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 التابعة لها اتالشركة العقارية السعودية والشرك

 )شركة مساهمة سعودية(

 ــ 16ــ 

 تتمة )غير مراجعة(   –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

   2020يونيو  30

 )كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 تتمة  - القيمة العادلة  قياس -16

تبين لإلدارة ب ن القيمة العادلة للنقدية وشبه النقدية والمدينين التجاريين والدائنين التجاريين والمطلوبات المتداولة األخرى 

 تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير وذلك نظراً لفترة اإلستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات. 

تعكس قيمتها العادلة وذلك ألنها تحمل عموالت    تقاربلقروض ألجل المرتبطة بعموالت ثابتة ومتغيرة  لالقيمة الدفترية  كما أن  

النقدية المستقبلية المخصومة  التدفقات ن قيمةإ ف بش ن التمويل والقروض المشابهة. ونتيجة لذلك،السائدة في السوق المعدالت 
 .قيمتها الدفترية الحالية والقروض ال تختلف بشكل جوهري عن الناتجة عن التمويل

 مخاطر السيولة  -17

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. تنش  

سيولة وذلك بالت كد بصورة مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. يتم إدارة ال

 دورية من توفر األموال الكافية من خالل التسهيالت االئتمانية المتعهد بها للوفاء ب ي التزامات مستقبلية.

تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة في الت كد، قدر المستطاع، من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين 

استحقاقها في ظل كل من الظروف العادية أو الظروف الصعبة وذلك دون تكبد أي خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار 

تفظت المجموعة بحدود ائتمانية مع بنوك تجارية من أجل الوفاء بمتطلبات السيولة الخاصة بسمعة المجموعة. ولهذا الغرض، اح 

مليون لاير سعودي وذلك   331، يوجد لدى المجموعة تسهيالت تمويل بنكية غير مستخدمة قدرها  2020يونيو    30بها. وكما في  

 إلدارة متطلبات السيولة قصيرة األجل وطويلة األجل.

 3,346األصول المتداولة بقيمة  عنزيادة المطلوبات المتداولة  الموحدةالمركز المالي  قائمة ت، أظهر2020 يونيو 30كما في 

 يتممليون لاير سعودي. إن اإلدارة على ثقة من أن المجموعة ستكون قادرة على تسوية جميع التزاماتها في الوقت المناسب وس

 :ما يلي كما السيولة  ةدارا

 والتي يحق للمجموعة سحبها 2020يونيو  30مليون لاير سعودي كما في  331استخدام التسهيالت غير المستخدمة والبالغة  -

 االستثمارات العقارية تحت اإلنشاءبيع  -

 الموحدة الموجزة  األوليةاعتماد القوائم المالية   -18

هـ 1442 محرم 5 بتاريخ اإلدارةقبل مجلس  منالموجزة الموحدة األولية تم اعتماد والموافقة على إصدار هذه القوائم المالية 

 (.2020 أغسطس 24 الموافق)

 األحداث الجوهرية  -19

االهتمام الدوليل ، أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية اندالع لطوارئ الصحة العامة ذات  2020يناير    30في   

 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا يوصف ب نه وباء.2020مارس   11الناشئة عن فيروس كورونا، وفي 

اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية، بما يتفق مع العديد من الحكومات األخرى حول العالم، تدابير مختلفة لمكافحة تفشي 

 معينة. اطققيود السفر والحجر الصحي وإغالق األعمال وأماكن أخرى وإغالق من المرض، بما في ذلك

على أعمال المجموعة وعملياتها ونتائجها المالية أمر م كد ولكن المبلغ غير محدد ويعتمد على   كورونا فيروس  مدى ت ثير جائحة  

العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي قد ال تتمكن المجموعة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية. تشمل هذه 

اءات الوقائية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار العوامل معدل انتقال الفيروس، ومدة تفشي المرض، واإلجر

 عوامل اخرى.والوباء وت ثير تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، وت ثير عمالء المجموعة على األعمال، 

 




