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 عــــام -1
 نبذة عن الشركة

ا وشعمـق يـ  المملكــة العربيـة السـعودية وحصـل، الشــركة شــم شأسيسـاسـعودية مسـاهمة شـركة هــ   –بنـان العقاريـةشـركة  -
 (.م2005 ابريق 4)الموايق  ه1426 صفر 24بتاريح  1010207597عل  السجق التجاري رئم 

شـم شعـديق اضسـم  م2020 جـويمرر 30بناءًا عل  ئرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة ي  ىجتماعاا المنعقد بتاريح  -
 السـتيمارو  صـال  الحقبـاج  للتطـوير عرـدالعميم" شـركة وبنـاء  بـدًض مـي" شـركة بنـان العقاريـة" صب  يالتجارى للشركة ل

 السجق التجارى للشركة.النظام األساس  و ، ه ا وئد شم ىجااء كاية الجراءات النظامية وشعديق العقارى"
يـــر ســـكنية( وإدارة وششـــغيق الشـــقق ىدارة وشـــأجير العقـــارات المملوكـــة وو المـــ جرة )ســـكنية و غ يتميـــق جشـــاط الشـــركة يـــ  -

 . الفندقية وإدارة العقارات مقابق عمولة وادمات التسجيق العين  للعقار
الرياب  -ح  العليا  – شقاط  طريق التسصص  م  شارع اضمير سلطان بي عردالعميم العنوان المسجق للشركة هو: -

  المملكة العربية السعودية. - 11411الرياب  42 :ب.ب -
 ديسمرر مي جفس السنة. 31لسنة المالية ي  األون مي يناير مي كق سنة وشنتا  ي  شردو ا -

 

)"الشــركة"( وو )الشــركة األم( وشــركتاا  بنــان العقاريــةشترــمي القــوائم الماليــة الموحــدة المريقــة القــوائم الماليــة لشــركة    1-1
 ".المجموعة"التابعة يشار ىلياما مجتمعيي 

 

مـي  العميمة لإلستيمار والتطوير العقارى م، الشركة بميادة حصتاا ي  ملكية شركة م ئا2021ديسمرر  23بتاريح    1-2
% جتج عي ه ا اضستحواا بعض التغيرات ي  مجلس ىدارة الشـركة المسـتيمر يياـا ومـي ثـم 46.042% ىل  42.5

حرــور  مــي ئرــق الشــركة حيــث وصــب  للشــركة شــركة العميــمة لإلســتيمار والتطــوير العقــارى شحقيــق الســيطرة علــ  
 (9وشمييق يعطياا السلطة لتوجي  األجشطة اات العالئة للشركة المستيمر يياا. )ىيرا  رئم 

 التابعة للشركة كما يلي: ةتتمثل الشرك
 

 

 نسبة الملكية  
 ديسمبر 31 بلد التأسيس  إسم الشركة

 م2021 
 ديسمبر 31

 م2020
 % - %46 ية السعوديةالمملكة العرب شركة العميمة لالستيمار للتطوير العقاري 

 

 -:الفرعية من خالل الفرع التالىأنشطتها  الشركة التابعة تمارس كما -
 

 النشاط تاريخ و مكان اإلصدار رقم السجل الفرعي اسم الفرع
شـــــــــــــركة العميـــــــــــــمة 
لالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيمار 

 للتطوير العقاري 

ه 1441رجـــــــــــــــــــــه  10 1010630719
ــــــــــــــــــــق   مــــــــــــــــــــايو 5المواي

 م.2020
 الرياب -

العقــارات وشقســيماا شـراء وبيــ  األراضــ  و 
ــــــــ  السارطــــــــة، ىدارة  ــــــــ  عل ووجشــــــــطة الري

المملوكـــــة او المـــــ جرة  وشـــــاجير العقـــــارات
(، ىدارة وشـــــاجير العقـــــارات )غيـــــر ســـــكنية

شــــــاادة المملوكــــــة وو المــــــ جرة )ســــــكنية (
ـــــم   EJAR_20053عرـــــوية ىيجـــــار رئ

 ه.1444-23/11شنتا  بتاريح 
)ىيرا   م1202ديسمرر  31المالية المنتاية ي   للسنةالموحدة شم عرب وثر ه ا الستحواا عل  القوائم المالية    1-3

 (.10رئم 
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  :الموحدة  أساس إعداد القوائم المالية -2
 :بيان اإللتزام 2-1

ــًا للمعــايير الدوليــة للتقريــر المــال  المعتمــدة يــ  المملكــة العربيــة الســعودية الموحــدة  شــم ىعــداد هــ ه القــوائم الماليــة ويق
 .للمراجعيي والمحاسرييى المعتمدة مي الاي ة السعودية ر األاوالمعايير واضصدارات 

 

 :العرف المحاسبى/أساس القياس 2-2
 بإسـتسدام مرـدو السـتحقاق المحاسـر  ومفاـوم السـتمرارية وعلـ  وسـاس مرـدو الموحـدة  ةيـشم ىعداد ھ ه القـوائم المال

 :الموحدة المال  الواردة ي  ئائمة المركم ةيالھامة التالالرنود ما عدا  ةيسيالتكلفة التار 
 بالقيمـة اآلاـر الشـامق الـداق اـالن مـي العادلـة بالقيمـة الملكيـة حقـوق  ودوات يـ  اتالسـتيمار  قيـاس يـتم -

 .العادلة
 األربـا  وو السسـائر بالقيمـة اـالن مـي العادلـة بالقيمـة الملكيـة حقـوق  ودوات يـ  السـتيمارات قيـاس يـتم -

 .العادلة
وحـــدة  قـــةيباســـتسدام طر  ةيلاللتمامـــات المســـتقرل ةيـــالحال مـــةيتـــراف باـــا بالقالع تميـــلتمامـــات المنـــاي  المحـــددة ى -

 الئتمان المتوئعة.
  م، يـإن المجموعـة ملممـة بتطريـق 2016وكتوبر  16ويقًا لمتطلبات هي ة السوق المالية مي االن شعميماا بتاريح

لغيـــر ملموســـة )ىن وجـــدت( عنـــد جمـــوا  التكلفـــة لقيـــاس الممتلكـــات والمعـــدات والعقـــارات الســـتيمارية واألصـــون ا
شطريق المعايير الدولية للتقرير المال  لفتـرة ثـالث سـنوات شرـدو مـي شـاريح شطريـق المعـايير الدوليـة للتقريـر المـال ، 

م، ئام، هي ة السوق المالية بدراسـة مـدي مناسـبة السـتمرار يـ  ىسـتسدام جمـوا  التكلفـة 2019ديسمرر  31ي  
 القيمة العادلة وو ايارات ىعادة التقييم واشس ت القرارات التالية:وو السما  بإستسدام جموا  

ىلمام الشركات المدرجة بالستمرار ي  ىستسدام جمـوا  التكلفـة لقيـاس العقـارات )معيـار المحاسـبة الـدول  رئـم  -
الماليـــة  ( يـــ  القـــوائم الماليـــة الُمعـــدة للفتـــرات40( والعقـــارات الســـتيمارية )معيـــار المحاســـبة الـــدول  رئـــم 16)

 م، و2022االن السنوات المالية، والت  شردو ئرق السنة الميالدية 
الســما  للشــركات المدرجــة بإاتيــار سياســة ىســتسدام جمــوا  القيمــة العادلــة للعقــارات الســتيمارية بعــد القيــاس  -

الثبـات األولـ  ( بعد 16األول  وو ىاتيار سياسة جموا  ىعادة التقييم للعقارات )معيار المحاسبة الدول  رئم 
يـــ  القـــوائم الماليـــة الُمعـــدة للفتـــرات الماليـــة اـــالن الســـنوات الماليـــة التـــ  شرـــدو اـــالن الســـنة الماليـــة الميالديـــة 

 م وو بعد الخ.2022
 

 : العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3
 ي كر لم ما عرب،ال عملة للشركة وك لخ الوظيفية العملة يميق ال ي السعودي بالريان المالية القوائم ه ه عرب شم

 .الخ االف
 

 أساس توحيد القوائم المالية الموحدة :  2-4
سارة والـداق الشـامق اآلاـر الموحدة ، ئائمة الرب  او الس ششتمق القوائم المالية الموحدة عل  ئائمة المركم المال  -

وكــ لخ اليرــاحات حــون الموحــدة  وئائمــة التــديقات النقديــة الموحــدة ، ئائمــة التغيــرات يــ  حقــوق الملكيــةالموحــدة
وجتائج وعمان الشركة وشـركتاا التابعـة كمـا  وإلتمامات وصونالموحدة للمجموعة، حيث ششتمق عل   القوائم المالية

 معًا بالمجموعة. ا(. الشركة وشركتاا التابعة يشار ىليام1هو مريي ي  ىيرا  رئم )
سيطر المجموعة عل  الشركة عندما يكون لاا وش الشركات التابعة ه  الشركات الت  شسيطر علياا المجموعة. -

الحق ي  العوائد المستلفة جتيجة مشاركتاا بالشركة والقدرة عل  التأثير عل  شلخ العوائد مي االن شحكماا 
 بالشركة. وعل  وج  التحديد، شسيطر المجموعة عل  شركة مستيمر يياا يقط ي  حان كان لدى المجموعة:

 وي وجود حقوق حالية شمن  المجموعة ئدرة حالية عل  ) شركة المستيمر ييااون يكون لدياا جفوا عل  ال
 .(شوجي  األجشطة اات العالئة بالشركة المستيمر يياا

 وتاا م  الشركة المستيمر يياا؛ون شكون معرضة لعوائد متغيرة ، وو ون يكون لدياا حقوق يياا جتيجة مشارك 

 عل  الشركة المستيمر يياا للتأثير عل  عائداشاا.ون يكون لدياا القدرة عل  استسدام جفواها 
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وبشكق عام، هناك ايتراب بأن وغلرية حقوق التصوي، ينتج عناا سـيطرة. ولـدعم هـ ا اضيتـراب ويـ  حـان كـان  -
للمجموعة جسبة وئق مي وغلرية حقوق التصوي، وو حقوق مماثلة ي  الشركة المستيمر يياا، شأاـ  المجموعـة يـ  

قائق والظروف اات الصـلة عنـد شقيـيم مـا ىاا كـان لـدياا جفـوا علـ  الشـركة المسـتيمر يياـا بمـا الحسبان جمي  الح
 ي  الخ:

 الترشيبات التقاعدية م  وصحاب حقوق التصوي، اآلاريي ي  الشركة المستيمر يياا؛ 
 .الحقوق الناش ة جراء شرشيبات شعائدية وارى 

 حقوق شصوي، المجموعة وحقوق التصوي، المحتملة.
م المجموعة بإعادة شقييم مدى سيطرشاا عل  الشركة التابعة عندما ششير الوئائ  والظروف ىل  وجود شغييـرات شقو  -

 عل  عنصر واحد وو وكير مي العناصر اليالثة لتقييم السيطرة.
سـتحواا. شقاس الحصة غير المسيطرة بنسبة حصتاا مي صـاي  موجـودات الشـركة المسـيطر علياـا يـ  شـاريح ال -

غيــر المملوكــة مــي ئرــق المجموعــة، ويــتم ىظاارهــا  األصــونو السســائر وصــاي  وربــا  الحصــة يــ  األ يــتم عــرب
 .الموحدة  وضمي حقوق الملكية ي  ئائمة المركم المال  الموحدة و السسارةوكرند مستقق ي  ئائمة الرب  

عة ولحـيي التوئـ  عـي ممارسـة يتم شوحيد الشركات التابعة اعتبارا مي شاريح سيطرة المجموعة عل  الشركات التاب -
 شلخ السيطرة.

 شقوم المجموعة باستسدام طريقة اضستحواا للمحاسبة عند اجتقان السيطرة للمجموعة حيث : -
 .يتم قياس شكلفة اضستحواا بالقيمة العادلة للموجودات المحددة الت  شم الحصون علياا 
 لحقوق الملكية غير المسيطرة عي صاي  قيمة  شسجق زيادة شكلفة اضستحواا بالضاية ىل  القيمة العادلة

 الموجودات المحددة والمستحوا علياا كشارة ي  ئائمة المركم المال  الموحدة.
 .يتم ئيد التكالين المتعلقة باضستحواا عند شكردها ويتم ادراجاا ي  المصرويات اضدارية

الشــركة المســتحوا علياــا يــ  شــاريح شقــاس حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة بنســبة حصــتاا مــي صــاي  موجــودات  -
اضستحواا. ويتم عرب الحصة ي  الرب  والسسارة وكق مي مكوجات الداق الشامق اآلار منسوبة ىلـ  مسـاهم  
الشركة األم للمجموعة وإل  وصـحاب حقـوق الملكيـة غيـر المسـيطرة، حتـ  وإن كـان الـخ يـ دي ىلـ  وجـود عجـم 

  .لدى وصحاب حقوق الملكية غير المسيطرة
يــتم اســتبعاد كــق مــي المعــامالت وكــ لخ األرصــدة واألربــا  والسســائر غيــر المحققــة الناشجــة عــي المعــامالت بــيي  -

شركات المجموعة. يتم شعديق السياسات المحاسرية للشركات التابعة عند الررورة لرـمان شوايقاـا مـ  السياسـات 
 .سنةئماا المالية لنفس الالمتبعة مي ئرق المجموعة. شعد الشركة والشركة التابعة لاا ئوا

 ىاا يقدت المجموعة السيطرة عل  الشركة التابعة: -
 يتم عمل ما يلى:

  ومطلوبات الشركة التابعة (بما ي  الخ الشارة)شقوم بإلغاء اضعتراف بموجودات. 
 شقوم بإلغاء اضعتراف بالقيمة الديترية ألي مي حقوق الملكية غير المسيطرة. 
  فروق التحويق المتراكمة المقيدة ي  حقوق الملكيةبشقوم بإلغاء اضعتراف. 
 شقوم باضعتراف بالقيمة العادلة للمقابق المقروب. 
 شقوم باضعتراف بالقيمة العادلة ألي استيمار متبق.  
 شقوم باضعتراف بأي يائض وو عجم ي  اضربا  وو السسائر. 

ا يـــ  الــرب  الشــامق اآلاــر ىلــ  اضربـــا  وو شــتم ىعــادة شصــنين حصــة الشـــركة األم يــ  المكوجــات المدرجــة ســابق -
السسائر وو األربا  المبقاة، حسبما هو مناسه ومطلوب عند قيام المجموعـة باسـتبعاد الموجـودات وو المطلوبـات 

 .اات العالئة بشكق مباشر
 

 :المطبقةالسياسات المحاسبية   -3
   :المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 3-1

 :م 2021يناير 1 مياعتبارًا  مره ألون التالية والتعديالت الجديدة المعايير مجموعةالاعتمدت  -
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 قيـاس تصـحيح 16 رقـم المالي للتقرير الدولي والمعيار 7 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت 
 المرحلة الثانية – الفائدة سعر

 األسـعار اسـتردان الـخ يـ  بمـا الصـالحات، شنفيـ  يعـ شنشـأ التـ  المشـكالت الياجيـة المرحلـة شعـديالت شعـالج -
 محاسـبة متطلبـات شطريـق مـي ىضـا ية م ئتـة ىعفـاءات المرحلـة الياجيـة شعـديالت شـوير بديلـة. بأسـعار القياسـية
 التحوط عالئات عل  9رئم  المال  للتقرير الدول  والمعيار 39 رئم الدول  المحاسبة بمعيار الساصة التحوط
 .الفائدة سعر م شر بإصال  مباشر بشكق المتأثرة

 بجائحـة المتعلقـة االيجـار امتيـااات - "جـارياإل عقـود" ، 16 رقـم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديل 
 (19-)كوفيد 

  جشـر م، 2020 مـايو يـ  للمسـتأجريي. ىيجـار امتيـازات مـن  شـم ،) 19 -كوييـد( كوروجـا ييروس لجائحة جتيجة -
 ااتيارية عملية وسيلة يوير 16 رئم المال  للتقرير الدول  عل  المعيار شعديالً  الدول  ةالمحاسب معايير مجلس

    يـ  اليجـار. شعـدياًل لعقـد يعـد  19 -كوييـد بفيـروس المتعلـق اليجـار امتيـاز كـان ىاا مـا لتقيـيم للمسـتأجريي
 يوجيـو 30 مـي التـاريح لتمديـد ىضـا ًيا شعـدياًل  الـدول  المحاسـبة معـايير مجلـس جشـر م، 2021 مـارس 31

  .م 2022يوجيو 30 ىل   م2021
 هنـاك شكـي لـم ىاا باـا يقومـون  التـ  الطريقـة بـنفس اليجـار امتيـازات عـي المحاسـبة ااتيـار للمسـتأجريي يمكـي

 متغيرة ىيجار كمديوعات اضمتياز عي المحاسبة الخ عي الحاضت، ينتج مي كيير ي  اليجار. عل  شعديالت
 .الديعة المسفرة حدوث ىل  ودى ال ي الظرف وو الحدث يياا وئ  الت  )تراتالف( الفترة ي 

 السنة خاللالموحدة  المالية القوائم على جوهري  تأثير أي له ليس التعديالت هذه تطبيق إن. 
 

  :معايير الصادرة التى لم يتم تطبيقها بعدال  3-2
 1 بعـد وو مـي السـنوية بـدًءا للفتـرات سـاريةون المطبقـة التـ  صـدرت وشكـغيـر  يما يل  التعديالت عل  المعـايير  -

 ضالماليـة. و  ه ه القـوائم ىعداد عند بتطريقاا المجموعة شقم لم المبكر ، ولكي بالتطريق السما  م  م2022يناير 
 ودجاه: والتعديالت المعايير ي  حان شطريق الموحدة المالية القوائم عل  جوھرياً  شأثيرو وجود المجموعة شتوئ 

 المالية"(. القوائم عرض "۱ الدولي المعيار على )التعديالت االلتزامات تصنيف 
علـ   ، "عـرب القـوائم الماليـة " ، 1شوض  ه ه التعديالت ضيقة النطاق عل  معيار المحاسبة الدول  رئـم  

ايـة يتـرة وو غير متداولة، اعتمـاًدا علـ  الحقـوق الموجـودة يـ  جا يتم شصنيفاا عل  وجاا متداولة اللتماماتون 
الميـان، اسـتالم شنـازن  عل  سـريق)المنشأة وو باألحداث بعد شاريح التقرير التقرير. ض يتأثر التصنين بتوئعات

عنـدما يشـير ىلـ  "شسـوية "  1. يوض  التعديق ويًرـا مـا يعنيـ  معيـار المحاسـبة الـدول  رئـم (وو ىاالن بتعاد
 التمام.

 37و  16و معايير المحاسبة الدولية رقم  3ي رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المال 
، "اجــدما  األعمــان" شحــديث لشــارة يــ  المعيــار الــدول  للتقريــر المــال  رئــم 3لمعيــار الــدول  للتقريــر المــال  رئــم ا -

 .دون شغيير المتطلبات المحاسرية ضجدما  األعمان لإلطار المفاهيم  للتقارير المالية )3(
ون شسصــم مــي شكلفــة  المجموعــة، "الممتلكــات واآلضت والمعــدات" علــ   16لــدول  رئــم حظــر معيــار المحاســبة اي -

 لألصـــق المجموعـــةالمســـتلمة مـــي بيـــ  العناصـــر المنتجـــة وثنـــاء شحرـــير  الممتلكـــات واآلضت والمعـــدات المبـــالغ
ات الصـلة هـ ه والتكـالين ا بعائـدات المريعـات المجموعـةلالستسدام المقصود من . بدًض عي الخ، سـوف شعتـرف 

 .ي  ئائمة الرب  وو السسارة
 ، "المسصصـــات والمطلوبـــات والموجـــودات المحتملـــة" التكـــالين التـــ  37يحـــدد المعيـــار المحاســـر  الـــدول  رئـــم  -

 .العقد سيتسره ي  اسارة عند شقييم ما ىاا كان المجموعةشترمناا 
 معيـار المحاسـبة الـدولي و  2وبيـان الممارسـة رقـم  1تعديالت على معيـار المحاسـبة الـدولي رقـم  تصنيف

 8رقم 
علـ  الموحـدة شادف التعديالت ىل  شحسيي ىيصاحات السياسة المحاسرية ومساعدة مستسدم  القوائم الماليـة 

 والتغيرات ي  السياسات المحاسرية. التمييم بيي التغييرات ي  التقديرات المحاسرية
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 بة المؤجلـــة المتعلقـــة بـــالموجودات الضـــري - 12تعـــديل علـــى معيـــار المحاســـبة الـــدولي رقـــم  تصـــنيف
 والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة

شتطلــه هــ ه التعــديالت مــي الشــركات ون شيرــ، الرــريبة الم جلــة علــ  المعــامالت التــ  شــ دي، عنــد الثبــات 
 .الم ئتة القابلة للسصم والساضعة للرريبة المردئ ، ىل  مبالغ متساوية مي الفروئات

 

 :ة الهامةالسياسات المحاسبي  -4
 الفتـرات المحاسـرية جميـ  علـ  الشـركة بواسـطة شطريقاـا شـم والتـ  المعتمـدة المحاسـرية السياسـات ألهـم عـرب يلـ   يمـا

 .المعروضة
 

 تصنيف ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول 4-1
 األصول -

  غير متــداون. يــ  ئائمــة المركــم المــال  اســتنادًا ىلــ  التصــنين متــداون/واللتمامــات شعــرب الشــركة األصــون
 ويتم شصنين األصق ضمي األصون المتداولة ي  حان:

  شوئ  بي  األصق وو هناك جية لريع  وو استاالك  االن دورة األعمان العادية التشغيلية؛ وو 
 اضحتفاظ باألصق بشكق رئيس  بغرب المتاجرة؛ وو 
  شارًا بعد شاريح التقرير المال ؛ وو ۱۲شوئ  بي  األصق االن 
 جقـدا وو يـ  حكـم النقـد ىض ىاا كـان محظـور شبـادن األصـق وو اسـتسدام  لتسـوية التـمام مـا اـالن  كـون األصـق

 شارًا عل  األئق مي شاريح التقرير المال .۱۲
 ى كأصون غير متداولة.ار األشقوم الشركة بتصنين جمي  األصون 

  اإللتزامات -
 المتداولة ي  حان: اللتمامات يعترر اللتمام ضمي 

 ة اضلتمام االن الدورة التشغيلية العادية؛ وو شوئ  شسوي 
 اضحتفاظ باضلتمام بشكق رئيس  بغرب المتاجرة؛ وو 
  شارًا بعد شاريح التقرير المال ؛ وو 12شسوية اضلتمام االن 
  شارًا عل  األئق مي شاريح التقرير المال . 12عدم وجود حق غير مشروط لتأجيق شسوية اضلتمام عل  مدى 

 غير متداولة. التماماتى كاآلار  اللتماماتركة بتصنين جمي  شقوم الش
 

 حكمه في وما النقد  4-2
ألغــراب ىعــداد ئائمــة التــديقات النقديــة ، يتكــون النقــد ومــا يــ  حكمــ  مــي األرصــدة لــدى الرنــوك والنقــد يــ  الصــندوق 

واســتيمارات واــرى ئصــيرة األجــق والودائــ  ئصــيرة األجــق والتــ  لاــا يتــرة ىســتحقاق وصــلية اــالن ثالثــة وشــار وو وئــق 
عالية السيولة، ىن وجدت، والت  شكون يترة استحقائاا األصلية ثالثة وشار وو وئق مي شـاريح ىجشـائاا وشتـوير للشـركة 
بدون وية ئيود. كما يترمي حسابات السحه عل  المكشوف والت  شميق جمء ض يتجمو مي ىدارة الشركة للنقدية والت  

 مي سحه عل  المكشوف ىل  حسابات جارية. مي المتوئ  شغيرها
 

 المشتركة والمشروعات الزميلة الشركات في اتاإلستثمار  4-3
 الشركة ئدرة هو الكرير التأثير . كريراهامًا و  شأثيرا الشركة علياا شمارس الت  الشركات شلخ ه  المميلة الشركات -

 عل  مشتركة سيطرة وو سيطرة ُشعد ض ولكناا يياا المستيمر للشركة والتشغيلية المالية القرارات ي  المشاركة عل 
 .السياسات ه ه
 لـدياا ة مشـتركة علـ  الـخ الترشيـه كمـا ون للشـركة سـيطر  بموجبـ  يكـون  مشـترك شرشيـه هـو المشـترك المشروع

 الحق ي  صاي  وصون الترشيه المشترك. 
 القـرارات شتطلـه عنـدما ئائمـة وشكـون  مشـترك بشـكق عليـ  مسـيطر شعائـدي شرشيـه هـ  المشـتركة السـيطرة 

شحديـد التـأثير ىن اضعتبـارات يـ   .السـيطرةالمشـاركيي يـ   األطـراف مـي بالجمـاع موايقـة األجشـطةب المتعلقـة
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التصــوي، للمنشــأة بنسـبة مــي حــق  -مباشــر وو غيــر مباشــربشــكق  –الاـام والســيطرة المشــتركة هــ  اضحتفـاظ 
المسـتيمر يياــا ، المشــاركة ة ت حوكمـة مماثلــة يـ  المنشــأالمسـتيمر يياــا ، التمييـق يــ  مجلـس اضدارة وو جاــا

ى ، اآلاـر وو التوزيعـات  األربـا بتوزيعـات خ المشاركة يـ  القـرارات المتعلقـة ي  صن  السياسات ، بما ي  ال
المعلومــات  شــوييرشبــادن المــوظفيي اضداريــيي وو الشــركة والمنشــأة المســتيمر يياــا ، ت الجوهريــة بــيي المعــامال
 .اضساسيةالتقنية 

 .الملكية حقوق  طريقة باستسدام المشترك المشروع وو المميلة الشركة ي  المجموعة استيمار عي المحاسبة شتم -
 يـ  بالتكلفـة مرـدئيا المشـترك المشـروع وو المميلـة ركةشـال يـ  السـتيمار يسـجق الملكيـة حقـوق  طريقـةوويقـًا ل 

 والـداق ئراالسسـ وو األربـا  يـ  تـراف بحصـة الشـركةلالع ضحقـاً  التكلفـة هـ ه وشعـدن المـال  المركـم ئائمـة
 .الستيمارصاي  مطروحًا مناا وى اجسفاب ي  قيمة  المشترك المشروع وو المميلة للشركة اآلار الشامق

 وو المميلـةالمنشـأة  يـ  ملكيتاـا المشـترك المشـروع وو المميلة المنشأة اسائر ي  الشركة حصة شتجاوز عندما 
 اسـتيمار صـاي  مـيًا جمء جوهرها ي  ششكق األجق طويلة ملكية حصص وي ششمق لت ا( المشترك المشروع
 السسـائر مـي بحصـتاا اضعتـراف عـي الشـركة شتوئـ ( المشـترك المشـروع وو المميلـة المنشـأة يـ  الشـركة

لـدى الشـركة   يـ يكـون  الـ ي بالقـدر التمامـاتوشـدر  ك يقـط الضـا ية السسـائر. ويـتم اضعتـراف بالضـا ية
  .المشترك المشروع وو المميلة المنشأة عي جيابة بمديوعات ئام، وو شعائدية وو ئاجوجية تماماتال

 شسـجيق المجموعـة شسـتأج  وربـا ، بتسـجيق ضحقـة يتـرة يـ  المشـترك المشـروع وو المميلـة الشـركة ئامـ، وإاا 
 .المسجلة غير رالسسائ مي حصتاا م  األربا  مي حصتاا شتعادن عندما يقط األربا  ه ه مي حصتاا

 الملكيـة حقـوق  طريقـة باسـتسدام المشـترك المشـروع وو المميلـة المنشـأة يـ الشـركة  اسـتيمار عـي المحاسـبة شـتم -
 ا.تركمش مشروعا وو زميلة منشأة يياا المستيمر المنشأة  ي   بشص ال ي التاريح مي اعتبارا

 شكلفـة يـ  زيـادة وي شسـجق المشـترك، المشـروع وو المميلـة المنشـأة يـ  السـتيمار علـ  اضسـتحواا وعنـد 
 المسـتيمرللمنشـأة  المحـددة والمطلوبـات للموجـودات العادلـة القيمـة صـاي  يـ  الشـركة حصـة عـي السـتيمار

يـ  قيمتاـا بصـورة  يـتم اسـتاالكاا وو اجـراء ااتبـار ر ، وضلالسـتيما الديتريـة القيمـة ضـمي وشـدر  كشـارة يياا
  مستقلة.

 المميلـةللمنشـأة  المحـددة والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة صاي  مي شركةال حصة ي  زيادة وي شسجق 
 السـنة يـ  السسـائر وو األربـا  ئائمـة يـ  مباشـرة التقيـيم ىعـادة بعـد السـتيمار شكلفة عي المشترك المشروع وو

 .الستيمار عل  اضستحواا يياا يتم الت 
 عــي كوجــ  منشــأة  الســتيماري التـاريح الــ ى يتوئــ   يــ  شتوئـ  الشــركة عــي اســتسدام طريقــة حقــوق الملكيــة مــ

كمحــتف  بــ  للريــ . ويــتم يــ  هــ ه الحالــة اثبــات  الســتيمارزميلــة وو مشــروع مشــترك ، وو عنــدما يــتم شوصــين 
ـــراف بـــأى ااـــتالف بـــيي القيمـــة الديتريـــة للمنشـــأة المميلـــة وو المشـــروع  الســـتيمار بالقيمـــة العادلـــة ويـــتم اضعت

 العادلة بعد شحويل  ال  استيمار ومتحصالت اضستبعاد ي  ئائمة الداق. المشترك والقيمة
  عنــدما شقــوم الشــركة بتسفــيض حصــتاا يــ  منشــأة زميلــة وو مشــروع مشــترك وضزالــ، الشــركة مســتمرة بتطريــق

ضـــمي  اً طريقــة حقــوق الملكيــة ، يإجــ  يجــه علــ  الشـــركة ون شعيــد شصــنين المكســه والسســارة الميرتــة ســابق
ي  ئائمة الرب  والسسارة ، ااا كان ه ا التصنين للمكسه  الجسفاب، والمتعلقة ب لخ  اآلارامق الداق الش

 الصون وو اضشمامات اات العالئة. والسسارة يترمي استبعاد
  ـــة ، مـــدى وجـــود دليـــق ـــوائم المالي ـــاريح اعـــداد الق ـــة ، شحـــدد الشـــركة يـــ  ش ـــة حقـــوق الملكي ـــق لطريق بعـــد التطري

ي  المنشأة زميلة وو المشـروع المشـترك ويـ  حالـة وجـود ميـق  الستيماري  قيمة  الجسفابموضوع  عل  
. ان المرلـغ الممكـي اسـترداده مـي السـتيماره ا الدليق شقوم الشركة بتقـدير المرلـغ الممكـي اسـترداده مـي قيمـة 

وو  الستيمارلين بي  هو القيمة العادلة لالستيمار وو الوحدة المنتجة للنقد مسصوما مناا شكا الستيمارقيمة 
 وياما وعل .  -قيمت  ئيد اضستعمان

 المشروع المميلة وو الناشجة عي المعامالت بيي الشركة و المنشأة يتم استبعاد المكاسه وو السسائر غير المحققة -
المشـترك. ويـتم عـرب حصـة الشـركة يـ  جتـائج  المشـروع المميلـة وو المشـترك بقـدر حصـة الشـركة يـ  المنشـأة

 المشترك ي  ئائمة الداق بعد وربا  وو اسائر التشغيق المشروع المميلة وو أةالمنش
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المشــترك عــي جفــس الفتــرة الماليــة للشــركة. ويــتم اجــراء  المشــروع المميلــة وو يــتم اعــداد القــوائم الماليــة للمنشــأة -
ترك مـ  السياسـات المشـ المشـروع المميلـة وو التعـديالت يـ  حالـة الرـرورة لتتفـق السياسـات المحاسـرية للمنشـأة

 .المحاسرية للشركة
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 4-4
 اإلعتراف والقياس - أ 

 لالجسفـاب يـ  المتراكمـة والسسـائر المتـراكم اضسـتاالك جائصـا بالتكلفة والمعدات واآلضت الممتلكات شظار 
 األصق. بإئتناء المتعلقة التكالين كاية األصق ائتناء وجدت. وشترمي شكلفة ىن القيمة،

  يتم ىلغاء اثبات وي بند مي بنود الممتلكـات واآلضت والمعـدات عنـد اسـتبعاده او عـدم شوئـ  منـاي  ائتصـادية
 مستقرلية مي استسدام  او استبعاده

 عــي طريــق مقارجــة صــاي   والمعــدات واآلضت يــتم شحديــد اربــا  واســائر اســتبعاد بنــد مــي الممتلكــات
ويـتم اضعتـراف باـا بالصـاي  ضـمي  والمعـدات واآلضت ممتلكـاتمتحصالت اضستبعاد م  القيمة الديتريـة لل

 .السسائر وو ىيرادات )مصرويات( وارى ي  األربا 
 للمجموعـة،  المسـتقرلية اضئتصـادية المنـاي  يـ  زيـادة علياـا يترشـه عنـدما يقـط الالحقـة النفقـات رسـملة يـتم

 .موثوق  بشكق قياساا ويمكي
 الالزمة ضستكمان السنة االن م هلة موجودات ىجشاء لتمويق بالقروب المتعلقة التمويق شكالين رسملة يتم 

 .ل  المعدة األصون للغرب وشجايم
  يـتم  عندئـ ى  مستلفـة ىجتاجيـة وعمـار والمعـدات واآلضت الممتلكـات بنـد مـي هامـة ألجـماء كـان ىاا مـا حـان يـ

 .والمعدات واآلضت مي الممتلكات منفصلة كرنود احتساباا
يـ  القيمـة الديتريـة للرنـد ىاا  والمعـدات واآلضت الممتلكـاتبتكلفـة اسـتردان جـمء هـام مـي بنـد  يـتم اضعتـراف

ة ىلـ  المجموعـة ويمكـي قيـاس شلـخ التكـالين بشـكق ديق منـاي  ائتصـادية مسـتقرلية كاملـكان مي المحتمق شـ
 موثوق. 

 لممتلكــات واآلضتئطــ  هامــة ليــتم اســتبعاد القيمــة الديتريــة للرنــد المســتردن عنــدما يتطلــه األمــر اســتردان 
عل  يترات زمنية، شقوم الشركة بإدرا  ميق هـ ه القطـ  كأصـون يرديـة مـ  وعمـار ىجتاجيـة محـددة  والمعدات

ـــ لخ. وبالميـــق، عنـــد القيـــام بفحـــص رئيســـ ، يـــتم ىدرا  شكلفتـــ  يـــ  القيمـــة الديتريـــة  ويـــتم اســـتاالكاا ويقـــا ل
فاء معـــايير الدرا . يـــتم ىدرا  شكـــالين الصـــال  والصـــياجة للعقـــارات والمعـــدات كاســـتردان ىاا مـــا شـــم اســـتي

 السسائر حان شكردها. وو األربا  ى ي اآلار 
 

 اإلستهالك  - ب 
 المقـدرة الجتاجيـة األعمـار مـدى علـ  اليابـ، القسـط بطريقـة المقـدرة المتبقيـة القيمـة جائصـا التكلفة شستالخ

 يل : كما للموجودات
 العمر اإلنتاجي البند

 سنة 40 مباج 
 سنوات 10 وجامة كاربائية وشكيين

 سنوات 4 سيارات
 سنوات 4 وجامة حاسه ول 

 سنوات 10 وثاث وشحايمات
 سنوات 7:8 عدد وودوات

 سنوات 4 شحسينات عل  مباج 
 .شستالخ ض التنفي  شح، الروسمالية واألعمان األراض 

 كـق جاايـة يـ  القيمـة يـ  الجسفـاب وم شـرات تللموجـودا واألعمـار الجتاجيـة المتبقية القيمة مراجعة يتم -
 الحاجة. مستقرل ، عند بأثر وشعدن مالية سنة
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 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ - ج 
 غيـرولكناـا  ىئتنائاـا وو ىجشـااها شـم التـ  األصـون بعض السنة جااية ي  التنفي  شح، الروسمالية األعمان ششمق
 التنفيـ  بالتكلفـة جـائص وي ىجسفـاباألعمـان الروسـمالية شحـ،  ألجلـ  ، ويـتم شسـجيق المعـدة لإلسـتسدام جـاهمة

 شصـب  ويـتم ىسـتاالكاا عنـدما الصـلة اات األصـون ي ـات ىلـ  األصـون هـ ه شحويـق مسـجق يـ  القيمـة ، ويـتم
 .لإلستسدام جاهمة

 

 األصول غير الملموسة    4-5
 كلفـة عنـد العتـراف األولـ  ، بعـدتيتم قياس األصون غير الملموسة )ماعدا الشارة( المقتناة بشكق مستقق بال -

 المتراكمــة والسســائر المتــراكم الطفــاء جائصــاً  بالتكلفــة الملموســة غيــر األصــون قيــاس العتــراف األولــ  ، يــتم
 ىن وجدت. القيمة، ي  لإلجسفاب

 يتم شقييم األعمار الجتاجية لألصون غير الملموسة لتكون اما محددة وو غير محددة. -
المنتجــة دااليــًا )بإســتيناء شكــالين التطــوير المرســملة( ويــتم ىظاــار المصــرويات اات  ض شــتم رســملة األصــون -

 الصلة ي  األربا  او السسائر ي  الفترة الت  يتم شكردها.
 يتم شقييم األعمار الجتاجية لألصون غير الملموسة لتكون اما محددة وو غير محددة. -
تاجيــة المحــددة علــ  مــدى العمــر الجتــاج  الئتصــادي يــتم ىطفــاء األصــون غيــر الملموســة اات األعمــار الج -

 :يل  كما
 العمر اإلنتاجي البند

 سنة 6-4 برامج
الجتاجيـة وم شـرات  ووعمارهـا اات العمـر الجتـاج  المحـدد الملموسة غير لألصون المتبقية القيم مراجعة يتم -

ىجسفـاب القيمـة ىاا كـان هنـاك م شـرًا يتم شقييماا لتحديد مالية حيث  سن  كق جااية ي  القيمة ي  الجسفاب
 عل  ون األصق غير الملموس يمكي ون يكون ئد شعرب لجسفاب القيمة.

  ــنمط المتوئــ  لســتاالك المنــاي  الئتصــادية ويــتم ىحتســاب التغيــرات يــ  العمــر الجتــاج  المتوئــ  وو ال
بما يقترـ  الحـان، ويـتم المستقرلية المترمنة ي  األصق عي طريق شعديق يترة وو طريقة الطفاء، حس

 .الررورة عند مستقرل ، وشعدن بأثرىعتبارها كتغيرات ي  التقديرات المحاسرية 
  ـــر الملموســـة اات األعمـــار المحـــددة يـــ  ئائمـــة األربـــا  وو ـــاء لألصـــون غي ـــتم ىدرا  مصـــروف الطف ي

 الملموسة.السسارة والداق الشامق اآلار ضمي ي ة المصرويات بما يتماش  م  وظيفة األصون غير 
المرشبطـة  المسـتقرلية الئتصـادية المنـاي  شـديق المحتمـق مـي يكـون  رسـملة النفقـات الالحقـة يقـط عنـدما يـتم -

 .موثوق  بشكق النفقات ويمكي قياس الشركة، ىل  بالنفقات
ىدرا  األصق غير الملموس بالفرق بيي صاي  متحصالت الري  /شقاس األربا  وو السسائر الناشجة عي ىلغاء -

قيمــة الديتريـــة لألصـــق ويـــتم ىدراجاـــا يـــ  ئائمـــة األربــا  وو السســـائر والـــداق الشـــامق اآلاـــر عنـــد ىســـتبعاد وال
 األصق.

 

 العقارات اإلستثمارية  4-6
العقارات الستيمارية ه  العقارات الت  يتم ائتنااها ألغراب اكتساب ىيـرادات ىيجـار او شنميـة روس المـان وو  -

ت  يتم ائتنااها ضستعماضت مستقرلية غير محددة كعقارات استيمارية لكـي لـيس كالهما معًا ىضاية ىل  شلخ ال
ـــد البرـــائ  وو الســـدمات  بغـــرب الريـــ  ضـــمي دورة األعمـــان العاديـــة واســـتعماضت يـــ  مجـــان ىجتـــا  او شوري

 ألغراب ىدارية. 
ىن -فـاب يـ  القيمـة يتم قياس العقارات الستيمارية بالتكلفة بعـد اصـم اضسـتاالك المتـراكم ووي اسـائر اجس -

 وجدت. 
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تم استاالك العقارات الستيمارية بطريقة القسط الياب، عل  مدى العمر الجتاج  التقـديري للموجـودات اات ي -
ض يــتم اســتاالك األرب واألعمــان الروســمالية و  .ســنة 40 ىلــ ســنة  20بــيي  وشمتــد وعمارهــا اضجتاجيــةالصــلة. 

 شح، التنفي .
ىما عند بيعاا وو سحراا بشكق دائم مي اضستسدام وض يتوئـ  مناـا وي منـاي   ستيماريةاليتم استبعاد العقارات  -

مـ   متحصـالت اضسـتبعادصـاي  ستبعاد عي طريـق مقارجـة اضيتم شحديد اربا  واسائر و ائتصادية مستقرلية. 
 .السسائر وو ا األرب ئائمة ي  وارى  )مصارين( القيمة الديترية ويتم اضعتراف باا بالصاي  ضمي ىيرادات

عنـــدما يكـــون هنـــاك شغيـــرًا يـــ   فقـــ  ممتلكـــات ومعـــداتتحويـــل العقـــارات مـــن عقـــارات اســـتثمارية إلـــى  يـــتم -
حيـث يجــه التصـنين عنــدما يكـون هــاك ادلـة علــ  ان التغيـر يــ  اضسـتسدام يحــدث ولـيس مجــرد  اضسـتعمان

 رية للعقارات في تاريخ التحويل.تتم مثل هذه التحويالت طبقا للقيمة الدفتو . التغير ي  جوايا اضدارة
ي  القيمة ي  جااية  الجسفابوم شرات  للعقارات الستيماريةيتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار الجتاجية  -

بتعـديل األعمـار  م2020عـام هذا وقامـت الشـركة خـالل . كق سنة مالية وشعدن بأثر مستقرل ، عند الحاجة
سنة وفق األعمـار المتبقيـة مـن تلـ   40سنة إلى  20حيث تم تغيرها من  اإلستثماريةاإلنتاجية للعقارات 

تــم المحاســبة عــن تلــ  التغيــر كتغيــر فــى قــد و العقــارات بنــاعًا علــى أراع المقيمــين العقــاريين المختصــين ، 
 التقديرات المحاسبية مما يؤثر على الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

 لألصـق المقـدر الجتـاج  العمـر مـي جوھريـاً  شميد ض الت  العادية صالحاتوال الصياجة مصارين ىثبات يتم -
 .شكردھا عند السسائر وو األربا  ي  ئائمة

 

 تكاليف اإلقتراض  4-7
 ى الت  شتكردها المنشاة  يما يتعلق بائتراب األموان.اآلار شتكون شكالين اضئتراب مي الفائدة والتكالين  -
عائدة مباشرة ىل  ىجشاء وصق باستسدام معدن الرسملة حت  شلـخ المرحلـة التـ  شتم رسملة شكالين اضئتراب ال -

يتم يياا يعليا ىشمام شنفي  األعمان الررورية لعداد األصق الم هق للغرب المحدد لـ  وبعـد الـخ شحمـق هـ ه 
باشـرة ىلـ  او السسائر. وي  حان القروب المحددة، يإن جمي  ه ه التكالين العائدة م األربا التكالين عل  

ائتناء وو ىجشاء وو ىجتا  وصق شتطله يترة زمنيـة جوهريـة لتجايـمه للغـرب المحـدد لـ  او للريـ  يـإن ميـق هـ ه 
ى اآلاـــر التكـــالين يـــتم رســـملتاا كجـــمء مـــي شكلفـــة األصـــق اي الصـــلة. ويـــتم ىدرا  جميـــ  شكـــالين اضئتـــراب 

 كمصارين ي  الفترة الت  شحدث يياا.
 

 عقود اإليجار  4-8
( عقــد ىيجــار يســتند ىلــ  جــوهر اضشفاقيــة يــ  شــاريح بدايــة مرــموجااديــد مــا ىاا كاجــ، اضشفاقيــة هــ  )وو ىن شح -

العقد. يتم شقييم اضشفاقية لتحديد ما ىاا كان الوياء باضشفاقية يعتمد عل  اسـتسدام اصـق مـا )وو موجـودات( وو 
لم يتم شحديد األصـق )او شلـخ األصـون( ون اضشفاقية شنقق الحق ي  استسدام األصق )وو موجودات( حت  لو 

 بشكق صري  ي  اضشفاقية.
 

 الشركة كمستأجر  -
  يتم اضعتراف )ان وجد ( بموجودات ومطلوبات متعلقة بعقود اليجار الت  شنطرق علياا متطلبات

 ( حيث :16المعيار الدول  للتقرير المال  رئم )
 مويق .يتم شوزي  كق ديعة ايجار بيي المطلوبات وشكلفة الت 
  يتم شحميق شكلفة التمويق عل  الرب  والسسارة عل  مدى يترة اضيجار بحيث يتم شحقيق معدن عمولة

 دوري ثاب، عل  الرصيد المتبق  مي اللتمام لكق يترة .
 : شم استاالك حق استسدام األصق بالتكلفة الت  شترمي اآلش 

 مرلغ القياس المردئ  لمطلوبات اليجار. -
 ية شم سدادها ي  وو ئرق شاريح بدء العقد جائص وي حوايم ايجارية مستلمة اي ديعات ىيجار  -
 شكالين التجديد. )ان وجد( -
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 : شترمي مطلوبات اليجار صاي  القيمة الحالية لمديوعات اضيجار التالية 
 الديعات اليابتة )بما ي  الخ الديعات اليابتة ي  جوهرها ( جائصا اي حوايم ايجار مدينة . -
 يجار المتغيرة الت  شستند ال  م شر او معدن .)ان وجد(ديعات ال -
 المبالغ المتوئ  ديعاا مي ئرق المستاجر بموجه ضماجات القيمة المتبقية . -
 وجد.  ىنكد بشكق معقون مي ممارسة ه ا السيار أسعر ممارسة ايار الشراء ااا كان المستاجر مت -
كاج، مدة اضيجار شعكس بشكق معقون مي ديعات الغرامات الساصة بإجااء عقد اضيجار ، ااا  -

 وجد(. ىنممارسة المستاجر ل لخ السيار )
  يتم اصم مديوعات عقد اضيجار باستسدام معدن اضئتراب التدريج  وال ي يميق السعر ال ي سيديعة

المستاجر ليقترب األموان الالزمة للحصون عل  اصق ما بقيمة مماثلة ي  بي ة ائتصادية مماثلة 
 واحكام مماثلة بشروط 

   يتم اثبات المديوعات المرشبطة بعقود اضيجار ئصيرة اضجق وايجارات الموجودات منسفرة القيمة عل
اساس القسط الياب، كمصروف ي  الرب  والسسارة . عقود اضيجار ئصيرة األجق ه  عقود ايجار اات 

 ئق .وو و شاراً  12يترة ايجار مدشاا 
 عقود اضيجار عل  اساس يردي وشحتوي عل  جطاق واس  مي الشروط  يتم اعادة التفاوب عل  شروط

شفرب اشفاقيات عقود اضيجار اي شعادات ولكي الموجودات الم جرة ئد ضيتم  واألحكام المستلفة . ض
 استسداماا كرمان ضغراب الئتراب .

   حيث ان عقود اليجار  (16لتطريق المعيار الدول  للتقرير المال  رئم ) المجموعةض  يوجد وثر عل
شارا وو  12شعترر مي عقود اليجار ئصيرة اضجق اات يترات ىيجار مدشاا  المجموعةالموجودة ي  

 وئق.
 

 الشركة كمؤجر  -
  ىن شحديد ما اااكاج، الشفاقية ه  )او يحواها ( عقد ايجار يستند ال  جوهر الشفاقية ي  شاريح بداية

 العقد.
  د اضيجارات )ان وجدت( ىما عل  عل  اج  عقد ايجار ششغيل  او اج  عقد ويتم شصنين كق عقد مي عقو

ايجار شمويل  ، حيث يعتمد اعتبار عقد اضيجار عقد شمويل  او عقد ششغيل  عل  جوهر المعاملة وليس 
 عل  شكق العقد 

 مساطر يصن  عقد اضيجار عل  اج  عقد ايجار شمويل  ااا كان يحون بصورة جوهرية مايقارب كاية ال
 والمناي  العائدة لملكية اضصق محق العقد 

  ويتم شصنين عقد اضيجار عل  اج  عقد ايجار جشغيل  ااا كان ضيحون بصورة جوهرية مايقارب كاية
 حق العقد ململكية اضصق  المساطر والمناي  العائد

  التمام ال مم المدينة  مي مجموع ويتجم  ض ءوايم عقود اليجار او اي ري  ي  عقود اضيجار كجم ح شدر
مي عقد اليجار ويتم احتساباا عل  اساس القط الياب، عل  مدى يترة العقد . شدر  اضيجارات الطارئة 

 كايرادات ي  الفترة الت  يتم احتساباا .

 

 إنخفاض قيمة األصول غير المالية  4-9

  ىاا ما لتحديد المسمون( عدا ية )ماالمال غير األصون بمراجعة مال  مركم ئائمة كق شاريح شقوم الشركة ي 
 ي  الجسفاب اسارة عكس وو القيمة ي  الجسفاباسارة  ششير ىل  حدوث ظروف وي م شر وو هناك كان

 اسارة مقدار لتحديد األصون لا ه لالسترداد القابلة شقدير القيمة يتم ه ا الم شر، وجود حالة وي  .القيمة
 .وجدت ىن القيمة، ي  لجسفاباعكس اسارة  القيمة وو ي  الجسفاب

 للوحدة لالسترداد القابلة القيمة بتقدير الشركة شقوم الفردية، لألصون لالسترداد القابلة القيمة شقدير شع ر وعند 
 األصون شوزي  يتم للتوزي ، وثاب، معقون وساس شحديد ىمكاجية األصون. وعند ىلياا شنتم  للنقد الت  المنتجة
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 مي األصغر المجموعة عل  شوزيعاا يتم الخ بسالف وو للنقد، المنتجة ت الفرديةالوحدا عل  المشتركة
 لاا. وثاب، معقون وساس شوزي  شحديد يمكي والت  للنقد المنتجة الوحدات

  وشتميق قيمة األصق القابلة لالسترداد ي  القيمة العادلة لألصق وو الوحدة المحققة للنقد جائصًا شكلفة الري  وو
 وياما وعل ، -اضستعمان  القيمة ئيد

  وشحدد القيمة القابلة لالسترداد لألصق المنفرد ما لم يكي األصق يحقق شديقات جقدية مستقلة بشكق كرير عي
 النفقات المتولدة مي موجودات وو مجموعات وارى مي األصون.

 سترداد يعترر األصق منسفض وعندما شتجاوز القيمة الديترية لألصق وو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لال
 القيمة وشسفض قيمت  ال  القيمة القابلة لالسترداد.

  عند شقييم القيمة ئيد اضستعمان، يتم اصم التديقات النقدية المستقرلية التقديرية ىل  قيمتاا الحالية باستسدام
 المحددة نقود والمساطرمعدن السصم ئرق الرريبة بما يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الممنية لل

 لاا. المستقرلية النقدية التديقات شقديرات شعديق يتم لم الت  للموجودات
  وعند شحديد القيمة العادلة جائص شكالين ىشمام الري ، يتم مراعاة المعامالت السوقية الحديية وي  حان عدم

 القدرة عل  شحديد ميق ه ه المعامالت يتم استسدام جموا  شقييم مناسه.
 الصلة اات ئيد األصون شم ىاا ىض السسائر وو األربا ي   مباشرة القيمة ي  الجسفاب بسسارة اضعتراف يتم 

 .التقييم ىعادة عي جاشج الحالة كتسفيض ي  ه ه القيمة ي  الجسفاب اسارة وشعامق شقييماا، المعاد بالقيمة

  وو الوحدة  م زيادة القيمة الديترية لألصون (ي  القيمة ي  وئ، ضحق، يت الجسفابوعندما يتم عكس اسارة
المنتجة للنقد ) ىل  التقدير المعدن لقيمتاا القابلة لالسترداد بحيث ض شتجاوز القيمة الديترية الت  شم، زيادشاا، 

وو الوحدة  ي  قيمة األصون ( الجسفابالقيمة الديترية الت  كان سيتم شحديدها  يما لو شم اضعتراف بسسارة 
وو  األربا ي  القيمة مباشرة ي  ئائمة  الجسفابمنتجة للنقد( ي  سنوات سابقة ،يتم اضعتراف بعكس اسارة ال

ي  القيمة ي   الجسفابالسسائر ىض ىاا شم ئيد األصون اات الصلة بالقيمة المعاد شقييماا، وشعامق اسارة 
 ه ه الحالة كميادة جاشجة عي ىعادة التقييم.

 وسة اات األعمار الجتاجية غير محددة المدة وك لخ األصون غير الملموسة غير المتاحة األصون غير الملم
 الجسفابلالستسدام بعد يتم يحصاا لالجسفاب ي  قيمتاا سنويا عل  األئق وكلما كان هناك م شر عل  

 ي  قيمة األصون.
 

 قياس القيمة العادلة  4-10
علي  مقابق بي  وصق وو سـداد التـمام يـ  معاملـة شـتم بـيي وطـراف القيمة العادلة ه  السعر ال ي يمكي الحصون  -

السوق ي  شاريح القياس. يستند قياس القيمة العادلة ىل  اضيتراب بأن معاملة بي  األصق وو شحويق اضلتمام شتم 
 ىما:
 مي االن السوق الرئيسية لألصق وو اضلتمام، وو 
 م ي  ظق غياب سوق رئيسية.مي االن السوق األكير منفعة لألصق وو اضلتما 

 كون السوق الرئيس  وو السوق األكير منفعة ئاباًل للوصون الي  مي ئرق الشركة.ييجه ان  -
التــ  يســتسدماا وطــراف الســوق عنــد شســعير  اليتراضــاتيــتم قيــاس القيمــة العادلــة ألصــق وو التــمام مــا باســتعمان  -

 صريون ويق ما يحقق ويرق مصال  ائتصادية لام.األصق وو اضلتمام عل  ايتراب ون األطراف ي  السوق يت
يأا  قياس القيمة العادلة لألصق غير المال  ي  الحسبان ئدرة األطراف ي  السوق عل  شويير منـاي  ائتصـادية  -

باستسدام األصق  يما يحقق ويرق منفعة من  وو بيع  ىل  طرف واـر مـي وطـراف السـوق لتحقيـق ويرـق منفعـة 
 من .

ساليه شقييم شتالءم م  الظروف وشتواير لاا بياجات كا ية لقياس القيمة العادلة وشعظيم اسـتسدام شستسدم الشركة و -
 المعطيات القابلة للمالحظة، حيث :

  المسـتوى اليالـث الـخ يـ  بمـا الدارة، علـ  الاامـة القيمة العادلة قياسات جمي  شق  مس ولية الشراف عل 
 .العادلة للقيم
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 دوري. بشكق التقييم وشعديالت للمالحظة القابلة غير الاامة المداالت بمراجعة الدارة وشقوم 
 شلرـ  ھـ ه التقييمـات بـأن اضسـتنتا  لدعم ثالث طرف مي عليھا الحصون شم الت  بتقييم األدلة الدارة وشقوم 

 يـ  المسـتوى  الـخ يـ  السعودية، بما العربية المملكة ي  المعتمدة المالية الدولية للتقارير المعايير متطلبات
 مـي معلومـات اسـتسدام حالـة التقييمـات يـ  ھـ ه  يـ  شصن  ون ينبغ  العادلة ال ي للقيمة الارم  التسلسق

 .العادلة القيم شستسدم لقياس التسعير، وو ادمات السماسرة وسعار ميق ثالث، طرف
 يـتمو اللتمامـات وو  صـونلأل العادلـة القيمـة قيـاس عنـد المسـتطاع ئـدر الملحوظـة السـوق  بياجـات الشـركة شسـتسدم -

 المسـتسدمة المـداالت بنـاء علـ  العادلـة للقيمـة الارمـ  التسلسـق ي  مستلفة مستويات ىل  العادلة القيم شصنين
 :يل  كما التقييم ي  وساليه

  المماثلة واللتماماتلألصون  النشطة األسواق المعدلة( ي  )غير المدرجة األسعار :1 المستوى. 
  اضلتمام وو لألصق مالحظتاا يمكي والت  1 المستوى  ي  المدرجة األسعار بسالف مداالت :2 المستوى 

 األسعار(. مي مشتقة مباشر )وي غير بشكق وو األسعار( )ميق  مباشرة ىما
  مالحظتاـا )مـداالت يمكـي سـوق  بياجـات ىلـ  شسـتند ض التـ  واللتمامـات لألصـون مداالت :3 المستوى 

 ملحوظة(. غير
مـي التسلسـق  مستلفـة مسـتويات يـ  شقـ  اضلتـمام وو لألصـق العادلـة القيمة لقياس المستسدمة تالمداال كاج، ىاا -

 الارمـ  مـي التسلسـق المسـتوى  جفـس يـ  بالكامـق شصـنيف  يـتم العادلـة القيمـة قيـاس يـإن العادلـة ، للقيمة الارم 
 .كامق لقياس ھام ھو للداق مستوى  ودج  ون حيث للقيمة العادلة

التحويالت بــيي مســتويات التسلســق الارمــ  للقيمــة العادلــة يــ  جاايــة يتــرة التقريــر التــ  حــدث يياــا شيرــ، الشــركة بــ -
 التغيير.

 

 االحتياطى القانونى 4-11

 مـي ٪10 شحويق الشركة عل  يتعيي السعودية، العربية المملكة ي  الشركاتللشركة وجظام  األساس  للنظام ويقا -
 .مالاا روس مي ٪30 الحتياط  ه ا يرلغ حت  القاجوج  الحتياط  ىل  دالاا صاي 

 اسـائر لتغطيـة اسـتسدام  يمكـي الـخ، ومـ  .المسـاهميي علـ  للتوزيـ  ئابـق غيـر القـاجوج  الحتيـاط  هـ ا ىن -
 .مالاا روس زيادة وو الشركة

 

 األدوات المالية 4-12

الــ ي  ( "األدوات الماليـة"9ال  رئـم )يـتم ىثبـات وقيـاس األدوات الماليــة ويقـا لمتطلبـات المعيــار الـدول  للتقريـر المــ -
الماليـة وبعـض عقـود شـراء ووبيـ  الرنـود غيـر  واللتمامـاتيحدد ويعالج شصنين وقياس واستبعاد األصـون الماليـة 

 المالية. 
 المتعلقة ب لخ. السياسات المحاسرية شفاصيق يل  و يما

 المالية واإللتزاماتاألصول المالية  -األولي  االعتراف -
المنشأة ىدرا  وي وصق مال  وو ىلتمام مال  ي  ئائمة المركم المـال  عنـدما شصـب  المنشـأة طريـا مـي  يجه عل 

 وحكام شعائدية لألداة.
 القياس األولي 

عند القياس األولـ ، باسـتيناء الـ مم المدينـة التجاريـة التـ  ض شترـمي عنصـرا شمويليـًا جوهريـًا، يـتم قيـاس األصـق 
ويــتم اثبــات شكــالين المعاملــة العائــدة مباشــرة ىلــ  ائتنــاء  .وو السســائر األربــا اــالن  يالمــال  بالقيمــة العادلــة مــ

 وو السسائر. األربا األصق المال  ي  
 بقيمتـ  المـال  وو السسـائر يـتم قيـاس األصـق األربـا اـالن  مـي العادلـة بالقيمـة لـيس المـال  األصـق كـان وإاا

 دة مباشرة ىل  ائتناء األصق المال .المعاملة العائ شكالين ىل  بالضاية العادلة
شــارًا  12يــتم قيــاس الــ مم المدينــة التجاريــة التــ  ض شحــوي عنصــرا شمويليــًا جوهريــًا وو التــ  شســتحق يــ  وئــق مــي 

 (.15بسعر المعاملة ويقًا للمعيار الدول  للتقرير المال  رئم )
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 التصنيف والقياس الالحق 
ضـمي ي ـات القيـاس التاليـة بنـاء علـ  جمـوا   شصـنيفاا علـ  ير المشـتقةغ المالية لألصون الالحق القياس يعتمد

 الشروط التعائدية للتديقات النقدية:لخ األعمان ال ى يتم مي االل  ادارة األصون المالية وك 
 :أو الخسائر األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية أصول و( 

 دون  شقريـر يتـرة كـق جاايـة يـ  وو السسـائر األربـا  ئائمـة االن مي العادلة بالقيمة المالية األصون قياس يتم
 يـ  الماليـة األصـون مـي وي مـي الـتسلص وو الريـ  عنـد الشـركة شتكرـدھا ئـد التـ  شكـالين المعاملـة اصـم

 .المستقرق
 الشـامق الـداق اـالن مـي العادلـة بالقيمة وو المطفأة بالتكلفة كمقاسة مصنفة الغير المالية األصون جمي  ىن

 يترـمي وهـ ا ,وو السسـائر األربـا  اـالن مـي العادلـة بالقيمـة قياسـاا يـتم ,ودجـاه لمـا سـيتم بياجـ  وويقـا راآلاـ
 األصـون جاائ  بشكق شسصص ون للشركة يحق األول  وعند اضثبات ى اآلار  المشتقة المالية األصون جمي 

 اـالن مـي العادلـة بالقيمـة وو أةالمطفـ القيـاس بالتكلفـة ومتطلبـات شـروط شسـتوي  واـرى  بطريقـة والتـ  المالية
 وو السسائر. األربا  االن مي العادلة بالقيمة مالية كأصون اآلار الشامق الداق

 وو بـأارى  وو بطريقـة ينشـأ ئـد الـ ي المحاسـر  التطـابق عـدم بحـ ف شقـوم يإجاـا بـ لخ الشـركة ئامـ، وإاا 
 .كرير التطابق بشكق عدم شسفيض

 

 :اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية أصول ب( 
 )ودوات حقـوق ملكيـة بالقيمـة ( وواآلاـر الشـامق الـداق اـالن وه  شكون اما )ودوات ديي بالقيمة العادلة مي

 (.اآلار الشامق الداق االن العادلة مي
 يـتم وض شقريـر يتـرة كـق جاايـة يـ  اآلاـر الشـامق الـداق اـالن مـي العادلـة بالقيمـة الماليـة األصـون قيـاس يـتم

 .المستقرق ي  األصق مي التسلص يتم عندما الشركة شتكردها الت  شكالين المعامالت اصم
 ىاا اآلاـر الشـامق الـداق اـالن مـي العادلـة بالقيمـة الـديي ودوات يـ  اتالسـتيمار  قيـاس مـ  العلـم اجـ  يـتم 

 لسسائر:وو ا األربا  االن مي بالقيمة العادلة قياساا يتم وض التالييي الشرطيي استوي،
 جقديـة شـديقات شحصـيق طريـق عـي منـ  الاـدف يتحقـق الـ ي األعمـان جمـوا  ضـمي باـا اضحتفـاظ يـتم 

 موجودات مالية.  وبي  شعائدية
 والفائـدة المرلـغ ألصق مديوعات يقط شميق الت  النقدية للتديقات محددة شواريح ي  التعائدية يتراشاا شنشأ 

 المرلغ القائم. وصق عل 
 باـا سـابقاً  المعتـرف المتراكمـة السسـائر وو األربـا  شصـنين ىعـادة يـتم الماليـة، باألصـون تـرافالع ىلغاء عند
 اسـائر وربـا  وو ىعـادة شصـنين ضحقـاً  يـتم ض الـخ ، ومـ  وو السسـائر األربـا  ىلـ  اآلاـرالشـامق  الداق ي 

 .حقوق الملكية ودوات حالة ي  والسسارة الرب  ىل  العادلة القيمة
  

 المطفأة: بالتكلفة قياسها يتم ليةما أصولج( 
الفائـدة الفعلـ  يـ  حـان ىسـتيفاء الشـرطيي  معـدن طريقـة يجـه قيـاس األصـق المـال  بالتكلفـة المطفـأة باسـتسدام

 التالييي:
اضحتفاظ باألصق المال  ضـمي جمـوا  األعمـان الـ ي ياـدف ىلـ  اضحتفـاظ باألصـون الماليـة مـي شحصـيق  -1

 التديقات النقدية التعائدية.
ون شــ دي الشــروط التعائديــة لألصــق المــال  يــ  شــواريح محــددة ىلــ  شــديقات جقديــة التــ  هــ  ديعــات للمرلــغ  -2

 األصل  والفائدة عل  المرلغ األصل  القائم.
 ى. اآلار شترمي األصون المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ال مم المدينة التجارية وال مم المدينة 

ه ه األصون المالية ضحقًا بالتكلفة المطفأة باستسدام طريقـة معـدن الفائـدة الفعـان بعد القياس األول ، يتم قياس 
ي  القيمة )ىن وجدت(. يتم احتساب التكلفة المطفأة مي االن األا  باضعتبار وي اصم او  الجسفابجائصًا 

الفعــان. يــتم ىدرا  ىطفــاء عــالوة علــ  اضئتنــاء والرســوم وو التكــالين التــ  شعترــر جــمءًا وساســيًا مــي معــدن الفائــدة 
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وو السسائر. شدر  السسائر الناشجة عـي اجسفـاب  األربا معدن الفائدة الفعان ضمي ىيرادات التمويق ي  ئائمة 
 وو السسائر. األربا القيمة ي  

 

 أعاله: الفئات تصنيف عن الناتجة الخسائر أو لالرباح والعرض االثبات طريقة يلي وفيما
 والخسائر لألرباح العرضو  اإلثبات صنف القياس

ـــــــة  األصـــــــون المالي
 بالتكلفة المطفأه

 وو السسائر األربا  ئائمة ي  التالية الرنود ادرا  يتم: 
 الفعل  الفائدة معدن طريقة باستسدام الفائدة ايراد 
 اجسفاب القيمة وعكساا( السسائر( عكس )وو المتوئع  اضئتماجية السسائر( 
 جنريةاأل العمالت صرف اسائر وو مكاسه 
 السسـائر  وو يـإن المكاسـه المـال  )اضسـتبعاد( ، باضصـق اضعتـراف الغـاء يـتم عنـدما

 وو السسائر األربا  ي  باا اضعتراف يتم الناشجة
ودوات ديي بالقيمـة 

 العادلة مي اـالن
 الشــامق الــداق
 اآلار

 باسـتثناع البنـود اآلاـر الشـامق الـداق يـ  باـا اضعتـراف يـتم والسسـائر المكاسـه 
 علـ  المطبقـة جفساا بالطريقة وو السسائر األربا  ي  باا اضعتراف يتم والت  التالية

 : المقاسة بالتكلفة المطفأة المالية األصون
 الفعلية. الفائدة طريقة باستسدام الفوائد ىيرادات 
 اجسفاب القيمة وعكساا( السسائر( عكس )وو المتوئع  اضئتماجية السسائر( . 
 رف العمالت األجنريةاسائر ص وو مكاسه 
 يإجـ  يـتم اعـادة شصـنين المـال  )اضسـتبعاد(، باضصـق اضعتـراف الغـاء يـتم عنـدما 

 وو السسائر. األربا ال   اآلاروو السسائر المتراكمة ي  الداق الشامق  األربا 
 يــــــــــــ  الســـــــــــتيمار

ــــــــــــــــــــــــــوق  ادوات حق
ـــــــــة بالقيمـــــــــة  الملكي
العادلــة مــي اـــالن 

الشــــــــــامق  الــــــــــداق
 اآلار

 اآلارالشامق  الداق ي  السسائر وو بالمكاسه اضعتراف يتم 
 لم ما ي  الرب  ووالسسارة شير، كداق ان يجه اتالستيمار  ه ه مي األربا  شوزيعات 

 .الستيمارشكلفة  مي جمء سداد بوضو  شميق
 وو  األربـا ىلـ   اآلاـر الشـامق الـداق يـ  باـا المعتـرف المبـالغ شصـنين ىعـادة يـتم ض

 الظروف يم ظرف وي شح، السسائر

 مي العادلة بالقيمة
 وو األربـا  اـالن

 السسائر

 يـتم الغـاء اضعتـراف، مـي وو الالحـق القيـاس مي سواء الناشجة السسائر وو المكاسه 
 وو السسائر األربا  باا ي  اضعتراف

 

 إعادة التصنيف 
 ، يإجــ  يجــه علياــا األصــون الماليــةشقــوم الشــركة بتغييــر جمــوا  وعمالاــا يــ  ىدارة  -ويقــط عنــدما  -عنــدما 

 ىعادة شصنين جمي  موجوداشاا المالية المتأثرة ب لخ ويقًا لمتطلبات التصنين الم كورة وعاله.
 إلغاع اإلعتراف باألصول المالية 

يـتم بشـكق رئيسـ  ىلغــاء اضعتـراف بأصـق مـال  )وو حســه مقترـ  الحـان جـمء مــي وصـق مـال  او جـمء مــي 
األصـق  مـي للتديقات النقديـة دها مي ئائمة المركم المال ( عند التعائديةموجودات مالية متماثلة( )وي استبعا

 القيمـة يـ  الفـرق  ويـتم ىثبـات ااـر. طرف ىل  الملكية ومناي  مساطره جمي  وو المال  األصق شحويق ووعند
 .وو السسائر األربا  ي  الديترية

 إنخفاض قيمة األصول المالية 
تقيـيم احتماليـة وجـود دليـق موضـوع  علـ  ون وصـق مـال  او مجموعـة شقوم الشـركة بتـاريح كـق شقريـر مـال  ب

مي األصون المالية ئد شعرض، لالجسفاب. يظار اجسفاب القيمة عند وئوع حدث او وكير ىاا كان لإلدرا  
األول  لألصق شأثير عل  التديقات النقديـة المسـتقرلية التقديريـة مـي األصـق المـال  وو مجموعـة مـي األصـون 

 والت  يمكي قياساا بصورة يعتد باا.المالية 
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( مـي المنشـاة شطريـق جمـوا  لقيـاس اسـائر اضئتمـان المتوئعـة 9يتطله المعيار الـدول  للتقـارير الماليـة رئـم )
 يما يتعلق باجسفاب قيمـة األصـون الماليـة. لـيس بالرـرورة حصـون حـدث ائتمـاج  مـي وجـق ىدرا  السسـائر 

 اضئتماجية.
الـــخ، مســـتسدمة جمـــوا  السســـارة اضئتماجيـــة المتوئعـــة، باحتســـاب السســـائر اضئتماجيـــة  شقـــوم المنشـــأة بـــدض مـــي

 المتوئعة والتغيرات كما ي  شاريح كق شقرير مال .
شــارا مــي السســائر  ۱۲يجــه قيــاس السســارة اضئتماجيــة المتوئعــة وعمــق مسصــص لاــا ىمــا بمرلــغ يعــادن )و( 

 جق.المتوئعة وو )ب( السسائر المتوئعة الطويلة األ
  يــ  حــان عــدم زيــادة المســاطر اضئتماجيــة لــألداة الماليــة بشــكق جــوهري منــ  الردايــة، عندئــ  يــتم شكــويي

 شارًا. ۱۲مسصص يعادن السسارة المتوئعة لمدة 
 .وي  حاضت وارى، يجه عمق مسصص للسسائر اضئتمائية طويلة األجق 

 ويقـا المبسـطة الطريقـة بتطريـق الشـركة ئامـ، ى،اآلاـر  المدينـة واألرصـدة التجاريـة المدينـة بالنسـبة للـ مم
  :المالية حيث األصون عمر مدى عل  اضئتماجية السسائر لتوئعات طبقا اضئتمان اسائر للمعيار واحتساب

 ،بسسـائر يتعلـق  يمـا السـابقة الشـركة ارـرة علـ  شقـوم مسصصـات مصـفوية الشـركة بإجشـاء ئامـ 
 .اضئتصادية والري ة بالمدينيي الساصة قرليةللعوامق المست بالنسبة وشعديلاا اضئتمان،

 ي  األربا  منفصق بشكق التجارية المدينة بال مم المتعلقة القيمة ي  الجسفاب اسائر و يتم عرب 
 السسائر. وو

، يإجــ  يــتم افــض  اآلاــرات يــ  ودوات الــديي التــ  يــتم قياســاا مــي اــالن الــداق الشــامق الســتيمار  يمــا عــدا 
وو  األربـا ألصق مي االن استسدام حساب المسصـص ويـتم ىدرا  مرلـغ السسـارة يـ  ئائمـة القيمة الديترية ل

السسائر. وشستمر ىيرادات الفائدة عل  القيمة الديترية المسفرة باستسدام معدن الفائـدة المسـتعمق يـ  اصـم 
  المسصـص يـ  القيمـة. ويـتم شـطه القـروب مـ الجسفابالتديقات النقدية المستقرلية بغرب قياس اسارة 

المـــرشبط بـــالقروب عنـــدما ض يكـــون هنـــاك احتمـــان وائعـــ  لالســـترداد المســـتقرل  وشحقـــق جميـــ  الرـــماجات وو 
 شحويلاا ىل  الشركة.

 يإجـ  يـتم  اآلاـرات يـ  ادوات الـديي التـ  يـتم قياسـاا مـي اـالن الـداق الشـامق السـتيمار وما  يمـا يتعلـق ب
،  السـتيماروالمتـراكم يـ  احتيـاط  اعـادة شقيـيم  اآلاـراثبات مسصص السسارة ي  ئائمة الـداق الشـامق 

 وض يقلق مي القيمة الديترية لألصق المال  ي  ئائمة المركم المال .

 زاد وو جقــص مرلــغ اســارة الجسفــاب يــ  القيمــة التقديريــة  -و يــ  كــق اضحــوان  يمــا ىاا يــ  ســنة ضحقــة
دة او شقلــيص اســارة الجسفــاب يــ  القيمــة بســره حــدث وئــ  بعــد شســجيق الجسفــاب يــ  القيمــة ييــتم زيــا

المسجلة سابقًا مي االن شعديق حساب المسصص. ىاا ما شم عكس ئيد شطه مـا يـ  وئـ، ضحـق، ييـتم 
 ئيد اضسترداد ىل  شكالين التمويق ي  األربا  وو السسائر.

  الماليةاإللتزامات 

ي  وئـروب وســل  ومسـتحق لطــراف اات الماليــة للشـركة امـم دائنــة ومبـالغ مســتحقة الـداللتمامـات شترـمي 
 عالئة

 القياس األولي 
وو  األربــا ماليــة بالقيمــة العادلــة مــي اــالن  التمامــاتالماليــة عنــد اضعتــراف األولــ  كاللتمامــات يــتم شصــنين 

 وكقروب وسل  وامم دائنة. حسه مقتر  الحان. اآلارالسسائر والداق الشامق 
اليـة بدايـة بالقيمـة العادلـة، ويـ  حـان القـروب طويلـة األجـق والسـل  الم اللتمامـاتيتم قياس وشسجيق جمي  

 بالقيمة المالية اللتماماتوال مم الدائنة بعد اصم التكالين المباشرة العائدة عل  المعاملة. )وى وج  باستيناء 
وو  األربـا  يـ  مباشـرة ماليـة التمامـات بائتنـاء مباشـرة المتعلقـة المعاملـة شكـالين ىثبـات يـتم العادلـة حيـث

 السسائر(.
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 التصنيف والقياس الالحق 
 المطفأه بالتكلفة  ( أ

 ب لخ ،  يما عدا: ضحقا قياساا المطفأه ويتم المالية بالتكلفة اللتماماتيجه عل  المنشاة شصنين جمي  
 وو السسائر. األربا المالية بالقيمة العادلة مي االن  اللتمامات -1
د شحويـق وصـق مـال  غيـر م هـق للغـاء اثباشـ  وو عنـد شطريـق طريقـة المالية التـ  شنشـا عنـ اللتمامات -2

 المشاركة المستمرة )مناج اضرشباط المستمر(.
 عقود ضمان مال . -3
 بالقيمـة قياسـ  يـتم ولـم السـوق، سـعر مـي وئـق بتقـديم ئـرب بمعـدن يائـدة وو اضرشباطـات لتمامـاتضا -4

 وو السسائر. األربا  االن مي العادلة
ــيمي )العــوب(  ــال  ة شجميــ  وعمــان والتــ  ينطرــق علياــاالمحتمــق المــدر  مــي ئرــق الجاــة المقتنيــة يــ  عملي

 ىثبــات (. يــتم قيــاس هــ ا الــيمي المحتمــق ضحقــًا بالقيمــة العادلــة مــ 3المعيــار الــدول  للتقــارير الماليــة رئــم )
 وو السسائر. األربا  ضمي التغيرات

القيمة المطفأة باستسدام طريقة معدن الفائدة الفعان. شدر  المالية للشركة ضحقا ب اللتماماتيتم قياس جمي  
مي اـالن  اللتماماتعند ىلغاء اضعتراف ب اآلاروو السسائر والداق الشامق  األربا  والسسائر ي  األربا 

 عملية ىطفاء معدن الفائدة الفعان.
علــ  اضئتنــاء والرســوم وو يــتم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــي اــالن األاــ  يــ  اضعتبــار وي اصــم وو عــالوة 

التكـــالين التـــ  شعترـــر جـــمءا وساســـيا مـــي طريقـــة معـــدن الفائـــدة الفعـــان. يـــدر  ىطفـــاء معـــدن الفائـــدة الفعـــان 
 وو السسائر. األربا كتكالين شمويق ي  

الماليــة التــ  يــتم قياســاا بالقيمــة العادلــة )والتــ  ض ششــكق جــمًءا  لتمامــاتيــتم ىثبــات المكاســه وو السســائر لال
وو السســائر. ويســتين  مــي الــخ المكاســه ووالسســائر لــبعض  األربــا  ي عالئــة التحــوط بشــكق عــام( يــ مــ

وو السسـائر عنـدما شنـون الشـركة  األربـا المالية التـ  شـم شسصيصـاا بالقيمـة العادلـة مـي اـالن  اللتمامات
 .اآلارق الشامق ي  الدا اللتماماتمطالبة بتقييم آثار التغيرات ي  مساطر اضئتمان المرشبطة ب

 

 أو الخسائر األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية اإللتزامات ( ب
 :الف ة ه ه ضمي شق  الت  المالية اللتمامات ششمق

 للمتاجرة. باا المحتف  اللتمامات -1
 شحوط. كأدوات المسصصة غير المشتقات التمامات -2
 .وو السسائر با األر  ئائمة االن مي العادلة بالقيمة المسصصة اللتمامات -3

 األربـا  يـ  التغيـرات وشسـجيق العادلـة بالقيمـة الماليـة اللتمامـات بقيـاس الشـركة شقـوم األولـ ، التسجيق بعد
 .وو السسائر

 وو السسـائر األربـا  ي  العادلة بالقيمة المسصصة المالية اللتمامات مي والسسائر األربا  شقسيم يتم عادة
 :النحو التال  عل 

 اضئتمـان مسـاطر يـ  التغيـرات ىلـ  يعـود الـ ي المـال  لاللتـمام العادلـة القيمـة يـ  التغير مرلغ اثبات يتم -1
 .اآلار الشامق ي  الداق المالية اللتمامات لتلخ

 .األربا  وو السسائر ي  المال  لاللتمام العادلة القيمة ي  التغير مي المتبقية القيمة اثبات يتم -2
 

 أو الخسائر األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية لتزاماتاإل  بخالف المالية اإللتزامات ( ت
 مـي المتحصـالت شعـديق الفعلـ . يـتم الفائـدة معـدن باسـتسدام المطفـأة بالتكلفـة الماليـة اللتمامـات قيـاس يـتم

 سـيتم التـ  القيمـة هـ  السـتحقاق عنـد الديتريـة القيمـة شكـون  بحيـث الـديي مدى عمر عل  المصدرة الديون 
 .التحوط محاسبة لمتطلبات شحوط كأدوات المالية المسصصة اللتمامات . شسر الستحقاق عند سدادها

 إعادة التصنيف 
 ض يمكي للشركة ىعادة شصنين وي التمام مال .
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 المالية اإللتزاماتإلغاع اإلعتراف ب 
التـمام مـال  موجـود  يتم ىلغـاء اضعتـراف بـالتمام مـال  عنـد الويـاء بـ  او ىلغـااه وو اجتاـااه. وعنـد اسـتردان

بأار مي جفس المقرب حسه شروط مستلفـة شمامـا وو عنـد شعـديق شـروط التـمام حـال  بشـكق جـوهري، 
يإن ميق هـ ا اضسـتردان او التعـديق يـتم التعامـق معـ  كإلغـاء ئيـد لاللتـمام المـال  األصـل  مـ  اضعتـراف 

 وو السسائر. األربا الصلة ي   باضلتمام الجديد. يتم شسجيق الفرق ما بيي القيم الديترية اات
 المالية(واإللتزامات  األصول بين مقاصة األدوات المالية )المقاصة -

الماليـة وشسـجق بالصـاي  يـ  ئائمـة المركـم المـال  يقـط عنـدما  واللتمامـاتيتم مقاصة األصـون الماليـة 
 : التالييي ىستيفاء الشرطيي يتم
 األصـون يـ  باـا المعتـرف المبـالغ بـيي المقاصـة لعمـق جظاميـاً  ئاجوجيـاً  حًقـا حالًيـا الشـركة شمتلـخ -1

 . واللتمامات
 آن   يـ  اللتـمام وشسـوية باألصق العتراف وو الصاي ، وساس عل  بالتسوية جية لدى الشركة وجود -2

 .واحد
 

 تحقق اإليرادات  4-13
 (15  للتقـارير الماليـة رئـم )يتم ىثبات وقياس اليـرادات الناشـ ة عـي العقـود ويقـا لمتطلبـات شطريـق المعيـار الـدول -

 الـ ي يعكـس الـيمي الـ ي ضـمي جطـاق معـايير واـرى، حيـث يـتم ىدرا  اليـرادات بـالمرلغ العقـود هـ ه شكـي لـم مـا
 شتوئ  المنشأة الحصون علي  مقابق السدمات ىل  العميق.

 عـي جيابـة شحصـيلاا تميـ التـ  المبـالغ وشسـتين  العميـق م  العقد ي  المحدد العوب وساس عل  اضيراد قياس يتم -
 للعميق. المقدمة السدمات وو المنتجات عل  السيطرة شحويق عند باليرادات الشركة وشعترف .اارى  وطراف

 ( سواء بالتطريق الكامق بأثر رجع  او المعدن حيث :15يتم شطريق المعيار الدول  للتقارير المالية رئم ) -
 شقـيم بطريقـة م 2019 ينـاير 1 مـي بدايـة الماليـة ئوائماا ي  لمال ا للتقرير الدول  المعيار بتطريق الشركة ئام،

 المتويرة. ويقا لإلعفاءات المعروضة المقارجة للفترات ئوائماا المالية بتعديق الشركة شقم ولم األثر المتراكم
 حيث شقوم الشركة بإدرا  اليرادات مي العقود م  العمالء ىستنادًا ىل  السمس اطوات التالية: -

الماميــة ويوضــ   التمامــاتيــد العقــد مــ  العميــق: العقــد هــو اشفــاق بــيي طــرييي وو وكيــر ينــتج عنــ  حقــوق و شحد ( أ
 المعايير الت  يجه استيفااها لكق عقد

شحديــد التمامــات األداء يــ  العقــد: التــمام األداء هــو وعــد للعميــق حســه العقــد مــي اجــق جقــق برــائ  او شقــديم  ( ب
 ادمات للعميق.

سعر المعاملة هو اليمي المتوئ  مي الشركة مقابق شنائق البرائ  وو السدمات المتفق  شحديد سعر المعاملة: ( ت
 علياا م  العميق، باستيناء المبالغ المحصلة جيابة عي وطراف ثالية.

شوزي  سعر المعاملة عل  التمامـات األداء يـ  العقـد: بالنسـبة للعقـد الـ ي يحتـوي علـ  اكيـر مـي التـمام وداء،  ( ث
وزيـــ  ســـعر المعاملـــة علـــ  كـــق التـــمام وداء بمقـــدار مرلـــغ مقـــدر الـــيمي المتوئـــ  شحصـــيل  مـــي شقـــوم الشـــركة بت

 البرائ  وو السدمات لقاء شأدية التمام األداء
 ىدرا  اليرادات عند )وو حينما( شستوي  المنشأة التمام األداء. ( ج

 ما حقق، وي مي المتطلبات التالية:شستوي  الشركة التمام األداء وشقوم بإدرا  اليرادات عل  مدى مدة العقد ىاا  -
 حصون العميق عل  المناي  الناشجة عي وداء الشركة واستاالك شلخ المناي  ي  اات الوئ،، او ( أ
 اداء الشركة ي دي ىل  ىجشاء وو شحسيي اصق وائ  شح، سيطرة العميق وئ، التحسيي او الجشاء، او ( ب
للشركة، كما يكون للشـركة الحـق يـ  شحصـيق المرلـغ  اداء الشركة لاللتمام ض يكون اصال ضستسدامات وارى  ( ت

  لألداء المكتمق حت  شاريس  واجه النفاا.
يتم ىدرا  اليرادات ي  الوئ، ال ي يتم  ي  ج  األداء الت  ض يتحقق يياا وحد الشروط وعاله، يإ لتماماتبالنسبة ض -

 استيفاء التمام األداء.
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مـي اـالن شقـديم البرـائ  وو السـدمات الموعـودة، يـإن الشـركة بـ لخ شقـوم  عندما شقوم الشركة باسـتيفاء التـمام وداء -
بإيجــاد وصــق بنــاء علــ  العقــد مقابــق الــيمي الــ ي حصــل، عليــ  جــراء األداء. وإاا مــا شجــاوز مرلــغ الــيمي المفــوشر 

 للعميق مرلغ اليرادات المدرجة يا ا يميد مي التمام العقد.

ي المســتلم وو المســتحق القــبض مــ  األاــ  بالحســبان شــروط الــدي  التعائديــة شقــاس اليــرادات بالقيمــة العادلــة للــيم -
 المحددة.

وو السســـائر بمقـــدار الحـــد المتوئـــ  لتـــديق المنـــاي  اضئتصـــادية ىلـــ  الشـــركة مـــ   األربـــا  يـــتم ىدرا  اليـــرادات يـــ  -
 بصورة يعتد باا. -حييما ينطرق  -ىمكاجية قياس اليرادات والتكالين 

 الشركة ي :وشتميق ىيرادات  -
 اليرادات من التأجيرإ

يــتم اثبــات اضيــرادات ويقــًا لمــا هــو موضــ  وعــاله ويــتم ىدرا  ىيــرادات التــأجير مــي عقــود اليجــار التشــغيل  علــ  
وســـاس القســـط اليابـــ، طـــوان مـــدة عقـــد اليجـــار اي الصـــلة. يـــتم ىضـــاية التكـــالين األوليـــة المباشـــرة المتكرـــدة وو 

يه لعقد اليجـار التشـغيل  وشعترـر كجـمء ض يتجـمو مـي القيمـة الديتريـة للعقـد المـ جر الحوايم جراء التفاوب والترش
 وإدراج  عل  وساس القسط الياب، طوان مدة عقد اليجار.

 

 المصروفات  4-14
ششمق مصـرويات الريـ  والتسـويق والمصـرويات العموميـة والداريـة التكـالين المباشـرة وغيـر المباشـرة التـ  ض  -

 ديد جمءًا مي شكلفة اليرادات.شعترر بالتح
مصـرويات الريــ  والتسـويق يــ  شلــخ المصـرويات الناشــ ة عـي جاــود الشــركة الكامنـة وراء المريعــات ووظــائ   -

 التسويق.
  يـ  القيمـة  الجسفـابيتم شصنين جمي  المصرويات باستيناء األعباء المالية، اضستاالك، الطفاء واسـائر

 كمصرويات عمومية وإدارية.
  ى مـا بـيي شكـالين ىيـرادات وشكـالين بيـ  وشسـويق ومصـارين عموميـة اآلاـر شوزي  المصـرويات المشـتركة يتم

 وإدارية عل  وساس ثاب، عند اللموم.
 

 الزكاة والضرائب  4-15
 الزكاة ( أ

 بالمملكـة هي ـة المكـاة والرـريبة والجمـارك  الصـادرة مـي لألجظمـة المكـاة ويقـاً  مسصـص ىحتسـاب يـتم
 "الاي ة".العربية السعودية 

 .يتم شحميق مسصص المكاة عل  األربا  وو السسائر  
  ىن وجدت، التـ  ئـد المكوي  الربط عي الناشجة التسويات معالجةيتم شسجيق وي التمامات ىضا ية ، و ،

 شصب  مستحقة عند اضجتااء مي الربط ي  جفس السنة المالية الت  يتم يياا اعتماد الربط المكوي.
 

 ضريبة اإلستقطاع ( ب

 تقط  الشركة ضرائه عل  بعض المعامالت م  جاات غير مقيمـة يـ  المملكـة العربيـة السـعودية شس
كمــا هــو مطلـــوب ويقــًا لألجظمــة الرـــريرية المعمــون باــا يـــ  المملكــة العربيــة الســـعودية. يــتم شســـجيق 

 .التماماتضريبة اضستقطاع المتعلقة بالمديوعات األجنرية ك
 

 ضريبة المعامالت ( ت
 ،)المعامالت )ضريبة القيمة المراية ضريبة اصم بعد واألصون والمصرويات راداتالي ىثبات يتم -1

 :عدا  يما
 مـي  لالسترداد ئابلة غير ادمات وو وصون شراء بشأن المتكردة المعامالت ضريبة شكون  عندما

 األصق شراء شكلفة مي كجمء المعامالت ضريبة ىثبات يتم الحالة، ه ه وي  الرريرية، السلطة
 و الخ، ينطرق حييما المصرويات، بنود مي ءوو كجم 
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 المعامالت. ضريبة مرلغ م  ىدراجاا شم الت  والدائنة المدينة ال مم 
السـلطة  ىلـ ، الـدي  المسـتحقة وو مـي، لالسـترداد القابلـة المعـامالت ضـريبة مرلـغ صـاي  ىدرا  يـتم -2

 .المال  المركم ئائمة ي  وو الدائنة المدينة ال مم مي الرريرية كجمء
 

 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل 4-16
 الـ  العملـة السـائدة الصـرف األجنريـة بعـد شحويلاـا ويقـًا ألسـعار بـالعمالت شـتم التـ  المعـامالت شسـجيق يـتم ( أ

 النقديـة الطريعـة اات واللتمامـات األصـون شحويـق ورصـدة ويـتم المعاملـة ، السعودي( بتاريح الوظيفية )الريان
 الماليـة. شـاريح القـوائم يـ  السـائدة الصـرف بأسـعار (لعملة الوظيفيـةالسـعودي)ا الريـان ىلـ  األجنرية بالعمالت

 األربا  وو السسائر. ي  الصرف وسعار ي  التغيرات عي الناشجة والسسائر األربا ب العتراف يتم
 

سدام اسـعار الصـرف يتم اعادة شحويق الرنود غير النقدية الت  يتم قياساا بالتكلفة التاريسية لعملة وجنريـة باسـت ( ب
كما ي  شاريح المعامالت األولية وض يتم شعديلاا ضحقا. يتم شحويق الرنود غير النقدية الت  يـتم قياسـاا بالقيمـة 
العادلة لعملة وجنرية باستسدام وسعار الصرف ي  التـاريح الـ ي جـرى  يـ  شحديـد القيمـة العادلـة. يـتم التعامـق 

شحويق الرنود غير النقدية الت  يتم قياساا بالقيمة العادلة بما يتماش  م   م  األربا  وو السسائر الناش ة عي
 اضعتراف باألربا  وو السسائر مي التغيرات ي  القيمة العادلة للرند او الصلة.

 

 المخصصات  4-17
شدر  المسصصـات عنـدما يكـون لـدى الشـركة التـمام )جظـام  وو ضـمن ( جاشـس عـي حـدث سـابق ويكـون هنـاك  ( أ

ون يطله مي الشركة سداد ه ا اضلتمام مي االن شديقات جقدية الموارد ىلـ  اـار  الشـركة شجسـد منـاي   احتمان
ائتصــادية ويكــون بالمكــان ىجــراء شقــدير يعتــد بــ  لمرلــغ اضلتــمام. وحييمــا شتوئــ  الشــركة ســداد بعــض وو كامــق 

سـتقق ولكـي يقـط عنـدما يكـون بموجه عقد شأميي، ييتم ىدرا  السداد كأصق م -عل  سريق الميان-المسصص 
 وو السسائر بعد طر  وي سداد. األربا  السداد م كدًا يعليا. يتم عرب المصروف المتعلق بالمسصص ي 

 

ىاا كان شأثير القيمة الممنية للمان جوهريًا، يتم شحديد المسصصات بسصم التديقات النقدية المستقرلية المتوئعة  ( ب
 ي يعكـــس شقييمـــات الســـوق الحاليـــة للقيمـــة الممنيـــة للمـــان والمســـاطر بمعـــدن السصـــم الحـــال  ئرـــق الرـــريبة الـــ

المتعلقة باضلتمام. عند استسدام السصم يتم شسجيق الميادة ي  المسصص جتيجة مرور الوئ، كتكلفة شمويق ي  
 األربا  وو السسائر .

 

لــم يعــد محــتمال  يــتم مراجعــة المسصصــات يــ  شــاريح كــق شقريــر مــال  وشعــدن لــتعكس ويرــق شقــدير حــال . ىاا ( ت
 شديق موارد اارجية مطلوبة مترمنة مناي  ائتصادية لسداد اضلتمام، يإج  يتم عكس المسصص.

 

 العمليات )اللتمامات المتعلقة بإزالة األصون(  ىيقاف شكالين ( ث
ة وو ىعـاد التـرميم وعمـان عـي المسـ ولية الشركة شتحمق عندما العمليات بإيقاف لاللتمام بمسصص اضعتراف يتم

 متطلبـات القـواجيي علـ  العالئـة اات والتكـالين المطلوبـة العمليـات ىيقـاف درجـة شعتمـد األراضـ ، شأهيـق
 .واألجظمة الحالية

حـدوثاا علـ   المتوئـ  العمليـات ىيقـاف التمامـات جميـ  المسصـص يـ  والمشـمولة المدرجـة التكـالين شترـمي
 كجمء مي األصـون رسملت  وشتم الحالية ت قيم ىل  العمليات ىيقاف مسصص اصم األصون. ويتم مدى عمر
 لتلـخ مـدى العمـر المتوئـ  علـ  كمصـروف اسـتاالك  يـتم ثـم ومـي والمعـدات والمصـن  الممتلكـات ضـمي بنـد

 .األصون
األحكـام  ضـوء يـ  طريعـ  ومـر هـ  العمليـات ليقـاف النقديـة التـديقات ووئ، المقدفر المرلغ عل  التعديالت ىن

 يـ  زيـادة شقابلاـااللتمامـات  يـ  كميـادة التعـديالت هـ ه شسـجيق ويـتم علياـا. شنطـوي  التـ  الاامـة والتقـديرات
 :يل  ما التعديالت ه ه عل  ش ثر الت  العوامق وشترمي العالئة. األصون اات

 التقنية. شطوير 
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 الري ية. الدارة واستراشيجيات التنظيمية المتطلبات 
 الترسم. آثار الخ ي  بما توئعةالم األجشطة وشكالين المقدفر الحد ي  التغيرات 
 اضئتصادية. اضستدامة ي  التغيرات 

 

 منافع الموظفين 4-18

 برامج المنافع المحددة ( أ
شقدم الشركة اطة مناي  محددة للموظفيي ويقًا لنظام العمق بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم احتساب صاي  

سطة شقدير مرلغ المناي  المستقرلية الت  اكتسراا الموظ  يـ  التمام الشركة  يما يتعلق بررامج المناي  المحددة بوا
المناي  المحددة سنويا مي ئرق اريـر وكتـواري  التماماتالفترات الحالية والسابقة واصم الخ المرلغ. ويتم احتساب 

مملكــة م هـق بواسـطة طريقــة وحـدة اضئتمــان المتوئعـة والــ ى يأاـ  يـ  اعتبــاره بالحسـبان وحكــام جظـام العمــق يـ  ال
 العربية السعودية وسياسة الشركة .

 اضئتمـان وحـدة طريقـة باسـتسدام مسـتقليي اكتـوارييي ئرـق مـي دوري  بشكق المحددة المناي  التمام قياس ىعادة ويتم
المقـدرة.  المسـتقرلية الصـادرة النقديـة التـديقات بسصـم المحـددة المنـاي  ضلتـمام الحاليـة شحديد القيمة المتوئعة. ويتم

 العادلة المحددة والقيمة المناي  التمام رصيد صاي  عل  معدن السصم بتطريق العمولة شكلفة صاي  احتساب يتم
 .الررجامج لموجودات

 السنة السابقة، جااية ي  ىكتواريا المحددة التقاعد شكالين باستسدام المحددة المناي  التمامات شكالين احتساب يتم
 الرـرامج ميـق شعـديق واحـدة لمـرة شقـ  هامـة وحـداث وبـأي السـوق  علـ  شطـرو  التـ بالتقلبـات الاامـة شعـديلاا بعـد

 يتم واحدة ، لمرة السوق واألحداث ي  الاامة التقلبات شلخ عدم وجود حالة والسداد. وي  العاملة األيدي وشقليص
 اليتراضـات يـ  مـةها شغيـرات حالة وجـود السنة. وي  بداية ي  يتراضاتلإل استنادا الكتوارية اللتمامات شمديد

 .باا المتعلقة والتكالين اللتماماته ه  قياس لعادة اعتبارها يتم يإج  األولية، الفترة االن الترشيبات وو
يــتم ىدرا  ىعــادة قيــاس صــاي  التــمام بــرامج المنــاي  المحــددة التــ  شتكــون مــي اربــا  واســائر اكتواريــة مباشــرة يــ  

تسـاب صـاي  الفائــدة عـي طريــق شطريـق معـدن السصــم المسـتسدم لقيــاس . شقـوم الشــركة باحاآلاــرالـداق الشـامق 
ى المتعلقـة باـا اآلاـر صاي  التمام المناي  المحددة وو األصق. يتم شسجيق صاي  مصروف الفائـدة والمصـرويات 

 وو السسائر. األربا لررامج المناي  المحددة ي  
مج ياجــ  يــتم شســجيق التغيــر النــاشج يــ  المنفعــة التــ  عنــدما شتغيــر منــاي  برجــامج وو عنــدما يــتم شقلــيص مــدة الررجــا

 وو السسائر. األربا وو السسائر مي التقليص يورًا ي   األربا شتعلق بالسدمة السابقة او 
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل ( ب
  غيـر المنـاي الـخ يـ  يـتم اضعتـراف بـاضلتمام عـي المنـاي  المسـتحقة للمـوظفيي والمتعلقـة بـاضجور والرواشـه بمـا

النقدية ، واضجازة السنوية واضجازة المرضية وش اكر السفر االن الفترة الت  يتم يياا شقديم السدمـة المتعلقـة باـا ، 
وك لخ المرلغ غير المسصوم للمناي  المتوئ  ديعاا مقابق شلخ السدمة عل  اساس ان السدمـة اات الصـلة ئـد شـم 

متعلقة بمناي  المـوظفيي ئصـيرة األجـق بـالمرلغ غيـر المسصـوم والمتوئـ  المعترف باا وال اللتماماتشأديتاا. شقاس 
 ان يتم ديع  مقابق السدمة المقدمة.

 

 منافع الموظفين لما بعد إنتهاع الخدمة ( ت

ـــة، ويميـــق اطـــة  ـــوم الشـــركة بســـداد ىشـــتراكات شقاعـــد لموظفياـــا الســـعودييي ىلـــ  م سســـة التأمينـــات الجتماعي شق
 . ت كمصارين عند شكردهامساهمة محددة وشعترر الديعا

 

 واألصول المحتملة اإللتزامات 4-19
مــي المحتمــق ون شنشــأ عــي وحــداث ســابقة ويتأكــد وجودهــا يقــط مــي اــالن  التمامــاتالمحتملــة هــ   اللتمامــات ( أ

وئوع وو عدم وئوع واحد وو وكير مي وحداث مستقرلية غير م كدة ض شقـ  ضـمي السـيطرة الكاملـة للشـركة. وو 
يتم اثباش  ألن مي غير المحتمق ان شكون هناك حاج  لتديق الموارد لتسوية اضلتمام وي  حالـة ىلتمام حال  ض 
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المحتملــة واجمــا شفصــ   اللتمامــاتعــدم القــدرة علــ  قيــاس مرلــغ اضلتــمام بموثوقيــة كا يــة يــإن الشــركة ض شيرــ، 
 عناا ي  القوائم المالية.

 

لية ، ولكي يفص  عناا عندما يكون مي المحتمق شحقيق مناي  ض يتم اثبات األصون المحتملة ي  القوائم الما ( ب
 ائتصادية.

 

 ربحية السهم  4-20

للشـركة علـ  المتوسـط  األسـامصـاي  الـداق العائـدة ىلـ  حملـة  بقسـمةيتم احتسـاب الربحيـة األساسـية للسـام  -
 القائمة االن السنة.  األسامالمرج  لعدد 

الـرب  العائـد ىلـ  حملـة األسـام للشـركة )بعـد شعـديق الفائـدة علـ   يتم احتساب الربحية المسفرة للسام بقسمة -
األسام الممتازة القابلة للتحويق( عل  المتوسط المرج  لعدد األسام العادية القائمة االن السنة زائد المتوسط 

ىلـ  المرج  لعـدد األسـام العاديـة التـ  سـيتم ىصـدارها عنـد شحويـق جميـ  األسـام العاديـة المسفرـة المحتملـة 
 وسام عادية. 

لــيس لــدياا اي وســام ئابلــة للتحويــق يــان الربحيــة األساســية للســام شســاوي الربحيــة المسفرــة  الشــركةوبمــا ون  -
 للسام.

 

 الشركة لمساهمىالنقدية  األرباحتوايعات   4-21
 التوزي . ادىعتم عند والخ الشركة لمساهم  النقدية التوزيعات بدي  المتعلقة اللتمامات بإثبات الشركة شقوم 
  ًئرـق علياـا مـي المصـادئة عنـد األربـا  شوزيعـات اعتماد يتم السعودية العربية المملكة ي  الشركات لنظام ويقا 

 .المساهميي
 شوزيـ  وربـا   ويقًا للنظام األساس  للشركة يإج  يجوز بناءًا عل  ىئترا  مجلس الدارة وموايقة الجمعية العامـة

ــــا  مرحليــــة )ربعيــــة وو جصــــفية( ، كمــــ ــــة العامــــة العاديــــة شفــــويض مجلــــس الدارة بتوزيــــ  ورب ا يجــــوز للجمعي
 مرحلية)ربعية وو جصفية( عل  ون يكون ه ا التوزي  مي األربا  الحقيقية القابلة للتوزي .

 

 العمليات غير المستمرة  4-22
بصورة واضـحة عـي ه  وحد مكوجات وعمان الشركة )المجموعة( الت  يمكي شمييم عملياشاا وشديقاشاا النقدية  -

 بقية الشركة )المجموعة( وه :
    الموحدة شميق اط عمق رئيس  منفصق وو منطقة جغرا ية للعمليات. 
   جمء مي اطة واحدة منسقة ضستبعاد اط عمق رئيس  منفصق وو منطقة جغرا ية للعمليات. وو 
   .شركة شابعة شم ائتنااها بصورة حصرية لغرب اعادة بيعاا 

 

 فات المدفوعة مقدماً المصرو   4-23
 .متراكمة القيمة ي  اجسفاب اسائر وي جائصا بالتكلفة طويلة األجق مقدما المديوعة المصارين يتم اثبات

 

 التقارير القطاعية  4-24
 ئطاع األعمان هو بميابة مجموعة مي الموجودات وو العمليات وو المنش ت: -

 يمكـي شحقيـق ىيـرادات وشكرـد مصـرويات بمـا يـ  الـخيماون وعمال  يـ  األجشـطة التجاريـة التـ  مـي االلاـا  (1
 اليرادات والمصرويات الت  شتعلق بمعامالت م  مكوجات وارى للشركة؛

يــتم شحليــق جتــائج عملياشاــا بصــورة مســتمرة مــي ئرــق المســ ون األون مــي العمليــات مــي وجــق اشســاا ئــرارات  (2
 متعلقة بتسصيص الموارد وشقييم األداء؛ و

 معلومات دقيقة بشكق منفصق.الت  شتوير بشأجاا  (3
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يقـــوم القطـــاع الجغرايـــ  بتقـــديم منتجـــات وو اـــدمات ضـــمي بي ـــة ائتصـــادية معينـــة معرضـــة لمســـاطر وعوائـــد  -
شــماون وعمالاــا يــ  المملكــة  المجموعــةشستلــ  عــي ئطاعــات التشــغيق يــ  بي ــات ائتصــادية واــرى. وحيــث ون 

 .الموحدة طاعات جغرا ية ي  ه ه القوائم الماليةيلم يتم عرب ئمي االن جشاط واحد العربية السعودية يقط 

 

 المحاسبية الهامة اإلفتراضاتاألحكام والتقديرات و    -5
شـ ثر علـ  مبـالغ اليـرادات والمصـرويات واألصـون  إيتراضـاتيتطله ىعداد القوائم المالية مي الدارة عمق وحكام وشقـديرات و 

المحتملـة كمــا يــ  شـاريح التقريــر المــال . ىض ون عـدم التأكــد بشــأن هــ ه اللتمامــات المصــر  عناــا واضيصـا  عــي واللتمامـات 
التـ  اللتمامـات والتقديرات يمكي ون ي دي ال  جتائج ئد شتطله شعدياًل جوهريًا عل  القيمـة الديتريـة لألصـون وو  اليتراضات

 ستتأثر ي  الفترات المستقرلية.
وامق واـرى مستلفـة يعتقـد وجاـا معقولـة يـ  ظـق الظـروف الموجـودة وشسـتسدم ال  السررة وع اليتراضاتشستند ه ه التقديرات و 

التــ  يصــعه الحصــون علياــا مــي مصــادر واــرى. شــتم مراجعــة التقــديرات واللتمامــات للحكــم علــ  القــيم الديتريــة لألصــون 
م يياا مراجعـة التقـديرات او األساسية بشكق متواصق. يتم شسجيق مراجعة التقديرات المحاسرية ي  الفترة الت  يت اليتراضاتو 

 ي  يترة المراجعة والفترات المستقرلية ااا كاج، التقديرات المتغيرة ش ثر عل  الفترات الحالية والمستقرلية.
 

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

 األحكام  5-1
 د السيطرةتحدي 5-1-1

ـــة باألجشـــطة اات العالئـــة وحقـــوق  - ـــة ىشســـاا القـــرارات المتعلق ـــ  طريق ـــد ســـيطرة المجموعـــة يتوئـــ  عل ىن شحدي
% مي حقـوق التصـوي، لشـركتاا 50المجموعة ي  الشركات المستيمر يياا ، ه ا وشمتلخ المجموعة وئق مي 

التغيرات ي  مجلـس ىدارة الشـركة م شم، بعض 2021التابعة، بينما م  زيادة حصتاا ي  الملكية االن عام 
المســتيمر يياــا ومــي ثــم شحقيــق الســيطرة علــ  الشــركة التابعــة حيــث وصــب  للشــركة حرــور وشمييــق يعطياــا 
السلطة لتوجي  األجشطة اات العالئة للشركة المستيمر يياا، وبالتال  وصب  المساهمون األارون ض يمتلكون 

ات المجموعـــة. وبالتـــال  ئامـــ، المجموعـــة بتوحيـــد الشـــركة حقـــوق شصـــوي، كا يـــة شمكـــنام مـــي شجـــاوز شوجياـــ
 التابعة المستيمر يياا والت  استوي، ما شم اكره كجمء مي القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

 

 األداع التزاماتإستيفاع  5-1-2
داء علـ  األ التمامـاتشقيـيم كـق عقـد مـي عقودهـا مـ  العمـالء لتحديـد مـا ىاا شـم اسـتيفاء  مجموعةيجه عل  ال -

بتقيــيم  مجموعــةمــدى الوئــ، او يــ  وئــ، محــدد مــي وجــق شحديــد الطريقــة المالئمــة لدرا  اليــرادات. ئامــ، ال
 الخ بناء عل  اشفاقيات الري  والشراء الت  ابرمتاا م  العمالء واحكام األجظمة والقواجيي اات الصلة.

ة بالنســبة ضلتــمام األداء حيــث يــتم ىدرا  شطريــق طريقــة المــداالت يــ  شوزيــ  ســعر المعاملــ مجموعــةااتــارت ال -
 ضستيفاء التمام األداء شوير ويرق مرج  لإليرادات المكتسبة يعال. مجموعةاليرادات ىستنادًا ال  جاود ال

 

 تحديد أسعار المعامالت 5-1-3
ميق  شحديد وسعار المعامالت  يما يتعلق بكق عقد مي عقودها م  العمالء. وعند عمق مجموعةيجه عل  ال -

بتقييم شأثير وي ثمي متغير ي  العقـد جتيجـة للسصـومات وو الغرامـات، ووجـود وي  مجموعةه ا الحكم، شقوم ال
 عنصر شمويل  جوهري ي  العقد واي ثمي غير جقدي ي  العقد. 

 

 اإلستثماريةتصنيف العقارات  5-1-4
( 40معيـار المحاسـبة الـدول  رئـم ) بتحديد ىاا ما كان العقار م هال كعقار اسـتيماري بموجـه مجموعةشقوم ال -

باضعتبــار مــا ىاا كــان العقــار يحقــق شــديقات  مجموعــةعقــارات اســتيمارية. عنــد عمــق ميــق هــ ا الحكــم، شأاــ  ال
 .مجموعةى الت  شحتف  باا الاآلار جقدية بشكق كرير ومستقق عي الموجودات 
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 كمؤجر مجموعةال-عقود إيجار تشغيلي  التزامات 5-1-5
بنــاء  مجموعــة. حــددت الالســتيماريةعقــود ىيجــار شجاريــة وبالتجمئــة علــ  محفظتاــا للعقــارات  عــةمجمو شرــرم ال -

علـــ  شقيـــيم شـــروط واحكـــام الترشيبـــات بأجاـــا شحـــتف  بجميـــ  مســـاطر ومنـــاي  الملكيـــة لاـــ ه العقـــارات وبالتـــال  
 احتساباا كعقود ايجار ششغيل .

 

 (19 –وباع كورونا )كوفيد  5-1-6
اجعــة المصــادر الرئيســية لتقــديرات عــدم التأكــد التــ  شــم الكشــ  عناــا يــ  القــوائم الماليــة بمر  المجموعــة ئامــ، -

جميـــ  المصـــادر لتقـــديرات عـــدم التأكـــد شظـــق بـــأن شعتقـــد الدارة و ( . 19 –علـــ  الفيـــة وبـــاء كوروجـــا )كوييـــد 
الدارة يــ   . ستســتمرم2021ديســمرر  31 مماثلــة لتلــخ التــ  شــم اليصــا  عناــا يــ  القــوائم الماليــة الســنوية

 .(35ىيرا  ) –مراقبة الوض  وستنعكس وى شغييرات مطلوبة ي  يترة ىعداد التقارير المستقرلية 
 

 اإلفتراضاتالتقديرات و  5-2
 برامج المنافع المحددة 5-2-1

يــتم شحديــد شكلفــة بــرامج المنــاي  المحــددة والقيمــة الحاليــة لاللتــمام باســتسدام شقييمــات اكتواريــة. يترــمي التقيــيم 
المتنوعــة التــ  شستلــ  عــي التطــورات الفعليــة يــ  المســتقرق. وهــ ا  اليتراضــاتكتــواري وضــ  العديــد مــي اض

يترــــمي شحديــــد معــــدضت السصــــم وزيــــادة الرواشــــه يــــ  المســــتقرق ومعــــدن الو يــــات ومعــــدن حركــــة شوظيــــن 
 الموظفيي.

المنـاي  المحـددة يمتـاز بحساسـية جتيجة التعقيدات الساصة بعملية التقييم وطريعتـ  الطويلـة األجـق، يـإن التـمام 
ي  شاريح التقرير المال . ىن معـايير  اليتراضات. يتم يحص جمي  اليتراضاتعالية شجاه التغيرات ي  ه ه 

ــادة المســتقرلية للرواشــه. عنــد شحديــد معــدن السصــم  القيــاس األكيــر عرضــة للتغييــر هــ  معــدن السصــم والمي
وئ  علـــ  ســـندات الشـــركات العاليـــة الجـــودة. شعتمـــد زيـــادات الرواشـــه المالئـــم، شعتمـــد الدارة علـــ  العائـــد الســـ

المسـتقرلية علـ  معـدضت الترـسم المسـتقرلية واألئدميـة والترقيـة والعـرب والطلـه يـ  سـوق التوظيـن. يسـتند 
معـدن الو يـات الـ  جـداون الو يـات المتاحـة والساصــة بالـدون المحـددة. ئـد شتغيـر اسـتقراءات جـداون الو يــات 

مناي  المـوظفيي يـ  اليرـا  رئـم  التماماترات استجابة للتغيرات السكاجية. شوجد شفاصيق وكير حون عل  يت
(21.) 

 

  إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 5-2-2
 الخسائر االئتمانية المتوقعة

ه اسـتسدام يتم قياس مسصص السسائر اضئتماجية المتوئعة األصون الماليـة والمقاسـة بالتكلفـة المطفـأة ويتطلـ
 هامة حون الظروف اضئتصادية المستقرلية والسلوك اضئتماج . إيتراضاتجماا  معقدة و 

هنــاك عــدد مــي األحكــام الاامــة المطلوبــة ويرــًا يــ  شطريــق المتطلبــات المحاســرية لقيــاس السســائر اضئتماجيــة 
 المتوئعة، ميق:

 شحديد معايير الميادة الجوهرية ي  مساطر اضئتمان؛ •
 لقياس السسائر اضئتماجية المتوئعة؛ اليتراضاتالنماا  المناسبة و ااتيار  •
 ىجشاء مجموعة مي األصون المالية المماثلة ألغراب قياس السسائر اضئتماجية المتوئعة. •

 

 والعقارات اإلستثماريةاالعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  5-2-3
لحسـاب اضسـتاالك. والعقـارات السـتيمارية والمعـدات  متلكـاتللماألعمـار الجتاجيـة التقديريـة  مجموعةشحدد ال

يــتم شحديــد هــ ا التقــدير بعــد األاــ  يــ  اضعتبــار المــدة المتوئــ  يياــا اســتسدام األصــق والتلــ  الطريعــ ، شقــوم 
الدارة بفحص األعمار الجتاجية التقديرية وطريقة اضستاالك دوريا للتأكد مـي شوايـق طريقـة ومـدة اضسـتاالك 

 جموا  المتوئ  للمناي  اضئتصادية مي ه ه األصون. م 
 وجدت. ىن- والمستقرلية الحالية الفترات ي  اضستاالك مصروف ي  التغيرات شعديق ويتم
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 إنخفاض قيمة األصول غير المالية 5-2-4
ر بتــاريح كـق شقريـر مــال  بتقيـيم مــا ااا كـان هنـاك م شــرات علـ  اجسفـاب قيمــة األصـون غيــ مجموعـةشقـوم ال

الماليـة يـ  شـاريح كـق شقريــر مـال . يـتم ااتبـار األصــون غيـر الماليـة لتحديـد اجسفــاب القيمـة يـ  حـان وجــود 
عنــدما يــتم احتســاب القيمــة ئيــد اضســتعمان، شقــوم الدارة  م شــرات علــ  عــدم ىمكاجيــة اســترداد القــيم الديتريــة.

ـــة المســـتقرلية مـــي األصـــق او الوحـــدة المحققـــ ـــيم التـــديقات النقدي ـــد وشستـــار معـــدن السصـــم المناســـه بتقي ة للنق
 ضحتساب القيمة الحالية لا ه التديقات النقدية.

 

  مبدأ االستمرارية 5-2-5
بعمــق شقيــيم لقــدرشاا علــ  اضســتمرار علــ  وســاس مرــدو اضســتمرارية وشوصــل، الــ  ان  مجموعــةئامــ، ىدارة ال

ية لـ لخ، ليسـ، الدارة علـ  درايـة بـأي عـدم لدياا الموارد لالستمرار ي  جشاطاا ي  المستقرق المنظور. ىضا
عل  اضستمرار ويق مردو اضستمرارية. وبالتال ،  مجموعةشيقي جوهري ئد يلق  برالن مي الشخ حون ئدرة ال

 شم اضستمرار ي  ىعداد القوائم المالية عل  وساس مردو اضستمرارية.

 

 



 بنان العقاريةشركة 
 سعودية( مساهمة) شركة 

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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 )بالصافى(:-ممتلكات ومعدات -6

ية أجهزة كهربائ مباني أراضى 
أجهزة حاسب  سيارات ومكيفات

 أعمال راسمالية  تحسينات مبانى عدد وأدوات أثاث وتجهيزات ألى
 جمالىاإل تحت التنفيذ

            التكلفة 
 56 751 733 - 995 337 209 050 2 677 128 670 807 141 500 1 270 490 27 594 843 23 192 578  م2020يناير  1فى  
 36 887 - - - 3 876 10 945 - 22 066 - - العام  ىضايات 
 (50 787 421) - - - - - - - (27 594 843) (23 192 578)  الستيماريةالمحون للعقارات  
 (90 060) - - (16 209) (7 605) (37 246) (29 000) - - - ستبعادات العام ى 

 5 911 139 - 995 337 192 841 2 673 399 644 506 112 500 1 292 556 - - م2020ديسمبر  31فى 
 215 558 - - - 98 076 - 117 482 - - - وصون مستحوا علياا

 601 011 553 854 - - 7 121 40 036 - - - - العام  ىضايات 
 6 727 708 553 854 995 337 192 841 2 778 596 684 542 229 982 1 292 556 - - م2021ديسمبر  31فى 

            اإلهالكمجمع  
 11 055 801 - 702 638 160 998 2 502 099 588 934 107 418 932 146 6 061 568 -  م2020يناير  1فى 

 931 173 - 86 363 19 789 43 920 50 713 16 929 82 910 630 549 -  السنة ىهالك 
 (6 692 117) - - - - - - - (6 692 117) -  الستيماريةالمحون للعقارات  
 (64 308) - - (10 541) (6 041) (33 816) (13 910) - - -  تبعاداتسىهالك ال 

 5 230 549 - 789 001 170 246 2 539 978 605 831 110 437 1 015 056 - - م2020ديسمبر  31فى 
 170 953 - 37 116 9 653 37 272 18 320 2 063 66 529 - -  السنة ىهالك 

 133 246 - - - 61 097 - 72 149 - - - اهالك وصون مستحوا علياا
 5 534 748 - 826 117 179 899 2 638 346 624 151 184 649 1 081 585 - - م2021ديسمبر  31فى 

            صافى األصول 
 1 192 960 553 854 169 220 12 942 140 250 60 390 45 333 210 971 - - م2021ديسمبر  31فى 
 680 590 - 206 336 22 595 133 421 38 675 2 063 277 500 - - م2020ديسمبر  31فى 

 

  تحميل إستهالك ممتلكات ومعدات على النحو التالى:تم 
 م0202  م2021 إيضاح  

 -  60 449 (27)  شكلفة النشاط
 114 307  110 504 (28)  مصرويات عمومية وإدارية

 816 865  -   عمليات غير مستمرة
   953 170  172 931 
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 :)بالصافى( -*رات إستثماريةعقا -7
 

 **أعمال رأسمالية  مبانى  أراضى إيضاح 
 تحت تنفيذ

 االجمالى 
          :التكلفة
 129 060 907  -  91 385 820  37 675 087  م2020يناير  1فى 

 7 350 000  -  2 955 164  4 394 836  االن السنة ىضايات
 50 787 421  -  27 594 843  23 192 578  المحون مي الممتلكات والمعدات

 187 198 328  -  121 935 827  65 262 501  م2020 ديسمبر 31فى 
 122 232 149  758 538  50 203 406  71 270 205  االن السنة ىضايات

 321 367 568  9 848 145  95 818 423  215 701 000 (10) عقارات مستحوا علياا
 630 798 045  10 606 683  267 957 656  352 233 706  م2021ديسمبر  31فى 

         :هالكستمجمع اإل
 27 653 186  -  27 653 186  -  م2020يناير  1فى 

 2 131 591  -  2 131 591  -  ىستاالك السنة
 6 061 566  -  6 061 566  -  المحون مي الممتلكات والمعدات

 35 846 343  -  35 846 343  -  م2020 ديسمبر 31فى 
 2 430 722  -  2 430 722  -  ىستاالك السنة

 4 730 287  -  4 730 287  - (10) استاالكات عقارات مستحوا علياا
 43 007 352  -  43 007 352  -  م2021ديسمبر  31 في

         :اإلنخفاض في القيمة
 -  -  -  -  م2020يناير  1فى 

 -  -  -  -  الجسفاب االن السنة
 -  -  -  -  م2020 ديسمبر 31فى 

 66 613  -  -  66 613  الجسفاب االن السنة
 4 690 973  -  4 690 973  - (10) ىجسفاب عقارات مستحوا علياا

 4 757 586  -  4 690 973  66 613  م2021ديسمبر  31 في
         :القيمة الدفتريةصافي 
 583 033 107  10 606 683  220 259 331  352 167 093  م2021ديسمبر  31في 
 151 351 985  -  86 089 484  65 262 501  م2020ديسمبر  31في 

 

( بلغـ، القيمـة الديتريـة لامـا كمـا يـ  20المحلية مقابق التسايالت الممنوحة )ايرا  رئـم  لبعض الرنوك ةمرهوج ةىستيماري اتعقار  5)*( شترمي العقارات الستيمارية عدد 
 ريان سعودي.مليون  212,5م مرلغ 2021 ديسمرر 31
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)**( شتميق األعمان الروسمالية شح، التنفي  ي  وعمان شجديدات للعقارات الستيمارية ويتم شجديد شلخ العقارات عـي طريـق 
 ىدارة المجموعة.

والتـ   غيـر المسـيطرة()حقـوق الملكيـة  شترمي العقـارات السـتيمارية عقـارات باسـم بعـض المسـاهميي للشـركة التابعـة -
مليون ريـان سـعودي وكـ لخ قيمتاـا العادلـة يـ  الـخ  26,9م مرلغ 2021ديسمرر  31  بلغ، قيمتاا الديترية كما ي 

 مليون ريان سعودي، وجاري جقق الملكية باسم الشركة التابعة. 28,9مرلغ التاريح 
بالقيمة العادلة ، بواسطة ارير مقيم مستقق ولدي  م هق  ةشاريح القوائم الماليسنويًا ي   يةالستيمار يتم شقييم العقارات  -

القيمـة . بلـغ  الـ ى يـتم شقييمـ  يةالسـتيمار  اتيـ  موئـ  وصـن  العقـار  ةحدييـة مان  معترف ب  واو صلة ولدي  ارـر 
مليـــون ريـــان  209م: 2020) ريـــان ســـعودى مليـــون  667 ومبـــاج  الشـــركةمـــي وراضـــ  شقيـــيمام لكـــال  العادلـــة ويـــق

 كما يل : وكاج، بياجات المقيميي ه ا العام ، سعودي(
 مؤهل المقيم  رقم العضوية  اسم المقيم المستقل

 شركة ىشقان للتقييم العقارى وشريك 
 المقيم: جاصر االد الطسيم

  للمقيميي لسعوديةا ي ةالا لدى مسجق مقيم  1210001816 
 (شقييم) المعتمديي

 شركة ىشقان للتقييم العقارى وشريك 
 قيم: عردهللا محمد العجم الم

  للمقيميي لسعوديةا ي ةالا لدى مسجق مقيم  1210001245 
 (شقييم) المعتمديي

   
اســـائر اجسفـــاب  مجموعـــةم يلـــم شســـجق ال2021ديســـمرر  31ات التـــ  وجراهـــا المقـــيم كمـــا يـــ  لتقييمـــىلـــ  اىســـتنادًا  -

الجسفـاب يـ  قيمـة العقـارات اضسـتيمارية مرلـغ ر حيـث بلغـ، اسـائ جوهرية ي  القيمة الديترية للعقارات السـتيمارية
مليــون ريــان ســعودي ىجسفــاب يــ  قيمــة العقــارات الســتيمارية  4,69بالضــاية ىلــ  مرلــغ  ريــان ســعودي 66 613

 .المستحوا علياا مي الشركة التابعة
 على النحو التالى: يةاإلستثمار العقارات تم تحميل إستهالك 

 ديسمبر 31  إيضاح 
 م2021 

ديسمبر  13 
 م0202

 1 693 295  2 430 722  (27) شكلفة النشاط
 438 296  -   عمليات غير مستمرة

   722 430 2  591 131 2 
 

 :)بالصافى( - أصول غير ملموسة -8
ــــغ صــــاي  والبــــالغ شتميــــق األصــــون غيــــر الملموســــة ــــغ م2021 ديســــمرر 31ريــــان ســــعودى يــــ   12 880 قيمتاــــا مرل       )مرل

 .حاسه آل  برامج( ي   م2020ديسمرر  31 :ـ  عودى يريان س 35 912
 

 ديسمبر 31 
 م2021 

ديسمبر  31 
 م0202

     :التكلفة
 292 139  278 493  يناير  1ي  

 -  -  االن السنة ىضايات
 (13 646)  -  ىستبعادات االن السنة

 278 493  278 493  ديسمبر  31فى 
     :إلطفاعمجمع ا

 204 819  242 581  يناير  1ي  
 51 408  23 032  السنة  ىطفاء

 (13 646)  -  ىستبعادات السنة
 242 581  265 613  ديسمبر  31 في

 35 912  12 880  ديسمبر 31في القيمة الدفترية صافي 
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 األصول غير الملموسة على النحو التالى: إطفاعتحميل 
 م2020  م2021 إيضاح 

 51 408  23 032 (28) عمومية وإدارية
  032 23  408 51 

 

 فى شركات  إستثمارات -9
 م2020  م2021  إيضاح 
 -  -  (1-9) شابعة شركةىستيمارات ي  
 112 758 650  -  (2-9) زميلة شركةىستيمارات ي  

 19 217 263  23 557 086  (3-9) ىستيمارات ي  مشروعات مشتركة
 131 975 913  23 557 086   اإلستثمارصافى رصيد 

 

 

 :تابعةفى شركات إستثمارات  9-1
 الرصيد كما في  نسبة الملكية   

ديسمبر  31  م2020  م2021  بلد التأسيس سم الشركةإ
ديسمبر  31  م2021

 م2020
الشركة الدولية 

 للفنادق
 المملكة العربية

 السعودية
 -  -  -  - 

       -  - 
 

 : خالل العامة للفنادق في الشركة الدولي اإلستثمارحركة  9-1-1
 م2020  م2021   

 602 675  -   الرصيد ي  بداية السنة
 359 973  -   حصة الشركة ي  وربا  السنة

 (962 648)  -   اضستبعادات االن السنة*
 -  -   اإلستثمار فى نهاية السنةصافى رصيد 

م الموايقة عل  2020جويمرر  30منعقد بتاريح ئررت الجمعية العامة الغير عادية للشركة ي  ىجتماعاا ال)*( 
      بي  ىستيمار الشركة ي  الشركة التابعة )الشركة الدولية للفنادق( بما لاا وما علياا بالقيمة الديترية كمـا يـ 

 م لبعض المساهميي.2020جويمرر  30
 

 :فى شركات اميلةإستثمارات  9-2
 الرصيد كما في  نسبة الملكية   

ديسمبر  31  م2020  م2021  بلد التأسيس سم الشركةإ
ديسمبر  31  م2021

 م2020
شركة العميمه لالستيمار 

 والتطوير العقارى 
 المملكة العربية

 السعودية
 -  42.5%  -  650 758 112 

       -  650 758 112 
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 : ل العامخال  العزيزه لالستثمار والتطوير العقارى  شركةفي  اإلستثمارفيما يلي حركة و  9-2-1
 م0202  م2021   

 -  112 758 650   الرصيد ي  بداية السنة
 107 706 407     الضايات االن السنة

 -  (5 100 000)   شوزيعات االن السنة
 5 089 495  11 557 044   حصة الشركة ي  الداق 

 (37 252)  45 027   حصة الشركة ي  الداق الشامق اآلار
 112 758 650  119 260 721   مار اإلستثصافى رصيد 

 -  8 854 000   بنااية السنة ىضا ية ىستيمارات
 -  (128 114 721)   ** المحون ىل  استيمارات ي  شركات شابعة

   -  650 758 112 
العميمة لإلستيمار والتطوير بميادة حصتاا ي  ملكية شركة  مجموعةم ئام، ال2021ديسمرر  23( بتاريح *)*

% جـتج عـي هـ ا اضسـتحواا بعـض التغيـرات يـ  مجلـس ىدارة الشـركة 46.042% ىل  42.5مي  قارى الع
مـي ئرـق الشـركة  شـركة العميـمة لإلسـتيمار والتطـوير العقـارى المستيمر يياـا ومـي ثـم شحقيـق السـيطرة علـ  

 مر يياا. حيث وصب  للشركة حرور وشمييق يعطياا السلطة لتوجي  األجشطة اات العالئة للشركة المستي
شـــم سرـــ  لقـــوى الســـوق، يإجـــ  يســـتحواا لـــم اضدضئـــق علـــ  ون شحديـــد العـــوب يـــ  معاملـــة وجظـــرًا لتـــواير 

المحاسـبة عــي صــاي  األصــون المسـتحوا علياــا بقيمتاــا الديتريــة يــ  المنشـأة المســتحوا علياــا يــ  شــاريح 
المسـتحق والمتفـق مـة والعـوب فـروق بـيي شلـخ القيالشـارة وشـم معالجـة بأيـة اضعتـراف لم يتم اضستحواا، و 

ريـان سـعودي،  1 084 206، حيـث بلغـ، شلـخ الفـروق مرلـغ يـ  حسـاب األربـا  المبقـاة علي  م  البـائ 
والخ ويقًا لـروي الاي ـة السـعودية للمـراجعيي والمحاسـريي المكمـق للمعـايير الدوليـة للتقريـر المـال  الصـادر 

عة لنفس السيطرة" ه ا ولـم يـتم ىعـادة شقيـيم الحصـة م " شجمي  المنش ت الساض2014ديسمرر  18بتاريح 
ئـد شـم شطريقـ  عنـد شـراء شلـخ الحصـة  ىليـ  المحتف  باا سابقًا بالقيمة العادلة حيث ون روي الاي ـة المشـار

ه ا وئد شم اثبات اللتمام السـاب بتلـخ اضسـتحواا ضـمي المسـتحقات واألرصـدة الدائنـة األاـرى  مي ئرق.
 لفترة الالحقة.با هحيث اج  شم سداد

  
 

 :فى مشروعات مشتركةإستثمارات  9-3

إستثمار   م2020 إيضاح 
  اضافى

الحصة فى 
نتائج 
المشروع 
 المشترك

توايعات  
 م2021  أرباح مستلمة

 13 160 851  (355 833)  204 642  -  13 312 042 (1-3-9) مشروع عمارة الرديعة 
 10 396 235  -  -  4 491 014  5 905 221 (2-3-9) مركم شجارى التحلية مشروع 

  263 217 19  014 491 4  642 204  (833 355)  086 557 23 
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، وحـد المسـاهميي مـ  % يـ  مشـروع مشـترك 50بنسـبة  مجموعـةاستيمرت ال م ،2018يناير  21بتاريح   (9-3-1)
 .مناصفةً  لكال الطريييرب المملوكة عل  األ عقارىجشاء وهو عبارة عي 

 

وحــــد مــــ  % يــــ  مشـــروع مشــــترك 51بنســــبة  مجموعــــةاســـتيمرت ال م ،2019بتـــاريح األون مــــي جــــويمرر   (9-3-2)
 بمدينة الرياب.جارى ىجشائ  بح  المع ر الشمال  شجاري  مركم، وهو عبارة عي  المستيمريي

 
 

 على الشركة التابعة: السيطرة  -10
بنااية عام  ركة العميمة لإلستيمار والتطوير العقاري سيطرة عل  ش( ئام، الشركة بال9بالشارة ىل  اليرا  رئم )

  لئامة مباج  علياا يطر علياا ه  النشاط العقاري ) شراء وراضىن العمليات الرئيسية لتلخ الشركة المسم، 2021
يإن  م2021يناير  1، ئدرت ىدارة المجموعة بأج  لو كان شم شحقيق السيطرة مي واستيمارها بالري  وو اليجار للغير(

م للشركة التابعة بقائمة 2021لم يتم ادار  جتائج عام ، ه ا و مليون ريان سعودي 47,6المجموعة ستكون ىيرادات 
 األربا  وو السسائر الموحدة جظرًا ألن السيطرة شحقق، بنااية العام.

 

 :العقارى  لإلستثمار والتطوير ةفيما يلى قائمة المركز المالى الملخصة لشركة العزيز 
 

 م2020  م2021   
 259 783 567  328 106 238   وصون غير متداولة

 13 109 894  9 620 394   وصون متداولة
 (1 077 470)  (893 440)   التمامات غير متداولة

 (6 501 521)  (56 219 731)   التمامات متداولة
 265 314 470  280 613 461   حقوق الملكية

 %42.5  %42.5   ئرق الحصة اضضا ية ةحصة الشركة ي  حقوق الملكي
 112 758 650  119 260 721   ستثمارالقيمة الدفترية لإل

 
 

 

 لإلستثمار والتطوير العقارى: ةفيما يلى قائمة الدخل الملخصة لشركة العزيز 
 

 م0202  م2021   
 22 204 872  28 741 642   اليرادات

 (2 122 547)  (4 514 304)   شكلفة اليرادات
 (4 137 655)  (3 078 906)   مصارين عمومية وإدارية

 (3 455 162)  6 797 888   وارى  (مصروياتىيرادات/)
 12 489 508  27 946 320   الرب  ئرق المكاة

 (514 225)  (753 276)   المكاة
 11 975 283  27 193 044   صاي  رب  السنة

 (87 651)   105 947   ىجمال  الداق الشامق للسنة
 5 089 495  11 557 044   حصة الشركة فى دخل السنة

 (37 252)  45 027   حصة الشركة فى الدخل الشامل اآلخر للسنة
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 :اآلخرإستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -11
 م2020  م2021 إيضاح 

 30 131 130  - (1-11) ليةىستيمارات ي  شركات مدرجة ي  السوق الما
 1 428 580   10 470 093 (2-11) ىستيمارات ي  شركات غير مدرجة ي  السوق المالية

  093 470 10   710 559 31 
 

 * إستثمارات في شركات مدرجة فى السوق المالية 11-1
ديسمبر  31  م2020  م2021 أسم الشركة

ديسمبر  31  م2021
 م2020
 

     نسبة الملكية 
 21 199 936  -  %1.28  - شركة وسمن، وم القرى 

 1 466 399  -  .%12  - شركة وسمن، المنطقة الجنوبية
 6 052 778  -  .%0014  - الشركة العقارية السعودية

 736 000  -  .%000004  - مصرف الراجح 
 676 017  -  .%000017  - مستشف  سليمان الحريه

     -  130 131 30 
 

اــالن الســنة بريــ  ىســتيماراشاا المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــي اــالن الــداق الشــامق األاــر، شرلــغ  المجموعــةئامــ،  ( )*
ريـان سـعودي وشـم ىعـادة  30 306 351ريـان سـعودي وبلغـ، قيمـة بيعاـا مرلـغ  13 821 059  قيمتاا األصلية

ريــان  16 310 070) يــان ســعودير  16 485 292شصــنين الــرب  المحقــق عــي بيــ  شلــخ الســتيمارات والبــالغ 
مي الحتياطيات األاـرى ىلـ  األربـا  المبقـاة. هـ ا وئـد كاجـ، حركـة السـتيمارات  م(2020ديسمرر  31سعودى :

 ي  ودوات حقوق ملكية المدرجة بالقيمة العادلة مي االن الداق الشامق األار كما يل :
 م2020  م2021   

 22 420 620  30 131 130  ي  بداية السنة
 344 451  -  شراء استيمارات االن السنة

 7 366 059  175 222  التغير ي  القيمة العادلة لإلستيمارات االن السنة
 -  (30 306 352)  متحصالت مي بي  اضستيمارات
  -  130 131 30 

 
 

 مدرجة فى السوق الماليةغير إستثمارات في شركات  11-2

ديسمبر  31  م2020  م2021 أسم الشركة
ديسمبر  31  م2021

 م2020
     نسبة الملكية  

 5 500 000  5 500 000  %9,51  %9,51 بي، اضشحاد المال شركة 
 -  9 755 803  -  %15 شركة ىشحاد حطيي العقارية

 (4 071 420)  (4 785 710)       الجسفاب ي  القيمة  يخصم
     093 470 10   580 428 1 
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يـ    يـ ، حيـث ض يـتم المتـاجرة  يـ بالتكلفة جظرًا لعدم القـدرة علـ  قيـاس قيمتـ  العادلـة بشـكق موثـوق  ارالستيميظار  -
 سوق عامة. 

 

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

 م1/1/1202
خالل  مكون ال 

 السنة
 مستخدمال 

 السنةخالل 
د فى الرصي 

 م31/12/1202
 420 071 4  290 714  -  710 785 4 

 

 
 إستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -12

 

 م2020  م2021 إيضاح 
ىستيمارات ي  ودوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة مي االن 

 -  16 549 242 (1-12) متداولة - األربا  والسسائر
ارات ي  ودوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة مي االن ىستيم

 -  6 321 816 (2-12) غير متداولة – األربا  والسسائر

  058 871 22  - 
 

 متداولة -في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إستثمارات  12-1

 
 ديسمبر 31
  م2021 

 ديسمبر 31 
  م2020 

 -  - نةسالون ورصيد 
 -  509 599 21 سنةالاالن  ىضايات

(5 324 231) ىستبعادات االن السنة   - 
وربا  غير محققة مي استيمارات مالية بالقيمة العادلة مي االن 

  و السسارةوالرب  
964 273  - 

 242 549 16   - 
يــتم ىدارشاــم عـــي  ةارياســتيم ةبصــفة وساســية يــ  محفظــ م2021ديســمرر  31كمــا يــ   الســتيماراترصــيد تميــق ي

اضســتيمارات  اسيـشــم قو طريـق وحـد الشــركات الماليـة المحليــة حيـث يـتم اضســتيمار يـ  ودوات ســوق النقـد والمتـاجرة. 
( وحســـه متطلبـــات المعيـــار 13العادلــة، والـــخ ويقـــًا لمســـتويات التقيــيم بالمعيـــار الـــدول  رئــم ) مـــةيعلــ  وســـاس الق

 اريــاألولــ  للمع قيــهــ ه اضســتيمارات عنــد التطر نيبتصــن مجموعــةئامــ، ال ( ، وئــد9الــدول  للتقريــر المــال  رئــم )
العادلة مي االن األربـا  والسسـائر ويقـا لألسـعار المعلنـ  بسـوق  مةيبالق قاسي( عل  وج  9المال  ) ريللتقر  دول ال

ــــاه بغــــرب المتــــاجرة التــــداون الســــعودي ــــغ م2021وبلغــــ، األربــــا  الغيــــر محققــــة يــــ  عــــام  ،حيــــث وجاــــا مقتن        مرل
ريــــان  254 597م مرلــــغ 2021، كمــــا بلغــــ، األربــــا  المحققــــة جتيجـــة الريــــ  يــــ  عــــام ريـــان ســــعودي 273 964

 سعودي.
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 متداولةغير  –في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر إستثمارات  12-2

 
 ديسمبر 31
  م2021 

 ديسمبر 31 
  م2020 

 -  - سنةالون ورصيد 
16 077 619 استيمارات مستحوا علياا االن السنة   - 

 619 077 16   - 
. لدي الريـاب الماليـة ةاستيماري ةبصفة وساسية ي  محفظ م2021ديسمرر  31كما ي   الستيماراترصيد تميق ي
( وحسـه 13رئـم ) العادلة، والخ ويقًا لمسـتويات التقيـيم بالمعيـار الـدول  مةياضستيمارات عل  وساس الق اسيشم قو 

 قيـهـ ه اضسـتيمارات عنـد التطر نيبتصـن مجموعـة( ، وئـد ئامـ، ال9متطلبات المعيـار الـدول  للتقريـر المـال  رئـم )
ــ اريــاألولــ  للمع ــة مــي اــالن األربــا  والسســائر  مــةيبالق قــاسي( علــ  وجــ  9المــال  ) ريــللتقر  دول ال غيــر  –العادل

 .مقتناه بغرب المتاجرةليس، حيث وجاا  اون السعوديلألسعار المعلن  بسوق التد ويقاً متداولة 
 

      :)بالصافى( –الذمم المدينة التجارية  -13
 ديسمبر 31   

 ديسمبر 31  م2021
 م0202

 513 271  5 213 193   )امم مستأجريي( ال مم المدينة التجارية
 -  (2 494 736)    ىيرادات م جلة

      يخصم
 (437 749)  (479 744)   *عةمسصص اسائر ىئتماجية متوئ

   713 238 2  522 75 
 

 :فى قيمة الذمم المدينة التجارية اإلنخفاض* وفيما يلى حركة 
 الرصيد فى 

 م1/1/1202
خالل  مكون ال 

 السنة
مخصص نتيجة  

 االستحواذ
الرصيد فى  

 م31/12/1202
 749 437  -  995 41  744 479 

 

 
 :لذمم المدينة كما يلىديسمبر كانت أعمار ا 31كما فى 

 متداول
 (غير متأخر السداد) 

متأخر لمدة من 
 يوم 1-60

متأخر لمدة من 
 يوم 61-120

متأخر لمدة من 
 يوم 121-180

متأخر لتجاوا 
استحقاقه بمده 

 180اكثر من 
 يوم

 االجمالي

- 270 144 2 796 44 643 91 749 437 457 718 2 
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  المعامالت مع األطراف ذوي العالقة -14
والمنشـ ت التـ  يملكاـا وو  مجموعـةوكبار مـوظف  الدارة يـ  ال مجموعةبال المساهمييشتميق األطراف اوي العالئة ي   -

يـــتم شنفيـــ  و ت التـــ  شمـــارس علـــ  هـــ ه الجاـــات ســـيطرة مشـــتركة وو جفـــواًا جوهريـــًا.  يـــديرها هـــ ه الجاـــات وكـــ لخ المنشـــ
و يمـا يلـ   .الدارة ئرـق مـي معتمـدة عقـود اـالن مـين العاديـة المعامالت مـ  الجاـات اات العالئـة اـالن دورة األعمـا

ورصــدة وكــ لخ بياجــًا بصــاي   واألطــراف اوي العالئــة اــالن العــام مجموعــةملسصــًا بــأهم المعــامالت التــ  شمــ، بــيي ال
 : ديسمرر 31العالئة ي   اوي األطراف 

 طبيعة المعامالت طبيعة العالقة الجهة ذو العالقة
 حجم المعامالت

 ل السنة الماليةخال 
 الرصيد 

 ديسمبر 31 
 م2021

 الرصيد 
 ديسمبر 31 

 م2020
 مدين/)دائن( مدين/)دائن( م2020 م2021

 - - 291 667 000 500 3 الشركة يندقىست جار  شركة شقيقة *الدولية للفنادق مجموعة
بي  اسـتيمار يـ  شـركة  مساهم  الشركة المساهميي

 شابعة
- 675 602 - - 

مســـــــاهم بالشـــــــركة  لحقباج صال  ا
ــــــــة "التابعــــــــة  المميل

 حاليًا"

شـــــراء حصـــــة ىضـــــا ية 
يــــــــ  اســــــــتيمار شــــــــركة 

 زميلة مي المساهم

000 854 8 - )000 854 8( - 

ىئتنــــــــاء ىســــــــتيمار يــــــــ    
 شركة زميلة 

- 408 706 107   

   1 425 547 - بي  يرع الشركة  
   198 000 000 - زيادة روس المان  
   40 000 000 - شفائ شكويي ىحتياط  ى  
بي  ىسـتيمار يـ  شـركة   

 زميلة
- 519 263   

الشـــركة  ييمســـاهم واري 
ــــــــة "التابعــــــــة  المميل

 حاليًا"

  (13 433) - 152 157 سداد بالجابة

 - )8 854 000)   متداول - أطراف ذات العالقة إليالمستحق  14-1
 - (13 433)   متداولغير  – أطراف ذات العالقة إليالمستحق  14-2

 

سنوات  3م وئع، الشركة عقد ىيجار لفندق الشركة م  شركة الدولية للفنادق " شركة شقيقة" لمدة 2021يناير  1)*( بتاريح 
مرن  م وئع، الشركة عقد وار ليجار 2021ديسمرر  1بتاريح و ، سعودي مليون ريان 3,5بقيمة ىيجارية سنوية ئدرها 

مليون ريان سعودي عل  ون شردو يترة  2بقيمة ىيجارية سنوية ئدرها سنوات  5ة لمد شقق مفروشة ي  ح  السليماجية
 .م2026ديسمرر  31وشنتا  ي   م2022اليجار لتلخ العقد مي وون يناير 

 :اإلدارة موظفيكبار  وتعويضات مزايا ومكافأت -
ام السلطة والمس ولية عي شسطـيط وشوجيـ  مي وعراء الدارة الرئيسييي ال يي لدي مجموعةيتكون موظفو الدارة الرئيسيون بال

 .مجموعةومراقبة وجشطة ال
 



 بنان العقارية شركة 
 سعودية(مساهمة ) شركة 

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021ديسمرر  31للسنة المالية المنتاية ي  

 )جمي  المبالغ بالريان السعودى ما لم ي كر غير الخ(
  

- 40 - 
 

   م2021  
أعضاع مجلس   

 اإلدارة
موظفو اإلدارة  

الرئيسين وكبار 
 التنفيذيين

أعضاع اللجان  
المنبثقة من 
 مجلس اإلدارة

 
 اإلجمالى

 850 560  -  850 560  -  رواشه ووجور
 87 000  18 000  -  000 69  بدضت

 000 375  75 000  -  000 300  مكاي ت 
 
 
 

   م2020  
أعضاع مجلس   

 اإلدارة
موظفو اإلدارة  

الرئيسين وكبار 
 التنفيذيين

أعضاع اللجان  
المنبثقة من مجلس 

 اإلدارة

 
 اإلجمالى

 1 045 373  -  1 045 373  -  رواشه ووجور
 

ولــم  ريــان ســعودي 367 212م مرلــغ 2021عــة اــالن عــام مــا يتقاضــاه كبــار التنفيــ يي يــ  الشــركة التاببلــغ  )*( 
  م. 2021تحقق السيطرة بنااية عام لشسجق بقائمة األربا  وو السسائر الموحدة جظرًا 

 

      خرى أ مدينة وأرصدة مدفوعات مقدماً  -15
31 ديسمبر    

 31 ديسمبر  2021م
  2020م

 إيضاح رقم )37(  موحدة   
 48 850  35 262   مصرويات مديوعة مقدماً 

 50 504  439 093   عاد وسل  موظفيي
 -  171 951   مورديي ديعات مقدمة

 -  403 810   ضريبة القيمة المراية –هي ة المكاة والداق 
 80 820  647 202   وارى 

   318 697 1  174 180 
 

 

      نقد ومعادالت النقد -16
31 ديسمبر    

 31 ديسمبر  2021م
  2020م

 إيضاح رقم )37(  موحدة   
8 452   جقدية بالصندوق    - 

 13 812 506  14 107 396   حسابات جارية –ورصدة لدى الرنوك 
   848 115 14  506 812 13 
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 المال : رأس -17

مليـون سـام عـادى  20 م مـي2021ديسـمرر  31كمـا يـ  ريـان سـعودي مليـون  200البـالغ ئـدره  روس مـان الشـركة يتكون 
 ريان سعودي.  10 كق سام،  قيمة  مليون سام عادى( 20مليون سام عادى مي  200م: 2020ديسمرر  31)

م شـم زيـادة روس المـان 2020جـويمرر  30بناءًا عل  ئرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة ي  ىجتماعاا المنعقد بتاريح 
مقســمة اــالن الرصـيد الــدائي للمسـاهميي ، والــخ مـي ريــان سـعودي مليـون  200بـــ  بعــد التعـديق روس مــان الشـركةليصـب  

، هـ ا وئـد شـم ىجاـاء كايـة الجـراءات النظاميـة وشعـديق السـجق  ريـان سـعودي 10 السـامقيمة  ، مليون سام عادى 20 ىل 
 م.2020ديسمرر  22التجارى للشركة بعد شلخ الميادة بتاريح 

 

 النظامي : اإلحتياطي -18

 السنوي  مي صاي  الرب %  ۱۰ جنهيوالنظام األساس  للشركة  ةيالسعود ةيلعربألحكام جظام الشركات ي  المملكة ا قاً وي
 اط ياضحت مت  بلغ هيوئ  ھ ا التجن ةيالعامة العاد ةيون شقرر الجمع جوزيالنظام  للشركة و  اط ياضحت ييلتكو 

  . يمتا  للتوز  ريغ اط يبأن ھ ا اضحت علماً ، مي روس المان المديوع%  ۳۰الم كور 
 مصلحة حققيوالخ بالقدر ال ي  وارى  اتاطيياحت ييالعامة ان شقرر شكو  ةيللجمع جوزيللشركة للنظام األساس   ويقاً 

 الشركة وو يكفق شوزي  وربا  ثابتة ئدر المكان عل  المساهميي.
 

 

 :أخرى  إحتياطيات -19
 م0202  م2021 إيضاح 

 40 000 000  40 000 000 (1-19) ىحتياط  ىشفائ 
يمة العادلة لستيمارات ي  ودوات حقوق ىحتياط  الق

 اآلارملكية بالقيمة العادلة مي االن الداق الشامق 
(11-1) -  070 310 16 

 (489 520)  (586 238) ( 21) مناي  الموظفيي لتماماتض الكتواريةالسسائر 
  762 413 39  550 820 55 

 

 
 

 : اإلتفاقىاإلحتياطي  19-1
 

م الموايقة عل  شوصية مجلس ىدارة الشركة ي  ىجتماعـ  28/12/2020غير العادية ي  ئررت الجمعية العامة 
م بتكــويي ىحتيــاط  ىشفــائ  ويمــون مــي الرصــيد المســتحق علــ  المســاهميي بقيمــة 24/12/2021المنعقــد بتــاريح 

ئتــرا  مجلــس مليــون ريــان ســعودى، ويقــًا للنظــام األساســ  للشــركة يــإن للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاءًا علــ  ى 40
 % مي صاي  األربا  لتكويي ىحتياط  ىشفائ  يسصص لغرب وو وغراب معينة.5الدارة ون شجنه 
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 :تسهيالت بنكية -20
ديسمبر  31  

ديسمبر  31  م2021
 م2020
 -  45 859 676  شركة األم – ئروب بنخ الرياب 

   51 460 715  شركة شابعة – ئروب بنخ الرياب
 -  44 565 282  شركة األم –العرب  ئروب الرنخ 

 -  141 885 673  القروضإجمالي 
 -  (3 199 418)  يوائد م جلة

 -  138 686 255  إجمالي القروض
 

 482 325م مرلـغ 2021 ديسـمرر 31المالية المنتايـة يـ   للسنةبلغ، الفوائد التمويلية المحملة ضمي ئائمة الداق  -
 .(30)ىيرا  رئم  ريان سعودي

 

 وتظهر تل  القروض بقائمة المركز المالي كما يلي:
 

ديسمبر  31  
ديسمبر  31  م2021

 م2020
 -  16 013 438  ئروب ئصيرة األجق 

 -  357 072 18   جمء متداون مي ئروب طويلة األجق
 -  34 085 795  إجمالي قروض غير متداولة

 -  460 600 104   جمء غير متداون مي ئروب طويلة األجق
 -  138 686 255  إجمالي القروض

 
 
 

 :بن  الرياض
 تسهيالت الشركة األم . أ

مليون ريان  62بمرلغ  الريابئام، الشركة بتوقي  عقد شسايالت ىئتماجية م  بنخ  م2020 ديسمرر 29بتاريح  -
عقاري، التوس  ي  الستيمار السعودي مقابق يائدة متغيرة )سايرور بالضاية ىل  هامش رب (، والخ بغرب 

  م.2021جويمرر 17ه ا وئد ئام، الشركة بتجديد عقد التسايالت بتاريح 
 6ي  صورة عدد مليون ريان سعودي  44,5مرلغ  م2021ديسمرر  31بلغ المستغق مي ه ه التسايالت حت   -

 مرابحات.
 ات التالية:رماجالشم الحصون عل  ه ا التمويق ب -

  الشركة.ىدارة ون ريان سعودي موئ  مي ملي 32.5بمرلغ  الريابسند ألمر لصال  بنخ 
  91,8الديترية مرلغ  االبالغ قيمتاعقارات ىستيمارية للشركة و  3الرهي العقاري المسجق لصال  الرنخ لعدد 

 (.7ىيرا  رئم ) -مليون ريان سعودي
 

 التابعةتسهيالت الشركة  . ب
مــ   )اشفاقيــة شمويــق ىســالم ( ماجيــةشســايالت ىئت يبتوقيــ  عقــد التابعــة ئامــ، الشــركة م2021جــويمرر 23بتــاريح  -

مليـــون ريــان ســعودي مقابــق يائـــدة متغيــرة )ســايرور بالضــاية ىلـــ  هــامش ربــ (، والـــخ  50بمرلــغ  الريــاببنــخ 
 .التوس  ي  الستيمار العقاري بغرب 
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 ي  صورة مرابحات. مليون ريان سعودي 50مرلغ  م2021ديسمرر  31بلغ المستغق مي ه ه التسايالت حت    -
 ات التالية:رماجالحصون عل  ه ا التمويق بشم ال -

  الشركة.مليون ريان سعودي موئ  مي ىدارة  59,5بمرلغ  الريابسند ألمر لصال  بنخ 
  البــالغ قيمتــ  الديتريــة مرلــغ و  التابعــة عقــار ىســتيماري للشــركة 1الــرهي العقــاري المســجق لصــال  الرنــخ لعــدد

 (.7ىيرا  رئم ) -مليون ريان سعودي 58,7
 

 :العربي الوطني  بنال
مليـون  40بمرلـغ  العربـ  الـوطن رنـخ الئام، الشركة بتوقيـ  عقـد شسـايالت ىئتماجيـة مـ   م2021 وكتوبر 3بتاريح  -

مليـون ريـان سـعودي شسـايق ئصـير  6سـنوات بالضـاية ىلـ   7شسدد عل  وئساط جص  سنوية لمدة  ريان سعودي
التوســـ  يـــ  الســـتيمار ، والـــخ بغـــرب ىلـــ  هـــامش ربـــ ( ســـعودي مقابـــق يائـــدة متغيـــرة )ســـايرور بالضـــايةاألجـــق 

 العقاري.
     يــ  صــورة عـــددمليــون ريــان ســعودي  43,9مرلــغ  م2021ديســـمرر  31بلــغ المســتغق مــي هــ ه التســايالت حتــ   -

 مرابحات. 4
 ات التالية:رماجالشم الحصون عل  ه ا التمويق ب -

  الشركة.ىدارة ريان سعودي موئ  مي  مليون  40بمرلغ  الرنخ العرب  الوطن سند ألمر لصال  بنخ 
  الرهي العقاري المسجق لصال  الرنخ ألحد العقارات السـتيمارية للشـركة الوائـ  يـ  حـ  العليـا مدينـة الريـاب

 (.7ىيرا  رئم ) -مليون ريان سعودي 62البالغ قيمت  الديترية مرلغ و 
  ليون ريان سعودي.م 9ىيداع عائدات ىيجارات سنوية بحساب الشركة لدي الرنخ بمرلغ 

 
 منافع الموظفين: لتزاماتا -21

 شـوير حيـث ) 19 (رئـم الـدول  المحاسـبة معيـار يـ  محـدد هـو )كمـا محـددة ىسـتحقائات اطـة بتشـغيق المنشـأة شقوم -
 العربيـة المملكـة الحـال  يـ  العمـق ئـاجون  مـ  يتماشـ  بمـا ،مجموعـةال يـ  للسدمة شرك الموظ  عند ىجمالية مكايأة

  السعودية.
 المغـادرة. شـاريح يـ  والراشـه السدمـة ىلـ  سـنوات الخ ويستند بالمملكة ئواجيي العمق حسه الستحقاق مرلغ سهويح -

 يـ  اضجسـحاب المرشبـات ومعـدضت يـ  المسـتقرلية يـ  الميـادات للتغيـرات حساسية وكير والتماماشاا السطة يإن ول لخ
  اللتمامات. شقييم ي  المستسدم السصم ومعدن المستقرق

 استحقائاا. عند الممايا بدي  الوياء الشركة ااتارت ول لخ السطة، المجموعة شمويق مي يطله ضو  -
 .) 19 (رئم الدول  المحاسبة معيار لمتطلبات المتوئعة ويقا اضئتمان وحدة طريقة باستسدام السطة التمامات شقييم شم -

 قيمة لوض  ىيتراضات يقد وضع، ، حاليا روفمع غير المستقرق ي  المستحقة الستحقائات وشوئي، مرلغ ون وبما
 وئد ي  المستقرق. الستحقاق بتكلفة المتعلقة اللتمامات عي منفصلة، وبصورة السابقة، بالسدمة المتعلقة لاللتمامات

  (.19) رئم الدول  المحاسبة معيار متطلبات م  شتوايق مناجيات باستسدام اليتراضات ه ه استمدت
 عندما والديموغرا ية. واضئتصادية المالية الظروف ي  التغيرات شعكس الوئ، مرور م  يتراضاتالي   شغييرات وي -

 اآلاـر الشـامق الداق ئائمة التغير ضمي الخ ىدرا  يتم باا المعمون اليتراضاتم   المستقرلية السررات شتطابق ض
 .المستقرلية المالية السنوات ي 
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   المنافع المحددة: ماتلتزاإالحركة فى صافى  21-1
ديسمبر  31  

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020
 985 665  319 982   يناير 1الرصيد ي  

 77 050  86 936  الحالية السدمة شكلفة
 48 396  8 288  الفائدة شكلفة

 230 117  141 745  الكتوارية السسائر/)األربا (
 (173 988)  (190 147)  المناي  المديوعة

 -  880 007 (10) ن العاملشركة التابعة المستحوا علياا االا تمامىل
 (847 258)  -  استبعاد جصيه الشركة التابعة المباعة

 319 982  1 246 811  ديسمبر  31الرصيد فى 
 

 

 :اإلكتوارية اإلفتراضات 21-2
 سـاعدة اريـر اكتـواري لـدي لمـوظفيي بمل جاايـة السدمـة مكايـأة لسطة المحددة الممايا لتماماتشم اعداد التقييم ض

 الرئيسية التالية : اليتراضاتستسدام إالشركة ب
 

ديسمبر  31 
 م2021

ديسمبر  31 
 م2020

 %4.91  %3.2-2.5 معدن السصم 
 %3  %2-1 المعدن المتوئ  لميادة الرواشه 

 60  60 )بالسنة( المفترب التقاعد سي
 A67/70ULT  A67/70ULT معدن الو يات

 
 تحليل الحساسية: 21-3

 ه  المرجحة الرئيسية اليتراضات ي  للتغيرات المحددة المناي  التمامات حساسية ىن: 
 

 تضخم الرواتب   معدل الخصم  
ىجسفاب بنسبة  األساس 

1% 
 زيادة بنسبة

 1% 
زيادة بنسبة  األساس 

1% 
ىجسفاب بنسبة 

1% 
 1 060 846 1 246 586 %2-1  1 061 696 1 247 561 %3.2-2.5 م2021ديسمرر  31
 277 816 368 818 %3  278 616 368 696 %4.91 م2020ديسمرر  31

 

ى ثابتـة. ومـي الناحيـة العمليـة ، اآلار  اليتراضاتشستند شحليالت الحساسية وعاله ال  شغير ي  اليتراب م  بقاء كاية    -
ئـد شكـون مترابطـة . وعنـد حسـاب حساسـية ىلتـمام  اضاتاليتر مي غير المرج  ون يحدث الخ ، يإن التغيرات ي  بعض 

الاامة ، شم شطريق جفس الطريقة )القيمة الحالية للتمام المناي  المحددة المحسوبة  الكتوارية يتراضاتالمناي  المحددة لإل
المنـاي  المحـددة الميرتـة  التماماتبإستسدام طريقة ىئتمان الوحدة المتوئعة ي  جااية يترة ىعداد القوائم المالية( عند حساب 

 ي  ئائمة المركم المال .
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   ى اآلخر المستحقات واألرصدة الدائنة  -22
 ديسمبر 31   

 ديسمبر 31  م2021
 م0202

 (37إيضاح رقم )  موحدة   
 8 542 506  13 854 127   ىيرادات ىيجارات مقروضة مقدماً 

 89 808  644 874   مصرويات مستحقة
 -  197 438   مورديي

 689 404  626 227   ضريبة القيمة المراية –هي ة المكاة والداق 
 -  1 823 240   عمالء ديعات مقدمة

 -  664 552   شأمينات محصلة مي الغير
 670 119  816 197   وارى 

   655 626 18  837 991 9 
 

 

 :السهم ربحية -23
 

 يـ  الشـركة يييالعـاد ييالسـنة المتعلـق بالمسـاھم األساسـ  والمسفـض للسـھم والـخ بقسـمة ربـ  الرب احتساب  تمي −
 القائمة االن السنة.  ةيعل  المتوسط المرج  لعدد األسھم العاد

شعديق عدد األسام القائمة ألرئام المقارجة المعروضة بأثر رجع  ويقًا لمتطلبات المعيار المحاسبة الـدول  رئـم  شم −
( 17م )ىيرا  2020الت  شم، بنااية عام زيادة روس المان  جمء كرير مي مرلغجظرًا ألن  ( "ربحية السام"33)

والــ ي يعـــد يــ  جــوهره شمويـــق ىضــاي  جظــرًا ألجـــ  متعلــق بالعقـــارات  مــي اـــالن الرصــيد الــدائي للمســـاهمييشمــ، 
 .اضستيمارية الت  شم، اضايتاا عند بداية الشركة والت  شعترر النشاط الرئيس  لاا

 المستسدمة ي  ىحتساب الرب  األساس  والمسفض للسام: األسامق و يعكس الجدون التال  بياجات الدا −
 

 من العمليات المستمرة 
 

 م0202  م2021   
 13 836 111  23 614 165   لمساهم  الشركة  رب  السنةصاي  

 20 000 000  20 000 000   العادية )سام( المتوسط المرج  لعدد األسام
 0,69  1,18   ى لكل سهم(ربح السهم األساسى )بالريال السعود

 

 

 وغير المستمرة من العمليات المستمرة 
 

 م0202  م2021   
 16 497 917  23 614 165   لمساهم  الشركة  رب  السنةصاي  

 15 348 057  20 000 000   العادية )سام( المتوسط المرج  لعدد األسام
 1,07  1,18   ربح السهم األساسى )بالريال السعودى لكل سهم(

 ض يوجد ىلتمام ئابق للتحون ألدوات حقوق ملكية ل ا يإن ربحية السام المسفرة ض شستل  عي ربحية السام األساس . −
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 :الزكـاة  -24
ديسمبر  31

 م2020
ديسمبر  31 

 :حركة مخصص الزكاة 1-24   م2021
541 155   878 301  ي  بـدايـة السنــــة   
878 301   322 754  ـةمسصص السنـــــ   

-  564 757  مسصص زكاة الشركة التابعة المستحوا علياا   
(541 155)   (878 301)  مسصصات مستسدمـــة   

878 301   886 511 1  ي  جاـايـة السنــــة   
 

 

 :الموقف الزكوى  24-2
 أواًل: شركة بنان العقارية )الشركة األم(

 م2015األعوام ما قبل 
ي شلـخ السـنوات وحصــل، علـ  شـاادة م ئتـة ولــم شـرد للشـركة ويـة ربوطــات ئراراشاــا عـئامـ، الشـركة بتقـديم ى −

 زكوية عي شلخ السنوات.
 م2017م حتى 2015األعوام من 

وســداد اللتمامــات المكويــة مــي  هي ــة المكــاة والرــريبة والجمــاركئامــ، الشــركة بتقــديم ىئراراشاــا المكويــة الــ   -
 وجاة جظرها عي شلخ السنوات.

       مرلـــغ بإجمـــال  م2017م وحتـــ  عـــام 2015مـــي عـــام ط زكويـــة عـــي الســـنوات حصـــل، الشـــركة علـــ  ربـــو  -
علـــ   لـــدي األماجــة العامـــة للجــان الرـــريريةريــان ســـعودى. وئــد ئامـــ، الشــركة بـــالعتراب  1 953 924

وسداد بائ  المبـالغ الغيـر االن المدة النظامية ريان سعودى  1 164 343بمرلغ شلخ الربوط بعض مبالغ 
 .حت  اَضنئرارها  األماجة العامة للجان الرريريةولم شصدر  . ه امعترب علياا

 م2018عام 
وحصل، عل  شاادة م ئتة ولم شرد للشركة وية ربوطات زكوية  السنةئراراشاا عي شلخ ئام، الشركة بتقديم ى -

 عي شلخ السنوات.
 دون وجود يروق. هي ة المكاة والرريبة والجماركشم يحص شلخ الفترة مي ئرق  -
 م2020م و2019ام ع

شلـخ السـنوات عـي  ويقـًا لالئحـة التنفي يـة لجبايـة المكـاة ئرار المكوي مي وجاـة جظرهـائام، الشركة بتقديم ال −
. و لــم م2022وبريــق  30صــالحة حتــ  هي ــة المكــاة والرــريبة والجمــارك علــ  شــاادة م ئتــة مــي  وحصــل،

 .عي شلخ السنوات بعد ة والجماركهي ة المكاة والرريبشرد وية ربوطات زكوية جاائية مي ئرق 
 

 ثانيًا: شركة العزيزة لإلستثمار والتطوير العقاري )الشركة التابعة(
 م2015األعوام ما قبل 

بتقديم ائراراشاـا عـي شلـخ السـنوات وحصـل، علـ  شـاادة ولـم شـرد للشـركة ويـة ربوطـات  التابعة ام، الشركةئ −
 زكوية عي شلخ السنوات.

 م2016عام 
 .لفترة مي ئرق هي ة المكاة والرريبة والجمارك وسداد كاية الفروق اات العالئةشم يحص شلخ ا −
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 م2020م وحتي2017األعوام من 
شلـــخ الســـنوات عـــي  ويقـــًا لالئحـــة التنفي يـــة لجبايـــة المكـــاة ئـــرار المكـــوي مـــي وجاـــة جظرهـــائامـــ، الشـــركة بتقـــديم ال

. و لـم شـرد ويـة م2022وبريـق  30صـالحة حتـ   كهي ة المكاة والرريبة والجمار عل  شاادة م ئتة مي  وحصل،
 .عي شلخ السنوات بعد هي ة المكاة والرريبة والجماركربوطات زكوية جاائية مي ئرق 

 

 غير المستمرة: العمليات -25
 

 م0202  م2021 إيضاح  
 107 410  - 1-25  رب  عمليات غير مستمرة لفرع التقنية وشكنولوجيا المعلومات

 2 554 396  - 2-25  يندق يويا  -تمرة لألجشطة الفندقية رب  عمليات غير مس
   -  806 661 2 

 
 ربح عمليات غير مستمرة لفرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات 1 -25

وحد  بي م 2020جويمرر  30 بتاريحبناءًا عل  ئرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة ي  ىجتماعاا المنعقد  -
 .بالقيمة الديترية لبعض المساهمييالتقنية شركة وهو يرع اليروع 

الرب  وو  ىعادة شرويه ئائمةوو كعملية متوئفة. شم  بغرب الري سابًقا عل  وج  محتف  ب   الفرعم يتم شصنين ل -
 .لظاار العملية المتوئفة بشكق منفصق عي العمليات المستمرة اآلارالسسارة المقارن و الداق الشامق 

 
 

 نولوجيا المعلوماتفرع التقنية وتك  
يناير  1الفترة من   صافى الربح للفترة للعمليات غير المستمرة

 حتى
 م2021 ديسمبر 31 

 يناير 1الفترة من  
 حتى 

 م2020 نوفمبر 30 
 4 228 320  -  ىيرادات

 (4 120 910)  -  مصارين
 107 410  -  الربح قبل الزكاة

 -  -  المكاة
 107 410  -  مستمرةالربح من العمليات الغير 

 
 فرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات  

يناير  1الفترة من   التدفقات النقدية من العمليات غير المستمرة
 حتى

 م2021 ديسمبر 31 

 يناير 1الفترة من  
 حتى

 م2020 نوفمبر 30 
 440 656  -  التديقات النقدية مي األجشطة التشغيلية

 (32 948)  -  طة الستيماريةالتديقات النقدية مي األجش
 (255 363)  -  التديقات النقدية مي األجشطة التمويلية

  -  345 152 
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 فندق فوياج -ربح عمليات غير مستمرة ألنشطة الفندقية  2 -25
  لشـركة الدوليـة للفنـادق صـال  الالمملـوك لاـا ينـدق يويـا   شـأجيروئع، الشـركة عقـد م 2020 ديسمرر 1بتاريح

 .بدًض مي ششغيل  شأجيره للغيرمي ثم ىستبعاد جشاط ششغيق وإدارة يندق يويا  و  حيث وج  شمسنوات  3ة لمد
 

 فندق فوياج -أنشطة الفندقية   
 يناير  1الفترة من   صافى الربح للفترة للعمليات غير المستمرة

 حتى
 م2021 ديسمبر 31 

 يناير 1الفترة من  
 حتى

 م2020 نوفمبر 30 
 9 147 133  -  ىيرادات

 (6 592 737)  -  مصارين
 2 554 396  -  الربح قبل الزكاة

 -  -  المكاة
 2 554 396  -  الربح من العمليات الغير مستمرة

 

  :النشاط إيرادات -26   م2021  م0202
 ىيرادات شأجير عقارات   18 901 610  12 489 227
227 489 12  610 901 18    

 

 النشاط: تكلفة -27 يضاحإ  م2021  م2020
 عقارات ىستيمارية ىستاالكات (7)  2 430 722  1 693 295

 ىستاالك ممتلكات ومعدات (6)  60 449  -
 واري    102 994  -

295 693 1   165 594 2      
 

 
 

 م0202  م2021 إيضاح عمومية وإدارية: صروفاتم -28
 1 856 726  1 500 107  رواشه واجور وما ي  حكماا

 357 170  1 164 866  اب مانية وإستشاراتوشع
 -  462 000  وبدضت مجلس اضدارة مكايأت

 -  103 600  غرامات وشعويرات
 5 976  2 108  مصرويات سيارات

 3 149  12 700  صياجة عامة
 32 833  39 951  كارباء وهاش 
 119 660  250 935  رسوم حكومية

 29 812  80 000  ئصير األجقىيجار 
 14 967  67 105  ئرطاسية ومطروعات

 114 307  110 504 (6) ىستاالك ممتلكات ومعدات
 51 408  23 032 (8) ىستاالك وصون غير ملموسة

 13 942  41 421   متنوعة
  329 858 3  950 599 2 
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 أخرى /)مصروفات(  إيرادات -29
 م0202  م2021   

 12 496  -  وربا  ىستبعاد ممتلكات ومعدات
 25 000  261 534  ىيرادات سع 

 21 986  -  وارى 
  534 261  482 59 

 

 تمويلية تكاليف -30
 م0202  م2021 إيضاح  

 -  482 325 (20) يوائد شسايالت بنكية 

 48 396  8 288 (1-21) يائدة ىلتمام المناي  المحددة
  613 490  396 48 

 

 

 اإلرتباطات الرأسمالية -31
  ريــان ســعودى شــم شنفيــ  مــا قيمتــ  19 652 215مرلــغ  الروســمالية بلغــ، قيمــة اضرشباطــات م2021رر ديســم 31كمــا يــ  

 ريان سعودى. 6 706 215والجمء غير المنف  مرلغ  ريان سعودى 12 946 000
 

 

 المحتملة واإللتزاماتالتعهدات  -32
ديسـمرر  31العرضـية التاليـة يـ   اللتمامـات، شوجـد  بالضاية للمبالغ الت  شم وا ها ي  اضعتبـار ضـمي عناصـر القـوائم الماليـة

 :م2021
 

 إرتباطات اإليجارات التشغيلية
 كمستأجر المجموعة: اوالً 

شلخ الشركة بموجه  التمامات يما يل  و كمقرات ىدارية  ئصيرة األجق تشغيل اليجار الد و عقعدد مي  المجموعةلدى 
 عقود:ال

 
 
 
 

ديسمبر  31 
 م2021

ديسمبر  31 
 م0022

 60 000  60 000 االن سنة واحدة 
 60 000  60 000 ديسمبر  31الرصيد كما فى 

 

 

 كمؤجر المجموعة: ثانياً 
 عقود:شلخ الالشركة بموجه  وصون يما يل  بعدة مدن بالمملكة و  تشغيل اليجار الد و عقعدد مي لدى الشركة 

ديسمبر  31 
 م2021

ديسمبر  31 
 م0202

 16 845 535  16 108 840 االن سنة واحدة 
 34 393 278  24 267 095 بعد سنة ووئق مي امس سنوات

 99 166  2 445 219 وكير مي امس سنوات
 51 337 979  42 821 154 ديسمبر  31الرصيد كما فى 
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 توايعات األرباح -33
مليـون ريـان  5زي  وربا  بمرلـغ م شو 2021وكتوبر  21ئرر المساهمون ي  اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريح  -

امســة وعشـرون هللــ ( عـي الفتــرة الماليـة المنتايــة يــ      –ريـان ســعودي  0,25سـعودي )شوزيعــات وربـا  لكــق سـام بقيمــة 
 م.2021جويمرر  4م ، ه ا وئد شم سداد شلخ التوزيعات بتاريح 2021يوجيو  30

بتوزيــ  وربــا   للجمعيــة العامــة للمســاهميي توصــيةم ال2022مــارس  21يــ  ىجتماعــ  المنعقــد بتــاريح مجلــس الدارة  ئــرر -
 م.2021ريان سعودي لكق سام عي جتائج النص  الياج  مي العام  0.30جقدية عل  المساهميي بوائ  

 

 األدوات المالية: -34
 المالية: لألدوات العادلة القيمة قياس  34-1

 بشروط الخ ي  وطراف راغبة بيي ما التمامات سداد وو ما وصون بي  بموجراا يتم الت  القيمة ه  العادلة القيمة
 مسـتمرة عاملة شركة ه  الشركة ون يترابىيوجد  العادلة القيمة شعرين القياس. ضمي ي  شاريح عادلة شعامق
 .سلرية بشروط معاملة ىجراء وو حجم عملياشاا ماديًا مي للحد شرط وو جية وي يوجد ض حيث
شاجر  مي سالة ومنتظمة بصورة متويرة المدرجة األسعار كاج، ىاا النشطة السوق   ي مدرجة المالية األداة  شعترر

األسـعار  هـ ه وون شنظيميـة هي ـة شسـعير وو اـدمات وو صـناعة، مجموعـة وو وسـيط، وجنريـة، وو عمـالت صـرف
 .شجاري  ومنتظمة عل  وساس يعلية بصورة حدث، سوقية معامالت شميق
 القـيم شصـن  . الخ ممكنا كان كلما للمالحظة ئابلة سوقية معلومات الشركة شستسدم العادلة، القيمة قياس عند

 كما التقييم طرق  ي  المستسدمة ىل  المداالت استنادا العادلة القيمة شسلسق ي  مستويات مستلفة ضمي العادلة
 :يل 
 :صـونيمكـي الح مماثلـة التمامـات وو لصـون جشـطة وسـواق يـ  معدلـة( مدرجـة )غيـر وسـعار 1المسـتوى 

 .القياس شاريح ي  علياا
  لألصون ئابلة للمالحظة وه  1 المستوى  ي  ىدراجاا شم الت  المدرجة األسعار عدا مداالت :2المستوى 

 .)األسعار مي غير مباشرة )مشتقة بصورة وو األسعار( )ميق اللتمامات بصورة مباشرة وو
  غير مداالت(القابلة للمالحظة السوق  معلومات ىل  شستند ض التمامات وو لصون مداالت :3 المستوى 

 .)للمالحظة ئابلة
 التسلسـق مـي مستلفـة مستويات ي  شندر  ىلتمام وو لألصق العادلة القيمة لقياس المستسدمة المداالت كاج، ىاا

 الارمـ  التسلسـق مـي المسـتوى  جفـس يـ  بالكامـق شصـنيف  يـتم العادلـة القيمـة قيـاس يـإن للقيمـة العادلـة، الارمـ 
 .بالكامق للقياس جوهرياً  يعد مستوى للمداالت ودج  ون حيث العادلة ةللقيم

 يياـا حـدث التـ  التقريـر يتـرة جاايـة ي  العادلة للقيمة الارم  التسلسق مستويات بيي بالتحويالت الشركة شعترف
 بـيي شحويالت هناك شكي لم ، م2020 ديسمرر 31 و م2021 ديسمرر 31 ي  المنتاية التغيير. االن الفترات

 .الياج  والمستوى  للمستوى األون العادلة القيمة مستويات
 األدوات ومشـتقات السـتيمارات عـدا  يمـا التاريسيـة ، التكلفـة لمرـدو ويقـا للشـركة المالية األدوات شجمي  يتم حيث

 ون الدارة شعتقد دلة.العا القيمة وشقديرات الديترية القيمة بيي الفروئات شنشأ ئد العادلة ، والمحملة بالقيمة المالية
 .الديترية قيمتاا عي جوهرياً  شستل  ض للشركة لألصون واللتمامات المالية العادلة القيم

 يـ  مسـتوياشاا الـخ يـ  بمـا واللتمامـات الماليـة الماليـة لألصـون العادلـة والقيم الديترية القيم ودجاه الجدون يظار
 شقـاس ض الماليـة التـ  واللتمامات المالية لألصون العادلة القيمة معلومات ششمق ض وه  العادلة. القيمة شسلسق
 .معقولة بصورة العادلة القيمة شقارب الديترية القيمة كاج، ىاا العادلة بالقيمة
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية:  34-2

 يـ  مسـتوياشاا الخ ي  بما المالية ماتواللتما المالية لألصون العادلة يظار الجدون ودجاه القيم الديترية والقيم
 شقاس ض المالية الت  واللتمامات المالية لألصون العادلة القيمة معلومات ششمق ض وه  العادلة. القيمة شسلسق
 .معقولة بصورة العادلة القيمة شقارب الديترية القيمة كاج، ىاا العادلة بالقيمة

 

 م2021ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

من  يمة العادلةالق 
 خالل الدخل الشامل

من  القيمة العادلة
 خالل الربح أو الخسارة

 التكلفة
 اإلجمالي المطفأة

     أصول مالية 
  151 341 33 - 22 871 058  10 470 093 ىستيمارات ي  ودوات حقوق ملكية 

 2 238 713 2 238 713 - - امم مدينة شجارية
 1 086 295 1 086 295 - - ورصدة مدينة وارى 

 14 115 848 14 115 848 - - النقد ومعادضت النقد
 093 470 10  058 871 22 17 440 856  50 782 007  
من  القيمة العادلة 

 خالل الدخل الشامل
من  القيمة العادلة

 خالل الربح أو الخسارة
 التكلفة
 اإلجمالي المطفأة

     التزامات مالية 
  255 686 138  255 686 138 - - ئروب وشسايالت بنكية

 8 867 433 8 867 433 - - مستحق ىل  وطراف اات عالئة
 2 323 061 2 323 061 - - مستحقات وورصدة دائنة وارى 

 - - 149 876 749  149 876 749  
 
 
 
 

 م2020ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

من  القيمة العادلة 
 خالل الدخل الشامل

من  القيمة العادلة
خالل الربح أو 

 الخسارة
 التكلفة
 اإلجمالي المطفأة

     أصول مالية 
  711 559 31 - -  711 559 31 ىستيمارات ي  ودوات حقوق ملكية 

  522 75   522 75  - - امم مدينة شجارية
  324 131   324 131  - - ورصدة مدينة وارى 

  506 812 13  506 812 13 - - النقد ومعادضت النقد
 31 559 711  - 14 019 352  45 579 063  
من  القيمة العادلة 

 خالل الدخل الشامل
من  القيمة العادلة

خالل الربح أو 
 الخسارة

 التكلفة
 اإلجمالي المطفأة

     التزامات مالية 
  927 759   927 759  - - مستحقات وورصدة دائنة وارى 

 - -  759 927   759 927  
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 المالية: اطر األدواتإدارة مخ 34-3

متابعتاـا  ثـم ثـم شقييماـا المسـاطر شحديـد مـي شتكـون  متواصـلة آليـة اـالن مـي و شـدار الشـركة وجشـطة مي جمء المساطر
 شحقيق وربا . عل  الشركة لقدرة ضرورية بالنسبة المساطر ىدارة عملية ىن المعتمدة. اآلارى  والروابط للقيود ويقا
 مس ولياش . وو وظيفت  علي  شمل  بما المساطر المتعلقة ىدارة عي مس ون الشركة ي  موظ  كق

 .السيولة  ومساطر اضئتمان ومساطر العمالت ومساطر العمولة وسعار ومساطر السوق  لمساطر الشركة معرضة
 

 مخاطر اإلئتمان: 34-4
 بسسـائر يتسـره مما مالية ة ألدا  ش ابإلتمام الوياء عل  ما طرف مقدرة عدم ي  المتميلة المساطر ه  الئتمان مساطر

 .اآلارللطرف  مالية
شتم ىدارة مساطر الئتمان مي االن ىلمام المستأجريي بدي  اليجارات مقدمًا. يتم شقييم الجودة الئتماجية للمستأجر عنـد 

 ان يـ الئتمـ لمسـاطر للتعـرب األئصـ  الحـد ىجمـال  ىن .ابـرام العقـد ويـتم مراقبـة امـم المسـتأجريي القائمـة بإجتظـام
 :يل  كما التقرير شاريح ه  القيمة الديترية وه  كما ي  الشركة

 

   
ديسمبر  31

  م2021
ديسمبر  31
 م0202

 13 812 506  14 115 848   النقد ومعادضت النقد
 75 522  2 238 713   امم مدينة شجارية 

   561 354 16  028 888 13 
 ي  المدينون  الجسفابمسصص  اصم بعد بالصاي  ى اآلار  لمدينةا وال مم التجارية المدينة ال مم ئيد يتم

 .التجاريون 
 جيد.ائتماج   شصنين اات بنوك لدى باا المحتف  النقدية األرصدة 

 

 مخاطر السيولة: 34-5
 للوياء الالزم التمويق عل  الحصون ي  لصعوبات الشركة شعرب ي  المتميلة المساطر ه  السيولة مساطر 

 وبمرلغ بسرعة مال  وصق بي  عل  القدرة عدم مي السيولة مساطر شنتج ئد مالية. ة بأدواتمرشبط التماماتب
 العادلة. قيمت  يقارب

 بنكية االن شسايالت مي كا ية وموان شوير مي للتأكد دوري  بشكق بمرائرتاا والخ مساطر السيولة ىدارة ويتم 
 .مستقرلية التمامات بأي للوياء متاحة

 ديعة مي المرلغ مقدماً  المبالغ سداد يتم بأن بالشركة لساصةا اليجار شروط شنص. 
 وغير المبالغ الجمالية عرب شم المالية. السنة جااية ي  المالية للمطلوبات التعائدية الستحقائات يل   يما

 .)ىن وجدت( المقاصة ىشفاقيات شأثير المقدرة بإستيناء الفائدة مديوعات وشترمي مسصومة
 م2120ديسمبر  31  

 
  القيمة 

عند الطلب أو 
أقل من سنة 

 واحدة
سنة الى  1من  

 5أكثر من   سنوات 5
 سنوات

        اإللتزامات المالية
  816 590 33   315 667 72   542 627 35  141 885 673 غير مسصومة ئروب وشسايالت بنكية

 -  -  8 867 433  8 867 433 مستحق ىل  وطراف اات عالئة
 -  -  2 323 061  2 323 061 وورصدة دائنة وارى  مستحقات

 153 076 167   036 818 46  72 667 315   33 590 816  
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 مخاطر السوق: 34-6
 ميـق السـوق  يـ  السـائدة األسـعار يـ  التغيـرات بسـره مـا ماليـة وداة  ي  الت ب ب مساطر ه  السوق  مساطر 

 مـا قيمـة وو الشـركة داـق علـ  يـ ثر ممـا األسـام ووسـعار الفوائـد ومعـدضت العمـالت األجنريـة صرف وسعار
 مالية. ودوات مي شمتلك 

 مـ  المقرولـة الحـدود ضـمي علياـا والسـيطرة السـوق  لمسـاطر التعـرب ىدارة ىلـ  مسـاطر السـوق  ىدارة شاـدف 
 .العوائد شعظيم

 

 مخاطر أسعار الفائدة )العموالت(: 34-7
 مـوضت( وسـعار الفائـدة )الع يـ  التقلبـات ب ثـار المتعلقـة الفائـدة )العمـوضت( المسـاطر وسـعار مسـاطر شميـق

 النقدية. للشركة وشديقاشاا المال  المركم عل  بالسوق  السائدة
 بأسـعار شكـون  والتـ  والتسـايالت الرنكيـة القـروب مـي رئيس  بشكق الفائدة )العموضت( للشركة مساطر شنشأ 

 خشل مراقبة ويتم والت  شحدد عي طريق سعر السايرور بالضاية ىل  هامش الرب ومة لمع ئد شكون غير يائدة
 بصورة مستمرة. الدارة ئرق مي الفائدة وسعار ي  التغيرات

 

 مخاطر العمالت: 34-8
 الصـرف وسـعار يـ  للتغيـرات جتيجـة مـا ماليـة وداة  قيمة ش ب ب عي الناجمة المساطر العمالت مساطر شميق 

 المعتـرف اتواللتمامـ واألصـون المسـتقرلية التجاريـة المعـامالت ىدرا  عنـد مسـاطر العمـالت شنشـأ األجنرـ .
 .الشركة عملة عي شستل  بعمالت باما

 جظرًا ألن كاية المعامالت بالريان السعودى بشكق جوهري  األجنرية العمالت الشركة لمساطر عربض شت. 
 بالـدوضر الشـركة مرشبطـة عملـة ون حيـث محـدود األجنريـة العمـالت شعرضـاا لمسـاطر الشـركة ون ىدارة شعتقـد 

 . األمريك 
 

 أس المال:إدارة ر  34-9
 والـدائي المسـتيمر ثقـة علـ  الحفاظ وجق مي كا ية مان روس ئاعدة عل  الحفاظ ي  الدارة مجلس سياسة شكمي

 المسـتسدم المـان روس علـ  العائـد الدارة مجلـس ألعمالاـا. يرائـه المسـتقرل  التطـوير والمحايظـة علـ  والسـوق 
 .مساهمييال عل  الموزعة األربا  ومستوى 
 :يل  ما ىل  المان روس ىدارة عند الشركة وشادف

 للمسـاهمييالعوائـد  شـويير يـ  السـتمرار يمكناـا بحيـث عاملـة كمنشـأة السـتمرار علـ  المنشـأة ئـدرة حمايـة -1
 .يياآلار  ألصحاب المصال  والفوائد

 .للمساهميي كاي  عائد شويير -2
 
   

 م2020ديسمبر  31 
 

  القيمة 
عند الطلب أو 
أقل من سنة 

 واحدة
سنة الى  1من  

 5أكثر من   سنوات 5
 سنوات

        اإللتزامات المالية
 -  -   927 759    927 759  وورصدة دائنة وارى  مستحقات

  759 927    759 927   -  - 
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 :السنة المالية نهاية في حقوق الملكية إلى المعدل للشركة الدين صافي بنسب تحليالً  يلي فيما
 يسمبر 31  

 م2021
 ديسمبر 31
 م0202

168 939 040  اللتمامات  ىجمال   698 613 10  
(14 115 848)  جقد لدى الرنوكناقصًا:   (506 812 13)  
(3 198 808)  192 823 154  المعدل الدين صافي  

490 250 023  الملكية حقوق  ىجمال   615 058 319  
 - 0,31  ديسمبر 31 كما في الدين نسبة

 

 :هامة أحداث -35
اجحاء العالم حتـ   وض يمان ئائم ي  جمي  م2020عام  ي ( واجتشر -19Covidم ييروس )2019ظار ي  آواار عام 

اآلن ، مما شسره ي  اضطرابات ي  األجشطة التجارية والنشاط اضئتصـادي . شعترـر الشـركة ان هـ ا التفشـ  حـدث غيـر 
ئائمـة المركـم المـال  . جظـرًا ألن الوضـ  متقلـه وسـري  التطـور ، يـإن الشـركة ض شـرى اجـ  مـي الممكـي  ئابق للتعـديق يـ 

 شقديم شقدير كم  لألثر المحتمق لا ا التفش  عل  الشركة ي  ه ه القوائم المالية.
 

 :الحقة أحداث -36

يـ  هـ ه الظـاهر   المركم المـال  للشـركة من  جااية السنة والت  ئد ش ثر علهامة وجود وحداث ضحقة بعدم شعتقد الدارة 
 .الموحدة القوائم المالية

 

 :أرقام المقارنة -37
جاــا وم والتــ  ض يمكــي مقارجتاــا حيــث 2020ديســمرر  31شــم عــرب ورئــام المقارجــة للقــوائم الماليــة الغيــر موحــدة كمــا يــ   -

شــركتاا التابعــة التــ  شــم الســيطرة علياــا  شترــمي المركــم المــال  للشــركة األم يقــط وجتــائج وعمالاــا وشــديقاشاا النقديــة دون 
 (.10ىيرا  رئم) -م2021بنااية عام 

 .شم ىعادة شرويه بعض ارئام المقارجة للتتماش  م  شرويه ه ا العام -
 

 :القوائم المالية الموحدة إعتماد -38
 .م2022ارس م 21الموايق  ه1443شعبان  18بتاريح  الدارةمي ئرق مجلس الموحدة وعتمدت ه ه القوائم المالية 
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