مشاريع انجزتها الشركة

الــمــراكــز الــتــجــاريــة

مركز التعمير للجملة

التعمير بالزا ()1

سوق رياض التعمير

التعمير بالزا ()2

التعمير بالزا ()3

مــ�شــاريــع الــخــدمــات والــنــفــع الــعــام

المبنى التجاري المكتبي

مركز التعمير للنقل العام

مستودعات التبريد والتجميد بالعزيزية

مزاد التعمير الدولي للسيارات

سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة

سوق التعمير للحوم والخضار بالبطحاء

الـــمــ�شــاريــع الـــعـــقـــاريـــة

مدينة التعمير للخدمات الفنية
حي تالل الرياض للتعمير
مدن شروق التعمير

مشاريع تم اإلنتهاء منها

مشروع تنفيذ وتطوير سوق عتيقة المركزي

مشاريع قيد التنفيذ

مشروع تطوير مركز التعمير للنقل العام

أرض حي الرمال

مشاريع قيد الدراسة والتصميم

الشريط التجاري  -السكني  -اإلداري
و مستودعات التبريد والتجميد ()3

مشروع تطوير منطقة الظهيرة

مشروع إنشاء معارض للسيارات
مالصقة لمزاد السيارات:
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صاحب السمو الملكي

صاحب السمو الملكي

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

نائب أمير منطقة الرياض

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

أمير منطقة الرياض

وزير الدفاع
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صاحب السمو أالمير  -فيصل بن عبدالعزيز بن عياف
امين منطقة الرياض
رئيس مجلس اإلدارة

م .علي بن عبداهلل الحسون

د .علي بن عبد العزيز الخضيري

عضو مجلس اإلدارة  -الرئيس التنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ .عبداهلل بن محمد الباحوث
عضو مجلس اإلدارة

أ .خالد بن صالح الهذال

أ .منصور بن عبداهلل الزير

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

أ .ماجد بن ناصر السبيعي

أ .فهد بن عبداهلل القاسم

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

20

7

سوق التعمير للحوم والخضار واألسماك بالبطحاء

الـمـحـتـويـاتـــــــــــــــــ
البيان

#

رقم الصفحة

1

المحتويات

9

2

تقرير مجلس اإلدارة

11

3

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

40

4

القوائم المالية

45

5

إيضاحات حول القوائم المالية

49
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تقرير عن أعمال وإنجازات الشركة خالل الفترة
من 2020/1/1م حتى 2020/12/31م
المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير أن يتقدم لجمعيتكم العمومية بالتقرير السنوي حول ما تحقق من إنجازات أثناء الفترة من 2020/1/1م
حتى 2020/12/31م مرفقًا معه قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ومصادر واستخدامات األموال ,وكذلك تقرير مراقب حسابات الشركة,
ومباديء التزام الشركة بالشفافية واإلفصاح وفق أنظمة السوق المالية السعودية.

					

نبذة عن الشركة
تأسست شركة الرياض للتعمير بالمرسوم الملكي رقم (م )2/وتاريخ
1414/2/9هـ كشركة مساهمة وطنية بغرض المشاركة في تطوير منطقة
وسط الرياض باإلضافة إلى تلبية تطلعات االستثمار في كافة مناطق المملكة.
وتعمل الشركة على تحقيق تطلعات مساهميها من خالل االستثمار في مشاريع
الخدمات والنفع العام بالمشاركة مع الدولة والقطاع الخاص ,وكذلك
االستثمار في التخطيط والتطوير العقاري بكافة مجاالته .ويبلغ رأس مالها
( )1,777,777,770ريال سعودي.

					

رؤية الشركة
أن تكون شركة الرياض للتعمير رائدة في مجال التطوير العقاري بكافة أنواعه
وأشكاله ,وكذلك تنفيذ وتشغيل مشاريع خدمات النفع العام وما يتصل بها من
أنشطة.

					

رسالة الشركة
المساهمة في تلبية احتياجات المجتمع من المنتجات العقارية بكافة أنواعها
وأشكالها ( ,سكنية ,تجارية ,إدارية ,ترفيهية ,فندقية ,وغيرها ) مع مراعاة أعلى
درجات الجودة من الناحيتين التخطيطية والفنية ,وكذلك المساهمة في توفير
خدمات للنفع العام بأسلوب عصري متطور وبجودة عالية.
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إستراتيجية الشركة
تعمل الشركة وفق خطة استراتيجية واضحة أقرها مجلس اإلدارة  ,ومن
أبرز مبادرات تنفيذ الخطة االستراتيجية إعادة الهيكلة التنظيمية لشركة
ال إلى شركة قابضة وذلك من خالل
الرياض للتعمير بحيث تتحول مستقب ً
فصل أسواق ومراكز الشركة القائمة حاليًا تدريجبًا بحيث تتولى كل منها
ال إلى
مهام اإلدارة والتشغيل بشكل مستقل تمهيداُ إلى تحويلها مستقب ً
شركات مستقلة  .وبذلك تركز اإلدارة العليا على التخطيط االستراتيجي
وتطوير األعمال واالستثمار والتمويل ,كما تتضمن الخطة الدخول في
شراكات استراتيجية مع الغير أو استحواذات على شركات قائمة وفق
الشروط التي تخدم مصالح الشركة  .وكذلك تضمنت مبادرات الخطة
االستراتيجية التوجيه بزيادة رأس مال الشركة بما يخدم أغراضها
المستقبلية والحرص على ايال أهمية كبيرة لدراسة الجدوى االقتصادية
ألية مشاريع جديدة تنوي الشركة الدخول بها سواء كانت سكنية أو
تجارية أو مكتبية أو ترفيهية أو فندقية أو غيرها.

النطاق الجغرافي
تتركز حاليًا مشاريع الشركة في مدينة الرياض ,ويتيح نظام الشركة
األساسي لها االستثمار في جميع مناطق المملكة ,ومتى ما وجدت الفرصة
المناسبة التي تضيف إلى الشركة وتخدم مساهميها سوف تعمل على
اغتنامها سواء كانت في مدينة الرياض أو غيرها داخل المملكة وخارجها.
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المشاريع
أوال  :مشاريع تم اإلنتهاء منها
ً
مشروع تطوير وتشغيل سوق عتيقة المركزي :
تم اإلنتهاء من تنفيذ سوق عتيقة المركزي بمرحلتيه األولى والثانية  ،وتبلغ قيمة العقد أكثر من  242مليون ريال ,والسوق مقام على مساحة
ال تجاريا ألنشطة التمور والعسل واأللبان والدواجن والبيض والمواد التموينية واألسماك واللحوم
186.000م . 2ويشتمل على أكثر من  660مح ً
 ،و 660مبسطا للخضار والورقيات والفاكهة  ،إضافة إلى  33معرضا تجاريا لمختلف األنشطة وعدد ( )87مكتبًا إداريًا  ،إلى جانب المكاتب
المخصصة إلدارة الشركة وأكثر من  2500موقف للسيارات  ،فضال عن ساحة أنشطة متعددة األغراض للمهرجانات واالحتفاالت الموسمية
ومواقف للشاحنات وسيارات العاملين وتخصيص ممرات للمتسوقين لتسهيل حركتهم داخل السوق  ،وقد قامت الشركة بتمويل تنفيذ هذا
المشروع من مواردها الذاتية.

 - 1مخطط حي الرمال :

ثاني ًا  :مشاريع قيد التنفيذ

تقع أرض الثمامة بحي الرمال في الشمال الشرقي من مدينة الرياض وتبلغ مساحتها اإلجمالية  3مليون م  ,2للشركة منها .%69.38
وقد بدأت أعمال تطوير البنية التحتية في 2016/05/1م حيث تم اعتماد المخطط العام والمخطط التنفيذي من قبل أمانة منطقة الرياض,
وكذلك تم اعتماد تصاميم شبكة الطرق وشبكة تصريف السيول واألمطار وشبكة اإلنارة وشبكة المياه والصرف الصحي والهاتف ,وقد
تم االنتهاء من أعمال التطوير وتنفيذ أعمال البنية التحتية بما فيها الطرق وشبكة الصرف الصحي وشبكة الهاتف وشبكة المياه وتصريف
السيول  .وتم استكمال تسليم هذه األعمال إلى الجهات المسئولة عنها ,وأصبح المخطط مكتمل الخدمات.
وكان سبق توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة اإلسكان بتاريخ 2018/11/15م يقوم بموجبها مالك األرض بتطوير وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي
الدعم السكني على جزء من ارض المشروع.
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-2مشروع تطوير مركز التعمير للنقل العام:
وقعت الشركة بتاريخ 1434/12/23هـ الموافق 2013/10/28م محضرًا مع الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض الستخدام األرض المملوكة
للشركة والواقعة شمال مركز التعمير للنقل العام على طريق الدائري الجنوبي والتي تبلغ مساحتها 19,230م 2كمحطة للقطارات والحافالت.
وسيتولى مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض إنشاء مبنى مكون من أرضي وثالثة أدوار دون أية تكاليف على
الشركة يخصص الدور األرضي كمحالت تجارية وخدمية متنوعة لخدمة مرتادي المحطة ويكون خاص بالشركة ,ويخصص الدورين األول
والثاني كمواقف سيارات الستخدامات مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض تحت إدارة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض,
ويخصص الدور الثالث كمكاتب تجارية وإدارية لخدمة المحطة ويكون خاص بالشركة ,ويتوقع أن يتزامن انتهاء العمل بالمشروع مع انتهاء
مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض خالل النصف الثاني من عام 2021م.

ثالث ًا  :مشاريع قيد الدراسة والتصميم
 -1الشريط التجاري  -السكني  -اإلداري و مستودعات التبريد والتجميد (:)3
تبلغ مساحتيهما 12.000م30.000 ,2م 2على التوالي وكانت الشركة قد بدأت في دراسة وتصميم هذين المشروعين الواقعين جنوب سوق التعمير
لجملة الخضار والفاكهة وجنوب مركز التعمير للنقل العام على التوالي ,ولكن نظر َا لقيام الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض بدراسة شاملة
لتلك المنطقة بما في ذلك دراسة استعماالت المباني وإرتفاعاتها  ,فقد رأت الشركة التريث في تصميم هذين المشروعين لحين إنتهاء الهيئة
من دراستها وتحديد استعماالت األراضي وارتفاعات المباني وذلك لإلستفادة مما سوف تتمخضةعنه تلك الدراسة.

 -2مشروع إعداد المخطط العام لتطوير منطقة الظهيرة :
تتولى شركة الرياض للتعمير قيادة تحالف إلعداد المخطط العام ودراسة الجدوى االقتصادية لتطوير منطقة الظهيرة  -وسط الرياض التي
تبلغ مساحتها 750.000م ،2وقد قام االستشاري األسترالي  Urbis JHDبإعداد مخططات لتطوير تلك المنطقة وتقديم دراسة الجدوى
االقتصادية وتقارير المرحلة الخامسة ( النهائية ) من المشروع .
وأعضاء تحالف التطوير الذي تقوده شركة الرياض للتعمير هم:
•المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
•المؤسسة العامة للتقاعد.
•الشركة السعودية لمركز المعيقلية التجاري.
•الشركة العقارية السعودية.
•شركة دار األركان.
•شركة سوليدير السعودية.
•شركة فاس السعودية.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سوليدير العالمية إلجراء بعض التعديالت بالمخطط وفقا للمالحظات الواردة من الهيئة العامة
للسياحة واآلثار  ،وكذلك مالحظات بعض أعضاء تحالف التطوير.
ولكن نظرًا لقرار الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض بزيادة المساحة التي تحتاج إلى تطوير وتحسين بحيث تشمل كامل وسط الرياض
بمساحة تبلغ 15.000.000م 2شاملة منطقة الظهيرة ,فقد تأجل اعتماد المخطط العام لمنطقة الظهيرة من قبل الهيئة الملكية لتطوير مدينة
الرياض إلى أن تنتهي من استكمال دراسة كامل المنطقة واعتماد مخططاتها وأنظمة البناء الخاصة بها.
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 -3مشروع إنشاء معارض للسيارات مالصقة لمزاد السيارات:
تملك الشركة ارضًا مساحتها حوالي ()250.000م 2بجانب مزاد السيارات الدولي التابع لها شمال شرق مدينة الرياض ,وتعمل الشركة حاليًا
على تخطيطها كمعارض للسيارات وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة والرخص المطلوبة من أمانة منطقة الرياض والهيئة الملكية
لتطوير مدينة الرياض .وسوف يلبي المشروع احتياجات العاملين في مجال معارض السيارات بوجود معارض مجاورة لمزاد السيارات الدولي.

رابع ًا  :المشاريع المقامة على اراضي الشركة المؤجرة بنظام : B.O.T
قامت الشركة بتاريخ 1425/5/13هـ  -بتأجير أحد المستثمرين ارضًا تملكها بمنطقة العزيزية جنوب مدينة الرياض تبلغ مساحتها
31.080م 2بنظام ( B.O.Tبناء  -تشغيل  -تحويل ) على أن يقوم المستثمر بإقامة كافة المنشآت وإيصال جميع الخدمات كالكهرباء والمياه
والصرف الصحي والهاتف وغيرها من الخدمات وتشغيلها .وقد أقام المستثمر على تلك األرض مركزًا تجاريًا (جاردينا مول ) ,يحتوي على
ال تجاريًا وهايبر ماركت ومنطقة مالهي ومواقف سيارات ومباني الخدمات األخرى  .وسوف تعود ملكية كافة
محالت مقسمة إلى ( )145مح ً
هذه المنشآت للشركة بتاريخ 1447/10/30هـ مما سوف يكون له أثر إيجابي في زيادة إيرادات الشركة إن شاء اهلل.
قامت الشركة بتاريخ 1425/11/1هـ  -بتأجير أحد المستثمرين ارضًا تملكها بمنطقة العزيزية جنوب مدينة الرياض تبلغ مساحتها 15.576م2
بنظام ( B.O.Tبناء  -تشغيل  -تحويل ) على أن يقوم المستثمر بإقامة كافة المنشآت وإيصال جميع الخدمات كالكهرباء والمياه والصرف
الصحي والهاتف وغيرها من الخدمات وتشغيلها .وقد أقام المستثمر على تلك األرض مركزًا تجاريًا عبارة عن محالت تجارية لشركات مرموقة.
وسوف تعود ملكية كافة المنشآت للشركة بتاريخ 1447/5/12هـ مما سوف يكون له أثر إيجابي في زيادة إيرادات الشركة إن شاء اهلل.

التسويق
تتميز الشركة بتعدد مشاريعها العقارية وتنوع خدماتها وأنشطتها التشغيلية والتأجيرية ,وتعمل وحدة التأجير بالتناغم والتنسيق مع اإلدارة
الرئيسية وإدارات األسواق والمراكز في سبيل تنفيذ متطلبات التسويق ذاتيًا دون الحاجة لمساعدة خارجية.

الـجوانب التشغيلية
مركز التعمير للجملة :يقع المركز وسط مدينة الرياض على طريق الملك فهد بمنطقة قصر الحكم على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها
 104,475م ، 2مسطح المباني ()197.021م 2ويتميز المركز بتنوع أنشطته من خالل أكثر من  1160وحدة تأجيرية سكنية ومكتبية وتجارية تشمل
المستلزمات الرجالية والنسائية واألطفال والكماليات والعطور والمواد الغذائية والجواالت وغيرها.
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مركز التعمير بالزا (:)1
يقع المركز وسط مدينة الرياض على طريق الملك فهد على
أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها حوالي 1200م 2ويحتوي
ال للكماليات والمواد الغذائية كأنشطه مكملة
على  19مح ً
لنشاط مركز التعمير للجملة .

مركز التعمير بالزا (:)2
يقع المركز وسط مدينة الرياض على ثالثة شوارع رئيسية (
شارع المقيبرة وشارع اإلمام محمد بن سعود وشارع السبالة)
على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها حوالي  5.000م2
 ،ويحتوي على  83محل متخصص في أنشطة ( األقمشة
الرجالية  ،العطورات والعود ,المواد الغذائية والحلويات ).

مركز التعمير بالزا (:)3
يقع المركز المكون من ثالثة أدوار وسط مدينة الرياض
على طريق الملك فهد مقام على ارض تبلغ مساحتها 7000
متر مربع ,ومسطحات المباني حوالي ( 21.000م ,)2ويشتمل
المشروع على  110محالت تجارية و  38مكتبا إداريا  ،إضافة
إلى توفر عددًا من الخدمات ومواقف السيارات ،والمشروع
عبارة عن توسعة وامتداد لمركز التعمير للجملة بحي الديرة
في منطقة قصر الحكم بوسط مدينة الرياض.

مزاد التعمير الدولي للسيارات:
يقع المزاد شمال شرق مدينة الرياض على طريق الدمام
بحي الرمال مقام على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها
241,495م ، 2مسطح المباني  28.820م ,2ويشتمل على عدد
 9مسارات للمزايدة قدرتها 1800سيارة كل ثالث ساعات ,كما
تبلغ مساحته التخزينية  20.000سيارة مستوعبة على أراضي
مسفلتة ومخططة ومرصوفة ومنارة ,كما يحتوي على أنظمة
أمنية حديثة من أشعة فوق الحمراء وكاميرات مراقبة دقيقة
للحفاظ على السيارات الموجودة به ,والمزاد يقوم بتخزين
السيارات وتنظيفها وفحصها ومن ثم عرضها للبيع  .ويقدم
المزاد خدماته للعمالء كوسيط محايد لبيع السيارات دون
أن يمارس أي من منسوبيه أعمال الشراء  .ويتم ذلك من خالل
بيئة عمل متكاملة (مرور ,جوازات  ،شركات تأمين  ،شركات
تأجير سيارات  ،خدمات أخرى ..،الخ).

مركز التعمير للنقل العام :
يقع المركز جنوب مدينة الرياض على طريق الدائري الجنوبي
بحي العزيزية مقام على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها
148,303م ، 2ويقدم المركز خدماته للمسافرين برا بواسطة
الحافالت وسيارات األجرة من خالل رحالت مبرمجة على
مدار الساعة يوميا داخل وخارج المملكة.
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المركز التجاري وسكني بمركز التعمير
للنقل العام:
يقع المركز شرق مركز التعمير للنقل العام بالرياض وتبلغ
مساحة أرضه ()8300م 2ويتكون من مبنى تجاري وسكني
متعدد األدوار تبلغ مسطحاته ()20.691م ، 2ويشتمل
المشروع على  31محال تجاريا و 128شقة سكنية  ،إضافة إلى
مواقف سيارات وعدد من الخدمات والمرافق األخرى .

سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة:
يقع السوق جنوب مدينة الرياض على طريق الدائري الجنوبي
خلف سوق رياض التعمير بحي العزيزية على أرض مملوكة
للشركة تبلغ مساحتها 299,226م ، 2ويقدم السوق خدماته
للمزارعين كباعة  ،والمشترين كتجار ومستهلكين .

سوق رياض التعمير
ومستودعات التبريد والتجميد
والمبنى التجاري الجديد:
ينقسم السوق إلى ثالثة أجزاء :

 -1سوق رياض التعمير :

يقع السوق جنوب مدينة الرياض على طريق الدائري الجنوبي
بحي العزيزيه على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها
25,001م 2ويتكون من عدد  8عمائر منفصلة تبلغ مسطحاتها
()32.622م ,2ويحتوي السوق على (  )155وحدة تأجيرية (
مكاتب  ،محالت تجارية ) ويغلب على السوق التخصص في
تجارة التمور جملة وتجزئة .

 -2مستودعات التبريد والتجميد :

تقع مستودعات التبريد والتجميد جنوب مدينة الرياض
بحي العزيزية بجوار سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة
مقامة على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها 27 ,864
م ، 2ويحتوي المشروع على  56مستودع تبريد وتجميد تتميز
بمرونة التحكم في درجة الحرارة بين (  5 +حتى  ,) 20-كما
يحتوي على مكاتب وأماكن عرض جافة في الدور األول.

 -3مبنى طريق الحائر:

يقع المبنى جنوب مدينة الرياض على طريق الحائر بحي
العزيزية مقام على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها
( 2,000م ) 2ومسطحات المباني ()2.532م 2ويحتوي على
( )26وحدة تأجيرية (مكاتب  ،محالت تجارية) لألنشطة
المتنوعة.

سوق التعمير للحوم والخضار بالبطحاء:
يقع السوق وسط مدينة الرياض على طريقي الملك عبدالعزيز
و طارق بن زياد  ،مقام على أرض مستأجرة من أمانة منطقة
الرياض تبلغ مساحتها  13,691م ,2ويتميز السوق باستقرار
عمالئه كسوق متخصص في بيع اللحوم واألسماك والخضار .
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ممتلكات الشركة
أوال  :مراكز وأسواق مملوكة للشركة:
اإلدارة /المركز

المساحة م

2

سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة

299.226م

مزاد التعمير الدولي للسيارات

241.495م

مركز التعمير للنقل العام

148.303م

مركز التعمير للجملة

 104.475م

سوق رياض التعمير

25.001م

مركز التعمير بالزا ()1

 1.200م

مركز التعمير بالزا ()2

 5.000م

مركز التعمير بالزا ()3

7000م

مستودعات التبريد والتجميد

 27.864م

أراضي منطقه العزيزيه  -مطورة بالصافي B.O.T

 46.656م

2

2

2

2

2

2

2

2

2

اإلجمالي

2

 906.220م

2

ثانيا  :أراضي مملوكة للشركة :
اإلدارة /المركز

المساحه م

أراضي مدن الشروق وأراضي مدينة الخدمات الفنية مطورة (مشاع  -قيد التصفية) *

 75.175م

أراضي مدينة الخدمات الفنية  -مخطط مكتمل الخدمات

 250.000م

أراضي المرافق العامة لمدن الشروق ومدينة الخدمات الفنية (مشاع)

 80.752م

أراضي منطقة قصر الحكم

 39.963م

أراضي تالل الرياض  -مطورة بالصافي

 22.965م

أرض الثمامة – خام

2.081.400م

2

2

2

2

2

2

2

اإلجمالي

 2.550.255م

2

*بالنسبة ألراضي مدن الشروق وأراضي مدينة الخدمات الفنية قيد التصفية.

العالقات العامة وعالقات المساهمين
تسعى العالقات العامة بالتعريف بمشاريع الشركة القائمة  ،والعمل على تعزيز جسور التواصل مع مساهمي الشركة وعمالءها عبر الوسائل
والقنوات اإلعالمية  .وتغطية مشاركات الشركة الداخلية و الخارجية.
الـجوانب اإلدارية والتقنية والمالية

الموارد البشرية
يعتبر رأس المال البشري أساس عملية التطور والتنمية ،وقد أوكل اهلل به مهمة عمارة أرضه ،لذلك فإن االهتمام بهذا العنصر يأتي في أولويات
قائمة كل المنظمات .و النظرة إلى العنصر البشري يجب أن تتركز على اعتباره استثمارًا ،لذلك فقد تم الحرص والتركيز على شغل الوظائف
التشغيلية الشاغرة بالشركة بالكفاءات والعاملين المؤهلين في المراكز واألسواق وآخرها سوق عتيقة المركزي الذي انضم مؤخرًا ألسواق
ومراكز الشركة وكذلك تدعيم مزاد السيارات الدولي بالرياض ببعض الكفاءات لتواكب التطور الذي طرأ على مسيرته وتطوره.
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تقنية المعلومات
حرصًا من الشركة على مواكبة التقنيات الحديثة وتطوير وتسريع االداء ,فقد قامت إدارة تقنية المعلومات بعمل المتطلبات الالزمة لتطبيق
ضريبة القيمة المضافة في كافة أنظمة الشركة وإستخراج التقرير الضريبي لكل نشاط وكافة التقارير الالزمة لذلك ،وكانت شركة الرياض
للتعمير والحمد هلل من أول الشركات التي بدأت في تطبيق الضريبة بداية من  2018/01/01م وفق معايير الهيئة العامة للزكاة والدخل .كما
شهدت كافة األنظمة التشغيلية بالشركة (النظام العقاري  -نظام التعمير للنقل العام  -نظام التعمير لسوق الجملة  -نظام التعمير لمزاد
السيارات) تطويرًا ملحوظًا وإضافات تتناسب مع االحتياجات التشغيلية وزيادة معايير الرقابة.

النتائج المالية
ال وذلك بارتفاع عن عام
•حققت الشركة إيرادات إجمالية عن السنة المالية المنتهية في  2020/12/31م بلغت ( )330.874.925ريا ً
2019م مقداره .% 26
•بلغت مصاريف الشركة ( )94٫410٫109رياالً.
• بلغ صافي ربح الشركة قبل الزكاة ( )236٫464٫816رياالً.
• خصص للزكاة الشرعية عن العام  2020م مبلغ ( )8٫539٫385رياالً.
ال إلى االحتياطي العام وهو ما يعادل ( )%10من صافي أرباح الشركة بعد خصم الزكاة الشرعية .
• تم تحويل مبلغ ( )22٫792٫543ريا ً

أثر األنشطة على أعمال الشركة
البيان

نشاط التأجير

نشاط التشغيل

نشاط األراضي

موجودات ومطلوبات
مشتركة

المجموع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
مجموع الموجودات

311٫088٫124

1٫214٫456٫391

23٫046٫050

818٫994٫860
140٫919٫342

2٫367٫585٫425

مجموع المطلوبات

38٫490٫468

104٫751٫836

102٫328٫725

إيرادات النشاط

126٫757٫946

110٫972٫589

-

-

237٫730٫535

386٫490٫371

تكاليف النشاط

23٫040٫558

46٫066٫789

-

-

69٫107٫347

مجمل الدخل

103٫717٫388

64٫905٫800

-

-

168٫623٫188

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
مجموع الموجودات

290.315.132

1.233.382.304

23.046.050

784٫680٫159

2٫331٫423٫645

مجموع المطلوبات

38.550.944

130.075.964

102.328.725

132٫557٫445

403٫513٫078

إيرادات النشاط

145.566.646

104.130.464

-

-

249.697.110

تكاليف النشاط

29.108.221

35.765.837

-

-

64.874.058

مجمل الدخل

116.458.425

68.364.627

-

-

184.823.052

عرض تحليلي مقارن للنتائج التشغيلية
البيان

البيانات الفعلية

البيانات الفعلية

عام 2020

عام 2019

االنحراف ر .س

االنحراف %

إيرادات النشاط

237٫730٫535

249.697.110

11٫966٫575 -

% 5-

تكاليف النشاط

69٫107٫347

64.874.058

4٫233٫289 -

% 7-

مجمل الربح

168٫623٫188

184.823.052

16٫199٫864 -

9-

%

المصاريف التسويقية واإلدارية

22٫041٫652

29٫986٫154

7٫944٫502

26

%

الربح التشغيلي

146٫581٫536

154٫836٫898

% 5-

8٫255٫362 -

•تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة المقارنة لتتفق مع العرض للسنة الحالية
•البيانات معده وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
هناك إنخفاض في مجمل ربح الشركة نسبة  ٪9وانخفاض في الربح التشغيلي نسبة  ٪5وذلك بسبب -:
إنخفاض إيرادات قطاع التشغيل.
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بيان قيمة المدفوعات النظامية المستحقة
2020م

البيان

2019م

السبب

الوصف

الزكاة الشرعية والضريبة

8٫539٫385

4,563,588

مبالغ مفروضة عبارة عن نفقات زكاة

متطلب حكومي

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

939٫379

1.120,038

مبالغ مفروضة عبارة عن نفقات تأمينات اجتماعية
حسب نظام العمل في الممملكة العربية السعودية

متطلب حكومي

الغرفة التجارية والصناعية

1600

1.600

رسوم

متطلب حكومي

شركة إيداع

400٫000

536,847

رسوم

متطلب حكومي

أمانة منطقة الرياض

-

25.370

رسوم

متطلب حكومي

وزارة التجارة

-

5.000

رسوم

متطلب حكومي

9٫880٫364

اإلجمالي

6.252.443

القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية

قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر ( باملليون ريال )
البيــان
مجموع الموجودات

2020م
2367٫59

حقوق الملكية غير المسيطرة

2019م
2331٫42

-

2018م
2411.60

-

2016م
الموحدة

2017م
2335.26

-

2642.56
-

0.26

مجموع حقوق المساهمين

1981٫10

1927٫91

2067.55

1964.90

1894.42

مجموع المطلوبات

386٫49

403٫51

344.05

370.36

747.88

•تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة المقارنة لتتفق مع العرض للسنة الحالية
•البيانات معده وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

قائمة الدخل عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر ( باملليون ريال )
2020م

البيـــــان

2018م

2019م

2016م
الموحدة

2017م

إيرادات النشاط

237٫73

249.70

282.99

314.09

1235.76

إيرادات أخرى

93٫14

13.21

6.63

19.04

10.62

إجمالي االيرادات

330٫87

262.91

289.62

333.13

1246.38

تكاليف النشاط

69٫11

64.88

67.64

66.25

938.12

مجمل الربح واإليرادات االخرى

261٫77

198.04

221.98

266.88

308.26

اجمالي المصاريف

33٫84

55٫10

18.06

44.54

46.53

صافي الربح قبل حقوق األقلية

227٫93

142٫94

203.92

222.34

261.73

-

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة

-

-

-

-

صافي ربح السنة

227٫93

142٫94

203.92

222.34

261.73

الربح التشغيلي

146٫58

154٫84

202.58

235.14

297.65

•تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة المقارنة لتتفق مع العرض للسنة الحالية
•البيانات معده وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
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قائمة التدفقات النقدية عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر ( باملليون ريال )
البيان

2020م

2018م

2019م

2016م
الموحدة

2017م

التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية

165٫91

190.35

197.09

289.16

209.85

التدفقات النقدية من أنشطة استثمارية

74٫10

21.26-

22.92-

288.52

101.15-

التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية

63٫67

179.46-

174.67-

624.09-

235.81-

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتفق مع العرض للسنة الحالية.
البيانات معده وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

استثمارات أخرى
قامت الشركة بعمليات استثمارية مختلفة تمثلت في اآلتي:
1.1المساهمة في شركة أسمنت تبوك بتكلفة قدرها( 600,000ريال) لعدد  12,000سهم ( بلغت اآلن  77.142سهم بعد التجزئة وتوزيع أرباح
على صورة أسهم).
2.2االستثمار في محفظة أسهم تدار من قبل مؤسسة مالية مرخصة بموجب اتفاقيات إدارة المحافظ المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية
بتكلفة قدرها  50مليون ريال سعودي.
3.3االستثمار في الشركة السعودية للضيافة التراثية (شركة مساهمة سعودية مقفلة ) بعدد أسهم  2مليون سهم بقيمة إجمالية  20مليون
ريال وبنسبة  %8من رأس المال ,وقامت الشركة بسداد  5مليون ريال سعودي كدفعة من حصتها في هذا االستثمار.
 4.4في تاريخ 2019/05/20م قامت الشركة بالمشاركة مع شركة سمو القابضة بتاسيس شركة تنال لالستثمار والتطوير العقاري (شركة ذات
مسئولية محدودة ) برأسمال (100.000ريال) بنسبة  %69.38لشركة الرياض للتعمير وبنسبة  %30.62لشركة سمو القابضة وهي نفس نسبة
تملك كال منهما في أرض الثمامة التي تبلغ مساحتها  3مليون متر مربع وذلك بغرض نقل موجودات صندوق رياض التعمير العقاري
األول الذي تم إقفال مشاركتها فيه في تاريخ 2019/10/15م وذلك الستكمال تنفيذ المتبقي من أعمال البنية التحتية لألرض المشار
إليها  .وقد بلغ إجمالي استثمارات شركة الرياض للتعمير في شركة تنال للتطوير واالستثمار العقاري (شركة ذات مسئولية محدودة)
كما في 2020/12/31م مبلغ  472.160.536ريال سعودي..
5.5االستثمار في ودائع مرابحات استثمارية طويلة األجل لدى بنك البالد بقيمة  240٫000٫000ريال سعودي.

األرباح المبقاة
رصيد األرباح المبقاة كما في 2020/12/31م يبلغ ()136٫855٫401ريال.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية
ولـجنة المراجعة ولـجنة المكافآت والترشيحات
بلغ إجمالي بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة وجميع لجان المجلس ( )261٫000ريال.
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حوكمة الشركات
استجابة لمتطبات هيئة السوق المالية ولوائحها المنظمة والتزاما من الشركة بإرساء أفضل ممارسات اإلفصاح والشفافية فإن الشركة
تفصح لمساهميها الكرام ما يلي:

او ً
ال :ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات
واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:
ال لمدى التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
يبين الجدول التالي تفصي ً
م

رقم المادة

نص المادة

1

االتاسعة والثالثون
التدريب

 )2وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية
مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.

2

الحادية واألربعون
التقييم

بناء عل اقتراح لجنة الترشيحات  -اآلليات
أ (يضع مجلس اإلدارة ً -
الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويًا؛
وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق
األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة
تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح
الرقابة الداخلية وغيرها ،عل أن
َّ
معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

3

الحادية واألربعون
التقييم

هـ ) يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول عل تقييم جهة
خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات.

4

المادة السبعون
تشكيل لجنة إدارة
المخاطر

تشكَّ ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى ) لجنة إدارة
المخاطر (يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير
.ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة
التنفيذيين ُ
بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

5

الثانية والسبعون
اجتماعات لجنة إدارة
المخاطر

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل) ستة أشهر (عل األقل،
وكلما دعت الحاجة إلى
ذلك.

6

الثامنة والسبعون
تقرير المراجعة
الداخلية

ب (تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريرًا عامًا مكتوبًا وتقدمه إلى
مجلس اإلدارة ولجنة
المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خالل السنة المالية
ومقارنتها مع الخطة المعتمدة،
وتبين فيه أسباب أي إخالل أو انحراف عن الخطة  -إن وجد  -خالل الربع
التالي لنهاية
السنة المالية المعنية.

طبق لم
جزئيًا يطبق
√

√

ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم
االلزام بها ستطبقها الشركة.

يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس آداء

√

ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم
االلزام بها ستطبقها الشركة.
تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات
لجنة المراجعة

√

√

يتم عرض سجل المخاطر على لجنة
المراجعة ومجلس اإلدارة سنويًا

يتطلب نظام المراجعة الداخلية عرض
التقرير على لجنة المراجعة وترفع لجنة
المراجعة بأهم نتائج التقرير

√

7

الخامسة والثمانون
تحفيز العاملين

 )1تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين
في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات
المهمة.

√

ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم
االلزام بها ستطبقها الشركة.

8

الخامسة والثمانون
تحفيز العاملين

 )2برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح التي
تحققها وبرامج التقاعد،
وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق عل تلك البرامج.

√

ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم
االلزام بها ستطبقها الشركة.

9

الخامسة والثمانون
تحفيز العاملين

 )3إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

√

ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم
االلزام بها ستطبقها الشركة.

10

السابعة والثمانون
المسؤولية االجتماعية

بناء عل اقتراح من مجلس اإلدارة-
تضع الجمعية العامة العادية ً -
سياسة تكفل إقامة التوازن
بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير
األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

√

سيتم اعتمادها عندما تكون الزامية

11

الثامنة والثمانون
مبادرات العمل
االجتماعي

 )1وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات
في العمل االجتماعي ،ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط
المشابه.

√

ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم
االلزام بها ستطبقها الشركة.

12

الثامنة والثمانون
مبادرات العمل
االجتماعي

 )2اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة
للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.

√

ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم
االلزام بها ستطبقها الشركة.

13

الخامسة والتسعون
تشكيل لجنة حوكمة
الشركات

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات ،فعليه
أن يفوض إليها
االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة،
وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ،وتزويد
مجلس اإلدارة ،سنويًا عل األقل ،بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.
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√

تدخل مراقبة الحوكمة وتحديث متطلباتها
ضمن اختصاصات اإلدارة القانوينة وليس
لدى الشركة لجنة حوكمة ,وعندما تكون
الزامية ستشكل.

ثانيًا  :تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة وعدد االجتماعات خالل السنة وسجل الحضور
وأسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجلس إدارتها:
أ ) تكوين مجلس اإلدارة
تصنيف العضوية

م

اسم العضو

1

األمير  /فيصل بن عبدالعزيز بن عياف  -ممثل أمانة منطقة الرياض *

2

د /علي بن عبد العزيز الخضيري

3

م /علي بن عبد اهلل الحسون

4

أ  /خالد صالح الهذال

5

أ /منصور بن عبد اهلل الزير

6

أ  /ماجد ناصر السبيعي

√

7

أ  /فهد عبداهلل القاسم

√

8

أ  /عبداهلل محمد الباحوث  -ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد

√

تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل
√

√
√
√
√

ب ) وظائف أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم :
م

اسم العضو

1

األمير  /فيصل بن عبدالعزيز بن عياف
ممثل أمانة منطقة الرياض *

2

د /علي بن عبد العزيز الخضيري

3

م /علي بن عبد اهلل الحسون

4

أ  /خالد صالح الهذال

5

أ /منصور بن عبد اهلل الزير

6

الوظائف الحالية

الوظائف
السابقة

أمين منطقة الرياض

الهيئة الملكية
لمدينة الرياض

متخصص في تخطيط وادارة المدن ,حيث حصل على درجة الماجستير من جامعة
هارفارد األمريكية عام 2016م في التخطيط واالدارة الحضرية ,ودرجة الماجستير
في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا األمريكية في نيويورك عام
2014م .ومرشح لدرجة الدكتوراه من جامعة بيركلي األمريكية.وسبق أن عمل
سموه عام 2019م في الهيئة الملكية لمدينة الرياض .كمستشار تصميم ودراسات
عمرانية ,كما عمل عام 2019م في شركة سكيدمور اوينجز وميريل ) (SOMفي
شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية ,وكذلك عمل عام 2011م كمعماري في
مكتب مورياما وتاشيما للتخطيط العمراني في كندا.

متقاعد

عضو مجلس
الشورى

حاصل على دكتوراة في األدب العربي ولديه أعمال خاصة في مجال العقار
والمشاركة في مساهمات عقارية.

الرئيس التنفيذي

المؤهالت والخبرات

حاصل على ماجستير في الهندسة المعمارية والتخطيط من أمريكا ولديه خبرة في
العضو المنتدب مجال العقارات واستثماراتها والمخططات المعمارية والهندسية.
حاصل على ماجستير في اإلدارة العامة من جامعة إنديانا الحكومية بالواليات
المتحدة األمريكية عمل في وزارة اإلسكان واألشغال العامة كما عمل في منصب
قيادي في شركة جنرال الكتريك ,كما عمل في مجموعة الفيصلية .

متقاعد

مستشار في
مجموعة خالد
البلطان

حاصل على بكالوريوس إعالم وقام بعدة أعمال في مجال االستثمارات العقارية
واالشراف على المباني التجارية والسكنية.

أ  /ماجد ناصر السبيعي

المدير التنفيذي
لشركة ناصر السبيعي
وأوالده لالستثمار

حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود يعمل كمدير تنفيذي
لشركة ناصر السبيعي وأوالده لالستثمار كما يعمل كعضو مجلس إدارة بالشركة
السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) كما يعمل كعضو مجلس إدارة
في بنك بروناي اإلسالمي

 7أ  /فهد عبداهلل القاسم

رئيس مجلس اإلدارة
في شركة أموال
لالستشارات المالية

حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود كما حصل على برنامج
اإلجارة والقيادة من جامعة أكسفورد ولديه عضوية مجالس إدارة بعدد من
الشركات المساهمة

أ  /عبداهلل محمد الباحوث
8
ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد

مدير عام اإلدارة
العامة لشؤون
المشتركين
بالمؤسسة العامة
للتقاعد

مدير إدارة
حسابات
المشتركين
بالمؤسسة
العامة للتقاعد

حاصل على ماجستير باإلحصاء التطبيقي من جامعة قويلف بكندا وتدرج بعدد من
الوظائف بالمؤسسة العامة للتقاعد
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ج) أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو
من مديريها.

اسم العضو

م

أسماء الشركات التي يكون
أسماء الشركات التي يكون داخل
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في داخل المملكة /
عضو مجلس اإلدارة عضوًا المملكة الكيان
الكيان القانوني
مجالس إدارتها الحالية أو من خارج المملكة
في مجالس إدارتها السابقة  /خارج القانوني
مديريها
أو من مديريها
المملكة

األمير  /فيصل بن عبدالعزيز بن عياف
 1ممثل أمانة منطقة الرياض
 2د /علي بن عبد العزيز الخضيري
م /علي بن عبد اهلل الحسون
3

داخل المملكة

قابضة

ال يوجد

--

--

--

ال يوجد

--

--

شركة االحساء للتنمية

 4أ  /خالد صالح الهذال

البالد المالية

داخل المملكة

مساهمة مغلقة

ماسك

داخل المملكة

مساهمة مغلقة

المكتبة للتسويق

داخل المملكة

مسئولية محدودة

سمبلغي الدولية

داخل المملكة

مسئولية محدودة

 5أ /منصور بن عبد اهلل الزير
أ  /ماجد ناصر السبيعي
6
أ  /فهد عبداهلل القاسم

7

أ  /عبداهلل محمد الباحوث
 8ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
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شركة الرياض القابضة

شركة مزن لالستثمار

داخل المملكة

مسئولية محدودة

شركة الخمات اللوجستية

داخل المملكة

مسئولية محدودة

--

داخل مساهمة
المملكة مدرجة

بنك البالد

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

صندوق منازل قرطبة

داخل المملكة

صندوق مغلق

شركة األرجان

داخل المملكة

مسئولية محدودة

ال يوجد

--

--

ساسكو

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

شركة محمد إبراهيم السبيعي
وأوالده لالستثمار (ماسك)

داخل المملكة

مساهمة مقفلة

مجموعة صافوال

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

بنك البالد

شركة دلة للخدمات الصحية

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

شركة ناقل

شركة دور للضيافة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

المؤسسة العامة للبريد
السعودي

شركة جرير للتسويق

داخل المملكة

مجموعة عبداللطيف العيسى داخل
مساهمة مدرجة
المملكة
القابضة

شركة فهد بن عبداهلل القاسم
وأبناؤه للتجارة واالستثمار

داخل المملكة

مساهمة مقفلة

شركة الراجحي لفا

داخل
المملكة

الشركة السعودية للضيافة
التراثية

داخل المملكة

مساهمة مقفلة

شركة راج العقارية

داخل
المملكة

شركة الدكتور محمد راشد
الفقيه وشركاؤه

داخل المملكة

مساهمة مقفلة

الشركة الوطنية العمومية
للسيارات

داخل
المملكة

شركة مشاريع األرجان

داخل المملكة

شركة ركين نجد الدولية
شركة اتحاد الراجحي لالستثمار
القابضة
شركة أموال لالستشارات
المالية
شركة اريز لالستثمار التجاري
المحدودة
شركة عبداهلل بن إبراهيم
السبيعي القابضة
شركة القرن الواحد والعشرون
للتقييم العقاري
شركة فينكورب لالستشارات
المالية

داخل المملكة

شركة اسمنت اليمامة

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
خارج المملكة
داخل المملكة

مساهمة غير
مدرجة
مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة
ذات مسئولية
محدودة
ذات مسئولية
محدودة
ذات مسئولية
محدودة
ذات مسئولية
محدودة
مساهمة مقفلة
(مصرية)
مساهمة مدرجة

--

--

--

داخل
المملكة
داخل
المملكة
داخل
المملكة

--

مساهمة
مدرجة
مساهمة
مقفلة
مؤسسة
حكومية
مساهمة
غير
مدرجة
ذات
مسئولية
محدودة
ذات
مسئولية
محدودة
ذات
مسئولية
محدودة

د) وظائف اإلدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت والخبرات

االسم
م  .علي بن عبد اهلل الحسون

الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب

حاصل على ماجستير في الهندسة المعمارية
والتخطيط من أمريكا ولديه خبرة في مجال العقارات
واستثماراتها والمخططات المعمارية والهندسية.

أ  .فايز بن عبداهلل األحمري

مستشار قانوني

رئيس وحدة
الشئون القانونية

بكالوريوس قانون ولديه خبرة في مجال االستشارات
القانوينة..

أ  .ممدوح أحمد شحاته

مدير اإلدارة المالية

رئيس قسم
الحسابات

حاصل على بكالوريوس محاسبة وزمالة جمعية
المحاسبين والمراجعين ولديه خبرة في مجال
المراجعة الخارجية

أ  .ناصر بن صلبي المطيري

مدير سوق التعمير
لجملة الخضار
والفاكهة

مدير التسويق

حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال ولديه خبرة
في التسويق العقاري مقيم عقاري معتمد من وزارة
التجارة

هـ ) االجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علمًا  -وبخاصة غير التنفيذيين  -بمقترحات المساهمين
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :
يبلغ رئيس مجلس اإلدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة  -وبخاصة غير التنفيذيين  -علمًا بما يرد للمجلس من مقترحات
وملحوظات من المساهمين حيال الشركة وأدائها.
اجتمع مجلس اإلدارة خالل الفترة من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م ( )5اجتماعات :
م

اسم العضو

االجتماع األول االجتماع الثاني االجتماع الثالث االجتماع الرابع االجتماع الخامس
2020/12 /30م
2020/03 /11م 2020/04 /19م 2020/07 /22م 2020/10 /22م

نسبة الحضور

األمير  /فيصل بن عبدالعزيز بن عياف
1
ممثل أمانة منطقة الرياض *

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

%100

 2د /علي بن عبد العزيز الخضيري

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

%100

 3م /علي بن عبد اهلل الحسون

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

%100

 4أ  /خالد صالح الهذال

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

%100

 5أ /منصور بن عبد اهلل الزير

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

%100

 6أ  /ماجد ناصر السبيعي

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

%100

 7أ  /فهد عبداهلل القاسم

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

%100

أ  /عبداهلل محمد الباحوث
8
ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

%100

و) الوسائل التي إعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ,والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم
وعالقتها بالشركة إن وجدت
تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقصي جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة متى ما ظهرت ودراستها ومعرفة أسبابها
وإقتراح معالجتها بما يفيد مصلحة الشركة ويطور آدائها .
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ثالثًا  :مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
وأزواجهم وأوالدهم القصر :
مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة
م

بداية الفترة
2020/01/01م

اسم العضو

1

األمير  /فيصل بن عبدالعزيز بن عياف
ممثل أمانة منطقة الرياض *

2

د /علي بن عبد العزيز الخضيري

آخر الفترة
2020/12/31م

النسبة

األمانة

شخصي

35٫554

0

٪ 0٫020

النسبة

األمانة

شخصي

35٫554

10٫000

٪ 0٫026

81٫000

٪ 0٫045

81٫000

٪ 0٫045

 3م /علي بن عبد اهلل الحسون

37٫510

٪ 0٫021

37٫510

٪ 0٫021

أ  /خالد صالح الهذال

0

٪0

0

٪0

 5أ /منصور بن عبد اهلل الزير

6٫062

٪ 0٫003

50٫000

٪ 0٫028

 6أ  /ماجد ناصر السبيعي

1٫333

٪ 0٫001

1٫333

٪ 0٫001

 7أ  /فهد عبداهلل القاسم

2٫000

٪0٫001

2٫000

٪0٫001

التقاعد شخصي
0
8٫301٫817

٪ 4٫67

4

أ  /عبداهلل محمد الباحوث
8
ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

التقاعد
8٫602٫435

شخصي
0

٪ 4٫84

مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين
أول الفترة
2020/01/01م

النسبة

آخر الفترة
2020/12/31م

النسبة

م  .علي بن عبد اهلل الحسون

37.510

% 0.021

37.510

% 0.021

أ  .فايز بن عبداهلل األحمري

11.000

% 0.006

5.500

% 0.003

أ  .ممدوح أحمد شحاته فرج

0

%0

0

%0

االسم

رابعًا  :اختصاصات لجان المجلس
اللجنة التنفيذية
وصف مختصر لمهام اللجنة:
1.1مراجعة اإلطار العام إلجمالي المخصصات الرأسمالية والنموذج والهيكل المتبع في تطبيق األنشطة االستثمارية للشركة والتوصية
لمجلس اإلدارة بخصوصها مع األخذ في االعتبار العوامل ذات الصلة مثل أهداف العائد على رأس المال المستثمر والمقارنات الالزمة
لتخصيص رأس المال وحدود المخاطر واألهداف اإلستراتيجية للشركة .
2.2مراجعة كافة األعمال قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي مقترنًا بالتوصية بشأنها .
3.3مراجعة الفرص االستثمارية وأنشطة االستحواذ واالندماج والتملك والدخول في شراكات والتوصية إلى مجلس اإلدارة حولها وذلك
في ضوء الصالحيات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بهذا الخصوص .
4.4مراجعة أثر المعامالت والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للشركة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم األثر على نسب
السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس .
5.5مراجعة التقدم المحرز إلجراءات وبرامج التكامل التي تلي عملية االندماج أو االستحواذ للنشاط الذي يتم تملكه وذلك خالل فترة
الثالث أشهر األولى التي تلي عملية االنتهاء من إجراءات إتمام أي صفقة للتأكد من نجاح دمج النشاط المستحوذ عليه بسالسة في
أنشطة وأعمال الشركة.
6.6القيام بأي مهام تتوافق مع أغراضها ومهامها ومسؤولياتها وأي أعمال أخرى يطلبها مجلس اإلدارة منها .
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أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام 2020م :
عدد االجتماعات ( )6اجتماعات
أعضاء اللجنة

م

االجتماع األول
2020/02/19م

االجتماع الثاني
2020/04/15م

االجتماع الثالث
2020/06/29م

االجتماع الرابع االجتماع الخامس االجتماع السادس
2020/12/29م
2020/10/20م
2020/07/21م

1

أ.خالد بن صالح الهذال «رئيس اللجنة»

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

2

م .علي بن عبداهلل الحسون «عضو»

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

 3أ  .فهد بن عبداهلل القاسم «عضو»

حضر

حضر

حضر

اعتذر

حضر

حضر

أ  .ماجد بن ناصر السبيعي «عضو»

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

4

لجنة المراجعة
وصف مختصر لمهام اللجنة:
1.1اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة  :من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات المطلوبة منها.
2.2دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
3.3دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
4.4التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ،ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم.
5.5متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ،واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
6.6دراسة خطط المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
7.7دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
8.8دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
9.9دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام 2020م :
عدد االجتماعات (  )6اجتماعات
م

أعضاء اللجنة

االجتماع األول
2020/01 /23م

االجتماع الثاني
2020/03 /08م

االجتماع الثالث
2020/04/14م

االجتماع الرابع االجتماع الخامس االجتماع السادس
2020/12/27م
2020/10/21م
2020/07/ 20م

 1د  .علي بن عبدالعزيز الخضيري «رئيس اللجنة»

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

 2د .طامي بن هديف البقمي « عضو «

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

 3أ /عبداهلل بن محمد الباحوث « عضو «

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

 4ماجد بن ناصر السبيعي « عضو «

لم تبدأ عضويته باللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت
وصف مختصر لمهام اللجنة:
1.1التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته
بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.
2.2المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة
لعضوية مجلس اإلدارة.
3.3مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4.4تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5.5التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة
أخرى.
6.6وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير
ترتبط باألداء.
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سياسة تنظيم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وآلية تحديدها:
أقر المجلس الالئحة المعدة وفق األنظمة والتشريعات الصادرة من الجهات ذات العالقة وذلك على النحو التالي:
1.1نصت المادة ( )44من النظام األساسي للشركة على (مع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرى ذات العالقة ،توزع أرباح الشركة
الصافية السنوية بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعًا على النحو التالي:
أ) يجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور %30من رأس المال المدفوع.
ب) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( )%5من رأس المال المدفوع.
ج) يخصص بعد ما تقدم ( )%5من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص
من قرارات أو تعليمات من الجهات المختصة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح).
2.2ينبغي أن توصي لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس اإلدارة بآلية احتساب مقدار المكافأة السنوية لكل عضو.
3.3يرفع مجلس اإلدارة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت إلى الجمعية العمومية إلقرارها.
4.4تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع اختصاص العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها.
5.5يكون استحقاق المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو خالل العام المالي.
6.6يستحق عضو مجلس اإلدارة مبلغ ( 3.000ريال) كمكافأة عن كل جلسة من جلسات مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عنه.
7.7يمكن أن تكون المكافأة متفاوتة بين أعضاء مجلس اإلدارة تبعًا لحضور جلسات المجلس.
8.8تكون المكافأة كافية وبشكل معقول مع مراعاة أن ال يتجاوز حدها األعلى عن ( 500.000ريال ) وفقًا للفقرة ( )3من المادة ()76
من نظام الشركات .
9.9ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة.
كما تؤكد الشركة أنه ال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام 2020م :
م

28

أعضاء اللجنة

عدد االجتماعات (  )1اجتماعات
االجتماع األول 2020/03 / 08م

 1أ .عبداهلل بن محمد الباحوث « رئيس اللجنة «

حضر

 2د .علي بن عبدالعزيز الخضيري « عضو «

حضر

 3أ  .منصور بن عبداهلل الزير « عضو «

حضر

20

خامسًا :المكافآت والتعويضات:
م

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من
ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

البيان

1

الرواتب والتعويضات

5٫215٫224

2

البدالت

0

3

المكافآت الدورية والسنوية

572٫000

4

الخطط التحفيزية

2٫007٫777

5

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

0

المكافآت المتغيرة

المكافآت الثابتة

مبلغ معين

مزايا عينية

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطة تحفيزية قصيرة األجل

خطة تحفيزية طويلة األجل

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية

مكافأة رئيس المجاس أو العضو المنتدب
أو أمين السر إن كان من األعضاء

األسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)

المجموع

 -4أ  /ماجد بن ناصر السبيعي

0

0 27.000 15.000

0

0

0 42.000

300.000

0

0

0

300.000

0

342.000

0

مكافآة نهاية الخدمة

 -3أ  /فهد بن عبداهلل القاسم

0

15.000 15.000

0

0

0

0 30.000

300.000

0

0

0

300.000

0

330.000

0

المجموع الكلي

 -2أ  /خالد بن صالح الهذال

0

0 18.000 15.000

0

0

0 33.000

300.000

0

0

0

300.000

0

333.000

0

بدل المصروفات

-1صاحب السمو األمير /فيصل بن عبدالعزيز بن عياف
ممثل أمانة منطقة الرياض

0

15.000

0

0

0

15.000

0

100.000

0

0

0

100.000

0

115.000

0

االسم

ال  :األعضاء المستقلين
أو ً
0

 -5أ  /عبداهلل بن محمد الباحوث
ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

0

0

0

0

0 36.000

0

0

0

المجموع

0 81.000 75.000 0

0

0

0 1.200.0000 0 156.000

0

0 1.356.000 0 1.200.0000 0
0

21.000 15.000

200.000

200.000

0

236.000

0

ثانيًا  :األعضاء غير التنفيذيين
 -1د  /علي بن عبدالعزيز الخضيري

0

21.000 15.000

0

0

0

0 36.000

500.000

3.000 15.000

0

0

0

500.000

0

536.000

-2أ  /منصور بن عبداهلل الزير

0

0

0

0

0 18.000

500.000

0

0

0

500.000

0

518.000

0

المجموع

0 24.000 30.000 0

0

0

54.000

1.000.000

0

0

0

1.000.000

0

1.054.000

0

0 33.000

500.000

0

0

0

500.000

0

533.000

0

ثالثًا  :األعضاء التنفيذيين
-1م/علي بن عبداهلل الحسون

0

0 18.000 15.000

0

0
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مكافآت أعضاء اللجان
االسم

المكافآت الثابتة
(عدا حضور الجلسات)

بدل حضور جلسات

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
1

د  .علي بن عبدالعزيز الخضيري

0

18٫000

18٫000

2

أ  /عبداهلل بن محمد الباحوث

0

18٫000

18٫000

3

د  .طامي بن هديف البقمي

0

18٫000

18٫000

4

أ  .ماجد بن ناصر السبيعي

0

9٫000

9٫000

63٫000

63٫000

المجموع

0
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
0

3٫000

3٫000

1

أ  .عبداهلل بن محمد الباحوث

2

د  .منصور بن عبداهلل الزير

0

3٫000

3٫000

3

د  .علي بن عبدالعزيز الخضيري

0

3٫000

3٫000

9٫000

9٫000

المجموع

0
أعضاء اللجنة التنفيذية

1

أ  .خالد بن صالح الهذال

0

18٫000

18٫000

2

م  .علي بن عبداهلل الحسون

0

18٫000

18٫000

3

أ  .فهد بن عبداهلل القاسم

0

15٫000

15٫000

4

أ  .ماجد بن ناصر السبيعي

0

18٫000

18٫000

0

69٫000

69٫000

المجموع

سادسًا :نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخليه
يقوم مراقب الحسابات الخارجي ضمن مهام مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة بتقويم نظام الرقابة الداخلية بما
في ذلك النظام المحاسبي من الناحيتين النظرية والتطبيقية وتزويد الشركة بتقرير يتضمن نقاط الضعف في النظام إن
وجدت وكيفية معالجتها ,كذلك يتم تمكينه من اإلطالع على تقارير وحدة المراجعة الداخلية للفترة محل الفحص ,وتنفذ
وحدة المراجعة الداخلية بالشركة تحت إشراف لجنة المراجعة عمليات مراجعة مالية و تشغيلية و تقنية مستمرة للتحقق
من مدى فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية األداء,
وتعمل وحدة المراجعة الداخلية على تقديم تقاريرها الدورية الربعية إلى لجنة المراجعة التي تتضمن نتائج تقييم الرقابة
الداخلية بالشركة  .وقد أكد تقرير لجنة المراجعة السنوي فعالية وجودة إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ولم ترصد أية
نقاط ضعف أساسية في نظام الرقابة الداخلية للشركة خالل عام 2020م.

إقرارات مجلس اإلدارة
عدت بالشكل الصحيح.
•أن سجالت الحسابات أُ ّ
عد على أسس سليمة و ُن ّفذ بفاعلية.
•أن نظام الرقابة الداخلية أُ ّ
•أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
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اإلفصاح
تقر الشركة بعدم وجود قروض على الشركة.
•اليوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
•تقر الشركة بأنه ال يوجد ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو عالقة بهم ,أي مصلحة
مباشرة أو غير مباشرة في األعمال التي تتم لحساب الشركة ,كما أن جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو أن
الشركة تضمن أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة لقاء قرض أو التزام أيًا كان نوعه.
•ال يوجد لدى الشركة اية معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد من كبار التنفيذيين عن
أي راتب أو تعويض.
•ال توجد أي عقود مع أطراف ذوي عالقة بأعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو مساعديه أو المدير المالي أو أي من أقاربهم.
•ال يوجد لدى الشركة أية معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن حقوقه في اإلرباح.
• ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.
•لم تبلغ الشركة بأي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.
•ال يوجد لدى الشركة أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ،وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
•لم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ،أو حقوق خيار ،أو مذكرات حق اكتتاب،
أوحقوق مشابهة.
•ال يوجد لدى الشركة استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.
•أوصى مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ2021/3/10م للجمعية العامة القادمة بصرف مبلغ ( )115٫555٫555ريال لمساهمي
الشركة بواقع ( 65هللة) للسهم الواحد كأرباح عن النصف الثاني من العام 2020م.

الجمعيات العامة
سجل الحضور
االسم

م

اجتماع الجمعية العامة العادية
2020/04/19م (عن بعد)

1

األمير  /فيصل بن عبدالعزيز بن عياف  -ممثل أمانة منطقة الرياض

حضر

2

د /علي بن عبد العزيز الخضيري

حضر

3

م /علي بن عبد اهلل الحسون

حضر

4

أ  /خالد صالح الهذال

حضر

5

أ /منصور بن عبد اهلل الزير

حضر

6

أ  /ماجد ناصر السبيعي

حضر

7

أ  /فهد عبداهلل القاسم

حضر

8

أ  /عبداهلل محمد الباحوث  -ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

حضر

توزيع أرباح األسهم
نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة

نسب األرباح المقترح
توزيعها نهاية السنة عن
النصف الثاني  2020م

إجمالي األرباح
% 16.5
 293333332ريال

أرباح النصف الثاني
2019م

أرباح النصف األول
2020م

النسبة

5%

5%

٪ 6٫5

االجمالي

 88888888.5ريال

 88888888.5ريال

 115555555ريال
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طلبات سجل المساهمين وتواريخها
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1

2020/01/20م

إجراءات الشركات

2

2020/03/23م

إجراءات الشركات

2

2020/04/19م

الجمعية العامة

4

2020/04/21م

ملف أرباح

5

2020/06/03م

إجراءات الشركات

6

2020/09/16م

ملف أرباح

المخاطر التي قد تواجهها الشركة
المخاطر الموضحة أدناه ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة ،بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية وليست معلومة
للشركة في الوقت الحالي ،أو قد تعدها الشركة غير جوهرية ،قد تعيق عملياتها.

التقلب في عمليات الشركة
واالعتماد على المشاريع الخدمية

تعتمد أعمال الشركة على خطين رئيسين هما ( )1مشاريع الخدمات والنفع العام ( )2مشاريع التطوير العقاري والمراكز التجارية ,وقد يتأثر
دخل هذه المشاريع في المستقبل بمدى اإلقبال والطلب عليها ،مما قد ينتج عنه تأثر سلبي لنتائج الشركة التشغيلية ووضعها المالي،
ومما قد يؤثر على نشاط الشركة في مشاريع الخدمات والنفع العام أيضًا تغير الطلب واإلقبال على مثل هذه المشاريع في مواسم مختلفة
تشهدها مدينة الرياض بشكل خاص ،والمملكة بشكل عام .إال أن الشركة قد اتجهت لمشاريع تقدم خدمات وسلع منوعه في مجاالت النقل
والسيارات والخضار والفاكهة واللحوم والمراكز التجارية ويتسم نموها بعالقة طردية مع النمو السكاني.

تحصيل اإليرادات
تعد مصادر إيرادات الشركة من خالل مراكز وأسواق الشركة ما بين التحصيل بشيكات واإليداع في البنوك والتحصيل النقدي ،وخاصة
األخيرة إال ان الشركة قامت بالتصدي لهذه المخاطر من خالل إعداد دورات مستندية دقيقة وتطبيق األنظمة اآللية وأنظمة المراقبة
والمتابعة اإللكترونية للحد من هذه المخاطر.

إستراتيجية التوسع
اعتمدت الشركة خالل السنوات الماضية سياسة الخطط الخمسيه ،ونتج عن ذلك نمو ملحوظ في األرباح التشغيلية للشركة خالل السنوات
الخمسة الماضية .كذلك اعتمدت الشركة على مشاريع جديدة في مجالي خدمات النفع العام والتطوير العقاري .وقد تتعرض مشاريع
الشركة الجديدة للتقلبات في أذواق المستهلكين وحجم الطلب مما يؤثر سلبًا على نتائج عمليات الشركة التشغيلية ووضعها المالي.

إعاقة سير أعمال الشركة
تعتمد الشركة في نشاطها على البنية التحتية لمشاريعها مما ساهم في زيادة ثقة المتعاملين بها .وقد اتخذت التدابير الالزمة لحماية
ممتلكاتها من الكوارث الطبيعية أو حوادث اإلرهاب بتطبيق أعلى مستويات السالمة عن طريق الصيانة الدورية وتسخير الحماية األمنية,
ولكن ال يوجد أي ضمان من قبل الشركة على أن سير أعمالها لن يتأثر ولو بشكل غير مباشر بأحد تلك المعوقات.
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السعودة
ال ترى الشركة أي خطورة حيث تصنف الشركة من ضمن النطاق الممتاز حسب تصنيف وزارة العمل ،إال انه ال يوجد ما يضمن قدرة الشركة
على المحافظة على نسبة السعودة الحالية ,لكن المهم أن الشركة لديها أنظمة ولوائح وإجراءات دقيقة وحديثة وموثقة لكافة المهام
العملية ،باإلضافة إلى سياسة مفادها الحرص على توظيف السعوديين ورفع نسبة السعودة.

مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسائر مالية  .وتسعى الشركة لتقليل مخاطر
االئتمان من خالل المتابعة الدورية ألية ذمم معلقة.

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية ,قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم
القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة  .وتدير الشركة مخاطر السيولة من خالل التأكد من توفر التمويل
الالزم في الشركة عند الحاجة لذلك.

مخاطر العمالت

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف للعمالت األجنبية ,إن معامالت الشركة األساسية هي بالريال
السعودي  .وتعتقد اإلدارة أن مخاطر العمالت غير جوهرية.

القيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة  .وحيث يتم إعداد
القوائم المالية للشركة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ,فإنه يمكن أن ينتج فروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة  .تعتقد اإلدارة
أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

سياسة توزيع األرباح
كسياسة عامة ثابتة ومتبعة يقترح مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية .توزيع أرباح الشركة الصافية بعد حسم جميع المصروفات العمومية
والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المقررة شرعًا على النحو الوارد في المادة رقم ( )44من النظام األساسي للشركة كالتالي:
يجنب ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور
نصف رأس المال.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه للمساهمين تعادل ( )%5من رأس المال المدفوع.
يخصص بعد ما تقدم ( )%5من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو تعليمات من الجهات
المختصة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

خاتمة
ننتهز هذه الفرصة لإلشادة بالدعم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين األمير
 /محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم اهلل للقطاع الخاص .كما يشيد المجلس بصاحب السمو الملكي األمير /فيصل بن بندر بن عبد
العزيز أمير منطقة الرياض رئيس شرف مجلس إدارة الشركة لجهوده المميزة من خالل التوجيه والمتابعة المستمرة لترجمة األغراض التي
تضمنها عقد التأسيس للشركة ونظامها األساسي إلى واقع ملموس ,وكذلك يشيد المجلس بصاحب السمو الملكي األمير  /محمد بن
عبدالرحمن بن عبدالعزيز ,نائب أمير منطقة الرياض ,لدعمه الشركة في كل ما من شأنه تحسين وتطوير اآلداء وخدمة المصلحة العامة ،
كما نشكر لكم تلبيتكم هذه الدعوة وحضوركم هذا االجتماع ,ونقدر ثقتكم التي أوليتموها لمجلس اإلدارة  ،وال ننسى تقديم الشكر لجميع
العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي بذلوها في سبيل تحسين أداء الشركة وتنمية حقوق المساهمين.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
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تقرير مراجعي الحسابات
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القوائم المالية

33

إيضاحات حول القوائم المالية

37

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020
(ريال �سعودي)
الـبيـان

إيضاح

 31ديسمبر 2020

 1يناير 2019
(معدلة)

 31ديسمبر 2019
(معدلة)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي

4

613.751

764.249

896.017

استثمارات عقارية ،صافي

5

1.395.041.268

1.421.017.061

1.334.622.509

حق استخدام األصول ،صافي

6

58.480.338

63.096.151

-

مشروعات تحت التنفيذ

7

7.420.519

5.610.581

74.019.863

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

8

44.151.937

39.289.421

712.694.727

استثمار في شركة زميلة

9

472.160.536

555.007.577

ودائع مرابحات استثمارية

12

240.000.000

مجموع الموجودات غير المتداولة

2.217.868.349

-

175.000.000

2.084.785.040

2.297.233.116

الموجودات المتداولة
ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة ومدينون أخرون ،صافي

10

55.874.915

مطلوب من طرف ذو عالقة

11

44.975.854

ودائع مرابحات استثمارية

12

-

58.253.439

50.904.170

-

175.000.000

25.000.000

نقد لدى البنوك

48.866.307

20.734.435

31.115.725

مجموع الموجودات المتداولة

149.717.076

246.638.605

114.369.164

مجموع الموجودات

2.367.585.425

2.331.423.645

2.411.602.280

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال

13

1.777.777.770

1.777.777.770

1.333.333.330

احتياطي نظامي

14

66.060.909

43.268.366

271.132.685

136.855.401

110.400.841

361.167.312

400.974

()3.536.410

98.180.074

1.981.095.054

1.927.910.567

2.063.813.401

أرباح مبقاه
احتياطي إعادة تقييم استثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر

8

مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة
التزامات تأجير – الجزء غير المتداول

6

52.019.147

التزامات منافع الموظفين

15

مجموع المطلوبات غير المتداولة

54.967.678

-

11.916.334

10.589.236

10.194.439

63.935.481

65.556.914

10.194.439

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ودائنون أخرون

16

230.612.489

245.237.461

التزامات تأجير – الجزء المتداول

6

5.980.261

12.395.373

توزيعات ارباح مستحقة

17

68.080.194

66.417.182

63.876.452

مخصص الزكاة التقديرية

18

17.881.946

13.906.148

14.629.462

322.554.890

337.956.164

337.594.440

مجموع المطلوبات

386.490.371

403.513.078

347.788.879

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

2.367.585.425

مجموع المطلوبات المتداولة

2.331.423.645

259.088.526
-

2.411.602.280

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )32تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(ريال �سعودي)
الـبيـان

إيضاح

(2019معدلة)

2020

اإليرادات

19

237.730.535

249.697.110

تكاليف اإليرادات

20

()69.107.347

()64.874.058

168.623.188

184.823.052

()22.041.652

()29.986.154

146.581.536

154.836.898

()3.261.110

()2.486.173

3.903.511

5.033.451

87.196.979

()237.611

مجمل الربح التشغيلي
مصاريف عمومية وإدارية

21

صافي الربح من األعمال الرئيسية
6

تكاليف تمويل
إيرادات مرابحات
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة

9

حصة الشركة من صافي مصاريف التشغيل واإلدارة المتراكمة للصندوق في تاريخ اإلقفال

9

-

توزيعات أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل آلخر

8أ

925.132

1.311.178

إيرادات أخرى

22

1.118.768

6.866.478

236.464.816

147.500.029

()8.539.385

()4.563.588

227.925.431

142.936.441

صافي ربح السنة قبل الزكاة التقديرية
18ب

الزكاة التقديرية
صافي ربح السنة

()17.824.192

الدخل الشامل اآلخر
بنود ال يتم اعادة تصنيفها الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة
(الخسائر)  /األرباح االكتوارية اللتزامات منافع الموظفين

15

الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل
األخر – ارباح ( /خسائر) غير محققة

8

اجمالي الدخل الشامل للسنة
ربحية السهم

()900.551

654.986

3.937.384

()101.716.484

230.962.264

41.874.943

26

نصيب السهم األساسي والمخفض في صافي الربح من األعمال الرئيسية

0,82

0,87

نصيب السهم األساسي والمخفض في صافي ربح السنة

1,28

0,80

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )32تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

توزيعات أرباح (ايضاح )25

الدخل الشامل اآلخر

المحول إلى االحتياطي النظامي

صافى ربح السنة

الرصيد كما في  1يناير 2020

الرصيد كما في  31ديسمبر ( 2019معدلة)

المحول من اإلحتياطي النظامي إلى رأس المال

المحول من األرباح المبقاة إلى رأس المال

توزيعات أرباح

الدخل الشامل اآلخر

المحول إلى االحتياطي النظامي

صافى ربح السنة

الرصيد كما في  1يناير ( 2019معدلة)

الـبيـان

66.060.909

-

-

22.792.543

-

43.268.366

43.268.366

()244.444.440

-

-

-

16.580.121

-

271.132.685

136.855.401

()177.777.777

()900.551

110.400.841

-

()200.000.000

400.974

-

3.937.384

-

-

()3.536.410

()3.536.410

-

-

-

()101.716.484

-

1.981.095.054

()177.777.777

3.036.833

-

227.925.431

1.927.910.567

1.927.910.567

-

-

()177.777.777

()101.061.498

-

()22.792.543

227.925.431

110.400.841

()177.777.777

654.986

()16.580.121

142.936.441

-

142.936.441

361.167.312

98.180.074

اجمالي حقوق
المساهمين

2.063.813.401

أرباح مبقاه

احتياطي إعادة تقييم
استثمارات من خالل
الدخل الشامل اآلخر

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )32تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

1.777.777.770

-

-

-

-

1.777.777.770

1.777.777.770

244.444.440

200.000.000

-

-

-

-

1.333.333.330

رأس المال

احتياطي نظامي

(ريال �سعودي)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(ريال �سعودي)
الـبيـان
األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة
تعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية:
استهالكات
تكاليف التمويل
إيرادات مرابحات
تكوين مخصص خسارة االئتمان المتوقعة
المردود من مخصص خسارة االئتمان المتوقعة
حصة الشركة في (أرباح) خسائر الشركة الزميلة
حصة الشركة من صافي مصاريف التشغيل واإلدارة المتراكمة للصندوق في تاريخ اإلقفال
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
المكون من التزامات منافع الموظفين
المكون من الزكاة التقديرية
الموجودات و المطلوبات التشغيلية:
ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة ومدينون أخرون
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ودائنون أخرون
الزكاة المدفوعة
التزامات منافع الموظفين المدفوعة
صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات في شركة زميلة
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ودائع مرابحات استثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
العائد من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
شراء استثمارات عقارية
إضافات مشروعات تحت التنفيذ
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
سداد التزامات تأجير
مطلوب من طرف ذو عالقة
توزيعات ارباح مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد لدى البنوك
النقد لدى البنوك في بداية السنة
النقد لدى البنوك في نهاية السنة
المعامالت غير النقدية
توزيعات أرباح مستحقة
تكاليف تمويل محملة على بند مشروعات تحت التنفيذ
مصاريف استهالك محملة على بند مشروعات تحت التنفيذ
المحول من استثمارات في صناديق إلى استثمارات في شركة زميلة
المحول من األرباح المبقاة واإلحتياطي النظامي إلى رأس المال
محول من مشروعات تحت التنفيذ الى استثمارات عقارية
الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل األخر
تحويل من رصيد االستثمار في الشركة الزميلة إلى رصيد المطلوب
من طرف ذو عالقة (استرداد التمويل الدائم مقابل االستثمار في الشركة الزميلة)

( 2019معدلة)

2020
227.925.431

142.936.441

37.121.393
3.261.110
()3.903.511
3.729.440
()61.200
()87,196,979
()11.000
1.234.945
8.539.385
190.639.014

32.300.525
2.486.173
)(5.033.451
10.213.128
237.611
17.824.192
1.727.971
4.563.588
207.256.178

()4.735.474
()14.624.972
()4.563.587
()808.398
165.906.583

()1.094.598
()9.851.065
()5.286.902
()678.188
190.345.425

()925.132
()65.000.000
()197.047
11.000
()6.182.242
()1.809.938
()74.103.359

()69.380
()1.311.178
25.000.000
()409.383
()66.861
()44.408.113
()21.264.915

()12.624.753
125.068.166
()176.114.765
()63.671.352
28.131.872
20.734.435
48.866.307

()224.753
()179.237.047
()179.461.800
()10.381.290
31.115.725
20.734.435

1.663.012
3.936.833

2.540.730
941.823
1.133.164
573.000.000
444.444.440
114.892.382
()101.716.484

170.044.020

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )32تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -1التكوين والنشاط
سجلت شركة الرياض للتعمير كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م 2/بتاريخ  9صفر 1414هـ الموافق  28يوليو 1993م،
والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  1010124500والصادر من مدينة الرياض بتاريخ  29ذو القعدة 1414هـ
الموافق  10مايو 1994م .يتكون رأس مال الشركة والبالغ  1.333.333.330ريال سعودي من  133.333.333سهم قيمة كل منها  10ريال سعودي،
وخالل عام  2019تم زيادة رأس مال الشركة ليصبح  1.777.777.770ريال سعودي من  177.777.777سهم قيمة كل منها  10ريال سعودي.
إن عنوان المركز الرئيسي للشركة في الرياض طريق الملك فهد حي الديرة ،ص.ب  ،7442الرياض  ،11462المملكة العربية السعودية.
يتمثل نشاط الشركة في اإلنشاءات العامة للمباني السكنية واإلنشاءات العامة للمباني غير السكنية ويشمل (المدارس ،المستشفيات،
الفنادق ...الخ) ،اإلنشاءات العامة للمباني الحكومية وإنشاءات المباني الجاهزة في المواقع وترميمات المباني السكنية وغير السكنية.

 -2أسس إعداد القوائم المالية
 1-2المعايير المحاسبية المطبقة
أعدت هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 2-2إعداد القوائم المالية
أعدت القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقًا لمبدأ االستحقاق باستثناء االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
بالقيمة العادلة واالعتراف بمستحقات التزامات منافع الموظفين المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام
طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
تظهر البنود في القوائم المالية بالريال السعودي وهو عملة التشغيل واإلفصاح.

 3-2اإلستمرارية
تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ  172.837.814ريال سعودي ومع ذلك فإن اإلدارة التنفيذية
للشركة تتوقع قدرة الشركة على الحصول على التدفقات النقدية الكافية للوفاء بالتزاماتها المستمرة .تم إعداد هذه القوائم
المالية وفقا لمبدأ االستمرارية.

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:
استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية يتطلب من اإلدارة أن
تقوم بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات ،ترتكز هذه التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة السابقة والعديد من العوامل األخرى التي ُيعتقد أنها معقولة في
ظل الظروف الراهنة ،والتي تشكل نتائجها أساسا لوضع األحكام المتعلقة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تتضح بسهولة
من مصادرها .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها بصورة مستمرة .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية بأثر مستقبلي.

20

47

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
وفيما يلي أدناه التقديرات واالفتراضات المعرضة لمخاطر جوهرية قد تؤدي إلى تعديل هام على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات
خالل السنوات المالية الالحقة:
أ -التغير في التقديرات المحاسبية
وفقا لسياسة الشركة فإنها تقوم بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والكفاءة التشغيلية للممتلكات واآلالت والمعدات
واإلستثمارات العقارية بشكل مستمر .وأشارت هذه المراجعة إلى أن العمر االنتاجي الفعلي لبعض المباني ضمن اإلستثمارات
اعتبارا
العقارية كانت أطول من األعمار اإلنتاجية المقدرة المستخدمة ألغراض االستهالك في القوائم المالية للشركة .نتيجة لذلك،
ً
من  1يناير  ،2020غيرت الشركة تقديراتها لألعمار اإلنتاجية لبعض المباني ضمن اإلستثمارات العقارية لتعكس بشكل أفضل الفترات
التقديرية التي ستظل خاللها هذه األصول في الخدمة .وإن أثر هذه التغييرات على مصروفات اإلستهالك الحالية والمتوقعة ،المدرجة
في «تكاليف اإليرادات» ،على النحو التالي:
البـــيان
(اإلنخفاض) الزيادة في مصروف اإلستهالك

2020

2021

2022

2023

2024

بعد 2024

(29.689.254 )5.937.851( )5.937.851( )5.937.851( )5.937.851( )5.937.851

ب -االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم الشركة بتاريخ اعداد التقارير المالية بتقييم االصل فيما إذا كان هناك مؤشر بأن األصل قد انخفضت قيمته .إذا وجد أي مؤشر
على ذلك ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل .إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل ناقصا
تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى .عند تقييم القيمة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
لألصل إلى قيمتها الحالية باستخدام سعر خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل.
عند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع ،تؤخذ معامالت السوق األخيرة في االعتبار .إذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد
لألصل بأقل من قيمته الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته الممكن استردادها .يتم االعتراف بخسارة الهبوط في
القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة .في حالة عكس خسارة هبوط في القيمة الحقا ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة
المعدلة للقيمة الممكن استردادها ،ولكن فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن
تحديدها في حالة عدم وجود خسارة هبوط في القيمة الدفترية لألصل في السنوات السابقة .يتم االعتراف بعكس خسارة الهبوط في
القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.
ج -المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة مطلوبات ناشئة (قانونية أو ضمنية) عن أحداث سابقة وإن تسديد المطلوبات
محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه .إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام
الحالي في تاريخ التقرير مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام .عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات
النقدية المقدرة لتسوية اإللتزام الحالي ،فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية في حالة توقع استرداد بعض
أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية أحد المخصصات من طرف ثالث ،يتم االعتراف بالمبلغ المستحق كأصل إذا كان من
المؤكد أن يتم استرداد المبلغ وان قيمة المبلغ المستحق يمكن قياسها بشكل يعتمد عليه.
د -العمر اإلنتاجي لالستثمارات العقارية والممتلكات واآلالت والمعدات
تحدد إدارة الشركة العمر اإلنتاجي المقدر لالستثمارات العقارية والممتلكات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك .يتم
هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو التقادم الفعلي .تقوم اإلدارة بمراجعة دورية لألعمار اإلنتاجية
المقدرة بصفة سنوية على األقل وطريقة االستهالك للتأكد من أن طريقة وفترات االستهالك تتفق مع النمط المتوقع للمنافع
االقتصادية لألصول.
هـ -افتراضات التزامات منافع الموظفين
تمثل منافع ما بعد انتهاء الخدمة المطلوبات التي سيتم تسويتها في المستقبل وتتطلب استخدام فرضيات تجاه المطلوبات المتوقعة.
يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم « ١٩منافع الموظف» من اإلدارة استخدام المزيد من الفرضيات المتعلقة بمتغيرات مثل معدل
الخصم ومعدل نمو الرواتب والعائد على االصل ومعدالت الوفيات ودوران التشغيل وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية .تقوم إدارة
الشركة بإجراء تقييم إكتوارى لحساب االلتزام .يمكن أن يكون للتغييرات في الفرضيات الرئيسية تأثير كبير على مطلوبات المنافع
المتوقعة و  /أو تكاليف منافع الموظفين الدورية المتكبدة.
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و -الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية ويتم إثبات استحقاق للزكاة ويحمل على قائمة
الربح او الخسارة .ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في السنة التي
يتم فيها إصدار الربوط النهائية.
استثمارات عقارية
أ -االعتراف
إن األراضي والمباني المملوكة من قبل الشركة ألغراض تحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة قيمة رأس المال أو لكال الغرضين يتم تصنيفها
كعقارات استثمارية .إن العقارات التي يتم إنشاؤها أو تطويرها لالستخدام في المستقبل كعقارات استثمارية يتم تصنيفها أيضا على
أنها عقارات استثمارية.
ب -القياس
يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة مخصوم منها االستهالكات المتراكمة إن وجدت .حيث ال يتم احتساب أي استهالك
لألراضي .يتم احتساب استهالك المباني وفقا لطريقة القسط الثابت على أساس العمر اإلنتاجي لها باعتماد النسب السنوية التالية:
مباني

٪7 - ٪ 1٫6

تتضمن األراضي االستثمارية أراضي مملوكة بالكامل للشركة ( في ما عدا ما ذكر في اإليضاح رقم  )5تقيد بالتكلفة مضافا إليها
مصاريف التطوير.
تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) (40حيث خير المعيار الشركة بقيد استثماراتها العقارية أما
بالتكلفة أو بالقيمة العادلة شريطة أن ال يكون هناك أي عائق يحول دون القدرة على تحديد قيمة االستثمارات العقارية بشكل موثوق،
وقد اختارت إدارة الشركة نموذج التكلفة لقيد استثماراتها العقارية.
مشروعات تحت التنفيذ
تتمثل المشروعات تحت التنفيذ في المبلغ المنفق على إنشاء أو شراء ممتلكات وآالت ومعدات أو استثمارات عقارية .وعند اكتمال
المشروع وكما هو مناسب ،يتم تحويله إلى ممتلكات وآالت ومعدات أو استثمارات عقارية .يظهر المشروع تحت التنفيذ بالتكلفة
ويتم مراجعة أي انخفاض في القيمة سنويًا (إن وجد).
الهبوط في القيمة
أ -الموجودات المالية
بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،يتم مراجعة قيم الموجودات المالية ،لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى انخفاض في قيمتها .أما بالنسبة
الى الموجودات المالية مثل الذمم المدينة والموجودات المقيمة فرديًا على أنها غير منخفضة القيمة ،فيتم تقييمها النخفاض القيمة
على أساس جماعي .إن الدليل الموضوعي لالنخفاض بقيمة محفظة الذمم المدينة قد يشمل الخبرة السابقة للشركة فيما يخص
تحصيل الدفعات ،والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة والتي تتعدى معدل فترة االستدانة كما قد يشمل التغيرات الملحوظة في
األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية المترابطة مع تعثر الذمم المدينة .يتم تخفيض القيمة المدرجة لألصل المالي بمبلغ خسارة
االنخفاض بالقيمة مباشرة ،وذلك لكافة األصول المالية باستثناء الذمم المدينة التجارية ،حيث يتم تخفيض القيمة المدرجة من
خالل تكوين حساب مخصص .عندما تعتبر إحدى الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل يتم عندها شطب مبلغ الذمة والمبلغ المقابل
في حساب المخصص.
يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة المدرجة لحساب المخصصات في قائمة الربح أو الخسارة.
ب -الموجودات غير المالية
تعمل الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي على مراجعة القيم المدرجة لموجوداتها وذلك لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى أن
هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة .إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل وذلك
لتحديد خسائر انخفاض القيمة (إن وجدت) .في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة السترداد األصل محدد ،تقوم الشركة
بتقدير القيمة القابلة السترداد للوحدة المنتجة للنقد التي يعود اليها األصل نفسه .عندما يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة،
يتم توزيع األصول المشتركة الى وحدات منتجة للنقد التي يعود اليها األصل نفسه .عندما يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة،
يتم توزيع األصول المشتركة إلى وحدات منتجة للنقد محددة ،أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي
يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها .إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكلفة البيع أو القيمة في
االستخدام ،أيهما أعلى.
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في حال تقدير القيمة القابلة السترداد األصل ( أو لوحدة منتجة للنقد) بما يقل عن القيمة المدرجة ،يتم تخفيض القيمة المدرجة
لألصل (الوحدة المنتجة للنقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد .يتم االعتراف بخسائر االنخفاض مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة ،إال
إذا كان االصل معاد تقييمه فيتم عندها تسجيل خسائر االنخفاض كتنزيل من مخصص إعادة التقييم.
الغاء االعتراف
تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بأصل مالي فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل المالي،
وبشكل جوهري انتقال كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى منشأة أخرى .أما في حالة عدم قيام الشركة بتحويل أو قيامها باالحتفاظ
بشكل جوهري بمخاطر ومنافع الملكية واستمرارها بالسيطرة على األصل المحول فإن الشركة تقوم باالعتراف بحصتها المستبقاة في
األصل المحول والمطلوبات المتعلقة به في حدود المبالغ المتوقع دفعها .أما في حالة احتفاظ الشركة بشكل جوهري بكافة مخاطر
ومنافع الملكية لألصل المحول ،فإن الشركة تستمر باالعتراف باألصل المالي.
ممتلكات وآالت ومعدات
تظهر الممتلكات و اآلالت والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة .تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة
بصورة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات .عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة،
يتم احتسابها كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( من الممتلكات واآلالت والمعدات .تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريف
إيراديه أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية .ويجري احتساب االستهالكات على أساس عمرها اإلنتاجي المقدر
وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت .األصل المباع أو المستبعد و استهالكه المتراكم يتم حذفهما من الحسابات بتاريخ البيع أو
االستبعاد.
إن نسب االستهالك للبنود الرئيسية لهذه الموجودات هي :

البيان

النسبة

آالت ومعدات

% 25

أثاث ومفروشات
سيارات

% 25
% 25

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية
المتوقعة من الممتلكات واآلالت والمعدات.
حق استخدام األصول والتزامات تأجير
قامت الشركة باالعتراف بموجودات ومطلوبات لعقود إيجاراتها التشغيلية لألراضي .يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة
التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على
الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة.
يتم استهالك حق استخدام األصل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد االيجار ،أيهما أقصر ،على أساس القسط الثابت.
يتم مبدئيا قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية.
 -١يتم قياس حق استخدام األصول بالتكلفة التي تتضمن األتي:
•مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار،
•أي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصًا أي حوافز ايجار مستلمة،
• أي تكاليف مباشرة مبدئية ،و
•تكاليف التجديد.
يتم القياس الالحق لحق استخدام األصول بالتكلفة ناقصا اإلستهالك المتراكم.
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 -٢تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:
•الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناقص ًا أي حوافز إيجار مدينة،
• دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل،
•المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية،
•سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكد ًا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار،
•دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.
يتم خصم مدفوعات عقد االيجار باستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال
الالزمة للحصول على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.
يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت
كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة .عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها  ١٢شهرا أو أقل أو اذا كان
األصل ذو قيمة منخفضة.
يتم إعادة التفاوض على شروط عقود اإليجار على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط واألحكام المختلفة .ال تفرض
اتفاقيات عقود االيجار أي تعهدات ولكن الموجودات المؤجرة قد ال يتم استخدامها كضمان ألغراض اإلقتراض عند تحديد مدة عقد
اقتصاديا لممارسة خيار التمديد ،أو عدم ممارسة خيار
اإليجار ،تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حاف ًزا
ً
مؤكدا إلى حد ما .عند تحديد مدة عقد اإليجار،
اإليجار
عقد
اإلنهاء .يتم تضمين خيارات التمديد فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان
ً
عموما في االعتبار بعض العوامل بما في ذلك فترات التأجير التاريخية وتكاليف توقف األعمال المطلوبة الستبدال األصل
تأخذ اإلدارة
ً
المؤجر.
استثمار في شركة زميلة
كبيرا .التأثير الكبير هو قدرة الشركة على المشاركة في القرارات
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها الشركة تأثيرا
ً
المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال ُتعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه القوائم المالية باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي بموجبها
يسجل االستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة في قائمة المركز المالي وتعدل التكلفة بعد ذلك بحيث تسجل حصة الشركة في الربح
أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة .عندما تتجاوز حصة الشركة في خسائر الشركة الزميلة ملكيتها (التي تشمل أي
جزءا من صافي استثمار الشركة في الشركة الزميلة) تتوقف الشركة عن االعتراف بحصتها
ملكية طويلة األجل تشكل في مضمونها
ً
من الخسائر اإلضافية وتسجل الخسائر اإلضافية فقط بالقدر الذي تتكبد فيه الشركة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعات
نيابة عن الشركة الزميلة  .وإذا قامت الشركة الزميلة في فترة الحقة بتسجيل أرباح ،تستأنف الشركة تسجيل حصتها من هذه األرباح
فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائر غير المسجلة.
تتم المحاسبة عن استثمار الشركة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارًا من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة
المستثمر فيها شركة زميلة وعند االستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة ،تسجل أي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة الشركة
في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة وتدرج في القيمة الدفترية لالستثمار.
تسجل أي زيادة في حصة الشركة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة الزميلة عن تكلفة االستثمار
بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة في السنة التي يتم فيها االستحواذ على االستثمار.
األدوات المالية
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة .ويتم إضافة تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء
األصول والخصوم المالية أو إصدارها )بخالف األصول والخصوم المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة) إلى القيمة
العادلة لألصول المالية والخصوم المالية أو تخصم منها ،حسب االقتضاء ،عند االعتراف األولي .وأن تكاليف المعاملة التي تتعلق
بشكل مباشر بشراء األصول والخصوم المالية والتي تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها مباشرة
في قائمة الربح أو الخسارة.
أو ً
ال :الموجودات المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية وفقًا لنموذج األعمال للشركة :الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الربح أو الخسارة ،والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ،والقروض والذمم المدينة .يعتمد التصنيف على
طبيعة وهدف الموجودات المالية ويتم تحديده في وقت االعتراف األولي .ويتم االعتراف بكل عمليات بيع وشراء الموجودات المالية
بالطرق العادية على أساس تاريخ التعامل .حيث ان عمليات الشراء أو البيع بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات الموجودات
المالية التي تتطلب تسليم األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو العرف في السوق.
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أو ً
ال :الموجودات المالية (تتمة)
أ -الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يتم تصنيف الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة عندما تكون مقتناه لغرض المتاجرة أو
اختيرت لكي تصنف كذلك وفقًا لنموذج األعمال للشركة.
يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا:
• تم اقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب.
• تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشركة وتشتمل على نمط فعلي ألداة مالية تحقق أرباح على المدى القصير.
• تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط.
يمكن تصنيف الموجودات المالية غير تلك المحتفظ بها بغرض المتاجرة ،كموجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الربح أو الخسارة عند التسجيل المبدئي إذا:
•كان مثل هذا التصنيف يزيل أو يقلل بصورة كبيرة أي قياس أو احتساب غير متسق والذي من الممكن أن ينتج فيما لو لم يتم
التصنيف على هذا النحو.
•كان الموجود المالي يمثل جزء من مجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كالهما ،والتي يتم إدارتها وتقدير
أدائها على أساس القيمة العادلة ،طبقًا إلدارة المخاطر أو استراتيجية االستثمار الموثقة لدى الشركة حيث يتم الحصول على
بناء على هذا األساس.
المعلومات حول مجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية داخليًا ً
•كان الموجود المالي يمثل جزء من عقد يحتوي على مشتق متضمن واحد أو أكثر ،وأن معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39األدوات
المالية يسمح للعقد الكلي المجمع بتصنيفه كموجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.
•تظهر الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة بقيمتها العادلة ويتم االعتراف بأي ربح أو
خسارة ناتجة عن إعادة التقييم في األرباح والخسائر.
يتضمن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات لألرباح أو فائدة مستحقة من األصل المالي ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة.
ب -الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تصنف األسهم المدرجة المملوكة للشركة والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط كاستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ويتم إدراجها بالقيمة العادلة .كما تمتلك الشركة استثمارات في أسهم غير مدرجة والتي ال يتم تداولها في أسواق
نشطة ولكنها مصنفة كذلك كاستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ولكنها مسجلة بالتكلفة ،وذلك
العتقاد اإلدارة بعدم إمكانية قياس القيمة العادلة لها بطريقة موثوقة .يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة
العادلة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات ضمن حقوق
الملكية باستثناء خسائر االنخفاض في القيمة والتي يتم إدراجها ضمن االرباح والخسائر .في حال استبعاد االستثمار أو وجود انخفاض
في قيمته بشكل محدد ،فأن األرباح أو الخسائر نتيجة تقييمه سابقًا والمثبتة ضمن احتياطي إعادة تقييم استثمارات يتم إدراجها ضمن
بيان الدخل الشامل االخر.
يتم االعتراف بأي ايرادات توزيعات أرباح لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ضمن األرباح و الخسائر عند نشوء حق
للشركة باستالم دفعات عن توزيعات أرباح من تلك االستثمارات.
جـ) الذمم المدينة

تعد الذمم المدينة بمثابة أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد والتي ال تكون مدرجة في أية سوق نشطة .يتم
المطفية وذلك باستخدام طريقة
قياس الذمم المدينة بما في ذلك الذمم التجارية المدينة وغيرها واألرصدة البنكية والنقد بالتكلفة ُ
الفائدة الفعلية دون أية خسارة انخفاض في القيمة والتي يتم تحديدها في األرباح أو الخسائر.
يتم تحديد إيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي ،بإستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل حينما يكون تأثير الخصم غير جوهري.
التصنيف للموجودات المالية
يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9ثالثة فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية وهي :الموجودات المالية التي تقاس
بالتكلفة المطفأة ،الموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الربح أو الخسارة .إن هذا المعيار يستبعد فئات معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39الحالية لالستثمارات المحتفظ بها حتى
تاريخ االستحقاق ،والقروض والذمم المدينة واالستثمارات المتاحة للبيع.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9فإن المشتقات المالية المدمجة في العقود التي يكون فيها األداة االساسية هي
الموجودات مالية ضمن نطاق المعيار ال يتم تقسيمها وانما يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بغرض تصنيفها.
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أو ً
ال :الموجودات المالية (تتمة)
االنخفاض في القيمة
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39بنموذج الخسارة
االئتمانية المستقبلية المتوقعة .وهذا يتطلب تقديرًا كبيرًا بشأن كيفية تأثير تغيرات العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة
االئتمانية المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.
سيتم تطبيق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر ما عدا االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وكذلك على موجودات العقود.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقًا ألحد األسس التالية:
1.1الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهر .تنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة
خالل  12شهر بعد تاريخ التقرير.
2.2الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية .هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في
السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.
بالنسبة للخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،يتم تطبيق القياس إذا زادت المخاطر االئتمانية للموجودات المالية بشكل
كبير في تاريخ التقرير منذ االعتراف األولي لها ،ويطبق قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهر إذا لم تزيد هذه المخاطر
االئتمانية بشكل كبير يجوز للمنشأة تحديد عدم زيادة المخاطر االئتمانية بشكل كبير في حالة أن تكون األداة معرضة لمخاطر
ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير .إال أن قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر يتم تطبيقه على الدوام للذمم المدينة
التجارية وموجودات العقد بدون أي مكونات تمويل هامة .يجوز للمنشأة اختيار تطبيق هذه السياسة أيضًا للذمم المدينة التجارية
وموجودات العقد بمكونات تمويل هامة.
ثانيًا :المطلوبات المالية
يتم قياس المطلوبات المالية (بما في ذلك القروض والذمم الدائنة) أوليًا والحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
تقوم الشركة بالتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغائه أو انتهاء صالحيته .يتم تسجيل الفرق بين
القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمبلغ المدفوع في قائمة الربح أو الخسارة.
طريقة معدل الفائدة الفعلي
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة ذات العالقة .معدل
الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المبالغ النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو
المستلمة ،التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ،وتكاليف المعاملة ،واألقساط أو الخصومات األخرى( ،من خالل العمر
المتوقع ألداة الدين ،أو فترة أقصر-عند االقتضاء -إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي.
التصنيف للمطلوبات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39بهدف تصنيف
المطلوبات المالية .إال أنه وبموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39فإن جميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة بينما يتم بموجب المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ( )9عرض التغير في القيمة العادلة المتعلق بالتغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات في بيان الدخل الشامل اآلخر
بينما المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه في قائمة الربح أو الخسارة.
أرصدة لدى البنوك
تتضمن أرصدة لدى البنوك األرصدة لدى البنوك والمرابحات البنكية واالستثمارات األخرى عالية السيولة القابلة للتحويل إلى مبالغ
نقدية معلومة والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.
ذمم مدينة
تظهر الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة .ويتم تكوين مخصص الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة الشركة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األصلية
للذمم المدينة .ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها .ويتم تحميل المخصصات على قائمة
الربح أو الخسارة .وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقًا تضاف إلى اإليرادات.
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ثانيًا :المطلوبات المالية (تتمة)
ذمم دائنة والمستحقات
ال مقابل الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل
يتم االعتراف بالمطلوبات بالنسبة للمبالغ المعتزم دفعها مستقب ً
المورد أم ال .يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت الدفعة مستحقة خالل سنة واحدة أو أقل ،واذا لم تكن
كذلك ،يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة .يتم االعتراف بالذمم الدائنة التجارية مبدئيًا بالقيمة العادلة وقياسها الحقًا بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.
مخصص الزكاة التقديرية
إن الزكاة التقديرية التزام على الشركة ويتم استدراكها في القوائم المالية المرفقة بتحميلها على قائمة الربح أو الخسارة وفقا لمعيار
الزكاة والرأي الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،حيث يتم احتسابها للسنة تقديريا وفقًا لمبدأ االستحقاق.
يتم احتساب الزكاة في نهاية السنة على أساس صافي الربح المعدل أو وعاء الزكاة أيهما أكبر طبقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة
والدخل في المملكة العربية السعودية.
يتم معالجة الفروقات ما بين المخصص والربط النهائي بالسنة التي يتم استالم الربط فيها.
معامالت أطراف ذات عالقة
الطرف ذو العالقة

الطرف ذو العالقة هو الشخص أو الكيان المرتبط بالشركة التي تعد قوائمها المالية.
أ) إذا كان الشخص أو أحد أعضاء أفراد أسرته وثيق الصلة بالشركة التي تعد قوائمها المالية:
1.1لديه سيطرة أو سيطرة مشتركة على الشركة التي تعد قوائمها المالية؛
2.2له تأثير جوهري على الشركة التي تعد قوائمها المالية .أو
3.3هو عضو في اإلدارة العليا للشركة التي تعد قوائمها المالية أو الشركة األم للشركة التي تعد قوائمها المالية.
ب) إذا كانت المنشأة مرتبطة بالشركة التي تعد قوائمها المالية في حال تحققت أي من الشروط التالية:
1.1إن المنشأة و الشركة التي تعد قوائمها المالية هما أعضاء في نفس المجموعة ( مما يعني أن كل من الشركة األم والشركات
التابعة والزميلة لها صلة باألخرى(.
2.2احد الشركتين هو شركة زميلة أو مشروع مشترك للشركة األخرى (أو شركة زميلة أو مشروع مشترك لعضو في مجموعة تكون
الشركة األخرى عضوا فيها).
3.3كال الشركتين هما مشروعان مشتركان لنفس الطرف الثالث.
4.4إحدى الشركتين هي مشروع مشترك لشركة ثالثة والشركة األخرى هي شركة زميلة للشركة الثالثة.
5.5الشركة هو خطة منافع ما بعد التوظيف لفائدة موظفي أي من الشركات التي تعد تقاريرها المالية أو شركة ذي صلة بالشركة التي
تعد قوائمها المالية .وإذا كانت الشركة التي تعد قوائمها المالية هي نفسها التي تعد تلك الخطط ،فإن كفالء العمل الراعيين
لهم صلة أيضا بالشركة التي تعد قوائمها المالية.
6.6تسيطر الشركة أو يسيطر عليها بصورة مشتركة من قبل شخص محدد في الفقرة (أ).
7.7يكون للشخص المحدد في الفقرة (أ) ‘ ’1له تأثير جوهري على الشركة أو يكون عضوا في اإلدارة العليا في الشركة (أو الشركة
األم).
8.8تقدم الشركة أو أي عضو في مجموعة منها جزءا من خدمات موظفي اإلدارة العليا للشركة التي تعد قوائمها المالية أو إلى
الشركة األم للشركة التي تعد قوائمها المالية.
التزامات منافع الموظفين
•تعويضات نهاية الخدمة

يتم تحديد تعويضات نهاية الخدمة باستخدام طريقة تكلفة الوحدة المتوقعة مع إجراء تقييم أكتواري بنهاية كل فترة مالية سنوية،
ويتم إدراج إعادة القياس التي تشمل المكاسب والخسائر االكتوارية في قائمة المركز المالي في حين يتم إدراج المكاسب والخسائر
ضمن الدخل الشامل األخر للفترة التي تم تكبدها فيها ،ويتم إدراج إعادة القياس المعترف في الدخل الشامل اآلخر ضمن األرباح
المبقاة فورا وال يتم إعادة إدراجه ضمن الربح أو الخسارة.
•
•مزايا التقاعد

تقوم الشركة بسداد اشتراكات تقاعد لموظفيها السعوديين إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية ،ويمثل خطة مساهمة محددة ،وتعتبر
الدفعات كمصاريف عند تكبدها.
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ثانيًا :المطلوبات المالية (تتمة)
•مزايا الموظفين قصيرة األجل

يتم االعتراف بااللتزام عن المزايا المستحقة للموظفين بالنسبة لألجور والرواتب ،واالجازة السنوية واالجازة المرضية في الفترة التي
يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع ان يتم دفعها مقابل تلك الخدمة.
تقاس االلتزامات المعترف بها والمتعلقة بمزايا الموظفين قصيرة االجل بالمبلغ المتوقع أن يتم دفعه مقابل الخدمة المقدمة.
اإليرادات
يتم قياس اإليرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العميل ويستثنى المبلغ الذي يتم جمعه نيابة عن أطراف ثالثة.
تعترف الشركة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل .ويتم تطبيق المبادئ في المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  15باستخدام الخطوات الخمس التالية:
•الخطوة األولى :تحاسب الشركة العقد مع العميل في الحاالت التالية:
•أطراف العقد قد اتفقت على العقد وأن تكون ملتزمة بأداء التزاماتها.
•بإمكان الشركة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها.
•بإمكان الشركة تحديد شروط السداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها.
•للعقد مضمون تجاري.
•من المتوقع الحصول على العوض.
•الخطوة الثانية :تحدد الشركة جميع السلع أو الخدمات المتعهدة بها في العقد مع العميل ويجب عليها تحديد ما إذا كان سيتم
احتساب كل سلعة أو خدمة كالتزام أداء منفصل.
تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها عن االلتزامات األخرى في العقد إذا كان كالهما:
•يستطيع العميل االنتفاع من سلعة أو خدمة في حد ذاتها أو االنتفاع من السلعة أو الخدمة إلى جانب موارد أخرى متاحة فورًا.
•أن السلعة أو الخدمة ال تعتمد بدرجة عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع سلع أو خدمات أخرى متعهد بها في العقد.
•الخطوة الثالثة :تحدد الشركة قيمة المعاملة وهو مبلغ العوض الذي تتوقع الشركة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو
الخدمات المتعهد بها إلى عميل.
•الخطوة الرابعة :تخصص الشركة سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يصف مبلغ العوض  /المقابل الذي تتوقع الشركة أن
يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل.
•الخطوة الخامسة :يتم االعتراف باإليرادات عندما تتم نقل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل .تحصل عملية نقل السلع
أو الخدمات عندما يتملك العميل السيطرة على تلك السلع أو الخدمات المحولة له .يحصل العميل على السيطرة على السلع أو
الخدمات إذا كانت لديه القدرة على االستخدام المباشر واستحقاق الفائدة من السلعة أو الخدمة.
وتتمثل ايرادات الشركة في ما يلي:
•أ -إيرادات بيع االستثمارات العقارية

يتم إثبات إيرادات بيع األراضي االستثمارية المعدة للبيع (المطورة او غير المطورة) عند تنفيذ وإتمام عملية البيع وتحويل مخاطر
وامتيازات الملكية الهامة إلى المشتري وكذلك يتم اثبات اإليرادات الناتجة عن بيع مساهمات األراضي (تحت التطوير) عند إبرام
عقد البيع وإصدار شهادة مساهمة للمالك الجديد.
•ب -إيرادات التأجير والتشغيل

ويتم اثبات اإليرادات الناتجة من تأجير وتشغيل الممتلكات االستثمارية عند التعاقد او عند تقديم الخدمة ويتم احتساب اإليراد عن
المدة التي تخص الفترة المالية بطريقة القسط الثابت على مدى اإليجار أو فترة التشغيل ويتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.
المصاريف
تتضمن تكلفة اإليرادات مصاريف إدارة وصيانة العقارات واستهالكاتها وتكلفة األراضي المباعة ،ويتم تصنيف كافة المصاريف
األخرى كمصاريف إدارية وعمومية.
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 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
المخصصات
يتم تكوين المخصصات عندما يكون على الشركة أي التزام حالي (قانوني أو متوقع) ناتج عن أحداث سابقة والتي تعتبر تكلفة سدادها
محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق.
يتم قياس المخصصات حسب أفضل التوقعات للبدل المطلوب لمقابلة االلتزام كما بتاريخ قائمة المركز المالي بعد األخذ بعين
االعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة بااللتزام .عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لسداد
االلتزام الحالي ،فإنه يتم االعتراف بالذمة المدينة كموجودات في حالة كون استالم واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياس المبلغ
بشكل موثوق.
المعلومات القطاعية
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات اعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقًا للتقارير التي تم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع
القرار الرئيسي لدى الشركة.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات
عمل في بيئات اقتصادية.
المقاصة
يتم اجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات واظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق
القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس المقاصة أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة باستخدام المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهاية السنة.

تحويل العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة .ويتم تحويل الموجودات
والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في نهاية السنة .إن
المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الربح أو الخسارة.
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددًا من التعديالت على المعايير سارية اعتبارًا من  1يناير2020م والموضحة أدناه
ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.
فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد  ١يناير  ٢٠٢٠م:
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )3تعريف النشاط التجاري

وفقا للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدوليةُ ،يعتقد أن تطبيق التوجيه الحالي
يراجع هذا التعديل تعريف النشاط التجاريً .
جدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األعمال.
جدا ،ويؤدي إلى عدد كبير ً
معقد ً
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )8بشأن تعريف الجوهري

هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (“ )1عرض القوائم المالية»  ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم (“ ،)8السياسات
المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية» والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى:
1.1استخدام تعريف ثابت للجوهري في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار المفاهيمي للتقرير المالي؛
2.2توضيح شرح تعريف الجوهري؛
3.3إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1حول المعلومات الغير جوهرية.

56

20

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39والمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ( )7إصالح مؤشر سعر الفائدة

توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق باإلصالح لسعر الفائدة القياسي .تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط ولها تأثير على
عموما أن يتسبب في إنهاء محاسبة التحوط .ومع ذلك  ،ينبغي االستمرار في تسجيل
أن إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك ال ينبغي
ً
أي تحوط غير فعال في قائمة الربح أو الخسارة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (“ )16عقود اإليجار” استجابة لتأثيرات كوفيد 19 -على المستأجرين

اعتبارا من  1يونيو  ،2020تم تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16لتوفير وسيلة عملية للمستأجرين الذين يحسبون امتيازات
ً
اإليجار التي تنشأ كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد 19 -وفقط في حال استيفاء جميع الشروط اآلتية:
عدل لعقد اإليجار يماثل إلى حد كبير عوض عقد اإليجار قبل التغيير مباشرة ،أو أقل
أ -أن يؤدي التغيير في دفعات اإليجار إلى عوض ُم َّ
منه؛
ابتداء ،في أو قبل  30يونيو  ،2021و
المستحقة،
الدفعات
على
فقط
اإليجار
دفعات
في
تخفيض
أي
يؤثر
أن
ب-
ً
ج -أال يكون هناك أي تغيير جوهري في الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار.
وفقا للشروط العملية ،مما يعني أن المستأجر ال يحتاج إلى تقييم ما إذا
قد يتم احتساب امتيازات اإليجار التي تستوفي هذه المعايير ً
كان امتياز اإليجار يستوفي تعريف تعديل اإليجار .يطبق المستأجرون متطلبات أخرى في المعيار الدولي للتقارير المالية  16في حساب
االمتياز.
المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد
فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2021م مع السماح بالتطبيق
المبكر ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم « ،1عرض القوائم المالية» على تصنيف المطلوبات

توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم « ،1عرض القوائم المالية»  ،على أن المطلوبات يتم تصنيفها على
اعتمادا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير .ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو باألحداث
أنها متداولة أو غير متداولة،
ً
أيضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم  1عندما
بعد تاريخ التقرير)على سبيل المثال ،استالم تنازل أو إخالل بتعهد) .يوضح التعديل ً
يشير إلى «تسوية» التزام.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3و معايير المحاسبة الدولية رقم  16و 37

•المعيار الدولي للتقرير المالي رقم « 3اندماج األعمال» تحديث إلشارة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3لإلطار المفاهيمي
للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية إلندماج األعمال.
•يحظر معيار المحاسبة الدولي رقم “ ،16الممتلكات واآلالت والمعدات” على الشركة أن تخصم من تكلفة الممتلكات واآلالت
ال عن ذلك،
والمعدات المبالغ المستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لإلستخدام المقصود منه .بد ً
سوف تعترف الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.
•يحدد المعيار المحاسبي الدولي رقم “ ،37المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة” التكاليف التي تتضمنها الشركة
عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة.
التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي (دورة 2018م – 2020م)

هذه التعديالت هي سارية المفعول في أو بعد  1يناير 2021م.
•المعيار الدولي للتقرير المالي رقم “ ،9األدوات المالية” يوضح الرسوم التي تضمنها الشركة عند إجراء “اختبار  ”٪ 10من أجل
تقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بمطلوب مالي.
•المعيار الدولي للتقرير المالي رقم “ ،16عقود اإليجار” ،إزالة احتمال حدوث التباس فيما يتعلق بحوافز اإليجار من خالل تعديل
المثال التوضيحي  13المصاحب للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم .16
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 -4ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
البـــيان

آالت ومعدات

أثاث ومفروشات

سيارات

المجمـوع

التكلفة
الرصيد في  1يناير 2020

10.418.780

4.825.564

1.532.620

16.776.964

إضافات خالل السنة

127.067

8.430

61.550

197.047

()228.900

()228.900

1.365.270

16.745.111

إستبعادات خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2020

-

10.545.847

4.833.994

مجمع االستهالك
الرصيد في  1يناير 2020

9.705.112

4.803.316

1.504.287

16.012.715

استهالك السنة

310.894

15.110

21.541

347.545

()228.900

()228.900

1.296.928

16.131.360

إستبعادات خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2020

-

-

4.818.426

10.016.006

القيمة الدفترية الصافية
كما في  31ديسمبر 2020

529.841

15.568

68.342

613.751

كما في  31ديسمبر 2019

713.668

22.248

28.333

764.249

 -5استثمارات عقارية ،صافي
التكلفة
الرصيد في  1يناير 2020
اضافات خالل السنة

األراضي
211.190.203
-

الرصيد في  31ديسمبر 2020

211.190.203

أراضي مقام عليها
مباني
401.428.705
401.428.705

المباني

اإلجمالي

1.148.253.311

1.760.872.219

6.182.242

6.182.242

1.154.435.553

1.767.054.461

االستهالكات
الرصيد في  1يناير 2020

-

-

339.855.158

339.855.158

استهالك السنة

-

-

32.158.035

32.158.035

الرصيد في  31ديسمبر 2020

-

-

372.013.193

372.013.193

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020

211.190.203

401.428.705

782.422.360

1.395.041.268

بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مبلغ  4.182.665.000ريال سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2020ديسمبر  3.811.768.491 :2019ريال
سعودي) وذلك وفقًا لعملية التقييم التي قام بها المقيم العقاري شركة بصمة وشريكه للتقييم العقاري حامل ترخيص رقم ( 1210000448مقيم
مستقل معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين).
تتضمن االستثمارات العقارية مباني مقامة على أرض مستأجرة من أمانة الرياض بموجب عقد ايجار لمدة  25سنة تبدأ من  18سبتمبر 1996م
والتي يتم تحويلها إلى األمانة في نهاية مدة العقد بلغت صافي قيمتها الدفترية في  31ديسمبر  2020مبلغ صفر ريال سعودي.
تتضمن االستثمارات العقارية مباني مقامة على أرض مستأجرة من أمانة الرياض بموجب عقد ايجار لمدة  23سنة تبدأ من  30مارس 2011م
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والتي يتم تحويلها إلى األمانة في نهاية مدة العقد بلغت صافي قيمتها الدفترية في  31ديسمبر  2020مبلغ  206.3مليون ريال سعودي.
يوجد ضمن االستثمارات العقارية أراضي بإجمالي مبلغ  28.872.546ريال سعودي غير مسجلة باسم الشركة حيث انها تم نزع ملكيتها
بموجب األمر السامي رقم /4ب 2732/بتاريخ 1412/3/8هـ ولم يتقدم أصحابها الستالم مستحقاتهم ونقل ملكية األرض للشركة حتى
 31ديسمبر ( 2020إيضاح رقم .)16
وتقع جميع االستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية وتصنف ضمن المستوى الثالث في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

األراضي

التكلفة
الرصيد في  1يناير 2019

211.123.342

اضافات خالل السنة

66.861

محول من مشروعات تحت التنفيذ (إيضاح )7
الرصيد في  31ديسمبر 2019

أراضي مقام عليها
مباني
401.428.705

المباني
1.033.360.929

-

211.190.203

اإلجمالي
1.645.912.976

-

401.428.705

66.861

114.892.382

114.892.382

1.148.253.311

1.760.872.219

االستهالكات
الرصيد في  1يناير 2019

-

-

311.290.467

311.290.467

استهالك السنة

-

-

28.564.691

28.564.691

الرصيد في  31ديسمبر 2019

-

-

339.855.158

339.855.158

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2019

211.190.203

808.398.153

401.428.705

1.421.017.061

 -6حق استخدام األصول والتزامات التأجير ،صافي
يوضح الجدول التالي رصيد حق إستخدام األصول باإلضافة إلى اإلستهالك المحمل كالتالي:
البـــــيان

اإلجمالي

أراضي

التكلفة
الرصيد في بداية السنة

67.423.998

اإلضافات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

67.423.998
-

-

67.423.998

67.423.998

اإلستهالكات
الرصيد في بداية السنة

4.327.847

4.327.847

اإلضافات خالل السنة

4.615.813

4.615.813

الرصيد في نهاية السنة

8.943.660

8.943.660

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2020

58.480.338

58.480.338

 31ديسمبر 2019

63.096.151

63.096.151

ال يوجد إضافات لحق استخدام األصول خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
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إلتزامات التأجير كما في نهاية السنة هي كما يلي:
البــيان

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020

إلتزامات تأجير غير متداولة

52.019.147

54.967.678

إلتزامات تأجير متداولة

5.980.261

12.395.373

إجمالي إلتزامات التأجير

57.999.408

67.363.051

بلغت تكاليف التمويل من التزامات التأجير المعترف بها خالل السنتين المنتهيتين في  2020و ،2019وقد تم تصنيفها كما يلي:
البــيان

2020

تكاليف تمويل – قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر

3.261.110

تكاليف تمويل – مشروعات تحت التنفيذ – قائمة المركز المالي

-

2019
2.486.173
941.823

 -7مشروعات تحت التنفيذ
البــيان

سوق عتيقة
(المرحلة الثانية)

مشروع تطوير الظهيرة مشاريع وعقود أخرى

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر 2020
-

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل السنة

1.281.288

الرصيد كما في نهاية السنة

1.281.288

1.426.570
1.426.570

4.184.011

5.610.581

528.650

1.809.938

4.712.661

7.420.519

كما في  31ديسمبر 2019
الرصيد في بداية السنة

67.539.196

إضافات خالل السنة

46.243.100

-

محول لالستثمارات العقارية

()113.782.296

-

الرصيد كما في نهاية السنة

-

1.426.570

1.426.570

5.054.097

74.019.863

240.000

46.483.100

()1.110.086

()114.892.382

4.184.011

5.610.581

 -8استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تتمثل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر مما يلي:
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البــيان

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020

استثمارات في أدوات حقوق ملكية لشركات مدرجة بالسوق المالي السعودي (-8أ)

41.717.739

37.252.421

استثمارات في أدوات حقوق ملكية لشركات غير مدرجة بالسوق المالي السعودي (-8ب)

2.434.198

2.037.000

استثمارات في صناديق عقارية (-8ج)

-

39.289.421

44.151.937

وكانت الحركة على احتياطي اعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يلي:
البــيان

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020

رصيد أول السنة

()3.536.410

98.180.074

أرباح غير محققة من إعادة تقييم االستثمارات

3.937.384

5.766.856

اقفال أرباح غير محققة من إعادة تقييم االستثمار

-

()107.483.340
()3.536.410

400.974

-8أ) استثمارات في أدوات حقوق ملكية لشركات مدرجة بالسوق المالي السعودي
البــيان

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

رصيد أول السنة (بالتكلفة)

37.252.421

35.334.464

إضافات خالل السنة

925.132

1.311.178

أرباح (خسائر) غير محققة من إعادة تقييم االستثمار

3.540.186

606.779

41.717.739

37.252.421

-8ب) استثمارات في أدوات حقوق ملكية لشركات غير مدرجة بالسوق المالي السعودي
قرر مجلس ادارة الشركة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ  15يناير2015م الدخول كشريك مؤسس في الشركة السعودية للضيافة التراثية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة) والواقعة بمدينة الرياض بعدد أسهم  2.000.000سهم بقيمة اجمالية  20مليون ريال سعودي وبنسبة  ٪8من
رأس مال الشركة .وقامت الشركة بسداد  5.000.000ريال سعودي كدفعة من حصتها في هذا االستثمار وسيتم تمويل كامل المبلغ من الموارد
الذاتية للشركة ،ويتم معالجة االستثمار بطريقة القيمة العادلة ،وتتمثل حركه االستثمار كالتالي:
البــيان

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

رصيد أول السنة

2.037.000

5.000.000

أرباح (خسائر) غير محققة من إعادة تقييم االستثمار

397.198

()2.963.000

2.434.198

2.037.000

بلغت القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية لشركات غير مدرجة بالسوق المالي السعودي بمبلغ  2.434.198ريال سعودي كما
في  31ديسمبر  31( 2020ديسمبر  2.037.000 :2019ريال سعودي) وذلك وفقًا لدراسة التقييم التي قام بها المقيم مكتب أحمد بن محمد الفراج
لتقييم المنشآت اإلقتصادية حامل ترخيص رقم ( 4112000053مقيم مستقل معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين).
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-8ج) استثمارات في صناديق عقارية

قرر مجلس إدارة الشركة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ  2نوفمبر2015م المشاركة في صندوق استثمار عقاري أسس وفقًا لنظام
السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العالقة على أن تتولى إدارته شركة االنماء لالستثمار وفقا للترخيص الممنوح لها من هيئة
السوق المالية  ،وفي تاريخ  30يونيو 2016م استحوذ الصندوق على كامل حصة الشركة في األرض الخام الواقعة شمال شرق مدينة
الرياض و المملوكة من قبل الشركة بنسبة ( )٪85وحصة شركة أدير العقارية بنسبة ( ،)٪15وقد بلغت قيمة حصة الشركة
( 974.100.000ريال سعودي) سدد الصندوق منها للشركة ما قيمته ( 401.100.000ريال سعودي) والباقي وقيمته ( 573.000.000ريال
سعودي) يتمثل في مساهمة الشركة في صندوق رياض التعمير العقاري األول.
بتاريخ  10أكتوبر 2019م أبرمت اتفاقية إنهاء صندوق رياض التعمير العقاري األول وذلك بغرض نقل موجوداته والتزاماته إلى شركة
تنال لإلستثمار والتطوير العقاري ،على أن يتم تصفية الصندوق بتاريخ  15أكتوبر 2019م.

وقد بلغت القيمة السوقية لوحدات الصندوق كما في تاريخ اإلقفال مبلغ  680.483.340ريال سعودي وذلك طبقا للبيانات التي تم
موافاتنا بها من قبل إدارة الصندوق كما في  30يونيو  ،2019وتتمثل حركه االستثمار كالتالي:

البــيان

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

رصيد أول السنة (بالتكلفة)

-

573.000.000

أرباح غير محققة من إعادة تقييم االستثمار

-

107.483.340

اقفال أرباح غير محققة من إعادة تقييم االستثمار

-

()107.483.340

اقفال تكلفة الصندوق

-

()573.000.000

-

-

 -9استثمار في شركة زميلة
قامت الشركة بالمشاركة مع شركة سمو القابضة المالكة لشركة أدير العقارية بتأسيس شركة تنال لإلستثمار والتطوير العقاري
(شركة ذات مسئولية محدودة) برأسمال  100.000ريال سعودي بنسبة  ٪69.38لشركة الرياض للتعمير ونسبة  ٪30.62لشركة سمو
القابضة وهي نفس نسب تملك كال منهما في صندوق رياض التعمير العقاري األول ،وذلك بغرض نقل موجودات والتزامات صندوق
رياض التعمير العقاري األول والذي تم إقفاله ونقله لشركة تنال لإلستثمار والتطوير العقاري وشركتها التابعة (شركة روبى األبنية
العقارية) والمملوكة بنسبة  ٪100وذلك ليتم إستكمال تنفيذ المتبقي من أعمال البنية التحتية ألرض الثمامة التي تبلغ مساحتها 3
مليون متر مربع حيث تم إنجازها بالكامل من قبل شركة سمو العقارية  -شركة مساهمة عامة (طرف ذو عالقة) كما في نهاية الفترة
الحالية ،لم يتم توحيد القوائم المالية لشركة تنال لإلستثمار والتطوير العقاري لعدم وجود سيطرة على الشركة لما تملكه من حقوق
تصويت بنسبة  ٪40مقابل  ٪60للشريك اآلخر على القرارات التشغيلية واإلدارية وتم اعتبار ذلك كتأثير هام وبذلك تمت معالجة
االستثمار بطريقة حقوق الملكية.
إن عنوان المركز الرئيسي للشركة في الرياض ،ويتمثل نشاط الشركة في إدارة وتأجير العقارات السكنية وغير السكنية المملوكة
أو المؤجرة.
تم التنازل عن جميع الحصص الخاصة بشركة روبى األبنية العقارية لشركة تنال لإلستثمار والتطوير العقاري بالكامل حيث أن أرض
الثمامة مسجلة باسم شركة روبى األبنية العقارية.
ملخص المعلومات المالية الموحدة لشركة تنال لالستثمار والتطوير العقاري والشركة التابعة لها (شركة روبى األبنية العقارية)
تعد القوائم المالية الموحدة لهذه الشركة والشركة التابعة لها وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي .إن السياسات المحاسبية
المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الزميلة متوافقة مع تلك الخاصة بشركة الرياض للتعمير.
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 1-9ملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
البــيان

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019
-

اإليرادات

637.096.128

الربح (الخسارة) من األعمال الرئيسية

138.633.719

()578.496

صافي ربح (خسارة) السنة  /الفترة

125.680.282

()342.484

اجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للسنة  /للفترة

125.680.282

()342.484

حصة الشركة من الربح (الخسارة) للسنة  /للفترة

87.196.979

()237.611

حصة الشركة من إجمالي الدخل الشامل

87.196.979

()237.611

تم احتساب الحصة في صافي الربح والحصة في الدخل الشامل اآلخر بناء على القوائم المالية الموحدة لشركة تنال لالستثمار
والتطوير العقاري.

 2-9ملخص قائمة المركز المالي الموحدة
البــيان

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019
(معدلة)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

1.099.785.895

1.568.378.058

الموجودات المتداولة

217.746.704

52.411.005

مجموع الموجودات

1.317.532.599

1.620.789.063

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة

512.945.409

800.000.000

المطلوبات المتداولة

124.029.403

20.820.724

مجموع حقوق الملكية

680.557.787

799.968.339

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1.317.532.599

1.620.789.063

البــيان

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019
(معدلة)

الحصص بالتكلفة

69.380

69.380

مكون حقوق ملكية أخرى

555.175.808

573.000.000

حصة الشركة من صافي مصاريف التشغيل واإلدارة المتراكمة للصندوق في تاريخ اإلقفال *

()17.824.192

-

استرداد مكون حقوق ملكية أخرى (إيضاح )11

()170.044.020

إجمالي الحصة في حقوق الملكية

385.201.168

الحصة من الخسارة المتراكمة في بداية السنة  /الفترة

()237.611

الحصة من الربح (الخسارة) خالل السنة  /الفترة

87.196.979

()237.611

الحصة من الربح (الخسارة) المتراكمة نهاية السنة  /الفترة

86.959.368

()237.611

القيمة الدفترية لالستثمار

472.160.536

555.007.577

555.245.188
-

 3-9تتمثل حركه االستثمار (تسوية القيمة الدفترية)

* تتمثل حصة الشركة من صافي مصاريف التشغيل واإلدارة المتراكمة للصندوق في تاريخ اإلقفال بنسبة  ٪69.38من إجمالي رصيد
هذه المصاريف على مدى عمر الصندوق بمبلغ  25.690.677ريال سعودي وتحملت الشركة بنفس نسبة تملكها بالشركة الزميلة.
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 -10ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة ومدينون أخرون ،صافي
 31ديسمبر 2020

البــيان

 31ديسمبر 2019

ذمم مدينة

69.821.277

61.962.531

يخصم  :مخصص خسارة االئتمان المتوقعة *

()22.579.283

()18.911.043

صافي الذمم المدينة

47.241.994

43.051.488

عهد وسلف عاملين

3.928.655

1.207.677

دفعات مقدمة لموردين

2.870.135

1.897.370

رسوم امتياز

915.398

915.397

تأمينات لدى الغير

335.193

335.193

مبالغ محتجزة لدى البنوك لتوزيعات األرباح

189.833

208.355

إيرادات مرابحات مستحقة من ودائع

130.791

1.929.764
-

أتعاب استشارية (إيضاح )21
أخرى

600.000

262.916

758.926

55.874.915

50.904.170

* ان حركة مخصص خسارة االئتمان المتوقعة خالل السنة كما يلي:
 31ديسمبر 2020

البــيان

 31ديسمبر 2019

الرصيد في بداية السنة

18.911.043

8.697.915

المكون خالل السنة

3.729.440

10.213.128

مردودات خالل السنة

()61.200

الرصيد كما في نهاية السنة

22.579.283

18.911.043

حيث إن أعمار الذمم المدينة كالتالي:
البــيان

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

من يوم حتى  90يوم

23.215.950

17.597.002

من  91حتى  180يوم

13.949.538

17.420.184

من  181حتى  360يوم

9.183.384

6.049.420

أكثر من  360يوم

23.472.405

20.895.925

69.821.277

61.962.531

بلغت اجمالي األرصدة المرفوع بها قضايا على المستأجرين مبلغ  15.991.777ريال سعودي وتم الحصول على حكم تنفيذي حولها بمبلغ
 5.903.643ريال سعودي وجاري تنفيذ احكام القضايا الخاصة باألرصدة المتبقية.

 -11المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتمثل األطراف ذات العالقة في التعامالت مع الشركة الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين وموظفي اإلدارة العليا للشركة حيث
يعتبر موظفي اإلدارة العليا األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسؤولية في تخطيط وإدارة ومراقبة أنشطة الشركة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة بما في ذلك المديرين.
كان لدى الشركة ،خالل السياق اإلعتيادي ألعمالها ،المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة الرئيسية خالل السنة المنتهية في
 31ديسمبر  2020و ،2019كما يلي:
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 -11المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
االسم

العالقة

شركة تنال للتطوير واإلستمار العقاري

شركة زميلة

إن المعامالت والمبالغ المتعلقة بها للسنة المنتهية في:
طبيعة المعاملة

البيان
شركة تنال للتطوير واإلستمار العقاري

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020

حصة الشركة في رأس المال

-

69.380

مصاريف مدفوعة بالنيابة

-

17.025

تمويل عيني دائم

-

573.000.000
-

استرداد التمويل الدائم *

170.044.020

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين

مكافآت وبدالت

3.500.000

3.000.000

موظفي اإلدارة العليا

رواتب وبدالت وحوافز

8.297.113

7.424.953

* قرر الشركاء في شركة تنال لإلستثمار والتطوير العقاري بتاريخ  30سبتمبر  2020بإسترداد جزء من التمويل الدائم مقابل االستثمار في
الشركة الزميلة  -شركة تنال للتطوير واإلستثمار العقاري بنسبة مبيعات األراضي وذلك لعدم حاجة الشركة الزميلة للسيولة.
يتكون المطلوب من (إلى) طرف ذو عالقة كما في ،مما يلي:
البــيان
شركة تنال للتطوير واإلستمار العقاري

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

44.975.854

()52.355

44.975.854

()52.355

 -12ودائع مرابحات استثمارية
تتمثل ودائع المرابحات االستثمارية في ودائع نقدية لدى أحد البنوك المحلية تاريخ استحقاقها خالل عام  2022وينتج عن هذه الودائع
ايرادات مرابحات على أساس أسعار العمولة المتفق عليها من البنك.

 -13رأس المال
يتكون رأس المال من  1.777.777.770ريال سعودي مدفوعة بالكامل ،موزعة على  177.777.777سهم قيمة كل منها  10ريال سعودي.
وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجتماعها المنعقد بتاريخ 1440/8/27هـ الموافق 2019/5/2م على زيادة رأس مال الشركة عن طريق
منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بواقع عدد واحد سهم لكل ثالثة أسهم ،لتكون الزيادة في رأس المال بمبلغ  444.444.440ريال سعودي
وذلك من خالل تحويل مبلغ  200.000.000ريال سعودي من األرباح المبقاة ومبلغ  244.444.440ريال سعودي من االحتياطي النظامي.

 -14احتياطي نظامي
يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية أن يحول ما نسبته  ٪10من صافي الربح السنوي إلى االحتياطي النظامي وان يستمر هذا
التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال ،إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.
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 -15التزامات منافع الموظفين
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (رقم “ )19منافع الموظف” أجرت اإلدارة اختبار لتقييم القيمة الحالية اللتزاماتها من المزايا المحددة في تاريخ
المركز المالي ،والمتعلقة بمكافأت نهاية الخدمة للموظفين وفقا للقواعد المحلية والترتيبات التعاقدية ،وفيما يلي االفتراضات االكتوارية
الرئيسية المستخدمة الحتساب التزامات منافع الموظفين وهي كالتالي:
البــيان

 31ديسمبر 2020

معدل الخصم
معدل نمو المرتبات

 31ديسمبر 2019

٪ 2.84

٪ 3.51

٪ 4.0

٪ 4.0

إن حركة التزامات منافع الموظفين كما يلي:
البــيان

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2020

الرصيد أول السنة

10.589.236

10.194.439

تكلفة الفائدة

300.734

362.289

تكلفة الخدمة الحالية

934.211

1.365.682

الخسائر (األرباح) االكتوارية اللتزامات منافع الموظفين

900.551

()654.986

التزامات منافع الموظفين المدفوعة خالل السنة

()808.398

()678.188

الرصيد نهاية السنة

11.916.334

10.589.236

 -16ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ودائنون أخرون
 31ديسمبر 2020

البــيان

 1يناير 2019
(معدلة)

 31ديسمبر 2019
(معدلة)

مبالغ تحت التسوية مساهمة أرض الشروق (16أ)

87.664.963

87.664.963

87.664.963

إيرادات مقدمة (16ب)

36.273.166

35.689.994

33.016.614

ذمم عقارية منزوعة مستحقة الدفع (16ج)

28.872.546

28.872.546

29.104.800

تأمينات للغير

15.559.332

14.321.073

13.946.461

مخصصات (16د)

14.142.172

14.142.172

14.142.172

مبالغ محجوزة من مقاولين

10.658.408

10.613.808

34.070.534

أجور ومزايا عاملين مستحقة

5.573.687

5.132.024

4.379.218

مصاريف مستحقة عن خدمات

5.138.566

4.969.510

3.343.381

مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

3.769.000

3.224.000

3.736.000

دفعات مقدمة من المستأجرين

1.827.529

1.798.863

1.508.103

ذمم دائنة

240.791

18.781.720

14.924.869

مطلوب إلى طرف ذو عالقة ()11
دائنون متنوعون
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-

52.355

-

20.892.329

19.974.433

19.251.411

230.612.489

245.237.461

259.088.526

 -16ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ودائنون أخرون (تتمة)

أ) يتمثل المبلغ في قيمة مبيعات أراضي مساهمة الشروق وجاري العمل على تصفية المساهمة بعد خصم كافة التكاليف المتبقية
على مساهمين أرض الشروق لصالح الشركة.
ب) تتمثل اإليرادات المقدمة باإليرادات المقبوضة وغير المقبوضة عن عقود تأجير االستثمارات العقارية والتي ال تخص السنة
المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
ج) تتمثل في قيمة المبالغ المستحقة ألصحاب العقارات التي تم نزع ملكيتها بموجب األمر السامي رقم /4ب 2732/بتاريخ
1412/3/8هـ ولم يتقدم أصحابها الستالم مستحقاتهم حتى  31ديسمبر 2020م.
د) يتمثل مبلغ المخصصات في قيمة المبلغ المخصص ألعمال تنفيذ قناة لتصريف مياه السيول واالمطار بأرض الشروق بحي الرمال.

 -17توزيعات أرباح مستحقة
يمثل الرصيد الظاهر بالقوائم المالية المتبقي من المبالغ التي أقرتها الجمعية العمومية العادية للشركة عن سنوات سابقة ولم
يتقدم السادة المساهمين الستالمها كما في  31ديسمبر 2020م بمبلغ  68.080.194ريال سعودي ( 31ديسمبر  66.417.182 :2019ريال
سعودي)

 -18مخصص الزكاة التقديرية
أ -وضع الربوط

قدمت الشركة االقرارات الزكوية حتى عام  ،2019وخالل عام  2020حصلت الشركة على ربط زكوي الخاص بالسنوات السابقة من عام
 2015وحتى  2018وقد نتج عنها اجمالي فروقات زكوية بمبلغ  103.142.584ريال سعودي وقد تم االعتراض على هذه الفروقات وتنتظر
الرد عليها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وبناء على رأي المستشار الزكوي للشركة أنه لم يتبين ضرورة تكوين مخصص خالل
الفترة الحالية مقابل االلتزام.

ب -حركة مخصص الزكاة
البــيان

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

الرصيد في بداية السنة

13.906.148

14.629.462

المكون خالل السنة

8.539.385

4.563.588

المسدد خالل السنة

()4.563.587

()5.286.902

رصيد المخصص في نهاية السنة

17.881.946

13.906.148
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 -18مخصص الزكاة التقديرية (تتمة)
ج -الوعاء الزكوي

بناء على التالي:
تم احتساب مخصص الزكاة ً
البــيان

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

حقوق المساهمين حسب الهيئة العامة للزكاة والدخل

1.821.046.136

1.787.591.550

مخصصات أول المدة

52.176.613

27.556.726

توزيعات ارباح مستحقة

68.080.194

66.417.182

ذمم دائنة ودائنون آخرون

123.945.654

138.075.545

إلتزام تأجيري

57.999.408

67.363.051

إيرادات مقبوضة مقدما

13.937.495

17.158.160

القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل حسب الهيئة العامة للزكاة والدخل

()1.395.655.019

()1.484.877.461

استثمارات

()429.115.494

()612.358.801

إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات

400.974

()3.536.410

مشاريع تحت التنفيذ

()7.420.519

()5.610.581

توزيعات أرباح

()65.713.924

-

حق استخدام األصل

()58.480.338

-

صافي الربح المعدل للسنة

154.232.222

182.543.509

الوعاء الزكوي

335.433.402

180.322.470

الزكاة المحتسبة

8.539.385

4.563.588

•يتم احتساب الزكاة على أساس صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي ،أيهما أكبر.
•تحسب الزكاة من صافي الربح المعدل بواقع  ،٪2.5أما الوعاء الزكوي تحسب من الوعاء الزكوي ناقصًا صافي الربح المعدل
بواقع  ٪2.5847و ٪2.5من صافي الربح المعدل

د -صافي الربح المعدل للسنة

إن تسوية صافي الربح المعدل للسنة هي كما يلي:
البــيان

2020

2019

صافي ربح السنة

236.464.816

147.500.029

مخصصات مكونة خالل السنة

4.964.385

11.941.099

تعديالت أخرى

()87.196.979

23.102.381

صافي الربح المعدل للسنة

154.232.222

182.543.509
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 -19اإليرادات
تتكون اإليرادات للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر مما يلي:
البــيان

2019

2020

إيرادات التشغيل

126.757.946

145.566.646

إيرادات التأجير

110.972.589

104.130.464

237.730.535

249.697.110

 -20تكاليف اإليرادات
تتكون تكاليف اإليرادات للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر مما يلي:
2020

2019

البــيان
تكاليف التشغيل

23.040.559

29.108.221

تكاليف التأجير

46.066.788

35.765.837

69.107.347

64.874.058

 -21مصاريف عمومية وإدارية
تتكون المصاريف العمومية واإلدارية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر مما يلي:
البــيان

2019
(معدلة)

2020

أجور ورواتب موظفين

11.775.272

14.198.539

بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

4.000.000

3.605.000

تكوين مخصص خسارة االئتمان المتوقعة (إيضاح رقم )10

3.729.440

10.213.128

أتعاب مهنية واستشارات

861.988

734.180

اطفاء اتعاب استشارية مدفوعة مقدمة (إيضاح )10

600.000

الصيانة والتشغيل

258.236

319.332

دعاية وإعالن

246.707

370.827

مصاريف عقود خدمات

165.322

144.956

مصاريف بنكية

102.138

122.430

استهالكات

82.654

97.301

كهرباء ومياه

27.634

28.889

أخرى

192.261

151.572

22.041.652

29.986.154

-
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 -22إيرادات أخرى
تتكون اإليرادات األخرى للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر مما يلي:
البــيان

2019

2020

مخصص انتفى الغرض منه

496.300

-

إيرادات مشروع العدل وعقار بن حيان

378.145

624.106

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

11.000
-

إلغاء مبالغ مستحقة لمقاولين من سنوات سابقة عن أعمال لم تنجز *
أخرى

5.631.728

233.323

610.644

1.118.768

6.866.478

* تم إلغاء المبالغ المستحقة لمقاولين الخاصة بالسنوات السابقة وألكثر من  20سنة والتي تتمثل في أعمال لم تنجز من قبل المقاولين بموجب
قرار من إدارة الشركة

 -23معلومات قطاعية
تتعلق المعلومات القطاعية بنشاطات وأعمال الشركة والتي اعتمدت عليها إدارة الشركة كأساس إلعداد المعلومات المالية الخاصة بها،
بما يتفق مع طرق إعداد التقارير الداخلية .تتم المعامالت بين القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى.
تتضمن موجودات ومطلوبات ونشاطات التشغيل للقطاعات على بنود تتعلق بصورة مباشرة بقطاع معين وبنود يمكن توزيعها على القطاعات
المختلفة وفق أسس معقولة يتم تصنيف البنود التي ال يمكن توزيعها بين القطاعات تحت بند موجودات ومطلوبات مشتركة.
في ما يلي ملخص بالمعلومات القطاعية المالية بالريال السعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019 ،2020على التوالي وفقا لطبيعة النشاط:
البــيان

قطاع التشغيل

قطاع التأجير

قطاع بيع األراضي موجودات ومطلوبات
مشتركة
والمساهمات

اإلجمالي

 31ديسمبر :2020
إجمالي الموجودات

311.088.124

1.214.456.391

23.046.050

818.994.860

2.367.585.425

إجمالي المطلوبات

38.490.468

104.751.836

102.328.725

140.919.342

386.490.371

اإليرادات

126.757.946

110.972.589

-

-

237.730.535

مجمل الربح التشغيلي

103.717.388

64.905.800

-

-

168.623.188

 31ديسمبر :2019
إجمالي الموجودات

290.315.132

1.233.382.304

23.046.050

784.680.159

2.331.423.645

إجمالي المطلوبات

38.550.944

130.075.964

102.328.725

132.557.445

403.513.078

اإليرادات

145.566.646

104.130.464

-

-

249.697.110

مجمل الربح التشغيلي

116.458.425

68.364.627

-

-

184.823.052

يمثل قطاع التشغيل مشاريع الشركة التشغيلية والتي تتمثل في سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة ومركز التعمير للنقل العام ومزاد
التعمير الدولي للسيارات ،ويمثل قطاع التأجير مشاريع الشركة التأجيرية والتي تخص مركز التعمير للجملة وسوق التعمير للحوم والخضار
والفاكهة وسوق الرياض للتعمير وسوق عتيقة المركزي ،ويمثل قطاع بيع األراضي والمساهمات مشاريع الشركة المتمثلة ببيع األراضي
المطورة.
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 -24أدوات مالية وإدارة المخاطر
القيمة العادلة

ان القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية تتضمن الموجودات المالية النقد وما في حكمه والذمم المدينة واالوراق المالية،
وتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة والقروض واالرصدة الدائنة االخرى.
المستوى االول :االسعار السوقية المعلنة في االسواق النشطة لنفس االدوات المالية.
المستوى الثاني :اساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر في السوق.
المستوى الثالث :اساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر في السوق.
كما في  31ديسمبر 2020

المستوى االول

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

كما في  31ديسمبر 2019

41.717.739

-

2.434.198

44.151.937

41.717.739

-

2.434.198

44.151.937

المستوى االول

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المجموع

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المجموع

37.252.421

-

2.037.000

39.289.421

37.252.421

-

2.037.000

39.289.421

إدارة مخاطر رأس المال
تقوم الشركة بإدارة رأسمالها لتتأكد بأن الشركة تبقى مستمرة بينما تقوم بالحصول على العائد األعلى من خالل الحد األمثل ألرصدة الديون
وحقوق الملكية .لم تتغير استراتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة .2019
إن هيكلة رأس مال الشركة تضم حقوق الملكية العائد للمساهمين في الشركة والتي تتكون من رأس المال ،واالحتياطيات واحتياطي القيمة
العادلة واالرباح المبقاة كما هي مدرجة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.

إدارة المخاطر المالية
إن نشاطات الشركة يمكن أن تتعرض بشكل رئيسي لمخاطر مالية ناتجة عن ما يلي:

إدارة مخاطر العمالت األجنبية
ال تتعرض الشركة لمخاطر هامة مرتبطة بتغيير العمالت األجنبية وبالتالي ال حاجة إلدارة فاعلة لهذا التعرض.

إدارة مخاطر سعر الفائدة
ان االدوات المالية في قائمة المركز المالي غير خاضعة لمخاطر واسعار الفوائد.

مخاطر أسعار أخرى
تتعرض الشركة لمخاطر أسعار ناتجة عن استثماراتها في حقوق ملكية شركات أخرى  .تحتفظ الشركة باستثمارات في حقوق ملكية شركات
أخرى ألغراض استراتيجية وليس بهدف المتاجرة بها وال تقوم الشركة بالمتاجرة النشطة في تلك االستثمارات.

إدارة مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد األطراف لعقود األدوات المالية بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر
مالية ،تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية والذمم المدينة كما يلي:
البــيان

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

نقد لدى البنوك

48.866.307

20.734.435

ذمم مدينة ،صافي

47.241.994

43.051.488

96.108.301

63.785.923
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 -24أدوات مالية وإدارة المخاطر (تتمة)
إدارة مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .يمكن أن تنتج
مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها.
تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة للوفاء بااللتزامات المستقبلية للشركة.

 -25توزيعات أرباح
وافقت الجمعية العامة العادية بإجتماعها المنعقد بتاريخ  26شعبان 1441هـ الموافق  19أبريل 2020م على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
 88.888.889ريال سعودي والتي تمثل  ٪5من القيمة اإلسمية للسهم الواحد كأرباح نقدية عن النصف الثاني لعام  2019بواقع  50هللة
للسهم الواحد.
وافق مجلس اإلدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ  1ذو الحجة 1441هـ الموافق  22يوليو 2020م على توزيع أرباح نصف سنوية عن النصف األول لعام
 2020قيمتها  88.888.888ريال سعودي (بواقع  50هللة للسهم الواحد).
والتي تم توزيعها كالتالي:
المبلغ

البـــيان
ارباح نصف سنوية عن النصف الثاني لعام 2019

88.888.889

ارباح نصف سنوية عن النصف األول لعام 2020

88.888.888

اجمالي التوزيعات

177.777.777

 -26ربحية السهم
تم حساب ربحية السهم األساسية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020والمنتهية في  31ديسمبر  2019بقسمة صافي الربح من االعمال الرئيسية
وصافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة والبالغة  177.777.777سهم.
تم حساب ربحية السهم المخفضة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020والمنتهية في  31ديسمبر  2019بقسمة صافي الربح من االعمال الرئيسية
وصافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة والمعدلة بأثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية .وحيث انه ال
يوجد إلتزام قابل للتحول ألدوات حقوق ملكية ،فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسية.
تم التوصل إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2020و  31ديسمبر  2019من خالل أخذ أثر زيادة رأس المال
من بداية أقرب فترة معروضة ( 1يناير  )2019لاللتزام بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم .33

 -27التزامات محتملة
توجد دعوى قضائية على أرض الشروق والخدمات الفنية المملوكة للشركة بموجب صك شرعي والتي تبلغ قيمتها الدفترية  30.726.121ريال
سعودي مقام عليها مباني صافي قيمتها الدفترية تبلغ  40.278.837ريال سعودي وقد تم إظهارها ضمن بند االستثمارات العقارية .حيث
صدر قرار برفع الحجز عن األرض من ناظري الدعوى ،والتي أعطت بدورها الحق للشركة بالبيع ويتم االن البيع من هذه األراضي ونقل الملكية
بموجب هذا القرار.
هنالك كفالة غرم وأداء على الشركة بحسب حصتها في رأس مال شركة تنال لإلستثمار والتطوير العقاري (شركة زميلة) كضمان مطلوب
إلتاحة تسهيالت لصالح الشركة الزميلة وقيمة الكفالة تتمثل بمبلغ  555مليون ريال سعودي ،قامت الشركة الزميلة بسداد جزء من رصيد
القرض حسب ما يلي (بحسب حصة الشركة):

البيان
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مليون ريال سعودي
2020

2019

المبلغ المدفوع

199

-

الرصيد المستحق

356

555
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 -28أحداث هامة
•أ -نظرًا لما يمر به العالم من أحداث حول ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية أنها باتت تعتبر فيروس كورونا المستجد الذي
«وباء عالميًا» وقد نتج عن هذا الوباء اضطرابات في األنشطة التجارية واإلقتصادية على
يتفشى في مختلف أرجاء العالم أنه
ً
المستوى العالمي .وتود الشركة أن تشير إلى تاثر ايرادات قطاع التشغيل عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020بمقدار  19مليون
ريال سعودي تقريبًا بسبب إغالق اثنين من مراكزها التشغيلية وهما مركز النقل العام ومزاد التعمير الدولي للسيارات لمدة ثالثة
أشهر تقريبًا وحتى بعد اعادة تشغيل تلك المراكز فقد كان ذلك وفق شروط وبروتوكوالت التباعد االجتماعي الذي حد بشكل كبير
من نشاطهما ،ونظرًا لتعذر تحديد المدى المتوقع إلنتهاء هذه األزمة وما يترتب عليها من آثار ،لم تتمكن إدارة الشركة من تحديد
أثر ذلك على القوائم المالية للفترات القادمة.
•ب -باإلشارة إلى اإليضاح رقم ( ،)9تم بيع أراضي في الشركة الزميلة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020بقيمة اجمالية
 637.096.128ريال سعودي وقد تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية الخاصة بإفراغ الصكوك للمشتريين ونتج عن ذلك صافي
ربح للسنة بقيمة  125.680.282ريال سعودي ،بلغت حصة شركة الرياض للتعمير من أرباح الشركة الزميلة  -شركة تنال لإلستثمار
والتطوير العقاري للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020بقيمة  87.196.979ريال سعودي.

 -29تعديالت
تتمثل التعديالت فيما يلي:
•بناء على قرار مجلس االدارة رقم  2020/9/1/3بند ( )3بتاريخ 2020/3/11م ،بالموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافأت
بشأن مكافأة العاملين بالشركة عن عام 2019م ،تم صرف مبلغ  1.618.578ريال سعودي خالل عام 2020م إضافة إلى ما حمل على عام
2019م ولم يتم قيده كمكافآت مستحقة للموظفين في نهاية السنة المالية لعام 2019م.
•وفق المادة ( )44بند ( )3من النظام االساسي للشركة والخاصة بمكافأة أعضاء مجلس االدارة ،تقوم الشركة بإقتطاع مكافأة اعضاء
مجلس اإلدارة المدفوعة خالل السنة المالية والخاصة بالسنة التي تسبقها من حساب األرباح المبقاه ،إال أن هذه المدفوعات يجب
تصنيفها ضمن المصروفات في قائمة الربح أو الخسارة ،واألرصدة التي تم تعديلها تتمثل فيما يلي:

البيان
الرصيد المدفوع خالل عام  2020والذي أصبح كمستحقات لعام 2019
الرصيد المدفوع خالل عام  2019والذي أصبح كمستحقات لعام 2018

المبلغ
(ريال سعودي)
3.422.000
4.000.000

•خالل السنة المالية الحالية تم تحصيل مبلغ  264.000ريال سعودي كان قد سبق صرفها بالزيادة ألعضاء مجلس اإلدارة كبدل حضور
جلسات عن األعوام 2017م و2018م وفق الفقرة ( )3من المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات ،وقد تم تعديل هذا المبلغ
ضمن بند األرباح المبقاة في السنوات المذكورة.
•خالل عام  ،2019تم نقل موجودات وإلتزامات صندوق رياض التعمير العقاري األول لشركة تنال لإلستثمار والتطوير العقاري ،حيث
بلغ اجمالي مصاريف التشغيل واإلدارة المتراكمة والخاصة في الصندوق كما في تاريخ اقفاله مبلغ  25.690.677ريال سعودي وتم
رسملة هذا المبلغ ضمن بند االستثمارات العقارية تحت التطوير في القوائم المالية للشركة الزميلة للفترة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2019وحصة الشركة من صافي تلك المصاريف بنسبة  %69,38بمبلغ  17.824.192ريال سعودي (إيضاح  )9العتبار تلك المبالغ
كمصاريف ،وتم تعديل هذا المبلغ ضمن بند استثمار في شركة زميلة وبند حصة الشركة من صافي مصاريف التشغيل واإلدارة
المتراكمة للصندوق في تاريخ اإلقفال للسنة المنتهية في  31ديمسبر .2019
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 -29تعديالت (تتمة)
إن أثر ما ذكر أعاله على القوائم المالية ،كما يلي:

أثر التعديل على قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر :2019
المبالغ المسجلة سابقا
 31ديسمبر 2019

البـــيان

الرصيد بعد التعديل
 31ديسمر 2019

أثر التعديل

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ودائنون أخرون

240.460.883

4.776.578

245.237.461

استثمار في شركة زميلة

572.831.769

()17.824.192

555.007.577

أرباح مبقاه

133.001.611

()22.600.770

110.400.841

أثر التعديل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019
المبالغ المسجلة سابقا
 31ديسمبر 2019

البـــيان

()24.945.576

مصاريف عمومية وإدارية

الرصيد بعد التعديل
 31ديسمر 2019

أثر التعديل
)(5.040.578

()29.986.154

()17.824.192

()17.824.192

نصيب السهم األساسي والمخفض في صافي الربح من األعمال
الرئيسية

0.90

)(0.03

0.87

نصيب السهم األساسي والمخفض في صافي ربح السنة

0.93

)(0.13

0.80

حصة الشركة من صافي مصاريف التشغيل واإلدارة المتراكمة
للصندوق في تاريخ اإلقفال

-

أثر التعديل على قائمة المركز المالي كما في  1يناير :2019
المبالغ المسجلة سابقا
 31ديسمبر 2018

البـــيان

الرصيد بعد التعديل
 1يناير 2019

أثر التعديل

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ودائنون أخرون

255.352.526

3.736.000

259.088.526

أرباح مبقاه

364.903.312

()3.736.000

361.167.312

 -30األحداث الالحقة
أوصى مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ  26رجب 1442هـ الموافق ( 10مارس 2021م) للجمعية العمومية القادمة بتوزيع أرباح عن
النصف الثاني من عام  2020بواقع  65هللة للسهم الواحد والتي تمثل  ٪6.5من القيمة اإلسمية للسهم بمبلغ  115.555.555ريال سعودي.
وبخالف ذلك في رأي اإلدارة لم يكن هناك أحداث الحقة هامة بعد  31ديسمبر  2020وحتى تاريخ اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة
والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية كما في  31ديسمبر .2020

 -31عام
تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي.

 -32اعتماد القوائم المالية
تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  26رجب 1442هـ الموافق ( 10مارس 2021م).
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