
ــؤرخ  ــيس الم ــد التأس ــب عق ــدر«( بموج ــركة« أو »المص ــتثمار )»الش ــاء لالس ــي البن ــركة رواس ــت ش تأسس
فــي 1430/01/01هـــ الموافــق 2008/12/29م كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري 
رقــم )1010260422( بتاريــخ 1430/01/07هـــ الموافــق 2009/01/04م والصــادر بمدينــة الريــاض بالمســمى التجــاري 
»شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار والتطويــر العقــاري« و بــرأس مــال قــدره خمســمائة ألــف )500,000( ريــال 
ســعودي مقســم إلــى خمســمائة )500( حصــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا ألــف )1000( ريــال ســعودي، 
وجميعهــا حصــص نقديــة، مملوكــة مــن قبــل كل مــن: محمــد بــن رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 100 حصــة و 
عبــدهللا محســن الدعجانــي العتيبــي بعــدد حصــص 250 حصــة و نايــف محمــد رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 
50 حصــة و فيصــل محمــد رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 50 حصــة و عبدالرحمــن محمــد رحيــم النفيعــي بعــدد 
حصــص 50 حصــة. وبموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1430/10/30هـــ الموافــق 2009/10/19م تــم تعديــل بعــض بنــود 
ــدودة«   ــتثمار المح ــاء لالس ــي البن ــركة رواس ــح »ش ــركة ليصب ــاري للش ــم التج ــل االس ــيس بتعدي ــد التأس عق
وتعديــل أغــراض الشــركة دون تغييــر بــرأس المــال للشــركة. وبموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1432/07/25هـــ 
الموافــق 2011/06/27م تــم تغييــر ملكيــة الشــركة و ذلــك بتنــازل كل مــن محمــد بــن رحيــم النفيعــي و نايــف 
محمــد رحيــم النفيعــي و فيصــل محمــد رحيــم النفيعــي و عبدالرحمــن محمــد رحيــم النفيعــي عــن جميــع 
ــكل  ــح هي ــي، ليصب ــي العتيب ــب الدعجان ــن متع ــد محس ــريك الجدي ــى الش ــة إل ــة 250 حص ــم البالغ حصصه
ــي  ــي العتيب ــب الدعجان ــن متع ــي و محس ــي العتيب ــن الدعجان ــدهللا محس ــل عب ــن قب ــوك م ــة ممل الملكي
يملــك كل منهــم 250 حصــة دون تغييــر بــرأس مــال الشــركة. و بموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1434/11/09هـــ 
ــاري  ــم التج ــح االس ــة« ليصب ــة »القابض ــركة بإضاف ــاري للش ــم التج ــل االس ــم تعدي ــق 2013/09/15م ت المواف
»شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار القابضــة«  وإضافــة نشــاط للشــركة ضمــن اغــراض الشــركة دون تغييــر 
ــخ 1441/12/20هـــ الموافــق 2020/08/10م تمــت الموافقــة علــى  ــرأس المــال. و بموجــب قــرار الشــركاء بتاري ب
ــة،  ــاهمة مقفل ــركة مس ــى ش ــدودة إل ــؤولية مح ــركة ذات مس ــن ش ــركة م ــي للش ــان القانون ــل الكي تحوي
وذلــك بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات وعمالــة و تراخيــص وجميــع عناصــر تصنيفهــا الماليــة 
والفنيــة واإلداريــة والتنفيذيــة وبنفــس رأس مالهــا البالــغ خمســمائة ألــف )500,000( ريــال ســعودي مــع تعديــل 
ــوزاري  ــرار ال ــى الق ــارة إل ــتثمار«. وباإلش ــاء لالس ــي البن ــركة رواس ــح »ش ــركة ليصب ــاري للش ــم التج االس
الصــادر مــن وزارة التجــارة رقــم ق/5287 بتاريــخ 1442/01/05هـــ الموافــق 2020/08/24م تمــت الموافقــة 
علــى إعــالن تحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بــرأس مــال قــدره خمســمائة ألــف )500,000( ريــال 
ــعودية  ــاالت س ــرة )10( ري ــا عش ــهم منه ــة كل س ــهم  قيم ــف )50,000( س ــين أل ــى خمس ــم إل ــعودي مقس س
وجميعهــا أســهم عاديــة مدفوعــة القيمــة بالكامــل. وبتاريــخ 1442/01/26هـــ الموافــق 2020/09/14م وافقــت 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى خمســة وخمســين مليــون )55,000,000( ريــال 
ســعودي، مقســمة إلــى خمســة مالييــن وخمســمائة ألــف )5,500,000( ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا 
عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، مدفوعــة القيمــة بالكامــل، وتــم اســتيفاء الزيــادة مــن خــالل: )1( تحويــل مبلــغ 
تســعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وتســعين ألــف و ســبعمائة و ســتة وعشــرين )39,694,726( ريــال 
ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة و تحويــل مبلــغ أربعــة عشــر مليــون وســبعمائة وخمســة وخمســين 
ألــف ومئتيــن وأربعــة وســبعين )14,755,274( ريــال ســعودي مــن حســاب جــاري الشــركاء )تمويــل إضافــي( 
وتــم منــح مائــة وثمانيــة )108( ســهم مجانــي مقابــل كل واحــد )1( ســهم يمتلكهــا المســاهمون المقيــدون 
بســجالت الشــركة يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، علــى أن يتــم تجميــع كســور األســهم وبيعهــا 
ــمية  ــة اس ــادي بقيم ــهم ع ــة أالف )5000( س ــا خمس ــدة عدده ــهم جدي ــدار أس ــاهمين، )2(  إص ــى المس عل
ــم  ــعودي ت ــال س ــف )50,000( ري ــون أل ــا خمس ــي قيمته ــد وإجمال ــهم الواح ــعودية للس ــاالت س ــرة )10( ري عش
ســدادها نقــدًا مــن المســاهميين الجــدد لصالــح المســاهمين المؤسســين، اكتتــب بهــا عــدد 261 مســاهم 

يملكــون عــدد )5,000( ســهم عــادي.

بتاريــخ 1442/03/08هـــ الموافــق 2020/10/25م اجــرت الشــركة عمليــات بيــع وتــداول لألســهم داخــل ســجالت 
الشــركة فيمــا بيــن المســاهمين المؤسســين والمســاهمين الجــدد البالــغ عددهــم 261 مســاهم، وتــم ذلــك 
بموجــب عقــود تنــازل و مبادلــة أســهم فيمــا بينهــم وتــم تثبيــت ذلــك فــي ســجالت المســاهمين وإصــدار 
ــق  ــخ 1443/02/25هـــ المواف ــا. و بتاري ــم تداوله ــي ت ــهم الت ــدد األس ــب ع ــك كل حس ــهم بذل ــهادات أس ش
2021/10/02م اجــرت الشــركة عمليــات بيــع وتــداول لألســهم داخــل ســجالت الشــركة فيمــا بيــن المســاهمين 
المســاهمين الجــدد البالــغ عددهــم 261 مســاهم، وتــم ذلــك بموجــب عقــود تنــازل و مبادلــة أســهم فيمــا 
بينهــم ليصبــح عددهــم )60( مســاهم وتــم تثبيــت ذلــك فــي ســجالت المســاهمين وإصــدار شــهادات أســهم 

بذلــك كل حســب عــدد األســهم التــي تــم تداولهــا.

و بتاريــخ 1443/08/28هـــ الموافــق 2022/03/31م اجــرت الشــركة عمليــات بيــع وتــداول لألســهم داخــل 
ــب  ــك بموج ــم ذل ــاهم، وت ــم 60 مس ــغ عدده ــاهمين البال ــاهمين المس ــن المس ــا بي ــركة فيم ــجالت الش س
عقــود تنــازل و مبادلــة أســهم فيمــا بينهــم ليصبــح عددهــم )58( مســاهم وتــم تثبيــت ذلــك فــي ســجالت 
ــح  ــه يصب ــم تداولهــا.  وعلي ــي ت ــك كل حســب عــدد األســهم الت المســاهمين وإصــدار شــهادات أســهم بذل
إجمالــي المســاهمين كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند 60 مســاهم وفــق ســجالت المســاهمين بالشــركة و 

ــهم. ــهادات األس ش

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســة وخمســين مليــون )55,000,000( ريــال ســعودي، مقســمة إلــى خمســة 
مالييــن وخمســمائة ألــف )5,500,000( ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة 
)10( ريــاالت ســعودية، وجميــع أســهم الشــركة أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة، وال يعطــى أي مســاهم أي 
ــًا كان عــدد أســهمه حضــور اجتماعــات الجمعيــة  حقــوق تفضيليــة، ويحــق لــكل مســاهم )»المســاهم«( أي
العامــة للمســاهمين )»الجمعيــة العامــة«( والتصويــت فيهــا، ولــه فــي ذلــك أن يــوكل عنــه شــخصًا آخــر مــن 
غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عاملــي الشــركة لينــوب عنــه فــي حضــور الجمعيــة العامــة. تســتحق األســهم 
محــل اإلدراج المباشــر حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة اعتبــارًا مــن تاريــخ مســتند التســجيل هــذا وعــن 

الســنوات الماليــة التــي تليهــا. )فضــاًل راجــع قســم رقــم )5( »سياســة توزيــع األربــاح« فــي هــذا المســتند(.
 

وكمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند، فــإن المســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون )5%( أو أكثــر مــن 
ــاش  ــعد عم ــة )36.23%(، وس ــبة ملكي ــي بنس ــي العتيب ــق الدعجان ــب مطل ــن متع ــم: محس ــا ه رأس ماله
ــل  ــن التفاصي ــد م ــة )5.00%(. )ولمزي ــبة ملكي ــان بنس ــدهللا العلي ــح عب ــة )8.00%(، وصال ــبة ملكي ــمري بنس الش
حــول المســاهمين فضــاًل راجــع قســم )»هيــكل الملكيــة فــي الشــركة قبــل اإلدراج« فــي هــذا المســتند(. 
ويحظــر علــى كبــار المســاهمين المذكوريــن أعــاله التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثنــي عشــر )12( شــهرًا 

مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة )»فتــرة الحظــر«(، ويجــوز لهــم التصــرف فــي 
ــة  ــة الســوق المالي ــرة دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن هيئ أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفت

)»الهيئــة«(.

ويقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة علــى المســاهمين الحالييــن 
بإســتثناء المســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون )5%( أو أكثــر مــن رأس مالهــا المذكوريــن أعــاله 

والذيــن تنطبــق عليهــم فتــرة الحظــر، باإلضافــة إلــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن وهــم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمــالء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة . 2

ــي  ــاركة ف ــول المش ــة بقب ــرارات الخاص ــاذ الق ــن اتخ ــا م ــروط تمكنه ــت بش ــد عين ــة ق ــوق المالي الس
الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة 

مســبقة منــه.
ــوق، وأي . 3 ــة، أو الس ــا الهيئ ــرف به ــة تعت ــة دولي ــة، أو أي هيئ ــة حكومي ــة، أو أي جه ــة المملك حكوم

ــداع. ــة، أو مركــز اإلي ــرف بهــا الهيئ ــة أخــرى تعت ســوق مالي
الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة . 4

مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باإلســتثمار فــي الســوق الموازيــة والذيــن يســتوفون . 7

المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الدليــل اإلسترشــادي إلســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي 
الســوق الموازيــة.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز . 9

اإليــداع.
ــداع، . 10 ــز اإلي ــدى مرك ــاب ل ــة وحس ــي المملك ــتثماري ف ــاب اس ــح حس ــم فت ــوز له ــون يج ــخاص طبيعي أش

ــة: ــر اآلتي ــًا مــن المعايي ويســتوفون أي

ــن 	  ــن أربعي ــا ع ــوع قيمته ــل مجم ــة ال يق ــواق األوراق المالي ــي أس ــات ف ــام بصفق ــد ق ــون ق أن يك
ــع ســنة خــالل االثنــي عشــر شــهرًا  ــال ســعودي وال تقــل عــن عشــر صفقــات فــي كل رب مليــون ري

ــة. الماضي
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.	 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.	 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.	 
أن يكــون حاصــاًل علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن 	 

جهــة معتــرف بهــا دوليــًا.

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

ــعودية أو  ــة الس ــة العربي ــل المملك ــواء داخ ــهم س ــوق لألس ــي أي س ــركة ف ــهم الش ــبق إدراج أس ــم يس ل
خارجهــا قبــل إدراجهــا بشــكل مباشــر فــي الســوق الموازيــة.  وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب تســجيل 
األســهم الخاضعــة لهــذا المســتند إلــى هيئــة الســوق الماليــة )»الهيئــة«( وبطلــب إدراجهــا إلــى شــركة 
ــات ذات  ــى الجه ــة إل ــتندات المطلوب ــة المس ــم كاف ــم تقدي ــعودية«(، و ت ــداول الس ــعودية )»ت ــداول الس ت
العالقــة واســتيفاء جميــع المتطلبــات، وتــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات المتعلقــة بعمليــة التســجيل 
واإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، بمــا فــي ذلــك موافقــة الهيئــة علــى مســتند 

التســجيل هــذا.

ــى مخاطــر  ــة عل ــي الســوق الموازي ــي األســهم محــل التســجيل واإلدراج المباشــر ف ينطــوي االســتثمار ف
ــن  ــرة« الواردي ــل المخاط ــم« و »عوام ــعار مه ــمي »إش ــة قس ــب دراس ــك يج ــدة، ولذل ــر مؤك ــور غي وأم
فــي مســتند التســجيل هــذا بعنايــة مــن قبــل المســتثمرين المؤهليــن المحتمليــن قبــل أن يتخــذوا قــرارًا 
ــوق  ــي الس ــرًا ف ــًا مباش ــا إدراج ــجيلها وإدراجه ــن تس ــاء م ــد االنته ــركة بع ــهم الش ــي أس ــتثمار ف باالس

ــة. الموازي

ــة  ــرح األوراق المالي ــد ط ــات قواع ــب متطلب ــت بحس ــات قدم ــى معلوم ــذا عل ــجيل ه ــتند التس ــوي مس يحت
وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ) المشــار إليهــا 
ــن  ــة )ج( مجتمعي ــى الصفح ــماؤهم عل ــر أس ــن تظه ــس اإلدارة الذي ــاء مجل ــل أعض ــة«(. ويتحم بـــ »الهيئ
ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند. ويؤكــدون بحســب 
علمهــم واعتقادهــم، بعــد اجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع 
أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي المســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه مضللــة، وال تتحمــل 
ــتند، وال  ــذا المس ــات ه ــن محتوي ــؤولية ع ــعودية( أي مس ــداول الس ــعودية )ت ــداول الس ــركة ت ــة وش الهيئ
تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو اكتمالــه، وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن أي مســؤولية 
مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو االعتمــاد علــى أي جــزء منــه. ويجــب علــى 
الراغبيــن فــي االســتثمار بموجــب هــذا المســتند تحــري مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة باألســهم محــل 
اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة، وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذا المســتند، يجــب استشــارة 

مستشــار مالــي مرخــص لــه.

شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )ق/5287( بتاريخ 1442/01/05هـ الموافق 2020/08/24م والسجل التجاري رقم )1010260422(
وتاريخ 1430/01/07هـ )الموافق 2009/01/04م( الصادر بمدينة الرياض.

السعر االسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق الموازية  هو أربعون )40( ريال سعودي

مستند تسجيل أسهم شركة
رواســـي البنـــاء لالستثمـــار

المستشار المالي

صدر هذا المستند بتاريخ 1443/11/16هـ )الموافق 2022/06/15م( 



متخصصون في اعمال البنية التحتية



أ

العودة لفهرس المحتويات

إشعار مهم

يقــدم هــذا المســتند معلومــات تفصيليــة كاملــة عــن شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار وباألســهم محــل اإلدراج المباشــر. وســتتم معاملــة المســتثمرين 
المؤهليــن الذيــن يتقدمــون بطلــب االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر بعــد االنتهــاء مــن تســجيل أســهم الشــركة وبــدء تداولهــا بالســوق 
الموازيــة علــى أســاس أن طلباتهــم تســتند إلــى المعلومــات التــي يحتويهــا هــذا المســتند، والتــي يمكــن اإلطــالع عليهــا مــن خــالل زيــارة موقــع الشــركة 
علــى اإلنترنــت )www.rawasialbina.com( أو موقــع المستشــار المالــي شــركة معرفــة الماليــة )www.marifacapital.com( أو موقــع هيئــة 
الســوق الماليــة )www.cma.org.sa(. أو شــركة تــداول الســعودية »تــداول الســعودية« )www.saudiexchange.sa(. كمــا ســيتم اإلعــالن مــن 
قبــل المستشــار المالــي »شــركة معرفــة الماليــة« علــى موقــع شــركة تــداول الســعودية »تــداول الســعودية« عــن نشــر مســتند التســجيل وإتاحتــه 
للمســتثمرين المؤهليــن خــالل المــدة المحــددة وفــق قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة )خــالل فتــرة ال تقــل عــن )14( يــوم عمــل 

قبــل اإلدراج المباشــر( و عــن أي تطــورات أخــرى.

يحتــوي مســتند التســجيل هــذا علــى معلومــات قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة، 
ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة )ج( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة 
ــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع  فــي هــذا المســتند، ويؤكــدون حســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكن
ــة. وال تتحمــل الهيئــة وشــركة تــداول الســعودية  أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي هــذا المســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضلل
)تــداول الســعودية( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا المســتند، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو اكتمالــه، وتخليــان أنفســهما 
صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو االعتمــاد علــى أي جــزء منــه. ويجــب علــى الراغبيــن 
فــي االســتثمار بموجــب هــذا المســتند تحــري مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة باألســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة، وفــي حــال 

تعــذر فهــم محتويــات هــذا المســتند، يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه.

وقــد تــم تعييــن شــركة معرفــة الماليــة كمستشــار مالــي )»المستشــار المالــي«(، فيمــا يتعلــق بطلــب تســجيل األســهم محــل اإلدراج المباشــر الموضحــة 
فــي هــذا المســتند فــي الســوق الموازيــة.

إن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند كمــا فــي تاريــخ إصــداره عرضــة للتغييــر، وعلــى وجــه الخصــوص يمكــن أن يتأثــر الوضــع المالــي للشــركة 
وقيمــة األســهم محــل اإلدراج المباشــر بشــكل ســلبي نتيجــة التطــورات المســتقبلية المتعلقــة بعوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو أي 
عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى خارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشــركة )فضــال راجــع قســم رقــم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذا المســتند(، وال 
يجــوز اعتبــار تقديــم هــذا المســتند، أو أي معلومــات شــفهية، أو كتابيــة، أو مطبوعــة فيمــا يتعلــق باألســهم محــل التســجيل واإلدراج أو تفســيرها أو 
االعتمــاد عليهــا، بــأي شــكل مــن األشــكال، علــى أنهــا وعــداً أو تأكيــداً أو إقــراراً بشــأن تحقــق أي أربــاح، أو إيــرادات، أو نتائــج، أو أحــداث مســتقبلية.

ال يجــوز اعتبــار هــذا المســتند بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو مــن أي مستشــاريها للمشــاركة فــي عمليــة 
االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر. وتُعتبــر المعلومــات الموجــودة فــي هــذا المســتند ذات طبيعــة عامــة، وقــد تــم إعــداد هــذا المســتند 
دون األخــذ فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة لألشــخاص الراغبيــن باالســتثمار 
فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر، ويتحمــل كل مســتلم لهــذا المســتند قبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مــن 
مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة بخصــوص االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر، وذلــك لتقييــم مــدى مالءمــة هــذا االســتثمار 
والمعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه. بمــا فــي ذلــك المزايــا والمخاطــر المتعلقــة 
باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر، قــد يكــون االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر مناســباً لبعــض المســتثمرين دون غيرهــم، 
ويجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن عــدم اإلعتمــاد علــى قــرار طــرف آخــر باالســتثمار أو عــدم االســتثمار كأســاس للدراســة المفتــرض قيامهــم 

بهــا فيمــا يخــص فرصتهــم فــي االســتثمار أو علــى الظــروف الخاصــة ألولئــك المســتثمرين.

ــع أســهم اإلدراج  ــق بشــراء أو بي ــي تتعل ــة الت ــود النظامي ــى كافــة القي ــي مــن متلقــي هــذا المســتند االطــالع عل ــب الشــركة والمستشــار المال وتطل
ومراعــاة التقيــد بهــا.

https://marifacapital.com/
http://www.saudiexchange.sa
http://www.cma.org.sa/
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المعلومات المالية 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م، والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م 
التــي تتضمــن أرقــام المقارنــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، واإليضاحــات المرفقــة بهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
)IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن و المحاســبين 
ــون  ــه الخريجــي وشــريكه محاســبون قانوني ــل )شــركة أســامة عبدالل ــة للشــركة مــن قب ــات المالي ــق البيان ــة وتدقي ــد تمــت مراجع )SOCPA(. وق

واستشــاريو أعمــال(. هــذا وتقــوم الشــركة بإصــدار قوائمهــا الماليــة بالريــال الســعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

تــم إعــداد التوقعــات الــواردة فــي هــذا المســتند علــى أســاس افتراضــات محــددة ومفصــح عنهــا فــي هــذا المســتند. وقــد تختلــف ظــروف الشــركة 
فــي المســتقبل عــن االفتراضــات المســتخدمة، وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تأكيــد أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال هــذه التوقعــات.

وتمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي هــذا المســتند »إفــادات مســتقبلية«. والتــي يمكــن أن يســتدل عليهــا بشــكل عــام مــن خــالل اســتخدام بعــض 
الكلمــات ذات الداللــة المســتقبلية مثــل: »يخطــط«، »يعتــزم«، »يعتقــد«، »يتوقــع«، »مــن المتوقــع«، »يمكــن«، »مــن الممكــن«، »يحتمــل«، »مــن 
المحتمــل«، »ســوف«، »قــد«، »يقــدر«، »ربمــا«، والصيــغ النافيــة لهــا وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المتشــابهة لهــا فــي المعنــى، وتعكــس هــذه 
اإلفــادات وجهــات النظــر الحاليــة للشــركة بخصــوص أحــداث مســتقبلية، لكنهــا ال تشــكل ضمانــاً أو تأكيــداً ألي أداء فعلــي مســتقبلي للشــركة، إذ 
أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى األداء الفعلــي للشــركة أو إنجازاتهــا أو نتائجهــا وتــؤدي إلــى اختالفهــا بشــكل كبيــر عمــا تضمنتــه 
هــذه اإلفــادات صراحــًة أو ضمنــاً. وقــد تــم اســتعراض أهــم المخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر تفصيــال 
فــي أقســام أخــرى فــي هــذا المســتند )راجــع قســم رقــم )2 ( »عوامــل المخاطــرة«( وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه العوامــل، أو لــو ثبــت 
عــدم دقــة أي مــن التوقعــات أو التقديــرات الــواردة فــي هــذا المســتند، فــإن النتائــج الفعليــة للشــركة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك الموضحــة 

فــي هــذا المســتند.

ومراعــاًة لمتطلبــات قواعــد طــرح األواراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، ســتقوم الشــركة بتقديــم مســتند تســجيل تكميلــي إلــى الهيئــة إذا علمــت 
فــي أي وقــٍت بعــد اعتمــاد هــذا المســتند مــن الهيئــة وقبــل اكتمــال اإلدراج بــأي مــن اآلتــي: )1( وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي 
مســتند التســجيل، أو )2( ظهــور أيــة مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي مســتند التســجيل. وباســتثناء هاتيــن الحالتيــن. فــإن الشــركة التعتــزم 
تحديــث أو تعديــل أي معلومــات يتضمنهــا هــذا المســتند، ســواًء كان ذلــك نتيجــة معلومــات جديــدة أو حــوادث مســتقبلية أو غيــر ذلــك. ونتيجــة لهــذه 
المخاطــر واألمــور غيــر المؤكــدة والتقديــرات فــإن األحــداث والظــروف والتوقعــات المســتقبلية التــي يتناولهــا هــذا المســتند قــد ال تحــدث علــى 
النحــو الــذي تتوقعــه الشــركة وقــد ال تحــدث مطلقــا. وعليــه، يتعيــن علــى المســتثمرين المؤهليــن المحتمليــن فحــص جميــع اإلفــادات المســتقبلية 

فــي ضــوء هــذه اإليضاحــات مــع عــدم  االعتمــاد علــى اإلفــادات المســتقبلية بشــكل أساســي.



ج

العودة لفهرس المحتويات

دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر

صفة المنصباالسم
تاريخ التعيينالعمرالجنسيةاالستقالليةالعضوية

األسهم المملوكة 
»مباشرة«

األسهم 
المملوكة

»غير مباشرة«*

النسبةالعددالنسبةالعدد

سعد عماش 
سعد الشمري

رئيس مجلس 
اإلدارة

غير 
		8.00٪2020/09/13440.000م48سعوديغير مستقلتنفيذي

سلمان غزاي 
نور الجديعي

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

غير 
				2020/09/13م45سعوديمستقلتنفيذي

محسن متعب 
الدعجاني 

العتيبي

عضو مجلس 
اإلدارة 
والعضو 
المنتدب

		36.23٪2020/09/131.992.450م51سعوديغير مستقلتنفيذي

وليد محمد 
جاسر 

الشبانات

عضو مجلس 
اإلدارة

غير 
				2020/09/13م51سعوديمستقلتنفيذي

فيصل سعد 
محمد البقمي

عضو مجلس 
اإلدارة

غير 
		1.26٪2020/09/1369.100م37سعوديمستقلتنفيذي

أمين سر مجلس اإلدارة
عبدالرحمن 
أحمد هاجر 

حزين

أمين سر 
				2020/09/07م41سوري		مجلس اإلدارة

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار
* ال توجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس كما في تاريخ هذا المستند.

وافقــت الجمعيــة التحويليــة للشــركة بتاريــخ 1441/12/27هـــ الموافــق 2020/08/17م علــى انتخــاب أول مجلــس إدارة للشــركة لمــدة 3 ســنوات 	 
تبــدأ مــن تاريــخ تحــول الشــركة لمســاهمة مقفلــة بتاريــخ 1442/01/25هـــ الموافــق 2020/09/13م.

ــس 	  ــن ســر لمجل ــن كأمي ــن عبدالرحمــن أحمــد هاجــر حزي ــخ 1442/01/19هـــ )الموافــق 2020/09/07م( تعيي ــس اإلدارة فــي تاري قــرر مجل
اإلدارة.

تــم االســتناد علــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي تحديــد عــوارض االســتقالل ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وتتمثــل 
عــوارض االســتقالل ألعضــاء مجلــس اإلدارة للشــركة فــي كل مــن:

أن يكــون مالــكاً لمــا نســبته 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن اســهم شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا أو لــه صلــة قرابــة مــع مــن يملــك هــذه 	 
النســبة.

أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخر ى من مجموعتها.	 
أن يكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخر ى من مجموعتها.	 
أن يعمــل أو كان يعمــل موظفــا خــالل العاميــن الماضييــن لــدى الشــركة، أو أي طــرف متعامــل معهــا أو شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا، كمراجعــي 	 

الحســابات وكبــار المورديــن، أو أن يكــون مالــكاً لحصــص ســيطرة لــدى أي مــن تلــك األطــراف خــالل العاميــن الماضييــن.
أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.	 
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.	 
أن يتقاضــى مبالــغ ماليــة مــن الشــركة عــالوة علــى مكافــأة عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن لجانــه تزيــد عــن )200.000( مائتيــن ألــف ريــال 	 

ســعودي أو عــن 50٪ مــن مكافأتــه فــي العــام الســابق التــي تحصــل عليهــا مقابــل عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن لجانــه أيهمــا أقــل.
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	 
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	 
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عنوان الشركة المسجل

شركة رواسي البناء لالستثمار
ص.ب 2886، الرياض 12215

 الرياض - طريق الملك فهد - حي الورود - مركز العليا افينو
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4630233 11 00966
فاكس: 4530223 11 00966

www.rawasialbina.com :الموقع اإللكتروني
info@rawasialbina.com : البريد اإللكتروني

ممثلي الشركة 

الممثل الثانيالممثل األولالبيان

محسن متعب الدعجاني العتيبيسعد عماش سعد الشمرياالسم

عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارةالصفة

العنوان
الرياض 12215- ص.ب 2886

طريق الملك فهد - حي الورود- مركز العليا 
افينو

الرياض 12215- ص.ب 2886
طريق الملك فهد - حي الورود- مركز 

العليا افينو

 4630233 11 00966 - تحويلة 102 4630233 11 00966 - تحويلة 101 رقم الهاتف

4530223 11 453022300966 11 00966فاكس

 sashammary@rawasialbina.commohsen@rawasialbina.comالبريد االلكتروني

www.rawasialbina.comالموقع االلكتروني

سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(
طريق امللك فهد - العليا 6897 ص.ب. 60612

الرياض 12211 	 3388، وحدة رقم 15
اململكة العربية السعودية

هاتف: 920001919 966+
فاكس: 2189133 11 966+

csc@saudiexchange.sa :البريد االلكتروني
www.saudiexchange.sa :املوقع االلكتروني

https://www.rawasialbina.com/
mailto:info@rawasialbina.com
mailto:sashammary@rawasialbina.com
mailto:mohsen@rawasialbina.com
mailto:mohsen@rawasialbina.com
https://www.rawasialbina.com/
mailto:csc@saudiexchange.sa:
http://www.saudiexchange.sa


ه

العودة لفهرس المحتويات

المستشار المالي

شركة معرفة المالية 
الرياض - طريق الملك فهد - برج المملكة - الدور 25

المملكة العربية السعودية 
ص. ب 56973 الرياض 11564 

هاتف: 0777 211 11 966+
فاكس: 0888 211 11 966+

www.marifacapital.com :الموقع االلكتروني
info@marifacapital.com :البريد االلكتروني

المحاسب القانوني

قانونيــون  محاســبون  وشــريكه  الخريجــي  عبداللــه  أســامة  شــركة 
أعمــال  واستشــاريو 

جدة - شارع محمود عارف - حي الروضة
ص. ب 15046 جدة 21444
هاتف : 6600085 12 966+

فاكس :  6609320 12 966+
www.oakcpa.com : الموقع اإللكتروني
info@oakcpa.com :البريد اإللكتروني

تنويــه: قــدم المستشــار المالــي والمحاســب القانونــي المذكوريــن أعــاله موافقتهــم الكتابيــة علــى اســتخدام أســمائهم وشــعاراتهم وعلــى تضميــن 
إفاداتهــم بالشــكل والمضمــون الوارديــن فــي مســتند التســجيل هــذا، ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذا المســتند. هــذا وال يمتلــك 
أي مــن المستشــار المالــي أو المحاســب القانونــي أو العامليــن لديهــم أو أي مــن أقاربهــم أي أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة، كمــا 

فــي تاريــخ هــذا المســتند.

هـ

https://marifacapital.com/
mailto:info@oakcpa.com


و

العودة لفهرس المحتويات

الملخص

يهــدف هــذا الملخــص إلــى تقديــم نبــذة حــول المعلومــات الــواردة فــي مســتند التســجيل هــذا، وعليــه فــإن هــذا الملخــص ال يحتــوي علــى كافــة 
المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة بالنســبة للمســتثمرين المحتمليــن. لذلــك ينبغــي قــراءة ومراجعــة مســتند التســجيل هــذا بشــكل كامــل قبــل اتخــاذ 
قرارهــم باإلســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر، ويجــب أن يُبنــى أي قــرار يتعلــق باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر مــن قبــل 
المســتثمرين المحتمليــن علــى مراعــاة جميــع مــا ورد فــي هــذا المســتند ككل، وعلــى وجــه الخصــوص، فإنــه مــن الضــروري مراعــاة مــا ورد فــي 
قســم »إشــعار مهــم« فــي الصفحــة )أ( والقســم )2( »عوامــل المخاطــرة« قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر موضــع 

هــذا المســتند.

الملخص

اسم الشركة ووصفها 
وتأسيسها

تأسســت شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار )»الشــركة« أو »المصــدر«( بموجــب عقــد التأســيس المــؤرخ فــي 1430/01/01هـــ الموافــق 
2008/12/29م كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010260422( بتاريــخ 1430/01/07هـــ الموافــق 
2009/01/04م والصــادر بمدينــة الريــاض بالمســمى التجــاري »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار والتطويــر العقــاري« و بــرأس 
مــال قــدره خمســمائة ألــف )500.000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســمائة )500( حصــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا 
ألــف )1000( ريــال ســعودي، وجميعهــا حصــص نقديــة، مملوكــة مــن قبــل كل مــن: محمــد بــن رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 
100 حصــة و عبداللــه محســن الدعجانــي العتيبــي بعــدد حصــص 250 حصــة و نايــف محمــد رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 50 
حصــة و فيصــل محمــد رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 50 حصــة و عبدالرحمــن محمــد رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 50 حصــة. 
وبموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1430/10/30هـــ الموافــق 2009/10/19م تــم تعديــل بعــض بنــود عقــد التأســيس بتعديــل االســم 
التجــاري للشــركة ليصبــح »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار المحــدودة« وتعديــل أغــراض الشــركة دون تغييــر بــرأس المــال للشــركة. 
وبموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1432/07/25هـــ الموافــق 2011/06/27م تــم تغييــر ملكيــة الشــركة وذلــك بتنــازل كل مــن محمــد 
بــن رحيــم النفيعــي ونايــف محمــد رحيــم النفيعــي وفيصــل محمــد رحيــم النفيعــي وعبدالرحمــن محمــد رحيــم النفيعــي عــن جميــع 
حصصهــم البالغــة 250 حصــة إلــى الشــريك الجديــد محســن متعــب الدعجانــي العتيبــي، ليصبــح هيــكل الملكيــة مملــوك مــن 
قبــل عبداللــه محســن الدعجانــي العتيبــي ومحســن متعــب الدعجانــي العتيبــي يملــك كل منهــم 250 حصــة دون تغييــر بــرأس مــال 
الشــركة. وبموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1434/11/09هـــ الموافــق 2013/09/15م تــم تعديــل االســم التجــاري للشــركة بإضافــة 
»القابضــة« ليصبــح االســم التجــاري »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار القابضــة« وإضافــة نشــاط للشــركة ضمــن أغــراض الشــركة 
دون تغييــر بــرأس المــال. وبموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1441/12/20هـــ الموافــق 2020/08/10م تمــت الموافقــة علــى تحويــل 
الكيــان القانونــي للشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة، وذلــك بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن 
التزامــات وعمالــة وتراخيــص وجميــع عناصــر تصنيفهــا الماليــة والفنيــة واإلداريــة والتنفيذيــة وبنفــس رأس مالهــا البالــغ خمســمائة 
ــى  ــل االســم التجــاري للشــركة ليصبــح »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار«. وباإلشــارة إل ــال ســعودي مــع تعدي ألــف )500.000( ري
القــرار الــوزاري الصــادر مــن وزارة التجــارة رقــم ق/5287 بتاريــخ 1442/01/05هـــ الموافــق 2020/08/24م تمــت الموافقــة 
ــال ســعودي مقســم  ــف )500.000( ري ــدره خمســمائة أل ــال ق ــرأس م ــة ب ــى شــركة مســاهمة مقفل ــى إعــالن تحــول الشــركة إل عل
إلــى خمســين ألــف )50.000( ســهم  قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة مدفوعــة القيمــة 
بالكامــل. وبتاريــخ 1442/01/26هـــ الموافــق 2020/09/14م وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة 
إلــى خمســة وخمســين مليــون )55.000.000( ريــال ســعودي، مقســمة إلــى خمســة مالييــن وخمســمائة ألــف )5.500.000( ســهم 
عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، مدفوعــة القيمــة بالكامــل، وتــم اســتيفاء الزيــادة مــن خــالل: )1( تحويــل 
مبلــغ تســعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وتســعين ألــف و ســبعمائة و ســتة وعشــرين )39.694.726( ريــال ســعودي مــن حســاب 
األربــاح المبقــاة و تحويــل مبلــغ أربعــة عشــر مليــون وســبعمائة وخمســة وخمســين ألــف ومئتيــن وأربعــة وســبعين )14.755.274( 
ريــال ســعودي مــن حســاب جــاري الشــركاء )تمويــل إضافــي( وتــم منــح مائــة وثمانيــة )108( ســهم مجانــي مقابــل كل واحــد )1( ســهم 
يمتلكهــا المســاهمون المقيــدون بســجالت الشــركة يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، علــى أن يتــم تجميــع كســور األســهم 
وبيعهــا علــى المســاهمين، )2( إصــدار أســهم جديــدة عددهــا خمســة أالف )5000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية عشــرة )10( ريــاالت 
ــم ســدادها نقــداً مــن المســاهميين الجــدد  ــال ســعودي ت ــي قيمتهــا خمســون ألــف )50.000( ري ســعودية للســهم الواحــد وإجمال

لصالــح المســاهمين المؤسســين، اكتتــب بهــا عــدد 261 مســاهم يملكــون عــدد )5.000( ســهم عــادي.

بتاريــخ 1442/03/08هـــ الموافــق 2020/10/25م اجــرت الشــركة عمليــات بيــع وتــداول لألســهم داخــل ســجالت الشــركة فيمــا بيــن 
المســاهمين المؤسســين والمســاهمين الجــدد البالــغ عددهــم 261 مســاهم، وتــم ذلــك بموجــب عقــود تنــازل و مبادلــة أســهم فيمــا 
بينهــم وتــم تثبيــت ذلــك فــي ســجالت المســاهمين وإصــدار شــهادات أســهم بذلــك كل حســب عــدد األســهم التــي تــم تداولهــا. و 
بتاريــخ 1443/02/25هـــ الموافــق 2021/10/02م اجــرت الشــركة عمليــات بيــع وتــداول لألســهم داخــل ســجالت الشــركة فيمــا بيــن 
المســاهمين المســاهمين الجــدد البالــغ عددهــم 261 مســاهم، وتــم ذلــك بموجــب عقــود تنــازل و مبادلــة أســهم فيمــا بينهــم ليصبــح 
عددهــم )60( مســاهم وتــم تثبيــت ذلــك فــي ســجالت المســاهمين وإصــدار شــهادات أســهم بذلــك كل حســب عــدد األســهم التــي 
تــم تداولهــا. و بتاريــخ 1443/08/28هـــ الموافــق 2022/03/31م اجــرت الشــركة عمليــات بيــع وتــداول لألســهم داخــل ســجالت 
ــة أســهم فيمــا  ــازل و مبادل الشــركة فيمــا بيــن المســاهمين المســاهمين البالــغ عددهــم 60 مســاهم، وتــم ذلــك بموجــب عقــود تن
بينهــم ليصبــح عددهــم )58( مســاهم وتــم تثبيــت ذلــك فــي ســجالت المســاهمين وإصــدار شــهادات أســهم بذلــك كل حســب عــدد 
األســهم التــي تــم تداولهــا. وعليــه يصبــح إجمالــي المســاهمين كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند 60 مســاهم وفــق ســجالت المســاهمين 

بالشــركة وشــهادات األســهم.



ز

العودة لفهرس المحتويات

الملخص

ملخص أنشطة الشركة

يتمثــل النشــاط الرئيســي الحالــي حســب الســجل التجــاري للشــركة رقــم )1010260422( بتاريــخ 1430/01/07هـــ 
الموافــق 2009/01/04م وينتهــي فــي تاريــخ 1445/02/09هـــ الموافــق 2023/08/26م فــي اإلنشــاءات العامــة 
للمبانــي الســكنية، إنشــاء وإصــالح الطــرق والشــوارع واألرصفــة ومســتلزمات الطــرق، إنشــاء وإقامــة وإصــالح 
محطــات الطاقــة الكهربائيــة والمحــوالت، إنشــاء وإقامــة وإصــالح محطــات وأبــراج االتصــاالت الســلكية والالســلكية 
والــرادار، تمديــد األســالك الكهربائيــة، تمديــد أســالك االتصــاالت، تمديــدات الشــبكات، تركيــب أنظمــة اإلضــاءة.

وتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها األساسي بما يلي:

التشييد.	 
التعدين واستغالل المحاجر.	 
الصناعات التحويلية.	 
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.	 
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.	 
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.	 
النقل والتخزيين.	 
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.	 
المعلومات واالتصاالت.	 
األنشطة العقارية.	 
الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.	 
أنشطة الخدمات األخرى.	 

وتمــارس الشــركة انشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة وبعــد الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة 
إن وجــدت، وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة والزالــت جميــع تلــك التراخيــص ســارية المفعــول 

حتــى تاريــخ هــذا المســتند. )فضــاًل راجــع القســم رقــم 3	14 »التراخيــص والشــهادات« فــي هــذا المســتند(.

ــر  ــك عب ــاه، وذل ــاء والمي ــة لمشــاريع االتصــاالت والكهرب ــة التحتي ــال البني ــي أعم ــي ف ــل نشــاط الشــركة الحال يتمث
تمديــد األســالك الكهربائيــة، تمديــدات الشــبكات، كبائــن االتصــاالت، تمديــد خطــوط الميــاه، إصــالح المحطــات 

ــاه.  ــع المي والخطــوط الرئيســية لتوزي

ال يوجــد للشــركة أي منتجــات أو نشــاطات جديــدة مهمــة حتــى تاريــخ نشــر هــذا المســتند، بإســتثناء مــا تــم اإلفصــاح 
عنــه فــي القســم رقــم 3	7 نمــوذج عمــل الشــركة والقســم رقــم رقــم 3	14 »التراخيــص والشــهادات« فــي هــذا 

المســتند.

المساهمون الكبار، 
وعدد أسهمهم، ونسب 

ملكيتهم قبل اإلدراج

إن المســاهمين الكبــار الذيــن يملــك كٌل منهــم نســبة خمســة بالمائــة )5٪( أو أكثــر مــن أســهم الشــركة وهــم 
المســاهمون الذيــن تظهــر أســماؤهم ونســبة ملكيتهــم فــي الجــدول التالــي:

عدد األسهماالسم
إجمالي القيمة 

اإلسمية
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
»المباشرة«

نسبة الملكية
»غير 

المباشرة«*

	36.23٪1.992.45019.924.500محسن متعب مطلق العتيبي

	8.00٪440.0004.400.000سعد عماش سعد الشمري

	5.00٪275.0002.750.000صالح عبدالله العليان

	49.23٪2.707.45027.074.500اإلجمالي

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار
* ال توجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من المساهمين الكبار كما في تاريخ هذا المستند.
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المساهمون الكبار 
الذين يجوز لمؤسسة 

السوق المالية المعينة 
بموجب قواعد اإلدراج 

بيع أسهمهم وفقا 
لتقديرها، وعدد 
أسهمهم. ونسبة 

ملكيتهم قبل اإلدراج 
وبعد تطبيق خطة 
استيفاء متطلبات 

السيولة المقدمة إلى 
السوق وفقا لقواعد 

اإلدراج

اســتوفت الشــركة متطلبــات الســيولة الــواردة فــي المــادة الحاديــة واألربعــون )41( مــن قواعــد اإلدراج، حيــث إن عــدد 
المســاهمين فــي الشــركة والذيــن ينطبــق عليهــم تعريــف الجمهــور )53( مســاهم يملكــون مــا نســبته )40.14٪( مــن 
رأس مــال الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند. وبالتالــي، فإنــه ال يوجــد أي مــن المســاهمين الكبــار الذيــن يجــوز 

لمؤسســة الســوق الماليــة المعينــة بموجــب قواعــد اإلدراج بيــع أســهمهم وفقــاً لتقديرهــا.

خمسة وخمسين مليون )55.000.000( ريال سعودي مدفوع بالكامل.رأس مال المصدر
إجمالي عدد أسهم 

خمسة ماليين وخمسمائة ألف )5.500.000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.المصدر

عشرة )10( رياالت سعودية.القيمة االسمية للسهم
سعر السهم 

اإلسترشادي عند 
اإلدراج

أربعون )40( ريال سعودي للسهم الواحد.

ــي الســوق األحقية في األرباح ــا ف ــخ إدراجه ــد تاري ــا الشــركة بع ــاح تعلنه ــن أي أرب ــا م تســتحق األســهم محــل اإلدراج المباشــر حصته
ــي تليهــا )فضــاًل راجــع قســم رقــم )5( »سياســة توزيــع األربــاح«(. الموازيــة وعــن الســنوات الماليــة الت

حقوق التصويت
جميــع أســهم الشــركة أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة، وال يعطــى أي مســاهم أي حقــوق تفضيليــة، ويحــق لــكل مســاهم 
ــاً كان عــدد أســهمه حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين والتصويــت فيهــا، ولــه فــي ذلــك أن يــوكل  أي

عنــه شــخصاً آخــر مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عاملــي الشــركة لينــوب عنــه فــي حضــور الجمعيــة العامــة.

القيود المفروضة على 
األسهم

يحظــر علــى كبــار المســاهمين الذيــن يملكــون نســبة 5٪ أو أكثــر المذكــورة أســماؤهم فــي الصفحــة )ز( مــن هــذا 
المســتند التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثنــي عشــر )12( شــهراً مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق 
الموازيــة »فتــرة الحظــر«، ويقــوم مركــز إيــداع األوراق الماليــة برفــع القيــود عــن تلــك األســهم بشــكل مباشــر بعــد 

انتهــاء فتــرة الحظــر المفروضــة، دون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الهيئــة.

األسهم التي سبق 
للمصدر إدراجها )إن 

وجدت(

ــل  ــة الســعودية أو خارجهــا قب ــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواًء داخــل المملكــة العربي ل
إدراجهــا بشــكل مباشــر فــي الســوق الموازيــة. وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب للهيئــة لتســجيل أســهمها فــي الســوق 
الماليــة الســعودية، وقــد تــم الحصــول علــى كافــة الموافقــات والمســتندات التــي طلبتهــا الهيئــة فيمــا يتعلــق بمســتند 

التســجيل هــذا وكافــة المتطلبــات الالزمــة لــإدراج المباشــر.
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فئات المستثمرين 
الذين يحق لهم تداول 

أسهم الشركة

ــن باســتثناء  ــى المســاهمين الحاليي ــة عل ــداول فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازي يقتصــر الت
المســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون )5٪( أو أكثــر مــن رأس مالهــا المذكوريــن فــي الصفحــة )ز( والذيــن 

تنطبــق عليهــم )فتــرة الحظــر(، باإلضافــة إلــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن وهــم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمــالء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة . 2

قــد عينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق 
الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

حكومــة المملكــة، أو أي جهــة حكوميــة، أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، وأي ســوق ماليــة أخــرى . 3
تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع.

الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا . 4
فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
المتطلبــات . 7 يســتوفون  والذيــن  الموازيــة  الســوق  فــي  باإلســتثمار  لهــم  المســموح  المقيميــن  غيــر  األجانــب 

الموازيــة. الســوق  فــي  المقيميــن  األجانــب غيــر  الدليــل اإلسترشــادي إلســتثمار  فــي  المنصــوص عليهــا 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

10. أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع، ويســتوفون 
أيــاً مــن المعاييــر اآلتيــة:

أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال 	 
ســعودي وال تقــل عــن عشــر صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.	 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.	 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.	 
ــة 	  ــة معتمــدة مــن جه ــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق المالي ــى شــهادة مهني أن يكــون حاصــاًل عل

ــاً. معتــرف بهــا دولي
11. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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ملخص المعلومات األساسية

تنويــه للمســتثمرين: يهــدف ملخــص المعلومــات األساســية إلــى إعطــاء نبــذة موجــزة عــن المعلومــات الــواردة فــي مســتند التســجيل هــذا، وباعتبــاره 
ملخصــاً، فإنــه ال يحتــوي علــى جميــع المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة للمســتثمرين المؤهليــن. ويجــب علــى مســتلمي هــذا المســتند قــراءة كامــل 
محتوياتــه قبــل اتخــاذ قــرار بشــأن االســتثمار فــي أســهم الشــركة بعــد االنتهــاء مــن تســجيلها وإدراجهــا إدراجــاً مباشــراً فــي الســوق الموازيــة. وقــد 

تــم تعريــف بعــض المصطلحــات الــواردة فــي هــذا المســتند فــي قســم )1( »التعريفــات المصطلحــات«.

نبذة عن الشركة

تأسســت شــركة رواســي البناء لالســتثمار )»الشــركة« أو »المصدر«( بموجب عقد التأســيس المؤرخ في 1430/01/01هـ الموافق 2008/12/29م 
كشــركة ذات مســؤولية محدودة بموجب الســجل التجاري رقم )1010260422( بتاريخ 1430/01/07هـ الموافق 2009/01/04م والصادر بمدينة 
الريــاض بالمســمى التجــاري »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار والتطويــر العقــاري« و بــرأس مــال قــدره خمســمائة ألــف )500.000( ريــال ســعودي 
مقســم إلــى خمســمائة )500( حصــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا ألــف )1000( ريــال ســعودي، وجميعهــا حصــص نقديــة، مملوكــة مــن قبــل كل 
مــن: محمــد بــن رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 100 حصــة وعبداللــه محســن الدعجانــي العتيبــي بعــدد حصــص 250 حصــة ونايــف محمــد رحيــم 
النفيعــي بعــدد حصــص 50 حصــة وفيصــل محمــد رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 50 حصــة وعبدالرحمــن محمــد رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 50 
حصــة. وبموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1430/10/30هـــ الموافــق 2009/10/19م تــم تعديــل بعــض بنــود عقــد التأســيس بتعديــل االســم التجــاري 
للشــركة ليصبــح »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار المحــدودة« وتعديــل أغــراض الشــركة دون تغييــر بــرأس المــال للشــركة. وبموجــب قــرار الشــركاء 
بتاريــخ 1432/07/25هـــ الموافــق 2011/06/27م تــم تغييــر ملكيــة الشــركة و ذلــك بتنــازل كل مــن محمــد بــن رحيــم النفيعــي ونايــف محمــد رحيــم 
النفيعــي و فيصــل محمــد رحيــم النفيعــي و عبدالرحمــن محمــد رحيــم النفيعــي عــن جميــع حصصهــم البالغــة 250 حصــة إلــى الشــريك الجديــد 
ــي  ــب الدعجان ــي ومحســن متع ــي العتيب ــه محســن الدعجان ــل عبدالل ــوك مــن قب ــة ممل ــكل الملكي ــح هي ــي، ليصب ــي العتيب ــب الدعجان محســن متع
العتيبــي يملــك كل منهــم 250 حصــة دون تغييــر بــرأس مــال الشــركة. وبموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1434/11/09هـــ الموافــق 2013/09/15م تــم 
تعديــل االســم التجــاري للشــركة بإضافــة »القابضــة« ليصبــح االســم التجــاري »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار القابضــة« وإضافــة نشــاط للشــركة 
ضمــن أغــراض الشــركة دون تغييــر بــرأس المــال. وبموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1441/12/20هـــ الموافــق 2020/08/10م تمــت الموافقــة علــى 
تحويــل الكيــان القانونــي للشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة، وذلــك بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات 
وعمالــة و تراخيــص وجميــع عناصــر تصنيفهــا الماليــة والفنيــة واإلداريــة والتنفيذيــة وبنفــس رأس مالهــا البالــغ خمســمائة ألــف )500.000( ريــال 
ســعودي مــع تعديــل االســم التجــاري للشــركة ليصبــح »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار«. وباإلشــارة إلــى القــرار الــوزاري الصــادر مــن وزارة التجــارة 
رقــم ق/5287 بتاريــخ 1442/01/05هـــ الموافــق 2020/08/24م تمــت الموافقــة علــى إعــالن تحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بــرأس 
ــاالت  ــا عشــرة )10( ري ــف )50.000( ســهم  قيمــة كل ســهم منه ــى خمســين أل ــال ســعودي مقســم إل ــف )500.000( ري مــال قــدره خمســمائة أل
ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة مدفوعــة القيمــة بالكامــل. وبتاريــخ 1442/01/26هـــ الموافــق 2020/09/14م وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر 
ــال ســعودي، مقســمة إلــى خمســة مالييــن وخمســمائة  ــادة رأس مــال الشــركة إلــى خمســة وخمســين مليــون )55.000.000( ري ــى زي ــة عل العادي
ألــف )5.500.000( ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، مدفوعــة القيمــة بالكامــل، وتــم اســتيفاء الزيــادة مــن خــالل: 
)1( تحويــل مبلــغ تســعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وتســعين ألــف و ســبعمائة و ســتة وعشــرين )39.694.726( ريــال ســعودي مــن حســاب 
األربــاح المبقــاة و تحويــل مبلــغ أربعــة عشــر مليــون وســبعمائة وخمســة وخمســين ألــف ومئتيــن وأربعــة وســبعين )14.755.274( ريــال ســعودي مــن 
حســاب جــاري الشــركاء )تمويــل إضافــي( وتــم منــح مائــة وثمانيــة )108( ســهم مجانــي مقابــل كل واحــد )1( ســهم يمتلكهــا المســاهمون المقيــدون 
بســجالت الشــركة يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، علــى أن يتــم تجميــع كســور األســهم وبيعهــا علــى المســاهمين، )2( إصــدار أســهم 
جديــدة عددهــا خمســة أالف )5000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وإجمالــي قيمتهــا خمســون ألــف 
)50.000( ريــال ســعودي تــم ســدادها نقــداً مــن المســاهميين الجــدد لصالــح المســاهمين المؤسســين،اكتتب بهــا عــدد 261 مســاهم يملكــون عــدد 
)5.000( ســهم عادي.بتاريــخ 1442/03/08هـــ الموافــق 2020/10/25م اجــرت الشــركة عمليــات بيــع وتــداول لألســهم داخــل ســجالت الشــركة 
فيمــا بيــن المســاهمين المؤسســين والمســاهمين الجــدد البالــغ عددهــم 261 مســاهم، وتــم ذلــك بموجــب عقــود تنــازل ومبادلــة أســهم فيمــا بينهــم 
وتــم تثبيــت ذلــك فــي ســجالت المســاهمين وإصــدار شــهادات أســهم بذلــك كل حســب عــدد األســهم التــي تــم تداولهــا. وبتاريــخ 1443/02/25هـــ 
الموافــق 2021/10/02م اجــرت الشــركة عمليــات بيــع وتــداول لألســهم داخــل ســجالت الشــركة فيمــا بيــن المســاهمين المســاهمين الجــدد البالــغ 
عددهــم 261 مســاهم، وتــم ذلــك بموجــب عقــود تنــازل ومبادلــة أســهم فيمــا بينهــم ليصبــح عددهــم )60( مســاهم وتــم تثبيــت ذلــك فــي ســجالت 
المســاهمين وإصــدار شــهادات أســهم بذلــك كل حســب عــدد األســهم التــي تــم تداولهــا. و بتاريــخ 1443/08/28هـــ الموافــق 2022/03/31م اجــرت 
الشــركة عمليــات بيــع وتــداول لألســهم داخــل ســجالت الشــركة فيمــا بيــن المســاهمين المســاهمين البالــغ عددهــم 60 مســاهم، وتــم ذلــك بموجــب 
عقــود تنــازل و مبادلــة أســهم فيمــا بينهــم ليصبــح عددهــم )58( مســاهم وتــم تثبيــت ذلــك فــي ســجالت المســاهمين وإصــدار شــهادات أســهم بذلــك 
كل حســب عــدد األســهم التــي تــم تداولهــا. وعليــه يصبــح إجمالــي المســاهمين كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند 60 مســاهم وفــق ســجالت المســاهمين 

بالشــركة وشــهادات األســهم.
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هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:

القيمة االسميةعدد األسهماالسم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
»المباشرة«

نسبة الملكية
»غير المباشرة«*

	36.23٪1.992.45019.924.500محسن متعب مطلق العتيبي

	8.00٪440.0004.400.000سعد عماش سعد الشمري

	5.00٪275.0002.750.000صالح عبدالله العليان

مساهمون آخرون عددهم )57( 
	50.77٪2.792.55027.925.500مساهم يمتلك كل منهم أقل من ٪5

-100.00٪5.500.00055.000.000اإلجمالي

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار
* ال توجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من المساهمين كما في تاريخ هذا المستند.
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األنشطة الرئيسية للشركة

يتمثــل النشــاط الرئيســي الحالــي للشــركة حســب الســجل التجــاري رقــم )1010260422( بتاريــخ 1430/01/07هـــ الموافــق 2009/01/04م 
ــي الســكنية، إنشــاء وإصــالح الطــرق والشــوارع واألرصفــة ومســتلزمات الطــرق، إنشــاء  ــاض فــي اإلنشــاءات العامــة للمبان ــة الري والصــادر بمدين
وإقامــة وإصــالح محطــات الطاقــة الكهربائيــة والمحــوالت، إنشــاء وإقامــة وإصــالح محطــات وأبــراج االتصــاالت الســلكية والالســلكية والــرادار، 

ــب أنظمــة اإلضــاءة. ــدات الشــبكات، تركي ــد أســالك االتصــاالت، تمدي ــة، تمدي ــد األســالك الكهربائي تمدي
وتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها األساسي بما يلي:

التشييد. 	 
التعدين واستغالل المحاجر.	 
الصناعات التحويلية.	 
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.	 
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.	 
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.	 
النقل والتخزيين.	 
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.	 
المعلومات واإلتصاالت.	 
األنشطة العقارية.	 
الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.	 
أنشطة الخدمات األخرى.	 

ــت  ــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة إن وجــدت، وقــد حصل وتمــارس الشــركة انشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة وبعــد الحصــول عل
الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة والزالــت جميــع تلــك التراخيــص ســارية المفعــول حتــى تاريــخ هــذا المســتند )فضــاًل راجــع القســم رقــم 

3	14 »التراخيــص والشــهادات« فــي هــذا المســتند(.

ال يوجــد للشــركة أي منتجــات أو نشــاطات جديــدة مهمــة حتــى تاريــخ نشــر هــذا المســتند، بإســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم رقــم 3	7 
نمــوذج عمــل الشــركة والقســم رقــم رقــم 3	14 »التراخيــص والشــهادات« فــي هــذا المســتند.

ــة،  ــد األســالك الكهربائي ــر تمدي ــك عب ــاه، وذل ــاء والمي ــة لمشــاريع االتصــاالت والكهرب ــة التحتي ــال البني ــي أعم ــي ف ــل نشــاط الشــركة الحال يتمث
تمديــدات الشــبكات، كبائــن االتصــاالت، تمديــد خطــوط الميــاه، إصــالح المحطــات والخطــوط الرئيســية لتوزيــع الميــاه.



م

العودة لفهرس المحتويات

رسالة المصدر ورؤيته واستراتيجيته العامة

رؤية الشركة

أن تصبح شريكاً في التقدم مع عمالئها من خالل تقديم أفضل الخبرات ذات القيمة في أعمالها والحلول األكثر فعالية.

رسالة الشركة

كســب ثقــة عمالئهــا مــن خــالل تقديــم الخدمــات المميــزة بأســعار تنافســية، وتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة 
وتطبيــق المســؤولية االجتماعيــة للشــركة بالقيــام بجميــع المعامــالت بصــورة أخالقيــة ودعــم االحتياجــات المحليــة فــي المجــاالت الثقافيــة، 

ــك تنمــي الشــركة اســتثمارات المســاهمين. ــة. وبذل ــة واالقتصادي ــة, التعليمي االجتماعي

إستراتيجية الشركة

تســعى الشــركة إلــى تحقيــق أهدافهــا اإلســتراتيجية اســتناداً إلــى نقــاط قوتهــا والفــرص المتاحــة فــي الســوق التتــي تتوافــق مــع رؤيتهــا و رســالتها، 
ــة  ــول متكامل ــر حل ــى تطوي ــاه، إضافــة إل ــاء والمي ــادي فــي الســوق فــي مجــال خدمــات االتصــاالت والكهرب ــز مركزهــا الري ــك مــن خــالل تعزي وذل

ومبتكــرة تعــزز جــودة خدمــات الميــاه وحمايــة المــوارد وتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية مــع اعتمــاد التقنيــات الرقميــة.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

الشــركة مؤهلــة مــن قبــل الشــركة الســعودية للكهربــاء وشــركة الميــاه الوطنيــة وعــدد مــن الشــركات االتصــاالت المحليــة كمقــاول رئيســي لتقديــم 	 
خدمــات التوريــد والتركيــب والتوصيــل باإلضافــة إلــى أعمــال اإلنشــاءات كمــا أنهــا مصنفــة درجــة أولــى مــن قبــل وكالــة تصنيــف المقاوليــن فــي 

تقديــم خدمــات األعمــال اإلنشــائية.
حافظت الشركة على سمعتها وكسبت ثقت عمالئها من خالل قدرتها على تسليم المشاريع وفق الجدول الزمني وبتكاليف معقولة.	 
عالقتها القوية مع موردي المعدات وموردي المواد. 	 
قاعدة متنوعة من العمالء تربطها عالقة وثيقة بها.	 
الخبرة اإلدارية والفنية والمالية لدى الشركة.	 
التواجد في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية.	 
عالقتها القوية مع البنوك المحلية والشركات التمويلية التي تتيح لها توفير األموال عند الحاجة.	 
اهتمامها في تطبيق معايير ومستويات الصحة والسالمة البيئية.	 
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ملخص المعلومات المالية

يجــب قــراءة ملخــص القوائــم الماليــة الــوارد أدنــاه مقرونــاً بالقوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م واإليضاحات 
المرفقــة بهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي 
اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن و المحاســبين )SOCPA(، والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م التــي تتضمــن أرقــام المقارنــة 
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م واإليضاحــات المرفقــة بهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي 

.)SOCPA( المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين

قائمة الدخل
)ريال سعودي(

السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021م

)مراجعة(

84.299.12291.421.24995.532.446إجمالي اإليرادات

 )65.523.689()63.217.549()57.091.006(تكلفة اإليرادات

30.008.756 27.208.11628.203.700مجمل الربح

24.285.550 23.854.48123.953.232الربح التشغيلي

18.766.85519.586.06319.180.963صافي الربح قبل الزكاة

17.791.72418.255.28817.482.822صافي الربح

16.832.50318.053.51717.526.101إجمالي الدخل الشامل اآلخر

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م، والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م 
التــي تتضمــن أرقــام المقارنــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م.

قائمة المركز المالي
)ريال سعودي(

السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021م

)مراجعة(

84.508.02591.447.357107.383.259إجمالي الموجودات المتداولة

31.359.35035.761.49643.046.316إجمالي الموجودات غير المتداولة

150.429.575 115.867.375127.208.853إجمالي الموجودات

49.084.67943.437.03334.650.723إجمالي المطلوبات المتداولة

9.387.6438.273.25022.754.181إجمالي المطلوبات غير المتداولة

57.404.904 58.472.32251.710.283إجمالي المطلوبات

93.024.671 57.395.05375.498.570إجمالي حقوق المساهمين

150.429.575 115.867.375127.208.853إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م، والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م 
التــي تتضمــن أرقــام المقارنــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م.
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قائمة التدفقات النقدية
)ريال سعودي(

السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021م

)مراجعة(

صافــي التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة 
77.138 16.412.42918.242.330التشــغيلية

صافــي التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة 
)9.326.890()5.861.553()2.295.064(االســتثمارية

صافــي التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة 
10.427.583 )9.397.456()17.074.435(التمويليــة

المصــدر: القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م، والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م 
التــي تتضمــن أرقــام المقارنــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م.

 

مؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021م

)مراجعة(

4.50٪8.45٪ال ينطبقمعدل النمو في اإليرادات

)4.23٪(2.61٪ال ينطبقمعدل النمو في صافي الربح

31.41٪30.85٪32.28٪هامش مجمل الربح

18.30٪19.97٪21.11٪هامش صافي الربح

72.732.537 35.423.34648.010.324رأس مال العامل )ريال سعودي(

1.722.113.10نسبة التداول )مرة(

إجمالي الموجودات / إجمالي 
1.982.462.62المطلوبات )مرة(

44.85٪50.04٪52.39٪نسبة الديون/حقوق الملكية

27.73٪29.70٪25.95٪نسبة الديون/إجمالي الموجودات

11.62٪14.35٪15.36٪العائد على الموجودات

63.51٪71.87٪72.75٪اإليرادات/إجمالي الموجودات

18.79٪24.18٪31.00٪العائد على حقوق الملكية

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار
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ملخص عوامل المخاطرة

أ. المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ اإلستراتيجية  	
المخاطر المتعلقة باالئتمان والديون المشكوك في تحصيلها 	
المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية 	
المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 	
 المخاطر المتعلقة بتوفير التمويل مستقباًل 	
المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة 	
المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 	
المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية 	
المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية  	
المخاطر المرتبطة باالعتماد على االستشاريين الخارجيين 	
المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة 	
المخاطر المتعلقة بتركز العمالء 	
المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 	
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت 	
المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة 	
المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل 	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة 	
المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات 	
مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 	
المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 	
المخاطر المتعلقة بالعقود مع الموردين 	
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين 	
المخاطر المرتبطة باألعطال المفاجئة في مشاريع الشركة 	
المخاطر المتعلقة بإنفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية 	
	 )COVID-19( المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا
المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة 	
المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وتقلب أسعارها 	
المخاطر المتعلقة بالمعدات وآلية االستخدام 	
المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية 	
المخاطر المتعلقة بقرار هيئة الموانئ السعودية برفع رسومها بدءاً من يناير 2021م 	
المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 	
المخاطر المتعلقة بممارسة التنفيذيين أو أعضاء مجلس اإلدارة ألعمال منافسة ألعمال الشركة 	
المخاطر المتعلقة بعقود االستئجار 	
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تطوير خدمات الشركة الحالية واستحداث خدمات جديدة 	
المخاطــر المتعلقــة بوجــود الحــد االدنــى مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واألثــار المترتبــة فــي حــال اســتقالة أحــد  	

األعضــاء
المخاطر المتعلقة باالرتفاع في مصاريف التمويل 	
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ب.  المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 	
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 	
المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 	
المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات 	
المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية / أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 	
المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 	
المخاطر المتعلقة بموسمية أعمال الشركة 	
المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه 	
المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 	
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ إستراتيجية النمو في المستقبل 	

ج.  المخاطــر المتعلقــة فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــًا مباشــرًا فــي الســوق 
الموازيــة

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 	
المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 	
المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار سهم جديد 	
المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 	
المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج 	
المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة 	
المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج 	
ــات  	 ــة أو أي متطلب ــية الحالي ــوق الرئيس ــال للس ــات االنتق ــتيفاء متطلب ــن اس ــركة م ــن الش ــدم تمك ــر ع مخاط

ــتقبلية ــة مس تنظيمي
المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع 	
مخاطــر عــدم وجــود عالقــة قويــة أو عــدم وجــود عالقــة علــى اإلطــالق بيــن األســعار التاريخيــة لصفقــات البيع  	

ــهم  ــداول ألس ــوم ت ــي أول ي ــاح ف ــعر االفتت ــن س ــابق وبي ــي الس ــركة ف ــهم الش ــى أس ــت عل ــي تم ــراء الت والش
الشــركة فــي الســوق الموازيــة

مخاطــر حــدوث تقلبــات فــي ســعر ســهم الشــركة مقارنــة مــع أســعار أســهم الشــركات المطروحــة طرحــًا  	
أوليــًا لعــدم وجــود ســعر محــدد للطــرح

مخاطر اختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي 	
مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية 	
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العودة لفهرس المحتويات

١-  التعريفات والمصطلحات

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

المصطلح أو االختصار 
التعريفالمعرف

شركة رواسي البناء لالستثمار.الشركة أو الُمصدر

اإلدارة أو اإلدارة العليا 
إدارة شركة رواسي البناء لالستثمار.أو اإلدارة التنفيذية

المجلس أو مجلس 
مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم )ج( من هذا المستند.اإلدارة

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

هيئة السوق المالية أو 
هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.الهيئة

مجموعة تداول 
السعودية

مجموعــة تــداول الســعودية )شــركة الســوق الماليــة الســعودية ســابقاً(، المؤسســة وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء 
بتاريــخ 1428/02/29هـــ )الموافــق 2007/03/19م(، وذلــك تنفيــذاً لنظــام الســوق المالية، وهي شــركة مســاهمة 
ســعودية عامــة. والجهــة الوحيــدة المصــرح لهــا بالعمــل كســوق لــألوراق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

حيــث تقــوم بــإدراج األوراق الماليــة و تداولهــا.

السوق المالية السعودية 
أو السوق المالية أو 

سوق األسهم أو السوق 
أو تداول

شركة تداول السعودية »سوق األوراق المالية السعودية« هي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية.

ــول إدراجهــا بموجــب »قواعــد طــرح األوراق السوق الموازية ــم تســجيلها وقب ــي ت ــداول فيهــا أســهم الشــركة والت ــي تُت الســوق الت
الماليــة وااللتزامــات المســتمرة« و »قواعــد اإلدراج« فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.تداول

المساهم أو 
حملة األسهم في أي وقت.المساهمون

تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض اإلدراج المباشر في السوق الموازية.تسجيل األسهم

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

أسهم المساهمين 
الحاليين قبل اإلدراج

100٪ من مجموع أسهم رأس مال الشركة وهي خمسة ماليين وخمسمائة ألف )5.500.000( سهم عادي.

سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج وهو أربعون )40( ريال سعودي لكل سهم.السعر االسترشادي

سهم عادي بقيمة اسمية )10( رياالت سعودية.السهم

القيمة االسمية لسهم الشركة والبالغة )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص
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مســاهمو الشــركة الذيــن يملكــون 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة والــواردة اســماؤهم فــي صفحــة )ز( فــي هــذا المساهمون الكبار
المســتند.

المساهمون المبين اسماؤهم في القسم رقم )4	1( في هذا المستند )هيكل ملكية الشركة قبل اإلدارج(.المساهمون الحاليون

شركة معرفة المالية.المستشار المالي

مستند التسجيل / 
المستند

ــي  ــرض اإلدراج المباشــر ف ــة لغ ــدى الهيئ ــة لتســجيل األســهم ل ــة المطلوب مســتند التســجيل هــذا، وهــو الوثيق
الســوق الموازيــة، وذلــك بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.

لوائــح العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي تفــرض علــى الشــركات العاملــة فــي المملكــة توظيــف نســبة السعودة
معينــة مــن الســعوديين.

يوم عمل
أي يــوم عمــل فيمــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت وأي يــوم يكــون عطلــة رســمية بالمملكــة العربيــة الســعودية أو 
أي يــوم تغلــق بــه المؤسســات المصرفيــة أبوابهــا عــن العمــل بموجــب األنظمــة الســارية واالجــراءات الحكوميــة 

األخــرى.

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

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي.م

هــي الفتــرة الزمنيــة لعــرض نتيجــة نشـــاط المنشـــأة والمحــددة بدايتهــا ونهايتهــا فــي عقــد التأســـيس أو النظــام السنة المالية
األساســي للشـــركة المعنيـــة، علمــاً أن الســنة الماليــة للشــركة تنتهــي فــي 31 ديســمبر مــن كل عــام ميــالدي.

القوائم المالية

القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م، والقوائــم الماليــة المراجعــة 
للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م والتــي تتضمــن أرقــام المقارنــة للســنة الماليــة المنتهيــة 
ــة  ــر المحاســبة الدولي ــا لمعايي ــم إعدادهــا وفق ــي ت ــا، والت ــة به فــي 31 ديســمبر 2019م، واإليضاحــات المرفق

.)SOCPA( المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين )IFRS(

ــخ )1424/06/02هــــ( نظام السوق المالية ــم )م/30(، وتاريــ ــي رقــ ــوم الملكــ ــادر بالمرســ ــة الصــ ــة بالمملكــ ــوق الماليــ ــام الســ نظــ
الموافــق )2003/07/31م( ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــالت.

قواعد طرح األوراق 
المالية وااللتزامات 

المستمرة

قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 
3	123	2017 وتاريــخ 1439/04/09هـــ الموافــق 2017/12/27م بنــاًء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر 
 بالمرســوم الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 1424/06/02هـــ المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 

5	5	2022 وتاريخ 1443/06/02هـ الموافق 2022/01/05م.

قواعد اإلدراج

قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن شــركة تــداول الســعودية )تــداول الســعودية( والموافــق عليهــا بقــرار مجلــس 
هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3	123	2017 وتاريــخ 1439/04/09هـــ )الموافــق 2017/12/27م(، والمعدلــة 
والمعدلــة  2019/09/30م(،  )الموافــق  1441/02/01هـــ  بتاريــخ   )2019	104	1( رقــم  قــراره  بموجــب 
بموجــب قــراره رقــم )1	22	2021( بتاريــخ 1442/07/12هـــ الموافــق 2021/02/24م، والمعدلــة بموجــب 
 قــراره رقــم )1	19	2022( بتاريــخ 1443/07/12هـــ الموافــق 2022/02/13م، والمعدلــة بموجــب قــراره رقــم 

)1	52	2022( بتاريخ 1443/09/12هـ الموافق 2022/04/13م.

الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين 

)SOCPA(
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.
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المعايير المحاسبية 
الدولية إلعداد التقارير 

)IFRS( المالية

مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس المحاسبة الدولية
)International Financial Reporting Standards(

وهــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين، والتــي تضــم 
المعاييــر الدوليــة باإلضافــة إلــى المتطلبــات واإلفصاحــات اإلضافيــة المطلوبــة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن 
والمحاســبين وغيرهــا مــن المعاييــر والتصريحــات التــي أقرتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين، 
والتــي تشــمل المعاييــر واإلصــدارات الفنيــة المتعلقــة بالمســائل التــي ال تغطيهــا المعاييــر الدوليــة، مثــل مســألة 

الــزكاة.

الجمعية التحولية للمساهمين بالشركة.الجمعية التحولية

الجمعية العامة للمساهمين بالشركة.الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين بالشركة.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير 
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالشركة.العادية

المملكة العربية السعودية.المملكة

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

وزارة التجارة )وزارة التجارة واالستثمار سابقا( بالمملكة العربية السعودية.وزارة التجارة

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ســابقا( بالمملكــة العربيــة 
الســعودية.

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

ــة  ــات الحكومي ــزكاة والدخــل ســابقا( وهــي إحــدى الجه ــة لل ــة العام ــارك )الهيئ ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال هيئ
التــي ترتبــط تنظيميــاً بوزيــر الماليــة، وهــي الجهــة الموكلــة بأعمــال جبايــة الــزكاة وتحصيــل الضرائــب والرســوم 

الجمركيــة.

وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية. وزارة الطاقة

وزارة الشؤون البلدية 
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بالمملكة العربية السعودية.والقروية واإلسكان
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فئات المستثمرين 
المؤهلين

المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمــالء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق . 2

الماليــة قــد عينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار 
فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

حكومــة المملكــة، أو أي جهــة حكوميــة، أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، وأي ســوق ماليــة . 3
أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع.

الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص . 4
لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باإلســتثمار فــي الســوق الموازيــة والذيــن يســتوفون المتطلبــات . 7

المنصــوص عليهــا فــي الدليــل اإلسترشــادي إلســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز . 9

اإليــداع.
10. أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليداع، ويســتوفون 

أيــاً مــن المعاييــر اآلتية:

أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال 	 
ســعودي وال تقــل عــن عشــر صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــر شــهراً الماضيــة.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.	 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.	 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.	 
أن يكــون حاصــاًل علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة 	 

معتــرف بهــا دوليــاً.
11. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

الجمهور

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:

تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1 ، 2 ، 3، 4 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1 ، 2 ، 3، 4، 5 أو 6( أعاله.. 7
األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــاً ويملكــون مجتمعيــن )5٪( أو أكثــر مــن فئــة األســهم المــراد . 8

إدراجهــا.

فترة الحظر

يحظــر علــى كبــار المســاهمين الذيــن يملكــون نســبة 5٪ أو أكثــر المذكوريــن فــي الصفحــة )ز( فــي مســتند 
التســجيل هــذا التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثنــي عشــر )12( شــهراً مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي 
الســوق الموازيــة، ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحصــول علــى موافقــة الهيئــة 

المســبقة.

كل شخص يستثمر في األسهم محل اإلدراج المباشر بعد إدراجها في السوق الموازية.المستثمر
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المصطلح أو االختصار 
التعريفالمعرف

ــي عوامل المخاطرة ــرار االســتثمار ف ــل اتخــاذ ق ــا قب ــا والتحــوط له ــام به ــي يجــب اإللم ــة الت ــرات المحتمل ــة المؤث هــي مجموع
األســهم محــل التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة.

الئحة حوكمة الشركات
الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجب القــرار رقم 8	16	2017 بتاريــخ 1438/05/16هـ 
)الموافق2017/02/13م( المعدلة بقرار مجلس هيئة الســوق المالية رقم 1	7	2021 وتاريخ 1442/06/01هـ 

الموافق 2021/01/14م.

نطاقات

تــم اعتمــاد برنامــج الســعودة )نطاقــات( بموجــب قــرار وزيــر العمــل رقــم 4040 بتاريــخ 1432/10/12هـــ 
)الموافــق2011/09/10م( القائــم علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 50 بتاريــخ 1415/05/12هـــ )الموافــق 
1994/10/27م(. وقــد أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
ســابقا( بالمملكــة برنامــج )نطاقــات( لتقديــم الحوافــز للمؤسســات كــي تقــوم بتوظيــف المواطنيــن الســعوديين، 
ــر.  ــي واألخضــر واألحم ــات محــددة، وهــي البالتين ــى أســاس نطاق ــج أداء أي مؤسســة عل ــم هــذا البرنام ويقي
كمــا أطلقــت الــوزارة بتاريــخ 1442/10/11هـــ )الموافــق 2021/05/23م( برنامــج نطاقــات المطــور، أحــد أهــم 
مرتكــزات ودعائــم مبــادرات التحــول االســتراتيجي للــوزارة، ويقــدم برنامــج نطاقــات المطــور ثــالث مزايــا رئيســة: 
األولــى، خطــة توطيــن واضحــة الــرؤى وشــفافة لمــدة ثــالث ســنوات قادمــة بهــدف زيــادة االســتقرار التنظيمــي 
لــدى منشــآت القطــاع الخــاص. وفيمــا تعتمــد الثانيــة علــى العالقــة الطرديــة بيــن عــدد العامليــن ونســب التوطيــن 
المطلوبــة لــكل منشــأة مــن خــالل معادلــة خطيــة ترتبــط بشــكل متناســب مــع عــدد العامليــن لــدى المنشــأة، بــدالً 
مــن نظــام نســب التوطيــن الحاليــة المبنيــة علــى تصنيــف المنشــآت إلــى أحجــام محــددة وثابتــة. والثالثــة تبســط 
تصميــم البرنامــج وتحســن تجربــة العميــل مــن خــالل دمــج تصنيفــات األنشــطة ذات الصفــات المشــتركة لتكــون 
بعــدد 32 نشــاًطا بــدلًا مــن 85 نشــاًطا فــي نطاقــات، ويتــواءم هــذا البرنامــج مــع برامــج التوطيــن األخــرى التــي 

أطلقتهــا الــوزارة، إذ سيســهم فــي توفيــر أكثــر مــن 340 ألــف وظيفــة حتــى عــام 2024م.

ريال سعودي – العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.الريال

ضريبة القيمة المضافة 
)VAT(

ــة الموحــدة  ــى االتفاقي ــوزراء بتاريــخ 1438/05/02هـــ )الموافــق2017/01/30م( الموافقــة عل قــرار مجلــس ال
ــداء مــن 1  ــدا العمــل بهــا ابت ــي ب ــة والت ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل ــدول مجل ــة القيمــة المضافــة ل لضريب
ــل  ــا مــن قب ــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل به ــدة تضــاف لمنظومــة الضرائ ــة جدي ــر 2018م، كضريب يناي
قطاعــات محــددة فــي المملكــة، وفــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. مقــداره هــذه الضريبــة )٪5( 
وقــد قــررت حكومــة المملكــة زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 5٪ الــى 15٪ وذلــك ابتــداًء مــن شــهر 
يوليــو 2020م، وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن المنتجــات منهــا )األغذيــة األساســية والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة 
الصحيــة والتعليــم(. وبموجــب األمــر الملكــي رقــم )أ/84( الصــادر بتاريــخ 1442/02/14هـــ تــم إعفــاء التوريــدات 

العقاريــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، وتــم فــرض ضريبــة التصرفــات العقاريــة.

الوباء أو فايروس 
كورونا »كوفيد -19«

هــو مــرض فايروســي ُمعــدي يُعــرف باســم )فايــروس كورونــا واختصــارا »كوفيــد -19«(، حيــث بــدأ باالنتشــار فــي 
ــع العــام 2020م، وعلــى إثــر ذلــك  معظــم دول العالــم ومــن ضمنهــا المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك فــي مطل

صنفتــه منظمــة الصحــة العالميــة بأنــه وبــاء عالمــي.
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المصطلح أو االختصار 
التعريفالمعرف

األجانب غير المقيمين 
المسموح لهم 

باالستثمار في السوق 
الموازية

مســتثمر أجنبــي مؤهــل وفقــا للقواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق 	 
الماليــة المدرجة.

مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.	 
شــخص اعتبــاري يجــوز لــه فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع علــى أن يكــون 	 

مرخصــاً لــه أو مؤسســاً فــي دولــة تطبــق معاييــر تنظيميــة ورقابيــة مماثلــة للمعاييــر التــي تطبقهــا الهيئــة أو 
مقبولــة لديهــا بحســب قائمــة الــدول التــي تصدرهــا الهيئــة وفقــا لمتطلبــات الفقرتيــن )2( و)3( مــن الفقــرة 
)1( مــن المــادة السادســة مــن القواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي 

األوراق الماليــة المدرجــة، ويكــون مقيمــاً فــي إحــدى هــذه الــدول، ويســتوفي أيــا مــن المعاييــر االتيــة:

أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق االوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال 	 
ســعودي وال تقــل عــن عشــر صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــالل االثنــي عشــر شــهرا الماضيــة.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.	 
أن يعمل أو سبٍق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.	 
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.	 
ــة 	  ــة معتمــدة مــن جه ــال األوراق المالي ــة متخصصــة بمجــال أعم ــى شــهادة مهني ــون حاصــال عل أن يك

ــاً. معتــرف بهــا دولي

الدليل االسترشادي 
الستثمار األجانب غير 

المقيمين في السوق 
الموازية

الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة الصــادر عــن مجلــس هيئــة الســوق 
الماليــة بموجــب القــرار رقــم )4	95	2017( وتاريــخ 1439/01/26هـــ الموافــق 2017/10/16م، بنــاء علــى نظام 
الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 1424/06/02هـــ، المعــدل بموجــب قــرار مجلــس 

هيئــة الســوق الماليــة رقــم )3	65	2019( وتاريــخ 1440/10/14هـــ الموافــق 2019/06/17م.

مجموعــة أو عــدد مــن الشــهادات الدالــة علــى تطبيــق نظــام تأكيــد الجــودة فــي المنظمــة، أو المؤسســة، أو شهادة اآليزو
الجمعيــة الحاصلــة عليهــا، حيــث تمثــل ضمــان تأكيــد لجهــة ثالثــة بقــدرة المنظمــة الحاصلــة عليهــا علــى تلبيــة 

ــا. ــي تقدمه ــج أو الخدمــة الت ــة للجــودة بخصــوص المنت ــر المطلوب المواصفــات والمعايي
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2-  عوامل المخاطرة

إن االســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــاً مباشــراً فــي الســوق الموازيــة ينطــوي علــى مخاطــر عاليــة، وقــد ال يكــون االســتثمار فيهــا 
مالئمــاً إال للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مزايــا ومخاطــر هــذا االســتثمار وتحمــل أي خســارة قــد تنجــم عنــه.

يتعيــن علــى كل مــن يرغــب فــي االســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــاً مباشــراً وســيتم تداولهــا فــي الســوق الموازيــة دراســة كافــة 
ــأن المخاطــر  ــاً ب ــرار االســتثمار، علم ــل اتخــاذ ق ــاه قب ــة أدن ــا عوامــل المخاطــرة المبين ــة بمــا فيه ــا هــذا المســتند بعناي ــي يحتويه المعلومــات الت
الموضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة، بــل إنــه مــن الممكــن وجــود عوامــل إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة 

فــي الوقــت الحالــي والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتهــا.

إن نشــاط الشــركة، والظــروف الماليــة، والتوقعــات المســتقبلية، ونتائــج العمليــات والتدفقــات النقديــة، قــد تتأثــر ســلباً بصــورة جوهريــة إذا مــا 
حدثــت أو تحقــق أي مــن  المخاطــر التــي يشــملها هــذا القســم والتــي تــرى إدارة الشــركة حاليــاً أنهــا جوهريــة. باإلضافــة إلــى مخاطــر أخــرى لــم 

يحددهــا مجلــس اإلدارة أو يصنفهــا حاليــاً بأنهــا غيــر جوهريــة، لكنهــا قــد تحــدث بالفعــل وتصبــح جوهريــة.

وفــي حالــة حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد إدارة الشــركة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا جوهريــة، أو حــدوث أي مخاطــر أخــرى 
لــم يتســنَّ إلدارة الشــركة أن تحددهــا، أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحالــي غيــر جوهريــة، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي 

الســوق وإضعــاف قــدرة الشــركة علــى توزيــع أربــاح علــى المســاهمين وقــد يخســر المســتثمر كامــل اســتثماره فــي أســهم الشــركة أوجــزء منــه.

ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنــه علــى حــد علمهــم واعتقادهــم، فإنــه ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند 
بخــالف تلــك المذكــورة فــي هــذا القســم، يمكــن أن تؤثــر علــى قــرارات المســتثمرين باالســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــا مباشــراً 

فــي الســوق الموازيــة.

إن المخاطــر والشــكوك المبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب اليعبــر عــن مــدى أهميتهــا. كمــا أن المخاطــر والشــكوك اإلضافيــة، بمــا فــي ذلــك تلــك غيــر 
المعلومــة حاليــاً أو التــي تعتبــر غيــر جوهريــة، قــد يكــون لهــا التاثيــرات المبينــة أعــاله.

2-١  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

2-1-1  المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة

تعتمــد قــدرة الشــركة علــى زيــادة إيراداتهــا وتحســين ربحيتهــا علــى مــدى التنفيــذ الفعــال لخطــط أعمالهــا وتحقيقهــا الســتراتيجيتها بنجــاح تســليم 
المشــاريع وتقديــم الخدمــات وفــق الجــدول الزمنــي لهــا والدخــول فــي مشــاريع جديــدة، إن قــدرة الشــركة علــى التوســع فــي أعمالهــا فــي المســتقبل 
تعتمــد علــى قدرتهــا علــى مواصلــة تنفيــذ وتحســين نظــم المعلومــات التشــغيلية والماليــة واإلداريــة بكفــاءة وفــي الوقــت المناســب، وكذلــك علــى 
قدرتهــا علــى زيــادة قواهــا العاملــة وتدريبهــا، وقــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى تمويــل إضافــي إلنجــاز أي خطــط توســع، وإذا لــم تتمكــن 
مــن تنفيــذ خطــط التوســع وفقــاً للجــدول الزمنــي المحــدد لهــا ووفــق التكاليــف المقــدرة أو فــي حــال عــدم تحقيــق الربحيــة المرجــوة مــن هــذه 
الخطــط االســتراتيجية والــذي قــد يعــود ألســباب مختلفــة بمــا فيهــا تغيــر حالــة الســوق وقــت تنفيــذ هــذه األعمــال أو فــي حالــة وجــود خلــل فــي 
دراســة الجــدوى، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى الوضــع التنافســي للشــركة وبالتالــي علــى وضعهــا المالــي ونتائــج أعمالهــا وربحيتهــا 

وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-2  مخاطر االئتمان والديون المشكوك في تحصيلها

ــة الســنة ممــا  ــى األداء والنتائــج الماليــة فــي نهاي ــى الشــركة، وتؤثــر عل إن الديــون المعدومــة أو المشــكوك فــي تحصيلهــا تعتبــر عائقــاً كبيــراً عل
يخفــض مــن صافــي اربــاح الشــركة، هــذا ويتــم قيــد الذمــم المدينــة التجاريــة بالصافــي بعــد خصــم مخصــص اإلنخفــاض فــي المدينــون التجاريــون.

أن أي تغييــر مســتقبلي فــي السياســات المحاســبية التــي قــد تتبناهــا الشــركة قــد يضطرهــا إلــى رفــع قيمــة المخصصــات التــي يتوجــب عليهــا 
تجنيبهــا لتغطيــة قيمــة الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا وذلــك يؤثــر بشــكل ســلبي ومباشــر علــى ربحيــة الشــركة.

ــق بانخفــاض قيمــة  ــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة فيمــا يتعل ــق نمــوذج لقي ــة رقــم 9 مــن المنشــأة تطبي ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــب المعي يتطل
األصــول الماليــة. ليــس بالضــرورة حصــول حــدث ائتمانــي مــن أجــل ادراج الخســائر االئتمانيــة، تقــوم المنشــأة بــدال مــن ذلــك مســتخدمة نمــوذج 

الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة بإحتســاب الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة والتغييــرات كمــا فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي.
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وبالنســبة للذمــم المدينــة التجاريــة قامــت الشــركة بتطبيــق الطريقــة المبســطة وفقــاً للمعيــار واحتســاب خســائر اإلئتمــان طبقــاً لتوقعــات الخســائر 
اإلئتمانيــة علــى مــدى عمــر األصــول الماليــة حيــث قامــت الشــركة بنــاءاً علــى الخبــرة الســابقة وســلوك العميــل فــي الســداد بتقديــر خســائر اإلئتمــان 

وتعديلهــا بالنســبة للعوامــل المســتقبلية الخاصــة بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة.

ــى أنهــا ديــون جيــدة ومــن المتوقــع تحصيلهــا، حيــث انهــا مســتحقة الســداد مــن  ــاءاً علــى خبــرة الشــركة تــم تصنيــف هــذه الديــون عل وعليــه وبن
ــغ  قبــل شــركات حكوميــة و شــبه حكوميــة ولمزيــد مــن المعلومــات عــن كبــار العمــالء يرجــى الرجــوع للقســم رقــم 3	11. هــذا وتــم تحصيــل مبل

ــرات الســابقة. ــام 2022م ألرصــدة مســتحقة مــن عمــالء للفت ــع األول مــن الع ــال ســعودي خــالل الرب 2.717.733 ري

وقــد شــكلت الذمــم المدينــة التجاريــة نســبة قدرهــا 84.76٪ و73.59٪ و78.42٪ مــن إجمالــي اإليــرادات كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 و 31 ديســمبر 
2020م و31 ديســمبر 2021م علــى التوالــي.

ــة كمــا فــي 31  ــة التجاري ــد الذمــم المدين ــي رصي ــي 1.57٪ مــن إجمال ــة بحوال ــا نســبة ثابت ــون المشــكوك فــي تحصيله كمــا شــكل مخصــص الدي
ــة كمافــي 31 ديســمبر  ــي يوضــح أعمــار الذمــم المدين ــي، والجــدول التال ــى التوال ديســمبر 2019 و 31 ديســمبر 2020م و31 ديســمبر 2021م عل

2019م وكمــا فــي 31 ديســمبر 2020م و31 ديســمبر 2021م:

الجدول رقم )2	1(: أعمار الذمم المدينة التجارية

أعمار الذمم 
المدينة 
التجارية
)جميع 
األرقام 
بالريال 

السعودي(

31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م

رصيد الذمم 
المدينة

النسبة 
من 

اإلجمالي

النسبة 
من 

إجمالي 
اإليرادات

رصيد الذمم 
المدينة

النسبة 
من 

اإلجمالي

النسبة 
من 

إجمالي 
اإليرادات

رصيد الذمم 
المدينة

النسبة 
من 

اإلجمالي

النسبة 
من 

إجمالي 
اإليرادات

متداول 
)غير متأخر 

السداد(
33.439.932٪46.80٪39.6730.133.168٪44.79٪32.9619.058.021٪25.44٪19.95

متأخر لمدة 
31.15٪39.72٪22.4929.758.748٪30.56٪5.3620.563.248٪6.33٪4.520.209من 1	60 يوم

متأخر لمدة 
من 61	120 

يوم
6.025.427٪8.43٪7.159.456.242٪14.06٪10.3420.051.566٪26.76٪20.99

متأخر لمدة 
من 121	180 

يوم
8.649.161٪12.10٪10.261.192.102٪1.77٪1.30999.294٪1.33٪1.05

متأخر لمدة 
من 181 – 

365 يوم
17.767.513٪21.07٪18.604.467.897 ٪6.64٪4.893.948.087٪5.27٪4.13

متأخر لمدة 
من 366 – 

720 يوم
1.053.724٪1.47٪1.25412.547٪0.61٪0.4549.012٪0.07٪0.05

متأخر لمدة 
تزيد عن 721 

يوم
			1.053.724٪1.57٪1.151.053.724٪1.41٪1.10

إجمالي 
الرصيد لذمم 

المدينة 
التجارية

71.455.966-٪82.2967.278.928-٪73.5974.918.452-٪78.42
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أعمار الذمم 
المدينة 
التجارية
)جميع 
األرقام 
بالريال 

السعودي(

31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م

رصيد الذمم 
المدينة

النسبة 
من 

اإلجمالي

النسبة 
من 

إجمالي 
اإليرادات

رصيد الذمم 
المدينة

النسبة 
من 

اإلجمالي

النسبة 
من 

إجمالي 
اإليرادات

رصيد الذمم 
المدينة

النسبة 
من 

اإلجمالي

النسبة 
من 

إجمالي 
اإليرادات

مخصص 
خسائر 
ائتمانية 
متوقعة

1.053.724		1.053.724		1.102.736		

صافي الذمم 
المدينة 
التجارية

70.402.242		66.225.204		73.815.716		

معدل الدوران
1.201.381.29)مرة(

متوسط فترة 
التحصيل

)يوم(
301261278

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار

تقــوم الشــركة بتطبيــق سياســة لتكويــن مخصصــات الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا للحــد مــن تعرضهــا لمخاطــر اإلئتمــان، وذلــك مــن خــالل فــرض 
حــدود ائتمانيــة لــكل عميــل، وفــي حالــة عــدم التــزام المدينيــن بســداد المســتحقات للشــركة أو التأخيــر فــي تحصيــل الذمــم المدينــة، فســوف يؤثــر 

ســلباً وبشــكل جوهــري علــى الشــركة وعلــى وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

ــا فــي 31 ديســمبر 2019م و 31 ديســمبر 2020م و 31  ــغ المســتحقة، كم ــل المبال ــى تحصي ــا عل ــات فــي قدرته ــد تواجــه الشــركة صعوب هــذا وق
ديســمبر 2021م علــى التوالــي، بلــغ رصيــد الذمــم المدينــة التــي تجــاوز تاريــخ اســتحقاقها أكثــر مــن 180 يــوم و أقــل مــن ســنة، مــا نســبته ٪21.07 
و6.64٪ و5.27٪ علــى التوالــي مــن إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة، هــذا و بلــغ رصيــد الذمــم المدينــة التــي تجــاوز تاريــخ اســتحقاقها 60 يــوم و 
أقــل، مــا نســبته 6.33٪ و30.56٪ و42.29٪ علــى التوالــي مــن إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و 31 ديســمبر 2020م 
و31 ديســمبر 2021م علــى التوالــي، هــذا وفــي حــال واجــه مدينــو الشــركة صعوبــات فــي عملياتهــم وأوضاعهــم الماليــة فســيؤدي ذلــك إلــى تعثرهــم 
فــي ســداد ديونهــم المســتحقة للشــركة، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى إعســار هــؤالء المدينييــن أو إعــالن افالســهم، ويمكــن أن يؤثــر اإلنخفــاض الكبيــر فــي 
أســعار النفــط علــى اإلنفــاق الحكومــي علــى مشــاريع جديــدة أو دفــع مســتحقات بالموعــد المتفــق عليــه. إن أي تأخيــر جوهــري فــي الســداد ســيؤثر 

بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-3  المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

يتعيــن علــى الشــركة الحصــول علــى التصاريــح والتراخيــص والموافقــات النظاميــة المختلفــة فيمــا يتعلــق بأنشــطتها والمحافظــة عليهــا. وتشــمل 
هــذه التراخيــص علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: شــهادات تســجيل الشــركة الصــادرة عــن وزارة التجــارة وشــهادات تســجيل العالمــات التجاريــة 
وشــهادات الســعودة وشــهادات الــزكاة وشــهادة التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة وشــهادات التأمينــات االجتماعيــة وشــهادة عضويــة الغرفــة 
التجاريــة وتصاريــح الدفــاع المدنــي ورخصــة بيئيــة للتشــغيل مــن الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة وشــهادة مــن الهيئــة الســعودية للمقاوليــن 

وتصاريــح عمــل مــن البلديــة.

إن عــدم تمكــن الشــركة مــن تجديــد رخصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها الحاليــة أو الحصــول علــى أي مــن التراخيــص الالزمــة ألعمالهــا أو إذا تــم 
تعليــق أو انتهــاء أي مــن تراخيصهــا أو إذا تــم تجديــد أي مــن تلــك التراخيــص بشــروط غيــر مناســبة للشــركة، أو فــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة علــى 
الحصــول علــى الرخــص والتصاريــح والشــهادات اإلضافيــة التــي قــد طلبــت منهــا فــي المســتقبل، فــإن ذلــك قــد يعــرض الشــركة للتوقــف واالمتنــاع 
ــد التراخيــص والشــهادات  ــة للشــركة )كتجدي ــات الرقابي ــا الجه ــي تقدمه ــع الخدمــات الت ــد جمي ــا كإغــالق الشــركة أو تجمي ــام بأعماله عــن القي
واســتخراج التأشــيرات ورخــص اإلقامــة ونقــل الكفاالت...إلــخ( أو تعرضهــا لغرامــات ماليــة تفرضهــا الجهــات ذات العالقــة بالتراخيــص والتصاريــح 
والشــهادات، ممــا ســينتج عنــه تعطــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة والــذي بــدوره ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة 

ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-1-4  المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية

تعتمــد الشــركة وخططهــا المســتقبلية للنجــاح علــى خبــرات وكفــاءات إدارتهــا التنفيذيــة والموظفيــن الرئيســيين، وتهــدف الشــركة إلــى اســتقطاب 
وتوظيــف األشــخاص المؤهليــن لضمــان كفــاءة وجــودة األعمــال مــن خــالل اإلدارة الفعالــة. كذلــك ســتحتاج الشــركة إلــى زيــادة رواتــب موظفيهــا لكــي 
تضمــن بقاءهــم أو الســتقطاب كــوادر جديــدة ذات مؤهــالت وخبــرات مناســبة. وعليــه إذا خســرت الشــركة  أيــا مــن كبــار التنفيذييــن أو الموظفيــن 
المؤهليــن ولــم تتمكــن مــن توظيــف بدائــل بنفــس مســتوى الخبــرة والمؤهــالت وبتكلفــة مناســبة للشــركة فســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي جوهــري علــى 

أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-5  المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

قــد تواجــه الشــركة أخطــاء مــن الموظفيــن أو ســوء ســلوك، والشــركة ال تســتطيع أن تضمــن تالفــي ســوء ســلوك الموظفيــن أو أخطائهــم كالغــش 
واألخطــاء المتعمــدة واالختــالس واالحتيــال والســرقة والتزويــر وإســاءة اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات 
اإلداريــة المطلوبــة. وبالتالــي قــد يترتــب علــى تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا الشــركة، أو عقوبــات نظاميــة، أو مســؤولية ماليــة ممــا 

ســيؤثر ســلبا علــى ســمعة الشــركة ووضعهــا المالــي نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-6  المخاطر المتعلقة بتوفير التمويل مستقباًل

قــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض وتســهيالت بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي المســتقبل، ومــن الجديــر بالذكــر، أن الحصــول علــى 
التمويــل يعتمــد علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانــات المقدمــة وســجلها االئتمانــي. وقــد ال تتمكــن الشــركة 
مــن الحصــول علــى التمويــل المناســب او تســهيالت ائتمانيــة إذا اســتدعت الحاجــة، لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل 
الــذي تحتاجــه مــن جهــات ممولــة، أو تمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع الشــركة، او عــدم التــزام الشــركة بشــروط وتعهــدات التســهيالت 
ــم  ــرة رق ــى الفق ــا المســتقبلية. يرجــى الرجــوع إل ــا التشــغيلية وخططه ــى أداء الشــركة وعملياته ــر ســلبي عل ــه أث ــة مســتقباًل، ســيكون ل  اإلئتماني

2	1	20 »المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية«.

هــذا وقــد تطلــب البنــوك ضمانــات مقابــل التســهيالت االئتمانيــة وال تتمكــن الشــركة مــن تقديمهــا، األمــر الــذي ســيجعل الشــركة فــي حالــة إخــالل 
لبنــود االتفاقيــة أو عــدم االلتــزام؛ وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد المترتبــة عليهــا بموجــب اتفاقيــة التســهيالت االئتمانيــة، أو 
لــم تتمكــن مــن تقديــم أي ضمانــات أخــرى قــد يطلبهــا البنــك، أو أخلــت فــي المســتقبل بــأي مــن االلتزامــات أو التعهــدات الخاصــة بالديــن المترتــب 
عليهــا، فقــد تطلــب الجهــة المقرضــة ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل الضمانــات المقدمــة مــن الشــركة. وفــي هــذه الحالــة، قــد ال تتمكــن الشــركة 
مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء بســداد الديــن، وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة 

ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-7  المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة

يعتبــر االلتــزام بمتطلبــات الســعودة متطلبــاً نظاميــاً بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات العاملــة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك الشــركة بتوظيــف 
نســبة معينــة مــن الموظفيــن الســعوديين بيــن مجمــوع موظفيهــا والمحافظــة علــى تلــك النســبة )يرجــى الرجــوع إلــى القســم رقــم 3	17 »الموظفــون 
والســعودة« فــي هــذا المســتند(. ووفقــاً لبرنامــج نطاقــات الصــادرة عــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بلغــت نســبة الســعودة لــدى 
الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م )17.8٪( وُمصنفــة ضمــن النطــاق األخضــر ، إال أنــه فــي حــال عــدم اســتمرارها فــي الحفــاظ علــى هــذه 
النســب أو فــي حــال قــررت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــرض سياســات توطيــن أكثــر شــدة فــي المســتقبل، ولــم تتمكــن الشــركة مــن 
االلتــزام بمتطلبــات وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى فــرض عقوبــات علــى الشــركة تفرضهــا الجهــات الحكوميــة، 
كتعليــق طلبــات تأشــيرات العمــل ونقــل الكفالــة للعامليــن غيــر الســعوديين، والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا 

المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-8  المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية

قــد يــؤدي أي ضــرر مــن الكــوارث الطبيعيــة يصيــب مرافــق الشــركة مثــل الفيضانــات والحرائــق والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة األخــرى والتــي ال 
تتوفــر تغطيــة تأمينيــة كافيــة عليهــا أو ال تتوفــر بشــروط معقولــة تجاريــاً، إلــى تكبــد الشــركة تكاليــف كبيــرة وطائلــة. كمــا يؤثــر بشــدة علــى قــدرة 
الشــركة علــى أداء وممارســة عملياتهــا ومتطلباتهــا التعاقديــة وبالتالــي تقليــل مــن  نتائجهــا التشــغيلية وحتــى تاريــخ هــذا المســتند لــم تقــم الشــركة 
بعمــل تأميــن ضــد الكــوارث الطبيعيــة )يرجــى الرجــوع إلــى القســم رقــم 3	16 »وثائــق التأميــن« فــي هــذا المســتند(. وفــي حالــة حــدوث كــوراث 
طبيعيــة وإضرارهــا بمرافــق وأصــول الشــركة، فســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي 

وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-1-9  المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية

قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة لهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك عــن جميــع الســنوات منــذ تأسيســها ولغايــة عــام 2021م، وهــي 
تقــدم اقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة خــالل الوقــت المحــدد وتقــوم بســداد المبالــغ المســتحقة عليهــا بشــكل ســنوي، حصلــت الشــركة علــى أخــر 
شــهادة نهائيــة بتاريــخ 1443/10/08هـــ )الموافــق 2022/05/10م( وتنتهــي فــي 1444/10/10هـــ )الموافــق 2023/04/30م(. لــم تحصــل الشــركة 
علــى أي ربــوط زكويــة وردتهــا مــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك منــذ تأسيســها وحتــى تاريــخ اعــداد هــذا المســتند، وال يوجــد أي اســتحقاقات 
ــغ رصيــد  ــة والجمــارك. بل ــزكاة والضريب ــة ال ــخ هــذا المســتند أو نزاعــات قائمــة مــع هيئ ــى الشــركة حتــى تاري ــة عل ــة أو ضريبي أو فروقــات زكوي
مخصــص الــزكاة )1.376.854( ريــال ســعودي كمــا فــي نهايــة 31 ديســمبر 2019م و )1.330.775( ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م 

و )1.698.141( ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م علــى التوالــي.

 ال تســتطيع الشــركة التنبــؤ مــا إذا كانــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك ســتقبل تقديراتهــا الزكويــة عــن جميــع الســنوات الماليــة الســابقة منــذ 
تأسيســها وحتــى نهايــة العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2021م، أو ســتطالبها بدفــع أي فروقــات زكويــة مســتقباًل عــن هــذه األعــوام. وقــد 
تفــرض هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك علــى الشــركة فروقــات زكويــة جوهريــة تزيــد عــن قيمــة مــا دفعتــه الشــركة كــزكاة لصالحهــا، فضــال عــن 
غرامــات التأخيــر فــي ســداد هــذه المبالــغ، وفــي حــال نشــأت تلــك المطالبــات فســتقوم الشــركة بدفــع تلــك المطالبــات، وبالتالــي ممــا ســيؤثر بشــكل 

ســلبي وجوهــري علــى نتائــج أعمــال الشــركة وربحيتهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-10  المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية 

تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تســويق منتجاتهــا وتطويــر أعمالهــا علــى اســتخدام اســمها وشــعارها وعالماتهــا التجاريــة، والتــي تدعــم أعمالهــا ومركزهــا 
التنافســي وتمنحهــا تميــزاً واضحــاً فــي الســوق بيــن العمــالء. وتــم تســجل الشــركة العالمــة التجاريــة لهــا لــدى الجهــات المختصــة. وإن أي إخــالل 
بحقــوق الملكيــة أو اســتخدام غيــر مشــروع للعالمــة التجاريــة للشــركة ســيؤدي إلــى التأثيــر علــى ســمعة الشــركة، ورفــع دعــاوى قضائيــة ومطالبــات 
أمــام المحاكــم المختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق. وهــي عمليــة مكلفــة وتحتــاج إلــى وقــت وجهــد كبيــر مــن قبــل اإلدارة فــي متابعتهــا. وفــي حــال مــا 
إذا فشــلت الشــركة فــي حمايــة عالمتهــا التجاريــة بشــكل فعــال عنــد تجديــد شــهادة التســجيل أو تتبــع العالمــات المشــابهة، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً 

علــى قيمتهــا، ممــا ينعكــس ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-11  المخاطر المرتبطة باالعتماد على االستشاريين الخارجيين

بالرغــم مــن أن دور الشــركة وفقــاً لنمــوذج أعمالهــا يتركــز فــي تقديــم خدمــات توريــد وتركيــب والتوصيــل باإلضافــة إلــى أعمــال اإلنشــاءات فــي 
قطــاع االتصــاالت والكهربــاء والميــاه، إال أنهــا ترتبــط بالعديــد مــن العقــود مــع االستشــاريين الهندســيين الخارجييــن فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المشــاريع 
حيــث تعتمــد االعمــال عنــد االنتهــاء مــن تنفيذهــا ان يقــوم أحــد االستشــاريين الهندســيين الخارجييــن بمراجعــة األعمــال ليتــم تســليمها حســب 
المتفــق عليــه، وعليــه فــي حــال لــم يتمكــن االستشــاريون مــن القيــام بأدوارهــم علــى النحــو المطلــوب أو فــي الوقــت المحــدد وبالتكلفــة المحــددة، 
احتماليــة تعــرض الشــركة للدعــاوي القضائيــة والغرامــات فــي حــاالت تأخــر تســليم المشــاريع ممــا ســيؤدي إلــى تعثــر تنفيــذ المشــاريع أو عــدم 
تنفيذهــا علــى اإلطــالق وارتفــاع تكلفتهــا؛ ممــا ســينعكس ســلباً علــى ســمعة الشــركة ويــؤدي إلــى تأخيــر تحقيــق ايراداتهــا مــن تلــك المشــاريع أو عــدم 

تحقيقهــا علــى اإلطــالق، األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى نتائــج الشــركة ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-12  مخاطر تركز إيرادات الشركة

ــات  ــرادات خدم ــث شــكلت إي ــاه، حي ــاء والمي ــة لمشــاريع االتصــاالت والكهرب ــة التحتي ــال البني ــى أعم ــرادات الشــركة بشــكل رئيســي عل ــد إي تعتم
تركيــب وتوصيــل أعمــال االتصــاالت نســبة 35.97٪ و40.88٪ و29.13٪ مــن إجمالــي اإليــرادات كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و31 ديســمبر 2020م 
و31 ديســمبر 2021م علــى التوالــي، فــي حيــن شــكلت إيــرادات خدمــات تركيــب وتوصيــل الكهربــاء نســبة 41.11٪ و59.12٪ و70.87٪ مــن إجمالــي 
اإليــرادات كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و31 ديســمبر 2020م و31 ديســمبر 2021م علــى التوالــي )يرجــى الرجــوع إلــى القســم رقــم 3	10 »تفاصيــل 
إيــرادات الشــركة« فــي هــذا المســتند(. وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى التنــوع فــي إضافــة خدمــات جديــدة أو وضــع خطــط مســتقبلية للتوســع 
فــي قطاعــات أخــرى، فــإن ذلــك ســوف يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري وبدرجــة كبيــرة علــى إيــرادات الشــركة وبالتالــي علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا 

المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-13  المخاطر المتعلقة بتركز العمالء

ــات  ــم الخدم ــال وتقدي ــذ األعم ــى أســاس تنفي ــار العمــالء عل ــع كب ــة م ــوم العالق ــن العمــالء الرئيســين وتق ــى عــدد م ــرادات الشــركة عل ــد اي تعتم
وجميعهــم مــن فئــة المؤسســات والشــركات )يرجــى الرجــوع إلــى القســم رقــم 3	11 »كبــار العمــالء« فــي هــذا المســتند(. حيــث إن الشــركة ال تتعامــل 
مــع األفــراد، مــع اإلشــارة إلــى أن طبيعــة العالقــة مــع كبــار العمــالء تقــوم علــى أســاس تعاقــدي، حيــث إن أكبــر )3( عمــالء رئيســين للشــركة شــكلت 
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نســبتهم حوالي 67.62٪ و95.55٪ و77.41٪ من إجمالي إيرادات الشــركة كما في 31 ديســمبر 2019م و31 ديســمبر 2020م و 31 ديســمبر 2021م 
علــى التوالــي، وعليــه فإنــه فــي حــال إنهيــار أو قطــع العالقــة مــع أحــد أو مجموعــة مــن العمــالء الرئيســيين، وإخفــاق الشــركة فــي إيجــاد العالقــات 
الالزمــة مــع عمــالء جــدد أو اإلخــالل بالشــروط التعاقديــة، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج 

عملياتهــا وأدائهــا المالــي.

2-1-14  المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

تحتفــظ الشــركة بأنــواع مختلفــة مــن عقــود التأميــن لتغطيــة أعمالهــا وأصولهــا، كالتأميــن اإللزامــي علــى المركبــات والتأميــن الطبــي للموظفيــن 
فقــط )يرجــى الرجــوع إلــى القســم رقــم 3	16 »وثائــق التأميــن« فــي هــذا المســتند(. غيــر أنــه قــد ال يكــون لــدى الشــركة جميــع العقــود التأمينيــة 
المهمــة ألعمالهــا وأصولهــا، أو ال يكــون لديهــا الغطــاء التأمينــي الكافــي فــي كل الحــاالت، أو أنــه ال يغطــي جميــع المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا 
الشــركة مثــل المخاطــر الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة. كمــا أنــه مــن الممكــن أن تقــع أحــداث فــي المســتقبل ال تكــون الشــركة مؤمنــة ضدهــا بشــكل 
يغطــي الخســائر المحتملــة، أو قــد ال تكــون مؤمنــة ضدهــا علــى اإلطــالق. وال يوجــد أي ضمــان أن عقــود التأميــن الخاصــة بالشــركة ســتظل متاحــة 
بشــروط مقبولــة تجاريــاً أو ســتظل متاحــة علــى اإلطــالق ونتيجــة لظــروف الســوق المتغيــرة فــإن أقســاط التأميــن ونســب التحمــل فــي بعــض بواليــص 
التأميــن يمكــن أن تزيــد بصــورة كبيــرة فــي بعــض الحــاالت. إن أي مــن هــذه األحــداث أو الظــروف أو وقــوع حــدث غيــر مؤمــن عليــه للشــركة ســيؤثر 

بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال وأصــول الشــركة وأوضاعهــا الماليــة ونتائــج أعمالهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-15  المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت

إن الشــركة عرضــة للتأثــر بمخاطــر التغيــرات فــي صــرف العمــالت األجنبيــة فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا ومصروفاتهــا المرتبطــة بعملــة غيــر عملــة 
المملكــة الريــال الســعودي، وكجــزء مــن سياســة المملكــة، فــإن الريــال الســعودي، حتــى تاريــخ هــذا المســتند، مربــوط بالــدوالر األمريكــي بســعر 
صــرف يقــدر بـــ 3.75 ريــال ســعودي مقابــل 1 دوالر أمريكــي، إال أنــه ال يوجــد تأكيــدات علــى ثبــات ســعر صــرف الريــال الســعودي مقابــل الــدوالر 
األمريكــي، وقــد تــؤدي التقلبــات فــي قيمــة الريــال الســعودي مقابــل العمــالت األجنبيــة )بمــا فــي ذلــك الــدوالر األمريكــي( التــي تســتخدمها الشــركة 

إلــى زيــادة النفقــات ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-16  المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة

تعمــل الشــركة فــي بيئــة تنافســية قويــة، وال يوجــد ضمــان باســتمرار قــدرة الشــركة علــى المنافســة بشــكل فعــال مــع الشــركات األخــرى فــي 
الســوق، كمــا تؤثــر سياســات تســعير منافســي الشــركة بشــكل كبيــر علــى أدائهــا المالــي، وقــد تكــون الشــركة غيــر قــادرة باســتمرار علــى منافســة 
تلــك الشــركات، ممــا يــؤدي إلــى خفــض حصــة الشــركة فــي الســوق وبالتالــي التأثيــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ووضعهــا المالــي وعلــى توقعاتهــا المســتقبلية. 

2-1-17  المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل

تتمثــل مخاطــر رأس المــال العامــل فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا المتعلقــة بالمطلوبــات الماليــة حــال اســتحقاقها، وقــد بلغــت 
نســبة التــداول )األصــول المتداولــة إلــى المطلبــوات المتداولــة( كالتالــي: 1.72 مــرة و2.11 مــرة و3.10 مــرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و31 
ــال  ــال ســعودي و48.010.324 ري ــي 35.423.346 ري ــل حوال ــال العام ــغ رأس الم ــد بل ــي، وق ــى التوال ديســمبر 2020م و31 ديســمبر 2021م عل
ســعودي و72.732.537 ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و31 ديســمبر 2020م و31 ديســمبر 2021م علــى التوالــي، وتتكــون المطلوبــات 
الماليــة للشــركة مــن بنــوك ســحب علــى المكشــوف ومرابحــات الجــزء المتــداول وذمــم دائنــة تجاريــة ومســتحقات وأرصــدة دائنــة أخــرى ومخصــص 
الــزكاة، وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد االســتحقاق، ويمكــن أن تنتــج مخاطــر الســيولة أيضــا عــن عــدم المقــدرة علــى 
بيــع موجــودات ماليــة بســرعة وبمبلــغ يقــارب القيمــة العادلــة لهــا، وقــد تقــع أيــة أحــداث طارئــة أو مفاجئــة قــد تتطلــب ســيولة فوريــة، ممــا يؤثــر 

ســلبا علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية والماليــة.

2-1-18 المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة

تعتمــد نتائــج أعمــال الشــركة بشــكل رئيســي علــى قــدرة إدارتهــا علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة والمناســبة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا وأنشــطتها، كمــا 
إن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة يتمتعــون بخبــرة محــدودة أو قــد ال تتوفــر لديهــم أي خبــرة فــي إدارة شــركة مســاهمة مدرجــة والتقيــد باألنظمــة 
واللوائــح التــي تخضــع لهــا، وســيتوجب علــى كبــار التنفيذييــن بــذل جهــود إضافيــة لضمــان التــزام الشــركة بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة 
ــدوره  ــذي ب ــة للشــركة وال ــن إلدارة األعمــال اليومي ــار التنفيذيي ــذي يخصصــه كب ــل مــن الوقــت ال ــات اإلفصــاح ذات العالقــة؛ ممــا قــد يقل ومتطلب
قــد يــؤدي إلــى التأثيــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة. باإلضافــة إلــى ذلــك فإنــه فــي حــال قامــت إدارة الشــركة باتخــاذ قــرارات خاطئــة فيمــا يخــص 
أعمالهــا أو فــي حــال عــدم التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح ومتطلبــات اإلفصــاح ذات العالقــة ســيؤدي إلــى تعريــض الشــركة للعقوبــات والغرامــات 

النظاميــة التــي مــن شــأنها التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى عمليــات الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-1-19  المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات

إن الشــركة ليســت طرفــاً فــي دعــاوى قضائيــة بصفتهــا )مدعــي( أو )مدعــى عليــه( حتــى تاريــخ هــذا المســتند. كمــا أن الشــركة قــد تجــد نفســها 
طرفــاً فــي دعــاوى قضائيــة مســتقباًل، ومــن شــأن أي نتيجــة ســلبية فيمــا يتعلــق بإجــراءات التقاضــي واإلجــراءات التنظيميــة التأثيــر ســلباً علــى 
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. وال تســتطيع الشــركة أن تتوقــع بشــكل دقيــق حجــم تكلفــة الدعــاوى أو 
اإلجــراءات القضائيــة التــي يمكــن أن تقيمهــا أو تقــام ضدهــا فــي المســتقبل أو النتائــج النهائيــة لتلــك الدعــاوي أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا 
تتضمنــه مــن تعويضــات و جــزاءات والتأثيــر بشــكل ســلبي علــى ســمعة الشــركة. وقــد تشــمل هــذه الدعــاوي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: المســائل 
الزكويــة والضريبيــة ونظــام العمــل واألخطــاء والشــكاوي التــي تنجــم عــن اإلهمــال أو االحتيــال مــن قبــل أشــخاص أو مؤسســات. وبالتالــي فــإن أي 

نتائــج ســلبية لمثــل هــذه القضايــا ســتؤثر ســلباً وجوهريــاً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-20  المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية

ــة فــي صــورة تيســير تجــاري وجميعهــا متوافقــة مــع  ــات تســهيالت ائتمانيـــ ــركة اتفاقيـــ ــت الشـــ ــذا، أبرمـــ ــجيل هـــ ــتند التســـ ــخ مســـ ــا بتاريـــ كمـــ
ــوك وشــركات تمويــل محليــة. وقــد قامــت الشــركة فــي العــام 2020  ــن البنــ ــدد مـــ ــع عـــ ــريعة اإلســالمية مـــ ــة للشـــ الضوابــط الشــرعية، مطابقـــ
بتوقيــع عــدد ثالثــة عقــود مــع بنــوك محليــة )البنــك االهلــي الســعودي – بنــك الريــاض – بنــك الجزيــرة (، وبلــغ إجمالــي تلــك التســهيالت مبلــغ 

54.325.683 ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م. 

قامــت الشــركة فــي العــام 2021 بتجديــد العقــود مــع كل مــن البنــك األهلــي الســعودي وبنــك الريــاض بقيمــة 109 مليــون ريــال ســعودي دون وجــود 
ــال  ــة لتلــك اإلتفاقيــة المبرمــة، موزعــة كالتالــي: الحــد اإلئتمانــي لبنــك الريــاض 80.8 مليــون ري أي حــاالت تخلــف عــن الســداد أو إعــادة جدول
ســعودي و حــد ائتمانــي للبنــك األهلــي الســعودي 28.2 مليــون ريــال ســعودي، وذلــك فــي صــور تيســير تجــاري وخطابــات ضمانــات وتــورق لتمويــل 
مــواد المشــاريع. وتــم ســداد المســتحق لبنــك الجزيــرة واغــالق اتفاقيــة التســهيالت اإلئتمانيــة نظــرا النتهــاء وتســليم المشــروع الخــاص باتفاقيــة 
بنــك الجزيــرة وتــم ســداد كامــل مســتحقات البنــك، دون وجــود أي حــاالت تخلــف عــن الســداد أو إعــادة جدولــة لتلــك اإلتفاقيــة المبرمــة. قامــت 

الشــركة بتقديــم ضمانــات مقابــل الحصــول علــى التســهيالت اإلئتمانيــة وهــي كمــا يلــي:

تســهيالت لتمويــل أوامــر عمــل متعــددة لشــركة الكهربــاء الســعودية ومشــروطة بالتنــازل المؤيــد مــن جهــة االســناد عــن مســتحقات تلــك 	 
المشــروعات.

التنازل المؤيد لصالح البنوك عن مستحقات مشاريع صادر لها خطابات ضمان حسن تنفيذ.	 
إقــرار كفالــة غــرم وأداء تضامنيــة شــخصية موقعــة مــن المســاهمين وهــم )محســن متعــب الدعجانــي ، صالــح عبداللــه العليــان، ســعد عمــاش 	 

ســعد الشــمري، فيصــل ســعد البقمــي، عبداللــه محســن الدعجانــي( لبنــك الريــاض.
كفالة شخصية من المساهم محسن متعب الدعجاني )سند ألمر( بقيمة )27.163.513.03( ريال سعودي للبنك االهلي السعودي.	 
التنازل المؤيد عن عوائد المشروعات الصادر لها خطابات ضمان نهائي من مشاريع الشركة لصالح البنك.	 
كفالة صندوق التنمية الصناعية السعودي – برنامج كفالة وهو احد برامج صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 12.8 مليون ريال سعودي.	 

هذا و ابرمت الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م عدد من العقود مع ثالثة شركات تمويل محلية وهي شركة معالم للتمويل )كوارا للتمويل( 
و شــركة روافــد لإســتثمار و شــركة اليســر للتمويــل، وذلــك فــي صــورة تيســير تجــاري وجميعهــا متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية وذلــك لتمويــل 
شــراء آالت ومعــدات للشــركة، بإجمالــي عقــود بلغــت 25.345.400 ريــال ســعودي، وهــذا ولــم يســبق أن كان هنــاك حــاالت تخلــف عــن الســداد أو 

إعــادة جدولــة لتلــك اإلتفاقيــة المبرمــة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م قامــت الشــركة بتجديــد عــدد مــن العقــود مــع ثالثــة شــركات محليــة وهــي  شــركة معالــم للتمويــل )كــوارا للتمويــل( و 
شــركة الســند الرقمــي )لينــدو( و شــركة اليســر للتمويــل بقيمــة 29.800.000 مليــون ريــال ســعودي، وذلــك فــي صــورة تيســير تجــاري لتمويــل االت 

ومعــدات الشــركة، وذلــك وفقــا لشــروط اتفاقيــة التســهيالت الممنوحــة وبالضمانــات التاليــة:

سندات ألمر بعدد األقساط موقعة من قبل المساهم محسن متعب الدعجاني بقيمة 29.800.000 ريال سعودي.	 

وقــد بلــغ إجمالــي المديونيــة القائمــة علــى الشــركة مــن جميع هــذه االتفاقيات للســـنة المالية المنتهيـــة فـــي 31 ديسمبر 2021م  مبلــغ وقــدره 
حوالــــي 41.717.221 ريــال ســعودياً، ومبلــغ 30.068.605 ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، ومبلــغ 37.107.778 ريــال ســعودي كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2019م. 

 وقـــد بلغـــت نســـبة الديـــون مـــن إجمالـــي األصول مـــا مقـــداره 38.2٪ و40.65٪ للســـنة المنتهيـــة فـــي 31 ديسمبر 2021م و31 ديسمبر 2020م 
علــى التوالــي. كمــا أن جميــع تلــك التســهيالت قابلــة للتجديــد وذلــك بشــرط موافقــة الطرفين،ولــم تقــم الشــركة بطلــب إلغــاء الضمانــات الشــخصية، 
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وال تفــرض جميــع االتفاقيــات أي قيــود تشــغيلية أو علــى توزيــع األربــاح، وقــد قامــت الشــركة بســداد جميــع المســتحقات فــي تاريــخ اســتحقاقها 
دون اي تأخيــر او جدولــة لهــذه التســهيالت.

هــذا ويطلــب البنــك إخطــاره فــي حــال وجــود تغييــر فــي الشــكل القانونــي للشــركة، وقــد قامــت الشــركة بإشــعار البنــك فيمــا يتعلــق بتســجيل و إدراج 
الشركة.

يبيـــن الجـــدول )2	2( أدنـــاه ملخصـــاً عـــن التسهيالت االئتمانية وعقـــود التمويل القائمة كما في 31 ديسمبر 2021م:

المبالغ 
المتبقية 

بالريال غير 
شاملة تكاليف 

التمويل 
المستقبلية 
والمطابقة 
للرصيد 

بالمركز المالي 

تكاليف 
التمويل 

المستقبلية

المبالغ المسددة 
بالريال

المبلغ 
المضاف خالل 

العام بالريال

رصيد 
المرابحات 
بداية السنة 

شامل تكاليف 
التمويل 

المستقبلية

الحد االئتماني 
بالريال

مدة 
االتفاقية

نوع 
التمويل

تكلفة 
التمويل

متوسط 
نسبة 
الفائدة

التسهيالت 
اإلئتمانية

37.560.192 )4.538.591( )53.704.162( 66.918.631 28.884.314 109.000.000 سنوية
تمويل 
مواد 

المشاريع
4.338.677 ٪6

مرابحات 
البنوك

4.175.029 )989.175( )8.616.270( 10.687.523 3.074.951 29.800.000
طويلة 
األجل

االالت 
ومعدات

765.910 ٪10
مرابحات 
شركات 
التمويل

المصدر: القوائم المالية المدققة للعام 2021م والقوائم المالية المدققة للعام 2020م التي تتضمن ارقام المقارنة للعام 2019م

هذا و يبيـــن الجـــدول )2	3( أدنـــاه ملخصـــاً عـــن التسهيالت االئتمانية وعقـــود التمويل القائمة كما في 31 ديسمبر 2020م:

المبالغ 
المتبقية 

بالريال غير 
شاملة تكاليف 

التمويل 
المستقبلية 
والمطابقة 
للرصيد 

بالمركز المالي

تكاليف 
التمويل 

المستقبلية

المبالغ المسددة 
بالريال

المبلغ 
المضاف خالل 

العام بالريال

رصيد 
المرابحات 
بداية السنة 

شامل تكاليف 
التمويل 

المستقبلية

الحد االئتماني 
بالريال

مدة 
االتفاقية

نوع 
التمويل

تكلفة 
التمويل

متوسط 
نسبة 
الفائدة

التسهيالت

28.201.922 )682.392( )55.844.181( 54.325.683 30.402.812 54.325.683 سنوية
تمويل 
مواد 

المشاريع
3.994.794 ٪6

مرابحات 
البنوك

1.866.683 )1.208.267( )7.008.069( 0 10.083.019 25.345.400
طويلة 
األجل

االالت 
ومعدات

1.361.153 ٪10
مرابحات 
شركات 
التمويل

المصدر: القوائم المالية المدققة للعام 2021م والقوائم المالية المدققة للعام 2020م التي تتضمن ارقام المقارنة للعام 2019م
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وهــذا قــد تطلــب البنــوك و شــركات التمويــل ضمانــات أخــرى مقابــل التســهيالت االئتمانيــة وال تتمكــن الشــركة مــن تقديمهــا، األمــر الــذي ســيجعل 
الشــركة فــي حالــة إخــالل لبنــود االتفاقيــة أو عــدم االلتــزام؛ وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد المترتبــة عليهــا بموجــب اتفاقيــة 
التســهيالت االئتمانيــة، أو لــم تتمكــن مــن تقديــم أي ضمانــات أخــرى قــد يطلبهــا البنــك، أو أخلــت فــي المســتقبل بــأي مــن االلتزامــات أو التعهــدات 
الخاصــة بالديــن المترتــب عليهــا، فقــد تطلــب الجهــة المقرضــة ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل الضمانــات المقدمــة مــن الشــركة. وفــي هــذه 
الحالــة، قــد ال تتمكــن الشــركة مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء بســداد الديــن، وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي 

وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-21  المخاطر المتعلقة باالرتفاع في مصاريف التمويل

قــد تــزداد مصاريــف الشــركة التشــغيلية نتيجــة بعــض العوامــل منهــا ارتفــاع تكاليــف التمويــل المرتبطــة بالتســهيالت اإلئتمانيــة التــي حصلــت عليهــا 
الشــركة، حيــث شــهدت تلــك التكاليــف مبلــغ وقــدره 4.777.099 ريــال ســعودي و3.994.794 ريــال ســعودي و4.338.677 ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2019م و2020م و2021م علــى التوالــي. ســيترتب علــى ايــة زيــادة فــي التكاليــف التمويليــة زيــادة فــي المصاريــف التشــغلية للشــركة، 
ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض فــي تدفقاتهــا النقديــة وهامــش ربحهــا، وهــذا بــدوره ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج 

عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-22  المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

ســتخضع الشــركة بعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة لنظــام الســوق الماليــة ولألنظمــة واللوائــح والتعاميــم الصــادرة مــن هيئــة الســوق 
الماليــة، وفــي حــال عــدم مقــدرة الشــركة علــى التقيــد فــي أي مــن اللوائــح واألنظمــة التــي تخضــع لهــا، ســتتحمل تكاليــف، وعقوبــات مثــل إيقــاف 
التــداول علــى األســهم مؤقتــا أو إلغــاء إدراج أســهم الشــركة فــي حــال عــدم التزامهــا؛ ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة 

ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا.

2-1-23  المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة أعمالهــا ومرافقهــا، ممــا يُعــرض الشــركة لمخاطــر تعطــل هــذه األنظمــة، كانهيــار النظــام أو 
فشــل أنظمــة الحمايــة أو اختــراق أنظمــة الشــركة أو الفيروســات اإللكترونيــة أو الكــوارث الطبيعيــة أو الحرائــق أو أخطــاء االتصــال أو عــدم توفــر 
العمالــة الماهــرة الالزمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة وإدارتهــا، وإذا فشــلت الشــركة فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا، أو فــي 
حــال وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا أو حــدوث عطــل كبيــر أو إخفــاق متكــرر، ســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا 

المالــي ونتائجهــا الماليــة والتشــغيلية.

2-1-24  المخاطر المتعلقة بالعقود مع الموردين

ــى التعاقــد،  ــل شــراء مــواد ومســتلزمات لمشــاريعها وال تعتمــد عل ــى أســاس الشــراء المباشــر مقاب تعتمــد الشــركة فــي عالقتهــا مــع مورديهــا عل
ويمثــل كبــار المورديــن للشــركة مــا نســبته 28.26٪ و39.83٪ و34.21٪ مــن إجمالــي تكلفــة اإليــرادات كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و 31 ديســمبر 
2020م و31 ديســمبر 2021م علــى التوالــي )للمزيــد راجــع القســم رقــم 3	12 »كبــار المورديــن« فــي هــذا المســتند(. وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة 
ــك  ــا، وخســارة الشــركة لتل ــوع أي منازعــات مســتقبلية أو قضاي ــود، أو فــي حــال وق ــك العق ــود تل ــزام ببن ــى االلت ــا عل أو األطــراف المتعاقــدة معه
ــى أعمــال  ــك ســيؤثر ســلبا وبشــكل جوهــري عل ــا الرئيســيين، فــإن ذل ــا مــع مورديه ــى عالقته المنازعــات أو إذا فشــلت الشــركة فــي الحفــاظ عل

الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة ونتائجهــا التشــغيلية.

2-1-25  المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين

اقــرت الحكومــة عــدداً مــن القــرارات التــي تهــدف إلجــراء إصالحــات شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي اشــتملت علــى 
ــال  ــة )400( ري ــع اربعمائ ــارا مــن 2018/01/01 م، وبواق ــة ســعودية اعتب ــدى جه ــر ســعودي يعمــل ل ــل كل موظــف غي ــة مقاب ــرار رســوم إضافي إق
ــة )800(  ــم ثمانمائ ــال ســعودي شــهرياً عــام 2019م ث ــى ســتمائة )600( ري ــد إل ــر ســعودي عــام 2018م، تزي ســعودي شــهرياً عــن كل موظــف غي
ريــال ســعودي شــهرياً عــام 2020م. األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي ســتدفعها الشــركة مقابــل موظفيهــا غيــر الســعوديين، 

وبالتالــي زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام، األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد أقــرت الحكومــة أيضــاً رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة لتابعــي ومرافقــي الموظفيــن غيــر الســعوديين )رســوم المرافقيــن( 
والتــي أصبحــت نافــذة اعتبــاراً مــن 2017/07/01م، علمــاً أنهــا ســترتفع تدريجيــاً مــن مائــة )100( ريــال ســعودي شــهرياً لــكل تابــع ابتــداءاً مــن 
يوليــو 2017م، لتصــل إلــى أربعمائــة )400( ريــال ســعودي شــهرياً عــن كل تابــع ابتــداءاً مــن يوليــو 2020م، وعليــه فــإن الزيــادة فــي رســوم إصــدار 
وتجيــد اإلقامــة التــي ســيتحملها الموظــف غيــر الســعودي عــن عائلتــه مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة تكلفــة المعيشــة عليــه، األمــر الــذي مــن 
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شــأنه أن يــؤدي إلــى توجهــه للعمــل فــي دول أخــرى تكــون تكلفــة المعيشــة فيهــا أقــل، وإذا مــا حــدث مثــل هــذا األمــر فســتواجه الشــركة صعوبــة فــي 
المحافظــة علــى موظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي قــد يضطرهــا إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن الموظفيــن غيــر الســعوديين أو جــزء منهــا 
بشــكل مباشــر، أو بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق رفــع األجــور الخاصــة بموظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة فــي تكاليــف 

الشــركة، وبالتالــي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-26  المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين

شــكلت نســبة الموظفيــن غيــر الســعوديين حوالــي )84.7٪( و)82.3٪( و)82.2٪( مــن إجمالــي الموظفيــن فــي الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م 
ــى القســم رقــم 3	17 »الموظفــون والســعودة« فــي هــذا المســتند(،  ــي )يرجــى الرجــوع إل ــى التوال و31 ديســمبر 2020م و31 ديســمبر 2021م عل
ممــا قــد يؤثــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية بشــكل ســلبي إذا لــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى كوادرهــا مــن غيــر 
الســعوديين أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبــرات المطلوبــة أو فــي حــال حــدوث أي تغيــر فــي سياســات ولوائــح ونظــم وزارة المــوارد 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة نتــج عنهــا زيــادة فــي نســبة ســعودة القطــاع الخــاص، ممــا يصعــب معــه أن تحافــظ الشــركة علــى كوادرهــا مــن العمالــة 
غيــر الســعودية، ممــا قــد يتســبب فــي زيــادة التكلفــة الماليــة علــى الشــركة والــذي مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا وأرباحهــا 
ونتائــج عملياتهــا. و قــد بلــغ إجمالــي قيمــة رســوم المقابــل المالــي للموظفيــن غيــر الســعوديين مبلــغ )2.041.726( ريــال ســعودي فــي عــام 2019م 

مبلــغ )2.780.094( ريــال ســعودي فــي عــام 2020م ومبلــغ )3.678.503( ريــال ســعودي فــي عــام 2021م.

2-1-27  المخاطر المرتبطة باألعطال المفاجئة في مشاريع الشركة

ــة المســتخدمة فــي عمليــات  ــة فــي  مشــاريع الشــركة، ســواء كانــت ناتجــة عــن أعطــال فنيــة فــي المعــدات واآلليــات الثقيل إن أي أعطــال مفاجئ
ــوارث  ــات اإلنشــاء أو ك ــة المســتخدمة فــي عملي ــات الثقيل ــدات واآللي ــات الالزمــة الســتمرار عمــل المع ــي المكون اإلنشــاء أو نقــص أو انقطــاع ف
طبيعيــة أو نقــص فــي توريــد المــواد أو ظــروف اســتثنائية كمــا هــو الحــال بجائحــة كورونــا »COVID-19« فــي العــام 2020م، ســيؤثر ذلــك بشــكل 

ــى عمليــات الشــركة وأرباحهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.  ســلبي عل

2-1-28  المخاطر المتعلقة بإنفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية

 قــد تؤثــر التقلبــات فــي العناصــر االقتصاديــة الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، قــدرة المســتهلكين علــى االقتــراض 
ومعــدالت الفائــدة ومعــدالت البطالــة ومســتويات الرواتــب ومســتويات الضرائــب )بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي تــم زيادتهــا مــن ٪5 
إلــى 15٪، ابتــداًء مــن 1 يوليــو 2020م(، تكاليــف اســتهالك الميــاه والكهربــاء وإلغــاء دعــم الحكومــة الســعودية – ســواء بشــكل كامــل أو جزئــي – 
لبعــض المــواد والتــي بدورهــا تؤثــر بشــكل ســلبي علــى مســتوى الدخــل المتــاح لإنفــاق وعلــى مســتويات إنفــاق المســتهلكين )بمــا فــي ذلــك اإلنفــاق 
االختيــاري علــى مختلــف المنتجــات(، واإلنفــاق الحكومــي والسياســات الماليــة كــون غالبيــة عقــود الشــركة مــع جهــات شــبه حكوميــة وقطــاع خــاص 
حيــث إن اإلنفــاق الحكومــي مرتبــط تاريخيــاً بأســعار النفــط والغــاز والمشــتقات النفطيــة، وبالتالــي أي تغييــر فــي أســعار النفــط وســلوك المســتهلك 
ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى خدمــات الشــركة. كمــا أن نجــاح أعمــال الشــركة يعتمــد كذلــك علــى قدرتهــا علــى االســتمرار فــي تطويــر خدماتهــا وعلــى 
ســرعة مواكبتهــا للمتغيــرات فــي الســوق. إن أي تراجــع فــي أعــداد المســتهلكين، أو مســتويات إنفــاق المســتهلك، ســيؤثر ذلــك ســلًبا وبشــكل جوهــري 

علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

)COVID-19( 2-1-29  المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا

نظــرا للتأثيــرات الســلبية علــى اقتصــاد المملكــة واالقتصــاد العالمــي ككل الناتجــة عــن تبعــات تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا »كوفيــد-19« 
المســتجد، والــذي بــدأ بالتفشــي منــذ أواخــر شــهر ديســمبر 2019م بدايــة مــن الصيــن ومــن ثــم فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــا صاحــب ذلــك مــن 
القــرارات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بشــأن اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة للتصــدي والحــد مــن 
انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد-19« ، والتــي تقتضــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: بحظــر التجــول الجزئــي أو الكامــل فــي 
بعــض مــدن ومحافظــات المملكــة وإغــالق مراكــز التســوق ومعــارض البيــع بالتجزئــة وتقليــص عــدد ســاعات العمــل لبعــض القطاعــات أو إلــزام 
بعضهــا بالعمــل عــن بعــد وغيــر ذلــك، وتعليــق جميــع رحــالت الطيــران الداخلــي والحافــالت وســيارات األجــرة والقطــارات، وتعليــق الدخــول ألغــراض 
العمــرة وزيــارة المســجد النبــوي مــن خــارج المملكــة وفــرض قيــود مؤقتــة علــى جميــع الحجــاج والمعتمريــن المقيمييــن فــي المملكــة لمنعهــم مــن 
ــة  ــع المــواد الغذائي ــا باســتثناء محــال بي ــع األنشــطة داخله ــة وجمي ــات التجاري ــورة، وإغــالق المجمع ــة المن ــة المكرمــة والمدين ــي مك ــارة مدينت زي

ــات. والصيدلي
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كمــا اعتمــدت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة االشــتراطات الصحيــة لمســاكن العمالــة، فقــد اتخــذت الشــركة بعــض مــن االجــراءات الوقائيــة فيمــا 
يتعلــق بالســكن الــذي تقدمــه لموظفيهــا ومــن ذلــك:

تأميــن مبــان إضافيــة مســتأجرة إلســكان الموظفيــن مــن أجــل تقليــل العــدد فــي كل غرفــة، وضمــان التباعــد االجتماعــي فيمــا بينهــم بحيــث تضــم 	 
كل غرفــة مــا بيــن موظفيــن وأربعــة موظفيــن وفقــا لحجــم الغرفــة.

ضمــان فصــل الموظفيــن وفقــاً للقســم اإلداري الــذي يعملــون فيــه للحــد مــن خطــر تفشــي فيــروس كورونــا بيــن الموظفيــن و / أو خطــر انتشــاره 	 
إلــى اإلدارات األخــرى.

وضع نقاط للتحقق من حرارة الموظفين والزوار عند مدخل الشركة.	 
تدابير تعقيم محسنة في كل مكتب والتي تشمل المطهرات والكمامات.	 
دورات ميــاه مخصصــة لــكل غرفــة لضمــان عــدد محــدود مــن الموظفيــن لــكل دورة ميــاه باإلضافــة إلــى تنظيــف دورات ميــاه الموظفيــن بشــكل 	 

متزايــد.
تطبيــق إجــراءات التباعــد االجتماعــي علــى الباصــات التــي تقــل الموظفيــن مــن أماكــن إقامتهــم إلــى مواقــع المشــاريع باإلضافــة إلــى تطهيــر 	 

الباصــات بشــكل منتظــم.

 وذلــك ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة لمنــع انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( المســتجد والتــي تتضمــن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أن 
يتــم تخصيــص للعامــل الواحــد مســاحة 12 متــرا مربعــا مــن الســكن، بحيــث يكــون التباعــد الجســدي، مناســبا وال يــؤدي إلــى نقــل أي عــدوى، وإنشــاء 
غرفــة تعقيــم، واعتمادهــا كمدخــل ومخــرج وحيــد لكافــة ُمرتــادي الســكن، وتركيــب أجهــزة تعقيــم داخــل جميــع باصــات العمــال الســتخدامها بعــد 
الصعــود للباصــات، كمــا يتعيــن أن تفتــح أبــواب دخــول الســكن الخارجيــة وتغلــق بشــكل أوتوماتيكــي، وأن تكــون مــزودة بســتارة هوائيــة، باإلضافــة 
إلــى توفــر غــرِف عــزل منفصلــة، خاصــة للعمالــة القادمــة حديثــا مــن خــارج المملكــة، أو العمالــة التــي تظهــر عليهــا أيــة عالمــات مرضيــة، وتوفــر 
المطهــرات وأدوات التعقيــم فــي كافــة مرافــق الســكن، فضــال عــن الكمامــات والقفــازات الصحيــة الواقيــة والمعــدة لالســتخدام مــرة واحــدة، 
والتعاقــد مــع شــركة متخصصــة للنظافــة وَجْمــع النفايــات داخــل الســكن ونقلهــا إلــى المــردم البلــدي، والتعاقــد مــع شــركة متخصصــة لمكافحــة 
آفــات الصحــة داخــل الســكن، باإلضافــة إلــى الفحــص الــدوري لحــرارة األفــراد بواســطة ميــزان الحــرارة الليــزري بعــد التعقيــم، وتوفــر جــدول يُوضــح 

تطهيــر األســطح بالمطهــرات بشــكل دوري، وجــدول لمتابعــة تنظيــف وتطهيــر دورات الميــاه وصنابيرهــا.

كمــا أكــدت الئحــة االشــتراطات الصحيــة لمســاكن العمالــة أنــه يُعاقــب صاحــُب العمــل - ســواًء أكان شــخصا ذا صفــة طبيعيــة أو معنويــة - بغرامــة 
ماليــة ال تقــل عــن خمســة آالف ريــال، وال تزيــد علــى عشــرة آالف ريــال، عنــد مخالفــة أي شــرط مــن الشــروط الصحيــة لمســاكن العمــال داخــل 

العمــران، وتتعــدد الغرامــة بتعــدد المخالفــة ويجــوز مضاعفــة الحــد األعلــى للمخالفــة فــي حــال تكــرار ارتكابهــا.

وفــي حــال لــم تلتــزم الشــركة باالشــتراطات الصحيــة لمســاكن العمالــة، فإنهــا ســتكون معرضــة للغرامــات والعقوبــات المذكــورة أعــاله وكمــا بتاريــخ 
هــذا المســتند لــم تتعــرض الشــركة ألي مخالفــات أو غرامــات، كمــا أنــه فــي حــال إصابــة أي مــن العامليــن المقيميــن فــي ســكن العامليــن بفيــروس 
كورونــا، فــإن ذلــك قــد يتســبب فــي نقــل العــدوى إلــى العامليــن فــي ســكن العمــال أو الموظفيــن فــي الشــركة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعطــل األعمــال 
والتأخــر بتســليم منتجــات الشــركة إلــى عمالئهــا فــي المواعيــد المتفــق عليهــا، وبالتالــي فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال 

الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

إن تلــك االجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا حكومــة المملكــة للحــد مــن تفشــي الفيــروس أثــرت بشــكل كبيــر علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة 
ــة والتجزئــة التــي تعمــل فيــه الشــركة، وعلــى الرغــم مــن اســتمرار العمــل فــي الشــركة، إال أنــه مــن المالحــظ  بمــا فــي ذلــك قطــاع تجــارة الجمل

انخفــاض مبيعــات الشــركة منــذ بدايــة انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( نتيجــة النخفــاض الطلــب علــى منتجــات الشــركة.

وحيــث أنــه ال يوجــد تاريــخ متوقــع النتهــاء هــذا الوبــاء حتــى تاريــخ هــذا المســتند فــإن الشــركة ال يمكنهــا تقديــر حجــم الخســائر الناجمــة عــن هــذه 
الجائحــة وتبعاتهــا فــي المســتقبل ممــا ســيؤثر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا المســتقبلية.

2-1-30  المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة عــن الســنة الماليــة المراجعــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م والقوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة 
عــن الســنة الماليــة المراجعــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م التــي تتضمــن أرقــام المقارنــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م 
واإليضاحــات المرفقــة بهــا، وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات 
األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين )SOCPA(. والشــركة ملزمــة فــي هــذه الحالــة بتطبيــق التعديــالت أو التغييــرات 
التــي تطــرأ علــى هــذه المعاييــر مــن وقــت آلخــر، وقــد نتــج عنهــا تغييــر فــي المعالجــات المحاســبية لعــدد مــن البنــود فــي القوائــم للســنة الماليــة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، حيــث إنهــا أول قوائــم مالية معدة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة.
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ــاً  ــة فــي 31 ديســمبر 2018م وفق ــة المنتهي ــى الســنة المالي ــة حت ــة النظامي ــا المالي ــه قامــت الشــركة بإعــداد وعــرض قوائمه ــى أن مــع اإلشــارة إل
للمعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن 
الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين. وتعتبــر القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م هــي أول قوائــم ماليــة وفقــاً 
للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بنســختها الكاملــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة 
الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين. وبنــاًء علــى تطبيــق الشــركة المعاييــر الدوليــة بنســختها الكاملــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2019م، فقــد قامــت 
بتقييــم أثــر التحــول مــن المعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم إلــى المعاييــر الدوليــة بنســختها الكاملةالمعتمــدة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، ووفقــاً لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )1( مــن المعاييــر الدوليــة »التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«، 
قامــت الشــركة بتطبيــق نفــس السياســات المحاســبية بصــورة ثابتــة لجميــع الفتــرات المعروضــة، كمــا لــو كانــت هــذه السياســات ســارية وقامــت 

بتقويــم أثــر التحــول وإجــراء التســويات المطلوبــة علــى القوائــم الماليــة كمــا فــي 01 ينايــر 2018م و 31 ديســمبر 2018م.

ووفقــاً للقوائــم الماليــة للشــركة، فــإن أثــر تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة علــى عناصــر قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الدخــل للشــركة 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م هــو كمــا يلــي:

زيادة رصيد مجموع الموجودات بقيمة 2.605.337 ريال سعودي.	 
زيادة رصيد مجموع حقوق الملكية بقيمة 32.460.186 ريال سعودي.	 
انخفاض رصيد مجموع المطلوبات بقيمة 29.854.850 ريال سعودي.	 
انخفاض إجمالي الدخل الشامل للسنة بقيمة 2.297.140 ريال سعودي.	 

كمــا أن الشــركة قامــت بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 )عقــود اإليجــار( ابتــداًء مــن 1 ينايــر 2019 م، باســتخدام منهجيــة التطبيــق 
بأثــر رجعــي )تعديــل أرقــام المقارنــة(  تــم االعتــراف بالتأثيــر التراكمــي لتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة كتعديــل علــى الرصيــد االفتتاحــي 
لألربــاح المبقــاة اعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2018م. أصــول حــق االســتخدام هــي القيمــة اإليجاريــة لـــ 4 قطــع مــن األراضــي التــي تــم بنــاء مســتودعات 

الشــركة عليهــا الســتخدامها فــي مشــاريعها فــي عــدة مــدن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.

ــا 12 شــهراً أو أقــل،  ــرات إيجــار مدته ــرة األجــل ذات فت ــر مــن عقــود اإليجــار قصي ــث إن باقــي عقــود اإليجــار الموجــودة فــي الشــركة تعتب وحي
فبالتالــي لــم يحــدث تأثيــر علــى القوائــم الماليــة للشــركة نتيجــة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )16( – عقــود اإليجــار بشــأن باقــي 

عقــود اإليجــار.

ــة  ــا المالي ــال ســعودي فــي قوائمه ــون ري ــغ 1.53 ملي ــة أرض بمبل ــة فــي 31 ديســمبر 2018م، ســجلت الشــركة قطع ــة المنتهي خــالل الســنة المالي
تحــت بنــد الممتلــكات والمعــدات مــع زيــادة مماثلــة فــي حســاب جــاري الشــركاء وتعتبــر قطعــة األرض مملوكــة ألحــد الشــركاء »محســن بــن متعــب 
الدعجانــي العتيبــي« ولــم يتــم نقــل الملكيــة القانونيــة إلــى الشــركة، وخــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م وعنــد تطبيــق المعاييــر 

الدوليــة للتقريــر المالــي كاملــة، قامــت الشــركة بإزالــة هــذه األرض مــن قوائمهــا الماليــة وقامــت بتعديــل حســاب جــاري الشــركاء وفقــاً لذلــك.

وبنــاء علــى ماذكــر فقــد أدى تطبيــق الشــركة لمعايــر المحاســبة الدوليــة )IFRS( إلــى تغييــرات  علــى قوائمهــا الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة 31 
ديســمبر 2019م و2018م، كمــا ســيؤدي تطبيــق المعاييــر المطبقــة مســبقاً أو المعاييــر الجديــدة والتعديــالت علــى المعاييــر المطبقــة مســبقاً التــي 
لــم تقــم الشــركة بتطبيقهــا بعــد إلــى تغييــرات مماثلــة فــي الســنوات الماليــة الالحقــة أو تغييــرات أخــرى قــد تكــون جوهريــة ولــم يظهــر أثرهــا حاليــاً 
أو قــد ال تعلمهــا الشــركة. كمــا أن حداثــة تطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة )IFRS( علــى النحــو المعتمــد فــي المملكــة خــالل الســنوات القادمــة، 
وقــد ينتــج عــن ذلــك تغيــرات جوهريــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة وبالتالــي فــإن أي تغييــرات فــي هــذه المعاييــر أو إلزاميــة تطبيــق بعــض المعاييــر 

الجديــدة مــن الممكــن أن يؤثــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى القوائــم الماليــة وبالتالــي علــى النتائــج الماليــة للشــركة ومركزهــا المالــي.

2-1-31  المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وتقلب أسعارها

تعتمــد إيــرادات وأربــاح الشــركة، إلــى حــد مــا علــى األســعار الســائدة للســلع والمــواد الخــام حيــث بلغــت تكاليــف المــواد المســتخدمة فــي مشــاريع 
الشــركة نســبة 37.02٪ و68.83٪ و64.87٪ مــن إجمالــي تكلفــة اإليــرادات كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و31 ديســمبر 2020م و31 ديســمبر 2021م 
علــى التوالــي، وتعتمــد أســعار هــذه الســلع علــى األســواق العالميــة المدفوعــة وتعتمــد أســعار هــذه الســلع علــى األســواق العالميــة المدفوعــة بالعــرض 
ــى العوامــل التــي تؤثــر علــى أسعارالســلع األساســية علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  والطلــب العالمييــن. إن الشــركة لــن تتمكــن مــن الســيطرة عل
الزيــادة فــي أســعار الطاقــة خاصــًة فيمــا يتعلــق بأســعار البنزيــن والديــزل الالزميــن لتشــغيل معــدات ومركبــات الشــركة، باإلضافــة إلــى اإلرتفــاع فــي 
أســعار المــواد األوليــة مثــل اإلســمنت والحديــد، علمــا بــأن التغيــرات الفعليــة فــي العــرض والطلــب، ومخــاوف الســوق، والمضاربــة مــن قبــل تجــار 
الســوق، والعوامــل الدوليــة االقتصاديــة والسياســية يمكــن أن تؤثــر علــى األســعار ودقــة االفتراضــات و/أو التوقعــات المســتقبلية للشــركة، وهــذا مــن 

شــأنه أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية بشــكل عــام.
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2-1-32  المخاطر المتعلقة بالمعدات وآلية االستخدام

إن لــدى الشــركة آالت ومعــدات وهــي مهمــة لنجــاح تنفيــذ أعمالهــا بلــغ معــدل إهالكهــا )10٪( بشــكل ســنوي. كمــا بلغــت نســبة اإلهــالك الســنوي 
ــا فــي 31 ديســمبر 2019م و31 ديســمبر 2020م و31 ديســمبر 2021م  ــدات 7.04٪ و7.12٪ و5.27٪ كم ــآالت والمع ــي قيمــة األصــل ل مــن إجمال
علــى التوالــي. وفــي حالــة مواجهــة الشــركة ألي انقطــاع مفاجــئ لهــذه اآلالت والمعــدات، قــد تحتــاج الشــركة الــى فنييــن متخصصيــن أو قطــع غيــار 
غيــر متوفــرة فــي مخزونهــا، وبالتالــي فــإن أي عطــل أو أي صيانة.غيــر متوقــع يطــرأ علــى اآلالت أو المعــدات الرئيســية مــن شــأنه أن يعطــل أعمــال 
الشــركة ويضعــف قدرتهــا علــى تنفيــذ الخدمــات بصــورة مســتمرة أو علــى تأميــن جــودة الخدمــات بالشــكل الــذي يلبــي مطالــب عمالئهــا أو االلتــزام 

بمتطلباتهــا التعاقديــة. إن حــدوث أي انقطــاع ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا.

2-1-33  المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية

قــد تــؤدي التغيــرات المناخيــة كارتفــاع درجــات الحــرارة والتغيــرات فــي هطــول األمطــار، وأنمــاط الطقــس المتقلبــة إلــى تكبــد الشــركة تكاليــف 
كبيــرة وطائلــة ناتجــة علــى ســبيل المثــال عــن زيــادة التكاليــف المرتبطــة بالمــواد الخــام التــي تســتوردها الشــركة مثــل تكاليــف النقــل أو التخزيــن 
لفتــرات إضافيــة فــي الموانــئ، كذلــك قــد تــؤدي الظــروف المناخيــة إلــى تعطــل عمليــات إنجــاز مشــاريع الشــركة ألي أســباب مرتبطــة بالظــروف 
المناخيــة، أو تأخــر تســليم المشــاريع حســب الجــدول الزمنــي لعمالئهــا خصوًصــا فــي المناطــق الواقعــة خــارج مدينــة الريــاض. كمــا يؤثــر علــى 
قــدرة الشــركة ألداء وممارســة عملياتهــا وبالتالــي التقليــل مــن نتائجهــا التشــغيلية. فســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج 

عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-34  المخاطر المتعلقة بقرار هيئة الموانئ السعودية برفع رسومها بدءاً من يناير 2021م

قــررت الهيئــة العامــة للموانــئ الســعودية زيــادة الرســوم التــي تتقاضهــا مــن الــركاب والســفن التــي تســتفيد مــن خدماتهــا، علــى أن يبــدأ تحصيــل 
ــرغ  ــن أول ينايــر 2021م. حيــث رفعــت الهيئــة العامــة للموانــئ الســعودية رســوم ســفن الحاويــات التــي تف الرســوم بالزيــادة الجديــدة اعتبــاًرا م
برافعــات الحاويــات المتخصصــة مــن 1.500 ريــال إلــى 6.300 ريــال عــن كل رافعــة فــي الســاعة أو جــزء مــن الســاعة بزيــادة الرســوم بنســبة ٪320 
كمــا بلغــت رســوم القــدوم للمينــاء 100 ريــال للزيــارة الواحــدة ألي ســفينة، و100 ريــال رســوم المغــادرة. وحتــى تاريــخ هــذا المســتند لــم تقــم الشــركة 
بإســتيراد أي مــواد مــن الخــارج، وفــي حــال قيــام الشــركة اســتيراد مــواد خــام المســتخدمة فــي إنتــاج منتجــات الشــركة مــن خــارج المملكــة، فــإن 
زيــادة الرســوم الخاصــة بالهيئــة العامــة للموانــئ الســعودية ســينعكس بالزيــادة علــى تكاليــف المــواد الخــام المســتوردة مــن خــارج المملكــة وبالتالــي 
زيــادة تكاليــف اإلنتــاج، والــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وعلــى توقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-35  المخاطر المتعلقة بتغيير آلية إحتساب الزكاة

أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك التعميــم رقــم 1438/16/6768 بتاريــخ 1438/03/05هـــ الموافــق 2016/12/05م الــذي يلــزم 
الشــركات الســعودية المدرجــة فــي الســوق الماليــة بحســاب الدخــل والــزكاة علــى أســاس جنســية المســاهمين والملكيــة الفعليــة بيــن المواطنييــن 
الســعوديون والخليجييــن وغيرهــم علــى النحــو الــوارد فــي »نظــام تداوالتــي« فــي نهايــة العــام. وقبــل إصــدار هــذا التعميــم، كانــت الشــركات المدرجــة 
فــي الســوق الماليــة خاضعــة بوجــه عــام لدفــع الــزكاة أو الضريبــة علــى أســاس ملكيــة مؤسســيها وفقــاً لنظامهــا األساســي، ولــم يتــم األخــذ باالعتبــار 
ــة فــي 31 ديســمبر 2016م  ــة المنتهي ــم فــي الســنة المالي ــق هــذا التعمي ــزكاة. وكان مــن المقــرر تطبي ــد وعــاء ال ــر األســهم المدرجــة فــي تحدي أث

والســنوات الالحقــة لذلــك.

ولكــن أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك خطابهــا رقــم 1438/16/12097هـــ بتاريــخ 1438/04/19هـــ الموافــق 2017/01/17م الــذي 
يقتضــي تأجيــل تنفيــذ التعميــم للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م والســنوات التــي تليهــا. وإلــى أن تصــدر هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك توجيهاتهــا فيمــا يتعلــق بآليــات وإجــراءات تنفيــذ هــذا التعميــم، فــإن تنفيــذ هــذا التعميــم بمــا فــي ذلــك المتطلبــات النهائيــة التــي يجــب 
الوفــاء بهــا ال يــزال قيــد النظــر، وكذلــك القواعــد التــي تفــرض ضريبــة الدخــل علــى جميــع المقيمييــن غيــر الخليجييــن المســاهمين فــي الشــركات 
المدرجــة والتــي تطبــق ضريبــة االســتقطاع علــى توزيعــات األربــاح الخاصــة بالمســاهميين غيــر المقيمييــن بغــض النظــر عــن جنســياتهم. ولــم تقــم 
الشــركة بتقييــم األثــر المالــي لهــذا التعميــم واتخــاذ الخطــوات الكافيــة لضمــان االلتــزام بــه حيــث إنها شــركة مســاهمة مقفلة مملوكة من مســاهميين 
ســعوديين، وفــي حــال كان األثــر المالــي لهــذا التعميــم حــال تطبيقــه كبيــراً أو فــي حــال تكبــدت الشــركة تكاليــف إضافيــة التخــاذ الخطــوات الالزمــة 

لضمــان االلتــزام بــه فســيؤثر ذلــك علــى أعمالهــا بشــكل ســلبي وجوهــري ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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ــال  ــة ألعم ــال منافس ــس اإلدارة ألعم ــاء مجل ــن أو أعض ــة التنفيذيي ــة بممارس ــر المتعلق 2-1-36  المخاط
الشــركة

كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند لــم يكــن أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن طرفــاً فــي أي اتفــاق أو ترتيــب أو تفاهــم يخضــع بموجبــه 
ألي التــزام يمنعــه مــن المنافســة أو أي التــزام مماثــل فيمــا يتعلــق بأعمــال الشــركة وفــي حــال عــدم امتثــال أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار 
التنفيذييــن لمتطلبــات اإلفصــاح المســتمر فــإن ذلــك ســيترتب عليــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي 

وتوقعاتهــا المســتقبلية.

قــد يقــوم بعــض مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو كبــار تنفيذييهــا بمنافســة الشــركة، إمــا عــن طريــق عضويتهــم فــي مجالــس إدارات أو مــن 
خــالل التملــك فــي أعمــال تدخــل فــي إطــار أعمــال الشــركة وتكــون هــذه االعمــال مماثلــة العمــال الشــركة أو منافســة ألعمالهــا بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر. وفــي حــال حــدوث تعــارض فــي المصالــح بيــن أعمــال الشــركة مــن جهــة وأعمــال أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن مــن جهــة 

أخــرى، فســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-37  المخاطر المتعلقة بعقود االستئجار 

أبرمــت الشــركة عــدداً مــن العقــود واالتفاقيــات، وتشــمل هــذه العقود عقود اإليجار للمســتودعات والمبنى اإلداري على شــكل عقــود منفصلة،جميعها 
تجــدد ســنوياً بشــكل تلقائــي )يرجــى الرجــوع إلــى القســم رقــم 3	15 »قائمــة العقــارات المســتأجرة« فــي هــذا المســتند(، إن عــدم التــزام الشــركة 
باالتفاقيــات التعاقديــة وضمــان اســتمراريتها بنفــس الشــروط الحاليــة أو شــروط تفضيليــة الخاصــة للعقــارات المســتأجرة ، ســوف يعرضهــا 
لخســارة تلــك المواقــع ممــا ســيضطرها إلــى نقــل مــواد المشــاريع إلــى موقــع أخــر، باإلضافــة إلــى تعــرض الشــركة لخطــر عــدم قــدرة الجهــات 
ــى مســتوى تطلعــات  ــك األطــراف ســوف تكــون عل ــأن تل ــد ب ــة، كمــا ال يمكــن التأكي المتعاقــدة معهــا أو عــدم رغبتهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا التعاقدي
الشــركة، وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة أو األطــراف المتعاقــدة معهــا علــى االلتــزام ببنــود تلــك العقــود، أو فــي حــال وقــوع أي منازعــات مســتقبلية 
أو قضايــا، وخســارة الشــركة لتلــك المنازعــات فــإن ذلــك ســيؤثر علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

تجــدر اإلشــارة إلــى صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )292( وتاريــخ 1438/05/16هـــ المتضمــن عــدم اعتبــار عقــد اإليجــار غيــر المســجل فــي 
الشــبكة اإللكترونيــة عقــداً صحيحــاً منتجــاً ألثــاره اإلداريــة والقضائيــة، وحيــث إنــه قــد تــم إطــالق الشــبكة اإللكترونيــة لخدمــات اإليجــار بالتعــاون 
بيــن وزارتــي العــدل واإلســكان فــي تاريــخ 1439/05/17هـــ، وقــد صــدر تعميــم وزارة العــدل بإعتمــاد تطبيــق ذلــك علــى كافــة العقــود المبرمــة بعــد 
تاريــخ 1440/05/04هـــ الموافــق 2019/01/10م. لــدى الشــركة ثمانيــة )8( عقــود اســتئجار، ثالثــة )3( منهــا ليســت وفــق النمــوذج اإللكترونــي ولــم 
تســجل فــي الشــبكة اإللكترونيــة األمــر الــذي ســيفرض غرامــة مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان علــى المؤجــر بمبلــغ 1.000 
ريــال ســعودي فــي المــرة األولــى و فــي المــرة الثانيــة مبلــغ 2.500 ريــال ســعودي وفــي المــرة الثالثــة بمــا ال يتجــاوز 25.000 ريــال ســعودي، وبالتالــي 
فــي حــال نشــوء أي نــزاع بيــن الشــركة وأي مــن المؤجريــن فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار هــذه، فإنــه قــد ال ينظــر لهــا مــن قبــل المحاكــم الســعودية، 
وبالتالــي قــد ال تتمكــن الشــركة بصفتهــا مدعــى مــن حمايــة حقوقهــا فــي حــال إخــالل أي مــن المؤجريــن بالتزاماتهــم التعاقديــة، وســيؤثر ذلــك ســلباً 

وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا المســتقبلية.  

2-1-38  المخاطــر المتعلقــة بعــدم القــدرة علــى تطويــر خدمــات الشــركة الحاليــة واســتحداث خدمــات 
جديــدة

الشــك أن قــدرة الشــركة علــى توقــع التغييــرات والتطــورات فــي التكنولوجيــا والقطــاع والتمكــن مــن تطويــر واســتحداث خدمــات جديــدة فــي الوقــت 
المناســب مــن األمــور المهمــة لتتمكــن الشــركة مــن النمــو وتظــل قــادرة علــى المنافســة، وعــادة مــا يتطلــب تطويــر خدمــات جديــدة إلــى توقعــات 
طويلــة األجــل فيمــا يتعلــق باتجاهــات الســوق وتطويــر التصاميــم والبرامــج الجديــدة ووضعهــا حيــز التنفيــذ، كمــا يتطلــب مخصصــات رأســمالية 
كبيــرة، ولــذا يجــب أن تتكيــف الشــركة بســرعة مــع ظــروف الســوق المتغيــرة ومتطلبات العمــالء وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن توقــع التطــورات التقنيــة 
أو التغيــرات فــي معاييــر القطــاع أو متطلبــات العميــل أو االســتجابة لهــا علــى أســاس فعــال مــن حيــث التكلفــة وفــي الوقــت المناســب، أو إذا تأخــرت 
الشــركة بشــكل كبيــر فــي تطويــر أو اســتحداث خدمــات جديــدة تلقــى رضــا العمــالء، فســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة 

ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-1-39  المخاطــر المتعلقــة بوجــود الحــد األدنــى مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة و األثــار المترتبــة فــي حــال 
اســتقالة أحــد األعضــاء

تعتمــد الشــركة علــى مجلــس إدارتهــا فــي تســيير أعمــال الشــركة نظــراً للخبــرات العمليــة التــي يمتلكونهــا، ويتكــون مجلــس إدارة الشــركة فــي دورتــه 
الحاليــة التــي بــدأت مــن تاريــخ 1442/01/25هـــ )الموافــق 2020/09/13م(، ولمــدة ثــالث ســنوات مــن عــدد خمســة )5( أعضـــاء مــن بينهــم ثالثــة 
)3( أعضــاء مســتقلين، )للمزيــد راجــع القســم رقــم 4	3	1 »أعضــاء مجلــس اإلدارة وأميــن الســر« مــن هــذا المســتند(، وحيــث إن الشــركة حاليــا 
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تلتــزم بمتطلبــات الفقــرة الثالثــة )3( مــن المــادة السادســة عشــرة )16( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة التــي نصــت 
علــى أن ال يقــل عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين عــن عضـــوين أو عــن ثلــث أعضــاء المجلــس أيهمــا أكثــر ، إال أنــه فــي حــال عــدم تحقيــق 
الشـــركة، وعلــى الرغــم مــن أن الئحــة حوكمــة الشــركات تعتبــر استرشــادية للشــركات المدرجــة فــي الســـوق الموازيــة كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند، 
إال أنــه فــي حــال تطبيقهــا بشــكل إلزامــي فــإن الشــركة ســتكون ملزمــة بتطبيــق جميــع المــواد اإللزاميــة فيهــا، بمــا فــي ذلــك االلتــزام بعــدد أعضـــاء 
مجلــس اإلدارة المســـتقلين كمــا ذكــر أعــاله، وفــي حــال عــدم التزامهــا بذلــك مســـتقباًل فإنهــا ســـتكون عرضـــة للمخالفــات الجزائيــة مــن قبــل هيئــة 

الســـوق الماليــة، والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســـلبي وجوهــري علــى أعمــال الشـــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-2  المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

2-2-1  المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

ــى  ــة فــي المملكــة بشــكل عــام وتشــمل، عل ــق باألوضــاع االقتصادي ــي تتعل ــى عــدد مــن العوامــل الت يعتمــد األداء المســتقبلي المتوقــع للشــركة عل
ســبيل المثــال ال الحصــر، عوامــل التضخــم ونمــو الناتــج المحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك. ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الكلــي والجزئــي 
بشــكل أساســي علــى النفــط والصناعــات النفطيــة والتــي ال تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وعليــه فــإن أي تقلبــات 
غيــر مواتيــة تحــدث فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا أثرهــا المباشــر والجوهــري علــى خطــط ونمــو اقتصــاد المملكــة بشــكل عــام، وعلــى معــدالت 
االنفــاق الحكومــي، والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلباً علــى أداء الشــركة المالــي، نظــراً لعملهــا ضمــن منظومــة اقتصــاد المملكــة وتأثرهــا بمعــدالت 
اإلنفــاق الحكومــي. وعلــى ســبيل المثــال، قــد تخفــض الحكومــة حجــم التكاليــف والمصروفــات بمــا يتعلــق بمشــاريع البنيــة التحتيــة، والتــي قــد تــؤدي 
إلــى التــدرج العكســي أو إلغــاء العقــود الحاليــة والمســتقبلية، األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة 

وتوقعاتهــا المســتقبلية.

كمــا يعتمــد اســتمرار نمــو اقتصــاد المملكــة علــى عــدة عوامــل أخــرى بمــا فيهــا اســتمرار النمــو الســكاني واســتثمارات القطاعيــن الحكومــي 
والخــاص فــي البنيــة التحتيــة، لــذا فــإن أي تغييــر ســلبي فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد وبالتالــي ســيؤثر بشــكل 

ــة وتوقعاتهــا المســتقبلية. ــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا المالي ســلبي وجوهــري عل

2-2-2  المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

أن أعمــال الشــركة و أصولهــا وموقعهــا يتركــز فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويعتمــد األداء المالــي للشــركة علــى الظــروف االقتصاديــة والسياســية 
ــدل النمــو  ــر أن مع ــر بالذك ــى اقتصــاد المملكــة. والجدي ــر بدورهــا عل ــي تؤث ــة الت ــة العالمي ــة للظــروف االقتصادي الســائدة فــي المملكــة باإلضاف
االقتصــادي فــي المملكــة شــهد تباطــؤاً خــالل األعــوام األخيــرة نتيجــة التقلبــات فــي أســعار النفــط. كمــا تواجــه المملكــة تحديــات تتعلــق باالرتفــاع 
النســي فــي معــدالت النمــو الســكاني. وقــد يكــون لجميــع هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي علــى اقتصــاد المملكــة، األمــر الــذي ســيترتب عليــه تأثيــر ســلبي 
وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية. وإضافــة إلــى ذلــك تعانــي العديــد مــن الــدول فــي منطقــة 
الشــرق األوســط مــن عــدم اســتقرار سياســي أو أمنــي فــي الوقــت الراهــن. وليــس هنــاك مــا يضمــن أن التطــورات الســلبية فــي العالقــات مــع هــذه 
ــي  ــى اقتصــاد المملكــة أو االســتثمار األجنب ــر ســلبا عل ــن تؤث ــدول، أو فــي دول أخــرى ل ــك ال ــة والسياســية فــي تل ــدول، أو الظــروف االقتصادي ال
المباشــر فيهــا أو علــى أســواق المــال فــي المملكــة بوجــه عــام، وقــد تؤثــر تلــك العوامــل بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

مــن شــأن أي تغييــرات كبــرى غيــر متوقعــة فــي البيئــة السياســية أو االقتصاديــة أو القانونيــة فــي المملكــة و/أو أيــة دول أخــرى فــي الشــرق 
األوســط، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، التقلبــات العاديــة فــي األســواق والركــود االقتصــادي واإلعســار وارتفــاع معــدالت البطالــة 
والتحــوالت التكنولوجيــة وغيرهــا مــن التطــورات، أن تؤثــر ســلبياً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا 

المســتقبلية.

2-2-3  المخاطر المتعلقة بنظام الشركات

أصــدر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1437/02/22هـــ الموافــق )2015/12/04م( نظــام للشــركات يحــل محــل نظــام الشــركات الســابق، والــذي دخــل 
ــات واإلجــراءات الخاصــة بنظــام الشــركات،  ــزام الشــركة بالمتطلب ــخ 1437/07/25هـــ الموافــق 2016/05/02م. إن عــدم الت ــذ بتاري ــز التنفي حي
ســوف يؤثــر ســلباً علــى عملياتهــا التشــغيلية ووضعهــا المالــي بشــكل عــام. كمــا فــرض نظــام الشــركات عقوبــات أشــد صرامــة علــى مخالفــة أحكامــه 
وقواعــده اإللزاميــة حيــث تصــل حســب نظــام الشــركات )المــادة 213( إلــى )500.000 ريــال(، وتضاعــف تلــك العقوبــات فــي حــال تكــرار المخالفــات 
خــالل ثــالث ســنوات مــن تاريــخ الحكــم عليــه بتلــك المخالفــات وذلــك حســب نظــام الشــركات )المــادة 214(، وبالتالــي فإنــه مــن الممكــن أن تتعــرض 
الشــركة إلــى مثــل هــذه العقوبــات فــي حــال عــدم التزامهــا بتلــك القواعــد واألحــكام، والــذي مــن شــأنه التاثيــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال 

الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. 
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2-2-4  المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات

أصــدر مجلــس الهيئــة الئحــة حوكمــة الشــركات بموجــب القــرار رقــم )8	16	2017( وتاريــخ 1438/05/16هـــ )الموافــق 2017/02/13م(، بنــاًء 
علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/01/28هـــ )الموافــق 2015/11/11م(، والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة 

الســوق الماليــة رقــم )1	7	2021م( وتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(.

وعلــى الرغــم مــن أن الئحــة حوكمــة الشــركات تعتبــر استرشــادية للشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند، إال أنــه 
فــي حــال تطبيقهــا بشــكل إلزامــي فــإن نجــاح الشــركة فــي تطبيــق الحوكمــة بشــكل صحيــح يعتمــد علــى مــدى اســتيعاب وفهــم المجلــس ولجانــه 
واإلدارة والعامليــن فــي الشــركة لهــذه القواعــد واإلجــراءات. وبالتالــي فــي حــال تــم تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركة بشــكل إلزامــي علــى الشــركات 
المدرجــة فــي الســوق الموازيــة فــإن الشــركة ســتكون ملزمــة بتطبيــق جميــع المــواد اإللزاميــة فيهــا، بمــا فــي ذلــك االلتــزام بعــدد أعضــاء مجلــس 
اإلدارة المســتقلين، وفــي حــال عــدم التزامهــا بذلــك فإنهــا ســتكون عرضــة للمخالفــات الجزائيــة مــن ِقبــل هيئــة الســوق الماليــة، أوفــي حــال قامــت 
الشــركة بتعييــن أعضــاء جــدد مســتقلين تنقصهــم الخبــرة والدرايــة فــي إدارة شــركة مدرجــة، فــإن هــذه األمــور ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري 

علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

إن مخالفــة الشــركة ألي مــن متطلبــات حوكمــة الشــركات واإلجــراءات أو الفشــل فــي تطبيقهــا يعــرض الشــركة للمخالفــات الجزائيــة مــن ِقبــل هيئــة 
الســوق الماليــة، والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-5  المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية أو صدور أنظمة وقوانين جديدة

تخضــع الشــركة للوائــح وأنظمــة عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: وزارة التجــارة ووزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان وهيئــة الســوق الماليــة وهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك والدفــاع المدنــي، بالتالــي تخضــع الشــركة لمخاطــر 
ــن  ــة إصــدار عــدد م ــي المملك ــة ف ــة التشــريعية والتنظيمي ــة. وتشــهد البيئ ــي المملك ــم والسياســات ف ــح والتعامي ــة واللوائ ــي األنظم ــرات ف التغيي
األنظمــة واللوائــح، أي أنهــا أكثــر عرضــة للتغييــر والتطويــر. وتعتبــر تكاليــف االلتــزام لهــذه األنظمــة مرتفعــة. وفــي حــال حــدوث أي تغييــرات علــى 
األنظمــة أو اللوائــح الحاليــة أو إصــدار قوانيــن أو لوائــح جديــدة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تكبــد الشــركة لمصروفــات ماليــة إضافيــة غيــر متوقعــة 
ألغــراض تتعلــق بااللتــزام بتلــك اللوائــح واألنظمــة وتلبيــة اشــتراطات هــذه القوانيــن، أو قــد تخضــع الشــركة للعقوبــات والغرامــات التــي تفرضهــا 
الســلطات اإلشــرافية المختصــة فــي حــال عــدم التزامهــا لهــذه اللوائــح واألنظمــة بشــكل مســتمر، ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا 

ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-6  المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

قامــت المملكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ 1 ينايــر 2018م. ويفــرض هــذا النظــام ضريبــة قيمــة 
مضافــة بنســبة 5٪ علــى عــدد مــن المنتجــات والخدمــات وذلــك حســب ماهــو وارد فــي النظــام، وقــد قــررت حكومــة المملكــة زيــادة نســبة ضريبــة 
القيمــة المضافــة مــن 5٪ إلــى 15٪ وذلــك ابتــداًء مــن شــهر يوليــو 2020م، وبالتالــي، فإنــه يتعيــن علــى المنشــآت ذات العالقــة معرفــة طبيعــة ضريبــة 
القيمــة المضافــة وطريقــة تطبيقهــا وكيفيــة حســابها. كمــا ســيتعين عليهــا تقديــم تقاريرهــا الخاصــة إلــى الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة. وبنــاًء 
علــى ذلــك، يتعيــن علــى الشــركة التكيــف مــع التغييــرات الناتجــة عــن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي تشــمل تحصيلهــا وتســليمها، وتأثيــر 
تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أعمــال الشــركة، وال يوجــد فــي الوقــت الحالــي أي مطالبــات أو اعتراضــات حاليــة متعلقــة بضريبــة 
القيمــة المضافــة. وقــد أدى تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة إلــى زيــادة أســعار معظــم البضائــع والخدمــات بمــا فــي ذلــك منتجــات 
الشــركة. وعليــه فــي حــال تمكنــت الشــركة فــي تحميــل ضريبــة القيمــة المضافــة بالكامــل علــى العميــل، فــإن أســعار خدماتهــا ســتزيد ممــا يــؤدي 
إلــى خفــض الطلــب عليهــا وبالتالــي تتأثــر عمليــات الشــركة وأرباحهــا بشــكل ســلبي. أمــا فــي حــال لــم تتمكــن الشــركة فــي تحويــل قيمــة الضريبــة 
المضافــة كليــاً أو جزئيــاً للعميــل بســبب عوامــل المنافســة أو غيرهــا، فإنهــا ســتضطر لتحمــل قيمــة الضريبــة غيــر المحصلــة مــن العمــالء ممــا 
ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أربــاح الشــركة ونتائــج عملياتهــا. هــذا وان زيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة ســتؤثر بشــكل ســلبي علــى القــوة الشــرائية 
للمســتهلك ممــا يؤثــر ســلباً علــى معــدالت نمــو اإليــرادات بالشــركة. إن أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لنظــام الضريبــة مــن قبــل إدارة الشــركة، ســوف 
يعرضهــا لغرامــات أو عقوبــات أو يــؤدي إلــى اإلضــرار بســمعتها ممــا ســيزيد أيضــاً مــن التكاليــف والمصاريــف التشــغيلية، وهــو مــا يمكــن أن يقلــل 
مــن الوضــع التنافســي للشــركة ومســتوى الطلــب علــى منتجاتهــا، ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج 

عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-7 المخاطر المتعلقة بموسمية أعمال الشركة

يتأثــر قطــاع الشــركة، كغيــره مــن القطاعــات، بتقلبــات العــرض والطلــب فــي الســوق، كمــا وبحكــم طبيعــة نشــاط الشــركة، فــإن فتــرة رمضــان واألعياد 
ــى عمــالء الشــركة فــي ظــل  ــرادات المقدمــة إل ــات أو اســتدامة حجــم اإلي ــاك مــا يضمــن ثب ــك، ليــس هن والحــج تقــل فيهــا أعمــال الشــركة. لذل
العالقــات التعاقديــة مــع هــؤالء العمــالء )يرجــى الرجــوع إلــى القســم رقــم 3	11 »كبــار العمــالء« فــي هــذا المســتند(. ومــن شــأن فقــدان أي عميــل 

رئيســي للشــركة أو انخفــاض حجــم األعمــال معهــم، التأثيــر ســلباً علــى أداء الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2-2-8  المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه

أصــدر مجلــس الــوزراء قــراره رقــم )95( وتاريــخ 1437/03/17هـــ )الموافــق 2015/12/28م( برفــع أســعار منتجــات الطاقــة وتعرفــة اســتهالك 
الكهربــاء وتســعيرة بيــع الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للقطــاع الســكني والتجــاري والصناعــي كجــزء مــن السياســات المتعلقــة برفــع كفــاءة 

الدعــم الحكومــي فــي المملكــة. 

كمــا أصــدرت وزارة الطاقــة )الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ســابقاً( بيانــاً فــي تاريــخ 1439/03/24هـــ )الموافــق 2017/12/12م( حــول خطــة 
برنامــج التــوازن المالــي علــى ســبيل المثــال لتصحيــح أســعار منتجــات الطاقــة التــي يجــري تعديلهــا شــهرياً وفقــاً إلجــراءات حوكمــة تعديــل أســعار 

منتجــات الطاقــة والميــاه وذلــك ابتــداًء مــن يــوم 1439/04/14هـــ )الموافــق 2018/01/01م(.

إن أي انقطــاع أو تقليــص فــي اإلمــدادات مــن هــذه المنتجــات أو أي ارتفــاع فــي أســعارها )علمــاً أن أســعار منتجــات الطاقــة يتــم تعديلهــا بشــكل 
شــهري وفقــاً إلجــراءات حوكمــة تعديــل أســعار منتجــات الطاقــة والميــاه( مــن شــأنه أن يؤثــر علــى العمليــات التشــغيلية للشــركة، ممــا ســيؤدي إلــى 

تقليــص هوامــش أرباحهــا وبالتالــي التأثيــر الســلبي علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-9  المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة

تخضــع عمليــات الشــركة إلــى نطــاق واســع مــن األنظمــة واللوائــح المتعلقــة بحمايــة البيئــة والصحــة والســالمة فــي المملكــة، والتــي تفــرض بصــورة 
ــزام بتلــك األنظمــة واللوائــح والغرامــات  ــزام بهــا بصــورة مســتمرة. وقــد تكــون تكاليــف االلت ــى الشــركة االلت متزايــدة معاييــر صارمــة يتوجــب عل
ــالت فــي  ــة مــن رأس المــال أو نشــوء تعدي ــى تحمــل مصروفــات إضافي ــدة وصارمــة إل ــر جدي ــزام بمعايي ــب االلت ــا يتطل ــرة، كم ــا كبي الناتجــة عنه
الممارســات التشــغيلية. وقــد تنشــأ الحــوادث المتعلقــة بالبيئــة والصحــة والســالمة، فعلــى ســبيل المثــال يمكــن أن ينتــج عــن عمليــات الشــركة عــدد 
مــن مــواد النفايــات الملوثــة التــي يمكــن أن تــؤدي فــي حــال عــدم الســيطرة عليهــا وإدارتهــا بالشــكل الصحيــح أو فــي حــال تركــت مــن دون عــالج 
أو إدرة ســليمة، إلــى خطــر تلــوث البيئــة. إن عــدم االلتــزام واالمتثــال الكامــل بالتشــريعات واألنظمــة البيئيــة يمكــن أن يــؤدي إلــى إغــالق المنشــآت 
الصناعيــة التابعــة للشــركة كمــا ســوف يعــرض الشــركة إلــى مخالفــات أو غرامــات أو عقوبــات قــد تفرضهــا الجهــات الرقابيــة عليهــا مثــل ســحب 
أو إيقــاف التراخيــص، والتــي ســتؤثر ســلباً علــى عملياتهــا بحيــث تحــد مــن نمــو إيراداتهــا أو تعليــق عملهــا أو ترخيصهــا وســوف يؤثــر  ذلــك علــى 
مقدرتهــا علــى مزاولــة أعمالهــا، وبالتالــي التأثيــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى نتائجهــا الماليــة وربحيتهــا و وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا 

وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-2-10 المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية النمو في المستقبل

تقــوم الشــركة بصفــة منتظمــة بتقييــم خططهــا التوســعية كالتقــدم والحصــول علــى مشــاريع جديــدة، علمــا بــأن هــذا التوســع يترتــب عليــه مخاطــر 
بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: مــدى إمكانيــة الشــركة للحصــول علــى عقــود تمويــل إضافيــة، ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن آثــار علــى الوضــع 
المالــي للشــركة، ومــدى قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع فــي نفــس الوقــت، وكذلــك مــدى قدرتهــا علــى إدارة عمليــة التوســع بكفــاءة 
واالســتجابة لتغيــر وتطــور الصناعــة فــي القطاعــات التــي تعمــل بهــا علــى نحــو فعــال مــن حيــث التكاليــف واألوقــات المناســبة، والحفــاظ علــى 
تصنيــف يمكنهــا الحصــول علــى المشــاريع المســتهدفة والحفــاظ علــى عالقــة الشــركة مــع العمــالء الرئيســيين، واســتقطاب المديريــن والعامليــن 
الرئيســيين للشــركة وتدريبهــم لتنفيــذ مشــاريع جديــدة، مــع القــدرة علــى االســتمرار فــي تنفيــذ مشــاريع الشــركة الحاليــة بكفــاءة وفــي حــال تعــذر 
علــى الشــركة اســتغالل فــرص النمــو مــن خــالل التوســع وتنفيــذ اســتراتيجية النمــو فــي المســتقبل أو لــم تتمكــن مــن إدارة عمليــة التوســع بالشــكل 

المطلــوب، فســوف يكــون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

ــوق  ــي الس ــرًا ف ــًا مباش ــا إدراج ــيتم إدراجه ــي س ــهم الت ــي األس ــة ف ــر المتعلق 2-3  المخاط
الموازيــة

2-3-1  المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم

قــد ال يكــون الســعر الســوقي ألســهم الشــركة مســتقراً بعــد اإلدراج، وقــد يتأثــر بشــكل كبيــر بســبب العديــد مــن العوامــل منهــا علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر: ظــروف ســوق األســهم، أو قلــة الســيولة فــي الســوق الموازيــة مقارنــة بالســوق الرئيســية، أو ضعــف أداء الشــركة، عــدم القــدرة علــى 
تنفيــذ خطــط الشــركة المســتقبلية،أو دخــول منافســين جــدد للســوق، أو التغيــر فــي رؤيــة أو تقديــرات الخبــراء والمحلليــن لســوق األوراق الماليــة، 

وأي إعــالن للشــركة أو أي مــن منافســيها يتعلــق بعمليــات اندمــاج واســتحواذ أو تحالفــات إســتراتيجية.
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2-3-2  المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية

إن النتائــج المســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال يمكــن توقعهــا فعليــاً وقــد تختلــف عــن الموجــودة فــي هــذا المســتند. إذ أن إنجــازات وقــدرة الشــركة 
علــى التطــور هــي مــن تحــدد النتائــج الفعليــة والتــي ال يمكــن توقعهــا أو تحديدهــا. إن عــدم دقــة البيانــات والنتائــج تعتبــر إحــدى المخاطــر التــي 

يجــب علــى المســاهم التعــرف عليهــا حتــى ال تؤثــر علــى قــراره االســتثماري.

2-3-3  المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة

فــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة فــي المســتقبل، فمــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى التأثيــر ســلباً علــى ســعر الســهم فــي الســوق أو 
تدنــي نســبة ملكيــة المســاهمين فــي الشــركة فــي حــال عــدم اســتثمارهم فــي األســهم الجديــدة فــي ذلــك الحيــن.

2-3-4  المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم

تعتمــد أربــاح الســهم فــي المســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا ربحيــة الشــركة والمحافظــة علــى مركزهــا المالــي الجيــد واالحتياجــات 
الرأســمالية واحتياطاتهــا القابلــة للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة المتوفــرة للشــركة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة. قــد تــؤدي زيــادة رأس مــال الشــركة 
إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي المســتقبل علــى خلفيــة أن أربــاح الشــركة ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــة لزيــادة رأس مالهــا. ال 
تضمــن الشــركة بــأن أيــة أربــاح علــى األســهم ســوف تــوزع، فعليــاً كمــا ال تضمــن المبلــغ الــذي ســيوزع فــي أي ســنة معينــة. يخضــع توزيــع األربــاح 

لقيــود وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األساســي للشــركة. )فضــاًل راجــع القســم رقــم )5( »سياســة توزيــع األربــاح« فــي هــذا المســتند(.

2-3-5  المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج

بعــد االنتهــاء مــن عمليــة اإلدراج، قــد يتمكــن المســاهمون الحاليــون معــاً أو مــع مســاهمين آخريــن مــن الســيطرة علــى القــرارات والتصرفــات التــي 
تتطلــب موافقــة المســاهمين - بمــا فــي ذلــك دون حصــر - عمليــات االندمــاج واالســتحواذ وبيــع األصــول، وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة، وزيــادة 
رأس المــال أو تخفيضــه، وإصــدار أو عــدم إصــدار أســهم إضافيــة، أو توزيــع األربــاح، أو أي تغييــر فــي الشــركة. وفــي حــال نشــأت ظــروف تتعــارض 
فيهــا مصالــح المســاهمين الحالييــن مــع مصالــح مســاهمي األقليــة، فــإن ذلــك قــد يضــع مســاهمي األقليــة فــي وضــع ليــس فــي صالحهــم، وقــد 
ــج  ــي أو نتائ ــا المال ــى أعمــال الشــركة ووضعه ــر ســلباً وبشــكل  جوهــري عل ــى الشــركة بطريقــة تؤث ــون ســيطرتهم عل يمــارس المســاهمون الحالي

عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-3-6  المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة

ال يوجــد حاليــاً ولــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة، وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق فعالــة ومســتمرة لتــداول أســهم 
الشــركة بعــد إدراج الشــركة، وقــد يترتــب علــى اإلدراج المباشــر وجــود عــرض أو طلــب محــدود ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر الســهم، وإذا لــم يتطــور 
ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة فقــد تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2-3-7  المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج

ــع هــذه، بصــورة ســلبية  ــة البي ــة حــدوث عملي ــة اإلدراج، أو احتمالي ــة بعــد اكتمــال عملي ــر مــن األســهم فــي الســوق المالي ــع عــدد كبي ــر بي قــد يؤث
علــى ســعر األســهم فــي الســوق. وقــد يــؤدي بيــع المســاهمين الحالييــن أو أي منهــم )الســيما المســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون 5٪ أو أكثــر مــن 
أســهم الشــركة ويحــق لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر( لعــدد كبيــر مــن األســهم إلــى التأثيــر ســلباً علــى أســهم الشــركة، وبالتالــي 

انخفــاض ســعرها فــي الســوق.

2-3-8  مخاطــر عــدم تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء متطلبــات االنتقــال للســوق الرئيســية الحاليــة أو أي 
متطلبــات تنظيميــة مســتقبلية

قــد ترغــب الشــركة فــي المســتقبل باالنتقــال إلــى الســوق الرئيســية، وعليــه، يجــب عليهــا اســتيفاء جميــع المتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن هيئــة 
الســوق الماليــة وعــن شــركة تــداول الســعودية )تــداول الســعودية( بنــاًء علــى قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج، 
ــة إلــى الســوق الرئيســية، وبالتالــي فإنــه فــي حــال عــدم تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء  والمتعلقــة بانتقــال الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازي
تلــك المتطلبــات أو أي متطلبــات نظاميــة إضافيــة مســتقبلية قــد تفرضهــا الجهــات الرقابيــة علــى الشــركة أو الســوق، فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن 
االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية. وبمــا أن الســوق الموازيــة حتــى تاريــخ مســتند التســجيل هــذا هــي ســوق يقتصــر فيهــا التــداول علــى المســتثمرين 
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المؤهليــن فقــط، فــإن حجــم التــداول اليومــي والســيولة ســيكون أقــل منــه فــي الســوق الرئيســية وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى ســيولة ســهم الشــركة 
وقيمتهــا الســوقية.

2-3-9  المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع

يختلــف اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة عــن اإلدراج مــن خــالل الطــرح العــام األولــي مــن حيــث عــدم وجــود تحديــد مســبق 
لألســهم المخصصــة للبيــع، حيــث إن جميــع المســاهمين الحالييــن فــي الشــركة يحــق لهــم بعــد اإلدراج المباشــر عــرض األســهم التــي يملكونهــا للبيــع 
)باســتثناء المســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة والذيــن يحــق لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد انتهــاء »فتــرة الحظــر«(، 
وقــد يترتــب علــى عــدم وجــود عــدد محــدد مــن األســهم مخصصــة للبيــع وجــود عــرض أو طلــب محــدود ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر الســهم، وإذا 

لــم يكــن هنــاك ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة فقــد تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبيــر.

2-3-10  مخاطــر عــدم وجــود عالقــة قويــة أو عــدم وجــود عالقــة علــى اإلطــالق بيــن األســعار التاريخيــة 
لصفقــات البيــع والشــراء التــي تمــت علــى أســهم الشــركة فــي الســابق وبيــن ســعر االفتتــاح فــي أول 

يــوم تــداول ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة

لــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة، كمــا أنــه ال توجــد عالقــة علــى اإلطــالق بيــن األســعار التاريخيــة لصفقــات البيــع والشــراء التــي 
تمــت علــى أســهم  الشــركة فــي الســابق وبيــن ســعر االفتتــاح فــي أول يــوم تــداول ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن 
وجــود ســوق فعالــة ومســتمرة لتــداول أســهم الشــركة بعــد إدراج أســهم الشــركة، وقــد يترتــب علــى اإلدراج المباشــر وجــود عــرض أو طلــب محــدود 
ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر الســهم، وإذا لــم يكــن هنــاك ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة فقــد تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل 

ســلبي وكبيــر.

2-3-11  مخاطــر حــدوث تقلبــات فــي ســعر ســهم الشــركة مقارنــة مــع أســعار أســهم الشــركات 
المطروحــة طرحــًا أوليــًا لعــدم وجــود ســعر محــدد للطــرح

يختلــف اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة بشــكل كبيــر مقارنــة مــع اإلدراج مــن خــالل الطــرح العــام األولــي مــن حيــث عــدم وجــود 
ســعر محــدد للطــرح، حيــث إنــه ال يوجــد ســعر محــدد عنــد اإلدراج، وتكــون آليــة تحديــد الســعر االسترشــادي موضحــة فــي هــذا المســتند )للمزيــد 
مــن المعلومــات فضــال راجــع القســم رقــم 8	2 »ســعر الســهم االسترشــادي عنــد اإلدراج والقيمــة االســمية لــكل ســهم« فــي هــذا المســتند(، ويتــم 
تحديــد الســعر االفتتاحــي بنــاًء علــى العــرض والطلــب علــى الســهم وال يكــون الســعر محــدداً مســبقاً. األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى حــدوث تقلبــات 
كبيــرة فــي ســعر ســهم الشــركة ال ســيما أن نســبة التذبــذب اليوميــة المســموح بهــا فــي الســوق الموازيــة هــي )30٪ ارتفاعــاً وهبوطــاً( وعليــه؛ فإنــه 

ليــس هنــاك مــا يضمــن أن المســاهم ســوف يتمكــن مــن بيــع أســهمه بســعر يســاوي ســعر الشــراء أو يزيــد عليــه فــي المســتقبل.

2-3-12  مخاطر اختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي

يختلــف اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة بشــكل كبيــر مقارنــة مــع اإلدراج مــن خــالل الطــرح العــام األولــي، مــن حيــث عــدم 
وجــود طــرح لعــدد معيــن مــن أســهم الشــركة للبيــع قبــل اإلدراج وعــدم وجــود متعهــد للتغطيــة، وعــدم وجــود عمليــة بنــاء ســجل األوامــر لتحديــد ســعر 
الســهم، وعــدم وجــود آليــة اســتقرار ســعري، حيــث إن المســاهمين الحالييــن فــي الشــركة )باســتثناء المســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون 5٪ أو أكثــر 
مــن أســهم الشــركة والذيــن يحــق لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد انتهــاء »فتــرة الحظــر«( والمســتثمرين المؤهليــن ســيتمكنون مــن بيــع وشــراء أســهم 
الشــركة بعــد إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة، وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود طلــب علــى أســهم الشــركة بعــد إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة، 
كمــا ال يوجــد ضمــان ببيــع األســهم عنــد ســعر محــدد عنــد اإلدراج، وال يوجــد ضمــان باســتقرار الســعر عنــد اإلدراج فــي الســوق، وعليــه، فقــد ال 
يتمكــن أي مســاهم مــن بيــع كل أو جــزء مــن أســهمه فــي حــال رغبتــه بالبيــع، وقــد تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبيــر 

بعــد اإلدراج.

2-3-13  مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية

بعــد اإلدراج فــي الســوق الموازيــة، وبعــد مضــي الفتــرة النظاميــة بموجــب القواعــد ذات الصلــة قــد تكــون الشــركة مســتوفية للشــروط الخاصــة 
باالنتقــال إلــى الســوق الرئيســية، ولكنهــا ترغــب فــي االســتمرار كشــركة مدرجــة فــي الســوق الموازيــة وعــدم االنتقــال للســوق الرئيســية. وبمــا أن 
ــداول  ــى المســتثمرين المؤهليــن فقــط، فــإن حجــم الت ــداول عل ــة حتــى تاريــخ مســتند التســجيل هــذا هــي ســوٍق يقتصــر فيهــا الت الســوق الموازي

اليومــي والســيولة ســيكون أقــل منــه فــي الســوق الرئيســية وبالتالــي التأثيــر ســلبا علــى ســيولة ســهم الشــركة وقيمتــه الســوقية.
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3-  خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

نبذة عن الشركة

شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار )»الشــركة« أو »المصــدر«( هــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب القــرار الــوزاري الصــادر مــن وزارة التجــارة 
ــخ 1430/01/07هـــ  ــم )1010260422( بتاري ــق 2020/08/24م، و بموجــب الســجل التجــاري رق ــخ 1442/01/05هـــ المواف ــم ق/5287 بتاري رق
ــال ســعودي،  ــون )55.000.000( ري ــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســة وخمســين ملي ــاض، يبل ــة الري الموافــق 2009/01/04م والصــادر بمدين
مقســمة إلــى خمســة مالييــن وخمســمائة ألــف )5.500.000( ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت 
ســعودية، وكلهــا أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة. ويتمثــل عنــوان الشــركة الرئيســي كمــا هــو مذكــور بالســجل التجــاري فــي الريــاض – طريــق الملــك 

فهــد – حــي الــورود ص.ب 2886 الرمــز البريــدي 12215.

تأسســت شــركة رواســي البناء لالســتثمار )»الشــركة« أو »المصدر«( بموجب عقد التأســيس المؤرخ في 1430/01/01هـ الموافق 2008/12/29م 
كشــركة ذات مســؤولية محدودة بموجب الســجل التجاري رقم )1010260422( بتاريخ 1430/01/07هـ الموافق 2009/01/04م والصادر بمدينة 
الريــاض بالمســمى التجــاري »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار والتطويــر العقــاري« و بــرأس مــال قــدره خمســمائة ألــف )500.000( ريــال ســعودي 
مقســم إلــى خمســمائة )500( حصــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل منهــا ألــف )1000( ريــال ســعودي، وجميعهــا حصــص نقديــة، مملوكــة مــن قبــل كل 
مــن: محمــد بــن رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 100 حصــة وعبداللــه محســن الدعجانــي العتيبــي بعــدد حصــص 250 حصــة ونايــف محمــد رحيــم 
النفيعــي بعــدد حصــص 50 حصــة وفيصــل محمــد رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 50 حصــة وعبدالرحمــن محمــد رحيــم النفيعــي بعــدد حصــص 50 
حصــة. وبموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1430/10/30هـــ الموافــق 2009/10/19م تــم تعديــل بعــض بنــود عقــد التأســيس بتعديــل االســم التجــاري 
للشــركة ليصبــح »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار المحــدودة« وتعديــل أغــراض الشــركة دون تغييــر بــرأس المــال للشــركة. وبموجــب قــرار الشــركاء 
بتاريــخ 1432/07/25هـــ الموافــق 2011/06/27م تــم تغييــر ملكيــة الشــركة و ذلــك بتنــازل كل مــن محمــد بــن رحيــم النفيعــي و نايــف محمــد رحيــم 
النفيعــي وفيصــل محمــد رحيــم النفيعــي وعبدالرحمــن محمــد رحيــم النفيعــي عــن جميــع حصصهــم البالغــة 250 حصــة إلــى الشــريك الجديــد 
ــي  ــب الدعجان ــي ومحســن متع ــي العتيب ــه محســن الدعجان ــل عبدالل ــوك مــن قب ــة ممل ــكل الملكي ــح هي ــي، ليصب ــي العتيب ــب الدعجان محســن متع
العتيبــي يملــك كل منهــم 250 حصــة دون تغييــر بــرأس مــال الشــركة. وبموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1434/11/09هـــ الموافــق 2013/09/15م تــم 
تعديــل االســم التجــاري للشــركة بإضافــة »القابضــة« ليصبــح االســم التجــاري »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار القابضــة« وإضافــة نشــاط للشــركة 
ضمــن أغــراض الشــركة دون تغييــر بــرأس المــال. وبموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1441/12/20هـــ الموافــق 2020/08/10م تمــت الموافقــة علــى 
تحويــل الكيــان القانونــي للشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة، وذلــك بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات 
وعمالــة وتراخيــص وجميــع عناصــر تصنيفهــا الماليــة والفنيــة واإلداريــة والتنفيذيــة وبنفــس رأس مالهــا البالــغ خمســمائة ألــف )500.000( ريــال 
ســعودي مــع تعديــل االســم التجــاري للشــركة ليصبــح »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار«. وباإلشــارة إلــى القــرار الــوزاري الصــادر مــن وزارة التجــارة 
رقــم ق/5287 بتاريــخ 1442/01/05هـــ الموافــق 2020/08/24م تمــت الموافقــة علــى إعــالن تحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بــرأس 
ــاالت  ــا عشــرة )10( ري ــة كل ســهم منه ــف )50.000( ســهم  قيم ــى خمســين أل ــال ســعودي مقســم إل ــف )500.000( ري ــدره خمســمائة أل ــال ق م
ســعودية وجميعهــا أســهم عاديــة مدفوعــة القيمــة بالكامــل. وبتاريــخ 1442/01/26هـــ الموافــق 2020/09/14م وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى خمســة وخمســين مليــون )55.000.000( ريــال ســعودي، مقســمة إلــى خمســة مالييــن وخمســمائة ألــف 
)5.500.000( ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، مدفوعــة القيمــة بالكامــل، وتــم اســتيفاء الزيــادة مــن خــالل: )1( 
تحويــل مبلــغ تســعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وتســعين ألــف وســبعمائة و ســتة وعشــرين )39.694.726( ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح 
المبقــاة وتحويــل مبلــغ أربعــة عشــر مليــون وســبعمائة وخمســة وخمســين ألــف ومئتيــن وأربعــة وســبعين )14.755.274( ريــال ســعودي مــن حســاب 
جــاري الشــركاء )تمويــل إضافــي( وتــم منــح مائــة وثمانيــة )108( ســهم مجانــي مقابــل كل واحــد )1( ســهم يمتلكهــا المســاهمون المقيــدون بســجالت 
الشــركة يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، علــى أن يتــم تجميــع كســور األســهم وبيعهــا علــى المســاهمين، )2( إصــدار أســهم جديــدة عددهــا 
خمســة أالف )5000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وإجمالــي قيمتهــا خمســون ألــف )50.000( ريــال 
ــا عــدد 261 مســاهم يملكــون عــدد )5.000(  ــب به ــح المســاهمين الموؤسســين، اكتت ــم ســدادها نقــداً مــن المســاهميين الجــدد لصال ســعودي ت
ســهم عادي.بتاريــخ 1442/03/08هـــ الموافــق 2020/10/25م اجــرت الشــركة عمليــات بيــع وتــداول لألســهم داخــل ســجالت الشــركة فيمــا بيــن 
المســاهمين المؤسســين والمســاهمين الجــدد البالــغ عددهــم 261 مســاهم، وتــم ذلــك بموجــب عقــود تنــازل ومبادلــة أســهم فيمــا بينهــم وتــم تثبيــت 
ذلــك فــي ســجالت المســاهمين وإصــدار شــهادات أســهم بذلــك كل حســب عــدد األســهم التــي تــم تداولهــا. و بتاريــخ 1443/02/25هـــ الموافــق 
2021/10/02م اجــرت الشــركة عمليــات بيــع وتــداول لألســهم داخــل ســجالت الشــركة فيمــا بيــن المســاهمين المســاهمين الجــدد البالــغ عددهــم 
261 مســاهم، وتــم ذلــك بموجــب عقــود تنــازل و مبادلــة أســهم فيمــا بينهــم ليصبــح عددهــم )60( مســاهم وتــم تثبيــت ذلــك فــي ســجالت المســاهمين 
وإصــدار شــهادات أســهم بذلــك كل حســب عــدد األســهم التــي تــم تداولهــا. و بتاريــخ 1443/08/28هـــ الموافــق 2022/03/31م اجــرت الشــركة 
عمليــات بيــع وتــداول لألســهم داخــل ســجالت الشــركة فيمــا بيــن المســاهمين المســاهمين البالــغ عددهــم 60 مســاهم، وتــم ذلــك بموجــب عقــود 
تنــازل و مبادلــة أســهم فيمــا بينهــم ليصبــح عددهــم )58( مســاهم وتــم تثبيــت ذلــك فــي ســجالت المســاهمين وإصــدار شــهادات أســهم بذلــك كل 
حســب عــدد األســهم التــي تــم تداولهــا. وعليــه يصبــح إجمالــي المســاهمين كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند 60 مســاهم وفــق ســجالت المســاهمين 

بالشــركة و شــهادات األســهم.
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يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســة وخمســين مليــون )55.000.000( ريــال ســعودي، مقســمة إلــى خمســة مالييــن وخمســمائة ألــف 
)5.500.000( ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، وجميــع أســهم الشــركة أســهم عاديــة مــن 
فئــة واحــدة، وال يُعطــى أي مســاهم أي حقــوق تفضيليــة، ويحــق لــكل مســاهم )»المســاهم«( أيــاً كان عــدد أســهمه حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة 
للمســاهمين )»الجمعيــة العامــة«( والتصويــت فيهــا، ولــه فــي ذلــك أن يــوكل عنــه شــخصاً آخــر مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عاملــي الشــركة 
لينــوب عنــه فــي حضــور الجمعيــة العامــة. تســتحق األســهم محــل اإلدراج المباشــر حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة اعتبــاراً مــن تاريــخ مســتند 

التســجيل هــذا وعــن الســنوات الماليــة التــي تليهــا. )فضــاًل راجــع قســم رقــم )5( »سياســة توزيــع األربــاح« فــي هــذا المســتند(.

3-١  أبرز التطورات منذ تأسيس الشركة في هيكل رأسماله

يبين الجدول التالي تفاصيل أبرز تطورات الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذا المستند:

الجدول رقم )3	1( : أبرز التطورات منذ تأسيس الشركة في هيكل رأسمالها

الحدث العام

ــر العقــاري – شــركة ذات مســؤولية محــدودة، وحــدد رأس مــال 	  ــاء لالســتثمار والتطوي ــم تأســيس شــركة رواســي البن ت
الشــركة بمبلــغ )500.000( خمســمائة ألــف ريــال ســعودي مقســم إلــى )500( خمســمائة حصــة نقديــة متســاوية القيمــة 

قيمــة كل حصــة )1000( ألــف ريــال ســعودي تــم توزيعهــا علــى الشــركاء كمــا يلــي:

قيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك
)ريال سعودي(

اإلجمالي
)ريال سعودي(

1001000100.000محمد رحيم سالم النفيعي

عبدالله محسن متعب الدعجاني 
2501000250.000العتيبي

50100050.000نايف محمد رحيم النفيعي

50100050.000فيصل محمد رحيم النفيعي

50100050.000عبدالرحمن محمد رحيم النفيعي

500.000-500اإلجمالي

المصدر: عقد التأسيس و إدارة الشركة

إن أغراض الشركة بموجب عقد التأسيس هي: مقاوالت عامة للمباني وصيانة ونظافة وتشغيل المباني السكنية 	 
والتجارية، شراء وتملك العقار لصالح الشركة، الوكاالت التجارية.

2008م

قرر الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة )الشركاء( الذين يملكون رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:	 

تعديل اسم الشركة ليصبح شركة رواسي البناء لإستثمار المحدودة.. 1
تعديل أغراض الشركة ليصبح كالتالي:. 2

مقاوالت عامة للمباني	 
أعمال االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية المعلومات.	 
تصنيع وتركيب المنصات الحديدية وإقامة وتشغيل المصانع.	 
أعمال الطرق والسدود والمستشفيات والمطارات واألعمال الكهربائية واإللكترونية.	 
صيانة ونظافة وتشغيل المباني السكنية والتجارية واالستيراد والتصدير.	 
شراء وتملك العقارات وإدارة وصيانة وتطوير العقار والوكاالت التجارية.	 

2009م
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الحدث العام

قرر الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة فيما يخص الشركاء الحاليين بتنازل كل من:	 

محمد رحيم سالم النفيعي والذي يملك حصصاً عددها 100 حصة وقدرها 100.000 ريال سعودي.	 
نايف محمد رحيم النفيعي والذي يملك حصصاً عددها 50 حصة وقدرها 50.000 ريال سعودي.	 
فيصل محمد رحيم النفيعي والذي يملك حصصاً عددها 50 حصة وقدرها 50.000 ريال سعودي.	 
عبدالرحمن محمد رحيم النفيعي والذي يملك حصصاً عددها 50 حصة وقدرها 50.000 ريال سعودي.	 

لصالــح الســيد/ محســن متعــب مطلــق الدعجانــي العتيبــي كشــريك جديــد فــي الشــركة ليصبــح هيــكل الملكيــة بالشــركة كمــا 
يلي:

اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

2501000250.000محسن متعب مطلق الدعجاني العتيبي

عبدالله محسن متعب الدعجاني 
2501000250.000العتيبي

500.000-500اإلجمالي

المصدر: قرار الشركاء وإدارة الشركة

يبقى رأس المال الشركة واألنشطة كما هو دون تغيير.	 

2011م

قــرر الشــركاء تعديــل عقــد تأســيس الشــركة وذلــك بتعديــل اســم الشــركة ليصبــح »شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار 	 
القابضــة«. 2013م
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الحدث العام

ــى 	  ــل الشــركة إل ــى تحوي ــخ 1441/12/20هـــ الموافــق )2020/08/10م( تمــت الموافقــة عل بموجــب قــرار الشــركاء بتاري
شــركة مســاهمة مقفلــة بــرأس مــال خمســمائة ألــف )500.000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســين ألــف )50.000( ســهم 
أســمي متســاوية القيمــة تبلــغ القيمــة األســمية لــكل منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودي وجميعهــا أســهم عاديــة  مــن فئــة 

واحــدة.

ليصبح هيكل الملكية للشركة و رأس المال كما يلي:

اإلجماليالقيمة االسميةعدد األسهماسم المساهم
)ريال سعودي(

25.00010250.000محسن متعب الدعجاني العتيبي

25.00010250.000عبدالله محسن متعب الدعجاني العتيبي

500.000-50.000اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

إلــى الجمعيــة الغيــر 	  بتاريــخ 1442/01/14هـــ الموافــق 2020/09/02م وافــق مجلــس إدارة الشــركة علــى التوصيــة 
ــون  ــى خمســة وخمســين ملي ــال ســعودي إل ــف )500.000( ري ــغ خمســمائة أل ــال الشــركة مــن مبل ــادة رأس م ــة بزي العادي

)55.000.000( ريــال ســعودي وذلــك علــى النحــو التالــي:

زيــادة مبلــغ أربعــة وخمســين مليــون وأربعمائــة وخمســين ألــف )54.450.000( ريــال ســعودي ويتــم تغطيتهــا عــن طريق . 1
تحويــل مبلــغ تســعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وتســعين ألــف و ســبعمائة و ســتة وعشــرين )39.694.726( ريــال 
ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة، و تحويــل مبلــغ أربعــة عشــر مليــون وســبعمائة وخمســة وخمســين ألــف ومئتيــن 
وأربعــة وســبعين )14.755.274( ريــال ســعودي مــن حســاب جــاري الشــركاء )تمويــل إضافــي(. علــى أن يتــم منــح مائــة 
وثمانيــة )108( ســهم مجانــي مقابــل واحــد )1( ســهم يمتلكهــا المســاهمون المقيــدون بســجالت الشــركة يــوم انعقــاد 
الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة وهــم: محســن متعــب الدعجانــي العتيبــي وعبداللــه محســن متعــب الدعجانــي العتيبــي، 

علــى أن يتــم تجميــع كســور األســهم وبيعهــا علــى المســاهمين.
زيــادة نقديــة بمبلــغ خمســون ألــف )50.000( ريــال ســعودي وذلــك عــن طريــق إصــدار عــدد خمســة آالف )5000( . 2

ســهم جديــد يكتتــب بهــا المســاهمون الجــدد، وتدفــع قيمتهــا نقــداً.

بتاريــخ 1442/01/26هـــ الموافــق 2020/09/14م وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة 	 
إلــى خمســة وخمســين مليــون )55.000.000( ريــال ســعودي، مقســمة إلــى خمســة مليــون وخمســمائة ألــف )5.500.000( 

ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية. 

2020م

القيمة االسميةعدد األسهماسم المساهم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
»المباشرة«

نسبة الملكية
»غير المباشرة«*

	36.23٪1.992.45019.924.500محسن متعب مطلق العتيبي

	8.00٪440.0004.400.000سعد عماش سعد الشمري

	5.00٪275.0002.750.000صالح عبدالله العليان

مساهمون آخرون عددهم )57( 
	50.77٪2.792.55027.925.500مساهم يمتلك كل منهم أقل من %5

-100٪5.500.00055.000.000اإلجمالي

* ال توجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من المساهمين كما في تاريخ هذا المستند.

هيكل ملكية 
رأس مال 

الشركة حتى 
تاريخ هذا 
المستند

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار
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يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســة وخمســين مليــون )55.000.000( ريــال ســعودي، مقســمة إلــى خمســة مالييــن وخمســمائة ألــف 
)5.500.000( ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، وكلهــا أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة.

3-2  الطبيعة العامة ألعمال الشركة

ــخ 1430/01/07هـــ الموافــق 2009/01/04م   ــي للشــركة  بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010260422( بتاري ــل النشــاط الرئيســي الحال يتمث
ــي الســكنية، إنشــاء  ــة للمبان ــي اإلنشــاءات العام ــاض ف ــة الري ــق 2023/08/26م، والصــادر بمدين ــخ 1445/02/09هـــ المواف ــي بتاري ــذي ينته وال
ــة  ــة والمحــوالت، إنشــاء وإقام ــة الكهربائي ــة و إصــالح محطــات الطاق ــة ومســتلزمات الطــرق، إنشــاء وإقام وإصــالح الطــرق والشــوارع واألرصف
وإصــالح محطــات وأبــراج االتصــاالت الســلكية والالســلكية والــرادار، تمديــد األســالك الكهربائيــة، تمديــد أســالك االتصــاالت، تمديــدات 

ــة اإلضــاءة. ــب أنظم الشــبكات، تركي

وتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها األساسي بما يلي:

التشييد. 	 
التعدين واستغالل المحاجر.	 
الصناعات التحويلية.	 
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.	 
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.	 
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.	 
النقل والتخزيين.	 
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام.	 
المعلومات واالتصاالت.	 
األنشطة العقارية.	 
الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.	 
أنشطة الخدمات األخرى.	 

ــت  ــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة ان وجــدت، وقــد حصل وتمــارس الشــركة انشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة وبعــد الحصــول عل
الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة والزالــت جميــع تلــك التراخيــص ســارية المفعــول حتــى تاريــخ هــذا المســتند )فضــاًل راجــع قســم رقــم 

)3	14( »التراخيــص والشــهادات« فــي هــذا المســتند(.

ــة،  ــد األســالك الكهربائي ــر تمدي ــك عب ــاه، وذل ــاء والمي ــة لمشــاريع االتصــاالت والكهرب ــة التحتي ــال البني ــي أعم ــي ف ــل نشــاط الشــركة الحال يتمث
تمديــدات الشــبكات، كبائــن االتصــاالت، تمديــد خطــوط الميــاه، إصــالح المحطــات والخطــوط الرئيســية لتوزيــع الميــاه.

ال يوجــد للشــركة أي منتجــات أو نشــاطات جديــدة مهمــة حتــى تاريــخ نشــر هــذا المســتند، بإســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم رقــم 3	7 
نمــوذج عمــل الشــركة والقســم رقــم رقــم 3	14 »التراخيــص والشــهادات« فــي هــذا المســتند.

ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ هذا المستند.

 تقــوم ادارة الشــركة بمتابعــة الســوق بشــكل دائــم ســواًء داخــل المملكــة او خارجهــا للتعــرف علــى المســتجدات واألفــكار واالبتــكارات الجديــدة فــي 
مجــال عمــل الشــركة، وباســتثناء ذلــك فإنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أي سياســات محــددة أو مكتوبــة بشــأن األبحــاث والتطويــر للخدمــات الجديــدة، 
حيــث إنــه ليــس لــدى شــركة رواســي البنــاء لالســتثمار خطــة حاليــة بإضافــة أي نشــاطات أو خدمــات جديــدة حتــى تاريــخ هــذا المســتند، إنمــا 

ســتعمل علــى تطويــر خدماتهــا الحاليــة والعمــل علــى طلبــات عمالئهــا.

كمــا تؤكــد الشــركة بأنــه لــم يحــدث أي انقطــاع خــالل 12 شــهراً فــي أعمالهــا يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع المالــي 
للشــركة منــذ تأسيســها. 
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3-3  رؤية الشركة

أن تصبح شريكاً في التقدم مع عمالئها من خالل تقديم أفضل الخبرات ذات القيمة في أعمالها والحلول األكثر فعالية.

3-٤  رسالة الشركة

 كســب ثقــة عمالئهــا مــن خــالل تقديــم الخدمــات المميــزة بأســعار تنافســية، وتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة صحيــة والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة 
وتطبيــق المســؤولية االجتماعيــة للشــركة بالقيــام بجميــع المعامــالت بصــورة أخالقيــة ودعــم االحتياجــات المحليــة فــي المجــاالت الثقافيــة، 

ــك تنمــي الشــركة اســتثمارات المســاهمين. ــة. وبذل ــة واالقتصادي ــة، التعليمي االجتماعي

3-٥  إستراتيجية الشركة

 تســعى الشــركة إلــى تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية اســتناداً إلــى نقــاط قوتهــا والفــرص المتاحــة فــي الســوق التتــي تتوافــق مــع رؤيتهــا ورســالتها، 
ــة  ــول متكامل ــر حل ــى تطوي ــاه، إضافــة إل ــاء والمي ــادي فــي الســوق فــي مجــال خدمــات االتصــاالت والكهرب ــز مركزهــا الري ــك مــن خــالل تعزي وذل

ومبتكــرة تعــزز جــودة خدمــات الميــاه وحمايــة المــوارد وتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية مــع اعتمــاد التقنيــات الرقميــة.

3-٦  نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

الشــركة مؤهلــة مــن قبــل الشــركة الســعودية للكهربــاء وشــركة الميــاه الوطنيــة و عــدد مــن شــركات االتصــاالت المحليــة كمقــاول رئيســي لتقديــم 	 
خدمــات التوريــد والتركيــب والتوصيــل باإلضافــة إلــى أعمــال اإلنشــاءات كمــا أنهــا مصنفــة مــن قبــل وكالــة تصنيــف المقاوليــن كمقــاول انشــاءات.

حافظت الشركة على سمعتها وكسبت ثقة عمالئها من خالل قدرتها على تسليم المشاريع وفق الجدول الزمني وبتكاليف معقولة.	 
عالقتها القوية مع موردي المعدات وموردي المواد. 	 
قاعدة متنوعة من العمالء تربطها عالقة وثيقة بها.	 
الخبرة اإلدارية والفنية والمالية لدى الشركة.	 
التواجد في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية.	 
عالقتها القوية مع البنوك المحلية والشركات التمويلية التي تتيح لها توفير األموال عند الحاجة.	 
اهتمامها في تطبيق معايير ومستويات الصحة والسالمة البيئية.	 

3-7  نموذج عمل الشركة

مقدمة

ــة لخدمــات االتصــاالت  ــة التحتي ــا فــي األنشــطة االســتراتيجية الرئيســية وهــي نشــاط أعمــال البني ــا وجاهزيته ــى رفــع كفاءته ــز الشــركة عل ترك
والكهربــاء والميــاه، وذلــك مــن خــالل اســتقطاب أفضــل الكفــاءات واســتخدام افضــل التقنيــات لتحقــق أعلــى كفــاءة ممكنــه مــع اســتمرار تطويــر 

ــق تكامــل بيــن األنشــطة لتحقيــق أفضــل هوامــش ربحيــة مــن األعمــال مقارنــة بالمنافســين. األعمــال والتقنيــات فــي الشــركة وخل

وهــذا التكويــن يعطــي الشــركة مرونــة لتحمــل التقلبــات فــي األعمــال و هــو مــا تحقــق خــالل الســنوات الماضيــة حيــث اســتمرت الشــركة فــي األعمــال 
بنفــس الجــودة و الموثوقيــة رغــم الظــروف الصعبــة التــي تعرضــت لهــا قطاعــات الشــركة وتنــوي الشــركة تقويــة مركزهــا مســتقباًل باالســتمرار فــي 

تطويــر األعمــال وبنــاء شــراكات اســتراتيجية.

ستســتمر الشــركة فــي الحصــول علــى عقــود مشــاريع أعمــال اإلتصــاالت والكهربــاء والميــاه وتنفيذهــا خــالل الســنوات القادمــة. عــالوة علــى ذلــك، 
ومــع التزايــد الســكاني فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تتوقــع حــدوث نمــو فــي مشــاريع الميــاه والكهربــاء واالتصــاالت، وتنــوي الشــركة االعتمــاد 
علــى خبراتهــا فــي تلــك المشــاريع مــن خــالل توســيع قاعــدة عائداتهــا بصــورة كبيــرة مــن هــذا القطــاع تحديــداً عــن طريــق الحصــول علــى المزيــد 

مــن العقــود.
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 تتصــف أعمــال الشــركة باالســتمرار والتكــرار ممــا يعطــي تدفقــات نقديــة مســتمرة مــن خــالل عقودهــا مــع القطاعــات شــبة الحكوميــة مثــل شــركة 
الكهربــاء واالتصــاالت والميــاه وبعــض الجهــات الخاصــة مثــل كبــار مطــوري المخططــات الســكنية وتخطــط الشــركة للتوســع فــي أنشــطة الصيانــة 

مــع تلــك الجهــات وغيرهــا لتنويــع مصــادر التدفقــات النقديــة.

منهجية الشركة في اختيار وإنجاز المشاريع

نجحــت الشــركة فــي تحقيــق هوامــش ربــح مســتقرة فــي األعــوام الثالثــة الســابقة وذلــك مــن خــالل اعتمــاد الشــركة علــى الكيــف و ليــس الكــم حيــث 
تختــار بعنايــة مشــاريعها التــي تحقــق تكامــل لألعمــال و أفضــل ربحيــة ممــا مكنهــا مــن تحقيــق هوامــش ربــح جيــدة مــع ثبــات اإليــرادات نســبيا و 
قامــت الشــركة بفصــل تطويــر األعمــال موخــراً لتكــون إدارة منفصلــة ممــا يمكنهــا مــن تنميــة اإليــرادات مســتقبال مــع الحفــاظ علــى هوامــش ربــح 

جيــدة و ذلــك مــن خــالل األعمــال الحاليــة أو االســتحواذ علــى كيانــات جديــدة تحقــق النمــو المطلــوب.

تركــز الشــركة علــى العمــل مــع شــركات شــبه حكوميــة، كمــا تعمــل مــع بعــض القطاعــات الخاصــة الموثوقــة. وتختــار الشــركة المشــاريع التــي تتقــدم 
ــة بمــا يتناســب مــع إســتراتجيتها العامــة فــي تحســين هامــش الربــح وحصتهــا الســوقية، مــع األخــذ فــي عيــن االعتبــار حجــم المــوارد  لهــا بعناي
ــوارد  ــي حجــم الم ــات ف ــى تذبذب ــؤدي إل ــدى المتوســط وال ي ــى الم ــو مســتداماً عل ــون النم ــث يك ــا بحي ــرة أو المخطــط لزيادته ــة والمتوف المطلوب

الموظفــة. ممــا يترتــب عليــه تكاليــف غيــر مضمونــة االســترداد.

3-٨  أنشطة الشركة الرئيسية

خدمات االتصاالت 

تقديــم خدمــات البنيــة التحتيــة لقطــاع االتصــاالت منــذ إنشــاء الشــركة وذلــك مــن خــالل عقــود التوريــد والتركيــب والصيانــة مــع الشــركات 
المرخصــة مــن قبــل هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وتشــمل أعمــال البنيــة التحتيــة فــي قطــاع االتصــاالت فــي توريــد وتركيــب كل مــن أبــراج 
الهاتــف الجــوال وأعمــال األليــاف الضوئيــة وتوريــد وتركيــب كبائــن االتصــاالت الربــط بيــن هــذه الكبائــن والربــط بيــن الكبائــن والمســتخدم النهائــي 

لهــذه الخدمــات مــن منــازل ومراكــز تجاريــة وصناعيــة وأعمــال الحلــول الداخليــة للمبانــي .

خدمات الكهرباء

تقــدم الشــركة خدماتهــا مــن خــالل عقــود التوريــد والتركيــب والصيانــة مــع عــدد مــن إدارات الشــركة الســعودية للكهربــاء مــن خــالل مشــاريع العقــد 
الموحــد لشــبكات التوزيــع حتــي جهــد 36 كيلــو فولــت ويشــمل الصيانــة والطــوارئ وأعمــال البنيــة التحتيــة بــدأت فــي منطقــة القصيــم منــذ عــام 
2014م وتــم تأهيلهــا فــي عــام 2020م كمقــاول رئيســي لتقديــم خدماتهــا فــي مدينــة الريــاض، كمــا تقــوم بتقديــم خدمــات البنيــة التحتيــة مــع كبــار 
ــع المبانــي  ــات وجمي ــل اإلمان ــارة للمرافــق الخاصــة والعامــة مث مطــوري المخططــات الســكنية فــي مختلــف مناطــق المملكــة وكذلــك أعمــال اإلن
التجاريــة والخاصــة وكذلــك أعمــال البنيــة التحتيــة مــع كبــار مطــوري وزارة االســكان، وكذلــك مشــاريع تســليم المفتــاح حتــي جهــد 36 كيلــو فولــت 

تشــمل إنشــاء المحطــات والتوريــد والتركيــب لتعزيــز وربــط المحطــات بالخطــوط الهوائيــة واألرضيــة علــى مســتوى المملكــة.

خدمات المياه

تقــدم الشــركة خدماتهــا مــن خــالل عقــود التوريــد والتركيــب والصيانــة الوقائيــة الخاصــة بمحطــات ضــخ الميــاه مــع شــركة الميــاه الوطنيــة 
والمخططــات الخاصــة علــى مســتوى المملكــة حيــث تــم تأهيــل الشــركة كمقــاول رئيســي مــع شــركة الميــاه الوطنيــة فــي عــام 2020م.

3-9  الشهادات واالعتمادات

حصلــت الشــركة علــى شــهادة اآليــزو ISO 14001:2015 وشــهادة اآليــزو ISO 9001:2015 فــي العــام 2020م فــي نظــام البيئــة ونظــام جــودة 
األعمــال. إن مدققــي الشــركة لمعاييــر اآليــزو هــي شــركة أنترســيت »مؤسســة مراقبــة فنيــة أمريكيــة«، وكذلــك حصلــت الشــركة علــى شــهادة 
الجــودة العالميــة فــي نظــام إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة بعــد أن أتمــت بنجــاح كافــة المعاييــر والمتطلبــات التــي أهلتهــا للحصــول علــى شــهادة     
OHSAS 18001:2007 فــي العــام 2020م باعتبارهــا تحــرص علــى أن تتوافــق أعمالهــا مــع معاييــر الجــودة العالميــة والســالمة والصحــة المهنيــة. 
كمــا حصلــت الشــركة علــى شــهادة تصنيــف مقدمــي خدمــات المــدن مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان كمقــاول مــن »الدرجــة األولــى« 

فــي قطــاع التشــييد والبنــاء.
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3-١٠  تفاصيل إيرادات الشركة

يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الشركة بحسب نوع الخدمات التي تقدمها الشركة:

الجدول رقم )3	2(: إيرادات الشركة بحسب نوع الخدمات

الخدمات
)بالريال 
سعودي(

2021م2020م2019م

النسبة من اإليرادات
النسبة من اإليراداتاإلجمالي

النسبة من اإليراداتاإلجمالي
اإلجمالي

خدمات 
تركيب 

وتوصيل 
الكهرباء

34.652.338٪41.1154.049.147٪59.12 67.702.954٪70.87

خدمات 
تركيب 

وتوصيل 
أعمال 

االتصاالت

30.319.080٪35.9737.372.102٪40.88 27.829.492٪29.13

بيع 
مستلزمات 

شالتر 
واتصاالت

19.327.704٪22.92				

100٪95.532.446 100٪10091.421.249٪84.299.122اإلجمالي

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار

3-١١  كبار العمالء

يمثــل أكبــر )3( عمــالء مــا نســبته 67.62٪ و95.55٪ و77.41٪ مــن إجمالــي إيــرادات علــى التوالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و 31 ديســمبر 2020م 
و31 ديســمبر 2021م، وفيمــا يلــي يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل اإليرادات حســب العميل للعــام 2019م و2020م و2021م:

جدول رقم )3	3(: عمالء الشركة

العميل
)بالريال 
سعودي(

طبيعة 
العالقة

2021م2020م2019م

اإليرادات
النسبة 

من 
اإلجمالي

اإليرادات
النسبة 

من 
اإلجمالي

النسبة من اإليرادات
اإلجمالي

الشركة 
السعودية 

للكهرباء

تعاقدية 
/ طرف 

مستقل
18.950.266٪22.4850.086.680٪54.7947.208.867٪49.42

الشركة 
السعودية 

لالتصاالت

تعاقدية 
/ طرف 

مستقل
19.979.838٪23.7014.180.654٪15.517.743.992٪8.11
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العميل
)بالريال 
سعودي(

طبيعة 
العالقة

2021م2020م2019م

اإليرادات
النسبة 

من 
اإلجمالي

اإليرادات
النسبة 

من 
اإلجمالي

النسبة من اإليرادات
اإلجمالي

شركة 
االتصاالت 

أبراج 
المحدودة 

)توال(

تعاقدية 
/ طرف 

مستقل
18.073.249٪21.4423.083.034٪25.2518.995.781٪19.88

مجموعة 
البلطان 

لالستثمار 
التجاري

تعاقدية 
/ طرف 

مستقل
4.528.150٪5.37				

الشركة 
الصينية 

السعودية 
لخدمات 

االتصاالت 
المحدودة

تعاقدية 
/ طرف 

مستقل
4.934.388٪5.85				

شركة شبة 
الجزيرة 

للمقاوالت

تعاقدية 
/ طرف 

مستقل
2.993.232٪3.553.019.755٪3.30		

شركة الفهد 
للتجارة 

والصناعة 
والمقاوالت

تعاقدية 
/ طرف 

مستقل
				9.313.757٪9.75

شركة فضاء 
الخليج

تعاقدية 
/ طرف 

مستقل
				4.662.755٪4.88

شركة المياه 
الوطنية

تعاقدية 
/ طرف 

مستقل
				1.399.700٪1.47

أخرى
تعاقدية 
/ طرف 

مستقل
14.839.999٪17.601.051.126٪1.156.207.593٪6.50

100٪10095.532.446٪10091.421.249٪84.299.122-اإلجمالي

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار
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3-١2 كبار الموردين

يمثــل أكبــر مورديــن للشــركة مــا نســبته 28.26٪ و 39.83٪ و 34.21٪ مــن إجمالــي تكلفــة اإليــرادات كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و 31 ديســمبر 
2020م و 31 ديســمبر 2021م علــى التوالــي، وفيمــا يلــي يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل بيــان المشــتريات للعــام 2019م و 2020م و 2021م:

جدول رقم )3	4(: كبار الموردين

طبيعة المورد
العالقة

مشتريات عام 
2019م

النسبة من 
إجمالي 

المشتريات 
لعام 2019م

مشتريات عام 
2020م

النسبة من 
إجمالي 

المشتريات 
لعام 2020م

مشتريات عام 
2021م

النسبة من 
إجمالي 

المشتريات 
لعام 2021م

مؤسسة 
»المختصون 

المتحدون«

شراء 
7.29٪16.153.096.656٪11.307.025.642٪4.261.505مواد

شركة 
المحوالت 
السعودية 
المحدودة

شراء 
11.37٪5.714.833.049٪3.322.483.701٪1.250.350مواد

شركة أنظمة 
روافد 

المحدودة

شراء 
10.01٪17.974.254.376٪13.647.820.835٪5.145.013مواد

شركة الخريف 
التجارية

شراء 
5.54٪2.354.141				مواد

إجمالي 
المشتريات 

السنوية
-37.714.608٪10043.512.540%10042.502.791٪100

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار
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3-١3  السجالت التجارية للشركة

تمتلك الشركة سجاًل تجارياً رئيسياً تفاصيله كما يلي:

جدول رقم )3	5(: السجالت التجارية للشركة

نوع الكيان اسم الشركة
القانوني

رقم السجل 
تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاطالتجاري

شركة رواسي 
البناء لالستثمار

شركة 
مساهمة 

مقفلة
1010260422

اإلنشاءات العامة للمباني 
السكنية، إنشاء وإصالح 

الطرق والشوارع واألرصفة 
ومستلزمات الطرق، 

إنشاء وإقامة و إصالح 
محطات الطاقة الكهربائية 
والمحوالت، إنشاء وإقامة 
وإصالح محطات وأبراج 

االتصاالت السلكية 
والالسلكية والرادار، تمديد 

األسالك الكهربائية، 
تمديد أسالك االتصاالت، 
تمديدات الشبكات، تركيب 

أنظمة اإلضاءة.

1430/01/07هـ 
)الموافق 

2009/01/04م(

1445/02/09هـ 
)الموافق 

2023/08/26م(

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار
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3-١٤  التراخيص والشهادات

حصلت الشركة على عدد من التراخيص والشهادات من الجهات المعنية لتمكينها من القيام بعملياتها، وهي كما يلي:

جدول رقم )3	6(: التراخيص والشهادات

الترخيص 
الجهة النشاط / الغرضرقم الترخيص/ الشهادة

تاريخ اإلنتهاءتاريخ اإلصدارالمرخصة

السجل 
1010260422التجاري

اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، 
إنشاء وإصالح الطرق والشوارع 

واألرصفة ومستلزمات الطرق، إنشاء 
وإقامة و إصالح محطات الطاقة 

الكهربائية والمحوالت، إنشاء وإقامة 
وإصالح محطات وأبراج االتصاالت 
السلكية والالسلكية والرادار، تمديد 
األسالك الكهربائية، تمديد أسالك 

االتصاالت، تمديدات الشبكات، 
تركيب أنظمة اإلضاءة.

وزارة التجارة
1430/01/07هـ 

 )الموافق 
2009/01/04م(

1445/02/09هـ 
 )الموافق 

2023/08/26م(

رخصة 
40031867084البلدية

أعمال المقاوالت العامة: إنشاء 
وصيانة وترميم المباني السكنية وغير 

السكنية

أمانة منطقة 
الرياض )بلدية 

العليا(

1436/06/12هـ 
 )الموافق 

2015/04/02م(

1444/06/12هـ 
)الموافق

2023/01/05م(

شهادة 
تصنيف 
مقدمي 
خدمات 

المدن

20210979
درجة أولى

قطاع التشييد والبناء : اإلنشاءات 
العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات 

العامة للمباني الغير السكنية، يشمل 
)المدارس، المستشفيات، الفنادق 

...إلخ(، إنشاء محطات وأبراج 
االتصاالت السلكية والالسلكية 

والرادار، تمديد األسالك الكهربائية، 
تمديد أسالك االتصاالت، تمديدات 

الشبكات، تركيب أنظمة اإلضاءة، 
إنشاء محطات الطاقة الكهربائية 

والمحوالت، إنشاء الطرق والشوارع 
واألرصفة ومستلزمات الطرق

وزارة الشؤون 
البلدية 

والقروية 
واإلسكان

1442/08/18هـ 
 )الموافق 

2021/04/01م(

1446/10/03هـ 
)الموافق 

2025/04/01م(

شهادة 
لإفادة بأن الشركة قدمت إقراراها 1020235292الزكاة

السنوي والتزمت بسداد الزكاة

هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

1443/10/08هـ 
)الموافق 

2022/05/10م(

1444/10/10هـ 
)الموافق 

2023/04/30م(

شهادة 
ضريبة 
القيمة 

المضافة

300208172900003
لإفادة بأن الشركة مسجلة بضريبة 

القيمة المضافة وأتمت جميع 
المدفوعات

هيئة الزكاة 
والضريبة 
والجمارك

1439/04/13هـ 
)الموافق

2018/01/01م(
	

شهادة 
20002203026533سعودة

شهادة من وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية بأن المنشأة 

حققت نسب التوطين المطلوبة منها

وزارة الموارد 
البشرية 
والتنمية 
االجتماعية

1443/08/24هـ 
)الموافق 

2022/03/28م(

1443/11/28هـ 
)الموافق 

2022/06/28م(
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الترخيص 
الجهة النشاط / الغرضرقم الترخيص/ الشهادة

تاريخ اإلنتهاءتاريخ اإلصدارالمرخصة

شهادة 
التزام من 
المؤسسة 

العامة 
للتأمينات 
اإلجتماعية

45757389

شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بأن المنشأة قد أوفت 

بالتزاماتها تجاه المؤسسة وفق 
البيانات المقدمة منها

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

1443/09/16هـ 
)الموافق 

2022/04/17م(

1443/10/15هـ 
)الموافق 

2022/05/17م(

شهادة 
اشتراك 
الغرفة 

التجارية

غرفة الرياضعضوية209780
1430/01/08هـ 

)الموافق 
2009/01/05م(

1445/01/07هـ 
)الموافق 

2023/07/25م(

شهادة 
عضوية 

مقاول
الهيئة السعودية عضوية100006224

للمقاولين

1443/09/04هـ 
)الموافق 

2022/04/04م(

1443/12/24هـ 
)الموافق 

2022/07/24م(

شهادة 
اآليزو في 
نظام البيئة

ISO 14001:2015 قطاع االتصاالت والكهرباء والمياه
INTERCERTوالبناء وحاويات االتصاالت والتجارة

1441/09/22هـ 
)الموافق 

2020/05/15م(

تاريخ التجديد 
1444/10/23هـ 

)الموافق
 2023/05/14م(

شهادة 
اآليزو في 

نظام جودة 
األعمال

ISO 9001:2015 قطاع االتصاالت والكهرباء والمياه
INTERCERTوالبناء وحاويات االتصاالت والتجارة

1441/09/22هـ 
)الموافق

 2020/05/15م(

تاريخ التجديد 
1444/10/23هـ 

)الموافق 
2023/05/14م(

شهادة في 
نظام إدارة 

الصحة 
والسالمة 

المهنية

 OHSAS

18001:2007
قطاع االتصاالت والكهرباء والمياه 

INTERCERTوالبناء وحاويات االتصاالت والتجارة

1441/09/22هـ 
)الموافق

 2020/05/15م(

تاريخ التجديد 
1444/10/23هـ 

)الموافق 
2023/05/14م(

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار
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3-١٥  قائمة بالعقارات المملوكة والمستأجرة

ليــس للشــركة أي عقــارات مملوكــة حتــى تاريــخ هــذا المســتند، لــدى الشــركة ثمانيــة )8( عقــود اســتئجار، ثالثــة )3( منهــا  ليســت وفــق النمــوذج 
اإللكترونــي ولــم تســجل فــي الشــبكة اإللكترونيــة. ويوضــح الجــدول التالــي قائمــة بالعقــارات المســتأجرة والتــي تتمثــل فــي إتفاقيــات موقعــة مــع 

عــدد مــن المؤجريــن لمواقــع تخــدم نشــاط الشــركة وهــي فــي التالــي:

جدول رقم )3	7(: قائمة بالعقارات المستأجرة

تاريخ نهاية تاريخ بداية اإليجارالمدينةالمؤجرالبيان
اإليجار

مبلغ اإليجار
)ريال سعودي(

مكتب اإلدارة العامة
شركة األسواق 
والمجمعات 

التجارية
الرياض

1443/04/08هـ
)الموافق 

2021/11/14م(

1444/04/18هـ
)الموافق 

2022/11/13م(
167.612

مستودع بريدة
شركة محمد 
عبدالعزيز 
الراجحي

بريدة
1443/02/17هـ

)الموافق 
2021/09/25م(

1444/02/27هـ
)الموافق 

2022/09/24م(
150.000

أحمد عبدالرحمن مستودع عنيزة
عنيزةالحسون

1442/10/18هـ
)الموافق 

2021/05/30م(

1443/10/28هـ
)الموافق 

2022/05/30م(
100.000

سيف محمد مستودع الرس
الرسالرميحي

1443/04/03هـ
)الموافق 

2021/11/09م(

1444/04/14هـ
)الموافق 

2022/11/09م(
50.000

عوض ضاري مستودع النبهانية
النبهانيةالحربي

1443/02/29هـ
)الموافق 

2021/10/07م(

1444/03/11هـ
)الموافق 

2022/10/07م(
20.000

عبدالرحمن مستودع بنبان
الرياضإبراهيم الجهيمان

1441/03/01هـ
)الموافق 

2019/10/30م(

1451/03/01هـ
)الموافق 

2029/07/13م(
120.000

مستودع خميس 
مشيط

سعد محمد سعد 
عارم

خميس 
مشيط

1443/01/23هـ
)الموافق 

2021/09/01م(

1444/02/04هـ
)الموافق 

2022/09/01م(
12.000

ياسر مسلم عطالله مستودع مكة المكرمة
مكةالمعبدي

1443/05/27هـ
)الموافق 

2022/01/01م(

1444/06/08هـ
)الموافق 

2023/01/01م(
16.000

635.612اإلجمالي

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار
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3-١٦  وثائق التأمين

تعاقدت الشركة مع عدة جهات تأمينية لغرض ممارسة أعمالها، وهي في التالي:

جدول رقم )3	8(: وثائق التأمين

نوع التغطية اسم شركة التأمين
التأمينية

تكلفة 
التأمين 
السنوي

الحد األقصى 
للتغطية التأمينية

)ريال سعودي(
مدة السريان

شركة المتوسط 
والخليج للتأمين 

)ميدغلف(
من 1443/01/15هـ )الموافق 2021/08/24م(500.000 ريال173.808تأمين طبي

حتى 1444/01/25هـ )الموافق 2022/08/23م(

تأمين على شركة سايكو
من 1442/12/11هـ )الموافق 2021/07/21م(100.000 ريال134.186السيارات

حتى 1443/12/21هـ )الموافق 2022/07/21م(

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار

3-١7  الموظفون والسعودة

بلــغ عــدد موظفــي الشــركة بنهايــة العــام 2021م )338( موظفــاً منهــم )60( موظــف ســعودي و )278( موظــف غيــر ســعودي وبنســبة ســعودة قدرهــا 
)17.8٪(، كمــا أن الشــركة تســعى باســتمرار إلــى زيــادة نســبة الســعودة وذلــك باســتقطاب كفــاءات ســعودية للعمــل فــي الشــركة وســوف تتبــع خطــة 
تشــمل نواحــي التوظيــف والتدريــب، وتنــدرج الشــركة تحــت النطــاق »األخضــر« مــن برنامــج نطاقــات للســعودة. وتوضــح الجــداول التاليــة أعــداد 

الموظفيــن ونســبة الســعودة وتوزيعهــم علــى إدارات الشــركة كمــا فــي نهايــة األعــوام 2019م و2020م و2021م:

جدول رقم )3	9(: أعداد الموظفين

البيان
31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

17.8٪17.760٪15.355٪53السعوديون

82.2٪82.3278٪84.7255٪294غير السعوديين

100٪100338٪100310٪347اإلجمالي

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار
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جدول رقم )3	10(: توزيع الموظفين في إدارات الشركة

31 ديسمبر 2021م 31 ديسمبر 2020م 31 ديسمبر 2019م

القسم
المجموع غير 

سعوديين سعوديون المجموع غير 
سعوديين سعوديون المجموع غير 

سعوديين سعوديون

9 5 4 9 5 4 8 5 3 اإلدارة 
التنفيذية

9 4 5 7 4 3 10 6 4 الشؤون 
اإلدارية

5 3 2 5 3 2 6 4 2 الشؤون 
المالية

3 1 2 3 1 2 3 1 2 الشؤون 
القانونية

8 1 7 4 1 3 6 1 5 العالقات 
العامة

5 2 3 5 4 1 5 3 2 المستودعات

9 8 1 11 10 1 3 2 1 قسم الصيانة

17 3 14 15 2 13 14 4 10 قسم المبيعات 
والتدريب

2 0 2 1 0 1 2 0 2 قسم 
السكرتارية

13 10 3 12 8 4 10 8 2 المهندسون

65 65 0 25 25 0 30 30 0 السائقون

89 72 17 91 70 21 120 100 20 الفنيون

104 104 0 122 122 0 130 130 0 العمالة

338 278 60 310 255 55 347 294 53 اإلجمالي

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.	 
ال يوجد للشركة نشاط تجاري أخر خارج المملكة وال تملك أية أصول أخرى خارجها كما بتاريخ نشر هذا المستند.	 
تقــوم إدارة الشــركة بمتابعــة الســوق بشــكل دائــم ســواًء داخــل المملكــة أو خارجهــا للتعــرف علــى المســتجدات واألفــكار واإلبتــكارات الجديــدة 	 

فــي مجــال عمــل الشــركة، وبإســتثناء ذلــك فإنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أي سياســات محــددة أو مكتوبــة بشــأن األبحــاث والتطويــر لمنتجــات 
جديــدة.

و تقــر الشــركة بأنــه لــم يحــدث أي انقطــاع فــي أعمالهــا يمكــن أن يؤثــر أو يكــون أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع المالــي خــالل )12( شــهراً 	 
األخيــرة مــن تاريــخ هــذا المســتند.
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هيكل الملكية والهيكل التنظيمي

٠٤

اإلدارة التنفيذية 4-4 هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج 1-4

لجان مجلس اإلدارة 5-4 الهيكل التنظيمي 2-4

مجلس اإلدارة 3-4

44
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٤-  هيكل الملكية والهيكل التنظيمي

٤-١  هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:

جدول رقم )4	1(: هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

القيمة االسميةعدد األسهماالسم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
»المباشرة«

نسبة الملكية
»غير المباشرة«*

	36.23٪1.992.45019.924.500محسن متعب مطلق العتيبي

	8.00٪440.0004.400.000سعد عماش سعد الشمري

	5.00٪275.0002.750.000صالح عبدالله العليان

 )57( عددهــم  آخــرون  مســاهمون 
	50.77٪2.792.55027.925.500مســاهم يمتلــك كل منهــم أقــل مــن ٪5

	100٪5.500.00055.000.000اإلجمالي

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار
* ال توجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من المساهمين كما في تاريخ هذا المستند.

٤-2  الهيكل التنظيمي

شكل رقم )4	1(: يوضح الشكل الهيكل التنظيمي للشركة:

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار

رئيس لجنة المراجعة
الجمعية العامة

مدير إدارة المراجعة الداخلية

رئيس مجلس اإلدارة

العضو منتدب والرئيس التنفيذي

مدير إدارة المشتريات

المناقصات والمشاريع

مدير إدارة الشؤون المالية

رئيس الحسابات

مدير إدارة الموادر البشرية

الخدمات اإلدارية والحكومية

مدير إدارة المبيعات

إدارة التدريب والصيانة

أمين سر المجلس ومدير عالقات 
المساهمين

وليد محمد الشبانات

محمد صالح حامد عبدالجواد

سعد عماش سعد الشمري

محسن متعب الدعجاني العتيبي

فيصل فهد موسى العتيبيإبراهيم أحمد سليمان الشاذليسالم محمد أحمد طرموم أحمد حمدي حمودة أبو الصفا

عبد الرحمن أحمد هاجر حزين

رئيس لجنة المراجعة
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٤-3  مجلس اإلدارة

4-3-1  أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر

يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من خمسة )5( أعضاء، ثالثة )3( منهم مستقلون واثنان )2( منهم غير مستقلين.

جدول رقم )4	2(: أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر

صفة المنصباالسم
تاريخ التعيينالعمرالجنسيةاالستقالليةالعضوية

األسهم المملوكة 
»مباشرة«

األسهم المملوكة
»غير مباشرة«*

النسبةالعددالنسبةالعدد

سعد عماش 
سعد الشمري

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير 
		8.00٪2020/09/13440.000م48سعوديغير مستقلتنفيذي

سلمان غزاي 
نور الجديعي

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير 
				2020/09/13م45سعوديمستقلتنفيذي

محسن متعب 
الدعجاني 

العتيبي

عضو 
مجلس 
اإلدارة 
والعضو 
المنتدب

		36.23٪2020/09/131.992.450م51سعوديغير مستقلتنفيذي

وليد محمد 
جاسر 

الشبانات

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير 
				2020/09/13م51سعوديمستقلتنفيذي

فيصل سعد 
محمد البقمي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير 
		1.26٪2020/09/1369.100م37سعوديمستقلتنفيذي

عبدالرحمن 
أحمد هاجر 

حزين

أمين سر 
مجلس 
اإلدارة

				2020/09/13م41سوري		

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار
* ال توجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس كما في تاريخ هذا المستند.

وافقــت الجمعيــة التحويليــة للشــركة بتاريــخ 1441/12/27هـــ الموافــق 2020/08/17م علــى انتخــاب أول مجلــس إدارة للشــركة لمــدة 3 ســنوات 	 
تبــدأ مــن تاريــخ تحــول الشــركة لمســاهمة مقفلــة بتاريــخ 1442/01/25هـــ الموافــق 2020/09/13م.

ــس 	  ــن ســر لمجل ــن كأمي ــن عبدالرحمــن أحمــد هاجــر حزي ــخ 1442/01/19هـــ )الموافــق 2020/09/07م( تعيي ــس اإلدارة فــي تاري قــرر مجل
اإلدارة.
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تــم االســتناد علــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي تحديــد عــوارض االســتقالل ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وتتمثــل 	 
عــوارض االســتقالل ألعضــاء مجلــس اإلدارة للشــركة فــي كل مــن:

أن يكــون مالــكاً لمــا نســبته 5٪ أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن اســهم شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا أو لــه صلــة قرابــة مــع مــن يملــك 	 
هــذه النســبة.

أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	 
أن يكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.	 
ــا، 	  ــا أو شــركة أخــرى مــن مجموعته ــدى الشــركة، أو أي طــرف متعامــل معه ــن ل ــن الماضيي ــا خــالل العامي أن يعمــل أو كان يعمــل موظف

ــن. ــن الماضيي ــك األطــراف خــالل العامي ــدى أي مــن تل ــكاً لحصــص ســيطرة ل ــن، أو أن يكــون مال ــار الموردي ــي الحســابات وكب كمراجع
أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.	 
أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.	 
أن يتقاضــى مبالــغ ماليــة مــن الشــركة عــالوة علــى مكافــأة عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن لجانــه تزيــد عــن )200.000( مائتيــن ألــف 	 

ريــال ســعودي أو عــن 50٪ مــن مكافأتــه فــي العــام الســابق التــي تحصــل عليهــا مقابــل عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن لجانــه أيهمــا أقــل.
أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.	 
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	 

4-3-2  مسؤوليات مجلس اإلدارة

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس في التالي:

4-3-2-1  مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة

ضمان وضوح مهام المجلس ونطاق عمله وأسس توزيع األدوار فيما بين األعضاء.	 
ضمان وضوح خطة عمل المجلس وسالمة تحديد أولويات المواضيع التي تعرض على المجلس في اجتماعاته.	 
ضمان قيام المجلس بواجباته نحو تحقيق رسالة الشركة وأهدافها االستراتيجية.	 
قيادة المجلس في اختيار الرئيس التنفيذي المنوط به مسؤولية إدارة الشركة.	 
دعم لجان المجلس من خالل تقديم التوجيهات اإلدارية وتقييم األداء.	 
إجراء التصويت فيما يتعلق بتعيين اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.	 
تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة.	 
الموافقة على على اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها.	 
تعيين المسئولين عن ادارة الشركة من ذوي الخبرة والكفاءة حسبما يراه المجلس وتحديد واجباتهم ومكافأتهم.	 
تشــكيل اللجــان وتخويلهــا مــا يــراه المجلــس مالئمــاً مــن الصالحيــات والتنســيق بيــن هــذه اللجــان وذلــك بهــدف ســرعة البــت فــي األمــور التــي 	 

تعــرض عليهــا.
تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة بناءاً على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة.	 

4-3-2-2  مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة

الموافقة على مهام الشركة ورؤيتها.	 
المساهمة في وضع التوجهات العامة للشركة وخططها االستراتيجية المستقبلية.	 
االشراف على اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتحقق من تنفيذ سياسات الشركة وتحقيق أهدافها بكفاءة.	 
الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.	 
توثيق المناقشات والقرارات الصادرة من مجلس اإلدارة من خالل محاضر االجتماعات التي يوقع عليها األعضاء.	 
إدراج أي معامالت مع األطراف ذوي العالقة على جدول أعمال مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للموافقة عليها.	 
الموافقة على الميزانية السنوية للشركة.	 

4-3-2-3  مسؤوليات أمين سر المجلس

إعداد جداول أعمال المجلس.	 
التنسيق الجتماعات المجلس.	 
إعداد محاضر اجتماعات المجلس.	 
حفظ محاضر اجتماعات المجلس وترتيبها.	 
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وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء ألعضاء المجلس وأمين سر المجلس ومدير عالقات المساهمين

الجدول رقم )4	3(: السيرة الذاتية لرئيس مجلس اإلدارة / سعد عماش سعد الشمري

سعد عماش سعد الشمرياالسم

48العمر

سعوديالجنسية

رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

بكالوريوس هندسة كيميائية عام 1998م – جامعة الملك سعود.	 المؤهالت العلمية
ماجستير في طرق التحكم المتقدمة بالعمليات عام 2004م – جامعة الملك سعود.	 

الخبرات العملية

للصناعــات 	  الســعودية  الشــركة  فــي  2020/01/01م  حتــى  2017/09/30م  مــن  التنفيــذي  الرئيــس 
المتطــورة )شــركة مســاهمة عامــة( نشــاطها اســتثمار متعــدد.

)شــركة 	  لإســتثمار  أيــان  شــركة  فــي  2020/01/01م  حتــى  2018/01/01م  مــن  المنتــدب  العضــو 
ــة( ســواء بتطويرهــا  ــة والخدمي ــة )الصناعي مســاهمة عامــة( نشــاطها إســتثمار  فــي المشــاريع التنموي

وتشــغيلها أو المســاهمة مــع شــركات أخــرى محليــة أو عالميــة.

العضويات في مجالس 
إدارة أخرى

عضــو مجلــس اإلدارة  فــي الشــركة الســعودية للصناعــات المتطــورة )شــركة مســاهمة عامــة( مــن 	 
. تاريخــه  حتــى  2020/09/12م 

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي شــركة أيــان لإســتثمار )شــركة مســاهمة عامــة( مــن 2016/07/01م 	 
حتــى تاريخــه.

عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة الشــرق األوســط للكابــالت المتخصصــة )شــركة مســاهمة عامــة( منــذ  	 
2016/07/01م حتــى تاريخــه.

ــى 	  ــة( مــن 2015/04/01م حت ــة )شــركة مســاهمة مقفل ــس اإلدارة فــي شــركة كســب المالي عضــو مجل
تاريخــه.

عضو مجلس اإلدارة في صندوق وساطة كابيتال من 2020/08/06م حتى تاريخه.	 
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة أســمنت الجــوف )شــركة مســاهمة عامــة( مــن 2015/02/01م حتــى 	 

تاريخــه.

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار

الجدول رقم )4	4(: السيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس اإلدارة / سلمان غزاي نور الجديعي

سلمان غزاي نور الجديعياالسم

45العمر

سعوديالجنسية

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

ثانوية عامة	 المؤهالت العلمية

المديــر العــام والمؤســس لمؤسســة مــدى المســتقبل والتــي تقــدم خدمات اإلتصاالت مــن 2005/01/10م 	 الخبرات العملية
وحتى اآلن.

العضويات في مجالس 
ال يوجدإدارة أخرى

المصدر: شركة رواسي البناء لالستثمار
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الجدول رقم )4	5(: السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب / محسن متعب الدعجاني العتيبي

محسن متعب الدعجاني العتيبياالسم

51العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدبالمنصب

ثانوية عامة	 المؤهالت العلمية

الخبرات العملية
المديــر العــام والمالــك لشــركة التقنيــات المتكاملــة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( نشــاطها يتمثــل فــي 	 

تجــارة مــواد الطاقــة واإلتصــاالت مــن 2017/07/03م وحتــى تاريخــه
رئيس مجلس المديرين لشركة رواسي البناء القابضة من 2009/01/10م وحتى 2019/12/31م.	 

العضويات في مجالس 
ال يوجدإدارة أخرى

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار

الجدول رقم )4	6(: السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة / وليد محمد جاسر الشبانات

وليد محمد جاسر الشباناتاالسم

51العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

بكالوريوس العلوم اإلدارية تخصص محاسبة –عام 1992م – جامعة الملك سعود.	 المؤهالت العلمية
حاصل على شهادة الزمالة السعودية للمراجعين والمحاسبين »SOCPA« – عام 2001م.	 

الشــريك التنفيــذي لمكتــب وليــد الشــبانات محاســبون قانونيــون )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( منــذ 	 الخبرات العملية
2008/01/01م وحتــى اآلن.

العضويات في مجالس 
ال يوجدإدارة أخرى

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار
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الجدول رقم )4	7(: السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة / فيصل سعد محمد البقمي

فيصل سعد محمد البقمياالسم

37العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

بكالوريوس إدارة أعمال عام 2007م – جامعة الملك سعود.	 المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

مديــر حســاب العمــالء فــي شــركة زيــن لالتصــاالت )شــركة مســاهمة عامــة( نشــاطها اإلتصــاالت وتقنيــة 	 
المعلومــات مــن الفتــرة  2015/01/01م حتــى 2015/12/10م.

المديــر العــام فــي شــركة روافــد لالســتثمار )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( يتمثــل نشــاطها في اســتثمار 	 
متعــدد  مــن الفتــرة 2015/10/11م حتى 2016/01/10م.

ــل نشــاطها فــي 	  الرئيــس التنفيــذي لشــركة المقصــد لالســتثمار )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( يتمث
ــى تاريخــه. ــرة 2016/01/06م حت ــاري مــن الفت ــر العق التطوي

العضويات في مجالس 
ال يوجدإدارة أخرى

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار

الجدول رقم )4	8(: السيرة الذاتية ألمين سر المجلس ومدير عالقات المساهمين / عبدالرحمن أحمد هاجر حزين

عبدالرحمن أحمد هاجر حزيناالسم

40العمر

سوريالجنسية

أمين سر المجلس ومدير عالقات المساهمينالمنصب

بكالوريوس هندسة اتصاالت – جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا عام 2004م.	 المؤهالت العلمية

الخبرات العملية
مديــر مشــاريع مؤسســة ميــدات نجــد للمقــاوالت )مؤسســة فرديــة( يتمثــل نشــاطها فــي المقــاوالت منــذ 	 

2004م وحتــى 2010م.
مدير مشاريع شركة رواسي البناء لالستثمار منذ 2010م وحتى 2015م.	 

العضويات في مجالس 
ال يوجدإدارة أخرى

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار
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٤-٤  اإلدارة التنفيذية

يتكــون فريــق اإلدارة العليــا لشــركة رواســي البنــاء لالســتثمار مــن عــدد مــن األعضــاء المهنييــن مــن حملــة الدرجــات العليــا. وتتكــون اإلدارة التنفيذيــة 
مــن األعضــاء الموضحيــن بالجــدول التالي:

جدول رقم )4	9(: اإلدارة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباالسم

األسهم المملوكة 
»مباشرة«

األسهم المملوكة
»غير مباشرة«*

النسبةالعددالنسبةالعدد

محسن متعب الدعجاني 
العتيبي

العضو المنتدب / 
		36.23٪2020/09/131.992.450م51سعوديالرئيس التنفيذي

أحمد حمدي حمودة أبو 
الصفا

مدير إدارة 
				2013/04/10م42مصريالمبيعات

سالم محمد احمد 
طرموم

مدير إدارة 
				2012/04/12م38يمنيالمشتريات

إبراهيم أحمد سليمان 
الشاذلي

مدير إدارة الشؤون 
				2020/11/10م34مصريالمالية

فيصل فهد موسى 
العتيبي

مدير إدارة الشؤون 
				2016/05/13م33سعودياإلدارية

محمد صالح حامد 
عبدالجواد

مدير إدارة 
				2021/01/01م39مصريالمراجعة الداخلية

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار
* ال توجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من اإلدارة التنفيذية كما في تاريخ هذا المستند.

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية لإلدارة التنفيذية

محسن متعب الدعجاني العتيبي – العضو المنتدب / الرئيس التنفيذياالسم

فضال راجع القسم رقم 4	3 »أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«
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الجدول رقم )4	10(: السيرة الذاتية لمدير إدارة المشتريات/ سالم محمد أحمد طرموم

سالم محمد أحمد طرموماالسم

38العمر

يمنيالجنسية

مدير إدارة المشترياتالمنصب

تقني حاسب آلي عام 2010م، من دولة اليمن.	 المؤهالت العلمية

شــغل منصــب مديــر مشــتريات فــي المؤسســة المتقدمــة للحاســب اآللــي فــي اليمــن 2010/05/02م - 	 الخبرات العملية
2012/03/01م.

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار

الجدول رقم )4	11(: السيرة الذاتية لمدير إدارة المراجعة الداخلية / محمد صالح حامد عبدالجواد

محمد صالح حامد عبدالجواداالسم

39العمر

مصريالجنسية

مدير إدارة المراجعة الداخليةالمنصب

بكالوريوس محاسبة جامعة اسكندرية عام 2005م من جمهورية مصر العربية.	 المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

شغل منصب محاسب في شركة جولدن من عام 2013م وحتى عام 2014م. 	 
شغل منصب محاسب بشركة العال من عام 2004م وحتى عام 2005م.	 
شغل منصب محاسب أول بشركة اتلنتس من عام 2005م وحتى عام 2009م.	 
شغل منصب رئيس حسابات بشركة العمير في الرياض من عام 2009م وحتى عام 2012م.	 

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار

الجدول رقم )4	12(: السيرة الذاتية لمدير إدارة الشؤون المالية/ إبراهيم أحمد سليمان الشاذلي

إبراهيم أحمد سليمان الشاذلياالسم

34العمر

مصريالجنسية

مدير إدارة الشؤون الماليةالمنصب

بكالوريوس تجارة من جامعة قناة السويس عام 2010م من جمهورية مصر العربية.	 المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

شــغل منصــب مراجــع داخلــي فــي شــركة تصنيــف لالستشــارات الماليــة واإلداريــة مــن عــام 2013م وحتــى 	 
عام 2020م. 

شــغل منصــب محاســب عــام بشــركة ايجــي جيرمــان لحلــول التغذيــة والصــرف الصحــي مــن عــام 2012م 	 
حتــى عــام 2013م.

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار
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الجدول رقم )4	13(: السيرة الذاتية لمدير إدارة الشؤون اإلدارية / فيصل فهد موسى العتيبي

فيصل فهد موسى العتيبياالسم

33العمر

سعوديالجنسية

مدير إدارة الشؤون اإلداريةالمنصب

بكالوريوس عدالة جنائية جامعة تكساس – الواليات المتحدة األمريكية عام 2016م.	 المؤهالت العلمية

اليوجدالخبرات العملية

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار

الجدول رقم )4	14(: السيرة الذاتية لمدير إدارة المبيعات/ أحمد حمدي حمودة أبو الصفا

أحمد حمدي حمودة أبو الصفااالسم

42العمر

مصريالجنسية

مدير إدارة المبيعاتالمنصب

بكالوريوس تربية وعلوم هندسية جامعة المنوفية عام 2000م من جمهورية مصر العربية.	 المؤهالت العلمية

مدير مبيعات بالشركة الدولية من عام 2001م وحتى عام 2013م.	 الخبرات العملية

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار

٤-٥  لجان مجلس اإلدارة

 تلتــزم الشــركة بكافــة متطلبــات الحوكمــة االلزاميــة الــواردة فــي نظــام الشــركات، وتتمثــل سياســة الشــركة فــي تبنــي معاييــر متقدمــة فــي حوكمــة 
الشــركات بمــا فــي ذلــك مــن فصــل المســؤوليات ومهــام مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، والسياســات التــي تضمــن عمــل مجلــس إدارة الشــركة 

بمــا يحقــق مصالــح المســاهمين.
 

قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة المراجعــة؛ نظــراً لحاجــة الشــركة وظروفهــا بمــا يمكنهــا مــن تأديــة مهامهــا بفعاليــة باإلضافــة إلــى الوفــاء بالمتطلبــات 
النظاميــة ذات العالقــة وفيمــا يلــي وصــف للجنــة المراجعــة ومســؤولياتها واألعضــاء الحالييــن:

4-5-1  لجنة المراجعة  

تختــص لجنــة المراجعــة بوضــع االقتراحــات والنظــم الماليــة التــي يمكــن تطبيقهــا فــي الشــركة، كمــا لهــا أن تقــوم باقتــراح نظــام مالــي يخــدم 	 
ــات إلدارة  ــم االقتراحــات والتوصي ــم وتقدي ــل هــذه القوائ ــوم بتحلي ــن إدارة الشــركة وتق ــة والســنوية م ــم الدوري ــب القوائ ــة طل الشــركة، وللجن

الشــركة، كمــا تقــوم برفــع تقريــر نصــف ســنوي إلــى مجلــس اإلدارة إلحاطتــه واعتمــاد مــا يلــزم.

وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد فــي تاريــخ 1442/01/26هـــ الموافــق 2020/09/14م علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة 	 
ومــدة عضويتهــم للــدورة األولــى والتــي بــدأت مــن تاريــخ الجمعيــة ولمــدة 3 ســنوات.تتألف لجنــة المراجعــة مــن األعضــاء التاليــة أســماؤهم :
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الجدول رقم )4	15(: أعضاء لجنة المراجعة

المنصباالسم

رئيس اللجنةوليد محمد جاسر الشبانات

عضوفيصل سعد محمد البقمي

عضوعبدالمحسن سلطان العتيبي

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار

4-5-2  مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة لضمان فعاليتها في أداء المهام المناطة بها من مجلس اإلدارة. 	 
المراقبة الدقيقة لنظام الرقابة الداخلية وإعداد تقرير خطي يتضمن رأي اللجنة وتوصياتها. 	 
تحليل تقارير المراجعة الداخلية، والمتابعة وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. 	 
رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين مراجعي حسابات الشركة. 	 
متابعة عمل مراجعي الحسابات والموافقة على أي عمل خارج نطاق أنشطة المراجعة المسندة لهم. 	 
دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء مالحظات اللجنة عليها. 	 
دراسة مالحظات المحاسب القانوني بشأن البيانات المالية ومتابعة ما تم إنجازه في هذا الخصوص. 	 
دراسة البيانات المالية األولية والسنوية قبل رفعها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي ورفع التوصيات بشأنها.	 
دراسة السياسات المحاسبية الجاري تطبيقها وإبداء الرأي ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة في هذا الشأن. 	 

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة

االسم
وليد محمد جاسر الشبانات – رئيس اللجنة

فيصل سعد محمد البقمي - عضو

فضال راجع القسم رقم 4	3 »أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس«

الجدول رقم )4	16(: السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة / عبدالمحسن سلطان عبدالوهاب العتيبي

عبدالمحسن سلطان عبدالوهاب العتيبياالسم

44العمر

سعوديالجنسية

عضو لجنة المراجعةالمنصب

الثانوية العامة	 المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

مسؤول قسم المساهمين شركة المنتجات الغذائية من 1998/08/17م حتى 2001/03/01م.	 
مديــر مكتــب المديــر العــام والعالقــات العامــة فــي مجموعــة خالــد صالــح الشــتري للتجــارة والمقــاوالت 	 

مــن 2001/09/02م حتــى 2017/05/31م.
أمين سر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية من 2007/05/02م حتى 2010/04/24م.	 
أمين سر مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك من تاريخ 2014/01/22م الى 2020/01/26م.	 
أمين سر لجنة المراجعة لشركة اسمنت تبوك من يناير 2014م الى نوفمبر 2020م.	 
أمين سر اللجنة التنفيذية لشركة اسمنت تبوك من يناير 2014م الى نوفمبر 2020م.	 
أمين سر لجنة الترشيحات والمكافات لشركة اسمنت تبوك من يناير 2014م حتى نوفمبر 2020م.	 

العضويات في مجالس 
ال يوجدإدارة أخرى

المصدر : شركة رواسي البناء لالستثمار
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سياسة توزيع األرباح

٠٥
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٥-  سياسة توزيع األرباح

وفق النظام األساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنــب )10٪( مــن صافــي االربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ . 1
هــذا االحتياطــي المذكــور )30٪( مــن رأس المــال المدفــوع.

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب )5٪( مــن صافــي األربــاح، لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لغــرض أو . 2
أغــراض معينــة.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــه قــدر . 3
اإلمــكان علــى المســاهمين، وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو 

لمعاونــة مــا يكــون قائمــاً مــن هــذه المؤسســات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن )5٪( من رأس مال الشركة المدفوع.. 4
مــع مراعــاة االحــكام المقــررة فــي المــادة )22( مــن هــذا النظــام، والمــادة )السادســة والســبعين( مــن نظــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم . 5

ــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــاة متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي  نســبة )10٪( كحــد أقصــى مــن الباقــي لمكافــاة مجلــس اإلدارة، عل
يحضرهــا العضــو.

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.. 6

يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع. 
وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق. وتســتحق األســهم محــل اإلدراج 

المباشــر حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة اعتبــارا مــن تاريــخ مســتند التســجيل هــذا وعــن الســنوات الماليــة التــي تليهــا.

ولــم تــوزع الشــركة أي أربــاح حتــى تاريــخ هــذا المســتند وذلــك يعــود لقيــام الشــركة بإعــادة  األربــاح فــي تمويــل العديــد مــن المشــاريع التــي نفذتهــا، 
وكذلــك تطويــر أعمالهــا ودعــم انشــطتها التشــغيلية مــن رفــع رأس المــال الــذي يخــدم عمــوم أنشــطة الشــركة وذلــك تماشــياً مــع خطــط الشــركة.

وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة لــم تقــم بتوزيــع أربــاح عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م و الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2020م والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م إال أنهــا ال تقــدم أي ضمانــات بتوزيــع أربــاح فــي المســتقبل.



57

العودة لفهرس المحتويات

تكاليف اإلدراج المباشر
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٦-  تكاليف اإلدراج المباشر

ــان وســتون ألــف و خمســمائة  ــة واثن ــغ ثمانمائ ــة مبل ــي تكاليــف اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازي ــغ إجمال مــن المتوقــع أن يبل
ــاإلدراج المباشــر فــي الســوق  ــة ب ــف األخــرى المتعلق ــف والتكالي ــي، والمصاري ــاب المستشــار المال ــي تشــمل أتع ــال ســعودي، والت )862.500( ري
الموازيــة. وســتتحمل الشــركة جميــع تكاليــف اإلدراج ، وســيتم تضميــن تكاليــف اإلدراج المباشــر ضمــن مصاريــف الشــركة، علمــاً بــأن هنــاك دفعــات 

قــد تــم ســدادها، ودفعــات أخــرى تســتحق بعــد موافقــة هيئــة الســوق الماليــة وبعــد اإلدراج.
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7- اإلقرارات
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال المصــدر يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــرا ملحوظــا فــي الوضــع المالــي خــالل الـــ )12( شــهراً . 1
األخيــرة مــن تاريــخ هــذا المســتند.

لــم تمنــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل المصــدر خــالل الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ طلــب . 2
التســجيل فيمــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي ســهم.

لم يكن هناك أي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.. 3
بخــالف مــا ورد فــي صفحــة )46( مــن هــذا المســتند، ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أقربائهــم أي ســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع . 4

فــي المصــدر.
ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة.. 5
الشــركة ليســت خاضعــة ألي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة )راجــع القســم رقــم 2	1	19 »المخاطــر المتعلقــة بالدعــاوى القضائيــة والغرامــات« . 6

مــن هــذا المســتند(. 
أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األسهم لم يتم تضمينها في هذا المستند.. 7
أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.. 8
أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية. . 9

10. باستثناء ما ورد في القسم رقم 2 )عوامل المخاطرة( من هذا المستند، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية 
أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في أسهم الشركة.

11. ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوي أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو في وضعها 
المالي.

12. ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الشركة .
13. إنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس 

اإلدارة ولم يسبق ألي منهم أن خضع ألي إجراءات إفالس.
14. يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ملتزمة بكافة األحكام الواردة في نظام الشركات.

15. أن الشركة ال تخضع ألي نزاعات أو مطالبات قائمة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كما في تاريخ هذه المستند.
16. تلتزم الشركة بجميع الشروط التي تم ذكرها في اإلتفاقيات اإلئتمانية التي أبرمتها مع البنوك المحلية وشركات التمويل المحلية.

17. تقر الشركة بعدم وجود اي تعامالت مع أطراف ذات عالقة حتى تاريخ هذا المستند، وأنه سيتم التصويت على جميع االعمال والعقود مع 
األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
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 المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام
اإلدراج المباشر وشروطه

٠٨

القرارات والموافقات التي ستدرج بموجبها األسهم 4-٨ طلب تسجيل األسهم في السوق الموازية 1-٨

الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر 5-٨
سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل 

سهم
2-٨

نبذة عن شركة تداول السعودية )تداول السعودية( 6-٨ األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة 3-٨
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٨-  المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام اإلدراج المباشــر 
وشــروطه

٨-١  طلب تسجيل األسهم في السوق الموازية

تقدمــت الشــركة بطلــب تســجيل األســهم الخاضعــة لهــذا المســتند الــى هيئــة الســوق الماليــة الســعودية، وتــم تقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة 
إلــى الجهــات ذات العالقــة واســتيفاء جميــع المتطلبــات، وتــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات المتعلقــة بعمليــة التســجيل واإلدراج المباشــر ألســهم 

الشــركة فــي الســوق الموازيــة، بمــا فــي ذلــك موافقــة الهيئــة علــى مســتند التســجيل هــذا.

٨-2  سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم

ــة  ــه شــركة معرفــة المالي ــة للشــركة والتــي قامــت ب ــد الســعر االسترشــادي لســهم الشــركة مــن خــالل احتســاب القيمــة الســوقية العادل ــم تحدي ت
بصفتهــا مستشــاراً ماليــا لــإدراج. وفقــا لذلــك، يبلــغ الســعر االسترشــادي للســهم )40( أربعــون ريــال ســعودي، وتبلــغ القيمــة اإلســمية للســهم عشــرة 
)10( ريــاالت ســعودية، وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه بــأن رأس مــال الشــركة الحالــي يبلــغ خمســة وخمســين مليــون )55.000.000( ريــال ســعودي 

مقســم إلــى خمســة مالييــن وخمســمائة ألــف )5.500.000( ســهم عــادي.

يتــم تحديــد ســعر االفتتــاح للســهم بنــاء علــى العــرض والطلــب علــى الســهم عـــن طريـــق آليـــة مـــزاد االفتتــاح وهـــي فـتـــرة تســـبق افتتــاح الســوق )مــن 
الســاعة 9:30 صباحــاً إلــى الســاعة 10:00 صباحــاً(، ويمكــن للمســتثمرين خــالل هــذه الفتــرة إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، ومـــن ثـــم يقـــوم نظــام 
التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتـــم عنـــده تنفيذ األوامـــر بعـــد مطابقتهـــا فـــي فـتـــرة المـــزاد ، ويكون سعر التنفيذ هـــو ســـعر االفتتاح مـــع نسبة 
تذبــذب يوميـــة مســموح بهـــا تبلــغ )30٪ ارتفاعــا وهبوطــاً(. ويعتبـــر الســـعر االسترشــادي كمرجـــع فقــط للقيمــة الســوقية العادلــة وهـــو ســـعر اإلدراج 
لليــوم األول فقــط ، كمــا ســيتم تطبيـــق حـــدود ثابتـــة للتذبــذب الســعري عنـــد وصـــول ســـعر الورقــة الماليــة إلــى 10٪ ســـواء ارتفاعــا أو انخفاضــا ، 
ممــا يــؤدي إلــى تفعيـــل مـــزاد التذبــذب الســعري، لتحديـــد حـــد ثابــت جديــد للورقــة الماليــة بنــاء علــى الســعر المرجعــي الجديــد الناتــج مــن مـــزاد 
التذبــذب الســعري ، ويفعـــل مـــزاد التذبــذب الســعري لمــدة خمــس دقائــق عنـــد وصـــول ســـعر الورقـــة الماليــة إلــى 10٪، ســواء ارتفاعــاً أو انخفاضــاً، 
وهـــو مـــزاد يبــدأ عندمـــا يصـــل ســـعر الورقــة الماليــة إلــى الحــد الثابــت للتذبــذب الســعري ويمكــن أن يتكــرر عــدة مــرات خــالل جلســة التــداول وينتج 
عنــه ســعر مرجعـــي جـديـــد ثبنــى عليـــه حـــدود ســـعرية ثابتــة ، ســيتم تطبيــق هــذه الحــدود فقــط خــالل األيــام الثالثــة األولــى مــن اإلدراج وابتــداء 
مــن اليـــوم الرابــع للتــداول ، ســيتم إعــادة ضبــط حـــدود التذبــذب الســعرية اليوميــة وفقــاً لــألوراق الماليــة المدرجـــة فـــي الســوق الموازيــة إلــى )٪30 
ارتفاعــاً أو هبوطــاً(، وإلغــاء الحــدود الثابتــة للتذبــذب الســعري ، يتـــم تمديـــد مـــزادي االفتتــاح واإلغــالق لمــدة دقيقتيــن تلقائيــا فــي حــال وجــود 
أوامـــر ســـوق غيــر مطابقــة، أو فــي حــال أن الســعر االفتراضــي عنــد نهايــة الحــد العلــوي أو الســفلي مــن الحــد الثابــت )+/- 10٪( فــي هــذه الحالــة 
، ســينتهي المـــزاد خــالل 30 ثانيــة بشــكل متغيــر يوميــا بيــن 3:12:00 مســاًء و 3 : 12 : 30 مســاء، أمــا بالنســبة لجلســة التــداول علــى ســعر اإلغــالق 

فإنهــا ســوف تبــدأ مباشــرة بعــد نهايــة مــزاد اإلغــالق وتنتهــي 3:20:00 مســاء.

ويعتبــر الســعر االسترشــادي كمرجــع فقــط للقيمــة الســوقية العادلــة وهــو ســعر اإلدراج لليــوم األول فقــط، وتحســب الســوق أســعار االفتتــاح 
واإلغــالق حســب اآلتــي:

يحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية.. 1
إذا كان هنــاك ســعران أو أكثــر قــد يتــداوالن الكميــة نفســها، يحــدد نظــام التــداول الســعر الــذي يتــرك أقــل حــد أدنــى متبــٍق، وهــو عــدد األوراق . 2

الماليــة غيــر المطابقــة بهــذا الســعر.
إذا كان هناك سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:. 3

األعلى سعراً عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط.أ. 
األقل سعراً عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف البيع فقط.ب. 
متوســط أســعار )أ( و)ب( عنــد عــدم تــوازن الكميــة غيــر المطابقــة فــي الطرفيــن )البيــع والشــراء(. يقــَرب متوســط الســعرين الــى أقــرب ج. 

وحــدة تغيــر ســعر عنــد اإلمــكان. 
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يكــون تــداول األســهم مــن يــوم األحــد إلــى يــوم الخميــس، باســتثناء العطــالت الرســمية فــي المملكــة. ويتبــع يــوم التــداول تسلســل الجلســات المحــدد 
فــي الجــدول اآلتــي:

الجدول رقم )8	1(: تسلسل الجلسات

الجدول الزمنيالجلسة

9:30 صباحاً - 10:00 صباحاًالجلسة األولى: مزاد االفتتاح

10:00 صباحاً - 15:00 مساًءالجلسة الثانية: السوق المفتوح – تنفيذ

15:00 مساًء - 15:10 مساًءالجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق

15:10 مساًء - 15:20 مساًءالجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق

15:20 مساًء - 16:00 مساًءالجلسة الخامسة: السوق المغلق

المصدر: إجراءات التداول والعضوية - تداول

يُتــاح تمريــر وتعديــل وإلغــاء األوامــر خــالل الجلســة األولــى والجلســة الثانيــة والجلســة الثالثــة والجلســة الرابعــة، ويتــاح تعديــل صالحيــة األمــر 	 
وإلغــاؤه خــالل الجلســة الخامســة، ويتــاح تعطيــل األوامــر غيــر المنفــذة خــالل يــوم التــداول.

تُعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محددي )عرض السوق بحسب السعر( خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة.	 
تُطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.	 
يُحدد وقت انتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يومياً خالل 30 ثانية وفق االوقات المحددة للجلستين في الجدول أعاله.	 

٨-3  األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة

8-3-1 تعليق اإلدراج أو إلغاؤه

يجوز للهيئة تعليق التداول في سهم الشركة أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:أ. 

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1
إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة إخفاقا جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.. 2
إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.. 3
إذا رأت أن الشركة، أو أعمالها، أو مستوى عملياتها، أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.. 4
عنــد اإلعــالن عــن اســتحواذ عكســي ال يتضمــن معلومــات كافيــة بشــأن الصفقــة المقترحــة. وفــي حــال أعلنــت الشــركة عــن معلومــات . 5

كافيــة تتعلــق بالكيــان المســتهدف، واقتنعــت الهيئــة، بعــد إعــالن الشــركة، بأنــه ســتتوافر معلومــات كافيــة متاحــة للجمهــور حــول الصفقــة 
المقترحــة لالســتحواذ العكســي، فاللهيئــة اتخــاذ قــرار بعــدم تعليــق التــداول فــي هــذه المرحلــة.

عنــد تســرب معلومــات عــن الصفقــة المقترحــة لالســتحواذ العكســي، ويتعــذر علــى الشــركة تقييــم وضعهــا المالــي بدقــة ويتعــذر عليهــا . 6
إبــالغ الســوق وفقــاً لذلــك.

إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة المحــددة فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة الحاديــة واألربعيــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد مضــي المــدة المحــددة . 7
فــي الفقــرة الفرعيــة )1( مــن الفقــرة )د( مــن المــادة الثالثــة واألربعيــن مــن قواعــد اإلدراج. 

عنــد قيــد طلــب افتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي للشــركة التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة 50% فأكثــر مــن رأســماله لــدى المحكمــة . 8
بموجــب نظــام اإلفــالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.. 9
عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بإنهــاء إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي وافتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء التصفيــة اإلداريــة للشــركة . 10

بموجــب نظــام اإلفــالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة بموجب نظام اإلفالس. . 11
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ب.  يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلتية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.. 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2
التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.. 3
ــم يكــن ُموقفــا عــن . 4 ــي للشــركة بموجــب نظــام اإلفــالس مــا ل ــم المال ــاح إجــراء إعــادة التنظي ــي بافتت ــد صــدور حكــم المحكمــة النهائ عن

مزاولــة نشــاطاته مــن قبــل الجهــة المختصــة ذات العالقــة، وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة )8( مــن الفقــرة )أ( أعــاله.
عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي برفــض افتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء التصفيــة اإلداريــة بموجــب نظــام اإلفــالس مــا لــم يكــن  . 5

موقفــا عــن مزاولــة  نشــاطاته  مــن  قبــل  الجهــة  المختصــة  ذات  العالقــة،  وذلــك  فــي  حــال  كان  التعليــق  وفــق  الفقــرة  الفرعيــة  )9( مــن  الفقــرة 
 )أ( اعــاله.

ج.  تعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.. 1
عندما يتضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.. 2
ــة التــي تحددهــا الســوق . 3 إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة المحــددة فــي البابيــن الثانــي والثامــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد مضــي المهل

الماليــة للشــركة لتصحيــح أوضاعهــا مــا لــم توافــق الهيئــة علــى خــالف ذلــك. 
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأسمالها وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.. 4

د.  ترفــع الســوق التعليــق المشــار إليــه فــي الفقــرات الفرعيــة )1( و )2( و )3( مــن الفقــرة )ج( أعــاله، بعــد مضــي جلســة تــداول واحــدة تلــي انتفــاء 
ســبب التعليــق، وفــي حالــة إتاحــة تــداول أســهم الشــركة خــارج المنصــة، ترفــع الســوق التعليــق خــالل مــدة ال تتجــاوز خمــس جلســات تــداول 

تلــي انتفــاء ســبب التعليــق.
هـــ.  يجــوز للســوق فــي أي وقــت أن تقتــرح علــى الهيئــة تعليــق تــداول أي أوراق ماليــة مدرجــة أو إلغــاء إدراجهــا إذا رأت مــن المرجــح حــدوث أي 

مــن الحــاالت الــواردة فــي الفقــرة )أ( أعــاله.
و.  يجب على الشركة التي تم تعليق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 

ز.  إذا اســتمر تعليــق تــداول األســهم مــدة )6( ســتة أشــهر مــن دون أن تتخــذ الشــركة إجــراءات مناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق، فيجــوز للهيئــة 
إلغــاء إدراج أســهم الشــركة.

ح.  عنــد إكمــال الشــركة لعمليــة اســتحواذ عكســي، يلغــى إدراج أســهم الشــركة. وإذا رغبــت الشــركة فــي إعــادة إدراج أســمها، فعليهــا تقديــم 
طلــب جديــد إلدراج أســهمها وفقــا لقواعــد اإلدراج، واســتيفاء المتطلبــات ذات العالقــة المنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة 

وااللتزامــات المســتمرة.
ط.  ال تخل هذه البنود بتعليق التداول او إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.

8-3-2  اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

ال يجــوز للشــركة بعــد إدراج أوراقهــا الماليــة فــي الســوق إلغــاء اإلدراج إال بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة. وللحصــول علــى موافقــة الهيئــة، يجــب أ. 
علــى الشــركة تقديــم طلــب اإللغــاء إلــى الهيئــة مــع تقديــم إشــعار متزامــن للســوق بذلــك، وأن يشــمل الطلــب المعلومــات اآلتيــة:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.. 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.. 2
نســخة مــن المســتندات ذات العالقــة ونســخة مــن كل وثيقــة مرســلة إلــى المســاهمين، إذا كان إلغــاء اإلدراج نتيجــة عمليــة اســتحواذ أو أي . 3

إجــراء آخــر تتخذهــا الشــركة.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.. 4

ب.  يجوز للهيئة بناء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
ج.  يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.

د.  عنــد إلغــاء اإلدراج بنــاء علــى طلــب الشــركة، يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور عــن ذلــك فــي أقــرب وقــت ممكــن. ويجــب أن يتضمــن 
اإلفصــاح علــى األقــل ســبب اإللغــاء، وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه، ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات الشــركة.
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8-3-3  التعليق المؤقت

يجــوز للشــركة أن تطلــب مــن الســوق تعليــق تــداول أوراقهــا الماليــة مؤقتــاً عنــد وقــوع حــدث خــالل فتــرة التــداول يجــب اإلفصــاح عنــه مــن دون أ. 
تأخيــر بموجــب نظــام الســوق الماليــة أو لوائحــه التنفيذيــة أو قواعــد الســوق وال تســتطيع الشــركة تأميــن ســريَّته حتــى نهايــة فتــرة التــداول، 

وتقــوم الســوق بتعليــق تــداول األوراق الماليــة لتلــك الشــركة فــور تلقيهــا للطلــب.
عنــد تعليــق التــداول مؤقتــاً بنــاء علــى طلــب الشــركة، يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــي أقــرب وقــت ممكــن عــن ســبب التعليــق والمــدة ب. 

المتوقعــة لــه، وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه، ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات الشــركة.
 يجــوز للهيئــة أن تعلــق التــداول مؤقتــاً مــن دون طلــب مــن الشــركة عندمــا يكــون لديهــا معلومــات أو تكــون هنــاك ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات ج. 

الشــركة وتــرى أن تلــك الظــروف ربمــا تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو تخــل بحمايــة المســتثمرين. ويجــب علــى الشــركة عندمــا تخضــع أوراقهــا 
الماليــة للتعليــق المؤقــت للتــداول االســتمرار فــي االلتــزام بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد الســوق.

 للســوق أن تقتــرح علــى الهيئــة ممارســة صالحيتهــا وفــق الفقــرة )ج( المذكــورة أعــاله إذا تبيــن لهــا معلومــات أو ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات د. 
الشــركة ومــن المحتمــل أن تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو فــي حمايــة المســتثمرين.

هـــ.  يرفــع التعليــق المؤقــت للتــداول عنــد انتهــاء المــدة المحــددة فــي اإلفصــاح المشــار إليــه فــي الفقــرة )ب( أعــاله، مــا لــم تــر الهيئــة أو الســوق 
خــالف ذلــك.

8-3-4  رفع التعليق

يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقا للفقرة )أ( من القسم 8	3	1 »تعليق اإلدراج أو إلغاؤه« لالعتبارات اآلتية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.أ. 
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.ب. 
التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.ج. 

وإذا اســتمر تعليــق تــداول األوراق الماليــة مــدة )ســتة أشــهر( مــن دون أن تتخــذ الشــركة إجــراءات مناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق، فيجــوز للهيئــة 
إلغــاء إدراج األوراق الماليــة للشــركة.

8-3-5  إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

إذا رغبــت الشــركة فــي إعــادة إدراج أســهمها بعــد إلغائهــا، فعليهــا تقديــم طلــب جديــد إلدراج أســهمها وفقــا لقواعــد اإلدراج واســتيفاء المتطلبــات 
ذات العالقــة المنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.

٨-٤  القرارات والموافقات التي ستدرج بموجبها األسهم

تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:

توصيــة مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1442/01/19هـــ الموافــق 2020/09/07م بــاإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي . 1
الســوق الموازيــة، وذلــك بعــد الحصــول علــى الموافقــات النظاميــة الالزمــة.

صادقــت الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 1442/01/26هـــ )الموافــق 2020/09/14م( علــى اإلدراج المباشــر للشــركة فــي الســوق الموازيــة، . 2
وتفويــض مجلــس اإلدارة باســتكمال اإلجــراءات ذات العالقــة.

موافقــة شــركة تــداول الســعودية )تــداول الســعودية( علــى طلــب االدراج المباشــر االســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة وذلــك بتاريــخ . 3
2022/05/09م( )الموافــق  1443/10/07هـــ 

موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب تســجيل أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، وقــد تــم اإلعــالن عــن هــذه الموافقــة فــي موقــع هيئــة . 4
الســوق الماليــة بتاريــخ 1443/11/16هـــ )الموافــق 2022/06/15م(
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٨-٥  الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر(

يحظــر علــى كبــار المســاهمين الذيــن يملكــون أكثــر مــن 5٪ و المذكوريــن فــي الصفحــة )ز( فــي هــذا المســتند التصــرف فــي أســهمهم لمــدة اثنــي 
عشــر )12( شــهراً مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون 
ــار المســاهمين، ال توجــد أي  ــى كب ــة عل ــة الســوق الماليــة. وبخــالف فتــرة الحظــر المفروضــة مــن الهيئ ــى موافقــة مســبقة مــن هيئ الحصــول عل

ترتيبــات قائمــة أخــرى تمنــع التصــرف فــي أســهم معينــة.

٨-٦  نبذة عن شركة تداول السعودية )تداول السعودية(

تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي، وقــد بــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي 
المملكــة عــام 1990م. وتتــم عمليــة التــداول مــن خــالل نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــداًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بالتســوية. ويتــم التــداول كل يــوم 
عمــل مــن أيــام األســبوع مــن يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة 10 صباحــا وحتــى الســاعة 3 عصــرا، ويتــم خاللهــا 
تنفيــذ األوامــر. أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة 9:30 صباحــا وحتــى الســاعة 10 صباحــا. تتغيــر 

هــذه األوقــات خــالل شــهر رمضــان ويتــم اإلعــالن عــن طريــق )تــداول الســعودية(.

ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــالل مطابقــة آليــة لألوامــر، ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــاً للســعر. وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أوالً 
)وهــي األوامــر المشــتملة علــى أفضــل األســعار(، وتليهــا األوامــر محــددة الســعر، وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا 

وفقــاً لتوقيــت اإلدخــال.

يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــالل قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع )تــداول الســعودية( علــى اإلنترنــت، ويتــم توفيــر 
بيانــات الســوق بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل »رويتــرز«. وتتــم تســوية الصفقــات خــالل يومــي عمــل )T+2(، أي أن نقــل الملكيــة 

لألســهم يتــم بعــد تنفيــذ الصفقــة بيومــي عمــل.

وينبغــي علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات ذات األهميــة للمســتثمرين عبــر نظــام »تــداول«. وتتولــى إدارة تــداول مســؤولية 
مراقبــة الســوق، بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.



67

العودة لفهرس المحتويات

المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة

٠9

67

العودة لفهرس المحتويات



68

العودة لفهرس المحتويات

9-  المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة

 ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي المقــر الرئيســي للشــركة خــالل أيــام العمــل مــن األحــد الــى الخميــس بيــن الســاعة 9 صباحــا 
الــى الســاعة 5 مســاء، أو مــن خــالل غرفــة بيانــات افتراضيــة ســيتيحها المستشــار المالــي »شــركة معرفــة الماليــة« للمســتثمرين المؤهليــن عنــد 
طلبهــم مــن خــالل البريــد االلكترونــي للمستشــار المالــي: )info@marifacapital.com(، وذلــك ابتــداء مــن تاريــخ  1443/12/17هـــ )الموافــق 

2022/07/17م( وحتــى تاريــخ  1444/01/06هـــ )الموافــق 2022/08/04م(، خــالل فتــرة ال تقــل عــن 7 ايــام قبــل اإلدراج:

النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس.	 
السجل التجاري للشركة.	 
موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية. 	 
موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول السعودية( على اإلدراج في السوق الموازية.	 
موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية.	 
قرار مجلس اإلدارة الموافقة على إدراج الشركة في سوق الموازية.	 
اآلليــة التــي تــم بنــاًء عليهــا تحديــد الســعر االسترشــادي لتــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة )تقريــر التقييــم المالــي للشــركة المعــد 	 

مــن قبــل المستشــار المالــي(.
القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م، والقوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة 	 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م التــي تتضمــن أرقــام المقارنــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م.
خطابات الموافقة على تضمين االسم والشعار واإلفادة في مستند التسجيل هذا لكٍل من:	 

المستشار المالي للشركة )شركة معرفة المالية(.أ. 
المحاسب القانوني للشركة )شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال(.ب. 
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تقرير المحاسب القانوني

١٠

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2٠2٠م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2٠19م

2-1٠

القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2٠21م 1-1٠
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١٠-  تقرير المحاسب القانوني

١٠-١  القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر 2٠2١م

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شركة رواسي البناء لإلستثمار
   مساهمة سعودية مقفلةشركة  
 المملكة العربية السعوديــــة  -الرياض 

 

  القوائم الماليـة
 عليهاوتقريـر المراجع المستقل 

 م 1202ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية في 
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  شركة رواسي البناء لإلستثمار
   مساهمة سعودية مقفلةشركة  
 المملكة العربية السعوديــــة  -الرياض 

 

  القوائم الماليـة
 عليهاوتقريـر المراجع المستقل 

 م 1202ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية في 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72

العودة لفهرس المحتويات

  رواسي البناء لإلستثمارشركة  
 ودية مقفلة شركة مساهمة سع

 م1202ديسمبر  31في  ةالمالية المنتهي للسنة المالية ائمو قال
 ( جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)

 

 
 

 

 صفحـــة  فهرس 
  
 

 
    المراجع المستقل حول القوائم المالية تقرير -
  

 1 م202 1ديسمبر 31 في كما المالي المركز قائمة
  

 األرباح أو الخسائر والدخل الشامل ااَلخر   قائمة
 م 202 1ديسمبر 31 في المالية المنتهية للسنة

 
2 

  

  الملكية حقوق  في التغيرات قائمة
 م 202 1ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالية

 
3 

  

  النقدية التدفقات قائمة
 م 202 1ديسمبر 31 في للسنة المالية المنتهية

 
4 

  

  المالية القوائم حول إيضاحات
 م 202 1ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالية

 
5-38 
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  رواسي البناء لإلستثمارشركة  
 شركة مساهمة سعودية مقفلة 
 م1202ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في 

 ( لم يذكر غير ذلك جميع المبالغ بالريال السعودى ما)
  

- 1 - 
 

 ديسمبر 31
  م 2020

 ديسمبر 31
  إيضاح م1202 

 أصول غير متداولة      
29 056 348  34 703 638  )بالةافي(  –ممملةات والت ومعدات  ( 5) 
 صول المسمأجر قق إسمخدام األ ( 6-1) 930 342 8  148 705 6

35 761 496  43 046 631  مجموع األصول غير المتداولة   
 أصول متداولة      

 شيارية )بالةافي(  –ذمم مدينة  ( 7) 716 815 73  204 225 66
 ايرادات مسمحقة ( 8) 662 977 15  309 793 15
 وأرصد  مدينة أخرى  مدفو ات مقدمة ( 9) 657 585 13  451 602 6
 النقد ومعادلت النقد ( 11) 224 004 4  393 826 2

91 447 357  107 383 592  مجموع األصول المتداولة   
 إجمالي األصول   575 429 150  853 208 127

 حقوق الملكية واإللتزامات     
 حقوق الملكية    

 رأس المال  ( 12) 000 000 55  000 000 55
 إقمياطى اظامى  ( 13) 811 823 3  529 075 2
 ملم امات المنافع المحدد   خسائر إكموارية  (735 639 )  (014 683 )
 أرباح مبقا     595 840 34  055 106 19
 مساهمين مجموع حقوق ال  671 024 93  570 498 75

 شمويق اضافي   ( 10-1) -  -
 مجموع حقوق الملكية  671 024 93  570 498 75

 اإللتزامات     
 تداولة إلتزامات غير م    

 الي   غير الممداول –مرابحات ( 14) 287 307 13  -
 إلم امات  قود إسمئيار ( 6-2) 652 560 5  423 203 5
 إلم امات منافع مولفيو  ( 15) 242 886 3  827 069 3
 مجموع اإللتزامات غير المتداولة   181 754 22  250 273 8

 إلتزامات متداولة      
 ج   ممداول مو إلم امات  قود اييار ( 6-2) 222 829 1  964 277 1
 الي   الممداول – مرابحات ( 14) 934 409 28  605 068 30
 ذمم دائنة شيارية   576 430 1  595 111 8
 وأرصد  دائنة أخرى  مسمحقات ( 16) 850 282 1  094 648 2
 مخة  ال كا    ( 17) 141 698 1  775 330 1

 اإللتزامات المتداولة  مجموع  723 650 34  033 437 43
 إجمالي اإللتزامات  904 404 57  283 710 51

 إجمالي حقوق الملكية  واإللتزامات  575 429 150  853 208 127
 

 ( ج   ل يمي أ مو هذه القوائم المالية . 29( إلى رئم )1* امي اقات المرفقة مو رئم ) 
 



77

العودة لفهرس المحتويات

  رواسي البناء لإلستثمارشركة  
 شركة مساهمة سعودية مقفلة 

 األرباح أو الخسائر والدخل الشامل ااَلخر  قائمة 
 م1202 ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية فى 

 ( جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)
 
 

- 2 - 
 

 م 2020
 

 م 1202 
 

  إيضاح  

 إيرادات النشاط ( 18)  446 532 95  249 421 91
 شةلفة النشاط  ( 19)  (689 523 65)  (549 217 63)
 مجمل الربح   756 008 30  700 203 28

 األعمال الرئيسية  مصروفات     
 مةروفات  مومية وإدارية  ( 20)  (165 986 5)  (535 480 4)

 الخسائر امئممااية المموئعة    (012 49 )  اااااااااااا 
 إيرادات /)مةروفات( أخرى   ( 21)  970 311  067 230 

 الربح من العمليات    550 285 24  232 953 23
 شةاليٍ شمويلية  ( 22)  (587 104 5)  (169 367 4)
 صافي الربح قبل الزكاة     963 180 19  063 586 19
 ال كا   ( 17)  (141 698 1)  (775 330 1)
 بح السنة صافى ر    822 482 17  288 255 18

 الدخل الشامل ااَلخر      
 بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقًا فى األرباح أو الخسائر :      

 إكموارية ملم امات المنافع المحدد )خسائر( /أرباح  ( 15)  279 43  (771 201 )
 إجمالى الدخل الشامل للسنة     101 526 17  517 053 18

 

 السنةبصافى ربح  ى والمخفض المتعلقربحية السهم األساس     
 )بالريال السعودى(

4.06  83,1  السنة نصيب السهم من صافى ربح    (25)  
 

 

 ( ج   ل يمي أ مو هذه القوائم المالية . 29( إلى رئم )1* امي اقات المرفقة مو رئم ) 
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شركة  
رواسي البناء لإلستثمار

  
شركة مساهمة س

عودية مقفلة 
 

قـائمــة التغيرات في حقوق الملكية
 

للسنة المالية المنتهية في 
31
 

ديسمبر 
 1

202
 م

(
جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك
 ) 

  

- 3
 -

 
 

بيــان 
 

إيضاح 
 

س المال 
رأ

 
 

اإلحتياطي  
النظامي 

 
 

أرباح 
/

)خسائر( 
إكتوارية 

 
 

األرباح المبقاه 
 

 
مجموع

الحقوق   
مساهمين 

 
 

التمويل االضافي 
 

 
اإلجمالي 

 

الرصيد في
01
/

01
 /0

202
 م 

 
500 000

 
 

250 000
 

 
( 481 243)

 
 

42 371 022
 

 
42 639 779

 
 

14 755 274
 

 
57 395 053

 
الدخل الشامل للسنة 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صافى دخق السنة 
0

202
 م

 
 

 
- 

 
- 

 
18 255 288

 
 

18 255 288
 

 
- 

 
18 255 288

 
اخر للسنة   الدخق الشامق ال
 

 
- 

 
- 

 
( 201 771)

 
 

- 
 

( 201 771)
 

 
- 

 
( 201 771)

 
الدخل الشامل عن السنة 
 

 
- 

 
- 

 
( 201 771)

 
 

18 255 288
 

 
18 053 517

 
 

- 
 

18 053 517
 

زياد  رأس المال 
 

 
54 500 000

 
 

- 
 

- 
 

(39 694 726)
 

 
14 805 274

 
 

(14 755 274)
 

 
50 000

 
اق

مياطي اظامي 
 

 
- 

 
1 825 529

 
 

- 
 

(1 825 529)
 

 
- 

 
- 

 
- 

الرصيد في
31
/

12
 /0

202
 م 

 
55 000 000

 
 

2 075 529
 

 
( 683 014)

 
 

19 106 055
 

 
75 498 570

 
 

- 
 

75 498 570
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الدخل الشامل للسنة 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافى الدخق السنة 
1

202
 م

 
- 

 
- 

 
- 

 
822
  

482
 

17
   

 
17
 

 482 822 
 

- 
 

17
 

 482 822 
اخر للسنة   الدخق الشامق ال
 

 
- 

 
- 

 
43 279

 
 

- 
 

43 279
 

 
- 

 
43 279

 
الدخل الشامل عن السنة 
 

 
- 

 
- 

 
43 279

 
 

17
 

 482 822 
 

17 526 101 
 

- 
 

17 526 101 
اقمياطي اظامي 
 

 
- 

 
1 748 282 

 
- 

 
(1 748 282) 

 
- 

 
- 

 
- 

الرصيد فى 
31
/

12
/1

202
 م 

 
55 000 000

 
 

3 823 
1

81
 

 
( 639 735)

 
 

34 840 595 
 

93 024 671 
 

- 
 

93 024 671 
  

 اقات المرفقة مو رئم ) 
* امي

1
( إلى رئم )

29
( ج   ل يمي أ مو هذه القوائم المالية . 
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  رواسي البناء لإلستثمارشركة  
 شركة مساهمة سعودية مقفلة 

 النقدية التدفقاتمــة قـائ
 م 2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 ( جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)
 

- 4 - 
 

 

( ج   ل يمي أ مو هذه القوائم المالية . 29( إلى رئم )1* امي اقات المرفقة مو رئم ) 
 

 م 2020  م 1202 إيضاح 
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 063 586 19  963 180 19  صااافي دخق السنة ئبق ال كا 
     تعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقدية الناتجة من أنشطـة التشغيـل 

 134 882 2    853 679 3   اسمل و ممملةات والت ومعدات
 738 491     738 491    اصول مسمأجر  اسمخدام اسمل و قق 

 -   012 49   خسائر إئممااية مموئعة للذمم المدينة الميارية
 (953 15 )  -  ممملةات والت ومعداتأرباح بيع 

 256 750     208 949    شةلفة الخدمة الحالية  –إلم امات منافع مولفيو 
 168 367 4   586 104 5  مةروفات شمويلية

   29 455 360   28 061 406 
     التغير في:

 038 177 4  (525 639 7 )  ذمم مدينة شيارية   
 (757 553 5)  (353 184  )  ايرادات مسمحقة

 (213 251 3)  (207 983 6 )  مدينوا وأرصد  مدينة أخرى  
 623 111 1  (019 681 6 )  ذمم دائنة شيارية 

 (019 792 1)  (242 365 1 )  دائنوا وأرصد  دائنة أخرى 
 (557 301 )   (488 167  )   الم امات منافع مولفيو مدفو ة 

 521 451 22   526 434 6   التشغيل نشطةأ التدفقات النقدية الناتجة من
 (854 376 1)  (775 330 1 )  ال كا  المدفو ة 

 (337 832 2)  (613 026 5 )  مةروفات شمويلية مدفو ة 
 330 242 18   138 77   التشغيل أنشطة  التدفقات النقدية الناتجة من صافى

     التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية 
 (153 882 5)   (890 326 9 )   لشرا  ممملةات والت ومعدات  مدفو ات

 600 20    -   مقبوضات مسمبعاد ممملةات ومعدات
 (553 861 5)  (890 326 9 )  صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة االستثمارية 

 683 325 54   153 606 77  خ ل العام مرابحاتالمقبو  مو 
 (249 852 62)  (537 957 65 )  ابحات خ ل العامالمسدد مو مر 
 000 50   -  سداد رأس المال 

 (890 920 )  (033 221 1 )  الم امات  قود اسمئيار
 (456 397 9)   583 427 10  األنشطة التمويلية  في(المستخدمة ) الناتجة من/ صافى التدفقات النقدية

 321 983 2   831 177 1   صافي التغير في النقد خالل السنة
 (928 156 )   393 826 2  النقادية في باداياة السنة 

 393 826 2   224 004 4  النقـدية في نهـايـة السنة
    معامالت غير نقدية هامة  

 (274 755 14)  - (12) إسمبعاد أرر زياد  رأس المال مقابق المحول مو الممويق امضافى  
 (726 694 39)  - (12) ال مقابق المحول مو األرباح المبقا  إسمبعاد أرر زياد  رأس الم
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 عــــام  -1
 نبذة عن الشركة 

شام شأسيسالا  قا (سااب-ذات مسائولية محادود  مسااهمة ساعودية مقفلاة ))"الشركة"( هاي شاركة  شركة رواسي البنا  لسسمامار -
محارم  7 بمااريف 1010260422وشعمق في المملةة العربية السعودية وقةل  الشركة  لى السيق الميار  األولاي رئام 

 م(.2009يناير  4ها )الموافق  1430
م ئاارر الشااركا  شحويااق الةياااا القااااواى للشااركة مااو شااركة ذات مساائولية محاادود  إلااى شااركة 2020أغسااطس  10بماااريف  -

مقفلة وذلك بما للا مو ققوا وما  ليلا مو إلم امات و مالاة وشاراخي  وجمياع  ناصار شةانيفلا المالياة والفنياة مساهمة  
ألف ريال سعودى(، مع شعديق السم الميارى للشركة ليةبح " شركة رواسى   500وامدارية والمنفيذية وبنفس رأس ماللا)  

       ه الموافااااق1442محاااارم  5( بماااااريف 5287لميااااار  بقاااارار رئاااام )ا/البنااااا  لسساااامامار" ، وشماااا  الموافقااااة مااااو ئبااااق وزار  ا
 م.2020أغسطس  24

رياال  ملياوا  55رياال ساعود  الاى  ألاف 500م  ئرر ميلس ادار  الشركة زيااد  رأس الماال ماو 2020سبممبر  2بماريف  -
م وشاام المحويااق مااو 2020مبر ساابم 14سااعود  وشاام ائاارار ذلااك فااي اليم يااة العامااة الرياار  اديااة للشااركة المنعقااد  بماااريف 

رياال ساعود   14.755.274قسابات المساهميو اليارية )الممويق امضافي( واألرباح المبقا  للشركة  لى الماوالي مبلاغ 
ساالم جديااد  5.000ريااال سااعود   ااو طريااق إصاادار  اادد  50.000ريااال سااعود  وكااذلك مبلااغ  39.694.726ومبلااغ 

 يلممر فيلا مساهميو جدد وشدفع اقدا .
شةاااالت السااالةية وال سااالةية و شقنياااة المعلوماااات وشركيااار يممااااق اشااااط الشاااركة فاااي مقااااولت  اماااة للمباااااي و أ ماااال ام -

المنةات الحديدية وائامة وادار  وششريق المةااع وا مال الطرا والسادود و المسمشافيات والمطاارات وال ماال الةلربائياة 
شطاوير وادار  وصايااة و  رالسلنية والميارية والسميراد والمةدير وشملاك العقاا واللةمرواية وصيااة واظافة وششريق المبااي

 العقار. 
 63657   . ص -مركاا  العليااا أفينيااو   – الريااا  –قااى العليااا  –طريااق الملااك فلااد  : العنااواا المساايق للشااركة هااو -

  المملةة العربية السعودية. - 11526الريا  
 

 

 ديسمبر مو افس السنة. 31يناير مو كق سنة وشنملى فى شبدأ السنة المالية فى األول مو  -
 

 أساس إعداد القوائم المالية:    -2
 :بيان اإللتزام 2-1

المعمماااد  فاااي المملةاااة العربياااة الساااعودية والمعاااايير  الماااالي للمقريااارشااام إ اااداد هاااذه القاااوائم المالياااة طبقاااا  للمعاااايير الدولياااة 
 .للمراجعيو والمحاسبيووامصدارات األخرى المعممد  مو الليئة السعودية 

 

 :العرف المحاسبى/أساس القياس  2-2
 ةيخيب سمخدام مبدأ امسمحقاا المحاسبى ومفلوم امسممرارية و لى أساس مبدأ المةلفة المار   ةيشم إ داد ھذه القوائم المال
 الوارد  في ئائمة المرك  المالي: ةيما  دا البنود الھامة المال

م مااراف بلااا بالقيمااة الحاليااة لسلم امااات المساامقبلية باساامخدام طريقااة وقااد  امئمماااا إلم امااات المنااافع المحاادد  ياامم ا •
 المموئعة.

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض:  2-3
 ياذكر لام ماا العار ،  ملاة للشاركة وكاذلك الوليفياة العملاة يمااق الاذ  الساعود  بالرياال المالياة القاوائم هاذه  ار  شم

 .ذلك خ ف
 

 هامة: السياسات المحاسبية ال -3

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات:   3-1

 :م 2021يناير 1 موا مبارا   مره ألول المالية والمعدي ت اليديد  المعايير الشركة ممدت إ  -
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 قياس تصحيح 16 رقم المالي للتقرير الدولي والمعيار 7 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت  •
 المرحلة الثانية – الفائدة سعر

 القياساية األساعار اسامبدال ذلاك فاي بماا امصا قات، شنفياذ  او شنشاأ الماي المشال ت الاااياة المرقلاة شعدي ت شعالج -
 الخاصاة المحاوط محاسابة ممطلباات شطبياق ماو إضاافية م ئماة إ فاا ات المرقلاة الاااياة شعادي ت شاوفر بديلاة. بأسعار
 مباشار بشالق المماأرر  المحاوط   ئاات  لاى 9رئام  الماالي للمقريار الادولي والم ياار 39 رئام الدولي المحاسبة بم يار

 .الفائد  سعر م شر ب ص ح
 
 

لتأثيرات كوفيد - "جارياإل عقود" ، 16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديل •  يعل  19-إستجابة 
 "المستأجرين

  اشار م، 2020ماايو فاي للمسامأجريو. إيياار ممياازاتإ منح شم ،) 19-كوفيد (كورواا فيروس ليائحة اميية -
  ملياة وسايلة ياوفر 16 رئام الماالي للمقريار الادولي  لاى الم ياار شعادي    الادولي المحاسابة معاايير ميلاس

 شعادي   لعقاد يعاد  19 -كوفياد بفياروس الممعلاق اميياار امميااز كااا إذا ماا لمقيايم للمسامأجريو اخميارياة
 ماو المااريف لممدياد إضافي ا شعدي    الدولي المحاسبة معايير ميلس اشر ،م 2021 مارس 31 في امييار.

  .م 2022يوايو 30 إلى م2021 يوايو 30
 هناو شةو لم  إذا  بلا يقوموا  المي  الطريقة بنفس امييار امميازات  و المحاسبة اخميار للمسمأجريو يملو -

 إييار كمدفو ات الممياز  و  المحاسبة ذلك   و  الحالت، ينمج مو  كاير في  امييار.   لى شعدي ت
 .الدفعة المخف ة قدوث إلى أدى الذ  الظرف أو  الحدث فيلا وئع المي )الفمرات( الفمر  في ممرير 

 .السنة خالل المالية القوائم على جوهري  تأثير أي له ليس التعديالت هذه تطبيق إن •
 : الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعدالمعايير 

ا للفمرات سارية المطبقة المي صدرت وشةوا غير  لي المعدي ت  لى المعايير فيما ي -  بعد  أو مو  السنوية بد  
المالية.   هذه القوائم إ داد  ند بمطبيقلا الشركة شقم لم المبلر ، ولةو بالمطبيق السماح مع  م2022يناير    1
 أدااه: والمعدي ت المعايير شطبيق فى قال  المالية القوائم  لى جوھريا   شأريرأ وجود الشركة شموئع لو 

 المالية"( القوائم عرض "۱ الدولي المعيار على )التعديالت االلتزامات تصنيف •
 لاى أا  ، " ار  القاوائم المالياة " ، 1شوضاح هاذه المعادي ت ضايقة النطااا  لاى م ياار المحاسابة الادولي رئام 

ا  لى الحقوا الموجاود  فاي الاياة فمار  المقريار. أو غير ممداول يمم شةنيفلا  لى أالا ممداولة  املم امات ة، ا مماد 
الماااال، اساام م شنااازل أو إخاا ل   لااى ساابيق)المنشااأ  أو باألقااداث بعااد شاااريف المقرير ل يمااأرر المةاانيٍ بموئعااات

ا ما يعني  م يار المحاسبة الدولي رئم (بمعلد   ندما يشير إلى "شسوية " الم ام. 1. يوضح المعديق أي  
 37و  16و معايير المحاسبة الدولية رقم  3ديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تع •

، "اااادما  األ مااال" شحاادية مشااار  فاي الم يااار الاادولي للمقرياار المااالي 3لم ياار الاادولي للمقرياار المااالي رئام ا -
 .لادما  األ مالدوا شريير الممطلبات المحاسبية  لسطار المفاهيمي للمقارير المالية )3(رئم 

أا شخةام ماو شةلفاة  الشاركة، "الممملةات واآللت والمعادات"  لاى  16حظر م يار المحاسبة الدولي رئم  ي -
 لألصاااق الشاااركةالمساااملمة ماااو بياااع العناصااار المنمياااة أرناااا  شح اااير  الممملةاااات واآللت والمعااادات المباااالغ

هذه والمةاليٍ ذات الةلة   بعائدات المبيعات الشركةل سمخدام المقةود من . بدل   و ذلك، سوف شعمرف 
 .في ئائمة الربح أو الخسار 

 ، "المخةةات والمطلوبات والموجاودات المحمملاة" المةااليٍ الماي  37يحدد الم يار المحاسبي الدولي رئم   -
 .العقد سيمسبر في خسار   ند شقييم ما إذا كاا الشركةشم منلا  

 8معيار المحاسبة الدولي رقم و  2وبيان الممارسة رقم  1لدولي رقم تعديالت على معيار المحاسبة ا تصنيف •
شلدف المعدي ت إلى شحسيو إفةاقات السياسة المحاسبية ومساا د  مسامخدمي القاوائم المالياة  لاى الممييا  بايو 

 والمريرات في السياسات المحاسبية. المرييرات في المقديرات المحاسبية
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الضـريبة المؤجلـة المتعلقـة بـالموجودات والمطلوبـات  - 12سـبة الـدولي رقـم تعديل على معيـار المحا تصنيف •
  الناشئة من معاملة واحدة

شمطلااار هاااذه المعااادي ت ماااو الشاااركات أا شابااا  ال اااريبة الم جلاااة  لاااى المعاااام ت الماااي شااا د ،  ناااد امرباااات 
 . ريبةالم ئمة القابلة للخةم والخاضعة لل المبدئي، إلى مبالغ ممساوية مو الفروئات

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  3-2
 الفمرات المحاسبية جميع  لى الشركة  بواسطة شطبيقلا شم والمي المعممد  المحاسبية السياسات ألهم  ر  يلي فيما

 .المعروضة
 

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

اسااامنادا  إلاااى المةااانيٍ مماااداول/غير  شعااار  الشاااركة األصاااول واملم اماااات  فاااي ئائماااة المركااا  الماااالي •
 ممداول. ويمم شةنيٍ األصق ضمو األصول الممداولة في قال:

 شوئع بيع األصق أو هناو اية لبيع  أو اسمل ك  خ ل دور  األ مال العادية المشريلية؛ أو  •
 القمفاظ باألصق بشلق رئيسي برر  المماجر ؛ أو •
 المقرير المالي؛ أو شلرا  بعد شاريف ۱۲شوئع بيع األصق خ ل  •
كااوا األصااق اقاادا أو فااي قلاام النقااد إل إذا كاااا محظااور شبااادل األصااق أو اساامخدام  لمسااوية الماا ام مااا  •

 شلرا   لى األئق مو شاريف المقرير المالي.۱۲خ ل 
 شقوم الشركة بمةنيٍ جميع األصول األخرى كأصول غير ممداولة.

 اإللتزامات  -
 ت  الممداولة في قال: يعمبر املم ام ضمو املم اما

 شوئع شسوية اللم ام خ ل الدور  المشريلية العادية؛ أو  •
 القمفاظ باللم ام بشلق رئيسي برر  المماجر ؛ أو •
 شلرا  بعد شاريف المقرير المالي؛ أو 12شسوية اللم ام خ ل  •
شااريف المقريار  شالرا   لاى األئاق ماو 12 دم وجود قق غير مشاروط لمأجياق شساوية اللما ام  لاى مادى  •

 المالي.
 شقوم الشركة بمةنيٍ جميع اللم امات األخرى ك لم امات غير ممداولة.

 

 حكمه في وما النقد 3-2-2
فاي  والنقاد البناوو لادى األرصاد  ماو قلما  فاي وماا النقاد يمةاوا  ، النقدياة المادفقات ئائماة إ اداد ألغارا 
واسامامارات  أئاق البناوو أو أشالر ر راة خا ل ليةأصا إسمحقاا فمر  للا والمي ئةير  األجق والودائع الةندوا 

ماو  أئاق أو أشالر ر راة األصالية اسامحقائلا فمار  شةاوا  وجادت، والماي إا السايولة،  الياة األجاق ئةاير  أخرى 
 ج   ل شماق والمي الملشوف  لى السحر قسابات يم مو كما .ئيود أية بدوا  للشركة وشموفر إاشائلا شاريف

 .جارية قسابات إلى الملشوف  لى سحر مو شريرها المموئع مو والمي للنقدية كةالشر  إدار  يمي أ مو
 

 المخزون  3-2-3
يابا  المخاا وا بالمةلفااة أو صاافى القيمااة القابلااة للمحقاق أيلمااا أئااق وششامق المةلفااة فااى شةلفاة إئمنااا  المخاا وا  -

فيلاا صاالحا  لسسامخدام ،  بامضافة إلى المةاليٍ الخاصة بوصول المخ وا إلى الموئاع وبالحالاة الماى يلاوا 
 ويمم شحديد المةلفة  لى أساس طريقة المموسط المرجح .

يمةوا صافي القيمة القابلة للمحقق مو سعر البيع المقدير  اائةا شةاليٍ الشمام امضافية ، وقةة م ئماة  -
يمااة القابلااة مااو مةاااريٍ البيااع والموزيااع. ويياار ام مااراف بااأ  ااخفااا  فااي شةلفااة المخاا وا إلااى صااافي الق

للمحقق كمةروف في الفمر  المي شحدث فيلا  ملية المخفيض. يير ام ماراف باأ   لاس لاخفاا  القيماة 
 في ئائمة  األرباح  أو الخسائر في الفمر  المي يحدث فيلا العلس.
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ييناار مخةاا ،  نااد ال اارور ، مقابااق أ  مخاا وا بطااي  الحركااة أو المعياار وياامم اربااات شةلفااة المخاا وا  -
 .ف، وشاب  ضمو شةلفة اليراداتكمةرو 

 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 3-2-4
 اإلعتراف والقياس  - أ

 الممراكمااااااة والخسااااااائر الممااااااراكم الساااااامل و اائةااااااا بالمةلفااااااة والمعاااااادات واآللت الممملةااااااات شظلاااااار ▪
 ب ئمناااا  الممعلقاااة المةااااليٍ كافاااة األصاااق ائمناااا  وجااادت. وشم ااامو شةلفاااة إا القيماااة، ل اخفاااا  فاااي

 األصق.
مم إلراااا  ارباااات أ  بناااد مااو بناااود الممملةاااات واآللت والمعااادات  نااد اسااامبعاده او  ااادم شوئاااع مناااافع ياا ▪

 .ائمةادية مسمقبلية مو اسمخدام  او اسمبعاده
 او طرياق مقارااة صاافى  والمعادات واآللت يامم شحدياد اربااح وخساائر اسامبعاد بناد ماو الممملةاات ▪

ويامم ال ماراف بلاا بالةاافي  والمعادات واآللت مملةااتممحةا ت السامبعاد ماع القيماة الدفمرياة للم
 .الخسائر أو ضمو إيرادات )مةروفات( أخرى فى األرباح

 المسامقبلية الئمةاادية المناافع فاي زيااد   ليلاا يمرشار  نادما فقاط ال ققاة النفقاات رساملة يامم ▪
 .موروا  بشلق وياسلا للميمو ة، ويملو

ال زماة  السانة خا ل م هلاة موجاودات إاشاا  لمموياق باالقرو  الممعلقاة المموياق شةااليٍ رساملة يامم ▪
 .ل  المعد  األصول للرر  وشيلي  لسمةمال

  ندئاذج  مخملفاة إاماجياة أ مار والمعدات واآللت الممملةات بند مو هامة ألج ا  كاا إذا ما قال في ▪
 .والمعدات واآللت مو الممملةات منفةلة كبنود يمم اقمسابلا
فاي القيماة الدفمرياة للبناد  والمعادات واآللت الممملةااتبمةلفة اسمبدال ج   هاام ماو بناد يمم ال مراف 

إذا كاا مو المحممق شدفق منافع ائمةادية مسمقبلية كامنة إلى الميمو ة ويملو وياس شلك المةاليٍ 
ع هامااة بشاالق مورااوا. ياامم اساامبعاد القيمااة الدفمريااة للبنااد المساامبدل  ناادما يمطلاار األماار اساامبدال ئطاا

 لاى فمارات زمنياة، شقاوم الشاركة با درا  مااق هاذه القطاع كأصاول فردياة  والمعدات لممملةات واآللتل
مع أ مار إاماجية محادد  ويامم اسامل كلا وفقاا لاذلك. وبالمااق،  ناد القياام بفحا  رئيساي، يامم إدرا  

  معااايير امدرا . ياامم إدرا  شةلفما  فااي القيمااة الدفمريااة للعقااارات والمعاادات كاساامبدال إذا مااا شاام اسااميفا
 الخسائر قال شةبدها. أو األرباح شةاليٍ امص ح والةيااة األخرى فى

  

 اإلستهالك  - ب
 المقدر  اماماجية األ مار مدى  لى الااب  القسط بطريقة المقدر  الممبقية القيمة اائةا المةلفة شسمللك

 يلي: كما للموجودات
 العمر اإلنتاجي البند 

 سنة  15 اراضي مسمأجر  مبااي  لى 
 سنوات  10 الت ومعدات 

 سنوات  4 أجل   قاسر الى
 سنوات  5:4 سيارات  

 سنوات  10 أجل   وخ ائو 
 ٍ  سنوات  5 أجل   شةيي
 سنوات  6.5:5 أراث وشيلي ات 

 .شسمللك ل المنفيذ شح  الرأسمالية واأل مال  األراضي
 الاية في القيمة في  اماخفا  وم شرات للموجودات  واأل مار اماماجية الممبقية القيمة مراجعة يمم -

 .الحاجة مسمقبلي،  ند بأرر وشعدل مالية سنة كق
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 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ - ج
غيار  ولةنلاا إئمنائلاا شام الماي األصاول بعاض السانة الاياة فاي المنفياذ شحا  الرأسامالية األ ماال ششمق -

ق األ ماال الرأسامالية شحا  المنفياذ بالمةلفاة ااائ  أ  ألجلا  ، ويامم شسايي المعاد  لسسامخدام جااه  
ويامم  الةالة ذات األصاول فئاات إلاى األصاول هاذه شحوياق إاخفاا  مسايق فاي القيماة ، ويامم

 .لسسمخدام جاه   شةبح  ندما إسمل كلا
 

 األصول غير الملموسة  )ان وجدت(  3-2-5
مسمقق بالمةلفة  ند ام مراف األولاي ،  يمم وياس األصول غير الملموسة )ما دا الشلر ( المقمنا  بشلق -

 والخساائر المماراكم امطفاا  اائةاا   بالمةلفاة الملموساة غيار األصاول ويااس بعاد ام ماراف األولاي ، يامم
 إا وجدت. القيمة، في لساخفا  الممراكمة

 يمم شقييم األ مار اماماجية األصول غير الملموسة لمةوا اما محدد  أو غير محدد . -
سااملة األصااول المنميااة داخليااا  )ب ساامانا  شةاااليٍ المطااوير المرسااملة( وياامم إللااار المةااروفات ل شاامم ر  -

 ذات الةلة في األرباح او الخسائر في الفمر  المي يمم شةبدها.
يمم إطفا  األصول غيار الملموساة ذات األ ماار اماماجياة المحادد   لاى مادى العمار امامااجي امئمةااد  

 :يلي كما
اماماجياة  وأ مارهاا ذات العمار امامااجي المحادد الملموساة غيار لألصاول الممبقياة القايم مراجعاة يامم -

يامم شقييملاا لمحدياد إاخفاا  القيماة إذا مالياة قياة  سان  كاق الاياة فاي القيماة فاي وم شارات اماخفاا 
 كاا هناو م شرا   لى أا األصق غير الملموس يملو أا يلوا ئد شعر  ماخفا  القيمة.

مسااا  المريااارات فااي العماار امامااااجي المموئااع أو الاانمط المموئاااع مساامل و المنااافع امئمةاااادية وياامم إق •
المسمقبلية المم منة في األصق  و طريق شعديق فمر  أو طريقاة امطفاا ، قسابما يقم اي الحاال، ويامم 

 .ال رور   ند مسمقبلي، وشعدل بأررإ مبارها كمريرات في المقديرات المحاسبية 
إدرا • أو  يمم  األرباح  ئائمة  في  المحدد   األ مار  ذات  الملموسة  غير  لألصول  امطفا   مةروف    

 الخسار  والدخق الشامق اآلخر ضمو فئة المةروفات بما يمماشى مع وليفة األصول غير الملموسة.
بطة المرش المسمقبلية امئمةادية المنافع شدفق المحممق مو يلوا  رسملة النفقات ال ققة فقط  ندما يمم -

 .موروا  بشلق النفقات ويملو وياس الشركة، إلى بالنفقات
شقاس األرباح أو الخسائر الناشية  و إلرا  إدرا  األصق غير الملموس بالفرا بيو صافي ممحة ت  -

اآلخر  ند   الشامق  الخسائر والدخق  أو  ئائمة األرباح  في  إدراجلا  لألصق ويمم  الدفمرية  البيع والقيمة 
 إسمبعاد األصق.

 

 تكاليف اإلقتراض  3-2-6
بائمرا   - يمعلق  فيما  المنشا   شمةبدها  المي  األخرى  والمةاليٍ  الفائد   مو  الئمرا   شةاليٍ  شمةوا 

 األموال. 
شااامم رساااملة شةااااليٍ الئمااارا  العائاااد  مباشااار  إلاااى إاشاااا  أصاااق باسااامخدام معااادل الرساااملة قماااى شلاااك  -

ية م اداد األصاق الم هاق للرار  المحادد لا  المرقلة المي يمم فيلا فعليا إشمام شنفياذ األ ماال ال ارور 
وبعد ذلك شحمق هذه المةاليٍ  لى األرباح او الخسائر. وفي قال القرو  المحدد ، فا ا جمياع هاذه 
المةاليٍ العائد  مباشر  إلى ائمنا  أو إاشا  أو إاما  أصق شمطلر فمر  زمنية جوهرية لميلي ه للرار  

ةاليٍ يمم رسململا كي   مو شةلفة األصق ذ  الةلة. ويمم إدرا  المحدد ل  او للبيع ف ا ماق هذه الم
 جميع شةاليٍ الئمرا  األخرى كمةاريٍ في الفمر  المي شحدث فيلا.
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 عقود اإليجار  3-2-7
إا شحديد ما إذا كاا  الشفاوية هي )أو فحواها(  قد إييار يسمند إلى جوهر الشفاوية في شاريف بداية   -

ال شقييم  يمم  )أو  العقد.  ما  اصق  اسمخدام  يعممد  لى  بالشفاوية  الوفا   كاا  إذا  ما  لمحديد  شفاوية 
شحديد  يمم  لم  لو  قمى  موجودات(  )أو  األصق  اسمخدام  في  الحق  شنقق  الشفاوية  أا  أو  موجودات( 

 األصق )او شلك األصول( بشلق صريح في الشفاوية.
 الشركة كمستأجر  -

وبات ممعلقة بعقود امييار المي شنطبق  ليلا ممطلبات يمم ال مراف )اا وجد ( بموجودات ومطل •
 ( قية :16الم يار الدولي للمقرير المالي رئم )

 يمم شوزيع كق دفعة اييار بيو المطلوبات وشةلفة الممويق . •
معدل  • شحقيق  يمم  بحية  الييار  فمر   مدى  والخسار   لى  الربح  الممويق  لى  شةلفة  شحميق  يمم 

 لرصيد الممبقي مو املم ام لةق فمر  . مولة دور  راب   لى ا
 شم اسمل و قق اسمخدام األصق بالمةلفة المي شم مو اآلشي:  •

 مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات امييار.  -
 ا  دفعات إييارية شم سدادها في أو ئبق شاريف بد  العقد اائ  أ  قواف  اييارية مسملمة   -

 شةاليٍ الميديد. )اا وجد(  -
 يار صافي القيمة الحالية لمدفو ات الييار المالية : شم مو مطلوبات امي •

 الدفعات الاابمة )بما في ذلك الدفعات الاابمة في جوهرها ( اائةا ا  قواف  اييار مدينة .  -
 دفعات امييار الممرير  المي شسمند الى م شر او معدل .)اا وجد(  -
 لممبقية . المبالغ المموئع دفعلا مو ئبق المسماجر بموجر ضمااات القيمة ا -
سعر ممارسة خيار الشرا  اذا كاا المسماجر مماكد بشلق معقول مو ممارسة هذا الخيار اا   -

 وجد.  
دفعات الررامات الخاصة ب الا   قد الييار ، اذا كاا  مد  الييار شعلس بشلق معقول   -

 مو ممارسة المسماجر لذلك الخيار )اا وجد(. 
م • باسمخدام  الييار  مدفو ات  قد  خةم  الذ  يمم  السعر  يماق  والذ   المدرييي  الئمرا   عدل 

ادية  سيدفعة المسماجر ليقمر  األموال ال زمة للحةول  لى اصق ما بقيمة ممارلة في بيئة ائمة
 . ممارلة بشروط واقلام ممارلة

يمم اربات المدفو ات المرشبطة بعقود الييار ئةير  الجق واييارات الموجودات منخف ة القيمة  •
القسط الااب  كمةروف في الربح والخسار  .  قود الييار ئةير  األجق هي  قود   لى اساس  

 شلرا او ائق .  12اييار ذات فمر  اييار مدشلا 
مو   • واسع  اطاا  وشحمو   لى  فرد   اساس  الييار  لى  المفاو   لى شروط  قود  ا اد   يمم 

لدات ولةو الموجودات الم جر  الشروط واألقلام المخملفة . لشفر  اشفاويات  قود الييار ا  شع
 ئد ليمم اسمخداملا ك ماا لغرا  امئمرا  . 

 

 الشركة كمؤجر  -
كاا  امشفاوية هي )او فحواها (  قد اييار يسمند الى جوهر امشفاوية في شاريف    إا شحديد ما اذا  •

 بداية العقد . 
يار ششريلي او اا   قد ويمم شةنيٍ كق  قد مو  قود الييارات )اا وجدت( إما  لى اا   قد اي •

يار شمويلي ، قية يعممد ا مبار  قد الييار  قد شمويلي او  قد ششريلي  لى جوهر المعاملة  اي
 . وليس  لى شلق العقد 

ما • يحول بةور  جوهرية  كاا  اذا  شمويلي  اييار  اا   قد  الييار  لى  كافة    يةنف  قد  يقار  
 . عقد المخاطر والمنافع العائد  لملةية الصق محق ال
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يقار    يحول بةور  جوهرية ما  ييار  لى اا   قد اييار اشريلي اذا كاا لويمم شةنيٍ  قد ال •
 . كافة المخاطر والمنافع العائد لملةية الصق احق العقد 

ليميقشدر    • كي   الييار  في  قود  رفع  ا   او  امييار  الذمم    أواف   قود  الم ام  ميموع  مو 
ويم امييار  مو  قد  القالمدينة  اساس  اقمسابلا  لى  شدر  سم   . العقد  فمر   مدى  الااب   لى  ط 

 الييارات الطارئة كايرادات في الفمر  المي يمم اقمسابلا .
 

 إنخفاض قيمة األصول غير المالية 3-2-8
 لمحديد المخ وا(  دا  المالية )ما  غير األصول  بمراجعة مالي مرك  ئائمة  كق  شاريف شقوم الشركة في  •

أو هناو كاا إذا ما إل لروف أ  م شر  الاخفا  ى قدوثششير    لس أو القيمة في خسار  
 للذه ل سمرداد القابلة شقدير القيمة يمم هذا الم شر، وجود قالة وفي  .القيمة في الاخفا  خسار 

أو في الاخفا  خسار  مقدار  لمحديد األصول الاخفا  القيمة  خسار    إا القيمة، في  لس 
 .وجدت

 القابلة  القيمة بمقدير الشركة شقوم الفردية، لألصول ادل سمرد القابلة  القيمة رشقدي شعذر و ند •
 وراب  معقول أساس شحديد إملااية األصول. و ند إليلا شنممي للنقد المي المنمية للوقد  ل سمرداد

 شوزيعلا  يمم ذلك بخ ف أو للنقد، المنمية الوقدات الفردية  لى المشمركة األصول شوزيع يمم للموزيع،
 وراب  معقول أساس شوزيع شحديد يملو  والمي للنقد المنمية الوقدات مو صرراأل الميمو ة   لى
 للا. 

وشمماق ويمة األصق القابلة ل سمرداد في القيمة العادلة لألصق أو الوقد  المحققة للنقد اائةا  شةلفة  •
 أيلما أ لى، -البيع أو القيمة ئيد السمعمال 

منفرد ما لم يلو األصق يحقق شدفقات اقدية مسمقلة بشلق لألصق ال  قابلة ل سمردادوشحدد القيمة ال •
 كبير  و النفقات الممولد  مو موجودات أو ميمو ات أخرى مو األصول.

و ندما شمياوز القيمة الدفمرية لألصق أو الوقد  المحققة للنقد القيمة القابلة ل سمرداد يعمبر األصق   •
 ل سمرداد. يمم  الى القيمة القابلة منخفض القيمة وشخفض و

الحالية   • ويمملا  إلى  المقديرية  المسمقبلية  النقدية  المدفقات  يمم خةم  السمعمال،  ئيد  القيمة  شقييم   ند 
للنقود  ال منية  للقيمة  الحالية  السووية  المقديرات  يعلس  بما  ال ريبة  ئبق  الخةم  معدل  باسمخدام 

 للا.  المسمقبلية النقدية اتالمدفق شقديرات شعديق يمم لم المي للموجودات المحدد  والمخاطر
و ند شحديد القيمة العادلة اائ  شةاليٍ إشمام البيع، يمم مرا ا  المعام ت السووية الحدياة وفي قال   •

  دم القدر   لى شحديد ماق هذه المعام ت يمم اسمخدام اموذ  شقييم مناسر. 
 ئيد األصول شم  إذا إل سائرالخ أو في األرباح مباشر  القيمة في الاخفا  بخسار  ال مراف يمم •

 الحالة كمخفيض في هذه القيمة  في الاخفا  خسار  وشعامق شقييملا، المعاد بالقيمة الةلة ذات
 .المقييم إ اد   و ااشج

 

أو   مم زياد  القيمة الدفمرية لألصولو ندما يمم  لس خسار  الاخفا  في القيمة في وئ  لقق، ي  •
المنالوق للنقد  إلى اد   الدفمرية مية  القيمة  القابلة ل سمرداد بحية ل شمياوز  المعدل لقيمملا  لمقدير 

الدفمرية المي كاا سيمم شحديدها فيما لو شم ال مراف بخسار  الاخفا   القيمة  المي شم  زيادشلا، 
بعلس خسار  الاخفا  في ويمة األصول (أو الوقد  المنمية للنقد( في سنوات سابقة ،يمم ال مراف 

المعاد  في   بالقيمة  الةلة  ئيد األصول ذات  إذا شم  الخسائر إل  ئائمة األرباح أو  القيمة مباشر  في 
 شقييملا، وشعامق خسار  الاخفا  في القيمة في هذه الحالة ك ياد  ااشية  و إ اد  المقييم. 

المد    • محدد   غير  اماماجية  األ مار  ذات  الملموسة  غير  الملمو األصول  غير  األصول  سة  وكذلك 
يمم فحةلا ل اخفا  في ويمملا سنويا  لى األئق وكلما كاا هناو ،  غير المماقة ل سمخدام بعد  

 م شر  لى الاخفا  في ويمة األصول.
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 قياس القيمة العادلة  3-2-9
شامم باايو  القيماة العادلاة هاي السااعر الاذ  يملاو الحةااول  ليا  مقاباق بياع أصااق أو ساداد الما ام فااي معاملاة -

شاااريف القياااس. يساامند وياااس القيمااة العادلااة إلااى الفماارا  بااأا معاملااة بيااع األصااق أو  أطااراف السااوا فااي
 شحويق اللم ام شمم إما:

 مو خ ل السوا الرئيسية لألصق أو اللم ام، أو •
 مو خ ل السوا األكار منفعة لألصق أو اللم ام في لق غيا  سوا رئيسية.  •

 منفعة ئاب   للوصول الي  مو ئبق الشركة.  ألكارالرئيسي أو السوا ايير اا شةوا السوا  -
ياامم وياااس القيمااة العادلااة ألصااق أو الماا ام مااا باساامعمال الفمراضااات المااي يساامخدملا أطااراف السااوا  نااد  -

شساعير األصااق أو اللماا ام  لااى افماارا  أا األطااراف فااي السااوا يمةاارفوا وفااق مااا يحقااق أف ااق مةااالح 
 ائمةادية للم.

لااة لألصااق غياار المااالي فااي الحسااباا ئاادر  األطااراف فااي السااوا  لااى شااوفير منااافع يأخااذ وياااس القيمااة العاد -
ائمةااادية باسااامخدام األصاااق فيماااا يحقاااق أف اااق منفعاااة منااا  أو بيعااا  إلاااى طااارف أخااار ماااو أطاااراف الساااوا 

 لمحقيق أف ق منفعة من .
ة العادلاة وشعظايم ياااات كافياة لقيااس القيماشسامخدم الشاركة أساالير شقيايم شام  م ماع الظاروف وشماوافر للاا ب -

اساامخدام المعطيااات القابلااة للم قظااة ذات الع ئااة وشقلااي  اساامخدام المعطيااات غياار القابلااة للم قظااة ، 
 قية :

المساموى  ذلاك فاي بماا امدار ،  لاى اللاماة القيماة العادلاة وياساات جمياع شقاع مسائولية امشاراف  لاى •
 .العادلة للقيم الاالة

 دور . بشلق المقييم وشعدي ت للم قظة القابلة غير اللامة تالمدخ  بمراجعة امدار  وشقوم •
 ھاذه المقييماات باأا السامنما  لاد م رالاة طارف ماو  ليھاا الحةول شم المي بمقييم األدلة امدار  وشقوم •

 ذلاك فاي بماادية، الساعو  العربياة المملةاة فاي المعمماد  المالياة الدولياة للمقاارير المعاايير ممطلباات شلباي
 قالاة المقييماات فاي ھاذه فيا  شةانف أا ينبراي العادلاة الاذ  للقيماة اللرماي المسلساق فاي المساموى 
 القايم شسامخدم لقيااس المساعير، أو خادمات السماسار  أساعار مااق رالاة، طارف ماو معلوماات اسامخدام

 .العادلة
املم امات    أو لألصول العادلة قيمةلا وياس  ند المسمطاع ئدر   الملحولة السوا  بيااات الشركة شسمخدم ▪

 المدخ ت بنا   لى العادلة للقيمة اللرمي المسلسق في مخملفة مسمويات إلى العادلة القيم يمم شةنيٍ و
 :يلي كما المقييم في أسالير المسمخدمة

 .لألصول واملم امات الممارلة النشطة األسواا المعدلة( في )غير المدرجة األسعار  :1 المستوى  •
 أو لألصق م قظملا يملو والمي 1 المسموى  في المدرجة األسعار بخ ف  تمدخ    :2 المستوى  •

 األسعار(. مو مشمقة مباشر )أ  غير بشلق أو األسعار( )ماق    مباشر  إما اللم ام
 م قظملا )مدخ ت يملو سوا  بيااات إلى شسمند ل المي واملم امات لألصول مدخ ت   :3 لمستوى ا •

 ملحولة(.  غير
ماو  مخملفاة مسامويات فاي شقاع اللما ام أو لألصاق العادلاة القيماة لقيااس المسامخدمة المادخ ت كااا  إذا -

ماو  المساموى  افاس فاي بالةاماق شةانيف  يامم العادلاة القيماة ويااس فا ا العادلاة ، للقيماة المسلساق اللرماي
 .كامق لقياس ھام ھو للدخق مسموى  أداى أا قية للقيمة العادلة اللرمي المسلسق

الشاركة باالمحوي ت بايو مسامويات المسلساق اللرماي للقيماة العادلاة فاي الاياة فمار  المقريار الماي قادث شاب    -
 فيلا المريير.
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 لماليةاألدوات ا 3-2-10
( "األدوات الماليااة"  9ياامم إربااات ووياااس األدوات الماليااة وفقااا لممطلبااات الم يااار الاادولي للمقرياار المااالي رئاام ) -

بياع  واسامبعاد األصاول المالياة واملم اماات المالياة وبعاض  قاود شارا  أوذ  يحدد ويعالج شةنيٍ ووياس ال
 البنود غير المالية. 

 الممعلقة بذلك. السياسات المحاسبية شفاصيق يلي وفيما
 األصول المالية واإللتزامات المالية  -االعتراف األولي  -

المالي  ندما شةابح المنشاأ  طرفاا لم ام مالي في ئائمة المرك  يير  لى المنشأ  إدرا  أ  أصق مالي أو إ
 مو أقلام شعائدية لألدا .

 القياس األولي •
وياس  يمم  جوهريا ،  شمويليا   شم مو  نةرا  ل  المي  الميارية  المدينة  الذمم  باسمانا   األولي،  القياس   ند 

العادلة مو العم ارويم  .خ ل الرباح أو الخسائر األصق المالي بالقيمة  المعاملة  ائد  مباشر   بات شةاليٍ 
 إلى ائمنا  األصق المالي في الرباح أو الخسائر.

 بقيمم  المالي خ ل الرباح أو الخسائر يمم وياس األصق مو العادلة بالقيمة ليس المالي األصق  كاا وإذا
 الي. المعاملة العائد  مباشر  إلى ائمنا  األصق الم شةاليٍ إلى بامضافة العادلة 

شلرا    12الميارية المي ل شحو   نةرا شمويليا  جوهريا  أو المي شسمحق في أئق مو   يمم وياس الذمم المدينة
 (. 15بسعر المعاملة وفقا  للم يار الدولي للمقرير المالي رئم ) 

 التصنيف والقياس الالحق  •
س المالياة بناا   لاى ت القيااضامو فئاا شةانيفلا  لاى غيار المشامقة المالياة لألصاول ال قاق القيااس يعمماد

 موذ  األ مال الذى يمم مو خ ل  ادار  األصول المالية وكذلك الشروط المعائدية للمدفقات النقدية:ا
 :االرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة مالية أصولأ( 

 شقريار فمار  كاق ةاياال فاي الربااح أو الخساائر ئائماة خا ل ماو العادلاة بالقيماة المالية األصول وياس يمم
 المالياة األصاول ماو أ  ماو الامخل  أو البياع  ناد الشركة شمةبدھا ئد المي ةاليٍ المعاملةش خةم دوا 
 .المسمقبق في
 الادخق خا ل ماو العادلاة بالقيماة أو المطفاأ  بالمةلفاة كمقاساة مةانفة الريار المالياة األصاول جمياع إا

 وهاذا ,الربااح أو الخساائر خا ل وم العادلة بالقيمة وياسلا ممي ,أدااه لما سيمم بياا  ووفقا اآلخر الشامق
 بشالق شخةا  أا للشاركة يحاق األولاي و ناد الرباات األخارى  المشامقة المالياة األصاول جمياع يم امو

 بالقيماة أو المطفاأ  القيااس بالمةلفاة وممطلبات شروط شسموفي أخرى  بطريقة والمي المالية األصول الائي
 الرباح أو الخسائر. خ ل مو العادلة بالقيمة يةمال كأصول اآلخر الشامق دخقلا خ ل مو العادلة

 أو بأخرى  أو بطريقة ينشأ ئد الذ  المحاسبي المطابق  دم بحذف شقوم ف الا بذلك الشركة ئام  وإذا  •
 .كبير المطابق بشلق  دم شخفيض

 :االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية ب( أصول
الخار( أو  )أدوات ققاوا ملةياة  الشاامق الادخق خا ل يماة العادلاة ماووا اماا )أدوات دياو بالقشةا وهاى

 الخر(. الشامق الدخق خ ل بالقيمة العادلة مو
 يمم ول شقرير فمر  كق الاية في الخر الشامق الدخق خ ل مو العادلة بالقيمة المالية األصول وياس يمم

 .المسمقبق في األصق مو المخل  يمم  ندما الشركة شمةبدها المي شةاليٍ المعام ت خةم
 إذا اآلخار الشاامق الادخق خا ل ماو العادلاة بالقيماة الاديو أدوات فاي السامامارات ويااس مع العلام ااا  يامم ▪

 الرباح أو الخسائر: خ ل مو بالقيمة العادلة وياسلا يمم ول المالييو الشرطيو اسموف 
 اقدياة شادفقات شحةايق طرياق  او منا  للادفا يمحقاق الاذ  األ ماال وذ ماا ضامو بلاا القمفااظ يامم ✓

 موجودات مالية.  وبيع شعائدية
 والفائد  المبلغ ألصق مدفو ات فقط شماق المي النقدية للمدفقات محدد  شواريف في المعائدية فمراشلا شنشأ ✓

 المبلغ القائم. أصق  لى
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 بلاا ساابقا   المعمرف الممراكمة رالخسائ أو األرباح شةنيٍ  ادإ  يمم المالية، باألصول ام مراف إلرا   ند
 خساائر أربااح أو إ اد  شةنيٍ لققا   يمم ل ذلك ، ومع الرباح أو الخسائر إلى الشامق اآلخر الدخق في

 .ققوا الملةية أدوات قالة في والخسار  الربح إلى العادلة القيمة
 

 فأة:المط بالتكلفة قياسها يتم مالية ج( أصول
الفائد  الفعلي فاي قاال إساميفا  الشارطيو  معدل طريقة بالمةلفة المطفأ  باسمخداميير وياس األصق المالي 

 المالييو:
القمفااااظ باألصاااق الماااالي ضااامو اماااوذ  األ ماااال الاااذ  يلااادف إلاااى القمفااااظ باألصاااول المالياااة ماااو  -1

 شحةيق المدفقات النقدية المعائدية.
إلاى شادفقات اقدياة الماي هاي دفعاات للمبلاغ صق المالي في شواريف محدد  أا ش د  الشروط المعائدية لأل -2

 األصلي والفائد   لى المبلغ األصلي القائم.
 شم مو األصول المالية المقاسة بالمةلفة المطفأ  الذمم المدينة الميارية والذمم المدينة األخرى.  

قااة معاادل الفائااد  لمةلفااة المطفااأ  باساامخدام طريبعااد القياااس األولااي، ياامم وياااس هااذه األصااول الماليااة لققااا  با
الفعال اائةا  الاخفا  في القيمة )إا وجدت(. يمم اقمسا  المةلفاة المطفاأ  ماو خا ل األخاذ بال مباار أ  
خةاام او  اا و   لااى الئمنااا  والرسااوم أو المةاااليٍ المااي شعمباار جاا  ا  أساساايا  مااو معاادل الفائااد  الفعااال. ياامم 

الممويق في ئائمة الرباح أو الخسائر. شدر  الخساائر الناشياة  الفائد  الفعال ضمو إيرادات  إدرا  إطفا  معدل
  و ااخفا  القيمة في الرباح أو الخسائر.

 

 أعاله: الفئات تصنيف عن الناتجة الخسائر أو لالرباح والعرض االثبات طريقة يلي وفيما
 

 والخسائر لألرباح والعرض اإلثبات صنف القياس 
ول المالية  صاأل

 المةلفة المطفأهب
 :الرباح أو الخسائر ئائمة في المالية البنود ادرا  يمم ▪

 الفعلي الفائد  معدل طريقة باسمخدام الفائد  ايراد •
 )ااخفا  القيمة و لسلا( الخسائر(  لس )أو المموئع  الئممااية الخسائر •
 األجنبية  العم ت صرف خسائر أو ملاسر •
الخسائر   أو ف ا الملاسر لمالي )السمبعاد( ،ا بالصق اف مر ال الرا  يمم  ندما ▪

 الرباح أو الخسائر  في بلا ال مراف يمم الناشية
أدوات دياااااو بالقيماااااة 

 العادلااة مااو خاا ل
 الشاااامق الاادخق
 الخر

البنودالخر   الشامق الدخق في بلا ال مراف يمم والخسائر الملاسر ▪  باستثناء 
 المطبقة افسلا بالطريقة باح أو الخسائر  الر   في بلا فال مرا يمم والمي التالية

 : المقاسة بالمةلفة المطفأ  المالية األصول  لى
 الفعلية. الفائد  طريقة باسمخدام  الفوائد إيرادات •
 . )ااخفا  القيمة و لسلا( الخسائر(  لس )أو المموئع  الئممااية الخسائر •
 خسائر صرف العم ت األجنبية  أو ملاسر •
)السمبعاد(، بالصق ل مرافا الرا  يمم ما ند ▪ شةنيٍ المالي  ا اد   يمم   ف ا  

 أو الخسائر الممراكمة فى الدخق الشامق الخر الى الرباح أو الخسائر.  األرباح
 ادوات في السمامار

ققاااااااااااااااوا الملةياااااااااااااااة 
بالقيماااة العادلااااة مااااو 

الشامق  خ ل الدخق
 الخر

 الخر الشامق  الدخق في الخسائر أو بالملاسر ال مراف يمم ▪
 ما في الربح أوالخسار  شاب  كدخق اا يير السمامارات هذه مو األرباح شوزيعات ▪

 .شةلفة السمامار مو ج   سداد بوضوح شماق لم
الخر إلى الرباح أو  الشامق  الدخق  في بلا المعمرف المبالغ شةنيٍ إ اد  يمم ل ▪

 الظروف مو لرف أ  شح  الخسائر
 ماو لاةالعاد بالقيماة
 أو ربااحاأل خا ل

 الخسائر

 يمم الرا  ال مراف، مو أو ال قق القياس مو سوا  الناشية الخسائر أو الملاسر ▪
 أو الخسائر الرباح بلا في ال مراف
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 إعادة التصنيف  •
شقوم الشركة بمريير اموذ  أ ماللا في إدار  األصول المالية ، ف ا  يير  ليلا    -وفقط  ندما    - ندما  

 جوداشلا المالية الممأرر  بذلك وفقا  لممطلبات المةنيٍ المذكور  أ  ه.شةنيٍ جميع مو  إ اد 
 إلغاء اإلعتراف باألصول المالية •

يمم بشلق رئيسي إلرا  ال مراف بأصق مالي )أو قسار مقم اى الحاال جا   ماو أصاق ماالي او جا   ماو 
 ماو للمادفقات النقدياة ائدياةماالي(  ناد المعموجاودات مالياة مممارلاة( )أ  اسامبعادها ماو ئائماة المركا  ال

 الفارا  ويامم إرباات اخار. طارف إلاى الملةياة ومناافع مخااطره جمياع أو الماالي األصق شحويق األصق أو ند
 .الرباح أو الخسائر في الدفمرية القيمة في

 إنخفاض قيمة األصول المالية  •
أا أصاق ماالي او ميمو اة  لياق موضاو ي  لاىشقوم الشركة بماريف كق شقرير مالي بمقييم اقممالية وجود د

مااو األصااول الماليااة ئااد شعرضاا  ل اخفااا . يظلاار ااخفااا  القيمااة  نااد وئااوع قاادث او أكااار إذا كاااا 
لسدرا  األولي لألصق شأرير  لى المدفقات النقدية المسمقبلية المقديرياة ماو األصاق الماالي أو ميمو اة ماو 

 ر  يعمد بلا.األصول المالية والمي يملو وياسلا بةو 
( مو المنشا  شطبيق اماوذ  لقيااس خساائر الئممااا المموئعاة 9مطلر الم يار الدولي للمقارير المالية رئم )ي

فيما يمعلق بااخفا  ويمة األصول المالية. ليس بال رور  قةول قدث ائمماااي ماو أجاق إدرا  الخساائر 
ايااة المموئعااة، باقمسااا  الخسااائر لخسااار  الئمماالئمماايااة. شقااوم المنشااأ  باادل مااو ذلااك، مساامخدمة امااوذ  ا
 الئممااية المموئعة والمريرات كما في شاريف كق شقرير مالي.

 وفقاا المبساطة الطريقاة بمطبياق الشاركة ئاما  األخارى، المديناة واألرصاد  الميارياة المديناة بالنسابة للاذمم
  :المالية قية األصول مر  مدى  لى اايةالئمم الخسائر لموئعات طبقا الئمماا خسائر للم يار واقمسا 

 وشعاديللا الئممااا، خساائر وسالوو العمياق فاى الساداد بمقادير الساابقة خبار ال بناا ا   لاىالشاركة  ئاما  ✓
 .الئمةادية والبيئة بالمدينيو الخاصة للعوامق المسمقبلية بالنسبة

 األربااح  فاي فةقمن بشلق اريةميال المدينة بالذمم الممعلقة القيمة في الاخفا  خسائر و يمم  ر  ✓
  الخسائر. أو

فيما  دا امسمامارات فى أدوات الديو المى يمم وياسلا مو خ ل الدخق الشامق الخر ، ف ا  يمم خفض القيمة  
الدفمرية لألصق مو خ ل اسمخدام قسا  المخة  ويمم إدرا  مبلغ الخسار  في ئائمة الرباح أو الخسائر.  

إيرادات   الوشسممر  المدفقات  الفائد   لى  خةم  في  المسمعمق  الفائد   معدل  باسمخدام  المخف ة  الدفمرية  قيمة 
المرشبط  المخة   مع  القرو   شطر  ويمم  القيمة.  في  الاخفا   خسار   وياس  برر   المسمقبلية  النقدية 

ش  أو  ال مااات  المسمقبلي وشحقق جميع  ل سمرداد  اقممال وائعي  إلى  بالقرو   ندما ل يلوا هناو  حويللا 
 ركة. الش
أمااا فيمااا يمعلااق بامساامامارات فااى ادوات الااديو المااى ياامم وياساالا مااو خاا ل الاادخق الشااامق الخاار ف ااا  ياامم  •

اربات مخة  الخسار  فى ئائمة الدخق الشامق الخر والممراكم فى اقمياطى ا اد  شقيايم السامامار ، ول 
 .المرك  المالى يقلق مو القيمة الدفمرية لألصق المالى فى ئائمة

زاد أو اق  مبلغ خسار  الاخفا  في القيمة المقديرية بسابر  -و فى كق القوال فيما إذا في سنة لققة •
قادث وئاع بعااد شساييق الاخفااا  فاي القيمااة فيامم زياااد  او شقلاي  خسااار  الاخفاا  فااي القيماة المساايلة 

قاااق، فيااامم ئياااد ر ماااا فاااي وئااا  لساااابقا  ماااو خااا ل شعاااديق قساااا  المخةااا . إذا ماااا شااام  لاااس ئياااد شاااط
 السمرداد إلى شةاليٍ الممويق في الرباح أو الخسائر.

 اإللتزامات  المالية  ▪
شم مو املم امات  المالية للشركة ذمم دائنة ومبالغ مسمحقة الدفع وئارو  وسالف ومسامحق مطاراف ذات 

   ئة 
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 القياس األولي •
ال مراف المالية  ند  املم امات   شةنيٍ  ك لم ا  يمم  خ ل  األولي  مو  العادلة  بالقيمة  مالية  مات 

 الرباح أو الخسائر والدخق الشامق اآلخر وكقرو  وسلف وذمم دائنة. قسر مقم ى الحال. 
األجق   طويلة  القرو   قال  وفي  العادلة،  بالقيمة  بداية  المالية  املم امات  جميع  وشسييق  وياس  يمم 

ئد   لى المعاملة. )أى أا  باسمانا  املم امات المباشر  العا  والسلف والذمم الدائنة بعد خةم المةاليٍ
 مباشر  مالية إلم امات بائمنا  مباشر  الممعلقة المعاملة شةاليٍ إربات يمم العادلة قية بالقيمة المالية

 الرباح أو الخسائر(.  في
 التصنيف والقياس الالحق  •

 المطفأه بالتكلفة  (أ
باذلك ، فيماا  لققاا وياسالا المطفاأه ويامم ة بالمةلفاةلم اماات الماليايير  لى المنشا  شةنيٍ جميع ام

  دا:
 املم امات المالية بالقيمة العادلة مو خ ل الرباح أو الخسائر. -1
املم امااات الماليااة المااي شنشااا  نااد شحويااق أصااق مااالي غياار م هااق ملرااا  ارباشاا  أو  نااد شطبيااق  -2

 مسممر(.طريقة المشاركة المسممر  )منلج الرشباط ال
 ماا مالي. قود ض -3
 بالقيماة وياسا  يامم ولام الساوا، ساعر ماو أئق بمقديم ئر  بمعدل فائد  الم امات أو الرشباطات -4

 الرباح أو الخسائر. خ ل مو العادلة
 

الامو )العو ( المحممق المدر  مو ئباق اليلاة المقمنياة فاي  ملياة شيمياع أ ماال والماي ينطباق  -5
(. ياامم وياااس هااذا الااامو المحممااق لققااا  بالقيمااة 3رئاام )قااارير الماليااة  ليلااا الم يااار الاادولي للم

 الرباح أو الخسائر. ضمو المريرات إربات العادلة مع
يمم وياس جميع املم امات المالية للشركة لققا بالقيمة المطفأ  باسمخدام طريقة معدل الفائاد  الفعاال. 

مق األخاااار  نااااد إلرااااا  ال مااااراف ئر والاااادخق الشاااااشاااادر  األرباااااح والخسااااائر فااااي  الرباااااح أو الخسااااا
 باملم امات مو خ ل  ملية إطفا  معدل الفائد  الفعال.

يمم اقمسا  المةلفة المطفأ  مو خ ل األخاذ فاي ال مباار أ  خةام أو  ا و   لاى الئمناا  والرساوم 
ئاد  الفعاال طفا  معدل الفاأو المةاليٍ المي شعمبر ج  ا أساسيا مو طريقة معدل الفائد  الفعال. يدر  إ

 كمةاليٍ شمويق في الرباح أو الخسائر.
ياامم إربااات الملاساار أو الخسااائر لسلم امااات الماليااة المااي ياامم وياساالا بالقيمااة العادلااة )والمااي ل ششاالق 
ج   ا مو   ئة المحوط بشلق  ام( في  الرباح أو الخسائر. ويسمانى ماو ذلاك الملاسار أوالخساائر 

المااي شاام شخةيةاالا بالقيمااة العادلااة مااو خاا ل الرباااح أو الخسااائر  ناادما  امااات الماليااة لاابعض املم
شکاااوا الشاااركة مطالباااة بمقيااايم اراااار المريااارات فاااي مخااااطر الئممااااا المرشبطاااة باللم اماااات فاااي الااادخق 

 الشامق الخر.
 االرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة المالية اإللتزامات (ب

 :الفئة هذه ضمو شقع ميال المالية ماتاملم ا ششمق
 للمماجر . بلا المحمفظ املم امات -1
 شحوط. كأدوات المخةةة غير المشمقات إلم امات -2
 .الرباح أو الخسائر ئائمة خ ل مو العادلة بالقيمة المخةةة املم امات -3

الربااح  فاي المريارات يقسايوش العادلاة بالقيماة المالياة املم امات بقياس الشركة شقوم األولي، المسييق بعد
 .أو الخسائر

الربااح أو  فاي العادلاة بالقيماة المخةةاة المالياة املم اماات ماو والخساائر األربااح شقسايم يامم  ااد 
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 :النحو المالي  لى الخسائر
 الئممااا مخااطر فاي المريرات إلى يعود الذ  المالي ل لم ام العادلة القيمة في المرير مبلغ اربات يمم -1

 .الخر الشامق في الدخق ماليةال اللم امات لملك
 .الرباح أو الخسائر في المالي ل لم ام العادلة القيمة في المرير مو الممبقية القيمة اربات يمم -2

 

 االرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة المالية اإللتزامات بخالف المالية اإللتزامات (ت
 ماو الممحةا ت شعاديق الفعلاي. يامم الفائاد  معادل باسامخدام المطفاأ  فاةمةلبال المالياة املم اماات ويااس يامم

 سايمم الماي القيماة هاي السامحقاا  ناد الدفمرياة القيمة شةوا  بحية الديو مدى  مر  لى المةدر  الديوا 
 .المحوط محاسبة لممطلبات شحوط كأدوات المالية المخةةة املم امات السمحقاا. شخ ع  ند سدادها

 نيف التص إعادة •
 لو للشركة إ اد  شةنيٍ أ  الم ام مالي.ل يم

 إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية •
يمم إلرا  ال مراف بالم ام مالي  ند الوفا  ب  او إلراؤه أو ااملاؤه. و ناد اسامبدال الما ام ماالي موجاود باأخر 

فا ا مااق ي بشالق جاوهر ، مو افس المقر  قسر شاروط مخملفاة شماماا أو  ناد شعاديق شاروط الما ام قاال
هذا السمبدال او المعديق يمم المعامق مع  ك لرا  ئيد ل لم ام المالي األصلي مع ال مراف باللم ام اليديد. 

 يمم شسييق الفرا ما بيو القيم الدفمرية ذات الةلة في الرباح أو الخسائر.
 لية(ماال واإللتزامات   األصول بين مقاصة األدوات المالية )المقاصة -

 صة األصول المالية واملم اماات المالياة وشسايق بالةاافي فاي ئائماة المركا  الماالي فقاط  نادما يامميمم مقا
 : المالييو إسميفا  الشرطيو

 األصول في بلا المعمرف المبالغ بيو المقاصة لعمق اظاميا   ئااوايا   قق ا قالي ا الشركة شمملك -1
 .واملم امات 

 اا   في املم ام وشسوية باألصق  ام مراف أو  الةافي،  أساس  لى  يةمسو بال اية لدى الشركة  وجود -2
   .واقد

 

 تحقق اإليرادات 3-2-11
يامم إربااات وويااس امياارادات الناشائة  ااو العقاود وفقااا لممطلباات شطبيااق الم ياار الاادولي للمقاارير الماليااة رئاام  -

الاذ  يعلاس رادات باالمبلغ ضامو اطااا معاايير أخارى، قياة يامم إدرا  اميا العقاود هاذه شةاو لام ماا( 15)
 الامو الذ  شموئع المنشأ  الحةول  لي  مقابق الخدمات إلى العميق.

 ايابة شحةيللا يمم المي المبالغ وشسمانى العميق مع العقد في المحدد العو  أساس  لى اليراد وياس يمم -
 دماةالمق الخادمات وأ المنمياات  لاى السايطر  شحوياق  ناد بااميرادات الشاركة وشعمارف .اخارى  أطراف  و

 للعميق.
 قية شقوم الشركة ب درا  اميرادات مو العقود مع العم   إسمنادا  إلى الخمس خطوات المالية:  -

أ.  شحديد العقد مع العميق: العقد هو اشفاا بيو طرفيو أو أكار ينمج  ن  ققوا والم امات ال امية ويوضح 
 المعايير المي يير اسميفاؤها لةق  قد 

الم ام األدا  هو و د للعميق قسر العقد مو اجق اقق ب ائع او  م امات األشحديد ال   .  دا  في العقد: 
 شقديم خدمات للعميق.

الامو المموئع مو الشركة مقابق شنائق الب ائع أو الخدمات    ت. المعاملة هو  المعاملة: سعر  شحديد سعر 
 بة  و أطراف رالاة. الممفق  ليلا مع العميق، باسمانا  المبالغ المحةلة ايا

الم ام   اكار مو  الذ  يحمو   لى  للعقد  بالنسبة  العقد:  في  األدا   الم امات  المعاملة  لى  ث. شوزيع سعر 
أدا ، شقوم الشركة بموزيع سعر المعاملة  لى كق الم ام أدا  بمقدار مبلغ مقدر الامو المموئع شحةيل   

 مو الب ائع أو الخدمات لقا  شأدية الم ام األدا  
 ات  ند )أو قينما( شسموفي المنشأ  الم ام األدا . .  إدرا  اميراد

شسااموفي الشااركة الماا ام األدا  وشقااوم باا درا  امياارادات  لااى ماادى مااد  العقااد إذا مااا قققاا  أ  مااو الممطلبااات  -
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 المالية:
 او قةول العميق  لى المنافع الناشية  و أدا  الشركة واسمل و شلك المنافع في ذات الوئ ، .أ

 د  إلى إاشا  أو شحسيو اصق وائع شح  سيطر  العميق وئ  المحسيو او اماشا ، اوادا  الشركة ي   . 
ادا  الشاركة ل لماا ام ل يلاوا اصاا  لساامخدامات أخارى للشااركة، كماا يلااوا للشااركة الحاق فااي شحةاايق  .ت

  المبلغ لألدا  الملممق قمى شاريخ  واجر النفاذ.
د الشااروط أ اا ه، ف ااا  فياامم إدرا  امياارادات فااي الوئاا  ي ل يمحقااق فيلااا أقاابالنساابة للم امااات األدا  الماا .ث

 الذ  يمم في  اسميفا  الم ام األدا .
 ندما شقوم الشركة باسميفا  الم ام أدا  ماو خا ل شقاديم الب اائع أو الخادمات المو اود ، فا ا الشاركة باذلك  −

وإذا ماا شيااوز مبلاغ الاامو   ليا  جارا  األدا . شقوم ب يياد أصق بنا   لى العقد مقابق الامو الذ  قةال 
 المفوشر للعميق مبلغ اميرادات المدرجة فلذا ي يد مو الم ام العقد.

شقااااس اميااارادات بالقيماااة العادلاااة للاااامو المساااملم أو المسااامحق القااابض ماااع األخاااذ بالحساااباا شاااروط الااادفع  −
 المعائدية المحدد .

المموئع لمدفق المناافع الئمةاادية إلاى الشاركة ماع  لخسائر بمقدار الحدالرباح أو ا  يمم إدرا  اميرادات في −
 بةور  يعمد بلا. -قياما ينطبق   -إملااية وياس اميرادات والمةاليٍ 

 وشمماق إيرادات الشركة في: −
 قصيرة األجل خدمات تركيب وتوصيلإيرادات  •

دمات ئةاااير  األجاااق يااارادات ماااو الخاااياامم ارباااات اليااارادات وفقاااا  لماااا هاااو موضاااح أ ااا ه ويااامم شساااييق ام
 المقدمة  ندما يلوا بامملاا شقدير اميية المعاملة بةاور  يعماد بلاا فاي شااريف المقريار الماالي. و ليا ،

شلاك الفمار   مادى  لاى ب رباشلاا ئةاير  الجاق وشقاوم الخادمات الموز ة إلى بمأجيق اميرادات الشركة شقوم
النماااائج بطريقااة يعماااد بلااا، ف اااا  يااامم إدرا  قاادر   لاااى وياااس وفاااي قااال  ااادم ال . لااى اسااااس الساامحقاا

 اميرادات فقط في قدود إملااية اسمرجاع المةروفات الممةبد .
 السلعايرادات من بيع  •

 بالمنميات الخاصة  المنافع والمخاطر اقق يممو ندما  يمم إربات اميرادات وفقا  لما هو موضح أ  ه ،  
 اميراد وإربات إصدار الفواشير يمم و لي  ،  للا وإئراره بذلك إسم م  بميردو  العميق مباشر  إلى المبا  

وفقُا  العم    بلا  يمممع  المي الحسومات مو أيا   خةم بعد القيمة وذلك بةافي ال منية المرقلة شلك في
املم امات. المبرمة للعقود بملك  وشس والوفا   الفاشور   اصدار  بالشركة  ند  اليراد  شحقق  ليم ويمم 

   .الب ا ة
 إلتزامات الضمان  ▪

وبالمااالى ل شخ اااع الشااركة الااى ممطلباااات  ، قدمااةل شقاادم الشااركة ضاامااات بخةاااوص الخاادمات الم
فيماااا يخااا  شاجياااق ال ماااراف بااااليرادات وشساااييق الم اماااات  15الم ياااار الااادولى للمقريااار الماااالى رئااام 

 العقود.
 

 المصروفات 3-2-12
امدارية المةاليٍ المباشر  وغير المباشر  المي ل  فات العمومية و ششمق مةروفات البيع والمسويق والمةرو  -

 شعمبر بالمحديد ج  ا  مو شةلفة اميرادات.
مةروفات البيع والمسويق في شلك المةروفات الناشئة  و جلود الشركة الةامنة ورا  المبيعات وولائف  -

 المسويق. 
المالية،   ▪ األعبا   باسمانا   المةروفات  جميع  شةنيٍ  اميمم  في  السمل و،  الاخفا   وخسائر  طفا  

 القيمة كمةروفات  مومية وإدارية. 
يمم شوزيع المةروفات المشمركة األخرى ما بيو شةاليٍ إيرادات وشةاليٍ بيع وشسويق ومةاريٍ  مومية  ▪

 وإدارية  لى أساس راب   ند الل وم.
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 الزكاة والضرائب 3-2-13
 الزكاة أ.    
وفق مخة  إقمسا  يمم ▪ موالة لألاظمة ا  ال كا   واليمارو ادر   وال ريبة  ال كا   بالمملةة  هيئة 

 العربية السعودية "الليئة".
   يمم شحميق مخة  ال كا   لى الرباح أو الخسائر. ▪
، إا وجادت، الماي ئاد ال كاو   الاربط  او الناشية المسويات معاليةيمم شسييق أ  الم امات إضافية ، و  ▪

 ة المالية المي يمم فيلا ا مماد الربط ال كو .بط في افس السنشةبح مسمحقة  ند الاملا  مو الر 
 ضريبة اإلستقطاعب. 
شساامقطع الشااركة ضاارائر  لااى بعااض المعااام ت مااع جلااات غياار مقيمااة فااي المملةااة العربيااة السااعودية  ▪

 كما هو مطلو  وفقا  لألاظمة ال ريبية المعمول بلا في المملةاة العربياة الساعودية. يامم شساييق ضاريبة
 معلقة بالمدفو ات األجنبية ك لم امات.السمقطاع الم

 ضريبة المعامالت ت. 
 ،)المعام ت )ضريبة القيمة الم افة ضريبة خةم بعد واألصول والمةروفات اميرادات إربات يمم -1

 : دا فيما
مو  ل سمرداد ئابلة غير خدمات أو أصول شرا  بشأا الممةبد  المعام ت ضريبة شةوا   ندما •

أو   األصق  شرا  شةلفة مو كي   المعام ت ضريبة إربات يمم الحالة، هذه  وفي  ة،ال ريبي طة السل
 و ذلك، ينطبق قياما المةروفات، بنود مو كي  

 المعام ت.  ضريبة مبلغ مع إدراجلا شم المي والدائنة المدينة الذمم •
السلطة   إلى، الدفع  حقةالمسم أو مو،  ل سمرداد القابلة المعام ت ضريبة مبلغ صافي  إدرا  يمم -2

   .المالي المرك  ئائمة في  أو الدائنة المدينة الذمم مو ال ريبية كي  
 

 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل 3-2-14
الاى العملاة  الساائد  الةارف األجنبياة بعاد شحويللاا وفقاا  ألساعار باالعم ت شامم الماي المعاام ت شساييق يامم .أ

 النقدية الطبيعة ذات واللم امات األصول شحويق أرصد  ويمم المعاملة ، السعود ( بماريف الوليفية )الريال
 المالية. شاريف القوائم في السائد  الةرف بأسعار (لعملة الوليفيةالسعود )ا الريال إلى األجنبية بالعم ت

 الرباح أو الخسائر. في الةرف أسعار في المريرات  و الناشية والخسائر باألرباح ام مراف يمم
شحوياااق البناااود غيااار النقدياااة الماااي يااامم وياسااالا بالمةلفاااة الماريخياااة لعملاااة أجنبياااة باسااامخدام اساااعار  يااامم ا ااااد  .ب

الةاارف كمااا فااي شاااريف المعااام ت األوليااة ول ياامم شعااديللا لققااا. ياامم شحويااق البنااود غياار النقديااة المااي ياامم 
لااذ  جاارى فياا  شحديااد القيمااة الماااريف ا وياساالا بالقيمااة العادلااة لعملااة أجنبيااة باساامخدام أسااعار الةاارف فااي

العادلة. يمم المعامق مع الرباح أو الخسائر الناشئة  و شحويق البنود غير النقدياة الماي يامم وياسالا بالقيماة 
 العادلة بما يمماشى مع ال مراف بالرباح أو الخسائر مو المريرات في القيمة العادلة للبند ذو الةلة.

 

 المخصصات 3-2-15
يلااوا لاادى الشااركة الماا ام )اظااامي أو ضاامني( ااشااو  ااو قاادث سااابق ويلااوا  ةةااات  ناادماشاادر  المخ .أ

هنااو اقممااال أا يطلاار مااو الشااركة سااداد هااذا اللماا ام ماو خاا ل شاادفقات اقديااة المااوارد إلااى خااار  الشااركة 
سااداد  شيسااد منااافع ائمةااادية ويلااوا بامملاااا إجاارا  شقاادير يعمااد باا  لمبلااغ اللماا ام. وقيامااا شموئااع الشااركة

بموجاار  قااد شااأميو، فياامم إدرا  السااداد كأصااق مساامقق  - لااى ساابيق الماااال-أو كامااق المخةاا  بعااض 
ولةااو فقااط  ناادما يلااوا السااداد م كاادا  فعليااا. ياامم  اار  المةااروف الممعلااق بالمخةاا  فااي  الرباااح أو 

 الخسائر بعد طرح أ  سداد.
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بخةاام الماادفقات النقديااة المساامقبلية  د المخةةاااتإذا كاااا شااأرير القيمااة ال منيااة للمااال جوهريااا ، ياامم شحدياا .ب
المموئعااة بمعاادل الخةاام الحااالي ئبااق ال ااريبة الااذ  يعلااس شقييمااات السااوا الحاليااة للقيمااة ال منيااة للمااال 
والمخااطر الممعلقاة باااللم ام.  ناد اساامخدام الخةام ياامم شساييق ال يااد  فااي المخةا  امييااة مارور الوئاا  

 الخسائر .كمةلفة شمويق في الرباح أو 
يمم مراجعة المخةةات في شاريف كق شقرير مالي وشعدل لامعلس أف اق شقادير قاالي. إذا لام يعاد محامم   .ت

 شدفق موارد خارجية مطلوبة مم منة منافع ائمةادية لسداد اللم ام، ف ا  يمم  لس المخة .
 العمليات )اللم امات الممعلقة ب زالة األصول(  إيقاف شةاليٍ .ث

أو  المارميم أ ماال  او المسا ولية الشاركة شمحماق  نادما العملياات ب يقااف  لما امل بمخةا  فال مارا يامم
ممطلباات   لاى الع ئاة ذات والمةااليٍ المطلوباة العملياات إيقااف درجاة شعمماد األراضاي، إ ااد  شأهياق

 .واألاظمة الحالية القواايو
قادورلا  لاى  المموئاع عمليااتال إيقااف الم اماات جميع المخة  في والمشمولة المدرجة المةاليٍ شم مو

كيا   ماو  رساملم  وشامم الحالياة ويمما  إلاى العملياات إيقااف مخةا  خةام األصاول. ويامم مادى  مار
مادى العمار   لاى كمةاروف اسامل ك  يامم رام وماو والمعادات والمةانع الممملةاات ضامو بناد األصاول

 .األصول لملك المموئع
 ضاو  فاي طبيعاي أمار هاي العملياات ميقااف النقدياة اتالمادفق  ووئا المقادار المبلاغ  لاى المعادي ت إا

 شقابللاا املم اماات  فاي ك يااد  المعادي ت هاذه شساييق ويامم  ليلاا. شنطاو   الماي اللاماة األقلام والمقديرات
 :يلي ما المعدي ت هذه  لى ش رر المي العوامق وشم مو الع ئة. األصول ذات في زياد 
 المقنية. شطوير •
 البيئية. امدار  واسمراشيييات يميةالمنظ اتالممطلب •
 الم خم. ارار ذلك في بما المموئعة األاشطة وشةاليٍ المقدار الحد في المريرات •
  الئمةادية. السمدامة في المريرات •

 

 منافع الموظفين 3-2-16
 برامج المنافع المحددة  .أ

الساعودية، قياة يامم اقمساا  العربياة شقدم الشركة خطة منافع محدد  للمولفيو وفقا  لنظام العمق بالمملةاة 
صافي الم ام الشركة فيما يمعلق ببرامج المنافع المحدد  بواسطة شقدير مبلغ المنافع المسمقبلية الماي اكمسابلا 
المولف في الفمرات الحالية والسابقة وخةم ذلك المبلغ. ويمم اقمسا  الم امات المنافع المحدد  سنويا ماو 

ريقاة وقاد  الئمماااا المموئعاة والااذى يأخاذ فاى ا مباااره بالحساباا أقلااام بواسااطة طئباق خبيار أكمااوار  م هاق 
 اظام العمق في المملةة العربية السعودية وسياسة الشركة .

 وقد   طريقة  باسمخدام مسمقليو اكموارييو ئبق مو دور   بشلق المحدد  المنافع الم ام وياس إ اد  ويمم
ويمم الئمماا الق المموئعة.   الةادر  النقدية المدفقات  بخةم  المحدد  المنافع للم ام ليةالحا يمةشحديد 

صلوو  المسمقبلية  / السندات  أو  الحلومية  الةلوو   / للسندات  سوا  ميقة  وجود  لعدم  واظرا   المقدر  
السمحقاا"   لماريف  "العائد  إلى  بالرجوع  الخةم  معدل  شحديد  شم  السعودية  العربية  المملةة  في  الشركات 

 رصيد صافي   لى معدل الخةم بمطبيق العمولة شةلفة صافي اقمسا  للةلوو. يمم  داو جوا لم شر  
 .البراامج لموجودات العادلة المحدد  والقيمة المنافع الم ام

السنة   الاية في  إكمواريا المحدد  المقا د  شةاليٍ باسمخدام  المحدد  المنافع الم امات شةاليٍ اقمسا  يمم
 ماق شعديق واقد   لمر  شقع هامة أقداث وبأ  السوا   لى  شطرأ المي ات اللامةبالمقلب شعديللا بعد  السابقة،
 السوا واألقداث في اللامة المقلبات شلك  دم وجود  قالة  والسداد. وفي العاملة األيد  وشقلي  البرامج

 شريرات جودقالة و  ي السنة. وف بداية في ل فمراضات اسمنادا امكموارية اللم امات  شمديد يمم واقد  ، لمر 
اللم امات   وياس م اد  ا مبارها يمم ف ا  األولية، الفمر  خ ل المرشيبات أو الفمراضات في هامة هذه 

 .بلا الممعلقة والمةاليٍ
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يامم إدرا  إ ااد  وياااس صاافي الماا ام بارامج المناافع المحاادد  الماي شمةااوا ماو اربااح وخسااائر اكموارياة مباشاار  
وم الشركة باقمسا  صافي الفائد   او طرياق شطبياق معادل الخةام المسامخدم آلخر. شقفي الدخق الشامق ا

لقياس صافي الم ام المنافع المحدد  أو األصق. يمم شساييق صاافي مةاروف الفائاد  والمةاروفات األخارى 
 الممعلقة بلا لبرامج المنافع المحدد  في الرباح أو الخسائر.

ي  مد  البراامج فاا  يمم شسييق المرير الناشج في المنفعة الماي يمم شقل   ندما شمرير منافع براامج أو  ندما
 شمعلق بالخدمة السابقة او الرباح أو الخسائر مو المقلي  فورا  في الرباح أو الخسائر.

 منافع الموظفين قصيرة األجل  .ب
المنافع غير  ذلك في بمااشر  يمم ال مراف باللم ام  و المنافع المسمحقة للمولفيو والممعلقة بالجور والرو 

النقدية ، والجاز  السنوية والجاز  المرضية وشذاكر السفر خ ل الفمر  المى يمم فيلاا شقاديم الخدماة الممعلقاة 
بلا ، وكذلك المبلغ غير المخةاوم للمناافع المموئاع دفعلاا مقاباق شلاك الخدماة  لاى اسااس اا الخدماة ذات 

ت المعمارف بلاا والممعلقاة بمناافع الماولفيو ئةاير  األجاق باالمبلغ غيار  امااالةلة ئد شم شأديملا. شقاس اللم
 المخةوم والمموئع اا يمم دفع  مقابق الخدمة المقدمة.

 منافع الموظفين لما بعد إنتهاء الخدمة .ت
المأمينات امجمماعية، ويماق خطة   شقوم الشركة بسداد إشمراكات شقا د لمولفيلا السعودييو إلى م سسة 

 .  دد  وشعمبر الدفعات كمةاريٍ  ند شةبدهاة محمساهم
 

 اإللتزامات واألصول المحتملة 3-2-17
اللم امات المحمملة هى الم امات مو المحممق أا شنشأ  و أقداث سابقة ويمأكد وجودها فقط مو خ ل   .أ

كة.  وئوع أو  دم وئوع واقد أو أكار مو أقداث مسمقبلية غير م كد  ل شقع ضمو السيطر  الةاملة للشر 
أو إلم ام قالى ل يمم ارباش  ألا مو غير المحممق اا شةوا هناو قاج  لمدفق الموارد لمسوية اللم ام وفى  
المحمملة وااما  اللم امات  شاب   الشركة ل  ف ا  بمورووية كافية  اللم ام  وياس مبلغ  القدر   لى  قالة  دم 

 شفةح  نلا فى القوائم المالية. 
المالية ، ولةو يفةح  نلا  ندما يلوا مو المحممق شحقيق  حمملل يمم اربات األصول الم .ب القوائم  ة فى 

 منافع ائمةادية.  
 

 بالشركة للمساهمينتوزيعات األرباح النقدية  3-2-18
 إ ممااد  ناد وذلاك بالشاركة للمسااهميو النقدياة الموزيعاات بادفع الممعلقاة اللم اماات ب رباات الشاركة شقاوم .أ

 . الموزيع
  ليلاا ماو المةاادئة  ناد األربااح شوزيعاات ا ممااد يامم الساعودية العربياة المملةاة فاي الشاركات لنظام وفقا .ب

 .المساهميو ئبق
 .الملةية ققوا  ضمو مباشر  المبلغ المقابق إربات يمم .ت

 

 ربحية السهم 3-2-19
 لاى المموساط  للشاركة األسالمصافي الدخق العائد  إلى قملاة  بقسمةيمم اقمسا  الربحية األساسية للسلم  −

 القائمة خ ل السنة.  األسلمجح لعدد المر 
)بعد شعديق الفائد   لاى  كةللشر  األسلميمم اقمسا  الربحية المخف ة للسلم بقسمة الربح العائد إلى قملة  −

العادياااة القائماااة خااا ل السااانة زائاااد  األسااالمالمممااااز  القابلاااة للمحوياااق(  لاااى المموساااط المااارجح لعااادد  األسااالم
العاديااة المخف ااة  األساالميااق جميااع العاديااة المااي ساايمم إصاادارها  نااد شحو  األساالمالمموسااط الماارجح لعاادد 

 المحمملة إلى أسلم  ادية. 
ليس لديلا ا  أسلم ئابلاة للمحوياق فااا الربحياة األساساية للسالم شسااو  الربحياة المخف اة   الشركةوبما أا   −

 للسلم.
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 ألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4
ش رر  لى مبالغ اميارادات والمةاروفات واألصاول  القوائم المالية مو امدار   مق أقلام وشقديرات وافمراضات  يمطلر إ داد

واملم امات  المةرح  نلا والفةاح  و املم امات  المحمملة كما في شاريف المقرير المالي. إل أا  دم المأكاد بشاأا هاذه 
أو املم امااات  ائج ئااد شمطلاار شعاادي   جوهريااا   لااى القيمااة الدفمريااة لألصااول الفمراضااات والمقااديرات يملااو أا ياا د  الااى اماا

 المي سممأرر في الفمرات المسمقبلية.
شسمند هذه المقديرات والفمراضات الى الخبر  و وامق أخرى مخملفة يعمقد أالا معقولة فاي لاق الظاروف الموجاود  وشسامخدم 

مقااديرات مااات  المااي يةااعر الحةااول  ليلااا مااو مةااادر أخاارى. شاامم مراجعااة الللحلاام  لااى القاايم الدفمريااة لألصااول واملم ا
والفمراضات األساسية بشلق ممواصق. يمم شساييق مراجعاة المقاديرات المحاسابية فاي الفمار  الماي يامم فيلاا مراجعاة المقاديرات 

 مرات الحالية والمسمقبلية.او في فمر  المراجعة والفمرات المسمقبلية اذا كاا  المقديرات الممرير  ش رر  لى الف
 فمراضات المحاسبية اللامة المي للا شأرير جوهر   لى القوائم المالية كاآلشي:شم بياا األقلام والمقديرات وال

 

 األحكام  4-1
 إستيفاء إلتزامات األداء 4-1-1

ألدا   لاى يير  لى الشاركة شقيايم كاق  قاد ماو  قودهاا ماع العما   لمحدياد ماا إذا شام اساميفا  الم اماات ا -
يقااة الم ئمااة مدرا  امياارادات. ئاماا  الشااركة بمقياايم ماادى الوئاا  او فااي وئاا  محاادد مااو أجااق شحديااد الطر 

 ذلك بنا   لى اشفاويات البيع والشرا  المي ابرمملا مع العم   واقلام األاظمة والقواايو ذات الةلة.
النساابة للماا ام األدا  قيااة ياامم إدرا  اخمااارت الشااركة شطبيااق طريقااة الماادخ ت فااي شوزيااع سااعر المعاملااة ب -

 ا  الى جلود الشركة لسميفا  الم ام األدا  شوفر أف ق مرجع لسيرادات الملمسبة فع .اميرادات إسمناد
 تحديد أسعار المعامالت 4-1-2

يير  لى الشركة شحديد أسعار المعام ت فيما يمعلق بلق  قد مو  قودها مع العم  . و ند  مق مااق  -
عقاد اميياة للخةاومات أو الرراماات، ووجاود أ  الحلم، شقوم الشركة بمقييم شأرير أ  رمو ممرير فاي ال  هذا

  نةر شمويلي جوهر  في العقد وا  رمو غير اقد  في العقد. 
 (19 –وباء كورونا )كوفيد  4-1-3

فاى القاوائم المالياة ئام  الميمو ة بمراجعة المةادر الرئيسية لمقديرات  ادم المأكاد الماى شام الةشاف  نلاا  -
( . شعمقااد امدار  أااا  بخاا ف الخسااائر امئمماايااة 19 –الموقااد  األخياار   لااى خلفيااة وبااا  كورواااا )كوفيااد 

المموئعة للموجودات المالية ، ف ا خسار  إاخفا  ويمة الموجودات غير المالية وجميع المةادر لمقديرات 
فةاح  نلا فاى القاوائم المالياة الموقاد  السانوية. سمساممر  دم المأكد األخرى شظق ممارلة لملك المى شم ام

إي ااااح  – راوباااة الوضاااع وسااامنعلس أى شرييااارات مطلوباااة فاااى فمااار  إ اااداد المقاااارير المسااامقبليةامدار  فاااى م
(28). 

 
 

 التقديرات واإلفتراضات 4-2
 برامج المنافع المحددة 4-2-1

ة ل لماا ام باساامخدام شقييمااات اكمواريااة. يم اامو المقياايم ياامم شحديااد شةلفااة باارامج المنااافع المحاادد  والقيمااة الحالياا
ماااوار  وضاااع العدياااد ماااو الفمراضاااات الممنو اااة الماااي شخملاااف  اااو المطاااورات الفعلياااة فاااي المسااامقبق. وهاااذا الك

 يم مو شحديد معدلت الخةم وزياد  الرواشر في المسمقبق ومعدل الوفيات ومعدل قركة شوليٍ المولفيو.
افع المحاادد  يمماااز بحساسااية طويلااة األجااق، فاا ا الماا ام المنااخاصااة بعمليااة المقياايم وطبيعماا  الامييااة المعقياادات 

 الية شياه المريرات في هذه الفمراضات. يمم فح  جميع الفمراضاات فاي شااريف المقريار الماالي. إا معاايير 
دياااد معااادل الخةااام القيااااس األكاااار  رضاااة للمرييااار هاااي معااادل الخةااام وال يااااد  المسااامقبلية للرواشااار.  ناااد شح
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 لاااى ساااندات الشاااركات العالياااة الياااود . شعمماااد زياااادات الرواشااار الم ئااام، شعمماااد امدار   لاااى العائاااد الساااوئي 
المساامقبلية  لااى معاادلت الم ااخم المساامقبلية واألئدميااة والمرويااة والعاار  والطلاار فااي سااوا الموليااٍ. يساامند 

دول المحاادد . ئااد شمرياار اساامقرا ات جااداول الوفيااات معاادل الوفيااات الااى جااداول الوفيااات المماقااة والخاصااة بالاا
اسميابة للمريرات السلااية. شوجد شفاصايق أكاار قاول الم اماات مناافع الماولفيو فاي امي ااح رئام  لى فمرات  

(15.) 
 

 إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية    4-2-2
 الخسائر االئتمانية المتوقعة

اسامخدام لمموئعة األصول المالية والمقاسة بالمةلفة المطفاأ  ويمطلار يمم وياس مخة  الخسائر الئممااية ا
 اماذ  معقد  وافمراضات هامة قول الظروف الئمةادية المسمقبلية والسلوو الئممااي.

الئممااية   الخسائر  لقياس  المحاسبية  الممطلبات  في شطبيق  أي ا   المطلوبة  اللامة  األقلام  هناو  دد مو 
 المموئعة، ماق:

 ديد معايير ال ياد  اليوهرية في مخاطر الئمماا؛شح •
 نماذ  المناسبة والفمراضات لقياس الخسائر الئممااية المموئعة؛اخميار ال •
 إاشا  ميمو ة مو األصول المالية الممارلة ألغرا  وياس الخسائر الئممااية المموئعة. •

 

 االعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  4-2-3
مل و. يامم شحدياد هاذا المقادير بعاد األ مار اماماجية المقديرية للعقارات والمعدات لحسا  الساشحدد الشركة  

األخاااذ فاااي ال مباااار الماااد  المموئاااع فيلاااا اسااامخدام األصاااق والملاااف الطبيعاااي، شقاااوم امدار  بفحااا  األ ماااار 
مل و مااع امااوذ  المموئااع اماماجيااة المقديريااة وطريقااة الساامل و دوريااا للمأكااد مااو شوافااق طريقااة ومااد  الساا

 للمنافع الئمةادية مو هذه األصول.
 وجدت. إا- والمسمقبلية الحالية الفمرات في السمل و مةروف في المريرات شعديق ويمم

 إنخفاض قيمة األصول غير المالية 4-2-4
صااول غياار شقااوم الشااركة بماااريف كااق شقرياار مااالي بمقياايم مااا اذا كاااا هناااو م شاارات  لااى ااخفااا  ويمااة األ

ول غيار المالياة لمحدياد ااخفاا  القيماة فاي قاال وجاود المالية في شاريف كاق شقريار ماالي. يامم اخمباار األصا
 م شرات  لى  دم إملااية اسمرداد القيم الدفمرية.

   ندما يمم اقمسا  القيمة ئيد السمعمال، شقوم امدار  بمقييم المدفقات النقدية المسمقبلية مو األصق او الوقد 
 الحالية للذه المدفقات النقدية. المحققة للنقد وشخمار معدل الخةم المناسر لقمسا  القيمة 

 

   مبدأ االستمرارية 4-2-5
ئام  إدار  الشركة بعمق شقييم لقدرشلا  لى السممرار  لى أساس مبدأ السممرارية وشوصل  الى اا لديلا  

ر. إضافة لذلك، ليس  امدار   لى دراية بأ   دم شيقو الموارد ل سممرار في اشاطلا في المسمقبق المنظو 
الشركة  لى السممرار وفق مبدأ السممرارية. وبالمالي، شم   جوهر   الشك قول ئدر   ئد يلقي ب  ل مو 

 السممرار في إ داد القوائم المالية  لى أساس مبدأ السممرارية. 
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 
31

 
ديسمبر 

 1
202

 م
)جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك( 

 
 

- 
24  

- 
 

5-
 

ممتلكات واَ 
الت ومعدات

-
)بالصافى(:

 
 

مباني مقامة ع
أراضي مستأجرة لى  
 

وسائل نقل 
 

االثاث و الديكور 
 

االت ومعدات 
 

اجهزة  حاسب 
 

اجهزة وخزائن 
 

اجهزة تكييف 
 

أعمال راسمالية  
 

تحت التنفيذ
 

 )*(
 

اإل
جمالى 

 
 

التكلفة
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

فى 
1 

يناير 
2020

  م
14 862 505

 
8 311 980

 
 454 299

 
9 575 201

 
 140 117

 
 27 713

 
 121 133

 
 938 991

 
34 431 939

 
 

ضافات
إ

 
السنة
   

 24 000
 

4 062 939
 

 37 983
 

 349 175
 

 52 366
 

 39 314
 

 29 965
 

1 286 411
 

5 882 153
 

محول مو األ مال الرأسمالية 
 

- 
 846 000

 
- 

- 
- 

- 
- 

( 846 000)
 

- 
إ 

سمبعادات 
السنة
   

 
( 115 000)

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
( 115 000)

 
فى 

31
 

ديسمبر 
2020

 م 
14 886 505

 
13 105 919

 
 492 282

 
9 924 376

 
 192 483

 
 67 027

 
 151 098

 
1 379 402

 
40 199 092

 
 

ضافات
إ

 
السنة
   

 32 000
 

3 704 438
 

 5 412
 

5 274 264
 

 70 386
 

 113 232
 

 33 520
 

 93 640
 

9 326 892
 

محول مو األ مال الرأسمالية 
 

1 473 042
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(1 473 042)
 

- 
فى 

31
 

ديسمبر 
2021

 م 
16 391 547

 
16 810 357

 
 497 694

 
15 198 640

 
 262 869

 
 180 259

 
 184 618

 
- 

49 525 984
 

 
مجمع 

اإلهالك
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
فى 

1 
يناير 

2020
  م 

- 
4 139 759

 
 179 831

 
3 811 072

 
 137 316

 
 22 013

 
 80 972

 
- 

8 370 963
 

 
إه و
 

السنة
  

1 143 271
 

 927 340
 

 66 092
 

 706 616
 

 10 446
 

 10 961
 

 17 408
 

- 
2 882 134

 
 

إه و ام 
سمبعادات
  

 
( 110 353)

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
( 110 353)

 
فى 

31
 

ديسمبر 
2020

 م 
1 143 271

 
4 956 746

 
 245 923

 
4 517 688

 
 147 762

 
 32 974

 
 98 380

 
- 

11 142 744
 

 
إه و
 

السنة
  

1 241 342
 

1 512 403
 

 52 048
 

 801 476
 

 17 891
 

 32 871
 

 21 823
 

- 
3 679 854

 
فى 

31
 

ديسمبر 
2021

 م 
2 384 613

 
6 469 149

 
 297 971

 
5 319 164

 
 165 653

 
 65 845

 
 120 203

 
- 

14 822 598
 

 
صافى األصول
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
فى 

31
 

ديسمبر 
2021

 م 
14 006 933

 
10 341 208

 
 199 723

 
9 879 476

 
 97 217

 
 111 677

 
 67 152

 
- 

34 703 386
 

فى 
31

 
ديسمبر 

2020
 م 

13 743 234
 

8 149 173
 

 246 359
 

5 406 688
 

 44 721
 

 34 053
 

 52 718
 

1 379 402
 

29 056 348
 

(
)*  

ص بالشركة.
شمماق األ مال الرأسمالية في ويمة ااشا  مسمودع خا

 
 

تم تحميل إستهالك ممتلكات وَاالت ومعدات على النحو التالى:
 

 
إيضاح 

 
 

2021
 م 

 
2020

 م 
شةلفة النشاط 

 
(

19
 ) 

 
3 679 853

 
 

2 882 134
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 بالصافى(: )-حق إستخدام األصول المستأجرة وإلتزامات عقود االستئجار   -6
 حق إستخدام األصول المستأجرة  6-1

يمماق قق اسمخدام األصاول المسامأجر  فاي القيماة الييارياة لألراضاى واآللت والمعادات وكااا  الحركاة  ليلاا خا ل 
 السنة كما يلي:

 االجمالى  **آالت ومعدات  أراضى* إيضاح 
        :التكلفة

 493 071 6  517 673   976 397 5  م 2020يناير  1فى 
 512 898 1  512 898 1  -  خ ل السنة  إضافات

 005 970 7  029 572 2  976 397 5  م 2020 ديسمبر 31فى 
 520 129 2  520 129 2  -  خ ل السنة  إضافات

 10 099 525  549 701 4  -  م 2021ديسمبر  31فى 
       : هالكستمع اإلمج
 119 773  343 105  776 667  م 2020يناير  1فى 

 738 491  703 134  035 357  إسمل و السنة
 857 264 1  046 240  811 024 1  م 2020 ديسمبر 31فى 

 738 491  703 134   035 357  إسمل و السنة
 595 756 1  749 374   846 381 1  م 2021ديسمبر  31 في
       :القيمة الدفتريةفي صا
 8 342 930  800 326 4  4 016 130  م 2021ديسمبر  31في 
 6 705 148  983 331 2  4 373 165  م 2020ديسمبر  31في 
ئطاااع أراضاااي مقاااام  ليلاااا  4لعااادد يممااااق قاااق اسااامخدام األصاااول المسااامأجر  فاااي القيماااة الييارياااة لألراضاااى    * 

 دام في شنفيذ مشرو اشلا في  د  مدا داخق المملةة.مسمود ات خاصة بالشركة ل سمخ

بعقااود اساامئيار شمويليااة  لت ومعااداتفااى القيمااة اميياريااة لعاادد مااو اق قااق اساامخدام األصااول المساامأجر  يممااا ** 
%  16شاالر بمموسااط معاادل فائااد  بلااغ  36محليااة بموجاار  قااود شااأجير لمااد  ال اتشاارك اادد مااو المساامأجر  مااو 

 .في شملك األصق في الاية مد   قد امييارشم مو قق المسمأجر 
 

 ود استئجار التزامات عق 6-2

 ديسمبر 31  آالت ومعدات   أراضى ايضاح 
 ديسمبر 31  م 1202

 م 2020
 947 185 8  9 033  908  3 138  908  000 895 5  لم امات مو  قود المأجيراجمالي ال

 ( 1 704 560)  ( 1  644 035)  ( 348 924)  ( 1 295 111)  يخةم : شةاليٍ الممويق المسمقبلية
2 789 984  889 599 4  لمأجير  صافي الم امات  قود ا   873 389 7   6 481 387 

       و يتم تصنيفها في القوائم المالية كالتالي: 
 964 277 1  1 829 221   1 054 465  774 756 ( 16) الي   الممداول 

 423 203 5  5 560 652   1 735 518  134 825 3  الي   غير الممداول   
 
 

 

 -م:1202 ديسمبر 31ت اإليجار المستقبلية كما في الحد األدنى لدفعا 6-3

 ديسمبر 31  آالت ومعدات   أراضى  
  م 1202

 ديسمبر 31
 م 2020

2022  985 000  1 624 276  2 609 276  1 621 480 
2023  590 000  1 051 363  1 641 363  1 420 441 
2024  590 000   463 269  1 053 269  5 144 026 
 -  3 760  000  -  3 760  000 ما بعدها

 5 925 000  908 138 3   9 063 908  8 185 947 
 



101

العودة لفهرس المحتويات

  شركة رواسى البناء لإلستثمار
 شركة مساهمة سعودية مقفلة
 م1202 ديسمبر 31الية للسنة المالية المنتهية فى إيضاحات حول القوائم الم

 )جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك( 
  

- 26  - 
 

 تجارية ) بالصافي(: –ذمم مدينة   -7

 ديسمبر  31 
ديسمبر   31  م 1220 

 م 2020
    

 928 278 67  452 918 74 مدينوا شياريوا ذمم 
 (724 053 1)  (736 102 1) فى القيمة اماخفا  يخصم

 73 815 716  66 225 204 
 

( ياامم قساام المساامحق لةااالح البنااك  ااو مساامحقاش   ااو المشاااريع المقيااد  الةااادر للااا 24ووفقااا  ل شفاااا مااع البنااك )اي اااح 
 خطابات ضماا قسو شنفيذ مو شلك الممحة ت.

 

 :يةسائر اإلئتمانالخفيما يلى حركة مخصص  7-1
ديسمبر   31

 ديسمبر  31  م 2020
 م 2120 

   

 فى بداية السنة   724 053 1  724 053 1     
 للسنة  المخة  الملوا   49  012  -
 خ ل السنة  مسمخدمال المخة   -  -

 فى نهاية السنة  736 102 1  724 053 1
 

 : ديسمبر كانت أعمار الذمم المدينة كما يلى 31كما فى  7-2
ديسمبر   31

 ديسمبر  31  م 2020
 م 2120 

   

     
30 133 168  19 058 102  ممداول )غير ممأخر السداد(   
 يوم  60-1ممأخر لمد  مو   748 758 29  248 563 20

 يوم  120-61ممأخر لمد  مو   566 051 20  242 456 9
 يوم  180-121ممأخر لمد  مو   294 999   102 192 1
 *يوم 180وز اسمحقائ  بمده اكار مو ممأخر لميا  823 050 5  168 934 5

 االجمالي  452 918 74  928 278 67
 

مباااالغ لااام شااانخفض ويمملاااا والماااى شيااااوزت مو اااد  2021ديسااامبر  31يم ااامو بناااد الاااذمم المديناااة الميارياااة فاااي  -
ريال  32.046.826: م2020)ريال سعودى  54.757.697 اسمحقائلا أكار مو دور  المحةيق العادية بمبلغ

رياااال  50.917.262بلرااا  مبلاااغ لماااي وا، بع ااالا مسااامحق ماااو م سساااات قلومياااة وشاااب  قلومياااة (دى ساااعو 
 سعودى ، وبنا ا   لى الخبر  مو المموئع شحةيق شلك المبالغ الممأخر  ألالا ديوا جيد .

ا لا وشساويملشحةايل وئاد شامرياال ساعود   2 717 733 و السداد بمبلاغ   ةالعم   مموئف  بعض  أرصد يم مو  )*(   
 .(م2022 ام )خ ل  بالفمر  ال ققة

 

 حقة: إيرادات مست  -8
 

 ديسمبر  31 
ديسمبر   31  م 2120 

 م 2020
    

 309 793 15  662 977 15 ايرادات مسمحقة
 15 977 662  15 793 309 

 

  األجاق والماى شام ق ئةاير يشارمشمماق اميرادات المسمحقة في ويمة األ مال المنفذ  ألقد اليلات الحلومية بطريقة أوامر ال
 . م2021ديسمبر  31ا ممادها ولم شفوشر قمى شاريف 
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- 27  - 
 

 مدينة أخرى: وأرصدة مدفوعات مقدمة  -9

ديسمبر   31 إيضاح 
ديسمبر   31  م 2120

 م 2020
     

 918 359 4  494 673 7  مورديو دفعات مقدمة   
 742 917   975 281 2   مةروفات مدفو ة مقدما   
 693 786   937 116 1 ( 24) شأميو خطابات ضماا    
          -          290 644   أ ممادات مسمندية  

Rentions"  067  365 1شأمينات أ مال محمي ه لد  الرير "   - 
 826 321   763 391   ذمم المولفيو   
 272 216   131 112   ارصد  مدينة اخرى   

  13 585 657  6 602 451 
 

 :ذوي العالقة  المعامالت مع األطراف   -10
والمنشاا ت المااى يملةلااا أو يااديرها وكبااار مااولفى امدار  فااى الشااركة بالشااركة  هميوالمساااشمماااق األطااراف ذو  الع ئااة فااي 

هااذه اليلااات وكااذلك المنشااأت المااى شمااارس  لااى هااذه اليلااات ساايطر  مشاامركة أو افااوذا  جوهريااا . ياامم شنفيااذ المعااام ت مااع 
ار . ول شوجااد أيااة معااام ت مااع   األ مااال العاديااة مااو خاا ل  قااود معممااد  مااو ئبااق امداليلااات ذات الع ئااة خاا ل دور 

 األطراف ذات الع ئة خ ل العام الحالي.
 

وفيمــا يلــي ملخصــًا بــأهم المعــامالت التــى تمــت بــين الشــركة واألطــراف ذوي العالقــة خــالل العــام وكــذل  صــافي أرصــدة 
 األطراف ذوي العالقة في:

 

 : ضافيتمويل إ 10-1
 : شاريف القوائم الماليةفي في وفيما يلي بيااا  بةافي أرصد  الممويق امضا

طبيعة  
 العالقة

طبيعة 
 األرصدة في حجم المعامالت المعامالت

ديسمبر   31   
 م  1202

ديسمبر   31
 م 2020

ديسمبر   31
ديسمبر   31  م  1202

 م 2020
ممعر مطلق محسو 

 الد يااي العميبي
مساهم 
 رئيسي 

رأس  زياد 
 -  - (274 755 14) - المال 

     -  - 
 

 :العليا اإلدارة موظفي وتعويضات مزايا ومكافأت 10-2
يمةوا مولفو امدار  الرئيسيوا بالشركة مو أ  ا  امدار  الرئيسييو الاذيو لاديلم السالطة والمسائولية  او شخطايط 

 .وشوجي  ومراوبة أاشطة الشركة 
 م 2020  م  1202  
 ريال سعودي   ي ريال سعود  

 

    

 1 911 966  2 803 313  رواشر وشعوي ات وبدلت 
 1  911 966  2  803 313  اإلجمالى

 

 النقد ومعادالت النقد:  -11
 ديسمبر 31 

ديسمبر  31  م 1202 
 م 2020

 393 826 2  224 004 4 قسابات جارية –أرصد  لدى البنوو 
 4 004 224  2 826 393 
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- 29  - 
 

 الل السنة :وفيما يلى حركة المرابحات خ
 ديسمبر 31 

 ديسمبر 31  م 1202 
 م 2020 

 812 402 30  314 884 28 رصيد المرابحات في بداية السنة 
 683 325 54  631 918 66 السنة اضافات خ ل 

 (181 844 55)  (162 704 53)   السنةيخةم المسدد خ ل 
378 098 42 ة المرابحاتاجمالي ويم   28 884 314 

 (392 682 )  (591 538 4) لممويق المسمقبليةيخةم شةاليٍ ا
 922 201 28  192 560 37 ديسمبر  31صافي المرابحات في 

 

 مرابحات من شركات تمويل : 14-2
سااعود  فااي  ريااالمليااوا  29,8شااركات محليااة بقيمااة  ر رااة اادد مااو العقااود مااع  بشاالق رئيسااي الشااركة شباارم

 -صور  شيسير شيار  ب ماا  :
 .السيد محسو ممعر العميبيأقد المساهميو "عدد األئساط موئعة مو سندات ألمر ب -

 وفيما يلى حركة مرابحات الشركات خالل السنة :
 ديسمبر 31 

 ديسمبر 31  م 1202 
 م 2020 

 019 083 10  951 074 3 رصيد المرابحات في بداية السنة 
 -  523 687 10 العام اضافات خ ل 

166 8) يخةم المسدد خ ل العام    270)  (7 008 069) 
 950 074 3  204 146 5 اجمالي ويمة المرابحات

 (267 208 1)  (175 989) يخةم شةاليٍ الممويق المسمقبلية
 683 866 1  029 175 4 ديسمبر  31صافي المرابحات في 

 

 إلتزامات منافع الموظفين:  -15
 شاوفر قياة ) 19 (رئام الادولي المحاسابة م ياار فاي محادد هاو )كماا محادد   اسامحقائات خطة بمشريق المنشأ  شقوم -

 العربياة المملةاة الحاالي فاي العماق ئاااوا  ماع يمماشاى بماا الشاركة، فاي للخدماة شارو المولاف  ناد إجمالياة ملافاأ 
  السعودية.

  .المراادر  شااريف فاي والراشار الخدماة إلاى سانوات ذلاك مندويسا بالمملةة ئواايو العمق قسر امسمحقاا مبلغ ويحسر -
 فاي الاساحا  المرشباات ومعادلت فاي المسامقبلية فاي ال ياادات للمريارات قساساية أكاار والم اماشلاا الخطة ف ا ولذلك

  اللم امات. شقييم في المسمخدم الخةم ومعدل المسمقبق
 اسمحقائلا.  ند الم ايا بدفع الوفا  لشركةا اخمارت ولذلك الخطة، الشركة شمويق مو يطلر ول -
 .) 19 (رئم الدولي المحاسبة م يار لممطلبات المموئعة وفقا الئمماا وقد  طريقة باسمخدام الخطة الم امات يمشقي شم -

 ويماة لوضاع افمراضات فقد وضع  ، قاليا معروف غير المسمقبق في المسمحقة السمحقائات وشوئي  مبلغ أا وبما
 وئاد فاي المسامقبق. السامحقاا بمةلفة الممعلقة اللم امات  و منفةلة، وبةور  السابقة، بالخدمة الممعلقة  اماتل لم

  . 19 رئم الدولي المحاسبة م يار ممطلبات مع شموافق منلييات باسمخدام الفمراضات هذه اسممدت
  ندما والديموغرافية. والئمةادية المالية فالظرو  في المريرات شعلس الوئ  مرور مع في الفمراضات شرييرات أ   -
 اآلخار الشاامق الادخق ئائماة المرير ضامو ذلك إدرا  يمم بلا المعمول مع الفمراضات المسمقبلية الخبرات ابقشمط ل
 .المسمقبلية المالية السنوات في
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- 30  - 
 

 الحركة فى صافى إلتزامات المنافع المحددة:  1 -15
 ديسمبر 31 

 مبرديس 31  م 1202 
 م 2020 

 919 371 2  827 069 3  يناير 1الرصيد فى 
    

    يضاف: المتضمن فى قائمة االرباح أو الخسائر
 256 750   208 949 الحالية الخدمة شةلفة
 438 47   974 77 الفائد  شةلفة
 1 027 182  797 694 

    يضاف: متضمن فى قائمة الدخل الشامل ااَلخر
 771 201   (279 43) الكموارية ئرالخسا)األرباح(/

    :النقد في الحركة
 (557 301)  (488 167) المنافع المدفو ة

 827 069 3  242 886 3 ديسمبر  31الرصيد فى 
 

 اإلفتراضات اإلكتوارية:  2 -15
ر اكماوار  لاد  للماولفيو بمساا د  خبيا الاياة الخدماة ملافاأ  لخطاة المحادد  الم اياا شام ا اداد المقيايم ملم اماات

 المالية : الشركة باسمخدام الفمراضات الرئيسية
 ديسمبر 31 

 ديسمبر 31  م 1202 
 م 2020 

 %2  %2.54 معدل الخةم 
    المعدل المتوقع لزيادة الرواتب 

 %2  %2 أول ر ث سنوات
 %2  %2 ما بعد ذلك

 60  60 المفمر  المقا د سو
 % 18.2  %11.7 المولفيو(مموسط معدل قركة الموليٍ )دوراا 

 A67/70ULT  A67/70ULT معدل الوفيات
 

 تحليل الحساسية: 3 -15
 :هي المرجحة الرئيسية الفمراضات في للمريرات المحدد  المنافع الم امات قساسية إا

 

 تضخم الرواتب   معدل الخصم  
إنخفاض بنسبة  األساس  

زيادة بنسبة  األساس   %1زيادة بنسبة  1%
1% 

نخفاض  إ
 % 1بنسبة 

 083 290 3 802 612 4 %2  126 298 3 437 616 4 %2.54 م2021ديسمبر  31
 257 664 2 618 395 3 %2  595 668 2 085 402 3 %2 م2020ديسمبر  31

 

شساامند شحلااي ت الحساسااية أ اا ه الااى شرياار فااى امفماارا  مااع بقااا  كافااة امفمراضااات األخاارى رابمااة. ومااو الناقيااة  −
امفمراضاات ئاد شةاوا ممرابطاة . و ناد قساا   ، مو غير المرجح أا يحادث ذلاك ، فا ا المريارات فاى بعاضالعملية  

قساسااية إلمااا ام المناااافع المحااادد  لسفمراضااات امكموارياااة اللاماااة ، شااام شطبياااق افااس الطريقاااة ) القيماااة الحالياااة ملمااا ام 
 عة فى الاياة فمار  إ اداد القاوائم المالياة (  ناد قساا المنافع المحدد  المحسوبة ب سمخدام طريقة إئمماا الوقد  المموئ
 إلم امات المنافع المحدد  المابمة فى ئائمة المرك  المالى.
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- 31  - 
 

 وأرصدة دائنة أخرى  مستحقات -16
 ديسمبر 31 ايضاح 

 ديسمبر 31  م 1202
 م 2020

 954 340 1  627 799   مةروفات مسمحقة 
 373 83   000 65  ذمم  امليو دائنة  

 101 161 1  832 334  ضريبة القيمة الم افة 
 666 62     391 83  دائنة أخرى  أرصد  

   1 282 850  2 648 094 
 

 :الزكـاة -17
 ديسمبر 31

 ديسمبر 31  م 2020
 :إحتساب الزكاة 1- 17  م 1220

 تعديل صافى الدخل     
 صافى الدخق ئبق ال كا   963 180 19  063 586 19

 إجمالى المعدي ت  لى صافى النميية   194 276 2  694 797 
 الدخل المعدل صافى   157 457 21  757 383 20

 إحتساب الزكاة أساس    
 رأس المال   000 000 55  000 000 55

 القمياطيات   515 392 1  000 250 
 األرباح المرقلة  058 106 19  296 676 2
 دل  صافى الدخق المع  157 457 21  757 383 20
 المخةةات   062 956 3  086 124 3

 إلم امات  قود اييار  874 389 7  -
 أخرى   740 146 1  386 481 6

 الموجب  إجمالى الوعاء  406  448 109  525 915 87
 ممملةات والت معدات  )بالةافى(  (385 703 34)  (496 761 35)

 قق اسمخدام أصول   (930 342 8)  -
 إجمالي المحسومات  (315 046 43)  (496 761 35)
 الوعاء الزكوي   091 402 66  029 154 52
 الزكاة   141 698 1  775 330 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديسمبر 31
 ديسمبر 31  م 2020

 م 1220
 :حركة مخصص الزكاة 17-2  

 في باداياة السنااااة   775 330 1  854 376 1
 مخة  السنااااااة   141 698 1  775 330 1

 مخةةات مسمخدماااة   (775 330 1)  (854 376 1)
 في الااياة السنااااة   141 698 1  775 330 1
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- 32  - 
 

 : الموقف الزكوى  17-3
 م2020ما قبل  السنوات

ولام شارد للشاركة أياة ربوطاات وفقاا  ل ئحاة المنفيذياة ليباياة ال كاا  ئام  الشركة بمقديم ائراراشلا  و شلك السانوات  
 بعد. شلك السنوات زكوية  و

 م2020 سنة
           ااااو الساااانة الماليااااة المنمليااااة فاااايوفقااااا  ل ئحااااة المنفيذيااااة ليبايااااة ال كااااا  ئاااارار ال كااااو  ئاماااا  الشااااركة بمقااااديم ال

أبرياااق  30وقةاال   لاااى شاالاد  م ئمااة ماااو الليئااة العاماااة لل كااا  والاادخق صاااالحة قمااى م 2020ديساامبر  31
 بعد. السنةك ة الائية مو ئبق الليئة العامة لل كا  والدخق  و شل. و لم شرد أية ربوطات زكويم2022

 

  :إيرادات النشاط -18
    م 1220  م 2020

 ايرادات خدمات شركير وشوصيق كلربا     954 702 67  147 049 54
 ايرادات خدمات شركير وشوصيق أ مال اشةالت   492 829 27  102 372 37
91 421 249  95 532 446     

 

 لفة النشاط: تك -19
  إيضاح  م 1220  م 2020

 شةاليٍ مواد    791 502 42  540 512 43
 اجور ورواشر وما في قلملا   857 201 13  093 593 11

 إسمل و ممملةات والت ومعدات  ( 5)  853 679 3  134 882 2
 إسمل و قق إسمخدام األصول المسمأجر   ( 6-1)  738 491  738 491 

 ششريلية أخرى مةروفات  ( 19-1)  450 647 5  044 738 4
63 217 549  65 523 689     

 

 :تشغيلية أخرى مصروفات  19-1
 م 2020  م 1202  

 853 545 2  096 016 1  رسوم قلومي  
 682 877   581 968  صيااة

 ااااااااااا   647 711 1  مقاولي الباطو 
 509 314 1  126 951 1  ممنو ة

  5 647 450  4 738 044 
 

 مصروفات عمومية وإدارية:  -20
 م 2020  م 1202   

 003 608 2  196 452 4  رواشر واجور وما في قلملا
 756 298   579 452  رسوم قلومي  

 542 797   257 306  اشعا  ملني  واسمشارات 
 431 118   808 173  شأميو طبى 

 803 657   324 601  ممنو ة
  5 986 165  4 480 535 
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- 33  - 
 

 أخرى  /)مصروفات(  راداتإي -21
 م 2020  م 1202   

 953 15   -  أصول أرباح بيع
 114 214   970 311   بيع سلرا ايرادات  
  311 970   230 067 

 

 تمويلية  تكاليف -22
 م 2020  م 1202 إيضاح  

 794 994 3  677 338 4  وشسلي ت  مةروفات فوائد مرابحات
 936 324   936 687  فوائد شمويق  قود اسمئيار 

 439 47   974 77 ( 15) شةلفة فائد   لى إلم ام المنافع المحدد 
  5 104 587  4 367 169 

 
 
 

 اإلرتباطات الرأسمالية  -23
رياااال 620.598مبلاااغ  :م2020م )2021ديسااامبر  31رأسااامالية لااام يااامم شنفياااذها قماااى  إرشباطاااات ل يوجاااد لاااد  الشاااركة

 .(سعودى
 
 

 ملة واإللتزامات المحت التعهدات -24
ديسامبر    31مو  ناصار القاوائم المالياة ، شوجاد اللم اماات العرضاية المالياة فاي  بامضافة للمبالغ المي شم أخذها فاي ال مباار ضا

 : م 2021
 

 الغير مغطي  المغطي الضمانات  نوع التسهيل والغرض  سم البن ا
شملاايو الشااركة  مااو شمويااق أواماار   الرياضبن  

  مااااق ممعاااادد  لشااااركة الةلربااااا  و
و شاااااااركة الشةاااااااالت الساااااااعودية 

 , قياااةشموياااق ا مماااادات مسااامندية
و   %15المأميو النقد  بنسار    بلغ

 العقد ئابق للميديد.

كفالااااااة غاااااارم و أدا  ش ااااااامنية مااااااو 
لسااااااايد محساااااااو ممعااااااار الاااااااد يااي ا

الشاااااااريك بالشاااااااركة ب جماااااااالي ويماااااااة 
 المسليق.

706  750  4 254 001 
 

شملاااااااايو الشااااااااركة  مااااااااو إصاااااااادار  بن  الجزيرة 
ت ضاااااااااااااااااماا لمنفياااااااااااااااااذ خطاباااااااااااااااااا

المااااااأميو بلااااااغ المشااااارو ات قيااااااة 
 %. 100سبة  النقد  بن

بااادوا ضااامااات قياااة أا خطاباااات 
 ال ماا مرطا  بالةامق.

94 968 
 

 - 

البن  
األهلي  
 التجاري  

شملاااااااايو الشااااااااركة  مااااااااو إصاااااااادار 
خطاباااااااااااااااااات ضاااااااااااااااااماا لمنفياااااااااااااااااذ 
المشااااارو ات و شموياااااق ا مماااااادات 
مسااااامندية, قياااااة الماااااأميو النقاااااد  

قااااااااد ئابااااااااق بنساااااااار مخملفااااااااة و الع
 للميديد.

كفالااة شخةااية مااو الشااريك محسااو 
عااار الاااد يااي شرطاااى كاماااق باااو مم

قااااادود المسااااالي ت, المناااااازل الم ياااااد 
للمشااااااااريع الةاااااااادر للاااااااا خطاباااااااات 
ضاااااااماا الائياااااااة , كفالاااااااة صاااااااندوا 

براامج -المنمية الةناعية السعود  
 ملياااااااوا رياااااااال 12,8كفالاااااااة بمبلاااااااغ 
إئااااارار كفالاااااة غااااارم وأدا  ساااااعود  ، 
ةية موئعة مو بعاض ش امنية شخ
المناااااااازل  اااااااو بعاااااااض و  المسااااااااهميو
 ت مشاريع شنفذها الشركة.مسمحقا
 

58 763 
 

 186 083 
 



109

العودة لفهرس المحتويات

  شركة رواسى البناء لإلستثمار
 شركة مساهمة سعودية مقفلة
 م1202 ديسمبر 31الية للسنة المالية المنتهية فى إيضاحات حول القوائم الم

 )جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك( 
  

- 34  - 
 

 الغير مغطي  المغطي الضمانات  نوع التسهيل والغرض  سم البن ا
شملاااااااايو الشااااااااركة  مااااااااو إصاااااااادار  بن  اإلنماء

خطاباااااااااااااااااات ضاااااااااااااااااماا لمنفياااااااااااااااااذ 
المااااااأميو بلااااااغ المشااااارو ات قيااااااة 

 .%100النقد  بنسبة  

بااادوا ضااامااات قياااة أا خطاباااات 
 ال ماا مرطا  بالةامق.

212 500 
 

  

 4 440 084  1 116 937 ( 9يضاح  رقم )إ  
 

 

 ربحية السهم: -25
لشركة  لى المموسط المرجح لعدد ل السنةو خسار  أربح صافي بقسمة  في األرباحيمم اقمسا  النةير األساسي للسلم 

 :يلي م كما2021ديسمبر  31في  القائمة األسلم العادية
   

   م  2021  م  2020
   السنةدخق صافى   822 482 17  288 255 18

  لعدد األسلم القائمة* المموسط المرجح   000 500 5  982 512 4
 )بالريال السعودي(  السنة نصيب السهم في صافي ربح   3.18  4.06

 

 

* شم شعديق  دد األسلم القائمة ألرئام المقاراة المعروضة بأرر رجعى اميية شرير األسلم القائمة هذه الفمر  وذلك بسبر  
 شرير ويمة رأس المال.  وكة وشرير  دد األسلم شحول الشر 

 ل يوجد إلم ام ئابق للمحول ألدوات ققوا ملةية لذا ف ا ربحية السلم المخف ة ل شخملف  و ربحية السلم األساسى                 

 

 األدوات المالية:   -26
 المالية: لألدوات العادلة القيمة قياس 62-1

 ذلاك فاي أطاراف راغباة بايو ماا إلم اماات ساداد أو ماا أصاول بياع بموجبلاا يامم الماي القيماة هاي العادلاة القيماة
  املة شركة هي الشركة أا يوجد افمرا  العادلة القيمة شعريٍ القياس. ضمو في شاريف  ادلة شعامق بشروط
 .سلبية بشروط معاملة إجرا  أو قيم  ملياشلا ماديا  مو للحد شرط أو اية أ  يوجد ل قية مسممر 

 ماو ساللة ومنمظماة بةاور  مماوفر  المدرجاة األساعار كااا  إذا النشاطة الساوا  فاي مدرجاة المالياة األدا   مبارشع
 هاذه وأا شنظيمياة هيئاة شساعير أو خادمات أو صانا ة، ميمو اة أو وسايط، أجنبياة، أو  ما ت شااجر صارف
 .شيار   ومنمظمة  لى أساس فعلية بةور  قدر  سووية معام ت األسعار شماق

 

 القيم شةنف . ذلك مملنا كاا كلما للم قظة ئابلة سووية معلومات الشركة شسمخدم العادلة، القيمة وياس  ند
 المقيايم طارا  فاي المسامخدمة إلاى المادخ ت اسامنادا العادلاة القيماة شسلساق فاي مسمويات مخملفاة ضمو العادلة

 :يلي كما
 في  ليلا يملو الحةول ممارلة إلم امات أو مصول اشطة أسواا في معدلة( مدرجة )غير أسعار : 1المستوى 

 .قياسال شاريف
 أو لألصاول ئابلاة للم قظاة وهاي 1 المساموى  فاي إدراجلا شم المي المدرجة األسعار  دا مدخ ت : 2المستوى 

 .)األسعار مو غير مباشر  )مشمقة بةور  أو األسعار( )ماق بةور  مباشر  املم امات  
 ئابلة غير مدخ ت( قظةالقابلة للم  السوا  معلومات إلى شسمند ل إلم امات أو مصول مدخ ت :3 المستوى 

 .)للم قظة
 المسلسق مو مخملفة مسمويات في شندر  إلم ام أو لألصق العادلة القيمة لقياس المسمخدمة المدخ ت كاا  إذا

 اللرماي المسلساق ماو المساموى  افاس فاي بالةاماق شةانيف  يامم العادلاة القيماة ويااس فا ا للقيمة العادلاة، اللرمي
 .بالةامق للقياس جوهريا   يعد مسموى للمدخ ت داىأ أا قية العادلة للقيمة

 فيلاا قادث الماي المقرير فمر  الاية في العادلة للقيمة اللرمي المسلسق مسمويات بيو بالمحوي ت الشركة شعمرف
 شحاوي ت هنااو شةاو لام ، م2020 مبرديسا 31 و م2021 ديسامبر 31 فاي المنملياة السانواتالمرييار. خا ل 

 .الاااي والمسموى  للمسموى األول العادلة ةالقيم مسمويات بيو
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 األدوات ومشامقات امسامامارات  ادا فيماا الماريخياة ، المةلفة لمبدأ وفقا للشركة المالية األدوات شيميع يمم قية
 العادلاة. القيماة وشقاديرات الدفمرياة القيماة بايو الفروئاات شنشاأ ئاد ، )إا وجادت( العادلة والمحملة بالقيمة المالية

 .الدفمرية ويمملا  و جوهريا   شخملف ل للشركة لألصول واملم امات  المالية العادلة القيم أا امدار  قدشعم
 فاي مساموياشلا ذلاك فاي بماا واملم اماات المالياة المالية لألصول العادلة والقيم الدفمرية القيم أدااه اليدول يظلر

 شقاس ل المالية المي واملم امات المالية لألصول العادلة القيمة معلومات ششمق ل وهي العادلة. القيمة شسلسق
 .معقولة بةور  العادلة القيمة شقار  الدفمرية القيمة كاا  إذا العادلة بالقيمة

 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية: 2 -62
 فاي مسموياشلا ذلك في بما لماليةا واملم امات المالية لألصول العادلة فمرية والقيميظلر اليدول أدااه القيم الد -

 شقاس ل المالية المي واملم امات المالية لألصول العادلة القيمة معلومات ششمق ل وهي العادلة. القيمة شسلسق
 .ولةمعق بةور  العادلة القيمة شقار  الدفمرية القيمة كاا  إذا العادلة بالقيمة

 

 

 م 2021ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

مالية يتم  أصول   
قياسها بالقيمة  

 العادلة 

 أصول مالية 
 المطفأة  بالتكلفة 

 
 اإلجمالي

       أصول مالية  
  717 815 73   717 815 73  -  ذمم مدينة شيارية

  662 977 15   662 977 15  -  ايرادات مسمحقة
  123 265 2   123 265 2  -  خرى مدينوا و أرصد  مدينة أ

  224 004 4   224 004 4  -  ولدى البنووالنقدية بالةندوا 
  -  96 062 726   96 062 726  

 

مالية يتم   إلتزامات 
قياسها بالقيمة  

 العادلة 

 مالية   إلتزامات 
 المطفأة  بالتكلفة

 
 اإلجمالي

       إلتزامات مالية  
  221 717 41   221 717 41  -  مرابحات /شسلي ت ائممااية

  874 389 7   874 389 7  -  يار شمويلية الم امات  قود اسمئ
  576 430 1   576 430 1  -  ذمم دائنة شيارية  

  020 948    020 948   -  مسمحقات وأرصد  دائنة أخرى 
  -  51 485 691  

 
 51 485 691  
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 م 2020ديسمبر  31
 الدفترية القيمة

أصول مالية يتم    
 أصول مالية    ةقياسها بالقيمة العادل

 المطفأة  بالتكلفة
 اإلجمالي 

       أصول مالية  
 204 225 66  204 225 66  -  ذمم مدينة شيارية
 309 793 15  309 793 15  -  ايرادات مسمحقة

 791 324 1  791 324 1  -  مدينوا و أرصد  مدينة أخرى 
 393 826 2  393 826 2  -  ية بالةندوا ولدى البنووالنقد
  -  86 169 697  86 169 697 

 
مالية يتم   إلتزامات 

 قياسها بالقيمة العادلة
 مالية   إلتزامات 

 المطفأة  بالتكلفة
 اإلجمالي 

       إلتزامات مالية  
 605 068 30  605 068 30  -  شسلي ت ائممااية 
 387 481 6  387 481 6  -  ار شمويلية الم امات  قود اسمئي

 595 111 8  595 111 8  -  ارية  ذمم دائنة شي
 993 486 1  993 486 1  -    وأرصد  دائنة أخرى  مسمحقات

  -  46 148 580  46 148 580 
 

 المالية: إدارة مخاطر األدوات 62-3
ممابعملاا  رام رام شقييملاا المخااطر شحدياد ماو مةاوا ش ممواصالة الياة خ ل مو و شدار الشركة أاشطة مو ج   المخاطر
 شحقيق أرباح.  لى الشركة لقدر  ضرورية بالنسبة المخاطر إدار   ملية إا المعممد . األخرى  وال وابط للقيود وفقا
 مسئولياش . أو وليفم   لي  شملي بما المخاطر الممعلقة إدار   و مسئول الشركة في مولف كق

 السايولة ، ومخااطر الئممااا ومخااطر العما ت ومخااطر أساعار العمولاة ومخااطر الساوا  لمخااطر الشركة معرضة
 امئمماا. ومخاطر

 

 مخاطر اإلئتمان:  62-4
 بخساائر يمسبر مما مالية ألدا   ب لم امم  الوفا   لى ما طرف مقدر   دم في المممالة المخاطر هي امئمماا مخاطر
 للطرف اآلخر. مالية
 ملياة  الشاركة وضاع  امئممااا اطرلمخا المعار  ولمخفايض امئممااا. لمخااطر كبيار شركيا  كةالشار  لادى يوجاد ل

 مخااطر بمراوباة ممواصاق بشالق أي اا امدار  شقاوم كماا العما  .  لاى امئممااياة الحادود شطبياق يامم بحياة إ ممااد
 أسااس  لاى هاي المايو  شحةايللا فاي المشالوو األرصاد  مقاباق مخةا  وشةاويو العما   لسئممااا شيااه المعار 
 مخااطر ولملبياة منامظم. بشالق القائماة المديناة العما   ذمام مراوباة شامم ة للساداد.الساابق الساداد وشاواريف العمياق ملاف

 .معينة جررافية مناطق في شأميو في شرشيبات أي ا الشركة دخل  المدينيو، مو امئمماا
 اكما المقريار شااريف هى القيمة الدفمرية وهى كما فاي كةالشر  امئمماا في لمخاطر للمعر  األئةى الحد إجمالي إا
 :يلي

 

 ديسمبر 31 
 ديسمبر 31  م 1202 

 م 2020 
 204 225 66   717 815 73 ذمم مدينة شيارية 
 309 793 15  662 977 15 اليرادات المسمحقة 
 393 826 2   224 004 4 اقد لدى البنوو 

 93 797 603   84 844 906 
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المدينوا  خةم  بعد افيبالة األخرى  المدينة والذمم الميارية  المدينة  الذمم  ئيد يمم • فى  اماخفا   مخة  
 .المياريوا 

 مسمقر.  AA – ائممااي شةنيٍ ذات بنوو لدى بلا المحمفظ النقدية األرصد  •
 

 مخاطر السيولة:  62-5
 للوفا  ال زم الممويق لى  الحةول في لةعوبات الشركة شعر  في المممالة المخاطر هي السيولة مخاطر •

 وبمبلغ بسر ة مالي أصق  بيع  لى القدر   دم مو السيولة مخاطر شنمج ئد مالية.  مرشبطة بأدوات ب لم امات
 العادلة.  ويمم  يقار 

 بنةية خ ل شسلي ت مو كافية أموال شوفر مو للمأكد دور   بشلق بمرائبملا وذلك مخاطر السيولة إدار  ويمم •
 .مسمقبلية إلم امات أ ب للوفا  مماقة

ا المبالغ سداد  يمم بأا لشركةبا الخاصة المبيعات شروط شن  • الب ا ة  ند  اقد   البيع  لى أساس أو شسليم 
 .باألجق

 : المالية السنة  الاية في المالية للمطلوبات امسمحقائات المعائدية يلي فيما
 
 

 م 1202ديسمبر  31 
عند الطلب أو أقل   القيمة الدفترية 

سنة الى   1من   ن سنة واحدة م
  5أكثر من   سنوات 5

 تسنوا
        اإللتزامات  المالية 
 934 409 28   194 560 41 شسلي ت ائممااية 

 
 260  150 13  

 
 - 

  874  389 7 الم امات  قود اسمئيار شمويلية 
831       

7,364,831 

 1 829 222  652  560 5   - 
 576 430 1   576 430 1 ذمم دائنة شيارية  

 
 -  - 

 -  -  393 148   393 148    وأرصد  دائنة أخرى  مسمحقات
 50 529 037  

 
 31 818 125  912 710 18   - 

 م 2020ديسمبر  31 
عند الطلب أو أقل   القيمة الدفترية 

سنة الى   1من   من سنة واحدة 
  5أكثر من   سنوات 5

 سنوات
        اإللتزامات  المالية 

 -  -  605 068 30  605 068 30 ائممااية شسلي ت 
 -  423 203 5  964 277 1  387 481 6  قود اسمئيار شمويلية الم امات 

 -  -  595 111 8  595 111 8 ذمم دائنة شيارية  
 -  -  993 486 1  993 486 1   وأرصد  دائنة أخرى  مسمحقات

 46 148 580    40 945 157    5 203 423  - 
 

 مخاطر السوق:  62-6
 أساعار مااق الساوا  فاي السائد  األسعار في المريرات بسبر ما مالية   أدا  في المذبذ  مخاطر هي السوا  مخاطر •

 ماو شمملةا  ماا ويماة أو الشاركة دخاق  لاى يا رر مماا األسالم وأساعار الفوائاد ومعادلت العما ت األجنبياة صارف
 مالية. أدوات

 شعظايم ماع ولاةالمقب الحادود ضامو  ليلاا والسايطر  الساوا  لمخااطر معر ال إدار  إلى مخاطر السوا  إدار  شلدف •
 .العوائد

 
 
 
 
 
 
 



113

العودة لفهرس المحتويات

  شركة رواسى البناء لإلستثمار
 شركة مساهمة سعودية مقفلة
 م1202 ديسمبر 31الية للسنة المالية المنتهية فى إيضاحات حول القوائم الم

 )جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك( 
  

- 38  - 
 

 مخاطر أسعار الفائدة )العموالت(:  62-7
 أسعار الفائد  )العمولت( السائد  في المقلبات ب رار الممعلقة الفائد  )العمولت( المخاطر أسعار مخاطر شماق •

 النقدية. دفقاشلاللشركة وش المالي مرك حال  لى بالسوا 
 بأسعار شةوا  والمي  الجق ئةير  والودائع القرو  مو رئيسي بشلق شركةالفائد  )العمولت( لل مخاطر شنشأ •

 الفائد  أسعار في المريرات شلك مراوبة ويمم ا مياد  أساس  لى  المسعير إ اد  الى شخ ع معومة والمي فائد 
 .امدار  ئبق مو

 

 مخاطر أسعار السلع:  62-8
 ماو الشركة للا شمعر  والمي السلع بعض أسعار في تبالمريرا شرشبط المي المخاطر هي السلع أسعار مخاطر •

 مو األساسية السلع أسعار في المخاطر هذه النقدية. شنشأ وشدفقاشلا الشركة شةاليٍ  لى مرغو  في  غير شأرير
 . الشركة شسمخدملا المي الخامات لبعض المموئعة المشمريات

 

 مخاطر العمالت:  62-9
 الةارف أساعار فاي للمريارات اميياة ماا مالياة أدا   ويماة شذباذ   او اجماةالن المخااطر العما ت مخااطر شمااق •

 بلماا المعمرف واملم امات  واألصول المسمقبلية الميارية المعام ت إدرا   ند مخاطر العم ت شنشأ األجنبي.
 .الشركة  ملة  و شخملف بعم ت

 امسامرليني والينيا  الياورو م تالمعاا  لاى أساساي بشالق األجنبياة العما ت شاركة لمخااطرال شعار  يقمةار •
 والدولر.

أا  إدار  شعمقد • لمخاطر الشركة  واليني     ملة  أا  قية محدود األجنبية العم ت شعرضلا  واليورو  الشركة 
 األمريلي. بالدولر مرشبطة امسمرلينى

 مسممر.  امسمرليني بشلق واليني  اليورو مقابق م تالع صرف أسعار في المذبذ  يمم مراوبة •
 

 إدارة رأس المال:  62-10
 والادائو المسامامر رقاة  لاى الحفااظ أجاق ماو كافياة ماال رأس ئا اد   لاى الحفااظ فاي امدار  ميلاس سياساة شةماو

 ومسموى  المسمخدم لمالا رأس  لى العائد امدار  ميلس أل ماللا. يرائر المسمقبلي المطوير والمحافظة  لى والسوا 
 .والمساهمي  لى الموز ة األرباح
 :يلي ما إلى المال رأس إدار   ند الشركة وشلدف

 والفوائاد للمسااهميوالعوائاد  شاوفير في امسممرار يملنلا بحية  املة كمنشأ  امسممرار  لى المنشأ  ئدر  قماية -1
 .اآلخريو ألصحا  المةالح

 . للمساهميو كافي  ائد شوفير -2
 
 
 

 

 الحقة  أحداث -27
 ھاذه فاي الظااھر للشاركة الماالي المركا   لاى شا رر ئاد والماي السانة اھاياة منذ ھامة لققة أقداث وجود بعدم امدار  شعمقد

 . القوائم المالية
 

 هامة  أحداث -28
فاي  م2020واامشر أوائاق  اام  م 2019( في أواخر  ام Covid-19فيما  دا اا  شم شأكيد وجود فيروس شاجي جديد )

أا هاذا المفشاي  الشاركةلميارية والنشااط الئمةااد . شعمبار ع أاحا  العالم، مما شسبر في اضطرابات في األاشطة اجمي
ل شارى أاا  ماو  الشاركة. اظر ا ألا الوضع ممقلر وسريع المطاور ، فا ا ئائمة المرك  المالىقدث غير ئابق للمعديق في 

 .في هذه القوائم المالية الشركةشي  لى المملو شقديم شقدير كمي لألرر المحممق للذا المف
  

 :لقوائم الماليةاإعتماد   -29
       م.2022إبريق   4ه الموافق  1443رم اا  3اريف بم امدار أ ممدت هذه القوائم المالية مو ئبق ميلس 

 ===================================== 
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١٠-2  القوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر 2٠2٠م التــي 
ــمبر 2٠١9م ــي 3١ ديس ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــة للس ــام المقارن ــن أرق تتضم

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شركة رواسي البناء لإلستثمار
 سابقًا( - القابضة رواسي البناء لإلستثمار)
 سابقًا(-ذات مسئولية محدودة ) مساهمة سعودية مقفلةشركة 

 المملكة العربية السعوديــــة -الرياض 
 

  القوائم الماليـة
 عليهاوتقريـر المراجع المستقل 

 م2020ديسمبر  31ي للسنة المالية المنتهية ف
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  شركة رواسي البناء لإلستثمار
 سابقًا( - القابضة رواسي البناء لإلستثمار)
 سابقًا(-ذات مسئولية محدودة ) مساهمة سعودية مقفلةشركة 

 المملكة العربية السعوديــــة -الرياض 
 

  القوائم الماليـة
 عليهاوتقريـر المراجع المستقل 

 م2020ديسمبر  31ي للسنة المالية المنتهية ف
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  شركة رواسي البناء لإلستثمار
 سابقًا( - القابضة رواسي البناء لإلستثمار)
 سابقًا(-ذات مسئولية محدودة ) مساهمة سعودية مقفلةشركة 

 المملكة العربية السعوديــــة -الرياض 
 

 

 صفحـــة فهرس
  
 

 
   قوائم الماليةتقرير المراجع المستقل حول ال -
  

 1 م 2020 ديسمبر 31 في كما المالي المركز قائمة
  

 األرباح أو الخسائر والدخل الشامل ااَلخر  قائمة
 م 2020ديسمبر 31 في المالية المنتهية للسنة

 
2 

  

  الملكية حقوق  في التغيرات قائمة
 م 2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالية

 
3 

  

  النقدية تدفقاتال قائمة
 م 2020 ديسمبر 31 في للسنة المالية المنتهية

 
4 

  

  المالية القوائم حول إيضاحات
 م 2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالية

 
5-42 
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 سابقًا( -)رواسي البناء لإلستثمار القابضة  رواسي البناء لإلستثمارشركة 
  قسققق( -ش  ر مسقةلر  ال  ر مقة ر )ذعل مسئللودر محدر    

 م2020ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في 
 (نلكي عللةقلغ سقل يقن علسال ى مق لل اذ   غو  ذلل)

  
 

- 1 - 
 

 ديسمبر 31
  م1920 

 ديسمبر 31
  إيضاح م2020 

 أصول غير متداولة     
 )سقل ق  ( –ملم  قل   الل  مارعل  (5) 348 056 29  976 060 26

  ق إ مررعم عبصلن عللسمأن   (6-1) 148 705 6  374 298 5
 غير المتداولةمجموع األصول   496 761 35  350 359 31

 أصول متداولة     
 م قجير )سقل ق  ( –ذمل مرا ر  (7) 204 225 66  242 402 70
 عا ع عل مسمحقر (8) 309 793 15  552 239 10

  لجصر  مرا ر ل  ى  مر ل قل مقرمر (9) 451 602 6  238 351 3
 عل قر  ماق الل عل قر (11) 393 826 2  993 514 

 مجموع األصول المتداولة  357 447 91  025 508 84
 إجمالي األصول  853 208 127  375 867 115

 حقوق الملكية واإللتزامات     
 حقوق الملكية    

 جلس عللقن (12) 000 000 55  000 500 
 إ مكقيى مظقمى (13) 529 075 2  000 250 

 علل ق ي عللحر  تلم عمقل  ) سقا (/لجحق  إكملعجير  (014 683 )  (243 481 )
 لجحق  مةقق    055 106 19  022 371 42
 مساهمينمجموع حقوق ال  570 498 75  779 639 42
 تمويل اضافي  (10-1)          -               274 755 14
 مجموع حقوق الملكية  570 498 75  053 395 57

 اإللتزامات     
 إلتزامات غير متداولة    

 عل    غو  عللمرع ن –م عسحقل (14) -  796 064 2
 إلم عمقل  قل  إ مئ قج (6-2) 423 203 5  928 950 4
 إلم عمقل م ق ي ملظةوو  (15) 827 069 3  919 371 2
 مجموع اإللتزامات غير المتداولة  250 273 8  643 387 9

 إلتزامات متداولة    
 ب ل   حي   ى عللكسل  (1-11) -  921 671 

 عل    عللمرع ن – م عسحقل (14) 605 068 30  982 042 35
 ذمل  عا ر م قجير  595 111 8  972 999 6
  لجصر   عا ر ل  ى  مسمحققل (16) 058 926 3  950 992 4
 مر   عل  ق   (17) 775 330 1  854 376 1

 مجموع اإللتزامات المتداولة  033 437 43  679 084 49
 إجمالي اإللتزامات  283 710 51  322 472 58

 إجمالي حقوق الملكية  واإللتزامات  853 208 127  375 867 115
 

 ( ن   ال ام  ل مو ةذه علقلعال عللقلكر .28( إلى جقل )1* عت اق قل علل  قر مو جقل )
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 سابقًا( -)رواسي البناء لإلستثمار القابضة  رواسي البناء لإلستثمارشركة 
  قسققق( -ش  ر مسقةلر  ال  ر مقة ر )ذعل مسئللودر محدر    

 األرباح أو الخسائر والدخل الشامل ااَلخر قائمة 
 م2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية فى 

 (سقل يقن علسال ى مق لل اذ   غو  ذللنلكي عللةقلغ )
 
 

- 2 - 
 

 م2019
 

 م2020 
 

  إيضاح 

 إا ع عل عل سقط (18)  249 421 91  122 299 84
 م  ةر عل سقط  (19)  (549 217 63)  (006 091 57)
 مجمل الربح   700 203 28  116 208 27

 مصاريف األعمال الرئيسية     
 م    قل  للمكر  إ عجير (20)  (535 480 4)  (600 402 3)

 إا ع عل /)م    قل( ل  ى  (21)  067 230   965 48 
 الربح من العمليات    232 953 23  481 854 23
 م قلك  مللي كر (22)  (169 367 4)  (626 087 5)
 صافي الربح قبل الزكاة    063 586 19  855 766 18

 عل  ق   (17)  (775 330 1)  (131 975 )
 صافى ربح السنة    288 255 18  724 791 17

 الدخل الشامل ااَلخر      
 بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقًا فى األرباح أو الخسائر :     

 لجحق  إكملعجير تلم عمقل علل ق ي عللحر  ) سقا (/  (15)  (771 201 )  (221 959 )
 إجمالى الدخل الشامل للسنة     517 053 18  503 832 16

 

 ( ن   ال ام  ل مو ةذه علقلعال عللقلكر .28( إلى جقل )1* عت اق قل علل  قر مو جقل )
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شركة 
رواسي البناء لإلستثمار

 
)رواسي البناء لإلستثمار القابضة 

- 
سابقًا(

 
ش  ر مسقةلر  ال  ر مقة ر )ذعل مسئللودر محدر    

- 
ق(  قسقق

 
قـائمــة التغيرات في حقوق الملكية

 
للسنة المالية المنتهية في 

31
 

ديسمبر 
2020

 م
(

نلكي علل
ةقلغ سقل يقن علسال ى مق لل اذ   غو  ذلل

) 
  

- 3
 -

 
 

بيــان
 

إيضاح
 

س المال
رأ

 
 

اإلحتياطي
النظامي 
 

 
أرباح 
/

)خسائر( 
إكتوارية

 
 

األرباح المبقاه
 

 
مجموع

الحقوق  
مساهمين

 
 

التمويل االضافي
 

 
اإلجمالي

 

الرصيد في
01
/

01
/

2020
 م

 
 500 000

 
  

 250 000
 

  
 477 978

 
  

24 579 298
 

  
25 807 276

 
  

36 178 017
 

  
61 985 293

 
الدخل الشامل للسنة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صق ى     علس ر 

2020
 م

 
- 

 
- 

 
- 

 
17 791 724

 
 

17 791 724
 

 
- 

 
17 791 724

 
علر   علسقم  عاَل   ل س ر 

 
 

- 
 

- 
 

( 959 221)
 

 
- 

 
( 959 221)

 
 

- 
 

( 959 221)
 

الدخل الشامل عن السنة
 

 
- 

 
- 

 
( 959 221)

 
 

17 791 724
 

 
16 832 503

 
 

- 
 

16 832 503
 

ضق  
صق      ر علمللي  عت

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(21 422 743)
 

 
(21 422 743)

 
الرصيد في

31
/

12
/

2020
 م

 
 500 000

 
 

 250 000
 

 
( 481 243)

 
 

42 371 022
 

 
42 639 779

 
  

14 755 274
 

 
57 395 053

 
الدخل الشامل للسنة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صق ى علر   علس ر 

2020
 م

 
- 

 
- 

 
- 

 
18 255 288

 
 

18 255 288
 

 
- 

 
18 255 288

 
علر   علسقم  عاَل   ل 

س ر 
 

 
- 

 
- 

 
( 201 771)

 
 

- 
 

( 201 771)
 

 
- 

 
( 201 771)

 
الدخل الشامل عن السنة

 
 

- 
 

- 
 

( 201 771)
 

 
18 255 288

 
 

18 053 517
 

 
- 

 
18 053 517

 
زيق   

جلس عللقن 
 

(
12
) 

54 500 000
 

 
- 

 
- 

 
(39 694 726)

 
 

14 805 274
 

 
(14 755 274)

 
 

 50 000
 

ع مكقي  مظقم 
 

 
- 

 
1 825 529

 
 

- 
 

(
1 825 529

) 
 

- 
 

- 
 

- 
الرصيد فى 

31
/

12
/

2020
 م

 
55 000 000

 
 

2 075 529
 

 
( 683 014)

 
 

19 106 055
 

 
75 498 570

 
 

- 
 

75 498 570
 

 
اق قل علل  قر مو جقل )

* عت 
1

( إلى جقل )
28

( ن   ال ام  ل مو ةذه علقلعال عللقلكر .
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 سابقًا( -)رواسي البناء لإلستثمار القابضة  رواسي البناء لإلستثمارشركة 
  قسققق( -ش  ر مسقةلر  ال  ر مقة ر )ذعل مسئللودر محدر    

 النقدية التدفقاتقـائمــة 
 م2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 (غ سقل يقن علسال ى مق لل اذ   غو  ذللنلكي عللةقل)
 

- 4 - 
 

 م2019  م2020 إيضاح 
 855 766 18  063 586 19  صددق       علس ر قب  عل  ق      يلية التدفقات النقدية من األنشطة التشغ

تعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقدية الناتجة من أنشطـة 
     التشغيـل

 010 311 1   134 882 2   ع مهال  ملم  قل   الل  مارعل
 890 447    738 491    عصلن مسمأن  ع مررعم ع مهال   ق 

 -  (953 15 )  ي ملم  قل  عالل  مارعللجحق  بك
 221 666    256 750    م  ةر علررمر علحقلكر –إلم عمقل م ق ي ملظةوو 

 626 087 5  168 367 4  م    قل مللي كر
  28 061 406  26 279 602 

 (388 466 33)  038 177 4  ذمل مرا ر م قجير       التغير في:
 848 219 5  (757 553 5)  عا ع عل مسمحقر

 (945 077 1)  (213 251 3)  مرا لا  لجصر  مرا ر ل  ى 
 800 579 16  -  مر  ا 

 527 371 6  623 111 1  ذمل  عا ر م قجير
 893 472 2  (019 792 1)   عا لا  لجصر   عا ر ل  ى 

 (988 943 )   (557 301 )   علم عمقل م ق ي ملظةوو مر ل ر
 349 435 21  521 451 22  التشغيل أنشطة ناتجة منالتدفقات النقدية ال

 (383 91 )  (854 376 1)  عل  ق  عللر ل ر
 (537 931 4)  (337 832 2)  م    قل مللي كر مر ل ر

 429 412 16  330 242 18  التشغيل أنشطة التدفقات النقدية الناتجة من صافى
 (067 339 2)   (153 882 5)   مر ل قل لس ع  ملم  قل   الل  مارعل     التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

 003 44    600 20    مقبلضقل ت مةاق  ملم  قل  مارعل
 (064 295 2)  (553 861 5)  صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة االستثمارية

 356 447 92  683 325 54   الن علاقم م عسحقلعللقبلع مو 
 (715 984 87)  (249 852 62)  لسر  مو م عسحقل  الن علاقمعل

 -  000 50    رع  جلس عللقن
 (743 422 21 )  -  مللي  عضق  

 (333 114  )  (890 920 )  علم عمقل  قل  ع مئ قج
 (435 074 17)  (456 397 9)  صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة التمويلية

 (070 957 2)  321 983 2   في النقد خالل السنةصافي التغير 
 142 800 2  (928 156 )  عل قدر ر    بدرعادر علس ر

 (928 156 )  393 826 2  النقـدية في نهـايـة السنة
    معامالت غير نقدية هامة 

 -  (274 755 14) (12) إ مةاق  لر  زيق   جلس عللقن مققب  عللحلن مو علمللي  عتضق ى 
 -  (726 694 39) (12) إ مةاق  لر  زيق   جلس عللقن مققب  عللحلن مو عبجحق  عللةقق  

( ن   ال ام  ل مو ةذه علقلعال عللقلكر .28( إلى جقل )1* عت اق قل علل  قر مو جقل )
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 ( سابقاً -)رواسي البناء لإلستثمار القابضةشركة رواسى البناء لإلستثمار)
 ( قسققق  - )ذعل مسئللكر محر   ش  ر مسقةلر  ال  ر مقة ر

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 
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 عــــام -1
 نبذة عن الشركة

مسددقةلر  ددال  ر مقة ددر      )"علسدد  ر"( ةدد  شدد  ر   ددقسققق(-علققساددر ج ع دد  علب ددق  لإل ددمالقج) شدد  ر ج ع دد  علب ددق  لإل ددمالقج -
مدل مأ كسدهق  مالد   د  عللل  در علا حكدر علسدال  ر    د ت علسد  ر   دى علسد   علم دقجي   قسققق(-ذعل مسئللكر محر    )

 م(.2009ا قا   4ةد )علللع ق  1430مح م  7بمقجيض  1010260422عب ل  جقل 
م قدد ج علسدد  ق  محليدد  عل كددقا علقددقملمى ل سدد  ر مددو شدد  ر 2020غسددوس ل  10ه علللع ددق 1441ذى علح ددر  20بمددقجيض  -

ذعل مسئللكر محر    إلى ش  ر مسقةلر مقة ر  ذلل سلق لهق مو  قلم  مق   وهق مو إلم عمقل   لقلدر  مد ع ك   نلكدي 
مادددرا  عال دددل  للدددف جيدددقن  دددال ى(  مدددي 500  قصددد  م ددد كةهق عللقلكدددر  علة كدددر  عت عجيدددر  علم ةوذ دددر  حددد ةس جلس مقلهدددق) 

( 5287علم دقجى ل سدد  ر لك ددةح " شدد  ر ج ع ددى علب ددق  لإل ددمالقج"    ملددت علللع قددر مددو قبدد   زعج  علم ددقج  سقدد عج جقددل )م/
 م.2020لغسوس  24ه علللع ق 1442مح م  5بمقجيض 

 لمدددقل  م  ودددي م دددقالل علسددد  كر  علال ددد  كر   مق كدددر عللااملاددد  مسدددقط علسددد  ر  ددد  مقدددق الل  قمدددر ل لةدددقم    ل لدددقن عت -
علل  قل علحرار ر  عققمر  ع عج   مسقو  علل قمي  ع لقن علود م  علسدر     عللسمسديكقل  عللودقجعل  عال لدقن عل ه حقاكدر 

مودلي   ع عج   صدكقمر    ج عالل م  مكر  صكقمر  مظق ر  مسقو  عللةقم  علسك كر  علم قجير  عال مو ع   علم را   مل دل علاقدق
 علاققج. 

عل يدقع  63657 : .ص -م    علا كق ل و ول  –عل يقع - ى علا كق  –ي يق علل ل  هر  لس   ل س  ر ةل:علا لعا عل -
  عللل  ر علا حكر علسال  ر. - 11526

 -: الفرع التاليتمارس أنشطتها الفرعية من خالل  كما -
 

 النشاط تاريخ و مكان اإلصدار رقم السجل الفرعي اسم الفرع
 دد ش شدد  ر ج ع دد  علب ددق  

 لإل مالقج 
ه علللع دددددددددق 1435محددددددددد م  14 4032041425

 م. عل يقع2013مل لب   17
صدددددددددددكقمر   مظق دددددددددددر   مسدددددددددددقو  

 عللةقم  علسك كر  علم قجير
 

   سلب  مو مةس علس ر. 31مبرل علس ر عللقلكر  ى عب ن مو ا قا  مو      ر  م مهى  ى  -
 

 أساس إعداد القوائم المالية:   -2
 بيان اإللتزام 2-1

ذه علقلعال عللقلكر يةقدقق ل لادقاو  علر لكدر ل مقدقجي  عللقلكدر ب سدرمهق عل قم در عللاملدر   د  عللل  در علا حكدر مل إ رع  ة -
 علسال  ر  عللاقاو   عتصرعجعل عب  ى عللاملر  مو علهوئر علسال  ر ل لحق بوو علققملمووو .

 

 :العرف المحاسبى/أساس القياس 2-2
رعم مبددرل عت ددمحققم عللحق ددبى  مةهددلم عت ددمل عجير    ددى ل ددقس مبددرل علم  ةددر س  ددمر ركددمددل إ ددرع  اددذه علقددلعال عللقل

 عللعج      ققالر علل    عللقل : ركمق  رع علب ل  علھقمر علمقل ركريعلمقج 
    دددر   قدددريسق دددمررعم ي   ركلإللم عمدددقل عللسدددمقب  ركدددعلحقل لدددركعت مددد ع  بهدددق سقلق ملادددإلم عمدددقل علل دددق ي عللحدددر  

 ار. عتاملقا عللملق
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض:  2-3
 اذ   لل مق علا ع   ل ر ل س  ر   ذلل عللظكيكر علال ر  لا  علذي علسال ي سقل يقن عللقلكر علقلعال ةذه   ع مل

 .ذلل  ال 
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 السياسات المحاسبية الهامة: -3
   على المعايير والتفسيرات غير المطبقة: والتعديالتالمعايير الجديدة  3-1

  د  علم ةودذ  ود     دت بموبوق عللاقاو  عل رار   علمار الل   ى عللاقاو   علمةسو عل علمد  علل لل رت ققم -
 ودث عا ساادهق ال ا وبدق   دى ع لقلهدق(.  لدو  كدلا لهدق مدأرو عق  علل لل درم )مق ا وبق   ى ۲۰۲۰ا قا  ۱

  مملا  فكلق ا ى: .عللقلكر علقلعال   ى نلا يقق 
 8الـدولى   المحاسـبة ومعيـار ۱ الـدولي المحاسـبة معيـار على تعديالت -  "نسبية أهمية ذات" تعريف 

 م(.2020يناير  1)سارى من 
 عللةقهكل  ل مق ي  ع مررعم ما ي  رقبت ل  لة ي    نلكي عللاقاو  علر لكر ل مق ي  عللقل   عتيقج

 عللقل  .
 ملضكح ش   ما ي  عل لة ي.

 (  لن عللا لمقل علقو  نلة ير1علر ل  جقل) إ جعج ساض عتجشق عل    معكقج عللحق ةر
 3المالي  للتقرير الدولي المعيار على تعديالت - األعمال )تعريف النشاط التجارى( تعريف . 

ا عنددي ةددذع علماددرا  ما يدد  عل سددقط علم ددقجي .   قددق ل دد     علمدد  م ققةددق م  ددس ماددقاو  عللحق ددةر علر لكددر   
قددر نددرع    يدد  ي إلددى  ددر   بودد  نددرع مددو عللاددقمالل علل ة ددر لم ددليو  امقددر لا موبوددق علملنكدده علحددقل  ما

  مج عب لقن.
 المالية . التقارير إلعداد الدولية المعايير في المفاھيم إطار بعض المراجع ضمن على تعديالت 

عيددددقج عللةددددقهكل لددددكس معكددددقجع  ال النددددر عى مددددأرو  مةددددقهكل للددددق  ج  سدددده مددددو ماددددر الل   ددددى علقددددلعال عللقلكددددر 
 ل لل رل 

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

مل   ةذه علمار الل ساض عت ةق عل فكلق اما ق سقتصال  لسا  علةقار  علقكق  . مما ق عت ةق عل 
ر  علسقار بوو علب ل  الا ةق   للمق عا امسبي    سلحق ةر علمحلط  لهق مقرو    ى لا إصال   ا  علةقا

عمهق  محق ةر علمحلط .  مي ذلل   ا ةق  عت مل عج    مس و  لي محلط غو   اقن    ققالر عل حح ل  
 علرسقج .

 للفترات ساريةوالتعديالت على المعايير المطبقة والتفسيرات التي صدرت وتكون  فيما يلي المعايير الجديدة −
 بتطبيقها الشركة تقم لم المبكر ، ولكن بالتطبيق السماح م  مع2021يناير  1 بعد أو من بدًءاالسنوية 

 فى حال تطبيق المالية القوائم على جوھرياً  تأثيرأ وجود المجموعة تتوقع الالمالية. و  هذه القوائم إعداد عند
 أدناه: والتعديالت المعايير

 م(.2021ا قا   1) قجى مو " علمأموو  قل " ۱۷ عللقل  ل مق ي  علر ل  عللعكقج 
  ا قا   1عللقلكر"( ) قجى مو  علقلعال   ع" ۱ علر ل  عللعكقج   ى )علمار الل عاللم عمقل م  ك

 م(.2022
 عللعكقج    ى عللسم   )علمار الل عللس  ش ل  عل مو ر  ش  مه عللسمال  بوو علللنل عل مسقالر ل  بكي

م ن   علس يقا مقجيض/ عال مكقجي  ل موبوق ممق (. )۲ علر ل  عللحق ةر كقج مع ۱۰ عللقل  ل مق ي  علر ل 
 مسلى( غو  إلى لن 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  3-2
 علةم عل عللحق بكر نلكي   ى علس  ر بلع ور موبكقهق مل  علم  عللاملر  عللحق بكر علسكق قل بةل   ع ا   فكلق

 .عللا  ضر
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 بل ما هو غير متداولتصنيف ما هو متداول مقا 3-2-1
 األصول -

   مادد ع علسدد  ر عبصددلن  عتلم عمددقل   دد  ققالددر علل  دد  عللددقل  ع ددم ق عق إلددى علم دد ك  ممددرع ن/غو
 ممرع ن.  يمل م  ك  عبص  ضلو عبصلن عللمرع لر     قن:

   ملقي بكي عبص  ل  ة ق  مكر لبكاه ل  ع مهالكه  الن   ج  عب لقن علاق  ر علمسقو كر؛ ل 
 مةق  سقبص  سسك  جاكس  سق ع عللمقن  ؛ ل عال  
  شه عق سار مقجيض علمق ي  عللقل ؛ ل  ۱۲ملقي بكي عبص   الن 
  كلا عبص  مقرع ل   د   كدل عل قدر إال إذع  دقا محظدلج مةدق ن عبصد  ل  ع دمررعمه لمسدلير علمد عم مدق

 شه عق   ى عبق  مو مقجيض علمق ي  عللقل .۱۲ الن 
   نلكي عبصلن عب  ى  أصلن غو  ممرع لر.مقلم علس  ر بم  ك

 اإللتزامات  -
  امب  عتلم عم ضلو عتلم عمقل  عللمرع لر     قن: 

   ملقي مسلير عاللم عم  الن علر ج  علمسقو كر علاق  ر؛ ل 
  عال مةق  سقاللم عم سسك  جاكس  سق ع عللمقن  ؛ ل 
  قل ؛ ل شه عق سار مقجيض علمق ي  علل 12مسلير عاللم عم  الن 
  شه عق   ى عبق  مدو مدقجيض علمق يد   12 رم  نل   ق غو  مس  ط لمأنو  مسلير عاللم عم   ى مرى

 عللقل .
 مقلم علس  ر بم  ك  نلكي عاللم عمقل عب  ى   لم عمقل غو  ممرع لر.

 

 حكمه في وما النقد 3-2-2
 د    عل قدر علب دل  لدرى جصدر عب مدو  كلده  د   مدق عل قدر ام دلا    عل قر در علمدر ققل ققالدر إ درع  بغد عع
 ع دمالقجعل  لقد  علب دل  ل  لشده  رالردر  دالن لصد كر إ محققم  م   لهق  علم  ق و   عبن   علل عاي عل  ر م 

مدو  لقد  ل  لشده  رالردر عبصد كر ع دمحقققهق  مد   م دلا   ندرل   علمد  إا علسدوللر   قلكدر عبند  ق و   ل  ى 
 ن   ال ملا   علم  عللكسل    ى علسحي  سقسقل امالو  لق .قول   رل بر ا  ل س  ر  ممل   إمسقاهق مقجيض

 .نقجير  سقسقل إلى عللكسل    ى  حي مو مقو ةق عللملقي مو  علم  ل  قر ر علس  ر إ عج  ام  ل مو
 

 المخزون  3-2-3
عللردد  ا  اابدت عللردد  ا سقلم  ةددر ل  صدق ى علقكلددر علققب ددر ل محقدق لاهلددق لقدد   مسدل  علم  ةددر  ددى م  ةدر إقم ددق  -

سقتضق ر إلى علم قلك  علرقصر بلصلن عللر  ا إلى علللقدي  حقلحقلدر علمدى  كدلا  وهدق صدقلحقق لإل دمررعم   
  يمل محرار علم  ةر   ى ل قس ي يقر عللمل ط علل نح .

 ام لا صق   علقكلر علققب ر ل محقق مو  ا  علبكي علمقرا ي مقق ق م قلك  عالملقم عتضقفكر      ر مالالدر -
مددو م ددقجي  علبكددي  علملزيددي.  ي ددي عت مدد ع  سددأي عمرةددقع  دد  م  ةددر عللردد  ا إلددى صددق   علقكلددر علققب ددر 
ل محقق  ل        علةم   علم  محر   وهق  ل كر علمريكض.   ي عت م ع  سدأي  كدس المرةدقع علقكلدر 

    ققالر  عبجحق   ل  علرسقا     علةم   علم   حر   وهق علاكس.
  ددر علادد  ج   مققبدد  لي مردد  ا سودد   علح  ددر ل  عللاوددي  يددمل عرةددقل م  ةددر عللردد  ا     ددي مر دد   -

 .كل       مابت ضلو م  ةر عالا ع عل
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 3-2-4
 اإلعتراف والقياس - أ 

  لالمرةدقع  عللم عكلدر  علرسدقا  عللمد عكل عال دمهال  مقق دق سقلم  ةدر  عللارعل  عآلالل علللم  قل مظه
 عبص . س قم ق  عللما قر علم قلك  كق ر عبص  عقم ق   نرل.  ممالو م  ةر إا علقكلر    

  ادددمل إلقدددق  عرةدددقل لي ب دددر مدددو ب دددل  علللم  دددقل  عآلالل  عللادددرعل   دددر ع دددمةاق ه ع   دددرم ملقدددي م دددق ي
 .عقم ق  ر مسمقب كر مو ع مررعمه ع  ع مةاق ه

 ددو ي يددق مققجمددر صددق ى   عللاددرعل  عآلالل للم  ددقلاددمل محراددر عجحددق    سددقا  ع ددمةاق  ب ددر مددو عل 
 يدمل عال مد ع  بهدق سقل دق     عللادرعل  عآلالل ممح دالل عال دمةاق  مدي علقكلدر علر م يدر ل للم  دقل

 .علرسقا  ل  ضلو إا ع عل )م    قل( ل  ى  ى عبجحق 
 ل ل لل در   عللسدمقب كر ق  رعالقم د علل ق ي    زيق     وهق ام مي   رمق  قط علال قر عل ةققل ج ل ر امل

 .ملرلم  سسك  يكق هق  يلكو
 علالزمدر  علسد ر  دالن م ة در ملندل عل إمسدق  لملليد  سدقلق  ع عللما قدر علملليد  م دقلك  ج دل ر ادمل

 .له عللار  عبصلن ل ق ع  م هو  ال م لقن
    امل    راذِّ  مرم ةر إممقنكر ل لقج  عللارعل  عآلالل علللم  قل ب ر مو ةقمر بن ع  كقا إذع مق  قن

 . عللارعل  عآلالل مو علللم  قل م ة  ر كب ل  ع مسقبهق
   علقكلر علر م يدر ل ب در إذع   عللارعل  عآلالل علللم  قلامل عال م ع  بم  ةر ع مبرعن ن   ةقم مو ب ر 

  كددقا مددو عللحملدد  مددر ق م ددق ي عقم ددق  ر مسددمقب كر  قم ددر إلددى علل لل ددر  يلكددو يكددقس م ددل علم ددقلك
سسددك  ملرددلم. اددمل ع ددمةاق  علقكلدددر علر م يددر ل ب ددر عللسددمبرن   ددرمق امو دددي عبمدد  ع ددمبرعن قوددي ةقمدددر 

  ى  م عل زم كر  مقلم علس  ر س  جعج ما  ةذه علقوي  أصلن     در مدي   عللارعل  للم  قل  عآلاللل
اكسد   ادمل إ جعج م  ةمده ل لقج إممقنكر محر    يمل ع مهالكهق   قق لذلل.  حقللاد     در علقكدقم سةحد  ج 

 دد  علقكلددر علر م يددر ل اقددقجعل  عللاددرعل  ق ددمبرعن إذع مددق مددل ع ددمكةق  ماددقاو  عت جعج. اددمل إ جعج م ددقلك  
 علرسقا   قن م برةق. ل  عبجحق  عتصال   عل كقمر عب  ى  ى

  

 اإلستهالك  - ب 
 عللقدرج  عتممقنكدر عب لدقج مرى   ى علاقبت علقسط سو يقر عللقرج  عللمةقكر علقكلر مقق ق علم  ةر مسمه ل

 ا  : كلق ل للنل عل
 العمر اإلنتاجي البند

   ر 15 مةقم    ى عجعض  مسمأن  
   لعل 10 عالل  مارعل

   لعل 4 لنه    ق ي على
   لعل 5:4  كقجعل 

   لعل 10 لنه      عاو
   لعل 5 لنه   م وك 

   لعل 6.5:5 لرق   م هو عل
 .مسمه ل ال علم ةوذ محت عل ل لقلكر لقن عب  عبجعض 

 مهق ر    علقكلر    عتمرةقع  م ش عل ل للنل عل  عب لقج عتممقنكر عللمةقكر علقكلر م عنار امل -
 .علحقنر مسمقب      ر سأر   مارن مقلكر   ر ك 
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 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ - ج 
غود    ل  هدق إقم قاهدق مدل علمد  عبصدلن سادض علسد ر رمهق د  د  علم ةودذ محدت عل ل دلقلكر عب لدقن مسل  -

بن ده    يدمل مسد و  عب لدقن عل ل دلقلكر محدت علم ةودذ سقلم  ةدر مدقق  لي  عللادر  لإل دمررعم ندقة  
 يدمل  عل د ر ذعل عبصدلن  ئدقل إلدى عبصدلن ةدذه محليد  إمرةدقع مسد    د  علقكلدر    يدمل

 .لإل مررعم نقة   م ةح   رمق إ مهالكهق
 

 ألصول غير الملموسة  )ان وجدت(ا  3-2-5
امل يكقس عبصلن غو  علل لل ر )مق رع علسه  ( عللقم ق  سسك  مسمق  سقلم  ةر   ر عت م ع  عب ل     -

  علرسدقا  عللمد عكل عتيةدق  مقق دقق  سقلم  ةدر علل لل در غود  عبصدلن يكدقس سادر عت مد ع  عب لد    ادمل
 إا  نرل. علقكلر     لإلمرةقع عللم عكلر

 امل مقوكل عب لقج عتممقنكر عبصلن غو  علل لل ر لم لا عمق محر   ل  غو  محر  . -
ال مددمل ج ددل ر عبصددلن علل م ددر  ع  كددقق )س  ددما ق  م ددقلك  علموددلي  علل  ددل ر(  يددمل إظهددقج علل دد   قل  -

 ذعل عل  ر    عبجحق  ع  علرسقا     علةم   علم  امل م برةق.
ل در ذعل عب لدقج عتممقنكدر عللحدر     دى مدرى علالد  عتممدقن  عتقم دق ي امل إيةق  عبصلن غود  علل ل

 :ا   كلق
عتممقنكدر   ل لقجةدق ذعل علالد  عتممدقن  عللحدر  علل لل در غود  لألصدلن عللمةقكدر علقدكل م عنادر ادمل -

ع ادمل مقوكلهدق لمحرادر إمرةدقع علقكلدر إذمقلكدر  ودث   د ه كد  مهق در  د  علقكلدر  د   م شد عل عتمرةدقع
 كقا ة ق  م ش عق   ى لا عبص  غو  علل للس  لكو لا  كلا قر ما ع تمرةقع علقكلر.

  يددمل إ مسددق  علمقودد عل  ددد  علالدد  عتممددقن  عللملقددي ل  علددد لط عللملقددي ت ددمهال  علل ددق ي عتقم دددق  ر 
 يدمل  عللسمقب كر عللمال ر    عبص   و ي يق مارا   م   ل  ي يقدر عتيةدق    سدةلق  قماد  علحدقن 

 .علا  ج    ر مسمقب     مارن سأر إ مةقجةق  مقو عل    علمقرا عل عللحق بكر 
   امل إ جعج م     عتيةق  لألصلن غو  علل لل ر ذعل عب لقج عللحر      ققالر عبجحق  ل

 علرسقج   علر   علسقم  عآل   ضلو  ئر علل    قل سلق املقشى مي  ظكةر عبصلن غو  علل لل ر.
علل مةور  عللسمقب كر عتقم ق  ر علل ق ي مر ق عللحمل  مو  كلا   ل ر عل ةققل علال قر  قط   رمقج  امل -

 .ملرلم  سسك  عل ةققل  يلكو يكقس علس  ر  إلى سقل ةققل
مققس عبجحق  ل  علرسقا  عل قم ر  و إلقق  إ جعج عبص  غو  علل للس سقلة م بوو صق   ممح الل  -

ألص   يمل إ جعنهق    ققالر عبجحق  ل  علرسقا   علر   علسقم  عآل     ر علبكي  علقكلر علر م ير ل
 إ مةاق  عبص .

 

 تكاليف اإلقتراض  3-2-6
مم لا م قلك  عالقم عع مو علةقار   علم قلك  عب  ى علم  مم برةق علل سق  فكلق اما ق سققم عع  -

 عبملعن.
صددد  سق دددمررعم مادددرن عل  دددل ر  مدددى م دددل مدددمل ج دددل ر م دددقلك  عالقمددد عع علاقادددر  مةقشددد   إلدددى إمسدددق  ل -

علل   ر علم  امل  وهق  ا كق إملقم م ةودذ عب لدقن علاد  جير ت درع  عبصد  علل ةد  ل قد ع عللحدر  لده 
 حار ذلل محل  ةذه علم قلك    ى عبجحق  ع  علرسقا .      قن علق  ع عللحر     د ا نلكدي ةدذه 

  ل  إممقج لص  ممو ي  م   زم كر نلة ير لم هو ه ل قد ع علم قلك  علاقار  مةقش   إلى عقم ق  ل  إمسق
عللحر  له ع  ل بكي   ا ما  ةذه علم قلك  امل ج ل مهق      مو م  ةر عبص  ذي عل  ر.  يمل إ جعج 

 نلكي م قلك  عالقم عع عب  ى  ل قجي     علةم   علم  محر   وهق.
 
 
 
 



130

العودة لفهرس المحتويات

 ( سابقاً -)رواسي البناء لإلستثمار القابضةشركة رواسى البناء لإلستثمار)
 ( قسققق  - )ذعل مسئللكر محر   ش  ر مسقةلر  ال  ر مقة ر

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 
 يقن علسال ى مق لل اذ   غو  ذلل()نلكي عللةقلغ سقل  

 

- 10 - 
 

 عقود اإليجار  3-2-7
كر ة  )ل   حلعةق(  قر إ  قج  سم ر إلى نلة  عالمةقيكر    مقجيض برع ر إا محرار مق إذع  قمت عالمةقي -

علاقر. امل مقوكل عالمةقيكر لمحرار مق إذع  قا علل ق  سقالمةقيكر  املر   ى ع مررعم عص  مق )ل  
ملنل عل( ل  لا عالمةقيكر م ق  علحق    ع مررعم عبص  )ل  ملنل عل(  مى لل لل امل محرار 

  ل عبصلن( سسك  ص يح    عالمةقيكر.عبص  )ع  م
 الشركة كمستأجر  -

  امل عال م ع  )عا  نر ( سللنل عل  مو لحقل مما قر ساقل  عت  قج علم  م وبق   وهق ممو ةقل
 (  وث :16عللعكقج علر ل  ل مق ي  عللقل  جقل )

 .  امل ملزيي      ار ع  قج بوو عللو لحقل  م  ةر علمللي 
 مللي    ى عل حح  علرسقج    ى مرى  م   عال  قج سحوث امل محقوق مارن امل محلو  م  ةر عل

  لللر   جي رقبت   ى عل صور عللمةق  مو عتلم عم ل    م   .
 : مل ع مهال   ق ع مررعم عبص  سقلم  ةر علم  ممالو عآلم 

 مب غ علقكقس عللبرا  للو لحقل عت  قج. -
 جيض بر  علاقر مقق  لي  لع   ع  قجير مسم لر عي   اقل إ  قجير مل  رع ةق    ل  قب  مق -

 م قلك  علم رار. )عا  نر( -
 : ممالو مو لحقل عت  قج صق   علقكلر علحقلكر للر ل قل عال  قج علمقلكر 

 علر اقل علاقبمر )سلق    ذلل علر اقل علاقبمر    نلة ةق ( مقق ق عي  لع   ع  قج مرا ر . -
 على م ش  ع  مارن .)عا  نر(   اقل عت  قج عللمقو   علم  مسم ر -
 عللةقلغ عللملقي   اهق مو قب  عللسمقن  سللني ضلقمقل علقكلر عللمةقكر . -
 ا  ملقج ر  كقج علس ع  عذع  قا عللسمقن  ممقكر سسك  ماقلن مو ملقج ر ةذع علركقج عا  -

  نر. 
  ماقلن   اقل علق عمقل علرقصر س مهق   قر عال  قج   عذع  قمت مر  عال  قج ماكس سسك -

 مو ملقج ر عللسمقن  لذلل علركقج )عا  نر(.
  امل   ل مر ل قل  قر عال  قج سق مررعم مارن عالقم عع علمرجي    علذي  لا  علسا  علذي

ق  ر  ور ار عللسمقن  لكقم ع عبملعن علالزمر ل ح لن   ى عص  مق سقكلر ملقر ر    بوئر عقم 
 .ملقر ر سس  ط  ع كقم ملقر ر

  عللر ل قل علل مةور ساقل  عال  قج ق و   عالن   ع  قجعل علللنل عل م رةار علقكلر امل عرةقل
  ى ع قس علقسط علاقبت  ل        عل حح  علرسقج  .  قل  عال  قج ق و   عبن  ة   قل  

 شه ع ع  عق  . 12ع  قج ذعل  م   ع  قج مرمهق 
     ي  محملي   ى موقم  ع ي مو امل ع ق   علمةق ع   ى ش  ط  قل  عال  قج   ى ع قس

علس  ط  عب كقم عللرم ةر . المة ع عمةقيكقل  قل  عال  قج عي ماهرعل  ل و علللنل عل علل ن   
 قر الامل ع مررعمهق  القا الغ عع عتقم عع .

  سق مررعم  م2020ا قا   1(    16بموبوق عللعكقج علر ل  ل مق ي  عللقل  جقل ) علس  رققمت
مارا    ى عالجصر  علسأر  جنا  مارن )مارا  لجققم عللققجمر (  وث مل  م ه كر علموبوق

 .عللسمل  قللا لمقل عللققجمر  ذلل سقل سةر لاقر عجع لعال ممق كر 
  وث عا سقق   قل  عت  قج علللنل      علس  ر مامب  مو  قل  عت  قج ق و   عالن  ذعل  

ل  حر  مأرو    ى علقلعال عللقلكر ل س  ر ممك ر ق  فةقلمقل  للشه ع ل   12 قج مرمهق   م عل إ
   قل  عت  قج سسأا سقق   قل  عال  قج–( 16موبوق عللعكقج علر ل  ل مق ي  عللقل  جقل )
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 الشركة كمؤجر  -
 كقمت عتمةقيكر ة  )ع   حلعةق (  قر ع  قج  سم ر على نلة  عتمةقيكر    مقجيض  إا محرار مق عذع

 برع ر علاقر .
 م  ك      قر مو  قل  عال  قجعل )عا  نرل( إمق   ى عمه  قر ع  قج مسقو   ع  عمه  قر   يمل

ع  قج مللي      وث  املر ع مةقج  قر عال  قج  قر مللي   ع   قر مسقو     ى نلة  عللاقم ر 
 . لكس   ى شك  علاقر 

 ققج   ق ر  ر مق   ف  قر عال  قج   ى عمه  قر ع  قج مللي   عذع  قا  حلن س لج  نلة ي 
 .عللرقي   علل ق ي علاقار  لل  كر عالص  مح  علاقر 

 ققج    حلن س لج  نلة ير مق  يمل م  ك   قر عال  قج   ى عمه  قر ع  قج مسقو   عذع  قا ال 
 .كق ر عللرقي   علل ق ي علاقار لل  كر عالص  مح  علاقر 

  مو م للش علم عم علذمل   ل    الام لع    قل  عت  قج ع  عي ج ي     قل  عال  قج  مرجج
ط علاقبت   ى مرى  م   علاقر . مرجج سعللرا ر مو  قر عت  قج  يمل ع مسقبهق   ى ع قس علق
 عال  قجعل علوقجار  قا ع عل    علةم   علم  امل ع مسقبهق .

 

 إنخفاض قيمة األصول غير المالية 3-2-8
    لمحرار عللر  ا(  رع عللقلكر )مق غو  عبصلن رسل عنا مقل  م    ققالر ك  مقجيض مقلم علس  ر 

  كس ل  علقكلر     سقج  عالمرةقع مسو  إلى  ر   ظ    لي م ش  ل  ة ق  كقا إذع مق
 لهذه لال م  ع  علققب ر مقرا  علقكلر امل ةذع علل ش    نل   قلر     .علقكلر    عالمرةقع  سقج 

 إا علقكلر      كس  سقج  عالمرةقع كلر ل علق    عالمرةقع  سقج  مقرعج لمحرار عبصلن
 . نرل

 علققب ر علقكلر بمقرا  علس  ر مقلم علة   ر  لألصلن لال م  ع  علققب ر علقكلر مقرا  ماذج    ر 
  رقبت ماقلن ل قس محرار إمكقمكر عبصلن.    ر إلوهق م مل  ل  قر علم  علل م ر ل ل ر  لال م  ع 
 ملزياهق امل ذلل سرال  ل  ل  قر  علل م ر علل رعل علة   ر   ى للسم  رع عبصلن ملزيي امل ل ملزيي 

  رقبت ماقلن ل قس ملزيي محرار  لكو  علم  ل  قر علل م ر علل رعل مو عبصق  علل لل ر   ى
 لهق. 

 مملا  يكلر عبص  علققب ر لال م  ع     علقكلر علاق لر لألص  ل  علل ر  عللحققر ل  قر مقق قق م  ةر  
 لاهلق ل  ى  -علبكي ل  علقكلر قور عال مالقن 

   محر  علقكلر علققب ر لال م  ع  لألص  علل ة   مق لل  كو عبص   حقق مر ققل مقر ر مسمق ر سسك 
 كبو   و عل ةققل عللمللر  مو ملنل عل ل  م لل قل ل  ى مو عبصلن.

   قر علقكلر علققب ر لال م  ع   امب  عبص     رمق مم ق ز علقكلر علر م ير لألص  ل  علل ر  عللحققر ل
 م رةض علقكلر  مرةض يكلمه على علقكلر علققب ر لال م  ع .

  ر مقوكل علقكلر قور عال مالقن  امل   ل علمر ققل عل قر ر عللسمقب كر علمقرا ير إلى يكلمهق علحقلكر  
كر ل قكلر عل م كر ل  قل  سق مررعم مارن علر ل قب  علا يةر سلق  اكس علمقرا عل علسليكر علحقل

 لهق. عللسمقب كر عل قر ر علمر ققل مقرا عل مارا  امل لل علم  ل للنل عل عللحر    عللرقي 
  ر محرار علقكلر علاق لر مقق  م قلك  إملقم علبكي  امل م ع ق  عللاقمالل علسليكر علحراار      قن   

 م مللذج مقوكل م ق ي. رم علقرج    ى محرار ما  ةذه عللاقمالل امل ع مررع
 قور عبصلن مل إذع إال علرسقا  ل     عبجحق  مةقش   علقكلر    عالمرةقع سرسقج  عال م ع  امل 

 علحقلر  مريكض    ةذه علقكلر    عالمرةقع  سقج   ماقم  مقوكلهق  عللاق  سقلقكلر عل  ر ذعل
 .علمقوكل إ ق    و مقمج
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   ل   مل زيق   علقكلر علر م ير لألصلن  علقكلر     قت ال ق  ا   رمق امل  كس  سقج  عالمرةقع
علل ر  علل م ر ل  قر  إلى علمقرا  عللارن لقكلمهق علققب ر لال م  ع  سحوث ال مم ق ز علقكلر علر م ير علم  
ملت زيق مهق  علقكلر علر م ير علم   قا  ومل محرارةق فكلق لل مل عال م ع  سرسقج  عالمرةقع    يكلر 
عبصلن (ل  علل ر  علل م ر ل  قر(      لعل  قسقر  امل عال م ع  ساكس  سقج  عالمرةقع    علقكلر 
مةقش      ققالر عبجحق  ل  علرسقا  إال إذع مل قور عبصلن ذعل عل  ر سقلقكلر عللاق  مقوكلهق   ماقم  

 كل. سقج  عالمرةقع    علقكلر    ةذه علحقلر   يق   مقم ر  و إ ق   علمقو
   عبصلن غو  علل لل ر ذعل عب لقج عتممقنكر غو  محر   عللر    ذلل عبصلن غو  علل لل ر غو

امل  ح هق لالمرةقع    يكلمهق   ليق   ى عبق     لق  قا ة ق  م ش    عللمق ر لال مررعم سار 
   ى عالمرةقع    يكلر عبصلن.

 
 قياس القيمة العادلة  3-2-9

  علددذي  لكدو علح دلن   كده مققبدد  بكدي لصد  ل   درع  علمدد عم  د  ماقم در مدمل بددوو علقكلدر علاق لدر ةد  علسدا -
ليدد ع  علسددلم  دد  مددقجيض علقكددقس.  سددم ر يكددقس علقكلددر علاق لددر إلددى عال مدد عع سددأا ماقم ددر بكددي عبصدد  ل  

 محلي  عاللم عم ممل إمق:
  مو  الن علسلم عل اكسكر لألص  ل  عاللم عم  ل 
 ار لألص  ل  عاللم عم    ظ  غكق   لم جاكسكر.مو  الن علسلم عبكا  م ة 

   ي عا م لا علسلم عل اكس  ل  علسلم عبكا  م ةار ققسالق ل لصلن علكه مو قب  علس  ر. -
اددمل يكددقس علقكلددر علاق لددر بصدد  ل  علمدد عم مددق سق ددمالقن عال م عضددقل علمدد   سددمررمهق ليدد ع  علسددلم   ددر  -

عبيدد ع   دد  علسدلم ام دد  لا   ددق مدق  حقددق ل ادد  م ددقلح  مسداو  عبصدد  ل  عاللمدد عم   دى ع مدد عع لا
 عقم ق  ر لهل.

 أ ددذ يكددقس علقكلددر علاق لددر لألصدد  غودد  عللددقل   دد  علحسددةقا قددرج  عبيدد ع   دد  علسددلم   ددى مددل و  م ددق ي  -
عقم ددق  ر سق دددمررعم عبصددد  فكلدددق  حقدددق ل اددد  م ةادددر م دده ل  بكاددده إلدددى يددد   ل ددد  مدددو ليددد ع  علسدددلم 

 م ه.لمحقوق ل ا  م ةار 
مسدمررم علسد  ر ل دقلوي مقودكل مدمال م مدي علظد     ممدلع   لهدق بكقمدقل  قفكدر لقكدقس علقكلدر علاق لدر  ماظددكل  -

ع ددمررعم عللاوكددقل علققب ددر ل لال ظددر ذعل علاالقددر  مق ددك  ع ددمررعم عللاوكددقل غودد  علققب ددر ل لال ظددر   
  وث :

 عللسدملى  ذلدل  د  سلدق عت عج     دى مدرعلهق علقكلدر علاق لدر يكق دقل نلكدي مقدي مسدئللكر عتشد ع    دى
 .علاق لر ل قكل علاقلث

 جي. سسك  علمقوكل  مار الل ل لال ظر علققب ر غو  علهقمر عللر الل سل عنار عت عج   مقلم   
 ادذه علمقوكلدقل سدأا عال دم مقج لدر ل رقلدث يد   مدو   وھدق علح لن مل علم  بمقوكل عب لر عت عج   مقلم 

 ذلدل  د  علسدال  ر  سلدق علا حكدر عللل  در  د  عللاملدر  عللقلكدر علر لكدر ل مقدقجي  او عللادق ممو ةدقل م بد 
  قلدر علمقوكلدقل  د  ادذه فكده م د ف لا ا ةقد  علاق لدر علدذي ل قكلدر عله مد  علمس سد   د  عللسدملى 
 علقدكل مسدمررم لقكدقس علمسداو   ل   درمقل علسلق د   ل داقج ماد  رقلدث  يد   مدو ما لمدقل ع دمررعم

 .علاق لر
 ل  عتلم عمقل  لألصلن علاق لر علقكلر يكقس   ر عللسموقش قرج  علل حلظر علسلم  بكقمقل علس  ر مسمررم

 عللر الل ب ق    ى علاق لر ل قكلر عله م  علمس س     مرم ةر مسمليقل إلى علاق لر علقكل امل م  ك   
 :ا   كلق علمقوكل    ل قلوي عللسمررمر
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  لألصلن  عتلم عمقل علللقر ر عل سور عب لعم عللارلر(    )غو  للرجنرع عب اقج  :1 المستوى. 
  ل  لألصد  مال ظمهدق  لكدو  علمد  1 عللسدملى   د  عللرجندر عب داقج سردال  مدر الل  :2 المسـتوى 

 عب اقج(. مو مسمقر مةقش  )لي غو  سسك  ل  عب اقج( )ما     مةقش   إمق عاللم عم
 مال ظمهق )مر الل  لكو  لم  بكقمقل إلى مسم ر ال علم  عتلم عمقل   لألصلن مر الل  :3 لمستوى ع 

 م حلظر(. غو 
مدو  مرم ةدر مسدمليقل  د  مقدي عاللمد عم ل  لألصد  علاق لدر علقكلدر لقكدقس عللسدمررمر عللدر الل كقمدت إذع -

مدو  ى عللسدمل  مةدس  د  سقل قمد  م د كةه ادمل علاق لدر علقكلدر يكدقس  د ا علاق لدر   ل قكلدر علمس سد  عله مد 
 .كقم  لقكقس اقم ال ل ر   مسملى  ل مى لا  وث ل قكلر علاق لر عله م  علمس س 

مابت علسد  ر سدقلمحليالل بدوو مسدمليقل علمس سد  عله مد  ل قكلدر علاق لدر  د  مهق در  مد   علمق يد  علمد   در   -
  وهق علمقوو .

 

 لماليةاألدوات ا 3-2-10
( "عب  عل عللقلكددر"  9لعكددقج علددر ل  ل مق يدد  عللددقل  جقددل )اددمل إرةددقل  يكددقس عب  عل عللقلكددر   قددق للمو ةددقل عل -

بكدي  علذي  حر   ياقلج م  ك   يكقس  ع دمةاق  عبصدلن عللقلكدر  عتلم عمدقل عللقلكدر  حادض  قدل  شد ع  ل 
 علب ل  غو  عللقلكر. 

 عللما قر بذلل. علسكق قل عللحق بكر مةقصو  ا    فكلق
 اإللتزامات الماليةاألصول المالية و  -االعتراف األولي  -

  ي   ى علل سأ  إ جعج لي لص  مقل  ل  إلم عم مقل     ققالر علل    عللقل    رمق م ةح علل سدأ  ي  دق 
 مو ل كقم ماققر ر لأل ع .

 القياس األولي 
  ر علقكقس عب ل   سق ما ق  علذمل عللرا ر علم قجير علم  ال ممالو     ع مللي كقق نلة يقق  امل يكقس 

 يمل عرةقل م قلك  عللاقم ر علاقار  مةقش    . الن عالجحق  ل  علرسقا  ص  عللقل  سقلقكلر علاق لر موعب
 إلى عقم ق  عبص  عللقل     عالجحق  ل  علرسقا .

 سقكلمه عللقل   الن عالجحق  ل  علرسقا  امل يكقس عبص  مو علاق لر سقلقكلر لكس عللقل  عبص  كقا  إذع
 عللاقم ر علاقار  مةقش   إلى عقم ق  عبص  عللقل . م قلك  إلى رسقتضق  علاق لر

 12امل يكقس علذمل عللرا ر علم قجير علم  ال محلي     ع مللي كقق نلة يقق ل  علم  مسمحق    لق  مو 
 (.15شه عق سسا  عللاقم ر   ققق ل لعكقج علر ل  ل مق ي  عللقل  جقل )

 التصنيف والقياس الالحق 
ضدلو  ئدقل علقكدقس علمقلكدر ب دق    دى  م د كةهق   دى غود  عللسدمقر عللقلكدر لألصدلن علال دق كدقسعلق  املدر

 مللذج عب لقن علذى امل مو  الله ع عج  عبصلن عللقلكر   ذلل علس  ط علماققر ر ل مر ققل عل قر ر:
 :االرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة مالية أصولل( 

 مق يد   مد   كد  مهق در  د  عالجحدق  ل  علرسدقا  ققالدر  دالن مدو علاق لدر سقلقكلدر كرعللقل عبصلن يكقس امل
 عللقلكدر عبصدلن مدو لي مدو علدمر   ل  علبكدي   در علس  ر مم براق قر علم  م قلك  عللاقم ر   ل   ا 
 .عللسمقب    
 علدر    دالن مدو علاق لدر سقلقكلدر ل  عللوةدأ  سقلم  ةدر كلقق در م د ةر علقود  عللقلكدر عبصدلن نلكدي إا

  ةدذع ,عالجحدق  ل  علرسدقا   دالن مو علاق لر سقلقكلر يكق هق امل ,ل مقه للق  ومل بكقمه    قق عآل   علسقم 
 سسدك  مر د  لا ل سد  ر  حدق عب لد     در عالرةدقل عب د ى  عللسدمقر عللقلكدر عبصدلن نلكدي امادلو

 سقلقكلدر ل  عللوةدأ  علقكدقس سقلم  ةدر  ةقل ممو ش  ط مسمل   ل  ى  سو يقر  علم  عللقلكر عبصلن مهقا 
 عالجحق  ل  علرسقا .  الن مو علاق لر سقلقكلر مقلكر كأصلن عآل   علسقم  علر    الن مو علاق لر

 ل  سأ  ى  ل  سو يقر ا سأ قر علذي عللحق ب  علموقبق  رم سحذ  مقلم   مهق بذلل علس  ر ققمت  إذع 
 .كبو  علموقبق سسك   رم مريكض
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 :االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية صولب( أ
عال د ( ل   )ل  عل  قدلم م  كدر  علسدقم  علدر    دالن  ةدى م دلا عمدق )ل  عل  ادو سقلقكلدر علاق لدر مدو

 عال  (. علسقم  علر    الن سقلقكلر علاق لر مو
 امل  ال مق ي   م   ك  مهق ر    عال   علسقم  علر    الن مو علاق لر سقلقكلر عللقلكر عبصلن يكقس امل

 .عللسمقب     عبص  مو علمر   امل   رمق علس  ر مم برةق علم  م قلك  عللاقمالل   ل
 إذع عآل د  علسدقم  علدر    دالن مدو علاق لدر سقلقكلدر علدراو ل  عل  د  عال دمالقجعل يكدقس مي علا دل عمده ادمل 

 عالجحق  ل  علرسقا :  الن مو لاق لرسقلقكلر ع يكق هق امل  ال علمقلووو علس يوو ع مل ت
 مقر در مدر ققل مح دو  ي يدق  دو م ده علهدر  امحقدق علدذي عب لدقن ملدلذج ضدلو بهدق عال مةدق  ادمل 

 ملنل عل مقلكر.   حكي ماققر ر
 علةقار  عللب غ بص  مر ل قل  قط ملا  علم  عل قر ر ل مر ققل محر   ملعجيض    علماققر ر  م عمهق م سأ  

 لب غ علققال.عل لص    ى
 بهدق  دقسققق  عللام   عللم عكلر علرسقا  ل  عبجحق  م  ك  إ ق   امل عللقلكر  سقبصلن عت م ع  إلقق    ر
  سدقا  لجحدق  ل  إ ق   م  ك  ال ققق  امل ال ذلل    مي عالجحق  ل  علرسقا  إلى علسقم  عآل   علر     

 . قلم علل  كر ل  عل  قلر     علرسقج  عل حح إلى علاق لر علقكلر
 

 المطفأة: بالتكلفة قياسها يتم مالية ج( أصول
علةقار  علةا    د   دقن إ دمكةق  علسد يوو  مارن ي يقر   ي يكقس عبص  عللقل  سقلم  ةر عللوةأ  سق مررعم

 علمقلووو:
عال مةدددق  سقبصددد  عللدددقل  ضدددلو ملدددلذج عب لدددقن علدددذي اهدددر  إلدددى عال مةدددق  سقبصدددلن عللقلكدددر مدددو  -1

 علمر ققل عل قر ر علماققر ر.مح و  
لا م  ي علس  ط علماققر ر لألص  عللقل     ملعجيض محر   إلدى مدر ققل مقر در علمد  ةد    ادقل ل لب دغ  -2

 عبص    علةقار    ى عللب غ عبص   علققال.
 ممالو عبصلن عللقلكر عللقق ر سقلم  ةر عللوةأ  علذمل عللرا ر علم قجير  علذمل عللرا ر عب  ى. 

اددر علقكددقس عب لدد   اددمل يكددقس ةددذه عبصددلن عللقلكددر ال قددقق سقلم  ةددر عللوةددأ  سق ددمررعم ي يقددر ماددرن علةقاددر  س
علةاقن مقق قق عالمرةقع    علقكلر )إا  نرل(. امل ع مسق  علم  ةدر عللوةدأ  مدو  دالن عب دذ سقال مةدقج لي 

عق ل ق ددكقق مددو ماددرن علةقاددر  علةاددقن. اددمل   ددل ع   ددال     ددى عالقم ددق   عل  ددلم ل  علم ددقلك  علمدد  مامبدد  ندد  
إ جعج إيةق  مارن علةقار  علةاقن ضلو إا ع عل علمللي     ققالر عالجحق  ل  علرسقا . مرجج علرسدقا  عل قم در 

  و عمرةقع علقكلر    عالجحق  ل  علرسقا .
 

 أعاله: الفئات تصنيف عن الناتجة الخسائر أو لالرباح والعرض االثبات طريقة يلي وفيما
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 والخسائر لألرباح والعرض اإلثبات صنف القياس
عبصلن عللقلكر 
 سقلم  ةر عللوةأه

 عالجحق  ل  علرسقا  ققالر    علمقلكر علب ل  ع جعج امل: 
  علةا   علةقار  مارن ي يقر سق مررعم علةقار  عا ع 
  لر   كسهق()عمرةقع علقك علرسقا (  كس )ل  عللملقاه عالاملقمكر علرسقا 
 عبن بكر علالالل ص    سقا  ل  مكق ي 
 علرسقا   ل    ا عللكق ي عللقل  )عال مةاق (   سقالص  عال م ع  علقق  امل   رمق

 عالجحق  ل  علرسقا      بهق عال م ع  امل عل قم ر
ل  عل  ادددددو سقلقكلدددددر 

 علاق لددر مددو  ددالن
 علسدددقم  علددر  
 عال  

 باستثناء البنودعال    علسقم  علر      هقب عال م ع  امل  علرسقا  عللكق ي 
 عللوةقر مةسهق سقلو يقر عالجحق  ل  علرسقا       بهق عال م ع  امل  علم  التالية

 : عللقق ر سقلم  ةر عللوةأ  عللقلكر عبصلن   ى
 علةا كر. علةقار  ي يقر سق مررعم علةلعار إا ع عل 
  عمرةقع علقكلر   كسهق( (علرسقا   كس )ل  عللملقاه عالاملقمكر علرسقا( . 
 سقا  ص   علالالل عبن بكر ل  مكق ي  
 مه امل ع ق   م  ك  عللقل  )عال مةاق (  سقالص  عال م ع  علقق  امل   رمق   

 ل  علرسقا  عللم عكلر  ى علر   علسقم  عال   على عالجحق  ل  علرسقا . عبجحق 
 ع  عل    عال مالقج

 قدددددددددددددددلم علل  كددددددددددددددددر 
 لددددر مددددو سقلقكلدددر علاق
علسقم    الن علر  

 عال  

 علسقم  عال   علر      علرسقا  ل  سقللكق ي عال م ع  امل 
 مق    عل حح ل علرسقج  مابت  ر   عا   ي عال مالقجعل ةذه مو عبجحق  ملزياقل 

 .م  ةر عال مالقج مو ن    رع  بلضل  ملا  لل
 عال   إلى عالجحق  ل    علسقم علر      بهق عللام   عللةقلغ م  ك  إ ق   امل ال

 علظ    مو ظ   لي محت علرسقا 
 مدو علاق لدر سقلقكلدر
 ل  عبجحدق   دالن

 علرسقا 

 امل علقق  عال م ع   مو ل  علال ق علقكقس مو  لع  عل قم ر علرسقا  ل  عللكق ي 
 ل  علرسقا  عالجحق  بهق    عال م ع 

 

 إعادة التصنيف 
مقوو  مللذج ل لقلهق    إ عج  عبصلن عللقلكر     مه   ي   وهق مقلم علس  ر ب -  قط   رمق  -  رمق 

 إ ق   م  ك  نلكي ملنل عمهق عللقلكر عللمأر   بذلل   ققق للمو ةقل علم  ك  عللذ لج  ل اله.
 إلغاء اإلعتراف باألصول المالية 

ع  ند   مدو  امل سسك  جاكس  إلقق  عال م ع  سأص  مقل  )ل   سدي مقمادى علحدقن ند   مدو لصد  مدقل 
 مدو ل مدر ققل عل قر در ملندل عل مقلكدر مملقر در( )لي ع دمةاق ةق مدو ققالدر علل  د  عللدقل (   در علماققر در

 علةد م   يدمل إرةدقل ع د . يد   إلدى علل  كدر  م دق ي مردقي ه نلكدي ل  عللدقل  عبص  محلي  عبص  ل   ر
 .عالجحق  ل  علرسقا     علر م ير علقكلر   
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  األصول الماليةإنخفاض قيمة 
مقلم علس  ر بمقجيض    مق ي  مقل  بمقوكل ع ملقلكر  ندل   لود  ملضدل     دى لا لصد  مدقل  ع  م لل در 
مددو عبصددلن عللقلكددر قددر ما ضددت لالمرةددقع.  ظهدد  عمرةددقع علقكلددر   ددر  قددلش  ددر  ع  لكادد  إذع  ددقا 

ا يدر مدو عبصد  عللدقل  ل  م لل در مدو لإل جعج عب ل  لألص  مأرو    ى علمر ققل عل قر ر عللسمقب كر علمقر
 عبصلن عللقلكر  علم   لكو يكق هق س لج   امر بهق.

( مو علل سق  موبوق ملدلذج لقكدقس  سدقا  عالاملدقا عللملقادر 9امو ي عللعكقج علر ل  ل مققجي  عللقلكر جقل )
ند  إ جعج علرسدقا  فكلق اما ق سقمرةقع يكلر عبصلن عللقلكر. لكس سقلا  ج    لن  ر  عاملقم  مدو ل

عالاملقمكددر. مقددلم علل سددأ  بددرال مددو ذلددل  مسددمررمر ملددلذج علرسددقج  عالاملقمكددر عللملقاددر  سق مسددق  علرسددقا  
 عالاملقمكر عللملقار  علمقو عل  لق    مقجيض    مق ي  مقل .

   قدق للةسدورع علو يقدر بموبودق علسد  ر ققمدت عب د ى  عللرا در  عبجصدر  علم قجيدر عللرا در سقل سدةر ل دذمل
  :عللقلكر  وث عبصلن  ل  مرى   ى عالاملقمكر علرسقا  لملقاقل يةقق عالاملقا  سقا  ل لعكقج  ع مسق 

 مادرا هق عالاملدقا   سدقا    د ل  علالود   دى علسدرع  بمقدرا  علسدقسقر ربد  عل ب دق عق   دىعلسد  ر  ققمدت  
 .قم ق  رعال  علبوئر سقللرا وو علرقصر ل العم  عللسمقب كر سقل سةر

 عبجحدق    د  م ة   سسك  علم قجير عللرا ر سقلذمل عللما قر علقكلر    عالمرةقع  سقا    امل   ع 
  علرسقا . ل 

فكلق  رع عت مالقجعل  ى ل  عل علراو علمى امل يكق هق مو  الن علر   علسقم  عال       مه امل  ةض علقكلر 
   يمل إ جعج مب غ علرسقج     ققالر عالجحق  ل  علرسقا . علر م ير لألص  مو  الن ع مررعم  سق  عللر 

 مسمل  إا ع عل علةقار    ى علقكلر علر م ير عللرةار سق مررعم مارن علةقار  عللسمال       ل علمر ققل 
عل قر ر عللسمقب كر سق ع يكقس  سقج  عالمرةقع    علقكلر.  يمل شوي علق  ع مي عللر   علل مةط 

ال  كلا ة ق  ع ملقن  عقا  لال م  ع  عللسمقب    محقق نلكي علالقمقل ل  محلي هق إلى سقلق  ع   رمق 
 علس  ر.

  لمددق فكلددق اما ددق سقت ددمالقجعل  ددى ع  عل علددراو علمددى اددمل يكق ددهق مددو  ددالن علددر   علسددقم  عال دد    مدده اددمل
   مقودكل عال دمالقج    ال عرةقل مر   علرسقج   ى ققالر علر   علسقم  عال    عللم عكل  ى ع مكقيى ع ق

  ق   مو علقكلر علر م ير لألص  عللقلى  ى ققالر علل    عللقلى.
 زع  ل  مق  مب غ  سقج  عالمرةقع    علقكلر علمقرا ير سسدبي  -   ى    عال لعن فكلق إذع      ر ال قر

علقكلدر عللسدد  ر   در   قدي ساددر مسد و  عالمرةددقع  د  علقكلدر  وددمل زيدق   ع  مق ددك   سدقج  عالمرةدقع  دد 
 دددقسققق مدددو  دددالن مادددرا   سدددق  عللر ددد . إذع مدددق مدددل  كدددس قودددر شدددوي مدددق  ددد   قدددت ال دددق   ودددمل قودددر 

 عال م  ع  إلى م قلك  علمللي     عالجحق  ل  علرسقا .
 اإللتزامات  المالية 

ع  ذعل ممالو عتلم عمقل  عللقلكر ل س  ر ذمل  عا ر  مةقلغ مسمحقر علر ي  قد  ع   د ف  مسدمحق تيد  
  القر 

 القياس األولي 
امل م  ك  عتلم عمقل  عللقلكر   ر عال م ع  عب ل    لم عمقل مقلكر سقلقكلر علاق لر مو  الن 

 عالجحق  ل  علرسقا   علر   علسقم  عآل     ق  ع    ف  ذمل  عا ر.  سي مقماى علحقن.
 لر       قن علق  ع يلي ر عبن  امل يكقس  مس و  نلكي عتلم عمقل عللقلكر برع ر سقلقكلر علاق

 علس ف  علذمل علرعا ر سار   ل علم قلك  عللةقش   علاقار    ى عللاقم ر. )لى لمه سق ما ق  عتلم عمقل 
 مةقش   مقلكر إلم عمقل سققم ق  مةقش   عللما قر عللاقم ر م قلك  إرةقل امل علاق لر  وث سقلقكلر عللقلكر

 عالجحق  ل  علرسقا (.   
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 التصنيف والقياس الالحق 
 المطفأه بالتكلفة  ( أ

بدذلل   فكلدق  ال قدق يكق دهق عللوةدأه  يدمل   ي   ى علل سق  م  ك  نلكي عتلم عمقل عللقلكدر سقلم  ةدر
  رع:

 عتلم عمقل عللقلكر سقلقكلر علاق لر مو  الن عالجحق  ل  علرسقا . -1
م ةدد  تلقددق  عرةقمدده ل    ددر موبوددق عتلم عمددقل عللقلكددر علمدد  م سددق   ددر محليدد  لصدد  مددقل  غودد   -2

 ي يقر عللسقج ر عللسمل   )م هج عالجمةقط عللسمل (.
  قل  ضلقا مقل . -3
 سقلقكلدر يكق ده ادمل  لدل علسدلم   دا  مو لق  بمقر ل ق ع سلارن  قار  علم عمقل ل  عالجمةقيقل -4

 عالجحق  ل  علرسقا .  الن مو علاق لر
ل هدر عللقم كدر  د   ل كدر م لكدي ل لدقن  علمد  ا وبدق علالو )علالع( عللحمل  عللرجج مو قبد  ع -5

(. اددمل يكددقس ةددذع علددالو عللحملدد  ال قددقق سقلقكلددر 3  وهددق عللعكددقج علددر ل  ل مقددقجي  عللقلكددر جقددل )
 عالجحق  ل  علرسقا . ضلو علمقو عل إرةقل علاق لر مي

م ي يقر مارن علةقار  علةادقن. امل يكقس نلكي عتلم عمقل عللقلكر ل س  ر ال قق سقلقكلر عللوةأ  سق مررع
مددددرجج عبجحددددق   علرسددددقا   دددد   عالجحددددق  ل  علرسددددقا   علددددر   علسددددقم  عب دددد    ددددر إلقددددق  عال مدددد ع  

 سقتلم عمقل مو  الن  ل كر إيةق  مارن علةقار  علةاقن.
امل ع مسق  علم  ةر عللوةأ  مو  دالن عب دذ  د  عال مةدقج لي   دل ل   دال     دى عالقم دق   عل  دلم 
ل  علم قلك  علم  مامب  ن  ع ل ق كق مو ي يقر مارن علةقار  علةاقن. ارجج إيةق  مارن علةقادر  علةادقن 

 كم قلك  مللي     عالجحق  ل  علرسقا .
اددمل إرةددقل عللكق ددي ل  علرسددقا  لإللم عمددقل عللقلكددر علمدد  اددمل يكق ددهق سقلقكلددر علاق لددر ) علمدد  ال مسددك  

ع مو  القر علمحلط سسك    قم(     عالجحق  ل  علرسقا .  يسما ى مدو ذلدل عللكق دي ل علرسدقا  ن  ق
لددةاض عتلم عمددقل عللقلكددر علمدد  مددل مر ك ددهق سقلقكلددر علاق لددر مددو  ددالن عالجحددق  ل  علرسددقا    ددرمق 
مکدددلا علسددد  ر موقلةدددر بمقودددكل  ردددقج علمقوددد عل  ددد  مردددقي  عالاملدددقا علل مةودددر سقاللم عمدددقل  ددد  علدددر   

 علسقم  عال  .
 االرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة المالية لتزاماتاإل  ( ب

 :علةئر ةذه ضلو مقي علم  عللقلكر عتلم عمقل مسل 
 ل لمقن  . بهق عللحمة  عتلم عمقل -1
 محلط. كأ  عل عللر  ر غو  عللسمققل إلم عمقل -2
 .عالجحق  ل  علرسقا  ققالر  الن مو علاق لر سقلقكلر عللر  ر عتلم عمقل -3

عالجحدق    د  علمقود عل  مسد و  علاق لدر سقلقكلدر عللقلكدر عتلم عمقل سقكقس علس  ر مقلم عب ل   علمس و  سار
 .ل  علرسقا 

عالجحدق  ل    د  علاق لدر سقلقكلدر عللر  در عللقلكدر عتلم عمدقل مدو  علرسدقا  عبجحدق  مقسدكل ادمل  دق  
 :عل حل علمقل    ى علرسقا 

 عالاملدقا مردقي   د  علمقو عل إلى  ال  علذي عللقل  لاللم عم علاق لر رعلقكل    علمقو  مب غ عرةقل امل -1
 .عال   علسقم     علر   عللقلكر عاللم عمقل لم ل

 .عالجحق  ل  علرسقا     عللقل  لاللم عم علاق لر علقكلر    علمقو  مو عللمةقكر علقكلر عرةقل امل -2
 االرباح أو الخسائر خالل من العادلة يمةبالق المالية اإللتزامات بخالف المالية اإللتزامات ( ت

 مدو عللمح دالل مادرا  علةا د . ادمل علةقادر  مادرن سق دمررعم عللوةدأ  سقلم  ةدر عللقلكدر عتلم عمدقل يكدقس ادمل
  دومل علمد  علقكلدر ةد  عال دمحققم   در علر م يدر علقكلر م لا  سحوث علراو مرى  ل    ى علل رج  علرالا 
 .علمحلط محق ةر للمو ةقل محلط كأ  عل عللقلكر عللر  ر عتلم عمقل عال محققم. مراي   ر  رع ةق
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 إعادة التصنيف 
 ال  لكو ل س  ر إ ق   م  ك  لي علم عم مقل .

 إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية 
سدأ    امل إلقق  عال م ع  سقلم عم مقل    ر علل ق  سه ع  إلققؤه ل  عممهقؤه.    در ع دمبرعن علمد عم مدقل  ملندل 

مو مةس عللق ع  سي شد  ط مرم ةدر ملقمدق ل    در مادرا  شد  ط علمد عم  دقل  سسدك  ندلة ي   د ا ماد  
ةذع عال مبرعن ع  علمارا  امل علماقم  ماه   لقق  قور لاللم عم عللقل  عبص   مي عال م ع  سقاللم عم عل رار. 

 ل  علرسقا .امل مس و  علة م مق بوو علقكل علر م ير ذعل عل  ر    عالجحق  
 المالية( واإللتزامات  األصول بين مقاصة األدوات المالية )المقاصة -

 امل مققصر عبصلن عللقلكر  عتلم عمدقل عللقلكدر  مسد   سقل دق    د  ققالدر علل  د  عللدقل   قدط   درمق ادمل
 : علمقلووو إ مكةق  علس يوو

 عبصلن    بهق عللام   عللةقلغ ووب عللققصر لال  مظقمكقق  ققملمكقق   ققق  قلكقق علس  ر ملم ل -1
 . عتلم عمقل 

  ا      عتلم عم  مسلير سقبص  عت م ع  ل  عل ق    ل قس   ى سقلمسلير مكر لرى علس  ر  نل  -2
  . ع ر

 
 تحقق اإليرادات 3-2-11

جقددل ادمل إرةدقل  يكددقس عتاد ع عل عل قشددئر  دو علاقددل    قدق للمو ةددقل موبودق عللعكددقج علدر ل  ل مقددقجي  عللقلكدر  -
ضدلو مودقم مادقاو  ل د ى   ودث ادمل إ جعج عتاد ع عل سدقللب غ علدذي  اكدس  علاقدل  ةدذه م دو لدل مدق( 15)

 علالو علذي مملقي علل سأ  علح لن   كه مققب  علررمقل إلى علالو .
 مكقسر مح و هق امل علم  عللةقلغ  مسما ى علالو  مي علاقر    عللحر  علالع ل قس   ى عالا ع  يكقس امل -

 عللقرمدر علردرمقل ل  علل م دقل   دى علسدكو   محليد    در سدقتا ع عل علسد  ر  مامد   .ع د ى  لي ع   و
 ل الو .

  وث مقلم علس  ر س  جعج عتا ع عل مو علاقل  مي علالال  إ م ق عق إلى علرلس  ولعل علمقلكر: -
م  علم عمقل عل عمكر  يلضح ل.  محرار علاقر مي علالو : علاقر ةل عمةقم بوو ي  وو ل  لكا  ا مج   ه  قل 

 عللاقاو  علم    ي ع مكةقؤةق ل    قر
محرار علم عمقل عب ع     علاقر: علم عم عب ع  ةل   ر ل الو   سي علاقر مو عن  مق  ساقاي ع    . 

 مقر ل  رمقل ل الو .
اي ل  علررمقل محرار  ا  عللاقم ر:  ا  عللاقم ر ةل علالو عللملقي مو علس  ر مققب  م قق  علةاق ل.

 عللمةق   وهق مي علالو   سق ما ق  عللةقلغ عللح  ر مكقسر  و لي ع  رقلار.
 . ملزيي  ا  عللاقم ر   ى علم عمقل عب ع     علاقر: سقل سةر ل اقر علذي  حملي   ى عكا  مو علم عم 

لالو عللملقي مح و ه ل ع   مقلم علس  ر بملزيي  ا  عللاقم ر   ى    علم عم ل ع  سلقرعج مب غ مقرج ع
 مو علةاقاي ل  علررمقل لقق  مأ  ر علم عم عب ع 

 ج.  إ جعج عتا ع عل   ر )ل   و لق( مسمل   علل سأ  علم عم عب ع .
مسددمل   علسدد  ر علمدد عم عب ع   مقددلم سدد  جعج عتادد ع عل   ددى مددرى مددر  علاقددر إذع مددق  ققددت لي مددو عللمو ةددقل  -

 علمقلكر:
 علل ق ي عل قم ر  و ل ع  علس  ر  ع مهال  م ل علل ق ي    ذعل عللقت  ع    لن علالو    ى . ل

 ع ع  علس  ر ا  ي إلى إمسق  ل  محسوو عص   عقي محت  كو   علالو   قت علمحسوو ع  عتمسق   ع  .  
ع ع  علسد  ر لاللمدد عم ال  كدلا عصددال ال دمررعمقل ل دد ى ل سد  ر   لددق  كدلا ل سدد  ر علحدق  دد  مح ددو   . ل

   ع  عللكمل   مى مقجيره  عني عل ةقذ.عللب غ لأل
سقل سددةر اللم عمددقل عب ع  علمدد  ال امحقددق  وهددق ل ددر علسدد  ط ل دداله    مدده  وددمل إ جعج عتادد ع عل  دد  عللقددت  .  

 علذي امل فكه ع مكةق  علم عم عب ع .
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  رمق مقلم علس  ر سق مكةق  علم عم ل ع  مدو  دالن مقدر ل علةادقاي ل  علردرمقل عللل دل     د ا علسد  ر بدذلل  −
مقلم س   ق  لص  ب ق    ى علاقر مققب  علالو علذي   د ت   كده ند ع  عب ع .  إذع مدق م دق ز مب دغ علدالو 

 ر.عللةلم  ل الو  مب غ عتا ع عل عللرجنر  هذع ا ير مو علم عم علاق
مقدددقس عتاددد ع عل سقلقكلدددر علاق لدددر ل دددالو عللسدددم ل ل  عللسدددمحق علقدددةض مدددي عب دددذ سقلحسدددةقا شددد  ط علدددر ي  −

 علماققر ر عللحر  .
عالجحق  ل  علرسقا  سلقرعج علحر عللملقي لمر ق علل دق ي عالقم دق  ر إلدى علسد  ر مدي  امل إ جعج عتا ع عل    −

 س لج   امر بهق. -ا وبق   والق -إمكقمكر يكقس عتا ع عل  علم قلك  
  مملا  إا ع عل علس  ر   : −

  قصيرة األجل خدمات تركيب وتوصيلإيرادات 
اددمل عرةددقل عالادد ع عل   قددقق للددق ةددل ملضددح ل دداله  يددمل مسدد و  عتادد ع عل مددو علرددرمقل ق ددو   عبندد  

 مق ي  عللقل .    كه عللقرمر   رمق  كلا سقتمكقا مقرا  ممك ر عللاقم ر س لج   امر بهق    مقجيض عل
م ل علةمد    مرى   ى س رةقمهق ق و   عالن   مقلم علررمقل علللز ر إلى بمأنو  عتا ع عل علس  ر مقلم

  دد   ددقن  ددرم علقددرج    ددى يكددقس عل مددقاج سو يقددر  امددر بهددق    مدده اددمل إ جعج  .  ددى ع ددقس عال ددمحققم
  بر .عتا ع عل  قط     ر   إمكقمكر ع م نقش علل    قل عللم

  السلعايرادات من بيع 
 علرقصر علل ق ي  عللرقي  مق  امل   رمق امل إرةقل عتا ع عل   ققق للق ةل ملضح ل اله   

 إصرعج علةلعمو  امل    كه   لهق  إق عجه بذلل إ مالمه  حل    علالو  مةقش   إلى عللةق ه سقلل م قل
 املمي علم  علحسلمقل مو ل قق    ل سار لر  ذللعلقك س ق   عل م كر علل   ر م ل    عتا ع   إرةقل

 يمل محقق عالا ع  سقلس  ر   ر عصرعج   علل ق  بم ل عتلم عمقل. عللب مر   قُق ل اقل  علالال  بهق
  .علةقملج   مس كل علةاق ر

 إلتزامات الضمان 
و ةقل ال مقرم علس  ر ضلقمقل سر لص علررمقل عللقرمر    حقلمقلى ال مراي علس  ر على مم

فكلق  ر  مقنو  عال م ع  سقالا ع عل  مس و  علم عمقل  15عللعكقج علر لى ل مق ي  عللقلى جقل 
 علاقل .

 

 المصروفات 3-2-12
مسل  م    قل علبكي  علمسليق  علل    قل علاللمكر  عت عجير علم قلك  عللةقش    غو  عللةقش   علم  ال  -

 مامب  سقلمحرار ن  عق مو م  ةر عتا ع عل.
   قل علبكي  علمسليق    م ل علل    قل عل قشئر  و نهل  علس  ر عل قم ر  جع  عللبكاقل   ظقاف م  -

 علمسليق.
     امل م  ك  نلكي علل    قل سق ما ق  عبعةق  عللقلكر  عال مهال   عتيةق    سقا  عالمرةقع

 علقكلر  ل    قل  للمكر  إ عجير.
  مق بوو م قلك  إا ع عل  م قلك  بكي  مسليق  م قجي   للمكر امل ملزيي علل    قل عللسم  ر عب  ى

  إ عجير   ى ل قس رقبت   ر عل   م.
 

 الزكاة والضرائب 3-2-13
 الزكاة أ.    
 سقللل  ر علا حكر   علر   ل   ق  علاقمر علهوئر عل ق ج  مو لألمظلر عل  ق    ققق  مر   إ مسق  امل

 علسال  ر "علهوئر".
 ى عالجحق  ل  علرسقا .امل محلو  مر   عل  ق      
      إا  ندرل  علمد  قدر عل  دلي  علد حط  دو عل قم ر علمسليقل ماقل رامل مس و  لي علم عمقل إضقفكر  

 م ةح مسمحقر   ر عالممهق  مو عل حط    مةس علس ر عللقلكر علم  امل  وهق ع ملق  عل حط عل  لي.
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 ضريبة اإلستقطاعب. 
  عللاددقمالل مددي نهددقل غودد  مقكلددر  دد  عللل  ددر علا حكددر علسددال  ر مسددمقوي علسدد  ر ضدد عاي   ددى ساددض

كلق ةل مو ل    ققق لألمظلر علا يبكر عللاللن بهق    عللل  در علا حكدر علسدال  ر. ادمل مسد و  ضد يةر 
 عال مقوقش عللما قر سقللر ل قل عبن بكر   لم عمقل.

 ضريبة المعامالتت. 
  )عللاقمالل )ض يةر علقكلر عللاق ر ض يةر   ل سار لن عبص  علل    قل عتا ع عل إرةقل امل -1

 : رع فكلق
 مو  لال م  ع  ققب ر غو   رمقل ل  لصلن ش ع  سسأا عللم بر  عللاقمالل ض يةر م لا    رمق

ل   عبص  ش ع  م  ةر مو ك    عللاقمالل ض يةر إرةقل امل علحقلر  ةذه     علا يبكر  علس ور
   ذلل  ا وبق والق  علل    قل  ب ل  مو ك   

 عللاقمالل. ض يةر مب غ مي إ جعنهق مل علم   علرعا ر عللرا ر علذمل 
علس ور  إلى  علر ي عللسمحقر ل  مو  لال م  ع  علققب ر عللاقمالل ض يةر مب غ صق   إ جعج امل -2

  .عللقل  علل    ققالر    ل  علرعا ر عللرا ر علذمل مو علا يبكر     
 

 األجنبية العمالتب المعامالت تحويل 3-2-14
علدى علال در  علسدقار  عل د   عبن بكدر سادر محلي هدق   قدقق ب داقج سدقلالالل مدمل علمد  عللادقمالل مسد و  ادمل . ل

 عل قر ر علوبكار ذعل  عاللم عمقل عبصلن محلي  لجصر   يمل عللاقم ر   علسال ي( بمقجيض عللظكيكر )عل يقن
 عللقلكر. مقجيض علقلعال    علسقار  عل    سأ اقج ( ر عللظكيكرلالعلسال ي)ع عل يقن إلى عبن بكر سقلالالل

 عالجحق  ل  علرسقا .    عل    ل اقج    علمقو عل  و عل قم ر  علرسقا  سقبجحق  عت م ع  امل
ادددمل ع دددق   محليددد  علب دددل  غوددد  عل قر دددر علمددد  ادددمل يكق دددهق سقلم  ةدددر علمقجيركدددر لال دددر لن بكدددر سق دددمررعم ع ددداقج  .  

 دد  مددقجيض عللاددقمالل عب لكددر  ال اددمل ماددرا هق ال قددق. اددمل محليدد  علب ددل  غودد  عل قر ددر علمدد  اددمل  عل دد    لددق
يكق ددهق سقلقكلددر علاق لددر لال ددر لن بكددر سق ددمررعم ل دداقج عل دد    دد  علمددقجيض علددذي ندد ى فكدده محراددر علقكلددر 

 قر در علمد  ادمل يكق دهق سقلقكلدر علاق لر. امل علماقم  مي عالجحق  ل  علرسقا  عل قشئر  و محلي  علب ل  غو  عل
 علاق لر سلق املقشى مي عال م ع  سقالجحق  ل  علرسقا  مو علمقو عل    علقكلر علاق لر ل ب ر ذ  عل  ر.

 

 المخصصات 3-2-15
مددرجج عللر  ددقل   ددرمق  كددلا لددرى علسدد  ر علمدد عم )مظددقم  ل  ضددل  ( مقشدد   ددو  ددر   ددقبق  يكددلا  . ل

ةددذع عاللمدد عم مدو  ددالن مددر ققل مقر ددر عللددلعج  إلددى  ددقجج علسدد  ر ة دق  ع ملددقن لا  و ددي مددو علسدد  ر  ددرع  
م سددر م ددق ي عقم ددق  ر  يكددلا سقتمكددقا إندد ع  مقددرا   امددر سدده للب ددغ عاللمدد عم.   والددق مملقددي علسدد  ر  ددرع  

سللنددي  قددر مددأموو   وددمل إ جعج علسددرع   أصدد  مسددمق   -  ددى  ددبو  عللاددقن-ساددض ل   قمدد  عللر دد  
علسددرع  م  ددرعق  ا كددق. اددمل  دد ع علل دد    عللما ددق سقللر دد   دد   عالجحددق  ل    ل ددو  قددط   ددرمق  كددلا 

 علرسقا  سار ي   لي  رع .
إذع  ددقا مددأرو  علقكلددر عل م كددر ل لددقن نلة يددقق  اددمل محراددر عللر  ددقل سر ددل علمددر ققل عل قر ددر عللسددمقب كر  .  

لحقلكددر ل قكلددر عل م كددر ل لددقن عللملقاددر سلاددرن علر ددل علحددقل  قبدد  علادد يةر علددذي  اكددس مقوكلددقل علسددلم ع
 عللردقي  عللما قدر سددقاللم عم.   در ع ددمررعم علر دل اددمل مسد و  عل يدق    دد  عللر د  ممك ددر مد  ج عللقددت 

 كم  ةر مللي     عالجحق  ل  علرسقا  .
امل م عنار عللر  قل    مقجيض    مق ي  مقل   مارن لدماكس ل اد  مقدرا   دقل . إذع لدل  ادر محدملال  . ل

 ج   قجنكر مو لحر ممال ر م ق ي عقم ق  ر لسرع  عاللم عم    مه امل  كس عللر  .مر ق ملع
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 علال كقل )عاللم عمقل عللما قر س زعلر عبصلن(  إ قق  م قلك  .  
ل   علمد مكل ل لدقن  دو عللسد  لكر علسد  ر ممحلد    درمق علال كدقل س  قدق  لاللمد عم سلر د  عال مد ع  ادمل

ممو ةدقل    دى علاالقدر ذعل  علم دقلك  عللو لحدر علال كدقل إ قدق   جندر لدرمام عبجعضد   إ دق   مأةود 
 . عبمظلر علحقلكر علقلعموو
 در رهق   دى  عللملقدي علال كدقل إ قدق  علم عمدقل نلكي عللر       عللسلللر عللرجنر علم قلك  ممالو

ك د   مدو  مهج دل   مدمل علحقلكدر يكلمده إلدى علال كدقل إ قدق  مر د    دل عبصدلن.  يدمل مدرى  لد 
مدرى علالد     دى كل د    ع دمهالكه ادمل ردل  مدو  عللادرعل  علل د ي علللم  دقل ضدلو ب در عبصدلن
 .عبصلن لم ل عللملقي

 ضدل   د  يبكاد  لمد  ةد  علال كدقل ت قدق  عل قر در علمدر ققل   قدت عللقدر ج عللب دغ   دى علمادر الل إا
 مققب هدق عتلم عمدقل   د  ك يدق   علمادر الل ةدذه  و مسد  يدمل   وهدق. م ودلي  علمد  علهقمدر عب كقم  علمقرا عل

 :ا   مق علمار الل ةذه   ى م ر  علم  علالعم   ممالو علاالقر. عبصلن ذعل    زيق  
  علمق كر. مولي 
 علبوئكر. عت عج   ع م عمك كقل علم ظكلكر عللمو ةقل 
 علمارل. قج ر ذلل    سلق عللملقار عبمسور  م قلك  عللقر ج علحر    علمقو عل 
 عالقم ق  ر. عال مرعمر    علمقو عل  

 
 منافع الموظفين 3-2-16

 برامج المنافع المحددة . أ
مقرم علس  ر  ور م ق ي محر   ل للظةوو   ققق ل ظقم علال  سقللل  در علا حكدر علسدال  ر   ودث ادمل ع مسدق  

ل ق ي عللسمقب كر علم  عكمسدبهق صق   علم عم علس  ر فكلق اما ق بب عمج علل ق ي عللحر   بلع ور مقرا  مب غ عل
علللظف    علةم عل علحقلكر  علسقسقر    ل ذلل عللب غ.  يمل ع مسق  علم عمقل علل ق ي عللحر     ليق مو 
قبد   بودد  لكمدلعجي م ةدد  بلع ددور ي يقدر   ددر  عالاملدقا عللملقاددر  علددذى  أ دذ  ددى ع مةدقجه سقلحسددةقا ل كددقم 

 ال  ر   كق ر علس  ر .مظقم علال     عللل  ر علا حكر علس
   ر  ي يقر سق مررعم مسمق وو عكملعجيوو قب  مو   جي  سسك  عللحر   علل ق ي علم عم يكقس إ ق    يمل

 عل ق ج  عل قر ر علمر ققل سر ل عللحر   علل ق ي اللم عم علحقلكر محرار علقكلر عللملقار.  يمل عالاملقا
 لكقر ل س رعل / عل كل  علحكلمكر ل  علس رعل / صكل  عللقرج   مظ عق لارم  نل   لم  عللسمقب كر

علس  قل    عللل  ر علا حكر علسال  ر مل محرار مارن علر ل سقل نلش إلى "علاقار لمقجيض عال محققم" 
 جصور صق     ى مارن علر ل بموبوق علالللر م  ةر صق   ع مسق  لل ش   ع  نلم  ل  كل . امل

 .علب مقمج لللنل عل علاق لر كلرعللحر    علق علل ق ي علم عم
علس ر  مهق ر    إكملعجيق عللحر   علمقق ر م قلك  سق مررعم عللحر   علل ق ي علم عمقل م قلك  ع مسق  امل

 ما  مارا   ع ر  لل   مقي ةقمر ل رع   حأي علسلم    ى مو ل علم  سقلمق ةقل علهقمر مارا هق سار علسقسقر 
 علسلم  عب رع     علهقمر علمق ةقل م ل  رم  نل   قلر  علسرع .      رعلاقم عباري  مق ك  علب عمج

 مقو عل  قلر  نل  علس ر.     برع ر    لال م عضقل ع م ق ع عتكملعجير عاللم عمقل ملرار امل  ع ر    لل  
عاللم عمقل ةذه  يكقس ت ق   ع مةقجةق امل   مه عب لكر  علةم    الن علم موةقل ل  عال م عضقل    ةقمر

 .بهق عللما قر  علم قلك 
ادمل إ جعج إ دق   يكدقس صدق   علمدد عم بد عمج علل دق ي عللحدر   علمد  مم ددلا مدو عجحدق    سدقا  عكملعجيدر مةقشدد   
   علر   علسقم  عآل  . مقلم علس  ر سق مسق  صق   علةقار   دو ي يدق موبودق مادرن علر دل عللسدمررم 

ل  عبص . امل مسد و  صدق   م د    علةقادر   علل د   قل عب د ى  لقكقس صق   علم عم علل ق ي عللحر  
 عللما قر بهق لب عمج علل ق ي عللحر      عالجحق  ل  علرسقا .

  رمق ممقو  م ق ي ب مقمج ل    رمق امل مق ك  مر  علب مقمج  قمه امل مس و  علمقو  عل قمج    علل ةار علمد  
 لرسقا  مو علمق ك   لجعق    عالجحق  ل  علرسقا .مما ق سقلررمر علسقسقر ع  عالجحق  ل  ع
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 منافع الموظفين قصيرة األجل . ب
علل ق ي غو   ذلل    امل عال م ع  سقاللم عم  و علل ق ي عللسمحقر ل للظةوو  عللما قر سقالنلج  عل  عمي سلق

وهدق مقدر ل علررمدر عللما قدر عل قر ر    عالنقز  علس لير  عالنقز  علل ضكر  مذعك  علسة   الن علةم   علمى امل  
بهق     ذلل عللب غ غو  عللر دلم ل ل دق ي عللملقدي   اهدق مققبد  م دل علررمدر   دى ع دقس عا علررمدر ذعل 
عل  ر قر مل مأ امهق. مققس عاللم عمدقل عللامد   بهدق  عللما قدر سل دق ي عللدلظةوو ق دو   عبند  سدقللب غ غود  

 رمر عللقرمر.عللر لم  عللملقي عا امل   اه مققب  علر
 منافع الموظفين لما بعد إنتهاء الخدمة . ت

مقلم علس  ر سسرع  إشم عكقل مقق ر لللظةوهق علسال اوو إلى م  سر علمأمو قل عتنملقعكر   يلا   ور 
 . مسقةلر محر    مامب  علر اقل  ل قجي    ر م برةق

 
 اإللتزامات واألصول المحتملة 3-2-17

مو عللحمل  لا م سأ  و ل رع   قسقر  يمأكر  نل ةق  قط مو  الن  عاللم عمقل عللحمل ر ةى علم عمقل . ل
 قلش ل   رم  قلش  ع ر ل  لكا  مو ل رع  مسمقب كر غو  م  ر  ال مقي ضلو علسكو   عل قم ر ل س  ر. 
ل  إلم عم  قلى ال امل عرةقمه با مو غو  عللحمل  عا م لا ة ق   قنه لمر ق علللعج  لمسلير عاللم عم   ى 

لر  رم علقرج    ى يكقس مب غ عاللم عم سللرليكر  قفكر   ا علس  ر ال مابت عاللم عمقل عللحمل ر  عملق  ق
 مة ح   هق  ى علقلعال عللقلكر.

ال امل عرةقل عبصلن عللحمل ر  ى علقلعال عللقلكر    ل و  ة ح   هق   رمق  كلا مو عللحمل  محقوق  .  
 م ق ي عقم ق  ر. 

 
 لنقدية للشركاء بالشركةتوزيعات األرباح ا 3-2-18

 . علملزيي إ ملق    ر  ذلل سقلس  ر ل س  ق  عل قر ر علملزياقل بر ي عللما قر عاللم عمقل س رةقل علس  ر مقلم . ل
   وهدق مدو علل دق قر   در عبجحدق  ملزيادقل ع ملدق  ادمل علسدال  ر علا حكدر عللل  در  د  علسد  قل ل ظقم   قق .  

 .عللسقةلوو قب 
  .عت عج  م  س قب  مو   وهق علل ق قر   ر  نرل  إا عب لكر   عبجحق  ملزياقل مس و  امل . ل
 .علل  كر  قلم  ضلو مةقش   عللب غ عللققب  إرةقل امل .  

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
اد ع عل  علل د   قل  عبصدلن امو ي إ رع  علقلعال عللقلكر مو عت عج   ل  ل كقم  مقرا عل  ع م عضقل م ر    ى مةقلغ عت

 عتلم عمقل  علل      هق  عال  ق   و عتلم عمقل  عللحمل ر  لق    مقجيض علمق ي  عللقل . إال لا  رم علمأكدر سسدأا ةدذه 
عال م عضددقل  علمقددرا عل  لكددو لا ادد  ي علددى ممددقاج قددر ممو ددي ماددر الق نلة يددقق   ددى علقكلددر علر م يددر لألصددلن ل  عتلم عمددقل  

  ممأر     علةم عل عللسمقب كر. علم 
مسم ر ةذه علمقرا عل  عال م عضقل على علرب     لعم  ل  ى مرم ةر  امقر لمهق ماقللر  د  ظد  علظد    علللندل    مسدمررم 
ل حكددل   ددى علقددكل علر م يددر لألصددلن  عتلم عمددقل  علمدد    دداي علح ددلن   وهددق مددو م ددق ج ل دد ى. مددمل م عناددر علمقددرا عل 

عب ق كر سسك  مملعص . امل مس و  م عنادر علمقدرا عل عللحق دبكر  د  علةمد   علمد  ادمل  وهدق م عنادر علمقدرا عل   عال م عضقل
 ع      م   علل عنار  علةم عل عللسمقب كر عذع  قمت علمقرا عل عللمقو   م ر    ى علةم عل علحقلكر  عللسمقب كر.

 علهقمر علم  لهق مأرو  نلة ي   ى علقلعال عللقلكر  قآلم :مل بكقا عب كقم  علمقرا عل  عال م عضقل عللحق بكر 
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 األحكام  4-1
 إستيفاء إلتزامات األداء 4-1-1

  ي   ى علسد  ر مقودكل  د   قدر مدو  قل ةدق مدي علالدال  لمحرادر مدق إذع مدل ع دمكةق  علم عمدقل عب ع    دى  -
عتادد ع عل. ققمددت علسدد  ر بمقوددكل مددرى عللقددت ع   دد   قددت محددر  مددو لندد  محراددر علو يقددر عللالالددر ت جعج 

 ذلل ب ق    ى عمةقيكقل علبكي  علس ع  علم  عب ممهق مي علالال   ع كقم عبمظلر  علقلعموو ذعل عل  ر.
ع مددقجل علسدد  ر موبوددق ي يقددر عللددر الل  دد  ملزيددي  ددا  عللاقم ددر سقل سددةر اللمدد عم عب ع   وددث اددمل إ جعج  -

  مكةق  علم عم عب ع  مل   ل ا  م ني لإلا ع عل عللكمسةر  اال.عتا ع عل إ م ق عق على نهل  علس  ر ال
 تحديد أسعار المعامالت  4-1-2

  ي   ى علس  ر محرار ل اقج عللاقمالل فكلق اما ق سك   قر مو  قل ةق مي علالال .    ر  ل  ماد   -
  علق عمدقل    ندل  لي ةذع علحكل  مقلم علس  ر بمقوكل مأرو  لي رلو ممقو   د  علاقدر ممك در ل ر دلمقل ل

      مللي   نلة ي    علاقر  عي رلو غو  مقري    علاقر. 
 

 التقديرات واإلفتراضات 4-2
 برامج المنافع المحددة 4-2-1

اددمل محراددر م  ةددر بدد عمج علل ددق ي عللحددر    علقكلددر علحقلكددر لاللمدد عم سق ددمررعم مقوكلددقل عكملعجيددر. اماددلو علمقوددكل 
عال م عضدددقل عللم ل دددر علمددد  مرم دددف  دددو علمودددلجعل علةا كدددر  ددد  عللسدددمقب .  ةدددذع عالكمدددلعجي  ضدددي علارادددر مدددو 

 امالو محرار مارالل علر ل  زيق   عل  عمي    عللسمقب   مارن عللفكقل  مارن    ر ملظك  علللظةوو.
سق ددكر يلي ددر عبندد    دد ا علمدد عم علل ددق ي عللحددر    لمددقز سحعلرقصددر سال كددر علمقوددكل  يبكامدده ممك ددر علماقوددرعل 

 قلكر م قه علمقو عل    ةذه عال م عضقل. امل  ح  نلكي عال م عضقل  د  مدقجيض علمق يد  عللدقل . إا مادقاو  
علقكدددقس عبكاددد    ضدددر ل مقووددد  ةددد  مادددرن علر دددل  عل يدددق   عللسدددمقب كر ل   عمدددي.   دددر محرادددر مادددرن علر دددل 

اقلكدددر عل دددل  . ماملدددر زيدددق عل عل  عمدددي عللالادددل  ماملدددر عت عج    دددى علاقادددر علسدددلق    دددى  ددد رعل علسددد  قل عل
عللسددمقب كر   ددى ماددرالل علماددرل عللسددمقب كر  عبقرمكددر  علم يكددر  علادد ع  علو ددي  دد   ددلم علملظكدد .  سددم ر 
ماددرن عللفكددقل علددى نددرع ن عللفكددقل عللمق ددر  علرقصددر سقلددر ن عللحددر  . قددر ممقودد  ع ددمق ع عل نددرع ن عللفكددقل 

كقمكر. ملنر مةقصدو  لكاد   دلن علم عمدقل م دق ي عللدلظةوو  د  عت ادق  جقدل   ى  م عل ع م قسر ل مقو عل علس
(15.) 

 

 إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية   4-2-2
 الخسائر االئتمانية المتوقعة

امل يكقس مر   علرسقا  عالاملقمكر عللملقار عبصلن عللقلكر  عللقق ر سقلم  ةر عللوةدأ   يمو دي ع دمررعم 
  ع م عضقل ةقمر  لن علظ    عالقم ق  ر عللسمقب كر  علس ل  عالاملقم .ملقذج ماقر  

ة ق   ر  مو عب كقم علهقمر عللو لحر ل اقق    موبوق عللمو ةقل عللحق بكر لقكقس علرسقا  عالاملقمكر 
 عللملقار  ما :

 محرار ماقاو  عل يق   عل لة ير    مرقي  عالاملقا؛ •
 م عضقل لقكقس علرسقا  عالاملقمكر عللملقار؛ع مكقج عل لقذج علل ق ةر  عال  •
 إمسق  م لل ر مو عبصلن عللقلكر علللقر ر بغ عع يكقس علرسقا  عالاملقمكر عللملقار. •

 

 االعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  4-2-3
علمقدرا  سادر  محر  علس  ر عب لقج عتممقنكر علمقرا ير ل اققجعل  عللارعل لحسق  عال دمهال . ادمل محرادر ةدذع

عب دددذ  ددد  عال مةدددقج عللدددر  عللملقدددي  وهدددق ع دددمررعم عبصددد   علم دددف علوبكاددد   مقدددلم عت عج  سةحددد  عب لدددقج 
عتممقنكددر علمقرا يددر  ي يقددر عال ددمهال    جيددق ل مأكددر مددو ملع ددق ي يقددر  مددر  عال ددمهال  مددي ملددلذج عللملقددي 

 ل ل ق ي عالقم ق  ر مو ةذه عبصلن.
  نرل. إا-  عللسمقب كر علحقلكر علةم عل    عال مهال  م        علمقو عل مارا   يمل
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 إنخفاض قيمة األصول غير المالية 4-2-4
مقددلم علسدد  ر بمددقجيض  دد  مق يدد  مددقل  بمقوددكل مددق عذع  ددقا ة ددق  م شدد عل   ددى عمرةددقع يكلددر عبصددلن غودد  

ر عمرةدقع علقكلدر  د   دقن  ندل  عللقلكر    مقجيض  د  مق يد  مدقل . ادمل ع مةدقج عبصدلن غود  عللقلكدر لمحراد
 م ش عل   ى  رم إمكقمكر ع م  ع  علقكل علر م ير.

  رمق امل ع مسق  علقكلر قور عال مالقن  مقلم عت عج  بمقوكل علمر ققل عل قر ر عللسمقب كر مو عبص  ع  علل ر  
 ل عل قر ر.عللحققر ل  قر  مرمقج مارن علر ل علل ق ي ال مسق  علقكلر علحقلكر لهذه علمر قق

 
  مبدأ االستمرارية 4-2-5

ققمت إ عج  علس  ر سال  مقوكل لقرجمهق   ى عال مل عج   ى ل قس مبرل عال مل عجير  ملص ت على عا لراهق 
علللعج  لال مل عج    مسقيهق    عللسمقب  علل ظلج. إضق ر لذلل  لكست عت عج    ى  جع ر سأي  رم مكقو 

سل  لن قرج  علس  ر   ى عال مل عج   ق مبرل عال مل عجير.  حقلمقل   مل نلة ي قر ا ق  ساالن مو عل
 عال مل عج    إ رع  علقلعال عللقلكر   ى ل قس مبرل عال مل عجير. 
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(
شركة رواسى البناء لإلستثمار

)رواسي البناء لإلستثمار القابضة
-

سابقاً 
 ) 

ش  ر مسقةلر  ال  ر مقة ر
)ذعل مسئللكر محر   

 -
 

ق   قسقق
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى  (

31
 

ديسمبر 
2020

 م
)نلكي عللةقلغ سقل يقن عل

سال ى مق لل اذ   غو  ذلل(
 

 

- 
25 

- 
 

5-
 

أصول ممتلكات و االت ومعدات
-

)بالصافى(:
 

5-
 1

 
ممتلكات وآالت ومعدات 

– 
)بالصافى(
: 

  
مباني مقامة على 

أراضي مستأجرة
 

وسائل نقل
 

االث
اث و الديكور

 
االت ومعدات

 
اجهزة

  
حاسب

 
اجهزة وخزائن

 
اجهزة تكييف

 
األعمال الرأسمالية

)*(
 

االجمالي
 

 
التكلفة
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

01
/

01
/

2020
 م

14 862 505
 

8 311 980
 

 454 299
 

9 575 201
 

 140 117
 

 27 713
 

 121 133
 

 938 991
 

34 431 939
 

 
ضق قل علاقم 

إ
 

 24 000
 

4 062 939
 

 37 983
 

 349 175
 

 52 366
 

 39 314
 

 29 965
 

1 286 411
 

5 882 153
 

 
محلن مو عب لقن عل ل لقلكر

  
- 

 846 000
 

- 
- 

- 
- 

- 
( 846 000)

 
- 

 
ع مةاق عل علاقم 

2020
 م

 
 

( 115 000)
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

( 115 000)
 

  
فى 
 

31
/

12
/

2020
  م

14 886 505
 

13 105 919
 

 492 282
 

9 924 376
 

 192 483
 

 67 027
 

 151 098
 

1 379 402
 

40 199 092
 

 
مجمع االهالك
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

01
/

01
/

2020
 م

- 
4 139 759

 
 179 831

 
3 811 072

 
 137 316

 
 22 013

 
 80 972

 
- 

8 370 963
 

 
إةال  علس ر
  

1 143 271
 

 927 340
 

 66 092
 

 706 616
 

 10 446
 

 10 961
 

 17 408
 

- 
2 882 134

 
 

عةال  عال مةاق عل
  

 
( 110 353)

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
( 110 353)

 
  

فى 
 

31
/

12
/

2020
  م

1 143 271
 

4 956 746
 

 245 923
 

4 517 688
 

 147 762
 

 32 974
 

 98 380
 

- 
11 142 744

 
 

صافى األصول
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

فى 
 

31
/

12
/

2020
  م

13 743 234
 

8 149 173
 

 246 359
 

5 406 688
 

 44 721
 

 34 053
 

 52 718
 

1 379 402
 

29 056 348
 

(
)*

   
مملا  عب لقن عل ل لقلكر    يكلر 

عمسق  
ص

مسمل ش  ق
 

سقلس  ر.
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(
شركة رواسى البناء لإلستثمار

)رواسي البناء لإلستثمار القابضة
-

سابقاً 
 ) 

ش  ر مسقةلر  ال  ر مقة ر
)ذعل مسئللكر محر   

 -
 

ق   قسقق
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى  (

31
 

ديسمبر 
2020

 م
)نلكي عللةقلغ سقل يقن عل

سال ى مق لل اذ   غو  ذلل(
 

 

- 
26 

- 
 

5-
 2

 
ممتلكات وآالت ومعدات 

– 
)بالصافى(

: 

  
مباني مقامة على 

أراضي مستأجرة
 

وسائل نقل
 

االثاث و الديكور
 

االت ومعدات
 

اجهزة
  

حاسب
 

اجهزة وخزائن
 

اجهزة تكييف
 

األعمال الرأسمالية
(

)* 
االجمالي

 
 

التكلفة
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

فى
 1

/1
/ 

2019
  

- 
8 128 680

 
 454 299

 
9 510 324

 
 129 723

 
 22 016

 
 42 842

 
14 862 505

 
33 150 389

 
 

ضق قل علاقم 
إ

 
- 

 567 300
 

- 
 64 877

 
 10 394

 
 5 697

 
 78 291

 
 938 991

 
1 665 550

 
 

محلن مو عب لقن عل ل لقلكر
  

14 862 505
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(14 862 505)
 

- 
 

ع مة
اق عل علاقم 

2019
 م

 
- 

( 384 000)
 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

- 
( 384 000)

 
  

فى
 

31
/

12
/ 

2019
  

14 862 505
 

8 311 980
 

 454 299
 

9 575 201
 

 140 117
 

 27 713
 

 121 133
 

 938 991
 

34 431 939
 

 
مجمع االهالك
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 1

/1
/ 

2019
  

- 
3 978 000

 
 118 836

 
3 136 704

 
 102 040

 
 21 529

 
 42 841

 
- 

7 399 950
 

 
إةال  علس ر
  

- 
 501 756

 
 60 995

 
 674 368

 
 35 276

 
  484

 
 38 131

 
- 

1 311 010
 

 
عةال  عال مةاق عل
  

- 
( 339 997)

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
( 339 997)

 
  

فى
 

31
/

12
/ 

2019
  

 
4 139 759

 
 179 831

 
3 811 072

 
 137 316

 
 22 013

 
 80 972

 
   

8 370 693
 

 
صافى األص

 ول
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

فى
 

31
/

12
/ 

2019
  

14 862 505
 

4 172 221
 

 274 468
 

5 764 129
 

 2 801
 

 5 700
 

 40 161
 

 938 991
 

26 060 976
 

(
)* 

مملا  عب لقن عل ل لقلكر 
سسك  جاكسى 

  كي 
   يكلر   اقل محت  سق  م

 م هو  
ص ق اق  كقجعل 

علمسقو  س
قلس  ر

 
ضق ر على

سقال
 

عمسق  
ص

مسمل ش  ق
 

سقلس  
 ر 

 
 

تم تحميل إستهالك ممتلكات وَاالت ومعدات على النحو التالى:
 

 
 

 
31
 

ديسمبر 
2020

 م
 

31
 

ديسمبر 
2019

 م
م  ةر عل سقط 

 
 

 
2 882 134

 
 

1 311 010
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- 27 - 
 

 )بالصافى(:-حق إستخدام األصول المستأجرة وإلتزامات عقود االستئجار   -6
 حق إستخدام األصول المستأجرة 6-1

صدلن عللسدمأن    د  علقكلدر عال  قجيدر لألجعضدى  عآلالل  عللادرعل   قمدت علح  در   وهدق  دالن املا   ق ع مررعم عب
 علةم  /علس ر  لق ا  :

 ديسمبر 31  **آالت ومعدات  أراضى* 
ديسمبر  31  م2020

 م2019
 التكلفة

 
      

 ا قا  1عل صور      
 

5 397 976   673 517  6 071 493  4 878 439 
 علةم  / علس ر  الن عالضق قل

 
-  1 898 512  1 898 512  1 193 054 

 
 

5 397 976  2 572 029  7 970 005  6 071 493 
 اإلطفاء المتراكم

 
       

 ا قا  1عل صور     
 

( 667 776)  ( 105 343)  ( 773 119)  ( 325 229) 
 علس رعلةم  / عللحل    ى 

 
( 357 035)  ( 134 703)  ( 491 738)  ( 447 890) 

 
 

(1 024 811)  ( 240 046)  (1 264 857)  ( 773 119) 
             

 في نهاية السنة
 

4 373 165  2 331 983  6 705 148  5 298 374 
قوددددي لجعضدددد  مقددددقم   وهددددق  4لاددددر  املادددد   ددددق ع ددددمررعم عبصددددلن عللسددددمأن    دددد  علقكلددددر عال  قجيددددر لألجعضددددى * 

 رعم    م ةوذ مس   قمهق     ر  مرا  ع   عللل  ر.مسمل  قل  قصر سقلس  ر لال مر

ساقددل  ع ددمئ قج مللي كددر  الل  ماددرعل ددى علقكلددر عت  قجيددر لاددر  مددو  املادد   ددق ع ددمررعم عبصددلن عللسددمأن   ** 
%  16شدده  سلمل ددط ماددرن  قاددر  ب ددغ  36لح كددر سللنددي  قددل  مددأنو  للددر  عل قلسدد   ددر  مددو علمسددمأن   مددو 

 .  مل ل عبص     مهق ر مر   قر عت  قجممالو  ق عللسمأن   
 

 التزامات عقود استئجار  6-2

 ديسمبر 31  آالت ومعدات  أراضى ايضاح 
ديسمبر  31  م2020

 م2019
 976 619 5  793 660 6  947 085 2  847 574 4  لم عمقل مو  قل  علمأنو عنلقل  عال

 (211 116)  (407 179)  (407 179)  -  م قلك  علمللي  عللسمقب كر :  ر ل
 765 503 5  386 481 6  540 906 1  847 574 4  صق   علم عمقل  قل  علمأنو  

       و يتم تصنيفها في القوائم المالية كالتالي:
 552 837  964 277 1   292 916    672 361  (16) عل    عللمرع ن

 4 950 928  423 203 5   248 990    175 213 4  عل    غو  عللمرع ن  
 
 

 

 -م: 2020 ديسمبر 31الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية كما في  6-3

 ديسمبر 31  آالت ومعدات  أراضى 
  م2020

ديسمبر  31
 م2019

2020 -  -  -  272 870 
2021  590 000  1 031 480  1 621 480  272 870 
2022  590 000   830 441  1 420 441  136 730 

 4 920 000  026 144 5  026 224   000 920 4 مق سارةق
 6 100 000  2 085 947  8 185 947  680 390 7 
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- 28 - 
 

 تجارية ) بالصافي(: –ذمم مدينة   -7

ديسمبر  31 
 ديسمبر 31  م2020

 م1920
    

 966 455 71  928 278 67 مرا لا م قجيلا ذمل 
 (724 053 1)  (724 053 1) عتمرةقع  ى علقكلر يخصم

 66 225 204  70 402 242 
 

( امل  سل عللسمحق ل قلح علب ل  و مسمحققمه  دو عللسدقجيي عللقودر  عل دق ج لهدق  وقسدقل 24   ققق لالمةقم مي علب ل )ع اق  
 ضلقا  سو م ةوذ مو م ل عللمح الل.

 

 فيما يلى حركة مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها: 7-1
ديسمبر  31

 يسمبر 31  م2019
 م2020

   

  ى برع ر علس ر  724 053 1  724 053 1     
 مر   ل س ر  -  -
 مر  قل مسمررمر  -  -

 فى نهاية السنة  724 053 1  724 053 1
 

 :ديسمبر كانت أعمار الذمم المدينة كما يلى 31كما فى  7-2
ديسمبر  31

 يسمبر 31  م2019
 م2020

   

     
 مرع ن )غو  ممأ   علسرع (م  168 133 30  932 439 33

 الم 60-1ممأ   للر  مو   248 563 20  209 520 4
 الم 120-61ممأ   للر  مو   242 456 9  427 025 6
 الم 180-121ممأ   للر  مو   102 192 1  161 649 8

 الم 180ممأ   لم ق ز ع محقققه سلره عكا  مو   168 934 5  237 821 18
 االجمالي  928 278 67  966 455 71

 

مةقلغ لل م رةض يكلمهق  علمى م ق زل مل ر ع محقققهق لكاد   2020  سلب   31امالو ب ر علذمل عللرا ر علم قجير    
  سااددددهق (جيدددقن  دددال ى  26.720.715: 2019)جيدددقن  دددال ى  32.046.826 مدددو   ج  علمح دددو  علاق  دددر سلب دددغ

جيقن  ال ى    ح ق عق   ى علرب   مدو عللملقدي  15.110.741غ مسمحق مو م  سقل  كلمكر  شةه  كلمكر ب قت مب 
 مح و  م ل عللةقلغ عللمأ    بمهق  الا نور .

 

 إيرادات مستحقة:  -8
 

ديسمبر  31 
 ديسمبر 31  م2020

 م2019
    

 552 239 10  309 793 15 عا ع عل مسمحقر

 15 793 309  10 239 552 
 

  ق دو   عبند   علمدى مدل وسقمعب لقن علل ةذ  ب ر عل هقل علحكلمكر سو يقر ل عم  عل مملا  عتا ع عل عللسمحقر    يكلر
 . م2020  سلب   31ع ملق ةق  لل مةلم   مى مقجيض 
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 مدينة أخرى: وأرصدة مدفوعات مقدمة  -9

ديسمبر  31 إيضاح 
 ديسمبر 31  م2020

 م2019
     

 640 318 1  918 359 4  ملج او   اقل مقرمر  
 863 708   742 917       قل مر ل ر مقرمُق م 
 494 571   693 786  (24) مأموو  وقسقل ضلقا   

 000 285            -          مأموو ل ملق عل مسم ر ر
 846 279   826 321   ذمل علللظةوو  
 395 187   273 216   عجصر  مرا ر ع  ى  

  6 602 451  3 351 238 
 

 :ع األطراف ذوي العالقة المعامالت م  -10
 علل سدد ل علمددى  ل  هددق ل  اددرا ةق   ةددقج مددلظةى عت عج   ددى علسدد  ر سقلسدد  ر  عللسددقةلوومملادد  عبيدد ع  ذ ي علاالقددر  دد  

ةددذه عل هددقل   ددذلل علل سددأل علمددى ملددقجس   ددى ةددذه عل هددقل  ددكو   مسددم  ر ل  مةددلذعق نلة يددقق. اددمل م ةوددذ عللاددقمالل مددي 
 ددالن   ج  عب لددقن علاق  ددر مددو  ددالن  قددل  ماملددر  مددو قبدد  عت عج .  ال ملنددر ل ددر ماددقمالل مددي  عل هددقل ذعل علاالقددر

 عبي ع  ذعل علاالقر  الن علاقم علحقل .
 

وفيما يلي ملخصًا بأهم المعامالت التى تمت بين الشركة واألطراف ذوي العالقة خالل العام وكذلك صافي أرصدة األطـراف 
 ذوي العالقة في:

 

 : تمويل إضافي 10-1
 : مقجيض علقلعال عللقلكر فكلق ا   بكقمقق س ق   لجصر  علمللي  عتضق      

طبيعة  
 األرصدة في حجم المعامالت طبيعة المعامالت العالقة

ديسمبر  31   
 م 2020

ديسمبر  31
 م2019

ديسمبر  31
ديسمبر  31  م 2020

 م2019
مماي مو ق محسو 

 علر  قم  علاموب 
 274 755 14  - - (274 755 14)    جلس عللقنزيق ش يل

    (910 356 21)  مسحلحقل مو علمللي   
     -  14 755 274 

 
 :العليا اإلدارة موظفي وتعويضات مزايا ومكافأت 10-2

 ام ددلا ملظةددل عت عج  عل اكسددولا سقلسدد  ر مددو ل اددق  عت عج  عل اكسددووو علددذاو لددراهل علسدد ور  عللسددئللكر  ددو مروددكط
 . ملنكه  م عيةر لمسور علس  ر 

 
ديسمبر  31 

  م 2020
ديسمبر  31

 م2019
 ريال سعودي  ريال سعودي  
     

 000 600  000 700  ج عمي  مالياقل  حرالل
 000 600  000 700  اإلجمالى
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 النقد ومعادالت النقد: -11
 ديسمبر 31 

  م2020 
 ديسمبر 31

 م2019
 721 110   - مقر ر سقل  ر م 

 272 404   393 826 2  سقسقل نقجير –لجصر  لرى علب ل  
 2 826 393   514 993 

 

 بنوك سحب على المكشوف: 1-11
 ديسمبر 31 

  م2020 
 ديسمبر 31

 م2019
 921 671   - ب ل   حي   ى عللكسل 

 -   671 921 
 

 التدفقات النقدية:قائمة النقد ومعادالت النقد ألغراض  2-11
 

 برديسم 31 
  م2020

 ديسمبر 31
 م2019

 993 514   393 826 2 عل قر  ماق الل عل قر
 (921 671)  -  ر ل: ب ل   حي   ى عللكسل 

 (928 156)  393 826 2 ديسمبر 31صافي رصيد النقد ومعادالت النقد في 
 

 رأس المال : -12
 1000  در    يكلدر علح در  500جيدقن  دال ي مقسدلر إلدى  500 000بدد قبد  علمحدلن )*(  ر  جلس مدقن علسد  ر 

 جيقن  ال ي. مر ل ر سقل قم   قر مل ملزيي علح     ى علس  ق   لق ا ى :
 

عدد   
نسبة   قيمة الحصة  الحصص

قيمة رأس   الملكية
 المال

 ريال سعودى    ريال سعودى    
 000 250  % 50  000 1  250  محسو مماي مو ق علر  قم  علاموب 

 000 250  % 50  000 1  250  اي علر  قم  علاموب  برهللا محسو مم
  500    100%  500 000 

 

     ( مدددو عت ادددق قل عللمللدددر ل قدددلعال عللقلكدددر عب لكدددر  ودددث لمددده بمدددقجيض1إلدددى مدددق  ج  مة دددكالق سقت ادددق  جقدددل ))*( سقتشدددقج  
ذعل قملمى ل سد  ر مدو شد  ر م ق ج علس  ق  محلي  عل كدقا علقد2020لغسوس  10ه علللع ق 1441 ذي علح ر  20

   ملدت علللع قدر مدو قبد   زعج  للف جيقن  ال ى( 500)  إلى ش  ر مسقةلر مقة ر ب ةس جلس مقلهقمس  لكر محر    
لك ددددةح جلس عللددددقن ساددددر  م.2020لغسددددوس  24ه علللع ددددق 05/01/1442( بمددددقجيض 5287علم ددددقج  سقدددد عج جقددددل )م/

 علمحلن  لق ا ى:
عدد   

نسبة   قيمة الحصة  الحصص
قيمة رأس   الملكية

 المال
 ريال سعودى    ريال سعودى    

 000 250  % 50  000 1  250  محسو مماي مو ق علر  قم  علاموب 
 000 250  % 50  000 1  250   برهللا محسو مماي علر  قم  علاموب 

  500    100%  500 000 
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جيددددددقن  ددددددال ي علددددددى  500.000ق   جلس عللددددددقن مددددددو قدددددد ج م  ددددددس ع عج  علسدددددد  ر زيدددددد  2020 ددددددبملب   2بمددددددقجيض  -
 ددبملب   14جيددقن  ددال ي  مددل عقدد عج ذلددل  دد  عل لعكددر علاقمددر علقودد   ق  ددر ل سدد  ر علل اقددر  بمددقجيض  55.000.000

 مل علمحلي  مو  سقسقل عللسقةلوو عل قجير )علمللي  عتضق  (  عبجحق  عللةقق  ل س  ر   دى علمدلعل  مب دغ م 2020
جيدقن  دال ي  دو ي يدق  50.000جيدقن  دال ي   دذلل مب دغ  39.694.426يقن  ال ي  مب غ ج  14.755.274

  هل نرار  كممي  وهق مسقةلوو نر   مر ي مقرعق. 5.000إصرعج  ر  
 

 ليصبح رأس المال بعد الزيادة كما يلى:
ا م ودلا (  لسدر    لسدل  جيدقن  دال ي 55 000 000 م سلب دغ )2020 دبملب   30 ى  ر  جلس مقن علس  ر  

 عب دهل قدر مدل ملزيدي  مر ل در سقل قمد  جيدقن  دال ي 10 علسدهليكلدر   هل 5 500 000مقسلر إلى   جيقن  ال ي
  لق ا ى : عللسقةلوو  ى 

نسبة   قيمة السهم  عدد األسهم  
 قيمة رأس المال  الملكية

 ريال سعودى    ريال سعودى    
 500 924 19  %36.23  10  450 992 1  محسو بو مماي علاموب 

 000 400 4  %8.00  10  000 440    ار  لقش علسل ي 
 000 750 2  %5.00  10  000 275   صقلح بو  برهللا علا كقا
 000 500 2  %4.55  10  000 250   ل لر  برهللا علابرعل  يل

 000 500 2  %4.55  10  000 250   عب عهكل  برهللا
 000 500 2  %4.55  10  000 250    برعل  لو  برهللا علقوهي

 000 500 2  %4.55  10  000 250    قلر بو محلر عل عشر
 000 205 2  %4.00  10  500 220   فك    برعل  لو علابر عل  يل

 320 075 2  %3.76  10  532 207    برهللا محسو علاموب 
 000 540 1  %2.80  10  000 154   فك   محسو علاموب 

 000 540 1  %2.80  10  000 154   س  علاموب م كةه  
 180 565 10  %19.21  10  518 056 1  ع   ا 

  5 500 000    100%  55 000 000 
 

 اإلحتياطي النظامي :  -13
%   دى عبقد  مدو صدق ى 10ملقشكقق مي مظقم علسد  قل علسدال ى  د ا   دى علسد  ر م  دي إ مكدقيى مظدقمى ب سدةر  

% مو جلس مقن علس  ر  لدل 30ي لز ل س  ق   قف ةذع علم  وي ممى ب غ جصور ةذع عت مكقيى لجحق هق علس لير     
 .% مو جلس عللقن30امل م  وي علل ير مو عت مكقيى عل ظقمى لب لغر 

 

 مرابحات -14

 ديسمبر 31 ايضاح 
 ديسمبر 31  م2020 

 م2019
 179 594 29  922 201 28 1-14 م عسحقل مو ب ل  

 599 513 7  683 866 1 2-14 مللي   قلم عسحقل مو ش  
 778 107 37  605 068 30  ديسمبر 31اجمالي قيمة المرابحات في 

     و يتم تصنيفها في القوائم المالية كالتالي:
 796 064 2  -  عل    غو  عللمرع ن  

 982 042 35  605 068 30  عل    عللمرع ن
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 مرابحات من بنوك: 14-1
جيدقن  دال ي  د    54.325.683 الن علادقم  در  مدو علاقدل  مدي ردال  ب دل  مح كدر سقكلدر  لب مت علس  ر

صلج  مكسو  م قجي سالقا علم قزن علل ير ل قلح علب ل   و مسمحققل مسقجيي صق ج لهق  وقسقل ضلقا 
م   ذلددددل   قددددقق لسدددد  ط عمةقيكددددر علمسددددهكالل  2021 ددددبملب   27 سددددو م ةوددددذ  ي مهدددد  ل دددد  قسددددط م هددددق  دددد  

 -ل ل ر  حقلالقمقل علمقلكر :علل
مسدددهكالل لملليددد  ل عمددد   لددد  ممادددر   لسددد  ر عل ه حدددق  علسدددال  ر  مسددد  ير سقلم دددقزن علل يدددر مدددو نهدددر   -1

 عت  ق   و مسمحققل م ل عللس   قل
 (27مو علس يل محسو بو مماي علر  قم  )   ر بم (. )ع اق   ر ةقلر شر ك - 2
علسد  ر ل دقلح    قل عل دق ج لهدق  وقسدقل ضدلقا مهدقا  مدو مسدقجيي علم قزن علل ير  دو  لعادر عللسد - 3

 ( .27علب ل )إ اق  جقل 
إ دد عع  قددقجي ل ددل قواددر لجع صددق ج مددو  مقسددر  ددرن علوددقاف مل ل ددر ل سددور علسدد يل محسددو مماددي  – 4

 جيقن  ال ي  15.418.242علر  قم  ال مق  يكلمهق علمقرا ير  و 
 

 لسنة :وفيما يلى حركة المرابحات خالل ا
 ديسمبر 31 

  م2020 
 ديسمبر 31

 م2019
 687 683 25  812 402 30 جصور علل عسحقل    برع ر علس ر

 956 626 84  683 325 54 عضق قل  الن علاقم
 (832 907 79)  (181 844 55)  ر ل عللسر   الن علاقم 

 811 402 30  314 884 28 عنلقل  يكلر علل عسحقل
 (632 808 )  (392 682 ) عللسمقب كر  ر ل م قلك  علمللي 

 179 594 29  922 201 28 ديسمبر  31صافي المرابحات في 
 

 مرابحات من شركات تمويل : 14-2
جيقن  ال ي    صلج  مكسو    25.345.400لب مت علس  ر  ر  مو علاقل  مي رال  ش  قل مح كر سقكلر 

 -م قجي سالقا  :
 .علسور محسو مماي علاموب " عللسقةلوول ر مو    رعل بم  سار  عبقسقط ملقار -
 .علسور محسو مماي علاموب " عللسقةلووب ر جةو  ققجي لقوار لجع مل ل ر  -

 وفيما يلى حركة مرابحات الشركات خالل السنة :
 ديسمبر 31 

 ديسمبر 31  م2020 
 م2019

 502 339 10  019 083 10 جصور علل عسحقل    برع ر علس ر
 400 820 7  - ن علاقمعضق قل  ال

 (883 076 8)  (069 008 7)  ر ل عللسر   الن علاقم 
 019 083 10  950 074 3 عنلقل  يكلر علل عسحقل

 (420 569 2)  (267 208 1)  ر ل م قلك  علمللي  عللسمقب كر
 599 513 7  683 866 1 ديسمبر  31صافي المرابحات في 

 
 
 
 



153

العودة لفهرس المحتويات

 ( سابقاً -)رواسي البناء لإلستثمار القابضةشركة رواسى البناء لإلستثمار)
 ( قسققق  - )ذعل مسئللكر محر   ش  ر مسقةلر  ال  ر مقة ر

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 
 مق لل اذ   غو  ذلل()نلكي عللةقلغ سقل يقن علسال ى 

  

- 33 - 
 

 إلتزامات منافع الموظفين:  -15
 مدل    ودث ) 19 (جقدل علدر ل  عللحق دةر معكدقج  د  محدر  ةدل )كلدق محدر    ع دمحققققل  ور بمسقو  علل سأ  مقلم -

 علا حكدر عللل  در علحدقل   د  علالد  قدقملا  مدي املقشدى سلدق علسد  ر   د  ل ررمدر مد   علللظدف   در إنلقلكدر مكق دأ 
  علسال  ر.

 عللقدق ج . مدقجيض  د   عل عمدي علررمدر إلدى  د لعل ذلدل  يسدم ر   رسقللل قلعموو علال   سي عت محققم مب غ  يحسي -
  د  عالمسدحق  علل مةدقل  مادرالل  د  عللسدمقب كر  د  عل يدق عل ل مقود عل  سق دكر لكاد   علم عمقمهدق علرور   ا  لذلل

  عاللم عمقل. مقوكل    عللسمررم علر ل  مارن عللسمقب 
 ع محقققهق.   ر علل ع ق بر ي علل ق  علس  ر  مقجلع  لذلل علرور  علس  ر مللي  مو  و ي  ال -
 .) 19 (جقل علر ل  عللحق ةر معكقج للمو ةقل عللملقار   قق عالاملقا   ر  ي يقر سق مررعم علرور علم عمقل مقوكل مل -

 ريكلد للضدي ع م عضقل  قر  ضات    قلكق ما    غو  عللسمقب     عللسمحقر عال محققققل  ملقوت مب غ لا  حلق
  قدر  د  عللسدمقب . عال محققم بم  ةر عللما قر عاللم عمقل  و م ة  ر   ح لج  علسقسقر  سقلررمر عللما قر لاللم عمقل

  . 19 جقل علر ل  عللحق ةر معكقج ممو ةقل مي مملع ق م ه كقل سق مررعم عال م عضقل ةذه ع ملرل
   رمق  علر للغ عفكر.  عالقم ق  ر عللقلكر علظ       علمقو عل ماكس عللقت م  ج مي    عال م عضقل مقوو عل لي -

 عآل د  علسدقم  علدر   ققالدر علمقو  ضدلو ذلل إ جعج امل بهق عللاللن مي عال م عضقل عللسمقب كر علرب عل مموقبق ال
 .عللسمقب كر عللقلكر علس لعل   

 

 الحركة فى صافى إلتزامات المنافع المحددة: 1 -15
 ديسمبر 31 

 ديسمبر 13  م2020 
 م2019

 336 617 1  919 371 2  ا قا  1عل صور  ى 
    يضاف: المتضمن فى قائمة االرباح أو الخسائر

 221 666  256 750  علحقلكر علررمر م  ةر
 129 73  438 47  علةقار  م  ةر

 797 694  739 350 
    يضاف: متضمن فى قائمة الدخل الشامل ااَلخر

 221 959  771 201  عالكملعجير علرسقا 
    :النقد في الحركة

 (988 943 )  (557 301) علل ق ي عللر ل ر
 919 371 2  827 069 3 ديسمبر  31الرصيد فى 

 

 اإلفتراضات اإلكتوارية: 2 -15
 ل لدلظةوو سلسدق ر   بود  عكمدلعجي لدري مهق در علررمدر مكق دأ  لرودر عللحدر   علل ع دق مدل ع درع  علمقودكل تلم عمدقل

 علس  ر سق مررعم عال م عضقل عل اكسكر علمقلكر :
 ديسمبر 31 

 ديسمبر 31  م2020 
 م2019

 %3.079  %2 مارن علر ل 
    المعدل المتوقع لزيادة الرواتب 

 %3  %2 ل ن رال    لعل
 %3  %2 مق سار ذلل

 60  60 عللةم ع علمقق ر  و
 %7.2  %18.2 ممل ط مارن    ر علملظك  )  جعا علللظةوو(

 A67/70ULT  A67/70ULT مارن عللفكقل
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 تحليل الحساسية: 3 -15
 :ة  علل نحر عل اكسكر عال م عضقل    ل مقو عل عللحر   علل ق ي علم عمقل  سق كر إا

 

 تضخم الرواتب   معدل الخصم  
إنخفاض بنسبة  األساس 

1% 
زيادة بنسبة 

زيادة بنسبة  األساس  1%
1% 

إنخفاض 
 %1بنسبة 

 257 664 2 618 395 3 %2  595 668 2 085 402 3 %2 م2020  سلب   31
 545 948 1 009 900 2 %3  522 950 1 993 907 2 %3.079 م2019  سلب   31

 

مسددم ر مح ددكالل علحسق ددكر ل دداله علددى مقودد   ددى عت مدد عع مددي سقددق   ق ددر عت م عضددقل عب دد ى رقبمددر.  مددو عل ق كددر  −
نح لا  حدر  ذلدل    د ا علمقود عل  دى سادض عت م عضدقل قدر م دلا مم عسودر .    در  سدق  علال كر   مو غو  علل  

 سق ددكر إلمددد عم علل ددق ي عللحدددر   لإل م عضدددقل عتكملعجيددر علهقمدددر   مدددل موبوددق مةدددس علو يقدددر ) علقكلددر علحقلكدددر تلمددد عم 
مد   إ درع  علقدلعال عللقلكدر (   در  سدق  علل ق ي عللحر   عللحسلحر س  مررعم ي يقر إاملقا علل ر  عللملقار  ى مهق در  

 إلم عمقل علل ق ي عللحر   عللابمر  ى ققالر علل    عللقلى.
 

 وأرصدة دائنة أخرى  مستحقات -16
 ديسمبر 31 ايضاح 

 ديسمبر 31  م2020
 م2019

 228 206 3  954 340 1  م    قل مسمحقر 
 866 211   373 83   ذمل  قم وو  عا ر 
 558 763   101 161 1  اق رض يةر علقكلر علل

(2-6)  عل    عللمرع ن –علم عمقل  قل  إ مئ قج  1 277 964  552 837 
 461 258   665 62   لجصر   عا ر ل  ى 

  3 926 058  4 992 950 
 :الزكـاة -17

 ديسمبر 31
 ديسمبر 31  م2019 

 :إحتساب الزكاة 1- 17  م2020

 تعديل صافى الدخل    
 صق ى علر   قب  عل  ق   063 586 19  855 766 18

 إنلقلى علمار الل   ى صق ى عل مك ر  694 797   350 243 1
 الدخل المعدلصافى   757 383 20  205 010 20

 إحتساب الزكاة أساس    
 جلس عللقن  000 000 55  000 500 
 عال مكقيكقل  000 250   000 250 

    رعبجحق  علل  296 676 2  298 579 24
 عللر  قل  086 124 3  795 128 2
 ل  ى   386 481 6  561 568 7

 علمللي  عالضق    -  274 755 14
 صق ى علر   عللارن   757 383 20  205 010 20
 إجمالى الوعاء  525 915 87  133 792 69

 ملم  قل  عالل مارعل  )سقل ق ى(  (496 761 35)  (350 359 31)
 اإلجمالي  029 154 52  783 432 38
 الوعاء الزكوي   029 154 52  783 432 38

 الزكاة   775 330 1  131 975
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 :الموقف الزكوى  17-3
 2019األعوام ما قبل 

ققمت علس  ر بمقر ل عق عجعمهق  و م ل علس لعل     ت   دى شدهق   م قمدر  لدل مد   ل سد  ر ل در جحليدقل ز ليدر 
  و م ل علس لعل

 2019عام 
  سددددلب   31ج عل  ددددلي مددددو  نهددددر مظ ةددددق  ددددو علسدددد ر عللقلكددددر علل مهكددددر  دددد  ققمددددت علسدددد  ر بمقددددر ل عالقدددد ع −

م.   لدل  2020لب يد   30    ت   ى شهق   م قمر مو علهوئر علاقمر ل   ق   علر   صقلحر  مدى 2019
 م   ل ر جحليقل ز لير مهقاكر مو قب  علهوئر علاقمر ل   ق   علر    و م ل علس لعل سار.

مريكد  عآلردقج عالقم دق  ر   دى علقودقش علردقص لل ق ج سسأا  ضي  لع    مةق جعل م ةوذعق لألم  علل    ع −
  د ت علسد  ر   دى شدهق   م قمدر   كقن مرععكقل عممسقج  و  س  لج مق  علمرعبو  عللمردذ  للكق حدر عممسدقجه

 م . 2021عب ي   30  مىمو ةوئر عل  ق   علر   صقلحر 
 

  :إيرادات النشاط -18
 ديسمبر 31
 ديسمبر 31  م1920 

    م2020

 عا ع عل  رمقل م  وي  ملصو   ه حق    147 049 54  338 652 34
 عا ع عل  رمقل م  وي  ملصو  ل لقن عم قالل   102 372 37  080 319 30

 شالم   عم قالل مسم  مقلبكي  إا ع عل            -                 19 327 704
84 299 122  91 421 249     

 

 النشاط: تكلفة -19
 ديسمبر 31
 ديسمبر 31  م1920 

  إيضاح  م2020

 م قلك  ملع     540 512 43  808 134 21
 شالم   عم قالل مسم  مقلم قلك     -  800 579 16
 عنلج  ج عمي   مق     كلهق   093 593 11  030 624 12

 إ مهال  ملم  قل   الل  مارعل  (5)  134 882 2  010 311 1
 إ مهال   ق إ مررعم عبصلن عللسمأن   (6-1)  738 491   890 447

 مسقو كر ل  ى م    قل  (19-1)  044 738 4  468 993 4
57 091 006  63 217 549     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديسمبر 31
 ديسمبر 31  م1920 

 م2020
 :حركة مخصص الزكاة 17-2  

    بدرعادر علس ددددر   854 376 1  106 493 
 مر   علس ددددددر   775 330 1  131 975 
 مر  قل مسمررمدددر   (854 376 1)  (383 91 )

    مهدقادر علس ددددر   775 330 1  854 376 1
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 :تشغيلية أخرى مصروفات  19-1
 ديسمبر 31  

 ديسمبر 31  م2020 
 م2019

 956 775 2  361 674 2  ج لم  كلمكه
 645 950   682 877   صكقمر

 654 755   554 737   ع  قجعل
 213 511   447 448   مم ل ر

  4 738 044  4 993 468 
 

 مصروفات عمومية وإدارية: -20
 

 ديسمبر 31  
 ديسمبر 31  م2020 

 م2019
 871 175 2  003 608 2  ج عمي  عنلج  مق     كلهق

 410 312   756 298   ج لم  كلمكه
 000 185   750 138   ع  قجعل

 000 165   542 797   عماق  مه كه  ع مسقجعل
 506 55   066 71   ق يق كه  موبل قل

 993 106   431 118   مأموو يبى
 820 401  988 447   مم ل ر

  4 480 535  3 402 600 
 

 أخرى  /)مصروفات(  إيرادات -21
 ديسمبر 31   

 ديسمبر 31  م2020 
 م2019

     
 517 22  -   ر علللعج  علةس يرص ر م م لك   ل

 -  953 15   لجحق  بكي لصلن
 448 26   114 214    عا ع عل مم ل ر 

   230 067  48 965 
 

 تمويلية تكاليف -22
 ديسمبر 31 إيضاح  

 ديسمبر 31  م2020 
 م2019

     
 099 777 4  794 994 3   مسهكالل  م    قل  لعار م عسحقل

 398 237   936 324   ئ قج لعار مللي   قل  ع م
 129 73   438 47  (15) م  ةر  قار    ى إلم عم علل ق ي عللحر  

  4 367 168  5 087 626 
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 اإلرتباطات الرأسمالية -23
مب دغ  :2019جيدقن  دال ي ) 620.598م سقكلدر 2020  سدلب   31م مةط علس  ر سأ لقن جل لقلكر لل امل م ةوذةق  مى 

   قا بكقمهق  قلمقل  :(  ال ىجيقن  184 500
 
 
 
 

 

 واإللتزامات المحتملة التعهدات -24
  سدلب   31سقتضق ر ل لةقلغ علم  مل ل ذةق  د  عال مةدقج ضدلو   قصد  علقدلعال عللقلكدر   ملندر عاللم عمدقل علا ضدكر علمقلكدر  د  

2020: 
 

 الغير مغطي  المغطي الضمانات نوع التسهيل والغرض سم البنكا
ملكوو علس  ر  مو ملليد  ل عمد   لد    اضالريبنك 

مماددددددددر   لسدددددددد  ر عل ه حددددددددق    شدددددددد  ر 
  ملليددددددددددددد  عالم دددددددددددددقالل علسدددددددددددددال  ر 

   يب دددغ  دددر ملليددد  ع ملدددق عل مسدددم ر ر
عللسمر  ددددددددددددددددددقل  دددددددددددددددددد  عتمةقيكددددددددددددددددددر 

جيدددددقن  دددددال ي  ودددددث  18.000.000
%   علاقدددر 15علمدددأموو عل قدددري ب سدددي 

 ققب  ل م رار.

لسدددددور ع  ل ع  مادددددقم كر مدددددو  كةقلدددددر غددددد م
محسددو مماددي علددر  قم  علسدد يل سقلسدد  ر 

 س نلقل  يكلر علمسهو .

219 560  1 244 171 

ملكددوو علسدد  ر  مددو إصددرعج  وقسددقل  بنك الجزيرة
ضددددددددلقا لم ةوددددددددذ عللسدددددددد   قل  وددددددددث 

 % . 100علمأموو عل قري ب سةر 

بدددددددددر ا ضددددددددددلقمقل  وددددددددددث لا  وقسددددددددددقل 
 علالقا مقوق  سقل قم .

94 968  - 

البنك األهلي 
 التجاري 

كددوو علسدد  ر  مددو إصددرعج  وقسددقل مل
ضدددددلقا لم ةودددددذ عللسددددد   قل   ملليددددد  
ع ملدددددددددددق عل مسدددددددددددم ر ر   يب دددددددددددغ  دددددددددددر 
علمسددددددددددددددددددددددهكالل  ددددددددددددددددددددددد  عتمةقيكدددددددددددددددددددددددر 

جيدددددقن  دددددال ي  ودددددث  29.263.710
علمددأموو عل قددري ب سددي مرم ةددر   علاقددر 

 ققب  ل م رار.

كةقلدددر شر ددددكر مددددو علسدددد يل محسددددو بددددو 
مماددددددي علددددددر  قم  مقوددددددى  قمدددددد   ددددددر   

 ددددددددقزن علل يددددددددر ل لسددددددددقجيي علمسدددددددهكالل  علم
عل ددددق ج لهددددق  وقسددددقل ضددددلقا مهقاكددددر   
جةددددو  قددددقجي للحمليددددقل عل ددددل علسدددد    

( عل دددددددددق ج مدددددددددو 306/197/3/1جقدددددددددل )
كمقسددددددددر  ددددددددرن علوددددددددقاف عب لددددددددى بمددددددددقجيض 

 عللل ددددل  ل سددددور محسددددو  15/10/1425
 مماي علر  قم  علس يل سقلس  ر.

259 665  - 

ل ملكددوو علسدد  ر  مددو إصددرعج  وقسددق بنك اإلنماء
ضددددددددلقا لم ةوددددددددذ عللسدددددددد   قل  وددددددددث 

 % . 100علمأموو عل قري ب سةر 

بدددددددددر ا ضددددددددددلقمقل  وددددددددددث لا  وقسددددددددددقل 
 علالقا مقوق  سقل قم .

212 500  - 

 171 244 1  693 786 (9)إيضاح  رقم   
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 ثالثًا: إرتباطات اإليجارات التشغيلية
 الشركة كمستأجر

 اقل :م ل علعلس  ر سللني  قلفكلق ا ى علم عمار  مرا سقللل  ر   س مسقو ىعل  قج عال  ل  ق ر  مو لرى علس  ر 
 ديسمبر 31 

 ديسمبر 31  م2020 
 م2019

 686 189 1  134 760   الن   ر  ع ر  
 000 360 2  000 950 2 سار   ر  لق  مو  لس   لعل

 000 740 3  000 560 2 لكا  مو  لس   لعل
 686 289 7  134 270 6 ديسمبر  31الرصيد كما فى 

 

 

 األدوات المالية:  -25
 المالية: لألدوات العادلة القيمة قياس 25-1

 ذلدل  د  ليد ع  جعغةدر بدوو مدق إلم عمدقل  درع  ل  مدق لصدلن بكدي سللنبهدق ادمل علمد  علقكلدر ةد  علاق لدر علقكلدر
  قم ر ش  ر ة  علس  ر لا النر ع م عع علاق لر علقكلر ما ي  علقكقس. ضلو    مقجيض  ق لر ماقم  سس  ط
 .  بكر سس  ط ماقم ر إن ع  ل    ل  ل كقمهق مق  قق مو ل حر ش ط ل  مكر لي النر ال  وث مسمل  
 مدو  ده ر  م مظلدر س دلج  ممدل    عللرجندر عب داقج كقمدت إذع عل سدور علسدلم   د  مرجندر عللقلكدر عب ع   مامبد 

 ةدذه  لا م ظكلكدر ةوئدر مسداو  ل  مقل در ل  صد ق ر  م لل در ل    دكط  لن بكدر  ل   لدالل مدقن  صد  
 .م قجي   م مظلر   ى ل قس  ا كر س لج   ررت  ليكر ماقمالل عب اقج ملا 

 علقكل م  ف . ذلل ملك ق كقا ك لق ل لال ظر ققب ر  ليكر ما لمقل علس  ر مسمررم علاق لر  علقكلر يكقس   ر
 علمقودكل يد م   د  عللسدمررمر إلدى عللدر الل  ق عع دم علاق لدر علقكلدر مس سد   د  مسمليقل مرم ةدر ضلو علاق لر

 :ا   كلق
      وهق  لكو علح لن ملقر ر إلم عمقل ل  تصلن مسور ل لعم    مارلر( مرجنر )غو  ل اقج : 1المستوى 

 .علقكقس مقجيض
 ل  لألصدلن ققب در ل لال ظدر  ةد  1 عللسدملى   د  إ جعنهدق مل علم  عللرجنر عب اقج  رع مر الل : 2المستوى 

 .)عب اقج مو غو  مةقش   )مسمقر س لج  ل  عب اقج( )ما  س لج  مةقش   عتلم عمقل 
 ققب ر غو  مر الل( علققب ر ل لال ظر علسلم  ما لمقل إلى مسم ر ال إلم عمقل ل  تصلن مر الل :3 المستوى 

 .)ل لال ظر
 علمس س  مو مرم ةر مسمليقل    رججم  إلم عم ل  لألص  علاق لر علقكلر لقكقس عللسمررمر عللر الل كقمت إذع

 عله مد  علمس سد  مدو عللسدملى  مةدس  د  سقل قمد  م د كةه ادمل علاق لدر علقكلدر يكدقس  د ا ل قكلدر علاق لدر  عله م 
 .سقل قم  ل قكقس نلة يقق   ار مسملى ل لر الل ل مى لا  وث علاق لر ل قكلر
  وهدق  در  علمد  علمق ي   م   مهق ر    علاق لر كلرل ق عله م  علمس س  مسمليقل بوو سقلمحليالل علس  ر مام  

 بوو محليالل ة ق  م و لل   م2019   سلب  31   م2020   سلب  31    علل مهكر علمقوو .  الن علةم عل
 .علاقم   عللسملى  ل لسملى عب ن علاق لر علقكلر مسمليقل

 عب  عل  مسدمققل عت دمالقجعل  درع فكلدق جيركدر  علمق علم  ةر للبرل   قق ل س  ر عللقلكر عب  عل م لكي امل  وث
 لا عت عج  مامقر علاق لر. علقكلر  مقرا عل علر م ير علقكلر بوو علة  ققل م سأ قر علاق لر    عللحل ر سقلقكلر عللقلكر

 .علر م ير يكلمهق  و نلة يقق  مرم ف ال ل س  ر لألصلن  عتلم عمقل  عللقلكر علاق لر علقكل
  د  مسدمليقمهق ذلدل  د  سلدق  عتلم عمدقل عللقلكدر عللقلكر لألصلن علاق لر  علقكل علر م ير علقكل ل مقه عل ر ن  ظه 

 مققس ال عللقلكر علم   عتلم عمقل عللقلكر لألصلن علاق لر علقكلر ما لمقل مسل  ال  ة  علاق لر. علقكلر مس س 
 .ماقللر س لج  لاق لرع علقكلر مققج  علر م ير علقكلر كقمت إذع علاق لر سقلقكلر
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية: 2 -25
  د  مسمليقمهق ذلل    سلق عللقلكر  عتلم عمقل عللقلكر لألصلن علاق لر  ظه  عل ر ن ل مقه علقكل علر م ير  علقكل -

 مققس ال عللقلكر علم   عمقل عتلم عللقلكر لألصلن علاق لر علقكلر ما لمقل مسل  ال  ة  علاق لر. علقكلر مس س 
 .ماقللر س لج  علاق لر علقكلر مققج  علر م ير علقكلر كقمت إذع علاق لر سقلقكلر

 

 

 م2020ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

أصول مالية يتم   
قياسها بالقيمة 

 العادلة

 أصول مالية 
 المطفأة بالتكلفة 

 
 اإلجمالي

       أصول مالية 
 204 225 66  204 225 66  -  ذمل مرا ر م قجير
 309 793 15  309 793 15  -  عا ع عل مسمحقر

 519 108 1  519 108 1  -  مرا لا   لجصر  مرا ر ل  ى 
 393 826 2  393 826 2  -  عل قر ر سقل  ر م  لرى علب ل 

  -  85 953 425  85 953 425 

 

مالية يتم  إلتزامات 
قياسها بالقيمة 

 العادلة

 مالية  زاماتإلت 
 المطفأة بالتكلفة

 
 اإلجمالي

       إلتزامات مالية 
 605 068 30  605 068 30  -  مسهكالل عاملقمكر 

 387 481 6  387 481 6  -  علم عمقل  قل  ع مئ قج مللي كر
 595 111 8  595 111 8  -  ذمل  عا ر م قجير 

 094 648 2  094 648 2  -    لجصر   عا ر ل  ى  عا لا 
  -  47 309 681  47 309 681 

 

 م2019ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

أصول مالية يتم   
 أصول مالية   قياسها بالقيمة العادلة

 المطفأة بالتكلفة
 اإلجمالي 

       أصول مالية 
 242 402 70  242 402 70  -  ذمل مرا ر م قجير
 552 239 10  552 239 10  -  عا ع عل مسمحقر

 340 851  340 851  -  مرا لا   لجصر  مرا ر ل  ى 
 993 514   993 514   -  عل قر ر سقل  ر م  لرى علب ل 

  -  82 008 127  82 008 127 

 
مالية يتم  إلتزامات 

 قياسها بالقيمة العادلة
 مالية  إلتزامات 

 المطفأة بالتكلفة
 اإلجمالي 

       إلتزامات مالية 
 778 107 37  778 107 37  -  قمكر مسهكالل عامل

 469 584  469 584  -  علم عمقل  قل  ع مئ قج مللي كر
 427 758 6  427 758 6  -  ذمل  عا ر م قجير 

 658 681 4  658 681 4  -    لجصر   عا ر ل  ى  مسمحققل
  -  49 132 332  49 132 332 
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 المالية: إدارة مخاطر األدوات 25-3
ممقسامهدق  ردل ردل مقوكلهدق عللردقي  محرادر مدو مم دلا  مملعصد ر  لكدر  الن مو   مرعج علس  ر لمسور مو ن   عللرقي 

 محقوق لجحق .   ى علس  ر لقرج  ض  جير سقل سةر عللرقي  إ عج   ل كر إا عللاملر . عب  ى   علالعسط ل قول    قق
 مسئللكقمه. ل   ظكةمه   كه   مل سلق عللرقي  عللما قر إ عج   و مسئلن علس  ر    ملظف ك 

 علسدوللر    مردقي  عالاملدقا  مردقي  علالدالل  مردقي  ل داقج علالللدر  مردقي  علسدلم  للردقي  علس  ر ما ضر
 عتاملقا.  مرقي 

 

 مخاطر اإلئتمان: 25-4
 سرسقا  امسبي ملق مقلكر ب ع   س لم عممه علل ق    ى مق ي   مقرج   رم    عللملا ر عللرقي  ة  عتاملقا مرقي 

 ل و   عآل  . مقلكر
 ل كدر  علسد  ر  ضدات عتاملدقا للردقي  علماد ع  لمريدكض عتاملدقا. للردقي  كبود  م  ود  علسد  ر لدرى الندر ال

 مردقي  سل عيةدر مملعصد  سسدك  ل ادق عت عج  مقدلم كلدق علالدال .   دى عتاملقمكدر علحدر   موبودق ادمل سحودث إ ملدق 
 ل دقس   دى ةد   علمد  مح دو هق  د  عللسدكل  عبجصدر  مققبد  مر د   م دليو  علالدال لإلاملدقا م دقه علماد ع

 مردقي   لم بكدر م دمظل. سسدك  علققالدر عللرا در علالدال  ذمدل م عيةدر مدمل علسدقسقر ل سدرع . علسدرع   مدلعجيض علالود  م دف
 .ماو ر نق عفكر م قيق    مأموو    م موةقل ل اق علس  ر    ت عللرا وو  مو عتاملقا

 كلدق علمق يد  مدقجيض ةى علقكلر علر م ير  ةى  لق  د  علس  ر عتاملقا    للرقي  ل ما ع عبق ى علحر إنلقل  إا
 :ا  

 ديسمبر 31 
  م2020 

 ديسمبر 31
 م2019

 242 402 70  204 225 66 ذمل مرا ر م قجير 
 993 514  393 826 2 مقر لرى علب ل  

 69 051 597  70 917 235 
 

 مر   عتمرةقع  ى عللرا لا    ل سار سقل ق   عب  ى  عللرا ر  علذمل علم قجير عللرا ر ذملعل قور امل
 .علم قجيلا 

  عاملقم  م  ك  ذعل ب ل  لرى بهق عللحمة  عل قر ر عبجصر – AA . مسمق 
 

 مخاطر السيولة: 25-5
  ل ل ق  علالزم علمللي    ى علح لن    ل الحقل علس  ر ما ع    عللملا ر عللرقي  ة  علسوللر مرقي 

  حلب غ سس  ر مقل  لص  بكي   ى علقرج   رم مو علسوللر مرقي  م مج قر مقلكر. م مةور سأ  عل س لم عمقل
 علاق لر. يكلمه  ققج 

 ب  كر  الن مسهكالل مو كقفكر لملعن مل   مو ل مأكر   جي  سسك  سل عقبمهق  ذلل مرقي  علسوللر إ عج   يمل 
 .مسمقب كر إلم عمقل سأي ل ل ق  ممق ر

   ع عللةقلغ  رع  امل سأا سقلس  ر علرقصر عللبكاقل ش  ط م  علبكي   ى ل قس ل  مس كل علةاق ر   ر مقرق
 .سقبن 

 :عللقلكر علس ر مهق ر    عللقلكر ل لو لحقل عت محققققل علماققر ر ا   فكلق
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 م2020ديسمبر  31 
 عند الطلب أو أقل  القيمة الدفترية 

سنة الى  1من   من سنة واحدة
 5أكثر من   سنوات 5

 سنوات
        اإللتزامات  المالية
 -  -  605 068 30  605 068 30 مسهكالل عاملقمكر 

   423 203 5  964 277 1  387 481 6 علم عمقل  قل  ع مئ قج مللي كر
 -  -  595 111 8  595 111 8 ذمل  عا ر م قجير 

 -  -  094 648 2  094 648 2   عا ر ل  ى  لجصر   مسمحققل
 47 309 681    42 106 258    5 203 423  - 
 م2019ديسمبر  31 
عند الطلب أو أقل   القيمة الدفترية 

سنة الى  1من   من سنة واحدة
 5أكثر من   سنوات 5

 سنوات
        اإللتزامات  المالية
 -  796 064 2  982 042 35  778 107 37 مسهكالل عاملقمكر 

 -  667 375  802 208  469 584 علم عمقل  قل  ع مئ قج مللي كر
 -  -  427 758 6  427 758 6 ذمل  عا ر م قجير 

 -  -  658 681 4  658 681 4   لجصر   عا ر ل  ى  مسمحققل
 49 132 332  46 691 869  2 440 463  - 

 

 مخاطر السوق: 25-6
  ل داقج ماد  علسدلم     علسقار  عب اقج    علمقو عل سسبي مق مقلكر ل ع      علمذبذ   مرقي ة  علسلم  مرقي 

 مدو ملم  ده مدق يكلدر ل  علسد  ر   د    دى اد ر  ملدق عب دهل  ل داقج علةلعادر  مادرالل علالدالل عبن بكدر صد  
 مقلكر. ل  عل

  ماظدكل مدي عللقبللدر علحدر   ضدلو   وهدق  علسدكو   علسدلم  للرقي  علما ع إ عج  إلى مرقي  علسلم  إ عج  مهر 
 .علالعار

 

 مخاطر أسعار الفائدة )العموالت(: 25-7
  ل اقج علةقار  )علاللالل( علسقار     علمق ةقل س رقج عللما قر علةقار  )علاللالل( عللرقي  ل اقج مرقي  ملا 

 عل قر ر. ل س  ر  مر ققمهق عللقل  علل      ى سقلسلم 
 سأ اقج م لا   علم  عالن  ق و    علل عاي علق  ع مو جاكس  سسك  للالل( ل س  رعلةقار  )علا مرقي  م سأ 

 علةقار  ل اقج    علمقو عل م ل م عيةر  يمل ع مكق ي ل قس   ى علمساو  إ ق   على مراي مالمر  علم   قار 
 .عت عج  قب  مو

 

 مخاطر أسعار السلع: 25-8
  مدو علس  ر لهق مما ع  علم  علس ي ساض ل اقج    سقلمقو عل م مةط علم  عللرقي  ة  علس ي ل اقج مرقي 

 مو عب ق كر علس ي ل اقج    عللرقي  ةذه عل قر ر. م سأ  مر ققمهق علس  ر م قلك    ى م غل  فكه غو  مأرو 
 . علس  ر مسمررمهق علم  علرقمقل لةاض عللملقار عللسم يقل
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 مخاطر العمالت: 25-9
  عل د   ل داقج  د  ل مقود عل ممك در مدق مقلكدر ل ع   يكلدر مذبدذ   دو عل قنلدر عللردقي  اللعلالد مردقي  ملاد 

 بهلدق عللام    عتلم عمقل   عبصلن عللسمقب كر علم قجير عللاقمالل إ جعج   ر مرقي  علالالل م سأ عبن ب .
 .علس  ر  ل ر  و مرم ف سالالل

  عت دم لو    عل  كده علودلج  عللادقمالل   دى ل ق د  سسدك  عبن بكدر علالدالل علسد  ر للردقي  ماد ع  قم د 
  علر الج.

 علس  ر  علولج   عل  كه   ل ر لا  وث محر   عبن بكر علالالل ما ضهق للرقي  علس  ر لا إ عج  مامقر
 عبم يك . سقلر الج م مةور عت م لو ى

 مسمل .    سسك عت م لو  عل  كه علولج  مققب  علالالل ص   ل اقج    علمذبذ  امل م عيةر 
 

 إدارة رأس المال: 25-10
  علدرعاو عللسدمال  رقدر   دى علحةدق  لند  مدو كقفكدر مدقن جلس قق در    دى علحةدق   د  عت عج  م  دس  كق در م لدو

  مسملى  عللسمررم عللقن جلس   ى علاقار عت عج  م  س ب لقلهق. ا عقي عللسمقب   علمولي   عللحق ظر   ى  علسلم 
 .عللسقةلوو   ى  رعلللز  عبجحق 
 :ا   مق إلى عللقن جلس إ عج    ر علس  ر  مهر 

  علةلعادر علالعادر ل سد  ق  مدل و   د  عت دمل عج  لك هدق سحودث  قم در كل سدأ  عت دمل عج   دى علل سدأ  قدرج   لق در -1
 .عآل  يو بصحق  علل قلح

 ل س  ق . كق    قار مل و  -2
 
 
 
 

 :السنة المالية نهاية في حقوق الملكية  إلى دل للشركةالمع الدين صافي بنسب تحليالً  يلي فيما
  ديسمبر 31 

 ديسمبر 31  م2020
 م2019

 599 070 58  101 669 51 عتلم عمقل  إنلقل 
 (928 156)  393 826 2 مقر لرى علب ل  ناقصًا: 
 527 227 58  708 842 48 المعدل الدين صافي

 053 395 57  752 539 75 علل  كر  قلم  إنلقل 
مرة 0.65 ديسمبر 31 كما في الدين نسبة  مرة 1.01  

 

 الحقة أحداث -26
 ادذه  د  علظدقا  ل سد  ر عللقل  علل      ى م ر  قر  علم  علس ر مھق ر م ذ اقمر ال قر ل رع   نل  سارم عت عج  مامقر

 . علقلعال عللقلكر
 

 هامة أحداث -27
 د   م2020 عممس  ل عاد   دقم  م 2019(    ل ع    قم Covid-19فكلق  رع عمه مل مأكور  نل   و  س مقن  نرار )

لا ةدذع علمةسد   علسد  رنلكي لمحق  علاقلل  ملق مسبي    عضو عسقل    عبمسور علم قجير  عل سدقط عالقم دق ي. مامبد  
 ى لمده مدو ال مد علسد  ر. مظ قع با عللضي ممق ي    يي علمولج    د ا ققالر علل    عللقلى ر  غو  ققب  ل مارا     

 .   ةذه علقلعال عللقلكر علس  رعلللكو مقر ل مقرا   ل  لألر  عللحمل  لهذع علمةس    ى 
  

 :اإلدارةإعتماد مجلس   -28
 م .2021 إب ي  11علللع ق ه1442 شعةقا 29بمقجيض  عت عج ل ملرل ةذه علقلعال عللقلكر مو قب  م  س 

===================================== 
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