
الشركة العقاریة السعودیة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة)  
القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة  

٢٠٢٢مارس٣١في یةأشھر المنتھالثالثةةلفتر
وتقریر فحص مراجع الحسابات المستقل

(غیر مراجعة) 



التابعة لھا  ات الشرك والشركة العقاریة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة  
(غیر مراجعة) المستقلمراجع الحسابات فحص وتقریر ٢٠٢٢مارس٣١في یةأشھر المنتھ الثالثةةلفتر

الصفحةالفھرس 

٢-١المستقلمراجع الحسابات صتقریر فح

٣الموجزةاألولیة الموحدة  الدخلقائمة 

٤الموجزةقائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة 

٥الموجزةقائمة المركز المالي األولیة الموحدة 

٦الموجزة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة  

٧الموجزةقائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة  

١٨-٨الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 



١٠١٠٣٨٣٨٢١رقم السجل التجاري:  

+ ٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨ھاتف:
٩٦٦ ١١  ٢٧٣  ٤٧٤٠ +

+ ٩٦٦ ١١  ٢٧٣  ٤٧٣٠فاكس:

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com

شركة إرنست ویونغ للخدمات المھنیة (مھنیة ذات مسؤولیة محدودة)
خمسة مالیین وخمسمائة ألف لایر سعودي)  –لایر سعودي  ٥٬٥٠٠٬٠٠٠رأس المال المدفوع (

المركز الرئیسي 
الدور الرابع عشر  –برج الفیصلیة  

طریق الملك فھد 
٢٧٣٢ص.ب.  
١١٤٦١الریاض 

المملكة العربیة السعودیة 

تقریر فحص المراجع المستقل حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
إلى السادة مساھمي الشركة العقاریة السعودیة  

(شركة مساھمة سعودیة) 

مقدمة

السعودیة   العقاریة  للشركة  المرفقة  الموجزة  الموحدة  األولیة  المالي  المركز  قائمة  فحصنا  سعودیة  شركة    -لقد    -مساھمة 
، والقوائم األولیة الموحدة ٢٠٢٢مارس    ٣١("الشركة") والشركات التابعة لھا (یشار إلیھم مجتمعین بـ "المجموعة") كما في  

الموجزة للدخل والدخل الشامل والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ 
بالس مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم  وملخصاً  یاسات المحاسبیة الھامة واإلیضاحات التفسیریة األخرى. إن اإلدارة 

) الدولي  المحاسبة  لمعیار  وفقاً  الموجزة  الموحدة  األولیة  العربیة  ٣٤المالیة  المملكة  في  المعتمد  األولي"  المالي  ) "التقریر 
ذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا بھ.السعودیة. إن مسؤولیتنا ھي إظھار نتیجة فحص ھ

نطاق الفحص 

) "فحص المعلومات المالیة األولیة المنفذ من قبل المراجع  ٢٤١٠تم فحصنا وفقاً للمعیار الدولي الخاص بارتباطات الفحص (
فحص القوائم المالیة األولیة على توجیھ استفسارات، بشكل المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. یشتمل 

أساسي إلى المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. إن الفحص إلى  
ة السعودیة، وبالتالي  حد كبیر أقل نطاقًا من المراجعة التي تتم وفقًا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربی

بأننا سنكون على علم بكافة األمور الھامة التي یمكن تحدیدھا أثناء القیام بأعمال   فھو ال یمكننا من الحصول على تأكید 
المراجعة. وعلیھ، فإننا ال نبدي رأي مراجعة. 

نتیجة الفحص: 

القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة المرفقة لم یتم إعدادھا، من  بناًء على فحصنا، لم یلفت انتباھنا شيء یجعلنا نعتقد بأن  
) المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ٣٤كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (

لفت االنتباه 

،  ٢٠٢٢مارس    ٣١الموجزة للفترة المنتھیة في  أ) حول القوائم المالیة األولیة الموحدة    -٣لفت االنتباه إلى اإلیضاح (ن•
مختلفة   ألسباب  التطویر  او  للتصرف  حالیا  متاحة  للشركة غیر  المملوكة  قطع األراضي  بعض  بأن  یشیر  والذي 
بعضھا یتعلق بالمناطق التي تقع فیھا تلك األراضي وبعضھا تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة لمعالجتھا. تقوم 

لعمل مع الجھات الحكومیة المعنیة لمعالجة ھذه االسباب إلتاحة التصرف في ھذه االراضي. ال یزال  اإلدارة حالیا با 
ویعتمد على النتائج النھائیة لعمل اللجان   مؤكد  تأثیر ھذا األمر على القیمة القابلة لالسترداد لتلك األراضي غیر 

  ٣١( ٢٠٢٢مارس  ٣١ن لایر سعودي كما في ملیو ٤١٧والجھات المختصة. بلغت القیمة الدفتریة لتلك األراضي 
ملیون لایر سعودي).  ٤١٧: ٢٠٢١دیسمبر 
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(غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة
٢٠٢٢مارس٣١

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

معلومات عن الشركة  ـ١
الـشركة العقاریة الـسعودیة ("الـشركة" أو "الـشركة األم")، ـشركة مـساھمة ـسعودیة مدرجة في ـسوق األـسھم الـسعودیة. تأـسـست  

) وھي مسجلة في مدینة ١٩٧٦یولیو ١٥ھــــ (الموافق ١٣٩٦رجب ١٧وتاریخ  )٥٨(م/الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم
المملـكة العربـیة الســـــعودـیة بموـجب الســــــجل التـجاري رقم   اریخ  ١٠١٠٠١٢٥٣٩الرـیاض ـب ھـ  ١٣٩٧جـمادى االخر  ١٧وـت

، المملكة١١٤٨١، الریاض  ٣٥٧٢). یقع المقر الرئیسي للشركة في شارع العلیا العام، صندوق برید ١٩٧٧یونیو ٤(الموافق 
ــعودیة. ــركة العربیة الس ــجل التجاري، ویجوز إطالة ھذه المدة بقرار  ١٣٠تبلغ مدة الش ــنة میالدیة تبدأ من تاریخ قیدھا بالس س

تصدره الجمعیة العامة غیر العادیة قبل انتھاء أجلھا بسنة واحدة على األقل.
نیة والتجاریة علیھا وبیعھا وتأجیرھا بموجب عقد تقوم الشـركة بتملك األراضـي الصـالحة للبناء والتطویر وإقامة المباني السـك

إیجار تـشغیلي وإدارة العقارات لحـسابھا أو لحـساب الغیر وـشراء وإنتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبیعھا وتأجیرھا والقیام  
بأعمال المقاوالت للمباني والقیام بجمیع االعمال المتصلة بتحقیق أغراضھا.

تثمارات العامة والذي یمتلك  وفي الـشركة والـشركات التابعة لھا ("المجموعة") ھيإن المـساھم الرئیـس ٪  ٦٤٫٥٧ـصندوق االـس
٪، مملوكة من قبل مـساھمین آخرین یمتلك كل منھم نـسبة تقل عن  ٣٥٫٤٣من أـسھم الـشركة، بینما األـسھم المتبقیة، والتي تمثل  

٥.٪
ة في ھذه القوائم المالیة الموحدة:الشركة في الشركات التابعة التالیة والمدرج استثمرت

نسبة الملكیة 
(بصورة مباشرة أو غیر مباشرة) 

النشاط الرئیسي بلد التأسیساالسم
سنة 
٢٠٢٢٢٠٢١التأسیس

الشركة العقاریة السعودیة  
للتعمیر (أ) 

المملكة العربیة  
٪ ١٠٠٪ ٢٠١٦١٠٠البناء والصیانة السعودیة 

الشركة العقاریة السعودیة  
للبنیة التحتیة (ب)

المملكة العربیة  
٪٦٠٪٢٠١٧٦٠البناء والصیانة السعودیة 

الشركة السعودیة الكوریة
للصیانة وإدارة الممتلكات (ج)  

المملكة العربیة  
٪٦٠٪٢٠١٧٦٠الصیانة والتشغیل السعودیة  

شركة الودیان العقاریة
) دالسعودیة (

المملكة العربیة  
٪ ١٠٠٪ ٢٠١٨١٠٠تطویر مشروع الودیان السعودیة  

صندوق االنماء العقاریة 
(ھـ)العقاري

المملكة العربیة  
٪ ١٠٠٪ ٢٠١٩١٠٠تطویر العقارات السعودیة 

العربیة  )أ المملكة  في  مسجلة  مقفلة  مساھمة  شركة  للتعمیر،  السعودیة  العقاریة  التجاري  الشركة  السجل  بموجب  السعودیة 
). تقوم الشركة بأعمال إنشاء المباني وأعمال  ٢٠١٦دیسمبر  ١٤ھ (الموافق  ١٤٣٨ربیع االول  ١٥بتاریخ  ١٠١٠٤٦٦٣٦٧رقم

ھذه  ما تقوم بإدارتھ من  وشراء المواد وتنفیذ  ووضع التصامیم الھندسیة التفصیلیة  المشاریع اإلنشائیة  صیانة المباني وإدارة 
یولیو  ١١ھ (الموافق  ١٤٣٧شوال  ٦بتاریخ  ١٠٢٠٦٣٧١٠٧٠٣٠٢شاریع بموجب ترخیص الھیئة العامة لإلستثمار رقم  الم

٪ في الشركة العقاریة السعودیة للتعمیر، ٤٠، استحوذت المجموعة على حصة إضافیة بنسبة  ٢٠٢١فبرایر  ٢٨في  )٢٠١٦
لایر سعودي إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة.  ٤٬٣٠٠ابل النقدي البالغ  ٪. تم دفع المق ١٠٠مما أدى إلى زیادة نسبة ملكیتھا إلى  

للتعمیر   السعودیة  العقاریة  الشركة  في  اإلضافیة  للحصص  الدفتریة  القیمة  مركز ٣٣٬١١٦بلغت  (صافي  سعودي  لایر 
٣٧٫٤١٦وق غیر المسیطرة البالغة  المطلوبات). تم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة للفائدة اإلضافیة والمقابل المدفوع للحق

لایر سعودي في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد ضمن الخسائر المتراكمة.
الشركة العقاریة السعودیة للبنیة التحتیة، شركة مساھمة مقفلة تم تسجیلھا في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري  ) ب

). تقوم الشركة بأعمال الطرق والشوارع والجسور  ٢٠١٧ابریل  ٣ھ (الموافق  ١٤٣٨رجب  ٦بتاریخ  ١٠١٠٤٦٩٥٦١رقم  
دید شبكات المیاه والصرف الصحي والسیول ونظافتھا وصیانتھا وانشاء وتمدید شبكات واالنفاق واألعمال الترابیة وإنشاء وتم

وإنشاء  ومحطات ابراج االتصاالت  شبكات االتصاالت  وتمدید  وإنشاء  وصیانتھا  التوزیع للطاقة الكھربائیة والغاز ومحطاتھا 
. وبیع الخرسانة الجاھزةالحدائق العامة والمنتزھات وشبكات الري وصیانتھا وإنشاء السدود وصیانتھا 
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تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٢مارس٣١

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

تتمة  –عن الشركة معلومات ـ١
الـشركة الـسعودیة الكوریة للـصیانة وإدارة الممتلكات، ـشركة ذات مـسئولیة محدودة مـسجلة في المملكة العربیة الـسعودیة بموجب  ج)

ــ (الموافق ١٤٣٩صفر ١١بتاریخ  ١٠١٠٦١٢٦٨٧السجل التجاري رقم   ). تقوم الشركة بتشغیل وصیانة ٢٠١٧أكتوبر ٣١ھــ
ــتثمار رقم   ــوال  ٢٩وتاریخ  ١٠٢١٤٣٨١٠٧٦٩٩٧المباني بموجب ترخیص الھیئة العامة لالسـ ــ (الموافق  ١٤٣٨شـ ٢٣ھــــــ

).٢٠١٧یولیو
بموجب الســجل لســعودیةشــركة الودیان العقاریة الســعودیة، شــركة شــخص واحد مســاھمة مقفلة مســجلة في المملكة العربیة ا)د

ــ (الموافق  ١٤٣٩ذو القعدة ١٦بتاریخ  ١٠١٠٤٥٥٠٧١التجاري رقم   ــركة بأعمال الكھرباء )٢٠١٨یولیو ٢٩ھــــــ تقوم الشـ
وصـیانة الحدائق والمنتزھات وإنشـاء المباني وأعمال صـیانة وتشـغیل المباني وأعمال صـیانة وتشـغیل شـبكات المیاه والصـرف  

ا  اء الطرق وإنـش تثمار الصـحي وإنـش ء الجـسور وإنـشاء األنفاق وـشراء وبیع وتأجیر األراـضي والعقارات وأنـشطة التطویر واالـس
العقاري وصیانة وتشغیل المستشفیات والمراكز الطبیة والمستوصفات الحكومیة واألھلیة.

ھو صندوق خاص تم إنشاؤه بموجب اتفاقیة بین إنماء لالستثمار ("مدیر الصندوق") إحدى االنماء العقاریة العقاريصندوق)ھـ
الشركات التابعة لبنك اإلنماء والمستثمرین ("مالك الوحدة") في الصندوق وفًقا للمعاییر والضوابط الشرعیة المعتمدة من ھیئة  

للصندوق في تزوید المستثمرین بنمو رأس المال على المدى الرقابة الشرعیة لمدیر الصندوق. یتمثل ھدف االستثمار األساسي  
المتوسط والطویل من خالل االستثمار بشكل أساسي في العقارات والقطاعات ذات الصلة في المملكة العربیة السعودیة. عیّن 

ھـ (الموافق  ١٤٤٠ى  جمادى األول ٢٥الصندوق بنك اإلنماء لیقوم بدور الوصي والمدیر والمسجل للصندوق. تأسس الصندوق في  
وشروط الصندوق في  ٢٠١٩ینایر  ٣١ ھیئة السوق المالیة. صدرت أحكام  موافقة  ھـ  ١٤٣٨جمادى األولى  ٢٥) بناًء على 

، قامت المجموعة بتوقیع اتفاقیة إقفال وتصفیة الصندوق، تعمل إدارة المجموعة ٢٠٢٠خالل عام  ،  )٢٠١٩ینایر  ٣١(الموافق  
ات النظامیة لتصفیة الصندوق وتحویل كافة اصولھ الى الشركة.على إنھاء كافة اإلجراء

شركة العقاریة ھانمي إلدارة المشاریع، شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري  ) و
خدمات إدارة المشاریع ). تقوم الشركة بتوفیر٢٠١٧أكتوبر  ١١ھـ (الموافق  ١٤٣٩محرم  ٢١بتاریخ  ١٠١٠٦١٢١١٦رقم  

٢٩وتاریخ  ١٠٢١٣٣٨١٠٧٦٨٢٥وإدارة وتقدیم الخدمات االستشاریة للمقرضین بموجب ترخیص الھیئة العامة لالستثمار رقم  
(الموافق  ١٤٣٨شوال   خالل  )٢٠١٧یولیو٢٣ھـ  الشركة  شركة  ٢٠٢١قامت  في  حصتھا  كامل  إلدارة  ببیع  ھانمي  العقاریة 

المشاریع.
المحاسبیة الھامةالسیاسات ـ   ٢

أسس األعداد١ـ ٢
) " التقریر المالي األولي" ٣٤وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (للمجموعة  الموجزة  الموحدة  األولیةأعدت ھذه القوائم المالیة

للمراجعین والمحاسبین. عودیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الھیئة الس
المطلوبة فياألولیة الموحدة الموجزة  المالیة  القوائمال تتضمن   المالیة السنویة الموحدة القوائمجمیع المعلومات واإلفصاحات 

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١المالیة السنویة الموحدة للمجموعة كما في القوائموینبغي قراءتھا مع 
على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء األدوات المالیة المشتقة واالستثمارات في  الموجزةالموحدةاألولیة تم إعداد القوائم المالیة 

ستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح  أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واال
أو الخسارة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. 

باللایر السعودي، والذي یعتبر العملة الوظیفیة للمجموعة. تم تقریب كافة المبالغ الموجزةالموحدةاألولیة  القوائم المالیة  تم عرض  
خالف ذلك. ألقرب ألف لایر سعودي، ما لم یرد 

توحید القوائم المالیة أسس ٢ـ ٢
المال القوائم  الموحدةةیتشتمل  والشركالموجزةاألولیة  للشركة  المالیة  القوائم  في  اتعلى  كما  لھا  ٢٠٢٢مارس٣١التابعة 

. )١والمذكورة في اإلیضاح (
یكون لدیھا وأتتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر،  الشركات التابعة ھي الشركات التي تسیطر علیھا المجموعة.  

الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا، ولدیھا المقدرة   خالل  علىحقوق في  التأثیر على العوائد من 
مر فیھا.ممارسة سلطاتھا على الشركة المستث
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تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٢مارس٣١

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

تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاسات ـ  ٢

تتمة –توحید القوائم المالیة أسس ٢ـ ٢

المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لدى المجموعة: وبشكل خاص، تقوم 
 السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة

. المستثمر فیھا)
  ،مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا. لدیھا حقوق في الحصول على عوائد وأالتعرض لمخاطر
 .المقدرة على التأثیر على عائدات الشركة المستثمر فیھا

وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة 
حقوق   حقوق التصویت أو  كافة الحقائق  أقل من األغلبیة في  المجموعة بعین االعتبار  مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ 

والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:
.الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت لآلخرین
 ت التعاقدیة األخرى.الحقوق الناتجة عن الترتیبا
 .حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر  
والظروف إلى وجود تغیر في سیطرة المجموعة على  اتوحید الشرك. یبدأ تالثالثةعناصر السیطرةأحدالحقائق  التابعة عند 

مثل ھذه السیطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف عن ممارسة  المجموعة  تخليالشركة التابعة ویتم التوقف عند  
القوائم المالیة  الفترةالتابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل  اتالشرك ًا من تاریخ انتقال  اعتبار الموجزة  الموحدة  األولیة  في 

. السیطرة على الشركة التابعةالسیطرة إلى المجموعة ولحین تخلي المجموعة عن 
الدخل   الخسارة  یتعلق  من بنود الدخل الشامل  أو  بالمجموعة وبحقوق الملكیة غیر بالمساھمین في الشركة األماآلخروكل بند 

. وعند الضرورة، یتم اجراء تسویات على  المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن یكون رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجز
التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم حذف كافة الموجودات  اتالقوائم المالیة للشرك

مطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة  وال
. األولیة الموجزةبالكامل عند توحید القوائم المالیة

في حالة فقدان المجموعة  ة.یتم اعتبار أي تغیر في حصص الملكیة في الشركة التابعة، بدون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكی
وحقوق الملكیة (بما في ذلك الشھرة)  ثبات الموجودات والمطلوبات ذات العالقة  إالتابعة، فإنھا تتوقف عن  ات  السیطرة على الشرك

حقوق الملكیة األخرى،   وعناصر  األولیة یتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في  بینما  غیر المسیطرة  قائمة الدخل 
استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة. أي . یتم إثبات الموحدة الموجزة
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تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٢مارس٣١

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

تتمة –المحاسبیة الھامةالسیاسات ـ  ٢

ھم السیاسات المحاسبیة ألملخص٣ـ٢
مع تلك السیاسات المحاسبیة المتبعة  طابقةولیة الموحدة الموجزة متاألن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة  إ

ي  أللم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر  .٢٠٢١دیسمبر  ٣١في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في  
.ت أخرى صادرة وغیر ساریة المفعول بعدالمعاییر أو تفسیرات أو تعدی

جدیدة المطبقة من قبل المجموعةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت ال٤-٢
، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة  ٢٠٢٢یسري مفعول العدید من التعدیالت ألول مرة في عام 

للمجموعة.
) ٣٧(تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  - تكالیف إتمام العقد 

"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" التكالیف التي  )،٣٧(تحدد التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  
تقوم الشركة بإدراجھا عند تقییم ما إذا كان العقد سیتسبب في خسارة.

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

إلى اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي دون تغییر المتطلبات المحاسبیة لعملیات تجمیع األعمال. )٣(المالي 

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

یع البنود المنتجة أثناء قیام الشركة بتجھیز األصل لالستخدام المقصود. وبدًال من ذلك،  المبالغ المستلمة من ب-واآلالت والمعدات  
. الموحدةتقوم الشركة بإثبات عائدات المبیعات ھذه والتكلفة ذات الصلة في قائمة الدخل

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

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

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

ات العقاریة االستثمار-٣
.السعودیةالعربیةبالمملكةوعقاراتأراضيقطعمنالعقاریةاالستثماراتتتكون
االستثمارات العقاریة مما یلي: تتكون

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١
──────────────────────

٣٬٣٨٢٬١٠٦٣٬٣٨٢٬١٠٦أراضي
١٬٢١٩٬١٢٢١٬٢٣٢٬٢٣٤صافي  مباني،
٧٧٠٬٩٤٦٧٦٢٬٣١٥تحت اإلنشاء مشاریع

──────────────────────
٥٬٣٧٢٬١٧٤٥٬٣٧٦٬٦٥٥في نھایة الفترة/ السنة  

══════════════════════

٣١ملیون لایر سعودي (١٠العقاریةاالستثمارات  علىبلغت اإلضافات  ،٢٠٢٢مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
ملیون  ١٢٬٦:  ٢٠٢١مارس  ٣١ملیون لایر سعودي (١٣٬٥وبلغ االستھالك للفترة  )،ملیون لایر سعودي٦٢:  ٢٠٢١مارس  

لایر سعودي). 
ملیار  ٩٬٥تظھر االستثمارات العقاریة بالتكلفة ناقًصا االستھالك واالنخفاض المتراكم. بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة  

.الال  جي، و٢١سنشريمكتب وھم  مقیمون  عدة  یم التي قام بھا ی وذلك وفقا لعملیة التق٢٠٢١دیسمبر٣١لایر سعودي كما في  
یم ھذه االستثمارات العقاریة.ی(مقیمین مستقلین معتمدین من قبل الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین) متخصصین في تق 
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تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٢مارس٣١

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

تتمة –ات العقاریةاالستثمار-٣
ملیار لایر سعودي) تم رھنھا ضماًنا  ٢:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیار لایر سعودي (٢قدرھا  تتضمن األراضي أراضي بقیمة دفتریة  

. لقرض إسالمي من بنك محلي
٩٩على أراض مستأجرة من الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض بموجب عقدین لمدة العقاریة مباني مقامةتتضمن االستثمارات 

، على التوالي على أساس حق االنتفاع والتي یتم تحویلھا إلى الھیئة في  ٢٠٠٩یولیو  ٦و١٩٩٣ینایر  ٧سنة تبدأ من  ٥٠سنة و
.نھایة مدة العقد

أراضي غیر متاحة لالستخدام  ) أ
للتصرف او التطویر ألسباب مختلفة بعضھا یتعلق بالمناطق التي  حالیابعض قطع األراضي المملوكة للشركة غیر متاحةأن

تقع فیھا تلك األراضي وبعضھا تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة لمعالجتھا. تقوم اإلدارة حالیا بالعمل مع الجھات الحكومیة 
ھذه األمر على القیمة القابلة لالسترداد لتلك  ال معنیة لمعالجة ھذه االسباب إلتاحة التصرف في ھذه االراضي. ال یزال تأثیر 

٤١٧المختصة. بلغت القیمة الدفتریة لتلك األراضي  والجھات  األراضي غیر مؤكد ویعتمد على النتائج النھائیة لعمل اللجان  
.)سعوديملیون لایر ٤١٧: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(.٢٠٢٢سمار٣١ملیون لایر سعودي كما في 

مشروع الودیان )ب 
مشروع الودیان تقع الشركة التي تم تخصیصھا لبأن أرض  من قبل جھات حكومیة معنیة  ، تم إحاطة اإلدارة٢٠٢١عام  خالل  

الرئیسیة خطة  ال، مما قد یؤدي إلى تغیر جوھري في  من قبل تلك الجھات الحكومیةضمن منطقة قید الدراسة بھدف تطویرھا 
الجھات إتمام الدراسة من قبل  غیر مؤكد ویعتمد علىتأثیر ھذه األمرال یزالوالقیمة القابلة لالسترداد لتلك األرض  لمشروعل

٢٠٢٢مارس٣١واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ كما في  بلغت القیمة الدفتریة لألرضوالتطورات المستقبلیة للمنطقة.الحكومیة  
٨٤٩ملیون لایر سعودي و٢٫١٦٨: ٢٠٢١دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي على التوالي (٨٥٣ملیون لایر سعودي و٢٬١٦٨
لایر سعودي على التوالي). ملیون

العقارات المطورة )ج
یبین الجدول ادناه تفاصیل العقارات المطورة:  

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١
──────────────────────

٤٥٤٬٥٥٩٥٥٤٬٤٠٥مشاریع عقاریة مطورة 
-٧٨٥٬٦٦٨*أراضي تحت التطویر 

──────────────────────
١٬٢٤٠٬٢٢٧٥٥٤٬٤٠٥

══════════════════════

شرق مدینة الریاض  في  تقعقامت المجموعة باستكمال إجراءات تملك أراض٢٠٢٢مارس  ٣١* خالل الفترة المنتھیة في  
في الجزء الغیر متداول  وتم تصنیفھا )غیر شاملة ضریبة التصرفات العقاریة وعمولة السعي(لایر سعوديملیون ٧٢٧بسعر 

رھن األرض مقابل قرض  تمالموجزة.الموحدة  شھًرا من تاریخ القوائم المالیة  ١٢حیث تعتقد اإلدارة بأنھ سیتم البدء بالبیع بعد  
ملیون لایر سعودي.٤٠٠ممنوح خالل الفترة من بنك محلي بقیمة 

المتعلقة مشاریع تحت اإلنشاءوكما بلغت قیمة اللایر سعودي،  ملیون  ٥٢بلغت قیمة ضریبة التصرفات العقاریة وعمولة السعي  
. ٢٠٢٢مارس ٣١كما في ملیون لایر سعودي٦بھذه األراضي 
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تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٢مارس٣١

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

الزمیلةفي الشركة االستثمار-٤
في شركة الریاض القابضة، وھي شركة ٢٠٢١دیسمبر  ٣١و٢٠٢٢مارس  ٣١٪ كما في١٦٫٦٧تمتلك المجموعة حصة قدرھا  

باستخدام   الزمیلة  الشركة  في  حصة المجموعة  عن  المحاسبة  تتم  السعودیة.  المملكة العربیة  مسجلة في  محدودة  مسئولیة  ذات 
.الزمیلةنظرا لممارسة المجموعة تأثیًرا ھاًما على الشركةالموجزةالموحدةاألولیة طریقة حقوق الملكیة في ھذه القوائم المالیة 

كما یلي: السنة/فترةالالزمیلة خالل ةشركالكانت حركة االستثمار في 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١

──────────────────────
٢٧٧٬٢٣٥٢٥٢٬٦٦٣السنة الفترة /في بدایة 

٢٬٨٨٦١١٬٥٧٣الفترة /السنةالحصة في األرباح 
)٩٬٩٩٩(-توزیعات أرباح مستلمة 

٢٢٬٩٩٨-أخرى 
──────────────────────

٢٨٠٬١٢١٢٧٧٬٢٣٥السنة/في نھایة الفترة
══════════════════════

ذات العالقة الجھات والتعامالت مع األرصدة-٥
من قبل تلك الجھات  أو  العالقة المعامالت مع المنشآت الخاضعة للسیطرة  ذات  الجھات  تمثل التي یمارس علیھا تأثیرًا ھاماً 

المجموعةالرئیسیینوالمساھمین التخطیط  في  في  والمسؤولیة  السلطة  لدیھم  الذین  األفراد  ھم  الرئیسیون  اإلدارة  موظفو   .
مباشر في  وممارسة أو غیر  مباشر  بشكل  المجموعة.  ا وموظفیھالمجموعةأنشطة  السلطة للتحكم  أعضاء مجلس  أنتعتبر 

ت فصاحا إ ٢٤قمر ليولدالمحاسبةار معیا اض ألغروناإلدارة الرئیسیھم موظفوالتنفیذیة واالدارةاإلدارة (ولجانھ الفرعیة) 
لعالقة. ذات اافألطرا

). ٩(إیضاح االستثمارات العامةتشتمل المعامالت مع الجھات ذات العالقة على قرض ممنوح من قبل صندوق 
. خالل الفترةالعلیا اإلدارةبموظفيالمتعلقةوكمصروف المقیدةالمبالغأدناه علىالجدولعنھا في  المفصحالمبالغتمثل

للفترة المنتھیة في  
١٢٠٢مارس٢٢٠٢٣١مارس ٣١

المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة العلیا 
٥٬٤٦٧٥٬٩٧٤وبدالت اإلدارة التنفیذیة  رواتب

٢٬٧٨٩١٬٠٥٠اللجان تبدالت حضور ومكافآ   ------------------ ------------------
٨٬٢٥٦٧٬٠٢٤

════════════════════

مصاریف مدفوعة مقدما ومدینون اخرون ومبالغ ضمن  األطراف ذات عالقة  المطلوبة األخرى من / الى األرصدة تم تصنیف  
أخرى. مستحقة الدفع ومطلوبات 

رأس المال -٦
دیسمبر٣١(ملیون سھم٢٤٠من  ٢٠٢٢مارس٣١ملیون لایر سعودي كما في  ٢٫٤٠٠المجموعة البالغ قدره  مالرأسیتكون
، وافق مجلس  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المالیة المنتھیة في  السنة  خالل  .سعوديلایر١٠سھمكلقیمة)سھمملیون٢٠٢١:٢٤٠

الشركة بـ   مال  رأس  بزیادة  العادیة  للجمعیة العامة غیر  توصیة  برفع  أولیة  ١٬٦اإلدارة  حقوق  أسھم  طرح  خالل  من  ملیار 
على طلب الشركة العقاریة السعودیة زیادة رأس  السوق المالیة  موافقة الھیئة  خالل الفترة الالحقة تم الحصول على  .  لالكتتاب

الجمعیة العامة غیر من  زیادة رأس المالالموافقة على  ٢٠٢٢مایو ١٨في تم كما  ، وأسھم حقوق أولویةمالھا عن طریق طرح 
. )١٦(إیضاح العادیة

االحتیاطي النظامي -٧
من صافي الدخل في كل سنة (بعد  ٪١٠تحویلالمجموعةعلىیجبللشركة،األساسيوالنظامالسعوديالشركاتلنظامطبقاً 

رت الشركة التوقف  لتحقیق ذلك قرنظرا . ورأس المالمن٪٣٠االحتیاطيھذایبلغ مجموعحتى . تغطیة الخسائر المتراكمة)
غیر قابل للتوزیع. االحتیاطيإن ھذا عن اجراء مثل ھذا التحویل. 
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تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٢مارس٣١

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

األجل طویلة قصیرة األجل وقروض-٨
من  ٢٠١٦خالل   طویل األجل  إسالمي  الشركة على قرض  حصلت  قدره  ،  المحلیة  سعودي.  ٢٫١٢أحد البنوك  لایر  ملیار 

یخضع ھذا القرض لعمولة وفقا للمعدالت السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائدًا ھامش ربح، وكان یستحق السداد دفعًة 
. ٢٠١٩ل ملیون لایر سعودي خال٥٠. وقد قامت المجموعة بسداد مبلغ ٢٠١٩واحدة في نھایة مدة االتفاقیة في مایو 

ملیون لایر سعودي في ٤٥٠، قامت الشركة بإعادة جدولة القرض وبموجب تلك الجدولة یستحق سداد مبلغ ٢٠٢٠خالل عام 
ملیار لایر سعودي على أقساط سنویة متساویة خالل خمس سنوات بعد فترة ١٫٦، وسیتم سداد باقي القرض البالغ  ٢٠٢٠مایو  

یونیو  حتى المبالغ المستحقة وافق البنك على تمدید سداد . ٢٠٢١د في نوفمبر سماح، مدتھا سنتان. یستحق القسط األول السدا
. إن إدارة المجموعة في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع البنك المقرض إلعادة جدولة القرض.٢٠٢٢

یة العمولة والتي لم  تخضع تسھیالت القرض للتعھدات المالیة فیما یتعلق بنسبة الدین إلى حقوق الملكیة ونسبة السیولة وتغط
، ووفًقا لمتطلبات اإلفصاح الواردة في  األولیة الموحدة الموجزةتاریخ اعداد القوائم المالیةتكن المجموعة ملتزمة بھا كما في  

٢٫٠٧٠:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٢٫٠٦٩عرض القوائم المالیة، تم تصنیف مبلغ  ١معیار المحاسبة الدولي  
ملیون لایر سعودي) كمطلوبات متداولة.  

. )٣ضاح (إیإن القرض طویل األجل الممنوح للمجموعة مضمون بأراضي مرھونة من قبل المجموعة

ملیون لایر سعودي.  ٦٥٠على قرض إسالمي آخر طویل األجل من أحد البنوك المحلیة بمبلغ  ٢٠١٨حصلت المجموعة خالل  
یخضع ھذا القرض لعمولة وفًقا للمعدالت السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائدًا ھامش ربح، ویسدد القرض على أقساط 

١٣٠وقدره  ٢٠٢٢في یونیو  یستحق  الذي  الثانيا سنتین. وقد تم تصنیف القسط  سنویة لمدة خمس سنوات بعد فترة سماح مدتھ
إن القرض طویل األجل الممنوح للمجموعة مضمون بأراضي مرھونة ملیون لایر سعودي من المبلغ األصلي كجزء متداول.

. )٣(إیضاح من قبل المجموعة

سعودي، لایرملیون٤٠٠بقیمةمحليبنكمنالمجموعة على قرض  حصلت،  ٢٠٢٢مارس٣١فيالمنتھیةالفترةخالل
. يضا . تم الحصول على القرض لتمویل شراء أر٢٠٢٢مارس  ٣١ملیون لایر سعودي كما في  ٣٨٢استخدمت المجموعة منھ  

ق سداد القرض في  ویستح یخضع ھذا القرض لعمولة وفًقا للمعدالت السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائدًا ھامش ربح، 
تخضع تسھیالت  ./ج)٣(إیضاح  إن القرض الممنوح للمجموعة مضمون بأراضي مرھونة من قبل المجموعة  .  ٢٠٢٢یولیو

القرض للتعھدات المالیة فیما یتعلق بنسبة الدین إلى حقوق الملكیة والتي لم تكن المجموعة ملتزمة بھا كما في تاریخ اعداد  
القوائم المالیة. 

ملیون لایر سعودي) ١٦٬٢:  ٢٠٢١مارس٣١(ملیون١٬٥مبلغلمرسملةااالقتراضتكالیف  بلغت  ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في  
.مشاریع تحت اإلنشاءاللتمویل

وزارة المالیة منقرض-٩

ملیار لایر  ١٫٥قامت المجموعة بتوقیع اتفاقیة قرض طویل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ  ،  ٢٠١٥خالل عام  
القرض وبموجب تلك الجدولة  ، قامت الشركة بإعادة جدولة  ٢٠٢٠سعودي ألغراض تمویل إنشاء المشاریع العقاریة. وفي مایو  

ملیون لایر سعودي.  ٢٠٠ملیار لایر سعودي، وذلك بتخفیض التسھیل األصلي بملغ قدره  ١٫٣تبلغ قیمة التسھیالت الجدیدة  
ویستحق  ٢٠٢٢ینایر  ١قسط نصف سنوي غیر متساوي، على أن یستحق القسط األول في  ١٦ویستحق سداد القرض على  

. یخضع القرض لمعدالت العمولة السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائدًا ھامش الربح. ٢٠٢٩القسط األخیر في یولیو 
والتي  خدمة القرض  تخضع تسھیالت القرض للتعھدات المالیة فیما یتعلق بنسبة الدین إلى حقوق الملكیة، ونسبة السیولة ونسبة  

لم تكن المجموعة ملتزمة بھا كما في تاریخ اعداد القوائم المالیة، ووفًقا لمتطلبات اإلفصاح الواردة في معیار المحاسبة الدولي  
ملیون لایر سعودي كمطلوبات متداولة. ١٫٢٤٨عرض القوائم المالیة، تم تصنیف مبلغ ١

ملیون ٦٬٤:  ٢٠٢١مارس  ٣١(ال شيقد بلغت  ٢٠٢٢مارس٣١المنتھیة في  الفترةإن تكالیف االقتراض المرسملة خالل  
. لایر سعودي)
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تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٢مارس٣١

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

الزكاة -١٠
حركة المخصص خالل الفترة/السنة 

كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي: 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

٧٦٬٩٤٧٥٦٬٦٠٨السنةالفترة /في بدایة 
٨٬٧٩٦٣١٬٧٧٠لسنةل للفترة /المحمل 

) ١١٬٤٣١()١٠٬٥١٩(السنةالفترة /المدفوع خالل 

٧٥٬٢٢٤٧٦٬٩٤٧في نھایة السنة

حتى عام   كافة السنوات  وقامت بسداد االلتزامات  ٢٠٢٠قامت المجموعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة عن  تمت . وقدلذلكوفًقا ، 
. ٢٠١٥السنوات حتى عام كافةالموافقة على الربوط الزكویة من قبل الھیئة عن

ملیون لایر سعودي.  ٥١، والتي تضمنت فروقات بمبلغ  ٢٠٢٠وحتى  ٢٠١٦تسلمت المجموعة الربوط الزكویة لألعوام من  
تقد المجموعة بأن نتیجة تلك االعتراضات  تع.قدمت المجموعة اعتراضھا على تلك الفروقات الى الھیئة خالل المھلة النظامیة

ستكون لصالحھا. 

السھم خسارة-١١
المتعلق بالمساھمین العادیین في الشركة الفترةربح(خسارة)  لسھم وذلك بقسمة  لوالمخفض  األساسي(الخسارة) الربح  یتم احتساب  

.الفترة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل 

للسھم:والمخفضالدخل واألسھم المستخدمة في احتساب الربح األساسي (الخسارة)یعكس الجدول التالي بیانات
مارس ٣١منتھیة في اللفترة الثالثة أشھر 

٢٠٢٢٢٠٢١

)٤٬٥٥٠()٢٩٬٤٥١(مساھمي الشركة األم بالمتعلقةخسارة الفترة  
٢٤٠٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠) م العادیة (سھاألسھمالمتوسط المرجح لعدد 

)٠٬٠٢() ٠٬١٢((باللایر السعودي)والمخفضاألساسي –السھم خسارة 
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تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٢مارس٣١

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

وااللتزامات المحتملة التعھدات -١٢
التعھدات الرأسمالیة 

یوجد لدى المجموعة عقود تصمیم واستشارات ھندسیة وتنفیذ أعمال رأسمالیة مع بعض االستشاریین والمقاولین. بلغت قیمة 
ملیون لایر سعودي). ٢٠٧:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(ملیون لایر سعودي ٢٠٢٢٣٥١مارس٣١التعھدات غیر المنفذة كما بتاریخ  

المحتملة االلتزامات 
 األراضي البیضاءمطالبات رسوم

٢١٠، بلغت مطالبات رسوم األراضي البیضاء التي تسلمتھا المجموعة من وزارة اإلسكان مبلغ٢٠٢٢مارس٣١كما في
ملیون لایر سعودي.

قدمت المجموعة اعتراضھا على المبالغ المذكورة أعاله من خالل الموقع االلكتروني لوزارة اإلسكان والذي تم رفضھ من قبل  
الوزارة. وعلیھ، قامت المجموعة برفع دعوى قضائیة لدى دیوان المظالم بعدم أحقیة تلك المطالبات، نظرا لعدم انطباق شروط  

فرض رسوم األرضي البیضاء على تلك األراضي. 
، كانت حالة االستئنافات على النحو التالي: ٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

ملیون لایر.١٨٩وعة بإلغاء رسوم بمبلغ حكم المحكمة اإلداریة النھائي لصالح المجم- 
ملیون لایر سعودي، وبناء علیة قامت المجموعة بتسجیل  ٢١حكم المحكمة اإلداریة النھائي لصالح وزارة اإلسكان بمبلغ  - 

. ٢٠١٩مخصص في عام 

واستنادا الى رأي المستشار القانوني المعین من قبل إدارة المجموعة، فإن اإلدارة على درجة عالیة من التأكد بأن جمیع الدعاوى 
القضائیة المنظورة حالیا لدى دیوان المظالم تسیر في صالح المجموعة. وعلیھ، ال ترى اإلدارة ضرورة لتكوین أي مخصص  

المتعلقة بھا. مقابل تلك المطالبات أو الرسوم

 القضایا القانونیة
، عقدت الشركة اتفاقیة مع عدة أطراف وھم شركتین استثماریتین وشركة لیمتلس السعودیة للتطویر العقاري ٢٠١٥في عام  

ملیون لایر سعودي، كما یجب على شركة ٥٠إلنشاء صندوق عقاري. وحسب االتفاقیة، یجب على الشركة المساھمة دفع مبلغ  
معینة بأرض  المساھمة  العقاري  للتطویر  بدفع  ١٫٧٧بقیمة  لیمتلس  الشركة  قامت  المقترح.  للصندوق  سعودي  لایر  ملیار 

، قامت الماضيملیون لایر سعودي. لم یتم إنشاء الصندوق المقترح حسب االتفاقیة. خالل العام  ٥٠التزاماتھا بالمساھمة بمبلغ  
شركة لیمتلس السعودیة للتطویر العقاري برفع دعوى قضائیة ضد الشركة واألطراف األخرى بقیمة األرض حسب االتفاقیة.  

، أصدرت المحكمة حكمھا النھائي لصالح ٢٠٢١وخالل مارس  .الشركةلصالححكمھا المحكمةأصدرت،  ٢٠٢٠أكتوبروفي
تم استالم خالل الفترة الالحقة  ملیون لایر سعودي، و٥٠ر العقاري) برد مبلغ  الشركة وإلزام المدعي (شركة لیمتلس للتطوی 

ملیون لایر سعودي. ٥٠. علیھ، تم عكس المخصص الذي تم تكوینھ في الفترات السابقة والبالغ بالكاملالمبلغ

أنھا حالًیا. ال یوجد لھذه القضایا كذلك ھناك بعض القضایا المرفوعة ضد المجموعة خالل دورة األعمال العادیة ویتم الترافع بش
أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة. 



التابعة لھااتالشركة العقاریة السعودیة والشرك
(شركة مساھمة سعودیة) 

- ١٧ -

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٢مارس٣١

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

القطاعیة المعلومات -١٣
قطاعین یتم إعداد التقریر  ولدیھا  التي تقدمھا  على المنتجات والخدمات  بناءل  موحدات عمنالمجموعة  تكونألغراض إداریة، ت

: وكما یلي، بشأنھا 
سكني القطاع ال)أ
قطاع التجاري ال) ب
الخدمات ) ت

أو الخسارة في القوائم  وفقا ألسس ثابتة بما یتوافق مع الدخلأو الخسارة ویقاس  الدخلیتم تقییم أداء القطاعات على أساس  
التمویلالموجزةالموحدةاألولیة  المالیة   یتم إدارة  أساس  األعباء المالیة(بما في ذلك  بالمجموعة. ومع ذلك،  مستوى  ) على 

.عات التشغیلیة واإلیراداتالمجموعة، وال توزع على القطا
: یةمعلومات القطاعللتحلیالً وفیما یلي تتم أنشطة المجموعة وشركاتھا التابعة في المملكة العربیة السعودیة.

المجموع المركز الرئیسي الخدمات القطاع التجاري القطاع السكني  

: ٢٠٢٢مارس٣١
٢٨٢٬١٣٥-١٤٥٬٢٤٦٢٨٬٧٩٤١٠٨٬٠٩٥اإلیرادات 

٢١٤٬٧٧٥-١١٥٬٦٤٧١٦٬٣٦٣٨٢٬٧٦٥تكلفة العملیات التشغیلیة 
١٬٨٦٦٬٠٩٨٥٬٥٤٥٬٠١٩٤٧٥٬١٧٠٢٥٢٬١٥٥٨٬١٣٨٬٤٤٢الموجودات

:٢٠٢١مارس٣١
١٨٢٬٥٩١-٣٢٬٢١٩١٤٥٬٠٦٦٥٬٣٠٦االیرادات 

٧٬٦٢٥١٠٨٬٥٠٠١٥٬٧٣٠١٬٦٦٣١٣٣٬٥١٨تكلفة العملیات التشغیلیة 
: ٢٠٢١دیسمبر ٣١

٢٬١٢٢٬٧٧٠٤٬٧٨٥٬٠١٥٤٧٥٬٣٦٥٣٩٧٬٤٩١٧٬٧٨٠٬٦٤١الموجودات

العادلة القیمةقیاس-١٤
مارس٣١العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة كما في  القیمةلقیاس الھرميالتسلسلیوضح الجدول التالي  

: ٢٠٢١دیسمبر ٣١و٢٠٢٢

القیمة العادلة  لثالث االمستوى المستوى الثاني المستوى األول القیمة الدفتریة : ٢٠٢٢مارس٣١كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:  

بالقیمة   المدرجة  الملكیة  حقوق  أدوات  في  استثمارات 
٣٢٦٬٩٢٥٣٩١٣٣٬٨٦٢١٩٣٬٠٢٤٣٢٦٬٩٢٥العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

أو   الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  مدرجة  استثمارات 
١٧٬٥٤٠-١٧٬٥٤٠-١٧٬٥٤٠الخسارة

_____________________________________________
٣٤٤٬٤٦٥٣٩١٥١٬٤٠٢١٩٣٬٠٢٤٣٤٤٬٤٦٥

:٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة: 

الملكیة   حقوق  أدوات  في  بالقیمة  استثمارات  المدرجة 
٣٢٧٬٤٣٨٣٨١٢٧٬٠٩٩٢٠٠٬٣٠١٣٢٧٬٤٣٨العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

أو   الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  مدرجة  استثمارات 
١٧٬٥٤٠-١٧٬٥٤٠-١٧٬٥٤٠الخسارة

٣٤٤٬٩٧٨٣٨١٤٤٬٦٣٩٢٠٠٬٣٠١٣٤٤٬٩٧٨



التابعة لھااتالشركة العقاریة السعودیة والشرك
(شركة مساھمة سعودیة) 

- ١٨ -

تتمة (غیر مراجعة) –إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٢مارس٣١

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

(تتمة)  العادلةالقیمةقیاس-١٤
والمطل التجاریین  وشبھ النقدیة والمدینین التجاریین والدائنین  للنقدیة  العادلة  القیمة  المتداولة األخرى  تبین لإلدارة بأن  وبات 

تقارب قیمتھا الدفتریة بشكل كبیر وذلك نظرًا لفترة اإلستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات.  
ألجل   للقروض  الدفتریة  القیمة  أن  لإلدارة  وذلتبین  العادلة  قیمتھا  تقارب  ومتغیرة  ثابتة  بعموالت  تحمل  المرتبطة  ألنھا  ك 

التدفقات   قیمة  فإن  لذلك،  ونتیجة  المشابھة.  والقروض  التمویل  بشأن  السوق  في  السائدة  المعدالت  تعكس  لنقدیة اعموالت 
فتریة الحالیة. المستقبلیة المخصومة الناتجة عن التمویل والقروض ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الد 

مخاطر السیولة -١٥
دوات المالیة. تنشأ تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باأل

بالتأكد ة وذلكمخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلة.  یتم إدارة السیول
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. 
أظھر٢٠٢٢مارس٣١في  كما   المالي  قائمةت،  المتداولعنزیادة المطلوبات المتداولة  الموحدةالمركز  بقیمة األصول  ة 

أن  ٣٫٤٢٦ من  ثقة  على  اإلدارة  سعودي. إن  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، -
رات المدرجة الستثما بیع االستثمارات في أدوات حقوق الملیكة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وا-

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

الحقةالحداث األ-١٦
تطلبات معیار  خالل الفترة الالحقة، تعتقد المجموعة بان األحداث ادناه أھم االحداث الالحقة والتي تتطلب أن تندرج ضمن م

كة العقاریة على طلب الشرالسوق المالیة  موافقة الھیئة  خالل الفترة الالحقة تمت الحصول على  )،١٠المحاسبة الدولي رقم (
س المال  تمت الموافقة على زیادة رأ٢٠٢٢مایو  ١٨كما في  .السعودیة زیادة رأس مالھا عن طریق طرح أسھم حقوق أولویة

). ٦إیضاح (.من الجمعیة العامة غیر العادیة

األحداث الجوھریة -١٧
االقتصادي   واألثر  الصحة العامة  قضایا  بإجراءات لمعالجة  تقوم الجھات الحكومیة  كورونا،  جائحة  استمرار  استمرار.  بمع 

وتقییم لحكومیة  اوعلیھ، تواصل إدارة المجموعة بتقییم ما إذا كانت ستتأثر بأي تطورات وتدابیر یتم اتخاذھا من قبل الجھات  
.تأثیره بشكل استباقي على عملیاتھا 

تنبؤ بھا بشكل  ال یزال من غیر المؤكد تحدید حجم ومدى تلك اآلثار ویتوقف ذلك على التطورات المستقبلیة والتي ال یمكن ال
احتوائھ. وفي   وء عدم  ضدقیق في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفیروس وحجم ومدى فعالیة اإلجراءات المتخذة بھدف 

د ھذه القوائم المالیة. التأكد من األثر االقتصادي، فإنھ من غیر الممكن إجراء تقدیر موثوق بھ لألثر الناتج عن ذلك بتاریخ اعتما 

الموحدة الموجزة األولیةاعتماد القوائم المالیة  -١٨
١٤٤٣شوال  ٢٢بتاریخ اإلدارة قبل مجلس  منالموجزة  الموحدة  األولیة  تم اعتماد والموافقة على إصدار ھذه القوائم المالیة  

).٢٠٢٢مایو ٢٣الموافقھـ (


