨٬٥١٣٬٧٩١٥٧٬٦٣٩٬٧٧٧اإلیرادات 
) ٣٤٬٨٠٨٬٩٢٥(--)٢٢٬٢٦٤٬٩٧٤()١٢٬٥٤٣٬٩٥١(تكالیف اإلیرادات 

) ١٬٥٦٠٬٥٣٠(---)١٬٥٦٠٬٥٣٠(تكالیف تمویل 
٦٣١٬٦٣٦٦٣١٬٦٣٦---أرباح استثماراتتوزیعات

٢٩١٬٩٣٣--١٥٨٬٥٤٨١٣٣٬٣٨٥إیرادات اخرى 
٦٣١٬٦٣٦٩٠٬٧٠٧٬٦٨٢-٥٤٬٥٦٧٬٨٥٨٣٥٬٥٠٨٬١٨٨نتائج التشغیل 

) ١١٬٢٢١٬٦٠٨(مصاریف عمومیة وإداریة 
١٬٤٦١٬٥٢٦إیرادات مرابحات 

أرباح   في  الشركة  حصة 
١٧٥٬٩٤٤٬١١٦الشركة الزمیلة 

قبل   الفترة  ربح  صافي 
٢٥٦٬٨٩١٬٧١٦الزكاة 
) ٢٬٤٤٩٬٩٩٨(الزكاة 

٢٥٤٬٤٤١٬٧١٨صافي ربح الفترة 



١٦

شركة الریاض للتعمیر 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك(

مالیة وإدارة المخاطر (تتمة)أدوات-٧١

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول 
٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
٩٨٦٬٩٢٩٩٨٦٬٩٢٩- - الشامل اآلخر 

 - -٩٨٦٬٩٢٩٩٨٦٬٩٢٩

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى االول
٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
٢٫١٨٦٫٩٢٩٦١٫٦٢٤٫٠٣٦- ٥٩٫٤٣٧٫١٠٧الشامل اآلخر 

٢٫١٨٦٫٩٢٩٦١٫٦٢٤٫٠٣٦- ٥٩٫٤٣٧٫١٠٧

إدارة مخاطر رأس المال 
رأسمالھا لتتأكد بأن الشركة تبقى مستمرة بینما   الدیون تقوم الشركة بإدارة  الحد األمثل ألرصدة  األعلى من خالل  تقوم بالحصول على العائد 

.٢٠٢١وحقوق الملكیة. لم تتغیر استراتیجیة الشركة اإلجمالیة عن سنة 

رأس المال، واالحتیاطي النظامي واحتیاطي  من  تتكون  والتي  للمساھمین في الشركة  العائد  الملكیة  الشركة تضم حقوق  رأس مال  ھیكلة  إن 
یمة العادلة واألرباح المبقاة كما ھي مدرجة في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة الموجزة.الق

إدارة المخاطر المالیة 
إن نشاطات الشركة یمكن أن تتعرض بشكل رئیسي لمخاطر مالیة ناتجة عن ما یلي: 

إدارة مخاطر العمالت األجنبیة
تغییر العمالت األجنبیة وبالتالي ال حاجة إلدارة فاعلة لھذا التعرض. ال تتعرض الشركة لمخاطر ھامة مرتبطة ب

إدارة مخاطر سعر الفائدة 
ان االدوات المالیة في قائمة المركز المالي األولیة الموجزة غیر خاضعة لمخاطر واسعار الفوائد. 



١٧

شركة الریاض للتعمیر 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك(

مالیة وإدارة المخاطر (تتمة)أدوات-٧١

االئتمانإدارة مخاطر 
إلى تكبد الشركة لخ یؤدي  مما  التعاقدیة  األطراف لعقود األدوات المالیة بالوفاء بالتزاماتھ  أحد  االئتمان في عدم التزام  سائر تتمثل مخاطر 

مالیة، تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على أرصدتھا البنكیة والودائع االستثماریة والذمم المدینة كما یلي: 

٢٠٢٢یونیو ٣٠
(غیر مراجعة)

٢٠٢١دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

٢٩٬٧٧٦٬٣٤٨٥٥٫٨٤٣٫١٠٧نقد لدى البنوك 
٧٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠*ودائع مرابحات استثماریة

٦٢٬٥١٤٬٤٨٣٥٩٫٣١٦٫٨٦٨ذمم مدینة، صافي
٨١٢٬٢٩٠٬٨٣١٤٨٥٬١٥٩٬٩٧٥

ملیون لایر سعودي والذي  ٧٢٠االستثماریة مع مؤسسة مالیة واحدة (شركة الخیر كابیتال) بمبلغ  *یوجد تركز في ودائع المرابحات  
.٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في الشركةمن قیمة موجودات  ٪٢٨یمثل أكثر من 

إدارة مخاطر السیولة 
األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالیة. یمكن أن تنتج  تتمثل مخاطر  السیولة في الصعوبات التي تواجھھا منشأة ما في توفیر 

مخاطر السیولة عن عدم المقدرة على بیع موجودات مالیة ما بسرعة وبمبلغ یقارب القیمة العادلة لھا. 

للشركة. بمراقبتھا بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة للوفاء بااللتزامات المستقبلیةتتم إدارة مخاطر السیولة وذلك 

التعھدات والتزامات محتملة -١٨

بعض القضایا المرفوعة ضد الشركة خالل دورة األعمال العادیة ویتم الترافع بشأنھا حالًیا.وتعتقد اإلدارة انھ ال یوجد لھذه القضایا  یوجد
لى القوائم المالیة. أثر جوھري ع



١٨

شركة الریاض للتعمیر 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

)كافة المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك(

أحداث ھامة -١٩
باستمرار. وعلیھ،  ) أ  واألثر االقتصادي  العامة  الصحة  لمعالجة قضایا  الحكومیة بإجراءات  الجھات  تقوم  كورونا،  استمرار جائحة  مع 

إدارة   بشكل الشركةتواصل  تأثیره  وتقییم  الحكومیة  الجھات  قبل  من  اتخاذھا  یتم  وتدابیر  تطورات  بأي  ستتأثر  كانت  إذا  ما  بتقییم 
تلك اآلثار ویتوقف ذلك على التطورات المستقبلیة والتي ال یمكن  ال .استباقي على عملیاتھا المؤكد تحدید حجم ومدى   یزال من غیر 

التنبؤ بھا بشكل دقیق في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفیروس وحجم ومدى فعالیة اإلجراءات المتخذة بھدف احتوائھ. وفي ضوء  
ر الممكن إجراء تقدیر موثوق بھ لألثر الناتج عن ذلك بتاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة. عدم التأكد من األثر االقتصادي، فإنھ من غی

٤٢١٬٦٠٢٬٥٧٩بقیمة اجمالیة  ٢٠٢٢من عام  ثاني)، تم بیع أراضي في الشركة الزمیلة خالل الربع ال٧باإلشارة إلى اإلیضاح رقم ()ب
الخاصة بإفراغ الصكوك  لایر سعودي)  ٦١٩٬٢٩٠٬٢٩١:  ٢٠٢١یونیو  ٣٠(لایر سعودي االنتھاء من اإلجراءات النظامیة  وقد تم 

للفترة صافي ربح  عن ذلك  ونتج  سعودي ١٩٨٬٧٨٩٬٧٠٣بقیمة  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠المنتھیة في  للمشتریین  :٢٠٢١یونیو  ٣٠(لایر 
سعودي)٢٥٣٬٥٩٣٬٦٥٦ أربالایر  من  للتعمیر  الریاض  شركة  حصة  بلغت  الزمیلة  ،  الشركة  والتطویر  -ح  لإلستثمار  تنال  شركة 

لایر سعودي)٢٠٢١:١٧٥٬٩٤٤٬١١٦یونیو ٣٠(لایر سعودي١٣٧٬٩٢٠٬٢٩٦بقیمة ٢٠٢٢یونیو٣٠العقاري للفترة المنتھیة في 

األحداث الالحقة -٢٠

اعتماد القوائم المالیة األولیة  ٢٠٢٢یونیو٣٠في رأي اإلدارة لم یكن ھناك أحداث الحقة ھامة بعد   من قبل مجلس  الموجزةوحتى تاریخ 
.٢٠٢٢یونیو٣٠كما في الموجزةاإلدارة والتي قد یكون لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة األولیة 

الموجزة اعتماد القوائم المالیة األولیة -٢١

م). ٢٠٢٢اغسطس١(ھـ الموافق ١٤٤٤محرم ٣من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ الموجزةتمت الموافقة على اعتماد القوائم المالیة األولیة  


