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الرأي

)"الشركة"( والشركة التابعة لها )يشار إليهم  -شركة مساهمة سعودية  -الصل   انابي الموحدة للشركة السعودية أل المالية القوائم راجعنا لقد

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل ، و2221ديسمبر  31 في المالي الموحدة كما المركز قائمة تشمل والتي مجتمعين بإسم "المجموعة"(،

 المرفقة واإليضاحات التاريخ، ذلك في المنتهية النقدية الموحدة للسنة الملكية الموحدة وقائمة التدفقات حقوق في وقائمة التغيرات اآلخر الموحدة

. خر الهامة والمعلومات التفسيرية األ المحاسبية للسياسات ملخص ذلك في بما لموحدة،المالية ا مع القوائم

 31في  كما للمجموعة المالي الموحد  الجوهرية، المركز النواحي كافة من ،بعدل تعرض الموحدة المرفقة المالية القوائم فإن رأينا، فيو

 المعتمدة المالية لتقــاريرالدولية ل للمعايير وفقا   التاريخ، ذلك في المنتهية النقدية الموحدة للسنة الموحدة وتدفقاتها وانتائج عملياتها 2221ديسمبر 

 .السعودية للمراجعين والمحاسبينالهيئة  عتمدتهاإ التي خر األ واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية في المملكة

الرأي أسبس

 توضيحها تم المعايير تلك بموج  إن مسؤوليتنا العربية السعودية. المملكة في المعتمدة الدولية المراجعة لمعايير وفقا   بمراجعتنا قمنا لقد

 وفقا  لقواعد المجموعة عن مستقلون وانحن .تقريرانا الموحدة" في المالية القوائم مراجعة الحسابات حول "مسؤوليات مراجع قسم بالتفصيل في

لتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية كما أاننا إ المالية الموحدة، للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودية العربية المملكة في المعتمدة المهنة وآداب سلوك

 أساس إلبداء رأينا. لتوفيرومناسبة  كافية عليها حصلنا التي المراجعة أدلة فإن وانعتقد أن القواعد. وفقا  لتلك خر األ

لفت إانتببه

( حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، فيما يتعلق بالصكوك 28إيضاح رقم ) فإاننا انلفت اإلانتباه إلىعلى رأينا،  دون إعتبار ذلك تحفظا  

إلى  ء بناء  على قرار من المحكمة، والذي انمالكتروانية لملكية بعض قطع أراضي المجموعة والتي تغيرت حالتها لـ"غير فعال" بسب  اإللغااإل

 .2221 عام خالل دارةعلم اإل

للمراجعة الرئبسة األمور

 للسنة الموحدة المالية للقوائم مراجعتنا عند البالغة لها األهمية المهني، حكمنا بحس  كاانت، التي األمور تلك هي للمراجعة الرئيسية إن األمور

 .األمور تلك عن منفصال   رأيا   وال انقدم فيها، رأينا تكوين وعند ككل، الموحدة المالية للقوائم مراجعتنا سياق في هذه األمور تناول تم وقد .الحالية
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)تتمة( للمراجعة الرئبسة األمور

كبفبة معبلجة األمر الرئبسي في مراجعتنبللمراجعة الرئبسي راألم

يبع البضبئع -ات يرادتحقق اإل -3

عة ولمجم، حققت ا2221ر يسمبد 31لمانتهية في السانة الل اخ

: 2222)لاير سعودي مليون  37355قدرها  إجمالية راداتيإ

 مليون لاير سعودي(. 47459

بشكل مباشر ولكنها تتطل  في كثير من  تتم مبيعات المجموعة عادة

األحيان الحصول على موافقة العميل وفحصها من قبل العميل قبل 

 .إرسالها

ا لكبر حجم يرادتم إعتبار تحقق اإل ات كأمر رئيسي للمراجعة انظر 

، باإلضافة يرادبعملية تحقق اإلالمعامالت البيعية والعوامل المرتبطة 

لبعض اإلجراءات الرقابية  دارةتعلق بتجاوز اإلاطر تخمالى وجود 

بالمبيعات  عترا ات، إما عن طريق اإليرادلتحريف معامالت اإل

لمنتجات لم يتم الموافقة عليها أو للتقدير الغير مالئم للمرتجعات 

  .ورفض المنتجات

.(3ات في إيضاح رقم )راديتم عرض السياسة المحاسبية لإل

إجراءات مراجعتنا على ما يلي:إشتملت 

 تقييم التصميم والتنفيذ واختبار الفعالية التشغيلية إلجراءات الرقابة -

 ات؛يرادذات الصلة بعملية إثبات اإل الرئيسية

ات إيرادقياس مد  مالءمة السياسات المحاسبية لعملية تحقق  -

 المجموعة؛

العام لتقييم ما إذا كاانت  قبل وبعدفحص عمليات البيع التي تمت  -

 بها في الفترة الصحيحة؛ و عترا ات قد تم اإليراداإل

القيام بإجراءات فحص مستندي وتحليلي. -

ات في القوائم يرادتقييم مد  اكتمال وكفاية اإلفصاحات المتعلقة باإل -

 .المالية الموحدة

الموجودات غبر المتداولةقبمة في  انففب اإل -0

تشتمل الموجودات غير المتداولة على ممتلكات وآالت ومعدات 

مليون لاير سعودي  49855بمبلغ  2221ديسمبر  31كما في 

 لاير سعودي(.مليون  55255: 2222)

في قيمة  انخفاضالمجموعة بإعادة تقييم اإل إدارةخالل العام، قامت 

بناء  على . التي تم تقييمها في العام السابق وحدات النشاطبعض 

عدم ضرورة  دارةفي القيمة، أرتأت اإل انخفاضانتائج دراسات اإل

 والمعدات. في قيمة الممتلكات واآلالتإضافي  إانخفاضإثبات أي 

خطة  بتقييم دارةفي القيمة، تقوم اإل انخفاضاإل اتعند إعداد دراس

ذج األعمال ذات الصلة وتطبيق انما العمل المستقبلية لقطاعات

التقييم لتحديد القيمة المتوقعة القابلة لإلسترداد والقيم القابلة للتحقق 

 .في القيمة انخفاضوذلك بغرض تقييم اإل

أمر رئيسي للمراجعة حيث أن تقييم المبلغ كإعتبار ذلك ب قمنالقد 

ات ضفتراالقابل لإلسترداد يتطل  عدد من األحكام األساسية واإل

في القيمة، والتي  انخفاضاإل لتقييملتحديد القيم القابلة لإلسترداد 

واألسعار،  ت المستقبلية،اات متعلقة بحجم المبيعإفتراضتتضمن 

النهائية، ومعدالت  القيموالموجودات التشغيلية، ومعدالت النمو، و

 ات األخر  ذات الصلة.فتراضالخصم وبعض اإل

في قيمة الموجودات غير  انخفاضتم عرض السياسة المحاسبية لإل

 (.3المتداولة في إيضاح رقم )

شتملت إجراءات مراجعتنا على ما يلي:إ

.في القيمة انخفاضلتحديد مؤشرات اإل دارةقمنا بتقييم إجراءات اإل -

في القيمة، انقوم بتقييم ما إذا  انخفاضفي حال وجود مؤشرات لإل -

إلحتساب القيمة  دارةنموذج المستخدم بواسطة اإلكان ال

، قد تم وفق ا لمتطلبات معيار للوحدة المولدة للنقداإلستخدامية 

 (.36المحاسبة الدولي رقم )

ات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية فتراضاإل معقوليةالتحقق من  -

ات األخر  فتراضالمستقبلية ومعدالت الخصم ذات الصلة واإل

 المستخدمة.

المستقبلية المتوقعة والتي تم إستخدامها في تحليل التدفقات النقدية  -

انماذج التقييم  لتحديد ما إذا كاانت معقولة ومؤيدة في ظل الوضع 

  .الحالي واألداء المستقبلي المتوقع قتصادياإل

لدينا.التقييم بواسطة خبير تقييم النماذج المستخدمة  -

متوافقة مع قمنا بتقييم ما إذا كاانت اإلفصاحات ذات الصلة  -

 .متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية
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0203لعبم منة في التقرير السنوي للمجموعة متض أخرىمعلومبت 

هي  دارةإن اإلمن المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة، بخال  القوائم المالية الموحدة وتقريرانا عنها.  خر تتكون المعلومات األ

 من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرانا هذا.في تقريرها السنوي.  المسؤولة عن المعلومات األخر 

حولها. ستنتاج، وانحن ال انبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو اإلخر إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ال يغطي المعلومات األ

، وعند القيام بذلك، انأخذ باإلعتبار ما أعالهالمحددة  خر الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية 

غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو تظهر  خر كاانت المعلومات األذا إ

 بشكل جوهري.أانها محرفة  أخر بطريقة 

بالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة. د تحريف جوهري، انكون مطالبين باإلإذا تبين لنا وجوووعندما انقرأ التقرير السنوي، 

الموحدة  المبلبة القوائم عن يبلحوكمة والمكلفبن دارةاإل مسؤولببت

 العربية في المملكة المعتمدة المالية لتقاريرالدولية ل وفقا  للمعايير العادل، وعرضها الموحدة المالية القوائم إعداد عنهي المسؤولة  دارةإن اإل

 وأحكام انظام وانظام الشركة األساسي السعودية للمراجعين والمحاسبين الهيئة التي إعتمدتها خر األ والمعايير واإلصدارات السعودية،

سواء  جوهري تحريف من خالية موحدة مالية قوائم إعداد من لتمكينها ضرورية، دارةاإل تراها التي الداخلية الرقابة وعن ،الشركات ذات الصلة

  .خطأ أو غش بسب 

 بحس  اإلفصاح وعن مستمرة كمجموعة البقاء على قدرة المجموعة تقييم عنهي المسؤولة  دارةاإل فإن الموحدة، المالية القوائم إعداد وعند

 لتصفية دارةاإل لد  انية هناك لم تكن ما المحاسبة، في يةستمراراإل أساس واستخدام ية،ستمرارباإل العالقة ذات عن األمور الحال، مقتضى

 .بخال  ذلك واقعي خيار هناك ليس أو عملياتها، إيقا  أو المجموعة

.في المجموعة المالي التقرير عملية على اإلشرا  عن المسؤولون هم( دارةمجلس اإلأي ) بالحوكمة إن المكلفين

مراجعة القوائم المبلبة الموحدة مسؤولببت مراجع الحسبيبت حول

و يف جوهري سواء كان اناتج عن الغش أتتمثل أهدافنا فى الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كاانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحر

المعقول هو مستو  عاِل من التأكيد، إال أانه ليس ضماانا  على أن الخطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد 

عن تحريف جوهري عند  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ستكشف دائما   المراجعة التى تم القيام بها وفقا  

ت امجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأانها ستؤثر على القرار وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتَُعد جوهرية، بمفردها أو فى

 ة التى يتخذها المستخدمون بناء  على هذه القوائم المالية الموحدة. قتصادياإل

لى انزعة الشك وكجزء من المراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية، فإاننا انمارس الحكم المهني وانحافظ ع

 المهني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:

  تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريف جوهري فى القوائم المالية الموحدة، سواء كان اناتج عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات

إلبداء رأينا. يُعد خطر عدم اكتشا  تحريف المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون أساسا  

جوهري اناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذ  متعمد أو إفادات مضللة أو 

تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.

  أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا  للظرو ، وليس بغرض الحصول على فهم ألانظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من

إبداء رأي حول فاعلية أانظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة. 

 دارةتقييم مد  مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمه، ومد  معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التى قامت بها اإل.
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)تتمة(مسؤولببت مراجع الحسبيبت عن مراجعة القوائم المبلبة الموحدة 

 لمبدأ اإلستمرارية المحاسبية، وإستنادا  إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم  دارةإستنتاج مد  مالئمة استخدام اإل

 تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظرو  قد تثير شكا  كبيرا  حول مقدرة المجموعة على اإلستمرار في العمل وفقا  لمبدأ اإلستمرارية. إذا ما

، فإانه يتعين علينا لفت االانتباه في تقريرانا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري

رانا. ومع وإذا كاانت تلك اإلفصاحات غير كافية، انقوم بتعديل رأينا. تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقري

أو الظرو  المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن اإلستمرار في العمل وفقا  لمبدأ اإلستمرارية.ذلك، فإن األحداث 

 عامالت تقييم العرض العام وهيكل ومحتو  القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كاانت القوائم المالية الموحدة تظهر الم

حقق عرضا  عادال .واألحداث ذات العالقة بطريقة ت

 رأي إلبداء المجموعة، داخل التجارية األانشطة أو المالية للمنشآت بالمعلومات يتعلق فيما المناسبة المراجعة أدلة من يكفي ما على الحصول 

 في رأينا عن الوحيدين المسؤولين وانظل .المجموعة أداء مراجعةو واإلشرا  التوجيه عن مسؤولون وانحن .المالية الموحدة القوائم حول

.المراجعة

 أي ذلك في بما للمراجعة، المهمة والنتائج للمراجعة والتوقيت المخطط بالنطاق ،أخر  أمور بين من يتعلق، فيما بالحوكمة المكلفين انقوم بإبالغ

  .مراجعتنا خالل اكتشفناها الداخلية في الرقابة مهمة قصور أوجه

 العالقات بجميع وأبلغناهم ستقاللية،اإلب المتعلقة الصلة األخالقية ذات بالمتطلبات إلتزمنا قد بأاننا يفيد ببيان بالحوكمة المكلفين لقد زودانا أيضا  

 .العالقة الوقاية ذات إجراءات الحال مقتضى وبحس  استقاللنا، على تؤثر أانها معقول بشكل قد انعتقد التي خر األ واألمور

 الحالية، للسنة الموحدة المالية القوائم مراجعة عند البالغة لها األهمية كاانت التي األمور تلك انحدد بالحوكمة، للمكلفين إبالغها تم التي األمور ومن

 في عندما، أو األمر، عن العلني اإلفصاح أو الئحة انظام يمنع لم ما تقريرانا في األمور هذه وانوضح للمراجعة.  الرئيسة األمور ذلك تَُعد على وبناء  

 ذلك لفعل السلبية تفوق التبعات أن معقول بشكل المتوقع من أانه بسب  تقريرانا في عنه اإلبالغ يتم أال األمر ينبغي أن انر  للغاية، انادرة ظرو 

 .اإلبالغ ذلك من العامة المصلحة فوائد

 البسبم وشركبؤه
 4636صندوق بريد 

 31952الخبر 

المملكة العربية السعودية

 إيراهبم أحمد البسبم

(337)ترخيص رقم  -محاس  قاانواني

 2222 فبراير 16

  هـ1443 رج  15
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 التنظبم واألانشطة الرئبسبة - 3

الشركة السعودية ألانابي  الصل  ) يشار إليها بـ "الشركة" أو "أس أس بي سي"( تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية 

هـ 1432رج   4تاريخ ب(. 1982يوانيو  12هـ )الموافق 1422رج   27الصادر بتاريخ  2252229144السعودية بموج  السجل التجاري رقم 

مدرجة في سوق األوراق )(، تم تحويل الكيان القاانواني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة 2229و يواني 27)الموافق 

 .(المالية

 

والفوالذ شركة صناعات التيتاانيوم  -(، فإن القوائم المالية الموحدة تشمل القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة 2كما هو مشار إليه في إيضاح رقم )

 المحدودة  )"تي إس إم العربية"( ويشار اليهم مجتمعين "بالمجموعة".

 

لاير  12مليون سهم قيمة كل سهم  51مليون لاير سعودي مقسم إلى  512يبلغ رأس مال المجموعة المصدر والمصرح به بعد الطرح العام األولى 

 سعودي. 

 

 ، الدمام، المملكة العربية السعودية31326، رمز بريدي 11682ب  .: صوان المسجل للمجموعة فيالعنيقع 

 

 

 اتها وانتائج أعمالها ضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة:إلتزامتعمل الشركة من خالل الفروع التالية، والتي تم ادراج موجوداتها و

 

 رقم السجل التجبري السجل التجبري )هجري( تبريخ تبريخ السجل التجبري )مبالدي( تعمل في

 2251227237 1421ربيع األول  8 1981يناير  8 الخبر

 1212243325 1422ربيع الثااني  22 1982فبراير  16 الرياض

 4232238355 1423جماد  األخر   7 1983مارس  22 جدة

 1131212613 1415محرم  11 1994يوانيو  21 بريدة

 2252128158 1442ذو الحجة  18 2219أغسطس  22 الدمام

  

لمجموعة في إانتاج أانابي  الصل  السوداء والمجلفنة وإانتاج أانابي  مجلفنة ومسننة ملحومة طوليا  وأانابي  غير ملحومة لتتمثل األانشطة الرئيسية 

وأانابي  مغلفة داخليا  باألبوكسي وأانابي  منحنية بأقطار وأانابي  مغلفة خارجيا  بثالث طبقات من مادة البولي بروبيلين والبولي ايثلين بأقطار مختلفة 

دانية مختلفة وإطارات وأقواس مغمورة لألانابي  الملحومة. وتجارة الجملة من األانابي ، واألانابي  المجوفة من الحديد والصل ، واألانابي  المع

دوات اليدوية، وتجارة الجملة من الملحقات المعدانية األخر ، الحديدية وغير الحديدية، واإلكسسوارات، واألقفال، والمفصالت، وغيرها من األ

 لمواد البناء والمواد المعدانية األخر .األدوات اليدوية، وتجارة الجملة واألقفال، والمفصالت و

 

 هبكل المجموعة - 0

 التابعة لها )يشار إليهم مجتمعين "بالمجموعة"(:التالية على القوائم المالية للشركة والشركة  2221ديسمبر  31تشتمل القوائم المالية الموحدة كما في 

 انسبة الملكبة الفعلبة النشبط الرئبسي الشركة التبيعة

  0203 2222 

 ٪122 ٪122 تصنيع معدات المعامل شركة صناعات التيتاانيوم والفوالذ المحدودة ) "تي إس إم العربية"(

 

 )"تي إس إم العريبة"(شركة صنبعبت التبتبانبوم والفوالذ المحدودة  

(، 2211يناير  8هـ )الموافق 1432صفر  4الصادر بتاريخ  2252273985تأسست شركة تي إس إم العربية، بموج  السجل التجاري رقم 

 سعودي مليون لاير 32ويتمثل انشاطها الرئيسي في تصنيع معدات المعامل مثل المبادالت الحرارية وأوعية الضغط. يبلغ رأس مال الشركة التابعة 

، 2216فبراير  22٪ من رأس مال شركة تي إس إم العربية. بتاريخ 72. كاانت المجموعة تمتلك أوال  انسبة ٪122بنسبة المجموعة تمتلكها التي و

إس إم ٪ من حصص ملكية شركة تي 32ة البالغه يوقعت المجموعة إتفاقية ) "اإلتفاقية"( مع شركة تي إس إم تك لالستحواذ على الحصة المتبق

 تم استكمال االجراءات القاانوانية لإلستحواذ وتم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة تبعا  لذلك. .العربية

 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 12256 ، تجاوزت الخسائر المتراكمة لشركة تي إس إم العربية رأس مالها بمبلغ2221ديسمبر  31في كما 

، قامت شركة تي إس إم العربية ببيع موجوداتها التشغيلية  2221ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في . (مليون لاير سعودي 14156 :2222

 (.25مليون لاير سعودي )إيضاح  3654أخر  ، بسعر بيع قدره موجودات الرئيسية ، والتي تتضمن المبااني واآلالت والمعدات و
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 أسس اإلعداد - 1

 لتزامقبئمة اإل 1-3
صدارات األخر  التي تم إعداد القوائم المالية الموحدة، وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإل

 . السعودية للمراجعين والمحاسبينالهيئة  إعتمدتها

 

يج  على المجموعة تطبيق انموذج التكلفة لقياس  ،2216أكتوبر  16بتاريخ من خالل تعميمها الصادر  ما هو مطلوب من قبل هيئة السوق الماليةك

تطبيق  الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة عند اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ

عدم إعادة تقييم موجوداتها واإلستمرار في انموذج  دارةقررت اإل .2221ديسمبر  31تى المعايير الدولية للتقارير المالية، وقد تم التمديد الحقا  ح

 التكلفة.

 

طرق تقييم أخر  كما هو تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية إال اذا سمحت المعايير الدولية للتقارير المالية بالقياس وفقا  ل

 سياسات المحاسبية الرئيسية.مشار إليه في إيضاح ال

 

 إعداد القوائم المبلبة الموحدة 1-0

ات التي قد تؤثر على فتراضوضع األحكام، والتقديرات واإل دارةإن اعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتطل  من اإل

ات الهامة للقوائم المالية فتراضهذه التقديرات واإلتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية الموحدة. تم اإلفصاح عن 

 (.22-6-3الموحدة في اإليضاح رقم )

 

 أسس التوحبد 1-1

 (. 1)تتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية للشركة السعودية ألانابي  الصل  وشركتها التابعة )المجموعة( كما ورد في إيضاح رقم 

 

 تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة:

  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 

 المستثمر بها. حق في العوائد المتغيرة انتيجة الرتباطها بالمنشأة 

 .القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد اإلستثمار 
 

تغيرات تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كاانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كاانت الحقائق والظرو  تشير إلى حدوث 

 أعاله. على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها 
 

 عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشركة السيطرة على تلك

منفرد. تأخذ المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األانشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل 

السيطرة. الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظرو  ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في  الشركة المستثمر فيها لمنحها 

 تشمل تلك الحقائق والظرو  ما يلي:
 

 تصويت األخرين. حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومد  ملكية حاملي حقوق ال 

 . حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين أواألطرا  األخر 

  . الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخر 

 الصلة وقت الحاجة التخاذ  أية حقائق وظرو  إضافية قد تشير إلى أن المجموعة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األانشطة ذات

 قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

 

مجموعة تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد ال

ات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة إيرادجه الخصوص، يتم تضمين السيطرة على الشركة التابعة. وعلى و

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تنتهي فيه سيطرة المجموعة على

 الشركة التابعة.
 

. إن إجمالي الدخل الشامل المجموعةإن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخر  موزعة على مساهمي 

 اآلخر للشركة التابعة موزع على مساهمي المجموعة. 
 

 المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.  عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركة التابعة لكي تتالئم سياساتها
 

ات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن يراديتم إستبعاد جميع المعامالت واألرصدة بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإل

 المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.
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 )تتمة(أسس اإلعداد  - 1

 )تتمة( أسس التوحبد 1-1

 التغبرات في حقوق ملكبة المجموعة في الشركبت التبيعة الحبلبة

م المدرجة إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القي

ر المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أي فرق بين قيمة تعديل حقوق الملكية غير لملكية المجموعة وحقوق الملكية غي

 المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائدا  إلى مساهمي المجموعة.

 

التابعة، يتم اإلعترا  بأي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة ويتم احتسابها على أساس الفرق بين  عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة

القيمة الدفترية المدرجة سابقا  للموجودات )بما في ذلك الشهرة(،  -2إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاه و -1

عة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعتر  بها سابقا  في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك ومطلوبات الشركة التاب

ح أو الشركة التابعة كما لو كاانت المجموعة قامت بإستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة )بمعنى آخر، إعادة التصنيف إلى الرب

ة التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد/ مسموح به وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(. إن القيمة العادل الخسارة أو

ي عند اإلعترا  تبقللنس  التي يتم االحتفاظ بها من اإلستثمار في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره كقيمة عادلة لإلستثمار الم

( وفي حال أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك فيتم اعتبار القيمة العادلة 9األولي في الفترات الالحقة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 كتكلفة لإلعترا  األولي باإلستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

 

 المعبيبر الدولبة للتقبرير المبلبة وتفسبرات لجنة تفسبرات المعبيبر الدولبة للتقبرير المبلبة والتعديالت المحبسببة الجديدة   1-8
 2221ناير ي 1في فيما يلي المعايير والتفسيرات والتعديالت المحاسبية على المعايير الحالية التي تم انشرها وهي إلزامية للفترات المحاسبية التي تبدأ 

 أو ما بعدها.

 

 0203ينبير  3الصبدرة والمطبقة من  والتعديالت المعبيبر

 تعديالت 

ة أصبحت عدة تعديالت جديدة أخر  على المعايير، والمدرجة أداناه، سارية خالل هذه السنة، والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالي

 للمجموعة.

 

 الوصف التعديالت على المعبيبر 

تسري للسنوات التي تبدأ في أو 

 يعد

   
(، ومعيار 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

المعيار الدولي و( 39المحاسبة الدولي رقم )

( والمعيار الدولي للتقرير 7للتقرير المالي رقم )

( والمعيار الدولي للتقرير المالي 4المالي رقم )

 (16رقم )

 

 2221يناير  1 المرحلة الثاانية – المعياريالفائدة معدل  علىتعديل 

 (16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
تعديل لتمديد اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار 

 ( يعد تعديال  لعقد اإليجار19 -المتعلق بـ )كوفيد 
 2221أبريل  1
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 )تتمة(أسس اإلعداد  - 1

 يعدالمعدلة والصبدرة ولكنهب لم تصبح سبرية المفعول  الدولبة للتقرير المبليالجديدة والتعديالت والمعبيبر المعبيبر  1-3
 

 والتي لم يبدأ سرياانها بعد:مبكرا  لم تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية 

 الوصف التعديالت على المعبيبر

للسنوات التي تبدأ في أو  تسري

 يعد

   
 م2222يناير  1 تكلفة إستكمال أداء العقد –العقود المحملة بخسائر  (37معيار المحاسبة الدولي رقم )

(، 16المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )

( 41(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9و)

 ( 1والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 

2218 - 2222 

 م2222يناير  1

تلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت السابقة مالم (16معيار المحاسبة الدولي رقم )

 لإلستخدام المقصود

 م2222يناير  1

   

 م2222يناير  1 المفاهيمإشارة إلى إطار  (3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
   

 م2223يناير  1 تصنيف المطلوبات على أانها متداولة أو غير متداولة (1معيار المحاسبة الدولي )
   

 م2223يناير  1 تعديالت على تعريف التقديرات المحاسبية (8معيار المحاسبة الدولي )
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( ومعيار 12المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 (28المحاسبة الدولي رقم )

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو 

 المشروع المشترك
 غير محدد

 

أانه سيتم تطبيق هذه التفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون سارية، كما أن تطبيق هذه  دارةتتوقع اإل

 التفسيرات والتعديالت يتوقع أال يكون له أثر جوهري على القوائم المالية للمجموعة في فترة التطبيق األولى.

 

 السببسبت المحبسببة الرئبسبة 1-6
كافة السنوات تم تطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية الواردة أداناه في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على 

 المعروضة، ما لم يذكر خال  ذلك. 

 

 األدوات المبلبة 1-6-3

 

 )أ( تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية  6-1- 3

 

 دات المبلبةالموجو
( ثالث فئات رئيسيه لتصنيف الموجودات المالية: تقاس بالتكلفة المطفأة، والقيمة العادلة من خالل 9يتضمن المعيار الدولى للتقرير المالي رقم )

وذج لی انمدا  إستاناا لمالية بصفة عامةاتها وداجوم  عة بتصانيولمجموم اتقالدخل الشامل اآلخر، والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 ية.دلتعاقاية دلانقافقاتها دتولمالية ودات اجولما إدارةم على أساسه يتذي لل األعماا
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:األصول المالية بالتكلفة المطفأة  - 1  

 

 خسارة:يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم اختيار تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

 

 و تعاقدية، انقدية تدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ إلى يهد  العمال الذي ا انموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم 

 األصلي على المبلغ وفائدة ألصل مدفوعات فقط تكون والتي محددة تواريخ في انقدية تدفقات المالية التي ينشأ عنها للموجودات الفترات التعاقدية 

 .السداد مستحق

 

  عدم وجود عنصر تمويلي. إفتراضالمدينة التجارية بسعر المعاملة بتقوم المجموعة مبدئيا  بقياس الذمم 

 
 األعمال انموذج تقييم
 األعمال دارةطريقة إل أفضل يعکس هذا ألن المحفظة مستو  علی باألصل فيه يحتفظ الذي األعمال من انموذج الهد  تقييم بإجراء المجموعة تقوم

  :فيها النظر يتم التي المعلومات تشمل .دارةاإل إلی المعلومات وتقديم

 

 كاانت استراتيجية إذا ما لمعرفة الخصوص، وجه وعلى العملية. الناحية من السياسات تلك عمل وآلية للمحفظة المعلنة واألهدا  السياسات 

 المطلوبات مدة مع الماليةالموجودات  مدة مطابقة أو للفائدة محدد تسعير بسجل االحتفاظ أو التعاقدية الفوائد اتإيراد كس  على تركز دارةاإل

 الموجودات؛ بيع خالل من النقدية التدفقات تحقيق أو الموجودات تلك تمول التي

 المجموعة؛ إدارة إلى الشأن بهذا تقرير ورفع المحفظة أداء تقييم كيفية 

 هذه المخاطر؛ إدارة وكيفية هذا( األعمال انموذج في بها المحتفظ المالية )والموجودات األعمال انموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 

 أو التدفقات إدارتها تتم التي للموجودات العادلة القيمة على ترتكز التعويضات كاانت إذا ما المثال؛ سبيل على – األعمال مديري تعويض كيفية 

 تحصيلها؛ و تم التي التعاقدية النقدية

 يتم ال المستقبل. ومع ذلك، في المبيعات انشاط بشأن وتوقعاتها المبيعات هذه وأسباب سابقة، فترات في المبيعات وتوقيت وحجم صفقات عدد 

 دارةإل للمجموعة الهد  المعلن تحقيق لكيفية شامل تقييم من جزءا   اعتبارها بل منفصل بشكل المبيعات بنشاط المتعلقة المعلومات في النظر

 النقدية. التدفقات تحقيق وكيفية المالية الموجودات

 

تقييم انموذج األعمال على تصورات متوقعة بشكل معقول دون وضع تصورات "أسوأ حالة " أو "حالة الضغط" في االعتبار. إذا تم تحققت يعتمد 

المحتفظ  التدفقات النقدية بعد اإلعترا  األولي بشكل مختلف عن توقعات الشركة األصلية، فإن الشركة ال تغير تصنيف الموجودات المالية المتبقية

 ضمن ذلك النموذج لالعمال، ولكنها تستخدم هذه المعلومات للمضي قدما  عند تقييم األصل المالي المكون حديث ا أو المشتر  حديث ا. بها

 

  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - 2

   

 أدوات الدين

اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين ولم يتم اختيار تصنيفها وفقا  للقيمة يتم قياس أداة الدين على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 

 يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن انموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية و  -

غير أصل الدين والفائدة على  أصل الدينتنشأ الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات  -

 المسدد.

 

 أدوات حقوق الملكبة
بشكل غير قابل لإللغاء عرض  المجموعةعند اإلعترا  األولي لإلستثمار في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها بغرض المتاجرة، قد تختار 

 قائمة الدخل الشامل االخر. يتم إجراء اإلختيار على أساس كل إستثمار على حد .  التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في

 

 اليوجد لد  المجموعة أي موجودات مالية مصنفة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 

 :القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية ب - 3

 رة.لخسال الربح أو اخالن لة مدلعاامقاسة بالقيمة ر  بإعتبارها ألخالمالية ودات اجولماجميع   تصانيم يت
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بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اذا لم تنطبق عليه مالي ل صاختيار تصنيف أ للمجموعةن يمکرا  األولي، العتد اعانك، لذلی إباإلضافة 

قليص أو تقليل عدم التطابق لی تك إلة أوبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا أد  ذفأطلمابالتکلفة متطلبات تصنيفه كأداة مالية 

 أخر .  المحاسبي بشكل جوهري الذي قد يظهر في أمور 

 

 لمالية.ودات اجولمدارة اعمالها إللنموذج أ المجموعةلي تغيير لتي ترة الفتء استثاناإبرا  األولي، العتد المالية بعودات اجولم  اتصانيدة عام إال يت

 

دراجها ضمن الموجودات وإيتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة، إن وجدت، والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة 

حتفاظ بها لتحصيل تدفقات انقدية قات انقدية تعاقدية كما ال يتم اإلالمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألانها غير محتفظ بها لتحصيل تدف

 تعاقدية وبيع الموجودات المالية.

  

 المطلويبت المبلبة
ة. يتم احتساب التكلفة فأطلماقياسها بالتکلفة م يتروض، كمطلوبات لقت امازالتوإلمالية ت الضماانا  ابخال، لماليةاباتها ولطم  عة بتصانيولمجمتقوم ا

 المطفأة من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصومات أو عالوات خاصة بالحصول على تمويل وتشكل تكاليف الحصول على التمويل جزءا  ال يتجزأ

 من سعر الفائدة الفعال.

 

 ب( اإلانخفاض في قيمة األصول المالية)  6-1- 3

لة غير األخر  المدينة المالية القروض واألصول لكافة المتوقعة يةئتماانالخسائر اإل مخصص تقوم المجموعة بتسجيل  وفيما .العادلة بالقيمة الُمسجَّ

 طريقة المجموعة طبقت فقد عناصر تمويل جوهرية،األخر  والتي ال تشمل  المدينة والذمم المدينة التجارية والذمم العقود بموجودات يتعلق

 مصفوفة مخصص المجموعة وجنَّبت المتوقعة. يةئتماانللخسائر اإل على العمر المتوقع بناء   المستقبليةية ئتمااناإل الخسائر المبسطة، واحتسبت المعيار

 .اإلقتصادية للمدينيين والبيئة الُمحدَّدة المتوقعة العناصرالمستقبلية حس  ويُعدَّل ية،ئتمااناإل الخسارة بشأن للمجموعة السابقة الخبرة تعتمد على

 

ا  362 السدادتعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تخلف عن السداد عندما تتجاوز مدة  ا. ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد تر  المجموعة أيض  يوم 

مات الداخلية أو الخارجية إلى أانه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ أن األصل المالي يكون قد تخلف عن السداد عندما تشير المعلو

 ية تحتفظ بها المجموعة في اإلعتبار.إئتماانالتعاقدية المستحقة بالكامل دون أخذ أي تحسينات 

 

 ات من العقود مع العمالءيراداإل 1-6-0

العمالء بناء  على انموذج الخمس خطوات المشار إليه في المعيار الدولى للتقرير المالي رقم ات العقود المبرمة مع إيرادتقوم المجموعة باإلعترا  ب

 ( والذي يتضمن:15)

  

 ات قابلة للتنفيذ.إلتزامالتي تنشئ حقوقا  والمجموعة تحديد العقد مع العميل، أي االتفاقيات مع  ( أ

 الخدمات.ات األداء في العقد، مثل وعود انقل المنتجات أو إلتزامتحديد  ( ب

ات األداء )وبإستثناء أي مبالغ يتم تحصيلها انيابة إلتزامالحصول عليه مقابل الوفاء بالمجموعة تحديد سعر المعاملة بناء  على المقابل الذي تتوقع  ( ج

 عن أطرا  أخر (.

 المقدمة للعميل. أداء استنادا  إلى سعر البيع التقديري المستقل للمنتجات أو الخدمات إلتزامتوزيع سعر المعاملة لكل  ( د

، مثل أن يتم انقل المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها إلى        لتزامات عندما )أو بمجرد أن( تستوفي المنشأة شروط أداء اإليرادهـ( اإلعترا  باإل

 العميل ويحصل العميل على السيطرة. قد يكون هذا مع مرور الوقت أو في وقت معين.

 

العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط السداد المحددة فى العقد وإستبعاد الضرائ  أو الرسوم. كما يج   ات بالقيمةيرادتقاس اإل 

ات يراد. في حالة عدم وجود شروط محددة، يتم تطبيق السياسة أعاله ويتم تسجيل اإليراداستيفاء المعاييرالمحددة الموضحة أداناه قبل اإلعترا  باإل

 ها وإستحقاقها.عند إكتسب

 

 بيع البضائع:

ات يرادا  واحدا  ، ويتم اإلعترا  باإلإلتزاماالداء بشكل عام  إلتزامتقوم المجموعة بتصنيع وبيع أانابي  الصل . بالنسبة لمثل هذه المنتجات، يتضمن 

 انهج الخمس خطوات المذكور أعاله. عند اانتقال السيطرة على المنتجات إلى العميل والتي تتم عادة   عند تسليم األانابي  مع مراعاة
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 :للمشاريع طويلة المد 
الضغط والمفاعالت والمكثفات ومجموعات األانابي  التي يتم المبادالت الحرارية وأوعية بالنسبة لعقود البناء الخاصة بقررت المجموعة أانه 

عادة ما تكون طويلة األجل، ويرجع ذلك إلى اانه بموج  هذه العقود، يتم تنفيذ األعمال وتصنيع المعدات  ، والتيتخصيصها حس  متطلبات العمالء

 .اد التكاليف المتكبده حتى تاريخه، متضمنا  ذلك هامش ربح معقولوفق ا لمواصفات العميل، وإذا قام العميل بإانهاء العقد، فيحق للمجموعة استرد

 

ات األداء المرفقة بكل عقد. لهذا الغرض، تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية وممارسات األعمال إلتزامعند إبرام العقد، تحدد المجموعة 

. وتحدد المجموعة سعر المعاملة لكل عقد، وذلك لغرض تحديد سعر المعاملة ات أداء مميزة ضمن كل عقدإلتزامالمعتادة لتحديد ما إذا كاانت هناك 

، حيث يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض المالي الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع أو المشار إليهاات األداء إلتزاملكل 

لنيابة عن جهات أخر . بعد تحديد سعر المعاملة الخاص بالعقد، تخصص المجموعة الخدمات المتعهد بها إلى العميل، بإستثناء المبالغ المحصلة با

 .أداء إلتزامسعر المعاملة لكل 

 

ات الخدمة المذكورة في العقد إلتزامات األداء المرتبطة بالعقود، ويحدث ذلك عندما يتم الوفاء بإلتزامات عند الوفاء بيرادتعتر  المجموعة باإل

ات من هذه العقود طويلة األجل بمرور الوقت، بإستخدام طريقة يراديل في شكل قبول لألعمال المنجزة. تعتر  المجموعة باإلوقبولها من قبل العم

ات يراداإل ةطابقم متي، اإلتمام. وعند تطبيق طريقة انسبة اإلتمامطريقة انسبة  بإستخداماألداء  لتزامالمدخالت لقياس التقدم في الوفاء الكامل إل

 اإلتمامات العقد مضروب ا في معدل اإلانجاز الفعلي بناء  على انسبة إجمالي تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه وتكلفة إيرادها مع إجمالي المعتر  ب

 .المقدرة إلكمالها

 

المعتاد في  النشاطفي سياق  تستلم المجموعة دفعات مقدمة من العمالء مقابل مشاريعها الطويلة األجل. وبشكل عام، يتم استالم هذه الدفعات المقدمة

المجموعة أن إستالمها هذه الدفعات المقدمة  إرتأتحيث  الجوهريتمويل ال بأثربداية المشروع. ال تقوم المجموعة بتعديل مبلغ العوض المتعهد 

 .إلى العميل وفق ا لشروط العقد ةيرجع ألسباب أخر  غير تمويل المشاريع. يتم تعديل هذه الدفعات المقدمة مقابل مستخلصات الفواتير المقدم

 

ائمة يتم تصنيف قيمة األعمال المنفذة غير المفوترة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة كـ "موجودات عقود" ضمن الموجودات المتداولة في ق

بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة فيتم تصنيفها على المركز المالي الموحدة. أما المبالغ المفوترة عن األعمال المنفذة والدفعات المقدمة المستلمة 

ستحق السداد أانها "مطلوبات عقود" ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة. يتم إصدار الفواتير وفق ا للشروط التعاقدية وعادة ت

ا. 92إلى  32خالل   يوم 

 
 :ضمان

ماانات لكل من أانابي  الصل  ومعدات المعامل إلجراء إصالحات عامة للعيوب التي كاانت موجودة في تقدم المجموعة بشكل عام ض ،وفقا  للعقود

ار وقت البيع. على هذا النحو، فإن معظم الضماانات هي ضماانات تأكيد وعليه تقوم المجموعة بالمحاسبة عن تلك الضماانات وفقا   لمتطلبات معي

 عة بتقديم أي ضماانات ممتدة وخدمات صياانة لعمالئها.(. ال تقوم المجمو37المحاسبة الدولي رقم )

 

 ممتلكبت وآالت ومعدات 1-6-1

األراضي.  إستهالكالمتراكم وخسارة اإلانخفاض في القيمة. ال يتم  ستهالكتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بسعر التكلفة التاريخية، بعد خصم اإل

 تتضمن التكلفة التاريخية النفقات المباشرة القتناء بنود األصول. 

 

على قائمة الربح أوالخسارة الموحدة بإستخدام طريقة القسط الثـابت لتوزيع تكاليف الموجودات ذات العالقة بعد خصم القيم  ستهالكيتم تحميل اإل

 ية: المتبقية على مـد  األعمار اإلانتاجية المقدرة التال

 

 سنة 52 – 32 تحسينات أراضي

 سنة 52 – 32 مبااني وهياكل

 سنة 42 – 12 آالت ومعدات

 سنوات 12 – 4 سيارات

 سنوات 12 – 4               أثاث وتجهيزات   

 سنوات 12 – 4                                          معدات مكتبية

 مدة العقد جرةأصول مستأ

 

 

بح أو يتم تحديد أرباح وخسائر إستبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارانة العائد مع القيمة الدفترية ويتم إدراج الصافي ضمن قائمة الر

 الخسارة الموحدة. 
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 اإلانففب  في القبمة
غيرات يتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض تحديد ما إذا كان هناك إانخفاض في قيمتها، وذلك في حال وجود أحداث أو ت

ود ذلك المؤشر، وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة في الظرو  تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد. عند وج

خدامية، أيهما لإلسترداد، يتم شط  الموجودات إلى قيمتها القابلة لإلسترداد والتي تمثل القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو قيمته اإلست

 أعلى. 

 

اإلانخفاض في قيمتها بأانها أصغر مجموعة محددة من الموجودات التي تنتج تدفقات انقدية مستقلة بشكل  يتم تحديد الوحدة المولدة للنقد التي يتم قياس

لإلسترداد  كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول أو مجموعات األصول األخر . يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة

 صل أكبر من قيمته المقدرة القابلة لإلسترداد. إذا كاانت القيمة الدفترية لأل

 

 المراجعة السنوية للقبم المتبقبة واألعمبر اإلانتبجبة

عاد إذا كان القيمة المتبقية لألصل هي المبلغ المقدر الحالي الذي يمكن للمجموعة الحصول عليه من إستبعاد األصل بعد خصم التكاليف المقدرة لإلستب

 ى العمر والحالة المتوقعتين في انهاية عمره اإلانتاجي. األصل قد وصل بالفعل إل

 

التقديرات تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلانتاجية للموجودات وتعديلها، عند الضرورة، في انهاية كل فترة مالية. إذا اختلفت التوقعات عن 

 السابقة، يتم احتساب التغير )التغيرات( كتغير في التقديرات المحاسبية.

 

 تجزئة الموجودات

مختلفة. يتم استبدال هذه األجزاء )بشكل مستقل(  إستهالكتتكون الممتلكات واآلالت والمعدات غالبا  من أجزاء مختلفة ذات أعمار إانتاجية أو أانماط 

 خالل العمر اإلانتاجي لألصل. وعليه:

  

  كل جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات، تكون تكلفته هامة انسبيا  بالنسبة للتكلفة اإلجمالية للبند بشكل مستقل )إال إذا كان احد إستهالكيتم 

جزء آخر من انفس بند الممتلكات واآلالت والمعدات، وفي هذه الحالة، يمكن تجميع  إستهالكاالجزاء الهامه لديها انفس العمر االانتاجي وطريقة 

 (. ستهالكالجزئين معا  لغرض اإل

 

 م في إطار منهج التجزئة. ال تعتر  المجموعة بتكاليف الصياانة اليومية للبند ضمن القيمة الدفترية لبند الممتلكات واآلالت والمعدات. يت

ها بشكل منفصل إستهالكيتم تحديد مكوانات الموجودات المختلفة ويتم  اإلعترا  بهذه التكاليف في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة عند تكبدها.

المختلفة. ومع ذلك، فإن المبادئ  ستهالكفقط بالنسبة لألجزاء الهامة من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ذات األعمار اإلانتاجية أو أانماط اإل

ري عموما على جميع األجزاء المحددة، بغض النظر عما إذا كاانت هامة أم غير المتعلقة بإستبدال األجزاء )التكلفة الالحقة للجزء المستبدل( تس

 هامة. 

 

 رسملة التكبلبف ضمن الممتلكبت واآلالت والمعدات

 تتكون تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات مما يلي:

 

 مات التجارية والتخفيضات.سعر الشراء، بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائ  الشراء غير المستردة، بعد حسم الخصو 

 دارةأي تكاليف مرتبطة مباشرة بوصول األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتشغيله بالطريقة التي تتراء  لإل. 

 د أو انتيجة المتکبد إما انتيجة شراء هذا البن لتزامالتقدير األولي لتكاليف تفكيك وانقل البند وإعادة الموقع الذي يوجد عليه إلى حالته الطبيعية، واإل

 استخدامه خالل فترة معينة ألغراض أخر  بخال  إانتاج المخزون خالل تلك السنة.

 

فع تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم اإلعترا  بها كأصل منفصل، حس  الحالة، فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منا

، يتم التوقف عن اإلعترا  بالقيمة الدفترية ألحد األجزاء به المجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوقإقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى 

 المثبتة كأصل منفصل عند استبداله.

 

 المتعلقة بالموجودات المؤهلة کجزء من تکلفة الموجودات المؤهلة حتی بدء اإلانتاج التجاري. قتراضيتم رسملة تکاليف اإل

 

القوائم المالية التي يتم تكبدها فيها. يتم تحميل  سنةيتم تحميل كافة مصاريف اإلصالح والصياانة األخر  على قائمة الربح أوالخسارة الموحدة خالل 

 حدة عند تكبدها.الصياانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد من العمر اإلانتاجي المقدر لألصل أو مخرجات اإلانتاج على قائمة الربح أوالخسارة المو
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 قطع الغببر الرأسمبلبة
 عامة، بإستخدام اإلرشادات التالية:تقوم المجموعة بتصنيف قطع الغيار الرأسمالية إلى قطع غيار هامة )قطع الغيار االستراتيجية( وقطع الغيار ال

 

 ا هاما  ينبغي االحتفاظ به في  قطع الغيار الهامة هي الجزء المعد لإلستخدام بشكل عاجل، الذي من المحتمل أن يكون عنصرا رئيسيا / جزء 

قع عموما أن يتم استخدامها بشكل المتناول لضمان إستمرارية تشغيل معدات اإلانتاج. وعادة ما تستخدم فقط عند حدوث أعطال، وليس من المتو

 قطع الغيار الهامة من تاريخ الشراء مباشرة.  إستهالكروتيني. يبدأ 

 

 انامج قطع الغيار العامة هي قطع الغيار الرئيسية األخر  التي ال تعتبر هامة ويتم شراؤها مقدما  بسب  خطط االستبدال المقررة )تمشيا مع بر

قطع الغيار الرئيسية الموجودة بأجزاء جديدة قابلة للتشغيل. تعتبر هذه البنود "متاحة لإلستخدام" فقط في تاريخ الصياانة المقرر( وذلك الستبدال 

عند تركيبها كجزء مستبدل. إن فترة االستهالك لمثل هذه األجزاء الرأسمالية العامة تكون علی مد   ستهالكمستقبلي. ومن ثم تبدأ عملية اإل

 اإلانتاجي المتبقي المتوقع للمعدات المرتبطة بها، أيهما أقل. عمرها اإلانتاجي أو العمر

 

 األعمبل الرأسمبلبة تحت التنفبذ
الفئة المناسبة  يتم رسملة الموجودات قيد اإلانشاء أو التطوير ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. يتم تحويل الموجودات قيد اإلانشاء أو التطوير إلى

معدات أو الموجودات غير الملموسة )تبعا  لطبيعة المشروع(، عند وصول األصل إلى الموقع و / أو الحالة الالزمة ليتمكن في الممتلكات واآلالت وال

. تتضمن تكلفة بند األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ سعر الشراء وتكلفة اإلانشاء / التطوير وأية تكاليف أخر  دارةمن العمل بالطريقة التي تراها اإل

. يتم رسملة التكاليف المرتبطة باختبار بنود دارةمباشرة بإانشاء أو اإلستحواذ على بند األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ التي تتراء  لإلمرتبطة 

أو  هالكإستاألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ )قبل أن تكون متاحة لالستخدام( بالصافي بعد خصم متحصالت بيع أي إانتاج خالل فترة االختبار. ال يتم 

 إطفاء األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.

 

 الموجودات غبر الملموسة 1-6-8
موجودات غير يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم اقتناؤها بشكل منفرد عند اإلعترا  األولّي بالتكلفة. بعد اإلعترا  األولّي، يتم قياس ال

 خسائر اإلانخفاض في القيمة المتراكمة، حس  اللزوم.الملموسة بالصافي بعد خصم اإلطفاء المتراكم و

 

ل رئيسي يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلانتاجي المحدد على مد  العمر التعاقدي أو العمر اإلانتاجي، أيهما أقل. وهي تتكون بشك

أن  إفتراضسنوات بطريقة القسط الثابت على  5 - 3سة على مد  من أانظمة المعلومات اإلدارية. تقوم المجموعة بإطفاء هذه الموجودات غير الملمو

 القيمة المتبقية صفر.

 

قيمة يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف باإلعترا  بالموجودات غير الملموسة على اساس الفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد وال

 أوالخسارة الموحدة عندما يتم التوقف عن اإلعترا  باألصل.الدفترية لألصل ويتم إدراجها في قائمة الربح 

 

 اإلستثمبرات في شركبت زمبلة 1-6-3

٪ إلى 22الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها ولكن ليس سيطرة، والمرتبطة غالبا   بحصص ملكية تتراوح مابين 

. إذا لم تؤدي حصة الملكية في الشركة الزميلة إلى تأثير جوهري، تقوم المجموعة بتصنيف هذا ٪ من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت 52

 . بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاإلستثمار ضمن اإلستثمارات 

 

دة أو يام زيتم ثستثمار مبدئيا  بالتكلفة تتم المحاسبة عن الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقا  لطريقة حقوق الملكية، يتم اثبات اإل

 ء.إلقتاناايخ رتاد لمحققة بعوافيها ر لمستثماكة رلشر اخسائح أو باأرعة في ولمجمب ابانصير إلستثماض اتخفي

 

الدخل الشامل  إذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري، فال يعاد تصنيف المبالغ التي سبق اإلعترا  بها ضمن

ربح أوالخسارة اآلخر إلى الربح أو الخسارة إال بمقدار الحصة التناسبية. يتم إثبات انصي  المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ في قائمة ال

في الدخل الشامل مع تسوية  الموحدة. كما أن انصي  المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر يتم اإلعترا  بها

ة عنها، بما مقابلة للقيمة الدفترية لإلستثمار. عندما تكون حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة مساوية لحصتها في انفس الشركة الزميلة أو زائد

ت المجموعة قاانوانيا  أو ضمنيا  بسداد مبالغ لتزمإال إذا إ في ذلك أية ذمم مدينة أخر  غير مضموانة، ال تقوم المجموعة بإثبات أية خسائر إضافية،

 .ستثماراتبالنيابة عن الشركة الزميلة.  يتم اإلعترا  بتوزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات الزميلة كتخفيض للقيمة الدفترية لإل

 

قيمة اإلستثمار في الشركات الزميلة. وفي في إانخفاض وجود تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على 

القيمة القابلة لإلسترداد للشركة الزميلة  حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بإحتساب مبلغ اإلانخفاض في القيمة على أساس الفرق بين

 وقيمتها الدفترية ثم اثبات ذلك المبلغ بشكل منفصل في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة.
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قط جموعة فيتم اإلعترا  باألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت التصاعدية والتنازلية بين المجموعة وشركاتها الزميلة في القوائم المالية للم

  .الزميلة ةفي الشركبقدر حصة المستثمر غير المرتبط 

 

لشرکة كما يتم إستبعاد الخسائر غير المحققة إال إذا كاانت المعاملة تدل علی إانخفاض في قيمة األصل المحول. يتم تعديل السياسات المحاسبية ل

يتم اإلعترا  باألرباح والخسائر المخفضة الناشئة عن  المجموعة.الزميلة، عند الضرورة، بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل 

 اإلستثمار في الشركة الزميلة في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة.

 

 المفزون 1-6-6

تحويل والتكاليف يتم إثبات المخزون، بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تتضمن تكلفة المخزون جميع تكاليف الشراء وتكاليف ال

ام والتكلفة األخر  المتكبدة في انقل المخزون إلى موقعه وحالته الراهنه. تتكون تكلفة األعمال قيد التنفيذ والبضائع تامة الصنع تكلفة المواد الخ

تتم مراجعة التکاليف تكلفة الفعلية. المعيارية للتحويل والمصاريف العامة األخر  المتكبدة في عملية اإلانتاج إذا كاانت التكلفة المعيارية تقارب ال

انتظام، إذا لزم األمر. في ضوء الظرو  الحالية، يتم اثبات أي شط  في القيمة للوصول إلى القيمة القابلة للتحقق كمصرو  في السنة المعيارية بإ

 سارة الموحدة في السنة التي يحدث فيها الرد. في قائمة الربح أو الخ كتخفيض للمصرو  يتم اإلعترا  بأي رد لذلك الشط والتي يتم فيها الشط  

 

 صبفي القبمة القبيلة للتحقق وتقدير مفصص المفزون

ياس صافي القيمة صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق األعمال اإلعتيادية اناقصا التكاليف التقديرية لإلكمال والبيع. يتم عادة ق

ي وذلك لشط  المخزون، ويكون ذلك عندما يتم إانتاج وتسويق البنود المتعلقة بنفس خط اإلانتاج )ويكون لها انفس الغرض القابلة للتحقق بشكل فرد

 واالستخدام النهائي( في انفس المنطقة الجغرافية.

 

رير المالية، حيث ال ينبغي إثبات إن شط  المخزون إلى أقل من التكلفة للوصول إلى صافي القيمة القابلة للتحقق يتفق مع المعايير الدولية للتقا

 الموجودات بأكثر من المبالغ المتوقع تحقيقها من بيعها.

 

يتم تكوين مخصص مقابل مخزون بطيء الحركة والمتقادم والتالف. يتم تحديد المخزون التالف وشطبه عند إجراء الجرد. يتم تقييم مخصص 

المخزون كجزء من التقارير المالية الجارية. يتم تقييم التقادم بناء  على مقارانة مستو  المخزون المخزون بطيئ الحركة والمتقادم لكل فئة من فئات 

 بالمبيعات المستقبلية المتوقعة.

 

 النقد ومب في حكمه 1-6-7
قاقها ألغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من انقد في الصندوق وودائع لد  البنوك والتي تكون فترة إستح

يوما  أو أقل والتي تكون متاحة الستخدامات المجموعة، ما لم يذكر خال  ذلك. يتم عرض حسابات السح  على المكشو  ببنوك  92األصلية 

 جموعة في قائمة المركز المالي الموحدة، وفقا  لطبيعة تلك الحسابات، ضمن بند القروض. الم

 

 رأس المبل 1-6-4

المالية. يتم تصنيف األدوات المالية الصادرة من قبل المجموعة كحقوق ملكية بالقدر الذي ال تستوفي فيه تعريف المطلوبات المالية أو الموجودات 

 ة وأسهم الخزينة للمجموعة كأدوات حقوق ملكية.يتم تصنيف األسهم العادي

 

 توزيعبت األريبح 1-6-9

عن مبالغ أي توزيعات أرباح معلنة، يكون قد تم اعتمادها بشكل مناس  وال تكون تحت تصر  المجموعة، في أو  إلتزاميتم تكوين مخصص أو 

 . المالي التقريرقبل انهاية السنة المالية  ولكن لم يتم توزيعها حتى انهاية سنة 

 

 العملة الوظبفبة وعملة العر  1-6-32
)"العملة يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة 

ال السعودي. تم تقري  األرقام إلى أقرب لاير ما لم يذكر الوظيفية"(. العملة الوظيفية للمجموعة هي الدوالر األمريكي وعملة العرض هي الري

 خال  ذلك. 

 

 المعبمالت واألرصدة

ألسعار الصر  السائدة في تاريخ المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر فروق صر  العمالت يتم تحويل المعامالت إلى العملة الوظيفية وفقا 

انهاية  الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية القائمة بالعمالت األجنبية وفقا  ألسعار الصر  السائدة في

م ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية القائمة بالعمالت األجنبية في انهاية كل فترة مالية على أساس السنة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يت

الربح أسعار الصر  السائدة في ذلك التاريخ. يتم إثبات أرباح وخسائر صر  العمالت األجنبية المتعلقة بالقروض والنقد وما في حكمه في قائمة 

ات" أو "التكاليف التمويلية". يتم عرض جميع أرباح وخسائر صر  العمالت األجنبية األخر  في قائمة الربح ديراأو الخسارة الموحدة ضمن "اإل

  الصافي". –)مصاريف( أخر   /ات إيرادأو الخسارة الموحدة ضمن "
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 القرو  1-6-33

يتم اإلعترا  بالقروض مبدئيا  بالقيمة العادلة )کمتحصالت مستلمة(. بالصافي بعد خصم تکاليف المعاملة، إن وجدت. في وقت الحق على 

لمتحصالت اإلعترا  المبدئي، يتم قياس القروض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. يتم اإلعترا  بأي فرق بين ا

فائدة )بالصافي بعد خصم تكاليف المعاملة( ومبلغ االسترداد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مد  فترة القرض بإستخدام طريقة معدل ال

الفعال. يتم اإلعترا  بالرسوم المدفوعة على تسهيالت القروض ضمن تكاليف معامالت القرض بالقدر الذي يكون فيه من المحتمل سح  بعض أو 

القدر كل التسهيالت. وفي هذه الحالة، يتم تأجيل الرسوم حتى يتم سح  التسهيالت، ويتم رسملة الرسوم ضمن المدفوعات مقدما  لخدمات السيولة ب

 الذي اليكون هناك دليل على احتمالية سح  جزء او كل التسهيل، ويتم إطفاؤها على مد  فترة التسهيل ذو العالقة. 

 

أو إلغاؤه أو اانتهاء مدته. يتم اإلعترا  بالفرق بين  لتزاماإلتسوية را  بالقروض في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يتم يتم التوقف عن اإلعت

 نقدية المحولةالقيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إطفاؤها أو تحويلها إلى طر  آخر والمقابل المادي المدفوع، بما في ذلك الموجودات غير ال

 ات األخر  أو تكاليف التمويل.يرادأو المطلوبات المفترضة، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن اإل

 

سنة علی األقل بعد  شهرا   12لمدة  لتزاميتم تصنيف القروض ضمن المطلوبات المتداولة ما لم يكن للمجموعة حق غير مشروط في تأجيل تسوية اإل

 . التقرير المالي

 

القروض العامة والمحددة المرتبطة مباشرة بشراء أو إانشاء أو إانتاج الموجودات المؤهلة للرسملة خالل الفترة الزمنية المطلوبة إلتمام يتم رسملة 

 وإعداد األصل لالستخدام أو البيع المخصص له، كما هو مناس . إن األصول المؤهلة هي األصول التي تستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت

ات اإلستثمار المكتسبة من اإلستثمار المؤقت لقروض محددة لحين إانفاقها على إيرادجاهزة لالستخدام أو البيع المخصصة له. يتم خصم  لتصبح

 المؤهلة للرسملة. قتراضالموجودات المؤهلة من تكاليف اإل

 

 الربح أو الخسارة الموحدة. األخر  كمصاريف في السنة التي يتم تكبدها فيها في قائمة قتراضيتم إثبات تكاليف اإل

 

 أصول حق االستفدام1-6-30
ا لالستخدام(. وتُقَ  اس تعتر  المجموعة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاح 

ا أي  ات إلتزاممتراكم وأي خسائر اناشئة عن اإلانخفاض في القيمة، وُمعدَّلة حس  أي إعادة قياس في  إستهالكأصول حق االستخدام بالتكلفة اناقص 

ات عقود اإليجار الُمعتَر  بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّدة ومدفوعات إلتزامعقد إليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ 

ا أي حوافز إيجار مستلَمةاإليجار الُمسدَّدة في أو قبل بدء  . وما لم تكن المجموعة متيقنة بصورة معقولة وتكاليف إستعادة األصل عقد اإليجار، اناقص 

لثابت على حيال الحصول على ملكية األصل المستأَجر في انهاية مدة عقد اإليجار، تُستَهلك أصول حق االستخدام الُمعتَر  بها وفق ا لطريقة القسط ا

 اجي التقديري أو مدة عقد اإليجار، أيُّهما أقصر. وتخضع أصول حق االستخدام لإلانخفاض في القيمة.مد  عمرها اإلانت

 

 بت عقود اإليجبرإلتزام1-6-31
اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تَُدفع على مد  فترة عقد عقود ات إلتزامتعتر  المجموعة، عند بدء عقد اإليجار، ب

ا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القاإل بض يجار. وتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية( اناقص 

ا سدادومدفوعات اإليجار المتغيِّرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع  مدفوعات ها بموج  ضماانات القيمة المتبقية. وتتضمَّن أيض 

يعكس  اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إانهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار

التي يتسب   السنةفي ممارسة المجموعة خيار اإلانهاء. ويُعتَر  بمدفوعات اإليجار المتغيِّرة، التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل معيَّن، كمصرو  

 خاللها الحدث أو الظر  في إجراء السداد.

 

ي عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل الفائدة فتراضقتراض اإلوعند إحتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل اإل

المعدل التراكمي هو السعر الذي سيدفعه المستأجر الفردي القتراض األموال الالزمة المنصوص عليها ضمني ا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر. 

وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، للحصول على أصل بقيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأمن وشروط مماثلة. 

ات لتزامالدفترية إلات عقد اإليجار ليعكس تزايد الفائدة ويُخفَّض حس  ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضال  عن ذلك، يَُعاد قياس القيمة إلتزاميضا  مبلغ 

يم شراء األصل محل عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في ُمدة عقد اإليجار؛ سواء كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقي

 العقد.  

 
إلانتاج معدل  يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين رأس المال ورسوم التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على األرباح والخسائر على مد  فترة اإليجار وذلك

 .دوري ثابت على الرصيد المتبقي لاللتزام لكل سنة فائدة
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 عقود اإليجبر قصبرة األجل وعقود اإليجبر ذات األصول منففضة القبمة
لتي تصل تُطبِّق المجموعة إعفاء اإلعترا  بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للعقارات المستأَجرة )أي عقود اإليجار ا

ا أو أقل من تاريخ 12مدتها  ا إعفاء اإلعترا  بعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة  شهر  بدء العقد وال تتضمَّن خيار شراء(، وتُطبِّق أيض 

جل وعقود على عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي تُعتبر منخفضة القيمة. ويُْعتََر  بُدفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األ

 لطريقة القسط الثابت على مد  فترة عقد اإليجار. منخفضة القيمة كمصرو  وفق ا   اإليجار ذات األصول

 

 مكبفآت الموظفبن  1-6-38

 قصبر األجل لتزاماإل

 الكامل خاللإن المطلوبات المتعلقة باألجور والروات ، بما في ذلك المكافآت غير النقدية واإلجازات المرضية المتراكمة التي من المتوقع تسويتها ب

سنة المالية التي قدم فيها الموظفون الخدمة ذات العالقة يتم اثباتها بناء على الخدمات المقدمة من الموظفين حتى انهاية  السنةشهر بعد انهاية  12

الية ضمن ات مكافآت الموظفين الحإلتزامويتم قياسها بالمبالغ المتوقع سدادها عند تسوية المطلوبات. يتم عرض المطلوبات ك التقرير المالي

 المصاريف المستحقة في قائمة المركز المالي الموحدة.

 

 مكبفأة انهبية الفدمة للموظفبن 
مكافأة انهاية الخدمة للموظفين في القيمة  إلتزامأو األصل في قائمة المركز المالي الموحدة بخصوص المكافأة المحددة. يتمثل  لتزاميتم اإلعترا  باإل

المزايا المحددة سنويا  من قبل خبراء اكتواريين مستقلين بإستخدام طريقة  إلتزام، ويتم احتساب سنة التقرير الماليحددة في المزايا الم لتزامالحالية إل

 .المتوقعة ئتمانوحدة اإل
 

المزايا المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجة التقديرية المستقبلية بإستخدام معدالت فائدة سندات شركات عالية  لتزاموتحدد القيمة الحالية إل

 ذي العالقة.  لتزامالمكافآت، وتكون شروطها مقاربة لشروط اإل سدادالجودة المقومة بالعملة التي سيتم بها 
 

 وتصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي:

 

 تكلفة الخدمة
 تتضمن تكاليف الخدمات تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة والتي يتم إثباتها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 

ح أو الخسارة الموحدة ات المزايا المحددة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الربلتزاميتم اإلعترا  بالتغيرات في القيمة الحالية إل

 كتكاليف خدمة سابقة. 
 

 تكلفة الفائدة

المزايا المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف مزايا الموظفين  إلتزاميتم احتساب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد 

 في قائمة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 أرباح أو خسائر إعادة القياس 

التي تحدث فيها مباشرة ضمن  السنةات االكتوارية في فتراضيتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناشئة عن التعديالت أو التغيرات في اإل

 الدخل الشامل اآلخر. 

 

 يرانبمج تملبك أسهم للموظفبن

يقوم برانامج تمليك األسهم على تخصيص عدد معين من األسهم تمنح للعاملين في الشركة السعودية ألانابي  الصل  الذين ال يزالوا على رأس 

بشراء أسهم خزينة لدعم هذا البرانامج. يتم توزيع هذه األسهم على الموظفين  المجموعةلإلكتتاب العام. تقوم  المجموعةعملهم وقت اصدار أسهم 

ستقبل لى ثالثة فئات مختلفة: مجاانا  أو باألجل أو على أساس انقدي. باإلضافة إلى ذلك، فإن جزء من هذه األسهم يتم االحتفاظ به لمنحه في المع

 للموظفين مجاانا كمقابل لسنوات الخدمة.
 

المجموعة بإثبات الزيادة المقابلة في حقوق في معاملة دفع على أساس السهم عند استالم الخدمات. تقوم  المستلمةتعتر  المجموعة بالخدمات 

الملكية،  الملكية عندما يتم تحويل األسهم فعليا  إلى الموظفين، ولقياس قيمة الخدمات المستلمة في معامالت الدفع على أساس األسهم بتسوية حقوق

لی القيمة العادلة ألدوات حقوق الملکية الممنوحة. ويتضمن تقوم المجموعة بقياس الخدمات المستلمة والزيادة المقابلة في حقوق الملکية بالرجوع إ

ذلك قياس  ذلك قيام المجموعة بقياس القيمة العادلة للخدمات المستلمة بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في تاريخ المنح . يتضمن

 تقرير مالي.  سنةالمالية في انهاية كل  المجموعة لقيمة الخدمات المستلمة بالرجوع الى القيمة العادلة لألدوات

 

 ضمبانبت الفدمة والمفصصبت 1-6-33

 ضمبانبت الفدمة

بتكوين  دارةيتم تكوين مخصص بمطالبات الضماانات المقدرة عند بيع المنتجات التي ال تزال في فترة الضمان في انهاية السنة المالية. تقوم اإل

بالغ المخصص بناء  على بياانات مطالبات الضمان التاريخية باإلضافة إلى أي اتجاهات حديثة قد توحي بوجود مطالبات مستقبلية قد تختلف عن الم

 التاريخية.
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 )تتمة(أسس اإلعداد  - 1

 )تتمة(السببسبت المحبسببة الرئبسبة  1-6

 )تتمة( بتضمبانبت الفدمة والمفصص 1-6-33

 المفصصبت 
 يتم اإلعترا  بالمخصصات عندما يكون لد  المجموعة:

 قاانواني أو حكمي اناتج عن أحداث سابقة إلتزام 

 في المستقبل لتزاممن المحتمل أانه ستكون هناك حاجة لتدفق موارد لتسوية اإل 

 .يمكن تقدير المبلغ بصورة موثوق بها 

 

جوهريا ، يتم خصم المخصصات بإستخدام معدل حالي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود 

 .لتزاموالمخاطر المتعلقة باإل

 

ات  المتشابهة )مثال ذلك ضماانات المنتجات أو عقود مماثلة أو المخصصات األخر ( فإن احتمالية أن يكون لتزاموفي حالة وجود عدد من اإل

ات  ككل. وبالرغم من أن احتمال التدفق النقدي الصادر ألحد البنود قد يكون لتزامدفق الصادر مطلوب ا للتسوية يتم تحديده على اساس فئة اإلالت

ات  ككل. تقاس المخصصات بالقيمة الحالية لتزامضئيال فقد يكون من المحتمل أانه ستكون هناك حاجة لبعض التدفقات النقدية لتسوية فئة اإل

. يستخدم معدل الخصم قبل الضرائ  الذ  يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود لتزامللمصاريف المتوقع استخدامها لتسوية اإل

 . يتم إدراج الزيادة في المخصص بسب  مرور الوقت كمصاريف فوائد.لتزاموالمخاطر المحددة لإل

 

 بعالزكبة وضريبة الدخل وضريبة االستقط 1-6-36

٪ ويخضع 255)"الهيئة"( بنسبة الضريبة والجمارك لزكاة ولتي يتم احتسابها وفقا  ألانظمة هيئة ايخضع المساهمون السعوديون بالمجموعة للزكاة ا

٪ من الربح الخاضع للضريبة. يتم تحميل مخصص الزكاة وضريبة الدخل للمجموعة 22المساهمون األجاان  لضريبة الدخل بمعدل ثابت يبلغ 

 ومخصص الزكاة المتعلق بالشركة التابعة للمجموعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم احتساب الفروق، إن وجدت، عند إصدار الربوط

 النهائية وعندها يتم تحديد هذه المبالغ وتسويتها مقابل أي مخصصات مكوانة سابقا ، إن وجد.
 

ت مع أطرا  غير مقيمة في المملكة العربية السعودية بموج  انظام ضريبة الدخل تقوم المجموعة بإستقطاع ضرائ  على بعض المعامال

 السعودي.

 

 الضريبة المؤجلة

قابلة يتم احتساب الضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم  المالية واألسس الضريبية الم

ا لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبةلتزامالخاضع للضريبة. يتم اإلعترا  باإلساب الربح تحإالمستخدمة في  ، ات الضريبية المؤجلة عموم 

ا لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم وذلك بالقدر الذي من المحتمل به وجود أرباح  خاضعة بينما يتم اإلعترا  بأصول الضريبة المؤجلة عموم 

 .ستخدام هذه الفروق المؤقتة القابلة للخصمللضريبة يمكن مقابلها ا
 

ال يتم اإلعترا  بموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة إذا كاانت الفروق المؤقتة قد انشأت من اإلعترا  األولي )بخال  دمج األعمال( 

 .للموجودات والمطلوبات في معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة وال الربح المحاسبي
 

الضريبي والمحاسبي على الممتلكات  ستهالكات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باإللتزاماإلعترا  باإليتم 

المستقبل  والمعدات، بإستثناء الحاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على التحكم في رد الفرق المؤقت ومن المحتمل أال يتم رد الفرق المؤقت في

فقط إلى  القري . إن األصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة بخسائر الضرائ  المتراكمة يتم اإلعترا  بها

 .الحد المحتمل به وجود أرباح ضريبية كافية يمكن االستفادة منها مقابل منافع الفروق المؤقتة ويتوقع ردها في المستقبل القري 
 

وفر أرباح م مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة في انهاية كل فترة تقرير مالي وتخفيضها إلى الحد الذي يصبح من غير المحتمل تتت

 .سترداد كل أو جزء من األصلضريبية كافية للسماح بإ
  

 ،أو األصل المحقق لتزاميقها في الفترة التي سيتم فيها تسوية اإليتم قياس المطلوبات واألصول الضريبية المؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطب

 .فترة التقرير الماليفي انهاية بناء  على معدالت الضرائ  )واألانظمة الضريبية( التي تم سنها أو سيتم سنها بشكل جوهري 
 

الطريقة التي تتوقع بها المجموعة، في انهاية فترة التقرير يعكس قياس المطلوبات واألصول الضريبية المؤجلة اآلثار الضريبية التي ستنشأ من 

 .المالي، استرداد أو تسوية القيمة الدفترية ألصولها ومطلوباتها
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 )تتمة(أسس اإلعداد  -1

 )تتمة(السببسبت المحبسببة الرئبسبة  1-6

 مصبريف الببع والتسويق والتوزيع 1-6-37

والتسويق والتوزيع من جميع تكاليف بيع وتسويق منتجات المجموعة وتشتمل على مصاريف الدعاية ورسوم التسويق تتكون مصاريف البيع 

 وغيرها من المصاريف غير المباشرة المتعلقة بالمبيعات.

 

 المصبريف اإلدارية 1-6-34
تكلفة المبيعات أو أانشطة البيع والتسويق واألانشطة تشتمل المصاريف اإلدارية على التكاليف غير المباشرة التي ال تكون محددة كجزء من 

 ات التمويل كبند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إيراد/اللوجستية للمجموعة. يتم عرض )تكاليف(

 

 العملببت غبر المستمرة والموجودات غبر المتداولة المحتفظ يهب يغر  الببع 1-6-39

ر غيودات جولم  اتصانيم . يتالموحدة ستمرة بشكل منفصل في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخريتم عرض انتائج العمليات غير الم

 ، أيهما أقل.لبيعالة اناقصا  تکلفة دلعاالقيمة أو اية رفتدلابالقيمة بغرض البيع بها ظ کمحتفد( ستبعات اإلعاومجم)أو لة داولمتا

 

ل خالن ية مرفتدلاقيمتها رداد ستبغرض البيع، إذا كان سيتم ابها ظ انها محتفأعلی د( ستبعات اإلعاوممج)أو لة داولمتر اغيودات جولم  اتصانيم يت

ا للبيع الفوري في حالته الحالية فقط مع مراعاة ستبعار. في هذه الحالة عندما يكون األصل )أو مجموعة اإلمستمدام ستخبدال  من امعاملة بيع  د( متاح 

 د( ويعتبر البيع محتمال  بدرجة كبيرة.ستبعالبيع تلك األصول )أو مجموعات اإلالشروط المعتادة والعادية 

 

ا بخطة ل دارةتعتبر عملية البيع محتملة بدرجة كبيرة إذا كان مستو  اإل ، وتم البدء في برانامج د(ستبعابيع األصل )أو مجموعة اإلالمناس  ملتزم 

د( بشكل انشط وبسعر معقول بالنسبة ستبعاذلك، تم تسويق الموجودات للبيع )أو مجموعة اإلانشط إليجاد المشتري واستكمال الخطة. عالوة على 

من تاريخ  لقيمتها العادلة الحالية. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصبح عملية البيع مؤهلة لالعترا  بها كعملية بيع مكتملة خالل سنة واحدة

 تصنيفها كمحتفظ بها بغرض البيع.

 

تم اإلعترا  بالفوائد يبغرض البيع. بها ظ تصانيفها کمحتفء ثاناأبغرض البيع  بهاالمحتفظ لة داولمتر اغيودات جولمك أو اطفاء اتهالسم اال يت

 د. ستبعاوالمصاريف األخر  المرتبطة بإلتزامات مجموعة اإل

 

ل بشکبغرض البيع بها ظ لمصانفة کمحتفد االستبعااعة ومجمبغرض البيع وموجودات بها ظ لمصانفة کمحتفالة داولمتر اغيودات جولمم تصنيف ايت

د المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع ستبعا. يتم تصنيف إلتزامات مجموعة اإلالموحدة لماليز اکرلمقائمة افي ر  ألخودات اجولمن اعل مانفص

 بشكل منفصل عن المطلوبات األخر  في قائمة المركز المالي الموحدة.

 

 السهمريحبة / )خسبرة(  1-6-02

 انصب  السهم األسبسي من األريبح / )الفسبئر(

 يتم إحتساب انصي  السهم األساسي من األرباح بتقسيم:

 ؛ والربح / )الخسارة( العائد للمساهمين بالمجموعة، بعد خصم أي تكاليف خدمة حقوق الملكية بخال  األسهم العادية 

 لفترة المالية.على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل ا 

 

 انصب  السهم المففض من األريبح / )الفسبئر(
يتم تعديل األرقام المستخدمة في تحديد انصي  السهم األساسي من األرباح / )الخسائر( للوصول إلى انصي  السهم المخفض من األرباح، بحيث 

 تضع في الحسبان: 

 طة بتخفيض األسهم العادية المحتملة أثر الفائدة بعد ضريبة الدخل وتكاليف التمويل األخر  المرتب 

  تحويل جميع األسهم العادية بأثر التخفيض  إفتراضالمرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كان من المفترض أن تكون قائمة بالمتوسط

 المحتمل.
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 )تتمة(أسس اإلعداد  - 1

 )تتمة(السببسبت المحبسببة الرئبسبة   1-6

 تقبرير القطبعبت  1-6-03

 يعر  القطاع التشغيلي بأانه أحد مكوانات المجموعة التي ترتبط بأانشطة تجارية  تدر أرباح وتتكبد انفقات بما في ذلك اإليرادات والمصاريف

شغيل بشکل منتظم من قبل المتعلقة بالمعامالت مع أي من قطاعات المجموعة األخر . ويتم مراجعة النتائج التشغيلية التي تنتج عن قطاعات الت

التي متخذ القرارات التشغيلية )رئيس المجموعة(، من أجل اتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وكذلك من أجل تقييم أداؤه و

 تتوفر معلومات مالية مفصلة عنها. 

 

)رئيس المجموعة( البنود التي تعز  مباشرة إلى قطاع ما مع تلك البنود  تتضمن انتائج القطاعات التي ترفع بها تقارير إلى متخذ القرارات التشغيلية

 التي يمكن تخصيصها وفق أساس معقول. تتكون البنود غير الموزعة بشكل رئيسي من المصاريف اإلدارية.

 

ألطرا  الخارجية بنفس الطريقة التي تتم تتم المعامالت بين القطاعات بشروط تجارية بحتة ويتم إستبعادها عند التوحيد. يتم قياس اإليرادات من ا

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 

 تحدد الشركة السعودية ألانابي  الصل  قطاعاتها التشغيلية على النحو التالي:
 

  قطبع أانبيب  الصل 

منحنية واألانابي  المستخدمة في قطاعات الغاز يشتمل هذا القطاع على تصنيع أانابي  الصل  غير المجلفنة والمجلفنة والمغلفة والمسننة وأانابي  

 اإلانشاءات. الصناعة والنفط والمياه و
 

 قطبع تصنبع معدات المعبمل 

التعدين يشتمل هذا القطاع على تصميم وتصنيع وتجميع وصياانة معدات المعامل الثقيلة لإلستخدام في النفط والغاز وتوليد الطاقة وتحلية المياه و

 والطاقة الشمسية والمصاانع البحرية. 

 

القطاعين(. تفصح المجموعة أيضا  عن انتائجها  كال القطاعين المذكورين أعاله يشتركان في عمالء متشابهين بما في ذلك عميل رئيسي واحد )لكال

 القطاعية في قوائمها المالية الموحدة بناء  على:

 

 . المبيعات المحلية  1

 . مبيعات التصدير2

 

 يتم اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع اإلفصاحات الداخلية المقدمة إلى متخذ القرارات التشغيلية )رئيس المجموعة(.

 

 األحكبم والتقديرات الهبمة 1-6-00

 لها تأثير هام على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:في تلك التي تتمثل األحكام والتقديرات الهامة التالية 

 .األعمار اإلانتاجية اإلقتصادية للممتلكات واآلالت والمعدات 

 .مدة عقود اإليجار 

 .الزكاة وضريبة الدخل 

  قيمة الموجودات غير المالية.اإلانخفاض في 

  ات  المزايا المحددة.إلتزامتقدير 

 .مخصص اإلانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 

 .مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف 

 االرتباطات المحتملة 

 

 األعمبر اإلانتبجبة للممتلكبت واآلالت والمعدات

تتفق مع انمط المنافع  ستهالكللتأكد من أن طريقة وفترة اإل ستهالكار اإلانتاجية المقدرة وطريقة اإلتقوم المجموعة بإجراء مراجعة دورية لألعم

 اإلقتصادية المتوقع من هذه الموجودات.

 

 مدة عقود اإليجبر

ا إقتصاديا   دارةعند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإل تتم  لممارسة خيار التمديد أو اإلانهاء. في االعتبار جميع الحقائق والظرو  التي تخلق حافز 

خالل السنة المالية الحالية، لم يكن هناك  في الظرو  التي تؤثر على هذا التقييم. جوهريمراجعة التقييم في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير 
 .أي أثر مالي جوهري لمراجعة شروط عقود اإليجار لتعكس أثر ممارسة خيارات التمديد أو اإلانهاء
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 )تتمة(أسس اإلعداد  - 1

 )تتمة(األحكبم والتقديرات الهبمة  1-6-00

 الزكبة وضريبة الدخل

بتقييم وضع الزكاة وضريبة الدخل في ضوء أانظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والقرارات التي تصدر بشكل دوري  دارةقامت اإل

ريبة واإلتفاقيات. إن تفسير هذه األانظمة والقرارات واالتفاقيات عادة ال يكون واضحا  ويتطل  االانتهاء من الربوط من قبل هيئة الزكاة والض

 والجمارك.

 

 ي قبمة الموجودات غبر المبلبةاإلانففب  ف

لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( القيمة القابلة لإلسترداد، والتي تتمثل في القيمة العادلة بعد لدفترية القيمة وز القيمة عندما تتجايحدث اإلانخفاض في ا

لمتاحة من ت البياانااعلى ء لبيع يتم بنااتكاليف بعد خصم  لةدلعاالقيمة تساب احإن اعلى. أيهما اإلستخدامية لألصل، ألقيمة أو البيع اتكاليف خصم 

يتم تقدير أو قيمة سوقية يمكن تبياانها بعد خصم التكاليف اإلضافية إلستبعاد األصل. مماثلة ل صوأية بحتة من رتجات لبيع فى معامالت امعامال

لتي والمقبلة ات المالية للخمس سنواانة ازلموالنقدية من ت التدفقااتلك م استخالص تالمخصومة. لنقدية ت التدفقاذج اعلى انموء بنااإلستخدامية لقيمة ا

تحسين أداء األصل للوحدة المولدة لتي من شأانها واجوهرية رات ستثما، أو أي ابها بعدم المجموعة لتي لم تلتزالهيكلة دة اعاإانشطة أال تتضمن 

لنقدية ت التدفقااكذلك ولنقدية ت التدفقااعملية خصم ل الـن خـمم لمستخداصم ـلخل اعدمل حساسية لمالعواكثر أهي داد لقابلة لالسترالقيمة للنقد. إن ا

 م ألغراض تعظيم القيم.لمستخدالنمو ل امعدولمستقبلية ا

 

 تقدير إلتزامبت  المزايب المحددة
ات مختلفة قد إفتراضيتم تحديد تكلفة إلتزامات  المزايا المحددة والقيمة الحالية لإللتزام بإستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع 

لتعقيد التقييم تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الروات . وانظرا  

ات. تتم مراجعة جميع فتراضات األساسية وطبيعتها كطويلة األجل، فإن إلتزام المزايا المحددة يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه اإلفتراضواإل

 ات في تاريخ كل مركز مالي. فتراضاإل

 

 التجبرية مفصص اإلانففب  في قبمة الذمم المدينة
رتها المستقبلية، بقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين الخاصة بها كجزء من موجوداتها المالية تقوم المجموعة، بناء على انظ

بسطة، التي المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. فيما يخص الذمم المدينة، تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة الم

خسائر اإلئتمان المتوقعة العديد من التقديرات  ائر اإلئتمان المتوقعة على مد  العمر منذ القياس األولي للذمم المدينة. يتطل  تقييمتتطل  اثبات خس

أفضل تقديراتها واتجاهات العمالء  دارةالمتعلقة بتصنيف العمالء ومعدالت الخصم والتقييم العام للظرو  اإلقتصادية في السوق. تستخدم اإل

 خسائر اإلئتمان المتوقعة. اريخية لتقييم مخصص الذمم المدينة بموج  طريقةالت

 

 ئ الحركة والتبلفمفصص المفزون المتقبدم ويط
بتكوين مخصص ببنود المخزون بطيئة الحركة والمتقادمة والتالفة. تكون تقديرات صافي القيمة المحققة بناء  على الدليل األكثر  دارةتقوم اإل

في وقت موثوقية في وقت إجراء التقديرات. تضع هذه التقديرات بعين االعتبار تقلبات األسعار أو التکاليف المرتبطة مباشرة باألحداث التي تقع 

 بالقدر الذي تؤكد فيه هذه األحداث الظرو  القائمة في انهاية السنة.الموحدة لى تاريخ قائمة المركز المالي الحق ع

 

 رتببطبت المحتملةاإل

ة ت المحتملبحكم طبيعتها، فإانه لن يتم تسوية االرتباطات المحتملة إال عند وقوع أو عدم وقوع حدث أوأحداث مستقبلية. إن تقييم مثل هذه االرتباطا

 ينطوي بشكل جوهري على ممارسة األحكام والتقديرات الهامة لألحداث المستقبلية.

 

 ، صبفيالممتلكبت واآلالت والمعدات  - 8

 

  إيضبح 0203ديسمبر  13 2222ديسمبر  31

   )لاير سعودي( )لاير سعودي(

 ، صافياألصول الثابتة التشغيلية 1 - 4 893,030,737 54153845229

 ، صافيأصول حق اإلستخدام 3 - 4 6,684,164 854355288

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 4 - 4 630,113 257175841

55255375158 894,331,862   



السعودية ألانبيب  الصل الشركة   

 )شركة مساهمة سعودية(

 

الموحدة إيضبحبت حول القوائم المبلبة   

 0203ديسمبر  13المنتهبة في للسنة المبلبة
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 )تتمة( ، صبفيالممتلكبت واآلالت والمعدات - 8

 ، صبفياألصول الثبيتة التشغبلبة  8-3

 0203ديسمبر  13السنة المنتهبة فى 
 

 تحسبنبت أراضي أراضى

مببانى على أر  

 مكبت  ومعدات أثبث وتركبببت سببرات أآلت ومعدات مستأجرة

أصول 

 اإلجمبلى مستأجرة

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 0203ينبير  3فى 
         

 1,286,195,332 225,522 24,237,815 1,592,325 3,271,787 645,788,947 251,659,721 1,971,257 157,852,222 التكلفة 

 544,811,123 225,522 18,562,442 1,427,512 2,655,372 384,494,322 135,894,368 1,553,591       - اإلستهالك واإلانخفاض في القيمة المتراكم

 541,384,229   -  5,477,373  162,793  416,417  261,294,627  115,765,353 417,666 157,852,222 صافى القيمة الدفترية 

          

          

          لتكلفةا

 1,286,195,332  225,522      24,237,815    1,592,325   3,271,787   645,788,947     251,659,721   1,971,257        157,852,222 الرصيد اإلفتتاحى 

 4,082,241      - 804,063      - - 8,334,338       1,091,124      - -                   المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 (92,743,714) (003,322) (1,874,771) -               (333,431) (87,338,907) (17,819,804) (3,973,037) - إستبعادات

 (364,222)         - - - (364,222)    - - - - شط 

  337,432,222 -   037,331,623    621,390,318    0,187,918   3,392,123    02,947,121  -  3,221,843,677 

          

في  اإلستهالك المتراكم واإلانففب 

          القبمة

          اإلستهالك المتراكم

 471,822,684 125,646 17,417,721 1,427,512 2,588,828 344,917,615 124,986,216 359,146 - الرصيد اإلفتتاحى 

 80,010,318       -                  0,308,277     306,438       69,283         13,337,716      4,149,900       8,382                -                    للسنة

 (06,390,040) (303,686) (0,333,290) - (849,130) (31,489,733) (4,430,793) (161,646) - إستبعادات 

 (333,022) - - - (333,022) - - - - شط 

 - -    328,301,187     160,343,396     0,237,163    3,338,106    37,212,726                  -     847,733,116 

          

          اإلانففب  في القبمة المتراكم

 72,988,419 99,854 1,142,721 - 66,542 39,576,725 32,928,152 1,194,445      - الرصيد اإلفتتاحى 

 (84,812,413) (99,438) (724,742) - (66,380) (03,246,918) (03,078,042) (3,398,883) - إستبعادات 

 - - 9,611,470 38,849,773 - - 811,983 - 08,337,348 

          

مجموع اإلستهالك المتراكم واإلانففب  

 330,064,902 - 37,868,687 3,338,106 0,237,163 177,273,167 338,337,039 - - في القبمة
          

 893,030,737 - 1,300,636 13,979 112,371 006,337,367 321,136,140 - 337,432,222 0203ديسمبر  13



السعودية ألانبيب  الصل الشركة   

 )شركة مساهمة سعودية(

 

الموحدة إيضبحبت حول القوائم المبلبة   

 0203ديسمبر  13المنتهبة في للسنة المبلبة
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 )تتمة( ، صبفيالممتلكبت واآلالت والمعدات - 8

 )تتمة( ، صبفياألصول الثبيتة التشغبلبة 8-3

 2222ديسمبر  31السنة المنتهية فى 
 

 تحسبنبت أراضي أراضى

مببانى على أر  

 مكبت  ومعدات أثبث وتركبببت سببرات أآلت ومعدات مستأجرة

أصول 

 اإلجمبلى مستأجرة

 سعودي()لاير  )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 0202ينبير  3فى 
         

 1,276,922,268 225,522 23,624,856 1,592,325 3,824,834 641,833,289 246,222,227 1,971,257 157,852,222 التكلفة 

  (523,263,827)  (228,249)  (16,586,916)  (1,151,585)  (3,211,568)  (352,352,283)  (128,219,794)  (1,535,432)         - اإلستهالك واإلانخفاض في القيمة المتراكم

 573,856,241 17,251 7,237,942 438,722 613,266 289,482,826 117,982,433 435,825 157,852,222 صافى القيمة الدفترية 

          

          

          لتكلفةا

 1,276,922,268 225,522 23,624,856 1,592,325 3,824,834 641,833,289 246,222,227 1,971,257 157,852,222 الرصيد اإلفتتاحى 

 12,259,989 - 412,959 -  - 4,187,536 5,659,494 - - المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 (984,725) - - - (753,247) (231,678) -  - - إستبعادات

  157,852,222 1,971,257 251,659,721 645,788,947 3,271,787 1,592,325 24,237,815 225,522 1,286,195,332 

          

في  اإلستهالك المتراكم واإلانففب 

          القبمة

          اإلستهالك المتراكم

 432,275,428 128,395 15,444,195 1,151,585 3,145,226 312,773,578 97,111,642 342,987 - الرصيد اإلفتتاحى 

 42,453,124 17,251 1,973,526 275,927 129,219 32,184,648 7,874,574 18,159 - للسنة

 (725,828)    -                   - - (665,217)  (42,611)  - - - اإلستبعادات 

 - 359,146 124,986,216 344,917,615 2,588,828 1,427,512 17,417,721 125,646 471,822,684 

          

          اإلانففب  في القبمة المتراكم

  72,988,419  99,854  1,142,721 -  66,542  39,576,725  32,928,152  1,194,445      - الرصيد اإلفتتاحى 

 - - - - - - - - - للسنة 

 -      1,194,445  32,928,152  39,576,725  66,542  - 1,142,721  99,854  72,988,419  

          

مجموع اإلستهالك المتراكم واإلانففب  

 544,811,123 225,522 18,562,442 1,427,512   2,655,372 384,494,322 135,894,368 1,553,591       - في القبمة
          

 541,384,229   -  5,477,373  162,793  416,417  261,294,627  115,765,353 417,666 157,852,222 0202ديسمبر  13

 

 



السعودية ألانبيب  الصل الشركة   

 )شركة مساهمة سعودية(

 

   الموحدةإيضبحبت حول القوائم المبلبة 

 0203ديسمبر  13للسنة المبلبة المنتهبة فى 
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 )تتمة( ، صبفيواآلالت والمعداتالممتلكبت  - 8

 مليون لاير سعودي.  15759 الدفترية لغ قيمتهابت أراضيصكوك ملكية ب المتعلق( 28إلى إيضاح رقم ) باإلشارة -

 صندوق التنمية الصناعية السعودي. ضمااناتاألصول الثابتة التشغيلية مرهوانة مقابل  -

 

 السنة لألصول الثبيتة التشغبلبة كمب يلى: إستهالكتم توزيع   8-0

2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 إيضبح    

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

 42,216,563 82,363,430 18  تكلفة اإليرادات

 1,277,429 3,001,138 22  المصاريف اإلدارية

 1,359,112 886,904 25  اإلستهالك من العمليات غير المستمرة

   80,010,318 42,453,124 

 

 ، صبفيأصول حق اإلستفدام 8-1

 حق اإلستخدام فيما يلي:أصول تتمثل الحركة على 

2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 إيضبح   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 7,564,511 4,813,244  الرصيد اإلفتتاحي

 1,762,818 -  إضافات

 (819,924) (3,241,160) 18 إستهالك السنة 

 (72,337) (37,341)  اإلستهالك من العمليات غير المستمرة

 - (643,773)  إستبعادات خالل السنة

 8,435,288 6,684,164  الرصيد النهائي

   

 

 األعمبل الرأسمبلبة تحت التنفبذ   8-8
 تحت التنفيذ فيما يلي:تتمثل الحركة على األعمال الرأسمالية 

2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 إيضبح    

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

 - 0,737,483   الرصيد اإلفتتاحي

 1555285196 6,682,863   اإلضافات خالل السنة

 (1252595989) (4,082,241) 1-4  المحول إلى األصول الثابتة التشغيلية

 (255525366) (863,448) 5  األصول غير الملموسةالمحول إلى 

 257175841 630,113   الرصيد النهائي

 

 ، صبفيالموجودات غبر الملموسة  - 3
 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 1154625341 953875063  التكلفة 

 (757635221) (753335293)  اإلطفاء المتراكم

 356995142 359905378  صافى القيمة الدفترية

    
 



السعودية ألانبيب  الصل الشركة   

 )شركة مساهمة سعودية(

 

   الموحدةإيضبحبت حول القوائم المبلبة 

 0203ديسمبر  13للسنة المبلبة المنتهبة فى 
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 )تتمة( ، صبفيالملموسةالموجودات غبر  – 3

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

    التكلفة
 951235924 33,860,183  الرصيد اإلفتتاحى 

4-4 المحول من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ  863,448 255525366 

 (2115949) (0,742,962)  شط 

 1154625341 9,387,063  الرصيد النهائي

    

    اإلطفبء المتراكم

 653575286 7,761,023  الرصيد اإلفتتاحى 

 156175864 0,387,919 22 المحمل للسنة

 (2115949) (0,736,289)  شط 

 757635221 7,333,293  الرصيد النهائي

    

 356995142 3,990,378  صبفي القبمة الدفترية

 

  

 ، صبفياإلستثمبرات – 6

 يتم تصنبف اإلستثمبرات كمب يلى:

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

1 - 6 ، صافياإلستثمار فى شركة زميلة  32859665226 11251925967 

2- 6 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إستثمار  - - 

    
  32859665226 11251925967 

 

 اإلستثمبر فى شركة زمبلة، صبفى 6-3

 تتمثل الحركة على اإلستثمار في شركة زميلة فيما يلي: 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

    شركة األانبيب  العبلمبة )جي يي سي(

 12554215625 332,390,967  رصيد أول المدة لإلستثمار 

 457715362 (3,006,963)  الحصة في )خسارة( / ربح السنة  

  328,966,226 11251925967 

    

    :يتمثل اإلستثمبر في شركة زمبلة فبمب يلي

 4552225222 83,222,222  تكلفة االستحواذ

 4357525222  81,732,222   زيادة رأس المال

 1656715625 03,880,967  االفتتاحي(الحصة في األرباح المبقاه )الرصيد 

 457715362 (3,006,963)  )خسارة( / ربح السنة   الحصة في صافي

 11251925967 328,966,226  صافي قيمة اإلستثمار
 

 الشركة العبلمبة لألانبيب  المحدودة )جي يي سي(

 2217ديسمبر  17الشركة العالمية لألانابي  المحدودة )جي بي سي( هى شركة مساهمة سعودية مقفلة. الشركة كاانت شركة ذات مسئولية محدودة حتى 

. الشركة مملوكة للمجموعة وشركة إي إي دبليو 2217ديسمبر  18تاريخ  إعتبارا  منوتم تغيير الكيان القاانواني للشركة وأصبحت شركة مساهمة مقفلة 

بوصة واألانابي  الكبيرة ذات اإلستعماالت  62األلماانية وشركاء سعوديين آخرين وتقوم بإانتاج أانواع متعددة من األانابي  الملحومة الكبيرة حتى قطر 

مليون لاير  252مليون لاير سعودي، والذي تم زيادته الحقا  ليصبح  125لمحدودة هو اإلانشائية. إن رأس المال األولي لشركة العالمية لألانابي  ا

  ٪ 35والذي تمتلك الشركة السعودية ألانابي  الصل  فيه ما انسبته  سعودي.
 



السعودية ألانبيب  الصل الشركة   

 )شركة مساهمة سعودية(

 

   الموحدةإيضبحبت حول القوائم المبلبة 

 0203ديسمبر  13للسنة المبلبة المنتهبة فى 
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 )تتمة( ، صبفياإلستثمبرات – 6

 )تتمة(اإلستثمبر فى شركة زمبلة، صبفى  6-3

 المبلي للشركة الزمبلةملفص يقبئمة المركز 

    

2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13    

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 529,517,573  182,133,897  موجودات متداولة

 656,265,197  614,073,816  موجودات غير متداولة

 (852,877,428)  (641,182,276)  مطلوبات متداولة

 (22,463,332)  (08,103,826)  متداولةمطلوبات غير 

 292,442,232 072,937,833  صافي الموجودات

 ٪35 ٪13  انسبة ملكية المجموعة

 122,354,711 98,403,324  حصة المجموعة في صافي الموجودات )كمساهم سعودي(

 1,252,222 3,032,222  شهرة

 6,588,256 4,498,494  تعديالت

 112,192,967 328,966,226  القبمة الدفترية للمجموعة في اإلستثمبر

    

 ملفص يقبئمة الدخل الشبمل اآلخر للشركة الزمبلة

    

2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13    

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 288,946,482 021,989,732  إيرادات

 18,816,389 33,686,336  دخل العمليات

 15,345,542 (03,132,838)  صافي )الخسارة( / الدخل للسنة

 (276,277) (378,363)  الدخل الشامل اآلخر

 15,269,465 (03,308,379)  إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل

 ٪35 ٪13  انسبة ملكية المجموعة

 5,274,313 (7,311,621)  حصة المجموعة في إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل

 (522,951) 0,126,680  تعديالت

 4,771,362 (3,006,963)  الدخل الشبمل فسبرة( / ال) حصة المجموعة في إجمبلي

    

 إستثمبر يبلقبمة العبدلة من خالل الريح أو الفسبرة 6-0
٪ في شركة التطوير الكيمائي المحدودة، وهي شركة قابضة تهد  إلى تطوير 22يتمثل اإلستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حصة  

إلى إستثمار تاح للبيع (، تم إعادة تبوي  هذا اإلستثمار من إستثمار م9مشاريع صناعية استراتيجية. وفقا للتحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالی رقم )

 ، مع األخذ بعين االعتبار جميع آثار متطلبات التحول.بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

مليون لاير سعودي وتم اثبات اإلانخفاض في قائمة الربح  43قيمة اإلستثمار بمبلغ  تم تخفيض، وبناء  على دراسة اإلانخفاض في القيمة، 2216في عام 

لهذا اإلستثمار مع األخذ في اإلعتبار  دارةدراسة أخر  بواسطة اإل إجراء، تم 2217. خالل 2216ديسمبر  31أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في 

مليون لاير  2356لغ  تخفيض كامل قيمة الرصيد المتبقي من هذا اإلستثمار الباب دارةعلى ذلك قرر مجلس اإل لشركة والتوقعات المستقبلية وبناء  وضع ا

 غير قابلة لإلسترداد.أن قيمته عتبرت إسعودي، حيث 
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 ، صبفيالذمم المدينة التجبرية ومدينون أخرون  - 7

  والمدينون األخرون فيما يلي:تتمثل الذمم المدينة التجارية 
 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 148,817,224 313,222,428  1- 7 ذمم مدينة تجارية

 937,499 -  موجودات العقود

2-7 مخصص اإلانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية  (8,401,743) (6,961,692) 

 142,793,213 306,377,239  الذمم المدينة التجارية، صافي

)أ(24 األرصدة المستحقة من أطرا  ذات عالقة  923,741 1,224,267 

 2,469,862 0,687,369  مصاريف مدفوعة مقدما  ودفعات مقدمة إلى الموردين

 5,247,697 1,469,376  قروض موظفين

 5,146,528 3,681,739  أرصدة مدينة أخر 

  313,014,926 156,481,145 

 (5,235,672) (1,792,136)  يخصم: الجزء غير المتداول من قروض الموظفين واألرصدة المدينة األخر 

 151,245,473 313,884,332  إجمالي الجزء المتداول، صافي

    

 ٪( من مجمل أرصدة الذمم المدينة التجارية.5858: 2222٪ )4159تمثل أرصدة العمالء الخمسة الرئيسيين ما انسبته   7-3

 

 فيما يلي:الذمم المدينة التجارية قيمة في  تتمثل الحركة على مخصص اإلانخفاض   7-0

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 7,586,779 6,963,692  االفتتاحيالرصيد 

 551,654 (3,377,713)  العمليات المستمرة -)رد( / تكوين مخصص للسنة 

 (582,215) (06,321)  العمليات غير المستمرة -رد للسنة 

 (596,528) (37,487)  العمليات المستمرة -المستخدم مقابل شط  ذمم مدينة

 - (476,008)  العمليات غير المستمرة -مدينةالمستخدم مقابل شط  ذمم 

 6,961,692 8,401,743  الرصيد النهائي
 

 .(1 - 2 - 27) تم عرض أعمار الذمم المدينة التجارية في إيضاح رقم

 

 أصول ضريببة مؤجلة   – 4

 ات ضريبية مؤجلة كما يلي:إلتزامتتمثل الحركة على أصول / 
 

 :0203ديسمبر  13
 

 في

0203ينبير  3   

 قبئمة الريح 

 أو الفسبرة

 قبئمة 

 الدخل الشبمل اآلخر 

 في

ديسمبر  13 

0203 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

     الفرق يبن األسبس المحبسبي والضريبي عن:

     

ممتلكات وآالت ومعدات وأصول حق اإلستخدام وموجودات 

 (38,624,474) - 3,440,834 (16,491,336) غير ملموسة

 (38,624,474) - 3,440,834 (16,491,336) إلتزامبت ضريببة مؤجلة

     

 1,770,341 (362,386) (171,304) 4,326,257 مكافأة انهاية الخدمة للموظفين

 0,374,600 - 33,910 2,566,692 مخصص مخزون بطئ الحركة

 377,633 - (339,060) 736,877 اإلانخفاض في قيمة ذمم مدينة تجاريةمخصص 

 1,489,622 - - 3,849,622 مخصص الضمان

 474,124 - 474,124 - إلتزام عقود اإليجار

 36,630,683 - 174,433 16,273,834 الخسائر المتراكمة الخاضعة للضريبة 

 04,129,171 (362,386) 716,663 27,733,258 أصول ضريببة مؤجلة

 31,722,893 (362,386) 0,639,339 11,241,922 صول الضريببة المؤجلةصبفي األ
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 )شركة مساهمة سعودية(

 

   الموحدةإيضبحبت حول القوائم المبلبة 
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 )تتمة(أصول ضريببة مؤجلة   – 4

 :0202ديسمبر  13
 

 في

0202ينبير  3   

 قبئمة الريح 

 أو الفسبرة

 قبئمة 

 الدخل الشبمل اآلخر 

 في

ديسمبر  13 

0202 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

     الفرق يبن األسبس المحبسبي والضريبي عن:

     

ممتلكات وآالت ومعدات وأصول حق اإلستخدام وموجودات 

 (16,491,336) - (864,482) (15,626,854)  غير ملموسة

 (16,491,336) - (864,482) (15,626,854) إلتزامبت ضريببة مؤجلة

     

 4,326,257 62,479 (2,525,772) 6,749,552 مكافأة انهاية الخدمة للموظفين

 2,566,692 - (294,658) 2,861,348 مخصص مخزون بطئ الحركة

 736,877 - 19,983 716,894 مخصص اإلانخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية

 3,849,622 - - 3,849,622 الضمانمخصص 

 16,273,834 - 6,128,138 12,145,696 الخسائر المتراكمة الخاضعة للضريبة 

 27,733,258 62,479 3,347,691 24,323,288 أصول ضريببة مؤجلة

 11,241,922 62,479 2,483,229 8,696,234 صول الضريببة المؤجلةصبفي األ

 
  ، صبفيالمفزون  - 9

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 19,174,292 33,200,002  مواد خام

 32,749,464 06,479,444  بضاعة قيد التصنيع

 45,213,918 60,774,367  منتجات تامة الصنع 

 2,958,946 3,917,137  بضاعة  بالطريق

 4,358,261 0,222,466  المنتجات الثاانوية

 45,545,623 13,438,623  قطع غيار ولوازم 

  382,871,839 152,222,522 

1-9 مخصص مخزون بطئ الحركة   (00,088,781) (22,863,298) 

  334,004,736 127,137,224 

    

 تتمثل الحركة على مخصص مخزون بطئ الحركة فيما يلي: 9-3 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 24,298,538 00,461,094  الرصيد اإلفتتاحى 

 (2,299,397) 96,327 18 لسنةا خالل)رد( مخصص / 

 864,157 (738,660)  المستمرةالعمليات غير  - لسنةا / مخصص خالل)رد( 

 22,863,298 00,088,781  الرصيد النهائي 

    

اإلتجاهات التاريخية  بإستخدامتم تكوين مخصص مخزون بطئ الحركة على أساس طبيعة وانوع المخزون وأعماره وتوقعات المبيعات المستقبلية 

 والعوامل األخر  ذات الصلة.

 

 انقد ومب في حكمه  –32

 يتمثل انقد وما في حكمه فيما يلي:

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 14952125421 9951675199  انقد لد  البنوك

 445522 -  انقد بالصندوق

  9951675199 14952545921 
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 )تتمة(انقد ومب في حكمه   – 32

 النبشئة عن أانشطة التمويل  تسوية اإللتزامبت 32-3
 

 ديسمبر 13 

 0202 

القرو  )مدفوعة(/ 

 مستلمة، صبفى

فبئدة )مدفوعة(/ 

 مستحقة، صبفي

 إلتزام عقود شط  

  اإليجبر

 إطفبء 

 الرسوم المبلبة

 ديسمبر 13

 0203 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 72,348,897 3,681,498 - (803,994) (19,064,190) 128,232,993 صندوق التنمية الصناعية السعود  -ألجل قرض 

قرض صندوق التنمية الصناعية السعود  لتمويل 

 39,883,818 083،918 - - (01,412,222)   83,233,522 رأس المال العامل

 97,733,613 - - (731,033) (76,622,003) 175,229,127 قرض المرابحة قصير األجل

 6,488,660 - (643,773) 0615344 (739,042) 7,986,529 إلتزام عقود اإليجار 

 374,282,129 (382,837,491) (470,263) (643,773) 3,443,404 018,392,008 

 

 المعبمالت غبر النقدية الهبمة  32-0

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 12,259,989 4,082,241  تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى أصول ثابتة تشغيلية

 5965528 918,273  المستخدم من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

عقود اإليجار إلتزاممقابل أصول حق اإلستخدام شط     643,773 - 

 2،552،366 863,448  تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى الموجودات غير الملموسه

 

 حقوق الملكبة  – 33

 رأس المبل 33-3

 رأس المبل عدد األسهم 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

     ومدفوعة يبلكبمل أسهم مصدرة

 51252225222 33252225222 5152225222 3352225222 لاير للسهم مدفوعه انقدا  بالكامل 12األسهم العادية  

 

 مب يلى:بهمبن السعوديبن وغبر السعوديبن فبعلى المس الموزع المبل أسر تمثلي

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

% 64517غير السعوديين    10750335612 32752515632 

 18257485372 34057845172  % 35583السعوديين 

  33252225222 51252225222 

    

 .في الجدول أعاله لمساهمين السعوديينا عرضها ضمنلم يتم تخفيض رأس المال مقابل أسهم الخزينة التي تم 

 

 وخسبئر متراكمةعالوة إصدار أسهم وإحتببطببت  33-0
 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

)أ( 2-11 عالوة إصدار أسهم  853305112 455125332 

)ب( 2-11 إحتياطي انظامي  3458985008 5854945224 

)ج( 2-11 إحتياطيات أخر    (359065712) (752145527) 

)د( 2-11 خسائر متراكمة  (6251715163) (6153255212) 

 

 )أ( عالوة إصدار أسهم 33-0

روضة تتمثل عالوة إصدار األسهم في زيادة سعر اإلصدار عن القيمة اإلسمية لألسهم المصدرة في وقت الطرح العام األولي. بلغ عدد األسهم المع

لاير سعود  للسهم الواحد. بلغت المصاريف األولية إلصدار هذه  12سعودي للسهم البالغ قيمته اإلسمية لاير  25مليون سهم بسعر 16للجمهور 

 مليون لاير سعودي، والتي تم خصمها من عالوة اإلصدار. 21األسهم 

 
على توصية  2218سبتمبر  5المجموعة في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في  وا، وافق مساهم2218ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

، عن طريق التحويل من عالوة إصدار األسهم 2218يوانيو  32مليون لاير سعودي كما في  87552لتغطية الخسائر المتراكمة البالغة  دارةمجلس اإل

 إلى الخسائر المتراكمة.
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 )تتمة(حقوق الملكبة  – 33

 )تتمة( وخسبئر متراكمة عالوة إصدار أسهم وإحتببطببت أخرى 33-0

 )تتمة( )أ( عالوة إصدار أسهم 33-0

مارس  17بتاريخ المنعقد  دارةفي اجتماع مجلس اإل. مليون لاير سعودي 12658، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 2218ديسمبر  31كما في 

عن طريق تحويل انفس المبلغ من عالوة  2218ديسمبر  31باإلجماع إطفاء كامل هذه الخسائر المتراكمة كما في  دارةقرر أعضاء مجلس اإل ،2219

 .2219مايو  7بتاريخ  ي اجتماع الجمعية العامة المنعقدعلى القرار الحق ا من قبل المساهمين ف الموافقة تتم .إصدار األسهم إلى الخسائر المتراكمة

 

 )ب( إحتببطي انظبمي 33-0
٪ من 32٪ من صافي الدخل سنويا  إلى اإلحتياطي النظامى حتى يبلغ هذا اإلحتياطي 12وفقا للنظام األساسى للشركة، يتعين على المجموعة تحويل 

  رأس مالها. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. 

 

 إحتببطببت أخرى )ج( 33-0

كتوارية المستخدمة ات اإلفتراضخبرة والتغيرات في اإلاإلحتياطيات األخر  أرباح أو خسائر إعادة القياس المتراكمة الناتجة عن تعديالت التمثل 

 ات مكافأة انهاية الخدمة للموظفين في انهاية كل تاريخ مركز مالي، وكذلك الضريبة المؤجلة الناتجة من اإلحتياطي اإلكتواري.إلتزاملتقدير 

 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 (852515188) (654205463)  خسائر إعادة القياس اإلكتوارية

 152365681 4765313  أثر الضريبة المؤجلة على الدخل الشامل اآلخر

  (359065712) (752145527) 

 

 )د( الفسبئر المتراكمة 33-0

 المتراكمة على الشركاء السعوديين وغير السعوديين كما يلي:تم توزيع الخسائر 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 (27,218,254) (09,341,206)  حصة المساهمين السعوديين

 (34,286,956) (12,792,119)  حصة المساهمين غير السعوديين

   (62,171,163) (61,325,212) 

    

 

 أسهم الفزينة 1 - 33
 

0203ديسمبر  13    2222ديسمبر  31   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

 (1155225225) (3353205003)   ديسمبر  31ويناير  1كما فى 

 

مليون لاير سعودي كما في  1155٪ من أسهم رأس المال. كما بلغت قيمتها السوقية 2526بلغت أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل المجموعة ما انسبته 

سهم من األسهم التي تم طرحها على الجمهور  7225222ستحوذت المجموعة مبدئيا  على إمليون لاير سعودي(.  1259: 2222) 2221ديسمبر  31

لاير سعودي  29سهم إضافي الحقا  بمتوسط سعر قدره  625812لاير سعودي للسهم المصدر لدعم برانامج أسهم الموظفين، ثم تم شراء  25بقيمة 

 2221هم انقدية وأسهم مستقبلية. خالل ية، وأسإئتماانللسهم الواحد. ينقسم هذا البرانامج إلى أربعة أانواع من األسهم، وهي أسهم مجاانية، وأسهم 

سهم والتي سيتم منحها للموظفين تدريجيا  وفقا  للبرانامج. يتم اثبات  4575689، لم تمنح الشركة أي أسهم للموظفين. بلغ عدد األسهم المتبقية 2222و

 يتم إستبعاده عند إصداره للموظفين.سكخصم على حقوق الملكية والموحد برانامج أسهم الموظفين مبدئيا  في المركز المالي 
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 القرو  – 30

 

 غبر متداول متداول

 

ديسمبر  13

0203 

ديسمبر  31

2222 

ديسمبر 13  

0203 

ديسمبر  31

2222 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 قرو  ألجل

 128,232,993 72,348,897 - - صندوق التنمية الصناعية السعودي    

     

     قرو  قصبرة األجل

 - - 83,233,522 39,883,818 قرض لتمويل رأس المال العامل  -صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 - - 175,229,127 97,733,613 قرض مرابحة

 
337,363,263 258,262,627 72,348,897 128,232,993 

     

 (29,622,516) (03,723,168) 29,622,516 03,723,168 األجلالجزء المتداول من القروض طويلة 

 78,632,477 88,879,311 287,663,123 340,466,809 مجموع القروض

  

     إن شروط التمويل هي كما يلي: 

       

 اسم القر 

 الرصبد

 انوع القر  يبلريبل السعودي

عدد 

األقسبط 

السدادمدة  فترة السداد المتبقبة  رسوم القر  

              

صندوق التنمية الصناعية 

 انصف سنوي 5 طويل األجل 72,184,497  1  -السعودي 

إلى  2218بريل أ

2224 فبراير  

تكاليف متابعة كل 

 ستة أشهر

      72,348,897 إجمبلي قرو  طويلة األجل

       
صندوق التنمية الصناعية 

رأس قرض لتمويل  -السعودي 

شهر 12خالل  - قصير األجل 39,883,818 المال العامل  

إلى  2222يوليو 

2222يوانيو   رسوم مقدمة 

ض مرابحةوقر  - قصير األجل 97,733,613 

 6إلى  3من 

 - أشهر

معدل السيبور 

٪ إلى 1525زائدا  

1575٪  

      337,363,263 إجمبلي قرو  قصبرة األجل

      00751835360 إجمبلي القرو 

 

، تمت السنة، خالل باإلضافة إلى ذلك. إلتزمت المجموعة بجميع التعهدات ية لبعض التعهدات المالية وغير المالية.ئتماانالتسهيالت اإلهذه تخضع 

القرض  ستحقاقإالقرض وتم تمديد أجل جزء من حيث تم سداد لتمويل رأس المال العامل  صندوق التنمية الصناعية السعودي إعادة جدولة قرض

 .2222يوانيو  32المتبقي ليكون مستحق الدفع بحلول 
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 مكبفأة انهبية الفدمة للموظفبن – 31

 .كتواريالنتائج التالية من التقييم اإل تم الحصول على. اتها بموج  خطة المنافع المحددةإلتزامساب تحقامت المجموعة بإجراء تقييمات إكتوارية إل

 
 انهاية الخدمة للموظفين خالل السنة فيما يلى: على مكافأةحركة التتمثل   

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 55,554,419 18,690,646  الرصيد اإلفتتاحى 

 2,249,742 3,694,666  المصاريف المحملة للسنة

 486,922 (3,033,314)  المستمرةالعمليات  -إعادة قياس ة رخسا)ربح( / 

 (27,674) 0,433  العمليات غير المستمرة -إعادة قياس )ربح( / خسارة 

 (23,572,723) (3,628,780)   المدفوع

 34,692,686 09,314,047  الرصيد النهائي 

    

 المحمل على قبئمة الريح أو الفسبرة الموحدة للسنة:

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 6235824 9215809  تكلفة الخدمة الحالية

 156455918 7935017  تكلفة الفائدة

المعتر  بها  فى الربح والخسارة المصاريف   356945666 252495742 

 

 بت اإلكتوارية الرئبسبة:فتراضاإل
 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

الخصم المستخدممعدل    0572٪  2525٪  

روات معدل زيادة ال   0572٪  2525٪  

 متوسط متوسط  معدل دوران الموظفين

سنة 9563  متوسط المدة المرجح سنة 1252   

 

 بت المنبفع المحددة:إلتزامفبمب يلي تحلبل الحسبسبة على القبمة الحبلبة لفطط 

 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 

 المبلغ النسبة المبلغ النسبة 

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

     معدل الفصم

٪3+ الزيادة   06,449,932 +3٪  31,415,716 

٪ 3- النقص  10,607,303 -3 ٪  38,536,991 

     

     النسبة المتوقعة لزيبدة الرات 

٪3+ الزيادة   13,631,798 +3٪  37,232,416 

٪ 3- النقص  07,690,338 -3 ٪  32,612,254 

     

فإن هذا غير  من الناحية العملية،. ات األخر  تبقى ثابتةفتراضات في حين أن جميع اإلفتراضتستند تحليالت الحساسية أعاله إلى التغير في أحد اإل

انهاية الخدمة للموظفين  حساسية مزاياإحتساب عند . ات ترتبط مع بعضها البعضفتراضتكون بعض التغيرات في بعض اإلوارد الحدوث فقد 

طريقة تكلفة الوحدة  على أساس للموظفين محسوبة المزايا المحدد لتزامالقيمة الحالية إل)اكتواري جوهري، فإانه يتم تطبيق انفس الطريقة  فتراضإل

 .قائمة المركز المالي الموحدة تعويضات انهاية الخدمة للموظفين المثبتة فيإحتساب عند ( المالي في انهاية فترة التقريرية المقدرة ئتمااناإل
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 الذمم الدائنة التجبرية والدائنون اآلخرون  - 38

 تتمثل الذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرون فيما يلي: 
 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  الجزء المتداول

 129,454,634 312,670,261  ذمم دائنة تجارية

 23,862,747 04,264,202 ب 24 مستحق إلى أطرا  ذات عالقة  

 11,276,464 30,726,284  مصاريف مستحقة

 5,769,215 3,900  ضريبة القيمة المضافة المستحقة

 3,316,524 3,233,680  دفعات مقدمة من العمالء

 2,343,329 1,216,681  المستحقة دارةمكافأة أعضاء مجلس اإل

 1,282,328 3,177,861  محتجزات مستحقة

  342,931,423 176,923,221 

    الجزء غبر المتداول

 32,222,222 12,222,222 1-14 مخصص مقابل ضمان مقدم لشركة مستثمر فيها  

  032,931,423 226,923,221 

    

لقد تم تخفيض قيمة اإلستثمار في هذه الشركة بالكامل في  قدمت المجموعة ضمان شركات إلحد  الشركات المستثمر فيها في الماضي. 38-3

في ظل الظرو  القائمة في تاريخ قياس اإلانخفاض في القيمة، ولذا فقد السنوات السابقة بسب  عدم وجود أانشطة بالشركة والشك في إستمراريتها 

قرر المساهمون في الشركة المستثمر فيها عدم تقديم الدعم للشركة، وبالتالي يتم حاليا  تقييم الخيارات  اعتبرت اإلستثمارات غير قابلة لالسترداد.

المجموعة اعتبار الرصيد بالكامل  إدارةي للشركة المستثمر بها، فقد قرر مجلس بناء  على هذه الظرو  والوضع الحال األخر  في هذا الخصوص.

السابقة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  موعة وبالتالي تم تحميله في السنواتعلى المج إلتزاممليون لاير سعودي، ك 32والبالغ قدره 

ا إلى أحدث المعلوم .األخر الموحدة للمجموعة ا  دارةات، تعتقد اإلاستناد  أانه من غير المتوقع أن يتم استحقاق الضمان للدفع خالل االثني عشر شهر 

 ، تم تبويبها كمطلوبات غير متداولة.عليهوالتالية، 

 

 الزكبة وضريبة الدخل– 33

 تتمثل الحركة على مفصص الزكبة وضريبة الدخل فبمب يلى:   33-3

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 إيضبح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 - 689,936  في بداية السنة

2-15 العمليات المستمرة - خالل السنة مخصص محمل  1,238,997 157595587 

 - 106,236 25 العمليات غير المستمرة - خالل السنة مخصص محمل

 (151295671) (3,472,139)   المدفوع

 6495916 0,362,632  في انهاية السنة

 

 :مكوانبت مصروف الزكبة وضريبة الدخل للسنة 33-0 
 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

    وضريبة الدخلزكبة 

 649,916 354765629  لسنة الحاليةا

 1,129,671 353745144  سنوات سابقة

 1,759,587 152385997  إجمبلي مصروف الزكبة وضريبة الدخل

    

 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 إيضاح 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

    الضريبة المؤجلة 

 864,482 (354405834) 8 الزيادة في مطلوبات ضريبية مؤجلة ( / اإلانخفاض)

 (3,412,172) (3765333) 8 الزيادة في أصول ضريبية مؤجلة

 (2,545,688) (058345371)  الضريبة المؤجلة إيرادصبفي 

 (786,121) 3965808  الزكبة وضريبة الدخل (إيراد) / مصروف إجمبلي
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 )تتمة( الزكبة وضريبة الدخل – 33

 )تتمة( :الزكبة وضريبة الدخل للسنة الحبلبة( إيرادمصروف / )مكوانبت  33-0
 

 ضريبة الدخل المحملة للسنة كمب يلي:وتم توزيع الزكبة 
 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13   

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 (723,622) 8135474  الربح أوالخسارة

 (62,479) 3625386  الدخل الشامل اآلخر

  3965808 (786,121) 

    

 

 الدخل للسنة فبمب يلي:يتمثل أسبس مفصص الزكبة وضريبة  33-1

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( أ( الزكبة

   زكبة الشركة القبيضة

 512,222,222 332,222,222 رأس المال اإلفتتاحي

 (11,522,225) (33,320,003) أسهم الخزينة

 (26,828,587) (63,123,232) خسائر متراكمة

 122,236,172 387,192,889 اإلحتياطيات والمخصصات مخصوما  منها المستخدم

 184,666,225    067,887,234 قيمة القروض البنكية 

 (671,362,672) (614,607,346) قيمة الموجودات طويلة األجل في انهاية السنة

 (37,984,492) (31,163,424) الخسارة الخاضعة للزكاة للسنة

 69,224,423 022,216,474 الوعاء الزكوي
   

 24,823,111 73,691,037 ٪ 35583مايخص المساهمين السعوديين 

 649,916 (3,476,629) الزكاة المستحقة على حصة المساهمين السعوديين في الشركة القابضة

   

 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( سعودي( )لاير ب( ضريبة الدخل

 (33,837,436) (37,330,790) الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 (25,493,726) 38,661,872 تعديالت
   

 (59,331,142) (0,449,100) الخسارة الضريبية للسنة 

   

 (38,272,794) (3,438,274) ٪ 64517الخسارة التي تخص المساهمين غير السعوديين بنسبة 

 - - ٪ على المساهمين غير السعوديين 22ضريبة الدخل المستحقة بنسبة 

 

 الوضع الزكوي والضريبي 33-8

أبريل  32حتى السارية وحصلت على الشهادة المطلوبة  2222ديسمبر  31قرار الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في إقدمت الشركة القابضة 

والضريبة لزكاة ، أصدرت هيئة ا2222 سنةخالل . 2224. تم فحص الشركة القابضة والحصول على أخر ربط عن السنوات حتى سنة 2222

 فيما يلي: 2221ديسمبر  31تلك الربوطات كما في  حالة ، تتمثل2218إلى  2214ربوطها للسنوات من والجمارك 

 

 :ريوطالالسنوات التي تم فبهب إغالق )أ( 

على قائمة الربح أو الخسارة والدخل  وتم تحميله 2222في ديسمبر  لاير سعودي 2285117إلتزام زكوي إضافي بمبلغ  تسويةتمت  : 0238 -

 . 2222ديسمبر  31في للسنة المنتهية الشامل اآلخر الموحدة 
 

وتم تحميلها على قائمة  لاير سعودي للسنتين 515785صافي إلتزامات زكوية وضريبية إضافية بمبلغ ل تسويةال ت، تم2221 خالل: 0237و 0236-

 .  2221ديسمبر  31الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهية في 

 

على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  وتم تحميله 2221خالل  لاير سعودي 775672إلتزام زكوي إضافي بمبلغ  تسويةتمت  : 0234 -

 .2221ديسمبر  31في للسنة المنتهية اآلخر الموحدة 
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 )تتمة(الزكبة وضريبة الدخل  – 33

 )تتمة( الوضع الزكوي والضريبي 33-8

 :مفتوحة ريوطالب( السنوات التي ال تزال فبهب )
 

وتم تحميلها   لاير سعودي 795655 البالغالجزء غير المعترض عليه من اإللتزام الزكوي والضريبي اإلضافي  2221خالل تمت التسوية : 0233 -

قدمت الشركة القابضة دعو  إلى األماانة العامة ، 2221ديسمبر  31في للسنة المنتهية على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 

عد جلسة اإلستماع كما لاير سعودي ولم يتم تحديد مو 3275264للجان الزكوية والضريبية والجمركية مقابل التزام زكاة إضافي متنازع عليه بمبلغ 

 وذلك لعدم وجود أهمية انسبية للمبالغ المستحقة. 2221ديسمبر  31في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة. لم يتم تكوين مخصص كما في 

 .القابضةللشركة  2222إلى  2219للسنوات من  الزكاة والضريبة والجماركهيئة من قبلة السنوية ربوط الصدار إلم يتم 
 

هيئة ، أصدرت  2221وحصلت على الشهادة المطلوبة. خالل عام  2222ديسمبر  31قامت الشركة التابعة بتقديم اإلقرار الزكوي للسنة المنتهية في 

لاير سعودي ، والذي تم تسويته خالل السنة وتم تحميله على  425256إضافي بمبلغ  ويمع التزام زك 2215 سنةلط ربالزكاة والضريبة والجمارك 

 ربوطأي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صدر ت. لم 2221ديسمبر  31منتهية في للسنة ال الموحدةالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  قائمة

 .2222إلى  2216للشركة التابعة للسنوات من 

 

 بت عقود اإليجبرتزامإل  – 36
 :ات الحد األدانى من مدفوعات اإليجار بموج  عقود اإليجار هي كما يليإلتزامإن 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 1,355,282 3,484,128 خالل عام واحد

 4,529,216 8,236,966 العام الثااني إلى الخامس

وما يليهاالسنة الخامسة   3,737,330 3,193,568 

 9,258,264 7,340,740 الحد األدانى من مدفوعات اإليجار

 (1,271,535) (714,302) يخصم: مصاريف تمويلية

 7,986,529 6,488,660 صافي الحد األدانى من مدفوعات اإليجار

   

 6,872,672 3,346,833 الجزء غير المتداول

المتداولالجزء   3,634,033 1,115,859 

   

 بت إلتزامارتببطبت و  – 37
 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 354215213 -  خطابات اعتمادات مستندية

 14952235946 386,730,708  خطابات ضمان

 49352925488 813,873,284  (1-17ضماانات شركات )ايضاح 

 252575272 812,772  اإلرتباطات الرأسمالية

    

شركة األانابي  لضمان سداد اتفاقيات القروض التي أبرمتها  شركاتأصدرت المجموعة والمساهمون اآلخرون في الشركة الزميلة ضماانات  3 - 37

والبنك السعودي البريطااني والبنك األهلي التجاري والبنك السعودي الفرانسي لتمويل النفقات صندوق التنمية الصناعية السعودي مع العالمية 

 .لشركة األانابي  العالمية رأس المال العاملوالرأسمالية 
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 اتيرادتكلفة اإل – 34

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 سعودي()لاير  )لاير سعودي(  

 322,616,982 012,483,423  المواد الخام المستهلكة، صافي

 36,239,223 04,897,811  المخازن وقطع الغيار والمواد المستهلكة

 47,944,833 81,314,377  الروات  والمزايا المتعلقة بالموظفين

 42,216,563 82,363,430  التشغيلية ثابتةالصول األإستهالك 

 819,924 3,241,160  حق اإلستخدام أصولإستهالك 

 (2,299,397) 96,327  ( مخزون بطيئ الحركةمخصص )رد/ مخصص 

 17,352,239 31,003,964  أخر 

 442,488,347 137,483,322  إجمبلى تكلفة التشغبل

 13,264,476 (33,693,271)  منتجات تامة الصنع وبضاعة قيد التصنيعالحركة على     
    

 455,752,823 186,332,207  اإلجمبلي

 

 مصبريف يبع وتسويق وتوزيع – 39

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13        

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 4,421,683 8,486,461  الروات  واألجور

الشحن والنقل    1,769,677 4,188,635 

 1,222,665 3,213,201  أخر 

  9,687,361 9,812,983 

 مصبريف إدارية – 02    
 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13     

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 12,772,448 33,828,223  الروات  واألجور

 19,615,112 3,206,134  تكلفة تعويض إانهاء الخدمة

 1,618,667 0,130,222     دارةمكافآت أعضاء مجلس اإل

 1,617,864 0,387,919  إطفاء الموجودات غير الملموسة

تشغيليةال ثابتةالصول األإستهالك    3,001,138 1,277,429 

 821,928 3,248,630  مصاريف تكنولوجيا المعلومات

 4,128,278 8,072,639  أخر 

  07,864,961 41,631,724 

     

 أخرى، صبفي  / مصبريفات( إيراد) – 03

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

بين الشركات، صافي اإيراد خدمات م   (3,720,491)  (857,942) 

 (327,672) -  ربح إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 - 83,733   وآالت ومعداتممتلكات و موجودات غير ملموسة شط 

مصاريف أخر ، صافي/  )إيرادات(   (3,311,397) 1,526,727 

  (1,398,779) 341,115 
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 ، صبفيمصبريف تمويلبة  – 00

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

البنكيةتكلفة تمويلية على القروض    1,238,301 4,588,524 

على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي تكلفة تمويلية   1,738,216 1,296,259 

 (679,522) (332,934)   خصم  قروض الموظفين

 216,632 882,122  الرسوم المصرفية بما في ذلك رسوم التسهيالت

اإليجارمصاريف تمويلية على إلتزامات عقود     034,497 193,531 

   6,936,194 5,415,246 

 

 تقبرير القطبعبت – 01
للمجموعة بإيرام المملوكة بالكامل والتابعة  ةشركالشركة صناعات التيتاانيوم والفوالذ المحدودة قامت ، 2221 ديسمبر 31المنتهية في  خالل السنة

، وتم بيع الموجودات الثابتة 2221تم اإلانتهاء من المعاملة في الربع الثالث من عام المملوكة بالكامل لها. الثابتة التشغيلية الرئيسية  هاصولأل بيع إتفاقية

 التشغيلية ذات الصلة، والتي تم تصنيفها كمجموعة استبعاد محتفظ بها بغرض البيع، إلى جهة خارجية وهي شركة كوش كيميكال تكنولوجي جروب

ا 25لعربية السعودية المحدودة )إيضاح ا (. تمثل أعمال شركة صناعات التيتاانيوم والفوالذ المحدودة إجمالي قطاع معدات المعامل بالمجموعة. انظر 

معدات  لتصنيف الموجودات الثابتة التشغيلية في شركة صناعات التيتاانيوم والفوالذ المحدودة على أانها عمليات غير مستمرة، فقد توقف عرض قطاع

 .٪ من إيرادات وعمليات المجموعة122العمليات كقطاع تشغيلي منفصل، وبناء  عليه، تشكل أانابي  الصل  

 

 القطبع الجغرافي

 القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الشركات التي تقوم بأانشطة تدر إيرادات في بيئة إقتصادية محددة تخضع لمخاطر

ة عن تلك التي تعمل في بيئات إقتصادية أخر . تتم عمليات المجموعة بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. إن المعلومات المالية وعوائد مختلف

 مبوبة حس  القطاعات الجغرافية كما يلي: 2222و 2221ديسمبر  31المعروضة والتي تمثل اإليرادات خالل السنوات المنتهية في 

 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 465,263,315 182,712,472  المملكة العربية السعودية

 9,633,412 10,731,782  دول أخر 

  171,848,632 474,896,727 

 

 المعبمالت مع عمبل رئبسي

 ٪(. 63549: 2222) ٪ من إجمالي إيرادات السنة29548بلغت اإليرادات من عميل رئيسي واحد 

 

 وأرصدتهب معبمالت مع أطراف ذات عالقة – 08

في  تعتبر األطرا  كأطرا  ذات عالقة إذا كان لد  أحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطر  اآلخر أو ممارسة تأثير هام على الطر  اآلخر

واألعمال التي يكون فيها للمساهمين وأعضاء  دارةساهمين وأعضاء مجلس اإلاتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتكون األطرا  ذات العالقة من الم

، بشكل فردي أو جماعى، تأثير هام. يتم إجراء معامالت الشركة مع األطرا  ذات العالقة على أسس تجارية بحتة فى سياق األعمال دارةمجلس اإل

 .دارةالعادية ويتم اعتمادها من قبل اإل
 

 العالقة                  الشركة
 مساهم   شركة تناريس العربية السعودية المحدودة )"تي إي إس أيه"( 

 مساهم   شركة هيو للصل  المحدودة

 شركة شقيقة   شركة التطوير الكيميائي

 شركة شقيقة   شركة دالماين إس. بي. أيه.

 شركة شقيقة    زشركة إن كيه كيه تيوب

 شركة شقيقة   تيوب إس.أيه. شركة إس. سي سليكو

 شركة شقيقة   شركة تناريس جلوبال سيرفيس بسويسرا

 شركة شقيقة   شركة تناريس جلوبال سيرفيس باألورجواي

 شركة شقيقة   شركة إكسيروس السعودية العربية المحدودة

 شركة شقيقة   بي تي إي ليمتد إيست فارشركة تناريس جلوبال سيرفيس 
 شركة شقيقة   إس.أيه.آي.سي.شركة سيدركا 

 شركة زميلة   شركة األانابي  العالمية
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 )تتمة(وأرصدتهب  معبمالت مع أطراف ذات عالقة – 08

 فيما يلى: السنةتتمثل المعامالت الهامة مع األطرا  ذات عالقة خالل 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 طببعة المعبملة الطرف ذو العالقة

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 3,215,353       3,336,239 خدمات تقنية .شركة دالماين إس. بي. أيه

 619,525          39,333 خدمات تقنية معلومات .شركة دالماين إس. بي. أيه

)"تي إي إس  شركة تناريس العربية السعودية المحدودة

 أيه"( 

 اتفاقيه خدمات 
(1,769,381) (2,742,591) 

)"تي إي إس  شركة تناريس العربية السعودية المحدودة

 أيه"( 

 مبيعات
(3،307،988) - 

)"تي إي إس  شركة تناريس العربية السعودية المحدودة

 أيه"( 

 مبيعات أخر 
(33,833) - 

)"تي إي إس  شركة تناريس العربية السعودية المحدودة

 أيه"( 

 مشتريات
33,093             64,266 

)"تي إي إس  شركة تناريس العربية السعودية المحدودة

 أيه"( 

 خدمات تجارية
-       2,213,511 

 1,989,124       3,413,732 تخدما شركة إكسيروس السعودية العربية المحدودة

 (74,476) (18,647) خدمات إيجار  شركة إكسيروس السعودية العربية المحدودة

 1,329,723       386,316 خدمات تقنية معلومات .شركة سيدركا إس.أيه.آي.سي

 - (3,306,063) مبيعات شركة تناريس جلوبال سيرفيس باألورجواي

 262,173          3,341,848 مشتريات شركة تناريس جلوبال سيرفيس باألورجواي

للصل  المحدودةشركة هيو   366,227          386,109 خدمات  

  - (12,887) خدمات بي تي إي ليمتد إيست فار شركة تناريس جلوبال سيرفيس

 - 02,913 خدمات كوانيكشن بي. في شركة تناريس

 1,278,998       - مشتريات .شركة إس. سي سليكو تيوب إس.أيه

 128,346          - خدمات تقنية معلومات .سليكو تيوب إس.أيهشركة إس. سي 

 37,734 - مشتريات شركة إن كيه كيه تيوبس

    

 أ ( تتمثل األرصدة المطلوبة من األطرا  ذات العالقة فيما يلي:

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13      

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 - 4335640  سيرفيس باألورجوايشركة تناريس جلوبال 

 938,419 335637  شركة تناريس العربية السعودية المحدودة )"تي إي إس أيه"(

 - 125848  ليمتد بي تي إي إيست فارسيرفيس شركة تناريس جلوبال 

 85,648 -  شركة إكسيروس السعودية العربية المحدودة

  9235741 1,224,267 

    

 األرصدة المطلوبة إلى األطرا  ذات العالقة فيما يلي:ب ( تتمثل 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 13,152,446 30,418,911  شركة إس. سي سليكو تيوب إس.أيه.

 5,236,742 6,370,186  شركة دالماين إس. بي. أيه.

 262,165 3,833,237  باألورجوايشركة تناريس جلوبال سيرفيس 

 2,622,279 0,613,742  شركة تناريس العربية السعودية المحدودة )"تي إي إس أيه"(

 557,246 414,469  شركة إكسيروس السعودية العربية المحدودة

 2,118,821 336,767  شركة سيدركا إس.أيه.آي.سي.

 - 34,124  كوانيكشن بي. في شركة تناريس

 79,336 -  شركة تناريس جلوبال سيرفيس بسويسرا
 37,734 -  شركة تناريس إن كيه كيه تيوبس

  04,264,202 23,862,747 
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 )تتمة(وأرصدتهب  معبمالت مع أطراف ذات عالقة – 08

 الرئيسيين دارةوموظفي اإل دارةج( مكافآت أعضاء مجلس اإل

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 

أعضبء مجلس  

دارةاإل  

 دارةموظفو اإل

 الرئبسببن

أعضاء مجلس 

دارةاإل  

 دارةموظفو اإل

 الرئيسيين

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 - 1,618,667 - 0,130,222 دارةمكافآت أعضاء مجلس اإل

 2,277,628 - 3,908,343 - الروات  واألجور

 1,263,829 - 443,390 - البدالت

 1,522 - 183,022 - المكافآت

 133,752    - 346,326 - انهاية الخدمة

 982,722 - - - أخر 

 0,130,222 1,110,641 1,618,667 4,457,387 

 

 مليون لاير سعودي(. 2534: 2222( )14إيضاح رقم ) -مليون لاير سعودي  3524المستحقة  دارةبلغت مكافآت أعضاء مجلس اإل

 

 العملببت غبر المستمرة – 03
صناعات التيتاانيوم والفوالذ المحدودة إتفاقية  ، أبرمت الشركة التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة شركة2221 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

وبعض قطع الغيار  جروب العربية السعودية المحدودة لبيع أصولها التشغيلية الرئيسيةكوش كيميكال تكنولوجي  شراء أصول انهائية مع شركة

مليون لاير سعودي )وهو ما يعادل  3654مليون لاير سعودي وبسعر بيع يبلغ  1657)مجموعة اإلستبعاد( بصافي قيمة دفترية قدرها والمستهلكات 

بعد الحصول على جميع الموافقات  2221سبتمبر  32(. تم إتمام الصفقة في تاريخ ت الصلةذا مليون دوالر أمريكي، ال يشمل الضرائ  المطبقة 957

 .كامال   إستيفاء المبلغ المطلوبة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة وتم

 

على أانها عمليات غير مستمرة انتيجة  تمثل أعمال شركة صناعات التيتاانيوم والفوالذ المحدودة مجمل قطاع معدات العمليات للمجموعة ويتم تصنيفها

 بيع موجوداتها التشغيلية الرئيسية وتوقف األانشطة.

 

 تتمثل المكوانات للدخل والمصاريف ذات العالقة بالعمليات غير المستمرة فيما يلي: 3 - 03

0203ديسمبر  13   2222ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 33,615,247 0,639,348 اإليرادات

 (28,118,815) (3,220,873) تكلفة اإليرادات 

 5,496,432 3,637,331 مجمل الريح 

  
 (218,323) - مصاريف بيع وتسويق وتوزيع 

 (3,862,921) (0,606,110)   مصاريف إدارية

 582,215 06,321 رد مخصص اإلانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

 - 39,682,633 الموجودات التشغيلية الرئيسية والمستهلكاتربح إستبعاد 

 563,165 3,236,036 إيرادات أخر ، صافي

 2,558,588 39,671,733 ريح التشغبل

   

 (3,921,197) (807,148) تمويليةمصاريف 

 (1,362,629) 39,086,173 الريح / )الفسبرة( قبل الزكبة وضريبة الدخل

   

 - (1065236) مصرو  الزكاة

 (1,362,629) 3459025133 الريح / )الفسبرة( للسنة

   

   الدخل الشبمل اآلخر:

إلى الريح أو الفسبرة في السنوات الالحقة تبويبهبالبنود التي لن يتم اعبدة     

 275674 (0,433) )الخسارة( / الربح الناتجة عن إعادة قياس مكافآت انهاية الخدمة للموظفين

 275674 (0,433) إجمبلي )الفسبرة( /  الدخل الشبمل األخر

 (153345935) 34,937,322 إجمبلي الدخل / )الفسبرة( الشبملة، صبفي
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 )تتمة( العملببت غبر المستمرة – 03

 للعملببت غبر المستمرة كمب يلي: السنةتم توزيع إستهالك  03-0

0203ديسمبر  13   2222ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 1,156,316 131,387 تكلفة اإليرادات 

 222,796 91,743   مصاريف إدارية

 886,904 1,359,112 

  
 التدفقبت النقدية من العملببت غبر المستمرة 03-1 

0203ديسمبر  13     2222ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(  

 26,649,852 30,668,613   صافي النقد الناتج من األانشطة التشغيلية

 482,248 13,312,432   صافي النقد الناتج من األانشطة اإلستثمارية

 (13,924,382) (60,798,006)   صافي النقد المستخدم في األانشطة التمويلية

 13,227,716 (38,394,743)   للسنةصبفي التدفقبت النقدية 

     

 )خسبرة( السهم/ ريحبة   – 06

للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح  ةالعائد/ )الخسارة( يتم إحتساب انصي  السهم األساسي من  األرباح / )الخسائر( بتقسيم الدخل 

ط المرجح لعدد لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. بالنسبة لنصي  السهم المخفض من  األرباح / )الخسائر( ، يتم تحديده عن طريق تعديل المتوس

تخفيض والتي تشمل إصدار أسهم لدعم برانامج خيارات األسهم الممنوحة تحويل األسهم العادية المعرضة لل إفتراضاألسهم العادية القائمة، وذلك ب

 للموظفين وتحويل أسهم الخزينة المملوكة للمجموعة إلى أسهم عادية.
 

 فيما يلي: ربحية / )خسارة( السهمتتمثل 

0203ديسمبر  13   2222ديسمبر  31 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   :)الفسبرة(/ الريح انصب  السهم األسبسي من 

 (25655) (25136) من العمليات المستمرة

 (25227) 25178 من العمليات غير المستمرة

   

    للسنة )الفسبرة(/ الريح 

 (33,113,814) (37,944,672) من العمليات المستمرة

 (1,362,629) 34,902,133 من العمليات غير المستمرة

 913,683 (34,476,423) 

 52,542,311 32,380,133 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
   

   :)الفسبرة(/ الريح انصب  السهم المففض من 

 (25649) (25131) من العمليات المستمرة

 (25227) 25173 من العمليات غير المستمرة

   

    للسنة )الفسبرة(/ الريح 

 (33,113,814) (37,944,672) من العمليات المستمرة

 (1,362,629) 34,902,133 من العمليات غير المستمرة

 913,683 (34,476,423) 
   

 51,222,222 33,222,222 ةر األسهم المخفضأث مراعاةمع ، المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

   

   تسوية المتوسط المرجح لعدد األسهم القبئمة

  51,222,222       33,222,222       عدد األسهم المصدرة

 (762,812) (760,430) األسهم المحتفظ بها لبرانامج تمليك األسهم للموظفين –: أسهم الخزينة يخصم

 325,123 123,301 : المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة للموظفينيضا 

 52,542,311 32,380,133 عدد األسهم القبئمة

 52,542,311 32,380,133 المتوسط المرجح لعدد األسهم القبئمة
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 المفبطر المبلبة إدارة – 07

 ن أانشطة المجموعة تعرضها للمخاطر المالية التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:إ
 

 ئتمانوتركيز مخاطر اإل ئتمانمخاطر اإل -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر السوق )بما فى ذلك مخاطر اسعار الفائدة ومخاطر صر  العمالت األجنبيه( -

 
مخاطر المجموعة بشكل عام على عدم إمكاانية التنبؤ باألسواق المالية وبالتالي يسعى إلى تقليل األثار السلبية المحتملة على األداء  إدارةويركز برانامج 

 المالي للمجموعة.

 

 ة حس  الفئةاألدوات المبلب   07-3

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   الموجودات المبلبة يبلتكلفة المطفأه:

 142,793,213 306,377,239 ذمم مدينة تجارية، صافي

 5,247,697 1,469,376 قروض موظفين

 5,146,528 3,681,739 مدينون أخرون

عالقة مطلوب من أطرا  ذات  923,741 1,224,267 

 149,254,921 99,167,199 انقد وما في حكمه

 323,266,226 013,939,316 مجموع الموجودات المبلبة

   

 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

   المطلويبت المبلبة يبلتكلفة المطفأه:

 366,293,622 007,183,360 قروض

 131,168,675 310,289,306 الذمم الدائنة التجارية والحجوزات الدائنة

 32,222,222 12,222,222 مخصص مقابل ضمان مقدم لشركة مستثمر فيها

 23,862,747 04,264,202 مطلوب إلى أطرا  ذات عالقة

 11,276,464 30,726,284 مصاريف مستحقة

اإليجارإلتزامات عقود   6,488,660 7,986,529 

المستحقة دارةمكافأة أعضاء مجلس اإل  1,216,681 2,343,329 

 572,731,324 882,232,863 مجموع المطلويبت المبلبة

   

 

 الخسارة. وألد  المجموعة أية مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح ال يوجد 

 

 المفبطر لألدوات المبلبة  إدارة    07-0

 کل من هذه المخاطر وتتلخص هذه السياسات فيما يلي: إدارةتقوم المجموعة بمراجعة السياسات الخاصة ب

 

 ئتمبنوتركبز مفبطر اإل ئتمبنمفبطر اإل   07-0-3

اتها إلتزاملم تتمكن األطرا  المقابلة من القيام بالوفاء بفى الخسارة المحاسبية التي يمكن أن تتحقق في تاريخ التقاريرالمالية إذا  ئتمانتتمثل مخاطر اإل

كما في  ئتمان. يتمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمانوفقا  لما تم التعاقد عليه. لد  المجموعة سياسات مطبقة للحد من تعرضها لمخاطر اإل

 تاريخ التقارير المالية فيما يلي:
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 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 142,793,213 306,377,239 ذمم مدينة تجارية، صافي

 5,247,697 1,469,376 قروض الموظفين

 5,146,528 3,681,739 مدينون أخرون

 1,224,267 923,741 مطلوب من أطرا  ذات عالقة

 149,212,421 99,167,199 أرصدة لد  البنوك

 013,939,316 323,221,726 

   

عدم وفاء  دارةبسب  عالقات المجموعة طويلة األجل مع األطرا  األخر  وبعد األخذ في اإلعتبار المراكز المالية لتلك األطرا ، ال تتوقع اإل

 اتهم تجاه المجموعة، بإستثناء الذمم المدينة التجارية التي تعد مشكوك في تحصيلها.إلتزاماألطرا  المقابلة ب

 

ية للعمالء الحاليين ومن خالل مراجعة شهرية لتحليل الذمم المدينة التجارية. ئتماانمن خالل مراقبة الجدارة اإل ئتمانالمجموعة مخاطراإل إدارةتحدد 

ية. يتم وضع العمالء المصنفين كعمالء "عالية المخاطر" على قائمة ئتماانلخصائصهم اإل العمالء، يتم تجميع العمالء وفقا   إئتمانعند مراقبة مخاطر 

، إال أن يتم السداد مقدما . تقوم المجموعة بقياس دارةي المستقبلية لهم إال بموافقة مجلس اإلئتماانبيع اإلالعمالء الممنوع التعامل معهم، وال تتم عمليات ال

 مد  امكاانية التحصيل من العمالء للتأكد من كفاية المخصص المكون واإلانخفاض في القيمة.

 

٪( من اجمالي 3451: 2222٪ )13حيث أن الذمم التجارية المدينة المستحقة من عميل واحد تمثل  ئتمانالمجموعة معرضة لخطر تركيز مخاطر اإل

ية ولديه تاريخ إئتماانية جوهرية فيما يخص ذلك العميل حيث أانه عميل ذو جدارة إئتماانالذمم المدينة التجارية، إال أن المجموعة ال تعتقد بوجود مخاطر 

 ي جيد مع المجموعة.إئتماان

 

يوما . إن   92إلى  32والتي تتراوح من  إذا تجاوزت مدة االئتمان الخاصة بهاالذمم المدينة على أانها متأخرة السداد إذا كاانت مستحقة السداد  تصنف

 أعمار الديون التجارية كما في تاريخ المركز المالي الموحد هي كما يلي:

  
  متأخرة لمدة   

 المفصص أكثر من عبم حتى عبم واحد يوم342-92 غبر مستحق يعد القبمة الدفترية 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

0203       

 (8,401,743) 6,921,309 830,079 18,238,036 49,672,742 306,377,239 ذمم مدينة تجبرية
       

0202       

 (6,961,692) 4,261,282 3,192,787 42,226,353 122,296,283 142,793,213 مدينة تجبريةذمم 

       

مضموانة برهن عقاري على ممتلكات للعاملين مثل األراضي، والمبااني والسيارات ال بعض األرصدة األخرون ينونالمدوتتضمن قروض الموظفين 

 وذلك بالنسبة ألولئك الذين ليس لديهم رصيد مكافأة انهاية خدمة كافي لتغطية رصيد القرض. 

 

 ي جيد.إئتماانلد  بنوك ذات تصنيف  ةمودع البنكية األرصدة

 

 مفبطر السبولة    07-0-0
اتها المتعلقة بالمطلوبات المالية. يتم مراقبة متطلبات إلتزامفي الصعوبات التي يمكن أن تواجه المجموعة في توفير النقد للوفاء بمخاطر السيولة تتمثل 

 ات  عند استحقاقها.لتزاممن توفر أموال كافية للوفاء باإل دارةالسيولة بشكل منتظم وتتأكد اإل

 

اتها عند استحقاقها. ولتحقيق هذا الهد ، فإانها تسعى إلى إلتزامما يكفي من النقد لتمكينها من الوفاء ب ا  إن سياسة المجموعة هي التأكد من أن لديها دائم

إلى الحد من  يوما. وتسعى المجموعة أيضا   32الحفاظ على األرصدة النقدية )أو التسهيالت المتفق عليها( لتلبية االحتياجات المتوقعة لفترة ال تقل عن 

طريق تثبيت أسعار الفائدة )وبالتالي التدفقات النقدية( على جزء من قروضها طويلة األجل، ويناقش ذلك بالتفصيل في قسم  مخاطر السيولة عن

 ."مخاطر أسعار الفائدة" أداناه
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والمطلوبات تتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة من الجزء المتداول من التسهيالت البنكية، الذمم الدائنة التجارية والمصاريف المستحقة 

 المجموعة توافر أموال كافية للقيام بذلك. شهرا من تاريخ المركز المالي الموحد وتتوقع 12األخر . من المتوقع تسديد هذه المطلوبات في غضون 

 

 يلخص الجدول التالى مواعيد استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة على أساس الدفعات النقدية التعاقدية غير المخصومة.
 

 القبمة الدفترية

التدفقبت النقدية 

 التعبقدية

 

أشهر 1أقل من   

 

 30لى إ 1من 

 شهر

 3لى إمن سنة 

 سنوات

سعودي( )لاير   )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

      0203ديسمبر  13

 32,474,874 322,107,331 43,643,471 016,493,468 018,392,008 قروض محملة بالفوائد وإلتزامات عقود اإليجار

 - - 310,289,306 310,289,306 310,289,306 ذمم دائنة تجارية ومحتجزات دائنة

 12,222,222 - - 12,222,222 12,222,222 مخصص مقابل ضمان مقدم عن شركة مستثمر فيها

 - - 04,264,202 04,264,202 04,264,202 مطلوب إلى أطرا  ذات عالقة

 - - 30,726,284 30,726,284 30,726,284 مصاريف مستحقة

 - - 1,216,681 1,216,681 1,216,681   دارةمكافأت مستحقة ألعضاء مجلس اإل

 42,474,874 322,107,331 063,386,332 880,730,323 882,232,863 إجمالى المطلوبات المالية

      

      0202ديسمبر  13

 87,922,782 136,382,249 153,922,731 378,185,562 374,282,129 محملة بالفوائد قروض وإلتزامات عقود اإليجار

 633,713 1,282,328 129,454,634 131,168,675 131,168,675 ذمم دائنة تجارية ومحتجزات دائنة

 32,222,222 - - 32,222,222 32,222,222 مخصص مقابل ضمان مقدم عن شركة مستثمر فيها

 - - 23,862,747 23,862,747 23,862,747 مصاريف مستحقة

 - - 11,276,464 11,276,464 11,276,464 مطلوب إلى أطرا  ذات عالقة

 - - 2,343,329 2,343,329 2,343,329   دارةمكافأت مستحقة ألعضاء مجلس اإل

 118,536,495 137,462,377 322,637,885 576,636,757 572,731,324 إجمالى المطلوبات المالية

 

متطلبات التدفقات النقدية المستقبلية  إدارة، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة. تقوم المجموعة ب2221ديسمبر  31كما في 

ية الغير مسحوبة. كما في انهاية السنة، تمتلك المجموعة موجودات سائلة ئتماانوالتسهيالت اإلالنقدية الناتجة من األانشطة التشغيلية من خالل التدفقات 

مليون لاير سعودي  16152ية غير مسحوبة بقيمة إئتماانمليون لاير سعودي(، وتسهيالت  29758: 2222مليون لاير سعودي ) 22852بقيمة 

 مليون لاير سعودي(.  12958: 2222)

 

 السوقمفبطر     07-0-1
أن مخاطر السوق هي مخاطر متعلقة بالتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار صر  العمالت األجنبية وأسعار األسهم، التي يمكن 

مخاطر  ارةإدتؤثر على دخل المجموعة أو قيمة موجوداتها من األدوات المالية بسب  التقلبات في قيمة األدوات المالية ذات الصلة. إن الهد  من 

 ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحسين العائدات. إدارةالسوق هو 

 

 أ ( مفبطر معدالت الفبئدة على القبمة العبدلة والتدفقبت النقدية
ر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة مخاطر معدالت أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثي

التي تتمثل على المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل بفائدة و

 دارةخالل مراقبة تغيرات أسعار الفائدة. تقوم اإل بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من دارةتسهيالت بنكية وقروض أخر . تقوم اإلرئيسي في  بشكل

 ة.بمراقبة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة للمجموعة غير جوهري

  

اطر أسعار الفائدة كما تم تعريفها في المعيار الدولي للتقرير المالي إن الذمم المدينة والذمم الدائنة للمجموعة والمدرجة بالتكلفة المطفأة ال تخضع لمخ

ير معرضة ( حيث ال تتغير القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية بسب  التغير في أسعار الفائدة في السوق. وبالتالي، فإن المجموعة غ7رقم )

 لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة.
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 )تتمة(مفبطر السوق   07-0-1

 ب ( مفبطر صرف العمالت األجنببة

بسب  التغيرات في أسعار صر  العمالت مخاطر صر  العمالت األجنبية هي مخاطر تقل  القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية 

ل السنة األجنبية. ال تتعرض المجموعة لتقلبات أسعار صر  العمالت األجنبية خالل أعمالها اإلعتيادية ألن جميع المعامالت الهامة للمجموعة خال

الراألمريكي حيث أن اسعار صر  الريال بالدوالقائمة  ةدرصهي بالريال السعودي والدوالر األمريكي وال توجد مخاطر جوهرية متعلقة باأل

لمثال السعودي مرتبطة بالدوالر األمريكي. إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناتجة عن العمالت غير المرتبطة بالدوالراألمريكي )على سبيل ا

 اليورو والجنيه اإلسترليني وغيرها( ليس جوهريا .  

 

 القبمة العبدلة لألدوات المبلبة   07-0-8
في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.  إلتزامتتمثل القيمة العادلة في السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو سداده لتحويل 

القروض تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض الموجودات األخر ، بينما تتكون مطلوباتها المالية من 

بعض المصاريف المستحقة والمطلوبات األخر . إن القيمة العادلة لألدوات ودائنة المحتجزات الوالتجارية الدائنة والذمم وإلتزامات عقود اإليجار 

 عن قيمتها الدفترية. المالية ال تختلف جوهريا  

 

أساس لية تم قياسها على القيمة الدفترية للموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة هي القيمة التقريبية لقيمتها العادلة. جميع المطلوبات الما

 التكلفة المطفأة والتي تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة.

 

 المفبطر الرأسمبلبة إدارة  07-0-3

رأس المال هي حماية قدرة المجموعة على اإلستمرار كمجموعة مستمرة، بحيث تتمكن من اإلستمرار فى توفير  إدارةإن أهدا  المجموعة عند 

تعديله، عوائد للمساهمين ومنافع ألطرا  أخر ، والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال. للمحافظة على هيكل رأس المال أو 

 وزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو الحصول على / سداد التمويل من / إلى المؤسسات المالية.قد تقوم المجموعة  بتعديل ت

 
متطلبات وتماشيا  مع األخرين في هذه الصناعة، تدير المجموعة مخاطر رأس المال من خالل مراقبة مستويات الدين والموجودات السائلة، مع مراعاة 

مستقبلية وتوقعات المساهمين. القروض تشمل التمويل طويل األجل والقروض قصيرة األجل. يتكون إجمالي رأس المال العامل من حقوق اإلستثمار ال

 المساهمين كما هو ظاهر في قائمة المركز المالي الموحدة تحت بند حقوق الملكية وصافي القروض ) بالصافي بعد النقد وما في حكمه(.

 

 كاانت كما يلي: 2222و 2221ديسمبر  31مخاطر الرأسمالية للمجموعة كما في ال إدارةتعلقة بإن المعلومات الم

 

 2222ديسمبر  31 0203ديسمبر  13 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

 374,282,129 018,392,008 إجمالي القروض

 (149,254,921) (99,167,199) يخصم: النقد واألرصدة لد  البنوك

القروضصافى   318,400,403 225,225,228 

 493,184,812 893,028,018 مجموع حقوق الملكية 

 718,412,222 612,207,239 إجمالى رأس المال العامل

 ٪31535 ٪03582 انسبة المديوانية

 

 أحداث هبمة -04

، علمت المجموعة من خالل البوابة اإللكتروانية لوزارة العدل أن صكوك الملكية اإللكتروانية لبعض قطع 2221 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

  .األراضي التابعة للمجموعة قد أصبحت غير انشطة بسب  اإللغاء بأمر من المحكمة
 

الدمام وقد تم شراؤها من شركة خاصة في فبراير متر مربع، في مدينة  8115284تقع قطع األراضي المتأثرة، والتي تبلغ مساحتها اإلجمالية 

ا مع أانظمة المملكة العربية السعودية.2212 ال تعتبر قطع  ، وفق ا إلتفاقية شراء مكتوبة تم تنفيذها على النحو الواج  من قبل المجموعة بما يتوافق تمام 

الدفترية في القوائم المالية الموحدة تها قيمغت خدام جزءا  منها كمستودع. بلاألراضي المتأثرة، جزءا  من المرافق اإلانتاجية للمجموعة إال أانه يتم إست

 مليون لاير سعودي 15759للمجموعة 
 

س القاانواني كما في تاريخه، لم يتم إخطار المجموعة باإللغاء أو أمر المحكمة و لم يتم اإلعالن عنه من قبل الجهات الرسمية المختصة، كما أن األسا

، قدمت المجموعة إلتماس إلى اللجنة المؤقتة الخاصة التي تم إانشاؤها حديث ا في وزارة العدل 2221مايو  4ير معرو . في ألمر المحكمة غ

 .السعودية، بهد  إعادة صكوك الملكية الخاصة بها. وال يمكن حاليا  التنبؤ بنتيجة هذا األمر
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 أحداث الحقة -09

والتي قد يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للمجموعة المعروض كما في  السنةفي رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ انهاية 

 .هذه القوائم المالية الموحدة

 

 أرقبم المقبرانة -12

 .الحالية السنةبعض أرقام المقارانة لتتوافق مع العرض في (، تم إعادة تبوي  أو تجزئة أو دمج 25باإلضافة إلى األمر المحدد في إيضاح رقم )
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