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 )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 2021 سبتمبر  30

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

 معلومات عن الشركة     ـ1
الـشركة العقارية الـسعودية )لالـشركةل أو لالـشركة األمل(، ـشركة مـساهمة ـسعودية مدرجة في ـسوق األـسهم الـسعودية. ت ـسـست  

( وهي مسجلة في مدينة 1976يوليو   15وافق هــــ )الم1396رجب   17وتاريخ   (58)م/ الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم
المملـكة العربـية الســـــعودـية بموـجب الســــــجل التـجاري رقم   اريخ    1010012539الرـياض ـب هـ  1397جـمادى االخر    17وـت

، المملكة 11481، الرياض  3572(. يقع المقر الرئيسي للشركة في شارع العليا العام، صندوق بريد 1977يونيو  4)الموافق 
ــنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها بالســجل التجاري، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار    130تبلغ مدة الشــركة  ســعودية.العربية ال س

 تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

والتجارية عليها وبيعها وت جيرها بموجب عقد تقوم الشـركة بتملك األراضـي الصـالحة للبناء والتطوير وإقامة المباني السـكنية 

إيجار تـشغيلي وإدارة العقارات لحـسابها أو لحـساب الغير وـشراء وإنتام المواد والمعدات الالزمة للبناء وبيعها وت جيرها والقيام  
 ب عمال المقاوالت للمباني والقيام بجميع االعمال المتصلة بتحقيق أغراضها.

اهم الرئيـس ٪  64.57ـصندوق االـستثمارات العامة والذي يمتلك    ولـشركة والـشركات التابعة لها )لالمجموعةل( هفي ا  يإن المـس
٪، مملوكة من قبل مـساهمين آخرين يمتلك كل منهم نـسبة تقل عن  35.43من أـسهم الـشركة، بينما األـسهم المتبقية، والتي تمثل  

5.٪ 

 هذه القوائم المالية الموحدة:  الشركة في الشركات التابعة التالية والمدرجة في استثمرت

 نسبة الملكية     
 )بصورة مباشرة أو غير مباشرة( 

 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس االسم
سنة 

 2020  2021  التأسيس
            

 الشركة العقارية السعودية  
 للتعمير )أ(  

المملكة العربية  
 ٪60 % 100 2016 البناء والصيانة  السعودية 

 الشركة العقارية السعودية  
 للبنية التحتية )ب( 

المملكة العربية  
 ٪60 ٪60 2017 البناء والصيانة  السعودية 

 الشركة السعودية الكورية
 للصيانة وإدارة الممتلكات )م(   

المملكة العربية  
 ٪60 ٪60 2017 الصيانة والتشغيل  السعودية  

 شركة العقارية هانمي 
 إلدارة المشاريع )د(  

المملكة العربية  
 السعودية  

توفير البرامج وتقديم  
 ٪60 - 2017 خدمات إدارة المشاريع  

 شركة الوديان العقارية
 السعودية )هـ(  

المملكة العربية  
 ٪100 ٪ 100 2018 تطوير مشروع الوديان  السعودية  

  صندوق االنماء العقارية 
 )و(  العقاري

العربية  المملكة  
 ٪100 ٪ 100 2019 تطوير العقارات  السعودية 

السعودية (أ العقارية  التجاري    الشركة  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  مقفلة  مساهمة  شركة  للتعمير، 

(. تقوم الشركة ب عمال إنشاء المباني وأعمال  2016ديسمبر    14ه )الموافق    1438ربيع االول    15بتاريخ    1010466367رقم
الهندسية الت المشاريع اإلنشائية ووضع التصاميم  فصيلية وشراء المواد وتنفيذ ما تقوم بإدارته من هذه صيانة المباني وإدارة 

يوليو    11ه )الموافق    1437شوال    6بتاريخ    10206371070302المشاريع بموجب ترخيص الهيئة العامة لإلستثمار رقم  
 .(ب -15 )إيضاح (2016

الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية، شركة مساهمة مقفلة تم تسجيلها في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري   ( ب
(. تقوم الشركة ب عمال الطرق والشوارع والجسور  2017ابريل    3ه )الموافق    1438رجب    6بتاريخ    1010469561رقم  

ديد شبكات المياه والصرف الصحي والسيول ونظافتها وصيانتها وانشاء وتمديد شبكات واالنفاق واألعمال الترابية وإنشاء وتم
التوزيع للطاقة الكهربائية والغاز ومحطاتها وصيانتها وإنشاء وتمديد شبكات االتصاالت ومحطات ابرام االتصاالت وإنشاء 

. وبيع الخرسانة الجاهزة الحدائق العامة والمنتزهات وشبكات الري وصيانتها وإنشاء السدود وصيانتها 



  لها والشركات التابعةالشركة العقارية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ــ  9ــ 

 تتمة )غير مراجعة(   –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  2021 سبتمبر  30

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

 تتمة    –عن الشركة  معلومات    ـ1

الممتلكات، ـشركة ذات مـسئولية محدودة مـسجلة في المملكة العربية الـسعودية بموجب  الـشركة الـسعودية الكورية للـصيانة وإدارة  م(
ــ )الموافق 1439صفر   11بتاريخ    1010612687السجل التجاري رقم   (. تقوم الشركة بتشغيل وصيانة 2017أكتوبر   31هــ

ــتثمار رقم   ــوال   29وتاريخ    10214381076997المباني بموجب ترخيص الهيئة العامة لالسـ ــ )الموافق  1438شـ  23هــــــ
 (.2017يوليو

شــركة العقارية هانمي إلدارة المشــاريع، شــركة ذات مســئولية محدودة مســجلة في المملكة العربية الســعودية بموجب الســجل   د(
(. تقوم الشــركة بتوفير خدمات إدارة  2017أكتوبر   11هـــــــ )الموافق 1439محرم   21بتاريخ    1010612116التجاري رقم  

تثمار رقم  ارية للمقرضـين بموجب ترخيص الهيئة العامة لالـس تـش اريع وإدارة وتقديم الخدمات االـس   10213381076825المـش
ــ )الموافق 1438شـوال    29وتاريخ   )إيضـاح    .2021يناير    1اعتباًرا من  تم اسـتبعاد هذه الشـركة التابعة   (2017يوليو  23هــــ

 .(أ -15

بموجب الســجل  ، شــركة شــخص واحد مســاهمة مقفلة مســجلة في المملكة العربية الســعوديةشــركة الوديان العقارية الســعودية هـ(

ــ )الموافق    1439ذو القعدة   16بتاريخ    1010455071التجاري رقم   ــركة ب عمال الكهرباء   )2018يوليو  29هــــــ تقوم الشـ
انة وتشـغيل شـبكات المياه والصـرف  وصـيانة الحدائق والمنتزهات وإنشـاء المباني وأعمال صـيانة وتشـغيل المباني وأعمال صـي

اء األنفاق وـشراء وبيع وت جير األراـضي والعقارات وأنـشطة التطوير واالـستثمار  اء الجـسور وإنـش اء الطرق وإنـش الـصحي وإنـش
 العقاري وصيانة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات الحكومية واألهلية.

هو صـندوق خاص تم إنشـا ه بموجب اتفاقية بين إنماء لالسـتثمار )لمدير الصـندوقل( إحدى   االنماء العقارية العقاري  صـندوق و(
الشـركات التابعة لبنك اإلنماء والمسـتثمرين )لمالك الوحدةل( في الصـندوق وفقًا للمعايير والضـوابط الشـرعية المعتمدة من هيئة  

للـصندوق في تزويد المـستثمرين بنمو رأس المال على المدى الرقابة الـشرعية لمدير الـصندوق. يتمثل هدف االـستثمار األـساـسي  
المتوسـط والطويل من خالل االسـتثمار بشـكل أسـاسـي في العقارات والقطاعات ذات الصـلة في المملكة العربية السـعودية. عي ن 

ــس الصــندوق في   ــجل للصــندوق. ت س هـ    1440ى جمادى األول 25الصــندوق بنك اإلنماء ليقوم بدور الوصــي والمدير والمس
جمادى األولى   25( بناًء على موافقة هيئة الســـوق المالية. صـــدرت أحكام وشـــروط الصـــندوق في  2019يناير    31)الموافق 
إدارة  عمل ت وتصفية الصندوق،  اتفاقية إقفال، قامت المجموعة بتوقيع 2020خالل عام  (.2019يناير   31هــــ )الموافق    1438

 .وتحويل كافة اصوله الى الشركة ات النظامية لتصفية الصندوقعلى إنهاء كافة اإلجراءالمجموعة 

   المحاسبية الهامة السياسات  ـ   2

 أسس األعداد  1ـ 2
( ل التقرير المالي األوليل 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )للمجموعة  الموجزة  الموحدة    األولية  أعدت هذه القوائم المالية

 للمراجعين والمحاسبين. المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية 

المالية السنوية الموحدة   القوائم  المطلوبة فيجميع المعلومات واإلفصاحات  األولية الموحدة الموجزة  المالية    القوائمال تتضمن  

 . 2020ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في  القوائموينبغي قراءتها مع 

على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية المشتقة واالستثمارات في   الموجزة الموحدةاألولية تم إعداد القوائم المالية 

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  
 أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

باللاير السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للمجموعة. تم تقريب كافة المبالغ   الموجزة  الموحدةاألولية  ئم المالية  القواتم عرض  
 ألقرب ألف لاير سعودي، ما لم يرد خالف ذلك. 

 



  لها والشركات التابعةالشركة العقارية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ــ  10ــ 

 مراجعة( تتمة )غير   –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  2021 سبتمبر  30

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

   تتمة  – المحاسبية الهامة السياسات   ـ  2

 توحيد القوائم المالية أسس  2ـ 2
المال  القوائم  الموحدة ةيتشتمل  والشرك  الموجزة  األولية  للشركة  المالية  القوائم  كما في    اتعلى  لها    2021  سبتمبر  30التابعة 

 . (1والمذكورة في اإليضاح )

يكون لديها حقوق  وأتتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. 

الت ثير على العوائد من خالل ممارسة    علىفي الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة  
 سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. 

 
 ة: وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموع

 
  السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة

 المستثمر فيها( 
   ،لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.  وأالتعرض لمخاطر 
  عائدات الشركة المستثمر فيها. المقدرة على الت ثير على 

وبشكل عام، هناك افتراض ب نه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وت ييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة 

الحقائق  أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، ت خذ المجموعة بعين االعتبار كافة  
 والظروف المتعلقة بذلك عند الت كد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 
 .الترتيب )الترتيبات( التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين 
 .الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 
  المحتملة. حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت 

 
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للت كد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير  

التابعة عند سيطرة المجموعة على    ات. يبدأ توحيد الشركالثالثة  عناصر السيطرة  أحد  الحقائق والظروف إلى وجود تغير في
مثل هذه السيطرة. تدرم موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف عن ممارسة  المجموعة    تخليالتوقف عند  الشركة التابعة ويتم  

اعتباراً من تاريخ انتقال  الموجزة  الموحدة  األولية  في القوائم المالية    الفترةالتابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل    اتالشرك
 . لسيطرة على الشركة التابعةا السيطرة إلى المجموعة ولحين تخلي المجموعة عن 

بالمجموعة وبحقوق الملكية غير   بالمساهمين في الشركة األم  اآلخروكل بند من بنود الدخل الشامل  أو الخسارة  يتعلق الدخل  

. وعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على  المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجز
التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الموجودات    اتالقوائم المالية للشرك

مطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة  وال
 . األولية الموجزة بالكامل عند توحيد القوائم المالية

في حالة فقدان المجموعة    ملكية.يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق  
والمطلوبات ذات العالقة وحقوق الملكية )بما في ذلك الشهرة(  ثبات الموجودات  إالتابعة، فإنها تتوقف عن  ات  السيطرة على الشرك

الناتجة عن ذلك في  بينما  غير المسيطرة وعناصر حقوق الملكية األخرى،   األيتم إثبات األرباح أو الخسائر  ولية قائمة الدخل 
 استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة. أي . يتم إثبات الموحدة الموجزة

 



  لها والشركات التابعةالشركة العقارية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ــ  11ــ 

 تتمة )غير مراجعة(   –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  2021 سبتمبر  30

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

 تتمة   – المحاسبية الهامة السياسات   ـ  2

 هم السياسات المحاسبية أل ملخص 3ـ2
مع تلك السياسات المحاسبية المتبعة    طابقةولية الموحدة الموجزة متاألن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية  إ

ي  أللم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر  .2020ديسمبر    31في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  
 .ت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعدالمعايير أو تفسيرات أو تعدي

 
 والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعةالمعايير والتفسيرات    2-4

، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  2021يسري مفعول العديد من التعديالت ألول مرة في عام 
 للمجموعة.

الفائدة المرجعي   الدولي    -إحالل سعر  التعديالت على المعيار  الثانية:  الدولي  9للتقرير المالي )المرحلة  ( ومعيار المحاسبة 
 ( 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4والمعيار الدولي للتقرير المالي ) (7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39)

بنوك بسعر فائدة تقدم التعديالت إعفاءات م قتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة على المعامالت بين ال
 بديل خاليًا تقريبًا من المخاطر. 

 تتضمن التعديالت الوسائل العملية التالية:
وسيلة عملية تتطلب معاملة التغيرات التعاقدية، أو التغيرات على التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل بصورة مباشرة   -

 .عدل العمولة السائد في سوق ما باعتبارها تغيرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في م
السماح بإجراء التغيرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك على عمليات تخصيص وتوثيق تغطية المخاطر   -

 . دون وقف عالقة تغطية المخاطر
تقديم إعفاءات م قتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحديد بشكل منفصل عند تخصيص أداة ذات أسعار   -

 . خالية من المخاطر ك داة لتغطية مخاطر بند ما 
وسائل العملية لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام ال

 في الفترات المستقبلية عند سريانها. 

 ات العقارية االستثمار -3

 تتكون االستثمارات العقارية من قطع أراضي وعقارات بالمملكة العربية السعودية.

 : االستثمارات العقارية مما يلي تتكون

 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر  30  
  ─────────── ─────────── 

 3,394,472 3,394,472  أراضي  
 1,245,543 1,241,623  مباني، صافي  

 1,392,891 1,485,574  مشاريع تحت اإلنشاء 
  ─────────── ─────────── 

 6,032,906 6,121,669  في نهاية الفترة/ السنة  
  

═══════════ ═══════════ 
 

مليون لاير سعودي    127  االستثمارات العقاريةبلغت اإلضافات على    ،2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةخالل فترة  
مليون    37:  2020  سبتمبر  30مليون لاير سعودي )  38وبلغ االستهالك للفترة    (،مليون لاير سعودي  168:  2020  سبتمبر  30)

 لاير سعودي(. 

العقارية     10,1تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقًصا االستهالك واالنخفاض المتراكم. بلغت القيمة العادلة لالستثمارات 

، وروام 21وذلك وفقا لعملية التقييم التي قام بها عدة مقيمون وهم مكتب سنشري 2020ديسمبر 31مليار لاير سعودي كما في 
وسترات. )مقيمين مستقلين معتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين( متخصصين في تقييم  للتقييم وخبراء القيمة وفالي
 هذه االستثمارات العقارية. 

 

 



  لها والشركات التابعةالشركة العقارية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ــ  12ــ 

 تتمة )غير مراجعة(   –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  2021 سبتمبر  30

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

 

 تتمة  – ات العقاريةاالستثمار -3

مليار لاير سعودي( تم رهنها ضمانًا    2:  2020ديسمبر    31مليار لاير سعودي )  2قدرها  تتضمن األراضي أراضي بقيمة دفترية  

 . لقرض إسالمي من بنك محلي

  99على أراض مست جرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بموجب عقدين لمدة  العقارية مباني مقامةتتضمن االستثمارات 

، على التوالي على أساس حق االنتفاع والتي يتم تحويلها إلى الهيئة في  2009يوليو    6و  1993يناير    7سنة تبدأ من   50سنة و
 .نهاية مدة العقد

 

 استخدام بعض قطع األرض  إيقاف ( أ
للتصرف او التطوير ألسباب مختلفة بعضها يتعلق بالمناطق التي    حاليا  بعض قطع األراضي المملوكة للشركة غير متاحة  أن

تقع فيها تلك األراضي وبعضها تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة لمعالجتها. تقوم اإلدارة حاليا بالعمل مع الجهات الحكومية 

مر على القيمة القابلة لالسترداد لتلك  المعنية لمعالجة هذه االسباب إلتاحة التصرف في هذه االراضي. ال يزال ت ثير هذه األ

  417المختصة. بلغت القيمة الدفترية لتلك األراضي  والجهات  األراضي غير م كد ويعتمد على النتائج النهائية لعمل اللجان  

 .(سعوديمليون لاير  417: 2020ديسمبر  31كما في ) .2021 سبتمبر 30مليون لاير سعودي كما في 

 الوديان تطوير مشروع  (ب 

مشروع الوديان تقع  الشركة التي تم تخصيصها لب ن أرض من قبل جهات حكومية معنية  ، تم إحاطة اإلدارةالحالية الفترةخالل  
الرئيسية  خطة  ال، مما قد ي دي إلى تغير جوهري في  من قبل تلك الجهات الحكومية  ضمن منطقة قيد الدراسة بهدف تطويرها 

الجهات إتمام الدراسة من قبل    غير م كد ويعتمد على  ت ثير هذه األمر  ال يزالسترداد لتلك األرض  والقيمة القابلة لال  لمشروعل
 ،2021  سبتمبر  30بلغت القيمة الدفترية لألرض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في  والتطورات المستقبلية للمنطقة.الحكومية  
مليون لاير سعودي  2.168 :2020ديسمبر   31كما في سعودي على التوالي )مليون لاير  856ومليون لاير سعودي  2.168

 مليون لاير سعودي على التوالي(.  829و

 

مليون لاير سعودي(    102:  2020ديسمبر    31)  مليون  24.5  مبلغ  لمرسملةا  االقتراضبلغت تكاليف    2021  سبتمبر  30كما في  
 2021  يونيو  30مشاريع تحت اإلنشاء. نظرا لتعليق تنفيذ مشروع الوديان، قررت المجموعة خالل الفترة المنتهية في    لتمويل

 التوقف عن رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة بالمشروع.
 

   الزميلةفي الشركة  االستثمار -4

في شركة الرياض القابضة، وهي    2020ديسمبر    31و  2021  سبتمبر  30  ٪ كما في 16.67تمتلك المجموعة حصة قدرها  
شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية. تتم المحاسبة عن حصة المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام  

 .ا على الشركة الزميلةنظرا لممارسة المجموعة ت ثيًرا هامً  الموجزة الموحدةاألولية طريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية 
 

 كما يلي:  السنة/فترةالالزميلة خالل  ةشركالكانت حركة االستثمار في 
 2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر  30  

   ─────────── ─────────── 
 243,141 252,663  السنة الفترة /في بداية 

 16,042 10,562  الفترة /السنةالحصة في األرباح 
 (9,999) (9,999)  توزيعات أرباح مستلمة 

 3,479 -  أخرى 
  ─────────── ─────────── 

 252,663 253,226  السنة  /في نهاية الفترة
  ═══════════ ═══════════ 

 



  لها والشركات التابعةالشركة العقارية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ــ  13ــ 

 مراجعة( تتمة )غير   –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  2021 سبتمبر  30

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

 ذات العالقة  الجهات والتعامالت مع  األرصدة -5

التي يمارس عليها ت ثيراً هاماً من قبل تلك الجهات  أو  العالقة المعامالت مع المنشآت الخاضعة للسيطرة  ذات  الجهات    تمثل
المجموعة  الرئيسيين  والمساهمين التخطيط  في  في  والمس ولية  السلطة  لديهم  الذين  األفراد  هم  الرئيسيون  اإلدارة  موظفو   .
أو غير مباشر في أنشطة   وممارسة أعضاء مجلس   أن  تعتبر المجموعة.  ا وموظفيه  المجموعةالسلطة للتحكم بشكل مباشر 

  ت فصاحا إ  24 قمر  ليولدا لمحاسبةا ر معيا  اض ألغر وناإلدارة الرئيسي هم موظفو التنفيذية  واالدارةاإلدارة )ولجانه الفرعية( 
 لعالقة. ذات ا افألطرا

 (. 9)إيضاح  تشتمل المعامالت مع الجهات ذات العالقة على قرض ممنوح من قبل صندوق االستثمارات العامة

 . خالل الفترة  العليا  اإلدارة بموظفي المتعلقةوكمصروف  المقيدة المبالغ أدناه على الجدولعنها في   المفصح المبالغ تمثل
 

 للفترة المنتهية في    

2021 سبتمبر  30   2020 سبتمبر  30   
    المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا 

 13,592 18,591  وبدالت اإلدارة التنفيذية   رواتب

 7,440 3,717  اللجان  تبدالت حضور ومكافآ 

  
 ------------------  ------------------ 

  22,308 21,032 

  ══════════ ══════════ 

مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون اخرون ومبالغ ضمن  األطراف ذات عالقة  المطلوبة األخرى من / الى   األرصدة تم تصنيف  
 أخرى. مستحقة الدفع ومطلوبات 

 

 رأس المال  -6

  ديسمبر   31(  مليون سهم  240من    2021  سبتمبر  30مليون لاير سعودي كما في    2.400البالغ قدره    الشركة  مال  رأس  يتكون
غير  العامة  لجمعية  لتوصية  برفع    وافق مجلس اإلدارةخالل الفترة،    .سعودي  لاير  10  سهم  كل  قيمة  (سهم  مليون  240  :2020
حتى تاريخ الموافقة على هذه القوائم    .لالكتتاب  حقوق أوليةأسهم  من خالل طرح    مليار  1,6بـ    زيادة رأس مال الشركةبالعادية  

 زيادة رأس المال.لم يتم عقد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على  المالية األولية الموحدة الموجزة
 

 االحتياطي النظامي  -7
من صافي الدخل في كل سنة )بعد    ٪10 تحويل  المجموعة  على  يجب  للشركة،  األساسي  والنظام  السعودي  الشركات  لنظام  طبقاً 

رت الشركة التوقف  لتحقيق ذلك قرنظرا . ورأس المال من ٪30 االحتياطي هذا يبلغ مجموعحتى . تغطية الخسائر المتراكمة(
  غير قابل للتوزيع.  االحتياطيإن هذا عن اجراء مثل هذا التحويل. 

 



  لها والشركات التابعةالشركة العقارية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ــ  14ــ 

 تتمة )غير مراجعة(   –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  2021 سبتمبر  30

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

 ألجل  قروض -8
قدره  2016خالل   المحلية  البنوك  أحد  من  الشركة على قرض إسالمي طويل األجل  مليار لاير سعودي.    2.12، حصلت 

هامش ربح، وكان يستحق السداد دفعةً يخضع هذا القرض لعمولة وفقا للمعدالت السائدة بين البنوك السعودية )سايبور( زائًدا 
. وخالل  2019مليون لاير سعودي خالل  50. وقد قامت المجموعة بسداد مبلغ 2019واحدة في نهاية مدة االتفاقية في مايو 

مليون لاير سعودي في مايو    450، قامت الشركة بإعادة جدولة القرض وبموجب تلك الجدولة يستحق سداد مبلغ  2020عام  
مليار لاير سعودي على أقساط سنوية متساوية خالل خمس سنوات بعد فترة    1.6يتم سداد باقي القرض البالغ  ، وس2020

تعهدات المالية فيما يتعلق بنسبة ل. تخضع تسهيالت القرض ل2021سماح، مدتها سنتان. يستحق القسط األول السداد في نوفمبر  
، ووفقًا  2021 سبتمبر 30مولة والتي لم تكن المجموعة ملتزمة بها كما في الدين إلى حقوق الملكية ونسبة السيولة وتغطية الع

مليون لاير سعودي    2.078عرض القوائم المالية، تم تصنيف مبلغ    1لمتطلبات اإلفصاح الواردة في معيار المحاسبة الدولي  
مليون لاير   450مليون لاير سعودي( كمطلوبات متداولة. وقد وافق البنك على تمديد سداد مبلغ    2.069:  2020ديسمبر    31)

 مع البنك المقرض إلعادة جدولة القرض.   المفاوضاتإدارة المجموعة في مرحلة متقدمة من  إن   .2021  ديسمبرسعودي حتى  
 

 . (3)إيضاح  قبل المجموعةإن القرض طويل األجل الممنوح للمجموعة مضمون ب راضي مرهونة من 
 

مليون لاير سعودي.    650على قرض إسالمي آخر طويل األجل من أحد البنوك المحلية بمبلغ    2018حصلت المجموعة خالل  
يخضع هذا القرض لعمولة وفقًا للمعدالت السائدة بين البنوك السعودية )سايبور( زائًدا هامش ربح، ويسدد القرض على أقساط 

،  مليون لاير  130وقدره    2021  مايوالقسط األول في  يستحق سداد  بعد فترة سماح مدتها سنتين.  سنوات    سنوية لمدة خمس
  إن القرض طويل األجل الممنوح للمجموعة مضمون ب راضي مرهونة من قبل المجموعة  .والذي تم سداده من المجموعة

   .(3)إيضاح 
 

مليون لاير    100، قامت المجموعة بالحصول على قرض إسالمي آخر قصير األجل من بنك محلي بمبلغ  2020خالل عام  
(. تم  مليون  85:  2020ديسمبر    31)  2021  سبتمبر  30مليون لاير سعودي كما في    40سعودي، استخدمت المجموعة منه  

العمولة السائدة بين البنوك السعودية )سايبور( باإلضافة  الحصول على القرض لتمويل رأس المال العامل ويخضع لمعدالت  
القرض السداد على أقساط نصف سنوية متساوية. تعهدت المجموعة بإيداع   ٪ على األقل من  50إلى هامش ربح. يستحق 

 إيرادات المجموعة في حساباتها لدى البنك المقرض. 

 

مليون لاير سعودي(    58:  2020  سبتمبر  30)  مليون  17.3  مبلغ  لمرسملةا  االقتراض بلغت تكاليف    2021  سبتمبر  30كما في  
  .مشاريع تحت اإلنشاء لتمويل

 

 عالقة  ذات  جهة من قرض -9

مليار لاير سعودي خالل عام    1.5قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ  
، قامت الشركة بإعادة جدولة القرض وبموجب تلك الجدولة 2020المشاريع العقارية. وفي مايو  ألغراض تمويل إنشاء    2015

مليون لاير سعودي.    200لغ قدره  بمليار لاير سعودي، وذلك بتخفيض التسهيل األصلي بم  1.3تبلغ قيمة التسهيالت الجديدة  
القسط األول في  قسط نصف سنوي غير متساوي، على    16ويستحق اآلن سداد القرض على     2022يناير    1أن يستحق 
. يخضع القرض لمعدالت العمولة السائدة بين البنوك السعودية )سايبور( زائًدا هامش 2029ويستحق القسط األخير في يوليو 

 الربح. 

رة المالية خالل الفترة، استلمت المجموعة خطابًا من صندوق االستثمارات العامة يشير إلى أنه سيتم تحويل القرض إلى وزا
الموافقة على هذه    دون أي تغييرات في شروط وأحكام اتفاقية القرض األصلية. الموحدة المالية    القوائمحتى تاريخ    األولية 

 لم يتم توقيع االتفاقية الثالثية لتحويل القرض.  الموجزة

ولة ونسبة تغطية الدين، بدًءا من تاريخ سيخضع تسهيل القرض لتعهدات مالية متعلقة بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، ونسبة السي

 القسط األول. 

  21:  2020  سبتمبر  30)  مليون  7.2قد بلغت    2021  سبتمبر  30المنتهية في    الفترةإن تكاليف االقتراض المرسملة خالل  

 . مليون لاير سعودي(
 



  لها والشركات التابعةالشركة العقارية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ــ  15ــ 

 تتمة )غير مراجعة(   –الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  2021 سبتمبر  30

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

 الزكاة  - 10

 حركة المخصص خالل الفترة/السنة 

 كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي: 
         2020ديسمبر  31 2021 سبتمبر 30  

 37,837 56,608   السنة الفترة /في بداية 

 25,304 8,563  لسنةل  للفترة /المحمل 

 18 -  بش ن الموجودات المحتفظ بها للبيع الفترة  /المحمل للسنة 

 ( 6,359) (11,430)  السنة الفترة /المدفوع خالل 

إلى   تصنيفه  بالموجودات  معاد  مباشرة  مرتبطة  مطلوبات 
  المحتفظ بها للبيع

 
- (192)         

         56,608 53,741  نهاية السنةفي 

، وقامت بسداد االلتزامات وفقًا لذلك. وقد تمت 2020قامت المجموعة بتقديم إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات حتى عام   

 . 2015عن كافة السنوات حتى عام الزكاة والضريبة والجمارك  هيئةالموافقة على الربوط الزكوية من قبل 
 

المنتهية في   الفترة  المجموعة  ،  2021سبتمبر    30خالل  من  ال  الربوطتسلمت  والتي    ،2020وحتى    2016زكوية لألعوام 

خالل المهلة النظامية. الى الهيئة  على تلك الفروقات    ها عتراضاالمجموعة    قدمت   .مليون لاير سعودي  55بمبلغ  فروقات    تتضمن

 . ستكون لصالحها  االعتراضاتب ن نتيجة تلك   المجموعة تعتقد
 

 السهم  خسارة -11

المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة   الفترة  ربح)خسارة(  لسهم وذلك بقسمة  لوالمخفض    األساسي)الخسارة( الربح  يتم احتساب  

  .الفترة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

 للسهم:  والمخفضالدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي  )الخسارة(يعكس الجدول التالي بيانات

 سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021 2020         

    مساهمي الشركة األم: ب المتعلقةخسارة الفترة 
 (8,396) (23,933)  العمليات المستمرة 

         384 -  العمليات غير المستمرة 

  (23,933) (8,012)         

         240,000 240,000  العادية )سهم(  األسهمالمتوسط المرجح لعدد 

         (0،03) ( 0،10)  األساسي والمخفض )باللاير السعودي( –خسارة السهم 

من   )باللاير السعودي( والمخفضاألساسي  –السهم خسارة 
 العمليات المستمرة 

 
(0،10 ) (0،03)         

 سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   
  2021 2020         

    مساهمي الشركة األم: ب المتعلقةخسارة الفترة 
 ( 13,384) (37,653)  العمليات المستمرة 

          (2,186) -  العمليات غير المستمرة 
 (37,653) (15,570 )         

         240,000 240,000  العادية )سهم(  األسهمالمتوسط المرجح لعدد 

         (0،06) ( 0،16)  األساسي والمخفض )باللاير السعودي( –السهم خسارة 

من   )باللاير السعودي( والمخفضاألساسي  –السهم خسارة 
 العمليات المستمرة 

 
(0،16 ) (0،06)         



  لها والشركات التابعةالشركة العقارية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ــ  16ــ 

 )غير مراجعة( تتمة   –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  2021 سبتمبر  30

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

 وااللتزامات المحتملة  التعهدات  -12

 التعهدات الرأسمالية 
يوجد لدى المجموعة عقود تصميم واستشارات هندسية وتنفيذ أعمال رأسمالية مع بعض االستشاريين والمقاولين. بلغت قيمة 

 مليون لاير سعودي(.  81: 2020ديسمبر  31)  مليون لاير سعودي 68: 2021 سبتمبر 30التعهدات غير المنفذة كما بتاريخ 
 

 خطابات الضمان 
: ال 2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  1بمبلغ  ها  لمجموعة خطابات ضمان نيابة عنا  التي تتعامل معها أصدرت البنوك  
 العادية.   أعمالها شيء( في سياق 

 

 المحتملة  االلتزامات 
 مطالبات رسوم األراضي البيضاء •

 210  تسلمتها المجموعة من وزارة اإلسكان مبلغ ، بلغت مطالبات رسوم األراضي البيضاء التي  2021  سبتمبر  30  كما في
   مليون لاير سعودي.

قدمت المجموعة اعتراضها على المبالغ المذكورة أعاله من خالل الموقع االلكتروني لوزارة اإلسكان والذي تم رفضه من قبل  
مطالبات، نظرا لعدم انطباق شروط  الوزارة. وعليه، قامت المجموعة برفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم بعدم أحقية تلك ال

 فرض رسوم األرضي البيضاء على تلك األراضي. 

 ، كانت حالة االستئنافات على النحو التالي:  2021 سبتمبر 30كما في 

 مليون لاير. 153حكم المحكمة اإلدارية النهائي لصالح المجموعة بإلغاء رسوم بمبلغ  -
مليون لاير سعودي، وبناء علية قامت المجموعة بتسجيل    21حكم المحكمة اإلدارية النهائي لصالح وزارة اإلسكان بمبلغ   -

 . 2019مخصص في عام 

  مليون لاير. 36ء رسوم بمبلغ لصالح المجموعة بإلغا  االبتدائيحكم المحكمة اإلدارية  -

واستنادا الى رأي المستشار القانوني المعين من قبل إدارة المجموعة، فإن اإلدارة على درجة عالية من الت كد ب ن جميع الدعاوى 
القضائية المنظورة حاليا لدى ديوان المظالم تسير في صالح المجموعة. وعليه، ال ترى اإلدارة ضرورة لتكوين أي مخصص  

 المتعلقة بها.  مقابل تلك المطالبات أو الرسوم

 

 القضايا القانونية  •

، عقدت الشركة اتفاقية مع عدة أطراف وهم شركتين استثماريتين وشركة ليمتلس السعودية للتطوير العقاري 2015في عام  
مليون لاير سعودي، كما يجب على شركة   50إلنشاء صندوق عقاري. وحسب االتفاقية، يجب على الشركة المساهمة دفع مبلغ  

بقيمة  ليمتلس   معينة  ب رض  المساهمة  العقاري  بدفع    1.77للتطوير  الشركة  قامت  المقترح.  للصندوق  سعودي  مليار لاير 
، قامت الماضيمليون لاير سعودي. لم يتم إنشاء الصندوق المقترح حسب االتفاقية. خالل العام    50التزاماتها بالمساهمة بمبلغ  

دعوى قضائية ضد الشركة واألطراف األخرى بقيمة األرض حسب االتفاقية.  شركة ليمتلس السعودية للتطوير العقاري برفع 
 ولم يقدم المدعي استئناف على حكم المحكمة. .الشركة لصالح حكمها  المحكمة أصدرت، 2020 أكتوبر وفي

حاليًا. ال يوجد لهذه القضايا كذلك هناك بعض القضايا المرفوعة ضد المجموعة خالل دورة األعمال العادية ويتم الترافع بش نها  
 أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة 

 



  لها والشركات التابعةالشركة العقارية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ــ  17ــ 

 تتمة )غير مراجعة(   –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  2021 سبتمبر  30

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

 القطاعية  المعلومات  -13

قطاعين يتم إعداد التقرير  ولديها  التي تقدمها  على المنتجات والخدمات    بناءل  موحدات ع  منالمجموعة    تكونألغراض إدارية، ت
 : وكما يلي، بش نها 

 سكني القطاع ال  (أ

 قطاع التجاري ال ( ب

 الخدمات  ( ت

أو الخسارة في القوائم    وفقا ألسس ثابتة بما يتوافق مع الدخلأو الخسارة ويقاس    الدخليتم تقييم أداء القطاعات على أساس  
أساس  األعباء المالية)بما في ذلك    بالمجموعة  . ومع ذلك، يتم إدارة التمويلالموجزة  الموحدةاألولية  المالية   مستوى  ( على 

 .القطاعات التشغيلية واإليراداتالمجموعة، وال توزع على 

 : يةمعلومات القطاعلل تحليالً وفيما يلي  تتم أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية.

 المجموع  الرئيسي  مركزال الخدمات  التجاري  القطاع السكني   القطاع 
           

            : 2021  سبتمبر 30

 486,800 - 17,339 367,339 102,122 اإليرادات 
 330,226 - 12,219 277,382 40,625 تكلفة العمليات التشغيلية 

 7,422,374 3,548,558 28,098 2,062,282 1,783,436 الموجودات
      

            : 2020 سبتمبر 30

 326,395 - 124,897 105,673 95,825  االيرادات 
 197,059 - 91,808 57,260 47,991 العمليات التشغيلية تكلفة 
      : 2020ديسمبر  31

 7,538,538 3,126,814 46,987 2,676,153 1,688,584 الموجودات

 

 العادلة  القيمة قياس -14

 سبتمبر  30العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة كما في    القيمة  لقياس  الهرمي  التسلسليوضح الجدول التالي  
 : 2020ديسمبر  31و 2021

 القيمة العادلة   لثالث االمستوى  المستوى الثاني  المستوى األول  القيمة الدفترية  : 2021 سبتمبر 30كما في 
              

      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:  

      
بالقيمة   المدرجة  الملكية  حقوق  أدوات  في  استثمارات 

 323,204 172,311 150,851 42 323,204 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
أو    الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  مدرجة  استثمارات 

 68,726 - 68,726 - 68,726 الخسارة
 

_________ _________ _________ _________ _________ 

 391,930 42 219,577 172,311 391,930 
      

      :2020ديسمبر  31كما في 
         

      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة: 

      
الملكية   حقوق  أدوات  في  بالقيمة  استثمارات  المدرجة 
 281,636 188,162 93,436 38 281,636 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

أو    الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  مدرجة  استثمارات 
 66,755 - 66,755 - 66,755 الخسارة

 
          

 348,391 38 160,191 188,162 348,391 

 



  لها والشركات التابعةالشركة العقارية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ــ  18ــ 

 تتمة )غير مراجعة(   –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  2021 سبتمبر  30

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

 

 )تتمة(   العادلة القيمة قياس  -14

التجاريين والمطلوبات المتداولة األخرى   للنقدية وشبه النقدية والمدينين التجاريين والدائنين  تبين لإلدارة ب ن القيمة العادلة 
 تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير وذلك نظراً لفترة اإلستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.  

تعكس قيمتها العادلة وذلك ألنها تحمل عموالت    تقاربالمرتبطة بعموالت ثابتة ومتغيرة  لقروض ألجل  لالقيمة الدفترية  كما أن  
النقدية المستقبلية المخصومة  التدفقات ن قيمةإ ف  بش ن التمويل والقروض المشابهة. ونتيجة لذلك،السائدة في السوق المعدالت 

 . فترية الحاليةوالقروض ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الد الناتجة عن التمويل

 استبعاد شركة تابعة واالستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة   -15

 شركة تابعة  استبعاد - أ

شركة العقارية هانمي إلدارة  الفي    حصتهاببيع كامل  المجموعة  قامت    ، 2021يناير    1واعتباًرا من    الحالية  ةالفتر  خالل

 : في تاريخ عملية البيعكما المستبعدة ومقابل البيع التابعة لشركة امطلوبات لصافي  القيمة الحاليةبيان ب يلي . فيما المشاريع

 

 

 القيمة الحالية 
 2021يناير  1كما في 

  ───────── 
  الموجودات: 

 858 ممتلكات ومعدات 
 408 مدينون تجاريون
 4,873 جهات ذات عالقة   الىمبالغ مستحقة 

 1,126 مقدًما ومدينون آخرونمصاريف مدفوعة 
 1,436 نقد وما في حكمه

  ────────── 
 8,701 الموجودات المحتفظ بها للبيع اجمالي 

  
  المطلوبات 

 872  التزامات منافع محددة للموظفين
 3,669 دائنون تجاريون 
 7,257 جهات ذات عالقة  منمبالغ مستحقة 

 742 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 192 مخصص زكاة 

  ────────── 
 12,732 مرتبطة بشكل مباشر بالموجودات المحتفظ بها للبيع المطلوبات اجمالي ال

  ────────── 
 (4,031) صافي المطلوبات المرتبطة بالمجموعة المستبعدة 

 ────────── 
 (2,419) التابعة المستبعدة صافي المطلوبات المنسوبة إلى الشركة فيما يتعلق بالشركة 

 (1,612) صافي المطلوبات المنسوبة إلى حقوق األقلية المتعلقة بالشركة التابعة المستبعدة 
 1,200 المستلم  مقابل البيع

 ────────── 
 3,619 من استبعاد شركة تابعة مكاسب

 ═════════ 
 

للعمليات غير   2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في  المشاريعالعقارية هانمي إلدارة  تم إعادة تصنيف نتائج عمليات الشركة 
 المستمرة.

 



لھاوالشركات التابعةالشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

ــ ١٩ــ 

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یرد خالف ذلك) (كافة 

شركة تابعة واالستحواذ على حقوق الملكیة غیر المسیطرة (تتمة)  استبعاد-١٥
:االستبعادتحلیل التدفقات النقدیة عند 

لایر سعودي 
─────────

١٬٢٠٠مقابل نقدي مدفوع  
) ١٬٤٣٦(مع الشركة التابعةالمستبعدصافي النقد  

─────────
)٢٣٦(على الشركة التابعةاالستبعادصافي التدفق النقدي عند  

════════

غیر مسیطرةالالملكیة حقوقعلى حصص استحواذ-ب 
ا أدى  ، ممللتعمیرالسعودیة  العقاریة٪ في الشركة  ٤٠، استحوذت المجموعة على حصة إضافیة بنسبة  ٢٠٢١فبرایر  ٢٨في  

نسبة ملكیتھا إلى   لملكیة غیر حقوق امساھميلایر سعودي إلىملیون٤٫٣٪. تم دفع المقابل النقدي البالغ  ١٠٠إلى زیادة 
عودي (صافي لایر سملیون  ٣٣٫١٢للتعمیرالسعودیة  العقاریةالمسیطرة. بلغت القیمة الدفتریة للحصص اإلضافیة في الشركة  
غیر الملكیة  ق  حقومساھمي  اإلضافیة والمقابل المدفوع لحقوقمركز المطلوبات). تم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لل 

مة. لایر سعودي في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد ضمن الخسائر المتراكملیون ٣٧٫٤١لغة المسیطرة البا 

مخاطر السیولة -١٦
دوات المالیة. تنشأ تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باأل

وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلة. یتم إدارة السیولة  مخاطر السیولة عن عدم   ذلك بالتأكد  والقدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة 
تقبلیة. بصورة دوریة من توفر األموال الكافیة من خالل التسھیالت االئتمانیة المتعھد بھا للوفاء بأي التزامات مس

التزاماتھا حین  بتتمثل طریقة المجموعة في إدارة مخاطر السیولة في التأكد، قدر المستطاع، من توفر السیولة الكافیة للوفاء  
اإلضرار  باستحقاقھا في ظل كل من الظروف العادیة أو الظروف الصعبة وذلك دون تكبد أي خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة 

لسیولة الخاصة تفظت المجموعة بحدود ائتمانیة مع بنوك تجاریة من أجل الوفاء بمتطلبات ابسمعة المجموعة. ولھذا الغرض، اح 
بھا. 

بقیمةاألصول المتداعن  المطلوبات المتداولة  الموحدة زیادة  المركز المالي  ت قائمة، أظھر٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في   ولة 
أن  ٢٬٣٤٨ من  ثقة  على  اإلدارة  إن  سعودي.  لایر  في  ملیون  جمیع التزاماتھا  تسویة  على  قادرة  ستكون  لوقت ا المجموعة 

:ما یليكما السیولة ةداریتم االمناسب وس
استخدام النقدیة واألرصدة البنكیة الحالیة المتوفرة لدى المجموعة، -
المدرجة الستثما ة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وایبیع االستثمارات في أدوات حقوق الملك- رات 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و 
بیع األراضي واالستثمارات العقاریة تحت اإلنشاء. -

) ١٩-آثار انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید -١٧
لكامل الناتج  ا ومدى األثر . ولذلك، فإنھ من الصعوبة التنبؤ بحجم مستمر) ال یزال ١٩إن تفشي فیروس كرونا المستجد (كوفید 

لك بتاریخ اعتماد  فإنھ من غیر الممكن إجراء تقدیر موثوق بھ لألثر الناتج عن ذ.عن ذلك على األعمال التجاریة واالقتصادیة
.ھذه القوائم المالیة

.عةللمجموإن ھذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالیة المستقبلیة والتدفقات النقدیة والوضع المالي

إعادة تصنیف أرقام المقارنة  -١٨
. الحالیةالفترة السابقة لتتماشى مع عرض أرقام للفترةتم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة 

الموحدة الموجزة األولیةاعتماد القوائم المالیة  -١٩
ھذه   إصدار  على  والموافقة  اعتماد  المالیة  تم  مجلس  منالموجزة  الموحدة  األولیة  القوائم  الثاني ربیع  ٦بتاریخاإلدارةقبل 

). ٢٠٢١نوفمبر١١الموافقھـ (١٤٤٣


