ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳﻬﻢ ﴍﻛﺔ ﺑﻨﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ�ﺑﻨﺎن�اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ�)»اﻟﺸﺮﻛﺔ«(����ﺷﺮﻛﺔ�ﻣﺴﺎهﻤﺔ�ﺳﻌﻮدﻳﺔ�ﺑﻤﻮﺟﺐ�ﺷهﺎدة�اﻟ��ﻞ�اﻟﺘﺠﺎري�رﻗﻢ�)(١٠١٠٢٠٧٥٩٧
وﺗﺎر�ﺦ�١٤٢٦/٠٢/٢٤ه�)اﳌﻮاﻓﻖ�٢٠٠٥/٠٤/٠٣م(�،واﻟﺼﺎدر�ﻣﻦ�ﻣﺪﻳﻨﺔ�اﻟﺮ�ﺎض.
اﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﱰﺷﺎدي ﻟﺘﺪاول ﺳﻬﻢ اﻟﴩﻛﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ "ﻤﻧﻮ" ﻫﻮ ) (١٥ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

ً
تأسست شركة بنان العقارية («الشركة» أو «المصدر») بداية باسم شركة أبناء عبد العزيزصالح
الحقباني للتطوير واالستثمار العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال بلغ ()504̦000
خمسمائة وأربعة آالف ريال سعودي مقسم إلى ( )480أربعمائة وثمانين حصة متساوية القيمة،
قيمة كل منها ( )1.050ألف وخمسين ريال سعودي وجميعها حصص نقدية متساوية القيمة
وذلك بموجب عقد التأسيس المثبت لدى كاتب العدل بوزارة التجارة بالتاريخ 1426/02/13ه
(الموافق 2005/03/23م) ،والسجل التجاري رقم ( )1010207597الصادر بمدينة الرياض
بتاريخ 1426/02/24ه (الموافق 2005/04/03م) .بموجب قرار وزير التجارة رقم (/280ق)
الصادر بتاريخ 1434/12/26ه (الموافق 2013/10/31م) تم تحويل الكيان القانوني للشركة
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة ،وزيادة رأس مالها من ()504̦000
خمسمائة وأربعة آالف ريال سعودي إلى ( )2̦000̦000مليوني ريال سعودي مقسم إلى ()200̦000
مائتي ألف سهم متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10عشرة رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية
متطابقة من جميع النواحي .وبتاريخ 1442/04/15ه (الموافق 2020/11/30م) تمت موافقة
الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى ( )200̦000̦000مائتي مليون ريال
مقسم إلى ( )20̦000̦000عشرين مليون سهم عادي متطابقة من جميع النواحي بقيمة اسمية
تبلغ ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،وتغييراسم الشركة ليصبح شركة بنان العقارية.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )200̦000̦000مائتي مليون ريال سعودي ،مقسم إلى ()20̦000̦000
عشرين مليون سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،وبقيمة أسمية تبلغ ( )10عشرة رياالت
سعودية للسهم الواحد .وجميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة ،وال يعطى السهم
ً
لحامله أي حقوق تفضيلية .ويحق لكل مساهم («المساهم») أيا كان عدد األسهم التي يملكها
حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين («الجمعية العامة») والتصويت فيها .وتستحق
ً
األسهم محل اإلدراج المباشر نصيبها من أي توزيعات أرباح تعلن عنها الشركة اعتبارا من تاريخ
ً
مستند التسجيل هذا وعن أي سنة من السنوات المالية الالحقة( .فضال راجع قسم رقم ()5
«سياسة توزيع األرباح» من هذا المستند).
وكما في تاريخ هذا المستند ،فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ( )%5أو أكثر من
رأس مالها هم :هشام عبد العزيز الحقباني بنسبة ملكية ( ،)%10.19محمد عبد العزيز الحقباني
بنسبة ملكية ( ،)%9.97عبد الله عبد العزيزالحقباني بنسبة ملكية ( ،)%9.79منصور عبد العزيز
الحقباني بنسبة ملكية ( ،)%8.65عبد المحسن عبد العزيز الحقباني بنسبة ملكية (،)%8.56
أحمد عبد العزيز الحقباني بنسبة ملكية ( ،)%8.54عبد الرحمن عبد العزيز الحقباني بنسبة
ملكية ( ،)%7.78قماشة إبراهيم الجبر بنسبة ملكية ( ،)%6.18هيفاء عبد العزيز الحقباني بنسبة
ملكية ( ،)%5.02مشاعل عبد العزيزالحقباني بنسبة ملكية ( ،)%5.01ولمزيد من التفاصيل حول
ً
كبار المساهمين (فضال راجع قسم (« )4هيكل الملكية والهيكل التنظيمي» في هذا المستند).
ً
ويحظر على كبار المساهمين هؤالء التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر ( )12شهرا من تاريخ بدء
تداول أسهم الشركة في السوق الموازية («فترة الحظر») ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد
انتهاء هذه الفترة دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية («الهيئة»).
ويقتصر التداول في األسهم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازية على المساهمين الحاليين
(باستثناء المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ( )%5أو أكثر من رأس مالها والمذكورين
أعاله والذين يخضعون لفترة الحظر) ،باإلضافة إلى فئات المستثمرين المؤهلين والتي تشمل:
.1
.2

مؤسسة سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون
مؤسسة السوق المالية قد ُع ّينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول
المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى
الحصول على موافقة مسبقة منه.

.3

حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق،
وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع.
الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق
مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

.6

صناديق االستثمار.
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون
المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين
في السوق الموازية (لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم رقم (« )1التعريفات
والمصطلحات»).

.8

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

.4
.5
.7

 .9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب
لدى مركزاإليداع.
 .10أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز
اإليداع ،ويستوفون أي من المعاييراآلتية:
أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن
أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل
ً
االثني عشرة شهرا الماضية.
ب) أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
ً
د) أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من
قبل الهيئة.
ً
ه) أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية
ً
معتمدة من جهة معترف بها دوليا.
 .11أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
لـم يسـبق إدراج أسـهم الشـركة فـي أي سـوق لألسـهم س ً
ـواء داخـل المملكـة العربيـة السـعودية
أو خارجهـا قبـل إدراجهـا بشـكل مباشـر فـي السـوق الموازيـة .وقـد تقدمـت الشـركة بطلـب تسـجيل
األسـهم الخاضعـة لهـذا المسـتند إلـى هيئـة السـوق الماليـة السـعودية («الهيئـة») وبطلـب إدراجهـا
إلـى شـركة السـوق الماليـة السـعودية («تـداول») ،وتـم تقديـم جميـع المسـتندات المطلوبـة إلـى
الجهـات ذات العالقـة واسـتيفاء جميـع المتطلبـات ،وتـم الحصـول علـى جميـع الموافقـات المتعلقـة
بعمليـة التسـجيل واإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة فـي السـوق الموازيـة ،بمـا فـي ذلـك موافقـة
الهيئـة علـى مسـتند التسـجيل هـذا.
ينطـوي االسـتثمار فـي األسـهم محـل التسـجيل واإلدراج المباشـر فـي السـوق الموازيـة علـى مخاطـر
وأمـور غيـر مؤكـدة ولذلـك يجـب دراسـة قسـمي «إشعار مهم» و «عوامل المخاطرة» الوارديـن فـي
ً
مسـتند التسـجيل هـذا بعنايـة مـن ِق َبـل المسـتثمرين المؤهليـن المحتمليـن قبـل أن يتخـذوا قـرارا
ً
ً
باالسـتثمار فـي أسـهم الشـركة بعـد االنتهـاء مـن تسـجيلها وإدراجهـا إدراجـا مباشـرا فـي السـوق
الموازيـة.

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﺎﱄ

يحتوي هذا المستند على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») .ويتحمل
أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات
الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذا المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة .وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية
أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو االعتماد على ّ
أي تأكيدات تتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله ،وتخليان أنفسهما صراحة من ّ
عن محتويات هذا المستند ،وال تعطيان ّ
أي
جزء منه ،ويجب على الراغبين في االستثماربموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل اإلدراج المباشرفي السوق الموازية .وفي حال تعذرفهم محتويات هذا المستند ،يجب استشارة
مستشارمالي مرخص له.
صدرهذا المستند بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م)

إشعار مهم
يقدم هذا المسـتند معلومات تفصيلية كاملة عن شـركة بنان العقارية واألسـهم محل اإلدراج المباشـر .وسـيعامل المسـتثمرون المؤهلون المحتملون الذين يرغبون
باالسـتثمار فـي األسـهم محـل اإلدراج المباشـر بعـد االنتهـاء مـن تسـجيل أسـهم الشـركة وبـدء تداولهـا فـي السـوق الموازيـة علـى أسـاس أن قـرار االسـتثمار يسـتند إلـى
المعلومـات التـي يحتويهـا هـذا المسـتند ،والذي يمكـن الحصول على نسخة منه مـن الموقع اإللكتروني للشركة ( ،)www.bananrealestate.comأو مجموعة الدخيل
المالية ( ،)www.aldukheil.com.saأو هيئة السوق المالية ( ،)www.cma.org.saأو السوق المالية السعودية «تداول» (.)www.tadawul.com.sa
كما سيتم اإلعالن من قبل المستشار المالي «شركة مجموعة الدخيل المالية» على موقع مجموعة تداول السعودية «تداول» عن نشر مستند التسجيل وإتاحته
ً
للمستثمرين المؤهلين خالل المدة ُ
المحددة وفقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة (خالل فترة ال تقل عن ( )14يوم قبل اإلدراج المباشر) وعن أي
تطورات أخرى.
يحتوي مستند التسجيل هذا على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة
العربية السعودية ،ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة (ج) مجتمعين ومنفردين ،كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند،
ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في مستند
التسجيل إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة .وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند ،وال تعطيان أي
تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله ،وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مها كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن االعتماد على أي جزء منه.
وقد عينت الشركة مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي («المستشار المالي») فيما يتعلق بتسجيل أسهم الشركة وإدراجها بشكل مباشر في السوق الموازية
«نمو».
إن المعلومات الواردة في هذا المستند كما في تاريخ إصداره عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم بشكل سلبي
نتيجة التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة
ً
(فضال راجع القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذا المستند) .وال يجوز اعتبارتقديم هذا المستند ،أو أية معلومات شفهية ،أو كتابية ،أو مطبوعة فيما يتعلق
ً
ً
ً
باألسهم محل التسجيل واإلدراج أو تفسيرها أو االعتماد عليها ،بأي شكل من األشكال ،على أنها وعدا أو تأكيدا أو إقرارا بشأن تحقق أي أرباح ،أو إيرادات ،أو نتائج ،أو
أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذا المستند بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو من أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االستثمار في األسهم محل
اإلدراج المباشر .وتعتبرالمعلومات الموجودة في هذا المستند ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبارلألهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي
أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر .ويتحمل كل مستلم لهذا المستند قبل اتخاذ قرار باالستثمار
مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشارمالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االستثمارفي األسهم محل اإلدراج المباشر ،وذلك لتقييم مدى مالئمة
هذا االستثماروالمعلومات الواردة في هذا المستند لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.
وتطلب الشركة والمستشار المالي من متلقي هذا المستند االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بشراء أو بيع األسهم محل التسجيل واإلدراج ومراعاة التقيد
بها.

رشكة بنان العقارية  -أ

املعلومات املالية
تم إعداد القوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م المقارنة بها،
ً
والتي تم إدراجها في هذا المستند ،وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من
قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( ،)SOCPAوقد تمت مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م من قبل شركة أسامة
ً
عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون ،علما بأن الشركة تصدربياناتها المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات املستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذا المستند على أساس افتراضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات المستخدمة في الوقت
الراهن ،وبالتالي فإنه ال يوجد أي ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.
وتمثل بعض التوقعات الواردة في هذا المستند «إفادات مستقبلية» ،والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات الداللة
المستقبلية مثل «يخطط»« ،يعتزم»« ،ينوي»« ،يقدر»« ،يعتقد»« ،يتوقع»« ،من المتوقع»« ،يمكن»« ،من الممكن»« ،يحتمل»« ،من المحتمل»« ،سوف»« ،قد»،
«ربما» ،والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أوالمشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه اإلفادات وجهات النظرالحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية،
ً
ً
لكنها ال تشكل ضمانا أو تأكيدا ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة ،إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثرعلى األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى
ً
ً
ً
اختالفها بشكل كبيرعما تضمنته هذه اإلفادات صراحة أو ضمنا .وقد تم استعراض أهم المخاطروالعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثربصورة أكثرتفصيال
ً
في أقسام أخرى من هذا المستند (فضال راجع القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذا المستند) .وفيما لو تحقق واحد أو أكثرمن هذه العوامل ،أو لو ثبت عدم
صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذا المستند ،فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذا المستند.
ً
ومراعـاة لمتطلبـات قواعـد طـرح األوراق الماليـة وااللتزامـات المسـتمرة ،سـتقوم الشـركة بتقديـم مسـتند تسـجيل تكميلـي إلـى الهيئـة إذا علمـت فـي أي وقـت بعـد اعتمـاد
هـذا المسـتند مـن الهيئـة وقبـل اكتمـال اإلدراج بـأي مـن اآلتـي )1( :وجـود تغييـر مهـم فـي أمـور جوهريـة واردة فـي مسـتند التسـجيل ،أو ( )2ظهـور أي مسـائل مهمـة كان
يجـب تضمينهـا فـي مسـتند التسـجيل .وباسـتثناء هاتيـن الحالتيـن ،فـإن الشـركة ال تعتـزم تحديـث أو تعديـل أي معلومـات تضمنهـا هـذا المسـتند ،س ً
ـواء كان ذلـك نتيجـة
معلومـات جديـدة أو أحداث مسـتقبلية أو غيـر ذلـك .ونتيجـة لهـذه المخاطـر واألمـور غيـر المؤكـدة والتقديـرات ،فـإن األحـداث والظـروف والتوقعـات المسـتقبلية التـي
ً
يتناولهـا هـذا المسـتند قـد ال تحـدث علـى النحـو الـذي تتوقعـه الشـركة وقـد ال تحـدث مطلقـا .وعليـه ،يتعيـن علـى المسـتثمرين المؤهليـن المحتمليـن فحـص جميـع
ـكل أساسـي.
اإلفـادات المسـتقبلية فـي ضـوء هـذه اإليضاحـات مـع عـدم االعتمـاد علـى اإلفـادات المسـتقبلية بش ٍ
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دليل الرشكة
أعضاء مجلس اإلدارة
االسم

المنصب

صفة العضوية

الجنسية

العمر

األسهم المملوكة
(مباشرة)

األسهم المملوكة
(غيرمباشرة)
النسبة

العدد

النسبة

العدد

عبد المحسن عبد العزيزصالح الحقباني

رئيس مجلس اإلدارة

غيرتنفيذي /غيرمستقل

سعودي

46

1,712,200

%8.56

106.720

أحمد عبد الرحمن عبد العزيزالحقباني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غيرمستقل  /غيرتنفيذي

سعودي

38

20,000

%0.10

-

-

فيصل محمد عبد العزيزالحقباني

عضو مجلس إدارة

غيرمستقل  /غيرتنفيذي

سعودي

30

10,000

%0.05

-

-

أحمد سليمان سالمة المزيني

عضو مجلس إدارة

مستقل  /غيرتنفيذي

سعودي

43

-

-

-

-

عبد العزيزمحمد عبد العزيزالقباني

عضو مجلس إدارة

مستقل  /غيرتنفيذي

سعودي

38

-

-

-

-

ماجد عبد الله محمد الناصر

عضو مجلس إدارة

تنفيذي  /غيرمستقل

سعودي

44

-

-

-

-

*

%0.53

المصدر :شركة بنان العقارية.
نسب الملكية المذكورة في الجدول أعاله هي نسب مقربة إلى أقرب منزلة عشرية.
* تبلغ نسبة الملكية غير المباشرة للمساهم عبد المحسن عبد العزيز الحقباني ما نسبته  %0.53من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في شركة الدولية للفنادق بنسبة  ،%46والتي تمتلك ما نسبته  %1.16من شركة بنان
العقارية.

عنوان الشركة
شركة بنان العقارية
العليا ،تقاطع شارع التخص�صي مع شارع األميرسلطان
ص.ب  42الرمزالبريدي 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 -11- 4808085 :
فاكس+966 -11- 4801457 :
البريد اإللكترونيinfo@bananrealestate.com :
الموقع اإللكترونيwww.bananrealestate.com :

ممثال الشركة
الممثل األول

الممثل الثاني

عبد المحسن عبد العزيزصالح الحقباني
رئيس مجلس اإلدارة

ماجد عبد الله محمد الناصر
الرئيس التنفيذي

شركة بنان العقارية

شركة بنان العقارية

العليا ،تقاطع شارع التخص�صي مع شارع األميرسلطان

العليا ،تقاطع شارع التخص�صي مع شارع األميرسلطان

ص.ب ،42 .الرياض 11411

ص.ب ،42 .الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

هاتف +966 -11- 4808085 :تحويلة111 :

هاتف +966 -11- 4808085 :تحويلة115 :

فاكس+966 -11- 4801457 :

فاكس+966 -11- 4801457 :

الموقع اإللكترونيwww.bananrealestate.com :

الموقع اإللكترونيwww.bananrealestate.com :

البريد اإللكترونيabdulmohsen@bananrealestate.com :

البريد اإللكترونيmalnasser@bananrealestate.com :

رشكة بنان العقارية  -ج

سوق األسهم
مجموعة تداول السعودية (تداول)
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :
الرياض 3388 -12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966-920001919 :
فاكس+966-11-2189133 :
الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :
البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :

املستشارون
المستشارالمالي
مجموعة الدخيل المالية
حي الوزارات ،شارع نعيم بن حماد
ص.ب 2462 .الرياض 11451
هاتف+966-11-4309800 :
فاكس+966-11-4787795 :
الموقع اإللكترونيwww.aldukheil.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@aldukheil.com.sa :

المستشارالقانوني
الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية
مركزالسيف – طريق الملك عبد الله – حي الورود
ص.ب 90549 .الرياض 11623
المملكة العربية السعودية
هاتف+966-11-2054555 :
فاكس+966-11-2054222 :
الموقع اإللكترونيwww.ssfirm.com.sa :
البريد اإللكترونيcorporate@ssfirm.com.sa :

المحاسب القانوني
شركة أسامة عبد الله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون
حي الروضة – شارع محمود عارف
ص.ب 15046 .جدة 21444
المملكة العربية السعودية
هاتف+966-12-6600085 :
فاكس+966-12-6609320 :
الموقع اإللكترونيwww.oakcpa.com :
البريد اإللكترونيinfo@oakcpa.com :

تنويه:
جميع المستشارين المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا المستند وفق الشكل والسياق الظاهر فيها ،ولم
يقم أي منهم يسحب موافقته حتى تاريخ هذا المستند.
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امللخص
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذا المستند .وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة
بالنسبة للمستثمرين المحتملين .لذلك ،فإنه ينبغي قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذا المستند ،ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذا المستند
بالكامل ،وينبغي أن ُيبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر من قبل المستثمرين المحتملين على مراعاة جميع ما ورد في هذا المستند ككل،
السيما ما ورد في قسم «إشعارمهم» والقسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» قبل اتخاذ أي قراراستثماري في األسهم محل اإلدراج المباشرموضع هذا المستند.

الشركة وصفها وتأسيسها

شركة بنان العقارية ،هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ( )1010207597وتاريخ 1426/02/24ه (الموافق  2005/04/03م) الصادرمن
مدينة الرياض .تأسست شركة بنان العقارية باسم شركة أبناء عبد العزيز صالح الحقباني للتطوير واالستثمار العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال
بلغ ( )504,000خمسمائة وأربعة آالف ريال سعودي مقسم إلى ( )480أربعمائة وثمانين حصة متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )1,050ألف وخمسين ريال سعودي
وجميعها حصص نقدية متساوية القيمة بموجب عقد التأسيس المثبت لدى كاتب العدل بوزارة التجارة بالتاريخ 1426/02/13ه (الموافق 2005/03/23م)،
والسجل التجاري رقم ( )1010207597بتاريخ 1426/02/24ه (الموافق 2005/04/03م) .وبموجب قرار معالي وزير التجارة (التجارة والصناعة في ذلك الوقت)
رقم (/280ق) وتاريخ 1434/12/26ه (الموافق 2013/10/31م) تم تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة ،وزيادة رأس مالها من ( )504,000خمسمائة وأربعة آالف
ريال سعودي إلى ( )2,000,000مليوني ريال سعودي مقسم إلى ( )200,000مائتي ألف سهم متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10عشرة رياالت سعودية وجميعها
أسهم عادية متطابقة من جميع النواحي .بتاريخ 1442/04/15ه (الموافق 2020/11/30م) تمت موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة
إلى ( )200,000,000مئتي مليون ريال مقسم إلى ( )20,000,000عشرين مليون سهم عادي متطابقة من جميع النواحي وبقيمة اسمية تبلغ ( )10عشرة رياالت
سعودية للسهم الواحد ،والموافقة على تغييراسم الشركة ليصبح شركة بنان العقارية.
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010207597وتاريخ 1426/02/24ه (الموافق 2005/04/03م) .تتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها
التجاري في إدارة وتأجيرالعقارات السكنية المملوكة أو المؤجرة ،إدارة وتأجيرالعقارات غيرالسكنية المملوكة أو المؤجرة ،إدارة وتشغيل الشقق الفندقية ،أنشطة
إدارة العقارات مقابل عمولة ،وخدمات التسجيل العيني للعقار.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا�سي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
yالزراعة والحراجة وصيد األسماك.
yالتعدين واستغالل المحاجر.
yالصناعات التحويلية.
yإمدادات الكهرباء والغازوالبخاروتكييف الهواء.
yإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
yالتشييد.
yتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
yالنقل والتخزين.
yأنشطة خدمات اإلقامة والطعام.
yالمعلومات واالتصاالت.
yاألنشطة المالية وأنشطة التأمين.

ملخص أنشطة الشركة

yاألنشطة العقارية.
yاألنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
yالخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.
yاإلدارة العامة والدفاع ،الضمان االجتماعي اإللزامي.
yالتعليم.
yأنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي.
yالفنون والترفيه والتسلية.
yأنشطة الخدمات األخرى.
ً
yأنشطة األسرالمعيشية التي تستخدم أفرادا وأنشطة األسرالمعيشية.
yإدارة الشركات التابعة لها ،أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفيرالدعم الالزم لها.
yاستثمارأموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية.
yامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها.
yامتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية .واستغاللها وتأجيرها
للشركات التابعة لها أو لغيرها.
يتمثل نشاط الشركة الحالي في إنشاء وتملك وإدارة وتأجير المجمعات التجارية والسكنية والفنادق (الرجاء مراجعة القسم (« )7 -3نشاط الشركة وطبيعة
أعمالها» لمزيد من التفاصيل عن نشاط الشركة ومشاريعها).
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إن المساهمين الكبارالذين يملك ٌ
كل منهم خمسة بالمائة ( )%5أو أكثرمن أسهم الشركة هم:

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غيرالمباشرة

هشام عبد العزيزالحقباني

2,038,575

20,385,750

%10.19

-

محمد عبد العزيزالحقباني

1,993,575

19,935,750

%9.97

عبد الله عبد العزيزالحقباني

1,958,575

19,585,750

%9.79

-

منصور عبد العزيزالحقباني

1,729,700

17,297,000

%8.65

-

عبد المحسن عبد العزيزالحقباني

1,712,200

17,122,000

%8.56

أحمد عبد العزيزالحقباني

1,707,200

17,072,000

%8.54

عبد الرحمن عبد العزيزالحقباني

1,556,700

15,567,000

%7.78

قماشة إبراهيم الجبر

1,235,500

12,355,000

%6.18

-

هيفاء عبد العزيزالحقباني

1,004,238

10,042,380

%5.02

-

مشاعل عبد العزيزالحقباني

1,001,837

10,018,370

%5.01

-

المجموع

15,938,100

159,381,000

%79.69

%1.16

المساهمين

المساهمون الكبار ،وعدد
أسهمهم ،ونسب ملكيتهم قبل
اإلدراج

%0.47

%0.53

()1

()2

%0.15

()3

المصدر :شركة بنان العقارية
نسب الملكية المذكورة في الجدول أعاله هي نسب مقربة إلى أقرب منزلة عشرية.
( )1تبلغ نسبة الملكية غير المباشرة للمساهم محمد عبد العزيز الحقباني ما نسبته  %0.47من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في الشركة الدولية للفنادق بنسبة  ،%41والتي
تمتلك ما نسبته  %1.16من شركة بنان العقارية.
( )2تبلغ نسبة الملكية غيرالمباشرة لرئيس مجلس اإلدارة عبد المحسن عبد العزيزالحقباني ما نسبته  %0.53من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في شركة الدولية للفنادق بنسبه
 ،%46والتي تمتلك ما نسبته  %1.16من شركة بنان العقارية.
( )3تبلغ نسبة الملكية غيرالمباشرة للمساهم عبد الرحمن عبد العزيزالحقباني ما نسبته  %0.15من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في الشركة الدولية للفنادق لما بنسبة ،%13
والتي تمتلك ما نسبته  %1.16من شركة بنان العقارية.

المساهمون الكبارالذين
يجوز للشخص المرخص
ّ
المعين بموجب قواعد
له
اإلدراج بيع اسهمهم وفقا
لتقديره ،وعدد أسهمهم،
ونسبة ملكيتهم قبل اإلدراج
وبعد تطبيق خطة استيفاء
متطلبات السيولة المقدمة
ً
إلى السوق وفقا لقواعد
اإلدراج
ُ
رأس مال المصدر

( )200,000,000مئتان مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل.

إجمالي عدد أسهم ُ
المصدر

( )20,000,000عشرون مليون سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة األسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية.

سعرالسهم االسترشادي عند
اإلدراج

( )15خمسة عشرريال سعودي للسهم الواحد.

األحقية في األرباح
حقوق التصويت
القيود المفروضة على
األسهم
األسهم التي سبق ُ
للمصدر
إدراجها
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ً
ال يوجد شخص مرخص له ّ
معين لبيع أي من أسهم المساهمين الكبار في الشركة ،وذلك نظرا الستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة الواردة في المادة الحادية
واألربعون من قواعد اإلدراج ،حيث إن المساهمين في الشركة والذين ينطبق عليهم تعريف الجمهور يبلغ عددهم ( )63ثالثة وستين مساهم يملكون ما نسبته
 %18.46من رأس مال الشركة ،وما قيمته ( )55,393,500خمسة وخمسون مليون وثالثمائة وثالثة وتسعون ألف وخمسمائة ريال سعودي كما في تاريخ مستند
التسجيل هذا.

ً
تستحق األسهم محل اإلدراج المباشر هذا نصيبها من أي توزيعات أرباح تعلن عنها الشركة اعتبارا من تاريخ مستند التسجيل هذا وعن أي من السنوات المالية
ً
الالحقة (فضال راجع القسم رقم (« )٥سياسة توزيع األرباح»).
جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة ،وال يعطي أي سهم أي حقوق تفضيلية ،ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ،ويحق لكل مساهم حضور
ً
اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها أيا كان عدد أسهمه.
يجب على كبارالمساهمين الحاليين الذين يملكون  %5أو أكثرمن أسهم الشركة (المذكورة أسمائهم في الصفحة رقم (و)) عدم التصرف في أسهمهم لمدة أثني عشر
ً
شهرا تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية «فترة الحظر» ،ويقوم مركز إيداع األوراق المالية برفع القيود عن تلك األسهم بشكل مباشر بعد
انتهاء فترة الحظرالمفروضة ،دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.
لم يسبق إدراج أسهم الشركة ً
سواء في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر قبل هذا اإلدراج في السوق الموازية .وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب
تسجيل األسهم في السوق الموازية وفقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،كما تقدمت إلى السوق المالية السعودية (تداول) بطلب اإلدراج وفقا
لقواعد اإلدراج .وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة إلتمام عملية اإلدراج ،وتم االستيفاء بكافة المستندات المؤيدة المطلوبة لذلك
الغرض.

يقتصرالتداول في األسهم محل اإلدراج المباشرفي السوق الموازية عل المساهمين الحاليين (باستثناء المساهمين الكبارفي الشركة الذين يمتلكون  %5أو أكثرمن
رأس مالها المذكورين في الصفحة (و) والذين تنطبق عليهم فترة الحظر) ،باإلضافة إلى فئات المستثمرين المؤهلين المتمثلة فيما يلي:
 1مؤسسة سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص. 2عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُع ّينت بشروط تمكنها من اتخاذ القراراتالخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمارفي السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه..

 3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع. 4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. 5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6صناديق االستثمار.فئات المستثمرين الذين يحق
لهم تداول أسهم الشركة بعد
اإلدراج

 7األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانبغيرالمقيمين في السوق الموازية.
 8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.ي
 9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثمار في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع.	10-أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع ،ويستوفون أي من المعاييراآلتية:
 أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنةً
خالل االثني عشرة شهرا الماضية.
 ب أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ً
 دأن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.ً
ً
 هأن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.	11-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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ملخص املعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين
يهدف هذا الملخص إلى توفيرلمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذا المستند ،وعليه فإن هذا الملخص يعتبربمثابة تقديم موجزللمعلومات األساسية التي تضمنها
ً
ً
هذا المستند ،ويتعين على مستلمي هذا المستند قراءته بالكامل قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الشركة بعد االنتهاء من تسجيلها وإدراجها إدراجا مباشرا في
السوق الموازية .وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذا المستند في القسم (« )1التعريفات والمصطلحات» من هذا المستند.
نبذة عن الشركة
شركة بنان العقارية ،هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ( )1010207597وتاريخ 1426/02/24ه (الموافق  2005/04/03م) الصادر من
مدينة الرياض ،والقرار الوزاري رقم ( )2509وتاريخ 1427/09/03ه (الموافق  2006/09/26م) .تأسست شركة بنان العقارية باسم شركة أبناء عبد العزيز صالح
ً
الحقباني للتطويرواالستثمارالعقاري بداية كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال بلغ ( )504,000خمسمائة وأربعة آالف ريال سعودي مقسم إلى ( )480أربعمائة
وثمانين حصة متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )1,050ألف وخمسين ريال سعودي وجميعها حصص عادية نقدية بموجب عقد التأسيس المثبت لدى كاتب العدل
في وزارة التجارة بتاريخ 1426/02/13ه (الموافق 2005/03/23م) ،والسجل التجاري رقم ( )1010207597بتاريخ 1426/02/24ه (الموافق 2005/04/03م).
وبموجب قرارمعالي وزيرالتجارة (التجارة والصناعة في ذلك الوقت) رقم (/280ق) وتاريخ 1434/12/26ه (الموافق 2013/10/31م) تم تحويل الشركة إلى مساهمة
مقفلة ،وزيادة رأس مالها من ( )504,000خمسمائة وأربعة آالف ريال سعودي إلى ( )2,000,000مليوني ريال سعودي مقسم إلى ( )200,000مائتي ألف سهم متساوية
القيمة ،قيمة كل منها ( )10عشرة رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية متطابقة من جميع النواحي ،.وبتاريخ 1442/04/15ه (الموافق 2020/11/30م) تمت
موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على زيادة رأس مال الشركة إلى ( )200,000,000مائتي مليون ريال مقسم إلى ( )20,000,000عشرين مليون سهم عادي متطابقة
من جميع النواحي وبقيمة اسمية تبلغ ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،وتغييراسم الشركة ليصبح شركة بنان العقارية.
ويقع مقرالشركة الرئيس في مدينة الرياض بحسب العنوان التالي:
شركة بنان العقارية
العليا ،تقاطع شارع التخص�صي مع شارع األميرسلطان
ص.ب  42الرمزالبريدي 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 -11- 4808085 :
فاكس+966 -11- 4801457 :
البريد اإللكترونيinfo@bananrealestate.com :
الموقع اإللكترونيwww.bananrealestate.com :
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هيكل ملكية الرشكة قبل اإلدراج
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:
المساهمين

م
1

هشام عبد العزيزالحقباني

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية غيرالمباشرة

2,038,575

20,385,750

%10.19

-

عدد األسهم

2

محمد عبد العزيزالحقباني

1,993,575

19,935,750

%9.97

3

عبد الله عبد العزيزالحقباني

1,958,575

19,585,750

%9.79

-

4

منصور عبد العزيزالحقباني

1,729,700

17,297,000

%8.65

-

5

عبد المحسن عبد العزيزالحقباني

1,712,200

17,122,000

%8.56

6

أحمد عبد العزيزالحقباني

1,707,200

17,072,000

%8.54

7

عبد الرحمن عبد العزيزالحقباني

1,556,700

15,567,000

%7.78

8

قماشة إبراهيم الجبر

1,235,500

12,355,000

%6.18

-

9

هيفاء عبد العزيزالحقباني

1,004,238

10,042,380

%5.02

-

10

مشاعل عبد العزيزالحقباني

1,001,837

10,018,370

%5.01

-

11

أحمد عبد الرحمن الحقباني

20,000

200,000

%0.10

-

%0.47

%0.53
%0.15

12

عائشة عبد الله أبا الخيل

20,000

200,000

%0.10

-

13

فوزية محمد حمد السيف

20,000

200,000

%0.10

14

فيصل محمد الحقباني

10,000

100,000

%0.05

-

15

نوف خالد البواردي

10,000

100,000

%0.05

-

16

مشاعل حسن صالح مرشد

10,000

100,000

%0.05

-

17

سارة سليمان عبد العزيزالسليم

10,000

100,000

%0.05

-

18

دالل فهد عبد الرحمن العبيكان

10,000

100,000

%0.05

-

19

عالية محمد عبد العزيزالحقباني

5,000

50,000

%0.03

-

20

عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن الحقباني

1,000

10,000

%0.01

-

21

صيته أحمد عبد الرحمن الحقباني

1,000

10,000

%0.01

-

22

العنود أحمد عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

23

لولوه أحمد عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

24

بسمة أحمد عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

25

عبد العزيزأحمد عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

26

عبد العزيزعبد المحسن عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

27

فهد عبد المحسن عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

28

سارة عبد المحسن عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

29

محمد مساعد صالح الشعيبي

2,500

25,000

%0.01

-

30

الشركة الدولية للفنادق

232,000

2,320,000

%1.16

-

الجمهور ( )63ثالثة وستون مساهم
المجموع

3,692,900

36,929,000

20,000,000

200,000,000

%100

()2

-

-

%18.46

()1

()3

-

المصدر :شركة بنان العقارية
نسب الملكية المذكورة في الجدول هي نسب مقربة إلى أقرب منزلة عشرية
( )1تبلغ نسبة الملكية غيرالمباشرة للمساهم محمد عبد العزيزالحقباني ما نسبته  %0.47من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في الشركة الدولية للفنادق بنسبة  ،%41والتي تمتلك ما نسبته  %1.16من شركة بنان العقارية.
( )2تبلغ نسبة الملكية غير المباشرة لرئيس مجلس اإلدارة عبد المحسن عبد العزيز الحقباني ما نسبته  %0.53من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في الشركة الدولية للفنادق بنسبة  ،%46والتي تمتلك ما نسبته %1.16
من شركة بنان العقارية.
( )3تبلغ نسبة الملكية غير المباشرة للمساهم عبد الرحمن عبد العزيز الحقباني ما نسبته  %0.15من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في الشركة الدولية للفنادق بنسبة  ،%13والتي تمتلك ما نسبته  %1.16من شركة بنان
العقارية.
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أنشطة الرشكة الرئيسية
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010207597وتاريخ 1426/02/24ه (الموافق 2005/04/03م) .وتعد شركة بنان العقارية ،شركة رائدة في
ً
مجال استثماروتطويرالعقارات المدرة للدخل في مختلف أنحاء المملكة ،ويتركزنشاط الشركة الرئي�سي حاليا في إدارة وتأجيرمجموعة متنوعة من العقارات التجارية
والسكنية ،والفنادق.
تتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في إدارة وتأجيرالعقارات السكنية المملوكة أو المؤجرة ،إدارة وتأجيرالعقارات غيرالسكنية المملوكة أو المؤجرة ،إدارة
وتشغيل الشقق الفندقية ،أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة ،وخدمات التسجيل العيني للعقار.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا�سي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
yالزراعة والحراجة وصيد األسماك.
yالتعدين واستغالل المحاجر.
yالصناعات التحويلية.
yإمدادات الكهرباء والغازوالبخاروتكييف الهواء.
yإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
yالتشييد.
yتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
yالنقل والتخزين.
yأنشطة خدمات اإلقامة والطعام.
yالمعلومات واالتصاالت.
yاألنشطة المالية وأنشطة التأمين.
yاألنشطة العقارية.
yاألنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
yالخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.
yاإلدارة العامة والدفاع ،الضمان االجتماعي االلزامي.
yالتعليم.
yأنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي.
yالفنون والترفيه والتسلية.
yأنشطة الخدمات األخرى.
yأنشطة األسرالمعيشية التي تستخدم أفرادا وأنشطة األسرالمعيشية.
yإدارة الشركات التابعة لها ،أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفيرالدعم الالزم لها.
yاستثمارأموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية.
yامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها.
yامتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية .واستغاللها وتأجيرها
للشركات التابعة لها أو لغيرها.
يتمثل نشاط الشركة الحالي في إنشاء وتملك وإدارة وتأجيرالمجمعات التجارية والسكنية والفنادق (الرجاء مراجعة القسم (« )7-3نشاط الشركة وطبيعة أعمالها»
لمزيد من التفاصيل عن نشاط الشركة ومشاريعها).
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

ي  -رشكة بنان العقارية

رؤية الرشكة
أن تصبح شركة بنان العقارية من أكبرالمستثمرين العقاريين في المملكة العربية السعودية ،المتخصصين في إنشاء المشاريع والوجهات والمعالم التي تتم على أحدث
الطرازات.

رسالة الرشكة
أن تطور الشركة مشاريع عقارية مبتكرة ذات طرازعالمي يسهم في تنمية المجتمع ويتما�شى مع رؤية المملكة  ،2030وتحقيق قيمة مستدامة.

اسرتاتيجية الرشكة
yإنشاء مراكزتجارية بأحدث التصاميم بأماكن متميزة بالمملكة العربية السعودية.
yتطويروتحديث المنشآت والعقارات المملوكة للشركة لتحقيق أق�صى استفادة ممكنة للشركة.
yاالستثمارفي مشاريع الضيافة والفندقة والمراكزمتعددة االستخدامات التي تتوافق مع رؤية المملكة في تطويرالسياحة.
yالبحث الدائم عن أفكارجديدة ومبتكرة ودراستها لتنفيذها على أرض الواقع.

نواحي القوة واملزايا التنافسية للرشكة
yامتالك الشركة لمجموعة كبيرة من األصول العقارية.
yتواجد عقارات الشركة في أماكن رئيسية وحيوية وذات مردود اقتصادي تصاعدي.
yتنوع العقارات وتنوع أنشطتها بما يجذب العديد من المستثمرين.
yخبرة الشركة في القطاع التشغيلي للفنادق.
yسمعة الشركة الطيبة التي نتجت عن سنوات من العمل الصادق والثقة المتبادلة بين الشركة وعمالئها.
yمكاتب إدارية مجهزة بكل متطلبات التشغيل والقدرة على تلبية حاجات العمالء.

رشكة بنان العقارية  -ك

ملخص املعلومات املالية
إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م واألرقام المقارنة بها لعام 2019م
وااليضاحات المرفقة بها.
قائمة الدخل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م

إيرادات النشاط

12,918,959

12,474,229

تكلفة النشاط

()5,080,235

()1,693,295

مجمل الربح

7,838,724

10,780,934

الربح من األعمال الرئيسية

4,709,289

8,037,710

صافي الربح قبل الزكاة

5,067,978

14,137,989

صافي ربح السنة

6,148,294

16,497,917

إجمالي الدخل الشامل للسنة

14,429,329

23,596,607

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

قائمة المركز المالي
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م

مجموع األصول غيرالمتداولة

200,719,719

315,604,111

مجموع األصول المتداولة

16,267,841

14,068,201

إجمالي الموجودات

216,987,560

329,672,312

مجموع االلتزامات غيرالمتداولة

156,349,483

319,982

مجموعة االلتزامات المتداولة

3,176,069

10,293,715

159,525,552

10,613,697

إجمالي االلتزامات
مجموع حقوق المساهمين

57,462,008

319,058,615

إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

216,987,560

329,672,312

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

قائمة التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

12,005,103

25,286,349

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()1,330,020

()6,511,966

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

()1,567,963

()17,239,184

النقد في بداية السنة

3,170,187

12,277,307

صافي النقد في نهاية السنة

12,277,307

13,812,506

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م

معدل نمو اإليرادات

-

()%3.44

هامش مجمل الربح

%60.67

%86.42

هامش صافي الربح

%47.59

%132.25

نسبة التداول

5.12

1.37

العائد على األصول

%2.83

%5.00

العائد على حقوق الملكية

%10.70

%5.17

المصدر :مستخلصة من القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

ل  -رشكة بنان العقارية

ملخص عوامل املخاطرة
 .أالمخاطرالمتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
yالمخاطرالمتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة
yمخاطرعدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األسا�سي للشركة
yمخاطرعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
yمخاطرحداثة تشكيل لجان مجلس اإلدارة وعدم تطبيق قواعد الحوكمة
yالمخاطرالمرتبطة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المدرجة
yالمخاطرالمتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة
yالمخاطرالمتعلقة باالئتمان
yالمخاطرالمتعلقة بااللتزامات المحتملة
yمخاطراالعتماد على موظفين رئيسيين
yمخاطرسوء سلوك الموظفين وأخطائهم
yمخاطرقرارات اإلدارة
yمخاطراالعتماد على الموظفين غيرالسعوديين
yمخاطرعدم االلتزام بمتطلبات السعودة
yالمخاطرالمرتبطة باستحقاقات الزكاة المحتملة
yالمخاطرالمتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
ً
yالمخاطرالمرتبطة بتوفيرالتمويل مستقبال
yالمخاطرالمتعلقة بالتغيرات في المعاييرالمحاسبية المهمة والمعاييرالجديدة
yالمخاطرالمتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية
yالمخاطرالمتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-
yمخاطرتعثرالمستأجرين ومماطالتهم وعدم قدرتهم على سداد االيجارات المستحقة بذمتهم
yالمخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على تجديد عقود االيجار المبرمة مع المستأجرين الحاليين أو إبرام عقود جديدة مع مستأجرين جدد أو عجزها عن
إبرام هذه العقود بشروط مواتية لها
yمخاطراحتمالية عدم نجاح المشاريع الجديدة
yمخاطرالقصور أو األخطاء في التصميم
yمخاطرتغيرالبيئة النظامية
yالمخاطرالمتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد
yالمخاطرالمتعلقة بتسييل االستثمارات العقارية
yمخاطرالعقود مع األطراف ذات العالقة
yمخاطرالتركيزالجغرافي لالستثمارات واألصول العقارية
yمخاطراإلنهاء المبكرلعقد اإليجار
yمخاطراالستثمارفي سوق العقارات التجارية/التجزئة
yالمخاطرالمتعلقة بأنظمة السالمة والمطالبات التي قد تنشأ نتيجة اإلخالل بها.
yالمخاطرالمتعلقة بالمشاريع المشتركة
yالمخاطرالمتعلقة بالشركات التابعة أو الزميلة
yالمخاطرالمتعلقة بنقل ملكية األصول العقارية الخاصة بشركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري
yالمخاطرالمتعلقة بتركزالعمالء
yالمخاطرالمتعلقة بتركزايرادات الشركة
yالمخاطرالمتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
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yالمخاطرالمتعلقة بالسيولة
yالمخاطرالمرتبطة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية والضمانات المقدمة
yالمخاطرالمتعلقة بالعقود مع الغير
yالمخاطرالمتعلقة بعدم إشغال العقارات لفترة طويلة
yالمخاطرالمتعلقة بممارسة أعضاء مجلس إدارة الشركة ألعمال منافسة للشركة
yالمخاطرالمتعلقة باالستثمارفي شركات مدرجة
yالمخاطرالمتعلقة بشغور منصب مديرإدارة المشاريع واالنشاءات
 .بالمخاطرالمتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة
yالمخاطرالمتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
yالمخاطرالمتعلقة بعدم االستقرارالسيا�سي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
yالمخاطرالمتعلقة بالبيئة المنافسة
yالمخاطرالمرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي
yمخاطرالتغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة
yالمخاطرالمرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ()VAT
yمخاطرتذبذب أسعارالفائدة
yمخاطرارتفاع أسعارالطاقة والمياه
yمخاطرفرص النمو
yالمخاطرالمتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية
yالمخاطرالمتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة
yالمخاطرالمتعلقة بالتقلبات في القطاع العقاري
yالمخاطرالمتعلقة بالتقييم والتثمين العقاري
yمخاطرالتطويرالعقاري
yالمخاطرالمتعلقة بتغييرآلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
ً
ً
 .جالمخاطرالمتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق الموازية
yالمخاطرالمتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعرالسهم.
yمخاطرسيولة أسهم الشركة.
yمخاطراقتصارالتداول في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين.
yالمخاطرالمتعلقة بالبيانات المستقبلية.
ً
 yمخاطربيع أو طرح أسهم إضافية مستقبال.
yمخاطرعدم توزيع األرباح لحاملي األسهم.
yالمخاطرالمرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج.
yالمخاطرالمرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة.
yالمخاطرالمرتبطة ببيع عدد كبيرمن األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج.
yمخاطرعدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال إلى السوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية.
yالمخاطرالمرتبطة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصص للبيع.
yمخاطراختالف األسعارالتاريخية لصفقات بيع وشراء أسهم الشركة عن سعراالفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق الموازية.
ً ً
yمخاطرحدوث تقلبات في سعرسهم الشركة مقارنة مع أسعارأسهم الشركات المطروحة طرحا أوليا لعدم وجود سعرمحدد للطرح في حالة اإلدراج المباشر.
yمخاطراختالف اإلدراج المباشرعن اإلدراج من خالل الطرح األولي.
yالمخاطرالخاصة برغبة الشركة في االستمرارفي السوق الموازية.
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1التعريفات والمصطلحات

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في مستند التسجيل هذا:
التعريف

المصطلح
الشركة ُ /
المصدر

شركة بنان العقارية.

اإلدارة أو اإلدارة العليا

إدارة شركة بنان العقارية.

النظام األسا�سي

النظام األسا�سي لشركة بنان العقارية.
ً
وزارة التجارة (وزارة التجارة واالستثمارسابقا) بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل األسهم

تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض اإلدراج المباشرفي السوق الموازية.

اإلدراج المباشر

اإلدراج المباشرألسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداولها.

سعرالسهم االسترشادي عند اإلدراج

( )15خمسة عشرريال سعودي للسهم الواحد.

أسهم المساهمين الحاليين قبل اإلدراج

 %100من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ ( )20,000,000عشرين مليون سهم عادي.

السهم

سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( )10رياالت سعودية من أسهم شركة بنان العقارية.

القيمة االسمية

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

الشخص

الشخص الطبيعي أو االعتباري.

المساهمون الكبار

مساهمو الشركة الذين يملكون  %5أو أكثرمن أسهم الشركة والواردة أسمائهم في الصفحة (و) من هذا المستند.

المساهمون الحاليون

المساهمون المبينة أسمائهم في القسم رقم (« )١-٤هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج» من هذا المستند.

السعودة

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.

يوم عمل

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية وأي يوم تغلق فيه المؤسسات المصرفية أبوابها
عن العمل في المملكة العربية السعودية بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ( .الموافق 2005/09/27م) ،وتعديالته.

القوائم المالية

القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر من عام 2020م ،والتي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية
( )IFRSالمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA

هـ

التقويم الهجري.

وزارة التجارة

م

التقويم الميالدي.

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439 /4 /9هـ
(الموافق 2017/12/27م) ً
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  30/وتاريخ 1424 /6 /2هـ ،والمعدل بقرار مجلس هيئة
السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ1442/06/01ه (الموافق 2021/01/14م) ،وتعديالتها.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية (تداول) والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2017-123-3وتاريخ
1439/04/9هـ (الموافق 2017/12/27م) ،والمعدلة بموجب قراره رقم ( )2019-104-1بتاريخ 1441/02/01ه (الموافق 2019/09/30م)،
والمعدلة بموجب قراره رقم ( )2021-22-1بتاريخ 1442/07/12ه (الموافق 2021/02/24م) ،وتعديالتها.

مستند التسجيل  /المستند

مستند التسجيل هذا ،وهو الوثيقة المطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج المباشر في السوق الموازية ،وذلك بموجب قواعد طرح
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

المستشارون

مستشارو الشركة فيما يتعلق بإدراج الشركة في السوق الموازية «نمو» الموضحة أسمائهم على الصفحة (د).

المستشارالمالي

شركة مجموعة الدخيل المالية.

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة.

هيئة السوق المالية أو الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

السـوق المالية السـعودية ،أو السـوق
المالية ،أو سـوق األسـهم ،أو السـوق

شركة السوق المالية السعودية (تداول).

السوق الموازية «نمو» أو السوق
الموازية

ُ
السـوق التـي تتـداول فيهـا هذه األسـهم التـي تـم تسـجيلها وقبـول إدراجهـا بموجـب «قواعـد طـرح األوراق الماليـة وااللتزامـات المسـتمرة» و«قواعـد اإلدراج».

تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

الجمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.

الجمعية العامة غيرالعادية

الجمعية العامة غيرالعادية للمساهمين في الشركة.
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التعريف

المصطلح
شركة العزيزة أو الشركة التابعة

شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري – شركة تابعة

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.
فئات المستثمرين المؤهلين هي:
 1مؤسسة سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.ُ
 2عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذالقرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمارفي السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
 3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع. 4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.5 -الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فئات المستثمرين المؤهلين

 6صناديق االستثمار.ن
ق
 7األجانب غيرالمقيمين المسموح لهم باالستثمارفي السو الموازية والذين يستوفو المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثماراألجانب غيرالمقيمين في السوق الموازية.
 8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع.	10-أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع ،ويستوفون أي من المعاييراآلتية:
 أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كلً
ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا الماضية.
 بأال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ً
 دأن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.ً
ً
 هأن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.	11-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
تعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غيرالمذكورين أدناه:
 1تابعي ُالمصدر.
 2المساهمين الكبارفي ُالمصدر.

الجمهور

 3أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين ُللمصدر.
ُ
4 -أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لتابعي المصدر.

 5أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لدى المساهمين الكبارفي ُالمصدر.
 6أي أقرباء لألشخاص المشارإليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله. 7أي شركة يسيطرعليها أي من األشخاص المشارإليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.َ
8 -األشـخاص الذيـن يتصرفـون باالتفـاق معـا ويملكـون مجتمعيـن ( )%5أو أكثـرمـن فئـة األسـهم المـراد إدراجهـا.

فترة الحظر

ً
يحظـرعلـى كبـارالمسـاهمين المذكوريـن فـي الصفحـة (و) فـي هـذا المسـتند التصـرف فـي أسـهمهم لمـدة اثنـي عشـر( )12شـهرا مـن تاريـخ بـدء تـداول أسـهم
الشـركة فـي السـوق الموازيـة ،ويجـوز لهـم التصـرف فـي أسـهمهم بعـد انتهـاء هـذه الفتـرة دون الحصـول علـى موافقـة مسبقة من الهيئـة.

المساهم أو المساهمون

حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.

المستثمر

كل شخص يستثمرفي األسهم محل اإلدراج المباشربعد إدراجها في السوق الموازية.

المملكة

المملكة العربية السعودية.

عوامل المخاطرة

هـي مجموعـة المؤثـرات المحتملـة التـي يجـب اإللمـام بهـا والتحـوط لهـا قبـل اتخـاذ قـراراالسـتثمارفـي األسـهم محـل التسـجيل واإلدراج.

المعاييـرالمحاسـبية الدوليـة إلعـداد
التقاريـرالماليـة ()IFRS

مجموعة المعاييرالمحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معاييرالمحاسبة الدولية.

السنة المالية  /السنوات المالية

)(International Financial Reporting Standards

ً
هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشـاط المنشـأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسـيس أو النظام األساسـي للشـركة المعنيـة .علمـا بـأن السـنة الماليـة
للشـركة تنتهـي فـي  31ديسـمبرمـن كل عـام ميالدي.

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
()SOCPA

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2017-16-8بتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) ً
بناء على نظام
الشركات الصادربالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/1/28ه ،والمعدلة بقرارمجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/06/01ه
(الموافق 2021/01/14م) ،وتعديالتها.

نطاقات

تـم اعتمـاد برنامـج السـعودة (نطاقـات) بموجـب قـراروزيـرالعمـل رقـم  4040بتاريـخ 1432/10/12هـ (الموافـق 2011/09/10م) القائم على قرارمجلس
الوزراء رقم  50بتاريخ 1415/05/12هـ (الموافق 1994/10/27م) ،وقـد أطلقـت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعية (وزارة العمـل والتنميـة
ً
االجتماعية سـابقا) بالمملكـة برنامـج (نطاقـات) لتقديـم الحوافـز للمؤسسـات لكي تقـوم بتوظيـف المواطنيـن السـعوديين ،ويقيـم هـذا البرنامـج أداء أي
مؤسسـة علـى أسـاس نطاقـات محـددة ،وهـي البالتينـي واألخضـرواألصفرواألحمـر.
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التعريف

المصطلح
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ً
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة (الهيئة العامة للزكاة والدخل سـابقا) ،وهـي الجهـة الموكلـة بأعمـال تحصيـل الـزكاة والضرائـب والرسوم
الجمركية.

الريال

ريال سعودي – العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

ضريبة القيمة المضافة ()VAT

قـرر مجلـس الـوزراء بتاريـخ 1438/05/02هـ (الموافـق 2017/01/30م) الموافقـة علـى االتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة والتـي بـدأ العمـل بهـا ابتـداء مـن  1ينايـر 2018م ،كضريبـة جديـدة تضـاف لمنظومـة الضرائـب والرسـوم األخـرى الواجـب
العمـل بهـا مـن قبـل قطاعـات محـددة فـي المملكـة ،وفـي دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربـية .وقد كان مقـدارهـذه الضريبـة ( ،)%5وقـررت حكومـة
ً
الحقا زيـادة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مـن  %5إلـى  %15وذلـك ابت ً
ـداء مـن شـهر يوليـو 2020م ،وقـد تـم اسـتثناء عـدد مـن المنتجـات منهـا
المملكـة
(األغذيـة األساسـية والخدمـات المتعلقـة بالرعايـة الصحيـة والتعليـم) ،وبموجب األمر الملكي رقم (أ )84/الصادر بتاريخ 1442/02/14ه تم إعفاء
التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة ،وتم فرض ضريبة التصرفات العقارية.

ضريبة التصرفات العقارية

هي ضريبة نسبتها  %5من إجمالي قيمة التصرف العقاري ،تم فرضها بموجب األمرالملكي رقم (أ )84/وتاريخ 1442/02/14ه (الموافق 2020/10/01م).

التصرف العقاري

أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقارأو لحيازته لغرض تملكه أو تملك منفعته ،بما في ذلك دون حصرالعقود التي يكون محلها نقل حق االنتفاع أو حق
اإلجارة طويلة األمد ،ومن ذلك البيع والمعاوضة والهبة والوصية والمقايضة واإلجارة وااليجارالتمويلي ونقل حصص في الشركات العقارية ،أو تقريرحق
انتفاع لمدة تزيد عن ( )50خمسين عام.

األرا�ضي البيضاء
األرا�ضي المطورة
الوباء أو فيروس كورونا (كوفيد )19

كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.
ُ
األرض التي أعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة.
ً
هو مرض فيرو�سي ُمعدي ُ
يعرف باسم فيروس كورونا واختصارا «كوفيد  ،»19 -حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها المملكة العربية
السعودية وذلك في مطلع العام 2020م ،وعلى أثرذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي.
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-

2عوامل المخاطرة

ً
إن االستثمارفي األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرة في السوق الموازية ينطوي على مخاطرعالية وقد ال يكون االستثمارفيها مالئما إال للمستثمرين القادرين على
تقييم مزايا ومخاطرهذا االستثماروتحمل أي خسارة قد تنجم عنه.
ً
ً
يتعين على كل من يرغب في االستثمارفي األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا وسيتم تداولها في السوق الموازية دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا المستند
بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ أي قرارباالستثمارفي األسهم موضع اإلدراج المباشر ،علما بأن المخاطرالموضحة أدناه قد ال تشمل جميع
المخاطرالتي يمكن أن تواجهها الشركة ،بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثيرعلى عملياتها.
ً
إن نشاط الشركة ،والظروف المالية ،والتوقعات المستقبلية ،ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية ،قد تتأثر سلبا بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي
من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليا أنها جوهرية .باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حاليا بأنها غير
جوهرية ،لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.
وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية ،أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن إلدارة الشركة أن
تحددها ،أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غيرجوهرية ،فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعرسهم الشركة في السوق وإضعاف قدرتها على توزيع أرباح على المساهمين
وقد يخسرالمستثمرکامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه.
ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم ،فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذا المستند بخالف تلك المذكورة في هذا
ً
ً
القسم ،يمكن أن تؤثرعلى قرارات المستثمرين باالستثمارفي األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق الموازية .إن المخاطروالشكوك المبينة أدناه مقدمة
بترتيب ال يعبرعن مدى أهميتها .كما أن المخاطروالشكوك اإلضافية ،بما في ذلك تلك غيرالمعلومة حاليا أوالتي تعتبرغيرجوهرية ،قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

2-1المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
2المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة
-1-1
تخضع الشركة للعديد من األنظمة والقوانين التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح الالزمة لمزاولة نشاطها ،وذلك من قبل الجهات التنظيمية
ً
المختصة في المملكة .حيث تمارس الشركة نشاطها حاليا بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح ذات العالقة بأنشطتها ،وتشمل على سبيل المثال ال
الحصر :شهادات السجل التجاري للشركة الصادرة من وزارة التجارة ،شهادات تسجيل العالمات التجارية ،شهادة عضوية الغرفة التجارية ،التراخيص البلدية،
تصاريح الدفاع المدني ،شهادات السعودة ،شهادات التأمينات االجتماعية ،شهادة الزكاة والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة ،وتراخيص البناء .وينبغي أن تظل
هذه التراخيص سارية المفعول بشكل مستمرمن خالل التزام الشركة باألنظمة والقوانين المتعلقة بتلك التراخيص .وفي حال فشلت الشركة في ذلك ،فقد ال تتمكن
من تجديد التراخيص القائمة أو الحصول على أخرى جديدة قد تحتاجها لتسيير أعمالها الحالية أو ألغراض التوسع ،ال�شيء الذي قد ينتج عنه إيقاف أو تعثر ألعمال
الشركة ،وبالتالي يكون له أثرسلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
قامت الشركة وشركتها التابعة (شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري) بالتقديم للحصول على شهادة السالمة والتي تمثل االلتزام بمعايير وشروط السالمة
الميدانية والتي تصدرعن المديرية العامة للدفاع المدني ،إال أنه حتى تاريخ هذا المستند لم يتم الحصول على الترخيص المطلوب ،حيث لم يتم الحصول على شهادة
السالمة الخاصة بكل من المركزالتجاري م ،3ومستودعات في مدينة الرياض بحي السلي ،ولذلك فإن عدم االلتزام بالحصول على الشهادة اوالترخيص يعرض الشركة
وشركتها التابعة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة ( )30من نظام الدفاع المدني والتي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا
ً
النظام أولوائحه أوالقرارات الصادرة ً
بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد عن ( )6ستة أشهر ،أوبغرامة مالية ال تزيد عن ( )30ثالثين ألف ريال أوبهما معا ،كما سيؤدي عدم
حصول الشركة على رخصة الدفاع المدني إلى عدم تمكن الشركة من استخراج رخص بلدية أو تجديد الرخص الحالية ،وفي حال عدم قدرتها على استخراج تراخيص
األمن والسالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى إغالق المقرالرئي�سي للشركة حتى يتم استكمال اإلجراءات النظامية الستخراج تراخيص الدفاع المدني ،وبالتالي
التأثيربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة
-1-2
يفرض نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/1/28ه (الموافق 2015/11/10م) بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على
الشركة االلتزام بها ،ويستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ إجراءات محددة لاللتزام بمثل هذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمال الشركة ،كما
أن نظام الشركات الحالي فرض عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية ،حيث تصل الغرامات عند مخالفة أي من أحكامه إلى ()500.000
خمسمائة ألف ريال سعودي (المادة  ،)213كم نصت المادة ( )214من نظام الشركات على تضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفات ،وبالتالي في حال تعرضت
الشركة إلى أحد هذه العقوبات نتيجة عدم التزامها بتلك األحكام ،أو في حال عدم التزامها بأحكام النظام األسا�سي للشركة ،فإن ذلك سيؤثربشكل سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية
2مخاطر عدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
-1-3
سوف تخضع الشركة بعد إدراجها في السوق الموازية لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية ،وفي حال عدم قدرة
ً
الشركة على التقيد بأي من اللوائح واألنظمة التي ستخضع لها ،فإنها ستكون عرضة لغرامات مالية وعقوبات مثل إيقاف التداول على األسهم مؤقتا أو إلغاء إدراج
أسهم الشركة في حال عدم التزامها باألنظمة ،مما سيؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة
-1-4
ً
قامت الشركة حديثا باتخاذ بعض اإلجراءات المتعلقة بتطبيق بعض بنود الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ،حيث قامت بتشكيل لجنة
ً
المراجعة وإقرارها من قبل الجمعية العامة العادية ،وذلك ً
بناء على توصية مجلس اإلدارة .ونظرا لكون الالئحة استرشادية على جميع الشركات المدرجة في السوق
الموازية حتى تاريخ هذا المستند ،فإنه لم يتم االلتزام بكافة األحكام الواردة فيها ،إال أنه في حال تم تطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل الزامي ،فإن عدم مقدرة
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان على القيام بالمسؤوليات المحددة لهم بما يكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها سوف يؤثر على تطبيق نظام الحوكمة في
الشركة ،األمر الذي سيعرض الشركة إلى احتمالية عدم التزامها بمتطلبات اإلفصاح المستمر بعد اإلدراج من جهة ،وإلى مخاطر تشغيلية وإدارية ومالية من جهة
أخرى .وبالتالي في حال حدوث ذلك ،فإنه سيؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.
2المخاطر المرتبطة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المدرجة
-1-5
تدار الشركة منذ تأسيسها كشركة خاصة ،وبالتالي فإن موظفي اإلدارة العليا ليست لديهم خبرة في إدارة الشركات المساهمة العامة ،وفي كيفية التقيد باللوائح
ً
واألنظمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ،كااللتزام بمتطلبات اإلفصاح المستمر وإعداد التقارير المختلفة وفقا لما هو مطلوب
بموجب هذه األنظمة واللوائح .وعليه يتوجب على اإلدارة العليا للشركة بذل جهود إضافية لضمان التزامها بالقواعد واألنظمة المفروضة على الشركات المدرجة
ً
بالسوق المالية السعودية .وفي حال عدم التزام الشركة بهذه القواعد ،فإن ذلك سوف يؤثربدوره سلبا وبشكل جوهري على أعمالها وتوقعاتها ومركزها المالي.
2المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة
-1-6
إن أداء الشركة المستقبلي يعتمد على قدرتها ونجاحها في تنفيذ خطة عملها وتطبيق استراتيجية النمو المستهدفة ،وعليه في حال لم تتمكن الشركة من تنفيذ
ً
خططها المستقبلية بنجاح ألي سبب من األسباب كنقص التمويل أو عدم الحصول على التراخيص الالزمة أو غيرها ،فإن ذلك سيؤثرسلبا وبشكل جوهري على أدائها
المستقبلي ومن ثم نتائج عملياتها ووضعها المالي .وكذلك إذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ خطط التوسع وفقا للجدول الزمني المحدد والتكاليف المقدرة لها ،أو في
حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من عمليات التوسع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغيرحالة السوق وقت تنفيذ التوسع أو في حال وجود خلل في دراسة
الجدوى ،فإن ذلك سيؤثرسلبا على الوضع التناف�سي للشركة ،وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
2المخاطر المتعلقة باالئتمان
-1-7
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر ،وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو دائمة ،منها
على سبيل المثال وجود أرصدة مدينة من العمالء غيرمسددة ،أو فشل أطراف مدينة أخرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة ،أو غيرها .وفي حال عدم التزام المدينين
ً
ً
بسداد مستحقات الشركة في مواعيدها أوعدم التزامهم على اإلطالق بالسداد جزئيا أوكليا ،فسوف يؤثرذلك بشكل سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها
المالي وتدفقاتها النقدية.
بلغ رصيد الذمم المدينة ( )2,037,737مليونان وسبعة وثالثين ألف وسبعمائة وسبعة وثالثين ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،فيما بلغ
الرصيد في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ( )75,522خمسة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال سعودي يمثل ما نسبته  %0,9و%0,022
من إجمالي أصول الشركة في عام 2019م و2020م على التوالي ،وفيما يلي تفاصيل أعمارالذمم المدينة:
متداول
(غيرمتأخرالسداد)

متأخرلمدة
من  60-1يوم

متأخرلمدة
من 120 -61يوم

متأخرلمدة
من  180 -121يوم

متأخرلتجاوز استحقاقه
بمدة أكثرمن  180يوم

اإلجمالي

8,438

67,084

-

-

437,749

513,271

تقوم الشركة بمنح فترة ائتمان للمستأجرين تبلغ مدتها ثالثين يوم ،ويتم تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن المبالغ التي تتجاوز فترة استحقاقها 360
يوم ،يبلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م ( )437,749أربعمائة وسبعة وثالثون وسبعمائة وتسعة أربعون ريال
سعودي ،وعلى الرغم من ذلك فإن التأخرفي تحصيل الذمم المدينة سيكون له تأثيرسلبي وجوهري على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة
-1-8
إن أي التزامات محتملة على الشركة ،مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية ،وغيرها من االلتزامات أو التكاليف األخرى المتعلقة بنشاط
الشركة ،في حال تحققها فإنها ستؤثرسلبا على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
-1-9
تعتمد الشركة على جهود وإشراف عدد من الموظفين القياديين لديها وغيرهم من أفراد طاقم العمل الرئيسيين لتنفيذ استراتيجيتها وعملياتها اليومية ،ويشكل
ً ً
الموظفون الرئيسيون عنصرا مهما لنجاح أعمال الشركة ،وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على االحتفاظ بهم أو على استقطاب أشخاص بنفس الكفاءة سينعكس
ً
سلبا وعلى نحو جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.
2 -1-10مخاطر سوء سلوك الموظفين وأخطائهم
قد تواجه الشركة أخطاء أو سوء سلوك من جانب الموظفين .والشركة ال تستطيع السيطرة على سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالقيام بأنشطة غير نظامية
كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام الممتلكات أو سوء استخدام المعلومات واألنظمة أو إفشاء معلومات سرية أو
ً
التورط في نشرمعلومات مظللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية وغيرها ،والتي قد تنتج عنها خسائرأو فرض عقوبات أو التزامات مالية على الشركة أو تسبب إضرارا
ً
بسمعتها ،مما سوف يؤثرسلبا وبشكل جوهري على سمعة الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2مخاطر قرارات اإلدارة
-1-11
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئي�سي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها وفي الوقت المناسب .وفي حال
ً
قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها ،فسوف ينعكس ذلك سلبا على أداء الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.
2 -1-12مخاطر االعتماد على الموظفين غير السعوديين
تشكل نسبة الموظفين غير السعوديين حوالي  %45.5من إجمالي الموظفين في الشركة والبالغ عددهم ( )11أحد عشر موظف كما في 2021/02/25م ،لذلك سوف
تتأثر نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على الكوادر المؤهلة من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم
بنفس المهارات والخبرات المطلوبة ،السيما في حال حدوث تغيرات في سياسات ولوائح وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية يكون له أثره على وضع
العمالة األجنبية لدى الشركة.
ً
هذا ،وقد أقرت الحكومة خالل عام 2016م عددا من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية ،والتي من ضمنها إقرار
ً
فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غيرسعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا من 2018/01/01م ،باإلضافة إلى زيادة رسوم اإلقامة ألفراد عوائل الموظفين غير
ً
السعوديين اعتبارا من 2017/07/01م .وعليه فإن هذه القرارات ستؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة عن موظفيها غير السعوديين بشكل عام
ً
من جهة وأن تواجه صعوبة في الحفاظ على أصحاب الكفاءات من موظفيها غيرالسعوديين من جهة أخرى ،مما سيؤثرسلبا على أداء الشركة وربحيتها.
كذلك ،أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتاريخ 1442/03/18ه (الموافق 2020/11/14م) مبادرة تحسين العالقة التعاقدية لجميع العاملين
الوافدين في منشآت القطاع الخاص ،والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1442/08/01ه (الموافق 2021/03/14م) ،تتيح هذه المبادرة للعامل خدمة االنتقال لعمل
آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل ،وبالتالي فإنه الشركة ستواجه صعوبة في المحافظة على الكوادر المؤهلة من غير السعوديين ،مما
ً
سيؤثرسلبا على أداء الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.
2 -1-13مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات السعودة
ً
ً
تشكل السعودة توجها حكوميا يطلب من المنشآت (الشركات والمؤسسات) العاملة في المملكة العربية السعودية توظيف عدد محدد من المواطنين السعوديين.
ويقوم برنامج نطاقات بتصنيف المنشآت إلى نطاقات بالتيني وأخضر وأصفر وأحمر ،وعلى المنشآت التقيد بالحد األدنى للسعودة .بلغ عدد العاملين في الشركة كما
في تاريخ 2021/02/25م ( )11أحد عشر موظف منهم ( )6موظفين سعوديين و( )5موظفين غير سعوديين ،يمثل الموظفين السعوديين ما نسبته  %54,5من إجمالي
ً
الموظفين .وقد بلغت نسبة التوطين المحققة في الشركة وفقا لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية حوالي  ،%45,76يتم حساب
ً
ً
ً
وفقا لبرنامج نطاقات ً
بناء على متوسط عدد العمالة األجنبية خالل ستة وعشرين أسبوعا سابقا ،وبناء عليه فقد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق
نسبة التوطين
األحمر ،ويترتب على هذا التصنيف النتائج التالية (عدم السماح بتغييرمهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها ،عدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها ،عدم
السماح بطلب أي تأشيرات جديدة ،عدم السماح بإصداررخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة ،عدم السماح بفتح ملف لمنشأة جديدة أوفرع جديد ،عدم السماح
بتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها) ،والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها .وعلى
الرغم من ذلك فقد تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بزيادة نسبة السعودة المطلوبة في المستقبل أو قد يصعب على الشركة تحقيق نسبة السعودة
المطلوبة ،ونتيجة لذلك ستتأثرأعمال الشركة ونتائجها المالية على نحو سلبي (ولمزيد من التفاصيل عن الرجاء مراجعة القسم (« )١٧-3الموظفون والسعودة»).
2 -1-14المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة المحتملة
هنالك مبالغ مستحقة على الشركة بالربط الزكوي عن األعوام من 2015م وحتى عام 2017م ،حيث صدرالربط الزكوي عن عام 2015م بمبلغ ( )365,888ثالثمائة
ً
وخمسة وستين ألفا وثمانمائة وثمانية وثمانين ريال سعودي ،وعن عام 2016م بمبلغ ( )800,025ثمانمائة ألف وخمسة وعشرين ريال ،وعن عام 2017م بمبلغ
( )788,011سبعمائة وثمانية وثمانين ألف وأحد عشر ريال وبمبلغ إجمالي ( )1,953,924مليون وتسعمائة وثالثة وخمسين ألف وتسعمائة وأربعة وعشرين ريال.
قامت الشركة بسداد المبالغ غيرالمعترض عليها وقيمتها ( )803,337ثمانمائة وثالثة آالف وثالثمائة وسبعة وثالثون ريال وقد اعترضت الشركة على باقي قيمة المبالغ
التي تم ربطها وقيمتها ( )1,150,588مليون ومائة وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي ،وقد تقدمت الشركة باعتراض أمام األمانة العامة للجان
الضريبية مطالبة بنقض قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،وما زال االعتراض تحت الدراسة كما بتاريخ إعداد هذا المستند .وعليه في حال تم رفض اعتراض
الشركة ومطالبتها بالسداد بشكل قطعي ونهائي ،فإن ذلك سيكون له تأثرسلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.
أما الربط الزكوي عن العام 2018م فقد صدر بمبلغ ( )451,713أربعمائة وواحد وخمسين ألف وسبعمائة وثالثة عشر ريال سعودي ،وتم تقديم اعتراض إلى لجنة
االعتراض الزكوية الضريبية وقد تم قبول االعتراض وإلغاء كامل المبلغ المستحق على الشركة.
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى نهاية السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى تاريخ 1443/09/29ه (الموافق
2022/04/30م) ،ولم تحصل الشركة على أية ربوط زكوية تخص هذه الفترة ،وفي حال قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض ربوط زكوية على الشركة
ومطالبتها بدفع مبالغ الزكاة اإلضافية ،فسيكون لذلك أثرسلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-15المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
تتعرض الشركة لمخاطرإقامة الدعاوى القضائية من العديد من األطراف ،أو قد تدخل الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها في إجراءات قضائية مع العديد من األطراف
بما في ذلك المستأجرين ،أوالعمالء ،أوالمنافسين ،أوالموظفين .وفي حال لم تكن األحكام الصادرة في تلك الدعاوى واإلجراءات القضائية في مصلحة الشركة ،فسوف
يترتب على ذلك أثرسلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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قامت الشركة برفع دعوى ضد أحد المستأجرين للمعارض التجارية وصدرحكم المحكمة العامة بالرياض بإلزامه بدفع مبلغ اإليجارالبالغ ( )180,000مائة وثمانون
ً
ألف ريال سعودي واخالء المعرض ،وبخالف ذلك توكد الشركة بأنها ليست طرفا في أي دعوى قضائية.
2 -1-16المخاطر المرتبطة بتوفير التمويل مستقبالً
ن
تتركز أعمال الشركة في مجال االستثمار العقاري والذي يحتاج إلى توفر مبالغ تمويل كبيرة ،حيث ال يوجد ضمان بأن مصادر التمويل الذاتي قد تكو كافية .وعليه
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل .وتعتمد مقدرة الشركة على الحصول على التمويل على رأس مال
الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية وسجلها االئتماني والضمانات المقدمة .وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن قدرتها على الحصول على التمويل
ً
المناسب إذا استدعت الحاجة في أي وقت مستقبال .وعليه في حال عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من الجهات الممولة ،أو عدم قدرتها
على الحصول على التمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة ،فإن ذلك سيكون له أثرسلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية
ووضعها المالي.
2 -1-17المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية المهمة والمعايير الجديدة
ً
تم إعداد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م ،وفقا للمعاييرالدولية للتقاريرالمالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( ،)SOCPAوالشركة ملزمة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه
ً
المعايير من حين آلخر .وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة من الممكن أن يؤثر سلبا على القوائم المالية ،وبالتالي على
النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.
تم إعادة تبويب وتعديل بعض بنود قائمة المركزالمالي وقائمة األرباح والخسائروالدخل الشامل اآلخرأرقام المقارنة لعام 2019م وذلك لتتما�شى مع العرض الحالي
للقوائم المالية ،وفيما يلي البنود التي تم تعديلها وإعادة تبويبها وأثرذلك على القوائم المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م:
yإعادة تبويب أرصدة المشروعات المشتركة من بند العقارات االستثمارية إلى بند استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة.
ً
وفقا للطريقة االكتوارية ً
وبناء عليه تم تعديل أرصدة المقارنة لعام 2018م و2019م لكل من رصيد االلتزام
yإعادة احتساب التزامات منافع الموظفين
واحتياطي األرباح والخسائراالكتوارية ذات العالقة.

 yإعادة تبويب بعض أرصدة األطراف ذات العالقة مع بند المدفوعات المقدمة وأرصدة مدينة أخرى.

yإعادة تبويب أثرالعمليات غيرالمستمرة ،المتعلقة بفرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات والذي تم بيعه ً
بناء على قرارالجمعية العامة غيرالعادية  30نوفمبر
ً
2020م ،حيث لم يتم تصنيف الفرع سابقا على أنه محتفظ به بغرض البيع أو كعملية متوقفة ،تم إعادة تبويب قائمة الربح أو الخسارة المقارن والدخل
الشامل اآلخر إلظهار العملية المتوقفة بشكل منفصل عن العمليات المستمرة .وكذلك المتعلقة بربح العمليات غير المستمرة لفندق فوياج حيث أنه تم
استبعاد نشاط تشغيل وإدارة الفندق ومن ثم تأجيره للغير ،وذلك ً
بناء على عقد التأجير الموقع مع شركة الدولية للفنادق بتاريخ  1ديسمبر 2020م لمدة
 3سنوات.
األثرعلى القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م:
 1انخفاض رصيد عقارات استثمارية (بالصافي) من ( )117,792,116ريال سعودي إلى ( )110,601,201ريال سعودي ،أي انخفاض بمقدار ()7,190,915ريال سعودي.
 2ارتفاع رصيد استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة من ( )263,518ريال سعودي إلى ( )7,454,433ريال سعودي ،أي ارتفاع بمقدار()7,190,915ريال سعودي.
 3انخفاض رصيد المستحق من األطراف ذات العالقة من ( )11,600,023ريال سعودي إلى ( )11,428,955ريال سعودي ،أي انخفاض بمقدار ()171,068ريال سعودي.
ً
 4ارتفاع رصيد مدفوعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى من ( )740,570ريال سعودي إلى ( )911,638ريال سعودي ،أي ارتفاع بمقدار( )171,068ريال سعودي. 5انخفاض رصيد احتياطيات أخرى من ( )8,944,012ريال سعودي إلى ( )8,721,860ريال سعودي ،أي انخفاض بمقدار( )222,152ريال سعودي. 6ارتفاع رصيد األرباح المبقاة من ( )45,367,756ريال سعودي إلى ( )45,740,148ريال سعودي ،أي ارتفاع بمقدار( )372,392ريال سعودي. 7انخفاض رصيد التزامات منافع موظفين من ( )1,135,905ريال سعودي إلى ( )985,665ريال سعودي ،أي انخفاض بمقدار( )150,240ريال سعودي. 8انخفاض رصيد إيرادات النشاط من ( )23,947,075ريال سعودي إلى ( )12,918,99ريال سعودي ،أي انخفاض بمقدار( )11,028,116ريال سعودي. 9انخفاض رصيد تكلفة النشاط من ( )14,378,219ريال سعودي إلى ( )5,080,235ريال سعودي ،أي انخفاض بمقدار( )9,297,984ريال سعودي.	10-انخفاض رصيد مصروفات بيع وتسويق من ( )486,156ريال سعودي إلى ( )0ريال سعودي ،أي انخفاض بكامل المبلغ.
	11-انخفاض مصروفات عمومية وإدارية من ( )2,794,163ريال سعودي إلى ( )2,483,229ريال سعودي ،أي انخفاض بمقدار( )310,943ريال سعودي.
	12-اضافة رصيد ربح عمليات غيرالمستمرة بمبلغ ( )1,243,977ريال سعودي.
	13-انخفاض رصيد الدخل الشامل اآلخرمن ( )8,594,149ريال سعودي إلى ( )8,281,035ريال سعودي ،أي انخفاض بمقدار( )313,114ريال سعودي.
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2 -1-18المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية
تعتمد الشركة في عملياتها التشغيلية على سمعة عالمتها التجارية ،وستتأثر ربحية الشركة في المستقبل بشكل جوهري في حال لحقت أي أضرار بسمعة هذه العالمة
أو أي عالمة مشابهة لها يتم استخدامها من قبل الشركة أو الشركات الشقيقة أو التابعة .إن أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير مشروع للعالمات التجارية
للشركة سيؤدي إلى التأثيرعلى سمعة الشركة ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق ،والتي تعد عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت
وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها .وفي حال فشلت الشركة في حماية عالمتها التجارية (لمزيد من التفاصيل عن العالمة التجارية للشركة الرجاء مراجعة القسم
(« )١٦-٣العالمات التجارية وحقوق الملكية») ،فإن ذلك سيؤثر سلبا على قيمتها ،مما ينعكس سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.
2 -1-19المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-
ً
ً
بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19في ديسمبر 2019م ،وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباء عالميا في مارس 2020م ،وانتشر الفيروس
بعد ذلك بشكل واسع وسريع ليؤثرعلى أكثرمن  194دولة حول العالم ،ليواجه العالم أزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل .وفي النصف الثاني من شهرفبراير
2020م ،عندما انتشر الفيروس وبلغ الكثير من الدول حول العالم ،بدأت الكثير من الدول بفرض تدابير احتواء صحية عامة لتأخير انتشاره وتعزيز قدرة القطاع
الصحي ،وقد أدى تطور الوضع بهذا الشكل إلى توقف مفاجئ في األنشطة االقتصادية وانخفاض حاد في اآلفاق االقتصادية .ونتيجة لذلك كان النتشارالفيروس تأثير
ً
كبيرعلى االقتصاد العالمي وشكل ضغطا على األفراد والشركات والحكومات.
وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بفرض تدابير صحية واقتصادية الحتواء تبعات تزايد تف�شي الفيروس مثل كثير من دول العالم والمنطقة ،وشملت
التدابيرالصحية فرض حظـرالتجـول الجزئـي أو الكامـل فـي بعـض مـدن ومحافظـات المملكـة واإلغالق الكامل والجزئي لألنشطة االقتصادية والحكومية وإغـالق مراكـز
التسـوق ومعـارض البيـع بالتجزئـة وإغـالق المجمعـات التجاريـة وجميـع األنشـطة داخلهـا باسـتثناء محـال بيـع المـواد الغذائيـة والصيدليـات وتقليـص عـدد سـاعات
العمـل لبعـض القطاعـات أوالـزام بعضهـا بالعمـل عـن بعـد وغيـرذلـك ،وتعليـق جميـع رحـالت الطيـران الداخلـي والحافـالت وسـيارات األجـرة والقطـارات ،وتعليـق الدخـول
ألغـراض العمـرة وزيـارة المسـجد النبـوي مـن خـارج المملكـة ،والحجر الصحي ،بينما تضمنت التدابير االقتصادية الدعم المالي للمواطنين والمتضررين من جائحة
كورونا ،واإلجازات العائلية والمرضية المدفوعة من الدولة ،والتوسع في تعويضات البطالة ،وتأخيرمدفوعات الضرائب ،وتدابيرأخرى لدعم الشركات.
ومع أن الشركة ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتطبيق اإلجراءات واالحترازات الوقائية من تطبيق التباعد
االجتماعي في مكان العمل وقياس درجة الحرارة لكل موظف عند دخول مقر الشركة ولبس الكمامة عند الدخول والتواجد في مقر الشركة أو أحد مرافقها ،إال أن
الشركة ال تضمن عدم إصابة أحد موظفيها بالفايروس ،مما قد يؤدي إلى تعطله عن العمل أو نقل العدوى لزمالئه ،ال�شيء الذي سيـؤدي إلـى تعطـل عمليـة التشغيل،
وبالتالـي يؤثربشـكل سـلبي علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
ً
وبتاريخ 1441/09/03ه (الموافق 2020/04/26م) صدر القرار الملكي بعودة الحياة إلى طبيعتها ورفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة مع التأكد على
االلتزام اإلجراءات االحترازية من التباعد الجسدي وتحديد عدد المتواجدين في أماكن العمل وتقديم الخدمات و يخضع الوضع الصحي في المملكة خالل فترة اعداد
مستند التسجيل هذه إلى المتابعة اليومية من قبل وزارة الصحة بإصدارالتقريراالحصائي اليومي لمتابعة أعداد اإلصابات وحاالت الشفاء والوفيات ،وتخضع جميع
مناطق ومدن المملكة العربية السعودية إلى التقييم المستمرمن قبل وزارة الصحة ،مما قد يستدعي إعادة فرض االغالق الكامل أو الجزئي في بعض مدن المملكة،
وعليه فإنـه ال يوجـد تاريـخ متوقـع النتهاء هـذا الوبـاء حتـى تاريـخ هـذا المسـتند.
2 -1-20مخاطر تعثر المستأجرين ومماطالتهم وعدم قدرتهم على سداد االيجارات المستحقة بذمتهم
يعتمد دخل الشركة بصورة أساسية على مدى التزام المستأجرين بالسداد في األوقات المحددة تبلغ قيمة اإليجارات المتعثرة كما بتاريخ  31ديسمبر 2020م
( )437,749أربعمائة وسبعة وثالثون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وعلى الرغم من أن الشركة قامت بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بنفس
المبلغ إال أن عدم قدرة المستأجرين على دفع القيمة اإليجارية المستحقة للشركة أو تأخرهم في سدادها سيؤثربشكل جوهري على التدفقات النقدية للشركة ،مما
سيؤثرعلى قدرتها على سداد التزاماتها باإلضافة إلى قدرتها على الم�ضي قدما في انشاء مشاريع جديدة.
2 -1-21المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على تجديد عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين الحاليين أو
إبرام عقود جديدة مع مستأجرين جدد أو عجزها عن إبرام هذه العقود بشروط مواتية لها
يعتمد دخل الشركة على إيرادات عقود االيجار ،يبلغ متوسط مدد تلك العقود  5سنوات ،وبالتالي فإنه .ال توجد ضمانات لدى الشركة بأنه سيتم تجديد تلك العقود
أو أنه قد يتم التجديد بميزات أدنى أو مماطلة المستأجرين في اخالء العقارات عند انتهاء عقودهم .وعليه في حال عدم قدرة الشركة على المحافظة على إيراداتها من
عقود اإليجار ،فإن نتائج عملياتها ومركزها المالي سيتأثران بشكل سلبي وجوهري.
2 -1-22مخاطر احتمالية عدم نجاح المشاريع الجديدة
تتضمن استراتيجية الشركة التوسع في أعمالها ومشاريعها وقد تواجه الشركة عوائق في تنفيذ تلك المشاريع من حيث إيجاد مواقع متميزة بأسعارتنافسية أو الوصول
الى أفضل الشروط التعاقدية فيما يتعلق باستئجار أو شراء األرا�ضي التي ستقام عليها المشاريع .وعليه ،فإنه ال يوجد ضمان على أن المشاريع الجديدة للشركة
ستحقق نجاحا وسيكون لها القدرة على تحقيق إيرادات وتغطية النفقات الرأسمالية ،مما سيؤثربشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة وربحيتها ومركزها المالي.
2 -1-23مخاطر القصور أو األخطاء في التصميم
إن ظهور أي عيوب في التصميم أو في انشاءات العقارات المملوكة للشركة من شأنه التأثيرعلى أدائها ووضعها التناف�سي وأسعارااليجار ،مما سيؤدي إلى ضرورة إجراء
ً
أعمال إصالحات وتحمل الشركة لتكاليف إضافية ،وبالتالي التأثيرسلبا على نتائج عملياتها ومركزها المالي.
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2 -1-24مخاطر تغير البيئة النظامية
تخضع أعمال الشركة كغيرها من الشركات العاملة في المملكة لالمتثال لعدد من األنظمة والقوانين والتي هي عرضة للتغيير والتحديث .كما أن خضوعها ألنظمة أو
قوانين جديدة قد تصدرها الجهات الرسمية ذات العالقة بين الوقت واآلخرمثل قرارإيقاف جميع أعمال التخطيط والتطويروالبيع والشراء ألرا�ضي في منطقة شمال
ً
الرياض ،وكذلك إصداركود عمراني جديد لمناطق معينة ،قد يؤدي إلى تأثرإيرادات الشركة سلبا ،أو زيادة تكاليفها ،أو زيادة التزاماتها ،أو الحد من قدرتها على تحقيق
خطط التوسع.
2 -1-25المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد
ً
صدر بقرار مجلس الوزراء نظام جديد للشركات يحل محل نظام الشركات الحالي والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قريبا .وقد يفرض النظام الجديد بعض
المتطلبات النظامية الجديدة التي يتوجب على الشركة التقيد بها وقد يستلزم مثل هذا األمر قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لالمتثال لمثل هذه المتطلبات
والتي يمكن أن تؤثرعلى أعمال الشركة.
2 -1-26المخاطر المتعلقة بتسييل االستثمارات العقارية
إن االستثمارات العقارية بطبيعتها استثمارات طويلة األمد والتي يصعب بيعها مقارنة باالستثمارات األخرى ،السيما في حال انخفض معدل الطلب على األرا�ضي
والعقارات في المملكة .ولذا فإن ظروف السوق المتغيرة بطبيعتها قد تجعل محفظة الشركة العقارية وعقاراتها التجارية في وضع غير مثالي في أي وقت في المستقبل.
األمرالذي سيزيد من صعوبة تسييل استثمارات الشركة ،مما يؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي.
2 -1-27مخاطر العقود مع األطراف ذات العالقة
ً
تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتادة مع عدد من األطراف ذات العالقة ،بما في ذلك الشركات التي يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة جزءا منها ،تشمل هذه العقود
عقد تأجيرفندق فوياج لصالح شركة الدولية للفنادق بملغ ( )3,500,000ثالثة ماليين وخمسمائة ألف ،وعقد تأجيرشركة العزيزة لالستثماروالتطويرمكتب لصالح
شركة بنان العقارية بمبلغ ( )80,000ثمانون ألف ريال سعودي ،وكما بتاريخ 2020/12/31م بلغت قيمة هذه العقود ( )3,580,000ثالثة ماليين وخمسمائة وثمانين
ً
ً
ألف ريال سعودي ،وتتضمن شروطا وأحكاما تعتبرذات أسس تجارية بحتة ،وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة على هذه العقود ،إال أنه في حال عدم
ً
مقدرة الشركة على تجديد تلك العقود أوإبرام عقود مع أطراف ذات عالقة أوتجديدها والحصول على موافقة الجمعية عليها ،فمن شأن ذلك أن يؤثرسلبا على أعمال
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-28مخاطر التركيز الجغرافي لالستثمارات واألصول العقارية
تقع جميع األصول العقارية االستثمارية المملوكة لشركة بنان العقارية في مدينة الرياض ،ولذلك فإن أي ركود في النشاط االقتصادي والعقاري في منطقة الرياض،
سيؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-29مخاطر اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار
قد يتم إنهاء أي عقد من عقود االيجار المبرمة مع المستأجرين قبل انتهاء مدتها ،مما يؤدي إلى انقطاع أو توقف كامل الدفعات اإليجارية ،وبالتالي التأثير بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-30مخاطر االستثمار في سوق العقارات التجارية/التجزئة
تستثمر الشركة في أصول عقارية تجارية تمثل إيراداتها للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ما نسبته  %70من إجمالي إيرادات الشركة ،تتأثر العقارات
التجارية بشكل كبير بالوضع االقتصادي العام والظروف االقتصادية ،وبالتالي في حال حدوث أي ركود اقتصادي فإن ذلك سيؤثر على العوائد اإليجارية وقدرة
المستأجرين على سداد الدفعات االيجارية وبالتالي التأثيربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-31المخاطر المتعلقة بأنظمة السالمة والمطالبات التي قد تنشأ نتيجة اإلخالل بها.
تعتمد قدرة الشركة على تأجيرالعقارات على صحة وسالمة وجودة المباني ،وبالتالي فإن أي عيوب أو أخطاء في األمور التي تتعلق بالسالمة سيؤثرعلى األداء التشغيلي
للشركة ،وقد تضطرالشركة إلى اجراء أعمال إصالح وبالتالي تحمل تكاليف إضافية ،كما أن أي عيوب أو أخطاء في أنظمة السالمة قد تعرض المستأجرين والمرتادين
إلصابات أو جروح مما قد يترتب على ذلك إقامة دعوى قضائية ضد الشركة وارتفاع أقساط التأمين ،وسيؤثر حدوث أي من تلك العوامل بشكل سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-32المخاطر المتعلقة بالمشاريع المشتركة
تستثمر الشركة مع شركاء آخرين في كل من مبنى عمارة البديعة حيث تمتلك شركة بنان العقارية  %50من هذا العقار ويمتلك األستاذ /محمد عبد العزيز صالح
الحقباني (طرف ذوعالقة) ،ومبنى تجاري تحت اإلنشاء حيث تمتلك شركة بنان العقارية  %51من المشروع وتمتلك الجوهرة الشويعر %49منه ،قد ال تتوافق توجهات
وأهداف الشركاء الحاليين أو الجدد (في حال قيام الشركاء ببيع حصصهم إلى شركاء أخرين) مع أهداف الشركة وتوجهاتها ،وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على
القرارات المتعلقة بالعقارات المستثمرفيها ومن ثم التأثيربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.
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2 -1-33المخاطر المتعلقة بالشركات التابعة أو الزميلة
تمتلك الشركة ما نسبته  %42,50في شركة زميلة وهي شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري ،تخول هذه النسبة الشركة تحقيق قدرمن التأثيرالهام على القرارات
في شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري ،إال أن هذه النسبة ال تصل إلى درجة السيطرة على القرارات والسياسات المالية والتشغيلية ،والتي تتطلب الحصول
على موافقة األغلبية ،حيث يمكن لبقية المساهمين عرقلة أو تعطيل إصدارأي قرارتقترحه الشركة أو اتخاذ إجراءات ال تتناسب مع أهداف الشركة ،وعليه ال تضمن
ً
الشركة أن تستمر ربحية وأداء شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري كما كانت في السنوات السابقة وذلك ألن أدائها قد يتأثر سلبا بآراء وتوجهات المساهمين
اآلخرين والتي قد ال تتوافق مع أهداف الشركة وتوجهاتها ،وذلك سيكون له تأثيرسلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-34المخاطر المتعلقة بنقل ملكية األصول العقارية الخاصة بشركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري
يوجد ضمن العقارات االستثمارية الخاصة بشركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري (شركة تابعة لشركة بنان العقارية) ،عقارات لم يتم نقل ملكية صكوكها إلى
شركة العزيزة وهي العقارات التالية:
 1عمارة تجارية سكنية بحي البديعة ،مسجلة باسم عبد العزيزصالح الحقباني 2عمارة سكنية ( )1في مدنية الرياض بحي المربع ،مسجلة باسم سليمان صالح علي الحقباني 3مجمع فلل سكنية في مدينة الرياض بحي البديعة ،مسجلة باسم سليمان صالح علي الحقباني 4مستودعات في مدينة الرياض بحي السلي (تحت التنفيذ) ،مسجلة باسم عبد العزيزصالح علي الحقباني 5عمارة تجارية وسكنية في مدينة الرياض بحي المربع ،مسجلة باسم سليمان صالح علي الحقباني 6أرض تجارية في مدينة الرياض بحي البديعة مسجلة باسم عبد العزيزصالح علي الحقباني 7عمارة سكنية وتجارية في مدينة الدمام بحي السوق مسجلة باسم عبد الرحمن عبد العزيز الحقباني (مساهم في شركة بنان العقارية) ،وقد تم فقد أصلً
الصك وجاري العمل حاليا على إصدارصك بديل ونقل ملكية األرض إلى شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري.
تمثل اإليرادات الناتجة عن هذه األصول العقارية ما نسبته  %6,03من إجمالي إيرادات شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري في عام 2020م ،كما تمثل ما نسبته
ً
 %11,40من إجمالي قيمة العادلة لألصول .وعلى الرغم من التزام مالك تلك الصكوك بنقل ملكيتها إلى شركة العزيزة ،كما أن شركة العزيزةـ تعمل حاليا على نقل ملكية
هذه األصول باسمها ،إال أنه في حال عدم لم تتمكن من ذلك ،أو في حال مطالبة المالك الحاليين الذين تظهرهذه األصول بأسمائهم أو ورثتهم بهذه األصول أو رفضهم
نقلها لشركة العزيزة ،فإن المركزالمالي وإيرادات شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري ستتأثران بشكل سلبي وجوهري ،وبالتالي التأثيربشكل سلبي وجوهري على
إيرادات شركة بنان العقارية ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-35المخاطر المتعلقة بتركز العمالء
يتركز  %67,22من إيرادات الشركة لعام 2020م ( %68,68من إيرادات عام 2019م) في عميل واحد وهو شركة اتحاد االتصاالت حيث تستأجر الشركة مبنى عمارة
أوفال التجارية ،وفي حال لم تستطع الشركة على المحافظة على عالقتها التأجيرية مع هذا العميل فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-36المخاطر المتعلقة بتركز ايرادات الشركة
تعتمد إيرادات الشركة بشكل كامل على إيرادات التأجير ً
سواء كانت من العقارات السكنية أو العقارات التجارية ،إن حدوث أي من العوامل السلبية على سبيل المثال
ال الحصر انخفاض معدالت االشغال أو تدني القيم االيجارية أو ارتفاع تكاليف التشغيل ،سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أداء الشركة والذي سيكون له تأثير سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-37المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
أبرمت الشركة عدة عقود تأمين لتغطية أعمالها وأصولها ،كالتأمين اإللزامي على المركبات والتأمين الطبي للموظفين ،باإلضافة إلى التأمين على الممتلكات لكل من
مبنى عمارة أوفال ،ومبنى عمارة الوادي ،مبنى فندق فوياج ،وعمارة تجارية في حي الملقا ،حيث يبلغ إجمالي مبلغ التأمين ( )52,000,000اثنان وخمسون مليون ريال
سعودي ،غير أنه قد ال يكون الغطاء التأميني كافي ،كما أنه ال يوجد لدى الشركة جميع العقود التأمينية المهمة والالزمة لجميع أصولها ،حيث أن الشركة لم تقم
ً
بالتأمين على كال من مبنى عمارة البديعة ومبنى داركو والمشروع التجاري (تحت اإلنشاء) الذي يقع في حي المعذر الشمالي ،كما أنه قد ال يكون لديها الغطاء التأميني
الكافي في كل الحاالت .إن حدوث أي ظرف محتمل غير مؤمن عليه ينتج عن وقوع الحوادث المفاجئة أو الكوارث الطبيعية على سبيل المثال ،سوف يؤثر بشكل سلبي
وجوهري على أعمال وأصول الشركة ووضعها المالي وأدائها المستقبلي.
2 -1-38المخاطر المتعلقة بالسيولة
الشركة معرضة لمخاطر السيولة وذلك عند عدم توفر سيولة كافية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد ،بلغت نسبة التداول (مجموع األصول
المتداولة إلى مجموع االلتزامات المتداولة) للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م ( )5.12مرة و( )1,36مرة على التوالي ،وعلى الرغم من ذلك ال
ً
تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث طارئة قد تتطلب سيولة فورية ،مما سيؤثرسلبا على أعمال الشركة وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-39المخاطر المرتبطة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية والضمانات المقدمة
وقعت الشركة بتاريخ 2020 /12/29م اتفاقيتي تسهيالت ائتمانية مع بنك الرياض األولى بحد ائتماني قدره ( )23,065,000ثالثة وعشرين مليون وخمسة وستين
ألف ريال سعودي ،والثانية بحد إئتماني قدره ( )6,502,000ستة ماليين وخمسمائة وألفين ريال سعودي ،وتلتزم الشركة بموجب هذه االتفاقيات بعدد من الشروط
تشمل تقديم ضمانات عقارية قامت الشركة برهن أرض عمارة حطين وكذلك أرض وما أقيم أو سيقام عليها من مباني بحي الملقا (عمارة تجارية في حي الملقا) لصالح
بنك الرياض كضمان لهذه االتفاقيات ،باإلضافة إلى تقديم أي ضمانات أخرى يطلبها البنك ،مع تفويض البنك حجزأي أوراق أو مستندات قابلة للتداول أو أي أموال
أو سندات مالية عائدة للشركة تصل إلى حيازته ،بحيث يكون له الحق في الحصول على قيمتها وقيدها في حساب الشركة لديه كمبالغ مدفوعة من الشركة الستيفاء
حقوقه المستحقة وغير المدفوعة ،باإلضافة إلى التزام الشركة بإخطار البنك عند إجراء أي تغيير على الشكل القانوني للشركة أو الشركاء او مسؤولياتهم أو رأس
المال ،وتزويد البنك بأية معلومات أخرى تتعلق بأعمال الشركة ووضعها المالي كلما طلب البنك منها ذلك ،وعدم إجراء أية تعديالت أو إضافات باألصول المؤجرة
ً
ً
ً
إال بموافقة خطية من البنك ،وإبالغ البنك كتابة بجميع المخصصات والرهونات او أي موجودات توجد حاليا ومستقبال والتعهد بعدم رهن أو بيع أي من الممتلكات
حتى يتم تسديد جميع المستحقات للبنك والحصول على موافقة خطية منه ،باإلضافة إلى التعهد بالحصول على وثيقة تأمين على الموجودات المرهونة للبنك ضد
جميع األخطار وتزويد البنك بنسخة منها .حصلت الشركة على موافقة خطية على تغيير الشكل القانوني للشركة بموجب الخطاب الصادر بالرقم  65/18وبالتاريخ
2021/02/24م ،إال أنه في حال عدم مقدرة الشركة على الوفاء بكامل التزامات واشتراطات هذه االتفاقية فقد يتم الحجزعلى األصول المرهونة ،كما أن ذلك سيؤثر
ً
على سمعة الشركة االئتمانية وقدرتها على الحصول على تسهيالت ائتمانية مستقبال وبالتالي التأثيربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-40المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير
أبرمت الشركة اتفاقية تنفيذ مشروع المبنى التجاري في مدينة الرياض بحي المعذر الشمالي ،كذلك ابرمت اتفاقية تشطيب المبنى (لمزيد من التفاصيل عن هذه
االتفاقيات الرجاء الرجوع إلى القسم (« )١١-٣العقود الجوهرية») ،وعليه تتعرض الشركة لمخاطرعدم قدرة الجهات المتعاقدة معها أوعدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها
التعاقدية ،وكذلك قد تخل الجهات المتعاقد معها بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتيجة إفالسها أو عدم مالئتها المالية أو تعطل عملياتها ،وتصبح
المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حدة في ظل ظروف السوق الصعبة ،وفي حال عدم مقدرة الشركة او األطراف المتعاقد معها على االلتزام ببنود
ً
تلك العقود ،أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية او قضايا ،وخسارة الشركة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبيا وبشكل جوهري على مركزها المالي وتدفقاتها
النقدية ونتائجها التشغيلية.
2 -1-41المخاطر المتعلقة بعدم إشغال العقارات لفترة طويلة
عندما تصبح أي من الوحدات العقارية (شقق ،محالت ،وغيرها) شاغرة لفترة طويلة كنتيجة النتهاء عقد الـتأجير دون تجديده أو عدم القدرة على إبرام عقود تأجير
جديدة مع مستأجرين جدد أو ألي سبب أخر ،فإن إيرادات الشركة ستتأثربشكل سلبي وجوهري.
كما أن قيمة العقار تعتمد بشكل كبير على الدخل المتولد من العقود التأجيرية ،لذلك فإن قيمة العقار التي يمكن تحصيلها من بيع تلك العقارات غير المستأجرة
بشكل جزئي أو كلي قد تنخفض وبالتالي التأثيربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.
2 -1-42المخاطر المتعلقة بممارسة أعضاء مجلس إدارة الشركة ألعمال منافسة للشركة
يمارس رئيس مجلس إدارة الشركة – عبدالمحسن عبدالعزيز صالح الحقباني أعمال مشابهة أو منافسة ألعمال الشركة من خالل الحصص التي يمتلكها في شركة
العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري ،مما قد يؤدي إلى تعارض في المصالح ،وبحسب متطلبات المادة ( )72الثانية والسبعين من نظام الشركات ،ال يجوز لعضومجلس
اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية
ً
ً
المختصة بالتعويض المناسب ،ما لم يكن حاصال على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ،وبما
أن لرئيس مجلس اإلدارة اطالع على معلومات داخلية فإنه قد يتم استخدامها لمصالحة الخاصة أو بما ال يتفق مع مصالح الشركة وأهدافها ،وذلك من شأنه التأثير
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
الجدير بالذكر أنه بتاريخ 2021/05/06م تم الحصول على ترخيص الجمعية العامة بممارسة رئيس مجلس إدارة شركة بنان العقارية أعمال مشابهة أو منافسة
ألعمال الشركة.
2 -1-43المخاطر المتعلقة باالستثمار في شركات مدرجة
تستثمر الشركة في عدة شركات مدرجة في السوق الرئي�سي بالمملكة العربية السعودي ،هي شركة أسمنت أم القرى وشركة أسمنت المنطقة الجنوبية والشركة
العقارية السعودي ومصرف الراجحي ومستشفى سليمان الحبيب ،وقد تتعرض هذه الشركات إلى تغيرات سلبية في أدائها التشغيلي مما يؤثربشكل سلبي في نتائج أعمال
الشركة ووضعها المالي وبالتالي قد ال تكون هذه الشركات قادرة على توزيع أرباح في المستقل ،كما أن القيمة السوقية لهذه الشركات تتأثربعوامل العرض والطلب في
السوق وبالتالي في حال انخفاض القيمة السوقية لهذه الشركات فإن الشركة قد تخسر كامل المبالغ المستثمرة في هذه األصول المالية وبالتالي التأثير بشكل سلبي
وجوهري على الوضع المالي للشركة وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-44المخاطر المتعلقة بشغور منصب مدير إدارة المشاريع واالنشاءات
إن منصب مديرإدارة المشاريع واالنشاءات شاغرفي الشركة ،وإدارة المشاريع واالنشاءات وهي اإلدارة المسؤولة عن االشراف عن مشاريع الشركة ،وفي حال استمر
منصب مديرإدارة المشاريع واالنشاءات شاغرفإن الشركة ستكون معرضة لمخاطرتشغيلية وإدارية ورقابية ،وبالتالي التأثيربشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ومركزها المالي.
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2-2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة
2المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
-2-1
ً
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل المرتبطة بالظروف االقتصادية في المملكة عموما ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر عوامل
التضخم ونمو الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد من الدخل وما إلى ذلك .تعتمد االقتصادات الكلية والجزئية للمملكة بصفة أساسية على النفط والصناعات
ً
ً
ً
البترولية التي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي ،ولهذا يكون ألي تذبذبات سلبية تحدث في أسعار النفط أثرا مباشرا وجوهريا على خطط
ً
ونمو االقتصاد السعودي واإلنفاق الحكومي بشكل عام ،والتي ستؤثرسلبا بدورها على األداء المالي للشركة بسبب عملها داخل النظام االقتصادي السعودي المتأثر
ً
بمعدالت اإلنفاق الحكومي .أيضا ،يعتمد النمو المستمر لالقتصاد السعودي على عدة عوامل أخرى تتضمن النمو السكاني المستمر واستثمارات القطاعين العام
ً
ً ً
والخاص في البنية التحتية ،ولهذا سيكون ألي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل أثرا كبيرا على االقتصاد ،مما سيؤثر سلبا بدرجة كبيرة على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ومركزها المالي وتطلعاتها المستقبلية.
2 -2-2المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
تعاني بعض دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار االقتصادي أو السيا�سي أو األمني في الوقت الراهن .وال توجد ضمانات بأن تلك الظروف االقتصادية
والسياسية واألمنية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى سوف لن يكون لها تأثيرسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-3المخاطر المتعلقة ببيئة المنافسة
يتمثل النشاط الرئيس للشركة في االستثمار العقاري ،ويتسم هذا المجال بالمنافسة العالية ،وبالتالي فإنه في حال قيام المنافسين الحاليين ،أو المحتملين بتقديم
أسعار ،أوشروط تنافسية ،أوحلول أفضل من تلك التي تقدمها الشركة ،فقد ال تكون قادرة على منافسة تلك الشركات ،مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق
ً
وبالتالي التأثيرسلبا على أرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي.
2المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي
-2-4
ً
أصـدر مجلـس هيئة السوق المالية الئحـة حوكمـة الشـركات جديـدة بموجـب القـرار رقـم ( )2017-16-8وتاريـخ 1438/05/16هـ (الموافـق 2017/02/13م) ،بنـاء علـى
نظـام الشـركات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م 3/وتاريـخ 1437/01/28ه (الموافـق 2015/11/11م) ،والمعدلـة بقـرار مجلـس هيئـة السـوق الماليـة رقـم (-7-1
 )2021وتاريـخ 1442/6/1ه (الموافـق 2021/1/14م).
وعلـى الرغـم مـن أن الئحـة حوكمـة الشـركات تعتبـر استرشـادية للشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة كمـا فـي تاريـخ هـذا المسـتند ،إال أنـه فـي حـال تم تطبيقهـا
بشـكل إلزامـي ،فـإن نجـاح الشـركة فـي االلتزام بها بشـكل صحيـح يعتمـد علـى مـدى اسـتيعاب وفهـم مجلس اإلدارة ولجانـه واإلدارة والعامليـن فـي الشـركة لهـذه القواعـد
واإلجـراءات .وعليه فـي حـال تـم تطبيـق الئحـة حوكمـة الشـركات بشـكل إلزامـي علـى الشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة فـإن الشـركة سـتكون ملزمـة بتطبيـق جميـع
المـواد اإللزاميـة فيهـا ،وفـي حـال عـدم التزامهـا بذلـك فإنها ستكون عرضة للمخالفـات الجزائيـة مـن قبـل هيئـة السـوق الماليـة ،والتـي سـيكون لهـا تأثيـر سـلبي جوهـري
علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا.
2 -2-5مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة
كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية ،تخضع الشركة لعدد من األنظمة والقوانين كنظام الشركات ،ونظام العمل وأنظمة البلديات والدفاع
المدني واألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية واألنظمة الصادة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان وغيرها ،والتي قد تتغيرأو يتم تحديثها من
قبل الجهات المختصة .كذلك ،فقد تصدرقوانين وأنظمة جديدة من الجهات الرسمية ذات العالقة من حين إلى آخر .وعليه فإن أعمال الشركة قد تتأثربشكل سلبي
في حال حدوث أي تغيرجوهري ألي من األنظمة ذات العالقة أو استحداث أنظمة إضافية لها تأثيرمباشرعلى أداء وربحية الشركة.
2 -2-6المخاطر المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية
قامـت المملكـة بفرض نظـام ضريبـة التصرفات العقارية بنسبة  %5من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته ،بموجب األمر الملكي رقم (أ )84/وتاريخ
1442/02/14ه ،وبموجب هذا القرار يتم إعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة  %15ويستعاض عنها بضريبة التصرفات العقارية بمقدار
 %5من قيمة العقار .وعليه في حال قررت الحكومة السعودية زيادة نسبة ضريبة التصرفات العقارية أو في حال قررت الغاء هذا الدعم وإعادة تطبيق ضريبة القيمة
ً
المضافة البالغة  ،%15فإن ذلك سيؤثر سلبا على نتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية .باإلضافة إلى أن ضريبة القيمة المضافة المطبقة على
العقارات التجارية كانت مستردة بخالف ضريبة التصرفات العقارية غير المستردة ،وبالتالي سيحد ذلك من القوة الشرائية للشركة وبالتالي التأثير بشكل سلبي على
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-7مخاطر تذبذب أسعار الفائدة
ً
ً
ً
ً
قد تتغير أسعار الفائدة تبعا للمتغيرات االقتصادية ،أو السياسية ،أو التنظيمية محليا ،أو عالميا ،سواء الثابتة أو المتغيرة التي تستحق للجهات الممولة للشركة،
وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشركة ،مما سيكون له أثرسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها.
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2 -2-8مخاطر فرص النمو
تعتمد قدرة الشركة في تطويرأعمالها على مستوى المنافسة في السوق ،وتوفرالموارد المادية والبشرية ،وقدرة فريق إدارتها ،واألنظمة القانونية ،وغيرها .وليس هنالك
ضمان بالمحافظة على مستوى من النمو متواصل ،حيث إن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها ،وعليه فإنه
في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل ايجابي فقد تتأثر قدرتها على تطوير نشاطها وزيادة حصتها السوقية أو الحفاظ عليها وزيادة أرباحها وتعزيز العوائد
لمساهميها ،مما سيكون له أثرسلبي وجوهري على األداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي.
2 -2-9المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية
قد تتعرض الشركة ألي من الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرتها مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى التي تؤدي إلى إصابة مرافق
الشركة بضرر كبير .وفي حال عدم توفرتغطية تأمينية كافية ،فقد يعود ذلك بتكاليف مرتفعة وطائلة على الشركة ،والذي سيؤثربصورة كبيرة على قدرة الشركة على
ً
أداء وممارسة نشاطها ،وبالتالي سيؤثرسلبا على عملياتها التشغيلية ،كما أن حدوث أي كارثة من هذه الكوارث الطبيعية سيكون له أثرسلبي وجوهري على األداء المالي
للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-10المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة
بالرغم من أن الشركة ال تخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة البالغة  %15من رسوم الخدمات التي تقدمها
الشركة ،وضريبة التصرفات العقارية البالغة  %5في حال قيام الشركة ببيع أحد أصولها ،إال أنه قد يتم فرض رسوم أخرى أو ضرائب على الشركات من قبل الحكومة
ً
في المستقبل .وعليه في حال تم فرض ضرائب جديدة على الشركات أو رسوم بخالف المطبقة حاليا ،فإن ذلك سيؤثربشكل سلبي مباشرعلى أرباح الشركة الصافية،
مما سيكون له أثرسلبي وجوهري على األداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-11المخاطر المتعلقة بالتقلبات في القطاع العقاري
تعتمد ربحية الشركة بصورة أساسية على أسعار اإليجارات وأسعار األرا�ضي .فالشركة تعتمد بشكل أسا�سي في إيراداتها على عوائد التأجير العقاري .وقد شهد
القطاع العقاري في المملكة تقلبات عدة سواء في أسعار العقارات أو معدالت االيجار ،وذلك نتيجة لعوامل السوق ،والعرض والطلب على العقارات وكذلك التغيرات
االقتصادية .لذلك فإن التقلبات الجوهرية غيرالمؤاتية في القطاع العقاري ستؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-12المخاطر المتعلقة بالتقييم والتثمين العقاري
يتم قياس قيمة العقارات االستثمارية في الشركة بطريقة التكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم ،كما تقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركزمالي بتقييم تلك العقارات
االستثمارية بواسطة ثالث شركات تقييم عقاري مسجلة لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هم شركة إتقان للتقييم العقاري وشريكه ،وشركة الشرق
األوسط ومكتب عبدالله الداود ،وذلك لتحديد ما إذا كان هنالك أي مؤشرأو ظروف تشيرإلى حدوث خسارة االنخفاض في القيمة ،وعلى الرغم من معرفة وخبرة هذه
الشركات في تقييم العقار والعوامل المؤثرة في تقييمه ،إال أنه ال يمكن الضمان أو التأكيد بأن تقييم المقيمين العقاريين أو اآلراء الصادرة عنهم صائبة بشكل كامل أو
ً
ال تنقصها معلومات جوهرية فيما يتعلق بقيمة العقار أو أن قيمة العقار لن تتأثر سلبا ،وبالتالي فإنه في حال انخفاض قيمة العقارات االستثمارية للشركة فإن ذلك
ً
سيؤثرسلبا على األداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-13مخاطر التطوير العقاري
على الرغم من أن الشركة ال تمارس نشاط التطويرالعقاري ضمن أنشطتها التشغيلية ،ولكنها تقوم بإقامة وتطويربعض المشروعات بغرض استخدامها في التشغيل
العقاري الذي يمثل نشاط الشركة الرئيس ،وعليه فإن التطويرالعقاري الذي تقوم به الشركة في هذا السياق والذي تقوم فيه بالتعاقد مع مقاول منفذ للمشروع ،إال
أنه يرتبط بعدد من المخاطرأو حاالت عدم التيقن المصاحبة له كأن يحدث تأخيرفي صدور التراخيص الالزمة أو عدم صدورها على اإلطالق ،أو أن ترتفع أسعارمواد
ومدخالت البناء وتكلفة اإلنشاءات بشكل عام ،أو عدم توافر العمالة الالزمة أو الدخول في خالفات مع المقاول المنفذ ،مما يترتب على كل هذه األمور أو بعضها من
تأخير في تنفيذ المشروع أو تكبد تكاليف إضافية ،مما يؤثر على مواعيد تشغيل المشاريع أو جدواها االقتصادية ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي جوهري على ربحية
الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-14المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعميم رقم 1438/16/6768بتاريخ 1438/03/05ه (الموافق 2016/12/04م) الذي يلزم الشركات السعودية المدرجة
في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم ،وذلك على النحو الوارد
في «نظام تداوالتي» في نهاية العام .وقبل إصدار هذا التعميم ،كانت الشركات المدرجة في السوق المالية خاضعة بشكل عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس
ً
ملكية مؤسسيها وفقا لنظامها األسا�سي ،ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة .وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المنتهية
في 2016/12/31م والسنوات الالحقة لذلك .ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطابها رقم  1438/16/12097بتاريخ 1438/04/19ه (الموافق
2017/01/17م) الذي يق�ضي بتأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والسنوات التي تليها .وإلى أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم ،فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال تزال قيد النظر ،وكذلك
القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين المساهمين في الشركات السعودية المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات
األرباح الخاصة بالمساهمين غيرالمقيمين بغض النظرعن جنسياتهم .ولم تقم الشركة بتقييم األثرالمالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به
ً
حيث أنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل مساهمين سعوديين ،وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم عند تطبيقه كبيرا ،أو في حال تكبدت الشركة
ً
تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به ،فسيؤثرذلك سلبا على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2-3المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها إدراجاً مباشرا ً في السوق الموازية
 2المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم
-3-1
ً
ق
ن
قد يتعرض سعرسهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب بعد اإلدراج وقد ال يكو مستقرا نتيجة لعدة عوامل منهـا على سبيل المثال ال الحصـرظروف السو المتعلقة
باألسهم ،وأي تغييرات تنظيمية في القطاع ،وتدهور نتائج أعمال الشركة ،وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية ،ودخول شركات منافسة جديدة والتغيـر فـي
ً
رؤيـة أو تقديـرات الخبـراء والمحلليـن لسـوق األوراق الماليـة .كما ينبغي التنبه إلى أن السعر االسترشادي ألسهم الشركة عند اإلدراج ليس مؤشرا للسعر السوقي لها
ً
بعد اإلدراج ،وليس هنالك أي ضمان بأن ال يقل السعرالسوقي ألسهم الشركة فور إدراجها في السوق المالية عن السعراالسترشادي ،مما يؤثرسلبا على المستثمرين.
2 -3-2مخاطر اقتصار التداول في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين
تنوي الشركة إدراج أسهمها في السوق الموازية والتي يقتصر التداول فيها على فئة المستثمرين المؤهلين فقط دون غيرهم ،مما قد يؤثر يقلل من أعداد المتداولين
وبالتالي حجم التداول والسيولة المتداولة على السهم ،مما قد يؤثربشكل سلبي وجوهري على سيولة وسعرتداول سهم الشركة.
2 -3-3المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
ً
إن النتائـج المسـتقبلية وبيانـات األداء المتوقعة للشـركة ال يمكـن التأكد منها فعليـا ،وقـد تختلـف عـن الموجـودة فـي هـذا المسـتند .وعليه فإن عـدم تحقق النتائـج
المتوقعة أو اختالف البيانـات الفعلية عن تلك المتوقعة يمثل أحد المخاطـرالتـي ينبغي علـى المسـاهم معرفتها قبل اتخاذه ألي قـراراسـتثماري.
 2 -3-4مخاطر بيع أو طرح أسهم إضافية مستقب ً
ال
في حال قررت الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدارأسهم جديدة في المستقبل لغرض التوسع في أنشطة الشركة أو إلطفاء خسائر ،فمن المحتمل أن يؤدي ذلك
ً
سلبا على سعرالسهم في السوق أو تدني نسبة ّ
ملكية المساهمين في الشركة في حال عدم استثمارهم في األسهم الجديدة في ذلك الحين.
إلى التأثير
2 -3-5مخاطر عدم توزيع األرباح لحاملي األسهم
يعتمد التوزيع المستقبلي لألرباح على عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر األرباح المستقبلية والوضع المالي ومتطلبات رأس المال واحتياطيات الشركة
القابلة للتوزيع واألوضاع االقتصادية العامة وتحليل الفرص واالحتياجات االستثمارية وغيرها من العوامل ذات الصلة والتي قد يعتبرها مجلس اإلدارة مهمة بين الحين
واآلخر ،والتي على أساسها سوف يقرر مجلس اإلدارة فيما إذا كان سيرفع أي توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح في المستقبل أم ال .وال تقدم الشركة
أي ضمان على اإلطالق بأن مجلس اإلدارة سيو�صي بتوزيع أرباح أو أنه ستتم الموافقة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع أي أرباح ،كما ال تقدم الشركة أي ضمان بشأن مقدارالمبالغ التي سيتم دفعها كتوزيعات أرباح في أي عام محدد.
2 -3-6المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج
ً
بعـد االنتهـاء مـن عمليـة اإلدراج ،قـد يتمكـن المسـاهمون الحاليـون معـا أو مـع مسـاهمين آخريـن مـن السـيطرة علـى القـرارات التـي تتطلـب موافقـة المسـاهمين ،كعمليـات
االندمـاج واالسـتحواذ وبيـع األصـول ،وانتخـاب أعضـاء مجلـس اإلدارة ،وزيـادة رأس المـال أو تخفيضـه ،وإصـدار أو عـدم إصـدار أسـهم إضافيـة ،أو توزيـع األربـاح ،أو أي
تغييـرفـي الشـركة .وفـي حـال تعـارضت مصالـح المسـاهمين الحالييـن مـع مصالـح مسـاهمي األقليـة ،فـإن ذلـك قـد يضـع مسـاهمي األقليـة فـي وضـع ليـس فـي صالحهـم ،وقـد
ً
يمـارس المسـاهمون الحاليـون سـيطرتهم علـى الشـركة بطريقـة تؤثـرسـلبا وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
2 -3-7المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة
ً
سابقا في أي سوق لألسهم ً
سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ،وليست هنالك أي تأكيدات بشـأن وجود
لم يتم طرح أو إدراج أو تداول أسهم الشركة
سـوق فعالة ومستدامة لتداول أسـهم الشـركة بعد اإلدراج ،وقـد يترتـب علـى اإلدراج المباشـروجـود عـرض أو طلـب محـدود على أسهم الشركة ممـا سـيؤثرعلـى سـعرها،
وإذا لـم يكن هنالك سـوق نشـط لتـداول أسـهم الشـركة فقـد تتأثـرسـيولتها وسـعرتداولها بشـكل سـلبي ملحوظ.
2 -3-8المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج
ً
إن بيع عدد كبير من أسهم الشركة في السوق المالية بعد اكتمـال عمليـة اإلدراج أو توقع مثل هذه العملية سوف يؤثر سلبا على أسعار هذه األسهم في السوق .وقـد
يـؤدي بيـع المسـاهمين الحالييـن (السـيما المسـاهمين الكبـارالذيـن يملكـون  %5أو أكثـرمـن أسـهم الشـركة ويحـق لهـم التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر) لعـدد
ً
كبيـرمـن األسـهم إلـى التأثيـرسـلبا علـى أسـهم الشـركة ،وبالتالـي انخفـاض سـعرها فـي السـوق.
2 -3-9مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء المتطلبات الحالية لالنتقال إلى السوق الرئيسية أو أي متطلبات
تنظيمية مستقبلية
قد ترغب الشركة بعد م�ضي الفترة النظامية بموجب قواعد اإلدراج باالنتقال إلى السوق الرئيسية ،ولتتمكن الشركة من االنتقال يجب عليها استيفاء المتطلبات
النظامية الصـادرة عـن هيئـة السـوق الماليـة وعـن السـوق الماليـة السـعودية (تـداول) بن ًـاء علـى قواعـد طـرح األوراق الماليـة وااللتزامـات المسـتمرة وقواعـد اإلدراج،
والمتعلقـة بانتقـال الشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة إلـى السـوق الرئيسـية ،وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء تلك المتطلبات أو أي متطلبات
نظامية إضافية مستقبلية قد تفرضها الجهات الرقابية على الشركة أو السوق ،فإن الشركة سوف لن تتمكن من االنتقال إلى السوق الرئيسية .وبما أن السوق
الموازية حتى تاريخ مسـتند التسـجيل هذا هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في
ً
السوق الرئيسية ،وبالتالي التأثيرسلبا على سيولة أسهم الشركة وقيمتها السوقية.
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2 -3-10المخاطر المرتبطة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصص للبيع
إن اإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة في السـوق الموازية يختلف عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي ،وذلك من حيث عدم وجود تحديد مسـبق لعدد األسـهم
المخصصة للبيع ،إذ أنه بعـد اإلدراج المباشـر يحـق لجميـع المسـاهمين الحالييـن فـي الشـركة عـرض األسـهم التـي يملكونهـا للبيـع (فيما عدا المسـاهمين الكبـار الذيـن
يملكـون  %5أو أكثـر مـن أسـهم الشـركة والذيـن يحـق لهـم التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر) .وقـد يترتـب علـى عـدم وجـود عـدد محـدد مـن األسـهم مخصصـة
ً
للبيـع أن يكون العـرض أو الطلـب في السوق محـدودا ممـا يؤثر علـى سـعر السـهم .وعليه فإنه في حال لـم تكـن هنـاك سـوق نشـطة لتـداول أسـهم الشـركة ،فإن سـيولة
وسـعرتـداول أسـهم الشـركة ستتأثران بشـكل سـلبي ملحوظ.
2 -3-11مخاطر اختالف األسعار التاريخية لصفقات بيع وشراء أسهم الشركة عن سعر االفتتاح في أول يوم تداول
ألسهم الشركة في السوق الموازية
ً
ً
لـم يتم طرح أو إدراج أو تداول أسهم الشركة سابقا في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ،كمـا أنـه ال توجـد عالقـة علـى اإلطـالق بيـن
األسـعار التاريخيـة لصفقـات البيـع والشـراء التـي تمـت علـى أسـهم الشـركة فـي السـابق وبيـن سـعر االفتتـاح فـي أول يـوم تـداول ألسـهم الشـركة فـي السـوق الموازيـة ،وال
توجـد أي تأكيـدات بشـأن وجـود سـوق فعالـة ومسـتمرة لتـداول أسـهم الشـركة بعـد اإلدراج ،وقـد يترتـب علـى اإلدراج المباشـروجـود عـرض أو طلـب محـدود ،ممـا يؤثرعلـى
سـعرالسـهم ،وفي حال لـم تكـن هنـاك سـوق نشـطة لتـداول أسـهم الشـركة ،فإن سـيولة وسـعرتـداول أسـهم الشـركة ستتأثران بشـكل سـلبي ملحوظ.
2 -3-12مخاطر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات المطروحة طرحاً أولياً
لعدم وجود سعر محدد للطرح في حالة اإلدراج المباشر
إن اإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة في السـوق الموازية يختلف بشكل كبير عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي ،وذلك مـن حيـث عـدم وجـود سـعر محـدد لطـرح
األسهم عنـد اإلدراج وتكـون آليـة تحديـد السـعر االسترشـادي موضحـة ضمن المستندات المتاحة للمعاينة ،ويتـم تحديـد السـعر االفتتاحـي بن ًـاء علـى آلية العـرض
ً
والطلـب علـى السـهم وال يكـون هنالك سـعر محدد مسـبقا ،ال�شيء الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في سـعر سـهم الشـركة ،ال سـيما أن نسـبة التذبذب اليومية
ً
ً
المسـموح بها في السـوق الموازية هي ( )%30ارتفاعا وهبوطـا .وبالتالي ،فإنـه ال يوجد ضمان بأن المسـاهم سـوف يتمكـن مـن بيـع أسـهمه بسـعر يسـاوي سـعر الشـراء أو
يزيـد عنـه فـي المسـتقبل.
 2 -3-13مخاطر اختالف اإلدراج المباشر عن اإلدراج من خالل الطرح األولي
إن اإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة في السـوق الموازية يختلف بشكل كبير عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي ،وذلك مـن حيـث عـدم وجـود طـرح لعـدد معيـن
مـن أسـهم الشـركة للبيـع قبـل اإلدراج ،وعـدم وجـود آلية لبنـاء سـجل أوامـر لتحديـد سـعر السـهم ،وعـدم وجـود آليـة اسـتقرار سـعري ،حيـث أن المسـاهمين الحالييـن
فـي الشـركة (فيما عدا المسـاهمين الكبـار الذيـن يملكـون  %5أو أكثـر مـن أسـهم الشـركة والذيـن يحـق لهـم التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر) والمسـتثمرين
ً
ً
المؤهليـن ،سيتمكنون مـن بيـع وشـراء أسـهم الشـركة بعـد إدراجهـا إدراجا مباشرا فـي السـوق الموازيـة ،وال توجـد أي ضمانات بشـأن وجـود طلـب علـى أسـهم الشـركة بعد
إدراجها في السـوق الموازية ،وكذلك ال يوجد ضمان بتداول األسـهم عند سـعرمحدد عند اإلدراج ،كما ال يوجد ضمان باسـتقرارالسـعرعند اإلدراج في السـوق .وبالتالي،
ً
ً
فقد ال يتمكـن المسـاهم مـن بيـع أسـهمه كليا أو جزئيا فـي حـال رغبتـه بالبيـع ،مما يؤثـرعلى سـيولة وسـعرتـداول أسـهم الشـركة بشـكل سـلبي جوهري بعـد اإلدراج.
2 -3-14المخاطر الخاصة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية
بعد اإلدراج في السوق الموازية ،وبعد م�ضي الفترة النظامية بموجب قواعد اإلدراج قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال إلى السوق الرئيسية،
ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية .وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ مسـتند التسـجيل هذا هي سوق
ً
يقتصرفيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والسيولة قد يكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثيرسلبا على سيولة سهم
الشركة وقيمته السوقية.
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3الشركة

3-1خلفية عن الشركة
شركة بنان العقارية (ويشار إليها فيما بعد ب ـ «الشركة» أو ُ
«المصدر») هي شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ( )1010207597وتاريخ
1426/02/24ه (الموافق 2005/04/03م) الصادرمن مدينة الرياض .ويبلغ رأس مال الشركة ( )200,000,000مائتي مليون ريال سعودي مقسم إلى ()20,000,000
عشرين مليون سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت للسهم الواحد .ويتمثل نشاط الشركة الرئي�سي في إدارة وتأجيرالعقارات السكنية
المملوكة أو المؤجرة ،إدارة وتأجير العقارات غير السكنية المملوكة أو المؤجرة ،إدارة وتشغيل الشقق الفندقية ،أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة ،وخدمات
التسجيل العيني للعقار .يقع مقرالشركة الرئي�سي في مدينة الرياض بحسب العنوان التالي:
شركة بنان العقارية
العليا – تقاطع التخص�صي مع شارع األميرسلطان
ص.ب  42الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 4808085 :
فاكس+966 11 4801457 :
الموقع االلكترونيwww.bananrealestate.com :
البريد االلكترونيinfo@bananrealestate.com :

3-2رؤية الشركة
أن تصبح شركة بنان العقارية من أكبرالمستثمرين العقاريين في المملكة العربية السعودية ،المتخصصين في إنشاء المشاريع والوجهات والمعالم التي تتم على أحدث
الطرازات.

3-3رسالة الشركة
أن تطور الشركة مشاريع عقارية مبتكرة ذات طرازعالمي يسهم في تنمية المجتمع ويتما�شى مع رؤية المملكة  2030ويحقيق قيمة مستدامة.

3-4استراتيجية الشركة
yإنشاء مراكزتجارية بأحدث التصميمات بأماكن متميزة بالمملكة العربية السعودية.
yتطويروتحديث المنشآت والعقارات القديمة المملوكة للشركة لتحقيق أق�صى استفادة ممكنة للشركة.
yاالستثمارفي مشاريع الضيافة والفندقة والمراكزمتعددة االستخدامات التي تتوافق مع رؤية المملكة في تطويرالسياحة.
yالبحث الدائم عن أفكارجديدة ومبتكرة ودراستها لتنفيذها على أرض الواقع.

3-5نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
yامتالك الشركة لمجموعة كبيرة من األصول العقارية.
yتواجد عقارات الشركة في أماكن رئيسية وحيوية وذات مردود اقتصادي تصاعدي.
yتنوع العقارات وتنوع أنشطتها بما يجذب العديد من المستثمرين.
yخبرة الشركة في القطاع التشغيلي للفنادق.
yسمعة الشركة الطيبة التي نتجت عن سنوات من العمل الصادق والثقة المتبادلة بين الشركة وعمالئها.
yمكاتب إدارية مجهزة بكل متطلبات التشغيل والقدرة على تلبية حاجات العمالء.
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3-6تأسيس الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس المال

ً
تأسست شركة بنان العقارية بداية كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة أبناء عبد العزيز صالح الحقباني (تم تغيير االسم إلى شركة بنان العقارية في عام
2020م) بموجب عقد التأسيس المثبت لدى كاتب العدل بوزارة التجارة بتاريخ 1426/02/13ه (الموافق 2005/03/23م) والسجل التجاري رقم ()1010207597
الصادرمن مدينة الرياض بتاريخ 1426/02/24ه (الموافق 2005/04/03م) .وحدد رأس مال الشركة بمبلغ ( )504,000خمسمائة وأربعة آالف ريال سعودي ،مقسم
إلى ( )480أربعمائة وثمانين حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ( )1,050ألف وخمسين ريال سعودي تم توزيعها على الشركاء كالتالي:
  1:لودجهيكل ملكية الشركة عند التأسيس

عدد الحصص

القيمة االسمية (ريال سعودي)

نسبة الملكية

الشركاء

م
1

عبد الرحمن عبد العزيزالحقباني

42

44,100

%8.75

2

عبد الله عبد العزيزالحقباني

42

44,100

%8.75

3

محمد عبد العزيزالحقباني

42

44,100

%8.75

4

أحمد عبد العزيزالحقباني

42

44,100

%8.75

5

عبد المحسن عبد العزيزالحقباني

42

44,100

%8.75

6

هشام عبد العزيزالحقباني

42

44,100

%8.75

7

منصور عبد العزيزالحقباني

42

44,100

%8.75

8

حصة سليمان عبد العزيزالشعيبي

30

31,500

%6.25

9

سارة عبد الرحمن آل الشيخ

30

31,500

%6.25

10

نورة عبد العزيزالحقباني

21

22,050

%4.375

11

مشاعل عبد العزيزالحقباني

21

22,050

%4.375

12

هيفاء عبد العزيزالحقباني

21

22,050

%4.37

13

أسماء عبد العزيزالحقباني

21

22,050

%4.37

14

منيرة عبد العزيزالحقباني

21

22,050

%4.37

15

جواهرعبد العزيزالحقباني

21

22,050

%4.37

504,000

%100

480

المجموع

المصدر :عقد تأسيس شركة أبناء عبد العزيزالحقباني للتطويرواالستثمارالعقاري (تم تغييراالسم إلى شركة بنان العقارية في عام 2020م)

بتاريخ 1434/11/12ه (الموافق 2013/09/18م) صدرقرارالشركاء في شركة أبناء عبدالعزيزصالح الحقباني للتطويرواالستثمارالعقاري (تم تغييراالسم إلى شركة
بنان العقارية في عام 2020م) المثبت لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة بالعدد ( )341469202بالموافقة على تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ،وزيادة رأس مالها من ( )504,000خمسمائة وأربعة ألف إلى ( )2,000,000مليوني
ريال سعودي مقسم إلى ( )200,000,000مئتي ألف سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ ( )10عشرة رياالت لكل سهم ،وبتاريخ 1434/12/26ه (الموافق 2013/10/31م)
صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (/280ق) بالموافقة على إعالن تحول شركة أبناء عبدالعزيز صالح الحقباني للتطوير واالستثمار العقاري (تم تغيير االسم إلى
شركة بنان العقارية في عام 2020م) إلى شركة مساهمة مقفلة .ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية بعد تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس مالها.
  2:لودجهيكل الملكية بعد تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة

نسبة الملكية

عدد األسهم

القيمة االسمية (ريال سعودي)

م

المساهمين

175,000

%8.75

1

عبد الرحمن عبد العزيزصالح الحقباني

17,500

%8.75

2

عبد الله عبد العزيزصالح الحقباني

17,500

175,000

3

محمد عبد العزيزصالح الحقباني

17,500

175,000

%8.75

4

أحمد عبد العزيزصالح الحقباني

17,500

175,000

%8.75

5

عبد المحسن عبد العزيزصالح الحقباني

17,500

175,000

%8.75

6

هشام عبد العزيزصالح الحقباني

17,500

175,000

%8.75

7

منصور عبد العزيزصالح الحقباني

17,500

175,000

%8.75

8

حصة سليمان عبد العزيزالشعيبي

12,500

125,000

%6.25

9

قماشة ابراهيم عبيد الجبر

12,500

125,000

%6.25

()1
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المساهمين

م

عدد األسهم

القيمة االسمية (ريال سعودي)

10

شركة بيت نورة للتجارة والمقاوالت المحدودة

8,750

87,500

%4.375

11

مشاعل عبد العزيزصالح الحقباني

8,750

87,500

%4.375

12

هيفاء عبد العزيزصالح الحقباني

8,750

87,500

%4.375

13

أسماء عبد العزيزصالح الحقباني

8,750

87,500

%4.375

14

منيرة عبد العزيزصالح الحقباني

8,750

87,500

%4.375

15

جواهرعبد العزيزصالح الحقباني

8,750

87,500

%4.375

200,000

2,000,000

%100

المجموع

نسبة الملكية

()1

المصدر :شركة بنان العقارية
( )1نسب الملكية المذكورة في الجدول أعاله هي نسب مقربة إلى أقرب منزلة عشرية.

بتاريخ ( 1442/04/15الموافق 2020/11/30م) وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس مال الشركة من ( )2,000,000مليوني ريال سعودي إلى ()200,000,000
مائتي مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )20,000,000عشرين مليون سهم متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية لكل منها ( )10عشرة رياالت سعودية وجميعها أسهم
عادية ،وبزيادة قدرها ( )198,000,000مئة وثمانية وتسعون مليون ريال سعودي من خالل رسملة الرصيد الدائن لألطراف ذوي العالقة الناتج عن تمويل استثمارات
الشركة كل حسب نسبته.
  3:لودجهيكل الملكية بعد زيادة رأس مال الشركة إلى ( )200,000,000مائتي مليون ريال سعودي

م
1

المساهمين
هشام عبد العزيزصالح الحقباني

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية غيرالمباشرة

2,038,575

20,385,750

%10.19

-

2

محمد عبد العزيزصالح الحقباني

1,993,575

19,935,750

%9.97

3

عبد الله عبد العزيزصالح الحقباني

1,958,575

19,585,750

%9.79

-

4

منصور عبد العزيزصالح الحقباني

1,729,700

17,297,000

%8.65

-

5

عبد المحسن عبد العزيزصالح الحقباني

1,712,200

17,122,000

%8.56

6

أحمد عبد العزيزصالح الحقباني

1,707,200

17,072,000

%8.54

7

عبد الرحمن عبد العزيزصالح الحقباني

1,556,700

15,567,000

%7.78

8

قماشة إبراهيم عبيد الجبر

1,235,500

12,355,000

%6.18

-

9

هيفاء عبد العزيزصالح الحقباني

1,004,238

10,042,380

%5.02

-

10

مشاعل عبد العزيزصالح الحقباني

1,001,837

10,018,370

%5.01

-

11

أحمد عبد الرحمن عبد العزيزالحقباني

20,000

200,000

%0.10

-

12

عائشة عبد الله منصور أبا الخيل

20,000

200,000

%0.10

-

13

فوزية محمد حمد السيف

20,000

200,000

%0.10

-

14

فيصل محمد عبد العزيزالحقباني

10,000

100,000

%0.05

-

15

نوف خالد محمد البواردي

10,000

100,000

%0.05

-

16

مشاعل حسن صالح مرشد

10,000

100,000

%0.05

-

17

سارة سليمان عبد العزيزالسليم

10,000

100,000

%0.05

-

18

دالل فهد عبد الرحمن العبيكان

10,000

100,000

%0.05

-

19

عالية محمد عبد العزيزالحقباني

5,000

50,000

%0.03

-

20

عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن الحقباني

1,000

10,000

%0.01

-

21

صيته أحمد عبد الرحمن الحقباني

1,000

10,000

%0.01

-

22

العنود أحمد عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

23

لولوه أحمد عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

24

بسمة أحمد عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

25

عبد العزيزأحمد عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

26

عبد العزيزعبد المحسن عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

27

فهد عبد المحسن عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-
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عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية غيرالمباشرة

28

سارة عبد المحسن عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

29

محمد مساعد صالح الشعيبي

2,500

25,000

%0.01

-

30

المساهمين

م

الشركة الدولية للفنادق

232,000

2,320,000

%1.16

-

الجمهور ( )63ثالثة وستون مساهم

3,692,900

36,929,000

%18.46

-

20,000,000

200,000,000

%100

المجموع
المصدر :شركة بنان العقارية
نسب الملكية المذكورة في الجدول هي نسب مقربة إلى أقرب منزلة عشرية.

( )1تبلغ نسبة الملكية غيرالمباشرة للمساهم محمد عبد العزيزالحقباني ما نسبته  %0.47من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في شركة الدولية للفنادق بنسبة  ،%41والتي تمتلك ما نسبته  %1.16من شركة بنان العقارية.
( )2تبلغ نسبة الملكية غيرالمباشرة لرئيس مجلس اإلدارة عبد المحسن عبد العزيزالحقباني ما نسبته  %0.53من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في شركة الدولية للفنادق بنسبة  ،%46والتي تمتلك ما نسبته  %1.16من
شركة بنان العقارية.
( )3تبلغ نسبة الملكية غير المباشرة للمساهم عبد الرحمن عبد العزيز الحقباني ما نسبته  %0.15من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في شركة الدولية للفنادق بنسبة  ،%13والتي تمتلك ما نسبته  %1.16من شركة بنان
العقارية.

3-7نشاط الشركة وطبيعة أعمالها
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010207597وتاريخ 1426/02/24ه (الموافق 2005/04/03م) .وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها
التجاري في إدارة وتأجير العقارات السكنية المملوكة أو المؤجرة ،إدارة وتأجير العقارات غير السكنية المملوكة أو المؤجرة ،إدارة وتشغيل الشقق الفندقية ،أنشطة
إدارة العقارات مقابل عمولة ،وخدمات التسجيل العيني للعقار.
ً
وتتمثل أنشطة الشركة وفقا للنظام األسا�سي للشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
yالزراعة والحراجة وصيد األسماك.
yالتعدين واستغالل المحاجر.
yالصناعات التحويلية.
yإمدادات الكهرباء والغازوالبخاروتكييف الهواء.
yإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
yالتشييد.
yتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
yالنقل والتخزين.
yأنشطة خدمات اإلقامة والطعام.
yالمعلومات واالتصاالت.
yاألنشطة المالية وأنشطة التأمين.
yاألنشطة العقارية.
yاألنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
yالخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.
yاإلدارة العامة والدفاع ،الضمان االجتماعي االلزامي.
yالتعليم.
yأنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي.
yالفنون والترفيه والتسلية.
yأنشطة الخدمات األخرى.
yأنشطة األسرالمعيشية التي تستخدم أفرادا وأنشطة األسرالمعيشية.
yإدارة الشركات التابعة لها ،أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفيرالدعم الالزم لها.
yاستثمارأموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية.
yامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها.
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yامتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية .واستغاللها وتأجيرها
للشركات التابعة لها أو لغيرها.
يتمثل نشاط الشركة الحالي في إنشاء وتملك وإدارة وتأجيرالمجمعات التجارية والسكنية والفنادق ،وفيما يلي نبذة عن العقارات التي تمتلكها شركة بنان العقارية.ال
يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة حتى تاريخ هذا المستند.

3-8العقارات االستثمارية الخاصة بشركة بنان العقارية
3مبنى عمارة ا ُوفال
-8-1
يقع المبنى في مدينة الرياض بحي العليا ،شارع رقم  94متفرع من طريق الملك فهد ،جنوب برج المملكة ،ومقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية حوالي ( )3,252ثالثة
آالف ومئتين واثنين وخمسين مترمربع وبمساحة بناء تبلغ ( )18,033ثمانية عشرألف وثالثة وثالثين مترمربع .وهو مبنى تجاري مكتبي مكون من خمسة أدوار ،ومؤجر
بالكامل لصالح شركة اتحاد االتصاالت «موبايلي» لمدة ثالث سنوات بدأت من تاريخ 1442/04/27ه (الموافق 2020/12/12م) وتستمرحتى تاريخ 1445/04/25ه
(الموافق 2023/11/09م) ،وتبلغ قيمة اإليجارالسنوي ( )8,089,192,50ثمانية ماليين وتسعة وثمانون ألف ومائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة.
3 -8-2مبنى عمارة الوادي
تقع العمارة في مدينة الرياض بحي الوادي ،شارع وادي بيش متفرع من طريق أبي بكر الصديق ،ومقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية حوالي ( )725سبعمائة
وخمسة وعشرين مترمربع وبمساحة بناء تبلغ ( )975تسعمائة وخمسة وسبعين مترمربع .وهو مبنى تجاري مكتبي مكون من خمسة أدواريضم ( )11أحد عشرمكتب
ومؤجر بالكامل لصالح شركة ايجاز األعمال لمدة خمس سنوات بدأت من تاريخ 1441/03/04ه (الموافق 2019/11/01م) وتستمر حتى تاريخ 1446/04/28ه
(الموافق 2024/10/31م) ،وتبلغ قيمة اإليجارالسنوي ( )349,999ثالثمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي.
3 -8-3مبنى عمارة البديعة
تقع العمارة في مدينة الرياض بحي البديعة ،شارع آل مرشد متفرع من شارع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ،ومقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ()2,722
ألفين وسبعمائة واثنين وعشرين متر مربع وبمساحة مسطحات بناء تبلغ ( )8,278ثمانية آالف ومئتين وثمانية وسبعين متر مربع .وهي عمارة سكنية تضم ( )13ثالثة
عشر شقة في الدور األر�ضي و( )15خمسة عشر شقة في الدور األول و( )15خمسة عشر شقة في الدور الثاني و( )7سبع شقق في الدور األخير وبمجموع ( )50خمسين
شقة .وتبلغ نسبة اإلشغال لهذا العقار  .%98تم تأجير الشقق لمدة سنة واحدة وبقيمة ايجارية تتراوح ما بين ( )20,000عشرون ألف ريال سعودي و( )24,500أربعة
وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي.
والجديربالذكرأن شركة بنان العقارية تملك ما نسبته  %50من هذا العقار ،فيما يملك األستاذ /محمد عبد العزيزصالح الحقباني النسبة المتبقية (.)%50
3 -8-4مبنى فندق فوياج
يقع المبنى في مدينة الرياض بحي أم الحمام ،طريق العروبة ،وهو عبارة عن مبنى تجاري يتكون من فندق و( )5خمسة معارض .ويضم الفندق ( )68ثمانية وستين غرفة
ومطعم ونادي ريا�ضي وصحي و( )7سبع غرف كمستودعات ،ومقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )2,825الفين وثمانمائة وخمسة وعشرين مترمربع ،فيما تبلغ
مساحة مسطحات البناء حوالي ( )8,482ثمانية آالف وأربعمائة واثنين وثمانين مترمربع .الفندق مؤجربالكامل لصالح شركة الدولية للفنادق لمدة ثالث سنوات بدأت
من تاريخ 1442/05/17ه (الموافق 2021/01/01م) وتستمرحتى تاريخ 1445/06/18ه (الموافق 2023/12/31م) وتبلغ قيمة اإليجارالسنوي ( )3,500,000ثالثة
ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي ،فيما تم تأجير( )3ثالثة محالت تجارية إلى شركة النهدي الطبية لمدة ( )10عشرسنوات بدأت من تاريخ 2015/08/13م وتستمر
حتى تاريخ 2025/04/25م ،وتبلغ قيمة اإليجار السنوي ( )350,000ثالثمائة وخمسون ألف ريال للسنة االيجارية الواحدة للخمس سنوات األولى و()400,000
أربعمائة ألف ريال سعودي للسنة اإليجارية الواحدة للخمس سنوات األخيرة.
3 -8-5مبنى داركو خريص
يقع المبنى في مدينة الرياض بحي العليا ،طريق خريص ،وهو عبارة عن عمارة سكنية تجارية (شقق مفروشة) مكونة من ( )3ثالثة أدوارتضم ( )3ثالثة محالت تجارية
و( )26ستة وعشرين شقة فندقية ،ومقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )1,048ألف وثمانية وأربعين مترمربع ،فيما تبلغ مسطحات البناء حوالي ( )2,355ألفين
ً
وثالثمائة وخمسة وخمسين مترمربع تقريبا .الشقق مؤجرة بالكامل لصالح شركة شقق أجنحة الرياض لمدة خمس سنوات بدأت من تاريخ 1442/03/01ه (الموافق
2020/10/18م) وحتى تاريخ 1447/04/25ه (الموافق 2025/10/17م) ،وتبلغ قيمة اإليجارالسنوي ( )525,000خمسمائة وخمسة وعشرون ألف.
3 -8-6مبنى عمارة حطين
تقع العمارة في مدينة الرياض بحي حطين ،شارع سويد بن حارثة متفرع من طريق األمير محمد بن سلمان ،ومقامة على أرض تبلغ مساحتها االجمالية ( )3,850ثالثة
آالف وثمانمائة وخمسين متر مربع ،فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء حوالي ( )10,835عشرة آالف وثمانمائة وخمسة وثالثين متر مربع .وهي عمارة سكنية تتكون
من ( )49تسعة وأربعين شقة ومؤجرة بالكامل لشركة مدارس الرياض لمدة خمس سنوات بدأت من تاريخ 1440/07/15ه (الموافق 2019/03/22م) وحتى تاريخ
1445/07/14ه (الموافق 2024/01/26م) ،تبلغ قيمة اإليجارالسنوي ( )2,600,000مليونان وستمائة ألف ريال سعودي.
الجديربالذكرأنه تم رهن العقارلصالح بنك الرياض وذلك بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع البنك.
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3 -8-7مبنى عمارة الرائد
تقع العمارة في مدينة الرياض بحي الرائد ،شارع أبي فراس الحمداني .وهي عمارة سكنية مكونة من ( )3ثالثة أدوار ومالحق علوية ،وتحتوي على ( )21واحد وعشرين
شقة .العمارة مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )1,380ألف وثالثمائة وثمانين متر مربع ،فيما تبلغ مسطحات البناء حوالي ( )2,774ألفين وسبعمائة وأربعة
وسبعين متر مربع ،تم تأجير ( )18ثمانية عشر شقة على مجموعة من األفراد لمدة سنة واحدة وبمبلغ قيمة إيجار تتراوح ما بين ( )21,500واحد وعشرين ألف
وخمسمائة ريال سعودي إلى ( )53,000ثالثة وخمسين ألف ريال سعودي.
3 -8-8مشروع مبنى تجاري – تحت اإلنشاء
يقع المشروع في مدينة الرياض بحي المعذر الشمالي ،طريق األمير محمد بن عبد العزيز .وهو عبارة عن مبنى تجاري يتم إنشاؤه على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية
( )4,763أربعة آالف وسبعمائة وثالثة وستين متر مربع ،وبمسطحات بناء تبلغ حوالي ( )9,444تسعة آالف وأربعمائة وأربعة وأربعين متر مربع .ال يزال المشروع تحت
اإلنشاء ،حيث بلغت نسبة اإلنجاز المحققة حتى نهاية فبراير 2021م حوالي  ،%60ومن المتوقع أن يتم استكمال المشروع وافتتاحه وبدء التأجير فيه في نهاية شهر
ً
أغسطس من العام الحالي 2021م ،تبلغ قيمة المشروع ( )20,000,000عشرون مليون ريال سعودي ،وتم تمويل حصة الشركة داخليا بمبلغ ( )4,700,000أربعة
ماليين وسبعمائة ألف ريال سعودي ،وتمويل عن طريق بنك تجاري ( )5,500,000خمسة ماليين وخمسمائة ألف.
الجديربالذكرأن شركة بنان العقارية تمتلك  %51من هذا المشروع ،فيما تمتلك الجوهرة الشويعرالنسبة المتبقية (.)%49
3 -8-9عمارة تجارية في حي الملقا
تقع العمارة في حي الملقا ،شارع أنس بن مالك ،وهي عمارة تجارية مكونة من ثالثة أدوار ومالحق علوية ،مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )2,415,84ألفان
وأربعمائة وخمسة عشر متر مربع ،فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء ( )5.783خمسة آالف وسبعمائة وثالثة وثمانون متر مربع ،تم االستحواذ على االستحواذ على
العمارة بتاريخ 1442/06/21ه (الموافق 2021/02/03م) ،وتحتوي على معارض تجارية ومكاتب ،وجميعها مؤجرة على النحو الوارد في الجدول التالي:
الجديربالذكرأنه تم رهن العقارلصالح بنك الرياض وذلك بموجب اتفاقية التسهيالت الموقعة مع البنك.
  4:لودجتفاصيل عمارة تجارية في حي الملقا

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار

ً
يتجدد تلقائيا

 3سنوات

2019/01/01م

2021/12/31م

200,000

نعم

مكتب 3 – 2

خمس سنوات

2019/09/01م

2024/09/01م

116,050

نعم

مكتب 5 – 4

سنتين

2019/09/20م

2021/09/20م

174,400

نعم

معرض 6

 15سنة

2020/01/01م

2034/12/31م

1,216,200

نعم

الدور االول

 15سنة

2019/07/01م

2034/06/30م

600,000

نعم

مكتب 1

المصدر :الشركة

3-9القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية الخاصة بشركة بنان العقارية
يبلغ صافي القيمة الدفترية لألصول العقارية بعد خصم مجمع االستهالك ،المملوكة لشركة بنان العقارية كما بتاريخ  31ديسمبر 2020م ( )160,545,465مائة
ً
وستون مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال سعودي ،وفقا للجدول التالي:
  5:لودجالقيمة الدفترية لالستثمارات العقارية

صافي القيمة الدفترية (ريال سعودي)
أرا�ضي

74,455,981

مباني

86,089,484

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
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3-10العقارات المستأجرة
قامت الشركة باستئجارالمقرالرئي�سي لها وذلك كما هو موضح أدناه:
  6:لودجعقارات الشركة المستأجرة

العقار

المؤجر

الموقع

المساحة

مكتب

شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري

الرياض ،شارع األميرسلطان بن عبد العزيز

 196مترمربع

قيمة العقد
 80,000ريال سعودي

مدة العقد
سنة واحدة بدأت من 2021/01/01م

المصدر :عقد تأجيرالمكتب

3-11العقود الجوهرية
وقعت الشركة بتاريخ  22ديسمبر 2020م عقد مع شركة الكيان العربية للمقاوالت لتنفيذ األعمال المتعلقة بتوريد وتنفيذ وتركيب جميع المواد المتعلقة بمرحلة
التشطيبات الخاصة بمشروع المبنى التجاري الذي يقع في حي المعذرالشمالي
  7:لودجتفاصيل العقود الجوهرية

اسم الشركة
1

شركة الكيان العربية للمقاوالت

قيمة العقد

مدة العقد

 8,800,000ريال سعودي

 4أشهرمن تاريخ أعمال البناء على أن يكون نهاية المشروع  20يوليو 2021م

المصدر :الشركة

3-12تفاصيل إيرادات الشركة
3 -12-1اإليرادات من النشاط الرئيسي للشركة
يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة من تأجيرالعقارات االستثمارية لها لعام 2019م و2020م.
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م
مبنى عمارة أوفال
مبنى عمارة الوادي
مبنى عمارة البديعة

*

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م

القيمة (ريال سعودي)

النسبة من إجمالي اإليرادات

القيمة (ريال سعودي)

النسبة من إجمالي اإليرادات

8,872,214

%68,68

8,384,731

%67,21

224,010

%1,73

350,000

%2,81

479,504

%3,71

-

-

مبنى فندق فوياج

348,887

%2,98

704,708

%5,65

مبنى داركو خريص

175,000

%1,35

280,118

%2,25

مبنى عمارة حطين

2,814,689

%21,78

2,680,791

%21,49

مبنى عمارة الرائد

-

-

113,881

%0,91

()31,345

-

()40,000

-

خصم
إجمالي اإليرادات

12,474,229

12,918,959

المصدر :إدارة الشركة
* في عام 2020م تم تصنيف اإليرادات الناتجة عن تأجيرعمارة البديعة تحت بند استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

3 -12-2كبار العمالء
يبين الجدول التالي قائمة بأكبرالعمالء للشركة كما في تاريخ  31ديسمبر2019م و 31ديسمبر2020م.
  8:لودجاإليرادات من كبار العمالء

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م

القيمة (ريال سعودي)

النسبة من إجمالي اإليرادات

القيمة (ريال سعودي)

النسبة من إجمالي اإليرادات

شركة اتحاد االتصاالت  -موبايلي

8,872,214

%68,68

8,384,731

%67,21

شركة مدارس الرياض

2,814,689

%21,78

2,680,791

%21,49

إجمالي اإليرادات من كبارالعمالء

11,686,903

%90,46

11,065,522

%88,70
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3-13استثمارات الشركة في أدوات حقوق ملكية
3 -13-1استثمارات في شركات مدرجة في السوق المالية السعودية
ً
ل
تستثمرالشركة في شركات مدرجة في السوق المالية السعودية – السوق الرئي�سي ،وذلك وفقا لما هو موضح بالجدو التالي (كما بتاريخ  31ديسمبر2020م).
  9:لودجتفاصيل استثمارات الشركة في شركات مدرجة في السوق المالية السعودية

عدد األسهم

نسبة الملكية

تكلفة االستثمار

احتياطي القيمة العادلة لالستثمار

القيمة العادلة لالستثمار

أسم الشركة
شركة أسمنت أم القرى

676,234

%1,28

5,057,600

16,142,335

21,199,936

شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

17,395

%0,12

2,043,913

()577,514

1,466,399

الشركة العقارية السعودية

400,316

%0,0014

5,712,097

340,681

6,052,778

مصرف الراجحي

10,000

%0,000004

663,000

73,000

736,000

مستشفى سليمان الحبيب

6,202

%0,000017

344,450

331,568

676,017

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م

3 -13-2استثمارات في شركات غير مدرجة في السوق المالية السعودية
باإلضافة إلى استثمارات الشركة في شركات مدرجة في السوق المالية السعودية ،تستثمر الشركة في شركة غير مدرجة في السوق المالية السعودية وهي شركة بيت
االتحاد المالي ،وذلك بحسب التفاصيل الواردة في الجدول أدناه.
  10:لودجتفاصيل استثمارات الشركة في شركات غير مدرجة في السوق المالية السعودية

اسم الشركة
شركة بيت االتحاد المالي

*

نسبة الملكية

الرصيد كما في  31ديسمبر2020م

%9,51

5,500,000

-

()4,071,420

يخصم االنخفاض في قيمة االستثمار
المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.

* الشركة كانت إحدى مؤسسات السوق المالية المرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل في األوراق المالية وإدارة الصناديق االستثمارية ،وإدارة محافظ العمالء والحفظ في أعمال األوراق
المالية ،وبتاريخ 2020/10/28م ،صدرقرارمجلس هيئة السوق المالية بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

3-14الشركات الزميلة
3 -14-1شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري
تم تأسيس شركة العزيزة كشركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة رقم (/177ق) وبتاريخ 1431/06/01ه (الموافق
2010/05/15م) ً
وبناء على عقد تأسيس الشركة المثبت لدى كاتب العدل بالصحيفة رقم ( )175عدد ( )1149وبتاريخ 1431/04/15ه (الموافق 2010/03/31م).
وقد تم قيد شركة العزيزة في سجل الشركات المساهمة بمدينة الرياض بالرقم ( )1010288389وتاريخ 1431/06/05ه (الموافق 2010/05/19م).
ويقع المركزالرئي�سي لشركة العزيزة في مدينة الرياض بحي المعذرالشمالي ،شارع التخص�صي.
يبلغ رأس مال شركة العزيزة ( )10,000,000عشرة ماليين ريال سعودي ،مقسم إلى ( )1,000,000مليون سهم عادي متساوية القيمة ،وتبلغ القيمة االسمية لكل سهم
( )10عشرة رياالت سعودية.
3 -14-2-2هيكل الملكية في شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري.
  11:لودججدول هيكل الملكية في شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري

االسم

نسبة الملكية

عدد األسهم

قيمة األسهم

شركة بنان العقارية

425,000

4,250,000

%42.50

بدرسليمان الحقباني

55,062

550,620

%5.51

عبد الرحمن سليمان الحقباني

44,643

446,430

%4.46

محمد سليمان الحقباني

44,643

446,430

%4.46

عبد الله سليمان الحقباني

44,643

446,430

%4.46

سعد سليمان الحقباني

44,643

446,430

%4.46

()1
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االسم

عدد األسهم

قيمة األسهم

خالد سليمان الحقباني

44,643

446,430

%4.46

صالح سليمان الحقباني

41,666

416,660

%4.17

عبد العزيزسليمان الحقباني

41,666

416,660

%4.17

عبد المحسن عبد العزيزالحقباني

37,500

375,000

%3.75

عبد الله عبد العزيزالحقباني

37,500

375,000

%3.75

الجوهرة محمد الشويعر

31,250

312,500

%3.12

هدى سليمان الحقباني

22,321

223,210

%2.23

مضاوي سليمان الحقباني

22,321

223,210

%2.23

نورة سلمان الحقباني

20,833

208,330

%2.08

العنود سليمان الحقباني

20,833

208,330

%2.08

شركة حوارالدولية

20,833

208,330

%2.08

1,000,000

10,000,000

%100

اإلجمالي

نسبة الملكية

()1

المصدر :سجل مساهمي شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري
( )1نسب الملكية المذكورة في الجدول هي نسب مقربة إلى أقرب منزلة عشرية.

3 -14-3-3تفاصيل إيرادات شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م

القيمة
(ريال سعودي)

النسبة من إجمالي
اإليرادات

القيمة
(ريال سعودي)

النسبة من إجمالي
اإليرادات

المركزالتجاري م3

8,069,777

%36,42

7,379,482

%32,47

مركزالتحلية التجاري م4

5,384,908

%24,30

4,946,747

%21,77

مركزتجاري في مدينة الرياض في شارع مو�سى بن نصير

1,881,593

%8,49

1,893,576

%8,33

عمارة تجارية سكنية في مدينة الرياض بحي البديعة

372,203

%1,68

310,433

%1,37

عمارة سكنية ( )1في مدينة الرياض بحي المربع

238,740

%1,08

225,206

%0,99

مجمع فلل في مدينة الرياض بحي البديعة

454,305

%2,05

473,562

%2,08

معرض تجاري في مدينة الرياض بحي العمل

133,103

%0,60

87,874

%0,39

مستودع ( )1في مدينة الرياض بحي بدرعشرة مستودعات حي بدر

650,000

%2,93

595,832

%2,62

-

%0,00

-

%0,00

معرض تجاري في مدينة الرياض بحي الملز

285,965

%1,29

238,476

%1,05

عمارة تجارية وسكنية  2في مدينة الرياض بحي المربع

26,848

%0,12

28,428

%0,13

عمارة تجارية وسكنية في مدينة الرياض بحي السليمانية

734,454

%3,32

755,725

%3,33

مستودع ( )2في مدينة الرياض بحي بدرالشفاء

450,000

%2,03

421,500

%1,82

-

%0,00

-

%0,00

مستودع ( )3في مدينة الرياض بحي بدرالشفاء

300,000

%1,35

275,000

%1,21

مستودع ( )4في مدينة الرياض بحي بدرالشفاء

110,000

%0,50

100,833

%0,44

عمارة تجارية في مدينة الرياض بحي الضباب

386,667

%1,75

346,666

%1,53

مستودعات ( )5في مدينة الرياض بحي بدرالشفاء

55,000

%0,25

50,417

%0,22

عمارة سكنية وتجارية في مدينة الدمام بحي السوق

243,816

%1,10

210,854

%0,93

مستودعات في مدينة الدمام حي الخالدية

559,451

%2,52

512,710

%2,26

عمارة تجارية في مدينة الدمام بحي المعامرة

354,659

%1,60

291,283

%1,28

مستودع بمدينة بريدة

195,428

%0,88

216,848

%0,95

مستودعات في مدينة الرياض بحي السلي (تحت التنفيذ)

أرض تجارية في مدينة الرياض بحي البديعة
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للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م

القيمة
(ريال سعودي)

النسبة من إجمالي
اإليرادات

القيمة
(ريال سعودي)

النسبة من إجمالي
اإليرادات

1,106,616

%4,99

936,437

%4,12

44,000

%0,20

44,000

%0,19

فلل سكنية في مدينة الرياض بحي الهدا

-

%0,00

1,857,505

%8,17

مركزتجاري في مدينة الرياض بحي حطين

105,532

%0,48

519,102

%2,28

مستودع شارع الوزير

14,454

%0,07

14,416

%0,06

22,157,610

%100

22,723,885

%100

ثالث عمائرفي مدينة الدمام حي السوق
عمارة سكنية في مدينة الرياض بحي أم سليم

إجمالي اإليرادات
المصدر :الشركة

* تم تصنيف إيرادات مركزتجاري في مدينة الرياض بحي حطين كاستثمارفي مشروع مشترك

3 -14-4-4نشاط شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري

ً
وفقا لسجلها التجاري تمارس شركة العزيزة نشاط اإلنشاءات العامة للمباني السكنية ،وغيرالسكنية بما يشمل المدارس والمستشفيات والفنادق.
ً
ويتركز عمل شركة العزيزة حاليا في إنشاء وتملك وإدارة وتأجير المجمعات التجارية والسكنية والفنادق ،وفيما يلي نبذة عن العقارات التي تمتلكها شركة العزيزة
لالستثماروالتطويرالعقاري.
•املركز التجاري م3

يقع المركز في مدينة الرياض بحي المعذر الشمالي ،شارع التخص�صي ،وهو عبارة عن ( )4أربع عمائر تجارية وعمارة سكنية واحدة ،مقام على أرض تبلغ مساحتها
اإلجمالية ( )11,970أحد عشرألف وتسعمائة وسبعين مترمربع ،فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء حوالي ( )19,322تسعة عشرألف وثالثمائة واثنين وعشرين متر
مربع .ويوضح الجدول التالي محتويات المركزوتفاصيل عقود االيجارالخاصة به.
المركزالتجاري م3
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

سنة

2020/10/20م

2021/10/19م

400,000

نعم

المعرض 3

سنة

2020/08/20م

2021/08/09م

280,000

نعم

المعرض 4

سنة

2020/11/16م

2021/11/06م

280,000

نعم

المعرض 5

سنة

2020/08/23م

2021/08/12م

280,000

نعم

المعرض 6

سنة

2021/02/13م

2022/02/03م

280,000

نعم

المعرض 7

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

236,340

نعم

المعرض 8

سنة

2021/10/23م

2021/10/12م

280,000

نعم

المعرض 9

سنة

2021/02/13م

2022/02/30م

280,000

نعم

المعرض 10

سنة

2021/05/13م

2022/05/02م

254,720

نعم

المعرض 11

سنة

2021/01/15م

2022/01/04م

280,000

نعم

سنة

2021/03/29م

2022/03/18م

530,000

نعم

سنة

2021/01/28م

2022/01/18م

371,000

نعم

المعرض 16

سنة

2020/07/04م

2021/06/22م

280,000

المعرض 17

سنة

2021/02/24م

2022/02/13م

280,000

نعم

المعرض 18

سنة

2020/06/21م

2021/06/09م

280,000

نعم

المعرض 1
المعرض 2

المعرض 12
المعرض 13
المعرض 14
المعرض 15

نعم

رشكة بنان العقارية 25 -

ةكرشلا

المركزالتجاري م3
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

سنة

2020/07/15م

2021/07/03م

850,000

نعم

سنة

2020/07/21م

2021/07/09م

70,000

نعم

المعرض 23

سنة

2021/04/13م

2022/04/03م

35,000

نعم

المعرض 24

سنة

2020/11/04م

2021/10/24م

35,000

نعم

المعرض  25و 26و27

سنة

2020/08/20م

2021/08/09م

105,000

نعم

المكتب 28و 29و30

سنة

2021/04/20م

2022/04/09م

162,000

نعم

المكتب 32

سنة

2020/09/19م

2021/09/08م

85,400

نعم

المكتب 33

سنة

2020/09/19م

2021/09/08م

98,800

نعم

المكتب  34و35

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

80,000

نعم

المكتب  36و 37و38

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

107,550

نعم

المكتب 39

سنة

2020/09/18م

2021/09/08م

40,000

المكتب 40

سنة

2020/08/20م

2021/08/09م

39,350

نعم

المكتب 41

سنة

2020/10/18م

2021/10/08م

43,700

نعم

المكتب 42

سنة

2020/11/01م

2021/10/21م

المعرض 19
المعرض 20
المعرض 21
المعرض 22

45,600

نعم

نعم

المكتب 43

سنة

2021/05/13م

2022/05/02م

43,000

نعم

المكتب 44

سنة

2020/11/16م

2021/11/06م

41,700

نعم

المكتب 45

سنة

2021/05/13م

2022/05/02م

41,700

نعم

المكتب 46

سنة

2020/10/18م

2021/10/08م

41,700

نعم

المكتب 47

سنة

2021/01/15م

2022/01/04م

43,700

نعم

المكتب 48

سنة

2021/01/15م

2022/01/04م

43,700

نعم

المكتب 49

سنة

2020/10/13م

2021/10/03م

72,450

نعم

ملحق 50
المكتب 51

سنة

2020/09/19م

2021/09/08م

43,000

نعم

المكتب 52

سنة

2021/02/27م

2022/02/16م

47,700

نعم

المكتب 53

سنة

2020/09/18م

2021/09/08م

41,300

نعم

المكتب 54

سنة

2021/01/16م

2022/01/06م

المكتب 55

سنة

2021/02/01م

2022/01/21م

47,000
44,100

نعم
نعم

المكتب 56
المكتب 57

سنة

2021/02/27م

2022/01/26م

65,000

نعم

المكتب 58

سنة

2021/02/13م

2022/02/01م

38,000

نعم

المكتب 59

سنة

2021/02/01م

2022/01/22م

42,000

نعم

المكتب 60

سنة

2020/12/28م

2020/12/17م

42,900

نعم

المكتب 61

سنة

2021/01/01

2021/12/31

55,000

نعم

ملحق 62

 - 26رشكة بنان العقارية

ةكرشلا

المركزالتجاري م3
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

المكتب 63

سنة

2020/10/18م

2021/10/08م

53,500

نعم

المكتب 64

سنة

2020/07/21م

2021/07/09م

36,750

نعم

المكتب 65

سنة

2020/09/18م

2021/09/08م

43,000

نعم

المكتب 66

سنة

2020/09/18م

2021/09/08م

46,600

نعم

المكتب 67

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

58,800

نعم

المكتب 68

سنة

2021/02/13م

2022/02/03م

40,000

نعم

المكتب 69

سنة

2021/05/27م

2022/05/16م

62,000

نعم

المكتب 70

سنة

2021/04/22م

2022/04/11م

60,000

نعم

المكتب 71

سنة

2020/08/20م

2021/08/09م

42,000

نعم

المكتب 72

سنة

2021/03/15م

2022/03/04م

50,000

نعم

الملحق االر�ضي

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

6,000

نعم

العمارة السكنية
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

الشقة السكنية 1

سنة

2020/10/30م

2021/10/19م

45,000

نعم

الشقة السكنية 2

سنة

2020/11/16م

2021/11/06م

46,000

نعم

الشقة السكنية 3

سنة

2020/11/16م

2021/11/06م

46,000

نعم

الشقة السكنية 4

سنة

2020/11/01م

2021/10/21م

50,000

نعم

الشقة السكنية 5

سنة

2020/11/06م

2021/10/26م

45,000

نعم

الشقة السكنية 6

سنة

2020/11/16م

2020/11/06م

50,000

نعم

الشقة السكنية 7

سنة

2020/10/30م

2021/10/19م

47,000

نعم

الشقة السكنية 8

سنة

2020/11/11م

2021/10/31م

50,000

نعم

الشقة السكنية 9

سنة

2020/11/16م

2021/11/06م

60,000

نعم

الشقة السكنية 10

سنة

2020/11/01م

2021/10/21م

60,000

نعم

المصدر :الشركة

رشكة بنان العقارية 27 -

ةكرشلا

•مركز التحلية التجاري م4

يقع المركز في مدينة الرياض بحي المعذر الشمالي ،شارع التخص�صي تقاطع شارع التحلية ،وهو عبارة عن مبنيين تجاريين مقامين على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية
( )6,540ستة آالف وخمسمائة وأربعين متر مربع ،فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء حوالي ( )2,774ألفين وسبعمائة وأربعة وسبعين متر مربع .يوضح الجدول التالي
تفاصيل المركزوعقود االيجارالخاصة به.
المركزالتجاري م4
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

المعرض 1

سنة

2020/10/18م

2021/10/08م

527,000

نعم

المعرض 2

سنة

2021/01/08م

2021/12/28م

450,000

نعم

سنة

2021/02/22م

2022/02/11م

1,000,000

نعم

المعرض 5

سنة

2021/05/27م

2022/05/16م

250,000

نعم

المعرض 6

سنة

2020/09/18م

2021/09/08م

260,000

نعم

المعرض 7

سنة

2021/01/09م

2021/12/29م

260,00

نعم

المعرض 8

سنة

2021/02/27م

2022/02/16م

260000

نعم

المعرض 9

سنة

2021/04/30م

2022/04/19م

265,000

نعم

المعرض 10

سنة

2020/08/19م

2021/08/08م

293,760

نعم

المعرض 11و12

سنة

2020/10/01م

2021/09/30م

48,000

نعم

المعرض 13و14

سنة

2020/12/22م

2021/12/11م

500,000

نعم

المكتب 15

سنة

2021/01/01

2021/12/31

74,000

نعم

المكتب 16

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

43,700

نعم

المكتب 17

سنة

2020/10/13م

2021/10/02م

83,000

نعم

المكتب 18

سنة

2020/08/20م

2021/08/09م

63,750

نعم

المكتب 19

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

44,700

نعم

المكتب 20

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

56,800

نعم

المكتب 21

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

76,400

نعم

المكتب 22

سنة

2020/09/18م

2021/09/08م

61,800

نعم

المكتب 23

سنة

2020/09/18م

2021/11/19م

50,000

نعم

المكتب 24

سنة

2020/08/23م

2021/08/12م

70,000

نعم

ملحق 25

سنة

2021/05/01م

2022/04/30م

53,900

نعم

سنة

2020/10/18م

2021/10/08م

121,650

نعم

مكتب28

سنة

2021/05/13م

2022/05/02م

61,000

نعم

مكتب29

سنة

2020/11/16م

2021/11/06م

37,600

نعم

مكتب30

سنة

2021/05/13م

2021/08/28م

66,000

نعم

مكتب31

سنة

2020/09/08م

2021/08/28م

53,900

نعم

مكتب32

سنة

2020/08/15م

2021/08/14م

49,320

نعم

مكتب33

سنة

2021/04/13م

2022/04/03م

54,000

نعم

المعرض 3
المعرض 4

مكتب 26
مكتب 27

المصدر :الشركة
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ةكرشلا

•مركز تجاري يف مدينة الرياض يف شارع موىس بن نصري

يقع المركزفي مدينة الرياض بحي المعذر ،شارع التخص�صي تقاطع شارع مو�سى بن نصير ،وهو عبارة عن مبنيين تجاريين تم بناؤهما على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية
( )2,856ألفين وثمانمائة وستة وخمسين مترمربع ،فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء حوالي ( )3,948ثالثة آالف وتسعمائة وثمانية وأربعين مترمربع .يوضح الجدول
التالي تفاصيل المركزوعقود االيجارالخاصة به.
مركزتجاري في مدينة الرياض شارع مو�سى بن نصير
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

المعرض 1

سنة

2021/03/01م

2022/02/28م

791,666

نعم

المعرض 2

سنة

2021/01/16م

2022/01/15م

220,000

نعم

المعرض 3

سنة

2020/11/16م

2021/11/06م

220,000

نعم

المكتب 1
المكتب 2

سنة

2020/11/16م

2021/11/06م

145,800

نعم

المكتب 3
سنة

2020/09/19م

2021/09/08م

50,400

نعم

المكتب 4

سنة

2021/06/10م

2022/05/29م

145,800

نعم

المكتب 7

سنة

2021/02/13م

2022/02/03م

59,400

نعم

ملحق 8

سنة

2020/08/05م

2021/07/24م

48,600

نعم

سطح العمارة

سنة

2020/10/10م

2021/09/29م

50,000

نعم

المكتب 5
المكتب 6

المصدر :الشركة

•عامرة تجارية سكنية يف مدينة الرياض بحي البديعة

تقع العمارة في مدينة الرياض بحي ظهرة البديعة ،شارع العريجاء العام ،وهي مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )1,713ألف وسبعمائة وثالثة عشر متر مربع،
فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء حوالي ( )2,535ألفين وخمسمائة وخمسة وثالثين متر مربع .وتتكون العمارة من ( )3ثالثة أدوار تضم ( )25خمسة وعشرين شقة
سكنية .تم تأجيركامل العمارة لمدة سنة واحدة على شركة شقق مضايا للوحدات السكنية وبقية اجمالية ( )400,000ريال سعودي.
ً
الجديربالذكرأن األرض مسجلة باسم عبد العزيزصالح الحقباني وجاري العمل حاليا على نقل ملكيتها إلى شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري.
•عامرة سكنية ( )1يف مدينة الرياض بحي املربع

تقع العمارة في مدينة الرياض بحي المربع ،شارع األميرعبد الله بن جلوي بن تركي ،وهي مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )130مائة وثالثين مترمربع ،وبمساحة
ً
مسطحات بناء تبلغ ( )330ثالثمائة وثالثين مترمربع تقريبا .وتتكون العمارة من دورين ،كل دور يمثل شقة سكنية واحدة ،باإلضافة إلى ملحق علوي .والجديربالذكر
ً
أن األرض مسجلة باسم سليمان صالح علي الحقباني وجاري العمل حاليا على إجراءات نقل ملكيتها إلى شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري .يوضح الجدول
التالي تفاصيل عقود التأجيرالخاصة بها.
عمارة سكنية في مدينة الرياض حي المربع
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

الشقة السكنية ( 1الدور
األول)

سنة

2021/04/03م

2022/03/23م

14,000

نعم

الشقة السكنية ( 2الدور
الثاني)

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

11,730

نعم

الملحق العلوي

سنة

2020/07/21م

2021/07/09م

5,000

نعم

المصدر :الشركة

رشكة بنان العقارية 29 -

ةكرشلا

•مجمع فلل سكنية يف مدينة الرياض بحي البديعة

يقع المجمع في مدينة الرياض بحي البديعة ،طريق األمير سطام بن عبد العزيز ،وهو مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )4,676أربعة آالف وستمائة وستة
وسبعين متر مربع ،وبمساحة مسطحات بناء تبلغ ( )2,683ألفين وستمائة وثالثة وثمانين متر مربع .ويتكون المجمع من ( )3ثالث فلل سكنية ونادي ريا�ضي .والجدير
ً
بالذكر أن األرض مسجلة باسم سليمان صالح علي الحقباني وجاري العمل حاليا على إجراءات نقل ملكيتها إلى شركة العزيزة لالستثمار والتطوير العقاري .تم تأجير
جميع الفلل لمدة سنة واحدة .ويوضح الجدول التالي تفاصيل عقود اإليجارالخاصة بالمجمع.
فلل سكنية في مدينة الرياض بحي البديعة
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

الفلة 1

سنة

2021/01/04م

2021/12/24م

40,000

نعم

الفلة 2

سنة

2020/08/19م

2021/08/08م

450,000

نعم

الفلة 3

سنة

2021/05/13م

2022/05/02م

50,000

نعم

سنة

2021/03/29م

2022/03/18م

50,000

نعم

نادي ريا�ضي
المصدر :الشركة

•معرض تجاري يف مدينة الرياض بحي العمل

يقع المعرض في مدينة الرياض بحي العمل ،شارع عمر المختار ،وهو مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )161مئة وواحد وستين متر مربع فيما تبلغ مساحة
مسطحات البناء حوالي ( )320ثالثمائة وعشرين متر مربع ،وهو مقسم إلى معرضين تجاريين .تم تأجير المعارض لمدة سنة واحدة كما هو موضح تفاصيله بالجدول
التالي:
معرض تجاري في مدينة الرياض بحي العمل

معرض الغرابي

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

سنة

2021/03/25م

2022/03/14م

123,810

نعم

المصدر :الشركة

•مستودع ( )1يف مدينة الرياض بحي بدر

يقع المستودع في مدينة الرياض بحي بدر ،شارع أحمد التنوخي ،وهو مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )2,750ألفين وسبعمائة وخمسين متر مربع ،فيما تبلغ
مساحة مسطحات البناء حوالي ( )1,990ألف وتسعمائة وتسعين مترمربع .تم تأجيرالمستودع لمدة سنة واحدة كما هو موضح تفاصيله بالجدول التالي:
مستودع حي بدر -شارع أحمد التنوخي

مستودع

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

110,000

نعم

المصدر :الشركة

•مستودعات يف مدينة الرياض بحي السيل (تحت التنفيذ)

تقع المستودعات في مدينة الرياض بحي السلي على الطريق الدائري الجنوبي .وستقام المستودعات على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )3,200ثالثة آالف ومئتين متر
مربع ،وبمساحة مسطحات بناء تبلغ ( )2,176ألفين ومائة وستة وسبعين متر مربع .وال يزال المشروع تحت التنفيذ ومن المتوقع استكماله بتاريخ 2021/05/15م.
ً
والجديربالذكرأن األرض مسجلة باسم عبد العزيزصالح علي الحقباني وجاري العمل حاليا على إجراءات نقل ملكيتها إلى شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري.
ً
تبلغ التكلفة اإلجمالية للمستودعات ( )2,000,000ريال سعودي ،وتم تمويل ذلك داخليا .وتبلغ نسبة اإلنجازحتى تاريخه .%75
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ةكرشلا

•معرض تجاري يف مدينة الرياض بحي امللز

يقع المعرض في مدنية الرياض بحي الملز طريق ،األمير عبد المحسن بن عبد العزيز ،وهو مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )682ستمائة واثنين وثمانين متر
مربع ،فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء حوالي ( )485أربعمائة وخمسة وثمانين مترمربع .يتكون المعرض من دورين وملحق علوي ويوجد به مستودع خلفي وعلوي.
تم تأجيرالمعرض لمدة سنة واحدة.
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

معرض 1

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

220,000

نعم

معرض 2

سنة

2021/01/01م

2021/12/06م

85,000

نعم

المصدر :الشركة

•عامرة تجارية وسكنية يف مدينة الرياض بحي املربع

تقع العمارة في مدينة الرياض بحي المربع ،شارع األميرعبد الله بن جلوي بن تركي ،وهي مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )406أربعمائة وستة مترمربع ،فيما
تبلغ مساحة مسطحات البناء ( )1,578ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون مترمربع .تتكون العمارة من أربعة أدوارتحتوي على ( )12اثني عشرشقة سكنية .باإلضافة إلى
ً
( )3معارض والجديربالذكرأن األرض مسجلة باسم سليمان صالح علي الحقباني وجاري العمل حاليا على إجراءات نقل ملكيتها إلى شركة العزيزة لالستثماروالتطوير
العقاري .يوضح الجدول التالي تفاصيل عقود اإليجارالخاصة بالعمارة.
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

سنة

2020/09/03م

2021/08/23م

49,000

نعم

المعرض 3

سنة

2021/06/09م

2022/05/31م

15,000

نعم

الشقة السكنية 1

سنة

2021/04/29م

2022/04/16م

14,000

نعم

الشقة السكنية 2

سنة

2021/01/14م

2022/01/04م

12,000

نعم

الشقة السكنية 3

سنة

2021/03/15م

2022/03/04م

14,000

نعم

الشقة السكنية 4

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

14,000

نعم

الشقة السكنية 5

سنة

2020/10/13م

2021/10/02م

11,000

نعم

الشقة السكنية 6

سنة

2021/01/15م

2022/01/04م

16,000

نعم

الشقة السكنية 7

سنة

2021/04/29م

2022/04/16م

15,000

الشقة السكنية 8

سنة

2020/09/03م

2021/08/23م

15,000

نعم

الشقة السكنية 9

سنة

2020/11/01م

2021/10/21م

13,000

نعم

الشقة السكنية 10

سنة

2020/12/10م

2021/11/29م

16,000

نعم

الشقة السكنية 11

سنة

2020/12/16م

2021/12/06م

15,000

نعم

الشقة السكنية 12

سنة

2021/05/13م

2022/05/02م

14,000

نعم

المعرض 1
المعرض 2

المصدر :الشركة

رشكة بنان العقارية 31 -

ةكرشلا

•عامرة تجارية وسكنية يف مدينة الرياض بحي السليامنية

تقع العمارة في مدينة الرياض بحي السليمانية ،شارع األميرمشاري بن عبد العزيز ،وهي مقامة على أرض تبلغ مساحتها إلجمالية ( )1,364ألف وثالثمائة وأربعة وستين
مترمربع ،فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء حوالي ( )2,945ألفين وتسعمائة وخمسة وأربعين مترمربع .تتكون العمارة من ثالثة أدوارومالحق علوية ،يوضح الجدول
التالي تفاصيل العمارة وعقود االيجارالخاصة بها.
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

المعرض 1
المعرض 2

سنة

2020/09/03م

2021/08/23م

110,000

نعم

المعرض 3
المعرض 4

سنة

2021/02/27م

2022/02/16م

35,000

نعم

المعرض 5

سنة

2021/06/10م

2022/05/29م

40,000

نعم

المعرض 6و 7

سنة

2021/05/13م

2022/05/02م

85,000

نعم

الشقة السكنية 1

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

3,000

نعم

الشقة السكنية 2

سنة

2020/07/22م

2021/07/09م

28,000

نعم

الشقة السكنية 3

سنة

2021/02/22م

2022/02/11م

25,000

نعم

الشقة السكنية 4

سنة

2020/09/03م

2021/08/23م

28,000

نعم

الشقة السكنية 5

سنة

2020/08/10م

2021/07/29

28,000

نعم

الشقة السكنية 6

سنة

2021/02/13

2022/02/03م

26,000

نعم

الشقة السكنية 7

سنة

2020/09/29م

2021/09/18م

28,000

نعم

الشقة السكنية 8

سنة

2021/02/08م

2022/01/28م

25,000

نعم

الشقة السكنية 9

سنة

2021/06/19م

2022/06/08م

28,000

نعم

الشقة السكنية 10

سنة

2020/11/20م

2021/11/09م

28,000

نعم

الشقة السكنية 11

سنة

2021/03/18م

2022/03/08م

27,000

نعم

الشقة السكنية 12

سنة

2021/02/27م

2022/02/16م

26,500

نعم

الشقة السكنية 13

سنة

2020/10/06م

2021/09/25م

27,000

نعم

الشقة السكنية 14

سنة

2021/03/29م

2022/03/18م

28,000

نعم

الشقة السكنية 15

سنة

2020/09/19م

2021/09/08م

25,000

نعم

الشقة السكنية 16

سنة

2021/04/13م

2022/04/03م

28,000

نعم

الشقة السكنية 17

سنة

2020/11/01م

2021/10/21م

26,000

نعم

الشقة السكنية 18

سنة

2020/07/21م

2021/07/09م

27,000

نعم

ملحق19

سنة

2021/06/05م

2022/05/25م

20,300

نعم

سنة

2020/10/06م

2021/09/25م

22,000

نعم

ملحق20
المصدر :الشركة

•مستودع ( )2يف مدينة الرياض بحي بدر

يقع المستودع في مدينة الرياض بحي بدر ،شارع أحمد التنوخي ،المستودع مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )5,000خمسة آالف مترمربع ،فيما تبلغ مساحة
مسطحات البناء حوالي ( )3,765ثالثة آالف وسبعمائة وخمسة وستين مترمربع .تم تأجيرالمستودع لمدة سنة واحدة كما هو موضح بالجدول التالي:

مستودع
المصدر :الشركة
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مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

300,000

نعم

ةكرشلا

•أرض تجارية يف مدينة الرياض بحي البديعة

ً
تقع األرض في مدينة الرياض بحي البديعة ،شارع العريجاء العام ،تبلغ المساحة اإلجمالية لألرض ( )971تسعمائة وواحد وسبعين متر مربع ،وهي أرض شاغرة حاليا.
ً
والجديربالذكرأن األرض مسجلة باسم عبد العزيزصالح علي الحقباني وجاري العمل حاليا على إجراءات نقل ملكيتها إلى شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري.
•مستودع ( )3يف مدينة الرياض بحي بدر

يقع المستودع في مدينة الرياض بحي بدر ،شارع االعتماد ،وهو مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )6,300ستة آالف وثالثمائة متر مربع ،وبمساحة مسطحات
بناء مساوية لمساحة األرض .تم تأجيرالمستودع لمدة سنة واحدة ،كما هو موضح بالجدول التالي:

مستودع

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

450,000

نعم

المصدر :الشركة

•مستودع ( )4يف مدينة الرياض بحي بدر

يقع المستودع في مدينة الرياض بحي بدر ،شارع وادي حنيفة ،وهو مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )1,200ألف ومائتين مترمربع ،وبمساحة مسطحات بناء
مساوية لمساحة األرض .تم تأجيرالمستودع لمدة سنة واحدة.

مستودع

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

55,000

نعم

المصدر :الشركة

•عامرة تجارية يف مدينة الرياض بحي السليامنية

تقع العمارة في مدينة الرياض بحي السليمانية ،شارع األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ،وهي مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )893ثمانمائة وثالثة
وتسعين متر مربع ،فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء حوالي ( )2,115ألفين ومائة وخمسة عشر متر مربع .تتكون العمارة من ( )3ثالثة أدوار ومالحق علوية .تم تأجير
كامل العمارة على مركزطبي لمدة سنة واحدة.

عمارة تجارية (مركزطبي)

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

850,000

نعم

المصدر :الشركة

•مستودعات ( )5يف مدينة الرياض بحي بدر

تقع المستودعات في مدينة الرياض بحي بدر ،شارع االعتدال ،وهي مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )6,000ستة آالف متر مربع ،وتشتمل على ( )10عشرة
مستودعات ،منها  9مستودعات مفتوحة على بعضها ومستودع واحد عبارة عن سكن عمال .جميع المستودعات تم تأجيرها لمدة سنة واحدة.

10مستودعات

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

650,000

نعم

المصدر :الشركة

رشكة بنان العقارية 33 -

ةكرشلا

•عامرة سكنية وتجارية يف مدينة الدمام بحي السوق

تقع العمارة في مدينة الدمام بحي السوق ،شارع رقم ( ،)14وهي مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )325ثالثمائة وخمسة وعشرين مترمربع ،فيما تبلغ مساحة
مسطحات البناء حوالي ( )620ستمائة وعشرين مترمربع .وتتكون العمارة من دورين ،الدور األر�ضي عبارة عن ( )4أربعة محالت تجارية على الشارع باإلضافة إلى محل
داخل العمارة ،فيما يتكون الدور األول من شقتين سكنيتين ،تم التأجيربالكامل لمدة سنة واحدة.
ً
الجديربالذكرأن األرض مسجلة باسم عبد الرحمن عبد العزيزالحقباني (مساهم في شركة بنان العقاري) ،وقد تم فقد أصل الصك وجاري العمل حاليا على إصدار
صك بديل ونقل ملكية األرض إلى شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري.
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

المعرض 1

سنة

2021/02/27م

2022/02/18م

40,000

نعم

المعرض 2

سنة

2020/08/20م

2021/08/09م

10,000

نعم

المعرض 3

سنة

2020/08/20م

2021/08/09م

25,000

نعم

المعرض 4

سنة

2021/02/13م

2021/02/03م

35,000

نعم

المعرض ( 5داخل العمارة)

سنة

2021/01/09م

2021/12/30م

35,000

نعم

شقة سكنية 1

سنة

2020/11/01م

2021/10/21م

30,000

نعم

شقة سكنية 1

سنة

2020/08/20م

2021/08/09م

50,000

نعم

المصدر :الشركة

•مستودعات يف مدينة الدمام حي الخالدية

تقع المستودعات في مدينة الدمام بحي الخالدية تتفرع من شارع سلمان الفار�سي ،وهي مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )7,840سبعة آالف وثمانمائة
وأربعين مترمربع ،وتشتمل على ( )6ستة مستودعات بمساحة بناء إجمالية تقدربحوالي ( )6,025ستة آالف وخمسة وعشرين مترمربع .تم تأجير( )5مستودعات لمدة
سنة واحدة ،كما هو موضح بالجدول التالي:
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

مستودع 1

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

13,7950

نعم

مستودع 2

سنة

2021/01/14م

2022/01/04م

13,7950

نعم

مستودع 3

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

90,000

نعم

مستودع 4

سنة

2020/08/20م

2021/08/09م

90,000

نعم

مستودع 5

سنة

2020/08/05م

2021/07/24م

90,000

نعم

مستودع 6
المصدر :الشركة

•عامرة تجارية يف مدينة الدمام بحي املعامرة

تقع العمارة في مدينة الدمام بحي المعامرة ،شارع الملك عبد العزيز ،وهي مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالي ( )418أربعمائة وثمانية عشر متر مربع ،فيما
تبلغ مساحة مسطحات البناء حوالي ( )720سبعمائة وعشرين مترمربع ،وتتكون العمارة من معرضين تجاريين .تم تأجيرالمعرضين لمدة سنة واحدة ،وذلك كما
هو موضح بالجدول التالي:
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار

ً
يتجدد تلقائيا

المعرض 1

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

20,2800

نعم

المعرض 2

سنة

2021/01/23م

2022/01/13م

172,000

نعم

المصدر :الشركة
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ةكرشلا

•مستودع مبدينة بريدة

يقع المستودع في مدينة بريدة بحي خضيراء ،وهومقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )2,736ألفين وسبعمائة وستة وثالثين مترمربع ،ويضم مبنيين بمساحة
مسطحات بناء تبلغ حوالي ( )2,243ألفين ومئتين وثالثة وأربعين مترمربع .تم تأجيرالمستودعات لمدة سنة واحدة كما هو موضح بالجدول أدناه.
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

مستودع  1و3

سنة

2021/02/25م

2022/02/14م

90,000

نعم

مستودع 2

سنة

2021/03/29م

2022/03/21م

60,000

نعم

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

56,700

نعم

مستودع 4
المصدر :الشركة

•ثالث عامئر يف مدينة الدمام حي السوق

تقع العمائر الثالث في مدينة الدمام بحي السوق ،شارع رقم ( ،)14وهي مقامة على ثالثة أر�ضي تبلغ إجمالي مساحتها ( )975تسعمائة وخمسة وسبعين متر مربع ،فيما
يبلغ إجمالي مسطحات البناء حوالي ( )4,291أربعة آالف ومائتين وواحد وتسعين مترمربع .ويوضح الجدول التالي تفاصيل العمائروعقود االيجارالخاصة بها.
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

العمارة األولى
شقة  / 1دوبلكس

سنة

2020/11/03م

2021/10/20م

16,000

نعم

شقة  / 2دوبلكس

سنة

2020/12/06م

2021/11/25م

18,000

نعم

شقة 3

سنة

2021/03/07م

2022/02/24م

14,000

نعم

شقة 4

سنة

2020/12/06م

2021/11/25م

16,000

نعم

شقة 5

سنة

2020/09/28م

2021/09/17م

16,000

نعم

شقة 6

سنة

2020/12/05م

2021/11/25م

12,000

نعم

شقة 7

سنة

2021/01/05م

2021/12/25م

14,000

نعم

شقة 8

سنة

2021/06/06م

2022/05/27م

16,000

نعم

شقة 9

سنة

2021/01/14م

2022/01/04م

14,250

نعم

شقة 10

سنة

2020/12/20م

2021/12/09م

12,000

نعم

ملحق 11

سنة

2020/09/20م

2021/09/10م

17,000

نعم

ملحق 12

سنة

2021/01/04م

2021/12/24م

12,250

نعم

معرض 1

سنة

2021/03/09م

2022/02/26م

40,000

نعم

معرض 2

سنة

2020/10/31م

2021/10/20م

40,000

نعم

معرض 3

سنة

2020/08/05م

2021/07/24م

45,000

نعم

العمارة الثانية
شقة  / 1دوبلكس

سنة

2020/10/22م

2021/10/11م

18,000

نعم

شقة  / 2دوبلكس

سنة

2020/09/22م

2021/09/12م

16,000

نعم

شقة 3

سنة

2020/12/31م

2021/12/20م

14,000

نعم

شقة 4

سنة

2021/04/13م

2022/04/03م

14,250

نعم

شقة 5

سنة

2021/04/22م

2022/04/11م

16,000

نعم

شقة 6

سنة

2021/01/28م

2022/01/18م

12,250

نعم

شقة 7

سنة

2021/02/12م

2022/02/02م

12,250

نعم

شقة8

سنة

2020/11/26م

2021/11/15م

16,000

نعم

شقة 9

سنة

2020/12/01م

2021/11/20م

16,000

نعم

شقة 10

سنة

2021/06/14م

2022/06/06م

12,250

نعم
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مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

ملحق 11

سنة

2020/12/05م

2021/11/25م

12,000

نعم

ملحق 12

سنة

2020/12/16م

2021/12/06م

18,000

نعم

معرض 4

سنة

2020/10/08م

2021/09/27م

45,000

نعم

معرض 5

سنة

2020/08/20م

2021/08/09م

60,000

نعم

معرض 6

سنة

2021/01/09م

2021/12/29م

40,000

نعم

العمارة الثالثة
شقة  / 1دوبلكس

سنة

2020/10/18م

2021/10/08م

18,000

نعم

شقة 2

سنة

2020/10/18م

2021/10/08م

16,000

نعم

شقة 3

سنة

2020/08/29م

2021/08/18م

16,000

نعم

شقة 4

سنة

2020/10/18م

2021/10/08م

16,000

نعم

شقة 5

سنة

2020/11/16م

2021/11/06م

16,000

نعم

شقة 6

سنة

2021/01/07م

2021/12/27م

16,000

نعم

شقة 7

سنة

2020/10/18م

2021/10/08م

16,000

نعم

شقة8

سنة

2020/11/01م

2021/10/21م

16,000

نعم

شقة 9

سنة

2020/11/16م

2021/11/06م

16,000

نعم

ملحق10

سنة

2020/09/18م

2021/09/08م

14,000

نعم

ملحق 11

سنة

2020/12/16م

2021/12/06م

18,000

نعم

معرض 8 + 7

سنة

2020/09/03م

2021/08/23م

100,000

نعم

معرض9

سنة

2020/08/20م

2021/08/09م

45,000

نعم

معرض10

سنة

2020/09/19م

2021/09/08م

55,000

نعم

معرض 11

سنة

2021/04/13م

2022/04/03م

60,000

نعم

المصدر :الشركة

•عامرة سكنية يف مدينة الرياض بحي أم سليم

تقع العمارة في مدينة الرياض بحي أم سليم ،طريق اإلمام فيصل بن تركي بن عبد الله ،وهي مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )138مئة وثمانية وثالثين متر
مربع ،فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء حوالي ( )348ثالثمائة وثمانية وأربعين متر مربع .العقار عبارة عن عمارة شعبية مكونة من ( )3ثالثة أدوار ،وتحتوي على ()3
شقق سكنية (كل دور عبارة عن شقة سكنية) .تم تأجيرجميع الشقق لمدة سنة واحدة ،كما هو موضح بالجدول أدناه.
ً
الجديربالذكرأن العمارة مسجلة باسم شايعة بنت حمد بن فيروزوجاري العمل حاليا على نقل ملكيتها لشركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري.

الشقة السكنية 1
الشقة السكنية 2
الشقة السكنية 3

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار
(ريال سعودي)

ً
يتجدد تلقائيا

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

32,000

نعم

سنة

2021/01/01م

2021/12/31م

12,000

نعم

المصدر :الشركة

•فلل سكنية يف مدينة الرياض بحي الهدا

تقع الفلل السكنية في مدينة الرياض بحي الهدا ،شارع عبد الله السهمي ،وهي عبارة عن ( )5خمس فلل سكنية دبلكس مقامة على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية
( )2,071ألفين وواحد وسبعين مترمربع ،وبمساحة مسطحات بناء إجمالية تبلغ حوالي ( )3,180ثالثة آالف ومائة وثمانين مترمربع .تتكون كل فيال من دورين باإلضافة
إلى المالحق العلوية.
والمشروع في المراحل األخيرة من اإلنشاءات ،حيث بلغت نسبة إنجازالمشروع حتى نهاية فبراير2021م حوالي  %96ومن المتوقع االنتهاء منه بتاريخ 2021/06/07م.
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•مركز تجاري يف مدينة الرياض بحي حطني

يقع المركز في مدينة الرياض بحي حطين على طريق األمير محمد بن سلمان ،وهو مكون من دور أر�ضي (مؤجر إلى أسواق التميمي) ،باإلضافة إلى ( )20عشرين معرض
تم تأجيرها بالكامل لمدة سنة واحدة ،وقبو (مواقف سيارات) ومصعدين ومكتب محاسبين .المركز مقام على أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية ( )7,775سبعة آالف
وسبعمائة وخمسة وسبعين مترمربع ،فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء حوالي ( )9,556تسعة آالف وخمسمائة وستة وخمسين مترمربع.
الجديربالذكرأن شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري تملك فقط ما نسبته  %15من هذا المركز ،كما هو موضح في الجدول التالي.
  12:لودجهيكل الملكية في المركز التجاري في مدينة الرياض بحي حطين

نسبة الملكية

االسم
شركة شبال القابضة

%35

شركة بيت كمدة

%35

شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري (طرف ذو عالقة)

%15

شركة بيت سارة للمقاوالت

%15

المصدر :الشركة

ويوضح الجدول التالي تفاصيل عقود اإليجارالمتعلقة به.
مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

مبلغ االيجار

ً
يتجدد تلقائيا

دور أر�ضي

سنة

2020/10/31م

2021/10/31م

1,842,100

نعم

المعرض 1

سنة

2021/04/11م

2022/03/31م

220,814

نعم

المعرض 2

سنة

2021/04/11م

2022/03/31م

216,810

نعم

المعرض 3

سنة

2021/03/24م

2022/03/13م

226,435

نعم

المعرض 4

سنة

2020/12/05

2021/11/24م

174,420

نعم

المعرض 5

سنة

2021/01/31

2022/01/20م

148,500

نعم

المعرض 6

سنة

2020/10/02م

2021/09/21م

135,000

نعم

المعرض 7

سنة

2020/10/21م

2021/10/10م

146,340

نعم

المعرض 8

سنة

2020/12/16م

2021/12/06م

168,291

نعم

المعرض 9

سنة

2020/10/10م

2021/09/29م

173,328

نعم

المعرض 10

سنة

2020/10/05م

2021/09/24م

191,312

نعم

المعرض 11

سنة

2020/09/18م

2021/09/07م

100,000

نعم

المعرض 12

سنة

2020/11/28م

2021/11/17م

122,040

نعم

سنة

2020/10/05م

2021/09/24م

235,420

نعم

سنة

2020/10/17م

2021/10/06م

180,000

نعم

المعرض 13
المعرض 14
المعرض 15
المعرض 16
المعرض 17

سنة

2020/10/17م

2021/10/06م

451,290

نعم

المعرض 18
المعرض 19

سنة

2020/10/17م

2021/10/06م

168,000

نعم

المعرض 20

سنة

2020/11/16

2021/11/06م

200,760

نعم
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3-15انقطاع األعمال

ً
ً
ً
تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثرأو يكون قد أثرتأثيرا ملحوظا في الوضع المالي للشركة خالل االثني عشرشهرا األخيرة.

3-16العالمات التجارية وحقوق الملكية
تعتمد الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على اسمها التجاري وعالمتها التجارية ،وتم تسجيل العالمة التجارية للشركة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية،
ويوضح الجدول التالي تفاصيل العالمة التجارية.
  13:لودجالعالمة التجارية لشركة بنان العقارية

العالمة التجارية

اسم المالك

رقم التسجيل

فئة العالمة

بلد التسجيل

تاريخ بداية
الحماية

تاريخ نهاية
الحماية

شركة بنان العقارية

1442016890

36

السعودية

1442/05/28ه

1452/05/27ه

المصدر :شركة بنان العقارية

هذا وال تملك الشركة أي عالمة تجارية أخرى غيرتلك المذكورة أعاله .كما لم تقم الشركة بإبرام أي اتفاقية ترخيص باستخدام عالمتها التجارية أعاله ألي طرف آخر
سواء داخل أو خارج المملكة ،باإلضافة إلى أنها ال تملك أي ترخيص باستخدام عالمات تجارية لشركات أجنبية على مطبوعات الشركة أو نشراتها التسويقية داخل
المملكة.

3-17الموظفون والسعودة
بلغ عدد موظفي الشركة في تاريخ 2021/02/25م ( )11أحد عشر موظف منهم ( )6موظفين سعوديين و( )5موظفين غير سعوديين ،ويوضح الجدول أدناه أعداد
موظفي الشركة موزعين بحسب الجنسية واإلدارات واألقسام الرئيسية التي يعملون بها:
  14:لودجاألشخاص العاملون بشركة بنان العقارية بحسب كل إدارة

2019م
اإلدارة

2021/02/25م

2020م

السعوديون

غير
السعوديون

اإلجمالي

السعوديون

غير
السعوديين

اإلجمالي

السعوديون

غير
السعوديين

اإلجمالي

الرئيس التنفيذي

1

-

1

1

-

1

1

-

1

اإلدارة المالية

-

5

5

-

3

3

1

2

3

إدارة الموارد البشرية

2

-

2

1

-

1

2

-

2

إدارة الممتلكات

1

4

5

1

3

4

2

3

5

4

9

13

3

6

9

6

5

11

اإلجمالي
المصدر :شركة بنان العقارية

  15:لودجإجمالي أعداد الموظفين في شركة بنان العقارية

2019م

2021/02/25م

2020م

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

السعوديون

4

%30.77

3

%33.33

6

%54.5

غيرالسعوديون

9

%69.23

6

%66.67

5

%45,5

المجموع

13

%100

9

%100

11

%100

المصدر :شركة بنان العقارية
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3-18السعودة
تم اعتماد برنامج السعودة ((نطاقات)) بموجب قرار معالي وزير العمل رقم  4040وتاريخ 1432/10/12ه (الموافق 2011/09/10م) ،وذلك ً
بناء على قرار مجلس
الوزراء رقم  50وتاريخ 1415/05/21ه (الموافق 1994/10/27ه) ،وجرى تنفيذ برنامج ((نطاقات)) بتاريخ 1432/10/12ه (الموافق 2011/09/10م) وقد بدأت
ً
وزارة العمل في تطبيق برنامج ((نطاقات)) لتشجيع المؤسسات على توظيف المواطنين السعوديين .ومن خالل برنامج ((نطاقات)) يتم تقييم أداء أي شركة استنادا إلى
فئات محددة ((نطاقات)) ،أي :النطاق البالتيني ،والنطاق األخضر(مقسم إلى فئات فرعية ،أي :فئة منخفضة وفئة متوسطة وفئة مرتفعة) ،والنطاق األصفروالنطاق
األحمر .وتعتبرالشركات التي تكون ضمن النطاق البالتيني أو األخضرقد أوفت بمتطلبات السعودة ،وبالتالي يحق لها عدد من المزايا ،كتمكين العاملين غيرالسعوديين
ً
من الحصول على وتجديد تأشيرات العمل أو تغييرمهنهم (باستثناء المهن المخصصة حصريا للمواطنين السعوديين) .وفيما يتعلق بالشركات التي تكون في وضع أدنى
من النطاق األصفر أو في النطاق األحمر ً
(بناء على مدى عدم تقيدها بالمتطلبات المحددة) ،فإنها تعتبر قد خالفت متطلبات السعودة ،وقد تخضع لبعض اإلجراءات
ً
الجزائية ،مثال الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات عمل الموظفين غيرالسعوديين أو الحصول على تأشيرات عمل جديدة.
وقد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق األحمركما في تاريخ 2021/02/14م ،حيث بلغت نسبة التوطين حوالي .%19.26
ويقرمجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغييرجوهري على طبيعة نشاط الشركة .كما يقربأنه ال يوجد لدى الشركة أي نشاط تجاري أوأية أصول خارج
ً
ً
المملكة حتى تاريخ هذا المستند .وكذلك يقر مجلس إدارة الشركة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع
ً
المالي للشركة خالل فترة االثني عشر( )12شهرا األخيرة .كما تقرإدارة الشركة بأنه ال توجد سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطويرللمنتجات الجديدة.
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4هيكل الملكية والهيكل التنظيمي

4-1هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

ً
ً
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )200,000,000مائتي مليون ريال سعودي ،مقسم إلى ( )20,000,000عشرين مليون سهما عاديا بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة
رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل ،ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:
  16:لودجهيكل الملكية في شركة بنان العقارية

م
1

المساهمين
هشام عبد العزيزصالح الحقباني

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية غيرالمباشرة

2,038,575

20,385,750

%10,19

-

2

محمد عبد العزيزصالح الحقباني

1,993,575

19,935,750

%9.97

3

عبد الله عبد العزيزصالح الحقباني

1,958,575

19,585,750

%9.79

-

4

منصور عبد العزيزصالح الحقباني

1,729,700

17,297,000

%8.65

-

5

عبد المحسن عبد العزيزصالح الحقباني

1,712,200

17,122,000

%8.56

6

أحمد عبد العزيزصالح الحقباني

1,707,200

17,072,000

%8.54

7

عبد الرحمن عبد العزيزصالح الحقباني

1,556,700

15,567,000

%7.78

%0.47

%0.53

()2

%0.15

8

قماشة إبراهيم عبيد الجبر

1,235,500

12,355,000

%6.18

-

9

هيفاء عبد العزيزصالح الحقباني

1,004,238

10,042,380

%5.02

-

10

مشاعل عبد العزيزصالح الحقباني

1,001,837

10,018,370

%5.01

-

11

أحمد عبد الرحمن عبد العزيزالحقباني

20,000

200,000

%0.10

-

12

عائشة عبد الله منصور أبا الخيل

20,000

200,000

%0.10

-

13

فوزية محمد حمد السيف

20,000

200,000

%0.10

-

14

فيصل محمد عبد العزيزالحقباني

10,000

100,000

%0.05

-

15

نوف خالد محمد البواردي

10,000

100,000

%0.05

-

16

مشاعل حسن صالح مرشد

10,000

100,000

%0.05

-

17

سارة سليمان عبد العزيزالسليم

10,000

100,000

%0.05

-

18

دالل فهد عبد الرحمن العبيكان

10,000

100,000

%0.05

-

19

عالية محمد عبد العزيزالحقباني

5,000

50,000

%0.03

-

20

عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن الحقباني

1,000

10,000

%0.01

-

21

صيته أحمد عبد الرحمن الحقباني

1,000

10,000

%0.01

-

22

العنود أحمد عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

23

لولوه أحمد عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

24

بسمة أحمد عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

25

عبد العزيزأحمد عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

26

عبد العزيزعبد المحسن عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

27

فهد عبد المحسن عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

28

سارة عبد المحسن عبد العزيزالحقباني

2,500

25,000

%0.01

-

29

محمد مساعد صالح الشعيبي

2,500

25,000

%0.01

-

30

الشركة الدولية للفنادق

232,000

2,320,000

%1.16

-

الجمهور ( )63ثالثة وستون مساهم

3,692,900

36,929,000

%18.46

-

20,000,000

200,000,000

%100

المجموع

()1

()3

المصدر :شركة بنان العقارية
نسب الملكية المذكورة في الجدول هي نسب مقربة إلى أقرب منزلة عشرية.
( )1تبلغ نسبة الملكية غيرالمباشرة للمساهم محمد عبد العزيزالحقباني ما نسبته  %0.47من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في شركة الدولية للفنادق بنسبة  ،%41والتي تمتلك ما نسبته  %1.16من شركة بنان العقارية.
( )2تبلغ نسبة الملكية غيرالمباشرة لرئيس مجلس اإلدارة عبد المحسن عبد العزيزالحقباني ما نسبته  %0.53من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في شركة الدولية للفنادق بنسبة  ،%46والتي تمتلك ما نسبته  %1.16من
شركة بنان العقارية.
( )3تبلغ نسبة الملكية غير المباشرة للمساهم عبد الرحمن عبد العزيز الحقباني ما نسبته  %0.15من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في شركة الدولية للفنادق بنسبة  ،%13والتي تمتلك ما نسبته  %1.16من شركة بنان
العقارية.
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4-2الهيكل التنظيمي
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
أﻣﻦﻴ ﴎ اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﴏ

اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

إدارة اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت

إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻹﻧﺸﺎءات

ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺧﺸﺒﺔ

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﻤﺪان

ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻤﺮي

ﺷﺎﻏﺮ

المصدر :شركة بنان العقارية

4-3أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( )6ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ( )3ثالث سنوات.
وقد تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 1442/06/26م (الموافق 2021/02/08م) ،لفترة ثالث سنوات .ويوضح
الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سرالمجلس:
  17:لودجأعضاء مجلس اإلدارة

االسم

المنصب

صفة العضوية

الجنسية

العمر

األسهم المملوكة
(مباشرة)

األسهم المملوكة
(غيرمباشرة)

العدد

النسبة

العدد

عبد المحسن عبد العزيزصالح الحقباني

رئيس مجلس اإلدارة

غيرتنفيذي /غير
مستقل

سعودي

46

1,712,200

%8.56

106,720

تاريخ التعيين

النسبة
*

%0.53

2021/02/08م

أحمد عبد الرحمن عبد العزيزالحقباني

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

غيرمستقل  /غير
تنفيذي

سعودي

38

20,000

%0.10

-

-

2021/02/08م

فيصل محمد عبد العزيزالحقباني

عضو مجلس إدارة

غيرمستقل  /غير
تنفيذي

سعودي

30

10,000

%0.05

-

-

2021/02/08م

أحمد سليمان سالمة المزيني

عضو مجلس إدارة

مستقل  /غير
تنفيذي

سعودي

43

-

-

-

-

2021/02/08م

عبد العزيزمحمد عبد العزيزالقباني

عضو مجلس إدارة

مستقل  /غير
تنفيذي

سعودي

38

-

-

-

-

2021/02/08م

ماجد عبد الله محمد الناصر

عضو مجلس إدارة
وأمين سرالمجلس

سعودي

44

-

-

-

-

2021/02/08م

تنفيذي/
غيرمستقل

المصدر :شركة بنان العقارية.
الجدول
هي نسب مقربة إلى أقرب منزلة عشرية.
نسب الملكية المذكورة في
* تبلغ نسبة الملكية غير المباشرة للمساهم عبد المحسن عبد العزيز الحقباني ما نسبته  %0.53من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته في شركة الدولية للفنادق بنسبة  ،%46والتي تمتلك ما نسبته  %1.16من شركة بنان
العقارية.
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4الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة
-3-1
 1اعتماد التوجيهات اإلستراتيجية ،واألهداف الرئيسية للشركة ،واإلشراف على تنفيذها ،ومن ذلك:yوضع اإلستراتيجية الشاملة للشركة ،وخطط العمل الرئيسية ،وسياسة إدارة المخاطر ،ومراجعتها وتوجيهها.
yتحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة ،واستراتيجيتها وأهدافها المالية ،وإقرارالميزانيات السنوية.
yاإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ،وتملك األصول والتصرف بها.
yوضع أهداف األداء ،ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.
yالمراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة ،واعتمادها.
 2وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها ،ومن ذلك:yوضع سياسة مكتوبة تنظم «تعارض المصالح» ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين،
ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ،وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.
yالتأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقاريرالمالية.
yالتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر ،وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطرالتي قد تواجه الشركة ،وطرحها بشفافية.
yالمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
 3وضع الئحة حوكمة خاصة بالشركة ،واإلشراف العام عليها ومراقبة مدى فاعليتها ،وتعديلها عند الحاجة. 4وضع سياسات ومعاييروإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ،ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرارالجمعية العامة لها. 5وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم ،ويجب أن تغطي هذه السياسة – بوجه خاص – اآلتي:yآليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.
yآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
yآليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
yقواعد السلوك المنهي للمديرين والعاملين في الشركة ،بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقيات السليمة ،وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب
المصالح ،على أن يضع مجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق القواعد وااللتزام بها.
yمساهمة الشركة االجتماعية.
yوضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح ،والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب
المصالح اآلخرين.
4 -3-2مسؤوليات أمين سر المجلس
 1توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه ،وتوثيققرارات المجلس ونتائج التصويت ،وحفظها في سجل خاص ومنظم ،وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها إن وجدت ،وتوقيع هذه
المحاضرمن جميع األعضاء الحاضرين.
ّ
 2حفظ التقاريرالتي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقاريرالتي يعدها المجلس. 3تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به ،وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاءمجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
  4التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس. 5تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية. 6عرض مسودات المحاضرعلى أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. 7التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضراجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة. 8التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة. 9تنظيم سجل افصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	10-تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.
	11-إصدارمستخرج من محاضراجتماعات مجلس اإلدارة والتوقيع عليه لغرض تبليغ جهة ما بقرارالمجلس.
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وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:
  18:لودجالسيرة الذاتية لعبدالمحسن عبد العزيز صالح الحقباني

عبد المحسن عبد العزيزصالح الحقباني
الجنسية

سعودي.

العمر

 46سنة.

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود ،الرياض – المملكة العربية السعودية ،عام 1998م.
ً
yالمديرالعام لشركة بنان العقارية (ابناء عبد العزيزالحقباني للتطويرواالستثمارالعقاري سابقا) منذ عام 2005م إلى عام 2020م.

الخبرات العملية

yالمديرالعام لمؤسسة سبائك الرياض للخدمات التجارية منذ عام 2003م إلى عام 2014م.
yرئيس القسم المالي (برامج األميرسلطان بن عبد العزيزلالتصاالت الطبية) منذ عام 2002م إلى عام 2005م.
yمراجع حسابات في شركة ارنست اند يونج منذ عام 1999م إلى عام 2001م.
yرئيس مجلس اإلدارة لشركة بنان العقارية منذ عام  2020وحتى االن.
yعضو مجلس إدارة الشركة العربية لتصنيع المراوح منذ عام 2003م إلى عام 2005م.

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

yعضو مجلس إدارة شركة فاد للمعدات الميكانيكية والكهربائية منذ عام 2005م إلى عام 2008م.
yعضو مجلس إدارة شركة ابناء عبد العزيزوسليمان الحقباني التجارية منذ عام 2005م إلى عام 2012م.
yعضو مجلس إدارة شركة العزيزة لالستثماروالتطويرالعقاري منذ عام 2010م وحتى اآلن.
yعضو مجلس إدارة بيت االتحاد المالي منذ عام 2007م إلى عام 2021م.

المصدر :إدارة الشركة
  19:لودجالسيرة الذاتية ألحمد عبدالرحمن عبدالعزيز الحقباني

أحمد عبد الرحمن عبد العزيزالحقباني
الجنسية

سعودي.

العمر

 38سنة.

المنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود ،الرياض – المملكة العربية السعودية ،عام 2006م.

الخبرات العملية

yمديرعام شركة كراكرللمقاوالت من ديسمبر2010م حتى تاريخه.
yمراجع في شركة ارنست ويونغ الرياض خالل الفترة من سبتمبر2006م حتى نوفمبر2010م.

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

yال توجد عضويات في مجالس إدارة أخرى.

المصدر :إدارة الشركة
  20:لودجالسيرة الذاتية لفيصل محمد عبد العزيز الحقباني

فيصل محمد عبد العزيزالحقباني
الجنسية

سعودي.

العمر

 30سنة.

المنصب

عضو مجلس اإلدارة.

المؤهالت العلمية

بكالوريوس اإلدارة المالية – جامعة سان فرانسيسكو ،سان فرانسيسكو – الواليات المتحدة االمريكية ،عام  2014م.

الخبرات العملية

yنائب الرئيس التنفيذي في شركة وافية العقارية منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
yمديرتطويراألعمال في شركة كندل السعودية منذ عام 2016م إلى عام 2018م.
yشغل منصب تحليل األعمال في شركة اكتساب للمقاوالت منذ عام 2014م إلى عام 2016م.

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

ال توجد عضويات في مجالس إدارة أخرى.

المصدر :إدارة الشركة
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  21:لودجالسيرة الذاتية ألحمد سليمان سالمة المزيني

أحمد سليمان سالمة المزيني
الجنسية

سعودي.

العمر

 43سنة.

المنصب

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة.
yبكالوريوس إدارة األعمال واالقتصاد– جامعة الملك سعود ،الرياض – المملكة العربية السعودية ،عام 1999م.
yماجستيرفي إدارة األعمال – جامعة الفيصل ،الرياض – المملكة العربية السعودية ،عام 2014م.
yحاصل على شهادة محاسب إداري معتمد من معهد المحاسبين اإلداريين ،في عام 2013م.
yحاصل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية من هيئة السوق المالية السعودية في عام 2012م.
yحاصل على شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من هيئة السوق المالية السعودية في عام 2012م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على شهادة وسطاء األسهم من هيئة السوق المالية في عام 2012م.
yحاصل على شهادة مديرمشاريع محترف من معهد إدارة المشاريع في عام 2011م.
yحاصل على شهادة استشاري مالي مرخص من معهد االستشاريين الماليين في عام 2007م.
yحاصل على شهادة مستشارإعداد الميزانيات من معهد محاسبي التكلفة واإلدارة في عام 2007م.
yحاصل على شهادة مراجع داخلي ومختص في التدقيق الحكومي من المعهد األمريكي للمراجعة الداخلية في عام 2004م.
ً
yحاصل على شهادة محاسب قانوني من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حاليا) في عام 2000م.
yمؤسس ورئيس تنفيذي في شركة سند للخدمات التجارية منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
yاستشاري رئيس كواليتي اند تايم لالستشارات منذ عام 2011م وحتى تاريخه.
yالرئيس التنفيذي في شركة ملكية لالستثمارمنذ عام 2012م وحتى عام 2016م.
yنائب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية والمخاطرفي شركة منافع القابضة في عام 2012م.

الخبرات العملية

yنائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) منذ عام 2009م وحتى عام 2012م.
yنائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة في شركة مشاريع األرجان في عام 2009م.
yمؤسس ومديرالمالية واستشارات تطويراألعمال في شركة تيم ون لالستشارات منذ عام 2005م وحتى عام 2009م.
yمديرالمحاسبة المالية في بنك البالد في عام 2005م.
yمديرالعمليات المالية ومديرمشروع تخطيط موارد المنشأة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ عام 2003م وحتى عام 2005م.
yمساعد أول في شركة أرنست اند يونغ الدولية منذ عام 1999م وحتى عام 2003م.
yعضو لجنة المراجعة في المركزالسعودي لالعتماد ،مركزوطني ،منذ عام 2020م.
yرئيس لجنة المراجعة في شركة حركات لإلنتاج ،منذ عام 2020م.
yعضو مجلس إدارة في شركة حركات لإلنتاج ،منذ عام 2019م.
yعضو مجلس إدارة منتدب في الشركة السعودية لألسماك منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.
yعضو مجلس إدارة في مجموعة شركات آد إلقامة وتنظيم المعارض ،منذ عام 2019م.
yرئيس لجنة المراجعة في مجموعة شركات آد إلقامة وتنظيم المعارض ،منذ عام 2019م.
yعضو لجنة المراجعة في شركة أنابيب الخزف ،منذ عام 2019م.
yعضو لجنة المراجعة في شركة عبد الله بن عبد العزيزالراجحي وأوالده القابضة ،منذ عام 2019م.
yعضو لجنة المراجعة في شركة الخزف السعودي ،منذ عام 2018م.

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

yعضو في مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك ،منذ عام 2017م وحتى عام 2020م.
yعضو في لجنة المراجعة في الشركة السعودية لألسماك ،منذ عام 2017م وحتى عام 2018م.
yعضو مجلس إدارة منتدب في الشركة السعودية لألسماك ،منذ عام 2018م وحتى عام 2019م.
yعضو لجنة المراجعة في شركة الجاسرية للتمويل منذ عام 2016م وحتى عام 2020م.
yعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ،منذ عام 2016م.
yرئيس لجنة المراجعة في الشركة األهلية للتأمين التعاوني ،منذ عام 2013م وحتى عام 2019م.
yرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة األهلية للتأمين التعاوني ،منذ عام  2019وحتى 2022م.
yعضو في مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمين التعاوني ،منذ عام 2016م.
yعضو مجلس المديرون لشركة تيم ون لالستشارات ،منذ عام 2005م حتى 2013م.
yرئيس لجنة األصول لشركة ُملكية لالستثمار ،من عام 2012م حتى 2016م.
yعضو لجنة االستثمارلشركة ُملكية لالستثمارمن عام 2012م حتى 2016م.

yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت لدى شركة ُملكية لالستثمار ،من عام 2012م حتى 2016م.
yعضو مجلس إدارة مستقل لصندوق ُملكية لألسهم السعودية ،منذ العام 2013م.
yعضو مجلس إدارة مستقل لصندوق ُملكية لتطويرالمجمعات التجارية العقاري ،منذ العام 2015م.
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أحمد سليمان سالمة المزيني
العضويات في مجالس
إدارة أخرى (تتمة)

yعضو مجلس إدارة مستقل لصندوق ُملكية العقاري المدرللدخل ،منذ العام 2015م.
yعضو مجلس إدارة مستقل لصندوق ُملكية للملكيات الخاصة منذ العام 2015م.
yعضو لجنة المراجعة لدى شركة إدارة الخزامى ،للفترة من 2009م حتى 2010م.
yعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة بودي ماسترز ،للفترة من 2009م حتى 2010م.

المصدر :إدارة الشركة
  22:لودجالسيرة الذاتية لعبدالعزيز محمد عبدالعزيز القباني

عبد العزيزمحمد عبد العزيزالقباني
الجنسية

سعودي.

العمر

 38سنة.

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

yبكالوريوس إدارة األعمال – جامعة الملك سعود ،الرياض – المملكة العربية السعودية ،عام 2003م.
yماجستيرفي اإلدارة المالية – كلية إدارة األعمال بجامعة ميامي ،فلوريدا – الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2007م.
yيشغل منصب رئيس االستثمارات العقارية في شركة االستثماركابيتال منذ عام  2018وحتى االن.

الخبرات العملية

yشغل منصب رئيس االستثمارات العقارية في شركة سويكورب وابل ريت في عام 2017م.
yشغل منصب مديرصندوق العقارات لشركة الراجحي كابيتال منذ عام 2011م وحتى 2017م.
yشغل منصب رئيس قسم إدارة محافظ األسهم وإدارة األصول لشركة الراجحي كابيتال منذ عام 2008م وحتى عام 2011م.
yشغل منصب محلل وإدارة اإليرادات لشركة رويال كاريبيان إنترناشيونال (الواليات المتحدة األمريكية) في عام 2007م.
yشغل منصب مديراإلنتاج في مجموعة الفيصلية منذ عام 2003م وحتى 2006م.
yعضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة المقرالعقارية منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

yعضو مجلس اإلدارة لشركة اجدان العقارية منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس اإلدارة صندوق االستثمارللدخل العقاري الثاني منذ عام 2018م وحتى االن.
yعضو مجلس اإلدارة لشركة سوي كورب وابل ريت منذ يناير2018م وحتى ديسمبر2018م

المصدر :إدارة الشركة
  23:لودجالسيرة الذاتية لماجد عبد الله محمد الناصر

ماجد عبد الله محمد الناصر
الجنسية

سعودي.

العمر

 44سنة.

المنصب

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمين سرمجلس اإلدارة.

المؤهالت العلمية

بكالوريوس إدارة األعمال  -التسويق – جامعة الملك سعود ،الرياض – المملكة العربية السعودية ،عام 2000م.
yالرئيس التنفيذي لشركة بنان العقارية منذ بداية عام 2021م وحتى تاريخه.

الخبرات العملية

yنائب المديرالعام لشركة بنان العقارية منذ عام  2012وحتى يناير2021م.
yمديرإدارة الوساطة (األسهم المحلية) في شركة شعاع كابيتال منذ عام 2008م وحتى عام 2012م.
yمديرإدارة الوساطة (األسهم المحلية) في بنك الرياض منذ عام 2002م وحتى عام 2008م.

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

ال توجد عضويات في مجالس إدارة أخرى.

المصدر :إدارة الشركة
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4-4لجان مجلس اإلدارة
تتمثل سياسة الشركة في تبني معاييرمتقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل
مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين.

4-5لجنة المراجعة
4مهام ومسؤوليات اللجنة
-5-1
فيما يتعلق بالقوائم المالية
 1دارسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واإلعالنات المتعلقة بها والرفع بالتوصية بشأن االعتماد والنشرإلى مجلس اإلدارة. 2إبداء الرأي الفني ًبناء على طلب مجلس اإلدارة بشأن عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة وتضمينها المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم المركزالمالي
للشركة وأدائها.
ّ
 3دراسة أي مسائل مهمة أو مستجدة تتضمنها التقاريرالمالية. 4البحث في أي مسائل يثيرها المديرالمالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤوليات االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات الخارجي أو المراجع الداخلي. 5التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقاريرالمالية. 6دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 7التأكد من إعداد التقارير المالية ًوفقا للمبادئ المحاسبية والمعايير المعتمدة في المملكة بما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن الجهات االشرافية بهذا
الخصوص.
فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية
 .أدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطرفي الشركة ورفع التوصيات بشأن التعديالت المقترحة لتطويرهذه النظم ورفع كفاءتها.
 .بالنظرفي مدى كفاءة تقديرالشركة للمخاطرالجوهرية التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
 .جدراسة خطة المراجعة السنوية إلدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
ً
 .دمتابعة تنفيذ إدارة المراجعة الداخلية للمهام المنوطة بها ومدى قيام إدارة المراجعة الداخلية ألعمالها وفقا للخطة السنوية المعتمدة.
 .هدراسة تقاريرالمراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 .ودراسة تقاريرمراجعة ديوان المراقبة والجهات الرقابية األخرى ،ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 .زدراسة تقاريرالمراجع الخارجي حيال نظم الرقابة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 .حالرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفرالموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.
 .طالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.
 .يإعداد تقريرعن رأي لجنة المراجعة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ،وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى
ً
مجلس اإلدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقريرفي مركزالشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل؛ لتزويد كل من يرغب
من المساهمين بنسخة منه .ويتم استعراض التقريرأثناء انعقاد الجمعية.
 .كعلى لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقاريرالمالية أوغيرها بسرية .وعلى اللجنة التحقق من تطبيق
هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبنى إجراءات متابعة مناسبة.
فيما يتعلق بضمان االلتزام:
 .أمراجعة تقاريرومالحظات الجهات الرقابية واإلشرافية على أعمال الشركة والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 .بالتحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
 .جمراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
 .درفع المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

 - 46رشكة بنان العقارية

يميظنتلا لكيهلاو ةيكلملا لكيه

فيما يتعلق بمراجع الحسابات:
 .أالتوصية لمجلس اإلدارة بالرفع للجمعية العامة للمساهمين بشأن ترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه ،بعد التحقق من استقالليته
ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.
 .بالتحقق من استقاللية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال المراجعة ،مع األخذ في االعتبارالقواعد والمعاييرذات الصلة.
 .جمراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
اتخذ بشأنها.
 .ددراسة تقريرمراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية والمعاييرالفنية ومتابعة ما ِ
 .همناقشة مالحظات مراجع الحسابات بشكل دوري والعمل على التأكد من معالجتها مع إدارة الشركة ،والرفع لمجلس اإلدارة إذا لزم األمر.
ويبين الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:
  24:لودجأعضاء لجنة المراجعة

الصفة

االسم

رئيس لجنة المراجعة

أحمد سليمان سالمة المزيني
إبراهيم محمد الحسون

عضو

خالد ربيعه

عضو

المصدر :إدارة الشركة

وفيما يلي السيرالذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:
•السرية الذاتية ألحمد سليامن سالمة املزيني

وردت السيرة الذاتية ألحمد سليمان سالمة المزيني ضمن السيرالذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة في الصفحة رقم (.)44
  25:لودجالسيرة الذاتية إلبراهيم محمد الحسون

إبراهيم محمد الحسون
الجنسية

سعودي.

العمر

 35سنة.

المنصب

عضو لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

yبكالوريوس إدارة األعمال – جامعة القصيم ،القصيم– المملكة العربية السعودية ،عام 2008م.
yماجستيرالعلوم في التمويل – جامعة جنوب نيو هام بشاير ،مانشستر– المملكة المتحدة ،عام 2013م.
yيشغل منصب مديرالخدمات المشتركة – اإلدارة العامة في منطقة الرياض في وزارة التجارة ،منذ عام2019م ،وحتى تاريخه.
yشغل مديرالسجل التجاري للشركات (مكلف) في وزارة التجارة والصناعة ،منذ عام 2017م إلى عام 2019م.
yشغل منصب محلل مالي – قسم الخدمات في وزارة التجارة والصناعة ،منذ عام 2015م إلى عام 2017م.

المصدر :إدارة الشركة
  26:لودج:26السيرة الذاتية لخالد ربيعة

خالد ناصربن ربيعة
الجنسية

سعودي.

العمر

31سنة.

المنصب

عضو لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في المحاسبة – جامعة الملك سعود ،الرياض– المملكة العربية السعودية ،عام 2012م.

الخبرات العملية

yيشغل منصب رئيس قسم التبليغ في الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير(سرك) منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
ً
yشغل منصب رئيس قسم سياسة التدقيق والجودة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقا) منذ عام 2018م وحتى 2019م.
yشغل منصب كبيرالمدققين الداخليين في شركة االتصاالت السعودية ( )STCمنذ عام 2016م وحتى 2018م.
yشغل منصب مساعد أول في شركة برايس وترهاوس كوبرز ( )PwCمنذ عام 2012م وحتى 2016م.

المصدر :إدارة الشركة

رشكة بنان العقارية 47 -

يميظنتلا لكيهلاو ةيكلملا لكيه

4-6اإلدارة التنفيذية
  27:لودجأعضاء اإلدارة التنفيذية

المنصب

االسم

األسهم

الجنسية

العمر

تاريخ التعين

ماجد عبد الله محمد الناصر

الرئيس التنفيذي

سعودي

44

2021/01/19م

-

محمد محمود أبو خشبة

المديرالمالي

مصري

40

2015/09/01م

-

-

عبد الرحمن إبراهيم الحمدان

مديرإدارة الموارد البشرية

سعودي

38

2015/02/06م

-

-

عبد الله محمد العمري

مديرإدارة الممتلكات

سعودي

29

2018/10/28م

العدد

النسبة
-

المصدر :إدارة الشركة

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:
السيرة الذاتية لماجد عبد الله محمد الناصر

وردت السيرة الذاتية لماجد عبد الله محمد الناصرضمن سيرأعضاء مجلس اإلدارة الصفحة رقم (.)45
  28:لودجالسيرة الذاتية لمحمد محمود أبو خشبة

محمد محمود أبو خشبة
الجنسية

مصري.

العمر

 40سنة.

المنصب

المديرالمالي

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

yبكالوريوس في المحاسبة – جامعة الزقازيق ،الزقازيق – مصر ،عام 2002م.
yحاصل على الشهادة المنهية لإلفصاح – مجموعة تداول السعودية.
yمديرمالي في شركة بنان العقارية منذ عام 2015م وحتى االن.
yشغل منصب مديرمالي في شركة الشرق أوسطية للمقاوالت ( )DCCمن عام 2014م وحتى عام 2015م.

yشغل منصب رئيس حسابات في مؤسسة الفريق العربي – وكيل شركة أوك ولوس األمريكية ( )Oculusمن عام 2008م وحتى عام 2014م.
yشغل منصب محاسب أول في مجموعة دمستان من عام 2003م وحتى 2008م.

ال يوجد عضويات في مجالس إدارة أخرى.

المصدر :إدارة الشركة
  29:لودجالسيرة الذاتية لعبد الرحمن إبراهيم الحمدان

عبد الرحمن إبراهيم الحمدان
الجنسية

سعودي.

العمر

 38سنة.

المنصب

مديرإدارة الموارد البشرية

المؤهالت العلمية

حاصل على شهادة الثانوية العامة ،عام 2003م.
yمديرالموارد البشرية في شركة بنان العقارية منذ عام 2015م وحتى االن.
yشغل منصب مسؤول إداري بمصنع الدريس لألبواب من عام 2013م إلى عام 2015م.

الخبرات العملية

yشغل منصب مديرشؤون الموظفين بمصنع تركي البازللصناعات الزجاجية من عام 2011م إلى .2012
yشغل منصب مديرشؤون الموظفين بمجمع عيادات المركزاالستشاري من عام  2010إلى عام 2011م.
yشغل منصب رئيس شؤون الموظفين في شركة الدريس من عام 2006م إلى 2010م.

العضويات في مجالس
إدارة أخرى
المصدر :إدارة الشركة
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ال توجد عضويات في مجالس إدارة.

يميظنتلا لكيهلاو ةيكلملا لكيه

  30:لودجالسيرة الذاتية لعبدالله محمد العمري

عبد الله محمد العمري
الجنسية

سعودي

العمر

 29سنة.

المنصب

مديرإدارة الممتلكات.

المؤهالت العلمية

دبلوم إدارة الموارد البشرية – جامعة الملك سعود ،الرياض – المملكة العربية السعودية ،عام 2009م.
yمسؤول شؤون الموظفين في شركة بنان العقارية منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

الخبرات العملية

yشغل منصب مديرعالقات عامة في مؤسسة أعمال للمقاوالت العامة من عام 2013م وحتى عام 2014م.
yشغل منصب مسؤول عالقات حكومية في مطعم توت ورمان من عام 2013م وحتى عام 2017م.

العضويات في مجالس
إدارة أخرى

ال توجد عضويات في مجالس إدارة.

المصدر :إدارة الشركة
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ابرألا عيزوت ةسايس

-

5سياسة توزيع األرباح

بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات ،تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة باألسهم والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على
نصيب من األرباح المقرر توزيعها ،ويتولى مجلس إدارة الشركة التوصية بتوزيع أية أرباح إلى الجمعية العامة للمساهمين ،بعد األخذ في االعتبار عند إصدار هذه
التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها ،بما فيها أرباح الشركة ،والوضع المالي ،والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين ،ونتائج
ً
ً
نشاطات الشركة ،واحتياجات الشركة من النقد حاليا ومستقبال ،وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.
ال تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستقوم بتوزيع أرباح في المستقبل ،وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة ،وتخضع عملية توزيع األرباح
ً
إلى قيود معينة وفقا لنظام الشركة األسا�سي ،حيث نصت المادة ( )46السادسة واألربعون من النظام األسا�سي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد
خصم كافة المصاريف والتكاليف األخرى على النحو التالي:
 1يجنب  %10عشرة بالمئة من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة .ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطيالمذكور  %30من رأس المال المدفوع.
 2للجمعية العامة العادية ًبناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  %5من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
 3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدرالذي يحقق مصالح الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدراإلمكان على المساهمين.ً
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
 4يوزع من الباقي من صافي الربح على المساهمين نسبة تمثل ( )%10من رأس المال المدفوع. 5مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( )20العشرين من النظام األسا�سي ،والمادة ( )76السادسة والسبعين من نظام الشركات ،يخصص بعد ما تقدم نسبةً
 %5من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 6يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزع أرباح مرحلية (نصف أو ربع سنوية) ،كما يجوز للجمعية العامة العاديةتفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف أو ربع سنوية) ،على أن يكون هذا التوزيع من االرباح الحقيقية القابلة للتوزيع.
يبين الجدول أدناه توزيعات األرباح خالل العامين 2019م و2020م:
  31:لودجتوزيعات األرباح للعامين 2019م و2020م

2019م

2020م

البيان
صافي ربح السنة

6,148,294

16,497,917

إجمالي األرباح المبقاة

45,740,148

60,588,273

-

-

توزيعات األرباح
المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م
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بملا جاردإلا فيلاكت

-

6تكاليف اإلدراج المباشر

يتوقع أن يبلغ إجمالي تكاليف اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية حوالي مليون وخمسمائة ألف ( )1,500,000ريال سعودي .وتشمل تكاليف اإلدراج
المباشر أتعاب المستشار المالي وأتعاب المستشار القانوني وغيرها من المصاريف األخرى المتعلقة باإلدراج المباشر في السوق الموازية .وتتحمل الشركة كافة
تكاليف اإلدراج ،والتي سيتم تضمينها ضمن مصروفات الشركة في قائمة الدخل.
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ةرادإلا سلجم ءاضعأ تارارقإ

-

7إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة

يقرأعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
ً
ً
 1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال ُالمصدر أو أي من شركاته التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع المالي خالل اإلثني عشر ()12
ً
شهرا األخيرة.
 2لم ُتمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل ُالمصدر أو أي من شركاته التابعة خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ
طلب التسجيل فيما يتعلق بإصدارأو طرح أي سهم.
أي تغيرسلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري ُ
 3لم يكن هناك ّللمصدرأو أي من شركاته التابعة خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.
 4بخالف ما ورد في القسم (« )3-4أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس» والقسم (« )١٤-3الشركات الزميلة» من هذا المستند ،ليس ألعضاء مجلساإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في ُ
المصدرأو أي من شركاته التابعة.
ٍ
 5الشركة ليست خاضعة ألي دعاوي أو إجراءات قانونية بخالف ماورد في البند رقم (( )١٥-١-٢المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات) منالقسم الفرعي رقم ( 1-2المخاطرالمتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها) من القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذا المستند.
 6ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة. 7أن الشركة قد حصلت على موافقة الجمعية العامة على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة. 8أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثرعلى طلب تسجيل األسهم لم يتم تضمينها في هذا المستند. 9أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.	10-أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية.
	11-باستثناء ما ورد في القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذا المستند ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطرجوهرية أخرى من الممكن
أن تؤثرعلى قرارالمستثمرين المحتملين في أسهم الشركة.
ً
	12-ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي إجراءات قانونية قد تؤثربمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.
	13-ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم.
	14-ال توجد أي صالحية تجيزألعضاء مجلس اإلدارة أو كبارالتنفيذيين حق االقتراض من ُ
المصدر.
ً
	15-أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة ولم يسبق
ألي منهم أن خضع ألي إجراءات إفالس.
	16-الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات حتى تاريخ هذا المستند.
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-

8المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطه

8-1طلب تسجيل األسهم في السوق الموازية
تقدمت الشركة بطلب تسجيل األسهم محل هذا المستند إلى هيئة السوق المالية السعودية ،وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة
واستيفاء كافة المتطلبات .كما تم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية التسجيل واإلدراج المباشرألسهم الشركة في السوق الموازية ،بما في ذلك موافقة
الهيئة على مستند التسجيل هذا.

8-2سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة اإلسمية لكل سهم

ً ً
تم تحديد السعر االسترشادي لسهم الشركة من خالل احتساب القيمة السوقية العادلة للشركة والذي قامت به مجموعة الدخيل المالية بصفتها مستشارا ماليا
لإلدراج .حيث بلغ السعر االسترشادي لسهم الشركة ( )15خمسة عشر ريال سعودي ،وتبلغ القيمة االسمية للسهم عشرة ( )10رياالت سعودية .والجدير بالذكر أن
رأس مال الشركة يبلغ ( )200,000,000مئتي مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )20,000,000عشرين مليون سهم عادي.
يتم تحديد سعراالفتتاح للسهم بناء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق (من الساعة  9:30التاسعة والنصف
ً
ً
صباحا إلى الساعة  10:00العاشرة صباحا) ،ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامرالبيع والشراء ،ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعرالعادل الذي
ً
ً
يتم عنده تنفيذ األوامربعد مطابقتها في فترة المزاد ،ويكون سعرالتنفيذ هوسعراالفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها تبلغ ( ٪ 30ارتفاعا وهبوطا) .ويعتبرالسعر
االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية العادلة وهو سعراإلدراج لليوم األول فقط ،وتحسب السوق أسعاراالفتتاح واإلغالق كما يلي:
 1يحدد نظام التداول سعرالحد األق�صى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية. 2إذا كان هناك سعران أو أكثرقد يتداوالن الكمية نفسها ،يحدد نظام التداول السعرالذي يترك أقل حد أدنى متبقي ،وهو عدد األوراق المالية غيرالمطابقةبهذا السعر.
 3إذا كان هنالك سعران أو أكثربنفس الحد األدنى المتبقي ،يحدد نظام التداول السعروفق اآلتي:ً
 .أاألعلى سعرا عند عدم توازن الكمية غيرالمطابقة في طرف الشراء فقط.
ً
 .باألقل سعرا عند عدم توازن الكمية غيرالمطابقة في طرف البيع فقط.
 .ج(ج) متوسط أسعار(أ) و (ب) عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في الطرفين (البيع والشراء) .يقرب متوسط السعرين إلى أقرب وحدة تغيرسعرعند
اإلمكان.
يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس ،باستثناء العطالت الرسمية في المملكة .ويتبع يوم التداول تسلسل الجلسات المحدد في الجدول اآلتي:
  32:لودجتسلسل الجلسات

الجلسة
الجلسة األولى :مزاد مفتوح
الجلسة الثانية :السوق مفتوح-تنفيذ

الجدول الزمني

ً
ً
 9:30صباحا –  10:00صباحا
ً
صباحا – ً 15:00
مساء
10:00

الجلسة الثالثة :مزاد اإلغالق

مساء – ً 15:10
ً 15:00
مساء

الجلسة الرابعة :التداول على سعراإلغالق

مساء – ً 15:20
ً 15:10
مساء

الجلسة الخامسة :السوق مغلق

مساء – ً 16:00
ً 15:00
مساء

المصدر :إجراءات التداول والعضوية-تداول

yيتاح تمريروتعديل وإلغاء األوامرخالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة ،ويتاح تعديل صالحية األمروإلغاؤه خالل الجلسة
الخامسة ،ويتاح تعطيل األوامرغيرالمنفذة خالل يوم التداول.
yتعرض األوامرمجتمعة بحسب السعرعند مستوى سعري محدد (عرض السوق بحسب السعر) خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة.
yتطابق األوامرفي نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.
yيحدد وقت انتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغيريوميا خالل  ۳۰ثانية وفق األوقات المحددة للجلستين في الجدول أعاله.
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8-3األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق سهم الشركة
8تعليق اإلدراج أو إلغائه
-3-1
ً
 .أيجوز للهيئة تعليق التداول في سهم الشركة أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسبا ،وذلك في أي من الحاالت التالية:
ً
 1إذا رأت ضرورة ذلك حماية للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.ً
ً
 2إذا أخفق المصدرإخفاقا تراه الهيئة جوهريا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. 3إذا لم يسدد ُالمصدرأي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
 4إذا رأت أن المصدرأو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرارإدراج أوراقه المالية في السوق. 5عند اإلعالن عن استحواذ عك�سي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلن ُالمصدر عن معلومات كافية تتعلق بالكيان
المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن ُ
المصدر ،بأنه ستتوافرمعلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العك�سي ،فللهيئة
اتخاذ قراربعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
ً
 6عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العك�سي ،ويتعذرعلى ُالمصدرتقييم وضعه المالي بدقة ويتعذرعليه إبالغ السوق وفقا لذلك.
 7إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد م�ضي المدة المحددة في الفقرة الفرعية( )1من الفقرة (د) من المادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.
 8عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدرالذي بلغت خسائره المتراكمة  %50فأكثرمن رأسماله لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس. 9عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو اجراء التصفية اإلدارية ُللمصدرلدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
	10-عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية ُ
للمصدربموجب نظام اإلفالس.
	11-عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية ُ
للمصدربموجب نظام اإلفالس.
 .بيخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:
ً
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرارالتعليق حماية للمستثمرين.
 1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ 2أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. 3التزام ُالمصدربأي شروط أخرى تراها الهيئة.

ً
 4عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ُللمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا عن مزاولة نشاطاته من قبل
الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )13من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثالثين من قواعد اإلدراج.
ً
 5عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أوإجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقفا عن مزاولة نشاطاتهمن قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )14من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثالثين من قواعد
اإلدراج.
 .جتعلق السوق تداول األوراق المالية ُ
للمصدرفي أي من الحاالت اآلتية:
 1عند عدم التزام ُالمصدربالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
 2عندما تضمن تقريرمراجع الحسابات على القوائم المالية ُللمصدررأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.

 3إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد م�ضي المهلة التي تحددها السوق ُللمصدرلتصحيح أوضاعه
ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
 4عند صدور قرارعن الجمعية العامة غيرالعادية ُللمصدربتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.

 .دترفع السوق التعليق المشارإليه في الفقرات الفرعية ( )1و( )2و( )3من الفقرة (ج) أعاله ،بعد م�ضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق ،وفي حالة
اتاحة تداول أسهم ُ
المصدرخارج المنصة ،ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمس جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
 .هيجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من الحاالت الواردة في
الفقرة (أ) أعاله.
 .ويجب على ُ
المصدرالذي تم تعليق تداول أوراقه المالية االستمرارفي االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 .زإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ( )6ستة أشهر من دون أن يتخذ ُ
المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج
األوراق المالية ُ
للمصدر.
المصدرلعملية استحواذ عك�سي ،يلغى إدراج أسهم ُ
 .حعند إكمال ُ
المصدر .وإذا رغب المصدرفي إعادة إدراج أسهمه ،فعليه تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه
ً
وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
 .طال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائرالشركة ً
بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.
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8اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

 .أال يجوز لمصدرأدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجب على ُ
المصدرتقديم طلب
اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعارمتزامن للسوق بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
 1األسباب المحددة لطلب اإللغاء. 2نسخة من اإلفصاح المشارإليه في الفقرة (د) أدناه. 3نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخريتخذهُ
المصدر.
ّ
المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
 4أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشارالمالي والمستشارالقانوني .بيجوز للهيئة ً
بناء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
 .جيجب على ُ
المصدرالحصول على موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.

المصدر ،يجب على ُ
بناء على طلب ُ
 .دعند إلغاء اإلدراج ً
المصدرأن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاح على األقل سبب
ُ
اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
-3-3

8التعليق المؤقت

ً
 .أيجوز ُ
للمصدرأن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخيربموجب نظام
ُ
السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع المصدرتأمين سريته حتى نهاية فترة التداول ،وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية
لذلك ُ
المصدرفور تلقيها للطلب.
ً
المصدر ،يجب على ُ
بناء على طلب ُ
 .بعند تعليق التداول مؤقتا ً
المصدرأن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة
ُ
الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
ً
المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات ُ
مؤقتا من دون طلب من ُ
 .جيجوز للهيئة أن تعلق التداول
المصدر وترى أن
ّ
تلك الظروف ربما تؤثرفي نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين .ويجب على المصدرالذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرارفي
االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 .دللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات ُ
المصدر ومن المحتمل
أن تؤثرفي نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
 .هيرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشارإليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم ترالهيئة أو السوق خالف ذلك.
8 -3-4رفع التعليق
يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقا للفقرة (أ) من القسم (« )1-3-8تعليق اإلدراج أو إلغائه» لالعتبارات االتية:
ً
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرارالتعليق حماية للمستثمرين.
 .أمعالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ
 .بأن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
 .جالتزام ُ
المصدربأي شروط أخرى تراها الهيئة.
وإذا استمرتعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهرمن دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية
للشركة.
8 -3-5إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
ً
إذا رغب ُ
المصدرفي إعادة إدراج أسهمه بعد إلغائها ،فعليه تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها
في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
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8-4القرارات والموافقات التي ستدرج بموجبها األسهم
تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:
 1موافقة الجمعية العامة على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازيةوافقت الجمعية العامة بتاريخ 1442/04/15ه (الموافق 2020/11/30م) باإلدراج المباشرألسهم الشركة في السوق الموازية.
 2موافقة شركة السوق المالية السعودية «تداول» على اإلدراجتم الحصول على موافقة من شركة السوق المالية السعودية «تداول» على طلب اإلدراج المباشرألسهم الشركة في السوق الموازية بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢هـ
الموافق (٢٠٢١/٠٦/٢٢م).
 3موافقة هيئة السوق الماليةتم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية .وقد تم اإلعالن عن تلك الموافقة في الموقع اإللكتروني
للهيئة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ الموافق (٢٠٢١/٠٦/٢٨م).

8-5الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة (فترة الحظر)

ً
يحظرعلى كبارالمساهمين المذكورين في الصفحة (و) من هذا المستند التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر( )12شهرا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق
الموازية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية .وبخالف فترة الحظر المفروضة
من الهيئة على كبارالمساهمين ،ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.

8-6نبذة عن السوق المالية السعودية (تداول)
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م ،كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وكان قد بدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م .وتتم
ً
ً
وانتهاء بالتسوية ،ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من األحد إلى الخميس على
ابتداء من تنفيذ الصفقة
عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل
ً
ً
ً
فترة واحدة من الساعة  10صباحا وحتى  3عصرا ويتم خاللها تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامروتعديلها وإلغائها من الساعة  9:30صباحا
ً
وحتى الساعة  10صباحا ،تتغيرهذه األوقات خالل شهررمضان ويتم اإلعالن عن طريق تداول.
ً
ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامروفقا للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامرالسوق أوال (وهي األوامرالمشتملة على
ً
أفضل األسعار) ،وتليها األوامرمحددة السعر ،وفي حال إدخال عدة أوامربنفس السعرفإنه يتم تنفيذها وفقا لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي
المعلومات المعروفين مثل رويترز .وتتم تسوية الصفقات خالل يومي عمل ( ،)T+2أي أن نقل الملكية لألسهم يتم بعد تنفيذ الصفقة بيومي عمل.
وينبغي على المصدراإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبرنظام تداول .وتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف
ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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9المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة من خالل غرفة افتراضية ،وسيقوم المستشار المالي «مجموعة الدخيل المالية» بإرسال الرابط اإللكتروني للغرفة
االفتراضية إلى المستثمرين المؤهلين عند طلبه عبر البريد اإللكتروني « ،»info@aldukheil.com.saوذلك خالل أيام العمل من يوم ١٤٤٢/١٢/٠١هـ الموافق
(٢٠٢١/٠٧/١١م) إلى يوم ١٤٤٢/١٢/١٩هـ الموافق (٢٠٢١/٠٧/٢٩م) خالل فترة ال تقل عن ( )7أيام قبل اإلدراج:
yالسجل التجاري الرئيس للشركة.
yالنظام األسا�سي للشركة وعقد التأسيس.
yموافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.
yموافقة شركة السوق المالية السعودية (تداول) على اإلدراج في السوق الموازية.
yموافقة الجمعية العامة للشركة على اإلدراج المباشرألسهم الشركة في السوق الموازية.
yاآللية التي تم ً
بناء عليها تحديد السعراالسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق الموازية (تقريرالتقييم المالي للشركة المعد من قبل المستشارالمالي).
yالقوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2020م.
لكل من:
yخطابات الموافقة على تضمين االسم والشعارواإلفادة في مستند التسجيل هذا ٍ
 .أالمستشارالمالي للشركة (شركة مجموعة الدخيل المالية).
 .بالمستشارالقانوني للشركة (شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية).
 .جالمحاسب القانوني للشركة (شركة أسامة عبد الله الخريجي وشريكه – محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال).

رشكة بنان العقارية 57 -

نوناقلا ريرقتلا

10التقرير القانوني	 10-1القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.

شركة بنان العقارية
(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقاً)
شركة مساهمة مقفلة
الرياض  -المملكة العربية السعوديــــة
القوائم الماليـة
وتقريـر المراجع المستقل عليها
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 - 58رشكة بنان العقارية

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

رشكة بنان العقارية 59 -

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

 - 60رشكة بنان العقارية

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

رشكة بنان العقارية 61 -

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

 - 62رشكة بنان العقارية

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة بنان العقارية

(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقاً)
(شـركـة سعـوديـة مساهمة مقفلة)

قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2020م

(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

إيضاح

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م
معدلة

أصول غيرمتداولة
ممتلكات ومعدات – (بالصافي)

()5

680 591

45 695 933

عقارات إستثمارية – (بالصافى)

()6

160 545 465

110 601 201

أصول غيرملموسة – (بالصافى)

()7

35 912

87 320

إستثمارفى شركة تابعة

()8

-

602 675

إستثمارات فى شركات زميلة ومشروعات مشتركة

()9

122 782 433

7 454 433

إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()10

31 559 710

24 849 202

-

11 428 955

315 604 111

200 719 719

المستحق من االطراف ذات العالقة – طويلة االجل

()1-13

مجموع األصول غيرالمتداولة
أصول متداولة
المخزون

()11

-

1 041 159

ذمم مدينة – تجارية (بالصافي)
ً
مدفوعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى

()12

75 522

2 037 737

()14

180 173

911 638

النقد ومعادالت النقد

()15

13 812 506

12 277 307

مجموع األصول المتداولة

14 068 201

16 267 841

إجمالي األصول
حقوق الملكية واإللتزامات

329 672 312

216 987 560

حقوق الملكية
رأس المال

()16

200 000 000

2 000 000

إحتياطى نظامى

()17

2 649 792

1 000 000

إحتياطيات أخرى

()18

55 820 550

8 721 860

أرباح مبقاة

60 588 273

45 740 148

مجموع حقوق المساهمين

319 058 615

57 462 008

اإللتزامات
التزامات غيرمتداولة
قروض طويلة االجل
المستحق لألطراف ذات العالقة
التزامات منافع موظفين

()2-13
()19

مجموع اإللتزامات غيرالمتداولة

-

3 779 896

-

151 583 922

319 982

985 665

319 982

156 349 483

التزامات متداولة
ذمم دائنة تجارية

-

128 547

قروض طويلة االجل – الجزء غيرالمتداول

-

1 374 508

مستحقات و أرصدة دائنة أخرى

()20

9 991 837

1 517 473

مخصص الزكاة

()22

301 878

155 541

10 293 715

3 176 069

مجموع اإللتزامات المتداولة
إجمالي اإللتزامات

10 613 697

159 525 552

إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات

329 672 312

216 987 560

* اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )35جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية*

رشكة بنان العقارية 63 -

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة بنان العقارية

(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقاً)
(شـركـة سعـوديـة مساهمة مقفلة)

قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

إيضاح

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م
معدلة

إيرادات النشاط

()24

12 474 229

12 918 959

تكلفة النشاط

()25

)(1 693 295

()5 080 235

10 780 934

7 838 724

مجمل الربح
مصاريف األعمال الرئيسية
مصروفات عمومية وإدارية

()26

()2 599 950

()2 483 229

خسائراإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة التجارية

()12

()217 756

()219 993

إيرادات (/مصروفات) أخرى

()27

74 482

()426 213

الربح من األعمال الرئيسية

8 037 710

4 709 289

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

474 508

230 697

الحصة فى نتائج شركات زميلة ومشروعات مشتركة

()9

5 314 194

155 918

أرباح (/خسائر) إستثمارات فى شركة تابعة

()8

359 973

()6 618

تكاليف تمويلية

()28

()48 396

()21 308

14 137 989

5 067 978

()301 878

()163 661

13 836 111

4 904 317

صافي الربح قبل الزكاة
()22

الزكاة
ربح السنة من العمليات المستمرة
العمليات غيرالمستمرة

ربح السنة من العمليات غيرالمستمرة

()23

صافى ربح السنة

2 661 806

1 243 977

16 497 917

6 148 294

الدخل الشامل اآلخر
ً
بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقا فى األرباح أو الخسائر:
التغيرفى القيمة العادلة لإلستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7 366 059

8 594 149

إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

()19

()230 117

()313 114

حصة الشركة في الخسائراإلكتوارية اللتزامات المنافع المحددة في شركة زميلة

()9

()37 252

-

إجمالى بنود الدخل الشامل اآلخر

7 098 690

8 281 035

إجمالى الدخل الشامل للسنة

23 596 607

14 429 329

ربحية السهم لصافى ربح السنة العائد إلى المساهمين (ريال سعودى)
ربح السهم األسا�سى والمخفض من العمليات المستمرة

()21

69.18

24.5

ربح السهم األسا�سى والمخفض من العمليات المستمرة وغيرالمستمرة

()21

82.48

30.7

* اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )35جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية*

 - 64رشكة بنان العقارية

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة بنان العقارية

(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقاً)
(شـركـة سعـوديـة مساهمة مقفلة)

قـائمــة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

إيضاح

رأس المال

إحتياطي نظامى

إحتياطيات أخرى

األرباح المبقاه

اإلجمالي

()32

2 000 000

1 000 000

576 398

39 068 343

42 644 741

تعديالت

-

-

90 962

296 976

387 938

الرصيد في  31ديسمبر2018م – (معدل)

2 000 000

1 000 000

667 360

39 365 319

43 032 679

بيــان
ً
الرصيد في  31ديسمبر2018م – كما تم اصداره سابقا

الدخل الشامل للسنة
صافى دخل سنة 2019م

-

-

-

6 148 294

6 148 294

الدخل الشامل اآلخرللسنة

-

-

8 281 035

-

8 281 035

-

-

8 281 035

6 148 294

14 429 329

الدخل الشامل عن السنة (معدل)

()32

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

-

-

()226 535

226 535

-

الرصيد في  31ديسمبر2019م (معدل)

2 000 000

1 000 000

8 721 860

45 740 148

57 462 008

الدخل الشامل للسنة
16 497 917

صافى دخل سنة 2020م
الدخل الشامل اآلخرللسنة

-

-

7 098 690

16 497 917
7 098 690

الدخل الشامل عن السنة

-

-

7 098 690

16 497 917

23 596 607

المحول إلى اإلحتياطى النظامى

-

1 649 792

-

()1 649 792

-

198 000 000

-

-

-

198 000 000

-

-

40 000 000

-

40 000 000

200 000 000

2 649 792

55 820 550

60 588 273

319 058 615

الزيادة فى رأس المال
االحتياطى االتفاقى المكون

الرصيد في  31ديسمبر2020م

()16
()1-18

* اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )35جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية*

رشكة بنان العقارية 65 -

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة بنان العقارية

(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقاً)
(شـركـة سعـوديـة مساهمة مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م
معدلة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صــافي دخل السنة قبل الزكاة

14 137 989

5 067 978

دخل السنة من العمليات غيرالمستمرة

2 661 806

1 243 977

تعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقدية الناتجة من أنشطـة التشغيـل
إستهالك ممتلكات ومعدات

757 258

1 769 916

إستهالك عقارات إستثمارية

1 674 956

4 695 177

إستهالك إستثمارات فى مشروعات مشتركة

151 194

385 058

إستهالك أصول غيرملموسة

51 408

30 785

حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة

()5 213 284

()155 918

حصة الشركة من أرباح(/خسائر) الشركة التابعة

()359 973

6 618

توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()474 509

()230 697

التزامات منافع موظفين  -تكلفة الخدمة الحالية

77 050

142 482

خسائرإئتمانية متوقعة

217 754

219 993

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

-

()221 437

أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات

()12 496

()5 000

خسائرإستبعاد عقارات إستثمارية

-

1 266 285

مصروفات تمويلية

48 396

21 308

13 717 549

14 236 525

التغيرفي:
المخزون

1 041 159

()6 652

ذمم مدينة – تجارية (بالصافي)

1 779 887

22 549

المستحق من االطراف ذات العالقة
ً
مدفوعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى

90 248

-

641 217

18 044

ذمم دائنة تجارية

()128 546

()78 759

المستحق لألطراف ذات العالقة

4 000

-

مستحقات و أرصدة دائنة أخرى

8 470 364

()1 551 625

التزامات منافع الموظفين المدفوعة

()173 988

()183 266

التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

25 441 890

12 456 816

الزكاة المدفوعة

()155 541

()451 713

صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

25 286 349

12 005 103

 - 66رشكة بنان العقارية

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة بنان العقارية

(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقاً)
(شـركـة سعـوديـة مساهمة مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م
معدلة

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
المدفوع فى إقتناء ممتلكات ومعدات

()36 886

()117 416

المدفوع فى إقتناء عقارات إستثمارية

()7 350 000

-

المدفوع فى إقتناء مشروعات مشتركة

()3 068 889

()84 829

المدفوع فى إقتناء أصول غيرملموسة

-

()3 000

المتحصل من إستبعاد ممتلكات ومعدات

38 248

5 000

توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

474 509

230 697

أرباح مستلمة من اإلستثمارفى الشركة الزميلة

123 789

-

المتحصل من إستبعاد إستثمارفى الشركة الزميلة

263 519

-

أرباح مستلمة من اإلستثمارفى الشركة التابعة

359 973

-

المتحصل من إستبعاد إستثمارفى الشركة التابعة

602 675

-

المتحصل من بيع أصول والتزامات أحد فروع الشركة

1 425 547

-

المتحصل من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

221 437

شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()344 451

()1 581 909

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

1 000 000

-

صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة اإلستثمارية

()6 511 966

()1 330 020

القروض المقبوضة

-

5 000 000

القروض المسددة

()5 154 404

()1 106 301

المستحق إلى االطراف ذات العالقة

()12 084 780

()5 461 662

صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة التمويلية

()17 239 184

()1 567 963

صافي التغيرفي النقد خالل السنة

1 535 199

9 107 120

النقـدية في بـدايـة السنة

12 277 307

3 170 187

النقـدية في نهـايـة السنة

13 812 506

12 277 307

معامالت غيرنقدية هامة
التغيرفى إحتياطى القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7 366 059

8 594 149

صافى أرباح محققة من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

()226 535

المحول من الممتلكات والمعدات إلى العقارات اإلستثمارية
ً
زيادة رأس المال تخفيضا من رصيد المستحق إلى االطراف ذات العالقة
ً
تكوين إحتياطى إتفاقى تخفيضا من رصيد المستحق إلى االطراف ذات العالقة

50 787 421

-

198 000 000

-

40 000 000

-

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

112 758 651

* اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )35جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية *

رشكة بنان العقارية 67 -

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة بنان العقارية

(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً)
( شركة سعودية مساهمة مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2020م

(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

-

1عــــام

نبذة عن الشركة

ً
yشركة بنان العقارية (أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى – سابقا) – هى شركة سعودية مساهمة مقفلة تم تأسيسها وتعمل في
المملكة العربية السعودية وحصلت الشركة على السجل التجاري رقم  1010207597بتاريخ  24صفر1426ه (الموافق  4ابريل 2005م).
ً
yبناءا على قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى إجتماعها المنعقد بتاريخ  30نوفمبر 2020م تم تعديل االسم التجارى للشركة ليصبح « شركة بنان
ً
العقارية» بدال من « شركة أبناء عبدالعزيزصالح الحقبانى للتطويرواإلستثمارالعقارى» ،هذا وقد تم إنهاء كافة اإلجراءات النظامية وتعديل النظام األسا�سى
والسجل التجارى للشركة.
yيتمثل نشاط الشركة في إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية و غير سكنية) وإدارة وتشغيل الشقق الفندقية وإدارة العقارات مقابل عمولة
وخدمات التسجيل العينى للعقار.
yالعنوان المسجل للشركة هو :تقاطع طريق التخص�صى مع شارع االميرسلطان بن عبدالعزيز– حى العليا  -الرياض  -ص.ب 42 :الرياض  - 11411المملكة
العربية السعودية.
yتبدأ السنة المالية فى األول من ينايرمن كل سنة وتنتهى فى  31ديسمبرمن نفس السنة.

-

2أساس إعداد القوائم المالية:

2-1بيان اإللتزام

ً
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعاييرالدولية للتقريرالمالى المعتمدة فى المملكة العربية السعودية والمعاييرواالصدارات اآلخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.

2-2أساس القياس:
تم إعداد ھذه القوائم المالیة بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبى ومفهوم اإلستمرارية وعلى أساس مبدأ التكلفة التاریخیة ما عدا البنود الھامة التالیة الواردة
في قائمة المركزالمالي:
yیتم قیاس اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربالقیمة العادلة.
yالتزامات المنافع المحددة یتم اإلعتراف بها بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.

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

-

3السياسات المحاسبية الهامة:

3-1المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات غير المطبقة:
yقامت الشركة بتطبيق المعاییرالجدیدة والتعديالت على المعاييروالتفسيرات التي دخلت حیزالتنفیذ في  ۱ینایر۲۰۲۰م (ما ينطبق على المجموعة حيث ان
ً
ً
بعضها ال ينطبق على اعمالها) .ولن يكون لها تأثيرا جوھریا على القوائم المالیة .وتتمثل فيما يلى:
yتعريف «ذات أهمية نسبية»  -تعدیالت على معیارالمحاسبة الدولي  ۱ومعیارالمحاسبة الدولي ( 8سارى من  1يناير2020م).
استخدام تعريف ثابت للجوهري في جميع المعاييرالدولية للتقريرالمالي واإلطارالمفاهيمي للتقريرالمالي .
توضيح شرح تعريف الجوهري.
إدراج بعض اإلرشادات في معيارالمحاسبة الدولي رقم ( )1حول المعلومات الغيرجوهرية
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yتعریف األعمال (تعريف النشاط التجارى)  -تعدیالت على المعیارالدولي للتقریرالمالي . 3
يراجع هذا التعديل تعريف النشاط التجاري  .وفقا للردود التي تلقاها مجلس معاييرالمحاسبة الدولية  ،يعتقد أن تطبيق التوجيه الحالي معقد جدا ،
ويؤدي إلى عدد كبيرجدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األعمال.
yتعدیالت على بعض المراجع ضمن إطارالمفاھیم في المعاییرالدولیة إلعداد التقاریرالمالية .
اطارالمفاهيم ليس معيارا وال يوجد اى تأثيرمفاهيم لما ورد به من تعديالت على القوائم المالية للمجموعة
yإعادة صياغة سعرالفائدة المعياري (االسترشادى)  -تعديالت على المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( )7و رقم (.)9
توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق باإلصالح لسعر الفائدة القيا�سي .تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط ولها تاثير على أن إصالح سعر
الفائدة السائد بين البنوك الينبغي عموما ان يتسبب في انهاء محاسبة التحوط  .ومع ذلك  ،ينبغي اإلستمرار في تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة
الربح أو الخسارة.
ً
yفيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة والتفسيرات التي صدرت وتكون ساریة للفترات السنویة بدءا من أو بعد  1يناير 2021م مع
ً
السماح بالتطبيق المبكر  ،ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية .وال تتوقع الشركة وجود تأثیرأ جوھریا على القوائم المالیة فى
حال تطبیق المعاییروالتعدیالت أدناه:
yالمعیارالدولي للتقریرالمالي « ۱۷عقود التأمین» (سارى من  1يناير2021م).
yتصنیف اإللتزامات (التعدیالت على المعیارالدولي « ۱عرض القوائم المالیة») (سارى من  1يناير2022م).
yبیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشركته الزمیلة أو المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  ۱۰ومعیار المحاسبة الدولي
( .)۲متاح للتطبیق االختیاري /تاریخ السریان مؤجل إلى أجل غیرمسمى)

3-2السياسات المحاسبية الهامة المطبقة:
فيما يلي عرض ألهم السياسات المحاسبية المعتمدة والتي تم تطبيقها بواسطة الشركة على جميع الفترات المحاسبية المعروضة.
3تصنيف ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول

-2-1
•األصول

ً
yتعرض الشركة األصول واإللتزامات في قائمة المركزالمالي استنادا إلى التصنيف متداول/غيرمتداول .ويتم تصنيف األصل ضمن األصول المتداولة في حال:
yتوقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية التشغيلية؛ أو
yاالحتفاظ باألصل بشكل رئي�سي بغرض المتاجرة؛ أو
ً
yتوقع بيع األصل خالل  ۱۲شهرا بعد تاريخ التقريرالمالي؛ أو

ً
yكون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظور تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل ۱۲شهرا على األقل من تاريخ التقريرالمالي.
تقوم الشركة بتصنيف جميع األصول اآلخرى كأصول غيرمتداولة.
•اإللتزامات

يعتبراإللتزام ضمن اإللتزامات المتداولة في حال:
yتوقع تسوية االلتزام خالل الدورة التشغيلية العادية؛ أو
yاالحتفاظ بااللتزام بشكل رئي�سي بغرض المتاجرة؛ أو
ً
yتسوية االلتزام خالل  12شهرا بعد تاريخ التقريرالمالي؛ أو

ً
yعدم وجود حق غيرمشروط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى  12شهرا على األقل من تاريخ التقريرالمالي.
تقوم الشركة بتصنيف جميع اإللتزامات اآلخرى كالتزامات غيرمتداولة.
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3 -2-2النقد وما في حكمه
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية  ،يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي لها فترة إستحقاق
أصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل واستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة ،إن وجدت ،والتي تكون فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إنشائها
وتتوفر للشركة بدون أية قيود .كما يتضمن حسابات السحب على المكشوف والتي تمثل جزء ال يتجزأ من إدارة الشركة للنقدية والتي من المتوقع تغيرها من سحب
على المكشوف إلى حسابات جارية.
-2-3

3المخزون

yيثبت المخزون بالتكلفة أوصافى القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل وتشمل التكلفة فى تكلفة إقتناء المخزون باإلضافة إلى التكاليف الخاصة بوصول المخزون
ً
إلى الموقع وبالحالة التى يكون فيها صالحا لإلستخدام  ،ويتم تحديد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح .
yيتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعرالبيع التقديري ناقصا تكاليف االتمام اإلضافية  ،وحصة مالئمة من مصاريف البيع والتوزيع .ويجب اإلعتراف
بأي انخفاض في تكلفة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق كمصروف في الفترة التي تحدث فيها عملية التخفيض .يجب اإلعتراف بأي عكس النخفاض
القيمة في قائمة األرباح أو الخسائرفي الفترة التي يحدث فيها العكس.
yيجنب مخصص ،عند الضرورة ،مقابل أي مخزون بطيء الحركة أو المعيب ويتم اثبات تكلفة المخزون كمصروف ،وتثبت ضمن تكلفة االيرادات.
3 -2-4اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة
ً
–الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها الشركة تأثيرا هاما وكبيرا  .التأثيرالكبيرهو قدرة الشركة على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية
ُ
للشركة المستثمرفيها ولكنها ال تعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
yالمشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبه للشركة سيطرة مشتركة على ذلك الترتيب كما أن لديها الحق فى صافى أصول الترتيب المشترك.
yالسيطرة المشتركة هي ترتيب تعاقدي مسيطر عليه بشكل مشترك وتكون قائمة عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة موافقة باإلجماع من
األطراف المشاركين فى السيطرة .إن االعتبارات فى تحديد التأثير الهام والسيطرة المشتركة هى االحتفاظ – بشكل مباشر أو غير مباشر -بنسبة من
حق التصويت للمنشأة المستثمر فيها  ،التمثيل فى مجلس االدارة أو جهات حوكمة مماثلة فى المنشأة المستثمر فيها  ،المشاركة فى صنع السياسات ،
بما فى ذلك المشاركة فى القرارات المتعلقة بتوزيعات األرباح أو التوزيعات اآلخرى  ،المعامالت الجوهرية بين الشركة والمنشأة المستثمر فيها  ،تبادل
الموظفين االداريين أو توفيرالمعلومات التقنية االساسية.
–تتم المحاسبة عن استثمارالمجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية.
ً
yووفقا لطريقة حقوق الملكية يسجل اإلستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مبدئيا بالتكلفة في قائمة المركز المالي وتعدل هذه التكلفة
ً
ً
الحقا لالعتراف بحصة الشركة في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك مطروحا منها أى انخفاض فى قيمة
صافى اإلستثمار.
yعندما تتجاوز حصة الشركة في خسائرالمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ملكيتها في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك )التي تشمل أي حصص
ً
ملكية طويلة األجل تشكل في جوهرها جزءا من صافي استثمارالشركة في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك) تتوقف الشركة عن االعتراف بحصتها
من الخسائر اإلضافية .ويتم االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط وتدرج كالتزامات بالقدر الذي يكون فيه لدى الشركة التزامات قانونية أو تعاقدية أو
قامت بمدفوعات نيابة عن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.
yوإذا قامت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في فترة الحقة بتسجيل أرباح ،تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل
حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائرغيرالمسجلة.
–تتم المحاسبة عن استثمارالشركة في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه المنشأة
المستثمرفيها منشأة زميلة أو مشروعا مشتركا.
yوعند االستحواذ على اإلستثمارفي المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ،تسجل أي زيادة في تكلفة اإلستثمارعن حصة الشركة في صافي القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات المحددة للمنشأة المستثمر فيها كشهرة وتدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار  ،وال يتم استهالكها أو اجراء اختبار فى قيمتها
بصورة مستقلة.
yتسجل أي زيادة في حصة الشركة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك عن تكلفة
اإلستثماربعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائرفي السنة التي يتم فيها االستحواذ على اإلستثمار.
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yتتوقف الشركة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذى يتوقف فيه اإلستثمار عن كونه منشأة زميلة أو مشروع مشترك  ،أو عندما يتم
توصيف اإلستثمار كمحتفظ به للبيع .ويتم فى هذه الحالة اثبات اإلستثمار بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأى اختالف بين القيمة الدفترية للمنشأة
الزميلة أو المشروع المشترك والقيمة العادلة بعد تحويله الى استثمارومتحصالت االستبعاد فى قائمة الدخل.
yعندما تقوم الشركة بتخفيض حصتها فى منشأة زميلة أو مشروع مشترك والزالت الشركة مستمرة بتطبيق طريقة حقوق الملكية  ،فإنه يجب على
ً
الشركة أن تعيد تصنيف المكسب والخسارة المثبتة سابقا ضمن الدخل الشامل اآلخر  ،والمتعلقة بذلك اإلنخفاض فى قائمة الربح والخسارة  ،اذا
كان هذا التصنيف للمكسب والخسارة يتضمن استبعاد الصول أو االتزامات ذات العالقة.
yبعد التطبيق لطريقة حقوق الملكية  ،تحدد الشركة فى تاريخ اعداد القوائم المالية  ،مدى وجود دليل موضوعى على اإلنخفاض فى قيمة اإلستثمار
فى المنشأة زميلة أو المشروع المشترك وفى حالة وجود مثل هذا الدليل تقوم الشركة بتقدير المبلغ الممكن استرداده من قيمة اإلستثمار .ان المبلغ
الممكن استرداده من قيمة اإلستثمار هو القيمة العادلة لالستثمار أو الوحدة المنتجة للنقد مخصوما منها تكاليف بيع اإلستثمار أو قيمته قيد
االستعمال -أيهما أعلى.
–يتم استبعاد المكاسب أو الخسائرغيرالمحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركة و المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك بقدرحصة الشركة فى المنشأة
الزميلة أو المشروع المشترك .ويتم عرض حصة الشركة فى نتائج المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك فى قائمة الدخل بعد أرباح أو خسائرالتشغيل
–يتم اعداد القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك عن نفس الفترة المالية للشركة .ويتم اجراء التعديالت فى حالة الضرورة لتتفق السياسات
المحاسبية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك مع السياسات المحاسبية للشركة.
 .أاإلستثمارات في شركات تابعة
yالشركات التابعة ھي كافة المنشآت (بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة) الخاضعة لسیطرة الشركة.
yتسیطر الشركة على منشأة ما عندما یكون للشركة حقوق أو عوائد متغیرة نتیجة مشاركتھا في المنشأة إضافة إلى قدرتھا على التأثیر على تلك العوائد من
خالل حقھا في توجیه أنشطة المنشأة.
yیتم توحید حسابات الشركات التابعة بشكل كامل منذ تاریخ تحول السیطرة إلى المجموعة ،ویتم التوقف عن التوحید عند زوال السیطرة.
yتستخدم طریقة االستحواذ في المحاسبة لقید شراء الشركات التابعة من قبل المجموعة .تقاس تكلفة االستحواذ على أساس القیمة العادلة للموجودات
المستحوذ علیھا أو اإللتزامات التي تم تكبدھا أو تحملھا كما في تاریخ االستحواذ.
yإن زیادة تكلفة االستحواذ عن القیمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المستحوذ علیھا القابلة للتحدید ،تقید كشھرة .تسجل الشھرة
ً
الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة في قائمة المركزالمالي الموحدة ضمن بند “أصول غیرملموسة” .ویتم سنویا اختبارالشھرة فیما یتعلق بالھبوط
في القیمة ،وتقید بصافي التكلفة بعد حسم أي خسارة ھبوط في القیمة.
yتظھر الحصص غیر المسیطرة في نتائج وحقوق ملكیة الشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي وقوائم الربح أوالخسارة والدخل الشامل
والتغیرات في حقوق الملكیة.
yیتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح والخسائرغیرالمحققة من تلك المعامالت بین شركات المجموعة.
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3الممتلكات واآلالت والمعدات

 .أاإلعتراف والقياس
yتظهرالممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم والخسائرالمتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت .وتتضمن تكلفة اقتناء األصل
كافة التكاليف المتعلقة بإقتناء األصل.
yيتم إلغاء اثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده او عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه او استبعاده
yيتم تحديد ارباح وخسائراستبعاد بند من الممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق مقارنة صافى متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت
والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات (مصروفات) أخرى فى األرباح أو الخسائر.
yيتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يترتب عليها زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية للمجموعة ،ويمكن قياسها بشكل موثوق.
yيتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض لتمويل إنشاء موجودات مؤهلة خالل السنة الالزمة الستكمال وتجهيزاألصول للغرض المعدة له.
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عندئذ يتم احتسابها كبنود منفصلة من الممتلكات واآلالت
yفي حال ما إذا كان ألجزاء هامة من بند الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة
ِ
والمعدات.
يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء هام من بند الممتلكات واآلالت والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية
مستقبلية كاملة إلى المجموعة ويمكن قياس تلك التكاليف بشكل موثوق .يتم استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل عندما يتطلب األمراستبدال قطع
هامة للممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنية ،تقوم الشركة بإدراج مثل هذه القطع كأصول فردية مع أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها وفقا
لذلك .وبالمثل ،عند القيام بفحص رئي�سي ،يتم إدراج تكلفته في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات كاستبدال إذا ما تم استيفاء معاييراإلدراج .يتم إدراج
تكاليف اإلصالح والصيانة اآلخرى فى األرباح أو الخسائرحال تكبدها.
 .باإلستهالك
تستهلك التكلفة ناقصا القيمة المتبقية المقدرة بطريقة القسط الثابت على مدى األعماراإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:
العمراإلنتاجي

البند

 40سنة

مبانى
أجهزة كهربائية وتكييف

 10سنوات

سيارات

 4سنوات

أجهزة حاسب ألى

 4سنوات

أثاث وتحهيزات

 10سنوات

عدد وأدوات

 7:8سنوات

تحسينات على مبانى

 4سنوات

األرا�ضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.

–يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعماراإلنتاجية للموجودات ومؤشرات اإلنخفاض في القيمة في نهاية كل سنة مالية وتعدل بأثرمستقبلي ،عند الحاجة.
 .جاألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
–تشمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في نهاية السنة بعض األصول التي تم إقتنائها أو إنشاؤها ولكنها غيرجاهزة لإلستخدام المعدة ألجله  ،ويتم تسجيل
األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقص أي إنخفاض مسجل في القيمة  ،ويتم تحويل هذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ويتم إستهالكها
عندما تصبح جاهزة لإلستخدام.
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3األصول غير الملموسة
–يتم قياس األصول غير الملموسة (ماعدا الشهرة) المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند اإلعتراف األولي  ،بعد اإلعتراف األولي  ،يتم قياس األصول غير
ً
الملموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم والخسائرالمتراكمة لإلنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
–يتم تقييم األعماراإلنتاجية لألصول غيرالملموسة لتكون اما محددة أو غيرمحددة.
ً
–ال تتم رسملة األصول المنتجة داخليا (بإستثناء تكاليف التطوير المرسملة) ويتم إظهار المصروفات ذات الصلة في األرباح او الخسائر في الفترة التي يتم
تكبدها.
–يتم تقييم األعماراإلنتاجية لألصول غيرالملموسة لتكون اما محددة أو غيرمحددة.
–يتم إطفاء األصول غيرالملموسة ذات األعماراإلنتاجية المحددة على مدى العمراإلنتاجي اإلقتصادي كما يلي:

 - 72رشكة بنان العقارية

البند

العمراإلنتاجي

برامج

 4سنة
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–يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد وأعمارها اإلنتاجية ومؤشرات اإلنخفاض في القيمة في نهاية كل سنه مالية
ً
حيث يتم تقييمها لتحديد إنخفاض القيمة إذا كان هناك مؤشرا على أن األصل غيرالملموس يمكن أن يكون قد تعرض إلنخفاض القيمة.
yويتم إحتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تعديل
فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما يقت�ضي الحال ،ويتم إعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية وتعدل بأثرمستقبلي ،عند الضرورة.
yيتم إدراج مصروف اإلطفاء لألصول غيرالملموسة ذات األعمارالمحددة في قائمة األرباح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرضمن فئة المصروفات بما
يتما�شى مع وظيفة األصول غيرالملموسة.
–يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى الشركة ،ويمكن قياس النفقات
بشكل موثوق.
–تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء/إدراج األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في قائمة
األرباح أو الخسائروالدخل الشامل اآلخرعند إستبعاد األصل.
3 -2-7العقارات اإلستثمارية
ً
–العقارات اإلستثمارية هي العقارات التي يتم اقتناؤها ألغراض اكتساب إيرادات إيجار او تنمية رأس المال أو كالهما معا إضافة إلى تلك التي يتم اقتناؤها
الستعماالت مستقبلية غيرمحددة كعقارات استثمارية لكن ليس بغرض البيع ضمن دورة األعمال العادية واستعماالت في مجال إنتاج او توريد البضائع أو
الخدمات ألغراض إدارية.
–يتم قياس العقارات اإلستثمارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائرانخفاض في القيمة -إن وجدت.
–يتم استهالك العقارات اإلستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدى العمراإلنتاجي التقديري للموجودات ذات الصلة .وتمتد أعمارها االنتاجية بين  20سنة
إلى  40سنة .وال يتم استهالك األرض واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.
–يتم استبعاد العقارات اإلستثمارية إما عند بيعها أو سحبها بشكل دائم من االستخدام وال يتوقع منها أي منافع اقتصادية مستقبلية .ويتم تحديد ارباح
وخسائر االستبعاد عن طريق مقارنة صافى متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات (مصاريف) أخرى فى قائمة
األرباح أو الخسائر.
ً
–يتم تحويل العقارات من عقارات استثمارية إلى ممتلكات ومعدات فقط عندما يكون هناك تغيرا في االستعمال حيث يجب التصنيف عندما يكون هاك ادلة
على ان التغيرفى االستخدام يحدث وليس مجرد التغيرفى نوايا االدارة .وتتم مثل هذه التحويالت طبقا للقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التحويل.
–يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للعقارات اإلستثمارية ومؤشرات اإلنخفاض في القيمة في نهاية كل سنة مالية وتعدل بأثر مستقبلي ،عند
الحاجة .هذا وقامت الشركة خالل العام بتعديل األعماراإلنتاجية للعقارات اإلستثمارية حيث تم تغيرها من  20سنة إلى  40سنة وفق األعمارالمتبقية من
ً
تلك العقارات بناءا على أراء المقيمين العقاريين المختصين  ،وقد تم المحاسبة عن تلك التغير كتغير فى التقديرات المحاسبية مما يؤثر على الفترة الحالية
والفترات المستقبلية.
ً
–یتم إثبات مصاریف الصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریا من العمراإلنتاجي المقدرلألصل في قائمة األرباح أو الخسائرعند تكبدھا.
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3تكاليف اإلقتراض
–تتكون تكاليف االقتراض من الفائدة والتكاليف اآلخرى التي تتكبدها المنشاة فيما يتعلق باقتراض األموال.
–تتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء أصل باستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي يتم فيها فعليا إتمام تنفيذ األعمال الضرورية
إلعداد األصل المؤهل للغرض المحدد له وبعد ذلك تحمل هذه التكاليف على األرباح او الخسائر .وفي حال القروض المحددة ،فإن جميع هذه التكاليف
العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل تتطلب فترة زمنية جوهرية لتجهيزه للغرض المحدد له او للبيع فإن مثل هذه التكاليف يتم رسملتها كجزء
من تكلفة األصل ذي الصلة .ويتم إدراج جميع تكاليف االقتراض اآلخرى كمصاريف في الفترة التي تحدث فيها.
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3عقود اإليجار
–إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي (أو فحواها) عقد إيجار يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ بداية العقد .يتم تقييم االتفاقية لتحديد ما إذا كان الوفاء
باالتفاقية يعتمد على استخدام اصل ما (أو موجودات) أو أن االتفاقية تنقل الحق في استخدام األصل (أو موجودات) حتى لو لم يتم تحديد األصل (او تلك
األصول) بشكل صريح في االتفاقية.

•الرشكة كمستأجر

yيتم االعتراف (ان وجد ) بموجودات ومطلوبات متعلقة بعقود اإليجارالتي تنطبق عليها متطلبات المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( )16حيث :
yيتم توزيع كل دفعة ايجاربين المطلوبات وتكلفة التمويل .
yيتم تحميل تكلفة التمويل على الربح والخسارة على مدى فترة االيجاربحيث يتم تحقيق معدل عمولة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة .
yتم استهالك حق استخدام األصل بالتكلفة التي تتضمن اآلتي:
yمبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار.
yاي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقص أي حوافزايجارية مستلمة
yتكاليف التجديد( .ان وجد)
yتتضمن مطلوبات اإليجارصافي القيمة الحالية لمدفوعات االيجارالتالية :
yالدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها ) ناقصا اي حوافزايجارمدينة .
yدفعات اإليجارالمتغيرة التي تستند الى مؤشراو معدل (.ان وجد)
yالمبالغ المتوقع دفعها من قبل المستاجربموجب ضمانات القيمة المتبقية .
yسعرممارسة خيارالشراء اذا كان المستاجرمتأكد بشكل معقول من ممارسة هذا الخيارإن وجد.
yدفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد االيجار ،اذا كانت مدة االيجارتعكس بشكل معقول من ممارسة المستاجرلذلك الخيار(إن وجد).
yيتم خصم مدفوعات عقد االيجارباستخدام معدل االقتراض التدريجي والذي يمثل السعرالذي سيدفعة المستاجرليقترض األموال الالزمة للحصول على
اصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط واحكام مماثلة
yيتم اثبات المدفوعات المرتبطة بعقود االيجار قصيرة االجل وايجارات الموجودات منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت كمصروف في الربح
والخسارة  .عقود االيجارقصيرة األجل هي عقود ايجارذات فترة ايجارمدتها  12شهرا او اقل .
yيتم اعادة التفاوض على شروط عقود االيجارعلى اساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط واألحكام المختلفة  .التفرض اتفاقيات عقود االيجار
اي تعهدات ولكن الموجودات المؤجرة قد اليتم استخدامها كضمان الغراض اإلقتراض .
yقامت الشركة بتطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( )16في  1يناير2019م وحيث ان عقود اإليجارالموجودة في الشركة تعتبرمن عقود اإليجارقصيرة
االجل ذات فترات إيجار مدتها  12شهرا أو أقل فبالتالي لم يحدث تأثير على القوائم المالية للشركة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (– )16
عقود اإليجاربشأن باقي عقود االيجار
•الرشكة كمؤجر

yإن تحديد ما اذاكانت اإلتفاقية هي (او فحواها ) عقد ايجاريستند الى جوهراإلتفاقية في تاريخ بداية العقد .
yويتم تصنيف كل عقد من عقود االيجارات (ان وجدت) إما على على انه عقد ايجار تشغيلي او انه عقد ايجار تمويلي  ،حيث يعتمد اعتبار عقد االيجار عقد
تمويلي او عقد تشغيلي على جوهرالمعاملة وليس على شكل العقد
yيصنف عقد االيجارعلى انه عقد ايجارتمويلي اذا كان يحول بصورة جوهرية مايقارب كافة المخاطروالمنافع العائدة لملكية االصل محل العقد
yويتم تصنيف عقد االيجارعلى انه عقد ايجارنشغيلي اذا كان اليحول بصورة جوهرية مايقارب كافة المخاطروالمنافع العائد لملكية االصل محل العقد
yتدرج حوافزعقود اإليجاراو اي رفع في عقود االيجاركجزء ال يتجزأ من مجموع التزام الذمم المدينة من عقد اإليجارويتم احتسابها على اساس القط الثابت
على مدى فترة العقد  .تدرج االيجارات الطارئة كايرادات في الفترة التي يتم احتسابها .
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3إنخفاض قيمة األصول غير المالية

yتقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بمراجعة األصول غير المالية (ما عدا المخزون) لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر أو ظروف تشير إلى حدوث
خسارة اإلنخفاض في القيمة أو عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة .وفي حالة وجود هذا المؤشر ،يتم تقديرالقيمة القابلة لالسترداد لهذه األصول لتحديد
مقدارخسارة اإلنخفاض في القيمة أو عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
yوعند تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصول الفردية ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تنتمي إليها األصول.
وعند إمكانية تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع ،يتم توزيع األصول المشتركة على الوحدات الفردية المنتجة للنقد ،أو بخالف ذلك يتم توزيعها على
المجموعة األصغرمن الوحدات المنتجة للنقد والتي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.
ً
yوتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقد ناقصا تكلفة البيع أو القيمة قيد االستعمال  -أيهما أعلى،
yوتحدد القيمة القابلة لالسترداد لألصل المنفرد ما لم يكن األصل يحقق تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن النفقات المتولدة من موجودات أو
مجموعات أخرى من األصول.
yوعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد يعتبراألصل منخفض القيمة وتخفض قيمته الى القيمة القابلة
لالسترداد.
yعند تقييم القيمة قيد االستعمال ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة بما
يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطرالمحددة للموجودات التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها.
yوعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع ،يتم مراعاة المعامالت السوقية الحديثة وفي حال عدم القدرة على تحديد مثل هذه المعامالت يتم
استخدام نموذج تقييم مناسب.
yيتم االعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة مباشرة في األرباح أوالخسائرإال إذا تم قيد األصول ذات الصلة بالقيمة المعاد تقييمها ،وتعامل خسارة اإلنخفاض
في القيمة في هذه الحالة كتخفيض ناتج عن إعادة التقييم.
yوعندما يتم عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة في وقت الحق ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصول ) أو الوحدة المنتجة للنقد ( إلى التقدير المعدل لقيمتها
القابلة لالسترداد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها ،القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لوتم االعتراف بخسارة اإلنخفاض في قيمة
األصول ) أو الوحدة المنتجة للنقد) في سنوات سابقة ،يتم االعتراف بعكس خسارة اإلنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر إال إذا تم قيد
األصول ذات الصلة بالقيمة المعاد تقييمها ،وتعامل خسارة اإلنخفاض في القيمة في هذه الحالة كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.
yاألصول غيرالملموسة ذات األعماراإلنتاجية غيرمحددة المدة وكذلك األصول غيرالملموسة غيرالمتاحة لالستخدام بعد يتم فحصها لالنخفاض في قيمتها
سنويا على األقل وكلما كان هناك مؤشرعلى اإلنخفاض في قيمة األصول.
-2-11

3قياس القيمة العادلة

–القيمة العادلة هي السعرالذي يمكن الحصول عليه مقابل بيع أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين أطراف السوق في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة
العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:
yمن خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو
yمن خالل السوق األكثرمنفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية.
ً
–يجب ان يكون السوق الرئي�سي أو السوق األكثرمنفعة قابال للوصول اليه من قبل الشركة.
–يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال اإلفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن األطراف في
السوق يتصرفون وفق ما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
–يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة األطراف في السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة
منه أو بيعه إلى طرف أخرمن أطراف السوق لتحقيق أفضل منفعة منه.
–تستخدم الشركة أساليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات القابلة للمالحظة ذات
العالقة وتقليص استخدام المعطيات غيرالقابلة للمالحظة  ،حيث :
yتقع مسئولية اإلشراف على جمیع قیاسات القیمة العادلة الهامة على اإلدارة ،بما في ذلك المستوى الثالث للقیم العادلة.
yوتقوم اإلدارة بمراجعة المدخالت الهامة غیرالقابلة للمالحظة وتعدیالت التقییم بشكل دوري.
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yوتقوم اإلدارة بتقییم األدلة التي تم الحصول علیھا من طرف ثالث لدعم االستنتاج بأن ھذه التقییمات تلبي متطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة
المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ،بما في ذلك المستوى في التسلسل الهرمي للقیمة العادلة الذي ینبغي أن تصنف فیه ھذه التقییمات في حالة
استخدام معلومات من طرف ثالث ،مثل أسعارالسماسرة أو خدمات التسعیر ،تستخدم لقیاس القیم العادلة.
yتستخدم الشركة بیانات السوق الملحوظة قدرالمستطاع عند قیاس القیمة العادلة لألصول أو اإللتزامات و یتم تصنیف القیم العادلة إلى مستویات
مختلفة في التسلسل الهرمي للقیمة العادلة بناء على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما یلي:
yالمستوى  :١األسعارالمدرجة (غیرالمعدلة) في األسواق النشطة لألصول واإللتزامات المماثلة.
yالمستوى  :٢مدخالت بخالف األسعارالمدرجة في المستوى  ١والتي یمكن مالحظتها لألصل أوااللتزام إما مباشرة (مثل األسعار) أوبشكل غیرمباشر
(أي مشتقة من األسعار).
yالمستوى  :٣مدخالت لألصول واإللتزامات التي ال تستند إلى بیانات سوق یمكن مالحظتها (مدخالت غیرملحوظة).
–إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الهرمي للقیمة العادلة  ،فإن قیاس القیمة
العادلة یتم تصنیفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقیمة العادلة حیث أن أدنى مستوى للدخل ھو ھام لقیاس كامل.
–تثبت الشركة بالتحویالت بین مستویات التسلسل الهرمي للقیمة العادلة في نهایة فترة التقریرالتي حدث فیها التغییر.
3 -2-12االحتياطى القانونى
–وفقا للنظام األسا�سي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،يتعين على الشركة تحويل  ٪ 10من صافي دخلها إلى اإلحتياطي القانوني حتى
يبلغ هذا اإلحتياطي  ٪ 30من رأس مالها.
–إن هذا اإلحتياطي القانوني غيرقابل للتوزيع على المساهمين .ومع ذلك ،يمكن استخدامه لتغطية خسائرالشركة أو زيادة رأس مالها.
3 -2-13األدوات المالية
–يتم إثبات وقياس األدوات المالية وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« )9األدوات المالية» الذي يحدد ويعالج تصنيف وقياس واستبعاد
األصول المالية واإللتزامات المالية وبعض عقود شراء أوبيع البنود غيرالمالية.
وفیما یلي تفاصیل السیاسات المحاسبیة المتعلقة بذلك.
–االعتراف األولي  -األصول المالية واإللتزامات المالية
يجب على المنشأة إدراج أي أصل مالي أو إلتزام مالي في قائمة المركزالمالي عندما تصبح المنشأة طرفا من أحكام تعاقدية لألداة.
•القياس األويل

ً
ً
عند القياس األولي ،باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصرا تمويليا جوهريا ،يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
ويتم اثبات تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي في األرباح أو الخسائر.
وإذا كان األصل المالي ليس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم قياس األصل المالي بقيمته العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى
اقتناء األصل المالي.
ً
ً
ً
ً
يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحوي عنصرا تمويليا جوهريا أو التي تستحق في أقل من  12شهرا بسعرالمعاملة وفقا للمعيارالدولي للتقريرالمالي رقم (.)15
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•التصنيف والقياس الالحق

يعتمد القياس الالحق لألصول المالية غير المشتقة على تصنيفها ضمن فئات القياس التالية بناء على نموذج األعمال الذى يتم من خالله ادارة األصول المالية
وكذلك الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية:
أ) أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر في نهاية كل فترة تقرير دون خصم تكاليف المعاملة التي قد تتكبدھا الشركة عند
البيع أو التخلص من أي من األصول المالية في المستقبل.
إن جميع األصول المالية الغير مصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ووفقا لما سيتم بيانه أدناه ,يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ,وهذا يتضمن جميع األصول المالية المشتقة اآلخرى وعند االثبات األولي يحق للشركة أن تخصص بشكل نهائي
األصول المالية والتي بطريقة أخرى تستوفي شروط ومتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخركأصول مالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
yوإذا قامت الشركة بذلك فإنها تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أو بأخرى أو تخفيض عدم التطابق بشكل كبير.
ب) أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
وهى تكون اما (أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) أو (أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر).
يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في نهاية كل فترة تقرير وال يتم خصم تكاليف المعامالت التي تتكبدها الشركة عندما
يتم التخلص من األصل في المستقبل.
yمع العلم انه يتم قياس اإلستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإذا استوفت الشرطين التاليين وال يتم قياسها بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
yيتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.
yتنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.
ً
عند إلغاء اإلعتراف باألصول المالية ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائرالمتراكمة المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخرإلى األرباح أو الخسائرومع ذلك
ً
 ،ال يتم الحقا إعادة تصنيف أرباح أو خسائرالقيمة العادلة إلى الربح والخسارة في حالة أدوات حقوق الملكية.
ج) أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة:
يجب قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي في حال إستيفاء الشرطين التاليين:
 1االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 2أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي هي دفعات للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.تتضمن األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة اآلخرى.
ً
ً
بعد القياس األولي ،يتم قياس هذه األصول المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ناقصا اإلنخفاض في القيمة (إن وجدت) .يتم
ً
ً
احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ باالعتبارأي خصم او عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبرجزءا أساسيا من معدل الفائدة الفعال .يتم إدراج
إطفاء معدل الفائدة الفعال ضمن إيرادات التمويل في قائمة األرباح أو الخسائر .تدرج الخسائرالناتجة عن انخفاض القيمة في األرباح أو الخسائر.
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وفيما يلي طريقة االثبات والعرض لالرباح أو الخسائرالناتجة عن تصنيف الفئات أعاله:
اإلثبات والعرض لألرباح والخسائر

صنف القياس

yيتم ادراج البنود التالية في قائمة األرباح أو الخسائر:
yايراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
yالخسائراالئتمانية المتوقعه (أو عكس الخسائر) (انخفاض القيمة وعكسها)

األصول المالية بالتكلفة المطفأه

yمكاسب أو خسائرصرف العمالت األجنبية
yعندما يتم الغاء االعتراف باالصل المالي (االستبعاد)  ،فإن المكاسب أو الخسائرالناتجة يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر
yالمكاسب والخسائريتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخرباستثناء البنود التالية والتي يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائربالطريقة نفسها
المطبقة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :
yإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
yالخسائراالئتمانية المتوقعه (أو عكس الخسائر) ( .انخفاض القيمة وعكسها)

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

yمكاسب أو خسائرصرف العمالت األجنبية
yعندما يتم الغاء االعتراف باالصل المالي (االستبعاد) ،فإنه يتم اعادة تصنيف األرباح أو الخسائرالمتراكمة فى الدخل الشامل اآلخرالى األرباح أو
الخسائر.
yيتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائرفي الدخل الشامل اآلخر

اإلستثمارفي ادوات حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

yال يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها في الدخل الشامل اآلخرإلى األرباح أو الخسائرتحت أي ظرف من الظروف

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر

yالمكاسب أو الخسائرالناتجة سواء من القياس الالحق أو من الغاء االعتراف ،يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر

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

•إعادة التصنيف

ً
عندما  -وفقط عندما  -تقوم الشركة بتغييرنموذج أعمالها في إدارة األصول المالية  ،فإنه يجب عليها إعادة تصنيف جميع موجوداتها المالية المتأثرة بذلك وفقا
لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله.

•إلغاء اإلعرتاف باألصول املالية

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

تقوم الشركة بتاريخ كل تقريرمالي بتقييم احتمالية وجود دليل موضوعي على أن أصل مالي اومجموعة من األصول المالية قد تعرضت لالنخفاض .يظهرانخفاض
القيمة عند وقوع حدث او أكثرإذا كان لإلدراج األولي لألصل تأثيرعلى التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية من األصل المالي أو مجموعة من األصول المالية
والتي يمكن قياسها بصورة يعتد بها.
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9من المنشاة تطبيق نموذج لقياس خسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بانخفاض قيمة األصول المالية .ليس
بالضرورة حصول حدث ائتماني من أجل إدراج الخسائر االئتمانية .تقوم المنشأة بدال من ذلك ،مستخدمة نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة ،باحتساب
الخسائراالئتمانية المتوقعة والتغيرات كما في تاريخ كل تقريرمالي.
يجب قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة وعمل مخصص لها إما بمبلغ يعادل (أ)  ۱۲شهرا من الخسائرالمتوقعة أو (ب) الخسائرالمتوقعة الطويلة األجل.
ً
yفي حال عدم زيادة المخاطراالئتمانية لألداة المالية بشكل جوهري منذ البداية ،عندئذ يتم تكوين مخصص يعادل الخسارة المتوقعة لمدة  ۱۲شهرا.
yوفي حاالت أخرى ،يجب عمل مخصص للخسائراالئتمائية طويلة األجل.
بالنسبة للذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة اآلخرى ،قامت الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة وفقا للمعيار واحتساب خسائر االئتمان طبقا لتوقعات
الخسائراالئتمانية على مدى عمراألصول المالية حيث :
yقامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات تقوم على خبرة الشركة السابقة فيما يتعلق بخسائر االئتمان ،وتعديلها بالنسبة للعوامل المستقبلية الخاصة
بالمدينين والبيئة االقتصادية.
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yو يتم عرض خسائراإلنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية بشكل منفصل في األرباح أو الخسائر.
فيما عدا اإلستثمارات فى أدوات الدين التى يتم قياسها من خالل الدخل الشامل اآلخر  ،فإنه يتم خفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب
المخصص ويتم إدراج مبلغ الخسارة في قائمة األرباح أو الخسائر .وتستمرإيرادات الفائدة على القيمة الدفترية المخفضة باستخدام معدل الفائدة المستعمل
في خصم التدفقات النقدية المستقبلية بغرض قياس خسارة اإلنخفاض في القيمة .ويتم شطب القروض مع المخصص المرتبط بالقروض عندما ال يكون هناك
احتمال واقعي لالسترداد المستقبلي وتحقق جميع الضمانات أو تحويلها إلى الشركة.
yأما فيما يتعلق باإلستثمارات فى ادوات الدين التى يتم قياسها من خالل الدخل الشامل اآلخرفإنه يتم اثبات مخصص الخسارة فى قائمة الدخل الشامل اآلخر
والمتراكم فى احتياطى اعادة تقييم اإلستثمار ،وال يقلل من القيمة الدفترية لألصل المالى فى قائمة المركزالمالى.
yو فى كل االحوال فيما إذا في سنة الحقة -زاد أو نقص مبلغ خسارة اإلنخفاض في القيمة التقديرية بسبب حدث وقع بعد تسجيل اإلنخفاض في القيمة فيتم
ً
زيادة او تقليص خسارة اإلنخفاض في القيمة المسجلة سابقا من خالل تعديل حساب المخصص .إذا ما تم عكس قيد شطب ما في وقت الحق ،فيتم قيد
االسترداد إلى تكاليف التمويل في األرباح أو الخسائر.
•اإللتزامات املالية

تتضمن اإللتزامات المالية للشركة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض وسلف ومستحق إلطراف ذات عالقة
yالقياس األولي
يتم تصنيف اإللتزامات المالية عند االعتراف األولي كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وكقروض وسلف
وذمم دائنة .حسب مقت�ضى الحال.
يتم قياس وتسجيل جميع اإللتزامات المالية بداية بالقيمة العادلة ،وفي حال القروض طويلة األجل والسلف والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف المباشرة
العائدة على المعاملة( .أى أنه باستثناء اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة حيث يتم إثبات تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء التزامات مالية مباشرة
في األرباح أو الخسائر).
yالتصنيف والقياس الالحق
 .أبالتكلفة المطفأه
يجب على المنشاة تصنيف جميع اإللتزامات المالية بالتكلفة المطفأه ويتم قياسها الحقا بذلك  ،فيما عدا:
 1اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 2اإللتزامات المالية التي تنشا عند تحويل أصل مالي غيرمؤهل إللغاء اثباته أو عند تطبيق طريقة المشاركة المستمرة (منهج االرتباط المستمر). 3عقود ضمان مالي. 4االلتزامات أو االرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعرالسوق ،ولم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 5الثمن (العوض) المحتمل المدرج من قبل الجهة المقتنية في عملية تجميع أعمال والتي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( .)3يتمً
قياس هذا الثمن المحتمل الحقا بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات ضمن األرباح أو الخسائر.
يتم قياس جميع اإللتزامات المالية للشركة الحقا بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال .تدرج األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل اآلخرعند إلغاء االعتراف باإللتزامات من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعال.
يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا أساسيا من طريقة معدل الفائدة
الفعال .يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعال كتكاليف تمويل في األرباح أو الخسائر.
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يتم إثبات المكاسب أوالخسائرلاللتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة (والتي ال تشكل ً
جزءا من عالقة التحوط بشكل عام) في األرباح أوالخسائر .ويستثنى
من ذلك المكاسب أوالخسائر لبعض اإللتزامات المالية التي تم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما تکون الشركة مطالبة بتقييم آثار
التغيرات في مخاطراالئتمان المرتبطة باإللتزامات في الدخل الشامل اآلخر.
 .باإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تشمل اإللتزامات المالية التي تقع ضمن هذه الفئة:
 1اإللتزامات المحتفظ بها للمتاجرة. 2التزامات المشتقات غيرالمخصصة كأدوات تحوط. 3اإللتزامات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر.بعد التسجيل األولي ،تقوم الشركة بقياس اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة وتسجيل التغيرات في األرباح أو الخسائر.
عادة يتم تقسيم األرباح والخسائرمن اإللتزامات المالية المخصصة بالقيمة العادلة في األرباح أو الخسائرعلى النحو التالي:
 1يتم اثبات مبلغ التغيرفي القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعود إلى التغيرات في مخاطراالئتمان لتلك اإللتزامات المالية في الدخل الشامل اآلخر. 2يتم اثبات القيمة المتبقية من التغيرفي القيمة العادلة لاللتزام المالي في األرباح أو الخسائر. .تاإللتزامات المالية بخالف اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم قياس اإللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي .يتم تعديل المتحصالت من الديون المصدرة على مدى عمر الدين
بحيث تكون القيمة الدفترية عند اإلستحقاق هي القيمة التي سيتم سدادها عند اإلستحقاق .تخضع اإللتزامات المالية المخصصة كأدوات تحوط
لمتطلبات محاسبة التحوط.
•إعادة التصنيف

ال يمكن للشركة إعادة تصنيف أي التزام مالي.
•إلغاء اإلعرتاف باإللتزامات املالية

يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به او إلغاؤه أو انتهاؤه .وعند استبدال التزام مالي موجود بأخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماما أو عند
تعديل شروط التزام حالي بشكل جوهري ،فإن مثل هذا االستبدال او التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد.
يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية ذات الصلة في األرباح أو الخسائر.
•مقاصة األدوات املالية (املقاصة بني األصول واإللتزامات املالية)

يتم مقاصة األصول المالية واإللتزامات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركزالمالي فقط عندما يتم إستيفاء الشرطين التاليين :
ً
ً
حاليا ً
 1تمتلك الشركة ًحقا قانونيا نظاميا لعمل المقاصة بين المبالغ المعترف بها في األصول واإللتزامات .
 2وجود نية لدى الشركة بالتسوية على أساس الصافي ،أو اإلعتراف باألصل وتسوية اإللتزام في ٍآن واحد.-2-14

3تحقق اإليرادات

–يتم إثبات وقياس اإليرادات الناشئة عن العقود وفقا لمتطلبات تطبيق المعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم ( )15ما لم تكن هذه العقود ضمن نطاق معايير
أخرى ،حيث يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل الخدمات إلى العميل.
–يتم قياس االيراد على أساس العوض المحدد في العقد مع العميل وتستثنى المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف اخرى .وتعترف الشركة باإليرادات
عند تحويل السيطرة على المنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.
–يتم تطبيق المعيارالدولي للتقاريرالمالية رقم ( )15سواء بالتطبيق الكامل بأثررجعي او المعدل حيث :
–قامت الشركة بتطبيق المعيارالدولي للتقريرالمالي في قوائمها المالية بداية من  1يناير 2019م بطريقة تقيم األثرالمتراكم ولم تقم الشركة بتعديل قوائمها
المالية للفترات المقارنة المعروضة وفقا لإلعفاءات المتوفرة.
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ً
–حيث تقوم الشركة بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء إستنادا إلى الخمس خطوات التالية:
 .أتحديد العقد مع العميل :العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثرينتج عنه حقوق والتزامات الزامية ويوضح المعاييرالتي يجب استيفاؤها لكل عقد
 .بتحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد للعميل حسب العقد من اجل نقل بضائع او تقديم خدمات للعميل.
 .تتحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو الثمن المتوقع من الشركة مقابل تناقل البضائع أو الخدمات المتفق عليها مع العميل ،باستثناء المبالغ
المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.
 .ثتوزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد :بالنسبة للعقد الذي يحتوي على اكثر من التزام أداء ،تقوم الشركة بتوزيع سعر المعاملة على كل
التزام أداء بمقدارمبلغ مقدرالثمن المتوقع تحصيله من البضائع أو الخدمات لقاء تأدية التزام األداء
 .جإدراج اإليرادات عند (أو حينما) تستوفي المنشأة التزام األداء.
–تستوفي الشركة التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات على مدى مدة العقد إذا ما حققت أي من المتطلبات التالية:
 .أحصول العميل على المنافع الناتجة عن أداء الشركة واستهالك تلك المنافع في ذات الوقت ،او
 .باداء الشركة يؤدي إلى إنشاء أو تحسين اصل واقع تحت سيطرة العميل وقت التحسين او اإلنشاء ،او
 .جاداء الشركة لاللتزام ال يكون اصال الستخدامات أخرى للشركة ،كما يكون للشركة الحق في تحصيل المبلغ لألداء المكتمل حتى تاريخه واجب النفاذ.
–بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاله ،فإنه يتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء.
–عندما تقوم الشركة باستيفاء التزام أداء من خالل تقديم البضائع أو الخدمات الموعودة ،فإن الشركة بذلك تقوم بإيجاد أصل بناء على العقد مقابل الثمن
الذي حصلت عليه جراء األداء .وإذا ما تجاوز مبلغ الثمن المفوترللعميل مبلغ اإليرادات المدرجة فهذا يزيد من التزام العقد.
–تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض مع األخذ بالحسبان شروط الدفع التعاقدية المحددة.
–يتم إدراج اإليرادات في األرباح أو الخسائر بمقدار الحد المتوقع لتدفق المنافع االقتصادية إلى الشركة مع إمكانية قياس اإليرادات والتكاليف  -حيثما
ينطبق  -بصورة يعتد بها.
–وتتمثل إيرادات الشركة في:
•إاليرادات من التأجري

ً
يتم اثبات االيرادات وفقا لما هو موضح أعاله ويتم إدراج إيرادات التأجير من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار ذي
الصلة .يتم إضافة التكاليف األولية المباشرة المتكبدة أو الحوافز جراء التفاوض والترتيب لعقد اإليجار التشغيلي وتعتبر كجزء ال يتجزأ من القيمة الدفترية
للعقد المؤجروإدراجه على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار.

3 -2-15المصروفات
ً
–تشمل مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغيرالمباشرة التي ال تعتبربالتحديد جزءا من تكلفة اإليرادات.
–مصروفات البيع والتسويق في تلك المصروفات الناشئة عن جهود الشركة الكامنة وراء المبيعات ووظائف التسويق.
yيتم تصنيف جميع المصروفات باستثناء األعباء المالية ،االستهالك ،اإلطفاء وخسائراإلنخفاض في القيمة كمصروفات عمومية وإدارية.
yيتم توزيع المصروفات المشتركة اآلخرى ما بين تكاليف إيرادات وتكاليف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية على أساس ثابت عند اللزوم.

رشكة بنان العقارية 81 -

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة بنان العقارية

(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً)
( شركة سعودية مساهمة مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2020م

(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

-2-16
أ .الزكاة

3الزكاة والضرائب

ً
yيتم إحتساب مخصص الزكاة وفقا لألنظمة الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية «الهيئة».
yيتم تحميل مخصص الزكاة على األرباح أو الخسائر.
yيتم تسجيل أي التزامات إضافية  ،ومعالجة التسويات الناتجة عن الربط الزكوي ،إن وجدت ،التي قد تصبح مستحقة عند االنتهاء من الربط في نفس السنة
المالية التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي.

ب .ضريبة اإلستقطاع
ً
yتستقطع الشركة ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية كما هو مطلوب وفقا لألنظمة الضريبية المعمول بها في
المملكة العربية السعودية .يتم تسجيل ضريبة االستقطاع المتعلقة بالمدفوعات األجنبية كالتزامات.
ت .ضريبة المعامالت
 1يتم إثبات اإليرادات والمصروفات واألصول بعد خصم ضريبة المعامالت (ضريبة القيمة المضافة( ،فيما عدا:yعندما تكون ضريبة المعامالت المتكبدة بشأن شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية ،وفي هذه الحالة ،يتم إثبات ضريبة
المعامالت كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصروفات ،حيثما ينطبق ذلك ،و
yالذمم المدينة والدائنة التي تم إدراجها مع مبلغ ضريبة المعامالت.
 2يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة المعامالت القابلة لالسترداد من ،أو المستحقة الدفع إلى ،السلطة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الدائنة في قائمةالمركزالمالي.
3 -2-17تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية
ً
 .أيتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بعد تحويلها وفقا ألسعارالصرف السائدة الى العملة الوظيفية (الريال السعودي) بتاريخ المعاملة  ،ويتم
تحويل أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي(العملة الوظيفية) بأسعارالصرف السائدة في تاريخ القوائم
المالية .يتم اإلعتراف باألرباح والخسائرالناتجة عن التغيرات في أسعارالصرف في األرباح أو الخسائر.
 .بيتم اعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية باستخدام اسعار الصرف كما في تاريخ المعامالت األولية وال يتم
تعديلها الحقا .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي جرى فيه تحديد
القيمة العادلة .يتم التعامل مع األرباح أو الخسائر الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتما�شى مع االعتراف باألرباح
أو الخسائرمن التغيرات في القيمة العادلة للبند ذو الصلة.
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3 -2-18المخصصات
 .أتدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام (نظامي أو ضمني) نا�شئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن يطلب من الشركة سداد هذا االلتزام
من خالل تدفقات نقدية الموارد إلى خارج الشركة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقديريعتد به لمبلغ االلتزام .وحيثما تتوقع الشركة سداد
ً
بعض أو كامل المخصص -على سبيل المثال -بموجب عقد تأمين ،فيتم إدراج السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكدا فعليا .يتم
عرض المصروف المتعلق بالمخصص في األرباح أو الخسائربعد طرح أي سداد.
ً
 .بإذا كان تأثير القيمة الزمنية للمال جوهريا ،يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل الخصم الحالي قبل الضریبة
الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام .عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة
مرورالوقت كتكلفة تمويل في األرباح أو الخسائر.
 .تيتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقريرمالي وتعدل لتعكس أفضل تقديرحالي .إذا لم يعد محتمال تدفق موارد خارجية مطلوبة متضمنة منافع اقتصادية
لسداد االلتزام ،فإنه يتم عكس المخصص.
 .ثتكالیف إیقاف العملیات (اإللتزامات المتعلقة بإزالة األصول)
یتم االعتراف بمخصص لاللتزام بإیقاف العملیات عندما تتحمل الشركة المسؤولیة عن أعمال الترمیم أو إعادة تأهيل األرا�ضي ،تعتمد درجة إیقاف
العملیات المطلوبة والتكالیف ذات العالقة على متطلبات القوانین واألنظمة الحالیة.
تتضمن التكالیف المدرجة والمشمولة في المخصص جمیع التزامات إیقاف العملیات المتوقع حدوثها على مدى عمراألصول .ویتم خصم مخصص إیقاف
العملیات إلى قیمته الحالیة وتتم رسملته كجزء من األصول ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات ومن ثم یتم استهالكه كمصروف على مدى العمر
المتوقع لتلك األصول.
ّ
المقدر ووقت التدفقات النقدیة إلیقاف العملیات هي أمر طبیعي في ضوء األحكام والتقدیرات الهامة التي تنطوي علیها .ویتم
إن التعدیالت على المبلغ
تسجیل هذه التعدیالت كزیادة في اإللتزامات تقابلها زیادة في األصول ذات العالقة .وتتضمن العوامل التي تؤثرعلى هذه التعدیالت ما یلي:
yتطویرالتقنیة.
yالمتطلبات التنظیمیة واستراتیجیات اإلدارة البیئیة.
ّ
المقدروتكالیف األنشطة المتوقعة بما في ذلك آثارالتضخم.
yالتغیرات في الحد
yالتغیرات في االستدامة االقتصادیة.
3 -2-19منافع الموظفين
 .أبرامج المنافع المحددة
ً
تقدم الشركة خطة منافع محددة للموظفين وفقا لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية ،حيث يتم احتساب صافي التزام الشركة فيما يتعلق ببرامج المنافع
المحددة بواسطة تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظف في الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ .ويتم احتساب التزامات المنافع
المحددة سنويا من قبل خبير أكتواري مؤهل بواسطة طريقة وحدة االئتمان المتوقعة والذى يأخذ فى اعتباره بالحسبان أحكام نظام العمل في المملكة العربية
السعودية وسياسة الشركة .
ويتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .ويتم تحديد القيمة الحالية
ً
اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة ونظرا لعدم وجود سوق عميقة للسندات  /الصكوك الحكومية أو السندات /
صكوك الشركات في المملكة العربية السعودية تم تحديد معدل الخصم بالرجوع إلى «العائد لتاريخ اإلستحقاق» لمؤشرداو جونزللصكوك .يتم احتساب صافي
تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج.
يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة باستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتواريا في نهاية السنة السابقة ،بعد تعديلها بالتقلبات الهامة التي
تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل البرامج وتقليص األيدي العاملة والسداد .وفي حالة عدم وجود تلك التقلبات الهامة في السوق
واألحداث لمرة واحدة  ،يتم تمديد اإللتزامات اإلكتوارية استنادا لإلفتراضات في بداية السنة .وفي حالة وجود تغيرات هامة في اإلفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة
األولية ،فإنه يتم اعتبارها إلعادة قياس هذه اإللتزامات والتكاليف المتعلقة بها.
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يتم إدراج إعادة قياس صافي التزام برامج المنافع المحددة التي تتكون من ارباح وخسائراكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر .تقوم الشركة باحتساب صافي
الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس صافي التزام المنافع المحددة أو األصل .يتم تسجيل صافي مصروف الفائدة والمصروفات اآلخرى
المتعلقة بها لبرامج المنافع المحددة في األرباح أو الخسائر.
عندما تتغير منافع برنامج أو عندما يتم تقليص مدة البرنامج فانه يتم تسجيل التغير الناتج في المنفعة التي تتعلق بالخدمة السابقة او األرباح أو الخسائر من
ً
التقليص فورا في األرباح أو الخسائر.
 .بمنافع الموظفين قصيرة األجل
يتم االعتراف بااللتزام عن المنافع المستحقة للموظفين والمتعلقة باالجور والرواتب بما في ذلك المنافع غیرالنقدیة  ،واالجازة السنوية واالجازة المرضية وتذاكر
السفر خالل الفترة التى يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها  ،وكذلك المبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة على اساس ان الخدمة
ذات الصلة قد تم تأديتها .تقاس اإللتزامات المعترف بها والمتعلقة بمنافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم والمتوقع ان يتم دفعه مقابل الخدمة
المقدمة.
 .جمنافع الموظفين لما بعد إنتهاء الخدمة
تقوم الشركة بسداد إشتراكات تقاعد لموظفيها السعوديين إلى مؤسسة التأمينات اإلجتماعية ،ويمثل خطة مساهمة محددة وتعتبر الدفعات كمصاريف عند
تكبدها .
3 -2-20اإللتزامات واألصول المحتملة
 .أاإللتزامات المحتملة هى التزامات من المحتمل أن تنشأ عن أحداث سابقة ويتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث
مستقبلية غير مؤكدة ال تقع ضمن السيطرة الكاملة للشركة .أو إلتزام حالى ال يتم اثباته ألن من غير المحتمل ان تكون هناك حاجه لتدفق الموارد لتسوية
االلتزام وفى حالة عدم القدرة على قياس مبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإن الشركة ال تثبت اإللتزامات المحتملة وانما تفصح عنها فى القوائم المالية.
 .بال يتم اثبات األصول المحتملة فى القوائم المالية  ،ولكن يفصح عنها عندما يكون من المحتمل تحقيق منافع اقتصادية.
3 -2-21ربحية السهم
–يتم احتساب الربحية األساسية للسهم بقسمة صافي الدخل العائدة إلى حملة األسهم للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
–يتم احتساب الربحية المخفضة للسهم بقسمة الربح العائد إلى حملة األسهم للشركة (بعد تعديل الفائدة على األسهم الممتازة القابلة للتحويل) على
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائد المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع األسهم
العادية المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية.
–وبما أن الشركة ليس لديها اي أسهم قابلة للتحويل فان الربحية األساسية للسهم تساوي الربحية المخفضة للسهم.
3 -2-22توزيعات األرباح النقدية لمساهمى الشركة
yتقوم الشركة بإثبات اإللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية لمساهمى الشركة وذلك عند إعتماد التوزيع .
ً
yوفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية يتم اعتماد توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين.
ً
ً
yوفقا للنظام األسا�سى للشركة فإنه يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية  ،إن وجدت ،بناءا على إقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة عليها من قبل
مجلس اإلدارة.
yيتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.
3 -2-23العمليات غير المستمرة
–هى أحد مكونات أعمال الشركة (المجموعة) التى يمكن تمييزعملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة واضحة عن بقية الشركة (المجموعة) وهى:
yتمثل خط عمل رئي�سى منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات المنفصلة.
yجزء من خطة واحدة منسقة الستبعاد خط عمل رئي�سى منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات .أو
yشركة تابعة تم اقتناؤها بصورة حصرية لغرض اعادة بيعها.
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3 -2-24المصروفات المدفوعة مقدماً
يتم اثبات المصاريف المدفوعة مقدما طويلة األجل بالتكلفة ناقصا أي خسائرانخفاض في القيمة متراكمة.

-

4األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثرعلى مبالغ اإليرادات والمصروفات واألصول واإللتزامات المصرح عنها واالفصاح عن
ً
ً
اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ التقريرالمالي .إال أن عدم التأكد بشأن هذه اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي الى نتائج قد تتطلب تعديال جوهريا على القيمة
الدفترية لألصول أو اإللتزامات التي ستتأثرفي الفترات المستقبلية.
تستند هذه التقديرات واإلفتراضات الى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة وتستخدم للحكم على القيم الدفترية لألصول
واإللتزامات التي يصعب الحصول عليها من مصادرأخرى .تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات األساسية بشكل متواصل .يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية
في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات او في فترة المراجعة والفترات المستقبلية اذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثرعلى الفترات الحالية والمستقبلية.
تم بيان األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثيرجوهري على القوائم المالية كاآلتي:

4-1األحكام
-1-1

4إستيفاء التزامات األداء
–يجب على الشركة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم استيفاء التزامات األداء على مدى الوقت او في وقت محدد من أجل تحديد
الطريقة المالئمة إلدراج اإليرادات .قامت الشركة بتقييم ذلك بناء على اتفاقيات البيع والشراء التي ابرمتها مع العمالء واحكام األنظمة والقوانين ذات
الصلة.
ً
–اختارت الشركة تطبيق طريقة المدخالت في توزيع سعرالمعاملة بالنسبة اللتزام األداء حيث يتم إدراج اإليرادات إستنادا الى جهود الشركة الستيفاء التزام
األداء توفرأفضل مرجع لإليرادات المكتسبة فعال.

-1-2

4تحديد أسعار المعامالت
–يجب على الشركة تحديد أسعار المعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء .وعند عمل مثل هذا الحكم ،تقوم الشركة بتقييم تأثير أي ثمن
متغيرفي العقد نتيجة للخصومات أو الغرامات ،ووجود أي عنصرتمويلي جوهري في العقد واي ثمن غيرنقدي في العقد.

-1-3

4تصنيف العقارات اإلستثمارية
–تقوم الشركة بتحديد إذا ما كان العقار مؤهال كعقار استثماري بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )40عقارات استثمارية .عند عمل مثل هذا الحكم،
تأخذ الشركة باالعتبارما إذا كان العقاريحقق تدفقات نقدية بشكل كبيرومستقل عن الموجودات اآلخرى التي تحتفظ بها الشركة.

-1-4

4التزامات عقود إيجار تشغيلي -الشركة كمؤجر
–تبرم الشركة عقود إيجارتجارية وبالتجزئة على محفظتها للعقارات اإلستثمارية .حددت الشركة بناء على تقييم شروط واحكام الترتيبات بأنها تحتفظ بجميع
مخاطرومنافع الملكية لهذه العقارات وبالتالي احتسابها كعقود ايجارتشغيلي.

4-2التقديرات واإلفتراضات
4برامج المنافع المحددة
-2-1
يتم تحديد تكلفة برامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية .يتضمن التقييم االكتواري وضع العديد من اإلفتراضات المتنوعة التي
تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم وزيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات ومعدل حركة توظيف الموظفين.
نتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته الطويلة األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يمتازبحساسية عالية تجاه التغيرات في هذه اإلفتراضات .يتم فحص
جميع اإلفتراضات في تاريخ التقريرالمالي .إن معاييرالقياس األكثرعرضة للتغييرهي معدل الخصم والزيادة المستقبلية للرواتب .عند تحديد معدل الخصم المالئم،
تعتمد اإلدارة على العائد السوقي على سندات الشركات العالية الجودة .تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم المستقبلية واألقدمية والترقية
والعرض والطلب في سوق التوظيف .يستند معدل الوفيات الى جداول الوفيات المتاحة والخاصة بالدول المحددة .قد تتغيراستقراءات جداول الوفيات على فترات
استجابة للتغيرات السكانية .توجد تفاصيل أكثرحول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح رقم (.)19
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-2-2

4إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

الخسائر االئتمانية المتوقعة

يتم قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة األصول المالية والمقاسة بالتكلفة المطفأة ويتطلب استخدام نماذج معقدة وإفتراضات هامة حول الظروف
االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.
ً
هناك عدد من األحكام الهامة المطلوبة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائراالئتمانية المتوقعة ،مثل:
yتحديد معاييرالزيادة الجوهرية في مخاطراالئتمان؛
yاختيارالنماذج المناسبة واإلفتراضات لقياس الخسائراالئتمانية المتوقعة؛
yإنشاء مجموعة من األصول المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائراالئتمانية المتوقعة.
4 -2-3االعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والعقارات اإلستثمارية
تحدد الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات والعقارات اإلستثمارية لحساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة
المتوقع فيها استخدام األصل والتلف الطبيعي ،تقوم اإلدارة بفحص األعمار اإلنتاجية التقديرية وطريقة االستهالك دوريا للتأكد من توافق طريقة ومدة االستهالك
مع نموذج المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه األصول.
ويتم تعديل التغيرات في مصروف االستهالك في الفترات الحالية والمستقبلية -إن وجدت.
4إنخفاض قيمة األصول غير المالية
-2-4
تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما اذا كان هناك مؤشرات على انخفاض قيمة األصول غير المالية في تاريخ كل تقرير مالي .يتم اختبار األصول غير المالية
لتحديد انخفاض القيمة في حال وجود مؤشرات على عدم إمكانية استرداد القيم الدفترية.
عندما يتم احتساب القيمة قيد االستعمال ،تقوم اإلدارة بتقييم التدفقات النقدية المستقبلية من األصل او الوحدة المحققة للنقد وتختارمعدل الخصم المناسب
الحتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.
4 -2-5مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرارعلى أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت الى ان لديها الموارد لالستمرارفي نشاطها في المستقبل المنظور .إضافة
لذلك ،ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي بضالل من الشك حول قدرة الشركة على االستمرار وفق مبدأ االستمرارية .وبالتالي ،تم االستمرار في
إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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-

5ممتلكات ومعدات(-بالصافى):
أرا�ضى

إيضاح

أجهزة
كهربائية
ومكيفات

مبانى

أجهزة
حاسب
ألى

سيارات

عدد
وأدوات

أثاث
وتجهيزات

تحسينات
مبانى

اإلجمالى

التكلفة
فى  1يناير2020م

23 192 578

27 594 843

إضافات العام

-

-

22 066

()23 192 578

()27 594 843

-

-

إستبعادات العام

-

-

-

()29 000

()37 246

فى  31ديسمبر
2020م

-

-

112 500 1 292 556

644 506

المحول للعقارات
اإلستثمارية

()6

995 337

56 751 733

141 500 1 270 490

670 807

209 050 2 677 128

-

10 945

3 876

-

-

36 887

-

-

-

-

()50 787 421

()7 605

()16 209

-

()90 060

2 673 399

192 841

995 337

5 911 139

مجمع اإلهالك
فى  1يناير2020م

-

6 061 568

932 146

107 418

588 933

إهالك السنة

-

630 549

82 910

16 929

50 713

43 920

-

()6 692 117

-

-

-

-

-

إهالك اإلستبعادات

-

-

-

()13 910

()33 816

()6 041

()10 541

-

فى  31ديسمبر
2020م

-

-

110 437 1 015 056

605 830

2 539 978

170 246

789 001

المحول للعقارات
اإلستثمارية

()6

702 638

11 055 800

160 998 2 502 099
19 789

86 363

931 173

-

()6 692 117
()64 308

5 230 548

صافى األصول
فى  31ديسمبر
2020م

-

-

277 500

2 063

38 676

133 421

22 595

206 336

680 591

فى  31ديسمبر
2019م

23 192 578

21 533 275

338 344

34 082

81 874

175 029

48 052

292 699

45 695 933

تم تحميل إستهالك ممتلكات ومعدات على النحو التالى:

مصروفات عمومية وإدارية
عمليات غيرمستمرة

إيضاح

2020م

2019م

()26

114 307

189 818

816 865

1 580 098

931 172

1 769 916
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6عقارات إستثمارية ( -بالصافى):

-

أرا�ضى

إيضاح

االجمالى

مبانى

التكلفة:
فى  1يناير2020م

46 868 567

91 385 820

138 254 387

إضافات خالل السنة

4 394 836

2 955 164

7 350 000

23 192 578

27 594 843

50 787 421

74 455 981

121 935 827

196 391 808

المحول من الممتلكات والمعدات

()5

فى  31ديسمبر2020م

مجمع اإلستهالك:
في  1يناير2020م

-

27 653 186

27 653 186

إستهالك السنة

-

2 131 591

2 131 591

-

6 061 566

6 061 566

-

35 846 343

35 846 343

المحول من الممتلكات والمعدات

()5

في  31ديسمبر2020م

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر2020م

74 455 981

86 089 484

160 545 465

في  31ديسمبر2019م

46 868 567

63 732 634

110 601 201

ً
 1يتم تقييم العقارات اإلستثمارية سنويا في تاريخ القوائم المالية بالقيمة العادلة  ،بواسطة خبير مقيم مستقل ولديه مؤهل منهي معترف به وذو صلة ولديهخبرة حديثة فى موقع وصنف العقارات اإلستثمارية الذى يتم تقييمه  .تم إحتساب متوسط تقييم بناء على عدد  3مقيمين فى 2020م وبلغ متوسط تقييمهم
لكال من أرا�ضى ومبانى الشركة  209 116 015ريال سعودى  ،وكانت بيانات المقيمين هذا العام كما يلى:
اسم المقيم المستقل

رقم العضوية

مؤهل المقيم

شركة إتقان للتقييم العقارى وشريكه

1210001816

مقیم مسجل لدى الهیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین (المملكة العربیة السعودیة)

شركة الشرق االوسط

1210001207

مقیم مسجل لدى الهیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین (المملكة العربیة السعودیة)

مكتب عبدالله الداوود

1210000225

مقیم مسجل لدى الهیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین (المملكة العربیة السعودیة)

 2بلغ تقييم كال من أرا�ضى ومبانى الشركة لعام 2019م مبلغ  134 675 000ريال سعودى من قبل خبيرمقيم مستقل وهو مكتب عبدالله الداوود.تم تحميل إستهالك العقارات اإلستثمارية على النحو التالى:

تكلفة النشاط
عمليات غيرمستمرة
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إيضاح

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

()25

1 693 295

5 080 235

438 296

-

2 131 591

5 080 235
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-

7أصول غير ملموسة ( -بالصافى):

تتمثل األصول غير الملموسة والبالغ صافى قيمتها مبلغ  35 912ريال سعودى فى  31ديسمبر 2020م (مبلغ  87 320ريال سعودى فـي  31 :ديسمبر 2019م ) فى برامج
حاسب آلي.
 31ديسمبر2019م

 31ديسمبر2020م
التكلفة:
فى  1يناير

292 139

289 139

إضافات خالل السنة

-

3 000

إستبعادات خالل السنة

()13 646

-

فى  31ديسمبر

278 493

292 139

مجمع اإلطفاء:
في  1يناير

204 819

174 034

إطفاء السنة

51 408

30 785

إستبعادات السنة

()13 646

-

في  31ديسمبر

242 581

204 819

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

35 912

87 320

تحميل إطفاء األصول غيرالملموسة على النحو التالى:
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

51 408

30 785

51 408

30 785

عمليات غيرمستمرة

-

8إستثمار فى شركة تابعة:
إسم الشركة

الشركة الدولية للفنادق

بلد التأسيس
المملكة العربية السعودية

الرصيد كما في

نسبة الملكية
2020م

2019م

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

-

%100

-

602 675

-

602 675

وفيما يلي حركة اإلستثمارفي الشركة التابعة خالل العام :
2020م

2019م

الرصيد فى بداية السنة

602 675

609 293

حصة الشركة فى أرباح الفترة/السنة

359 973

()6 618

االستبعادات خالل السنة*

()962 648

-

صافى رصيد اإلستثمارفى نهاية السنة

-

602 675

* قررت الجمعية العامة الغيرعادية للشركة فى إجتماعها المنعقد بتاريخ  30نوفمبر2020م الموافقة علي بيع إستثمارالشركة فى الشركة التابعة بما لها وما عليها بالقيمة الدفترية كما فى  30نوفمبر2020م لبعض المساهمين.
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(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً)
( شركة سعودية مساهمة مقفلة )
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-

9إستثمارات فى شركات زميلة ومشروعات مشتركة
إيضاح

2020م

إستثمارات فى شركات زميلة

()1-9

112 758 650

519 263

إستثمارات فى مشروعات مشتركة

()2-9

10 023 783

7 190 914

122 782 433

7 454 433

صافى رصيد اإلستثمار

2019م

9-1إستثمارات فى شركات زميلة:
إسم الشركة

بلد التأسيس

الرصيد كما في

نسبة الملكية
2020م

2019م

شركة التأجيرالدولية المحدودة

المملكة العربية السعودية

-

%50

شركة العزيزه لالستثماروالتطويرالعقارى

المملكة العربية السعودية

%42.5

-

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

-

263 519

112 758 650

-

112 758 650

263 519

وفيما يلي حركة اإلستثمارفي الشركات الزميلة خالل العام :
1 .استثامر يف رشكة التأجري الدولية املحدودة

2019م

2020م
الرصيد فى بداية السنة

263 519

107 601

حصة الشركة فى أرباح الفترة/السنة

123 789

155 918

االستبعادات خالل السنة*

()387 308

-

صافى رصيد اإلستثمار

-

263 519

* قررت الجمعية العامة الغيرعادية للشركة فى إجتماعها المنعقد بتاريخ  30نوفمبر2020م الموافقة على بيع إستثمارالشركة بالقيمة الدفترية كما فى  30أكتوبر2020م لبعض المساهمين.

2 .استثامر يف رشكة العزيزة لإلستثامر والتطوير العقارى

2020م

2019م

الرصيد فى بداية السنة

-

-

اإلضافات خالل السنة

107 706 407

-

حصة الشركة فى الدخل

5 089 495

-

حصة الشركة فى الدخل الشامل اآلخر

()37 252

-

صافى رصيد اإلستثمار

112 758 650

-
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(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً)
( شركة سعودية مساهمة مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2020م

(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

فيما يلى قائمة المركزالمالى الملخصة لشركة العزيزة لإلستثماروالتطويرالعقارى:
2020م
أصول غيرمتداولة

259 783 567

أصول متداولة

13 109 894

التزامات غيرمتداولة

()1 077 470

التزامات متداولة

()6 501 521

حقوق الملكية

265 314 470

حصة الشركة فى حقوق الملكية

%42.5

القيمة الدفترية لإلستثمار

112 758 650

فيما يلى قائمة الدخل الملخصة لشركة العزيزة لإلستثماروالتطويرالعقارى:
2020م
اإليرادات

22 204 872

تكلفة اإليرادات

()2 122 547

مصاريف عمومية وإدارية

()4 137 655

مصروفات أخرى

()3 455 162

الربح قبل الزكاة

12 489 508

الزكاة

()514 225

صافى ربح السنة

11 975 283

إجمالى الدخل الشامل للسنة

()87 651

حصة الشركة فى دخل السنة

5 089 495

حصة الشركة فى الدخل الشامل اآلخرللسنة

()37 252

9-2إستثمارات فى مشروعات مشتركة:
2020م

إيضاح

2019م

إستثماراضافى

الحصة فى نتائج المشروع المشترك

توزيعات أرباح مستلمة

مشروع عمارة البديعة

()1-2-9

7 106 085

-

100 910

()252 102

6 954 891

مشروع مركزتجارى التحلية

()2-2-9

84 829

2 984 063

-

-

3 068 892

7 190 914

2 984 063

100 910

()252 102

10 023 783

( )1-2-9بتاريخ  21يناير2018م  ،استثمرت الشركة بنسبة  %50فى مشروع مشترك مع أحد المساهمين  ،وهوعبارة عن إنشاء عقارعلى األرض المملوكة لكال الطرفين
ً
مناصفة.
( )2-2-9بتاريخ األول من نوفمبر2019م  ،استثمرت الشركة بنسبة  %51فى مشروع مشترك مع أحد المستثمرين  ،وهوعبارة عن مركزتجاري جارى إنشائه بحى المعذر
الشمالى بمدينة الرياض.
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(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

0-

1إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
2020م

2019م

إيضاح
إستثمارات في شركات مدرجة فى السوق المالية

()1-10

30 131 130

22 420 622

إستثمارات في شركات غيرمدرجة فى السوق المالية

()3-10

1 428 580

2 428 580

31 559 710

24 849 202

	 10-1إستثمارات في شركات مدرجة فى السوق المالية
أسم الشركة

بلد التأسيس

عدد األسهم

2020م

2019م

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

شركة أسمنت أم القرى

المملكة العربية السعودية

676 234

%1.28

%1.28

21 199 936

15 120 593

شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

المملكة العربية السعودية

17 395

%.12

%.12

1 466 399

1 130 675

الشركة العقارية السعودية

المملكة العربية السعودية

400 316

%.0014

%.0014

6 052 778

5 516 354

مصرف الراجحى

المملكة العربية السعودية

10 000

%.000004

%.000004

736 000

653 000

مستشفى سليمان الحبيب

المملكة العربية السعودية

6 202

%.000017

-

676 017

-

30 131 130

22 420 622

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

عدد األسهم

تكلفة اإلستثمار

القيمة العادلة
لإلستثمار2020م

إحتياطى القيمة
العادلة 2020م

شركة أسمنت أم القرى

676 234

شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

17 395

2 043 913

الشركة العقارية السعودية

400 316

5 712 097

مصرف الراجحى

10 000

663 000

736 000

مستشفى سليمان الحبيب

6 202

344 450

676 017

331 568

13 821 060

30 131 130

16 310 070

القيمة العادلة
لإلستثمار2019م

إحتياطى القيمة
العادلة 2019م

5 057 600

21 199 936

16 142 335

15 120 593

10 062 993

1 466 399

()577 514

1 130 675

()913 238

6 052 778

340 681

5 516 354

()195 743

73 000

653 000

()10 000

-

-

22 420 622

8 944 012

	 10-3إستثمارات في شركات غير مدرجة فى السوق المالية
اسم الشركة

بلد التأسيس

الرصيد كما في

نسبة الملكية
2020م

2019م

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

شركة بيت االتحاد المالى

المملكة العربية السعودية

%9.51

%9.51

5 500 000

5 500 000

دفعة مقدمة تحت حساب اإلستثمارفى شركة

المملكة العربية السعودية

-

-

-

1 000 000

()4 071 420

()4 071 420

1 428 580

2 428 580

يخصم اإلنخفاض فى قيمة اإلستثمار

ً
yيظهراإلستثماربالتكلفة نظرا لعدم القدرة على قياس قيمته العادلة بشكل موثوق فيه ،حيث ال يتم المتاجرة فيه فى سوق عامة.
* وفيما يلى حركة اإلنخفاض فى قيمة إستثمارات في شركات غيرمدرجة فى السوق المالية:
الرصيد فى 2020/1/1م

المكون خالل السنة

المستخدم خالل السنة

الرصيد فى 2020/12/31م

4 071 420

-

-

4 071 420
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(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

1-

1المخزون:
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

-

1 041 159

-

1 041 159

كاميرات ومستلزمات إتصاالت

2-

1الذمم المدينة التجارية – (بالصافى):
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

513 271

2 293 157

الذمم المدينة التجارية

يخصم
*مخصص خسائرإئتمانية متوقعة

()437 749

()255 420

75 522

2 037 737

* وفيما يلى حركة اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة التجارية:
الرصيد فى 2020/1/1م

المكون خالل السنة

المستخدم خالل السنة

الرصيد فى 2020/12/31م

255 420

217 756

()35 427

437 749

كما فى  31ديسمبركانت أعمارالذمم المدينة كما يلى:
متداول
(غيرمتأخرالسداد)

متأخرلمدة
من  60-1يوم

متأخرلمدة
من  120-61يوم

متأخرلمدة
من  180-121يوم

متأخرلتجاوز استحقاقه
بمده اكثرمن  180يوم

االجمالي

8 438

67 084

-

-

437 749

513 271
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شركة بنان العقارية

(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً)
( شركة سعودية مساهمة مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2020م

(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

1المعامالت مع األطراف ذوي العالقة

3-

yتتمثل األطراف ذوي العالقة في المساهمين بالشركة وكبار موظفى اإلدارة فى الشركة والمنشآت التى يملكها أو يديرها هذه الجهات وكذلك المنشآت التى
ً
ً
تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذا جوهريا .ويتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية من خالل عقود
ً
ً
معتمدة من قبل اإلدارة .وفيما يلي ملخصا بأهم المعامالت التى تمت بين الشركة واألطراف ذوي العالقة خالل العام وكذلك بيانا بصافي أرصدة األطراف
ذوي العالقة في  31ديسمبر:

	 13-1المستحقة من أطراف ذات عالقة – طويلة األجل
 31ديسمبر2020

 31ديسمبر2019

2020م

2019م

مدين (دائن)

مدين (دائن)

أرباح إستثمارات

123 789

155 918

-

10 375 272

مصروفات مدفوعة باإلنابة

37 487

252 276

طبيعة العالقة
شركة التأجيرالدولية المحدودة

شركة شقيقة

حجم المعامالت

طبيعة المعامالت

شركة التأجير– أورا فرع دبى

شركة شقيقة

مصروفات مدفوعة باإلنابة

3 800

2 699

-

537 654

شركة الدولية للفنادق  -فوياج

شركة شقيقة/تابعة

أرباح/خسائرإستثمارات

359 973

6 618

-

413 927

إستئجارفندق الشركة

291 667

-

شركة مصنع دائرة المشاريع
للصناعات المعدنية

شركة شقيقة

مصروفات مدفوعة باإلنابة

-

2 873

-

80 584

شركة بيت سارة

شركة شقيقة

مصروفات مدفوعة باإلنابة

13 431

9 820

-

9 820

شركة كراكرللمقاوالت

شركة شقيقة

-

-

-

-

7 011

مؤسسة عهد االنارة

شركة شقيقة

مصروفات مدفوعة باإلنابة

25 000

68 828

-

4 687

-

11 428 955

	 13-2المستحقة إلى أطراف ذات عالقة – طويلة األجل
طبيعة العالقة

حجم المعامالت

طبيعة المعامالت

2019م

2020م

 31ديسمبر2020

 31ديسمبر2019

مدين (دائن)

مدين (دائن)

الشركة العربية لتصنيع المراوح

شركة شقيقة

-

-

-

-

()101 883

شركة ماوان الزراعية

شركة شقيقة

مصروفات مدفوعة باإلنابة

-

46 653

-

()1 465

المساهمين

مساهمى الشركة

بيع الشركة التابعة

602 675

-

-

()151 480 574

إقتناء إستثمارفى شركة زميلة

107 706 408

-

بيع فرع الشركة

1 425 547

-

زيادة رأس المال

198 000 000

-

تكوين إحتياطى إتفاقى

40 000 000

-

مشروع مشترك

252 103

479 504

بيع إستثمارفى شركة زميلة

263 519

-

-
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(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً)
( شركة سعودية مساهمة مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2020م

(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)
•مزايا ومكافأت وتعويضات كبار موظفي اإلدارة:

يتكون موظفو اإلدارة الرئيسيون بالشركة من أعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لديهم السلطة والمسئولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة.
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

ريال سعودي

ريال سعودي

1 045 373

975 780

1 045 373

975 780

رواتب وتعويضات وبدالت

4-

1مدفوعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

ً
مصروفات مدفوعة مقدما

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

48 850

156 197

عهد وسلف موظفين

50 504

150 813

موردين دفعات مقدمة

-

127 206

خطابات ضمان

-

11 000

أخرى

80 819

466 422

180 173

911 638

5-

1نقد ومعادالت النقد
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

نقدية بالصندوق

-

53 375

أرصدة لدى البنوك – حسابات جارية

13 812 506

12 223 932

13 812 506

12 277 307

6-

1رأس المال :

يتكون رأس مال الشركة البالغ قدره  200مليون ريال سعودي كما فى  31ديسمبر 2020م من  20مليون سهم عادى ( 31ديسمبر 2019م 2 :مليون ريال سعودى من
 200ألف سهم عادى)  ،قيمة كل سهم  10ريال سعودي.
ً
بناءا على قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى إجتماعها المنعقد بتاريخ  30نوفمبر 2020م تم زيادة رأس المال ليصبح رأس مال الشركة بعد التعديل بـ 200
مليون ريال سعودي وذلك من خالل الرصيد الدائن للمساهمين  ،مقسمة إلى  20مليون سهم عادى  ،قيمة السهم  10ريال سعودي  ،هذا وقد تم إنهاء كافة اإلجراءات
النظامية وتعديل السجل التجارى للشركة بعد تلك الزيادة بتاريخ  22ديسمبر2020م.

7-

1اإلحتياطي النظامي :

ً
وفقا ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األسا�سي للشركة یجنب  % ۱۰من صافي الربح السنوي لتكوین االحتیاطي النظامي للشركة ویجوز أن
ً
تقرر الجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متي بلغ االحتیاطي المذكور  % ۳۰من رأس المال المدفوع ،علما بأن ھذا االحتیاطي غیرمتاح للتوزیع.
ً
وفقا للنظام األسا�سى للشركة یجوز للجمعیة العامة ان تقرر تكوین احتیاطيات أخرى وذلك بالقدرالذي یحقق مصلحة الشركة أويكفل توزيع أرباح ثابتة قدراإلمكان
على المساهمين.
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1إحتياطيات أخرى:

8-

إيضاح

2020م

إحتياطي إتفاقى

()1-18

40 000 000

-

إحتياطى القيمة العادلة إلستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()2-10

16 310 070

8 944 012

()19

()489 520

()222 152

55 820 550

8 721 860

الخسائراإلكتوارية اللتزامات منافع الموظفين

2019م

	 18-1اإلحتياطي اإلتفاقى :
قررت الجمعية العامة غيرالعادية فى 2020/12/28م الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة فى إجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/12/24م بتكوين إحتياطى إتفاقى
ويمول من الرصيد المستحق على المساهمين بقيمة  40مليون ريال سعودى.
ً
ً
وفقا للنظام األسا�سى للشركة فإن للجمعية العامة العادية بناءا على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  %5من صافى األرباح لتكوين إحتياطى إتفاقى يخصص لغرض أو
أغراض معينة.

1التزامات منافع الموظفين:

9-

yتقوم المنشأة بتشغيل خطة إستحقاقات محددة (كما هو محدد في معيارالمحاسبة الدولي رقم ( )19حيث توفرمكافأة إجمالية عند ترك الموظف للخدمة
في الشركة ،بما يتما�شى مع قانون العمل الحالي في المملكة العربية السعودية.
yويحسب مبلغ اإلستحقاق حسب قوانين العمل بالمملكة ويستند ذلك إلى سنوات الخدمة والراتب في تاريخ المغادرة .ولذلك فإن الخطة والتزاماتها أكثر
حساسية للتغيرات في الزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت االنسحاب في المستقبل ومعدل الخصم المستخدم في تقييم اإللتزامات.
yوال يطلب من الشركة تمويل الخطة ،ولذلك اختارت الشركة الوفاء بدفع المزايا عند استحقاقها.
yتم تقييم التزامات الخطة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وفقا لمتطلبات معيارالمحاسبة الدولي رقم ( .)19وبما أن مبلغ وتوقيت اإلستحقاقات
المستحقة في المستقبل غيرمعروف حاليا  ،فقد وضعت إفتراضات لوضع قيمة لاللتزامات المتعلقة بالخدمة السابقة ،وبصورة منفصلة ،عن اإللتزامات
المتعلقة بتكلفة اإلستحقاق في المستقبل .وقد استمدت هذه اإلفتراضات باستخدام منهجيات تتوافق مع متطلبات معيارالمحاسبة الدولي رقم (.)19
yأي تغييرات في اإلفتراضات مع مرور الوقت تعكس التغيرات في الظروف المالية واالقتصادية والديموغرافية .عندما ال تتطابق الخبرات المستقبلية مع
اإلفتراضات المعمول بها يتم إدراج ذلك التغيرضمن قائمة الدخل الشامل اآلخرفي السنوات المالية المستقبلية.

	 19-1الحركة فى صافى التزامات المنافع المحددة:
 31ديسمبر2020م
الرصيد فى  1يناير

 31ديسمبر2019م

985 665

692 027

تكلفة الخدمة الحالية

77 050

142 483

تكلفة الفائدة

48 396

21 308

125 446

163 791

يضاف :المتضمن فى قائمة األرباح أو الخسائر

يضاف :متضمن فى قائمة الدخل الشامل اآلخر
الخسائر(/األرباح) اإلكتوارية

230 117

313 114

الحركة في النقد:

230 117

313 114

استبعاد نصيب الشركة التابعة المباعة

()847 258

-

المنافع المدفوعة

()173 988

()183 267

الرصيد فى  31ديسمبر

319 982

985 665
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	 19-2اإلفتراضات اإلكتوارية:
yتم اعداد التقييم اللتزامات المزايا المحددة لخطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمساعدة خبير اكتواري لدي الشركة بإستخدام اإلفتراضات الرئيسية
التالية :
معدل الخصم

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

 31ديسمبر2018م

%4.91

%3.079

%4.5216

المعدل المتوقع لزيادة الرواتب
أول ثالث سنوات

%6.67

%7.69

%7.69

ما بعد ذلك

%3

%3

%3

سن التقاعد المفترض (بالسنة)

60

60

60

%6.67

%7.69

%7.69

A67/70ULT

A67/70ULT

A67/70ULT

متوسط معدل حركة التوظيف (دوران الموظفين)
معدل الوفيات

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

معدل الخصم
األساس

إنخفاض بنسبة %1

زيادة بنسبة %1

األساس

زيادة بنسبة %1

إنخفاض بنسبة %1

 31ديسمبر2020م

%4.91

368 696

278 616

%3

368 818

277 816

 31ديسمبر2019م

%3.79

1 196 012

905 279

%3

1 193 495

904 824

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

20المستحقات واألرصدة الدائنة اآلخرى 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

ً
إيرادات إيجارات مقبوضة مقدما

8 542 506

851 656

مصروفات مستحقة

89 808

329 935

هيئة الزكاة والدخل – ضريبة القيمة المضافة

689 404

13 710

أخرى

670 119

322 172

9 991 837

1 517 473
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21ربحية السهم:yیتم احتساب الربح األسا�سي والمخفض للسھم وذلك بقسمة ربح السنة المتعلق بالمساھمین العادیین في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم
العادیة القائمة خالل السنة.
ً
yلم يتم تأثيراحتساب ربح السھم للسنة المنتھیة في  31ديسمبر2020م  ٣١ ،دیسمبر2019م بناء على عدد األسھم المصدرة بعد زیادة رأس المال نظرا ألنه
تم الموافقة على تلك الزيادة فى نهاية عام 2020م (إیضاح .)16
yيعكس الجدول التالى بيانات الدخل واألسهم المستخدمة فى إحتساب الربح األسا�سى والمخفض للسهم:
•من العمليات املستمرة

2020م

2019م

صافي ربح السنة لمساهمي الشركة

13 836 111

4 904 317

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (سهم)

200 000

200 000

ربح السهم األسا�سى (بالريال السعودى لكل سهم)

69.18

24.5

•من العمليات املستمرة وغري املستمرة

2020م

2019م

صافي ربح السنة لمساهمي الشركة

16 497 917

6 148 294

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (سهم)

200 000

200 000

ربح السهم األسا�سى (بالريال السعودى لكل سهم)

82.48

30.7

yال يوجد إلتزام قابل للتحول ألدوات حقوق ملكية لذا فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األسا�سى.
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22الزكـاة:	 22-1إحتساب الزكاة:
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

تعديل صافى الدخل
6 236 539

صافى الدخل قبل الزكاة

14 137 989

الدخل من العمليات غيرالمستمرة

2 661 806

إجمالى التعديالت على صافى الدخل

()4 724 681

309 899

صافى الدخل المعدل (أ)
الوعاء الزكوى

12 075 114

6 546 438

رأس المال

200 000 000

2 000 000

اإلحتياطيات

49 944 012

1 000 000

األرباح المرحلة

45 740 148

39 068 343

المخصصات

4 465 247

932 126

التمويل االضافي

-

114 523 608

صافى الدخل المعدل

12 075 114

6 546 438

ممتلكات ومعدات ( -بالصافى)

()680 591

()45 695 935

عقارات إستثمارية – (بالصافى)

()160 545 463

()117 792 116

أصول غيرملموسة – (بالصافى)

()35 912

()87 320

إستثمارات

()154 342 143

()16 622 083

الوعاء الزكوى (ب)

()3 379 588

()16 126 939

الربح المعدل (أ) والوعاء الزكوى (ب) أيهما أكبر

12 075 114

6 546 438

الزكاة

301 878

163 661

يخصم:

	 22-2حركة مخصص الزكاة:
 31ديسمبر2020م
في بـدايـة السن ــة

 31ديسمبر2019م
443 593

155 541

مخصص السن ـ ــة

301 878

163 661

مخصصات مستخدم ــة

()155 541

()451 713

في نهـايـة السن ــة

301 878

155 541

	 22-3الموقف الزكوى:
األعوام ما قبل 2015م

–قامت الشركة بتقديم إقراراتها عن تلك السنوات وحصلت على شهادة مؤقتة ولم ترد للشركة أية ربوطات زكوية عن تلك السنوات.
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األعوام من 2015م حتى 2017م

yقامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية الى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسداد اإللتزامات الزكوية من وجهة نظرها عن تلك السنوات.
yحصلت الشركة على ربوط زكوية عن السنوات من عام 2015م وحتى عام 2017م بإجمالى مبلغ  1 953 924ريال سعودى .وقد قامت الشركة باإلعتراض
على بعض مبالغ تلك الربوط بمبلغ  1 164 343ريال سعودى خالل المدة النظامية وسداد باقى المبالغ الغير معترض عليها .هذا ولم تصدر الهيئة العامة
َ
للزكاة والدخل حتى االن الموقف الزكوى النهائى عن تلك السنوات.
عام 2018م

–قامت الشركة بتقديم إقراراتها عن تلك السنة وحصلت على شهادة مؤقتة ولم ترد للشركة أية ربوطات زكوية عن تلك السنوات.
–تم فحص تلك الفترة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل دون وجود فروق.
عام 2019م

–قامت الشركة بتقديم اإلقرارالزكوي من وجهة نظرها عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م وحصلت على شهادة مؤقتة من الهيئة العامة للزكاة
والدخل صالحة حتى  30أبريل 2021م .و لم ترد أية ربوطات زكوية نهائية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تلك السنوات بعد.

23العمليات غير المستمرة:2020م

2019م

إيضاح
ربح عمليات غيرمستمرة لفرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات

1-23

107 410

306 667

ربح عمليات غيرمستمرة لألنشطة الفندقية  -فندق فوياج

2-23

2 554 396

937 310

2 661 806

1 243 977

	 23-1ربح عمليات غير مستمرة لفرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات

ً
yبناءا على قرارالجمعية العامة الغيرعادية للشركة فى إجتماعها المنعقد بتاريخ  30نوفمبر2020م بيع أحد فروع الشركة وهو فرع التقنية بالقيمة الدفترية
لبعض المساهمين.
ً
لم يتم تصنيف الفرع سابقا على أنه محتفظ به بغرض البيع أو كعملية متوقفة .تم إعادة تبويب قائمة الربح أو الخسارة المقارن و الدخل الشامل اآلخر
y

إلظهارالعملية المتوقفة بشكل منفصل عن العمليات المستمرة.

فرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات
قائمة المركزالمالى (إستبعاد الفرع)
ممتلكات ومعدات

 30نوفمبر2020م
73 897

المخزون

290 547

مدينون تجاريون

1 477 955

أرصدة مدينة أخرى

27 725

التزامات منافع الموظفين

()84 433

دائنون تجاريون

()97 978

أرصدة دائنة أخرى

()451 042

صافى الموجودات واإللتزامات

1 236 671

يخصم باقى حقوق الملكية

-

المبلغ الدفترى لصافى االصول واإللتزامات المباعة

1 236 671

يخصم المقابل المستلم من البيع

()1 236 671

الخسارة من اإلستبعاد

-
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فرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات
صافى الربح للفترة للعمليات غيرالمستمرة

الفترة من  1نوفمبرحتى
 30نوفمبر2020م

الفترة من  1ديسمبرحتى
 31ديسمبر2019م

إيرادات

4 228 320

3 944 640

مصاريف

()4 120 910

()3 637 973

الربح قبل الزكاة

107 410

306 667

الزكاة

-

-

الربح من العمليات الغيرمستمرة

107 410

306 667

فرع التقنية وتكنولوجيا المعلومات
التدفقات النقدية من العمليات غيرالمستمرة

الفترة من  1نوفمبرحتى
 30نوفمبر2020م

الفترة من  1ديسمبرحتى
 31ديسمبر2019م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

440 656

()1 147 133

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

()32 948

-

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

()255 363

403 766

152 345

()743 367

	 23-2ربح عمليات غير مستمرة ألنشطة الفندقية  -فندق فوياج
yبتاريخ  1ديسمبر 2020م وقعت الشركة عقد تأجير فندق فوياج المملوك لها لصالح الشركة الدولية للفنادق لمدة  3سنوات حيث أنه تم إستبعاد نشاط
ً
تشغيل وإدارة فندق فوياج ومن ثم تأجيره للغيربدال من تشغيله.
أنشطة الفندقية  -فندق فوياج
صافى الربح للفترة للعمليات غيرالمستمرة

الفترة من  1نوفمبرحتى
 30نوفمبر2020م

الفترة من  1ديسمبرحتى
 31ديسمبر2019م

إيرادات

9 147 133

7 083 476

مصاريف

()6 592 737

()6 146 166

الربح قبل الزكاة

2 554 396

937 310

الزكاة

-

-

الربح من العمليات الغيرمستمرة

2 554 396

937 310

24إيرادات النشاط: 31ديسمبر2020م
إيرادات تأجيرعقارات

 31ديسمبر2019م

12 474 229

12 918 959

12 474 229

12 918 959

25تكلفة النشاط:إستهالكات عقارات إستثمارية

إيضاح

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

()6

1 693 295

5 080 235

1 693 295

5 080 235
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26مصروفات عمومية وإدارية: 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

إيضاح
رواتب واجور وما في حكمها

1 856 726

1 760 617

أتعاب مهنية وإستشارات

357 170

85 075

مصروفات سيارات

5 976

10 566

صيانة عامة

3 149

15 728

كهرباء وهاتف

32 833

36 239

رسوم حكومية

119 660

62 483

إيجارقصيراألجل

29 812

97 494

قرطاسية ومطبوعات

14 967

12 158

إستهالكات

114 307

189 818

متنوعة

65 350

213 051

االجمالي

2 599 950

2 483 229

27إيرادات (/مصروفات) أخرى 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

-

221 437

خسائرإستبعاد عقارات إستثمارية

-

()1 261 285

أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات

61 986

-

أخرى

12 496

613 635

االجمالي

74 482

()426 213

28تكاليف تمويلية 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

تكلفة فائدة على إلتزام المنافع المحددة

48 396

21 308

االجمالي

48 396

21 308

29اإلرتباطات الرأسماليةخالل عام 2019م قامت الشركة بالمشاركة مع مستثمر أخر وبنسبة ملكية  %51إلنشاء مركز تجارى (مركز تجارى التحلية) على االرض المملوكة للشركة و ترتبط
الشركة بأعمال رأسمالية مع مقاولين لتشييد المركزوقد بلغت قيمة االرتباطات بإسم الشركة مبلغ  16 950 000ريال سعودى تم تنفيذ وسداد ما قيمته 624 000
 4ريال سعودى والجزء غيرالمنفذ مبلغ  12 326 000ريال سعودى.
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30التعهدات واإللتزامات المحتملةباإلضافة للمبالغ التي تم أخذها في االعتبارضمن عناصرالقوائم المالية  ،توجد اإللتزامات العرضية التالية في  31ديسمبر2020م:
إرتباطات اإليجارات التشغيلية
اوالً :الشركة كمستأجر

لدى الشركة عدد من عقود اإليجارالتشغيلى بعدة مدن بالمملكة وفيما يلى التزامات الشركة بموجب تلك العقود:
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

خالل سنة واحدة

60 000

180 000

الرصيد كما فى  31ديسمبر

60 000

180 000

ثانياً :الشركة كمؤجر

لدى الشركة عدد من عقود اإليجارالتشغيلى بعدة مدن بالمملكة وفيما يلى أصول الشركة بموجب تلك العقود:
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

خالل سنة واحدة

16 845 535

7 355 635

بعد سنة وأقل من خمس سنوات

34 393 278

20 296 651

أكثرمن خمس سنوات

99 166

152 936

الرصيد كما فى  31ديسمبر

51 337 979

27 805 222
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31األدوات المالية:	 31-1قياس القيمة العادلة لألدوات المالية:
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع أصول ما أو سداد التزامات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في تاريخ القياس .ضمن تعريف القيمة
ً
العادلة يوجد إفتراض أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية.
تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر صرف عمالت أجنبية ،أو وسيط ،أو مجموعة
صناعة ،أو خدمات تسعيرأو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعارتمثل معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة على أساس تجاري.
عند قياس القيمة العادلة ،تستخدم الشركة معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا  .تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل
القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلي:
المستوى 1:أسعارمدرجة (غيرمعدلة) في أسواق نشطة إلصول أو التزامات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.
المستوى :2مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى  1وهي قابلة للمالحظة لألصول أو اإللتزامات بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير
مباشرة (مشتقة من األسعار(.
المستوى  :3مدخالت إلصول أو التزامات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة)مدخالت غيرقابلة للمالحظة(.
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو إلتزام تندرج في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،فإن قياس القيمة العادلة
ً
يتم تصنيفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حيث أن أدنى مستوى للمدخالت يعد جوهريا للقياس بالكامل.
تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير .خالل الفترات المنتهية في  31ديسمبر 2019م
و  31ديسمبر2018م  ،لم تكن هناك تحويالت بين مستويات القيمة العادلة للمستوى األول والمستوى الثاني.
حيث يتم تجميع األدوات المالية للشركة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية  ،فيما عدا اإلستثمارات ومشتقات األدوات المالية والمحملة بالقيمة العادلة  ،قد تنشأ
ً
الفروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة لألصول واإللتزامات المالية للشركة ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.
يظهرالجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لألصول المالية واإللتزامات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة .وهي ال تشمل معلومات القيمة
العادلة لألصول المالية واإللتزامات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
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	 31-2قياس القيمة العادلة لألدوات المالية:
yيظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لألصول المالية واإللتزامات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة .وهي ال تشمل
معلومات القيمة العادلة لألصول المالية واإللتزامات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 31ديسمبر2020م
القيمة الدفترية
أصول مالية
بالتكلفة المطفأة

أصول مالية يتم قياسها
بالقيمة العادلة

اإلجمالي

أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة
إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

31 559 710

31 559 710

-

31 559 710

31 559 710
أصول مالية غيرمقاسة بالقيمة العادلة
ذمم مدينة تجارية

-

75 522

75 522

مدينون وأرصدة مدينة أخرى

-

131 323

131 323

النقدية بالصندوق ولدى البنوك

-

13 812 506

13 812 506

-

14 019 351

14 019 351

التزامات مالية يتم قياسها
بالقيمة العادلة

التزامات مالية
بالتكلفة المطفأة

اإلجمالي

-

755 928

755 928

-

755 928

755 928

التزامات مالية غيرمقاسة بالقيمة العادلة
مستحقات و أرصدة دائنة أخرى

 31ديسمبر2019م
القيمة الدفترية
أصول مالية
بالتكلفة المطفأة

أصول مالية يتم قياسها
بالقيمة العادلة

اإلجمالي

أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة
إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

24 849 202

-

24 849 202

24 849 202

-

24 849 202

أصول مالية غيرمقاسة بالقيمة العادلة
ذمم مدينة تجارية

-

2 037 737

2 037 737

مدينون وأرصدة مدينة أخرى

-

628 235

628 235

النقدية بالصندوق ولدى البنوك

-

12 277 307

12 277 307

-

14 943 279

14 943 279

التزامات مالية يتم قياسها
بالقيمة العادلة

التزامات مالية
بالتكلفة المطفأة

التزامات مالية
أخرى

اإلجمالي

التزامات مالية غيرمقاسة بالقيمة العادلة
-

5 154 404

-

5 154 404

ذمم دائنة تجارية

-

128 546

-

128 546

دائنون و أرصدة دائنة أخرى

-

652 107

-

652 107

-

5 935 057

-

5 935 057

قروض
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	 31-3إدارة مخاطر األدوات المالية:
المخاطرجزء من أنشطة الشركة و تدارمن خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطرثم تقييمها ثم متابعتها وفقا للقيود والضوابط اآلخرى المعتمدة .إن عملية
إدارة المخاطرضرورية بالنسبة لقدرة الشركة على تحقيق أرباح.
كل موظف في الشركة مسئول عن إدارة المخاطرالمتعلقة بما تملي عليه وظيفته أو مسئولياته.
الشركة معرضة لمخاطرالسوق ومخاطرأسعارالعمولة ومخاطرالعمالت ومخاطراالئتمان ومخاطرالسيولة .

	 31-4مخاطر اإلئتمان:
مخاطراإلئتمان هي المخاطرالمتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته ألداة مالية مما يتسبب بخسائرمالية للطرف اآلخر.
ال يوجد لدى الشركة تركيز كبير لمخاطر اإلئتمان .ولتخفيض التعرض لمخاطر اإلئتمان وضعت الشركة عملية إعتماد بحيث يتم تطبيق الحدود اإلئتمانية على
العمالء .كما تقوم اإلدارة أيضا بشكل متواصل بمراقبة مخاطرالتعرض لإلئتمان تجاه العمالء وتكوين مخصص مقابل األرصدة المشكوك في تحصيلها والتي هي على
أساس ملف العميل وتواريخ السداد السابقة للسداد .تتم مراقبة ذمم العمالء المدينة القائمة بشكل منتظم .ولتلبية مخاطر اإلئتمان من المدينين ،دخلت الشركة
أيضا في ترتيبات تأمين في مناطق جغرافية معينة.
إن إجمالي الحد األق�صى للتعرض لمخاطراإلئتمان في الشركة هى القيمة الدفترية وهى كما في تاريخ التقريركما يلي:
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

النقد ومعادالت النقد

13 812 506

12 277 307

ذمم مدينة تجارية

75 522

2 037 737

13 888 028

14 315 044

yيتم قيد الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة اآلخرى بالصافي بعد خصم مخصص اإلنخفاض فى المدينون التجاريون.
yاألرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.
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	 31-5مخاطر السيولة:
yمخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية .قد تنتج مخاطر
السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة.
yويتم إدارة مخاطرالسيولة وذلك بمراقبتها بشكل دوري للتأكد من توفرأموال كافية من خالل تسهيالت بنكية متاحة للوفاء بأي التزامات مستقبلية.
ً
yتنص شروط اإليجارالخاصة بالشركة بأن يتم سداد المبالغ دفعة من المبلغ مقدما.
yفيما يلي اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية السنة المالية .تم عرض المبالغ اإلجمالية وغيرمخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة
بإستثناء تأثيرإتفاقيات المقاصة (إن وجدت).
 31ديسمبر2020م
القيمة الدفترية

عند الطلب أو أقل من سنة واحدة

من  1سنة الى  5سنوات

أكثرمن  5سنوات

اإللتزامات المالية
مستحقات و أرصدة دائنة أخرى

755 929

755 929

-

-

755 929

755 929

-

-

القيمة الدفترية

عند الطلب أو أقل من سنة واحدة

من  1سنة الى  5سنوات

أكثرمن  5سنوات

 31ديسمبر2019م
اإللتزامات المالية
الذمم الدائنة التجارية

128 547

128 547

-

-

القروض

5 154 404

1 374 508

3 779 896

-

الدائنون واالرصدة الدائنة اآلخرى

652 107

652 107

-

-

5 935 058

2 155 162

3 779 896

-

	 31-6مخاطر السوق:
yمخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفوائد
وأسعاراألسهم مما يؤثرعلى دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية.
yتهدف إدارة مخاطرالسوق إلى إدارة التعرض لمخاطرالسوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد.

	 31-7مخاطر أسعار الفائدة (العموالت):
yتمثل مخاطرأسعارالفائدة (العموالت) المخاطرالمتعلقة بآثارالتقلبات في أسعارالفائدة (العموالت) السائدة بالسوق على المركزالمالي للشركة وتدفقاتها
النقدية.
yتنشأ مخاطر الفائدة (العموالت) للشركة بشكل رئی�سي من القروض والتي تكون بأسعار فائدة معلومة والتي تخضع الى إعادة التسعیر على أساس إعتیادي
ویتم مراقبة تلك التغیرات في أسعارالفائدة من قبل اإلدارة.

	 31-8مخاطر أسعار السلع:
yمخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض السلع والتي تتعرض لها الشركة من تأثير غير مرغوب فيه على تكاليف الشركة
وتدفقاتها النقدية .تنشأ هذه المخاطرفي أسعارالسلع األساسية من المشتريات المتوقعة لبعض السلع من المواد الخام التي تستخدمها الشركة .

	 31-9مخاطر العمالت:
yتمثل مخاطرالعمالت المخاطرالناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعارالصرف األجنبي .تنشأ مخاطرالعمالت عند إدراج المعامالت
التجارية المستقبلية واألصول واإللتزامات المعترف بهما بعمالت تختلف عن عملة الشركة.
ً
yال تتعرض الشركة لمخاطرالعمالت األجنبية نظرا ألن كافة المعامالت بالريال السعودى.
yتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطرالعمالت األجنبية محدود حيث أن عملة الشركة مرتبطة بالدوالراألمريكي .
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(أبناء عبدالعزيز صالح الحقبانى للتطوير واإلستثمار العقارى سابقاً)
( شركة سعودية مساهمة مقفلة )
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2020م

(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

	 31-10إدارة رأس المال:
تكمن سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمروالدائن والسوق والمحافظة على التطويرالمستقبلي ألعمالها.
يراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة على المساهمين.
وتهدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي:
 1حماية قدرة المنشأة على اإلستمراركمنشأة عاملة بحيث يمكنها اإلستمرارفي توفيرالعوائد للمساهمين والفوائد ألصحاب المصالح اآلخرين. 2توفيرعائد كافي للمساهمينً
فيما يلي تحليال بنسب صافي الدین المعدل للشركة إلى حقوق الملكية في نهاية السنة المالية:
 31يسمبر2020م
إجمالي اإللتزامات

 31ديسمبر2019م

ً
ناقصا :نقد لدى البنوك

10 613 698

159 525 551

13 812 506

12 277 307

صافي الدین المعدل

()3 198 808

147 248 244

إجمالي حقوق الملكیة

319 058 615

57 462 008

نسبة الدين كما في  31ديسمبر

-

 2.56مرة

32أرقام المقارنة:yتم إعادة تبويب أرقام المقارنة لبعض بنود قائمة المركزالمالى وذلك لتتما�شى مع العرض الحالى للقوائم المالية.
yتم تعديل بعض أرقام المقارنة لبعض بنود قائمة المركز المالى وقائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر .وفيما يلى أثر إعادة التبويب والتعديالت
على القوائم المالية:

	 32-1قائمة المركز المالى
إيضاح

أرصدة 2019م
كما سبق عرضها

إعادة التبويب-التعديل
مدين(/دائن)

أرصدة 2019م
معاد تبويبها

عقارات إستثمارية – (بالصافي)

(أ)

117 792 116

()7 190 915

110 601 201

إستثمارات فى شركات زميلة ومشروعات مشتركة

(أ)

263 518

7 190 915

7 454 433

المستحق من األطراف ذات العالقة-طويل األجل
ً
مدفوعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى

(ج)

11 600 023

()171 068

11 428 955

(ج)

740 570

171 068

911 638

إحتياطيات أخرى

(ب)

8 944 012

()222 152

8 721 860

األرباح المبقاة

(ب)

45 367 756

372 392

45 740 148

التزامات منافع موظفين

(ب)

1 135 905

()150 240

985 665
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(جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

	 32-2قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
إيضاح

اإلجمالى 2019م
كما سبق عرضها

إعادة التبويب  -التعديل
مدين(/دائن)

اإلجمالى 2019م
معاد تبويبها

إيردات النشاط

(د)

23 947 075

()11 028 116

12 918 959

تكلفة النشاط

(د)

14 378 219

()9 297 984

5 080 235

مصروفات بيع وتسويق

(د)

486 156

()486 156

-

مصروفات عمومية وإدارية

(د،ب)

2 794 163

()310 934

2 483 229

ربح العمليات غيرالمستمرة

(د)

-

1 243 977

1 243 977

الدخل الشامل اآلخر

(ب)

8 594 149

()313 114

8 281 035

	 32-3قائمة التغير فى حقوق الملكية

أرباح مبقاة أول المدة

الدخل الشامل لعام 2019م

إيضاح

الرصيد 2018م
كما سبق عرضها

التعديل
مدين(/دائن)

الرصيد 2018م
معاد تبويبها

(ب)

39 365 319

()296 976

39 068 343

إيضاح

الرصيد 2019م كما سبق عرضها

(ب)

14 667 027

التعديل

الرصيد 2019م

مدين(/دائن)

معاد تبويبها

()237 698

14 429 329

 .أتم إعادة تبويب أرصدة المشروعات المشتركة من بند العقارات اإلستثمارية إلى بند إستثمارات فى شركات زميلة ومشروعات مشتركة.
ً
ً
 .بتم إعادة إحتساب التزامات منافع الموظفين وفقا للحسبة اإلكتوارية وبناءا عليه تم تعديل أرصدة أرقام المقارنة لعام 2018 ،2019م لكل من رصيد
اإللتزام وإحتياطى األرباح والخسائراإلكتوارية ذات العالقة .
 .تتم إعادة تبويب بعض أرصدة األطراف ذات العالقة مع بند المدفوعات المقدمة وأرصدة مدينة أخرى.
ً
 .ثتم إعادة تبويب أثرالعمليات الغيرمستمرة وفقا لما هو وارد باإليضاح رقم (. )23

33أحداث هامة:ظهر في آواخر عام 2019م فيروس ( )Covid-19وانتشر فى عام 2020م وال يزال قائم في جميع انحاء العالم حتى اآلن  ،مما تسبب في اضطرابات في األنشطة التجارية
ً
والنشاط االقتصادي  .تعتبرالشركة ان هذا التف�شي حدث غيرقابل للتعديل في قائمة المركزالمالى  .نظرا ألن الوضع متقلب وسريع التطور  ،فإن الشركة ال ترى انه
من الممكن تقديم تقديركمي لألثرالمحتمل لهذا التف�شي على الشركة في هذه القوائم المالية.

34أحداث الحقة:تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية السنة والتي قد تؤثرعلى المركزالمالي للشركة الظاهرفي هذه القوائم المالية.

35إعتماد القوائم المالية:أعتمدت هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  15جمادى اآلخرة 1442ه الموافق  28يناير2021م.

رشكة بنان العقارية 109 -

