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شركة بنان العقارية
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القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقاً(

)شـركـة سعـوديـة مساهمة مقفلة(
قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م

)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

31 ديسمبر 2019م
معدلة

31 ديسمبر 2020م إيضاح

أصول غير متداولة 

45 695 933 680 591 )5( ممتلكات ومعدات – )بالصافي(

110 601 201 160 545 465 )6( عقارات إستثمارية – )بالصافى(

87 320 35 912 )7( أصول غير ملموسة – )بالصافى(

602 675 - )8( إستثمار فى شركة تابعة

7 454 433 122 782 433 )9( إستثمارات فى شركات زميلة ومشروعات مشتركة

24 849 202 31 559 710 )10( إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

11 428 955 - )1-13( المستحق من االطراف ذات العالقة – طويلة االجل

200 719 719 315 604 111 مجموع األصول غير المتداولة

أصول متداولة 

1 041 159 - )11( المخزون

2 037 737 75 522 )12( ذمم مدينة – تجارية )بالصافي(

911 638 180 173 )14(  وأرصدة مدينة أخرى
ً
مدفوعات مقدما

12 277 307 13 812 506 )15( النقد ومعادالت النقد

16 267 841 14 068 201 مجموع األصول المتداولة

216 987 560 329 672 312 إجمالي األصول

حقوق الملكية واإللتزامات 

حقوق الملكية

2 000 000 200 000 000 )16( رأس المال

1 000 000 2 649 792 )17( إحتياطى نظامى

8 721 860 55 820 550 )18( إحتياطيات أخرى

45 740 148 60 588 273 أرباح مبقاة 

57 462 008 319 058 615 مجموع حقوق المساهمين

اإللتزامات 

التزامات غير متداولة

3 779 896 - قروض طويلة االجل 

151 583 922 - )2-13( المستحق لألطراف ذات العالقة

985 665 319 982 )19( التزامات منافع موظفين 

156 349 483 319 982 مجموع اإللتزامات غير المتداولة

التزامات متداولة

128 547 - ذمم دائنة تجارية

1 374 508 - قروض طويلة االجل – الجزء غير المتداول

1 517 473 9 991 837 )20( مستحقات و أرصدة دائنة أخرى

155 541 301 878 )22( مخصص الزكاة 

3 176 069 10 293 715 مجموع اإللتزامات المتداولة

159 525 552 10 613 697 إجمالي اإللتزامات

216 987 560 329 672 312 إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات

* اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )35( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية*
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقاً(

)شـركـة سعـوديـة مساهمة مقفلة(
قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

31 ديسمبر 2019م 
معدلة

31 ديسمبر 2020م إيضاح

12 918 959 12 474 229 )24( إيرادات النشاط

)5 080 235( )1 693 295( )25( تكلفة النشاط 

7 838 724  10 780 934 مجمل الربح

مصاريف األعمال الرئيسية

)2 483 229( )2 599 950( )26( مصروفات عمومية وإدارية

)219 993( )217 756( )12( خسائر اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة التجارية

)426 213( 74 482 )27( إيرادات /)مصروفات( أخرى 

4 709 289 8 037 710 الربح من األعمال الرئيسية 

230 697 474 508 توزيعات أرباح من إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

155 918 5 314 194 )9( الحصة فى نتائج شركات زميلة ومشروعات مشتركة 

)6 618( 359 973 )8( أرباح /)خسائر( إستثمارات فى شركة تابعة

)21 308( )48 396( )28( تكاليف تمويلية

5 067 978 14 137 989 صافي الربح قبل الزكاة 

)163 661( )301 878( )22( الزكاة 

4 904 317 13 836 111 ربح السنة من العمليات المستمرة

العمليات غير المستمرة

1 243 977 2 661 806 )23( ربح السنة من العمليات غير المستمرة

6 148 294 16 497 917 صافى ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر 

 فى األرباح أو الخسائر :
ً
بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقا

8 594 149 7 366 059 التغير فى القيمة العادلة لإلستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)313 114( )230 117( )19( إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

- )37 252( )9( حصة الشركة في الخسائر اإلكتوارية اللتزامات المنافع المحددة في شركة زميلة

8 281 035 7 098 690 إجمالى بنود الدخل الشامل اآلخر

14 429 329 23 596 607 إجمالى الدخل الشامل للسنة 

ربحية السهم لصافى ربح السنة العائد إلى المساهمين )ريال سعودى(

24.5 69.18 )21( ربح السهم األسا�سى والمخفض من العمليات المستمرة

30.7 82.48 )21( ربح السهم األسا�سى والمخفض من العمليات المستمرة وغير المستمرة

* اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )35( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية*
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقاً(

)شـركـة سعـوديـة مساهمة مقفلة(
قـائمــة التغيرات في حقوق الملكية

 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

اإلجمالياألرباح المبقاهإحتياطيات أخرىإحتياطي نظامىرأس المالإيضاحبيــان

 
ً
741 644 34342 068 39839 000576 000 0001 000 2)32(الرصيد في 31 ديسمبر 2018م – كما تم اصداره سابقا

938 976387 962296 90--تعديالت 

679 032 31943 365 36039 000667 000 0001 000 2الرصيد في 31 ديسمبر 2018م – )معدل(

الدخل الشامل للسنة

294 148 2946 148 6---صافى دخل سنة 2019م

035 281 8-035 281 8--الدخل الشامل اآلخر للسنة 

329 429 29414 148 0356 281 8--)32(الدخل الشامل عن السنة )معدل(

أرباح إستبعاد إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل 

--)226 535(226 535-

008 462 14857 740 86045 721 0008 000 0001 000 2 الرصيد في 31 ديسمبر 2019م )معدل(

الدخل الشامل للسنة

917 497 91716 497 16صافى دخل سنة 2020م

690 098 6907 098 7--الدخل الشامل اآلخر للسنة 

607 596 91723 497 69016 098 7--الدخل الشامل عن السنة

-)792 649 1(-792 649 1-المحول إلى اإلحتياطى النظامى

000 000 198---000 000 198)16(الزيادة فى رأس المال

000 000 40-000 000 40--)18-1(االحتياطى االتفاقى المكون

615 058 273319 588 55060 820 79255 649 0002 000 200الرصيد في 31 ديسمبر 2020م

* اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )35( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية* 
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقاً(

)شـركـة سعـوديـة مساهمة مقفلة(
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

31 ديسمبر 2020م
31 ديسمبر 2019م

معدلة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

978 067 9895 137 14صــافي دخل السنة قبل الزكاة

977 243 8061 661 2دخل السنة من العمليات غير المستمرة

تعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقدية الناتجة من أنشطـة التشغيـل

916 769 2581 757إستهالك ممتلكات ومعدات

177 695 9564 674 1إستهالك عقارات إستثمارية

058 194385 151إستهالك إستثمارات فى مشروعات مشتركة

785 40830 51إستهالك أصول غير ملموسة

)918 155()284 213 5(حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة

618 6)973 359(حصة الشركة من أرباح/)خسائر( الشركة التابعة

)697 230()509 474(توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

482 050142 77التزامات منافع موظفين - تكلفة الخدمة الحالية

993 754219 217خسائر إئتمانية متوقعة

)437 221(-أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

)000 5()496 12(أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات

285 266 1-خسائر إستبعاد عقارات إستثمارية

308 39621 48مصروفات تمويلية

13 717 54914 236 525

التغير في:

)652 6(159 041 1المخزون

549 88722 779 1ذمم مدينة – تجارية )بالصافي(

-248 90المستحق من االطراف ذات العالقة 

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
044 21718 641مدفوعات مقدما

)759 78()546 128(ذمم دائنة تجارية

-000 4المستحق لألطراف ذات العالقة

)625 551 1(364 470 8مستحقات و أرصدة دائنة أخرى

)266 183()988 173(التزامات منافع الموظفين المدفوعة

816 456 89012 441 25التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

)713 451()541 155(الزكاة المدفوعة

103 005 34912 286 25صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
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القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقاً(

)شـركـة سعـوديـة مساهمة مقفلة(
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

31 ديسمبر 2020م
31 ديسمبر 2019م

معدلة

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

)416 117()886 36(المدفوع فى إقتناء ممتلكات ومعدات

-)000 350 7(المدفوع فى إقتناء عقارات إستثمارية

)829 84()889 068 3(المدفوع فى إقتناء مشروعات مشتركة

)000 3(-المدفوع فى إقتناء أصول غير ملموسة

000 2485 38المتحصل من إستبعاد ممتلكات ومعدات

697 509230 474توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-789 123أرباح مستلمة من اإلستثمار فى الشركة الزميلة

-519 263المتحصل من إستبعاد إستثمار فى الشركة الزميلة

-973 359أرباح مستلمة من اإلستثمار فى الشركة التابعة

-675 602المتحصل من إستبعاد إستثمار فى الشركة التابعة

-547 425 1المتحصل من بيع أصول والتزامات أحد فروع الشركة

437 221-المتحصل من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)909 581 1()451 344(شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-000 000 1دفعة مقدمة تحت حساب إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

)020 330 1()966 511 6(صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة اإلستثمارية

000 000 5-القروض المقبوضة

)301 106 1()404 154 5(القروض المسددة

)662 461 5()780 084 12(المستحق إلى االطراف ذات العالقة

)963 567 1()184 239 17(صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة التمويلية

120 107 1999 535 1صافي التغير في النقد خالل السنة

187 170 3073 277 12النقـدية في بـدايـة السنة

307 277 50612 812 13النقـدية في نهـايـة السنة

معامالت غير نقدية هامة

149 594 0598 366 7التغير فى إحتياطى القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)535 226(-صافى أرباح محققة من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-421 787 50المحول من الممتلكات والمعدات إلى العقارات اإلستثمارية

 من رصيد المستحق إلى االطراف ذات العالقة
ً
-000 000 198زيادة رأس المال تخفيضا

 من رصيد المستحق إلى االطراف ذات العالقة
ً
-000 000 40تكوين إحتياطى إتفاقى تخفيضا

651 758 112شراء إستثمارات فى شركة زميلة إضافة للرصيد المستحق إلى االطراف ذات العالقة

* اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )35( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية *
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

	1 عــــام -

نبذة عن الشركة

( – هى شركة سعودية مساهمة مقفلة تم تأسيسها وتعمل في  	
ً
شركة بنان العقارية )أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقا

المملكة العربية السعودية وحصلت الشركة على السجل التجاري رقم 1010207597 بتاريخ 24 صفر 1426ه )الموافق 4 ابريل 2005م(.

 على قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى إجتماعها المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2020م تم تعديل االسم التجارى للشركة ليصبح » شركة بنان  	
ً
بناءا

 من » شركة أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى«، هذا وقد تم إنهاء كافة اإلجراءات النظامية وتعديل النظام األسا�سى 
ً
العقارية« بدال

والسجل التجارى للشركة.

يتمثل نشاط الشركة في إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )سكنية و غير سكنية( وإدارة وتشغيل الشقق الفندقية وإدارة العقارات مقابل عمولة  	
وخدمات التسجيل العينى للعقار. 

العنوان المسجل للشركة هو: تقاطع طريق التخص�سى مع شارع االمير سلطان بن عبدالعزيز – حى العليا - الرياض - ص.ب: 42 الرياض 11411 - المملكة  	
العربية السعودية. 

تبدأ السنة المالية فى األول من يناير من كل سنة وتنتهى فى 31 ديسمبر من نفس السنة. 	

	1 أساس1إعداد1القوائم1المالية: -

بيان اإللتزام  2-1
 للمعايير الدولية للتقرير المالى المعتمدة فى المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات اآلخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

ً
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا

للمحاسبين القانونيين.

أساس القياس:  2-2
تم إعداد ھذه القوائم المالیة بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبى ومفهوم اإلستمرارية وعلى أساس مبدأ التكلفة التاریخیة ما عدا البنود الھامة التالیة الواردة 

في قائمة المركز المالي:

یتم قیاس اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة. 	

التزامات المنافع المحددة یتم اإلعتراف بها بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.  	

العملة الوظيفية وعملة العرض:   2-3
تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة وكذلك عملة العرض، ما لم يذكر خالف ذلك.

	1 السياسات1المحاسبية1الهامة: -

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات غير المطبقة:   3-1
قامت الشركة بتطبيق المعایير الجدیدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي دخلت حيز التنفیذ في ۱ ینایر۲۰۲۰م )ما ينطبق على المجموعة حيث ان  	

 على القوائم المالیة. وتتمثل فيما يلى:
ً
 جوھریا

ً
بعضها ال ينطبق على اعمالها(. ولن يكون لها تأثيرا

تعريف »ذات أهمية نسبية« - تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۱ ومعیار المحاسبة الدولي 8 )سارى من 1 يناير 2020م(. 	

استخدام تعريف ثابت للجوهري في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار المفاهيمي للتقرير المالي .

توضيح شرح تعريف الجوهري.

إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم )1( حول المعلومات الغير جوهرية
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تعریف األعمال )تعريف النشاط التجارى( - تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 3 . 	

يراجع هذا التعديل تعريف النشاط التجاري . وفقا للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية ، يعتقد أن تطبيق التوجيه الحالي معقد جدا ، 
ويؤدي إلى عدد كبير جدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األعمال.

تعدیالت على بعض المراجع ضمن إطار المفاھیم في المعایير الدولیة إلعداد التقاریر المالية . 	

اطار المفاهيم ليس معيارا وال يوجد اى تأثير مفاهيم لما ورد به من تعديالت على القوائم المالية للمجموعة

إعادة صياغة سعر الفائدة المعياري )االسترشادى( - تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )7( و رقم )9(. 	

توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق باإلصالح لسعر الفائدة القيا�سي. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط ولها تاثير على أن إصالح سعر 
الفائدة السائد بين البنوك الينبغي عموما ان يتسبب في انهاء محاسبة التحوط . ومع ذلك ، ينبغي اإلستمرار في تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة 

الربح أو الخسارة.

فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة والتفسيرات التي صدرت وتكون ساریة للفترات السنویة بدًءا من أو بعد 1 يناير 2021م مع  	
 على القوائم المالیة فى 

ً
السماح بالتطبيق المبكر ، ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية. وال تتوقع الشركة وجود تأثيرأ جوھریا

حال تطبیق المعایير والتعدیالت أدناه:

المعیار الدولي للتقریر المالي ۱۷ »عقود التأمين« )سارى من 1 يناير 2021م(. 	

تصنیف اإللتزامات )التعدیالت على المعیار الدولي ۱ »عرض القوائم المالیة«( )سارى من 1 يناير 2022م(. 	

بیع أو مساھمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزمیلة أو المشروع المشترك )التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ۱۰ ومعیار المحاسبة الدولي  	
۲(. )متاح للتطبیق االختیاري /تاریخ السریان مؤجل إلى أجل غير مسمى(

السياسات المحاسبية الهامة المطبقة:  3-2
فيما يلي عرض ألهم السياسات المحاسبية المعتمدة والتي تم تطبيقها بواسطة الشركة على جميع الفترات المحاسبية المعروضة.

تصنيف ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول 3-2-1

األصول	 

 إلى التصنيف متداول/غير متداول. ويتم تصنيف األصل ضمن األصول المتداولة في حال: 	
ً
تعرض الشركة األصول واإللتزامات في قائمة المركز المالي استنادا

توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية التشغيلية؛ أو  	

االحتفاظ باألصل بشكل رئي�سي بغرض المتاجرة؛ أو 	

 بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو 	
ً
توقع بيع األصل خالل ۱۲ شهرا

 على األقل من تاريخ التقرير المالي. 	
ً
كون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظور تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل ۱۲شهرا

تقوم الشركة بتصنيف جميع األصول اآلخرى كأصول غير متداولة.

اإللتزامات 	 

يعتبر اإللتزام ضمن اإللتزامات المتداولة في حال: 

توقع تسوية االلتزام خالل الدورة التشغيلية العادية؛ أو  	

االحتفاظ بااللتزام بشكل رئي�سي بغرض المتاجرة؛ أو 	

 بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو 	
ً
تسوية االلتزام خالل 12 شهرا

 على األقل من تاريخ التقرير المالي. 	
ً
عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى 12 شهرا

تقوم الشركة بتصنيف جميع اإللتزامات اآلخرى كالتزامات غير متداولة.
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النقد وما في حكمه 3-2-2
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ، يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي لها فترة إستحقاق 
أصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل واستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة، إن وجدت، والتي تكون فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إنشائها 
وتتوفر للشركة بدون أية قيود. كما يتضمن حسابات السحب على المكشوف والتي تمثل جزء ال يتجزأ من إدارة الشركة للنقدية والتي من المتوقع تغيرها من سحب 

على المكشوف إلى حسابات جارية.

المخزون  3-2-3

يثبت المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل وتشمل التكلفة فى تكلفة إقتناء المخزون باإلضافة إلى التكاليف الخاصة بوصول المخزون  	
 لإلستخدام ، ويتم تحديد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح .

ً
إلى الموقع وبالحالة التى يكون فيها صالحا

يتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع التقديري ناقصا تكاليف االتمام اإلضافية ، وحصة مالئمة من مصاريف البيع والتوزيع. ويجب اإلعتراف  	
بأي انخفاض في تكلفة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق كمصروف في الفترة التي تحدث فيها عملية التخفيض. يجب اإلعتراف بأي عكس النخفاض 

القيمة في قائمة األرباح أو الخسائر في الفترة التي يحدث فيها العكس.

يجنب مخصص، عند الضرورة، مقابل أي مخزون بطيء الحركة أو المعيب ويتم اثبات تكلفة المخزون كمصروف، وتثبت ضمن تكلفة االيرادات. 	

اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة 3-2-4

 وكبيرا . التأثير الكبير هو قدرة الشركة على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية  	
ً
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها الشركة تأثيرا هاما

عد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
ُ
للشركة المستثمر فيها ولكنها ال ت

المشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبه للشركة سيطرة مشتركة على ذلك الترتيب كما أن لديها الحق فى صافى أصول الترتيب المشترك.  	

السيطرة المشتركة هي ترتيب تعاقدي مسيطر عليه بشكل مشترك وتكون قائمة عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة موافقة باإلجماع من  	
األطراف المشاركين فى السيطرة. إن االعتبارات فى تحديد التأثير الهام والسيطرة المشتركة هى االحتفاظ – بشكل مباشر أو غير مباشر- بنسبة من 
حق التصويت للمنشأة المستثمر فيها ، التمثيل فى مجلس االدارة أو جهات حوكمة مماثلة فى المنشأة المستثمر فيها ، المشاركة فى صنع السياسات ، 
بما فى ذلك المشاركة فى القرارات المتعلقة بتوزيعات األرباح أو التوزيعات اآلخرى ، المعامالت الجوهرية بين الشركة والمنشأة المستثمر فيها ، تبادل 

الموظفين االداريين أو توفير المعلومات التقنية االساسية.

تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية. 	

 لطريقة حقوق الملكية يسجل اإلستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مبدئيا بالتكلفة في قائمة المركز المالي وتعدل هذه التكلفة  	
ً
ووفقا

 منها أى انخفاض فى قيمة 
ً
 لالعتراف بحصة الشركة في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك مطروحا

ً
الحقا

صافى اإلستثمار.

عندما تتجاوز حصة الشركة في خسائر المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ملكيتها في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك (التي تشمل أي حصص  	
 من صافي استثمار الشركة في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك( تتوقف الشركة عن االعتراف بحصتها 

ً
ملكية طويلة األجل تشكل في جوهرها جزءا

من الخسائر اإلضافية. ويتم االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط وتدرج كالتزامات بالقدر الذي يكون فيه لدى الشركة التزامات قانونية أو تعاقدية أو 
قامت بمدفوعات نيابة عن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. 

وإذا قامت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في فترة الحقة بتسجيل أرباح، تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل  	
حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائر غير المسجلة.

تتم المحاسبة عن استثمار الشركة في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه المنشأة  	
المستثمر فيها منشأة زميلة أو مشروعا مشتركا.

وعند االستحواذ على اإلستثمار في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك، تسجل أي زيادة في تكلفة اإلستثمار عن حصة الشركة في صافي القيمة العادلة  	
للموجودات والمطلوبات المحددة للمنشأة المستثمر فيها كشهرة وتدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار ، وال يتم استهالكها أو اجراء اختبار فى قيمتها 

بصورة مستقلة. 

تسجل أي زيادة في حصة الشركة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك عن تكلفة  	
اإلستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر في السنة التي يتم فيها االستحواذ على اإلستثمار.
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تتوقف الشركة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذى يتوقف فيه اإلستثمار عن كونه منشأة زميلة أو مشروع مشترك ، أو عندما يتم  	
توصيف اإلستثمار كمحتفظ به للبيع. ويتم فى هذه الحالة اثبات اإلستثمار بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأى اختالف بين القيمة الدفترية للمنشأة 

الزميلة أو المشروع المشترك والقيمة العادلة بعد تحويله الى استثمار ومتحصالت االستبعاد فى قائمة الدخل.

عندما تقوم الشركة بتخفيض حصتها فى منشأة زميلة أو مشروع مشترك والزالت الشركة مستمرة بتطبيق طريقة حقوق الملكية ، فإنه يجب على  	
 ضمن الدخل الشامل اآلخر ، والمتعلقة بذلك اإلنخفاض فى قائمة الربح والخسارة ، اذا 

ً
الشركة أن تعيد تصنيف المكسب والخسارة المثبتة سابقا

كان هذا التصنيف للمكسب والخسارة يتضمن استبعاد الصول أو االتزامات ذات العالقة.

بعد التطبيق لطريقة حقوق الملكية ، تحدد الشركة فى تاريخ اعداد القوائم المالية ، مدى وجود دليل موضوعى على اإلنخفاض فى قيمة اإلستثمار  	
فى المنشأة زميلة أو المشروع المشترك وفى حالة وجود مثل هذا الدليل تقوم الشركة بتقدير المبلغ الممكن استرداده من قيمة اإلستثمار. ان المبلغ 
الممكن استرداده من قيمة اإلستثمار هو القيمة العادلة لالستثمار أو الوحدة المنتجة للنقد مخصوما منها تكاليف بيع اإلستثمار أو قيمته قيد 

االستعمال- أيهما أعلى. 

يتم استبعاد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركة و المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك بقدر حصة الشركة فى المنشأة  	
الزميلة أو المشروع المشترك. ويتم عرض حصة الشركة فى نتائج المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك فى قائمة الدخل بعد أرباح أو خسائر التشغيل

يتم اعداد القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك عن نفس الفترة المالية للشركة. ويتم اجراء التعديالت فى حالة الضرورة لتتفق السياسات  	
المحاسبية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك مع السياسات المحاسبية للشركة.

اإلستثمارات في شركات تابعة أ. 

الشركات التابعة ھي كافة المنشآت )بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة( الخاضعة لسیطرة الشركة. 	

تسیطر الشركة على منشأة ما عندما یكون للشركة حقوق أو عوائد متغيرة نتیجة مشاركتھا في المنشأة إضافة إلى قدرتھا على التأثير على تلك العوائد من  	
خالل حقھا في توجیه أنشطة المنشأة.

یتم توحید حسابات الشركات التابعة بشكل كامل منذ تاریخ تحول السیطرة إلى المجموعة، ویتم التوقف عن التوحید عند زوال السیطرة. 	

تستخدم طریقة االستحواذ في المحاسبة لقید شراء الشركات التابعة من قبل المجموعة. تقاس تكلفة االستحواذ على أساس القیمة العادلة للموجودات  	
المستحوذ علیھا أو اإللتزامات التي تم تكبدھا أو تحملھا كما في تاریخ االستحواذ.

إن زیادة تكلفة االستحواذ عن القیمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المستحوذ علیھا القابلة للتحدید، تقید كشھرة. تسجل الشھرة  	
 اختبار الشھرة فیما یتعلق بالھبوط 

ً
الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن بند “أصول غير ملموسة”. ویتم سنویا

في القیمة، وتقید بصافي التكلفة بعد حسم أي خسارة ھبوط في القیمة.

تظھر الحصص غير المسیطرة في نتائج وحقوق ملكیة الشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي وقوائم الربح أوالخسارة والدخل الشامل  	
والتغيرات في حقوق الملكیة.

یتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة من تلك المعامالت بين شركات المجموعة. 	

الممتلكات واآلالت والمعدات 3-2-5

اإلعتراف والقياسأ. 

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتتضمن تكلفة اقتناء األصل  	
كافة التكاليف المتعلقة بإقتناء األصل.

يتم إلغاء اثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده او عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه او استبعاده 	

يتم تحديد ارباح وخسائر استبعاد بند من الممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق مقارنة صافى متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت  	
والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات )مصروفات( أخرى فى األرباح أو الخسائر.

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يترتب عليها زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية للمجموعة، ويمكن قياسها بشكل موثوق. 	

يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض لتمويل إنشاء موجودات مؤهلة خالل السنة الالزمة الستكمال وتجهيز األصول للغرض المعدة له. 	
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في حال ما إذا كان ألجزاء هامة من بند الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندئِذ يتم احتسابها كبنود منفصلة من الممتلكات واآلالت  	
والمعدات.

يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء هام من بند الممتلكات واآلالت والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية 
مستقبلية كاملة إلى المجموعة ويمكن قياس تلك التكاليف بشكل موثوق. يتم استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل عندما يتطلب األمر استبدال قطع 
هامة للممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنية، تقوم الشركة بإدراج مثل هذه القطع كأصول فردية مع أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها وفقا 
لذلك. وبالمثل، عند القيام بفحص رئي�سي، يتم إدراج تكلفته في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات كاستبدال إذا ما تم استيفاء معايير اإلدراج. يتم إدراج 

تكاليف اإلصالح والصيانة اآلخرى فى األرباح أو الخسائر حال تكبدها.

اإلستهالك	. 

تستهلك التكلفة ناقصا القيمة المتبقية المقدرة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:

العمر اإلنتاجيالبند

40 سنةمبانى

10 سنواتأجهزة كهربائية وتكييف

4 سنواتسيارات

4 سنواتأجهزة حاسب ألى

10 سنواتأثاث وتحهيزات

7:8 سنواتعدد وأدوات

4 سنواتتحسينات على مبانى

األرا�سي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات ومؤشرات اإلنخفاض في القيمة في نهاية كل سنة مالية وتعدل بأثر مستقبلي، عند الحاجة. 	

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ	. 

تشمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في نهاية السنة بعض األصول التي تم إقتنائها أو إنشاؤها ولكنها غير جاهزة لإلستخدام المعدة ألجله ، ويتم تسجيل  	
األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقص أي إنخفاض مسجل في القيمة ، ويتم تحويل هذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ويتم إستهالكها 

عندما تصبح جاهزة لإلستخدام.

األصول غير الملموسة  3-2-6

يتم قياس األصول غير الملموسة )ماعدا الشهرة( المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند اإلعتراف األولي ، بعد اإلعتراف األولي ، يتم قياس األصول غير  	
 اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لإلنخفاض في القيمة، إن وجدت.

ً
الملموسة بالتكلفة ناقصا

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة لتكون اما محددة أو غير محددة. 	

 )بإستثناء تكاليف التطوير المرسملة( ويتم إظهار المصروفات ذات الصلة في األرباح او الخسائر في الفترة التي يتم  	
ً
ال تتم رسملة األصول المنتجة داخليا

تكبدها.

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة لتكون اما محددة أو غير محددة. 	

يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي اإلقتصادي كما يلي: 	

العمر اإلنتاجيالبند

4 سنةبرامج
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يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد وأعمارها اإلنتاجية ومؤشرات اإلنخفاض في القيمة في نهاية كل سنه مالية  	
 على أن األصل غير الملموس يمكن أن يكون قد تعرض إلنخفاض القيمة.

ً
حيث يتم تقييمها لتحديد إنخفاض القيمة إذا كان هناك مؤشرا

ويتم إحتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تعديل  	
فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقت�سي الحال، ويتم إعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية وتعدل بأثر مستقبلي، عند الضرورة.

يتم إدراج مصروف اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة األرباح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن فئة المصروفات بما  	
يتما�سى مع وظيفة األصول غير الملموسة.

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى الشركة، ويمكن قياس النفقات  	
بشكل موثوق.

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء/إدراج األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في قائمة  	
األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر عند إستبعاد األصل.

العقارات اإلستثمارية 3-2-7

 إضافة إلى تلك التي يتم اقتناؤها  	
ً
العقارات اإلستثمارية هي العقارات التي يتم اقتناؤها ألغراض اكتساب إيرادات إيجار او تنمية رأس المال أو كالهما معا

الستعماالت مستقبلية غير محددة كعقارات استثمارية لكن ليس بغرض البيع ضمن دورة األعمال العادية واستعماالت في مجال إنتاج او توريد البضائع أو 
الخدمات ألغراض إدارية. 

يتم قياس العقارات اإلستثمارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة -إن وجدت.  	

يتم استهالك العقارات اإلستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات ذات الصلة. وتمتد أعمارها االنتاجية بين 20 سنة  	
إلى 40 سنة. وال يتم استهالك األرض واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.

يتم استبعاد العقارات اإلستثمارية إما عند بيعها أو سحبها بشكل دائم من االستخدام وال يتوقع منها أي منافع اقتصادية مستقبلية. ويتم تحديد ارباح  	
وخسائر االستبعاد عن طريق مقارنة صافى متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات )مصاريف( أخرى فى قائمة 

األرباح أو الخسائر.

 في االستعمال حيث يجب التصنيف عندما يكون هاك ادلة  	
ً
يتم تحويل العقارات من عقارات استثمارية إلى ممتلكات ومعدات فقط عندما يكون هناك تغيرا

على ان التغير فى االستخدام يحدث وليس مجرد التغير فى نوايا االدارة. وتتم مثل هذه التحويالت طبقا للقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التحويل.

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للعقارات اإلستثمارية ومؤشرات اإلنخفاض في القيمة في نهاية كل سنة مالية وتعدل بأثر مستقبلي، عند  	
الحاجة. هذا وقامت الشركة خالل العام بتعديل األعمار اإلنتاجية للعقارات اإلستثمارية حيث تم تغيرها من 20 سنة إلى 40 سنة وفق األعمار المتبقية من 
 على أراء المقيمين العقاريين المختصين ، وقد تم المحاسبة عن تلك التغير كتغير فى التقديرات المحاسبية مما يؤثر على الفترة الحالية 

ً
تلك العقارات بناءا

والفترات المستقبلية.

 من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل في قائمة األرباح أو الخسائر عند تكبدھا. 	
ً
یتم إثبات مصاریف الصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریا

تكاليف اإلقتراض 3-2-8

تتكون تكاليف االقتراض من الفائدة والتكاليف اآلخرى التي تتكبدها المنشاة فيما يتعلق باقتراض األموال. 	

تتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء أصل باستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي يتم فيها فعليا إتمام تنفيذ األعمال الضرورية  	
إلعداد األصل المؤهل للغرض المحدد له وبعد ذلك تحمل هذه التكاليف على األرباح او الخسائر. وفي حال القروض المحددة، فإن جميع هذه التكاليف 
العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل تتطلب فترة زمنية جوهرية لتجهيزه للغرض المحدد له او للبيع فإن مثل هذه التكاليف يتم رسملتها كجزء 

من تكلفة األصل ذي الصلة. ويتم إدراج جميع تكاليف االقتراض اآلخرى كمصاريف في الفترة التي تحدث فيها.
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عقود اإليجار 3-2-9

إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو فحواها( عقد إيجار يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ بداية العقد. يتم تقييم االتفاقية لتحديد ما إذا كان الوفاء  	
باالتفاقية يعتمد على استخدام اصل ما )أو موجودات( أو أن االتفاقية تنقل الحق في استخدام األصل )أو موجودات( حتى لو لم يتم تحديد األصل )او تلك 

األصول( بشكل صريح في االتفاقية.

الرشكة كمستأجر 	 

يتم االعتراف )ان وجد ( بموجودات ومطلوبات متعلقة بعقود اإليجار التي تنطبق عليها متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( حيث : 	

يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل . 	

يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح والخسارة على مدى فترة االيجار بحيث يتم تحقيق معدل عمولة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة . 	

تم استهالك حق استخدام األصل بالتكلفة التي تتضمن اآلتي: 	

مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار. 	

اي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقص أي حوافز ايجارية مستلمة  	

تكاليف التجديد. )ان وجد( 	

تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات االيجار التالية : 	

الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها ( ناقصا اي حوافز ايجار مدينة . 	

دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند الى مؤشر او معدل .)ان وجد( 	

المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستاجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية . 	

سعر ممارسة خيار الشراء اذا كان المستاجر متأكد بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار إن وجد.  	

دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد االيجار ، اذا كانت مدة االيجار تعكس بشكل معقول من ممارسة المستاجر لذلك الخيار )إن وجد(. 	

يتم خصم مدفوعات عقد االيجار باستخدام معدل االقتراض التدريجي والذي يمثل السعر الذي سيدفعة المستاجر ليقترض األموال الالزمة للحصول على  	
اصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط واحكام مماثلة 

يتم اثبات المدفوعات المرتبطة بعقود االيجار قصيرة االجل وايجارات الموجودات منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت كمصروف في الربح  	
والخسارة . عقود االيجار قصيرة األجل هي عقود ايجار ذات فترة ايجار مدتها 12 شهرا او اقل .

يتم اعادة التفاوض على شروط عقود االيجار على اساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط واألحكام المختلفة . التفرض اتفاقيات عقود االيجار  	
اي تعهدات ولكن الموجودات المؤجرة قد اليتم استخدامها كضمان الغراض اإلقتراض . 

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( في 1 يناير 2019م وحيث ان عقود اإليجار الموجودة في الشركة تعتبر من عقود اإليجار قصيرة  	
االجل ذات فترات إيجار مدتها 12 شهرا أو أقل فبالتالي لم يحدث تأثير على القوائم المالية للشركة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( –

عقود اإليجار بشأن باقي عقود االيجار

الرشكة كمؤجر 	 

إن تحديد ما اذاكانت اإلتفاقية هي )او فحواها ( عقد ايجار يستند الى جوهر اإلتفاقية في تاريخ بداية العقد . 	

ويتم تصنيف كل عقد من عقود االيجارات )ان وجدت( إما على على انه عقد ايجار تشغيلي او انه عقد ايجار تمويلي ، حيث يعتمد اعتبار عقد االيجار عقد  	
تمويلي او عقد تشغيلي على جوهر المعاملة وليس على شكل العقد 

يصنف عقد االيجار على انه عقد ايجار تمويلي اذا كان يحول بصورة جوهرية مايقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية االصل محل العقد  	

ويتم تصنيف عقد االيجار على انه عقد ايجار نشغيلي اذا كان اليحول بصورة جوهرية مايقارب كافة المخاطر والمنافع العائد لملكية االصل محل العقد  	

تدرج حوافز عقود اإليجار او اي رفع في عقود االيجار كجزء ال يتجزأ من مجموع التزام الذمم المدينة من عقد اإليجار ويتم احتسابها على اساس القط الثابت  	
على مدى فترة العقد . تدرج االيجارات الطارئة كايرادات في الفترة التي يتم احتسابها .
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إنخفاض قيمة األصول غير المالية 3-2-10

تقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بمراجعة األصول غير المالية )ما عدا المخزون( لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر أو ظروف تشير إلى حدوث  	
خسارة اإلنخفاض في القيمة أو عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة. وفي حالة وجود هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لهذه األصول لتحديد 

مقدار خسارة اإلنخفاض في القيمة أو عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت.

وعند تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصول الفردية، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تنتمي إليها األصول.  	
وعند إمكانية تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع األصول المشتركة على الوحدات الفردية المنتجة للنقد، أو بخالف ذلك يتم توزيعها على 

المجموعة األصغر من الوحدات المنتجة للنقد والتي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها. 

 تكلفة البيع أو القيمة قيد االستعمال - أيهما أعلى، 	
ً
وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقد ناقصا

وتحدد القيمة القابلة لالسترداد لألصل المنفرد ما لم يكن األصل يحقق تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن النفقات المتولدة من موجودات أو  	
مجموعات أخرى من األصول.

وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد يعتبر األصل منخفض القيمة وتخفض قيمته الى القيمة القابلة  	
لالسترداد.

عند تقييم القيمة قيد االستعمال، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة بما  	
يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للموجودات التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها.

وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، يتم مراعاة المعامالت السوقية الحديثة وفي حال عدم القدرة على تحديد مثل هذه المعامالت يتم  	
استخدام نموذج تقييم مناسب.

يتم االعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة مباشرة في األرباح أو الخسائر إال إذا تم قيد األصول ذات الصلة بالقيمة المعاد تقييمها، وتعامل خسارة اإلنخفاض  	
في القيمة في هذه الحالة كتخفيض ناتج عن إعادة التقييم.

وعندما يتم عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة في وقت الحق، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصول ( أو الوحدة المنتجة للنقد ) إلى التقدير المعدل لقيمتها  	
القابلة لالسترداد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها، القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لو تم االعتراف بخسارة اإلنخفاض في قيمة 
األصول ( أو الوحدة المنتجة للنقد( في سنوات سابقة ،يتم االعتراف بعكس خسارة اإلنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر إال إذا تم قيد 

األصول ذات الصلة بالقيمة المعاد تقييمها، وتعامل خسارة اإلنخفاض في القيمة في هذه الحالة كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.

األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير محددة المدة وكذلك األصول غير الملموسة غير المتاحة لالستخدام بعد يتم فحصها لالنخفاض في قيمتها  	
سنويا على األقل وكلما كان هناك مؤشر على اإلنخفاض في قيمة األصول.

قياس القيمة العادلة 3-2-11

القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصول عليه مقابل بيع أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين أطراف السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة  	
العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:

من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 	

من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية. 	

 للوصول اليه من قبل الشركة. 	
ً
يجب ان يكون السوق الرئي�سي أو السوق األكثر منفعة قابال

يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال اإلفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن األطراف في  	
السوق يتصرفون وفق ما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.

يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة األطراف في السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة  	
منه أو بيعه إلى طرف أخر من أطراف السوق لتحقيق أفضل منفعة منه.

تستخدم الشركة أساليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات القابلة للمالحظة ذات  	
العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير القابلة للمالحظة ، حيث :

تقع مسئولية اإلشراف على جمیع قیاسات القیمة العادلة الهامة على اإلدارة، بما في ذلك المستوى الثالث للقیم العادلة. 	

وتقوم اإلدارة بمراجعة المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة وتعدیالت التقییم بشكل دوري. 	
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وتقوم اإلدارة بتقییم األدلة التي تم الحصول علیھا من طرف ثالث لدعم االستنتاج بأن ھذه التقییمات تلبي متطلبات المعایير الدولیة للتقاریر المالیة  	
المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، بما في ذلك المستوى في التسلسل الهرمي للقیمة العادلة الذي ینبغي أن تصنف فیه ھذه التقییمات في حالة 

استخدام معلومات من طرف ثالث، مثل أسعار السماسرة أو خدمات التسعير، تستخدم لقیاس القیم العادلة.

تستخدم الشركة بیانات السوق الملحوظة قدر المستطاع عند قیاس القیمة العادلة لألصول أو اإللتزامات و یتم تصنیف القیم العادلة إلى مستویات  	
مختلفة في التسلسل الهرمي للقیمة العادلة بناء على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما یلي:

المستوى 1: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول واإللتزامات المماثلة. 	

المستوى 2: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى 1 والتي یمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام إما مباشرة )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر  	
)أي مشتقة من األسعار(.

المستوى 3: مدخالت لألصول واإللتزامات التي ال تستند إلى بیانات سوق یمكن مالحظتها )مدخالت غير ملحوظة(. 	

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الهرمي للقیمة العادلة ، فإن قیاس القیمة  	
العادلة یتم تصنیفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقیمة العادلة حیث أن أدنى مستوى للدخل ھو ھام لقیاس كامل.

تثبت الشركة بالتحویالت بين مستویات التسلسل الهرمي للقیمة العادلة في نهایة فترة التقریر التي حدث فيها التغیير. 	

االحتياطى القانونى 3-2-12

وفقا للنظام األسا�سي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل 10 ٪ من صافي دخلها إلى اإلحتياطي القانوني حتى  	
يبلغ هذا اإلحتياطي 30 ٪ من رأس مالها.

إن هذا اإلحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على المساهمين. ومع ذلك، يمكن استخدامه لتغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس مالها. 	

األدوات المالية 3-2-13

يتم إثبات وقياس األدوات المالية وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( »األدوات المالية« الذي يحدد ويعالج تصنيف وقياس واستبعاد  	
األصول المالية واإللتزامات المالية وبعض عقود شراء أوبيع البنود غير المالية. 

وفیما یلي تفاصیل السیاسات المحاسبیة المتعلقة بذلك.

االعتراف األولي - األصول المالية واإللتزامات المالية 	

يجب على المنشأة إدراج أي أصل مالي أو إلتزام مالي في قائمة المركز المالي عندما تصبح المنشأة طرفا من أحكام تعاقدية لألداة.

القياس األويل	 

، يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
ً
 جوهريا

ً
عند القياس األولي، باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا تمويليا

ويتم اثبات تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي في األرباح أو الخسائر.

وإذا كان األصل المالي ليس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم قياس األصل المالي بقيمته العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى 
اقتناء األصل المالي.

 للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15(.
ً
 بسعر المعاملة وفقا

ً
 أو التي تستحق في أقل من 12 شهرا

ً
 جوهريا

ً
يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحوي عنصرا تمويليا
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التصنيف والقياس الالحق	 

يعتمد القياس الالحق لألصول المالية غير المشتقة على تصنيفها ضمن فئات القياس التالية بناء على نموذج األعمال الذى يتم من خالله ادارة األصول المالية 
وكذلك الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية:

أ( أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر في نهاية كل فترة تقرير دون خصم تكاليف المعاملة التي قد تتكبدھا الشركة عند 
البيع أو التخلص من أي من األصول المالية في المستقبل.

إن جميع األصول المالية الغير مصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ووفقا لما سيتم بيانه أدناه, يتم قياسها 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر, وهذا يتضمن جميع األصول المالية المشتقة اآلخرى وعند االثبات األولي يحق للشركة أن تخصص بشكل نهائي 
األصول المالية والتي بطريقة أخرى تستوفي شروط ومتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كأصول مالية بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

وإذا قامت الشركة بذلك فإنها تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أو بأخرى أو تخفيض عدم التطابق بشكل كبير. 	

	( أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

وهى تكون اما )أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( أو )أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(.

يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في نهاية كل فترة تقرير وال يتم خصم تكاليف المعامالت التي تتكبدها الشركة عندما 
يتم التخلص من األصل في المستقبل.

مع العلم انه يتم قياس اإلستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت الشرطين التاليين وال يتم قياسها بالقيمة  	
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.  	

تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. 	

 في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر ومع ذلك 
ً
عند إلغاء اإلعتراف باألصول المالية، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا

 إعادة تصنيف أرباح أو خسائر القيمة العادلة إلى الربح والخسارة في حالة أدوات حقوق الملكية.
ً
، ال يتم الحقا

	( أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة:

يجب قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي في حال إستيفاء الشرطين التاليين:

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.- 1

أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي هي دفعات للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.- 2

تتضمن األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة اآلخرى. 

 اإلنخفاض في القيمة )إن وجدت(. يتم 
ً
 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ناقصا

ً
بعد القياس األولي، يتم قياس هذه األصول المالية الحقا

 من معدل الفائدة الفعال. يتم إدراج 
ً
 أساسيا

ً
احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ باالعتبار أي خصم او عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا

إطفاء معدل الفائدة الفعال ضمن إيرادات التمويل في قائمة األرباح أو الخسائر. تدرج الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في األرباح أو الخسائر.
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وفيما يلي طريقة االثبات والعرض لالرباح أو الخسائر الناتجة عن تصنيف الفئات أعاله:

اإلثبات والعرض لألرباح والخسائرصنف القياس

األصول المالية بالتكلفة المطفأه

يتم ادراج البنود التالية في قائمة األرباح أو الخسائر: 	

ايراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي 	

الخسائر االئتمانية المتوقعه )أو عكس الخسائر( )انخفاض القيمة وعكسها( 	

مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية 	

عندما يتم الغاء االعتراف باالصل المالي )االستبعاد( ، فإن المكاسب أو الخسائر الناتجة يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر 	

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

المكاسب والخسائر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر باستثناء البنود التالية والتي يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر بالطريقة نفسها  	
المطبقة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :

إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 	

الخسائر االئتمانية المتوقعه )أو عكس الخسائر( . )انخفاض القيمة وعكسها( 	

مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية 	

عندما يتم الغاء االعتراف باالصل المالي )االستبعاد(، فإنه يتم اعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة فى الدخل الشامل اآلخر الى األرباح أو  	
الخسائر.

اإلستثمار في ادوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر في الدخل الشامل اآلخر 	

توزيعات األرباح من هذه اإلستثمارات يجب ان تثبت كدخل في الربح أوالخسارة ما لم تمثل بوضوح سداد جزء من تكلفة اإلستثمار. 	

ال يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر تحت أي ظرف من الظروف 	

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
المكاسب أو الخسائر الناتجة سواء من القياس الالحق أو من الغاء االعتراف، يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر 	الخسائر

إعادة التصنيف	 

 
ً
عندما - وفقط عندما - تقوم الشركة بتغيير نموذج أعمالها في إدارة األصول المالية ، فإنه يجب عليها إعادة تصنيف جميع موجوداتها المالية المتأثرة بذلك وفقا

لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله.

إلغاء اإلعرتاف باألصول املالية	 

يتم بشكل رئي�سي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو حسب مقت�سى الحال جزء من أصل مالي او جزء من موجودات مالية متماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز 
المالي( عند التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أوعند تحويل األصل المالي أو جميع مخاطره ومنافع الملكية إلى طرف اخر. ويتم إثبات الفرق في القيمة 

الدفترية في األرباح أو الخسائر.

إنخفاض قيمة األصول املالية	 

تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم احتمالية وجود دليل موضوعي على أن أصل مالي او مجموعة من األصول المالية قد تعرضت لالنخفاض. يظهر انخفاض 
القيمة عند وقوع حدث او أكثر إذا كان لإلدراج األولي لألصل تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية من األصل المالي أو مجموعة من األصول المالية 

والتي يمكن قياسها بصورة يعتد بها.

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( من المنشاة تطبيق نموذج لقياس خسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بانخفاض قيمة األصول المالية. ليس 
بالضرورة حصول حدث ائتماني من أجل إدراج الخسائر االئتمانية. تقوم المنشأة بدال من ذلك، مستخدمة نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة، باحتساب 

الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات كما في تاريخ كل تقرير مالي.

يجب قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة وعمل مخصص لها إما بمبلغ يعادل )أ( ۱۲ شهرا من الخسائر المتوقعة أو )ب( الخسائر المتوقعة الطويلة األجل.

	 .
ً
في حال عدم زيادة المخاطر االئتمانية لألداة المالية بشكل جوهري منذ البداية، عندئذ يتم تكوين مخصص يعادل الخسارة المتوقعة لمدة ۱۲ شهرا

وفي حاالت أخرى، يجب عمل مخصص للخسائر االئتمائية طويلة األجل. 	

بالنسبة للذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة اآلخرى، قامت الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة وفقا للمعيار واحتساب خسائر االئتمان طبقا لتوقعات 
الخسائر االئتمانية على مدى عمر األصول المالية حيث : 

قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات تقوم على خبرة الشركة السابقة فيما يتعلق بخسائر االئتمان، وتعديلها بالنسبة للعوامل المستقبلية الخاصة  	
بالمدينين والبيئة االقتصادية.
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و يتم عرض خسائر اإلنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية بشكل منفصل في األرباح أو الخسائر.  	

فيما عدا اإلستثمارات فى أدوات الدين التى يتم قياسها من خالل الدخل الشامل اآلخر ، فإنه يتم خفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب 
المخصص ويتم إدراج مبلغ الخسارة في قائمة األرباح أو الخسائر. وتستمر إيرادات الفائدة على القيمة الدفترية المخفضة باستخدام معدل الفائدة المستعمل 
في خصم التدفقات النقدية المستقبلية بغرض قياس خسارة اإلنخفاض في القيمة. ويتم شطب القروض مع المخصص المرتبط بالقروض عندما ال يكون هناك 

احتمال واقعي لالسترداد المستقبلي وتحقق جميع الضمانات أو تحويلها إلى الشركة.

أما فيما يتعلق باإلستثمارات فى ادوات الدين التى يتم قياسها من خالل الدخل الشامل اآلخر فإنه يتم اثبات مخصص الخسارة فى قائمة الدخل الشامل اآلخر  	
والمتراكم فى احتياطى اعادة تقييم اإلستثمار ، وال يقلل من القيمة الدفترية لألصل المالى فى قائمة المركز المالى.

و فى كل االحوال فيما إذا في سنة الحقة- زاد أو نقص مبلغ خسارة اإلنخفاض في القيمة التقديرية بسبب حدث وقع بعد تسجيل اإلنخفاض في القيمة فيتم  	
 من خالل تعديل حساب المخصص. إذا ما تم عكس قيد شطب ما في وقت الحق، فيتم قيد 

ً
زيادة او تقليص خسارة اإلنخفاض في القيمة المسجلة سابقا

االسترداد إلى تكاليف التمويل في األرباح أو الخسائر.

اإللتزامات املالية	 

تتضمن اإللتزامات المالية للشركة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض وسلف ومستحق إلطراف ذات عالقة 

القياس األولي 	

يتم تصنيف اإللتزامات المالية عند االعتراف األولي كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وكقروض وسلف 
وذمم دائنة. حسب مقت�سى الحال.

يتم قياس وتسجيل جميع اإللتزامات المالية بداية بالقيمة العادلة، وفي حال القروض طويلة األجل والسلف والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف المباشرة 
العائدة على المعاملة. )أى أنه باستثناء اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة حيث يتم إثبات تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء التزامات مالية مباشرة 

في األرباح أو الخسائر(.

التصنيف والقياس الالحق 	

بالتكلفة المطفأهأ. 

يجب على المنشاة تصنيف جميع اإللتزامات المالية بالتكلفة المطفأه ويتم قياسها الحقا بذلك ، فيما عدا:

اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.- 1

اإللتزامات المالية التي تنشا عند تحويل أصل مالي غير مؤهل إللغاء اثباته أو عند تطبيق طريقة المشاركة المستمرة )منهج االرتباط المستمر(.- 2

عقود ضمان مالي.- 3

االلتزامات أو االرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق، ولم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.- 4

الثمن )العوض( المحتمل المدرج من قبل الجهة المقتنية في عملية تجميع أعمال والتي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )3(. يتم - 5
 بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات ضمن األرباح أو الخسائر.

ً
قياس هذا الثمن المحتمل الحقا

يتم قياس جميع اإللتزامات المالية للشركة الحقا بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. تدرج األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر والدخل 
الشامل اآلخر عند إلغاء االعتراف باإللتزامات من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعال.

يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا أساسيا من طريقة معدل الفائدة 
الفعال. يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعال كتكاليف تمويل في األرباح أو الخسائر.
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يتم إثبات المكاسب أو الخسائر لاللتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة )والتي ال تشكل جزًءا من عالقة التحوط بشكل عام( في األرباح أو الخسائر. ويستثنى 
من ذلك المكاسب أوالخسائر لبعض اإللتزامات المالية التي تم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما تکون الشركة مطالبة بتقييم آثار 

التغيرات في مخاطر االئتمان المرتبطة باإللتزامات في الدخل الشامل اآلخر.

اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرب. 

تشمل اإللتزامات المالية التي تقع ضمن هذه الفئة:

اإللتزامات المحتفظ بها للمتاجرة.- 1

التزامات المشتقات غير المخصصة كأدوات تحوط.- 2

اإللتزامات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر.- 3

بعد التسجيل األولي، تقوم الشركة بقياس اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة وتسجيل التغيرات في األرباح أو الخسائر.

عادة يتم تقسيم األرباح والخسائر من اإللتزامات المالية المخصصة بالقيمة العادلة في األرباح أو الخسائر على النحو التالي:

يتم اثبات مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعود إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لتلك اإللتزامات المالية في الدخل الشامل اآلخر.- 1

يتم اثبات القيمة المتبقية من التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي في األرباح أو الخسائر.- 2

اإللتزامات المالية بخالف اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرت. 

يتم قياس اإللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم تعديل المتحصالت من الديون المصدرة على مدى عمر الدين 
بحيث تكون القيمة الدفترية عند اإلستحقاق هي القيمة التي سيتم سدادها عند اإلستحقاق. تخضع اإللتزامات المالية المخصصة كأدوات تحوط 

لمتطلبات محاسبة التحوط.

إعادة التصنيف	 

ال يمكن للشركة إعادة تصنيف أي التزام مالي.

إلغاء اإلعرتاف باإللتزامات املالية	 

يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به او إلغاؤه أو انتهاؤه. وعند استبدال التزام مالي موجود بأخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماما أو عند 
تعديل شروط التزام حالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال او التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. 

يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية ذات الصلة في األرباح أو الخسائر.

مقاصة األدوات املالية )املقاصة بني األصول واإللتزامات املالية(	 

يتم مقاصة األصول المالية واإللتزامات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يتم إستيفاء الشرطين التاليين :

 لعمل المقاصة بين المبالغ المعترف بها في األصول واإللتزامات .- 1
ً
 نظاميا

ً
تمتلك الشركة حالًيا حًقا قانونيا

وجود نية لدى الشركة بالتسوية على أساس الصافي، أو اإلعتراف باألصل وتسوية اإللتزام في آٍن واحد.- 2

تحقق اإليرادات 3-2-14

يتم إثبات وقياس اإليرادات الناشئة عن العقود وفقا لمتطلبات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )۱5( ما لم تكن هذه العقود ضمن نطاق معايير  	
أخرى، حيث يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل الخدمات إلى العميل.

يتم قياس االيراد على أساس العوض المحدد في العقد مع العميل وتستثنى المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف اخرى. وتعترف الشركة باإليرادات  	
عند تحويل السيطرة على المنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.

يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( سواء بالتطبيق الكامل بأثر رجعي او المعدل حيث : 	

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي في قوائمها المالية بداية من 1 يناير 2019 م بطريقة تقيم األثر المتراكم ولم تقم الشركة بتعديل قوائمها  	
المالية للفترات المقارنة المعروضة وفقا لإلعفاءات المتوفرة.
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 إلى الخمس خطوات التالية: 	
ً
حيث تقوم الشركة بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء إستنادا

تحديد العقد مع العميل: العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ينتج عنه حقوق والتزامات الزامية ويوضح المعايير التي يجب استيفاؤها لكل عقدأ. 

تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد للعميل حسب العقد من اجل نقل بضائع او تقديم خدمات للعميل.ب. 

تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو الثمن المتوقع من الشركة مقابل تناقل البضائع أو الخدمات المتفق عليها مع العميل، باستثناء المبالغ ت. 
المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.

توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على اكثر من التزام أداء، تقوم الشركة بتوزيع سعر المعاملة على كل ث. 
التزام أداء بمقدار مبلغ مقدر الثمن المتوقع تحصيله من البضائع أو الخدمات لقاء تأدية التزام األداء

إدراج اإليرادات عند )أو حينما( تستوفي المنشأة التزام األداء.ج. 

تستوفي الشركة التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات على مدى مدة العقد إذا ما حققت أي من المتطلبات التالية: 	

حصول العميل على المنافع الناتجة عن أداء الشركة واستهالك تلك المنافع في ذات الوقت، اوأ. 

اداء الشركة يؤدي إلى إنشاء أو تحسين اصل واقع تحت سيطرة العميل وقت التحسين او اإلنشاء، اوب. 

اداء الشركة لاللتزام ال يكون اصال الستخدامات أخرى للشركة، كما يكون للشركة الحق في تحصيل المبلغ لألداء المكتمل حتى تاريخه واجب النفاذ. ج. 

بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاله، فإنه يتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء. 	

عندما تقوم الشركة باستيفاء التزام أداء من خالل تقديم البضائع أو الخدمات الموعودة، فإن الشركة بذلك تقوم بإيجاد أصل بناء على العقد مقابل الثمن  	
الذي حصلت عليه جراء األداء. وإذا ما تجاوز مبلغ الثمن المفوتر للعميل مبلغ اإليرادات المدرجة فهذا يزيد من التزام العقد.

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض مع األخذ بالحسبان شروط الدفع التعاقدية المحددة. 	

يتم إدراج اإليرادات في األرباح أو الخسائر بمقدار الحد المتوقع لتدفق المنافع االقتصادية إلى الشركة مع إمكانية قياس اإليرادات والتكاليف - حيثما  	
ينطبق - بصورة يعتد بها.

وتتمثل إيرادات الشركة في: 	

إاليرادات من التأجري	 

 لما هو موضح أعاله ويتم إدراج إيرادات التأجير من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار ذي 
ً
يتم اثبات االيرادات وفقا

الصلة. يتم إضافة التكاليف األولية المباشرة المتكبدة أو الحوافز جراء التفاوض والترتيب لعقد اإليجار التشغيلي وتعتبر كجزء ال يتجزأ من القيمة الدفترية 
للعقد المؤجر وإدراجه على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار.

المصروفات 3-2-15

 من تكلفة اإليرادات. 	
ً
تشمل مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بالتحديد جزءا

مصروفات البيع والتسويق في تلك المصروفات الناشئة عن جهود الشركة الكامنة وراء المبيعات ووظائف التسويق. 	

يتم تصنيف جميع المصروفات باستثناء األعباء المالية، االستهالك، اإلطفاء وخسائر اإلنخفاض في القيمة كمصروفات عمومية وإدارية. 	

يتم توزيع المصروفات المشتركة اآلخرى ما بين تكاليف إيرادات وتكاليف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية على أساس ثابت عند اللزوم. 	
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الزكاة والضرائب 3-2-16

أ. الزكاة 

 لألنظمة الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية »الهيئة«. 	
ً
يتم إحتساب مخصص الزكاة وفقا

يتم تحميل مخصص الزكاة على األرباح أو الخسائر.  	

يتم تسجيل أي التزامات إضافية ، ومعالجة التسويات الناتجة عن الربط الزكوي، إن وجدت، التي قد تصبح مستحقة عند االنتهاء من الربط في نفس السنة  	
المالية التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي.

	. ضريبة اإلستقطاع

 لألنظمة الضريبية المعمول بها في  	
ً
تستقطع الشركة ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية كما هو مطلوب وفقا

المملكة العربية السعودية. يتم تسجيل ضريبة االستقطاع المتعلقة بالمدفوعات األجنبية كالتزامات.

ت. ضريبة المعامالت

يتم إثبات اإليرادات والمصروفات واألصول بعد خصم ضريبة المعامالت )ضريبة القيمة المضافة)، فيما عدا:- 1

عندما تكون ضريبة المعامالت المتكبدة بشأن شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية، وفي هذه الحالة، يتم إثبات ضريبة  	
المعامالت كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصروفات، حيثما ينطبق ذلك، و

الذمم المدينة والدائنة التي تم إدراجها مع مبلغ ضريبة المعامالت. 	

يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة المعامالت القابلة لالسترداد من، أو المستحقة الدفع إلى، السلطة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الدائنة في قائمة - 2
المركز المالي.

تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية 3-2-17

 ألسعار الصرف السائدة الى العملة الوظيفية )الريال السعودي( بتاريخ المعاملة ، ويتم أ. 
ً
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بعد تحويلها وفقا

تحويل أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي)العملة الوظيفية( بأسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم 
المالية. يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في أسعار الصرف في األرباح أو الخسائر.

يتم اعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية باستخدام اسعار الصرف كما في تاريخ المعامالت األولية وال يتم ب. 
تعديلها الحقا. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي جرى فيه تحديد 
القيمة العادلة. يتم التعامل مع األرباح أو الخسائر الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتما�سى مع االعتراف باألرباح 

أو الخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للبند ذو الصلة.
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المخصصات 3-2-18

تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )نظامي أو ضمني( نا�سئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن يطلب من الشركة سداد هذا االلتزام أ. 
من خالل تدفقات نقدية الموارد إلى خارج الشركة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع الشركة سداد 
 فعليا. يتم 

ً
بعض أو كامل المخصص -على سبيل المثال- بموجب عقد تأمين، فيتم إدراج السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكدا

عرض المصروف المتعلق بالمخصص في األرباح أو الخسائر بعد طرح أي سداد.

، يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل الخصم الحالي قبل الضریبة ب. 
ً
إذا كان تأثير القيمة الزمنية للمال جوهريا

الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة 
مرور الوقت كتكلفة تمويل في األرباح أو الخسائر .

يتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقرير مالي وتعدل لتعكس أفضل تقدير حالي. إذا لم يعد محتمال تدفق موارد خارجية مطلوبة متضمنة منافع اقتصادية ت. 
لسداد االلتزام، فإنه يتم عكس المخصص.

تكالیف إیقاف العملیات )اإللتزامات المتعلقة بإزالة األصول( ث. 

یتم االعتراف بمخصص لاللتزام بإیقاف العملیات عندما تتحمل الشركة المسؤولیة عن أعمال الترمیم أو إعادة تأهيل األرا�سي، تعتمد درجة إیقاف 
العملیات المطلوبة والتكالیف ذات العالقة على متطلبات القوانين واألنظمة الحالیة.

تتضمن التكالیف المدرجة والمشمولة في المخصص جمیع التزامات إیقاف العملیات المتوقع حدوثها على مدى عمر األصول. ویتم خصم مخصص إیقاف 
العملیات إلى قیمته الحالیة وتتم رسملته كجزء من األصول ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات ومن ثم یتم استهالكه كمصروف على مدى العمر 

المتوقع لتلك األصول.

إن التعدیالت على المبلغ المقّدر ووقت التدفقات النقدیة إلیقاف العملیات هي أمر طبیعي في ضوء األحكام والتقدیرات الهامة التي تنطوي عليها. ویتم 
تسجیل هذه التعدیالت كزیادة في اإللتزامات تقابلها زیادة في األصول ذات العالقة. وتتضمن العوامل التي تؤثر على هذه التعدیالت ما یلي:

تطویر التقنیة. 	

المتطلبات التنظیمیة واستراتیجیات اإلدارة البیئیة. 	

التغيرات في الحد المقّدر وتكالیف األنشطة المتوقعة بما في ذلك آثار التضخم. 	

التغيرات في االستدامة االقتصادیة.  	

منافع الموظفين 3-2-19

برامج المنافع المحددةأ. 

 لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم احتساب صافي التزام الشركة فيما يتعلق ببرامج المنافع 
ً
تقدم الشركة خطة منافع محددة للموظفين وفقا

المحددة بواسطة تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظف في الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ. ويتم احتساب التزامات المنافع 
المحددة سنويا من قبل خبير أكتواري مؤهل بواسطة طريقة وحدة االئتمان المتوقعة والذى يأخذ فى اعتباره بالحسبان أحكام نظام العمل في المملكة العربية 

السعودية وسياسة الشركة .

ويتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. ويتم تحديد القيمة الحالية 
 لعدم وجود سوق عميقة للسندات / الصكوك الحكومية أو السندات / 

ً
اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة ونظرا

صكوك الشركات في المملكة العربية السعودية تم تحديد معدل الخصم بالرجوع إلى »العائد لتاريخ اإلستحقاق« لمؤشر داو جونز للصكوك. يتم احتساب صافي 
تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج.

يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة باستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتواريا في نهاية السنة السابقة، بعد تعديلها بالتقلبات الهامة التي 
تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل البرامج وتقليص األيدي العاملة والسداد. وفي حالة عدم وجود تلك التقلبات الهامة في السوق 
واألحداث لمرة واحدة ، يتم تمديد اإللتزامات اإلكتوارية استنادا لإلفتراضات في بداية السنة. وفي حالة وجود تغيرات هامة في اإلفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة 

األولية، فإنه يتم اعتبارها إلعادة قياس هذه اإللتزامات والتكاليف المتعلقة بها.
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يتم إدراج إعادة قياس صافي التزام برامج المنافع المحددة التي تتكون من ارباح وخسائر اكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تقوم الشركة باحتساب صافي 
الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس صافي التزام المنافع المحددة أو األصل. يتم تسجيل صافي مصروف الفائدة والمصروفات اآلخرى 

المتعلقة بها لبرامج المنافع المحددة في األرباح أو الخسائر.

عندما تتغير منافع برنامج أو عندما يتم تقليص مدة البرنامج فانه يتم تسجيل التغير الناتج في المنفعة التي تتعلق بالخدمة السابقة او األرباح أو الخسائر من 
 في األرباح أو الخسائر.

ً
التقليص فورا

منافع الموظفين قصيرة األجل	. 

يتم االعتراف بااللتزام عن المنافع المستحقة للموظفين والمتعلقة باالجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدیة ، واالجازة السنوية واالجازة المرضية وتذاكر 
السفر خالل الفترة التى يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها ، وكذلك المبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة على اساس ان الخدمة 
ذات الصلة قد تم تأديتها. تقاس اإللتزامات المعترف بها والمتعلقة بمنافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم والمتوقع ان يتم دفعه مقابل الخدمة 

المقدمة.

منافع الموظفين لما بعد إنتهاء الخدمة	. 

تقوم الشركة بسداد إشتراكات تقاعد لموظفيها السعوديين إلى مؤسسة التأمينات اإلجتماعية، ويمثل خطة مساهمة محددة وتعتبر الدفعات كمصاريف عند 
تكبدها .

اإللتزامات واألصول المحتملة 3-2-20

اإللتزامات المحتملة هى التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث أ. 
مستقبلية غير مؤكدة ال تقع ضمن السيطرة الكاملة للشركة. أو إلتزام حالى ال يتم اثباته ألن من غير المحتمل ان تكون هناك حاجه لتدفق الموارد لتسوية 

االلتزام وفى حالة عدم القدرة على قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإن الشركة ال تثبت اإللتزامات المحتملة وانما تفصح عنها فى القوائم المالية.

ال يتم اثبات األصول المحتملة فى القوائم المالية ، ولكن يفصح عنها عندما يكون من المحتمل تحقيق منافع اقتصادية. ب. 

ربحية السهم 3-2-21

يتم احتساب الربحية األساسية للسهم بقسمة صافي الدخل العائدة إلى حملة األسهم للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.  	

يتم احتساب الربحية المخفضة للسهم بقسمة الربح العائد إلى حملة األسهم للشركة )بعد تعديل الفائدة على األسهم الممتازة القابلة للتحويل( على  	
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائد المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع األسهم 

العادية المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية. 

وبما أن الشركة ليس لديها اي أسهم قابلة للتحويل فان الربحية األساسية للسهم تساوي الربحية المخفضة للسهم. 	

توزيعات األرباح النقدية لمساهمى الشركة 3-2-22

تقوم الشركة بإثبات اإللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية لمساهمى الشركة وذلك عند إعتماد التوزيع . 	

 لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية يتم اعتماد توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. 	
ً
وفقا

 على إقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة عليها من قبل  	
ً
 للنظام األسا�سى للشركة فإنه يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية ، إن وجدت، بناءا

ً
وفقا

مجلس اإلدارة. 

يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية. 	

العمليات غير المستمرة 3-2-23

هى أحد مكونات أعمال الشركة )المجموعة( التى يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة واضحة عن بقية الشركة )المجموعة( وهى: 	

تمثل خط عمل رئي�سى منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات المنفصلة. 	

جزء من خطة واحدة منسقة الستبعاد خط عمل رئي�سى منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات. أو 	

شركة تابعة تم اقتناؤها بصورة حصرية لغرض اعادة بيعها. 	
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

المصروفات المدفوعة مقدماً 3-2-24
يتم اثبات المصاريف المدفوعة مقدما طويلة األجل بالتكلفة ناقصا أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.

	1 األحكام1والتقديرات1واإلفتراضات1المحاسبية1الهامة -

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات واألصول واإللتزامات المصرح عنها واالفصاح عن 
 على القيمة 

ً
 جوهريا

ً
اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ التقرير المالي. إال أن عدم التأكد بشأن هذه اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي الى نتائج قد تتطلب تعديال

الدفترية لألصول أو اإللتزامات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

تستند هذه التقديرات واإلفتراضات الى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة وتستخدم للحكم على القيم الدفترية لألصول 
واإللتزامات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية 

في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات او في فترة المراجعة والفترات المستقبلية اذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

تم بيان األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على القوائم المالية كاآلتي:

األحكام   4-1

إستيفاء التزامات األداء 4-1-1

يجب على الشركة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم استيفاء التزامات األداء على مدى الوقت او في وقت محدد من أجل تحديد  	
الطريقة المالئمة إلدراج اإليرادات. قامت الشركة بتقييم ذلك بناء على اتفاقيات البيع والشراء التي ابرمتها مع العمالء واحكام األنظمة والقوانين ذات 

الصلة.

 الى جهود الشركة الستيفاء التزام  	
ً
اختارت الشركة تطبيق طريقة المدخالت في توزيع سعر المعاملة بالنسبة اللتزام األداء حيث يتم إدراج اإليرادات إستنادا

األداء توفر أفضل مرجع لإليرادات المكتسبة فعال.

تحديد أسعار المعامالت 4-1-2

يجب على الشركة تحديد أسعار المعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء. وعند عمل مثل هذا الحكم، تقوم الشركة بتقييم تأثير أي ثمن  	
متغير في العقد نتيجة للخصومات أو الغرامات، ووجود أي عنصر تمويلي جوهري في العقد واي ثمن غير نقدي في العقد. 

تصنيف العقارات اإلستثمارية 4-1-3

تقوم الشركة بتحديد إذا ما كان العقار مؤهال كعقار استثماري بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )40( عقارات استثمارية. عند عمل مثل هذا الحكم،  	
تأخذ الشركة باالعتبار ما إذا كان العقار يحقق تدفقات نقدية بشكل كبير ومستقل عن الموجودات اآلخرى التي تحتفظ بها الشركة.

التزامات عقود إيجار تشغيلي -الشركة كمؤجر 4-1-4

تبرم الشركة عقود إيجار تجارية وبالتجزئة على محفظتها للعقارات اإلستثمارية. حددت الشركة بناء على تقييم شروط واحكام الترتيبات بأنها تحتفظ بجميع  	
مخاطر ومنافع الملكية لهذه العقارات وبالتالي احتسابها كعقود ايجار تشغيلي.

التقديرات واإلفتراضات  4-2

برامج المنافع المحددة 4-2-1
يتم تحديد تكلفة برامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع العديد من اإلفتراضات المتنوعة التي 
تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم وزيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات ومعدل حركة توظيف الموظفين.

نتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته الطويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في هذه اإلفتراضات. يتم فحص 
جميع اإلفتراضات في تاريخ التقرير المالي. إن معايير القياس األكثر عرضة للتغيير هي معدل الخصم والزيادة المستقبلية للرواتب. عند تحديد معدل الخصم المالئم، 
تعتمد اإلدارة على العائد السوقي على سندات الشركات العالية الجودة. تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم المستقبلية واألقدمية والترقية 
والعرض والطلب في سوق التوظيف. يستند معدل الوفيات الى جداول الوفيات المتاحة والخاصة بالدول المحددة. قد تتغير استقراءات جداول الوفيات على فترات 

استجابة للتغيرات السكانية. توجد تفاصيل أكثر حول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح رقم )19(.
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية  4-2-2
الخسائر1االئتمانية1المتوقعة

يتم قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة األصول المالية والمقاسة بالتكلفة المطفأة ويتطلب استخدام نماذج معقدة وإفتراضات هامة حول الظروف 
االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.

 في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:
ً
هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضا

تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان؛ 	

اختيار النماذج المناسبة واإلفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ 	

إنشاء مجموعة من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. 	

االعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والعقارات اإلستثمارية 4-2-3
تحدد الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات والعقارات اإلستثمارية لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة 
المتوقع فيها استخدام األصل والتلف الطبيعي، تقوم اإلدارة بفحص األعمار اإلنتاجية التقديرية وطريقة االستهالك دوريا للتأكد من توافق طريقة ومدة االستهالك 

مع نموذج المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه األصول.

ويتم تعديل التغيرات في مصروف االستهالك في الفترات الحالية والمستقبلية -إن وجدت.

إنخفاض قيمة األصول غير المالية 4-2-4
تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما اذا كان هناك مؤشرات على انخفاض قيمة األصول غير المالية في تاريخ كل تقرير مالي. يتم اختبار األصول غير المالية 

لتحديد انخفاض القيمة في حال وجود مؤشرات على عدم إمكانية استرداد القيم الدفترية.

عندما يتم احتساب القيمة قيد االستعمال، تقوم اإلدارة بتقييم التدفقات النقدية المستقبلية من األصل او الوحدة المحققة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب 
الحتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

مبدأ االستمرارية  4-2-5
قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت الى ان لديها الموارد لالستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافة 
لذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي بضالل من الشك حول قدرة الشركة على االستمرار وفق مبدأ االستمرارية. وبالتالي، تم االستمرار في 

إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

	1 ممتلكات1ومعدات )بالصافى(: -

مبانىأرا�ضىإيضاح
أجهزة 

كهربائية 
ومكيفات

سيارات
أجهزة 
حاسب 

ألى

أثاث 
وتجهيزات

عدد 
وأدوات

تحسينات 
مبانى

اإلجمالى

 التكلفة 

733 751 33756 050995 128209 677 8072 500670 490141 270 8431 594 57827 192 23 فى 1 يناير 2020م 

887 36--876 9453 10-066 22-- إضافات العام 

 المحول للعقارات 
اإلستثمارية 

)6()23 192 578()27 594 843(------)50 787 421(

)060 90(-)209 16()605 7()246 37()000 29(--- إستبعادات العام 

فى 31 ديسمبر 
2020م

--1 292 556112 500644 5062 673 399192 841995 3375 911 139

 مجمع اإلهالك 

800 055 63811 998702 099160 502 9332 418588 146107 568932 061 6-فى 1 يناير 2020م 

173 363931 78986 92019 71343 92950 91016 54982 630- إهالك السنة 

 المحول للعقارات 
اإلستثمارية 

)6(-)6 692 117(------)6 692 117(

)308 64(-)541 10()041 6()816 33()910 13(--- إهالك اإلستبعادات 

فى 31 ديسمبر 
2020م

--1 015 056110 437605 8302 539 978170 246789 0015 230 548

صافى األصول 

فى 31 ديسمبر 
2020م

--277 5002 06338 676133 42122 595206 336680 591

فى 31 ديسمبر 
2019م

23 192 57821 533 275338 34434 08281 874175 02948 052292 69945 695 933

تم تحميل إستهالك ممتلكات ومعدات على النحو التالى:

2019م2020مإيضاح

818 307189 114)26(مصروفات عمومية وإدارية

098 580 8651 816عمليات غير مستمرة

931 1721 769 916
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)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

	1 عقارات1إستثمارية1 1)بالصافى(: -

االجمالىمبانىأرا�ضىإيضاح

 التكلفة:

387 254 820138 385 56791 868 46فى 1 يناير 2020م

000 350 1647 955 8362 394 4إضافات خالل السنة

421 787 84350 594 57827 192 23)5(المحول من الممتلكات والمعدات

808 391 827196 935 981121 455 74فى 31 ديسمبر 2020م

مجمع اإلستهالك:

186 653 18627 653 27-في 1 يناير 2020م

591 131 5912 131 2-إستهالك السنة

566 061 5666 061 6-)5(المحول من الممتلكات والمعدات

343 846 34335 846 35-في 31 ديسمبر 2020م

صافي القيمة الدفترية:

465 545 484160 089 98186 455 74في 31 ديسمبر 2020م

201 601 634110 732 56763 868 46في 31 ديسمبر 2019م

 في تاريخ القوائم المالية بالقيمة العادلة ، بواسطة خبير مقيم مستقل ولديه مؤهل منهي معترف به وذو صلة ولديه - 1
ً
يتم تقييم العقارات اإلستثمارية سنويا

خبرة حديثة فى موقع وصنف العقارات اإلستثمارية الذى يتم تقييمه . تم إحتساب متوسط تقييم بناء على عدد 3 مقيمين فى 2020م وبلغ متوسط تقييمهم 
لكال من أرا�سى ومبانى الشركة 015 116 209 ريال سعودى ، وكانت بيانات المقيمين هذا العام كما يلى:

مؤهل المقيمرقم العضويةاسم المقيم المستقل

مقیم مسجل لدى الهیئة السعودیة للمقیمين المعتمدین )المملكة العربیة السعودیة(1210001816شركة إتقان للتقييم العقارى وشريكه

مقیم مسجل لدى الهیئة السعودیة للمقیمين المعتمدین )المملكة العربیة السعودیة(1210001207شركة الشرق االوسط

مقیم مسجل لدى الهیئة السعودیة للمقیمين المعتمدین )المملكة العربیة السعودیة(1210000225مكتب عبدالله الداوود

بلغ تقييم كال من أرا�سى ومبانى الشركة لعام 2019م مبلغ 000 675 134 ريال سعودى من قبل خبير مقيم مستقل وهو مكتب عبدالله الداوود.- 2

تم تحميل إستهالك العقارات اإلستثمارية على النحو التالى:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاح

235 080 2955 693 1)25(تكلفة النشاط

-296 438عمليات غير مستمرة

2 131 5915 080 235
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)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

	1 أصول1غير1ملموسة1 1)بالصافى(: -

تتمثل األصول غير الملموسة والبالغ صافى قيمتها مبلغ 912 35 ريال سعودى فى 31 ديسمبر 2020م )مبلغ 320 87 ريال سعودى فـي : 31 ديسمبر 2019م ( فى برامج 
حاسب آلي.

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

التكلفة:

139 139289 292فى 1 يناير 

000 3-إضافات خالل السنة

-)646 13(إستبعادات خالل السنة

139 493292 278فى 31 ديسمبر 

مجمع اإلطفاء:

034 819174 204في 1 يناير 

785 40830 51إطفاء السنة 

-)646 13(إستبعادات السنة

819 581204 242في 31 ديسمبر 

320 91287 35صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر

تحميل إطفاء األصول غير الملموسة على النحو التالى:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

785 40830 51عمليات غير مستمرة

51 40830 785

	1 إستثمار1فى1شركة1تابعة: -

بلد التأسيسإسم الشركة
الرصيد كما فينسبة الملكية

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م2019م2020م

675 602-100٪-المملكة العربية السعوديةالشركة الدولية للفنادق

-602 675

وفيما يلي حركة اإلستثمار في الشركة التابعة خالل العام :

2019م2020م

293 675609 602الرصيد فى بداية السنة

)618 6(973 359حصة الشركة فى أرباح الفترة/السنة

-)648 962(االستبعادات خالل السنة*

675 602-صافى رصيد اإلستثمار فى نهاية السنة

* قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى إجتماعها المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2020م الموافقة علي بيع إستثمار الشركة فى الشركة التابعة بما لها وما عليها بالقيمة الدفترية كما فى 30 نوفمبر 2020م لبعض المساهمين.
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)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

	1 إستثمارات1فى1شركات1زميلة1ومشروعات1مشتركة -

2019م2020مإيضاح

 263 650519 758 112)9-1(إستثمارات فى شركات زميلة

914 190 7837 023 10)9-2(إستثمارات فى مشروعات مشتركة

433 454 4337 782 122صافى رصيد اإلستثمار

إستثمارات فى شركات زميلة:  9-1

بلد التأسيسإسم الشركة
الرصيد كما فينسبة الملكية

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م2019م2020م

519 263-50٪-المملكة العربية السعوديةشركة التأجير الدولية المحدودة

-650 758 112-42.5٪المملكة العربية السعوديةشركة العزيزه لالستثمار والتطوير العقارى

112 758 650263 519

وفيما يلي حركة اإلستثمار في الشركات الزميلة خالل العام :

استثامر يف رشكة التأجري الدولية املحدودة. 1

2019م2020م

601 519107 263الرصيد فى بداية السنة

918 789155 123حصة الشركة فى أرباح الفترة/السنة

-)308 387(االستبعادات خالل السنة*

519 263-صافى رصيد اإلستثمار

* قررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى إجتماعها المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2020م الموافقة على بيع إستثمار الشركة بالقيمة الدفترية كما فى 30 أكتوبر 2020م لبعض المساهمين.

استثامر يف رشكة العزيزة لإلستثامر والتطوير العقارى. 2

2019م2020م

--الرصيد فى بداية السنة

-407 706 107اإلضافات خالل السنة

-495 089 5حصة الشركة فى الدخل 

-)252 37(حصة الشركة فى الدخل الشامل اآلخر

-650 758 112صافى رصيد اإلستثمار
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القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

فيما يلى قائمة المركز المالى الملخصة لشركة العزيزة لإلستثمار والتطوير العقارى:

2020م

567 783 259أصول غير متداولة

894 109 13أصول متداولة

)470 077 1(التزامات غير متداولة

)521 501 6(التزامات متداولة

470 314 265حقوق الملكية

42.5٪حصة الشركة فى حقوق الملكية

650 758 112القيمة الدفترية لإلستثمار

فيما يلى قائمة الدخل الملخصة لشركة العزيزة لإلستثمار والتطوير العقارى:

2020م

872 204 22اإليرادات

)547 122 2(تكلفة اإليرادات

)655 137 4(مصاريف عمومية وإدارية

)162 455 3(مصروفات أخرى

508 489 12الربح قبل الزكاة

)225 514(الزكاة

283 975 11صافى ربح السنة

 )651 87(إجمالى الدخل الشامل للسنة

495 089 5حصة الشركة فى دخل السنة

 )252 37(حصة الشركة فى الدخل الشامل اآلخر للسنة

إستثمارات فى مشروعات مشتركة:  9-2

2020متوزيعات أرباح مستلمةالحصة فى نتائج المشروع المشتركإستثمار اضافى2019مإيضاح

891 954 6)102 252(910 100-085 106 7 )9-2-1(مشروع عمارة البديعة 

892 068 3--063 984 8292 84)9-2-2(مشروع مركز تجارى التحلية 

7 190 9142 984 063100 910)252 102(10 023 783

)9-2-1( بتاريخ 21 يناير 2018م ، استثمرت الشركة بنسبة 50٪ فى مشروع مشترك مع أحد المساهمين ، وهو عبارة عن إنشاء عقار على األرض المملوكة لكال الطرفين 
.
ً
مناصفة

)9-2-2( بتاريخ األول من نوفمبر 2019م ، استثمرت الشركة بنسبة 51٪ فى مشروع مشترك مع أحد المستثمرين ، وهو عبارة عن مركز تجاري جارى إنشائه بحى المعذر 
الشمالى بمدينة الرياض.
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

		1 إستثمارات1فى1أدوات1حقوق1ملكية1بالقيمة1العادلة1من1خالل1الدخل1الشامل1اآلخر: -

2019م2020مإيضاح

622 420 13022 131 30)10-1(إستثمارات في شركات مدرجة فى السوق المالية

580 428 5802 428 1)10-3(إستثمارات في شركات غير مدرجة فى السوق المالية

31 559 71024 849 202

إستثمارات في شركات مدرجة فى السوق المالية  10-1

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م2019م2020معدد األسهمبلد التأسيسأسم الشركة

593 120 93615 199 1.2821٪1.28٪234 676المملكة العربية السعوديةشركة أسمنت أم القرى

675 130 3991 466 121.٪12.٪395 17المملكة العربية السعوديةشركة أسمنت المنطقة الجنوبية

354 516 7785 052 00146.٪0014.٪316 400المملكة العربية السعوديةالشركة العقارية السعودية

000 000653 000004736.٪000004.٪000 10 المملكة العربية السعوديةمصرف الراجحى

-017 676-000017.٪202 6المملكة العربية السعوديةمستشفى سليمان الحبيب

30 131 13022 420 622

إحتياطى القيمة العادلة إلستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل   10-2
الشامل اآلخر:

تكلفة اإلستثمارعدد األسهمأسم الشركة
القيمة العادلة 
لإلستثمار 2020م

إحتياطى القيمة 
العادلة 2020م

القيمة العادلة 
لإلستثمار 2019م

إحتياطى القيمة 
العادلة 2019م

993 062 59310 120 33515 142 93616 199 60021 057 2345 676شركة أسمنت أم القرى

)238 913(675 130 1)514 577(399 466 9131 043 3952 17شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

)743 195(354 516 6815 778340 052 0976 712 3165 400الشركة العقارية السعودية

)000 10(000 000653 00073 000736 000663 10 مصرف الراجحى

--568 017331 450676 202344 6مستشفى سليمان الحبيب

13 821 06030 131 13016 310 07022 420 6228 944 012

إستثمارات في شركات غير مدرجة فى السوق المالية  10-3

بلد التأسيساسم الشركة
الرصيد كما فينسبة الملكية

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م2019م2020م

000 500 0005 500 9.515٪9.51٪المملكة العربية السعوديةشركة بيت االتحاد المالى

000 000 1---المملكة العربية السعوديةدفعة مقدمة تحت حساب اإلستثمار فى شركة

)420 071 4()420 071 4(يخصم اإلنخفاض فى قيمة اإلستثمار 

1 428 5802 428 580

 لعدم القدرة على قياس قيمته العادلة بشكل موثوق فيه، حيث ال يتم المتاجرة فيه فى سوق عامة.  	
ً
يظهر اإلستثمار بالتكلفة نظرا

* وفيما يلى حركة اإلنخفاض فى قيمة إستثمارات في شركات غير مدرجة فى السوق المالية:

الرصيد فى 2020/12/31مالمستخدم خالل السنةالمكون خالل السنةالرصيد فى 2020/1/1م

4 071 420--4 071 420
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القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

		1 المخزون: -

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

159 041 1-كاميرات ومستلزمات إتصاالت

-1 041 159

		1 الذمم1المدينة1التجارية1–1)بالصافى(: -

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

157 293 2712 513الذمم المدينة التجارية

يخصم

)420 255()749 437(*مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

75 5222 037 737

* وفيما يلى حركة اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة التجارية:

الرصيد فى 2020/12/31مالمستخدم خالل السنةالمكون خالل السنةالرصيد فى 2020/1/1م

255 420217 756)35 427(437 749

كما فى 31 ديسمبر كانت أعمار الذمم المدينة كما يلى:

متداول
)غير متأخر السداد(

متأخر لمدة
من 1-60 يوم

متأخر لمدة
من 61-120 يوم

متأخر لمدة
من 121-180 يوم

متأخر لتجاوز استحقاقه 
بمده اكثر من 180 يوم

االجمالي

8 43867 084--437 749513 271
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

		1 المعامالت1مع1األطراف1ذوي1العالقة1 -

تتمثل األطراف ذوي العالقة في المساهمين بالشركة وكبار موظفى اإلدارة فى الشركة والمنشآت التى يملكها أو يديرها هذه الجهات وكذلك المنشآت التى  	
. ويتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية من خالل عقود 

ً
 جوهريا

ً
تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذا

 بصافي أرصدة األطراف 
ً
 بأهم المعامالت التى تمت بين الشركة واألطراف ذوي العالقة خالل العام وكذلك بيانا

ً
معتمدة من قبل اإلدارة. وفيما يلي ملخصا

ذوي العالقة في 31 ديسمبر :

المستحقة من أطراف ذات عالقة – طويلة األجل  13-1

طبيعة المعامالتطبيعة العالقة
31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020حجم المعامالت

مدين )دائن(مدين )دائن(2019م2020م

272 375 10-918 789155 123أرباح إستثماراتشركة شقيقةشركة التأجير الدولية المحدودة

276 487252 37مصروفات مدفوعة باإلنابة

654 537-699 8002 3مصروفات مدفوعة باإلنابةشركة شقيقةشركة التأجير – أورا فرع دبى

927 413-618 9736 359أرباح/خسائر إستثماراتشركة شقيقة/تابعةشركة الدولية للفنادق - فوياج

-667 291إستئجار فندق الشركة

شركة مصنع دائرة المشاريع 
للصناعات المعدنية

584 80-873 2-مصروفات مدفوعة باإلنابةشركة شقيقة

820 9-820 4319 13مصروفات مدفوعة باإلنابةشركة شقيقةشركة بيت سارة

011 7----شركة شقيقةشركة كراكر للمقاوالت

687 4-828 00068 25مصروفات مدفوعة باإلنابةشركة شقيقةمؤسسة عهد االنارة

-11 428 955

المستحقة إلى أطراف ذات عالقة – طويلة األجل  13-2

طبيعة المعامالتطبيعة العالقة
31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020حجم المعامالت

مدين )دائن(مدين )دائن(2019م2020م

)883 101(----شركة شقيقةالشركة العربية لتصنيع المراوح

)465 1(-653 46-مصروفات مدفوعة باإلنابةشركة شقيقةشركة ماوان الزراعية

)574 480 151(--675 602بيع الشركة التابعةمساهمى الشركةالمساهمين

-408 706 107إقتناء إستثمار فى شركة زميلة 

-547 425 1بيع فرع الشركة

-000 000 198زيادة رأس المال

-000 000 40تكوين إحتياطى إتفاقى

504 103479 252مشروع مشترك 

-519 263بيع إستثمار فى شركة زميلة

-151 583 922
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

مزايا ومكافأت وتعويضات كبار موظفي اإلدارة:	 

يتكون موظفو اإلدارة الرئيسيون بالشركة من أعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لديهم السلطة والمسئولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة.

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

ريال سعوديريال سعودي

780 373975 045 1رواتب وتعويضات وبدالت

1 045 373975 780

		1 مدفوعات1مقدما1ًوأرصدة1مدينة1أخرى -

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م
ً
197 850156 48مصروفات مدفوعة مقدما

813 504150 50عهد وسلف موظفين

206 127-موردين دفعات مقدمة

000 11-خطابات ضمان

422 819466 80أخرى

180 173911 638

		1 نقد1ومعادالت1النقد -

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

375 53-نقدية بالصندوق

932 223 50612 812 13أرصدة لدى البنوك – حسابات جارية

13 812 50612 277 307

		1 رأس1المال1: -

يتكون رأس مال الشركة البالغ قدره 200 مليون ريال سعودي كما فى 31 ديسمبر 2020م من 20 مليون سهم عادى )31 ديسمبر 2019م: 2 مليون ريال سعودى من 
200 ألف سهم عادى( ، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي. 

 على قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى إجتماعها المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2020م تم زيادة رأس المال ليصبح رأس مال الشركة بعد التعديل بـ 200 
ً
بناءا

مليون ريال سعودي وذلك من خالل الرصيد الدائن للمساهمين ، مقسمة إلى 20 مليون سهم عادى ، قيمة السهم 10 ريال سعودي ، هذا وقد تم إنهاء كافة اإلجراءات 
النظامية وتعديل السجل التجارى للشركة بعد تلك الزيادة بتاريخ 22 ديسمبر 2020م.

		1 اإلحتياطي1النظامي1: -

 ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األسا�سي للشركة یجنب ۱۰ ٪ من صافي الربح السنوي لتكوین االحتیاطي النظامي للشركة ویجوز أن 
ً
وفقا

 بأن ھذا االحتیاطي غير متاح للتوزیع. 
ً
تقرر الجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متي بلغ االحتیاطي المذكور ۳۰ ٪ من رأس المال المدفوع ،علما

 للنظام األسا�سى للشركة یجوز للجمعیة العامة ان تقرر تكوین احتیاطيات أخرى وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان 
ً
وفقا

على المساهمين. 
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

		1 إحتياطيات1أخرى: -

2019م2020مإيضاح

-000 000 40)18-1(إحتياطي إتفاقى

012 944 0708 310 16)10-2(إحتياطى القيمة العادلة إلستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)152 222()520 489()19( الخسائر اإلكتوارية اللتزامات منافع الموظفين

55 820 5508 721 860

اإلحتياطي اإلتفاقى :  18-1
قررت الجمعية العامة غير العادية فى 2020/12/28م الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة فى إجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/12/24م بتكوين إحتياطى إتفاقى 

ويمول من الرصيد المستحق على المساهمين بقيمة 40 مليون ريال سعودى. 

 على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب 5٪ من صافى األرباح لتكوين إحتياطى إتفاقى يخصص لغرض أو 
ً
 للنظام األسا�سى للشركة فإن للجمعية العامة العادية بناءا

ً
وفقا

أغراض معينة.

		1 التزامات1منافع1الموظفين: -

تقوم المنشأة بتشغيل خطة إستحقاقات محددة )كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم )19( حيث توفر مكافأة إجمالية عند ترك الموظف للخدمة  	
في الشركة، بما يتما�سى مع قانون العمل الحالي في المملكة العربية السعودية. 

ويحسب مبلغ اإلستحقاق حسب قوانين العمل بالمملكة ويستند ذلك إلى سنوات الخدمة والراتب في تاريخ المغادرة. ولذلك فإن الخطة والتزاماتها أكثر  	
حساسية للتغيرات في الزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت االنسحاب في المستقبل ومعدل الخصم المستخدم في تقييم اإللتزامات. 

وال يطلب من الشركة تمويل الخطة، ولذلك اختارت الشركة الوفاء بدفع المزايا عند استحقاقها. 	

تم تقييم التزامات الخطة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )19(. وبما أن مبلغ وتوقيت اإلستحقاقات  	
المستحقة في المستقبل غير معروف حاليا ، فقد وضعت إفتراضات لوضع قيمة لاللتزامات المتعلقة بالخدمة السابقة، وبصورة منفصلة، عن اإللتزامات 

المتعلقة بتكلفة اإلستحقاق في المستقبل. وقد استمدت هذه اإلفتراضات باستخدام منهجيات تتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )19(. 

أي تغييرات في اإلفتراضات مع مرور الوقت تعكس التغيرات في الظروف المالية واالقتصادية والديموغرافية. عندما ال تتطابق الخبرات المستقبلية مع  	
اإلفتراضات المعمول بها يتم إدراج ذلك التغير ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر في السنوات المالية المستقبلية.

الحركة فى صافى التزامات المنافع المحددة:  19-1

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

027 665692 985الرصيد فى 1 يناير 

يضاف: المتضمن فى قائمة األرباح أو الخسائر

483 050142 77تكلفة الخدمة الحالية

308 39621 48تكلفة الفائدة

125 446163 791

يضاف: متضمن فى قائمة الدخل الشامل اآلخر

114 117313 230الخسائر/)األرباح( اإلكتوارية

114 117313 230الحركة في النقد:

-)258 847(استبعاد نصيب الشركة التابعة المباعة

)267 183()988 173(المنافع المدفوعة

665 982985 319الرصيد فى 31 ديسمبر 
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)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

اإلفتراضات اإلكتوارية:  19-2
تم اعداد التقييم اللتزامات المزايا المحددة لخطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمساعدة خبير اكتواري لدي الشركة بإستخدام اإلفتراضات الرئيسية  	

التالية :

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

4.5216٪3.079٪4.91٪معدل الخصم 

المعدل المتوقع لزيادة الرواتب 

7.69٪7.69٪6.67٪أول ثالث سنوات

3٪3٪3٪ما بعد ذلك

606060سن التقاعد المفترض )بالسنة(

7.69٪7.69٪6.67٪متوسط معدل حركة التوظيف )دوران الموظفين(

A67/70ULTA67/70ULTA67/70ULTمعدل الوفيات

تحليل الحساسية:  19-3
إن حساسية التزامات المنافع المحددة للتغيرات في اإلفتراضات الرئيسية المرجحة هي: 	

تضخم الرواتب معدل الخصم 

إنخفاض بنسبة 1%زيادة بنسبة 1%األساسزيادة بنسبة 1%إنخفاض بنسبة 1%األساس

816 818277 3368٪616 696278 4.91368٪31 ديسمبر 2020م

824 495904 193 31٪279 012905 196 3.791٪31 ديسمبر 2019م

تستند تحليالت الحساسية أعاله الى تغير فى اإلفتراض مع بقاء كافة اإلفتراضات اآلخرى ثابتة. ومن الناحية العملية ، من غير المرجح أن يحدث ذلك ، فإن  	
التغيرات فى بعض اإلفتراضات قد تكون مترابطة . وعند حساب حساسية إلتزام المنافع المحددة لإلفتراضات اإلكتوارية الهامة ، تم تطبيق نفس الطريقة 
)القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة المحسوبة بإستخدام طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة فى نهاية فترة إعداد القوائم المالية( عند حساب التزامات 

المنافع المحددة المثبتة فى قائمة المركز المالى.

		1 المستحقات1واألرصدة1الدائنة1اآلخرى -

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م
ً
656 506851 542 8إيرادات إيجارات مقبوضة مقدما

935 808329 89مصروفات مستحقة

710 40413 689هيئة الزكاة والدخل – ضريبة القيمة المضافة

172 119322 670أخرى

9 991 8371 517 473
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)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

		1 ربحية1السهم: -

یتم احتساب الربح األسا�سي والمخفض للسھم وذلك بقسمة ربح السنة المتعلق بالمساھمين العادیين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم  	
العادیة القائمة خالل السنة. 

 ألنه  	
ً
لم يتم تأثير احتساب ربح السھم للسنة المنتھیة في 31 ديسمبر 2020م ، 31 دیسمبر 2019م بناء على عدد األسھم المصدرة بعد زیادة رأس المال نظرا

تم الموافقة على تلك الزيادة فى نهاية عام 2020م )إیضاح 16(.

يعكس الجدول التالى بيانات الدخل واألسهم المستخدمة فى إحتساب الربح األسا�سى والمخفض للسهم: 	

من العمليات املستمرة	 

2019م2020م

317 904 1114 836 13صافي ربح السنة لمساهمي الشركة 

000 200 000 200 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )سهم(

69.1824.5ربح السهم األسا�ضى )بالريال السعودى لكل سهم(

من العمليات املستمرة وغري املستمرة	 

2019م2020م

294 148 9176 497 16صافي ربح السنة لمساهمي الشركة 

000 200 000 200 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )سهم(

82.4830.7ربح السهم األسا�ضى )بالريال السعودى لكل سهم(

ال يوجد إلتزام قابل للتحول ألدوات حقوق ملكية لذا فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األسا�سى. 	
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)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

		1 الزكـاة: -

إحتساب الزكاة:  22-1

31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م

تعديل صافى الدخل

6 236 539 14 137 989 صافى الدخل قبل الزكاة

2 661 806 الدخل من العمليات غير المستمرة

309 899 )4 724 681( إجمالى التعديالت على صافى الدخل

6 546 438 12 075 114 صافى الدخل المعدل )أ(

الوعاء الزكوى

2 000 000 200 000 000 رأس المال

1 000 000 49 944 012 اإلحتياطيات

39 068 343 45 740 148 األرباح المرحلة

932 126 4 465 247 المخصصات

114 523 608 - التمويل االضافي

6 546 438 12 075 114 صافى الدخل المعدل 

يخصم:

)45 695 935( )680 591( ممتلكات ومعدات - )بالصافى(

)117 792 116( )160 545 463( عقارات إستثمارية – )بالصافى(

)87 320( )35 912( أصول غير ملموسة – )بالصافى(

)16 622 083( )154 342 143( إستثمارات

)16 126 939( )3 379 588( الوعاء الزكوى )	(

6 546 438 12 075 114 الربح المعدل )أ( والوعاء الزكوى )	( أيهما أكبر 

163 661 301 878 الزكاة 

حركة مخصص الزكاة:  22-2

31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م

443 593 155 541 في بـدايـة السنــــة

163 661 301 878 مخصص السنــــــة

)451 713( )155 541( مخصصات مستخدمـــة

155 541 301 878 في نهـايـة السنــــة

الموقف الزكوى:  22-3

األعوام1ما1قبل1				م

قامت الشركة بتقديم إقراراتها عن تلك السنوات وحصلت على شهادة مؤقتة ولم ترد للشركة أية ربوطات زكوية عن تلك السنوات. 	
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)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

األعوام1من1				م1حتى1				م

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية الى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسداد اإللتزامات الزكوية من وجهة نظرها عن تلك السنوات. 	

حصلت الشركة على ربوط زكوية عن السنوات من عام 2015م وحتى عام 2017م بإجمالى مبلغ 924 953 1 ريال سعودى. وقد قامت الشركة باإلعتراض  	
على بعض مبالغ تلك الربوط بمبلغ 343 164 1 ريال سعودى خالل المدة النظامية وسداد باقى المبالغ الغير معترض عليها. هذا ولم تصدر الهيئة العامة 

ن الموقف الزكوى النهائى عن تلك السنوات.
َ
للزكاة والدخل حتى اال

عام1				م

قامت الشركة بتقديم إقراراتها عن تلك السنة وحصلت على شهادة مؤقتة ولم ترد للشركة أية ربوطات زكوية عن تلك السنوات. 	

تم فحص تلك الفترة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل دون وجود فروق. 	

عام1				م

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي من وجهة نظرها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وحصلت على شهادة مؤقتة من الهيئة العامة للزكاة  	
والدخل صالحة حتى 30 أبريل 2021م. و لم ترد أية ربوطات زكوية نهائية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تلك السنوات بعد.

		1 العمليات1غير1المستمرة: -

2019م2020مإيضاح

667 410306 23107-1ربح عمليات غير مستمرة لفرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات

310 396937 554 232-2ربح عمليات غير مستمرة لألنشطة الفندقية - فندق فوياج

2 661 8061 243 977

ربح عمليات غير مستمرة لفرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات  23-1
 على قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى إجتماعها المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2020م بيع أحد فروع الشركة وهو فرع التقنية بالقيمة الدفترية  	

ً
بناءا

لبعض المساهمين.

لم يتم تصنيف الفرع سابًقا على أنه محتفظ به بغرض البيع أو كعملية متوقفة. تم إعادة تبويب قائمة الربح أو الخسارة المقارن و الدخل الشامل اآلخر  	
إلظهار العملية المتوقفة بشكل منفصل عن العمليات المستمرة.

فرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات

30 نوفمبر 2020مقائمة المركز المالى )إستبعاد الفرع(

897 73ممتلكات ومعدات

547 290المخزون

955 477 1مدينون تجاريون

725 27أرصدة مدينة أخرى

)433 84(التزامات منافع الموظفين

)978 97(دائنون تجاريون

)042 451(أرصدة دائنة أخرى

671 236 1صافى الموجودات واإللتزامات

-يخصم باقى حقوق الملكية

671 236 1المبلغ الدفترى لصافى االصول واإللتزامات المباعة

)671 236 1(يخصم المقابل المستلم من البيع

-الخسارة من اإلستبعاد



رشكة بنان العقارية - 101

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل
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)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

صافى الربح للفترة للعمليات غير المستمرة

فرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات

الفترة من 1 نوفمبر حتى
 30 نوفمبر 2020م

الفترة من 1 ديسمبر حتى
 31 ديسمبر 2019م

640 944 3203 228 4إيرادات

)973 637 3()910 120 4(مصاريف

667 410306 107الربح قبل الزكاة

--الزكاة

667 410306 107الربح من العمليات الغير مستمرة

التدفقات النقدية من العمليات غير المستمرة

فرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات

الفترة من 1 نوفمبر حتى
 30 نوفمبر 2020م

الفترة من 1 ديسمبر حتى
 31 ديسمبر 2019م

)133 147 1(656 440التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

-)948 32(التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

766 403)363 255(التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

152 345)743 367(

ربح عمليات غير مستمرة ألنشطة الفندقية - فندق فوياج  23-2
بتاريخ 1 ديسمبر 2020م وقعت الشركة عقد تأجير فندق فوياج المملوك لها لصالح الشركة الدولية للفنادق لمدة 3 سنوات حيث أنه تم إستبعاد نشاط  	

 من تشغيله.
ً
تشغيل وإدارة فندق فوياج ومن ثم تأجيره للغير بدال

صافى الربح للفترة للعمليات غير المستمرة

أنشطة الفندقية - فندق فويا	

الفترة من 1 نوفمبر حتى
 30 نوفمبر 2020م

الفترة من 1 ديسمبر حتى
 31 ديسمبر 2019م

476 083 1337 147 9إيرادات

)166 146 6()737 592 6(مصاريف

310 396937 554 2الربح قبل الزكاة

--الزكاة

310 396937 554 2الربح من العمليات الغير مستمرة

		1 إيرادات1النشاط: -

31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م

12 918 959  12 474 229 إيرادات تأجير عقارات

12 918 959  12 474 229

		1 تكلفة1النشاط: -

31 ديسمبر 2019م 31 ديسمبر 2020م إيضاح

5 080 235 1 693 295 )6( إستهالكات عقارات إستثمارية

5 080 235 1 693 295  
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)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

		1 مصروفات1عمومية1وإدارية: -

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاح

617 760 7261 856 1رواتب واجور وما في حكمها

075 17085 357أتعاب مهنية وإستشارات

566 97610 5مصروفات سيارات

728 14915 3صيانة عامة

239 83336 32كهرباء وهاتف

483 66062 119رسوم حكومية

494 81297 29إيجار قصير األجل

158 96712 14قرطاسية ومطبوعات

818 307189 114إستهالكات

051 350213 65متنوعة

229 483 9502 599 2االجمالي

		1 إيرادات1/)مصروفات(1أخرى -

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

437 221-أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

)285 261 1(-خسائر إستبعاد عقارات إستثمارية

-986 61أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات

635 496613 12أخرى

)213 426(482 74االجمالي

		1 تكاليف1تمويلية -

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

308 39621 48تكلفة فائدة على إلتزام المنافع المحددة

308 39621 48االجمالي

		1 اإلرتباطات1الرأسمالية -

خالل عام 2019م قامت الشركة بالمشاركة مع مستثمر أخر وبنسبة ملكية 51٪ إلنشاء مركز تجارى )مركز تجارى التحلية( على االرض المملوكة للشركة و ترتبط 
الشركة بأعمال رأسمالية مع مقاولين لتشييد المركز وقد بلغت قيمة االرتباطات بإسم الشركة مبلغ 000 950 16 ريال سعودى تم تنفيذ وسداد ما قيمته 000 624 

4 ريال سعودى والجزء غير المنفذ مبلغ 000 326 12 ريال سعودى.
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)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

		1 التعهدات1واإللتزامات1المحتملة -

باإلضافة للمبالغ التي تم أخذها في االعتبار ضمن عناصر القوائم المالية ، توجد اإللتزامات العرضية التالية في 31 ديسمبر 2020م:

إرتباطات اإليجارات التشغيلية

اوالً:1الشركة1كمستأجر

لدى الشركة عدد من عقود اإليجار التشغيلى بعدة مدن بالمملكة وفيما يلى التزامات الشركة بموجب تلك العقود:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

000 000180 60خالل سنة واحدة 

000 000180 60الرصيد كما فى 31 ديسمبر 

ثانياً:1الشركة1كمؤجر

لدى الشركة عدد من عقود اإليجار التشغيلى بعدة مدن بالمملكة وفيما يلى أصول الشركة بموجب تلك العقود:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

635 355 5357 845 16خالل سنة واحدة 

651 296 27820 393 34بعد سنة وأقل من خمس سنوات

936 166152 99أكثر من خمس سنوات

222 805 97927 337 51الرصيد كما فى 31 ديسمبر 
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

		1 األدوات1المالية: -

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية:  31-1
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع أصول ما أو سداد التزامات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في تاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة 

 من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية.
ً
العادلة يوجد إفتراض أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا

تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر صرف عمالت أجنبية، أو وسيط، أو مجموعة 
صناعة، أو خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة على أساس تجاري.

عند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا . تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل 
القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلي:

المستوى:1 أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة إلصول أو التزامات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.

المستوى2: مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى 1 وهي قابلة للمالحظة لألصول أو اإللتزامات بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير 
مباشرة )مشتقة من األسعار).

المستوى 3: مدخالت إلصول أو التزامات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة(مدخالت غير قابلة للمالحظة).

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو إلتزام تندرج في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، فإن قياس القيمة العادلة 
 للقياس بالكامل.

ً
يتم تصنيفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حيث أن أدنى مستوى للمدخالت يعد جوهريا

تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير. خالل الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 
و 31 ديسمبر 2018م ، لم تكن هناك تحويالت بين مستويات القيمة العادلة للمستوى األول والمستوى الثاني.

حيث يتم تجميع األدوات المالية للشركة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ، فيما عدا اإلستثمارات ومشتقات األدوات المالية والمحملة بالقيمة العادلة ، قد تنشأ 
 عن قيمتها الدفترية.

ً
الفروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة لألصول واإللتزامات المالية للشركة ال تختلف جوهريا

يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لألصول المالية واإللتزامات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة 
العادلة لألصول المالية واإللتزامات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية:  31-2
يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لألصول المالية واإللتزامات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة. وهي ال تشمل  	

معلومات القيمة العادلة لألصول المالية واإللتزامات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.

31 ديسمبر 2020م

القيمة الدفترية

أصول مالية يتم قياسها 
بالقيمة العادلة

أصول مالية
بالتكلفة المطفأة

اإلجمالي

أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

710 559 31-710 559 31إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

31 559 71031 559 710

أصول مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 

522 52275 75-ذمم مدينة تجارية

323 323131 131-مدينون وأرصدة مدينة أخرى

506 812 50613 812 13-النقدية بالصندوق ولدى البنوك

-14 019 35114 019 351

التزامات مالية يتم قياسها 
بالقيمة العادلة

 التزامات مالية
بالتكلفة المطفأة

اإلجمالي

التزامات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 

928 928755 755-مستحقات و أرصدة دائنة أخرى

-755 928755 928

31 ديسمبر 2019م

القيمة الدفترية

أصول مالية يتم قياسها 
بالقيمة العادلة

 أصول مالية
بالتكلفة المطفأة

اإلجمالي

أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

202 849 24-202 849 24إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

24 849 202-24 849 202

أصول مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 

737 037 7372 037 2-ذمم مدينة تجارية

235 235628 628-مدينون وأرصدة مدينة أخرى

307 277 30712 277 12-النقدية بالصندوق ولدى البنوك

-14 943 27914 943 279

التزامات مالية يتم قياسها 
بالقيمة العادلة

 التزامات مالية
بالتكلفة المطفأة

التزامات مالية 
أخرى

اإلجمالي

التزامات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 

404 154 5-404 154 5-قروض

546 128-546 128-ذمم دائنة تجارية 

107 652-107 652-دائنون و أرصدة دائنة أخرى

-5 935 057-5 935 057
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

إدارة مخاطر األدوات المالية:  31-3
المخاطر جزء من أنشطة الشركة و تدار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها وفقا للقيود والضوابط اآلخرى المعتمدة. إن عملية 

إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة الشركة على تحقيق أرباح.

كل موظف في الشركة مسئول عن إدارة المخاطر المتعلقة بما تملي عليه وظيفته أو مسئولياته.

الشركة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر أسعار العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .

مخاطر اإلئتمان:  31-4
مخاطر اإلئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته ألداة مالية مما يتسبب بخسائر مالية للطرف اآلخر.

ال يوجد لدى الشركة تركيز كبير لمخاطر اإلئتمان. ولتخفيض التعرض لمخاطر اإلئتمان وضعت الشركة عملية إعتماد بحيث يتم تطبيق الحدود اإلئتمانية على 
العمالء. كما تقوم اإلدارة أيضا بشكل متواصل بمراقبة مخاطر التعرض لإلئتمان تجاه العمالء وتكوين مخصص مقابل األرصدة المشكوك في تحصيلها والتي هي على 
أساس ملف العميل وتواريخ السداد السابقة للسداد. تتم مراقبة ذمم العمالء المدينة القائمة بشكل منتظم. ولتلبية مخاطر اإلئتمان من المدينين، دخلت الشركة 

أيضا في ترتيبات تأمين في مناطق جغرافية معينة.

إن إجمالي الحد األق�سى للتعرض لمخاطر اإلئتمان في الشركة هى القيمة الدفترية وهى كما في تاريخ التقرير كما يلي:

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020م

307 277 50612 812 13النقد ومعادالت النقد

737 037 5222 75ذمم مدينة تجارية 

13 888 02814 315 044

يتم قيد الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة اآلخرى بالصافي بعد خصم مخصص اإلنخفاض فى المدينون التجاريون. 	

األرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد. 	
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

مخاطر السيولة:  31-5
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. قد تنتج مخاطر  	

السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة.

ويتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بشكل دوري للتأكد من توفر أموال كافية من خالل تسهيالت بنكية متاحة للوفاء بأي التزامات مستقبلية. 	

	 .
ً
تنص شروط اإليجار الخاصة بالشركة بأن يتم سداد المبالغ دفعة من المبلغ مقدما

فيما يلي اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية السنة المالية. تم عرض المبالغ اإلجمالية وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة  	
بإستثناء تأثير إتفاقيات المقاصة )إن وجدت(.

31 ديسمبر 2020م

أكثر من 5 سنواتمن 1 سنة الى 5 سنواتعند الطلب أو أقل من سنة واحدةالقيمة الدفترية

اإللتزامات المالية

--929 929755 755مستحقات و أرصدة دائنة أخرى

755 929755 929--

31 ديسمبر 2019م

أكثر من 5 سنواتمن 1 سنة الى 5 سنواتعند الطلب أو أقل من سنة واحدةالقيمة الدفترية

اإللتزامات المالية

--547 547128 128الذمم الدائنة التجارية

-896 779 5083 374 4041 154 5القروض

--107 107652 652الدائنون واالرصدة الدائنة اآلخرى

5 935 0582 155 1623 779 896-

مخاطر السوق:  31-6
مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد  	

وأسعار األسهم مما يؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية.

تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد. 	

مخاطر أسعار الفائدة )العموالت(:  31-7
تمثل مخاطر أسعار الفائدة )العموالت( المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار الفائدة )العموالت( السائدة بالسوق على المركز المالي للشركة وتدفقاتها  	

النقدية.

تنشأ مخاطر الفائدة )العموالت( للشركة بشكل رئی�سي من القروض والتي تكون بأسعار فائدة معلومة والتي تخضع الى إعادة التسعير على أساس إعتیادي  	
ویتم مراقبة تلك التغيرات في أسعار الفائدة من قبل اإلدارة.

مخاطر أسعار السلع:  31-8
مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض السلع والتي تتعرض لها الشركة من تأثير غير مرغوب فيه على تكاليف الشركة  	

وتدفقاتها النقدية. تنشأ هذه المخاطر في أسعار السلع األساسية من المشتريات المتوقعة لبعض السلع من المواد الخام التي تستخدمها الشركة .

مخاطر العمالت:  31-9
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تنشأ مخاطر العمالت عند إدراج المعامالت  	

التجارية المستقبلية واألصول واإللتزامات المعترف بهما بعمالت تختلف عن عملة الشركة.

 ألن كافة المعامالت بالريال السعودى. 	
ً
ال تتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية نظرا

تعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية محدود حيث أن عملة الشركة مرتبطة بالدوالر األمريكي . 	
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

إدارة رأس المال:  31-10
تكمن سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحافظة على التطوير المستقبلي ألعمالها. 

يراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة على المساهمين.

وتهدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي:

حماية قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة عاملة بحيث يمكنها اإلستمرار في توفير العوائد للمساهمين والفوائد ألصحاب المصالح اآلخرين.- 1

توفير عائد كافي للمساهمين- 2

 بنسب صافي الدین المعدل للشركة إلى حقوق الملكية في نهاية السنة المالية:
ً
فيما يلي تحليال

31 ديسمبر 2019م31 يسمبر 2020م

551 525 698159 613 10إجمالي اإللتزامات 

: نقد لدى البنوك
ً
307 277 50612 812 13ناقصا

244 248 147)808 198 3(صافي الدین المعدل

008 462 61557 058 319إجمالي حقوق الملكیة

2.56 مرة-نسبة الدين كما في 31 ديسمبر

		1 أرقام1المقارنة: -

تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لبعض بنود قائمة المركز المالى وذلك لتتما�سى مع العرض الحالى للقوائم المالية.  	

تم تعديل بعض أرقام المقارنة لبعض بنود قائمة المركز المالى وقائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر. وفيما يلى أثر إعادة التبويب والتعديالت  	
على القوائم المالية:

قائمة المركز المالى  32-1

إيضاح
أرصدة 2019م

كما سبق عرضها
إعادة التبويب-التعديل

مدين/)دائن(
أرصدة 2019م 

معاد تبويبها

201 601 110)915 190 7(116 792 117)أ(عقارات إستثمارية – )بالصافي(

433 454 9157 190 5187 263)أ(إستثمارات فى شركات زميلة ومشروعات مشتركة

955 428 11)068 171(023 600 11)ج(المستحق من األطراف ذات العالقة-طويل األجل

 وأرصدة مدينة أخرى
ً
638 911 068 570171 740 )ج(مدفوعات مقدما

860 721 8)152 222(012 944 8)ب(إحتياطيات أخرى

148 740 39245 756372 367 45)ب(األرباح المبقاة

665 985)240 150(905 135 1)ب(التزامات منافع موظفين
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شركة بنان العقارية
)أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً(

) شركة سعودية مساهمة مقفلة (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر  32-2

إيضاح
اإلجمالى 2019م
كما سبق عرضها

إعادة التبويب - التعديل
مدين/)دائن(

اإلجمالى 2019م 
معاد تبويبها

959 918 12)116 028 11(075 947 23)د(إيردات النشاط

235 080 5)984 297 9(219 378 14)د(تكلفة النشاط

-)156 486(156 486)د(مصروفات بيع وتسويق

229 483 2)934 310(163 794 2)د،ب(مصروفات عمومية وإدارية

977 243 9771 243 1-)د(ربح العمليات غير المستمرة

035 281 8)114 313(149 594 8)ب(الدخل الشامل اآلخر

قائمة التغير فى حقوق الملكية  32-3

إيضاح
الرصيد 2018م
كما سبق عرضها

التعديل
مدين/)دائن(

الرصيد 2018م
معاد تبويبها

343 068 39)976 296(319 365 39)ب(أرباح مبقاة أول المدة

الرصيد 2019م كما سبق عرضهاإيضاح
التعديل

مدين/)دائن(

الرصيد 2019م

معاد تبويبها

329 429 14)698 237(027 667 14)ب(الدخل الشامل لعام 2019م

تم إعادة تبويب أرصدة المشروعات المشتركة من بند العقارات اإلستثمارية إلى بند إستثمارات فى شركات زميلة ومشروعات مشتركة. أ. 

 عليه تم تعديل أرصدة أرقام المقارنة لعام 2019، 2018م لكل من رصيد ب. 
ً
 للحسبة اإلكتوارية وبناءا

ً
تم إعادة إحتساب التزامات منافع الموظفين وفقا

اإللتزام وإحتياطى األرباح والخسائر اإلكتوارية ذات العالقة .

تم إعادة تبويب بعض أرصدة األطراف ذات العالقة مع بند المدفوعات المقدمة وأرصدة مدينة أخرى.ت. 

 لما هو وارد باإليضاح رقم )23( . ث. 
ً
تم إعادة تبويب أثر العمليات الغير مستمرة وفقا

		1 أحداث1هامة: -

ظهر في آواخر عام 2019م فيروس )Covid-19( وانتشر فى عام 2020م وال يزال قائم في جميع انحاء العالم حتى اآلن ، مما تسبب في اضطرابات في األنشطة التجارية 
 ألن الوضع متقلب وسريع التطور ، فإن الشركة ال ترى انه 

ً
والنشاط االقتصادي . تعتبر الشركة ان هذا التف�سي حدث غير قابل للتعديل في قائمة المركز المالى . نظرا

من الممكن تقديم تقدير كمي لألثر المحتمل لهذا التف�سي على الشركة في هذه القوائم المالية.

		1 أحداث1الحقة: -

تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية السنة والتي قد تؤثر على المركز المالي للشركة الظاهر في هذه القوائم المالية.

		1 إعتماد1القوائم1المالية: -

أعتمدت هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 15 جمادى اآلخرة 1442ه الموافق 28 يناير 2021م.


