
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة رتال للتطوير العمراني 
 ( شركة سعودية مساهمة مقفلة)
 الموجزة الموحدة   األوليةالمالية  القوائم

 2021سبتمبر   30أشهر المنتهية في التسعة و  الثالثة أشهر لفترة
 وتقرير فحص المراجع المستقل  
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 ( شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 الموجزة الموحدة  األوليةالمالية  القوائم
 2021سبتمبر   30أشهر المنتهية في التسعة الثالثة أشهر و لفترة 

  
 صفحة  المحتويات 

  
 1 الموجزة الموحدة  األوليةالمالية  القوائمحول  المراجع المستقل فحص تقرير 

  
3 - 2 الموجزة الموحدة   األولية قائمة المركز المالي  

  
 4 الموجزة الموحدة   األولية والدخل الشامل اآلخر  ةأو الخسار قائمة الربح 

  
  5 الموجزة الموحدة   األولية قائمة التغيرات في حقوق الملكية

  
 6 - 7 الموجزة الموحدة   األولية قائمة التدفقات النقدية

  
 8 - 30 الموجزة الموحدة    األوليةالمالية  القوائمإيضاحات حول 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 ( شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 الموجزة الموحدة  األولية قائمة المركز المالي 
      
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30   
 )مراجعة(   ( )غير المراجعة  إيضاح 

  (بالرياالت السعودية)     
   األصول 

   
      أصول متداولة 

  64,980,903   336,277,235         5 في الصندوق ولدى البنوك نقد 
  81,217,784   187,511,115         6 ذمم مدينة

  203,751,210   17,401,918           17 أصول عقود 
    -   1,969,342   الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  95,963,416   163,173,259         7 مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى 
  22,253,953   16,622,154            مخزون 
  139,487,750   226,780,024         8 ، الجزء المتداول وللبيع  تطويرتحت ال عقارات

          949,735,047   607,655,016  
      

      أصول غير متداولة 
    -   18,296,400           8 لبيع، الجزء غير المتداول لو   تطويرتحت ال عقارات

  2,869,455   1,771,990  6 الجزء غير المتداول  – ذمم مدينة
  90,211,857   94,054,518            ممتلكات ومعدات 

  14,915,574   8,840,831   أصول حق االستخدام 
  329,198,152   230,706,560         9 عقارات استثمارية

  3,499,266   3,369,478   أصول غير ملموسة 
  121,249,913   272,469,762         10 في الشركات الزميلةاستثمارات  

          629,509,539   561,944,217  
  1,169,599,233          1,579,244,586       مجموع األصول 

 
     

      وحقوق الملكية  االلتزامات 
      التزامات متداولة 

  259,460,337   446,124,010         11   وحجوزات ذمم دائنة
  26,020,767   23,428,554           12 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 

  8,693,371   6,725,959   اإليجار  التزامات عقود
  24,690,054   86,094,201           17 التزامات عقود 
  115,018,686     -  13 حوافز مستردة 

  50,000,000   50,000,000           14 قرض قصير األجل 
  83,733,333   281,548,283         14 الجزء المتداول  –قروض ألجل  
  5,975,018   7,921,138   زكاة مستحقة 

          901,842,145   573,591,566  
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 ( شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة( الموجزة الموحدة  األولية قائمة المركز المالي 
      
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30   
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   إيضاح 
  (بالرياالت السعودية)     

      التزامات غير متداولة 
  3,073,311   175,068   اإليجار  التزامات عقود
  64,666,667   102,930,228         14 الجزء غير المتداول  –قروض ألجل  
  9,481,493   10,448,338            الخدمة للموظفين منافع نهاية 

          113,553,634   77,221,471  
  650,813,037   1,015,395,779       مجموع االلتزامات 

      

      حقوق الملكية 
  375,000,000   400,000,000         15 رأس المال 

  18,832,565   18,832,565            احتياطي نظامي 
 (2,508,550)   (2,508,550)             احتياطي اكتواري 

  127,462,181   147,362,497          أرباح مبقاة 
  518,786,196   563,686,512          حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

    -   162,295  1 الحصص غير المسيطرة 
  518,786,196   563,848,807          مجموع حقوق الملكية 

  1,169,599,233          1,579,244,586       وحقوق الملكية  االلتزاماتمجموع 
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 للتطوير العمراني شركة رتال 
 ( شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 األولية الموجزة الموحدة  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 
 في  لفترة التسعة أشهر المنتهية  في  أشهر المنتهية الثالثةلفترة    
 2020 سبتمبر  30  2021سبتمبر  30  2020 سبتمبر  30  2021سبتمبر  30   
 )غير المراجعة(   )غير المراجعة(   )غير المراجعة(   )غير المراجعة(   إيضاح  

  (بالرياالت السعودية)     
 321,249,871  613,347,312  133,807,008  238,009,296  17 من العقود مع العمالء  يراداتاإل

 (263,833,297)  (468,240,554)  (110,803,824)  (183,881,933)  18 تكلفة اإليرادات 
 57,416,574  145,106,758  23,003,184  54,127,363   إجمالي الربح

          

 (19,294,408)  (28,844,983)  (5,418,536)  (13,405,242)   مصاريف عمومية وإدارية
 (7,624,703)  (11,331,389)  (2,914,041)  (4,461,684)   مصاريف بيع وتسويق 

 30,497,463  104,930,386  14,670,607  36,260,437   الربح التشغيلي 
          

 (1,749,321)  (1,873,459)  (867,795)  (991,749)   تكاليف التمويل
 15,127,109  3,814,714  2,585,929  (1,151,837)  10 أعمال الشركات الزميلة حصة في نتائج ال

 1,761,823  3,916,803  608,413  2,567,123   ، بالصافيإيرادات أخرى 

 45,637,074  110,788,444  16,997,154  36,683,974   قبل الزكاة  ربحال
          

 (2,700,000)  (5,936,965)  (900,000)  (1,560,000)   زكاة

 42,937,074  104,851,479  16,097,154  35,123,974   الربح من العمليات المستمرة
          

          : غير المستمرةالعمليات 
  الصافي منربح من بيع شركة تابعة، ب

 -  14,961,132  -  -  1 الزكاة 
 42,937,074  119,812,611  16,097,154  35,123,974   الربح للفترة

         - 

 6,716,249         إلى:  العائد
 42,937,074  119,900,316  16,097,154  35,123,974   الشركة   يمساهم

 -  (87,705)  -  -  1 الحصص غير المسيطرة
   35,123,974  16,097,154  119,812,611  42,937,074 

         16,097,154 

          الدخل الشامل اآلخر
تصنيفه الدخل الشامل اآلخر الذي لن يعاد 

  إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة: 
 -  -  -  - 

 42,937,074  119,812,611  16,097,154  35,123,974   للفترة الشامل   الدخل مجموع
         - 

 6,716,249         إلى:  العائد
 42,937,074  119,900,316  16,097,154  35,123,974   الشركة   يمساهم

 -  (87,705)  -  -  1 الحصص غير المسيطرة
   35,123,974  16,097,154  119,812,611  42,937,074 

          

حصة السهم من الربح للفترة )أساسي  
 20 ومخفض(

 
0,88  0,64  3,01  1,72 

 
 
 
 

 الموجزة الموحدة   األوليةالمالية  القوائمتشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه 
4

retal.com.sa

479

http://retal.com.sa


شركة رتال للتطوير العمراني 
 

(
شركة سعودية مساهمة مقفلة
) 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 

األولية الموجزة الموحدة 
 

لفترة التسعة أشهر 
المنتهية في 

30
 

سبتمبر 
2021

 
  

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 
 

 
 

 
 

 
س المال

رأ
 

 
احتياطي نظامي

 
 

المساهمة من  
مساهم

ين
 

 
احتياطي اكتواري 

 
 

أرباح مبقاة
 

 
المجموع

 
 

ص غير  
الحص

المسيطرة 
 

 
المجموع

 
 

  (بالرياالت السعودية) 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

30
  

سبتمبر 
2021

 : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

يناير 
2021
 

)مراجعة(
 

375,000,000
 

 
18,832,565

 
 

- 
 

(2,508,550)
 

 
127,462,181

 
 

518,786,196
 

 
- 

 
518,786,196

 
الربح للفترة 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
119,900,316

 
 

119,900,316
 

 
(87,705)

 
 

119,812,611
 

الدخل
 

الشامل
 

اآلخر
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
مجموع ال

دخل
 

الشامل 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

119,900,316
 

 
119,900,316

 
 

(87,705)
 

 
119,812,611

 
مساهمة من
 

ص غير المسيطرة
ص

الح
  

(
ضاح 

إي
 1

 ) 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
250,000

 
 

250,000
 

مساهمة
 

من
 

ضاح 
المساهمين )إي

16
) 

- 
 

- 
 

5,000,000
 

 
- 

 
- 

 
5,000,000

 
 

- 
 

5,000,000
 

ضاح 
زيادة رأس المال )إي

15
 ) 

25,000,000
 

 
- 

 
(5,000,000)

 
 

- 
 

(20,000,000)
 

 
- 

 
- 

 
- 

ضاح 
توزيعات أرباح )إي

15
) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(80,000,000)
 

 
(80,000,000)

 
 

- 
 

(80,000,000)
 

كما في 
30
 

سبتمبر 
2021
 

)غير  
المراجعة( 

 
400,000,000

 
 

18,832,565
 

 
- 

 
(2,508,550)

 
 

147,362,497
 

 
563,686,512

 
 

162,295
 

 
563,848,807

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
30
 

سبتمبر 
2020
: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
يناير 

2020
 

)مراجعة(
 

250,000,000
 

 
8,969,214

 
 

- 
 

(1,494,163)
 

 
88,692,027

 
 

346,167,078
 

 
- 

 
346,167,078

 
ال

ربح
  

للفترة 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

42,937,074
 

 
42,937,074

 
 

- 
 

42,937,074
 

الدخل
 

الشامل
 

اآلخر
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
مجموع ال

دخل
 

الشامل 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

42,937,074
 

 
42,937,074

 
 

- 
 

42,937,074
 

ضاح 
توزيعات أرباح )إي

15
) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(50,000,000)
 

 
(50,000,000)

 
 

- 
 

(50,000,000)
 

الرصيد كما في 
30
 

سبتمبر 
2020
  

)غير المراجعة( 
 

250,000,000
 

 
8,969,214

 
 

- 
 

(1,494,163)
 

 
81,629,101

 
 

339,104,152
 

 
- 

 
339,104,152

 
 

ضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه 
تشكل اإلي

القوائم
 

المالية  
األولية
 

الموجزة الموحدة 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 ( شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 الموجزة الموحدة   األولية  قائمة التدفقات النقدية
 

 

 

أشهر  التسعة لفترة 
  30المنتهية في 

2021سبتمبر    

أشهر  التسعة لفترة 
  30المنتهية في 

 2020 سبتمبر 
 )غير المراجعة(   )غير المراجعة(   
 

  (بالرياالت السعودية)   
     األنشطة التشغيلية 

 45,637,074  125,749,576  وبعد العمليات غير المستمرة  الربح قبل الزكاة
     تعديالت لبنود غير نقدية: 

 2,468,522  4,481,715  استهالك واطفاء
 4,204,617  6,074,743  استهالك أصول حق االستخدام 

  -  (14,961,132)  الزكاة  الصافي منشركة تابعة، ب   استبعادربح من 
 1,483,159  2,214,094  منافع نهاية الخدمة للموظفين 

 (15,127,109)  (3,814,714)  أعمال الشركات الزميلةحصة في نتائج ال
 (374,422)  (439,165)  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  استثماراتربح بيع 

 1,749,321  1,873,459  تكاليف التمويل
  121,178,576  40,041,162 

     تغيرات في رأس المال العامل: 
 6,385,932  (29,663,365)  وللبيع  عقارات تحت التطوير

 (24,699,713)  5,631,799  مخزون 
 2,343,657  186,349,292  أصول عقود 

 (2,010,639)  (105,195,866)  )الجزء المتداول وغير المتداول(  ذمم مدينة
 (47,856,077)  (63,900,060)  مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى 

 170,255,978  186,663,673  وحجوزات  ذمم دائنة
 33,528,019  (2,592,213)  أخرى مصاريف مستحقة وذمم دائنة 

 (1,606,183)  61,401,365  التزامات عقود 
 176,382,136  359,873,201  النقد من التشغيل 

 (1,071,034)  (1,247,249)  منافع نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
  -  (3,990,845)  زكاة مدفوعة 

 175,311,102  354,635,107  النقد من األنشطة التشغيلية صافي 
     

     األنشطة االستثمارية 
 (18,523,612)  (114,519,254)  إضافات إلى عقارات استثمارية 

 (22,582,559)  (6,690,055)  إضافات ممتلكات ومعدات 
  -  152,250,000  شركة تابعة   استبعادمن   المتحصل

  -  (2,898,855)  الربح أو الخسارة شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 374,422  1,368,678  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  المتحصل من بيع

 37,919,790   -  استثمار في شركة زميلة استبعاد
  -  (154,000,000)  في شركات زميلةإلى استثمارات   اتإضاف

  -  1,580,000  في شركات زميلة توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات 
 (2,811,959)  (122,909,486)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 ( شركة سعودية مساهمة مقفلة)

 )تتمة( الموجزة الموحدة  األولية قائمة التدفقات النقدية 
 2021سبتمبر   30أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

 

 
أشهر  التسعة لفترة 

  30المنتهية في 
2021سبتمبر    

أشهر  التسعة لفترة 
  30المنتهية في 

 2020 سبتمبر 
 )غير المراجعة(   )غير المراجعة(  
  (بالرياالت السعودية)   

    األنشطة التمويلية 
  -  (115,018,686)  حوافز مستردة سداد 

 50,000,000   236,078,511 في القروض صافي التغير  
 (1,672,490)  (5,089,968)  ات مدفوعة إيجار التزامات 

  -   250,000 الحصص غير المسيطرة مساهمة من 
 (50,000,000)  (80,000,000)  مدفوعة أرباح  توزيعات 

 (1,749,321)  (1,649,146)  تمويل مدفوعة  تكاليف 
   -   5,000,000 المساهمين  من مساهمة   المتحصل من

 (3,421,811)   39,570,711 األنشطة التمويلية  )المستخدم في(  صافي النقد من
     

 169,077,332   271,296,332 صافي التغير في نقد وما في حكمه 
 4,112,430   9,975,407 نقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 (39,644,316)  (262,499,852)  ( 5ناقصًا: التغير في الرصيد البنكي المقيد )إيضاح 
 133,545,446   18,771,887 نقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

    

    معامالت غير نقدية: 
 2,145,898  75,925,309 (9و  8)إيضاح عقارات تحت التطوير محولة من عقارات استثمارية، بالصافي 

  -  ( 5,014,865) (10و  9و 1)إيضاح  حصة الشركة في أرباح شركة زميلةمن   ةح غير محققارب أ
 32,565,500  225,128 ( 8)إيضاح ممتلكات ومعدات محولة من عقارات تحت التطوير 

 107,440,000   - (16)إيضاح  مساهم استثمار في شركات زميلة محّول من خالل مساهمة من  
 72,357,490   - (19و 10عالقة، بالصافي )إيضاح  جهة ذات استثمار في شركة زميلة محّول إلى

  -  20,000,000 ( 15)إيضاح  أرباح مبقاةزيادة رأس المال من خالل تحويل من 
 1,598,160  135,099 ( 19)إيضاح تكاليف التمويل المحملة من خالل جهة ذات عالقة 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 الموجزة الموحدة   األولية المالية  القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

  

 المجموعة معلومات عن  -1
ُمسجلة بالمملكة    )سابقًا شركة ذات مسؤولية محدودة(  شركة مساهمة مقفلة هي    "(األم  )"الشركة   )"الشركة"( أو  إن شركة رتال للتطوير العمراني

إن    (.2012فبراير    4هـ )1433ربيع األول    12الصادر في الخبر بتاريخ    2051047761العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  
، المملكة العربية  31952، الخبر  بن عبدالعزيزبن فهد    شارع الملك فيصل  ،  حي الروابي،  1448عنوان الشركة المسجل هو ص. ب.  

 السعودية. 
 

. حصلت الشركة على موافقة  شركة مساهمة مقفلةتحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى    الشركاء، قرر  2020  سنةخالل  
 . )2020أغسطس  28الموافق (هـ   1442محرم  9وزارية لإلعالن الرسمي عن التحول في 

 :األنشطة الرئيسية التاليةفي األم كة تعمل الشر 
 ؛ وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطةشراء   -
 ؛ االنشاءات العامة للمباني السكنية -
 ...الخ(. االنشاءات العامة للمباني الغير السكنية، يشمل )المدارس، المستشفيات، الفنادق -

 

 في الشركات القائمة أو االندماج معها.  مساهمة ط االستحواذ على األسهم أو ال نشااألم  النظام األساسي للشركةيتضمن 
 

 :ةع التالي و أصول والتزامات ونتائج أعمال الشركة والفر  األولية الموجزة الموحدة المالية القوائمتتضمن 
 رقم السجل التجاري   الموقع   التاريخ   الفرع 

       

 1010642508  الرياض  ه 1441ذو القعدة  21  فرع شركة رتال للتطوير العمراني 
 2051236513  الخبر  ه 1442ذو الحجة  18  فرع شركة رتال للتطوير العمراني 

 

 . عبد اللطيف ومحمد الفوزانهي شركة  الرئيسية الشركة األمإن 
  مجتمعين الحقًا بـ ُيشار إليهم  )لها    التابعة  التالية  المالية للشركة والشركات  القوائمعلى    الموجزة الموحدة  األوليةالمالية    القوائم  تشتمل هذه

  ة. والمملوكة ملكية مباشرة وغير مباشرة والتي اعدت من قبل االدار  ("المجموعة "
 نسبة الملكية الفعلية 

2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
٪  ٪ 

 100  95 )"تدبير"(  المحدودةشركة تدبير 
 100  100 شركة نساج للتطوير العمراني )"نساج"(

 100  100 "( التعمير واألنشاءشركة التعمير واإلنشاء المحدودة )"
 100  -  شركة الوجهة المتحدة العقارية )"الوجهة"(

 -  100 شركة تدبير العقارية المحدودة 
 -  50 شركة رمال الخبر العقارية )"رمال"( 

 -  50 شركة إطالله الشرق العقارية )"إطالله"(
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 للتطوير العمراني شركة رتال 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  الموجزة الموحدة األولية المالية  القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

  
 )تتمة(   المجموعةمعلومات عن  -1

 تدبير 
  2051059223ُمسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم   ذات مسؤولية محدودةشركة تدبير المحدودة، هي شركة  

  ،  حي الروابي،  1448المسجل هو ص. ب.    تدبيرإن عنوان  . (2014نوفمبر    4)الموافق    1436محرم   11بتاريخ  الصادر في الخبر  
 ، المملكة العربية السعودية. 31952، الخبر بن فهد بن عبدالعزيز شارع الملك فيصل

 الرئيسي في أعمال النظافة العامة والصيانة وأعمال تشغيل المباني والحدائق والمتنزهات والمنشآت الرياضية. تدبيريتمثل نشاط 
مليون ريال سعودي إلى    0,5تدبير زيادة رأس مال تدبير من  في الشركاء ، قرر 2021سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

ريال سعودي من خالل مساهمة نقدية، وتم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المرتبطة بالزيادة خالل الفترة. ونتيجة لهذه الزيادة،    يون مل  5
 ملكية تدبير. من  ٪ 5مليون ريال سعودي مما منحه  4,5مليون ريال سعودي من أصل  0,25بمبلغ  ةساهمم مساهم جديد   قدم 

 : 2020ديسمبر  31و  2021سبتمبر  30كما في وحصصهم  شركة تدبير   الشركاء فيفيما يلي 
 ٪  الملكية  رأس المال   

 االسم 
سبتمبر   30 

ديسمبر   31  2021
2020 

سبتمبر   30 
ديسمبر   31  2021

2020 
   (بالرياالت السعودية)  

 ٪100  ٪95  500,000  4,750,000  شركة رتال للتطوير العمراني 
 ٪0  ٪5   -  250,000  عامر الخشيل  السيد

  5,000,000  500,000  100٪  100٪ 
 

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

بن    حي الروابي شارع الملك فيصل،  1448هو ص. ب.  المسجل    نساج   (. إن عنوان2012أغسطس    5هـ )الموافق  1433رمضان    17
 ، المملكة العربية السعودية. 31952، الخبر فهد بن عبدالعزيز

  هي:  نساج لشركةشطة الرئيسية األن 
 شراء األراضي وبناء المباني عليها للبيع أو اإليجار للغير؛  -
 إدارة وصيانة وتطوير العقارات؛  -
التجارية    - والمجمعات  السكنية  والمجمعات  المركزية  األسواق  والمطاعم،  والخدمية  والتجارية  الصناعية  المشاريع  وإدارة وصيانة  تشييد 

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

 

 تعمير واإلنشاء شركة ال
رقم   التجاري  السجل  تحت  السعودية  العربية  بالمملكة  سجلت  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  المحدودة  واالنشاء  التعمير  شركة 

هو ص.  المسجل    شركةال(. إن عنوان  1999سبتمبر    25هـ )الموافق  1420جمادى اآلخرة    15الصادر في الخبر بتاريخ    2051023581
 .  ، المملكة العربية السعودية 31952، الخبر  بن فهد بن عبدالعزيز الروابي شارع الملك فيصلحي ،  1448ب. 

ومقاوالت اعمال الطرق والسدود واالنفاق   وترميم(وهدم  )اصالحفي المقاوالت العامة للمباني   التعمير واإلنشاء شركةيتمثل النشاط الرئيسي ل
الى    إضافة  .مقاوالت االعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الحفر والردمباالضافة الى  ريد  واعمال المياه والصرف الصحي والتكييف والتب 

 ادارة وتشغيل المصانع والمشاريع الصناعية والمجمعات التجارية ومقاوالت اعمال البنية التحتية.
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة( المالية األولية الموجزة الموحدة  القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 معلومات عن المجموعة )تتمة(  -1

 الوجهة 
  2051232830ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  شخص واحد  هي شركة    ةوجهال

، روابي، الخبر،  34421هو ص. ب  لالمسج  الوجهة عنوان إن (.2020نوفمبر  16هـ ) 1442ربيع الثاني  1الصادر في الخبر بتاريخ 
 المملكة العربية السعودية. 

 المقاوالت العامة للمباني السكنية.  األنشطة الرئيسية لشركة الوجهة هي
،    2021من العام    . وخالل الربع الثاني  المتحدة العقارية  ة وجهال في شركة    األسهم٪ من  100  استبعاد  المساهمين، قرر  2021في أبريل  

، حيث حصلت الشركة  منه    ٪30  تمتلك الشركة األموالذي  )شركة زميلة(    1للتطوير العقاري  صندوق ألفا  تم التنازل عن شركة وجهة إلى  
 مليون ريال سعودي.  135,6مقابل اجمالي أصول بمبلغ مليون ريال سعودي   156مبلغ إجمالي  على 

 
2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30   
 )مراجعة(   المراجعة( )غير  
 (بالرياالت السعودية) 

    األصول 
  135,581,004     - عقارات استثمارية

    

    وحقوق الملكية  االلتزامات 
    اإللتزامات 

  135,531,004     - مطلوب إلى جهة ذات عالقة 
    

    حقوق الملكية 
  50,000     - رأس المال 

 

 
 العقارية المحدودة شركة تدبير 

المحدودة العقارية  تدبير  رقم   شركة  تجاري  سجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي 
المسجل هو   شركة تدبير العقارية المحدودة عنوان ان (. 2021مايو  22هـ ) 1442شوال  10الصادر في الخبر بتاريخ  2051063497

 .ربية السعودية، المملكة الع34421، طريق الملك فيصل، الروابي، الخبر 30730 بص. 
في بيع األصول الثابتة والمنقولة، وشراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع    رئيسيبشكل  شركة تدبير العقارية المحدودةتعمل  

(، أنشطة  ةسكني الير  على الخارطة، وإدارة وتأجير العقارات )السكنية( المملوكة أو المؤجرة، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غ
 إدارة األموال والحفاظ على الممتلكات. و وكالء الوسطاء )مكاتب السماسرة(، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة 

 

 رمال 
الصادر في الخبر    2051236572رمال هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  

  10طريق الملك فيصل شارع    3200  ب عنوان رمال المسجل هو ص. ان  (.  2021أغسطس    2هـ )الموافق   1442ذو الحجة    23بتاريخ  
 عربية السعودية. المملكة ال 34421الخبر  8800الروابي 

للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق    ةالعام  اإلنشاءات و في اإلنشاءات العامة للمباني السكنية    رئيسيتعمل رمال بشكل  
 وما إلى ذلك. 

 . ية التشغيلأعمالها رمال  شركة لم تبدأ ،  2021سبتمبر  30لغاية 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 معلومات عن المجموعة )تتمة(  -1

 )تتمة(  رمال
 : 2020ديسمبر  31و  2021سبتمبر  30كما في وحصصهم   رمالشركة   الشركاء فيفيما يلي 

 ٪ الملكية   رأس المال   

 االسم 
سبتمبر   30 

ديسمبر   31  2021
2020 

سبتمبر   30 
ديسمبر   31  2021

2020 
   (بالرياالت السعودية)  

    -  ٪50     -   250,000  شركة رتال للتطوير العمراني 
    -  ٪50     -   250,000  العقارية  العربية أصائلشركة 

  500,000   -     100٪  -    
 

 إطالله 
الصادر في    2051234026إطالله هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

طريق الملك فيصل    3200  بالمسجل هو ص. إطاللة  عنوان  ن  (. ا2021يناير    31هـ )الموافق    1442  خرجمادى اآل  18الخبر بتاريخ  
 المملكة العربية السعودية.  34421الخبر  8800الروابي  10شارع 

للمباني الحكومية، والتطوير العقاري    ة العاماإلنشاءات  و في أنشطة اإلنشاءات العامة للمباني السكنية،    رئيسيبشكل  إطالله  تعمل شركة  
مخازن التخزين  للمباني السكنية بأساليب البناء الحديثة، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )السكنية وغير السكنية(، واإلدارة والتأجير  

 . تالذاتي وإدارة وتشغيل الشقق الفندقية وأنشطة إدارة العقارات مقابل عموال 
 . 2021سبتمبر  30لغاية  التشغيللم تبدأ إطالله 

 : 2020ديسمبر  31و  2021سبتمبر  30كما في وحصصهم  إطالله شركة   الشركاء فيفيما يلي 
 ٪ الملكية   رأس المال   

 االسم 
سبتمبر   30 

ديسمبر   31  2021
2020 

سبتمبر   30 
ديسمبر   31  2021

2020 
   (بالرياالت السعودية)  

    -  ٪50     -   500,000  رتال للتطوير العمراني شركة 
    -  ٪50     -   500,000  شركة ثبات العمران العقارية 

  1,000,000   -     100٪  -    
 

 أساس اإلعداد  -2
 أساس اإلعداد  2-1

لمعيار المحاسبة الدولي    اً وفق  2021سبتمبر    30أشهر المنتهية في  التسعة  الموجزة الموحدة للمجموعة لفترة    األوليةالمالية    القوائمتم إعداد  
من الهيئة السعودية للمراجعين  المعتمدة  األخرى    صدارات" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واألاألولية"التقارير المالية    34

   والمحاسبين.
المالية السنوية الموحدة، ويجب قراءتها    قوائمالموجزة الموحدة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في ال  األولية المالية    القوائمال تتضمن  

 .2020ديسمبر   31المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في  قوائممع ال مقترنة
ال توفر بالضرورة مؤشر على نتائج العمليات للسنة    2021سبتمبر    30أشهر المنتهية في  التسعة  عالوة على ذلك، فإن نتائج العمليات لفترة  

الذي يتم إجراؤه في نهاية  و  ،2021سبتمبر   30ية في  لفترة المنتهاأرباح    تخصيص على . لم يتم إجراء أي  2021ديسمبر    31المنتهية في  
 السنة المالية.
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة(  أساس اإلعداد -2
 )تتمة(  أساس اإلعداد 2-1

الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ، باستثناء أدوات حقوق الملكية والتزامات المنافع المحددة المقاسة    األوليةالمالية    القوائمتم إعداد  
العملة الوظيفية للمجموعة ويتم تقريب    اً بالريال السعودي الذي يعتبر أيض   الموحدة   األولية المالية الموجزة    القوائم بالقيمة العادلة. يتم عرض  
 ، ما لم يذكر خالف ذلك. سعودي جميع القيم إلى أقرب ريال

 

 أساس التوحيد  2-2
ديسمبر    31و  2021سبتمبر    30المالية للشركة األم والشركات التابعة لها كما في    القوائم  ، الموجزة الموحدة    األوليةالمالية    القوائم  تتضمن
 . 1هو في إيضاح   كما 2020

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

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

 بها(.
 في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة عالقتها مع المنشأة المستثمر بها.  تتعرض ، أو لها الحق -
 لتأثير على عوائدها. لالقدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها  -

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

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

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

المقتناة أو  التابعة  يتم إدراج األصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة    زوال سيطرة المجموعة على الشركة التابعة. 
من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة  الموحدة  مالية  ال  قوائمالالمباعة خالل السنة في  

 التابعة.
غير المسيطرة   والحصصعلى المساهمين في المجموعة  الموحد  يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر

 . رصيد حقوق غير المسيطرين لو أدى ذلك إلى حصول عجز فيحتى إذا 
على   التعديالت  إجراء  يتم  اللزوم،  المحاسبية   القوائمعند  والسياسات  المحاسبية  سياساتها  بين  التوفيق  أجل  من  التابعة  للشركات  المالية 

بين للمجموعة. يتم استبعاد جميع األصول وااللتزامات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما 
 توحيد. الشركات المجموعة بالكامل عند 

 في شركة تابعة ال يؤدي الى فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية.   الملكيةب اي تغير في يتم احتسا
غير المسيطرة    حصصإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد األصول ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( وااللتزامات وال

ف بأي مكسب أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بأي استثمار  ، بينما يتم االعترامساهمين والمكونات األخرى لحقوق ال 
 بالقيمة العادلة.  ، ، بعد ذلكمتبقي
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30المنتهية في لفترة التسعة أشهر 

 
 ة يسياسات المحاسبال -3

المالية السنوية للمجموعة    قوائمالموجزة الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد ال  األوليةالمالية    القوائم تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد  
تعديل آخر  ولم تقم بأي    ،  معيار أو تفسير   بالتطبيق المبكر ألي. لم تقم المجموعة  )باستثناء ادناه(  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
 .  بعد التطبيق غير ساري تم إصداره ولكنه 

 

 الخسارة أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الربح أو    قائمة المالية مباشرة في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات في    األصوليتم االعتراف بأرباح وخسائر  
جزء من  كاسترداد ل  يرادات ، إال عندما تستفيد المجموعة من هذه اإلاستالم تلك التوزيعات  حق    إثباتعند    ةالخسارة األولية الموجزة الموحد 

استثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة  إن .  في الربح أو الخسارة  هايتم تسجيل ،هذه األرباح   تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، مثل
 القيمة.  لهبوط فيالعادلة من خالل الربح أو الخسارة ال تخضع لتقييم ا

بالقيمة العادلة مع    ةاألولية الموجزة الموحدالمركز المالي    قائمةالمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في    صوليتم إدراج األ
 . ةاألولية الموجزة الموحد الربح أو الخسارة  قائمةاالعتراف بصافي التغيرات في القيمة العادلة في  

 

 الجديدة والمعدلة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  3-1
 مبكرًا   تطبقهاسارية المفعول بعد ولم يتم  غير لتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكنها  ل المعايير الدولية 

 مبكرًا المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكن غير سارية المفعول بعد:   المجموعةلم تطبق 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
ساري المفعول للفترات السنوية  

 التي تبدأ في أو بعد 
المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي   قوائمال 10تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

بمعالجة بيع أو المساهمة في    المتعلقة االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة    28
 .األصول من المستثمر إلى شركته الزميلة أو المشروع المشترك

تم تأجيل تاريخ السريان إلى   
 أجل غير مسمى 

 23يناير  1  .لتزاماتبتصنيف اال المتعلقالمالية  قوائمعرض ال 1المحاسبة الدولي تعديالت على معيار 
وبيان ممارسات المعايير الدولية  المالية    قوائمعرض ال  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -  ممارسة اإلجتهادات بشأن األهمية النسبية  2  للتقرير المالي
 23يناير  1 

المالي  يقوم   للتقرير  الدولي  التأمين    17المعيار  التأمين بتاسيس  عقود  بعقود  االعتراف  مبادئ 
 .عقود التأمين 4لتقرير المالي لوقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي 

 23يناير  1 

 22يناير  1  طار المفاهيمي اإل : دمج األعمال لتحديث مرجع3المعيار الدولي للتقرير المالي  على تعديالت 
والمعدات التي تمنع الشركة من    مصنع الممتلكات وال  16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  

الممتلكات وال تكلفة  المنتجة أ  مصنعالخصم من  البنود  بيع  المبالغ المستلمة من  ثناء  والمعدات 
 .تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود

 22يناير  1 

  محتملة المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول ال  37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 خسر بالتكاليف التي يجب تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد م  المتعلقة

 22يناير  1 

دورة المعدلة للمعايير   2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  
 .41 معيار المحاسبة الدولي و   16و  9و  1الدولية للتقارير المالية 

 22يناير  1 

السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية    8لمحاسبة الدولي  تعديالت على معيار ا
 ةي تقديرات المحاسب التعريف  -واألخطاء 

 23يناير  1 

المؤجلة المتعلقة باألصول    يبةالضر   -الدخل    يبةضر   -  12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة 

 23يناير  1 

 
13 

retal.com.sa

488

http://retal.com.sa


 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4

 األحكام  4-1
إجراء التقديرات واالفتراضات    المجموعةالمرفقة وتطبيق السياسات المحاسبية من إدارة    الموحدة  الموجزة  األوليةالمالية    القوائميتطلب إعداد  

. تؤثر هذه التقديرات واالفتراضات  محتملةالمالية واإلفصاح عن االلتزامات ال لتزامات واال صول واالجتهاد في بعض البنود التي تؤثر على األ
  الربح أو الخسارة والدخل   ائمةقالمتوقعة والتغيرات في القيمة العادلة ضمن    يةخسائر االئتمان الوالمخصصات و   اريف على الدخل والمص   اً أيض 

. وبطريقة محددة، يتطلب األمر من إدارة المجموعة تقدير  األولية الموجزة الموحدة    لكيةحقوق الم  قائمةو   الموحدة  وجزةالم  األوليةالشامل  
االفتراضات والعوامل بدرجات متفاوتة من  وتقييم مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية. تستند التقديرات المذكورة أعاله إلى العديد من  

تلك التقديرات    احداث. عالوة على ذلك، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات بسبب التغيرات الناشئة عن ظروف و تأكداالعتبار وعدم ال
 في المستقبل. 

قديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف بمراجعات الت 
 وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك.  اتالتقدير 

المالية الموحدة    قوائمالموجزة الموحدة معقولة ومتسقة مع التقديرات المستخدمة في إعداد ال  األوليةالمالية    القوائمالتقديرات المستخدمة في  ان  
 .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 سيطرة التقييم 
دام  دخلت المجموعة في استثمارات مختلفة. تحدد المجموعة ما إذا كانت ستقوم بتوحيد الشركات المستثمر فيها أم ال، أو المحاسبة عنها باستخ 

تحديد  إذا كان لديها سيطرة على هذه االستثمارات أم ال. عند    فيماطريقة حقوق الملكية أو تصنيفها بالقيمة العادلة بناًء على تقييم المجموعة  
متغيرة من  العوائد  الأم ال، تقوم اإلدارة بتقييم ما إذا كانت المجموعة معرضة أو لديها حقوق في    جوهري ما إذا كانت هناك سيطرة أو تأثير  

قييم هذه  مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. عند ت 
نية،  القوة، يتم تحليل المؤشرات للوصول إلى نتيجة تقييم الرقابة الذي أجرته المجموعة، مثل تمثيل مجلس اإلدارة وحق التصويت والمعرفة الف

 من بين عوامل أخرى. 
 

 19 –تأثير جائحة كوفيد   4-2
.  19 -على تأثير كوفيد المالية الموحدة   قوائمالتي تم اإلفصاح عنها في ال تأكدقامت المجموعة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم ال

  31  كما في  الموحدة  المالية  قوائمتعتقد اإلدارة أن جميع مصادر عدم التأكد من التقديرات تظل مماثلة لتلك التي تم اإلفصاح عنها في ال
 ة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية.. وستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوب 2020ديسمبر 

 

 ولدى البنوك في الصندوق نقد  -5
2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   

  (بالرياالت السعودية)   
  127,217   812,631               نقد في الصندوق  
  64,853,686   335,464,604       نقد لدى البنوك  

       336,277,235   64,980,903  
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة( نقد في الصندوق ولدى البنوك -5

 النقد وما في حكمه على النحو التالي:  يتكون ، 2020 ديسمبر 31و 2021سبتمبر  30 كما في 
2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

  127,217   812,631  نقد في الصندوق  
  64,853,686   335,464,604  نقد لدى البنوك  

 (55,005,496)   (317,505,348)   مقيد   بنكي: رصيد اً ناقص 
  18,771,887   9,975,407  

 

في   بنكي    يتضمن،  2021سبتمبر    30كما  البنوك على رصيد  لدى  )  317,505,348  بمبلغ النقد  :  2020ديسمبر    31ريال سعودي 
 في حسابات ضمان مقيدة.  ةك محلي و ريال سعودي( في بن  55,005,496

القيمة  إن  ية فوائد.  ألهذه األرصدة    خضععالوة على ذلك، ال ت .  عالييمثل النقد لدى البنوك أرصدة لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني  
 العادلة.  قيمتها اً الدفترية لهذه األصول تساوي تقريب 

 

  ذمم مدينة -6
2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
المراجعة( )غير     )مراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

  75,940,999   183,660,839  جهات أخرى  –ذمم مدينة 
  8,146,240   5,622,266  ( 19جهات ذات عالقة )إيضاح  –ذمم مدينة 

  189,283,105   84,087,239  
 

  الحجوزات   ستحق يوم بينما ت   90إلى    30تتراوح من    بفترات . يتم تحديد الذمم المدينة بشكل عام  وائدف  خضع الي الذمم المدينة التجارية وال ت 
 .ةواحد  سنةالمدينة الدفع بشكل عام بعد  

 تصنف الذمم المدينة كذمم مدينة متداولة وغير متداولة كما يلي: 
2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

  81,217,784              187,511,115  الجزء المتداول  –ذمم مدينة 
  2,869,455   1,771,990  الجزء غير المتداول  –ذمم مدينة 

  189,283,105              84,087,239  
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة(  ذمم مدينة -6

 لذمم المدينة على النحو التالي:ا أعمارتحليل 
 ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط قيمتها              لم تتجاوز موعد  

 
استحقاقها ولم  

 يوم  180اقل من  تهبط قيمتها 
 365الى  181

 يوم
 730الى  366

 المجموع  يوم
 )بالرياالت السعودية(  

  2021سبتمبر  30
 189,283,105 4,654,722 9,594,508 174,888,112 145,763 )غير المراجعة( 

  2020ديسمبر  31
 84,087,239 3,968,527 6,160,634 12,091,861 61,866,217 )مراجعة( 

 

 

المدينة    يتم قياس الذمم  يعادل خسا  للمجموعة مخصص  تقدير الخسائر االئتمانية الذمة  متوقعة على مدى حياةال  ئر االئتمان بمبلغ  يتم   .
وتحليل الوضع المالي الحالي للمدين، معدلة    ينسداد المدين   أخر ت   ارب سابقة في ام مصفوفة تستند إلى تجالمتوقعة من الذمم المدينة باستخد

. لم  الموحدةالمالية    القوائمفي تاريخ    ةتوقع موال  ةالحالي   الظروفيعملون فيه وتقييم    لعوامل المدين والظروف االقتصادية العامة للقطاع الذي
 متوقعة حيث لم يكن هناك تغيير كبير في جودة االئتمان.   ئر ائتمانيتم تسجيل أي خسا

 جيد.    لعالقةذات العالقة قابلة للتحصيل واالسترداد بالكامل وأن المركز المالي للشركات ذات ا  جهاتحددت المجموعة أن األرصدة مع ال
 

 مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى  -7
2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
المراجعة( )غير     )مراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

  36,728,639              98,368,474  ضريبة القيمة المضافة 
  39,956,523              46,491,352  لموردينا دفعات مقدمة إلى

  7,026,194   8,531,598  قدماً مدفوعة م مصاريف 
  8,397,682   3,218,594  ذمم موظفين

  3,854,378   6,563,241  ى ر أخ
  163,173,259              95,963,416  

 

 العقاريين  منصة المطورينمن    مستردةمثل ضريبة القيمة المضافة الت مليون ريال سعودي،    87,8ضريبة القيمة المضافة، مبلغ    تتضمن
 . مليون ريال سعودي(  23,3: 2020ديسمبر  31)  2021سبتمبر   30 كما في المؤهلين
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 وللبيع  عقارات تحت التطوير -8

    *أراضي  
تكاليف البناء   

   المجموع   والتطوير  
  (بالرياالت السعودية)  
      

 30,888,446  22,754,002  8,134,444 2020يناير  1
 549,549,089  481,501,302  68,047,787 إضافات 
 5,245,730  3,801,837  1,443,893 (9عقارات استثمارية )إيضاح   منمحول  

 (445,970,387)  (410,675,458)  (35,294,929) المشاريع المباعةتكلفة الوحدات / 
 (225,128)  (225,128)   - محول إلى ممتلكات ومعدات 

 139,487,750  97,156,555  42,331,195 )مراجعة(  2020ديسمبر  31
 502,408,652  423,665,337  78,743,315 إضافات 
 75,925,309  3,046,229  72,879,080 (9)إيضاح  ، بالصافي عقارات استثمارية  منمحول 

 (472,745,287)  (465,672,534)  (7,072,753) تكلفة الوحدات / المشاريع المباعة 
 245,076,424  58,195,587  186,880,837 )غير المراجعة(  2021سبتمبر   30كما في 

 

التي تكبدتها المجموعة لتطوير    ير، تمثل المشاريع بشكل أساسي تكلفة األراضي والتطو 2020ديسمبر    31و  2021سبتمبر    30  كما في
. تعتقد اإلدارة أنه سيتم بيع هذه الوحدات خالل االثني عشر شهًرا القادمة باستثناء مشروع واحد سيستغرق    المشاريع بغرض البيع في المستقبل 

 .سنةأكثر من  
 

 .خطة اإلدارةل  ا وفق  األولية الموجزة  سيتم بيعها خالل سنة من تاريخ القوائم المالية  سعودي   مليون ريال   93,2بقيمة    أراض  يتضمن هذا البند     *
 ( .14مقابل قروض )ايضاح   مليون ريال سعودي 54تم رهن جزء من هذه األراضي والتي بلغت تكلفتها بمبلغ * 
 

 لتطوير إلى جزء متداول وغير متداول على النحو التالي: ا تحت  يتم تصنيف العقارات
2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

  139,487,750            226,780,024  متداول الجزء ال
    -   18,296,400  متداول الجزء غير ال
  245,076,424            139,487,750  
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  الموجزة الموحدة األولية المالية  القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

  
 استثمارية عقارات  -9

  مباني     أراضي    
لية قيد  اأعمال رأسم 

 المجموع     التنفيذ 
  (بالرياالت السعودية)  

        التكلفة: 
 211,354,045  7,593,282  36,404,934  167,355,829 )مراجعة(  2020يناير  1

 183,401,965  19,886,302  3,653,033  159,862,630 إضافات 
 (3,613,174)  (195,860)  (1,973,421)  (1,443,893) ( 8عقارات تحت التطوير )إيضاح  إلىمحول 

 (59,849,224)  (27,283,724)  -  (32,565,500) محول إلى ممتلكات ومعدات 
 331,293,612  -  38,084,546  293,209,066 )مراجعة(  2020ديسمبر  31

        

 114,519,254  -  294,699  114,224,555 إضافات  
 (135,581,004)  -  -  (135,581,004) ( 1استبعاد شركة تابعة )إيضاح 

 (76,329,786)  -  (3,450,706)  (72,879,080) ( 8عقارات تحت التطوير )إيضاح   إلىمحول 
 (277,403)  -  (277,403)  -   ممتلكات ومعدات  إلىمحول 

 233,624,673  -  34,651,136  198,973,537 )غير المراجعة(  2021سبتمبر  30
        

        االستهالك المتراكم: 
 916,226  -  916,226  - )مراجعة(  2020يناير  1

 1,755,001  -  1,755,001  - لسنة لالمحمل 
 (575,767)  -  (575,767)  - ( 8عقارات تحت التطوير )إيضاح  إلىمحول 

 2,095,460  -  2,095,460  - )مراجعة(  2020ديسمبر  31
للفترة المحمل   -  1,227,130  -  1,227,130 

 (404,477)  -  (404,477)  - ( 8محول إلى عقارات تحت التطوير )ايضاح 
 2,918,113  -  2,918,113  - )غير المراجعة(  2021سبتمبر  30

        

: صافي القيمة الدفترية          
 230,706,560  -  31,733,023  198,973,537 )غير المراجعة(  2021سبتمبر  30

 329,198,152  -  35,989,086  293,209,066 )مراجعة(  2020ديسمبر  31
 

، والمرخص من قبل   "بار كود" ًا  ديسمبر بالقيمة العادلة، والتي يتم تحديدها من قبل مثمن مستقل ومؤهل مهني  31في   اً يتم تقييم العقارات االستثمارية سنوي 
 377,67العقارات االستثمارية المذكورة أعاله  ، بلغ تقييم  2020ديسمبر    31"(. كما في  1210000001الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين )رقم الترخيص "

 مليون ريال سعودي.  329,2والتي تبلغ قيمتها الدفترية  ريال سعوديمليون 
قروض )ايضاح  مقابل    (مليون ريال سعودي  22,5:  2020ديسمبر    31مليون ريال سعودي )  84,4بمبلغ  والتي بلغت تكلفتها  األراضي  هذه  تم رهن جزء من  

14. ) 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  الموجزة الموحدة األولية المالية  القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

  
 في الشركات الزميلة استثمارات  -10

 في شركات زميلة مما يلي:  المجموعةيتكون استثمار 
 المبلغ   الملكية الفعلية  

 
سبتمبر   30

ديسمبر   31  2021
2020 

سبتمبر   30 
ديسمبر   31  2021

2020 
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   )مراجعة(   )غير المراجعة(  

 (بالرياالت السعودية)  ٪  ٪ 
 121,249,913  123,484,627  39,50  39,50 شركة ثروة السعودية

  -  100,000,000   -  22,50 )األحساء(  صندوق األحساء العقاري 
 -  48,985,135  -  30,00 )ألفا(  1صندوق ألفا للتطوير العقاري 

 121,249,913  272,469,762     في شركات زميلة  ات االستثمار  مجموع
 

 حركة استثمار في شركات زميلة خالل الفترة المنتهية:   فيما يلي
   2021سبتمبر   30للفترة المنتهية في  

 
شركة ثروة  
  السعودية 

صندوق األحساء  
  العقاري 

صندوق ألفا  
كابيتال للتطوير 
  العقاري السعودي 

   مجموعال
  )غير المراجعة( 

ديسمبر   31
 )مراجعة(  2020

 (بالرياالت السعودية) 
 112,820,279  121,249,913  -  -  121,249,913 رصيد افتتاحي 

 -  154,000,000  54,000,000  100,000,000  - ات إضاف
 -  (5,014,865)  (5,014,865)  -  - غير محققة*  أرباح
 107,440,000  -  -  -  - من مساهم   محول

 (37,919,790)  -  -  -  - استبعادات 
 (72,357,490)  -  -  -  - إلى مساهم  محول

 (1,580,000)  (1,580,000)  -  -  (1,580,000) توزيعات ارباح 
حصة من نتائج 

 12,827,021  3,814,714  -  -  3,814,714 صافي بال، األعمال
من الدخل  حصة  

 19,893  -  -  -  - الشامل اآلخر 
 121,249,913  272,469,762  48,985,135  100,000,000  123,484,627 رصيد ختامي 

 

استبعاد أرض لشركة ألفا بمبلغ  معاملة ما بين الشركة األم وشركة زميلة )  منالربح من حصة الشركة األم من ٪ 30 ةغير المحقق األرباح مثل ت * 
 .  (1)إيضاح  (مليون ريال سعودي 135,6مليون ريال سعودي بقيمة دفترية  156
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
 وحجوزات  ذمم دائنة -11

2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
المراجعة( )غير     )مراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

  121,752,375            284,394,057  جهات أخرى   – ذمم دائنة
  13,748,228              3,080,171  جهات أخرى   – حجوزات دائنة

  123,959,734   158,649,782  ( 19جهات ذات عالقة )إيضاح   -ذمم دائنة 
  446,124,010   259,460,337  

 

 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى  -12
2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

  6,644,671                10,149,340  مستحقات الموظفين
    -   8,416,158  مستحقات مشاريع 
  13,478,166              403,039  عمالء دفعات مقدمة من 

  2,608,047                  -  غير محققة  ايرادات
  3,289,883                4,460,017  أخرى 

  23,428,554              26,020,767  
 

 حوافز مستردة  -13
خالل الفترة    اإلسكانوزارة  وقامت الشركة بسداد المبلغ المتبقي إلى    ،  بالكامل  مشروع نساج تاون )"المشروع"(، تم بيع  2020  سنةخالل  

 .   2021سبتمبر  30المنتهية في 
وحدة سكنية على أرض مملوكة    674اتفاقية لتطوير وتسويق وبناء المشروع مع وزارة اإلسكان لبناء    2018  سنةخالل  وقعت المجموعة    حيث

  اإلسكان  مثل حوافز وزارةت .  اإلسكانبوزارة  تمليك االسكانفي إطار برنامج  اً بسعر محدد مسبق المواطنين المؤهلين وبيعها إلى اإلسكانلوزارة 
بنكي حيث اقتصرت  ضمان  فز في حساب  وا. تم إيداع مبلغ الح  لدعم المجموعة في تمويل المشروعاإلسكان    المستردة األموال المستلمة من وزارة

المص  على  بالمشروع   اريف السحوبات  ال وقد    ،  المتعلقة  في  المجموعة  األ  سابقةال   سنةاستخدمت  لتغطية    ة رصدجميع  الضمان  في حساب 
في سحب رصيد الحوافز من عائدات    اإلسكان  ، بدأت وزارة    2020  سنةمال البناء في  عند االنتهاء من أع و .    المصاريف المتعلقة بالمشروع

 .    مليون ريال سعودي( خالل الفترة 35: 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 115,02البيع المودعة في حساب الضمان البنكي والبالغ 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )مساهمة مقفلةشركة سعودية (

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
 قروض  -14

2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

  50,000,000   50,000,000         قرض قصير األجل )أ( 
  97,000,000   78,928,738         قرض ألجل )ب( 
  51,400,000   101,972,420       قرض ألجل )ج( 

    -   94,999,430         ( دقرض ألجل )
    -   108,577,923       ( هقرض ألجل )

       434,478,511   198,400,000  
 

 القروض: تصنيف  14-1
2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

  50,000,000   50,000,000         قرض قصير األجل )أ( 
  97,000,000   78,928,738         قرض ألجل )ب( 
  51,400,000   101,972,420       قرض ألجل )ج( 

    -   94,999,430         ( دقرض ألجل )
    -   108,577,923       ( هقرض ألجل )

       434,478,511   198,400,000  
 (50,000,000)   (50,000,000)        قرض قصير األجل )أ( ناقصًا: 
 (83,733,333)   ( 281,548,283)  الجزء المتداول  – ض ألجلو قر  ناقصًا:

  64,666,667  102,930,228  الجزء غير المتداول  –ض ألجل  و قر 
 

 كما يلي:  ألجل  جدول سداد القروض 
2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

 133,733,333  331,548,283  خالل سنة
  64,666,667             102,930,228  وأقل من خمس سنوات  أكثر من سنة

  434,478,511  198,400,000 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

 )تتمة(  قروض  -14
 :  متوسطة األجل التاليةقصيرة و دخلت المجموعة في معامالت قروض 

رسوم    وتحململيون ريال سعودي    50  مبلغحصلت المجموعة على تسهيالت قرض قصير األجل من بنك تجاري محلي ب ،  2020خالل   .أ
دفعة واحدة  كالقرض    سداد  سيتميبور"( باإلضافة إلى هامش ثابت.  امالية بسعر الفائدة السائد بين البنوك في المملكة العربية السعودية )"س

 .المساهمينأحد . القرض مضمون بضمان 2022 مارس 31في 
 

رسوم مالية بسعر    وتحمل مليون ريال سعودي    97  مبلغ قرض ألجل من بنك تجاري محلي ب   ت حصلت المجموعة على تسهيال،  2020خالل    .ب
  31أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ من    ستةيبور"( باإلضافة إلى هامش ثابت. يتم سداد القرض على  االفائدة بين البنوك السعودية )"س

)ايضاح  من عقارات تحت التطوير وللبيع  مليون ريال سعودي   35,7أراضي بقيمة  . القرض مضمون برهن سندات ملكية  2021أغسطس  
أراضي  سندات ملكية  ، وضمان    (9)ايضاح    مليون ريال سعودي  9,5أراضي ضمن استثمارات عقارية بمبلغ    سندات ملكية  وضمان  (8

 .  المساهمينأحد وضمان مليون ريال سعودي من ضمن الممتلكات والمعدات   21,6بقيمة 
 

  141مليون ريال سعودي، تم استخدام    141قرض ألجل من بنك تجاري محلي بمبلغ    ت حصلت المجموعة على تسهيال،  2020خالل    .ج
يبور"(  امالية بسعر الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )"س  سوم ر   وتحمل ،  2021سبتمبر    30مليون ريال سعودي منها حتى  

على مدى ثالث سنوات كحد أقصى.    رسيةمنساج تاون الرياض جنوب  مشروع    تحصيالت  من  باإلضافة إلى هامش ثابت. يتم سداد القرض
أرض  ملكية  برهن سندات  و (  9)ايضاح    ضمن عقارات استثمارية  مليون ريال سعودي  23,6  بقيمةأرض  ملكية  القرض مضمون برهن سندات  

 . ممتلكات ومعدات  ضمن مليون ريال سعودي 51,8 بقيمة
 

مليون    95مليون ريال سعودي، تم استخدام    142حصلت المجموعة على تسهيل قرض ألجل من بنك تجاري محلي بمبلغ    ، 2021خالل  .  د
يبور"(  امالية بسعر الفائدة السائد بين البنوك في المملكة العربية السعودية )"س  رسوم  وتحمل،  2021سبتمبر    30ريال سعودي منها حتى  

مشاريع النخيل وريتال رايز على مدى ثالث سنوات كحد أقصى. القرض    متحصالتباإلضافة إلى هامش ثابت. يتم سداد القروض من  
 .المساهميناحد مضمون بضمان 

 

 111,24مليون ريال سعودي، تم استخدام    121,4  مبلغتسهيل قرض ألجل من بنك تجاري محلي ب حصلت المجموعة على    ،2021خالل  .  ه
حتى   منها  ريال سعودي  السعودية    رسوم  وتحمل،  2021سبتمبر    30مليون  العربية  المملكة  في  البنوك  بين  السائد  الفائدة  بسعر  مالية 

كحد أقصى. القرض    سنتينعلى مدى    2نساج تاون  مشروع    متحصالت)"سايبور"( باإلضافة إلى هامش ثابت. يتم سداد القروض من  
مليون ريال سعودي ضمن عقارات تحت التطوير وللبيع وسندات ملكية أراضي بمبلغ    18,3بمبلغ    ي ض اأر   ملكية   اتسندمضمون برهن  

 (. 9و  8)إيضاح  مليون ريال سعودي ضمن االستثمارات العقارية 51,3
 

 ريال سعودي.  4,975,546لتطوير بمبلغ ا تتح اريعالمجموعة برسملة تكلفة الفائدة تحت مشخالل الفترة، قامت 
 

 رأس المال  -15
   : 2020ديسمبر  31و  2021سبتمبر  30كما في  تهممساهمنسبة الشركة و  نمساهمي فيما يلي  

 ٪ الملكية الفعلية   رأس المال 

 السم ا
سبتمبر   30 

ديسمبر   31  2021
2020  

سبتمبر   30
ديسمبر   31  2021

2020   
     (بالرياالت السعودية)

 ٪95  ٪93,75  356,250,000  375,000,000  شركة الفوزان القابضة 
 ٪5  ٪5  18,750,000  20,000,000  لبريكانا عبدهللا فيصل عبدالعزيز السيد

 -  ٪0,31  -  1,250,000  شركة السهم القابضة
 -  ٪0,31  -  1,250,000  شركة أثمان القابضة

 -  ٪0,31  -  1,250,000  القابضة  غراسشركة 
 -  ٪0,31  -  1,250,000  للتجارة شركة معالي الخليج 

  400,000,000  375,000,000  100٪  100٪ 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
 )تتمة(  رأس المال -15

مليون ريال سعودي من خالل    400,000,000ريال سعودي إلى    375,000,000زيادة رأس مال الشركة من    ينمساهمالخالل الفترة، قرر  
ريال سعودي. تم االنتهاء من    5,000,000نقدية من المساهمين الجدد بمبلغ  دفعات  و   بقاةريال سعودي من األرباح الم  20,000,000تحويل  

 . 2021سبتمبر  30اإلجراءات القانونية في هذا الصدد خالل الفترة المنتهية في 
  50 : 2020سبتمبر    30مليون ريال سعودي )  80  مبلغب   وتم دفعها   توزيع أرباح   قرر المساهمين،  2021سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في  

 (. مليون ريال سعودي
 

 ين مساهمالمساهمة من  -16
سداد  محدد للمال. ال تخضع هذه المساهمات للفائدة وال يوجد جدول  الفي المجموعة لزيادة رأس    ة المساهم  ، مبالغالمساهمين  من   تمثل مساهمة 

 .التزام مالي حالي على المجموعة لدفع هذا الرصيد للمساهمين اي مالية وال يوجد وائدي فأل  خضعلها وال ت 
 

مليون ريال سعودي من خالل إصدار    5رصيد المساهمة    باإلضافة إلى خالل الفترة، استخدمت الشركة المساهمة في زيادة رأس مال الشركة  
 أسهم جديدة. 

 

 العقود مع العمالء من يرادات  اإل -17
 التفصيلية لإليراداتالمعلومات  17-1

 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30  
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   قطاعات 

  (بالرياالت السعودية)   
 نوع البضائع أو الخدمات: 

 
   

  214,710,342   563,462,601  والتطوير  عقود االنشاءمن إيرادات  
  81,698,155   21,865,225  وحدات عقارية / مشاريعايرادات من بيع 

  20,686,914   22,720,691    المرافقو  الممتلكات إدارة من  إيرادات
 عقود اإليجار إيرادات 

 
5,298,795   4,154,460  

  321,249,871   613,347,312  إيرادات العقود مع العمالء  مجموع
     

 نوع العمالء: 
 

   
  196,143,697   579,796,334  عمالء أفراد 

  47,913,841   31,401,310  عمالء شركات 
  77,192,333   2,149,668  عمالء القطاعات الحكومية وشبه الحكومية 

  321,249,871   613,347,312  إيرادات العقود مع العمالء  مجموع
     

 شروط االئتمان: 
 

   
  235,397,255   585,342,899  آجلة مبيعات 
  85,852,616   28,004,413  نقدية مبيعات 
  321,249,871   613,347,312  إيرادات العقود مع العمالء  مجموع
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
 )تتمة(  إيرادات العقود مع العمالء -17
 أرصدة العقود  17-2

2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

  84,087,239   189,283,105  ذمم مدينة 
  203,751,210   17,401,918  )أ( أدناه(  إيضاح)انظر أصول عقود 

  24,690,054   86,094,201  ( أدناه(ب ) إيضاح)انظر عقود  التزامات
 

 أصول العقود  (أ
عقود من اإليرادات المحققة من عقود اإلنشاءات، حيث أن استالم العوض مشروط باإلنهاء الناجح لمراحل   بأصول يتم االعتراف المبدئي 

   رئيسية. عند االنتهاء من المراحل الرئيسية وقبولها من العميل، يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها كأصول عقود إلى الذمم المدينة.
 

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

 المعاملة المخصص اللتزامات األداء غير المستوفاة. 
 

 التزامات األداء  17-3
تطوير عندما يتم تحويل السيطرة على الممتلكات إلى العميل، وفي بعض الحاالت يكون  تحت اليتم االعتراف باإليرادات من بيع عقارات  

سيطرة ومقدرة  عندما يكون لدى العميل  وذلك  ،  نقطة زمنية محددة  في    ات، وفي ظروف أخرى يتم االعتراف باإليراد  الوقت  ضيذلك بم
 .  عادًة عندما يستحوذ العميل على العقارذلك ، ويحدث  اتالعقار على توجيه استخدام 

 

 :والتطوير  عقود االنشاء (أ)
. يتم االعتراف بالتكاليف ذات الصلة في الربح أو الخسارة عند    الوقت بناًء على طريقة التكلفة إلى التكلفة  مضييتم االعتراف باإليرادات ب 

من االنتهاء من   سنتينأو    سنةبعد    حجوزاتتكبدها. تتكون شروط المدفوعات من دفعة مقدمة طويلة األجل، ومدفوعات مرحلية، ودفع  
  لعقود عندما تقرر المجموعة، بالنسبة ل،  ةسن وتمتد عادًة ألكثر من  المشروع  المشروع. تعتمد مدة كل مشروع على حجم وتعقيد تصميم  

إلى أنه، في جميع األوقات،    توصلت ، و   استخدام بديل للمجموعة   له   متعددة الوحدات، أن أداؤها ال ينتج عنه أصل للعقارات  النموذجية  
الوقت. بالنسبة للعقود    مضيب لهذه العقود    تنتقل السيطرةلذلك،    .  تاريخذلك اللديها حق واجب التنفيذ في الدفع مقابل األداء المكتمل إلى  

لرجوع إلى التكاليف المتكبدة  ، بامدخالتالتي تفي بمعايير االعتراف بإيرادات العمل اإلضافي، يتم قياس أداء المجموعة باستخدام طريقة ال
األداء )على سبيل المثال، الموارد المستهلكة، وساعات العمل التي تم إنفاقها، والتكاليف المتكبدة، والوقت المنقضي أو    اتللوفاء بالتزام

ير أي تكاليف متكبدة ال تساهم  تستبعد المجموعة تأث   اتعدد الساعات المستخدمة( بالنسبة إلجمالي المدخالت المتوقعة إلكمال العقار و اآللة  
أو الخدمات إلى العميل )مثل المبالغ غير المتوقعة للمواد المهدرة أو العمالة أو    بضائعالسيطرة على ال  تحويلفي أداء المجموعة في  

امات األداء )مثل المواد  ألية تكاليف متكبدة التي ال تتناسب مع تقدم المجموعة في الوفاء بالتز   مدخالتالموارد األخرى( وتعديل طريقة ال
 .غير المثبتة(

 

 :ايرادات بيع العقارات االستثمارية والوحدات العقارية (ب)
يتم االعتراف باإليرادات من بيع المشاريع المطورة عند االنتهاء من اإلجراءات القانونية ذات الصلة أو التبادل غير المشروط. تتحقق  

، ويتم نقل المخاطر والمزايا الهامة لملكية األصول المباعة  مجموعةإلى ال  سوف تتدفق  المنافع االقتصاديةاإليرادات بالحد الذي يحتمل أن  
 إلى المشتري. تقاس إيرادات بيع المشاريع واألراضي المطورة بقيمة العوض المستلمة. 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
 )تتمة(  إيرادات العقود مع العمالء -17
 التزامات األداء  17-3

 :إيرادات إدارة الممتلكات والمرافق )ج( 
العميل في نفس الوقت ويستهلك    ستلمالوقت، حيث ي   مضي اإليرادات مقابل هذه الخدمات ب تقدم الشركة خدمات إدارة المرافق. يتم تسجيل  

كإقرار باستالم الخدمات. يتم إصدار فاتورة    ي ذات الصلة باستخدام طريقة المخرجات حيث يوقع العميل على جدول زمني شهر   نافعالم
 .بالخدمات إلى العميل في نهاية كل شهر

 

 :ارايرادات عقود االيج )د( 
   ة الموحد   ةالموجز   اآلخر األوليةالربح أو الخسارة والدخل الشامل    قائمةاإليجار من العقارات االستثمارية في  عقود  يتم االعتراف بإيرادات  

اإليجار. عندما تقدم المجموعة حوافز لعمالئها على شكل فترة بدون إيجار، يتم االعتراف   عقود على أساس القسط الثابت على مدى فترة
 اإليجار على مدى فترة اإليجار بأكملها، على أساس القسط الثابت. إيرادات عقود  مجموعبالحافز على أنه تخفيض في 

 

 تكلفة اإليرادات  -18
 2020سبتمبر  30  2021سبتمبر  30  
 مراجعة( غير ال)  المراجعة( )غير   
  (بالرياالت السعودية)   

 167,973,600  427,981,483  والتطوير  عقود االنشاءتكلفة 
 73,433,982  16,433,851  وحدات عقارية / مشاريع بيع تكلفة 
 19,121,670  20,504,595    المرافقو  الممتلكات إدارة تكلفة
 3,304,045  3,320,625  عقود اإليجار  تكلفة

  468,240,554  263,833,297 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
 جهات ذات عالقة معامالت وأرصده مع   -19

. بعض أرصدة الجهات    إدارة المجموعةمن قبل  معتمدةوأحكام على شروط  بناءً ،  مع جهات ذات عالقة  مالتافي مع  المجموعة دخلت
   .والمعتمد في السوق ذات عالقة تحمل فائدة بالمعدل السائد 

 

 المعامالت الهامة والمبالغ التقريبية ذات الصلة هي كما يلي: 
 

 الجهة ذات العالقة اسم  
 2020سبتمبر  30  2021سبتمبر  30   

 )مراجعة(   )غير المراجعة(   العالقة   المعاملة 
  (بالرياالت السعودية)      

استبعاد شركة  
لطرف ذو   تابعة
 عالقة 

 
 

 1صندوق ألفا للتطوير العقاري 

  
 

 -  156,056,250  شركة زميلة 
        

استثمارات  شراء 
عقارية من  
جهات ذات  

 عالقة 

 
 شركة الفوزان القابضة 

  
 -  80,000,000  مساهم 

 
 معالي القابضةال شركة 

  
 -  34,224,555  شقيقة شركة  

        
        

  أموال محولة
 )من( /  إلى

 (130,736,183)  94,330,000  مساهم   شركة الفوزان القابضة 
 2,015,746  3,650,000  شقيقة شركة    اراك مكتب 

 (400,000)  -  شقيقة شركة    شركة نساج للمجمعات السكنية  
        

دفعات مقدمة  
مستلمة من جهة  

 ذات عالقة  

 
 

 بلوم لإلستثمار 

  
 

 -  48,722,871  شركة زميلة 
        

 268,817  496,271  شقيقة شركة    اجواد القابضة  اإليرادات 
 465,164  4,580,949  مساهم   شركة الفوزان القابضة  
 -  2,570,175  شركة زميلة   1صندوق ألفا للتطوير العقاري  
 -  805,495  شركة زميلة   بلوم لإلستثمار  
 1,687,819  2,213,904  شقيقة شركة    شركة معالي القابضة  
 5,647,116  6,635,603  شقيقة شركة    الشركة المتحدة لألدوات المنزلية 

        

مواد    مشتريات
من جهات ذات  

 عالقة  

 3,687,027  2,211,091  شقيقة شركة    للصناعات المعدنية  بوانشركة 
 1,433,401  3,520,531  شقيقة شركة    بناء للخرسانة الجاهزة شركة 

 37,297,228  6,468,702  شقيقة شركة    شركة مدار للمواد الكهربائية
 783,748  1,324,662  شقيقة شركة    شركة مدار للعدد واالدوات  
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
 )تتمة(  معامالت وأرصده مع جهات ذات عالقة -19

 : )تتمة( كما يلي المعامالت الهامة والمبالغ التقريبية ذات الصلة هي  
  

 اسم الجهة ذات العالقة 
 2020سبتمبر  30  2021سبتمبر  30   

 )مراجعة(   )غير المراجعة(   العالقة    المعاملة 
  (بالرياالت السعودية)       

مصاريف 
محملة على  

المجموعة من  
جهات ذات  

 عالقة 

 2,669,943  1,817,576  مساهم   شركة الفوزان القابضة  
 -  797,663  شقيقة شركة    شركة معمار وأراك  
 1,408,216  2,103,708  شقيقة شركة    أراك مكتب  
  

 للمجمعات السكنية شركة نساج 
  

 1,799,876  296,767  شقيقة شركة  
         

تكاليف التمويل  
على   المحملة

 المجموعة 

 

 1,598,160  135,099  مساهم   شركة الفوزان القابضة 
         

  تحويل استثمار
في شركة زميلة  
إلى طرف ذو  

 عالقة 

 

 72,357,490  -  مساهم   شركة الفوزان القابضة 
         

 مصاريف 
 نيابةبالمدفوعة 

عن المجموعة  
من جهات ذات  

 عالقة 

 (7,917,365)  (9,237,168)  مساهم   شركة الفوزان القابضة  
  

 
 

 أراك مكتب 

  
 
 
 (882,218)  (2,458,796)  شقيقة شركة  
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
 )تتمة(  معامالت وأرصده مع جهات ذات عالقة -19

 ما يلي: م المطلوب من جهات ذات عالقة  يتضمن، 2020 ديسمبر 31و 2021سبتمبر  30 كما في 
2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

 4,751,999  2,913,868  شركة المعالي القابضة
 -  2,570,175  1صندوق ألفا للتطوير العقاري 

 -  7,588  شركة اطاللة الشرق 
 589,809  -  الشركة المتحدة لألدوات المنزلية )نايس(

 668,909  -  سابقًا(  - شركة تدبير الشرق العقاريةالمتحدة )شركة وسم 
 377,298  -  شركة أجواد القابضة

 215,310  -  شركة المتحدة لإللكترونيات )"إكسترا"( 
 148,000  -  شركة نساج للمجمعات السكنية 

 26,285  -  مركز الفوزان للتوحد 
 1,368,630  130,635  أخرى 

  5,622,266  8,146,240 
 

عند الطلب.    تستحقذات عالقة    جهاتمن   رصدة المطلوبة، تعتقد المجموعة أن األ2020ديسمبر    31و  2021سبتمبر    30كما في  
  جهات سداد. جميع اللل  محدد  جدول  لها   نتيجة لذلك، تم تصنيف هذه األرصدة كأصول متداولة. ال تحمل هذه األرصدة أي فائدة وال يوجد 

 عند الطلب.  ألرصدةمركز مالي قوي وأموال كافية لسداد ا لديها ذات العالقة 
 انية متوقعة مقابل هذه الذمم المدينة.حاجة إلى تسجيل أي خسارة ائتم  يوجد تعتقد اإلدارة أنه ال

 ما يلي: م المطلوب الى جهات ذات عالقة  يتضمن، 2020 ديسمبر 31و 2021سبتمبر  30 كما في 
2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30    
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   
  (بالرياالت السعودية)   

 111,915,754  102,467,436  شركة الفوزان القابضة 
 -  47,917,376  لالستثمار بلوم 

 3,992,345  3,661,908  شركة معمار وأراك 
 654,198  1,781,359  شركة مدار لمواد البناء

 1,615,751  1,030,659  شركة بوان للصناعات المعدنية 
 2,415,149  1,011,503  منتجات الخرسانة الجاهزة لشركة بناء 
 2,109,850  352,522  للمواد الكهربائيةشركة مدار 

 901,279  289,352  شركة مدار للعدد واالدوات 
 137,667  137,667  شركة أرنون للصناعات البالستيكية 

 217,741  -  شركة اجواد القابضة
  158,649,782  123,959,734 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )مقفلةشركة سعودية مساهمة  (

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
 )تتمة(  معامالت وأرصده مع جهات ذات عالقة -19

أن المبالغ المطلوبة إلى جهات ذات عالقة يتم سدادها عند الطلب.    ، تعتقد المجموعة2020ديسمبر    31و  2021سبتمبر    30 كما في
 نتيجة لذلك، يتم تصنيف هذه األرصدة كالتزامات متداولة.  

 .ال تخضع ألية فوائد بخالف شركة الفوزان القابضة الجهات ذات عالقة أرصدة
من خالل النقد المحول من شركة الفوزان القابضة )"المساهم"(. يتم تحميل هذا الحساب    للشركة األم يتم تمويل بعض األنشطة التشغيلية  

 رسوم تمويل بمعدالت تجارية وتم الموافقة على هذه الشروط من قبل اإلدارة. 
 مما يلي: للمجموعة تتمثل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين 

2021سبتمبر  30   2020سبتمبر  30    
المراجعة( )غير    مراجعة( غير ال)    

  (بالرياالت السعودية)   
 4,012,175  6,990,693  أخرى  منافع رواتب و 
 4,465,457  1,524,794  منافع  

  8,515,487  8,477,632 
 

 حصة السهم من الربح للفترة )أساسي ومخفض(  -20
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في    لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
سبتمبر   30 

2021  
 سبتمبر  30

2020 
سبتمبر   30 

2021  
 سبتمبر  30

2020 
  (بالرياالت السعودية)   

        

  42,937,074   119,812,611   16,097,154   35,123,974 الربح للفترة
        

 )سهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم(  
  25,000,000   39,777,778   25,000,000   39,777,778 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

        

 )ريال سعودي / سهم(  
حصة السهم من الربح للفترة )أساسي  

  1,72   3,01   0,64   0,88 ومخفض( 
 

مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية    عائد إلىة بتقسيم ربح الفترة الض السهم األساسية والمخف ربحيةيتم احتساب 
 القائمة خالل الفترة. 
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 شركة رتال للتطوير العمراني 
 )شركة سعودية مساهمة مقفلة(

 )تتمة(  المالية األولية الموجزة الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
 رتباطات اال االلتزامات المحتملة و  -21

 ضمانات: 
مليون ريال سعودي   52,6بمبلغ  مجموعةالتزامات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية لل لدى المجموعة 

 (. مليون ريال سعودي  110: 2020ديسمبر  31) 2021سبتمبر  30كما في 
 رأسمالية  التزامات

 االلتزامات الرأسمالية التالية:  المجموعة  لدى
 2020ديسمبر  31  2021سبتمبر  30  
 )مراجعة(   )غير المراجعة(   

 (بالرياالت السعودية)  
  924,610,272            644,709,645       التزامات رأسمالية لعقود إنشاء 

 

في   المجموعة  2021سبتمبر    30كما  لدى  إنشاء  ،  لعقود  )   644,709,645بمبلغ  التزامات  سعودي  :  2020ديسمبر    31ريال 
)التي تم    السكنيةمقابل مشاريع سكنية للعمالء المحليين. سيتم استخدام التحصيل من هذه المشاريع  ريال سعودي(    924,610,272

 .السكنيةاريع المش هذه  والعمالء المحليين( في تمويل وسداد التزامات والمجموعةالموقعة بين البنوك  التمويلتمويلها من خالل اتفاقية 
 

 أحداث الحقة  -22
 باستثناء ما يلي : ال توجد أحداث الحقة بعد فترة التقرير

 مليون ريال سعودي.   67,75عن توزيع أرباح بمبلغ  2021أكتوبر  28العمومية بتاريخ   الجمعيةفي اجتماع   المساهمينأعلن 
 

 االعتماد تاريخ  -23
  5هـ الموافق   1443  اآلخرجمادى    2بتاريخ  الموجزة الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة    األوليةالمالية    القوائمتم الموافقة على إصدار  

 . 2022يناير 
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