
 

 

   

 

 

 

 

 

 لإلستثمار  طيبةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 المستقل  الحسابات مراجعوتقرير  القوائم المالية الموحدة

 م2021ديسمبر  31
 
 

 

Ahmed K Al-Ammari
Stamp



  لإلستثمارشركة طيبة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

  م2021 ديسمبر 31 القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في

 

 

 

 الصفحة  الفهرس 

 

 المستقل  اباتالحس مراجع تقرير

 

 قائمة المركز المالي الموحدة

  

 الموحدة   الدخل قائمة 

 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة  

 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

 

  القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 

 

 5  ــ 1

 

6   

 

7 

 

8 

 

 10  ــ 9

 

 12 ــ 11

 

 61 ــ 13

 
 



  

 

 
 
 
 
 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل 

  لإلستثمار طيبةشركة المساهمين في  إلى

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 الرأي 

الموحدة   المالية  القوائم  راجعنا  )  لإلستثمار  طيبةشركة  للقد  التابعة  )"الشركة"( وشركاتها  مساهمة سعودية(   إليها   ويشار)شركة 

 وقائمة  الموحدة،  الدخلم، وقائمة  2021ديسمبر    31قائمة المركز المالي الموحدة كما في    شمل"المجموعة"( والتي ت   بـ  مجتمعة

وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  ،الموحدة الملكيةوقائمة التغيرات في حقوق  الموحدة، الشامل  الدخل

 بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة. ،ئم المالية الموحدةالقواب المرفقةواإليضاحات 
 

 31الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في    الجوانبن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة  إفي رأينا،  

ها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ءم، وأدا2021ديسمبر 

 .والمحاسبين للمراجعين السعودية الهيئةعن  المعتمدةالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 
 

 أساس الرأي

ً   بالمراجعة  قمنا  لقد  موضحة المعايير  تلك  بموجب  ومسؤولياتنا.  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقا

ً  المجموعة عن مستقلون ونحن. تقريرنا في الواردالموحدة"  المالية القوائم مراجعة عن المراجع مسؤوليات"  قسم في بالتفصيل  وفقا

ً   وفّينا  وقد  ،الموحدة  المالية  للقوائم   بمراجعتنا  الصلة   وذات  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  مهنةال  وآداب  سلوك  لقواعد  أيضا

ً   األخالقية  بمسؤولياتنا  إلبداء  أساس  لتوفير  ومناسبة  كافية  تُعد  عليها  حصلنا  التي  المراجعة  أدلة فإن  اعتقادنا،  وفي.  القواعد  لهذه  وفقا

 .رأينا
 

 المراجعة الرئيسة أمور

 الموحدة  المالية   للقوائم  مراجعتنا  في   بالغة   أهمية  ذات  المهني،  حكمنا  بحسب  كانت،  التي   األمور  تلك   هي  الرئيسة   المراجعة   امور

 ول   الخصوص،  بهذا  رأينا  تكوين  سياق  وفي  ككل،  الموحدة  المالية  للقوائم  مراجعتنا  سياق  في  األمور  هذه  تناول  تم  وقد.  الحالية  للفترة

ً   نقدم  األمور  هذه  من  أمر  كل  مراجعتنا   بها  عالجت  التي  للكيفية  وصف  يوجد  أدناه،  أمر  كل  وبخصوص.  األمور  هذه  حول  مستقالً   رأيا

 .السياق  ذلك ضمن

 

 ذلك  في  بما  تقريرنا،  في  الموحدة  المالية  القوائم  مراجعة  حول  الحسابات  مراجع  مسؤوليات  قسم  في المذكورة  مسؤولياتنا  استوفينا  لقد

 الجوهرية  األخطاء  لمخاطر  لتقييمنا  لالستجابة  ُصممت  التي  اإلجراءات  تنفيذ  مراجعتنا  تضمنت  عليه،  وبناءً .  األمور  بهذه  يتعلق  ما

 أدناه   األمور  لمعالجة  تنفيذها  تم  التي  اإلجراءات  ذلك  في  بما  ـ  بها  قمنا  التي  المراجعة  إجراءات  نتائج  توفرالموحدة.    المالية  القوائم  في

ً  ـ  . المرفقة المالية القوائم مراجعة حول لرأينا أساسا
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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 

   لإلستثمار طيبةشركة المساهمين في  إلى

 (تتمة )شركة مساهمة سعودية( )

  

   )تتمة(أمور المراجعة الرئيسة 

 

  

 مراجعتنا  أثناء  األمر هذا معالجة يةكيف الرئيس المراجعة  أمر

الممتلكات   قيمة    االستثمارات و والمعدات    واآلالتانخفاض 

   العقارية

في   للممتلكات 2021ديسمبر    31كما  الدفترية  القيمة  بلغت   م، 
االستثمارية    واآلالت مليون لاير   2,386والمعدات والعقارات 

)  234وسعودي   سعودي  مليون    1,967م:  2020مليون لاير 

التوالي. ويمثل سعوديمليون لاير    528ولاير سعودي    ( على 
من اجمالي موجودات  (  %63م:  2020)  %67الحسابين  إجمالي  

 المجموعة.

 

يتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الموجودات سنوياً من قبل اإلدارة  

كان هناك أي مؤشر على وجود انخفاض في القيمة، لتقييم ما إذا 

مؤشر يتم عمل تقييم النخفاض القيمة عن طريق    وفي حال وجود

في  تأخذ  والتي  لالسترداد،  القابلة  القيمة  كانت  إذا  ما  تحديد 

االعتبار القيمة العادلة لتلك الموجودات، تزيد أو تساوي قيمتها  

خ  وتقومالدفترية.   مقيم  بتعيين  مستقل  و  ارجي مؤهلالمجموعة 

)"المقيم"( والذي يقيم القيم العادلة باستخدام منهجية تقييم السوق  

المستقبلية او النقدية  التدفقات  نموذج  باستخدام  المستخدمة  لقيمة 

ويتم اعتبار هذا االمر من أمور المراجعة الرئيسية   ،المخصومة

ل أحكاًما وتقديرات جوهرية مثعلى  المنهجين    كال   نظرا الشتمال

أسعار المبيعات ومعدل اإلشغال وإيجار السوق وإيرادات اإليجار  

بما في ذلك التقلبات   ،قيم التخارجالمستقبلية ومعدالت الخصم و

( على أعمال  19-)كوفيد  كورونا  االقتصادية وتأثيرات جائحة  

 المجموعة.

 

( رقم  اإليضاح  إلى  الرجوع  المالية  3يرجى  القوائم  حول   )

المحاسبية  السياسة  بخصوص  التفاصيل  من  لمزيد  الموحدة 

)  الجوهرية، رقم  واألحكام 2واإليضاح  التقديرات  ( بخصوص 

( بخصوص التفاصيل  9و  7المحاسبية الهامة، واإليضاحان رقم )

 حول اإلفصاحات ذات الصلة. 

 

 

المراجعة التي قمنا بها، من بين أمور أخرى،  تضمنت إجراءات  

 ما يلي:

 

إجراءات اإلدارة في تحديد مؤشرات انخفاض   قمنا بتقييم •

والمعدات والعقارات   واآلالت  القيمة فيما يتعلق بالممتلكات

 االستثمارية. 

 

 . المقيمموضوعية واستقاللية وكفاءة وخبرات  تقييم •

 
 :ستعانة بمختصينا لتقييمقمنا باال على أساس العينة، •

 

ستخدام  مدى معقولية عمليات احتساب القيمة قيد اال  -

ساسية، بما في ذلك توقعات التدفقات  فتراضات أالواال

  .النقدية ومعدالت الخصم المستخدمة

الهامة  اتحليل   - القيم   هاتأثير  وتقييم الفتراضات  على 

التغيرات العادلة   تأثير  االفتراضات    وتقييم  في 

 .  الرئيسية على االستنتاج الذي توصلت إليه اإلدارة
 

فيما يتعلق  االطالع على محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة   •

الممتلكات من  التخلص  أو  استبعاد    واآلالت   بعملية 

الحالية   السنة  خالل  االستثمارية  والعقارات  والمعدات 

 . ، إن وجدوالسنوات المستقبلية

 

فيما يتعلق    بتقييموقمنا   • العرض واإلفصاحات  مدى كفاية 

باالفتراضات والتقديرات األساسية وتحليل الحساسية في 

 القوائم المالية الموحدة المرفقة. 

 



 

  

 
 
 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
   لإلستثمار طيبةشركة المساهمين في  إلى

 (تتمة ) )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( أمور المراجعة الرئيسة 

 

 

 م 2021لسنة  للمجموعةردة في التقرير السنوي لواخرى ااألمعلومات ال

السنوي   التقرير  في  الواردة  المعلومات  من  األخرى  المعلومات  المالية  2021لسنة    للمجموعةتتكون  القوائم  خالف   الموحدة م، 

وتقريرنا. إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى الواردة في تقريرها السنوي. يتوقع أن يكون التقرير السنوي للشركة لسنة 

 م متاحاً لنا بعد تاريخ تقريرنا.2021

 

 . حولها يالتأكيد الستنتاجشكل من أشكال  ل يغطي رأينا حول القوائم المالية المعلومات األخرى، كما أننا لن نبدي أي

  

 مراجعتنا  أثناء  األمر هذا معالجة يةكيف الرئيس المراجعة  أمر

 انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

في    كما  التجارية  المدينة  للذمم  اإلجمالي  الرصيد    31بلغ 

ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  153م مبلغ  2021ديسمبر  

مخصص انخفاض مقابل    مليون لاير سعودي(    98م:  2020

بمبلغ  في   )  138القيمة  سعودي  لاير  ديسمبر   31مليون 

 مليون لاير سعودي(. 79م: 2020

 

االئتمان  خسائر  لتحديد  هامة  أحكام  بتطبيق  المجموعة  قامت 

مرحلتين.    المتوقعة. على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  تدرج 

االئتمان   لمخاطر  وجودبالنسبة  في    عند  ملحوظة  زيادة 

المتوقعة على مدى  ي  مخاطر،ال تم االعتراف بخسائر االئتمان 

العمر(  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  )خسائر  المتبقي  العمر 

االئتمان    لمخاطر. بالنسبة  المحددةواحتمال استرداد األرصدة  

في   كبيرة  زيادة  بها  تحدث  لم    األعتراف يتم    ،مخاطرالالتي 

المتوقعة مع مراعاة  ب االئتمان  ثل معدل عوامل معدة  خسائر 

، بما في المستقبليةالتخلف عن السداد التاريخي مع المعلومات  

 . (19-كوفيد كورونا ) ذلك التقلبات االقتصادية وآثار جائحة 

 

نظراً    للمراجعة  الرئيسة  األمور  من  األمر  هذا  اعتبرنا  لقد 

المتعلقة  لألحكام المتوقعة   االئتمان  بخسائر  واالفتراضات 

القوائم الذمم  ب  الخاصة المدينة التجارية والتأثير المحتمل على 

 المالية الموحدة للمجموعة. 

 
 ( رقم  اإليضاح  إلى  الرجوع  المالية  3يرجى  القوائم  حول   )

المحاسبية  السياسة  بخصوص  التفاصيل  من  لمزيد  الموحدة 
( بخصوص التقديرات واألحكام 2واإليضاح رقم )  الجوهرية،

( بخصوص اإلفصاحات 15قم )المحاسبية الهامة، واإليضاح ر
 ذات الصلة. 

 

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، ما  

 يلي:

 

فهم   • على  االئتمان لعملية  الحصول  لخسائر  اإلدارة  تقييم 

 المتوقعة مقابل الذمم المدينة التجارية. 

 

واالفتراضات   • والتقديرات  األحكام  مالءمة  مدى  تقييم 

الجوهرية التي نفذتها اإلدارة مع مراعاة التأثير وعدم اليقين 

 (.19-)كوفيد كورونا بسبب جائحة 

 

المنهجية   • لمراجعة  لدينا  المتخصصين  تنفذها  إشراك  التي 

المجموعة فيما يتعلق بمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  

(، وطريقة المجموعة في تقييم حاالت التخلف عن السداد 9)

وتقييم المدخالت المترابطة وتقييم مدى معقولية االفتراضات 

المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة خاصة حول  

و الكلي  االقتصاد  الكلي  متغيرات  االقتصاد  سيناريوهات 

 المتوقعة وترجيح االحتماالت. 

 

مدي •  م مذل ا  ديدلتح  وحكمها  عةولمجم ا  رمعايي  مالئمة  تقييم 

 .بشكل محدد  قيمتها تنخفضا لتيا ينةدلما

 

خسائر االئتمان   الداعمة إلحتساباختبار اكتمال ودقة البيانات   •

 المتوقعة.

 

ب • أيضاً  في    تقييموقمنا  العالقة  ذات  واالفصاحات  العرض 

 القوائم المالية الموحدة المرفقة. 

 



 

  

 

 

 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل 

   لإلستثمار طيبةشركة المساهمين في  إلى

 (تتمة )شركة مساهمة سعودية( )

 

 )تتمة( م2021لسنة  للمجموعةردة في التقرير السنوي لواخرى ااألمعلومات ال

أعاله عندما تكون    إليها  المشار وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى  

أو المعلومات   الموحدةمتاحة، وللقيام بذلك نأخذ في العتبار إن كانت المعلومات األخرى ل تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية  

 بشكل جوهري.    محرفةعليها من المراجعة أو أنها تبدو  التي حصلنا

 

جوهري فيه، فإنه يجب علينا اإلبالغ عن هذا األمر   تحريفم، إذا ما تبين لنا وجود  2021عند قراءتنا للتقرير السنوي للشركة لسنة  

 للمسؤولين عن الحوكمة.

 

 الموحدة  المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في   الموحدةاإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية    إن

ووفقاً لنظام الشركات    والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئةالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من  

األساسي   ترى    وهي  للشركة والنظام  التي  الداخلية  الرقابة  خالية من  المسؤولة عن  مالية  قوائم  إعداد  لتمكينها من  أنها ضرورية 

 التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

 

، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح   الموحدة إعداد القوائم المالية    عند

المتعلقة بالستمر الحال، عن األمور  لدى بحسب مقتضى  نية  لم تكن هناك  المحاسبة، ما  ارية، واستخدام أساس الستمرارية في 

 اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

 

 . المجموعة في المالي التقرير آلية  على  اإلشراف عن  المسؤولون هم بالحوكمة المكلفون

 

 الموحدة  المالية القوائم مراجعة عن المراجع مسؤوليات

ككل خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب   الموحدةتتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم المالية  

تأكيد، لكنه ل يضمن أن المراجعة  غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من ال

  عندالدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري    للمعاييرالتي تم القيام بها وفقاً  

وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة 

 على أساس هذه القوائم المالية. أو في مجملها، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون 

 

فإننا نمارس الحكم المهني في المملكة العربية السعودية،    المعتمدةعايير الدولية للمراجعة  وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للم

 ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:  

 

المالية   • القوائم  الجوهري في  التحريف  إجرا  الموحدةتحديد وتقييم مخاطر  أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  ءات ، سواًء بسبب غش 

لتوفير أساس لرأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف   أدلة مراجعة كافية ومناسبة  المخاطر، والحصول على  لتلك  مراجعة تستجيب 

التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال  

 لرقابة الداخلية. ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز ل

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة،   •

 .  للمجموعةوليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية  

المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها والتي أعدتها   تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات •

 اإلدارة. 

  





(بالریال السعودي)















  لإلستثمارشركة طيبة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
  م2021 ديسمبر 31 في كما

  )باللاير السعودي(
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 معلومات الشركة ـ  1

 

  16  خيبتار  الصادر  41/ م  رقم  الملكي  المرسوم بموجب"(  األم  الشركة"   أو"  الشركة"   أو"  بةيط)"   لإلستثمار  بةي ط  شركة  تأسست

 هـ 1409  صفر  13  خيوتار  134  رقم   والستثمار  التجارة  ريوز معالي  قرار  بموجب  سهايتأس  إعالن  وتم.  هـ1408  الثاني  جمادى

 و ي ما  14  خيبتار  المنعقدة  ةيالعاد  ر يغ  العامة  ةيالجمع  وافقت.  0340012465  رقم  تجاري  وسجل  م 1988  سبتمبر  24  الموافق

 وتم.  لإلستثمار  بةيط  شركة  إلى  القابضة  بةيط  شركة  أسم  رييتغ  بشأن  للشركة  األساسي  النظام  من(  2)  المادة  ليتعد  علي  م2019

 . م 2019 ويما 21 خيبتار للشركة األساسي النظام ليتعد

 

   ةيالسعود ةيالعرب المملكة –  41472 دييالبر الرمز 7777 ب.ص المنورة، نةيالمد  في للشركة سييالرئ المركز قعي

 

 او  بالبيع  واستثمارها  والسياحية  الترفيهية   والمرافق  والمستشفيات  والفنادق  العقارات  تملك)  يلى  فيما  للشركة  الرئيسى  النشاط  يتمثل

 والمدنية  المعمارية  المقاولت  واعمال  العامة  والمنشئات  والمرافق  للمدن  التشغيل  وإدارة  وتشغيلها  واداراتها  والستئجار  الشراء

   .(العقارى والرهن الئتمان وخدمة عدنيةوالت والصناعية والزراعية والكهربائية والميكانيكية

 

 .  وجدت إن  المختصة الجهات من الالزمة صيالتراخ على الحصول وبعد المتبعة األنظمة وفق نشطتهاأ الشركة وتمارس

 

 الشركة   تقوم  قد   أو   مماثلة  بأنشطة  قوموني  أفراد  أو  شركات،  جهات،  مع  شكل   بأي  تشترك  أو  مصلحة  لها   تكون  أن   للشركة   جوزي

 .مصالحها  لتحقق قيصناد في اإلستثمار أو  بشراء تقوم أو تؤسس أو تندمج ث يبح هدفها قيتحق في بالمساعدة

 

( سعودي   لاير  مليون  1.604:    م2020  ديسمبر  31)  سعودي  لاير  مليون 1.604  الشركة  مال  رأس  بلغ   م،2021  ديسمبر  31  في  كما

 . للسهم سعودي لاير 10 إسمية بقيمة بالكامل مدفوع( سهم مليون 160.5:   م2020 ديسمبر 31)  سهم مليون 160.5 من يتكون

 
م بالموافقة على بدء مناقشات مبدئية  2021يونيو  12هـ الموافق  1442ذو القعدة  2دارة بتاريخ الشركة عن قرار مجلس ال أعلنت

بأن هذه   المناقشات ل تعني بالضرورة أن عملية الندماج سوف تتم بين مع شركة دور للضيافة لدراسة اندماج الشركتين، علماً 
الطرفين. وفي حال تم التفاق على الندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات النظامية المعنية وكذلك موافقة الجمعية العامة  

 غير العادية لكال الشركتين.
 

 سمبريد  31و  م 2021  سمبريد  31  في  كما (بالمجموعة  نيمجتمع   هميإل  شاري)  ة يالتال  التابعة  الشركات  في  إستثمارات  الشركة   لدى
 :م2020

  
   ةيالمال القوائم هذه ضمن دهايتوح تم والتي لإلستثمار بةيط شركةة من مباشر طرةيلس خاضعة شركات( أ

 

 

      تابعةال  شركةال  اسم

 

 س يالتأس دولة

 

 سي يالرئ النشاط

         ٪  المباشرة ة يالملك نسبة

 سمبر يد  31 في  كما

       م2020 م 2021

 % 100 ٪100    العقاري ري التطو ة ي السعود ةي العرب  المملكة   ة ي العقار ةي للتنم قي العق شركة 

 % 99.96 ٪ 99.96    احة ي وس افة ي ض ة ي السعود ةي العرب  المملكة * (أراك) ة ي احي الس للمناطق  ةي العرب  الشركة 

 % 54.80 ٪ 54.80   الزراعة ة ي السعود ةي العرب  المملكة (   تادك) ة ي الزراع ةي للتنم بة ي ط شركة 
 

م قررت الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر لمساهمي الشركة  2021يونيو  27هـ  الموافق  1442ذو القعدة    17* في تاريخ  
العربية للمناطق السياحية )أراك( الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بالتصفية اإلختيارية وعليه فقد تمت الموافقة على تعيين 

محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لتصفية أعمال الشركة العربية    –(  BDOمحمد العمري وشركاه )  السادة / شركة الدكتور
م. وسيستمر إدارة النشاط السياحي من قبل  2021يوليو  1للمناطق السياحية )أراك( على ضوء أحكام نظام الشركات اعتباراً من  

 شركة العقيق للتنمية العقارية، والتي تملكها طيبة بالكامل.
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 ) تتمة(  معلومات الشركة ـ  1
 

 ة يالمال القوائم هذه ضمن دهايتوح تم والتي لإلستثمار بةيط شركة من مباشرة غير طرةيلس خاضعة شركات( ب

 

      تابعةال  شركةال  اسم

 

 س يالتأس دولة

 

 سي يالرئ النشاط

٪   المباشرة ة يالملك نسبة

 سمبر يد  31 في  كما

       م2020 م 2021   

 % 100 ٪100 ق ي والتسو العقار إدارة ة ي السعود ةي العرب  المملكة   العقار ق ي وتسو  إلدارة طود شركة 

ــ      المقاولت والصيانة المملكة العربية السعودية  *  شركة طيبة للمقاولت والصيانة المحدودة ــ      ـ  ـ

 

لشركة العقيق   %94شركة طيبة للمقاولت والصيانة المحدودة "تاكوما" )المملوكة بنسبة    م تم توقيع اتفاقية بيع2020مارس    12في  
وتحقق عن    لاير سعودي  مليون  20بمبلغ إجمالي قدره    لطرف ثالث  لشركة العربية للمناطق السياحية أراك(ل   %6للتنمية العقارية و

 خر آلفي الدخل الشامل ا  المجموعةحصة    تحويلتم    لية البيعنتيجة لعم  ،لاير سعودي  مليون  7,7تلك العملية صافي أرباح قدرها  
تاكوما   اتفاقية،  المبقاه  األرباح  الى   سعودي  لاير   مليون  3,4غ  لبمبوالمتعلق بشركة  لتاكوما   نقل  البيع  تضمنت  المملوكة  األرض 

  %100كة طود مملوكة بنسبة  في شركة طود لصالح شركة العقيق لتصبح شر  % 10والمباني المقامة عليها وكذلك حصتها البالغة  
 .شركة العقيق للتنمية العقاريةل

 

 (. م2022  مارس 01هـ )الموافق 1443 رجب 28في  المجموعةتم اعتماد القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس إدارة 
  

 عداد اإل أسس ـ  2
 

 االلتزام  بيان  2-1

رات تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدا

 األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
 

 الممتلكات  لقياس  التكلفة  نموذج  اتباع  في  بالستمرار  المدرجة  الشركات  تلزم   أنها  م2019  ديسمبر  30  في   المالية  السوق  هيئة  أعلنت

  ضمن   المالية  للفترات  المعدة  المالية  القوائم  في(  40  الدولي  المحاسبة  معيار)  الستثمارية  والعقارات(  16  الدولي   المحاسبة  معيار)

 المعدات  لقياس  التكلفة  نموذج  باتباع  المدرجة  الشركات  المالية  السوق  هيئة  تلزم  كما.  م2022  سنة  قبل   تبدأ  التي  المالية  السنوات

 الموحدة   المالية  القوائم  في  الواردة  بالمتطلبات  المجموعة  التزمت.  م2020  يناير  1  من  تبدأ  سنوات  لخمس  وسة مالمل  غير  والموجودات

   .المرفقة
 

 أساس القياس   2-2

ً   الموحدة  المالية  القوائم  هذه  تُعد  الشامل   الدخل  خالل  من   العادلة  بقيمتها  مصنفةالموجودات المالية ال  عدا  فيما  التاريخية  التكلفة  لمبدأ  وفقا

  طريقة   باستخدام  المستقبلية  لإللتزامات  الحالية  بالقيمة   المحددة  الموظفين  منافع  إلتزاماتب  العتراف  يتم.  العادلة  بالقيمة  فتقيم  اآلخر

 . المتوقعة كتواريةإلا الئتمان وحدة
 

 عملة التشغيل والعرض  2-3

 ا ذكر خالف ذلك. إذل إتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية للمجموعة 
 

 استخدام األحكام والتقديرات   2-4

 والمصروفات  اإليرادات  مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  عمل  اإلدارة  من  للمجموعة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب

 لها  توصلت  التي  التقديرات  إن .  الطارئة  المطلوبات  عن   واإلفصاح  المرفقة،   واإلفصاحات  عنها  المصرح  والمطلوبات  والموجودات

 للسنة  ةالمالي  القوائم  في  المطبقة  ذاتها  هي  للتقديرات  الرئيسية  والمصادر  الحتساب  وطرق  المحاسبية  السياسات  تطبيق   في  اإلدارة

 في   مستقبلي  تغير  أي   فإن  ،(19-  كوفيد)  بخصوص   الراهنة  التيقن  عدم   حالة  ضوء  وفي   أنه   إل  .م 2020  ديسمبر  31  في  المنتهية

 والمطلوبات  للموجودات  المدرجة   الدفترية   القيم  في   ًجوهريا   ًتعديال  تتطلب  قد  نتائج  إلى   يؤدي  أن  يمكن  والتقديرات  الفتراضات

ً .  مستقبلية  فترات  في  وذلك  الحدث  بهذا  المتأثرة  تستمر   فسوف  المستقبلية،  التيقن  عدم   حالة  مع  باستمرار  يتطور  الموقف  أن  وبما

 (. 40 اإليضاح نظرأ) المستقبلية التطورات على بناءا التأثير تقييم في اإلدارة
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 )تتمة( اإلعداد أسس ـ 2

 

 )تتمة(  استخدام األحكام والتقديرات  2-4

 

 فصاحات األخرى المتعلقة بتعرض المجموعة إلى المخاطر وعدم التيقن ما يلي:إلتتضمن ا

 

 ( 23تحليل الحساسية )اإليضاح  •

 ( 37مخاطر المالية )اإليضاح  الإدارة  •

 (38س المال )اإليضاح أإدارة ر •

 

 األحكام 

 المبالغ  على   جوهري  تأثير  لها  والتي  التالية  األحكام  بإصدار   اإلدارة  قامت  للمجموعة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عملية   خالل

 :الموحدة المالية  القوائم في  المدرجة

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء

 حكام التالية التي تؤثر بشكل كبير على تحديد المبلغ وتوقيت اإليرادات من العقود مع العمالء.ألقامت المجموعة بتطبيق ا

 

 المتغير وتقييم القيودتحديد طريقة تقدير الثمن 

مما يؤدي إلى ثمن متغير. عند تقدير هذا الثمن المتغير،   القدرة التعاقدية تقديم الخدمات    اوتتضمن بعض العقود المتعلقة ببيع البضائع  

يمكنها أن تتنبأ   فإن المجموعة مطالبة باستخدام إما طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر احتمالً على أساس الطريقة التي

 بشكل أفضل بمبلغ الثمن الذي سيكون مستحقاً. 

 

تقديم الخدمة   اوحددت المجموعة أن طريقة القيمة المتوقعة هي الطريقة األنسب لالستخدام في تقدير الثمن المتغير لبيع البضائع  

إلى حدود الكمية المقدمة خالل   استناداً   من قبل العميل  حيث ان الطريقة المختارة تتوقع بشكل أفضل لمبلغ الثمن المتغير المعطى

 مجموعة تقدم مبالغ البضاعة المتفق عليه مع الثمن الذي يتغير عند التغير في الكمية. وحيث أن ال الفترة.

 

. قررت قبل ادراج أي مبلغ من الثمن المتغير في سعر المعاملة تأخذ المجموعة في العتبار ما إذا كان مبلغ الثمن المتغير مقيد

عمال والظروف القتصادية الحالية. ألاستناداً إلى خبرتها التاريخية وتوقعات ان تقديرات الثمن المتغير هي غير مقيدة  أالمجموعة ب

 ن عدم اليقين حول الثمن المتغير سيتم حله ضمن نطاق قصير األجل. إف إضافة لذلك،

 
 مبدأ الستمرارية

إلى  وتوصلت  الستمرارية  مبدأ  أساس  على  الستمرار  على  لقدرتها  تقييم  بعمل  المجموعة  إدارة  الموارد    قامت  لديها  أن  قناعة 
لالستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافةً إلى ذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي بظالل من  
مبدأ  أساس  على  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  تم  وبالتالي  الستمرارية.  مبدأ  وفق  الستمرار  على  المجموعة  قدرة  حول  الشك 

 . (40في اإليضاح رقم ) (19- كوفيد)عن تقييم اإلدارة ألثر  فصاحإلتم ا لستمرارية.ا
 

   واالفتراضات التقديرات
 التقرير  تاريخ  في  التيقن  عدم  على  المبنية  للتقديرات  األخرى  الرئيسية  والمصادر  بالمستقبل  يتعلق  فيما  األساسية  الفتراضات  يلي  فيما

  المحاسبية   السنة  خالل  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  للقيم  جوهرية  تعديالت  اي   في  تتسبب  قد  جوهرية  مخاطر  تحمل  والتي   المالي
. الموحدة  المالية   القوائم  إعداد   عند  متاحة  كانت  معايير  على   وافتراضاتها  تقديراتها  في   المجموعة   استندت.  أدناه  موضح  هو   كما  الالحقة

  عن   الخارجة   السوق  ظروف  أو  متغيرات  بسبب  المستقبلية  التطورات  بخصوص  تتغير  قد   والفتراضات  الراهنة  الظروف   أن   إل
 وعدم  الفتراضات  حول  المعلومات  يلي  فيما.  وقوعها  عند  الفتراضات  في  التغيرات  هذه  مثل  بيان  يتم.  المجموعة  سيطرة  نطاق
 :التقدير من التيقن
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 (تتمة) اإلعداد أسس  ـ 2
 

  الستثمارية العقاراتتصنيف 
"العقارات الستثمارية".   40تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان العقار مؤهالً كعقار استثماري بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  

جودات األخرى عند اتخاذ مثل هذا الحكم، تأخذ المجموعة بالعتبار ما إذا كان العقار يدر تدفقات نقدية بشكل كبير ومستقل عن المو
 للمجموعة. 

 
 المجموعة كمؤجر-تصنيف عقود اإليجارات التشغيلية 

أبرمت المجموعة عقود إيجار عقارات تجارية بشأن بعض العقارات الستثمارية. وقد تبين للمجموعة، بناء على تقييم أحكام وشروط 
لعقار المؤجر وأن القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار الترتيبات، بأن فترة اإليجار ل تمثل جزءا جوهرياً من العمر اإلنتاجي ل

 ل تساوي إلى حد كبير القيمة العادلة للعقار المؤجر وأنها تحتفظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة بملكية هذه العقارات، ولذلك قامت
 بالمحاسبة عن هذه العقود كعقود إيجارات تشغيلية.

 
 وظفين الم منافع إلتزاماتقياس 

يتم إحتساب إلتزام المجموعة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي إكتسبها الموظفين في 
الفترات الحالية والسابقة وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية. يتم اإلحتساب سنوياً من قبل خبير إكتواري مستقل بإستخدام 

وحدة   الرئيسية طريقة  اإلفتراضات  عن  اإلفصاح  تم  اإلكتوارية.  اإلفتراضات  تقدير  في  األحكام  إستخدام  تم  المتوقعة.  اإلئتمان 
 (.23باإليضاح رقم )

 
 مخصص خسائر الئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية 

للذمم   المتوقعة  الئتمان  لحساب خسائر  المجموعة مصفوفة مخصص  على تستخدم  بدايةً  المصفوفة  هذه  تعتمد  التجارية.  المدينة 
معدلت التعثر التاريخية التي رصدتها المجموعة. تقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخسارة الئتمان على  

يخية الملحوظة ويتم تحليل التغيرات ضوء المعلومات المتوقعة مستقبالً. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم تحديث معدلت التعثر التار
المستقبلية. التقديرات  التجاري  قابليلة  تقييمب  األدارةقامت    كما في  المدينة  الدمم    التقديرات   دمجو  ةحد  على  عميللكل    ةاسترداد 

 .  التجارية المدينة الذممعلى قابلية استرداد  (19- كوفيد)بتأثير  الخاصة واألحكام والفتراضات
 
هو تقدير جوهري.  تقييم الترابط بين معدلت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف القتصادية المتوقعة وخسائر الئتمان المتوقعةإن  

الخسارة  تجربة  إن  المتوقعة.  القتصادية  والظروف  األحوال  في  التغيرات  تجاه  للغاية  المتوقعة حساس  الئتمان  مبلغ خسائر  إن 
التاريخية   عن الئتمانية  اإلفصاح  تم  المستقبل.  في  للعميل  الفعلي  التعثر  تمثل  ل  قد  المتوقعة  القتصادية  والظروف  للمجموعة 

 (. 40  ،37،  15) اتخسائر الئتمان المتوقعة حول الذمم المدينة التجارية للمجموعة في اإليضاح المعلومات حول
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآللت والمعدات والعقارات الستثمارية  

الملموسة بغرض  للممتلكات واآللت والمعدات والعقارات الستثمارية والموجودات غير  المقدرة  تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية 

إحتساب اإلستهالك والطفاء. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بالعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض 

وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل التغير في مصروفات اإلستهالك   له هذه الموجودات.

 والطفاء )إن وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية.
 

 تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

وع لتحويل إلتزام ضمن معاملة نظامية ما بين المشاركين في السوق في القيمة العادلة هي سعر البيع المستلم مقابل بيع أصل أو المدف

تاريخ القياس أو في غياب ذلك، السوق األفضل المتاح في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم القدرة على  

 األداء.

 

يانات التي يمكن رصدها في السوق قدر المستطاع. يتم تصنيف عند قياس القيمة العادلة ألصل أو إلتزام مالي، تستخدم المجموعة الب

 القيم العادلة ضمن مستويات تسلسل هرمي على أساس المعطيات المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي: 
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 (تتمة) اإلعداد أسس  ـ 2

 

 )تتمة( تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها   •

 في تاريخ القياس.  

مالحظتها  • يمكن  والتي  األول  المستوى  تحت  المتضمنة  وغير  المدرجة  األسعار  غير  أخرى  مدخالت  الثاني:  المستوى 

 مباشرة )كاألسعار( أو غير مباشرة )مشتقة من األسعار(. للموجودات والمطلوبات بطريقة 

 المستوى الثالث: مدخالت للموجودات والمطلوبات والتي ل تعتمد على بيانات سوقية ملحوظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.  •

 

تسلسل الهرمي للقيمة العادلة. فإنه إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو إلتزام تقع في مستويات مختلفة من ال

 يتم تصنيف القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهرياً للقياس ككل.

 

 31. كما في رييالتغ هايالتي حدث ف ريفترة التقر ةيالعادلة في نها مةيالتسلسل الهرمي للق اتيمستو  نيتعترف المجموعة بالتنقالت ب 

 م ل توجد تنقالت بين المستويات. 2020ديسمبر   31م،  2021ديسمبر 

 

تم اإلفصاح عن القيم الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة. وهي 

العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تعادل   ل تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ل تقاس بالقيمة

 (. 39القيمة العادلة بصورة معقولة باإليضاح رقم )

 

 الهامة  المحاسبية السياسات ملخص ـ  3

 

الموحدة فيما عدا ما تم  المالية  المعروضة في القوائم  الفترات  أدناه بشكل ثابت على جميع  المبينة  المحاسبية  السياسات  تم تطبيق 

 (.4توضيحه باليضاح رقم )

 

 أساس التوحيد    1ـ  3

التابعة   للشركة وشركاتها  المالية  القوائم  الموحدة على  المالية  القوائم  في  تشتمل  تتحقق 2021ديسمبر    31)"المجموعة"( كما  م. 

السيطرة عندما يكون للمجموعة حق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها، ولدى المجموعة القدرة على 

تسيطر المجموعة  فإن  بها. وبشكل خاص  المستثمر  الشركة  نفوذها على  العوائد من خالل ممارسة  هذه  في  المنشأة   التأثير  على 

 المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة: 

 

بالمنشأة  • الصلة  ذات  النشاطات  لتوجيه  الحالية  القدرة  المجموعة  قائمة تعطي  )مثل: حقوق  بها  المستثمر  المنشأة  نفوذ على 

 المستثمر بها(. 

 المستثمر بها. حق أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة الشتراك مع الشركة  •

 .قدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها •

 

لدى  الفتراض وعندما يكون  السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا  إلى  التصويت ستؤدي  افتراض أن غالبية حقوق  بشكل عام، هناك 

لشركة المستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في العتبار جميع المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في ا 

الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذاً على المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل  

 ما يلي:

 

 الترتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها.  •

 لحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية اآلخرى. ا •

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  •
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية السياسات ملخص ـ  3

 

 )تتمة(  أساس التوحيد   1ـ  3

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها أم ل عندما تشير الحقائق والظروف أن هناك 

تغيراً في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركة  

زوال السيطرة على الشركة التابعة. يتم ضم الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة    التابعة وتستمر حتى

التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ استحواذ المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان  

   المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة.

 

 غير  الحقوق  واصحاب  للمجموعة  األم  الشركة   في  المساهمين  بين  اآلخر   الشامل  الدخل  عناصر   من  عنصر   وكل  الدخل  توزيع  يتم

 التعديالت   إجراء  يتم  اللزوم،  وعند.  المسيطرة  غير  الحقوق  اصحاب  رصيد  في  عجز  إلى  يؤدى  قد  التوزيع  هذا  أن  لو  حتى  المسيطرة

 الموجودات   جميع   استبعاد  يتم.  للمجموعة  المالية  والسياسات  المالية  سياساتها  بين  التوفيق  أجل  من  التابعة  للشركات  المالية  القوائم  على

  عند  بالكامل  المجموعة   شركات  بين  ما  بالمعامالت  المتعلقة  النقدية والتدفقات  والمصروفات  واإليرادات  الملكية  وحقوق  والمطلوبات

 .التوحيد

 

 .الملكية حقوق ضمن السيطرة فقدان  إلى يؤدي ل تابعة شركة في الملكية  حصة في تغيّر أي معالجة تتم

 

 أخرى   مكونات  وأي  والمطلوبات(  الشهرة   فيها  بما)  الموجودات  باستبعاد  تقوم  فإنها  تابعة  شركة  على  السيطرة  المجموعة  فقدت  إذا

  تسجيل  ويتم.  الموحدة  الدخل  قائمة  في  السيطرة  فقد  عن  ناتجة  خسارة  أو  ربح  أي  تسجيل  ويتم  التابعة  بالشركة  الخاصة  الملكية  لحقوق

 . العادلة بالقيمة به محتفظ استثمار أي

 

(. يتم اعداد القوائم 1تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة الم وشركتها التابعة كما هو مبين في اليضاح )

 التابعة لنفس الفترة التي تعد فيها القوائم المالية للشركة األم. المالية للشركة 

 

  والشهرة األعمال تجميع   2 ـ 3

  قياسه   يتم  والذي  المحول  الثمن  إجمالي  أنها  على  القتناء   تكلفة  قياس  يتم.  القتناء  طريقة  باستخدام  األعمال   تجميع  عن  المحاسبة  تتم

  األعمال  تجميع  عمليات  كافة  في  الشركة   تقوم.  المقتناة  المنشأة  في  مسيطرة  غير  حقوق  أي  وقيمة  القتناء   تاريخ  في  العادلة  بالقيمة

. المقتناة  المنشأة  أصول   صافي  في  المسيطرة  غير  الحقوق  بنسبة  أو  العادلة   بالقيمة  إما  المقتناة  المنشأة  في   المسيطرة  غير  الحقوق  بقياس

 . اإلدارية المصروفات في وتضمينها كمصروفات ناءبالقت  المتعلقة التكاليف تحميل يتم

 

  المالئم   التصنيف  لتحديد  عليها  المستحوذ  المالية  والمطلوبات  الموجودات  بتقييم  تقوم  فإنها  ما  نشاط  أو  منشأة  المجموعة  تقتني  عندما

ً   لها  المتضمنة  المشتقات  فصل  هذا   ويتضمن.  القتناء  تاريخ  في   العالقة  ذات  والظروف  القتصادية   واألحوال  التعاقدية  للشروط  وفقا

 .المقتناة المنشأة  من المبرمة األساسية العقود في
 
 حقوق   وأي(  المسيطرة  غير  للحقوق  المدرجة  والقيمة  المحول  الثمن  إجمالي  في  الزيادة  وهي)  بالتكلفة  البداية  في   الشهرة  قياس  يتم

 المقتناة   الموجودات  لصافي  العادلة  القيمة  كانت  إذا.  تحملها  تم  التي  والمطلوبات  المقتناه  الموجودات  صافي  على  ـ  بها  محتفظ  سابقة

 المطلوبات  وجميع  المقتناة  الموجودات  جميع  بتحديد  قامت  قد  كانت  إذا  ما  تقييم  بإعادة  المجموعة  تقوم  المحول،  الثمن  إجمالي  عن  زائدة

  نتيجة   كانت  وإذا.  القتناء  تاريخ  في  تسجيلها  ينبغي  التي  المبالغ  لقياس  دمةالمستخ  اإلجراءات  ومراجعة  الصحيح  بالشكل  المفترضة

  الدخل   قائمة  في  المكاسب  تسجيل  يتم  عندئذٍ   المحول،  الثمن  إجمالي  عن   زائدة  المقتناة  الموجودات  لصافي  العادلة  القيمة   أن   التقييم  إعادة

 .الموحدة
 
 فإن  القيمة،  هبوط   فحص  وبغرض.  القيمة  في  للهبوط  المتراكمة  الخسائر  طرح  بعد  بالتكلفة  الشهرة  قياس  يتم  األولي،  العتراف  بعد

 أو   النقد  توليد  وحدات   من  وحدة  لكل   تخصيصها  يتم  ـ  القتناء  تاريخ  من  ـ   األعمال  تجميع  جراء  عليها  الستحواذ  يتم  التي  الشهرة

 أو  موجودات  تخصيص  تم  إذا  عما  النظر  بصرف  التجميع  عمليات  من  الستفادة  منها  يتوقع  والتي  النقد  توليد  وحدات  من  مجموعة

 . الوحدات لتلك أخرى باتومطل
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية السياسات ملخص ـ  3

 

 (تتمة) والشهرة األعمال تجميع   2 ـ 3
 

 يتم   األنشطة  بتلك  المرتبطة  الشهرة  فإن  الوحدة،  هذه  أنشطة  من  جزءاً   استبعاد  ويتم  النقد  توليد  وحدة  من  جزءاً   الشهرة  تشكل  عندما

  على   بناءً   الحالة  هذه  في  الشهرة  قياس  ويتم.  الستبعاد  من  الخسائر  أو  المكاسب  تحديد  عند  لألنشطة  الدفترية  القيمة  ضمن  إدراجها

 النقد توليد وحدة من المتبقي الجزء من  المستبعدة األنشطة نسبة

 

 المالية والموجودات االستثمارات   3ـ  3

 

 االستثمار في شركات زميلة   (1
 

 تأثير  األم  الشركة  عليها  تمارس  منشأة  هي  الزميلة  الشركة.  الملكية  حقوق  بطريقة  الزميلة  الشركة  في  األم  الشركة  استثمار  يحتسب

 سيطرة  ليست  ولكنها  فيها،  المستثمر  للمنشأة  والتشغيلية  المالية  السياسات  قرارات  في   المشاركة  على  القدرة  هو  الهام  التأثير إن.  هام

 .السياسات تلك على مشتركة سيطرة أو
 

 ً   الشركة   حصة  زائداً   بالتكلفة  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  يسجل  الزميلة  الشركة  في  الستثمار  فإن   الملكية  حقوق  لطريقة  وفقا

  الدفترية  القيمة  إلى  الزميلة  بالشركة  المتعلقة  الشهرة  إضافة  تتم.  الزميلة  الشركة   موجودات  صافي  في  القتناء  بعد  ما  تغيرات  في  األم

 .القيمة في النخفاض لتحديد فردي  أساس  على فحصها أو إطفاؤها يتم  ول لإلستثمار
 

 مباشرةً   تسجيله  تم   قد  يكون  تغير  وجود   حالة   وفي .  الزميلة الشركة عمليات  نتائج  في  األم الشركة  حصة  الموحدة  الدخل   قائمة  تعكس

 مقتضي   حسب  ـ  عنها  واإلفصاح  تغيرات   أي  من  حصتها  بتسجيل  عندئذ  تقوم  األم  الشركة  فإن  الزميلة الشركة  في  الملكية  حقوق  في

  المجموعة   بين  المعامالت  عن   الناتجة  المحققة   غير  والخسائر  األرباح  استبعاد  يتم.  الموحدة  اآلخر  الشامل  الدخل  قائمة  في   ـ   الحال 

 . الزميلة  الشركة  في المملوكة الحصة حدود في الزميلة  والشركة
 
 لمطابقة   تعديالت  إجراء  يتم  اللزوم  وعند .  األم  للشركة  المالية  القوائم  عنها  تعد  التي  الفترة  لنفس  الزميلة  للشركة  المالية  القوائم  إعداد   يتم

 . األم للشركة المحاسبية السياسات مع المحاسبية السياسات
 
 الشركة  لستثمار  القيمة  في  انخفاض  خسارة  تسجيل  الضروري  من  كان  إذا  ما  األم  الشركة  تقرر  الملكية،  حقوق  طريقة  تطبيق  بعد

 انخفاض  على   موضوعي   دليل  هناك  كان  إذا   ما  موحدة  مالي  مركز  قائمة  كل  تاريخ  في   األم  الشركة  تحدد.  الزميلة  الشركة  في  األم

 الفرق  باعتباره  القيمة  في  النخفاض  مبلغ  باحتساب  عندئذ  األم  الشركة  تقوم  كذلك،   الحال  كان   وإذا.  الزميلة  الشركة  في  الستثمار  قيمة

 خسائر"   بند  تحت  الموحدة  الدخل  قائمة  في  المبلغ  بإدراج  وتقوم  الدفترية  وقيمتها  الزميلة  الشركة  من  استرداده  الممكن  المبلغ  بين

 ".ها يف مستثمر شركات في إستثمار في النخفاض

 

  القيمة   بين  فرق  أي.  العادلة  بقيمته  وتسجله  متبقي  استثمار  أي  بقياس  المجموعة  تقوم  الزميلة  الشركة  على  الهام  التأثير  فقدان  عند

  قائمة   في  يسجل  الستبعاد  من  والمتحصالت  المتبقي  لإلستثمار  العادلة  والقيمة  عليها  الهام  التأثير  فقدان  عند الزميلة  للشركة  الدفترية

 . الموحدة  الدخل

 

 األسهم والحصص غير المتداولة

 العادلة  القيمة  تحدد  مفتوح،  سوق  وجود  عدم  حالة  وفي  مفتوح،  سوق  وجود  عند  السوقية  القيمة  إلى  استناداً   العادلة  القيمة  تحديد  يتم

 .  أخرى عالقة ذات وعوامل المتوقعة  المخصومة النقدية التدفقات   أساس على أو مماثل لستثمار السوقية القيمة  أساس على

 

 انخفاض   وجود  على  موضوعي  دليل  وجود  حالة  وفي.  الموحدة  اآلخر  الشامل  الدخل  قائمة  على  العادلة  القيمة  في  التغيرات  تحمل/تقيد

 .الموحدة  اآلخر  الشامل  الدخل  قائمة  في   النخفاض  خسارة  إثبات  ويتم  ،لإلستثمار  العادلة   القيمة  تحديد  يتم  عندئذ  الستثمارات،  قيمة  في

 من   جزء   بيع  وعند  العتبار،   بعين  أخرى   وعوامل   المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تؤخذ   القيمة،  في   النخفاض  تقدير  وعند

 . المرجح المتوسط اساس على الستثمارات لهذه الدفترية القيمة احتساب يتم فإنه المملوكة، الستثمارات
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 ( تتمة) المالية والموجودات االستثمارات   3ـ  3

 

  االستثمارية العقارات (1

  المال  رأس  لتنمية  أو  اإليجار  على  للحصول  المجموعة  لدى  بها  المحتفظ  والمعدات  والمباني  األراضي  الستثمارية  العقارات  تتضمن

 يتم.  وجدت  إن  القيمة،  في  انخفاض  خسائر  وأي  المتراكم  الستهالك  خصم  بعد  بالتكلفة  الستثمارية  العقارات  قياس  يتم.  كليهما  أو

. المتبقية   قيمته  خصم  بعد  التكلفة   عن  بديل  آخر  مبلغ  أي  أو  األصل  تكلفة  وهي  لالستهالك،  القابلة  القيمة  أساس  على  الستهالك  احتساب

  معقول   بشكل  المؤكد  من  يكن  لم  ما  أقصر،  أيهما  اإلنتاجية،  وأعمارها  اإليجار عقد  مدة  مدى  على  المؤجرة  الموجودات  استهالك  يتم

 القسط   بطريقة  التكلفة  استهالك  يتم.  األراضي  استهالك  يتم  ول  اإليجار  عقد  مدة  بنهاية  الملكية  على  تحصل  سوف  المجموعة  بأن

 يتم   مختلفة،  إنتاجية  أعماراً   الستثمارية  العقارات  أحد  ألجزاء  يكون  عندما.  للموجودات  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدى  على  الثابت

 .والمعدات العقاري لإلستثمار( رئيسية مكونات) منفصلة كبنود عنها المحاسبة

 

 مستقبلية  اقتصادية  منافع  تدفق   المحتمل  من  كان   إذا   للبند  الدفترية   بالقيمة  الستثمارية  العقارات  من  بند  من  جزء   استبدال  تكلفة  إثبات  يتم

 يتم.  المستبدل  الجزء  لذلك  الدفترية  القيمة  قيد  إلغاء  يتم.  موثوق  بشكل  التكلفة  قياس  يمكن  وعندما  المجموعة  إلى  الجزء  ذلك  في  كامنة

 . تكبدها عند الموحدة الخسارة أو الربح قائمة في الستثمارية للعقارات اليومية الخدمة تكلفة إثبات

 

 للعقار   الدفترية  والقيمة  البيع  حصيلة  بين  الفرق  تمثل  والتي)  الستثمارية  العقارات  استبعاد  عن   ناتجة  خسائر  أو  مكاسب  أي  إثبات  يتم

 . الدخل الموحدة بقائمة( المستبعد

 

 :المقدرة اإلنتاجية األعمار حسب الستهالك نسب يلي فيما
 

 

 تم ي.  األمر  لزم  إذا  مستقبلي  بشكل  لهايتعد  تميو  ريتقر  كل  خيتار  في  ةيالمتبق   ميوالق  ةياإلنتاج   واألعمار  الستهالك  طرق  مراجعة  تتم

 في  الشروع  خالل   من  مثبَت  الستخدام  في  ريتغ  وجود  عند   فقط  أخرى  ةيليتشغ  عقارات   فئات  إلى   ةيالستثمار  العقارات  من  ليتحو

 .ليالتحو خيتار في  للعقارات ةيالدفتر مةيبالق الت يالتحو هذه وتتم. عيالب بغرض ريالتطو مثل الصلة ذي النشاط

 

   والمعدات واآلالت الممتلكات   4 ـ 3

 

  اسيوالق االعتراف

 .  وجدت إن المتراكمة النخفاض وخسائر المتراكم الستهالك خصم بعد بالتكلفة والمعدات واآللت  الممتلكات بنود اسيق تمي

 

ً يذات   المكونة  األصول   تكلفة  إن.  األصل  على  لالستحواذ  مباشرة  العائدة  المصروفات  التكلفة  تتضمن   والعمالة   المواد  فيتكال  تتضمن  ا

 موقع في بهايترك وإعادة وإزالة كي تفك فيوتكال ، هل  المخصص لإلستخدام األصل إلعداد مباشرة عائدة  أخرى فيتكال وأي المباشرة

 . األصل ليلتأه القتراض فيوتكال العمل،

  

 عناصر )  منفصلة  كعناصر  عنها  المحاسبة  تتم  مختلفة  والمعدات  واآللت  الممتلكات  عناصر  لبعض  ةياإلنتاج  األعمار  تكون  عندما

 . والمعدات واآللت للممتلكات( ةيأساس

 

 ة يالدفتر  مةي بالق  الستبعاد  من  المحصل  بمقارنة  والمعدات  واآللت  الممتلكات  من  بند  أي  استبعاد  عند   والخسائر  األرباح  ديتحد  تمي

 .  الموحدة الدخل قائمة في  ىاألخر راداتياإل ضمن بالصافي اإثباته تميو لألصل

 

 

 األصل
          

00 ٪ 

 3 -1.5 المباني
 20-  5 ومعدات  ممتلكات

 20-  5 مكتبية ومعدات أثاث
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 ( تتمة) الهامة المحاسبية السياسات ملخص  ـ3

 

   )تتمة( والمعدات واآلالت الممتلكات   4 ـ 3

 

 قياس الالحق ال

 منافع   تدفق  المحتمل  من   كان   إذا  لألصل   ةيالدفتر  مةيالق  ضمن  إثباتها  تمي  والمعدات  واآللت  الممتلكات  من   بند  أي   استبدال   تكلفة   إن

  إن .  المستبدل  للجزء  ةيالدفتر  مةيالق  اثبات  الغاء  تمي و.  موثوق  بشكل  المنافع  تلك  اسيق  مكنيو  للمجموعة،  األصل  ذلك  من   ةياقتصاد

 .تكبدها عند  الخسارة  أو الربح ضمن اثباتها تمي  والمعدات واآللت  الممتلكات  لخدمة ةيوميال التكلفة

 

   اإلستهالك

ً   التكلفة  مةيلق  ليبد  آخر   مبلغ  أو  األصل  تكلفة  وهو  لالستهالك  القابل  المبلغ  مدى  على  اإلستهالك  احتساب  تمي   مةيالق  امنه  مخصوما

 . ةيالمتبق

  

الموحدةال   قائمة  في  اإلستهالك  إثبات  تمي   الممتلكات   من   بند  لكل  المقدرة  ةياإلنتاج  األعمار   مدى   على  الثابت  القسط  قةيبطر  دخل 

 تمي.  األصل   في   الكامنة  ةيالقتصاد  للمنافع  المتوقع  الستهالك  نمط  تعكس  التي  األقرب  قةيالطر  هي  هذه   أن  ثيح  والمعدات،  واآللت

 المجموعة   كانت  إن  إل  اقصر،   همايا  لألصول  ةياإلنتاج  واألعمار  جارياإل  فترة  مدى  على  المؤجرة  لألصول  اإلستهالك  احتساب

  .ثمرةالم غير واألشجار لألراضي استهالك احتساب  تمي ول. جارياإل عقد مدة ةيبنها األصل  ةيملك على  تحصل سوف

 

 يلي نسبة الستهالك حسب العمار اإلنتاجية المقدرة:  فيما

 

 األصل ٪ 00           األصل

 

00 ٪ 

 20-5 معدات  و ممتلكات 3-1.5 المباني

 25 سيارات 20-5 مكتبية معدات و أثاث

   2 مثمرة  أشجار

 

 كل   ةينها  في  األقل   على   والمعدات  واآللت  للمتلكات  ةيالمتبق  ميوالق  ةياإلنتاج  واألعمار  اإلستهالك  طرق  بمراجعة   المجموعة  تقوم

 (. الالحقة والسنوات ريالتغ سنة في) ةيالمحاسب راتيالتقد في راتيكتغ معها التعامل تمي فروق وجدت حال  وفي ة،يمال سنة

 

 موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع    5 ـ 3

  بشكل يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة أو مجموعات الستبعاد التي تشتمل على موجودات ومطلوبات، التي يتوقع استردادها  

 قياس  إعادة  يتم  للبيع،  بها  كمحتفظ  تصنيفها  وقبل.  للبيع  بها  كمحتفظ  المستمر،  الستخدام  خالل  من  وليس  البيع  خالل  من  رئيسي

ً   الستبعاد  مجموعة  مكونات  أو  الموجودات   الستبعاد   مجموعة  أو  الموجودات  قياس  يتم  ولذلك،.  للمجموعة  المحاسبية  للسياسيات  وفقا

 المستبعدة   للمجموعة  عام  بشكل  القيمة  في  انخفاض  خسارة  توزيع  يتم.  أقل  أيهما  البيع  تكلفة  ناقًصا  العادلة  والقيمةأ  الدفترية  بالقيمة

 للمخزون  خسارة  أي  تخصيص  يتم  ل  أنه  باستثناء  تناسبي،  أساس  على  المتبقية  والمطلوبات  الموجودات  على   ثم  ومن  الشهرة  على  أولً 

 وفقا   تقاس  تزال  ل  والتي  العقارية  والستثمارات  الموظفين  منافع  وأصول  المؤجلة  الضرائب  وموجودات  المالية  والموجودات

 العتراف  يتم  ذلك  وبعد  للبيع،  بها  كمحتفظ  المبدئي  التصنيف  عند  القيمة  في  الهبوط  خسائر  إثبات  يتم.  للمجموعة  المحاسبية  للسياسات

 خسارة  أي  عن  تزيد  التي  المكاسب  إثبات  يتم  ل.  الخسارة  أو  الربح  ضمن   القياس  إعادة  عن   الناتجة  الالحقة  الخسائر  أو  بالمكاسب

 .تراكمية القيمة في انخفاض

 :و  للبيع بها كمحتفظ  تصنيفها أو بيعها تم لمنشأة( النقد توليد وحدة) مكونات  أحد هي المتوقفة العملية

 

 يمثل خطاً رئيسياً لألعمال أو منطقة جغرافية للعمليات. •

 تشكل جزًء من خطة واحدة منسقة للتصرف في خط تجاري كبير أو مستقل أو منطقة جغرافية للعمليات؛ أو •

 بيعها. تعتبر شركة تابعة تم شرائها بغرض إعادة   •
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 ( تتمة) الهامة المحاسبية السياسات ملخص  ـ 3

 

 )تتمة( موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع   5 ـ 3

 

 أيهما   للبيع،  به  محتفظ  كأصل  لتصنيفه  الالزمة  الشروط  النشاط  يحقق  أو  الستبعاد  يحدث  عندما  مستمرة  غير  كعملية  التصنيف  يتم

  كان   لو  كما  اآلخر  الشامل  والدخل  لدخل ل  المقارنة  قوائم  عرض  إعادة  يتم  المستمرة،  غير  العمليات  ضمن  النشاط  يصنف  عندما.  أسبق

 . المقارنة  لفترة  المالي  المركز  قائمة  عرض  إعادة  يتم  ل  بينما  المقارنة،  فترة  بداية  من  المستمرة  غير  العمليات   ضمن  تصنيفه  تم  النشاط

 

 الملموسة موجودات غير ال   6 ـ 3

 الملموسة   غير  الموجودات  تكلفة  وتعتبر .  بالتكلفة  األولى  العتراف  عند  منفردة  بصورة  المقتناة  الملموسة  غير  الموجودات  قياس  يتم

  الملموسة  غير  الموجودات  تقيد  األولى،  العتراف  وبعد.  القتناء  تاريخ  في  العادلة  القيمة  هي  األعمال  تجميع  على  بناء  اقتناؤها  تم  التي

ً   بالتكلفة ً   المطورة  الملموسة  غير  الموجودات  أما.  وجدت  إن-  القيمة  في  لالنخفاض  متراكمة  خسائر  وأي  متراكم  اطفاء  أي  ناقصا  داخليا

 الذي  الوقت  في  الموحدة  الخسارة  او   الربح   قائمة  في   المصروفات  في  وتدرج  رسملتها  يتم  فال(  المرسملة  التطوير  تكاليف  باستثناء)

 .المصروفات هذه فيها تستحق

 

  الدفترية   والقيمة  الستبعاد  متحصالت  صافي   بين  بالفرق  الملموسة  غير  الموجودات  استبعاد  من  الناشئة  الخسائر  أو  األرباح  تقاس

 . األصل استبعاد عند الموحدة  دخلال قائمة  في بها العتراف ويتم لألصل

 

 غير  الموجودات  استنفاذ  احتساب  يتم.  المقدر  اإلنتاجي  العمر  مدى على  المحددة  األعمار  ذات  الملموسة  غير  الموجودات  استنفاذ  يتم

 : يلي كما لألصل اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط أساس على  الملموسة

 

  سنوات 5 آلي  حاسب برامج

 

  .تقرير فترة كل تاريخ في منتظم بشكل محدد إنتاجي عمر لها التي الملموسة غير للموجودات اإلنتاجي العمر مراجعة يتم

 

 األدوات المالية     7 ـ 3

 األداة المالية تمثل العقود التي ينتج عنها موجودات مالية لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة ملكية لمنشاة أخرى.

 

 الموجودات المالية

 

 االعتراف األولي والقياس 

لحقاً بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل    تُقاس  كمايتم تصنيف الموجودات المالية في أدوات الدين، عند العتراف األولي،  

 الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة. 

 

ا المالية عند العتراف األولي على خصائص  الموجودات  التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال يعتمد تصنيف  النقدية  لتدفقات 

المضاعف   المجموعةإلدارتها. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ل تحتوي على مكون مالي جوهري والتي طبقت عليها    المجموعة

ألصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة  مبدئياً تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائداً، في حالة ا  المجموعةالعملي، فإن  

من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة، تكاليف المعاملة. يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ل تحتوي مكون مالي جوهري أو 

(. يرجى الرجوع 15المضاعف العملي بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ) المجموعةالتي طبقت عليها 

 ( "اإليرادات من العقود مع العمالء". 16-3للسياسات المحاسبية في القسم )

 

من أدوات الدين وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب   ألداةمن أجل تصنيف األصل المالي  

شار إلى هذا التقييم أنه اختبار  صل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم". يُ "مدفوعات أل  فقطتدفقات نقدية والتي هي    هاأن ينتج عن

 . يتم تصنيف الموجودات المالية ذات التدفقاتاةفائدة على أصل المبلغ القائم" ويتم على مستوى األدال مدفوعات أصل المبلغ أو  لفقط " 
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 )تتمة( األدوات المالية    7 ـ 3

 

 (تتمةالموجودات المالية ) 

 

 )تتمة( االعتراف األولي والقياس

 

النقدية التي ليست ضمن "مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" وقياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

  الشامل الموحدة بغض النظر عن نموذج األعمال.

راتها لموجوداتها المالية من أجل توليد تدفقات نقدية. يحدد  ا إلدارة الموجودات المالية يشير إلى كيفية إد  المجموعةن نموذج أعمال إ

 نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ناتجة عن تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، أو بيع موجودات مالية، أو كالهما. يتم الحتفاظ

دات المالية المصنفة والُمقاسة بالتكلفة المطفأة في نطاق نموذج أعمال بهدف الحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات بالموجو

ق نقدية تعاقدية منها، بينما يتم الحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في نطا

 ف الحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيعها. نموذج أعمال بهد

 

يتم العتراف بالمشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستدعى تسليم موجودات خالل إطار زمني معين منصوص عليه 

 بشراء أو بيع هذه الموجودات.  المجموعةالتزام  قانونا أو معترف به في السوق )التجارة المعتادة( في تاريخ المتاجرة، أي في تاريخ  

 

 القياس الالحق 

 لغرض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية: 

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(،  •

 )أدوات الدين(،  المتراكمةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير األرباح والخسائر  •

عند إلغاء   المتراكمةالموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير األرباح والخسائر   •

 العتراف )أدوات حقوق الملكية(،

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة. •

 

 )أدوات الدين( الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

ً   المطفأة  بالتكلفة  المالية  الموجودات  قياس  يتم  العتراف   يتم.  القيمة  لنخفاض  وتخضع  الفعلي   الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام   لحقا

 . قيمته انخفاض أو  تعديله، أو األصل  استبعاد عند الموحدة  الشامل الدخل قائمة في والخسائر بالمكاسب

 

 . أخرى مدينة وذمم تجارية مدينة ذمم تتضمن المجموعة لدى المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( 

 تأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم العتراف بالدخل من الفائدة وإعادة تقييم صرف العمال  بخصوص

قاسة  األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو عكس القيود في قائمة الدخل الشامل الموحدة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المُ 

غيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. عند الستبعاد، فإن التغير في القيمة العادلة المتراكم بالتكلفة المطفأة. تدرج ت

 قائمة الدخل الشامل الموحدة. إلىعاد تدويره المدرج في الدخل الشامل اآلخر يُ 

 

 

 لملكية( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق ا

أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية   للمجموعةعند العتراف األولي، يمكن  

( 32مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي )

 ": العرض وعدم الحتفاظ بها للمتاجرة. تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة. "األدوات المالية
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 )تتمة( حقوق الملكية(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات 

والخسائر من هذه الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم العتراف بتوزيعات األرباح    المكاسبتدوير    نهائياً ل يتم  

كاسترداد من هذه المتحصالت    المجموعة كإيرادات أخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند نشوء الحق في الدفع، إل عندما تستفيد  

في الدخل الشامل اآلخر. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة   المكاسب  هذهجزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل  

 انخفاض القيمة. لتقدير بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير معرضة 

 

 اآلخر ل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام

 صافي  مع  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  اآلخر  الشامل  الدخل   خالل   من  العادلة  بالقيمة  المصنفة  المالية  الموجودات  تحميل  يتم

 .الموحدة الشامل الدخل قائمة  في المدرجة العادلة القيمة في التغيرات

 

 القياس الالحق 

  بالقيمة  للتصنيف فيه  رجعة ل بما المجموعة تختارها لم  والتي  المدرجة األسهم في والستثمارات المشتقة األدوات  الفئة هذه تتضمن

  قائمة  في   أخرى  كإيرادات  المدرجة  األسهم  في  الستثمارات  من  األرباح  توزيعات  إدارج  يتم.  اآلخر الشامل الدخل  خالل   من  العادلة 

 . الدفع  في الحق نشوء عند الموحدة الشامل  الدخل

 

 احتساب ويتم الرئيسي العقد عن المالي  غير الرئيسي العقد أو المالي اللتزام مع المختلط العقد في المضمنة المشتقة األداة فصل يتم

 لها  أخرى  مستقلة  بأداة  الرئيسي،  بالعقد  كثب  عن  تتعلق  ل  والمخاطر  القتصادية  الخصائص  كانت  إذا  فيما  مستقلة،  كمشتقة  األداة

 يتم . الموحدة  الشامل  الدخل قائمة  خالل من  العادلة  بالقيمة المختلط العقد  قياس دون المشتقة تعريف وتستوفي واألحكام الشروط  ذات

 إعادة  يتم.  الموحدة  الشامل  الدخل  قائمة  في  المدرجة  العادلة   القيمة  في  التغيرات  مع  العادلة   بالقيمة  الضمنية  المشتقة  األدوات  قياس

ً  تغيرا   هناك كان إذا فقط التقدير   األصل تصنيف يعيد أو النقدية التدفقات جوهرية بصورة يعدل أن شأنه من العقد وأحكام شروط في     

 .الموحدة  الشامل الدخل قائمة خالل من العادلة  القيمة خارج المالي

 

 إلغاء االعتراف

يتم بشكل رئيسي إلغاء العتراف بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة( )أي  

 ( عند: للمجموعة الموحدةاستبعادها من قائمة المركز المالي 
 
 أو  األصل، من النقدية التدفقات استالم في الحق انتهاء •

 تأخير   دون   بالكامل  مستلمة  نقدية  تدفقات  بدفع   التزام  تحمل  أو  أصل   من  نقدية  تدفقات  استالم  في  حقوقها  بتحويل  المجموعة  قيام •

  قيام  عدم(  ب)  أو  األصل  ومنافع  مخاطر  كافة  بتحويل  المجموعة  قيام(  أ)  أو  ،" تمرير "   اتفاقية  بموجب  ثالث  طرف   إلى  جوهري

 . األصل على السيطرة بتحويل قامت ولكن األصل ومنافع مخاطر بكافة الحتفاظ أو بتحويل المجموعة
 

بتحويل حقوقها لستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتقييم إذا ما،   المجموعةعندما تقوم  

وإلى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية ولم تقم بتحويل أو الحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع 

في العتراف باألصل المحول إلى المدى الذي تستمر عالقة   المجموعةعلى األصل، وتستمر    المرتبطة باألصل ولم تحّول سيطرتها

ً   المجموعةبه. وفي تلك الحالة تستمر    المجموعة بالمطلوبات المرتبطة باألصل. ويقاس اللتزام المرتبط واألصل    بالعتراف أيضا

 . جموعةالمالمحول على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات التي احتفظت بها 
 

ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة  

 بسداده ـ أيهما أقل.  المجموعة
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

  الدخل الشامل  غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل   الدين   أدواتبمخصص خسائر الئتمان المتوقعة لجميع    المجموعةتعترف  

  الموحد. تستند خسائر الئتمان المتوقعة إلى الفرق ما بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً للعقد وجميع التدفقات النقدية   الخر

المتوقعة    المجموعة التي تتوقع   التدفقات النقدية  الفعال األصلي. تتضمن  الفائدة  بشكل تقريبي حسب معدل  أن تستلمها، مخصومةً 

 دية من بيع الضمان المحتفظ به أو التحسينات الئتمانية األخرى التي تعتبر جزءاً ل يتجزأ من الشروط التعاقدية.   التدفقات النق
 

تُدرج خسائر الئتمان المتوقعة على مرحلتين: فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر الئتمان التي ل يوجد بها زيادة جوهرية في مخاطر 

ث تعثر محتملة خالل  ايتم تكوين مخصص خسائر ائتمان متوقعة لخسائر الئتمان التي تنتج عن أحد  الئتمان منذ العتراف األولي،

 . شهراً(. أما بالنسبة للتعرض لمخاطر الئتمان التي يوجد بها زيادة جوهرية  12الشهر القادمة )خسائر ائتمان متوقعة على مدى    12

 

الئتمان منذ العتراف األولي، يجب تكوين مخصص خسائر طوال الفترة المتبقية للمخاطر بغض النظر عن توقيت   في مخاطر 

 التعثر )العمر الزمني لخسائر الئتمان المتوقعة(.  
 

ً   المجموعة  طبقتبالنسبة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الخرى،   ً   منهجا  نتيجة .  المتوقعة  نالئتما  خسائر  احتساب  في  ُمبسطا

 لخسائر  الزمني  العمر  على  بناءً   خسائر   مخصص  بإدراج  تقوم  لكن  الئتمان،  مخاطر  في  التغيرات  بتتبع  المجموعة  تقوم  ل  لذلك،

 مخصص   المجموعة  كونت.  تحصيلها  متوقع  الغير  المدينة  للذمم  مخصص  تكوين  بعد  مالي  تقرير  كل  تاريخ   في  المتوقعة  الئتمان

 .  القتصادية والبيئة بالمدينين تتعلق مستقبلية عوامل بحسب معدلةً  السابقة، الئتمانية الخسائر خبرة على تعتمد مصفوفة
 

ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تُطبق المجموعة تبسيط مخاطر الئتمان المنخفضة. في تاريخ    بالنسبة

كل تقرير مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت أدوات الدين تتضمن مخاطر ائتمان منخفضة باستخدام جميع المعلومات المعقولة  

 ألدوات   الداخلي   الئتماني  التصنيفكلفة او جهد إضافيين. عند عمل التقييم، تقوم المجموعة بإعادة تقييم  والمساندة المتوفرة دون ت

ً   ازدياداً  هنالك  ان  المجموعة  تعتبر  ذلك،   إلى   أضافة .  الدين   60  من   أكثر  التعاقدية   الدفعات  تكون  عندما  الئتمان  مخاطر  في   جوهريا

ً  90الى   .  الستحقاق موعد عن متأخرة يوما

 

( يوماً. إل انه في بعض الحالت 90المجموعة أن األصل المالي متعثراً عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة عن موعدها بـ )  تعتبر

قد تعتبر المجموعة أيضاً أن األصل المالي متعثراً عندما توضح المعلومات الداخلية والخارجية عدم احتمالية استالم المجموعة كامل  

الئتمانية المحتفظ بها لدى المجموعة بالحسبان. يتم شطب األصل المالي في حال عدم   التحسناتة القائمة قبل أخذ  المبالغ التعاقدي

 وجود توقع معقول من استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.  

 

 المطلوبات المالية
 

 االعتراف والقياس األولي

صنف المطلوبات المالية، عند العتراف األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة ـ كقروض تُ 

 ناقص   الدائنة  والذمم  والُسلف  القروض  حال   وفيأو ذمم دائنة. يتم العتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة،    وسلف

مستحقة الدفع والقروض   المبالغالذمم الدائنة التجارية و  للمجموعةدة مباشرة إلى المعامالت. تشمل المطلوبات المالية  التكاليف العائ

 . المكشوف  على السحب تسهيالت ذلك في  بماوعقود المرابحات اإلسالمية 
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 )تتمة( األدوات المالية    7 ـ 3

 

 ) تتمة( المالية طلوباتالم

 

 القياس الالحق 

يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه. تتضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل الموحدة المطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة والمطلوبات المالية المحددة عند العتراف األولى بالقيمة العادلة من  

 الدخل الشامل الموحدة. خالل قائمة 
 
صنف المطلوبات المالية كمطلوبات محتفظ بها بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب.  تُ 

والتي هي غير مصنفة بأدوات التحوط في عالقة تحوط كما   المجموعةتتضم هذه الفئة أيضاً األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل  

(. تصنف أيضاً المشتقات المستقلة الضمنية كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها 9المالي )  رهو محدد في المعيار الدولي للتقري

 كأدوات تحوط فعالة.
 
المكاسب أو الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة. المطلوبات المالية المصنفة    إدراجيتم  

 عندعند العتراف الولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة قد تم تحديدها في التاريخ الولي لالعتراف وفقط إذا  

 (. 9المالي ) ريار الدولي للتقريالمع  متطلباتاستيفاء 

 

 المالية بالتكلفة المطفأة )القروض والُسلف(    المطلوبات

األقرب   الفئة هي  تُ للمجموعةهذه  األولي،  العتراف  بعد  التي  .  والُسلف  القروض  المطفأة    عليها  يترتبقاس  بالتكلفة  فائدة لحقاً 

بالمطلوبات  إلغاء العتراف  الموحدة عند  الشامل  الدخل  قائمة  الفعلي. تدرج األرباح والخسائر في  الفائدة  باستخدام طريقة معدل 

عالوة على   وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. يتم احتساب تكلفة اإلطفاء عن طريق األخذ في العتبار أي خصم أو

ل يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم تضمين إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل    اً القتناء والرسوم والتكاليف التي تعتبر جزء

 في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

 

 إلغاء االعتراف

يتم إلغاء العتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه. وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض حسب 

شروط مختلفة تماماً أو شروط اللتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا الستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام 

   ـ.صلي مع العتراف باللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل الموحدةالمالي األ

 

 مقاصة األدوات المالية  

 

نافذ سجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق حالي  يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتُ 

نظاماً لتسوية المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات 

 وسداد المطلوبات في آن واحد. 

 

   ةيويالح الموجودات 3-8

 ف يوالتكال  ةياإلضاف  عيالب  فيتكال  تتضمن   عيالب  فيتكال  وإن.  عيالب  تكلفة   منها   ًمخصوما  العادلة  مةيبالق   ةيويالح  الموجودات  اسيق  تمي

 عنها   والمحاسبة   عرضها  تمي  وبالتالي  للبذور  حاملة  نباتات  األشجار  إن.  ليالتمو  فيتكال  تشمل  ل  ولكن   السوق  إلى   لنقلها  ةيريالتقد

. حصادها  خيتار  حتى  ةيويح  كموجودات  عنها  المحاسبة  تتم  األشجار  على  تنمو  التي  الثمار  فإن  ذلك،  ومع.  ومعدات  وآلت  كممتلكات

ً   العادلة  مةيبالق  للمخزون   الثمار حصاد  نقل  تمي  للثمار   العادلة مةيالق  في  راتيالتغ  إثبات  تمي.  الحصاد  عند   عيالب  في تكال  منها  مخصوما

 .  دخلال  قائمة  ضمن الحصاد قبل

 .  متكبدة كمصروفات  لهايتحم تمي األسمدة فيوتكال العمالة فيوتكال اهيالم كمصروفات الزراعة  فيتكال إن
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  المخزون  3-9

  المرجح  المتوسط  قةيطر  بإستخدام  المخزون   كلفة  احتساب  تمي.  اقل  هما يأ  للتحقق  القابلة  مةيالق  صافي  أو  بالتكلفة  المخزون  إثبات  تمي

  إن .  زيوالتجه  النقل  فيتكال  عيجم  السلع   تكلفة  تشمل.  الراهنة  احالته  في  للموقع  المخزون   لوصول  المتكبدة  النفقات  تتضمن  والتي

 . عيوالب لالتمام المقدرة فيالتكال خصم بعد المعتاد العمل  اقيس في عيللب المقدر السعر هو للتحقق القابلة مةيالق صافي

 

 حكمه في وما النقد  10 -3

  السيولة   ذات   األجل   قصيرة  اإلستثمارات  من   وغيرها  البنوك  لدى   الطلب  تحت  والودائع  الصندوق  في النقد يشمل  حكمه  في   وما  النقد

 إعداد   ويتم  قيود،  بدون  للشركة  والمتاحة  األصلي  اإلستثمار  تاريخ  من  أقل  أو  أشهر  ثالثة  خالل  إستحقاقها  تواريخ  يكون  التي  العالية

ً  الموحدة النقدية التدفقات قائمة  . مباشرة الغير للطريقة وفقا

 

 المحددة  الموظفين منافع إلتزامات   3-11

 

 المحددة  الموظفين منافع إلتزامات لخطة عام وصف

 تم يو(  محددة  منافع  خطة)  الخدمة  ةينها  مكافآت  بدفع  ةيالسعود  ةيالعرب  المملكة  في   السعودي  العمل  لنظام    ًوفقا  مطالبة  المجموعة   إن

 إلى   باإلضافة  السنة  كسور  متضمنة  األولى  الخمس  الخدمة  سنوات  من   سنة  كل  من   رياألخ  الشهر  راتب  نصف  على    بناءً   إحتسابها

 ر يغ  الخدمة  ةينها  مكافآت  خطة  إن .  السنة  كسور  متضمنة  ةيالمتبق  أو  ةيالتال  الخدمة  سنوات  من  سنة  لكل  بالكامل  شهر  آخر  راتب

 . ممولة

 

  الخدمة ةينها مكافأة

ً   نيللموظف  بدفعها  المجموعة  تقوم  خدماتهم،  إنتهاء  عند  نيللموظف  ضاتيتعو  خطة  هي   المحددة  المنافع  خطة   إن  العمل   لنظام  وفقا

 . الخدمة إنتهاء وسبب والراتب الخدمة سنوات عدد على  إحتسابها في تعتمد والتي ةيالسعود ةيالعرب المملكة في السعودي

 

   ةياإلكتوار للدراسة ةيسي الرئ اتيوالفرض  ميي التق قةيطر

 ً  م ييالتق  بإستخدام  الخدمة  ةينها   مكافاة  إلتزامات  إحتساب  تمي   ،" نيالموظف  ايمزا( " 19)  رقم  الدولي  المحاسبة  اريمع  بمتطلبات  إلتزاما

 مييالتق  إعادة  من   الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  ليتسج  تميو  ة،يمال  سنة  كل  ةينها  في   المتوقعة  اإلئتمان  وحدة   قةيطر  بإستخدام  اإلكتواري

 اآلخر  الشامل  الدخل   في  بها  المعترف  اسيالق  إعادة  وتدرج.  مييالتق  إعادة  هايف  حدث  التي  للفترة  الشامل  الدخل   قائمة  في  اإلكتواري

 تم ي.  الخطة  ليتعد  فترة  خالل  الخسارة  أو  الربح  في  السابقة  الخدمة  تكلفة  إحتساب  تمي.  الخسارة  أو  الربح  ضمن  إدراجها  تمي  ول

 .  المحددة نيالموظف ايمزا إلتزام  على الفترة ةيبدا في الخصم سعر بإستخدام الفائدة إحتساب

  

 في   ادةيالز  لتعكس  ن،يالموظف  منافع  مصروف  ضمن  دخلال  قائمة  في  بها  اإلعتراف  تمي  المحددة  المنافع  لخطة  ةيالحال  الخدمة  تكلفة  إن

 السنوات  عن   الخدمات  تكلفة  إدراج  تمي.  المنافع  ةيتسو  أو   خفض  أو   ري التغ  وحالت  ةي الحال  للسنة  نيالموظف  خدمات  عن   الناتجة  اإللتزام

 .  دخلال قائمة في مباشرة السابقة

  

 قائمة   في   ة يالملك  حقوق  في   ةياإلكتوار  اإلفتراضات  في  راتييوالتغ  اتيالتسو  من   الناتجة  ةياإلكتوار  والخسائر  األرباح  ديوق  ليتحم  تمي

 . هايف حدثت التي الفترة في  اآلخر الشامل  الدخل

 : ليي كما المحددة ايالمزا فيتكال فيتصن تمي

  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  إلى  باإلضافة  السابقة،  الخدمات  فيوتكال  ةيالحال  الخدمات  فيتكال  ذلك  في  بما)  الخدمة  تكلفة -

  ن؛يللموظف  والسداد اتيالترق

  و الفوائد تكلفة -

 . اسيالق إعادة -
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  األجل رةيقص  نيالموظف منافع

  ها يف  تمي  التي  الفترة  في   ةيالمرض  واإلجازات  ةيالسنو  واإلجازات  والرواتب  باألجور  المتعلقة  ايالمزا  عن   اإللتزام  اسيوق  إثبات  تمي

 . الخدمات تلك مقابل دفعها المتوقع ايالمزا من المخصومة ريغ  المبالغ على الخدمة ميتقد

 

   التقاعد ايمزا فيتكال

ً   نيبالموظف  الخاصة   التقاعد   ايمزا  فيتكال  في   بالمساهمة  المجموعة  تقوم  وتحتسب   ةياإلجتماع  ناتيللتأم  العامة  المؤسسة  ألنظمة  وفقا

 محددة ايمزا لخطط كمدفوعات الحكومة قبل  من المدارة التقاعد ايمزا لخطط المدفوعات مع التعامل تمي. نيالموظف أجور من كنسبة

 التقاعد   لخطط  المدفوعات  إدراج  تمي.  المحددة  ايالمزا  خطط  عن  الناتج  اإللتزام   ساويي  الخطط  بهذه  المجموعة   إلتزام   ألن  نظراً 

 . اإستحقاقه عند كمصروف

 

  المخصصات 3-12

 على   ناشئة  المالي  المركز  قائمة  خ يبتار(  ةيتعاقد  أو  ةيقانون )  التزامات  المجموعة  على  كوني  عندما  بالمخصصات  اإلعتراف  تمي

 تمي  هيعل  عتمدي  بشكل  متهايق  اسيق   مكنيو  ةياقتصاد  منافع  خارج  تدفق   عنه  نشئي  أن  محتمل  اللزامات  ديتسد  إن   سابقة  اصدارات

 السوق  ماتيي تق   عكسي  والذي  والزكاة  بةيالضر  قبل  ما  بمعدل  المتوقعة  ةيالمستقبل  ةيالنقد  التدفقات  خصم  قيطر  عن  المخصصات  ديتحد

 . اإللتزام  بذلك الخاصة والمخاطر للنقود ةيالزمن مةيللق  ةيالحال

 

 والضرائب الزكاة   3-13

 الزكاة 

ً   لها  التابعة  والشركات  األم  للشركة   للزكاة  مخصص  يجنب  يحمل .  السعودية  العربية  المملكة  في  بها  المعمول  المالية  لألنظمة  وفقا

 السنة   خالل  النهائي  الربط  إجراء  عند  تستحق   قد  والتي  وجدت،  إن  إضافية،   مبالغ  أية  إثبات  يتم.  الموحدة  الدخل  قائمة  على  المخصص

 . الربط فيها يعتمد التي

 

 الضرائب على المبيعات  

 : اآلتية الحالت باستثناء( المبيعات ضرائب منها مخصوما) القيمة بصافي والموجودات والمصروفات باإليرادات العتراف يتم

 

الضرائب، وفى هذه   • استردادها من مصلحة  يتم  أو خدمات ل  اقتناء موجودات  على  المبيعات  الحالة  إذا استحقت ضرائب 

 يعترف بضرائب المبيعات كجزء من تكلفة شراء األصل أو جزء من بند المصروفات طبقا للحالة. 

 تضمين المدينون والدائنون بمبلغ الضرائب على المبيعات.   •

 

نين  ويتم تسجيل صافى الضرائب على المبيعات الذي يمكن استرداده من ـ أو دفعه إلى ـ مصلحة الضرائب ضمن المدينين أو الدائ

 في قائمة المركز المالي. 

 

   األرباح توزيعات 14- 3

في الفترة   ةياألرباح النهائ  عاتيتوز  ديق  تميإعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. كما    تميفي الفترة التي    ةياألرباح المرحل  عاتيتوز  ديق  تمي

 . نيالعامة للمساهم ةي التي تعتمد خاللها من قبل الجمع

 

 عقود اإليجار   15- 3

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار. يعتبر العقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار 

 إذا ما أعطى الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض ما. 
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 المجموعة كمستأجر 

إيجار  وعقود  األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  باستثناء  اإليجار،  عقود  لجميع  والقياس  لالعتراف  منفرداً  نموذجاً  المجموعة  تطبق 

دفعات اإليجار ويمثل حق استعمال األصل الحق في استعمال  الموجودات المنخفضة القيمة. تعترف المجموعة بالتزام اليجار لدفع  

 الموجودات األساسية.

 

 ( موجودات حق االستخدام1)

قياس  يتم  الستخدام(.  حق  األصل  توافر  )تاريخ  اإليجار  عقد  بدء  تاريخ  في  الستخدام  حق  الموجودات  بإدراج  المجموعة  تقوم 

هالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وتُعدل بحسب أي إعادة قياس للتزامات  الموجودات حق الستخدام بالتكلفة ناقصاً أي است

عقود اإليجار. تتضمن تكلفة الموجودات حق الستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية ودفعات 

ر مستلمة. يتم استهالك الموجودات حق الستخدام على أساس اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً أي محفزات إيجا

 القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل ـ أيهما أقصر. 

 

في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء، فيحتسب   المجموعةإذا كانت ملكيه األصل الُمستأجر تنتقل إلى  

الستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. تخضع الموجودات حق الستخدام لنخفاض القيمة. يرجى الرجوع إلى السياسات 

 المحاسبية الواردة في فقرة "انخفاض قيمة الموجودات غير المالية".

 

 ( التزامات اإليجار 2)

ت اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار.  في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج التزاما

تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثابتة )تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقصاً أي محفزات إيجار مستحقة الستالم، ودفعات 

قابل ضمانات المبالغ المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضاً إيجار متغيرة القيمة بناًء على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعها م

المجموعة ودفعات الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت  سعر الممارسة لخيار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه 

ة التي ل تعتمد على مؤشر أو معدل شروط اإليجار تعطي المجموعة خيار انهاء عقد اإليجار. ويتم إدراج دفعات اإليجار المتغير

 ثابت كمصروف )إل إذا تم تكبدها إلنتاج بضاعة( في الفترة التي يحصل فيها الدفع.  

 

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل القتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل  

ل يمكن تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس اعتماد الفائدة وخفض   الفائدة الضمني في العقد

لعقد المبلغ عند دفع اإليجارات. كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية للتزامات اإليجار إذا ما كان هناك تعديالً أو تغيراً في مدة ا

يجار )أي تغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل  أو تغيراً في مدفوعات اإل

 هذه المدفوعات مقابل اإليجار( أو تغيراً في تقييم خيار شراء األصل األساسي. 

 

 ( عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة القيمة3)

المجموعة بتطبيق استثناء العتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل على ما لديها من عقود إيجار قصيرة األجل )مدة اإليجار تقوم  

أو أقل من تاريخ بداية العقد ول تتضمن خيار الشراء(. كما تقوم بتطبيق استثناء العتراف بعقود اإليجار للموجودات   12 شهراً 

يها من عقود إيجار والتي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار سواًء بالنسبة للعقود قصيرة المنخفضة القيمة على ما لد

 .األجل أو للموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة سريان عقد اإليجار

 

 العمالء  مع العقود  من اإليرادات 3-16

 على   طرةيالس  ليبتحو  تقوم  عندما راداتيباإل  المجموعة  وتعترف  ل يالعم  مع  العقد  في  المحدد  المقابل  أساس  علي  راداتيال   اسيق  تمي

 .  ةيزمن نقطة عند أو زمني مدى على ليالعم إلى  الخدمة   أو السلعة
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 ( تتمة) الهامة المحاسبية السياسات ملخص  ـ 3

 

 )تتمة(  العمالء مع العقود  من اإليرادات 3-16

 

 ( انةيالص راداتيإ /العقارات قيوتسو إدارة) الخدمات ميتقد (أ

  لة يطو  للعقود  ريالتقر  خيتار  في   المعاملة  اإلنجاز  نسبة  مع  تناسبي  بما  دخلال  قائمة  في   المقدمة  الخدمات  من  راداتياإل  إثبات  تمي

 من   راداتياإل  إثبات  تمي.  المنجزة  األعمال  عن  ةيالستقصائ  الدراسات  على   بالرجوع  واإلنجاز  الستكمال   نسبة  مييتق  تمي.  األجل

 .  الخدمة ميتقد عند  األخرى  األجل رةيقص الخدمات

  

   ةيالفندق الخدمات راداتيإ ( ب

 والمؤجرة   المملوكة  الفنادق  من  عاتيوالمب  والشراب  الطعام  وخدمات  الفندق  جاريإ  وخدمات  ةيالفندق  اإلقامة   من  راداتياإل  إثبات  تمي

 .  الخدمة ميتقد عند والشراب والطعام عيوالب الغرف  شغل عن راداتيباإل العتراف تمي. للمجموعة التجاري السم تحت تعمل التي

 

 ( العقاري جارياإل عقود راداتيإ) جارياإل عقود راداتيإ ( ج

 تم ي.  جارياإل  فترة  مدى   على  ثابت  أساس   على  دخل ال  قائمة  في  ةيالعقار  ةيالستثمار  العقارات  من  جارياإل  عقود  راداتيإ  إثبات  تمي

 .  جارياإل فترة مدى  على جارياإل  راداتيإ إجمالي من كجزء الممنوحة جارياإل حوافز  إدراج

 

  ليالتمو فيوتكال راداتيإ 3-71

 بها  المعترف األرباح عاتيتوز راداتيوإ قيالصناد في المستثمرة  األموال على  ةياسالم مرابحات راداتيإ ليالتمو راداتيإ تتضمن

 . دخلال  قائمة ضمن

 .  ةيالفعل الفائدة قةيطر باستخدام الستحقاق  أساس على دخلال قائمة  ضمن ةي اسالم مرابحات راداتيإ تتحقق

 

 تمي.  المالي  لألصل  مةيالق  في  الهبوط  خسائر  الخصم،  ضيتخف  مخصص  القروض،  على  الفائدة  مصروفات  ليالتمو   فيتكال  تشمل

  قة يطر  باستخدام  الخسارة،  أو  الربح  في  مؤهل،  أصل  إنتاج  إو  إنشاء  أو  استحواذ   إلى  مباشر  بشكل  تعود  ل  التي  ليالتمو  فيتكال  إدراج

 . ةيالفعل الفائدة

 

    المصروفات   3-18

 مصروفات .راداتياإل تكلفة من جزء ستيل المباشرة ريوغ المباشرة ةيواإلدار ةيالعموم والمصروفات قيوالتسو عيالب مصروفات

 . قيوالتسو عيالب  إدارات بها تقوم التي المجموعة جهود عن الناجمة المصروفات تلك هي قيوالتسو عيالب

 

 عيتوز  إجراء  تميو.  ةيوإدار  ةيعموم  كمصروفات  ل،يالتمو  وأعباء  راداتيال  تكلفة  باستثناء  األخرى،  المصروفات  عيجم  فيتصن  تميو

 أساس   على  اللزوم، عند  ة،يواإلدار ةيالعموم والمصروفات قيوالتسو عيالب ومصروفات راداتياإل  تكلفة نيب المشتركة للمصروفات

 .  ثابت

 

  ةيالقطاع ريالتقار    3-19

 : والمنشآت اتيالعمل  األصول، من مجموعة هو األعمال قطاع إن

 المتعلقة   والمصروفات  راداتياإل   ذلك  في  بما  مصروفات  بسببها  وستتكبد  راداتيإ   لها  ستحقق  التي  ةيالتجار  األنشطة  في  تشارك (أ

 :  للمجموعة األخرى بالعناصر  اتيبالعمل

  عيبتوز  المتعلقة  القرارات  لتخاذ  وذلك  ةيليالتشغ  القرارات  عن  المسئول  سيالرئ  قبل  من  مستمر  بشكل  لهايتحل  تمي  اتهايعمل  نتائج ( ب

 . (ةيالمال المعلومات لها تتوفر  التي) األداء مييوتق الموارد
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 للشركة  المحاسبية السياسات في التغيرات  ـ 4

 

الموحدة  السنوية  المالية  القوائم  إعداد  في  المتبعة  تلك  مع  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  في  المطبقة  المحاسبية  السياسات  تتوافق 

م. لم 2020يناير    1يذ في  م فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي تدخل حيز التنف 2019ديسمبر    31للمجموعة للسنة المنتهية في  

تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ. تم تطبيق عدة تعديالت 

 م ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 2020وتفسيرات للمرة األولى في 

 

 ( "تعريف العمل التجاري" 3المعيار الدولي للتقرير المالي )تعديالت على   4-1

( توضح أنه كي يتم اعتبار األعمال أعمالً يجب أن تتضمن مجموعة من األنشطة 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

عل القدرة  بشكل جوهري  بعضها  مع  تشكل  وموجودات  مدخالت  أدنى،  كحد  المتكاملة،  توضح  والموجودات  إيجاد مخرجات.  ى 

المخرجات. ل يوجد لهذه  المطلوبة إليجاد  المدخالت واإلجراءات  أن األعمال قد تتواجد دون أن تتضمن جميع  التعديالت أيضاً 

في تجميع   المحموعةلكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حال دخول    للمجموعة  الموحدةالتعديالت تأثير على القوائم المالية  

 عمال. أ

 

(  7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39( ومعيار المحاسبة الدولي )9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  4-2

 "إعادة تشكيل مؤشر سعر الفائدة" 

                                        ً ( "األدوات المالية: العتراف والقياس" عددا  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  توفر

من اإلعفاءات والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بصورة مباشرة بإعادة إعادة تشكيل مؤشر أسعار الفائدة. تتأثر 

ا إذا أدت عملية إعادة تشكيل مؤشر الفائدة على زيادة الضبابية حول توقيت و/أو مقدار التدفقات النقدية من البند العالقة التحوطية فيم

القوائم المالية الموحدة للمجموعة لكون المجموعة  أو األداة المتحوط لها والمرتبطة بمؤشر الفائدة. ليس لهذه التعديالت تأثير على  

 . سعار الفائدةليس لديها عالقات تحوط من أ

 

 ( "تعريف المعلومات الجوهرية" 8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  4-3

               ً      ً                                                                                           التعديالت تعريفا  جديدا  للمعلومات الجوهرية حيث تبين بأن "المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف   توفر

أو تحريف أو حجب للتأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس تلك  

توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية". توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة   القوائم المالية، والتي

 أو ضخامة المعلومات أو كليهما مع المعلومات األخرى في صياغة فحوى القوائم المالية.  

 

 المعلومات الجوهرية" )تتمة( ( "تعريف8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  4-3

                              ً                                                                                    إن تحريف المعلومات يكون جوهريا  إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. ليس 

 . القوائم المالية الموحدة وليس من المتوقع أن يكون لها تأثير في المستقبل على المجموعةلهذه التعديالت تأثير على 

 

 م2018 مارس 29 في الصادر المالي التقرير إعداد مفاهيم هيكل  4-4

. معيار  أي  في  واردة  متطلبات  أو  مفاهيم  أي  على  تجاوز  أي  فيه  الواردة  المفاهيم  من  مفهوم  ألي  وليس  معياري  ليس  المفاهيم  هيكل  إن

  تطوير  في  المالية  القوائم  معدي  ومساعدة  معايير  تطوير  في  المحاسبة  لمعايير  الدولي  المجلس  مساعدة  هو  المفاهيم  هيكل  من  والغرض

.  المعايير  وتفسير  فهم  على  األطراف  جميع  ولمساعدة  للتطبيق  قابلة  معايير  فيها  تتوافر  التي  الحالت  في  ثابتة  محاسبية  سياسات

 وتوضيح   والمطلوبات  بالموجودات  لالعتراف  وضوابط  محدثة  تعريفات  ويقدم  الجديدة  المفاهيم  بعض  المعدل  المفاهيم  هيكل  يتضمن

 . للمجموعة الموحدة المالية القوائم على تأثير التعديالت لهذه ليس. الهامة المفاهيم بعض

 

 (  19-كوفيد) كورونا بفيروس الصلة ذات اإليجار امتيازات" ( 16) المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت  4-5

 المعيار  على  تعديل(  19-كوفيد)  كورونا  بفيروس  متعلقة  إيجار  امتيازات  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر   ،  2020  مايو  28  في

 المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  إرشادات  تطبيق  من  للمستأجرين  إعفاء  التعديالت   توفر".  اإليجار  عقود( " 16)  المالي  للتقرير  الدولي

 يختار   قد   ،   عملية  كوسيلة  .(19-  كوفيد)  لوباء  مباشرة  كنتيجة  الناشئة  اإليجار  لمتيازات  اإليجار  عقود  تعديل  محاسبة  بشأن(  16)

 يقوم .  اإليجار  لعقد  تعدياًل   يعد  المؤجر  من(  19-كوفيد)  كورونا  بفيروس   المرتبط  اإليجار  امتياز  كان  إذا  ما   تقييم  عدم  المستأجر

 بفيروس  المرتبط اإليجار امتياز عن الناتجة اإليجار مدفوعات في تغيير ألي بالحسابات الختيار هذا  بإجراء يقوم الذي المستأجر
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 )تتمة( للشركة المحاسبية السياسات في التغيرات  ـ 4

 

  (19-كوفيد) كورونا بفيروس الصلة ذات اإليجار امتيازات( " 16) المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت  4-5

  )تتمة(

 

 تعدياًل   التغيير  يكن  لم  إذا(   16)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  بموجب  التغيير  بها  يفسر  التي  الطريقة  بنفس  (19-كوفيد)   كورونا 

 .اإليجار لعقد

 

  المجموعة  حصلت  ذلك،  على  بناءً .  مستقبلي  بأثر  تطبق   أن  ويجب  م2020  يونيو   1  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  التعديالت  تنطبق

 (.  10 إيضاح انظر)  الستخدام حق موجودات استهالك مصروف تخفيض تم بذلك و  المؤجرين بعض من خصم على

 

 المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ      ـ 5

 

إصدار القوائم المالية للمجموعة. فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة، والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى تاريخ  

تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذا ما انطبقت عليها، عند دخولها حيز التنفيذ. تدرس المجموعة التأثير المتوقع للتعديالت على 

 .قوائمها المالية

 

 متداولة  غير أو متداولة أنها على الخصوم تصنيف(: 1) الدولي المحاسبة معيار على تعديالت 5-1

( 1)   الدولي  المحاسبة  معيار  من  76  إلى  69  من  الفقرات  على  تعديالت  الدولي  المحاسبة  معايير  مجلس   أصدر  ،  2020  يناير  يف

 :التعديالت  توضح. متداولة غير  أو متداولة أنها على المطلوبات تصنيف متطلبات لتحديد

 . التسوية تأجيل في بالحق المقصود •

 . بالتقرير  المشمولة الفترة نهاية في موجوًدا يكون أن يجب التأجيل حق أن •

 . التأجيل في لحقه الكيان ممارسة  باحتمالية يتأثر ل التصنيف هذا •

  على   يؤثر  ل  اللتزام  من  الشروط  فإن   ملكية  حقوق  أداة  الى  للتحويل  قابل  التزام  في  المضمنة  المشتقات  أحد   كان   إذا  فقط •

 .تصنيفها
 

 التأثير  المجموعة  تدرس.  رجعي  بأثرتعديلها    ويجببعدها.    او  2023  يناير  1  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات  المفعول  سارية  التعديالت

 .المالية قوائمها على للتعديالت المتوقع

 

 ( 3)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي -اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام    5-2

اإلشارة   -تجميع األعمال    -  الماليم، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير  2020في مايو  

اإلشارة إلى اإلطار العام مكان إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في  إحالل هوإلى مفهوم اإلطار العام. الغرض من التعديالت 

 م دون تغير المتطلبات بشكل جوهري. 2018م، مع اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي الصادر في مارس 1989
 

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  إلى مبادئ العتراف في  استثناًء  أيضاً  المجلس  او خسائر    (3)كما أضاف  لتجنب مسألة مكاسب 

أو تفسير لجنة    (37)الناتجة عن المطلوبات واللتزامات المحتملة التي قد تقع ضمن معيار المحاسبة الدولي    المحتملة"اليومين"  

 "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل.  (21)المعايير الدولية رقم 

 

بخصوص الموجودات المحتملة التي   (3)الحالية في المعيار الدولي للتقرير المالي    تفي نفس الوقت، قرر المجلس توضيح التوجيها

 احالل اإلشارة إلى اإلطار العام مكان اعداد وعرض القوائم المالية.   دلن تتأثر عن

 

 م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر مستقبلي. 2022يناير    1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  
 

 جوهري على المجموعة.  أثر للتعديالتليس من المتوقع أن يكون 
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 )تتمة( المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ     ـ 5

 

 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )-الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المنشود   5-3

دام المنشود والذي المتحصالت قبل الستخ -م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الممتلكات واآللت والمعدات 2020في مايو 

يمنع المنشآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآللت والمعدات ، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها أثناء 

 احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة.  

 وبدلً من ذلك، تعترف المنشأة بالمتحصالت من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلك السلع في الربح او الخسارة.   
 

م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر رجعي  2022يناير    1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  

 بنود الممتلكات واآللت والمعدات المتاحة لالستخدام في او بعد بداية اول فترة تم عرضها بها عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل. 
 

 ع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على المجموعة. ليس من المتوق

 

 ( 37) تعديالت على معيار المحاسبة -دية العقد أتكلفة ت -عقود المعاوضة   5-4

يف التي تحتاج ال( لتحديد أي التك37م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 2020في مايو  

 المنشأة تضمينها لتقدير ما إذا كان العقد معاوضة أو أنه يؤدي إلى خسائر. 

 

تنطبق التعديالت على "طريقة التكلفة المباشرة".  تتضمن التكاليف التي تتعلق بعقد تقديم بضائع او خدمات كالً من التكاليف اإلضافية  

د.  ل تتعلق المصروفات العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم وتخصيص التكاليف التي تتعلق مباشرة بأنشطة العق

 تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد. 

 

م. ستقوم المجموعة بتطبيق التعديالت على 2022يناير    1السنوية التي تبدأ في أو بعد    المالية  التقاريرتسري التعديالت على فترات  

 لم تقم بعد بتأدية جميع التزاماتها في بداية فترة التقرير المالي التي يتم فيها تطبيق التعديالت ألول مرة.  العقود التي

 

 جوهري على المجموعة.  أثر للتعديالتليس من المتوقع أن يكون 

 

الشركة التابعة التي تطبيق    –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة    –(  1المعيار الدولي للتقرير المالي )  5-5

 المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة.  

الدولية تعديالً   م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة2020-م2018وكجزء من التحسينات السنوية دورة  

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة.  يسمح التعديل للشركة التابعة باختيار -(  1على المعيار الدولي للتقرير المالي )

عنها   ( لقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام المبالغ المصفح1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16-تطبيق الفقرة )د

المعايير الدولية للتقرير المالي.  يُطبق التعديل أيضاً على الشركات الزميلة   إلىفي الشركة الم، استناداً إلى تاريخ تحول الشركة الم  

 (.  1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي ) 16-والمشاريع المشتركة التي تختار تطبيق الفقرة )د

 

 م مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المالية التقاريريدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات 

 

 إن هذه التعديالت ل تنطبق على المجموعة. 

 

 تبعاد المطلوبات المالية  المتعلق باس ٪10الرسوم في فحص نسبة   -(: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-6

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة  

ما جديد أو (. توضح التعديالت أن الرسوم التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام مالي إ9على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 معدل مستديمة وتختلف عن شروط اللتزام األصلي.  

تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة المقترض والمقرض بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة 

ات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة.  تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على المطلوب

 بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت.
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 المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(     ـ 5

 

المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية   ٪10الرسوم في فحص نسبة     - (: األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقرير المالي )  5-6

 )تتمة(

 

م مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم 2022يناير   1السنوية التي تبدأ في أو بعد    المالية  التقاريريدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات  

لتي المجموعة بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى ا

 تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت.

 

 جوهري على المجموعة.  أثر للتعديالتتوقع أن يكون ليس من الم 

 

 الضريبة في قياس القيمة العادلة -( الزراعة 41معيار المحاسبة الدولي )  5-7

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة  

 تقوم  أن  وهو( 41( من معيار المحاسبة الدولي )22(. يقوم التعديل بإزالة المتطلب في الفقرة )41ة الدولي )على معيار المحاسب

 

المنشآت باستثناء التدفقات النقدية الخاصة بالضريبة عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

(41  .) 

 

يناير   1تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على قياس القيمة العادلة بأثر مستقبلي في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية تبدأ في أو بعد  

 . المبكرم، مع السماح بالتطبيق 2022

 

 جوهري على المجموعة.  أثر للتعديالتليس من المتوقع أن يكون 

 

 التقارير القطاعية  ـ  6

 

 ريرلتقا  داد ع إ  ميت  ت اعاطق  دةع  يهاد لو  مهادتق  لتيا  تمادلخوا  تلمنتجاا  على   ءبنا  ل عم  دات حو  ن م  عةولمجما  ونتتك  ، يةرإدا  راضألغ

 كما يلي:  بشأنها

ً  عمل وحدات من المجموعة تتكون اإلدارة، ألغراض   : عنها التقرير ينبغي التي التالية القطاعات ولديها لعملياتها وفقا

 

 أكبر من القطاع هذا ويعتبر، و إدارة العقارات تأجير المراكز التجارية المملوكة للمجموعة خدمات يشمل -العقار  قطاع (أ

 . المجموعة قطاعات

 السياحية.   والمتجعاتيشمل خدمات تشغيل وتسكين الغرف الفندقية واألجنحة السكنية  - السياحة قطاع ب( 

 يشمل نشاط زراعة وبيع التمور وبعض المنتجات الزراعية األخرى.  - زراعةلا عاطق ( ج

األخرى المملوكة بواسطة   باألستثمارات الخاصة المالية والمعلومات للشركة الرئيسي المركز شملي -المركز الرئيسي  (د

 المجموعة. 
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 التقارير القطاعية )تتمة( ـ  6

 

ً و ويقاس رةلخسا أو ا ل خدلا سسا أ على تاعاطلقأداء ا متقيي ميت  كلذ في بما) عةوبالمجم ليولتمإدارة ا ميت كلذ خالل ومن.دةحولما   لماليةا مئوالقا  في رةلخسا أو ا لخدلا مع فقوايت  بما ثابتة سألس فقا

 . راداتإليوا لتشغيليةا تاعاطلقا  على وزعت لو ،عةولمجما وىمست سساأ  على( لماليةا ءألعباا

 

 :  اعيةطلقا  تماوللمعل  ًتحليال يلي فيما. ويةودلسعا  بيةرلعا لمملكةا في لتابعةا كاتهارشو عةولمجما ةطنشأ متت

 

 الــعــقــار  

 

 السياحة

 

 الرئيسي  المركز  الزراعة 

استبعاد العمليات  

المشتركة بين  

 اإلجمالي  القطاعات 

       م 1202

 130.935.221 ( 803.978) - 1.843.360 50.126.250 79,769,589 اإليرادات  

 ( 68.981.574) 803.978 - ( 5.337.627) ( 46.503.886) ( 17,944,039) )بدون االستهالك(    تكلفة اإليرادات

 ( 21.727.622) - - - ( 18.204.640) ( 3.522.982) استهالك واطفاء 

 40.226.025 - - ( 3.494.267) ( 14.582.276) 58,302,568 مجمل ربح القطاع  

 3.938.465.009 ( 42.496.701) 2.379.901.464 79.072.592 1.284.344.928 237,642,726  موجودات القطاع

 297.258.246 ( 42.496.701) 278.205.865 843.735 43.558.483 17,146,864  مطلوبات القطاع

       

       م 2020

 220.953.613 (2.472.527) ــ 2.517.640 46.225.757 174,682,743   اإليرادات

 (74.869.332) 2.472.527 ــ (7.437.512) (50.191.005) (19,713,342) )بدون الستهالك(   تكلفة اإليرادات 

 (22.847.563) ــ ــ ــ (16.125.109) ( 6,722,454) واطفاء  استهالك

 123.236.718 ــ ــ (4.919.872) (20.090.357) 148,246,947   القطاع  ربح مجمل

 3.926.715.573 (56.085.235) 2.338.459.643 94.324.635 929.438.777 620,577,753   القطاع  موجودات

 229.052.299 (56.085.235) 215.304.685 1.674.437 51.122.933 17,035,479   القطاع  مطلوبات 

  



لإلستثمارشركة طیبة  
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) 
م٢٠٢١دیسمبر٣١فيكما

(باللایر السعودي)

٣٦

معدات ال وواآلالت ممتلكات الـ ٧

م مما یلي: ٢٠٢١دیسمبر ٣١تتكون الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل السنة المنتھیة في ١-٧

أراضي 
لایر سعودي 

مباني 
لایر سعودي 

ومعدات ممتلكات
لایر سعودي 

تحتمشروعات
التطویر 

سعودي لایر
سیارات

سعودي لایر
مثمرة أشجار
سعودي لایر

مثمرة غیرأشجار
لایر سعودي 

المجمــــوع 
لایر سعودي 

التكلفة:
١٬٣٠٨٬٧٢٩٬٢٠٧٦٩٤٬٦٩٤٬٤٧٧١٤٢٬٩٦٩٬٤٢٨٢٦٫٧٤٤٫٢٥٩٣٬٦٠٨٬٩١٣٦٣٫٦١٤٫٨٣٣١١٫٢١٥٫١٧٠٢٬٢٥١٬٥٧٦٬٢٨٧السنة بدایةفي

١٫١٦٢٫٢٣٩١٦٠٬٦١٤٬٩٣٩ــــ٥٢٫٦٩١٫٩٢٧٢٤٬٧٥٠٬٠١٣٦٬٦٧٨٬٧٠٧٧٥٬٣٣٢٬٠٥٣إضافات 
) ٧٣٬٢٩٩٬١٠٠(ــــ) ١٫٣٧٢٫١٦٩(ــ) ٧٬٣٥٨٬٩٠٨() ٦٤٬٥٦٨٬٠٢٣(ــاستبعادات 
ــ) ١٢٫٣٧٧٫٤٠٩(١٢٫٣٧٧٫٤٠٩ــــــــــتحویالت 

٣٣٨٫٩٤٦٫٤٠٤ــــــــ١٧٣٫٩١١٫٨٤٠١٣٦٫٩٦٩٫٧٣٨٢٨٬٠٦٤٬٨٢٦محول من عقارات استثماریة  
──────────────────────────────────────────────────────────────

٢٬٦٧٧٬٨٣٨٬٥٣٠ــ١٬٥٣٥٬٣٣٢٬٩٧٤٧٩١٬٨٤٦٬٢٠٥١٧٠٬٣٥٤٬٠٥٣١٠٢٫٠٧٦٫٣١٢٢٫٢٣٦٫٧٤٤٧٥٫٩٩٢٫٢٤٢السنة نھایةفي  الرصید
────────────────────────────────────────────────────────────────

فياالنخفاضاالستھالك 
: القیمة

٢٨٣٫٩٦٠٫٤٤٠ــ٣٫٢٠٨٫٦٢٠١٠٫٦٣٧٫١١٨ــ٢٣٤٫٠٥٦١٧١٫٩٥٩٫٦٩٠٩٧٬٩٢٠٬٩٥٦السنة بدایةفي
٢١٫٦٤٩٫٢٢٢ــ١٦٦٫٤٠٨١٫٢٧٢٫٢٩٧ــ١٢٫٥٠٣٫٦١٧٧٬٧٠٦٬٩٠٠ــللسنة المحمل

) ٦٨٫٧٦٨٫٤٣٣(ــــ) ١٫٣٧٢٫١٦٤(ــ)٧٬١٤٣٬٦٤٥() ٦٠٫٢٥٢٫٦٢٤(ــاستبعادات 
٦٫٦٩٠٫٩٢٠ــ٦٫٣٥٣٫٢٧٧ــــ٣٣٧٫٦٤٣ــــخسائر اإلنخفاض  

٤٧٫٥٩٦٫٦٧٢ــــــــ٢٩٫٢٩٣٫٨٣٦١٨٬٣٠٢٬٨٣٦ــمحول من عقارات استثماریة 
──────────────────────────────────────────────────────────────

٢٩١٫١٢٨٫٨٢١ــ٢٫٠٠٢٫٨٦٤١٨٫٢٦٢٫٦٩٢ــ٢٣٤٫٠٥٦١٥٣٫٥٠٤٫٥١٩١١٧٬١٢٤٬٦٩٠السنة نھایةفيالرصید
──────────────────────────────────────────────────────────────

فيالدفتریة صافي القیمة
٢٫٣٨٦٫٧٠٩٫٧٠٩ــ١٬٥٣٥٬٠٩٨٬٩١٨٦٣٨٬٣٤١٬٦٨٦٥٣٬٢٢٩٬٣٦٣١٠٢٫٠٧٦٫٣١٢٢٣٣٬٨٨٠٥٧٫٧٢٩٫٥٥٠:م٢٠٢١دیسمبر٣١

═════════════════════════════════════════════════════════════ ══════
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  )باللاير السعودي(
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 )تتمة(  والمعدات واآلالت الممتلكات ـ  7
 
 : يلي مما م2020ديسمبر  31في الممتلكات واآللت والمعدات خالل السنة المنتهية في  ركةحال تتكون   2 -7

 
  

 أراضي
 لاير سعودي 

 
 مباني

 لاير سعودي 

 
 ومعدات  ممتلكات

 لاير سعودي 

  تحت مشروعات
 التطوير

 سعودي  لاير 

 
 سيارات 

 سعودي  لاير 

 
 مثمرة  أشجار
 سعودي  لاير 

 
 مثمرة  غير أشجار

 لاير سعودي 

 
 المجمــــوع 
 لاير سعودي 

         التكلفة:

 2.095.255.945 10.022.376 63.614.833 3.983.954 8.324.826 145,123,615 693.698.052 1.170.488.289 السنة  بداية في 

 162.634.424 1.192.794 ــ  21.739 18.597.633 1,674,342 2.035.748 139.112.168 إضافات 

 (6.314.082) ــ  ــ  (396.780) (178.200) (3,828,529) (1.039.323) (871.250) استبعادات 
 ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ──────── ──────── 

 2.251.576.287 11.215.170 63.614.833 3.608.913 26.744.259 142,969,428 694.694.477 1.308.729.207 السنة  نهاية  في  الرصيد
 ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ──────── ──────── 

         : القيمة في  والنخفاضالستهالك 

 267.550.050 ــ  9.364.821 3.382.908 ــ  94,709,144 160.093.177 ــ  السنة  بداية في 

 19.679.454 ــ  1.272.297 202.111 ــ  6,234,956 11.970.090 ــ  للسنة   المحمل

 (3.503.120) ــ  ــ  (376.399) ــ  (3,023,144) (103.577) ــ  استبعادات 

 234.056 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  234.056 النخفاض   خسائر
 ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ──────── ──────── 

 283.960.440 ــ        10.637.118 3.208.620 ــ        97,920,956 171.959.690 234.056 السنة  نهاية  في  الرصيد
 ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ─────── ──────── ──────── 

 31   الدفترية في  صافي القيمة
 1.967.615.847 11.215.170 52.977.715 400.293 26.744.259 45,048,472 522.734.787 1.308.495.151 م: 2020 ديسمبر

 ═════════ ═════════ ════════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ ═════════ 
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 ( تتمة) والمعدات واآلالت الممتلكات ـ  7

 : لييالستهالك كما   ليتم تحم 3 -7

 م 2020 م 2021 ضاحيإ 

    

 18.491.376 20.051.361   راداتيتكلفة اإل

 1.188.078 1.597.861 31   ةيوإدار ةيمصروفات عموم
  ──────── ──────── 
  21.649.222 19.679.454 
  ════════ ════════ 
 

  فاليو )  مستقل  خارجي  عقاري   مياألراضي بواسطة مق  مييعلى تق للمشروعات وبناءً   ةيالسترداد   مةيدراسة القب  تم القيام   4 -7

العادلة    مةيالق  دي، تم تحدممتلكاتالعادلة لل  مةيالق  دي)تقييم( لتحد  نيالمعتمد  نيميللمق  ةيالسعود  ئةي( معتمد من الهإسترات

  سملة السوق باإلضافة الى التكلفة ومنهج ر للعقار باستخدام منهج ة يالسوق مةيالق ديللعقار. تم تحد  ةيالسوق مةيباستخدام الق

، مثل ةيالعادل للعقارات الستثمار  مييهام في الفتراضات المستخدمة في التق  غيرولي(. إن أي تألالدخل )صافي العائد ا

ل   لهذه الموجودات.  ري عادلة أقل / أعلى بشكل كب  مةيق  هعن  نتجيوما إلى ذلك، سوف    جاريمعدل الخصم والعائد ونمو اإل

 يوجد انخفاض في قيم األصول بخالف المسجل. 

 

 إقامة فنادق على أراضي المجموعة.ب الخاصة ة يفي المصروفات الرأسمال ر يتتمثل المشروعات تحت التطو   5 -7

  

م قامت شركة العقيق للتنمية العقارية )التي تملكها طيبة بالكامل(  2021يونيو  20هـ الموافق  1442ذو القعدة    10بتاريخ         6  -7

بتوقيع اتفاقية إنهاء بالتراضي لعقد تأجير مركز المجيدي السكني الموقع مع شركة إيالف للفنادق المحدودة الواقع بالمنطقة 

  17ون تاريخ سريان اإلنهاء من تاريخ  على أن يكللتنمية العقارية  المركزية بالمدينة المنورة والمملوك لشركة العقيق  

مليون لاير كمصروفات تشغيلية    7.5وبناء عليه تم اإلعتراف بمبلغ    م، 2021يناير    1هـ الموافق  1442جمادى األولى  

علماً بأن تشغيل المركز  أخرى ناتجة عن إنهاء العقد وعدم إستنفاذ اإليراد المستحق والمتعلق بفترة السماح للعقد المذكور،

مذكور سيستمر وسوف تتم إدارته من قبل شركة العقيق للتنمية العقارية مباشرة، وعليه تم إعادة تبويب التكلفة الدفترية ال

 . لمركز المجيدي السكني من العقارات الستثمارية إلى الممتلكات واآللت والمعدات

 

مملوكة  قييم أرض زراعية تحتوي على مجموعة مختلفة من النخيل واآلبار وبعض المعدات والممتلكات  بت  قامت اإلداره       7  -7
من قبل مقيم عقاري خارجي مستقل )طالل  (%54.8لشركة طيبة للتنمية الزراعية ـ تادك )تمتلكها طيبة لالستثمار بنسبة  

عليه تم وتخدام أسلوب السوق وفق طريقة البيوع المقارنة.  سفر العمري للتقييم العقاري( وقد تم تحديد القيمة العادلة باس
 . مليون لاير سعودي 6.7تسجيل انخفاض في القيمة قدره  

 
مليون لاير سعودي    96تتضمن الممتلكات قطعة أرض تقع في مدينة الرياض مملوكة للمجموعة تبلغ قيمتها الدفترية       8  -7

 صول على قرض لتنفيذ مشروع تجاري عليها. مرهونة لصالح أحد البنوك المحلية مقابل الح

 

تم استبعاد المباني  حيثم، 2021  يونيو 27 في أراك، – ياحيةلشركة العربية للمناطق السل الصادر تصفيةقرار اللنتيجة     9 -7

الف لاير    371تم تحقيق أرباح بيع رأسمالية قدرها    مليون لاير سعودي.  4.3  البالغ قيمتها الدفتريةوالممتلكات والمعدات  

 .سعودي
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 ملموسة  ال ريوجودات غالم  -8 

 م2020 م 2021 
   

   التكلفة 

 6.640.634 9.347.795 السنة  بداية في

 2.707.161 662.337 إضافات  

 ــ      ( 4.188.661) *استبعادات
 ──────── ──────── 

 9.347.795 5.821.471 السنة    ةيفي نها  ديالرص

 

 

  

   االطفاء المتراكم 

 5.985.114 6.439.591 السنة  بداية في

 454.477 737.694 خالل السنة  إطفاء 

 ــ      ( 4.115.259) *استبعادات
 ──────── ──────── 

 6.439.591 3.062.026 السنة ةيفي نها  ديالرص
 ──────── ──────── 

 2.908.204 2.759.445 ةيالدفتر  مةيصافي الق
 ════════ ════════ 
 

يتم   لم   التي  التقنية  نظمةلأل  الستبعادات  أتيوت  ،مجموعةال  قبل  من  المستخدمة  لتفنية  والبرامج  النظمة  الملموسة  الموجودات  تمثل*

 . تجديد ترخيص استخدامها

 

 العقارية  االستثمارات  -9

 

  

 أراضي 

 

 مباني 

 

 معدات 

  أدوات و  أثاث

 مكتبية 

 

 اإلجمالي 

      التكلفة  

 612.454.591 5.952.072 39.760.049 260.921.750 305.820.720 السنة  بداية في

 1.060.935 720.935 340.000 - - إضافات خالل السنة  

  محول إلى ممتلكات ومعدات 

7-5 (173.911.840 ) (136.969.738 ) (26.299.899 ) (1.764.927 ) (338.946.404 ) 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 274.569.122 4.908.080 13.800.150 123.952.012 131.908.880 السنة  ةينها في  ديالرص
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

      المتراكم   االستهالك

 84.275.684 3.742.116 25.537.761 54.995.807 - السنة  بداية في

 3.380.672 671.105 620.530 2.089.037 - السنة   إستهالك

 ( 47.596.672) ( 1.207.901) ( 17.094.935) ( 29.293.836) - محول إلى ممتلكات ومعدات 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 40.059.684 3.205.320 9.063.356 27.791.008 - السنة  ةينها في  ديالرص
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

      ة يالدفتر مةيصافي الق

 234.509.438 1.702.760 4.736.794 96.161.004 131.908.880 م2021ديسمبر  31 في
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 528.178.907 2.209.956 14.222.288 205.925.943 305.820.720 م 2020ديسمبر  31 في
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 العقارية )تتمة( االستثمارات  -9

 

 العادلة مةيالق ريتقد

 

مؤجرة    ومحالت  ومباني  مكاتب  من  تتكون  المنورة  المدينةب  تجارية  عقارات  4  من  للمجموعة  العقارية  الستثمارات  تتمثل 9-1

 . خرينآ ألطرافبالكامل 

 

 حيث تم خالل   لاير سعودي(  مليار  4.28  م:2020لاير سعودي )مليار     3.60ةيالعادلة للعقارات الستثمار   مةيبلغت الق 9-2

أ  2021عام   الفنادقإعادة تصنيف  نتيجة فسخ  المؤجرة    حد  الممتلكات واللت والمعدت  الى  العقارات الستثمارية  من 

ً الفندق    التعاقد مع المؤجر وتشغيل إسترات( معتمد   ويعقاري خارجي مستقل )فال  مي ّ العادلة بواسطة مق  مةي الق  دي. تم تحدذاتيا

العادلة باستخدام    مةيالق  دي ، تم تحدةيالعادلة للعقارات الستثمار  مةي الق  دي، لتحد(مييتق)   نيالمعتمد  نيمي ّ للمق  ةيالسعود  ئةيمن اله

للعقار باستخدام أسلوب التكلفة وأسلوب رسملة الدخل )صافي العائد الولي(.    ةيالسوق  مةيالق  د يللعقار. تم تحد  ة يالسوق  مةيالق

 جاري، مثل معدل الخصم والعائد ونمو اإلةيرالعادل للعقارات الستثما  مييهام في الفتراضات المستخدمة في التق  غيرإن أي ت

   لهذه الموجودات. ريعادلة أقل / أعلى بشكل كب مةيق ه عن نتجيوما إلى ذلك، سوف 

 

 بنقل(  تاكوما)  المحدودة  والصيانة  للمقاولت  طيبة  شركة  بيع  اتفاقية  خالل   من م  2020مارس    12في    المجموعة  قامت    9-3

 تم  وعليه  التفاقية،  شروط  ضمن  المجموعة  لصالح  سعودي  لاير  مليون  4,3  قيمتها  البالغ  عليها  المقامة  والمباني  األرض

 ملكية  لتحويل  النظامية  اإلجراءات  تزال  ل.  العقارية  الستثمارات  ضمن  عليها  المقامة  والمباني   رضاأل  تصنيف  عادةإ

 . الموحدة المالية القوائم تاريخ حتى قائمة والمباني األرض

 

   إيجار عقود إلتزاماتو موجودات حق االستخدام ـ 10

 

والتي تتكون   ة نالسخالل  وحركتها إيجار عقود  وإلتزاماتالمبينة أدناه هي القيم الدفترية لموجودات حق الستخدام للشركة القيم   إن

 : او مدة العقد ايهما اقصر واتسن 10والتي تطفأ على   من الجنحة الفندقية المستاجرة بغرض التشغيل

 

 م 2020 م 2021  االستخدام حق موجودات

    

 96.167 2.362.867  السنة  بداية في الرصيد

 6.814.387 15.179.192  *  السنة خالل اإلضافات

 (3.756.395) ( 2.642.882)  السنة   على المحمل

 ( 43.167) ( 8.742,881)  * استبعادات

 ( 748.125) ( 2.238.983)  ** تخفيضها تم أقساط
  ──────── ──────── 

 2.362.867 3.917.313  السنة  ةينها في ديالرص
  ════════ ════════ 
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 ()تتمةر إيجا عقود وإلتزاماتموجودات حق االستخدام  ـ 10

 

 إيجار  عقود إلتزامات

 

 ــ  4.451.454  السنة  بداية في الرصيد

 6.395.332 15.314.784  ( 1-10) السنة خالل اإلضافات

 236.924 330.663  يةمصاريف تمويل 

 ( 43.167) ( 8.122.478)   * استبعادات

 ( 748.125) ( 2.238.983)   (2-10) تخفيضها تم أقساط

 (1.389.510) ( 3.719.403)   السنة   خالل المسدد
 
 
 

 ──────── ──────── 

 4.451.454 6.016.037  السنة  ةينها في ديالرص
  ════════ ════════ 

 3.334.947 6.016.037  المتداول  الجزء: ناقص
  ──────── ──────── 

 1.116.507 -           متداول  الغير الجزء
  ════════ ════════ 

 

قامت   دقية. كمافنلجنحة طيبة العلى عقود جديدة نتيجة قيام المجموعة بابرام عقود ايجار خالل السنة  تشتمل اإلضافات          10-1

قرار التصفية الصادر نتيجة    لصالح شركة العقيق للتنمية العقارية  جديدةوابرام عقود  المجموعة بفسخ جميع عقود اليجار   

  . 2021 يونيو 27للشركة العربية للمناطق السياحية _ أراك في   

 

 . بها المتعلقة والتزامات ستهالكال مصروف تخفيض تم وبذلك األجنحة مالك بعض من خصم على الشركة حصلت    10-2

 

 اآلخر  الشامل الدخل خالل من  العادلة بالقيمة مالية موجودات  -11

 

 م2020 م 2021  ضاحيإ 
    

 845.224.234 667.194.206 1ــ  11 مدرجة    مالية موجودات

 86.884.027 97.016.985 2ــ  11 مدرجة    ريغ مالية موجودات
  ──────── ───────── 

 932.108.261 764.211.191  اإلجمالي  
  ════════ ═════════ 

 -  402,228,398  المتداول  الجزء: ناقص
  ──────── ──────── 

 932.108.261 361,982,793  متداول  الغير الجزء

  ════════ ═════════ 
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 )تتمة(  اآلخر الشامل الدخل خالل من  العادلة بالقيمة مالية موجودات  -11

 

 مدرجة مالية موجودات   1 -11

 

 م 2020 م 2021  نسبة الملكية المباشرة )%( اإلسم  

    م 2020 م 2021 

      

 640.266.250 402.228.398  % 1.91 ٪0.48 (4-11)  شركة سابك للمغذيات الزراعية

 129.016.800 175.497.600  % 3.20 ٪3.20 شركة مدينة المعرفة القتصادية 

 75.941.184 89.468.208  % 0.72 ٪0.72 شركة مكة لالنشاء والتعمير 

    ──────── ──────── 

 845.224.234 667.194.206    اإلجمالي  

 

 

   ════════ ════════ 

 

 مدرجة  غير مالية موجودات   2 -11

 

 م 2020 م 2021  نسبة الملكية المباشرة )%( اإلسم  

    م 2020 م 2021 

      

 36,811,930 29.264.824  % 2.33 ٪2.33 ( 5-11)العقاري  للتطوير  الدولية  كنانشركة  

 50,072,097 67.752.161  % 5.01 ٪5.01 اإلقتصادية مدينة المعرفة  مطوريشركة 

    ──────── ──────── 

 86,884,027 97.016.985    اإلجمالي  

    ════════ ════════ 

 

 كما يلي: اآلخر الشامل الدخل خالل  من العادلة بالقيمة ماليةال موجوداتللخالل السنة   تمثلت الحركة   3 -11

   

 م 2020 م 2021 ضاحيإ 

    

 897.439.436 932.108.261  السنة  بداية في الرصيد

 34.668.825 788,173,711  أرباح غير محققة   

 -        ( 944.552.221)  (4-11 إيضاح) أسهم بيع

 -        ( 11.518.560)  (  5-11تعويض مقابل تخفيض رأس مال ) إيضاح 

  ──────── ──────── 

 932.108.261 764.211.191  السنة  ةينها في ديالرص

 

 

 ════════ ════════ 

م تقرر البدء ببيع األســهم المملوكة لشــركة طيبة في شــركة ســابك للمغذيات الزراعية، وعليه فقد تم بيع 2021عام   خالل   4  -11

مليون لاير سـعودي تم إثباتها مباشـرة في األرباح  355,5مليون سـهم ونتج عن ذلك تحقيق صـافي أرباح بلغت   5.7عدد  

 مليون سهم ضمن الموجودات المتداولة.   2.3م والبالغة المبقاة، كما تم تبويب قيمة العدد المتبقي من األسه

 

مليون سهم وتعويض   49.4م تم تخفيض رأسمال شركة كنان الدولية للتطوير العقاري وذلك بإلغاء عدد  2021خالل عام     5  -11
 ي. مليون لاير سعود 11.5المساهمين بالقيمة األسمية للسهم وقد بلغت حصة طيبة من إجمالي مبلغ التعويض 
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 زميلة  شركات في ستثماراتاال  -12

 

األعمال   االسم  قطاع 

   سييالرئ

نسبة الملكية المباشرة   س يبلد التأس 

 )%( 

   

        

 م 2020 م 2021  م 2020 م 2021   

 

 العقاري ريللتطو  رةيالس  نةيشركة مد

استثمارات  

 ة يعقار

العربية   المملكة

 72.056.055 71.854.815  % 20 ٪ 20 السعودية  

 

 تمور  –المنورة للتمور  نةيشركة المد

 

 صناعة التمور  

العربية   المملكة

 5.335.304 -          % 35 ٪ 35 السعودية 

 

   ةيالتراث افةي للض  ةيالشركة السعود

خدمات   ميتقد

 ة ي احيس 

العربية   المملكة

 5.688.941 8.147.608  % 30 ٪ 30 السعودية 

 

 المنورة   نةيشركة فندق مطار المد

خدمات   ميتقد

    ةيفندق

العربية   المملكة

 ــ      -          %33.33 ٪33.33 السعودية 
      ─────── ─────── 

      80.002.423 83.080.300 
      ═══════ ═══════ 

 

   زميلة شركات في االستثمارات  -12

 

 :لييكما  زميلة شركات فيالحركة في اإلستثمار    12-1

 م 2020 م 2021 

   

 91,588,117 83.080.300 السنة  بداية في الرصيد

   (8,507,817) ( 3.077.877) للسنة  نتائج الستثمارات في حصةصافى ال
 ──────── ──────── 

 83.080.300 80.002.423 السنة  نهاية في الرصيد
 ════════ ════════ 
 

 أغسطس 21 بتاريخلشركة لغير العادية  الجمعية أجتماع خاللعلى تصفية الشركة السعودية للضيافة التراثية  الشركاء وافق 12-2
 . المالية القوائمإعداد  تاريخ حتى جارية ةومازالت األجراءات القانونية للتصفي م2019

 
م حققت شركة فندق مطار المدينة المنورة خسائر متراكمة تجاوزت القيمة الدفترية لالستثمار، وقد  2021  ديسمبر  31كما في    12-3

م :  2020  ديسمبر  31لاير سعودي )مليون    10,9خسائر إضافية خالل الفترة بقيمة  تسجيل  قامت المجموعة بالستمرار في  
 مليون   31,1  مبلغ  م 2021  ديسمبر  31  في  كما  المكون  الخسائر  مخصص   رصيد  إجمالي  ليصبحلاير سعودي(  مليون    10.7
  لتلك   المالي   بالدعم  وتعاقدية  قانونية  التزامات  لوجود  وذلك  (سعودي  لاير  مليون  20,2:    م2020  سمبريد  31)  سعودي  لاير

 . (25)إيضاح رقم  إستحقاقها حلول عند المالية بالتزاماتها للوفاء الشركة
 
  إجمالي   بمبلغ  % 29,5 البالغة   الزجاجية األلياف  واحة   شركة  في المجموعة  حصة   كامل   بيع  عملية  اكتملت  م 2020  عام ال  خالل   12-4 

  الحالية   القيمة  باستخدام   سعودي  لاير   مليون  10,7  قدرها   مخصومة  محققة  أرباح  ذلك   عن   ونتج  سعودي  لاير   مليون  15,5  قدره
 المتبقي   المبلغ  سداد  يتم  أن  على  أول  كقسط  من قيمة البيع  سعودي   لاير  ألف  488  مبلغ  استالم  تم  .المستقبلية  النقدية  للدفعات
  ديسمبر   31عليه سجل منها في  و  ،م2022  يونيو  30  في  منها   األول  القسط  سداد  يبدأ  ،سنوي  ربع  متساوي  قسط  15  على

 كموجودات   سعودي  لاير  مليون  8,8  البالغة  المتبقية  المبالغ  سجلتمليون لاير سعودي كأقساط متداولة في حين    3م مبلغ  2021
 .ميالتقيإعادة  يراداتإ خصمبعد  أخرى  متداولة غير
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 )تتمة( زميلة شركات في ستثماراتاال - 12

 

 التسوية بين المعلومات المالية                                                                                                                              ً المعلومات المالية للشركات الهامة المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية المدرجة في القوائم المالية الخاصة بها. كما يوضح الجدول أيضا  يلخص الجدول التالي    12-5

 للقيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية.

 

 الشركة السعودية للضيافة التراثية  تمور  –شركة المدينة المنورة للتمور  شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري المنورة  شركة فندق مطار المدينة 

 م 03/06/2020 م 13/12/2021 م 30/06/0202 م 30/06/1202 م 30/09/2020 م 30/09/1202 م 30/09/2020   م13/12/1202 

         

 % 30 ٪ 30 % 35 ٪ 35 % 20 ٪ 20 %33.33 ٪33.33 نسبة حصة الملكية 

 43.409.780 43.409.780 49.444.481 49.444.481 362.806.295 360.923.945 155.121.106 128.532.595 موجودات 

 681.562 681.562 10.204.349 10.204.349 1.618.909 1.340.474 208.848.957 221.853.607 مطلوبات 

 343.262 343.262 13.864.812 13.864.812 - - 9.204.121 4.674.519 إيرادات 

         

  إلى العائد  الشامل( الخسارة) الدخل إجمالي 

 ( 2.623.207) ( 2.623.207) 1.793.436 1.793.436 ( 2.721.335) ( 928.194) ( 13.666.625) ( 24.808.222) المساهمين 

 

 ( 786.962) ( 786.962) 627.703 627.703 ( 544.267) ( 185.639) ( 4.555.086) ( 8.269.407) اآلخر  الشامل الدخل منالمجموعة   حصة

 

 

المجموعة بتقدير وإثبات حصتها   تقوم  كما    .للسنة الحالية ولسنة المقارنة  لإلستثمار  لطيبةالقوائم المالية    إعداد  تاريخعند    * تمثل البيانات المالية في تلك التواريخ آخر بيانات مالية متاحة لتلك الشركات

لها.  في حال عدم توفر بيانات وقوائم مالية حديثة في نتائج الشركات الزميلة
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 المخزون   -13

 

 م 2020 م 2021 

   

 8.500.710 4.474.539 تمور  

 2.520.881 2.523.274   اريقطع غ

 1.164.885 779.277  أخرىمستلزمات 
 

─────── ─────── 

 7.777.090 12.186.476 

 (6.197.277) ( 6.597.871) المخزون   مةي: النخفاض في قخصمي
 

─────── ─────── 

 1.179.219 5.989.199 
 

════════ ════════ 

 

 :الحركة يءالمخزون بط مةيالنخفاض في ق مخصصحركة  ليي مايوف

 م 2020 م 2021 

   

  1.677.809 6.197.277 السنة  بداية في الرصيد

  4.519.468 4.339.378 المكون خالل السنة 

 ــ   ( 3.938.784) عكس مخصص خالل السنة 
 

──────── ──────── 

  6.197.277 6.597.871 السنة  نهاية في الرصيد
 

════════ ════════ 

 

  حيويةال موجوداتال  -14

 

 م 2020 م 2021 

   

 2.338.091 1.535.915 السنة  بداية في الرصيد

 6.544.922 4.558.397 إضافات 

 (7.347.098) ( 5.208.824) مخزون إلى تحويالت
 

──────── ──────── 

 1.535.915 885.488 السنة  نهاية في الرصيد
 
 
 

════════ ════════ 

 .المجموعةمزارع النخيل المملوكة من قبل   في الحيوية الموجودات تمثلت

 

  تجاريةال مدينةال ذممال  -15

 

 م 2020 م 2021 

   

 97.868.417 153.428.249 تجارية مدينة ذمم

 (78.925.905) ( 138.285.929) تجارية مدينة  ذمم في النخفاض: يخصم
 

──────── ──────── 

 18.942.512 15.142.320 السنة  نهاية في الرصيد
 

════════ ════════ 
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46 

 
 (تتمة) تجاريةال مدينةال ذممال  -15
 
 : النخفاض في الذمم المدينة التجارية مخصص حركة يلي فيما
 
 م 2020 م 2021 
   

 12.523.152 78.925.905 السنة  بداية في الرصيد
 65,704,128 61,277,406 للسنة  المحمل
 (102.559) ( 1.917.382) مخصص النخفاض في الذمم المدينة التجارية  شطب

 801,184 - رصيد محول من مخصص أطراف ذات عالقة 
 ──────── ──────── 

 78.925.905 138.285.929 السنة  نهاية في الرصيد
 ════════ ════════ 
 

بالق  النخفاض  الئتمان والسوق وخسائر  لمخاطر  المجموعة  الخاصة بتعرض  المد  مةيالمعلومات  بالذمم  تم   ةيالتجار  نةيالخاصة 
 (.  37رقم ) ضاحيعرضها بال

 
 األطراف ذات العالقة   -16
 

 ن يريوالمد  قةيوالشق  لةي، والشركات الزمةالرابع  ة الدرجوأقربائهم حتى    المجموعةفي    نيتتكون األطراف ذات العالقة من المساهم
أهم المعامالت مع   ليي  ماياعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. ف  تميللمجموعة.    ايوموظفي اإلدارة العل

 :  سمبريد 31في  ةياألطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها للسنة المنته
 
   وأرصدتها عالقةالذات  ذات الجهات   16-1

 الرصيد الختامي  مبلغ المعامالت  طبيعة المعامالت  نوع العالقة  اإلسم 

 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021

     مستحق من أطراف ذات عالقة 

       

 شركة مطار المدينة  

 المنورة    

 

 22.496.498 22.496.498 -     - تمويل  شركة زميلة 
     ──────── ──────── 
     22.496.498 22.496.498 

       يخصم :  

 ( 3.259.267) ( 3.259.267)  النخفاض في قيمة األطراف ذات العالقة  
  ──────── ──────── 
     19.237.231 19.237.231 

     ════════ ════════ 

     مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 جمعية مالك مركز طيبة  

 السكني والتجاري  

   5.587.752 2.227.815 خدمات صيانة  

 6.963.872 5.019.472 6.254.762 5.868.226 مصروفات تشغيل   جمعية شقيقة 
     ──────── ──────── 
     5.019.472 6.963.872 
     ════════ ════════ 
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 العالقة )تتمة( األطراف ذات   -16

 

 معامالت موظفي اإلدارة العليا    16-2

 م 2020ديسمبر 31 م 2021ديسمبر 31 

   

 4.595.396 4.399.182 أعضاء مجلس اإلدارة  ومكافآت بدلت

 822.132 391.500 أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة   ومكافآت بدلت

 10.052.158 10.697.405 ومكافآت كبار التنفيذيين وبدلت رواتب
 

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 15.488.087 15.469.686 
 

═════════ ═════════ 

 

لاير سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة إلى شركة ستراتا العالمية لتقنية   لفأ   600تم دفع مبلغ إجمالي قدره    السنة خالل  

األستاذ / غسان بن ياسر شلبي مصلحة   لعضو مجلس إدارة طيبة لإلستثمارالتي  و) لاير سعوديالف    958:    م2020المعلومات )

 مباشرة فيها وذلك وفق التفصيل التالي: 

  : م2020)ات البرمجيات  شركإلى  لاير سعودي قيمة التراخيص المدفوعة عن طريق ستراتا العالمية  الف    600مبلغ   -

 . ألف لاير سعودي(  483

 

 األخرى المتداولة الموجوداتو مقدما   المدفوعة المبالغ  -17

 

 م 2021 

 

 م 2020

 

 572,860 6,802,247   مستحقات ضريبة قيمة مضافة

 1.992.992 4.662.051 مدفوعة مقدماً  مصروفات

ً  مدفوعة مبالغ  1.909.264 3.249.217 موردين - مقدما

 - 3.000.000 األقساط المتداولة من بيع شركة واحة األلياف الزجاجية 

 1.528.154 669.490 موظفين   ذمم

 288.658 253.795 موظفين مؤجلة  تكاليف

 891.556 82.500 مستحقة إيرادات

 2.000.000 -   المحدودة انةيوالص للمقاولت بةيط شركة بيعمن  مستحقة مبالغ

 1,952,644 1,272,498 اخرى 
 

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19.991,798 11.136.128 

 (1.097.328) ( 862.873)  أخرى  مدينة ذمم أرصدة في النخفاض خسائر: يخصم
 

ــ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19,128,925 10.038.800 
 

 ═════════  ═════════ 

 

 األجل قصيرة ستثماراتاإل  -18

 

 وتستحق  %2  بمعدللاير سعودي    مليون  200  مبلغ:  م  2020)  ،سنة الحاليةليوم ل  90مرابحة مدتها أكثر من  ل توجد استثمارات  

 (.يوم 92 خالل وتستحق  %0.2بمعدل مليون لاير سعودي  20مبلغ  وكذلك يوم 96 خالل
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 حكمه في وما النقد - 19
 
 م 2020 م 2021 

   
 124.030.113 302.012.254 * بنوكاللدى  أرصدة

 ــ       100.000.000 قصيرة األجل ** مرابحات
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 402.012.254 124.030.113 
 ═ ════════ ═ ════════ 
 
ديسمبر   31مليون لاير سعودي كما في    106.4  والبالغة  المجموعةتحتفظ بها    التياألرصدة لدى البنوك النقدية المقيدة    تشمل  *

الرصيد    وهذا  المجموعةتخص توزيعات األرباح المستحقة لمساهمي    والتي  سعودي(مليون لاير    94.7 م :2020)  م2021

  العام للشركة.  لإلستخدامغير متاح 

 (. ئل ش:  2020) يوم 45 خاللوتستحق  %1.1 بمعدل اسالمية تمثل استثمارات في مرابحة **

 

 النظامي  االحتياطي  -20
 

 ن يمن صافي الربح السنوي لتكو  %10  جنبيوالنظام األساسي للشركة    ةيالسعود  ةيوفقا ً ألحكام نظام الشركات في المملكة العرب

من رأس   %30المذكور    اطييمتي بلغ الحت  بيوقف هذا التجن  ةيالعامة العاد  ةيرر الجمعقأن ت  جوزيالنظامي للشركة و   اطييالحت

 . عيمتاح للتوز ريغ اطيي، علماً بأن هذا الحتليالمال المدفوع. وبما أن ذلك تم فقد قررت الشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحو

 

 

 العام  األخراالحتياطي   -21
 

 خر وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة المجموعة.  آَ ن تقرر تكوين احتياطي أ وفقاً للنظام األساسي للشركة يجوز للجمعية العامة 

 

    طرةيالمس ريغ ةيحقوق الملك  -22

 

  م 2021 م 2020

 بداية السنة  في الرصيد 41.892.559 46.232.678

ــ  ــ  ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

 السنة  خسارة ( 6.553.396) (3.318.298)

 اآلخر  الشامل (خسارةال) دخلال 37.464 (10.483)

ــ  ــ  ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

 ة الشامل  الخسارة اجمالي ( 6.515.932) (3.328.781)

ــ  ــ  ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

 المسيطرة غير الحصص في  الحركة صافي ( 5.418) (1.011.338)

ــ  ــ  ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

 السنة بنهاية في الرصيد 35.371.209 41.892.559

═══════ ═══════  
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   المحددة الموظفين منافع إلتزامات  -23
 

 م 2020 م 2021 

   التزام المنافع المحددة 

 14.781.625 13.514.111 الخدمة  نهاية منافع
ــ   ــ  ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

 منافع نهاية الخدمة

إن منافع نهاية الخدمة هي الزامية لجميع الموظفين في المملكة العربية السعودية بموجب نظام العمل في المملكة العربية السعودية 

وسياسات التوظيف لدى الشركة.  تستند منافع نهاية الخدمة الى تعويض الموظفين وفترات الخدمة المتراكمة والتي يستحق دفعها 

الخدمة أو   انهاء  الموظف عن طريق تقدير مبلغ عند  المحددة فيما يتعلق بنهاية خدمة  التزام المنافع  التقاعد. يحتسب  الستقالة أو 

المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقة. ثم يتم خصم هذا المبلغ باستخدام معدل  

للتزام الشركة. هذه منفعة غير ممولة. يتم إدراج إعادة القياس فوراً في قائمة المركز المالي مع   الخصم المالئم لتحديد القيمة الحالية

س قيد مدين/ دائن مقابل إلى األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها.  ل يتم إعادة تصنيف إعادة القيا

 في قائمة الدخل في فترات لحقة.

 

 ديسمبر:   31الجدول التالي الحركة في التزام المنافع المحددة كما في   يبين
 
 م 2020 م 2021 
   

 11.409.193 14.781.625 التزامات المنافع المحددة للموظفين في بداية السنة 
   

   الموحدة الدخلقائمة  في متضمن

 3.243.638 2.672.332 تكلفة خدمة حالية 
 -           712,370 المجوعةتحويل بين شركات 

 390.552 228.462 تكلفة فائدة على التزام المنافع المحددة

 3,613,164 3,634,190 
   الموحدة  قائمة الدخل الشامل اآلخر فيضمن مت

 1.112.212 ( 626.620) مستمرة عمليات من  المحددة الموظفين منافع إلتزامات قياس إعادة
 (1.373.970)   (4.254.058) السنة  خاللوتسويات  دفعات

ــ   ــ  ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 13.514.111 14.781.625 
  ════════  ════════ 
 

 المحددة ايالمزا  إلتزام  في ةيالحساس
  

 م 2020 م 2021  
    
 14.655.461 13.514.111 أساس  

    

 13.593.810 12.610.086 % 1زيادة بنسبة    الخصم معدل

 15.873.597 14.545.276 % 1نقص بنسبة  

    

 15.838.159 14.518.290   %1زيادة بنسبة     الرواتب في ريالتغ معدل

 13.602.086 12.614.873 % 1نقص بنسبة  
 
 
 
 
 
 



  لإلستثمارشركة طيبة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
  م2021 ديسمبر 31 في كما

  )باللاير السعودي(
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 إلتزامات منافع الموظفين المحددة )تتمة(  -23
 

 ديسمبر: 31كما في  ةيالعضو اناتيب - نيلموظفا ةيإحصائ  دراسة افتراضفيما يلي تحليل 

 

 م 2020 م 2021  
    

 430 382  عدد الموظفين  

 37.7 37.9  متوسط أعمار الموظفين )بالسنوات(  

 4.46 3.83  متوسط سنوات الخبرة السابقة  

 % 1.1 ٪0.9  متوسط معدل الستقالت 

 60 60  متوسط سن التقاعد المفترض 

 % 0.0 ٪0.0  معدل الوفيات

 
 

 : ةيالقتصاد الفتراضات ملخصفيما يلي 

  أن  جبي.  البعض  بعضها  مع  ومتسقة  زةيمتح  ريغ  تكون  أن  جبي  ةياإلكتوار  اتيالفرض  فإن  19  رقم  الدولي  المحاسبة  اريلمع   ًوفقا
. الخدمة  ةينها لمنافع ةيالنهائ التكلفة إحتساب في  ستدخل  التي  راتي للمتغ المجموعة إدارة قبل  من  األمثل  ريالتقد عن  اتيالفرض تعبر

 : أدناه موضحة مييالتق هذا في المستخدمة ةياألساس اتيالفرض

 

 ةيسيواإلفتراضات الرئ ةيالمنهج معدل الخصم 

 م 2020 ديسمبر 31 سنوي 2.05%

 م 2021 ديسمبر 31 سنوي 2.46٪

 

 

   تسهيالت وقروض  24
 

المحل  رةيقص  ةيبنك  التيلدى المجموعة تسهم  2021ديسمبر    31في   البنوك  مليون لاير   133بإجمالي مبلغ    ةياألجل مع بعض 
األجل مقابل أعباء   ريوخطابات ضمان وحد تورق قص  ةيتتمثل في حد بدائل إئتمان   مليون لاير سعودي(  160م:  2020)  سعودي

 سمبريد  31فقط  كما في    ةيلخطابات ضمان بنك  ةيإئتمان   التيتم استخدام تسه  ، يهزائداً هامش الربح المتفق عل  بوريتساوى سا  ةيمال
مضمونة بسندات ألمر مصدرة   ةيالبنك  التيلاير سعودي(. هذه التسه  ونيمل  14.35م:  2020)    لاير سعودي  ونيمل  2م بمبلغ  2021

 لصالح البنك.  
 
 
على قرض طويل األجل    حصوللل  وذلك   مع بنك محلي  إئتمانيةتسهيالت    إتفاقية  بتوقيع  المجموعة  قامتم  2020يوليو    23  تاريخ  في

شاملة  ةيالديم ةعشرة سن أربعة، لمدة ةياإلسالم عةيالتورق متوافقا مع أحكام الشر غةيلاير سعودي وفقاً لص مليار  1.4 بمبلغ قدره
بعض المشروعات   لي، وذلك بغرض تمو ليترهن لحقا ً وسند ألمر بمبلغ التمو   ةيسنوات، بضمانات عقار  أربعةلفترة سماح لمدة  

  . ، ولم يتم استخدام أي من التسهيالت حتي تاريخ التقريرللمجموعة ةيالعقار



  لإلستثمارشركة طيبة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
  م2021 ديسمبر 31 في كما

  )باللاير السعودي(
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  خرىاأل الدائنة رصدة األو تجاريةال نةائدال ذممال  -25

 

 م 2020 م 2021 

 

 20.222.258 31.107.004 (4-12)إيضاح  زميلة شركات في استثمارات هبوط مخصص

 19.259.378 23.179.946   ريللغ ناتي تأم

 12.659.945 22.722.478 مصروفات مستحقة  

 2.270.800 11.358.641 محتملة  قضايا مخصص التزامات 

 2.205.385 18.235.121   نيمورد

 8.965.586 4.744.179 مؤجلة  جاراتيا راداتيإ

 3.250.000 3.271.333   همستحقات أعضاء مجلس اإلدارة ولجان

 941.558 - عمالء دفعات مقدما  

 6.230.670 7.993.820 أخرى 
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ
 122.612.522 76.005.580 
  ════════  ════════ 
 

 المستحقة رباحاأل توزيعات  -26

 

م  2020  ديسمبر  16  توصية مجلس اإلدارة بتاريخ  ىعل   م 2021مارس    29والثالثون بتاريخ    التاسعةوافقت الجمعية العامة العادية  

لاير    0,50لاير سعودي بواقع  مليون    80,2% من رأس المال بمبلغ  5م بما يعادل  2020من عام    الثاني  النصف لتوزيع أرباح عن  

 . د سعودي للسهم الواح

 

ما   بما يعادلم  2021ربع الثالث من عام  عن المرحلية  توزيع أرباح  م  2021نوفمبر    14مجلس إدارة المجموعة بتاريخ  عتمد  إ

  للسهم الواحد.  سعودي لاير 4مليون لاير سعودي بواقع  641.8من رأس المال بمبلغ  %40نسبته 

 

 م 2020 م 2021 

 

 102.453.789 107.935.443 يناير   1في  الرصيد

 152.434.609 722.058.674 معلن عن توزيعاتها خالل السنة   أرباح

 (146.952.955) ( 709.366.717) من توزيعات األرباح خالل السنة   المسدد
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 107.935.443 120.627.400 ديسمبر  31في  الرصيد
  ═════════  ════════ 
 

 مليون لاير سعودي(  94.7م :  2020)  م1202ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    4.106  البالغ  المقيد  بالنقد  المجموعةتحتفظ  
. لمجموعةالعام ل  لإلستخدامالرصيد غير متاح    وهذا  المجموعةتخص توزيعات األرباح المستحقة لمساهمي    منفصلة  في حسابات بنكية

  
 الزكاة   -27
 
 المحملة الزكاة   27-1

 .إقرار زكوي مجمع على أساس موحدتقدم    %100م، فإن الشركة والشركات التابعة المملوكة لها بنسبة  2019  عام  اعتباراً من

م، 2019قبل    .، فيجب عليها تقديم إقرارات زكوية منفصلة%100وبالنسبة للشركات التابعة التي تكون فيها ملكية الشركة أقل من  

تتألف المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة   .ى أساس غير موحدكانت الشركات التابعة تقدم إقرارات زكوية منفصلة عل

الخصومات لصافي   وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة والدخل المعدل ناقصاً 

 .والستثمارات القيمة الدفترية المعدلة للممتلكات والمعدات والعقارات الستثمارية وعقارات قيد التطوير

 

 



  لإلستثمارشركة طيبة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
  م2021 ديسمبر 31 في كما

  )باللاير السعودي(
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 )تتمة( الزكاة  -27
 
 )تتمة( المحملة الزكاة   27-1
 

 :   لييمما  سمبريد 31في  ةيتتكون الزكاة المحملة على السنة المنته
 م 2021 

 
 م 2020

 11.883.951 20.621.823 للسنة الحالية  
 (9.658.446) ( 356.746) للسنوات السابقة

ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 20.265.077 2.225.505 
  ════════  ════════ 
 
 حركة مخصص الزكاة  27-2
 م 2021 

 
 م 2020

 35.657.960 18.914.325 يناير   1في  الرصيد
 12,567,180 20.265.077 على السنة   المحمل
 ( 18.969.140) ( 9.627.246) خالل السنة   المسدد
 ( 10,341,675) ( 83.452) تسويات 

ــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 18.914.325 29.468.704 ديسمبر  31في  الرصيد

  ═════════  ═════════ 
 
 لشركات المجموعة  الزكويالموقف    27-3
 

 الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل
م وحصلت الشركة على شهادة زكاة 2020ديسمبر    31تم تقديم إقرار زكوي موحد لشركتي طيبة والعقيق عن العام المنتهي في  

 م. 2022أبريل  30صالحة لغاية 
 

م 2013عن عام   هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  الربط الزكوي الصادر من    م إستلمت شركة طيبة لإلستثمار2015خالل عام  
مليون لاير سعودي، وقد إعترضت الشركة على هذا الربط إل أن لجنة العتراض   3,9تطالب الهيئة بموجبه بزكاة إضافية بمبلغ  

الدخل مضموناً. وعليه قامت الشركة بإستئناف قرار الضريبية البتدائية الثانية بالرياض قد أيدت شركة طيبة شكالً وهيئة الزكاة و
م بعد أن قدمت ضماناً بنكياً بمبلغ الربط  وقد صدر قرار لجنة الستئناف جزئيا لصالح الشركة حيث تم 2016أكتوبر    6اللجنة في  

كما تم استالم م.  2021ارس  وتم الغاء خطاب الضمان في مم  2021مليون لاير وتم سداده في شهر يناير    1,5تعديل مبلغ الربط الى  
ألف لاير سعودي وتم سدادها من قبل   44م تطالب بفروقات زكوية بمبلغ  2014م عن عام  2020ربط معدل من الهيئة خالل عام  

م تطالب فيه بفروقات زكوية  2018م حتى 2015م ربوطات الهيئة عن األعوام من 2020الشركة، كما استلمت الشركة خالل عام  
مليون لاير سعودي وعلى إثر دراسة الربط من قبل الشركة ومستشارها الزكوي تم تقديم  8,1عن تلك السنوات قدره بمبلغ إجمالي 

أصدرت الهيئة الربوط الزكوية المعدلة عن السنوات المذكورة أعاله بمبلغ اعتراض عليه أمام الهيئة خالل المهلة القانونية لذلك.  
تراض عليه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبة خالل المهلة القانونية لذلك. مليون لاير سعودي، وتم تقديم اع  7,9

ورفض العتراض في باقي البنود والذي سيخفض  تم تحديد جلسة مناقشة والتي تم فيها النطق بالقرار بانتهاء الخالف في بندين
   دي تقريبا.مليون لاير سعو 4.9اللتزام الزكوي لهذه السنوات الى مبلغ 
  



  لإلستثمارشركة طيبة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
  م2021 ديسمبر 31 في كما

  )باللاير السعودي(
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 الزكاة )تتمة(  -27
 
 لشركات المجموعة )تتمة(  الزكويالموقف    27-3
 

هيئة الزكاة م إستلمت شركة الذراع المكين الصناعية )فرع شركة طيبة لإلستثمار( الربوط الزكوية التقديرية من  2020خالل عام  
  40م ومبلغ  2017مليون لاير سعودي لعام    40م والتي تظهر زكاة إضافية بمبلغ  2018م و  2017  عاميعن  والضريبة والجمارك  

ة يلجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريب  أمام  الربطين  كال  على  باإلعتراضم، قامت الشركة  2018مليون لاير سعودي لعام  
لعمل   أنها بحاجة  الشركة  إدارة  تعتقد  لفرع لشركة طيبة في عام   مخصص إضافي ألن  أيول  تم تحويلها  المكين  الذراع  شركة 

 .ذلك الوقت يتم تزكيتها ضمن اإلقرار الزكوي لشركة طيبة منذم و2014
 

م لشركة العقيق وطالبت بفروقات زكوية بمبلغ 2015م و2014  عامي   عن  ربطينهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  كما أصدرت  

لاير سعودي على التوالي, قامت الشركة بتكوين مخصص بإجمالي تلك الفروقات خالل عام مليون    1مليون لاير سعودي و  7,6
الضريبية والمذكورين إلى الهيئة ثم تم تصعيد العتراض إلى لجنة العتراض الزكوية    ينم كما تم تقديم إعتراض على الربط2018

, خالل  المبلغتقديم ضمان مالي بإجمالي    مع  بتدائيةلجنة الالرار  على ق  الشركة استئناف    ذلك  تبعصدر قرار اللجنة اإلبتدائية عليه،  و
بتاريخ  2020عام   قرارها  أصدرت  والتي  الضريبية  والمنازعات  للمخالفات  الستئنافية  اللجنة  لدى  الستئناف  تسجيل  تم   18م 
مليون لاير من مخصص   7,9عكس مبلغ    م والذي تم بموجبه تأييد الشركة في معظم البنود المختلف عليها وبناء عليه تم 2020أكتوبر

 م. 2021وتم الغاء خطاب الضمان المقدم للهيئة في ابريل  الزكاة المكون سابقاً لهذا الغرض 
 

 أراك  -الشركة العربية للمناطق السياحية 
بريل ا  30م وحصلت على شهادة زكاة صالحة لغاية  2020ديسمبر    31عن العام المنتهي في    قدمت وسددت الشركة اإلقرار الزكوي

 م. 2022
 

م  2014مليون لاير سعودي خالل عام   2,5م البالغة  2013كما قامت الشركة بسداد فروقات زكوية عن الربط النهائي المستلم لعام 
اعتراض  كما ً قدمت  الربط  ن للهيئة ع  ا الزكوية 2013تم تصعيد العتراض عن ربط عام    ،هذا  البتدائية  إلى لجنة العتراض  م 

استأنفت الشركة على قرار اللجنة البتدائية   ثمالضريبية األولى بجدة وقد أصدرت اللجنة قرارها بشأن العتراض المقدم من الشركة,  
قرارها لصالح الشركة   أصدرت  التيات والمنازعات الضريبية ووتم تسجيل الستئناف لدى األمانة العامة للجان الفصل في المخالف

 .مع الهيئةتسوية المبلغ م وتم 2020خالل عام  
 

م ضمن مبادرة اإلفصاح 2018م،  2017م،  2016م بتسوية وسداد الربوط الزكوية لألعوام  2020ام  عكما قامت الشركة خالل  
 .سنوات التسوية جميع عن سعودي ألف لاير  246سداد  عليها ترتب والتيللسنوات من الهيئة 

 
 تادك   –شركة طيبة للتنمية الزراعية 

ركة طيبة للتنمية الزراعية   داد اإلقرار الزكوي -قامت ـش مبر    31عن العام المنتهي في   تادك بتقديم وـس م وحصـلت على  2020ديـس
م، كما أصـدرت هيئة الزكاة والضـريبة والجمارك الربوطات النهائية للشـركة حتى عام  2022ابريل   30شـهادة زكاة صـالحة لغاية 

 م.2018
 

 شركة طود إلدارة وتسويق العقار 
م، قامت الشـركة بتقديم وسـداد اإلقرارات   2017عام   حتى  كةللشـرالربوطات النهائية والضـريبة والجمارك لزكاة اأصـدرت هيئة 

داد اإلقرار الزكوي عن العام المنتهي في بتقديم  قامت الـشركة  ، كما 2019و   2018الزكوية عن األعوام   مبر    31وـس م  2020ديـس
 .م2022ابريل  30 إلى غايةوحصلت على شهادة زكاة صالحة 
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 اإليرادات    -28
 م 2020 م 2021 
   
 173,101,399 79,445,099 عقارات   ريتأج

 45.334.574 49.646.762    ةيأنشطة فندق
 2.517.640 1.843.360 تمور   عاتي مب
ــ ـــ ــــــــــــ   ــ  ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 130.935.221 220.953.613 
  ════════  ════════ 
 
 تكلفة اإليرادات    -29

 م 2020 م 2021 

   

 49.299.650 46.024.398 الفندقي ليتكلفة التشغ

 22.847.736 21.727.622 اإلستهالك واإلطفاء  

 18,131,997 17,619,549 العقارات  ريتكلفة تأج

 7.437.512 5.337.627   التمور  عاتي تكلفة مب
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 90.709.196 97.716.895 
 
 
 
 

 ════════  ════════ 

 تسويق الو بيعال مصروفات  -30

مبيعات مستلزمات تعبئة وتغليف  وخدمات    تمثل  لاير سعودي  205.386البيع والتسويق    مصروفاتبلغت  م  2021خالل سنة عام  

 لاير سعودي(.  275.565م: 2020)التمور 

 

 دارية اإلو موميةالع مصروفاتال  -31

 م 2020 م 2021 

   

 23.403.821 22.820.566 حكمها  في وما وأجور رواتب

 3.229.992 14.847.779 واستشارات ةيفن خدمات

 5.417.528 4.790.682 التابعة الشركات ومجالس اإلدارة مجلس أعضاء مكافآتَ 

 3.121.228 3.337.508 ةيخدم مصروفات

 55.722 3.182.954 نيموظف  ومكافآت حوافز

 2.183.559 2.268.034 ار يغ وقطع انةيص

 2.131.291 2.317.831 ةي الجتماع ةيالمسؤول مصروفات

 1.643.430 1.625.582 الخدمة  ةينها  مكافأة

 1.188.078 1.597.861 (3 - 7 إيضاح) إستهالك

 1.386.095 1.248.952 تأمين طبي  مصروفات

 1.074.413 1.094.578 ة ياجتماع ناتي تأم

 665,717 804,393   أخرى
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
   
 59.936.720 45.500.874 
  ════════  ════════ 
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 أخرى  تشغيل مصروفات  -32

 م 2020 م 2021 

   

 832.960 9.428.279   محتملة ةيقضائ التزامات مخصص

 -          7.466.668 (  10مصروفات فسخ وإلغاء عقود تأجير ) إيضاح 

 773.694 4.339.378    الحركة بطيء مخزون مةيق في النخفاض خسائر

 3.259.267 -         ذات عالقة  خسائر اإلنخفاض في المستحق من اطراف 

 -          4.140.435 اخرى 
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 25,374,760 4,865,921 
  ════════  ════════ 
 

  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات من أرباحتوزيعات   -33

 م 2020 م 2021 

 7.943.750 16.974.696 سابك للمغذيات الزراعية  شركة

 -        493.736    العقاري للتطوير  الدولية كنان شركة

 1.779.872 -           والتعمير  لإلنشاء مكة شركة
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 17.468.432 9.723.622 
  ════════  ════════ 
 بالصافي  ـ  أخرى إيرادات)مصروفات(   -34

 م 2020 م 2021 

 ( 10.673.300) ( 10.884.747) (4- 12)إيضاح زميلة  شركة في الستثمار خسائر مقابل مخصص

 ( 234.056) ( 6.690.920)   ومعدات ممتلكات مةيق في اإلنخفاض خسائر

 9.349.367 1.956.101 مرابحات  استثمارات راداتيإ

 (1.142.901) 371.646 ومعدات  وآلت ممتلكات بيع( خسائرأرباح )

 67.824.000 -            مالي ضمان مقابل مخصص عكس

 10.671.536 -           (12)إيضاح  استثمار بيع أرباح

 3.785.255 -           النبوي  المسجد توسعة لصالح أرض نزع  تعويض أرباح

 2.265.775 3.842.385 صافي   – متنوعةمصروفات  راداتيإ
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
 (11.405.535 ) 81.845.676 
  ════════  ════════ 
 
   السهمربحية )خسارة(   -35

 ربحية السهم كما يلي: )خسارة( يتم احتساب 
 م 2020 م 2021 
   

 98.772.074 ( 117.294.908) العائد للمساهمين لسنةادخل  )خسارة(  صافي
  ════════  ════════ 

 160.457.483 160.457.483 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
  ════════  ════════ 

 0.62 ( 0.73) األساسية والمخفضة  ـلاير سعودي  -ربحية السهم )خسارة( 
  ════════  ════════ 
 
  . العادية األسهم لعدد  المرجح المتوسط على يؤثر السهم ربحية تخفيض بند يوجد ل
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 المحتملة  تزاماتلواالاالرتباطات   -36

 

 سمبر يد  31)    لاير سعودي  ونيمل  2  على المجموعة التزامات محتملة تتمثل في خطابات ضمان بمبلغ    م 2021  سمبريد  31كما في  

  .لاير سعودي( ونيمل 14.35:  م2020

 

لاير   ونيمل  37.63:  م  2020  سمبري د  31لاير سعودي )  ونيمل  37.63 على المجموعة ضمان بمبلغ    م2021  سمبريد  31كما في  

 .  لةيلشركة زم ةيمصرف التيمقابل قروض وتسه يسعودي( ممنوح لبنك محل

 

وعقود   اتيلتفاق  ةيالمتبق   مةيتمثل الق  ريتتعلق بمشروعات تحت التطو  ةيعلى المجموعة التزامات رأسمال  م2021  سمبريد  31كما في  

  (.سعوديمليون لاير  37.18:  م 2020 سمبريد 31)  لاير سعودي ونيمل 457.3بمبلغ  وتنفيذ ميتصم

 

  الستشارات   مصروفات  في  تتمثل  سعودي   مليون لاير  15بمبلغ    محتملة  مالية   التزامات  المجموعة  على  2021  ديسمبر  31  في  كما

 إتمام عملية الندماج. حال في وسدادها استحقاقها يتم والتي دورلندماج مع شركة دراسة اب الخاصة

 

   المالية المخاطر إدارة  -37

 

على الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين والدفعات المقدمة من العمالء والمبالغ   بالمجموعةتشتمل المطلوبات المالية الهامة الخاصة  

الية  المستحقة إلى الجهات ذات العالقة والتي يتم قياسها في األصل بالقيمة العادلة وتقيد لحقاً بالتكلفة المطفأة. وتتكون الموجودات الم

هات ذات العالقة واألرصدة المدينة األخرى والنقدية وشبه النقدية المقاسة بالتكلفة من اوالمدينين التجاريين والمبالغ المستحقة من الج

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  المالية الموجوداتالمطفأة 

 

على إدارة هذه   باإلشراف  بالمجموعةلمخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر الئتمان. تقوم اإلدارة العليا    المجموعةتتعرض  

بموجب اتفاقية مستوى خدمة، بتقديم المشورة   بالمجموعة، مدعومة من قبل إدارة الخزينة    بالمجموعةالمخاطر. تقوم اإلدارة العليا  

مجلس بمراجعة واعتماد السياسات الخاصة بإدارة الحول المخاطر المالية ووضع إطار عمل مناسب لحوكمة المخاطر المالية. يقوم 

 ذه المخاطر، كما هو ملخص أدناه: كافة ه

 

 مخاطر السوق 

السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار   تمثل مخاطر

السائدة في السوق. تشتمل مخاطر السوق على نوعين من المخاطر: مخاطر أسعار العمولت ومخاطر العمالت. تشتمل األدوات 

 سوق على القروض. المالية التي تتأثر بمخاطر ال

 

 مخاطر أسعار العمولت 

 أسعار العمولت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العمولت السائدة في السوق.   تمثل مخاطر

المرتبطة بمعدلت   المجموعةلمخاطر التغيرات في أسعار العمولت في السوق بصورة رئيسية بقروض    المجموعةيتعلق تعرض  

 عمولة عائمة. 

 

 مخاطر العمالت 

عار تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أس

لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف األجنبي بصورة رئيسية باألنشطة التشغيلية للشركة.   المجموعةالصرف األجنبي. يتعلق تعرض  

مسجلة    2020ديسمبر    31أرصدة هامة كما في    المجموعةكة ألي مخاطر عمالت جوهرية حيث أنه ل يوجد لدى  ل تتعرض الشر

 بعمالت أخرى غير اللاير السعودي والدولر األمريكي.
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 )تتمة( المالية المخاطر  إدارة وسياسات أهداف  -37

 

 مخاطر االئتمان

 لخسارة   اآلخر  الطرف  تكبد  إلى   ؤديي  مما  بإلتزاماته  الوفاء  على   ة يالمال  األداة   أطراف   أحد   قدرة   عدم  مخاطر  هي  اإلئتمان  مخاطر

 ةيإقتصاد  سمات  لها  كوني  أو  ةيالجغراف  المنطقة  نفس  في  متشابهة  ألنشطة  األطراف  من  عدد  نخرطي  عندما   زيالترك  مخاطر  تنشأ.  ةيمال

  ةيعمل ريبتطو  المجموعة  قامت اإلئتمان، لمخاطر  التعرض من  للحد. ةيالتعاقد بإلتزاماتها الوفاء  في  إخفاقها الى   تؤدي أن  شأنها من

 وتقوم. العمالء تجاه  اإلئتمان لمخاطر المستمرة بالمراقبة  المجموعة إدارة تقوم كما. عمالئها علي  اإلئتمان  لحدود ةيالرسم الموافقة

 نظام   المجموعة   لدى   المخاطر،  هذه  ضيولتخف.  لهايتحص  في  مشكوك  تعتبر  التي  األرصدة  مقابل  الالزم   اإلنخفاض  فيتكال  بإثبات

 تم يو   بإنتظام  نةيالمد  الذمم  مراقبة  وتتم.  الدفع  خيوتار  العمالء  فيبتصن  موسع  مييتق  على  بناءً   للعمالء  الممنوحة  ةياإلئتمان   الحدود  ليلتقل

 وضمانات   نقدي،  ضمان  وودائع  ة، يبنك  إعتمادات  خطابات  على  بالحصول  أمكن،  ثمايح  نة،يالمد  الذمم  لمعظم  الممنوح   اإلئتمان  نيتأم

 . نيتأم  وضمانات ة،يبنك 
 

  تتعامل   التي   البنوك  أعمال   لسابقة    ً   نظرا   دة،يج  سمعة   ذات  ةيالمال  المؤسسات  من  عدد   مع  ةيالنقد  أرصدتها  داعيبإ  المجموعة   تقوم  كذلك

ّ اى    قدرة عدم تتوقع ل اإلدارة فإن المجموعة، معها  .اآلخر تجاه بالتزاماته للوفاء  طرف    
 

 كالتالي:    ةيالقوائم المال خيإن المجموعة تتعرض إلجمالي مخاطر إئتمان في تار
 
 

 : مالية أصول

 م 2020 م 2021

 18.942.512 15.142.320 التجارية النقدية   الذمم

 124.030.113 402.012.254 البنوك  نقدية

 220.000.000 -            قصيرة الجل    مرابحات
ــ    _ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 417.154.574 362.972.625 
  ═════════  ═════════ 
 

 

 مالية  أصول

 م 2020 م 2021

 344.030.113 402.012.254  مضمونة

 18.942.512 15.142.320 مضمونة    غير
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 417.154.574 362.972.625 
  ═════════  ═════════ 
 

 :يلي فيما  التجارية المدينة للذمم  الديون اعمار وتتمثل
 

 

  

 التجارية  المدينة الذمم م2021ديسمبر 31

  األستحقاق تجاوز مواعيد  أيام 

 يوم  270 من أكثر يوم 270 – 180 يوم  180 - 91 يوم  90 من  أقل  المجموع 

 0.90 0.97 0.91 0.59 0.45 المتوقعة  الخسائر معدل

 153,428,249 113,982,157 16,548,227 19,008,464 3,889,401 للتعثر المعرضة  الدفترية القيمة 

 ( 138,285,929) ( 110,338,048) ( 14,980,430) ( 11,218,711) ( 1,748,740) االئتمان المتوقعة   خسائر

 التجارية   المدينة الذمم م2020ديسمبر 31

  األستحقاق تجاوز مواعيد  أيام 

 المجموع  يوم 270 من أكثر يوم 270 – 181 يوم 180 - 91 يوم  90 من أقل 

 0.81 0.99 0.90 0.69 0.35 المتوقعة  الخسائر معدل

 97.868.417 40.893.911 16,670,626 27.047.579 13.256.301 للتعثر المعرضة  الدفترية القيمة

 ( 78.925.905) ( 40.644.557) ( 15.003.564) ( 18.593.392) ( 4.684.392) الئتمان المتوقعة   خسائر
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 )تتمة( المالية المخاطر  إدارة وسياسات أهداف  -37
 

   ولةيمخاطر الس

 في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنشأ مخاطر المجموعةتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها 

بإدارة مخاطر السيولة وذلك  المجموعةالسيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له. تقوم 

 بمراقبة متطلبات رأس المال العامل والتدفقات النقدية بصورة منتظمة.
 

بالسيولة الكافية.   المجموعةوضعت اإلدارة سياسات وممارسات إلدارة مخاطر السيولة وفقًا لمدى تحمل المخاطر والتأكد من احتفاظ  

 . بالمجموعةوتقوم اإلدارة العليا بصفة مستمرة بمراجعة المعلومات المتعلقة بتطورات السيولة الخاصة 
 

اصة بها لضمان أفضل استخدام للموارد النقدية المتاحة. ويتطلب ذلك تنظيم أنظمة آلية قوية إلدارة النقدية الخ   المجموعةوضعت  

التحصيل والصرف بطريقة تعظم من استثمار األموال غير المستثمرة من خالل الودائع ألجل والودائع القصيرة األجل مع الحد من  

 اقتراض األموال والتأكد من توفر التسهيالت الالزمة إلدارة عملياتها. 
 

 اإلجمالي  سنوات   5إلى   1 خالل سنة  م2021ديسمبر   31
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 18.235.121 ـــ      18.235.121 تجارية  دائنة ذمم

 120.627.400 ـــ      120.627.400 أرباح  توزيعات دائنو

 29.468.704 ـــ      29.468.704 المستحقة  الزكاة

 6.016.037 ـــ      6.016.037 أيجار  د عقو التزمات

 30.685.855 ـــ      30.685.855 دائنة أخرى  أرصدة  و  مستحقة  مصاريف
ــ   ــ  ـــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 205.033.117 ـــ      205.033.117 
ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

    

 اإلجمالي  سنوات   5إلى  1 خالل سنة  م2020ديسمبر  31

ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

ــ       2.205.385 تجارية  دائنة ذمم  2.205.385 ـ

ــ       107.935.443 أرباح  توزيعات دائنو  107.935.443 ـ

ــ       18.914.325 المستحقة  الزكاة  18.914.325 ـ

 4.451.454 3.334.947 1.116.507 أيجار  د عقو التزمات

ــ       15.909.945 دائنة أخرى  أرصدة  و  مستحقة  مصاريف  15.909.945 ـ

ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 146.081.605 3.334.947 149.416.552 

ــ   ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 .  ةيالعادلة لتلك اإللتزامات المال مةيوالق ةيالدفتر مةيالق نيإختالف جوهري ب وجديل 

 

 إدارة رأس المال  -38
 

الشركاء في   المتعلقة بحقوق  الملكية  المال حقوق  المجموعة هو دعم  يمثل رأس  الرئيسي إلدارة رأسمال  الهدف  إن  المجموعة. 

 أعمالها وزيادة العائد للمساهمين.
 

التطوير  واستمرارية  والسوق  المقرضين  وثقة  المستثمر  على  للحفاظ  قوية  قاعدة رأسمالية  الحفاظ على  في  اإلدارة  تتمثل سياسة 
كل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في المستقبلي  للعمل التجاري .  تقوم المجموعة بإدارة هي

التشغيلية  المال، والذي تحدده المجموعة بالناتج من األنشطة  الظروف القتصادية. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس 
عات األرباح على المساهمين. لم تطرأ أية  مقسوًما على إجمالي حقوق المساهمين. كما يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة مستوى توزي 

  تغيرات على طريقة إدارة المجموعة لرأس المال خالل السنة. ل تخضع المجموعة لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجياً. 



  لإلستثمارشركة طيبة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
  م2021 ديسمبر 31 في كما

  )باللاير السعودي(
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 إدارة رأس المال )تتمة( - 38

 

 : المعدلة  المال  رأس نسبة  إلى المجموعة دين يلي فيما
 

   م 2021 م 2020

    

 المطلوبات  مجموع 297.258.246 229.052.299

 حكمه في وما نقد: ناقص ( 402.012.254) (124.030.113)

ــ  ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (حكمه في ما و النقدبعد خصم  ) الدين )الفائض( صافي ( 104.754.008) 105.022.186

   

   ةيحقوق الملك 3.641.206.763 3.697.663.274

ــ  ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 إلى حقوق الملكية اإللتزامات صافي ( 2.88٪) 2.84%

═════════  ═════════ 
 

 

 األدوات المالية   -39

 

 تحويل   أو  أصل   بيع  سعر  هي  العادلة  القيمة  ان  . المالية  القوائم  تاريخ  في   كما  العادلة   بالقيمة  المالية  األدوات  بقياس  المجموعة  تقوم

ً   العادلة   القيمة  قياس  يكون  .القياس  تاريخ   في  السوق  في   طرفين  بين  منتظمة  عملية  في  إلتزام  أو   أصل  بيع  أن  إفتراض   على  مبنيا

 :إما سيتم إلتزام تحويل

 

 ,اإللتزام أو  لألصل الرئيسي السوق في •

 . رئيسي سوق وجود  عدم حالة في المطلوبات و للموجودات مالئمة األكثر السوق في •

 

 . للشركة بالنسبة متاح مالئمة األكثر السوق يكون أن يجب

 

  اإللتزام   أو  األصل  تسعير  عند  السوق  في  المشاركين  يستخدمها  قد  التي  اإلفتراضات  بإستخدام   إلتزام  أو   لألصل   العادلة  القيمة  قياس  يتم

 . صالحهم  في ما ألفضل يعملون  المشاركين أن وبإفتراض

 

  أفضل   من   ناتجة  إقتصادية   منافع  توليد  على   السوق   في   المشارك  قدرة  مالي  غير  ألصل  العادلة  القيمة  قياس  عند  اإلعتبار  في  يؤخذ

 . إستخدام أفضل يستخدمه قد  السوق  في آخر لمشارك  بيعه أو لألصل إستخدام

 

 المدخالت   إستخدام  بزيادة  وتعترف  العادلة،  القيمة  لقياس  كافية  بيانات  لها   تتوفر  والتي  للظروف  مناسبة  تقييم  أساليب  المجموعة  تستخدم

 . مالحظتها يمكن ل التي المدخالت استخدم وتقليل مالحظتها يمكن التي المتعلقة

 

  ضمن  تصنيفها  يتم  ،  الولية  المالية  القوائم  في  عنها  اإلفصاح  أو  لها  العادلة  القيم  قياس  يتم  التي  والمطلوبات  الموجودات  جميع  إن

 : ككل  العادلة  القيم  لقياس  األهمية  ذات   للمدخالت  األدنى  الحد   أساس  على  يلي،  فيما  توضيحه  يتم  والذي  العادلة،  للقيم  الهرمي  التسلسل

 . المماثلة المطلوبات أو للموجودات نشط سوق في(  المعدلة غير) المدرجة األسعار :  1 المســــتوى

  يمكن  العادلة  القيمة  لقياس  األهمية  ذات  للمدخالت  تحديده  يمكن  الذي  األدنى  الحد   يكون  بحيث  التقييم  أساليب : 2 المســــتوى

 .مباشر غير أو مباشر بشكل  مالحظتها

  يمكن  ل  العادلة  القيمة  لقياس  األهمية  ذات  للمدخالت  تحديده  يمكن  الذي   األدنى  الحد  يكون  بحيث  التقييم  أساليب : 3 المســــتوى

 .مالحظته

 



  لإلستثمارشركة طيبة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
  م2021 ديسمبر 31 في كما

  )باللاير السعودي(
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 )تتمة(  المالية األدوات  -39

 

 فيما يلي تفاصيل تصنيف األدوات المالية: 

 

 م 2020  م 2021 

 التكلفة المطفأة  المجموع  

القيمة العادلة من  

 خالل قائمة الدخل  

القيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

 

 المطفأة التكلفة  المجموع  

القيمة من خالل  

 قائمة الدخل 

القيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

          الموجودات المالية  

 932.108.261 ــ        ــ        932.108.261  764.211.191 ــ        ــ        764.211.191 العادلة  بالقيمة مالية  موجودات

 ــ        ــ        18.942.512 18.942.512  ــ        ــ        15.142.320 15.142.320 تجارية  مدينة ذمم

 ــ        ــ        231.237.19 231.237.19  ــ        ــ        19.237.231 19.237.231 عالقة  ذات اطراف  من  مستحق

 ــ        ــ        113.030.124 113.030.124  ــ        ــ        402.012.254 402.012.254 نقد وما في حكمه 

 ــ        ــ        220.000.000 220.000.000  ــ        ــ        ــ        ــ        األجل  قصيرة   مرابحات
 ──────── ─────── ────── ────────  ──────── ─────── ────── ──────── 

 932.108.261 ــ        382.209.856 1.314.318.117  764.211.191 ــ        436.391.805 1.200.602.996 المجموع 
 ════════ ════════ ═══════ ═════════  ════════ ════════ ═══════ ═════════ 
          

 المطلوبات المالية  
         

 ــ        ــ        29.729.549 29.729.549  ــ        ــ        121.249.515 121.249.515 أخرى  دائنة رصدة أ و دائنة ذمم

 ــ        ــ        107.935.443 107.935.443  ــ        ــ        120.627.400 120.627.400 مستحقة  أرباح توزيعات
 ──────── ─────── ────── ────────  ──────── ─────── ────── ──────── 

 ــ        ــ        134.527.727 134.527.727  ــ        ــ        241.876.915 241.876.915 
 ════════ ════════ ═══════ ═════════  ════════ ════════ ═══════ ═════════ 

 

 



  لإلستثمارشركة طيبة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
  م2021 ديسمبر 31 في كما

  )باللاير السعودي(
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 19 –تأثير كوفيد  - 40

 

م، مما تسبب في عدم وجود 2020( عبر العديد من المناطق الجغرافية في بدايات سنة  19-فيروس كورونا )كوفيدتم تأكيد انتشار  

الكلي، وتعطل األعمال واألنشطة القتصادية المملكة 2020خالل شهر مارس    ,تيقن جوهري حول القتصاد  م، اتخذت حكومة 

م لحتواء انتشار الفيروس والتي تضمنت فرض قيود على 2020عد مارس  العربية السعودية العديد من المبادرات حتى وصلت لما ب

 . السفر والتجمعات وفرض أوقات حظر التجول

 

إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال المجموعة وعملياتها ونتائجها المالية مؤكد ولكن غير محدد المقدار وتتوقف على 

وتتضمن تلك   .التي قد ل تتمكن المجموعة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية  العديد من العوامل والتطورات المستقبلية

العوامل معدل انتقال الفيروس ومدة تفشي المرض واإلجراءات الحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، 

 .ى أعمال عمالء المجموعة والعوامل األخرىوتأثير تلك اإلجراءات على النشاط القتصادي، وتأثيرها عل

 

وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ اآلن بمستوى التأثير الكلي ومداه على األعمال والقتصاد، إل أن إدارة المجموعة قامت بعمل تقييم 

ذلك  قيود السفر والطلب   لمدى التأثير، على عمليات المجموعة الكلية، وقامت بتقدير متطلبات السيولة وأعمالها التجارية بما في

مجموعة أن تؤكد أن افتراضاتها المستخدمة في التقديرات أعاله ستكون صحيحة نتيجة  للول يمكن   , على عقارات المجموعة,,, الخ

مثل هذه المواقف غير المؤكدة, إضافة لذلك، فإن حجم ومدة وسرعة الوباء العالمي غير مؤكدين، وبالتالي، اتخذت اإلدارة خطوات 

عدة للتخفيف من تأثيرات الوباء بما في ذلك إجراءات تقليص النفقات, كما قامت إدارة المجموعة بإعادة احتساب خسائر الئتمان  

مليون  138 م بلغ 2021 ديسمبر  31 كما في  ئتمانالمخصص خسائر وعليه فأن المتوقعة من خالل إدخال عوامل القتصاد الكلي 

تم تكوين مخصص  ،  لاير سعودي المستأجرين  المتعلقة  التعويض  قضايا  لمقابلة  لاير سعودي  مليون    9بمبلغ  وكذلك  من  بتضرر 

قامت أيضاً بتقييم وضع كما تم التوقف عن تسجيل أيرادات اإليجار المتوقع عدم استمراريتها أو تحصيل إيرداتها. كما  ،  الجائحة  

 . التدفقات النقدية بما في ذلك التسهيالت البنكية واستمرارية عقود اإليجار القائمة وجاهزية اإلجراءات التشغيلية عند تحسن الوضع

 

فإن أي تغيرات مستقبلية في الفتراضات والتقديرات يمكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعديالت   وعلى ضوء الضبابية الحالية

إن إدارة المجموعة    ,جوهرية على القيم الدفترية المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بهذه النتائج وذلك في الفترات المستقبلية

على بناًء  التأثير  تقييم  في  تستمر  المنظورة  سوف  من    ،التطورات  المزيد  توفر  بمجرد  بالمستجدات  المساهمين  بإطالع  وستقوم 

كذلك، وبناءاً على المركز المالي وتقييم السيناريوهات المحتملة، ل تعتقد اإلدارة وجود أي مخاطر جوهرية تتعلق بمبدأ   ،المعلومات

 .الستمرارية

 

 أرقام المقارنة   - 41
 

 . الحالية السنةلتتوافق مع العرض في  المقارنة للسنةأعيد تصنيف بعض أرقام  
 

 

 


