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(غیر مراجعة)الموحدة الموجزةاألولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 

سبتمبر
ف الریا ةالسعودیتبآ

الشركة مات عن معلوـ
عودیة ( ركة العقاریة الس ركة" أو "ال"الش ركة األم")الش عودی،ش ھم الس ھمھا في سوق األس عودیة تتداول أس اھمة س ركة مس . ةش

) مسجلة في مدینة یولیو ھـ (الموافق رجب وتاری )(م/تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم

ر وتاری الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  ھـ (الموافق جمادى ا
يمقریقع ال).یونیو  ركة لالرئیس ارع العلیافيلش ندوق برید العامش ، المملكة العربیة ریاض ال، ، ص

السعودیة.

لعقارات ا وتأجیرھا وإدارة االمباني السكنیة والتجاریة علیھا وبیعھقامة إوتملك األراضي الصالحة للبناء وتطویرھا بتقوم الشركة
زمة للبناء وبیعھا وتو ألحسابھا  عمال المتصلة بتحقیق ألحساب الغیر وشراء وإنتاج المواد والمعدات ال جیرھا والقیام بجمیع ا

أغراضھا.

:الموجزةالمالیة األولیة الموحدةالقوائمفي ھذه لموحدةالتابعة التالیة وااتالشركالشركة فياستثمرت

نسبة الملكیة 
(بصورة مباشرة أو غیر مباشرة)

سم سنة التأسیسالنشاط الرئیسيبلد التأسیسا
دیسمبرسبتمبر

شركة العقاریة السعودیةال
%%البناء والصیانةالمملكة العربیة السعودیةللتعمیر (أ)

عودیة الشركة العقاریة الس
%البناء والصیانةالمملكة العربیة السعودیةللبنیة التحتیة (ب)

-

ركة )أ عودیةالعقاریةالش ركة ،للتعمیرالس اھمةش جیلھا مقفلةمس عودیةالعربیةالمملكة في تم تس جل التجاالس ري بموجب الس
عمال أوالمباني نشاء إبأعماللشركة اتقوم.)دیسمبرالموافق (ھ ول اربیع بتاری رقم

یانة اریعدارة إوالمباني ص ائیةالمش نش راووا یلیة وش یة التفص امیم الھندس ع التص ن ھذه مء المواد وتنفیذ ما تقوم بإدارتھض
تثمار رقم  س یص الھیئة العامة ل اریع بموجب تر وال بتاری المش ولیو یھ الموافق ش

.

سعودیة للبنیة التحتیة، شركة مساھمة مقفلة تم )ب شركة العقاریة ال سجل التفيلھایتسجال سعودیة بموجب ال جاري المملكة العربیة ال
ركة اتقوم). ابریلھ (الموافق رجبیبتاررقم  ور بأعماللش وارع والجس الطرق والش

نفاق  بكات نشاء إوابیة الترعمال واألوا اء وتمدید شبكات هالمیاوتمدید ش والصرف الصحي والسیول ونظافتھا وصیانتھا وانش
یانتھا ھربائیةكالالتوزیع للطاقة  اء إووالغاز ومحطاتھا وص ت نش ا تص ت ومحطات ابراج ا ا تص بكات ا اء نإووتمدید ش ش

رسانة الجاھزة.نشاء إوالحدائق العامة والمنتزھات وشبكات الري وصیانتھا  ةلمزاويفالشركةتبدألمالسدود وصیانتھا وبیع ال
.بعدتجاريأي نشاط 

المحاسبیة الھامةلسیاساتاـ

س األعدادأسـ 
في المملكة المالي األولي" المعتمد التقریر) "المحاسبة الدولي رقم (لمعیاروفقاًالموجزةالموحدة األولیةةیتم إعداد القوائم المال

رى الصادرة من الھرییوالمعا،السعودیةالعربیة صدارات األ .نییالقانونللمحاسبینةیالسعودئةیوا
لمعاوالسنویةالموحدة األولیةةی، كانت الشركة تقوم بإعداد وعرض القوائم المالدیسمبرالفترات حتى لكافة رییوفقاً

المحاسبة ریی(معانییالقانونللمحاسبینةیالسعودئةیوالصادرة عن الھةیالسعودالعربیةكة في المملھایعلالمتعارفالمحاسبة
).السابقةةیالسعود

لتقریرلالدولیةییرالتحول للمعانییالقانونللمحاسبینةیالسعودئةیعلى قرار مجلس ادارة الھوبناًء،رینایمن إبتدا
للمةیالمالموعرض القوائمن الشركة إعداد تطلبیالمالي، السعودیةربیةالعفي المملكة المعتمدةالماليریللتقرلیةوالدییراعوفقاً
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رى المعتمدة من الھوالمعاییر صدارات األ ةیقوائم المالالھذهع ذلك فقد تم إعداد موتماشیانییالقانوننللمحاسبیةیالسعودئةیوا
.الموجزةالموحدةاألولیة

(غیر مراجعة)تتمة–ل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات حو

سبتمبر
ف الریا ةالسعودیتبآ

تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ

تتمة–أسس األعدادـ 
المالي بما رللتقریلیةدوالییرللمعااألولى الُمعّدة وفقاًیةالسنوةیترة المالمن الفجزءالموجزةالموحدة ةیالقوائم المالھذهتُعتبر 

."المالي ألول مّرةللتقریرالدولیةییرلمعااتطبیق) "المالي رقم (للتقریرالدولي یارمعالفیھا

فصاح في تم یضاحات) من رقم (إیضاحا ییرلمعااعن أثر التحول إلى وجزةالمالموحدة األولیةیةالمالالمتممة للقوائم ا
ثة والسبتمبركما في الملكیةحقوق قوائمعلى الدولیة ل الشامل للشركة عن فترتي الث ي فتھیةر المنھأشتسعةوالد

یضاحیتضمن، كما سبتمبر یضاحات) من رقم (ا ونتیجةطبیعةالموجزةالموحدة األولیةیةالمالالمتممة للقوائم ا
ت .دیسمبرفي المنتھیةللشركة عن السنة المحاسبیةسیاساتالتغییرمة الناتجة عن ھاالالتعدی

طار المحاسبي السابق السنویةالموحدة یةالمالمع القوائم الموجزةالموحدة األولیةیةالمالالقوائم ھذهقراءة یجب ل المعدة وفقاً
عن السنة نییالقانونللمحاسبینالسعودیةئةیھوالصادرة من الالسعودیةالعربیةفي المملكة ھایف علالمتعارالمحاسبیةییرللمعا

ثة تيفترعن الموجزةوحدة الماألولیةیةالمالوالقوائم دیسمبرفي المنتھیة مارس في تیننتھیر المأشھوالتسعة الث
.ةالمالیللتقاریرالدولیةییرللمعاالمعدة وفقاًیونیو و

فصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة للسنة   تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات وا
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة ادیسمبر المنتھیة في  المعاییر لسعودیة والمراد إعدادھا وفقاً

رى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. صدارات األ وا

یة، باستثناء "مت ع الموجودات المالیة المتاحة للبیإعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاری
دوات المالیة المشتقة اتھا بالقیمة والتي یتم إثبموظفین محددة للة العادلة، وباستثناء التزامات منافع " حیث یتم قیاسھا بالقیموا

دام طریقة  لتزامات المستقبلیة باست . ةئتمان المتوقعاوحدة الحالیة ل

العملة الوظیفیة للمجموعباللایر السعودالموجزةالقوائم المالیة األولیة الموحدة ھذهیتم عرض م ما یتة. كي والذي یعتبر أیضاً
ذلك.على ینص، ما لم تقریب كافة المبالغ ألقرب ألف لایر سعودي

توحید القوائم المالیةأسس ـ 
. سبتمبرالتابعة لھا كما في اتالقوائم المالیة للشركة والشركتشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على

لتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم ل
الحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عناصر السیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عند سیطرة المجموعة على الشركة التابعة 

لي المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة. تدرج م ل ومصاریف الشركة التابعة ویتم التوقف عند ت وجودات ومطلوبات ود
من تاری انتقال السیطرة إلى  ل الفترة في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة اعتباراً المستحوذ علیھا أو المستبعدة 

لي المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة. المجموعة ولحین ت
التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل ةلقوائم المالیة للشركویات على اوعند الضرورة، یتم اجراء تس

یرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة  لة وكذلك حقوق الملكیة وا المجموعة. یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتدا
ت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائ م المالیة.المتعلقة بالمعام

اص، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لدى المجموعة:وبشكل

قة بالشركة � السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق تمنح المجموعة المقدرة على توجیھ األنشطة ذات الع
.المستثمر فیھا)

اطر، ولدیھا حقوق في� قتھا بالشركة المستثمر فیھا.التعرض لم ل ع تلفة من  الحصول على عوائد م
دام سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.� المقدرة على است
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(غیر مراجعة)تتمة–إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 

سبتمبر
ت السعو ف الریا دیة بآ

تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاساتـ

تتمة–توحید القوائم المالیةأسس ـ 
فتراض، فعندما یكون لدى المجموعة أقل  لھذا ا وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییداً

عتبار كافة الحقائق والظروف من األغلبیة في حقوق التصویت أ ذ المجموعة بعین ا و حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأ
المتعلقة بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:

رین في الشركة المستثمر فیھا.� الترتیب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصویت اآل
رى.عن لناتجة الحقوق ا� الترتیبات التعاقدیة األ
اصة بالمجموع� وحقوق التصویت المحتملة. ةحقوق التصویت ال

ل یتعلق سارة) الد رى بالمساھمین في الشركة األم(ال یرادات الشاملة األ رة وبحقوق الملكیة غیر المسیطوكل بند من بنود ا
.یر المسیطرة عجزحتى لو أدى ذلك إلى أن یكون رصید حقوق الملكیة غ

قة وحقوق ثبات الموجودات إفإنھا تتوقف عن وفي حالة فقدان المجموعة السیطرة على الشركة التابعة،  والمطلوبات ذات الع
ل  سائر الناتجة عن ذلك في قائمة الد رى، ویتم إثبات األرباح أو ال ألولیةاالملكیة غیر المسیطرة وعناصر حقوق الملكیة األ

رىموجزةالموحدة ال یرادات الشاملة األ ستثمار المحتفظ بھ بالقیمة العادلة.وا . یتم إثبات ا

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة ـ 
یضاح معتتفقالموجزةالموحدةاألولیةالقوائم المالیة ھذهإعدادفيالمطبقةالمحاسبیةالسیاسات المالیةالقوائمفي الوارد ا

ثةلفترةللمجموعةالموجزةحدة الموةاألولی .مارسفيالمنتھیةأشھر الث

تم اضافة السیاسة المحاسبیة التالیة والمتعلقة بالموجودات المحتفظ بھا للبیع نظراًسبتمبر ل الفترة المنتھیة في 
ت تندرج ضمن نطاق معالجتھا المحاسبیة: لوجود معام

عموجودات محتفظ بھا للبی
ل بیعھا  تصنف المجموعة الموجودات المتداولة كموجودات محتفظ بھا للبیع في حالة استرداد قیمتھا الدفتریة بشكل اساسي من 
دام المستمر لھا. تقاس الموجودات المتداولة المحتفظ بھا للبیع بالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة ناقصاً ست ل ا ولیس من 

ما أقل.تكالیف البیع، أیھ
بمعاییر تصنیف الموجودات المعدة للبیع فقط عندما تكون عملیة البیع محتملة بشكل كبیر وأن یكون األصل متاحاًالوفاءیتم 

م ست تمام عملیة ل جراءات المطلوبة  بحالتھا الحالیة. یجب أن تشیر ا إلى أنھ من غیر المحتمل حدوث تغیرات البیعفوراً
ل سنة ھ طة لبیع األصل والذي یتوقع أن یتم  دارة أن تكون ملتزمة بال امة على عملیة البیع أو الغاء قرار البیع. یجب على ا

واحدة من تاری التصنیف.

المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعدـ 
المالیةاألدوات: رقمالماليللتقریرالدولي المعیار

عتراف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، لتقریر المالي رقم یتناول المعیار ل "األدوات المالیة" تصنیف وقیاس وإلغاء ا
فاضكما ویقدم قواعد جدیدة لمحاسبة التحوط ونموذج جدید لحساب  ن في قیمة الموجودات المالیة. تطبیق المعیار غیر ملزم ا

تارت المجموعة عدم التطبیق المبكر للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ولكنھ متاح للتطبیق اینایر حتى  .لمبكر. ا

ل الشامل إن ل الد لشروط التصنیف إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من  الموجودات المالیة للمجموعة ستظھر وفقاً
سائر وبا ل قائمة األرباح أو ال ر أو القیمة العادلة من  لتالي لن یكون ھناك تغییر جوھري في المحاسبة عن تلك الموجودات. اآل

رشادات الجدیدة تأثیر جوھري على تصنیف وقیاس موجوداتھا المالیة.وبناًء علیھ،  تتوقع المجموعة أن یكون ل
قط على المحاسبة عنلن یكون ھناك أي تأثیر على محاسبة المجموعة للمطلوبات المالیة حیث أن المتطلبات الجدیدة تؤثر ف

سائر والتي لیس لدى المجموعة أي منھا فیما عدا  ل األرباح أو ال المطلوبات المالیة التي تم تصنیفھا بالقیمة العادلة من 
عتراف متوافقة مع متطلبات معیار المحاسبة الدولي  عتراف المشتقات المالیة. تبقى قواعد إلغاء ا "األدوات المالیة": ا

ت التحوط المؤھلة لمحاسبة والق یاس ولم یتم تغییرھا. ضمن قواعد محاسبة التحوط الجدیدة، قد یكون ھناك المزید من معام
المبادئ بصورة أكبر.إلىالمعیار یقدم نھجا مستنداًأنالتحوط، حیث 
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(شركة مساھمة سعودیة)

ــــ 

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

سبتمبر
ت السعودیة ف الریا بآ

تتمة –الصادرة وغیر ساریة المفعول بعدالمعاییرـ 
تتمة –المالیةاألدوات: رقمالماليللتقریرالدولي المعیار

ئتمانالجدیدالھبوطیتطلب نموذج  سائر ا صصات ھبوط القیمة بناء على  عتراف بم سائرا المتوقعة ولیس فقط على ال
ئتمانیة المتكبدة كما ھو الحال في معیار المحاسبة الدولي رقم  بالتكلفة المصنفة. ینطبق ھذا المعیار على الموجودات المالیة ا

ر، وعقود الموجودات وفقا للمعیار  ل الشامل اآل ل الد المالي لتقریرلالدولي المطفأة وأدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من 
ء"، ذمم تأجیر مدینة، والتزامات القروض وبعض عقود الضمانات المالیة.رقم  یرادات من العقود مع العم "ا

فصاحاتاغیر طبیعة ومدى تمن المتوقع أن توكما یقدم المعیار الجدید متطلبات إفصاح موسعة وتغییرات في طریقة العرض. 
اصة في سنة تطبیق المعیار الجدید.المجموعة عن بال صوصاً تقوم إدارة المجموعة حالیا بدراسة أثر التطبیق أدواتھا المالیة 

ه. ت المذكورة أع واألثر من تطبیق المعاییر والتعدی
ءالدولي للتقریر المالي رقم المعیار : اإلیرادات من العقود مع العم

ء. أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیا یرادات من العقود مع العم عتراف با رقم الدولي للتقریر الماليالمعیارر جدید ل
دمات والمعیار المحاسبي سیحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم  یرادات الناتجة عن بیع السلع وتقدیم ال الذي یشمل ا

نشاءالذي یغطي عقود الدولي رقم  . ا

دمة إلى العمیل.یستند المعیار الجدی یرادات عند انتقال السیطرة على السلعة أو ال د إلى مبدأ إثبات ا
ة األولى ضمن المرحلیةویسمح المعیار بتطبیقھ إما بأثر رجعي كامل أو باتباع نھج رجعي معدل. یجب تطبیق المعیار الجدید للفتر

سمح بالتطبیق المبكر. ، ویینایر فترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 
تارت المجموعة عدم التطبیق المبكر للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  تقوم إدارة المجموعة حالیا بدراسة أثر التطبیق .ا

ه. ت المذكورة أع واألثر من تطبیق المعاییر والتعدی
: عقود اإلیجارالدولي للتقریر المالي رقم المعیار

یجار. المعیار الدولي للتقریر المالي رقم أصدر مجلس معا عتراف بعقود ا سیحل محل:ییر المحاسبة الدولیة معیارا جدیدا ل

یجار"؛"–معیار المحاسبة الدولي رقم • عقود ا
ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار"؛"–تفسیر لجنة معاییر التقاریر رقم •
"؛حوافز-عقود إیجار تشغیلیة "-لجنة تفسیرات المعاییر •
ت التي تنطوي على الشكل القانوني للتأجیر".-لجنة تفسیرات المعاییر • " تقییم جوھر المعام

یجار التمویلي (في قائمة المركز المالي) بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم  ، كان یجب على المستأجر التمییز بین عقد ا
یجار التشغیل ارج قائمة المركز المالي). وعقود ا ي (

یجار المستقبلیة و یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي  یجار الذي یعكس مدفوعات ا عتراف بالتزام ا من المستأجر ا
یجار تیاري لبعض عقود ا یجار. وقد تضمن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة استثناء ا دام" لجمیع عقود ا ست "أصل حق ا

فضة القیمة. یجار ذات األصول المن قصیرة األجل وعقود ا
دام وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ، یكون العقد أو محتواه عقد إیجار إذا كان العقد ینقل الحق في السیطرة على است

أصل محدد لفترة من الوقت مع وجود مقابل معین.
عتماد المعیار إن لزامي  تارت المجموعة عدم التطبیق المبكر للمعیار ینایر ھو التاری ا ، ویسمح بالتطبیق المبكر. ا

.الدولي للتقریر المالي رقم 

ه. ت المذكورة أع تقوم إدارة المجموعة حالیا بدراسة أثر التطبیق واألثر من تطبیق المعاییر والتعدی
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(شركة مساھمة سعودیة)

ــــ 

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

سبتمبر
ت السعودیة ف الریا بآ

المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرةإتباع-
لمتطلبات یةا المالھعلى المجموعة إعداد المجموعة األولى من قوائمیتعین ي المملكة المالي المعتمدة فللتقریرالدولیةالمعاییروفقاً

رى المعتمدة من والمعاییروالسعودیةالعربیة صدارات األ ینایرأ في للفترة التي تبدنونیینالقاللمحاسبینالسعودیةیئةھالا
.

المعتمدة منالیھالمتعارف عالمحاسبیةالمعاییرعند التحول من الموجزةالموحدة األولیةقائمة المركز المالي تسویةلغرض
ً. ینایرالمالي كما في للتقریرالدولیةالمعاییرإلى (سابقاً) نونیینالقاسبینللمحاالسعودیةیئةھال الرجوع للقوائم ،فض

.مارس في المنتھیةللفترة الموجزةالموحدةاألولیة المالیة
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(شركة مساھمة سعودیة)

ــــ 

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

سبتمبر
ف الریا ةالسعودیتبآ

تسویات المجموعة للقوائم المالیة-
دیسمبر تسویات المجموعة لقائمة المركز المالي كما في 

إیضاح

المعاییر المحاسبیة المتعارف 
علیھا الصادرة عن الھیئة 

السعودیة للمحاسبین القانونیین 
دیسمبر كما في 

التسویات)معدلة(

المعاییر الدولیة للتقریر 
دیسمبر المالي كما في 

الموجودات
غیر المتداولةالموجودات 

ت ومعدات  -ممتلكات وآ
، وأاستثمارات عقاریة 

)(وات في شركات زمیلة استثمار
-)(، وأمشاریع تحت التنفیذ

ستحقاق -استثمارات محتفظ بھا حتى ا
وموجودات مالیة متاحة للبیع 

المتداولة إجمالي الموجودات غیر 

الموجودات المتداولة 
)(ومدینون تجاریون

-)(وموجودات مالیة متاحة للبیع
-)(وودائع قصیرة األجل
-)(واستثمارات عقاریة 

رون ومدینون آ )(، وبمصاریف مدفوعة مقدماً
وما في حكمھونقد

)(إجمالي الموجودات المتداولة 

إجمالي الموجودات
مطلوبات حقوق الملكیة وال

حقوق الملكیة 
-رأس المال 

-احتیاطي نظامي
-احتیاطي اتفاقي

)(أرباح مبقاة
رى احتیاطیات ا

المتعلقة بمساھمي الشركة األمحقوق الملكیة
-حقوق الملكیة غیر المسیطرة

إجمالي حقوق الملكیة
المطلوبات غیر المتداولة

ب ، وقروض طویلة األجل 
جموظفینمحددة للتزامات منافع ال

-قةمشت-أدوات مالیة 

إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة 
-دائنون تجاریون

رى م -بالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أ
-الجزء المتداول–قروض طویلة األجل 

صص زكاة -م

-إجمالي المطلوبات المتداولة 

إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 
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ــــ 

(غیر مراجعة)تتمة–حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة تإیضاحا

سبتمبر
ف الریا ةالسعودیتبآ

تتمة–للقوائم المالیةتسویات المجموعة-
سبتمبرتسویات المجموعة لقائمة المركز المالي كما في 

إیضاح

المعاییر المحاسبیة المتعارف 
علیھا الصادرة عن الھیئة 

السعودیة للمحاسبین القانونیین 
سبتمبركما في 

التسویات)معدلة(

المعاییر الدولیة للتقریر 
كما فيالمالي

بتمبرس

الموجودات
غیر المتداولةالموجودات 

ت ومعدات  ، وأممتلكات وآ
، وأاستثمارات عقاریة 

)(واستثمارات في شركات زمیلة 
-)(استثمارات في شركات تابعة

)(، وأمشروعات تحت التنفیذ
وموجودات مالیة متاحة للبیع 

ستحقاق -استثمار محتفظ بھ حتى تاری ا

إجمالي الموجودات غیر المتداولة 
الموجودات المتداولة 

-مدینون تجاریون
-)(وموجودات مالیة متاحة للبیع 

-)(واستثمارات عقاریة 
زون -م

رون ومدینون آ ، وبمصاریف مدفوعة مقدماً
وا في حكمةنقد وم

-وةمشتق–أدوات مالیة 

)(إجمالي الموجودات المتداولة 

)(إجمالي الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات 
حقوق الملكیة 

-رأس المال 
-احتیاطي نظامي
-احتیاطي اتفاقي

أرباح مبقاة
رىاحتیاطی )()()(ات أ

إجمالي حقوق الملكیة
المطلوبات غیر المتداولة

)(بقروض طویلة األجل 
جالتزامات المنافع موظفین

)(إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة 
-دائنون تجاریون

رى  -ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أ
صص زكاة -م

-إجمالي المطلوبات المتداولة 

)(إجمالي المطلوبات

)(إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 
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ــــ 

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

سبتمبر
ف الریا ةالسعودیتبآ

تتمة –ئم المالیةتسویات المجموعة للقوا-
ثة أشھر المنتھیة في تسویات سبتمبرالمجموعة للدخل وإجمالي الدخل الشامل لفترة الث

.

إیضاح

المحاسبیةالمعاییر
علیھاالمتعارف

الھیئةعنالصادرة
للمحاسبینالسعودیة
ثة القانونیین لفترة الث

أشھر المنتھیة في
سبتمبر

تسویاتال)معدلة(

الدولیة للتقریرالمعاییر
ثة المالي لفترة الث

أشھر المنتھیة في
سبتمبر

یرادات -ا
یرادات تكلفة )()()(دا

)(الربح إجمالي

)(-)(وتسویقیھیھ بیعمصاریف 
)(-)(ھـوإداریةعمومیةمصاریف 

)(العملیاتدخل

)()(بتكالیف تمویل 
-مشتقة–أدوات المالیة من اعادة تقویم ربح

رى مصاریف )(-)(أ
-عات أرباح مستلمة توزی

-شركات زمیلة أرباححصة الشركة في 

الزكاةقبلالدخل

)(-)(زكاةال

دخل الفترة صافي

خرى الخسارة الشاملة ا

سارة رى التي سیعاد تصنیفھا إلى ال الشاملة األ
حقة:  ل في الفترات ال الد

التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة صافي
المتاحة للبیع 

-)()(

)()(للفترةالخسارة الشاملةإجمالي
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ــــ 

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

سبتمبر
ف الریا ةالسعودیتبآ

تتمة–المجموعة للقوائم المالیةتسویات-
سبتمبرأشھر المنتھیة في ةالتسعالمجموعة للدخل وإجمالي الدخل الشامل لفترة تسویات

.

إیضاح

فالمتعارالمحاسبیةالمعاییر
الھیئةعنالصادرةعلیھا

للمحاسبینالسعودیة
ھر لفترة التسعة أشالقانونیین

المنتھیة في
سبتمبر

التسویات)معدلة(

الدولیة للتقریرالمعاییر
لفترة التسعة المالي

أشھر المنتھیة في
سبتمبر

یرادات -ا
یرادات تكلفة )()()(دا

)(الربح إجمالي

)(-)(وتسویقیھیھ بیعمصاریف 
)()()(ھـوإداریةعمومیةمصاریف 

)(العملیاتدخل

)()()(بتكالیف تمویل 
-مشتقة–أدوات المالیة من اعادة تقویم ربح

رى مصاریف )()(أ
-توزیعات أرباح مستلمة 

-حصة الشركة في أرباح شركات زمیلة 

الزكاةقبلالدخل

)(-)(زكاةال

دخل الفترة صافي

خرى الخسارة الشاملة ا

سارة رىالشاملةال لىإتصنیفھاسیعادالتياأل
ل حقةالفتراتفيالد :ال

التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة صافي
)()(-المتاحة للبیع 

)()(للفترةالخسارة الشاملةإجمالي
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ــــ 

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

سبتمبر
ف الریا ةالسعودیتبآ

تتمة–تسویات المجموعة للقوائم المالیة-
عقاریة الستثمارات ا)أ

دارة یوجد لدى المجموعة بعض المباني المقتناة أل یجارات التشغیلیة وأراضي مطورة أو مازالت قید الدراسة من قبل ا غراض ا
ستثمارات العقاریة، فإن أي عقارات (أراضي أو مباني) محتفظ بھا –) لتطویرھا. وبموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ( ا

یتم تصنیفھا كاستث ھما معاً یجار أو لزیادة رأس المال أو ك مارات عقاریة. علیھ، تم تصنیف ھذه العقارات كاستثمارات ألغراض ا
عقاریة. 

إطفاء تكالیف التمویل المؤجلة للقروض طویلة األجلب)
للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین المتبعة سابقاً، یتم إطفاء العمولة  طبقاً

طویلة األجل بطریقة القسط الثابت على مدى مدة القروض. وبموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي، فإنھ المحملة على القروض
دام طریقة معدل العمولة الفعلیة.  لي باست یتم إطفاء ھذه التكالیف على أساس معدل العائد الدا

ل األولیة الموحدة المتم وسبتمبروجزة للفترات المنتھیة في إثبات فروقات إطفاء تلك القروض في قائمة الد
.سبتمبر

التزامات منافع محددة للموظفینج)
دام عملیات  دمة باست للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، یتعین احتساب مكافأة نھایة ال طبقاً

كتوار للوائح المحلیة بتاری إعداد القوائم التقویم ا لتزامات وفقاً لمالیة دون ایة. وقد قامت المجموعة في السابق باحتساب ھذه ا
عتبار ذ بعین ا صم وقد نتج عن ھذا التغیر زیادة األ ت ال دمة المستقبلیة المتوقعة للموظفین وزیادة الرواتب ومعد فترات ال

ین ونقص في األرباح المبقاة في قائمة المركز المالي الموحدة.  في أرصدة التزام منافع الموظف

ك د) ستثمارات العقاریةاستھ ا
ستثمارات العقاریة وتحدید  للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، یجب تحدید مكونات ا وفقاً

نتاجي لكل مكون بشكل مستقل. ولم  في المملكة العربیة السعودیة. العمر ا متبعاً یكن مبدأ تسجیل الموجودات حسب مكوناتھا تطبیقاً
وكجزء من عملیة التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي تسجل الموجودات حسب مكوناتھا والمحاسبة عن أثر ذلك على 

نتاجیة، مما نتج عن ذلك أثر سلبي على األرباح المبقاة  ستثمارات العقاریة.ونقص فيأعمارھا ا صافي القیمة الدفتریة ل

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة) ھـ
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة،  دارة من یتموفقاً ل تسجیل مكافأة أعضاء مجلس ا

ل. وقد قامت المجموعة في السابق بتسجیل المكاف ل قائمة التغیرات في حقوق الملكیة وفقا للمعاییر السابقة قائمة الد أة من 
المتبعة في المملكة العربیة السعودیة. وكجزء من عملیة التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي تم تسجیل مكافأة أعضاء مجلس 

ل الفترة وزیا ل مما نتج عن ذلك نقص في صافي د ل قائمة الد دارة من  دة في األرباح المبقاة بنفس المبلغ.ا

أخرى) و
ضافة المركز المالي ائمةقإلى التسویات الناتجة عن تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي، تم إعادة تصنیف بعض البنود في با

فصاح في المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمد سعودیة ة في المملكة العربیة الالموحدة الموجزة للوفاء بمتطلبات العرض وا
ل ألرقام المقارنة.  ستثمارات اتم إعادة تصنیف والتي لم ینتج عنھا أیة آثار إضافیة على حقوق الملكیة أو صافي الد لعقاریة ا

فوعة مقدما دومشاریع تحت التنفیذ والموجودات المالیة المتاحة للبیع والمدینون التجاریون والودائع قصیرة األجل والمصاریف الم
قائمة المركز المالي األولیة.رون والنقدیة وشبة النقدیة والقروض طویلة األجل فيآومدینون 
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ت الفترات السابقةالمقارنة أرقام - وتعدی
ل الفترة بدراسة ومراجعة تفصیلیة لبعض حسابات القوائم المالیة الموحدة، وقد تبین وجود بعض  قامت إدارة المجموعة 

بقا في ساألرصدة التي كان من الواجب تعدیلھا كما في الفترات المبینة أدناه، لكي تتفق مع المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا م
المملكة العربیة السعودیة، والتي تتوافق أیضا مع التحول للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة 
ل الفترة الحالیة بإجراء  دارة  رى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبیین القانونیین. علیھ قامت ا صدارات األ والمعاییر وا

ت وذلك بتسویة الحسابات واألرصدة ذات الصلة بأثر رجعي.ھ ذه التعدی

تیظھر التحلیل أدناه  : ھذه التعدی

إیضاح

المحاسبیة معاییر ال
المتعارف علیھا الصادرة 

عن الھیئة السعودیة 
التعدیلللمحاسبین القانونیین

المحاسبیة معاییر ال
المتعارف علیھا الصادرة 

دیة عن الھیئة السعو
للمحاسبین القانونیین

معدلة
(كما في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة

)دیسمبر 

ت ممتلكات  أ ومعداتوآ
بموجودات مالیة متاحة للبیع 

)()()(أ أرباح مبقاة
رىاحتیاطی )()()(بات أ

(كما في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة
)سبتمبر

ت ممتلكات  أ ومعداتوآ
)(بموجودات مالیة متاحة للبیع 

)()()(، جأ مبقاةأرباح 
رىاحتیاطی )(، جبات أ

ل األولیة الموحدة الموجزة (لفترة  ثةقائمة الد شھر أالث
:)سبتمبرالمنتھیة في 

یرادات )()()(أ تكلفة ا

ل األولیة ال شھر أالتسعةموحدة الموجزة (لفترة قائمة الد
):سبتمبرالمنتھیة في 

یرادات )()()(أ تكلفة ا

ل الفترة المنتھیة في أ ) دارة  ك المسجل لبعض سبتمبر تبین ل ستھ وجود فرق في احتساب مصروف ا
ت والمعدات للفترات السابقة، علیة تم تسجیل ھذه الفروقات بأثر رجعي على الحسابات والفترات بنود الممتلكات واآل

ه. قة. كما ھو مبین في الجدول أع المقارنة ذات الع
ستثمارات المالیة ضمن الموجودات المتاحة للبیع وبالتكلفة ولم یتم تعدیل ھذا الرصید بالتغیر في القیمة )ب تم تسجیل أحد ا

ل الفترات  حقةالعادلة  دة ذات تم تعدیل األرصكماوفقا لمتطلبات المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا. لتسجیلھال
ستثمار.  ه لتعكس القیمة العادلة لھذا ا قة بأثر رجعي كما ھو مبین في الجدول أع الع

دوات المالیة المشتقة ج ) دارة بعد مراجعة عقود ا زمة لمعالجتي تستوفالتي أبرمتھا الشركة أنھاتبین ل ھا الشروط ال
اطر،كأدوات مالیةمحاسبیا  علیھ فقد تم عكس المبالغ المسجلة وھي المعالجة التي اتبعتھا المجموعة سابقا،لتغطیة الم

لمسبقا كبند مستقل ضمن حقوق الملكیة والناتجة عن التغیر في القیمة العادلة ، وتم تسجیلھا بشكل مباشر على قائمة الد
ه. كما ھو مبین في الجدول أع
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ستثمارات- العقاریةا
ستثمارات في المملكة العربیة السعودیة.راتوعقاللمجموعة من قطع أراضي العقاریةتتكون ا

ستثمارات العقاریة تتكون :یليمماا
دیسمبر سبتمبر 

٫أراضي  ٫
٫صافي  ،مباني ٫

نشاءمشاریع تحت  ٫ا
٫ ٫

ّیم مستقل معتمد. مقبانكركولدویلقبل بناء على عملیات التقویم التي تم إجراؤھا من ستثمارات العقاریةتم تحدید القیمة العادلة ل
ستثمارات العقاریة. وقد تم تطبیق طریقة التقویم التي أوصت بھا لجنة ھذا المقیمإن  صص في تقویم ھذه األنواع من ا عاییرممت

ر تقویم للقیمة العادلة. ودیةالسعالتقویم  لھذا التقویم دیسمبر كما في تم إجراء آ ملیاروبلغت القیمة العادلة وفقاً
لایر سعودي.

ستثمارات في شركات زمیلة - ا
ستثمار ل الفي اتكانت حركة ا كما یلي:السنة/فترةالشركات الزمیلة 

دیسمبر سبتمبر

٫السنةفي بدایة الفترة/
سائر)حصة في األرباحال )(٫(ال

-)٫(مستلمة أرباح توزیعات 
-)٫(موجودات محتفظ بھا للبیعإلى تحویل 

٫السنة/في نھایة الفترة

في شركة الریاض القابضة، شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة %حصة قدرھا تمتلك المجموعة
دام طریقة حقوق الملكیة في ھذه القوائم المالیة األولیة .السعودیة یتم المحاسبة عن حصة المجموعة في الشركة الزمیلة باست

دارة أنھا تمارس تأثیرا الموحدة الموجزة. ھاما على شركة الریاض القابضة.تعتقد ا

ت مع األرصدة- قةذات الالجھاتوالتعام ع
قة المساھمینذات الجھات تمثل اضعة للسیطرة في الشركةالرئیسیینالع بل التي یمارس علیھا تأثیر ھام من قأو والمنشآت ال

قة. یوضح الجدول التالي تلك الجھات ل الفترة مع الجھات ذات الع ت التي جرت  :أھم المعام

سبتمبرلفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

دارةمكافأة ٫اعضاء مجلس ا
دارة التنفیذیة رواتب ت ا ٫وبد
٫المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة العلیاإجمالي

ه جدولالعنھا في المفصحالمبالغمثلت دارةبموظفيالمتعلقةكمصروف المقیدةالمبالغأع العلیا.ا
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محتفظ بھا للبیعالموجودات ال–
ستثمار في شركة المعرفة العقاریة وذلك المجموعةدارة إعلنتأ،سبتمبر ل الفترة المنتھیة في  ارج من ا نیتھا الت

قتصادیة. وعلیھ  ستثمار كموجودات محتفظ بھا للبیع.عادة إتملصالح مدینة المعرفة ا تصنیف ذلك ا
ارج القائمة حتى تاری بناًء سائر عداد إعلى مفاوضات الت ستبعاد  ھذه القوائم المالیة فإنھ من المتوقع أن ینتج عن عملیة ا

ارج المتفق علیھ، ولذلكلایر سعوديملیون بقیمة  ستثمار ومبلغ الت المجموعةدارة إت قررتمثل الفرق بین القیمة الدفتریة ل
ل ثبات إ فاض في قیمة الموجودات في قائمة الد سائر ان سائر ك الموحدة الموجزة.ولیة األتلك ال

المالرأس-
مندیسمبروسبتمبرملیون لایر سعودي كما في المجموعة البالغ قدره مالرأسیتكون

دي.لایر سعولیون سھم قیمة كل سھم م

حتیاطي- النظاميا
لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، یجب على المجموعة تحویل  ل في كل سنة (بعد %طبقاً من صافي الد

حتیاطي  حتیاطي النظامي حتى یبلغ مجموع ھذا ا سائر المتراكمة) إلى ا من رأس المال.%تغطیة ال
صدار الب وة ا ل عام الغة تم إضافة ع ملیون لایر سعودي والناتجة عن أسھم زیادة رأس مال المجموعة المصدرة 

حتیاطي النظامي رأس مال الشركة، فقد قررت المجموعة التوقف عن  حتیاطي النظامي، ونظرا لتجاوز رصید ا إلى ا
إجراء ھذا التحویل. 

حتیاطي- تفاقيا ا
للنظام األسا تفاقي حتى یبلغ مجموع ھذا %سي للشركة، تقوم المجموعة بتحویل طبقاً حتیاطي ا ل السنة إلى ا من صافي د

حتیاطي  حتیاطيمن رأس المال. إن ھذا %ا غیر قابل للتوزیع. ا

قروض طویلة األجل-
سبتمبرلایر سعودي كما في ملیار القائمرصیدهبلغ وحصلت المجموعة على قرض طویل األجل من بنك محلي 

.مایو ملیار لایر). سیتم تسدید القرض على دفعة واحدة في : (

.رھون عقاریة مقدمة من المجموعةبإن القرض طویل األجل الممنوح للمجموعة مضمون

ستثمارات العامة بقیمة اتفاقیةالمجموعة أبرمت وذلك ل ملیار لایر سعودي قرض طویل األجل مع صندوق ا
جمالي للقرض  ، یتمسبتمبرملیار لایر سعودي كما في ألغراض تمویل بناء مشاریع عقاریة. وقد بلغ الرصید ا

یر في یونیو ینایر تسدید القرض على أقساط نصف سنویة متساویة. سیتم دفع القسط األول في  .والقسط األ

لزكاةا-
لفترةلالمحملة

).لایر سعوديملیون: سبتمبر ملیون لایر سعودي (للفترةالزكاة المحملة بلغت

ل الفترةحركة المخصص /السنةخ
صص الزكاة على النحو التالي:  كانت حركة م

دیسمبر سبتمبر
٫السنةبدایة الفترة/في 

٫ل الفترة/السنةمجنب
)()٫(السنةل الفترة/مدفوع

٫السنة/في نھایة الفترة

لذلك. كحتىالمجموعة إقراراتھا عن جمیع السنوات قدمت لتزامات وفقاً ا تمت الموافقة على الربط الزكوي م، وسددت ا
ل عن جمیع السنوات حتى نم .الھیئة العامة للزكاة والد
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ربح السھم-
فض لربح الیتم احتساب  ل الفترةوذلك بقسمة صافي لسھماألساسي والم المتعلق بالمساھمین العادیین في الشركة األم على المتوسط د

ل الفترةالمرجح لعدد األ .سھم العادیة القائمة 

: على النحو التاليتم احتساب ربح السھم 

ثة أشھر  سبتمبرمنتھیة اللفترة الث

لصافي ٫الفترةد

٫)مالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (سھ
فضاألساسي –السھم ربح ٫(باللایر السعودي)والم

سبتمبرمنتھیة الأشھر ةالتسعلفترة 

لصافي ٫الفترةد
٫المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (سھم)

فضاألساسي –السھم ربح ٫(باللایر السعودي)والم

فیضبندھناكیكنلم األسھم العادیة.دلعدالمرجحالمتوسطعلىیؤثرت

رتباطات - لتزامات وا المحتملةا

رتباطات الرأسمالی ةا
ستشاریین مالیة مع بعض یوجد لدى المجموعة عقود تصمیم واستشارات ھندسیة وتنفیذ أعمال رأس یمة والمقاولین. بلغت قا

ملیون لایر سعودي).: دیسمبر سعودي (ملیون لایر: سبتمبرالتعھدات غیر المنفذة كما بتاری 

لتزا مات المحتملةا
ھذه لإجمالي المطالبات. ویبلغ ل دورة األعمال العادیة ویتم الترافع بشأنھا حالیاًالمجموعةھناك بعض القضایا المرفوعة ضد 

ستئناف. ةصالح المجموعابتدائي لقد صدر حكم و. تقریباملیون لایر سعوديالقضایا القائمة  ، وفي انتظار انتھاء فترة ا
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المعلومات القطاعیة-
استثمارات عقاریة والتي تمثل معظم ایرادات ملیون لایر في ایرادات إیجاراتالبالغة المجموعةتتركز ایرادات 

ستثالمجموعةموجودات والتزامات معظم/ أغلبیة إن .سبتمبرة أشھر المنتھیة في تسعفترة ال مار مرتبطة با
العقاري.

ل المملكة العربیة السعودیة. المجموعةیتم مزاولة نشاطات  والشركات التابعة لھا بصورة رئیسیة دا

:على أساس القطاعاتموجوداتھاویرادات المجموعة ونتائجھا تحلیلفیما یلي 

المجموعأخرى القطاع التجاري القطاع السكني 

:سبتمبركما في 

یرادات ٫-ا
٫-تكلفة العملیات التشغیلیة

٫٫الموجودات

:سبتمبرفي كما 

یرادات -ا
-تكلفة العملیات التشغیلیة

الموجودات

العادلة القیمة-
سبتمبرادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة كما في تسویات التسلسل الھرمي للقیمة العالتالي یوضح الجدول

:دیسمبرو

القیمة العادلة (المستوى الثالث)(المستوى الثاني)(المستوى األول)القیمة الدفتریة 

:سبتمبركما في 
المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة: الموجودات

٫--وجودات مالیة متاحة للبیعم ٫

المطلوبات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:

٫--كمشتقاتمصنفھمالیةمطلوبات

:دیسمبر كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:

--موجودات مالیة متاحة للبیع

المطلوبات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:
--مطلوبات مالیة مصنفھ كمشتقات

ت  دم المد دام أسالیب التقییم الذي تست حظة في الستدرج األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة باست وق. القابلة للم

رى تقارب دارة بأن القیمة العادلة للنقد وما في حكمةتبین ل والمدینین التجاریین والدائنین التجاریین والمطلوبات المتداولة األ
ستحقاقات قصیرة األجل لھذا األدوات. قیمتھا ل الدفتریة بشكل كبیر وذلك نظراً

ت ثابتة ولقروض ألجل لدارة بأن القیمة الدفتریة لتبین تلف جوھریاًمتغیرة المرتبطة بعمو ذلك ألنھا یمتھا العادلة وق ت
ت تحمل  لنقدیة االتدفقاتن قیمةإفض المشابھة. ونتیجة لذلك،بشأن التمویل والقروالسائدة في السوق تعكس األسعار عمو

صومة  تلف بشكل جوھالناتجة عن التمویلالمستقبلیة الم ري عن قیمتھا الدفتریة الحالیة.والقروض  ت



التابعة لھااتالشركة العقاریة السعودیة والشرك
(شركة مساھمة سعودیة)

ــــ 

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

سبتمبر
ف الریا ت السعودیة بآ

رباحتوزیعات- ا
على توزیع أرباح نقدیة بقیمة مارسالمنعقد بتاری اجتماعھالشركة في االعادیة لمساھمي العمومیةالجمعیة وافقت 

لایر سعودي للسھم الواحد لتي بلغت وادیسمبر ملیون لایر سعودي للمساھمین عن السنة المالیة المنتھیة في 
سمیة للسھم.من وتمثل  ول من العام وتم القیمة ا لایر عن كل سھم، بواقع توزیع ارباح نقدیة عن النصف ا

ملیون لایر.بما یعادل 

على توزیع أرباح نقدیة بقیمة مارسالعادیة لمساھمي الشركة في اجتماعھا المنعقد بتاری العمومیةوافقت الجمعیة 
لایر سعودي للسھم الواحد والتي بلغت دیسمبر ملیون لایر سعودي للمساھمین عن السنة المالیة المنتھیة في 

سمیة للسھم.من وتمثل  ول من العام وتمالقیمة ا سھم، لایر عن كلبواقع توزیع ارباح نقدیة عن النصف ا
ملیون لایر.بما یعادل 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة-
:الموافق(صفر بتاریالشركةدارةإقبل مجلس منلمالیة األولیة الموحدة الموجزةتم اعتماد إصدار ھذه القوائم ا

).نوفمبر 

النتائج األولیة-
قد  تكون مؤشرا دقیقا للنتائج الفعلیة لعملیات السنة الكاملة.األولیة ئج عملیات الفترات إن نتا


