
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 شركة بوان
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 القوائم المالية الموحدة 

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 مراجع المستقلالمع تقرير 

 



 
 شركة بوان

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القـوائم المالية الموحدة 
      2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 

 

 الفـهرس

 

 

 

 صفحـة

 

 مراجع المستقلالتقرير 
 
1 – 4 

 
 قائمة المركز المالي الموحدة

 
5 

 
 والدخل الشامل اآلخر الموحدة الخسارةالربح أو قائمة 

 
6 

 
 7 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

 
 8 الموحدة قائمة التدفقات النقدية

 
 حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات

 
9 – 46 



 
 
 

 تقلتقرير المراجع المس
 

كة بوانمساهمي إىل السادة/   شر
 

 (1/4)                                 الموحدة التقرير عن مراجعة القوائم المالية

 

 

 

 الرأي
ي 
كة  الجوهرية، المركز جميع الجوانب من الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، المالية القوائم أن رأينا، ف  الماىلي الموحد لشر

كة مساهمة سعودية بوان كة شر كاتها  (")"الشر ي  سم "المجموعة"( كماإالتابعة )يشار إليها مجتمعة بوشر
 ،2022ديسمبر  31ف 

ي  المنتهية النقدية الموحدة للسنة الموحد وتدفقاتها وأدائها الماىلي 
  التاري    خ، ذلك ف 

 
 للمعايبر الدولية للتقرير الماىلي  وفقا

ي المملكة المعتمدة
 . للمراجعير  والمحاسبير   الهيئة السعودية دة مناألخرى المعتم واإلصدارات والمعايبر  السعودية، العربية ف 

 
 : ي تشمل ما يلي

 لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة والت 
 

ي ق 
 ،2022ديسمبر  31ائمة المركز الماىلي الموحدة كما ف 

ي ذلك التاري    خ،ا الدخل الشامل اآلخر و ائمة الرب  ح أو الخسارة ق 
 لموحدة للسنة المنتهية ف 

ي ذلك التاري    خ، ةائمق 
ي حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية ف 

ات ف   التغبر

ي ذلك التاري    خ، لتدفقات النقديةاائمة ق 
 و الموحدة للسنة المنتهية ف 

ي تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. ا 
 إليضاحات حول القوائم المالية الموحدة والت 

 

 
 الرأي أساس
  بالمراجعة قمنا لقد

 
ي  المعتمدة للمعايبر الدولية للمراجعة وفقا

 المعايبر  تلك بموجب ومسؤوليتنا العربية السعودية.  المملكة ف 
ي  موضحة

ي  المالية الموحدة القوائم مراجعة "مسؤوليات المراجع عن قسم بالتفصيل ف 
 مستقلون ونحن .تقريرنا " الوارد ف 

 لقواعد المجموعة عن
 
ي  المعتمدة المهنة وآداب سلوك وفقا

 للقوائم الصلة بمراجعتنا وذات السعودية العربية المملكة ف 
 بمسؤولياتنا األخالقية األخرى المالية الموحدة،

 
ينا أيضا

ّ
 لهذه وقد وف

 
ي اعتقادنا فإن القواعد.  وفقا

ي  المراجعة أدلة وف 
 الت 

عد كافية ومناسبة عليها حصلنا
ُ
 أساس إلبداء رأينا.  لتوفبر  ت

 

 
 للمراجعة الرئيسة األمور
ي  األمور تلك هي  للمراجعة الرئيسية األمور

، حكمنا بحسب كانت لها، الت  ي
 المالية للقوائم مراجعتنا عند البالغة األهمية المهت 

ي  هذه األمور تناول تم وقد .الموحدة للسنة الحالية
 فيها، رأينا تكوين وعند الموحدة ككل، المالية للقوائم مراجعتنا سياق ف 

  ال نقدم ونحن
 
  رأيا

ا
ي هذه منفصل
  .األمور ف 

 

ي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع األمر الرئيسي  األمر الرئيسي للمراجعة
الكيفية الت 
 للمراجعة

 لمتطلبات المعيار الدوىلي للتقرير الماىلي رقم )
 
ي قيمة الذمم المدينة التجارية وفقا

 (9مخصص االنخفاض ف 
 

ي 
ية 2022ديسمبر  31كما ف  ، بلغ إجماىلي القيمة الدفب 

مليون ريال سعودي  679.62للذمم المدينة التجارية 
ي أثبتت  690.12: 2021)

مليون ريال سعودي( والت 
المجموعة مقابلها مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 

ريال  92.08: 2021مليون ريال سعودي ) 88.99
 لمتطلبات ال

 
معيار الدوىلي للتقرير الماىلي رقم سعودي( وفقا

 ( "األدوات المالية". 9)

 

لقد قمنا باإلجراءات التالية لتقييم أثر مخصص انخفاض 
قيمة الموجودات المالية حسب متطلبات المعيار الدوىلي 

 (: 9للتقرير الماىلي رقم )
 

 ةينامتئال ا ةر اسخلا" جذ و من قيبطت ةمئال م مييقت 
المجموعة، عل المتوقعة" المعد من قبل إدارة 

الموجودات المالية ذات الصلة وذلك من خالل فهم 
طبيعة الموجودات المالية ومقارنة التطبيق مع 

 متطلبات المعيار. 
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 (2/4)                                 الموحدة التقرير عن مراجعة القوائم المالية

 

 

 )تتمة( للمراجعة الرئيسة األمور
 

ي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع األمر الرئيسي  األمر الرئيسي للمراجعة
الكيفية الت 
 للمراجعة

 لمتطلبات المعيار الدوىلي للتقرير الماىلي رقم )
 
ي قيمة الذمم المدينة التجارية وفقا

 (9مخصص االنخفاض ف 

( استخدام 9المعيار الدوىلي للتقرير الماىلي رقم ) يتطلب
نموذج "خسارة االئتمان المتوقعة" الحتساب مخصص 

ي قيمة االدوات المالية
ي ذلك الذمم  ،االنخفاض ف 

بما ف 
المدينة التجارية. قامت اإلدارة بتطبيق نموذج مبسط 
ي 
لخسارة االئتمان المتوقع لتحديد مخصص االنخفاض ف 

 نة التجارية. قيمة الذمم المدي

 لامتحا ةيلو قعم مييقتل ةلخدملا تانايبلا نم ققحتلا 
ي السداد

مع المستندات والمعلومات  (PDs) التعبر ف 
 األصلية؛

 
 ةنر اقم لالخ نم كلذو  ،ةيسيئر لا تاضاب  فالا ر ابتخا 

 البيانات التاريخية؛
  

 لمستوى األحكام 
 
نا ذلك أمر رئيسي للمراجعة نظرا لقد اعتبر

اضات الرئيسية المستخدمة من قبل  والتقديرات واالفب 
ي قيمة الذمم 

ي احتساب مخصص االنخفاض ف 
اإلدارة ف 

 المدينة التجارية. 

 ممذلا ةميق ضافخنال  لقتسملا ا نمييقت ءا ر جإب ا نمق 
نا  المدينة التجارية بناءا عل نهج مبسط واستعانا بخببر

 نا به ؛ ولتوفبر مزيد من االعتماد عل التقييم الذي قم

  
( حول القوائم 11)ب(( و ) 4-2( و )2-17راجع إيضاحات )

 المالية الموحدة للحصول عل مزيد من المعلومات. 
 هذهب ا هضر ع مت ا مك  ةعو مجملا تاحاصفا ةقد ةعجار م 

 لمعايبر المحاسبة 
 
القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا

 المطبقة. 

 

 
 المعلومات األخرى

ي التقرير السنوي للمجموعة 
اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة ف 

 ولكنها ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجع حولها، والذي من المتوقع 
 
لنا بعد تاري    خ تقرير  أن يكون متاحا

 .مراجعتنا هذا
 
 يالتأكيد اإلستنتاج اشكال من شكل أي نبدي ال  ونحن األخرى، المعلومات الموحدة المالية لقوائما حول رأينا  يغطي  وال 

 . بشأنها 
 

ي قراءة المعلومات األخرى 
أعاله، والنظر  المحددةوفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا تتمثل ف 

ي عند القيام بذلك فيما إذا كانت المعلومات األخ
رى غبر متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعرفة الت 

 حصلنا عليها أثناء المراجعة، أو ما إذا كانت المعلومات األخرى تبدو ُمحرفة بشكل جوهري. 
 

للمكلفير  نكون مطالبير  باإلبالغ عن األمر فإننا وجود تحريف جوهري،  خلصنا إىلإذا فلتقرير السنوي، ل قراءتنا وعندما 
 بالحوكمة. ال يوجد لدينا ما نبلغ عنه فيما يخص هذا األمر. 
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 (3/4)                                              الموحدة التقرير عن مراجعة القوائم المالية

 

 

 الموحدة المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفير   اإلدارة مسؤوليات
 "  للمعايبر الدولية للتقرير الماىلي

 
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل "وفقا

ي المملكة العربية السعودية والمعايبر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمر 
اجعير  والمحاسبير  المعتمدة ف 

ورية لتمكينها من إعداد  ي ترى أنها ض 
كة، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية الت  كات والنظام األساسي للشر ووفقا لنظام الشر

 قوائم مالية موحدة خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ. 
 

لة عن تقييم قدرة المجموعة عل البقاء كمنشأة مستمرة وعن وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤو 
ي المحاسبة، ما لم تكن 

اإلفصاح بحسب مقتض  الحال، عن األمور المتعلقة باالستمرارية، وإستخدام أساس االستمرارية ف 
 القيام بذلك.  هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى

 
ي المجموعة. 

اف عل آلية التقرير الماىلي ف   والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشر
 

 
 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

ي الوصول إىل تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل تخلو من 
التحريف الجوهري، سواءا تتمثل أهدافنا ف 

بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن 
 عن 

 
ي المملكة العربية السعودية ستكشف دائما

 للمعايبر الدولية للمراجعة المعتمدة ف 
 
ي تم القيام بها وفقا

أن المراجعة الت 
َعد التحريفات جوهرية إذا كان يمكن التوقع التحري

ا
ف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وت

ي يتخذها المستخدمون عل أساس هذه 
ي مجملها، عل القرارات االقتصادية الت 

بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو ف 
 القوائم المالية الموحدة. 

 
ي المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس وكجزء من عملية المر 

 للمعايبر الدولية للمراجعة المعتمدة ف 
 
ي تتم وفقا

اجعة الت 
 :  بما يلي

 
ي طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضا

ي ونحافظ عل نزعة الشك المهت 
 الحكم المهت 

 
ي القوائم المالية الموحدة، سواءا بسبب غشت 

أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  حديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري ف 
إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول عل أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفبر أساس إلبداء رأينا. وُيعد 
خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعل من الخطر الناتج عن خطأ، نظرا ألن الغش قد ينطوي 

 متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.  عل تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر 
 

ي ظل الظروف  لحصول علا 
فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة ف 

ي فاعلية الرقابة الداخلية
 . للمجموعة القائمة، وليس لغرض إبداء رأي ف 

 
ية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واالفصاحات المتعلقة م مدى مناسبة السياسات المحاسبييقت 

ي أعدتها اإلدارة. 
 بها الت 

 
ي المحاسبة، واستنادا إىل أدلة المراجعة ا 

لتوصل إىل استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية ف 
ي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري مت

ة حول قدرة الت   كببر
 
علق بأحداث أو ظروف قد تثبر شكوكا

ي تقريرنا إىل 
المجموعة عل البقاء كمنشأة مستمرة. وإذا خلصنا إىل وجود عدم تأكد جوهري، يتعير  علينا لفت االنتباه ف 

ي القوائم المالية الموحدة، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت
تلك االفصاحات  االفصاحات ذات العالقة الواردة ف 

  غبر كافية. وتستند 
 
ي تم الحصول عليها حت  تاري    خ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا

استنتاجاتنا إىل أدلة المراجعة الت 
ي توقف

 مستقبلية قد تسبب ف 
 
 المجموعة عن البقاء كمنشأة مستمرة.  أو ظروفا
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(4/4)  الموحدة التقرير عن مراجعة القوائم المالية

)تتمة( مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

ي ذلك ييقت 
الفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ام العرض العام والهيكل والمحتوى للقوائم المالية الموحدة، بما ف 
 .
ا
 عادال

 
ي تمثلها بطريقة تحقق عرضا

تعبر عن المعامالت واألحداث الت 

ي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة. ا 
لحصول عل ما يكف 

اف عليها وتنفيذها. ونظلإلبداء رأي حول القوائم  المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجيه عملية مراجعة المجموعة واإلشر
 .وحدنا المسؤولير  عن رأي المراجعة

ونحن نتواصل مع المكلفير  بالحوكمة فيما يتعلق بجملة من أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة 
ي الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.  للمراجعة، بما 

ي ذلك أي أوجه قصور مهمة ف 
 ف 

منا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقالل، ونبلغهم بجميع   يفيد بأننا قد الب  
 
 للمكلفير  بالحوكمة بيانا

 
ونقدم أيضا

ي قد ُيعتقد بشكل معقول أن
 عند االقتضاء بالتداببر الوقائية ذات العالقات واألمور األخرى الت 

 
ها تؤثر عل استقاللنا، ونبلغهم أيضا

 العالقة. 

ي كانت لها األهمية البالغة عند مراجعة القوائ
ي نتواصل بشأنها مع المكلفير  بالحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور الت 

م ومن بير  األمور الت 
َعد 

ُ
ي تقريرنا ما لم تمنع المالية الموحدة للسنة الحالية، ومن ثم ت

هذه األمور هي األمور الرئيسة للمراجعة. ونقوم بتوضيح هذه األمور ف 
ي تقريرنا 

ي أال يتم اإلبالغ عنه ف 
ي ظروف نادرة للغاية، أن األمر ينبع 

ي عن األمر، أو عندما نرى،ف 
ألن األنظمة أو اللوائح اإلفصاح العلت 

تبة عل هذا اإلبالغ. التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بشك  ل معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المب 

كاؤه عن البسام وشر

إبراهيم أحمد البسام
ي 
محاسب قانون 

 337ترخيص رقم:  
ه 1444 شعبان 15الرياض: 
2023 مارس 7 : الموافق











 بوانشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  2022ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 معلومات عامة .1
 1010033032شركة بوان )"بوان" أو "الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

  السعودية )تداول(.(. يتم تداول أسهم الشركة في السوق المالية 1980أغسطس  20هـ )الموافق  1400شوال  9بتاريخ 
 

ديسمبر  31كما في   إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تشمل القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها التالية )يشار إليهما معا "المجموعة"(
2022. 

قائقي واأللواح وجميع أعمال النجارة تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تصنيع األعمال المعدنية والصلب والمنصات الخشبية وألواح الخشب الر
 المرنة.والديكورات والمحوالت الكهربائية والمحطات الفرعية ذات الوحدة المجمعة والمنتجات الجاهزة والخرسانة وإنتاج منتجات التغليف والعزل 

 
 

 -فيما يلي الشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

 
. شركة يوتك الجزائرفي  ديها غالبية حقوق التصويتاستنادا  إلى الترتيبات التعاقدية بين شركة يوتك السعودية والمستثمرين اآلخرين، فإن المجموعة ل

. السنوات السابقةر في عليه، استنتج مدراء المجموعة أن المجموعة لديها سيطرة على شركة يوتك الجزائر، وبناء عليه، تم توحيد يوتك الجزائو
 7.09 بمبلغ 2021 خالل عام يوتك الجزائر بيع شركةتم فقد  ،القوائم المالية الموحدة حول 23في االيضاح رقم عنه لك كما تم االفصاح ومع ذ

 (.23مليون لاير سعودي )إيضاح  26.60عادل ي والذيمليون دوالر أمريكي 
 

عملية للقيام ب يوتعيين مصفطواعية الكهربائية المحدودة قرر مساهمو شركة بوان  2021أكتوبر  27الموافق هـ 1443ربيع األول  21في  *
عبد هللا الجندي للمحاماة، ترخيص رقم  /، تم تعيين مكتب الدكتور 2021أكتوبر  27الموافق هـ 1443ربيع األول  21في فإنه ، عليهوالتصفية 
لم تكتمل عملية التصفية خالل مدة عقد المصفي السابق )مكتب . شركة بوان الكهربائية المحدودةلمصفي ا  ،السعودية، الرياض، المملكة العربية 8592

م قرر الشركاء تمديد فترة التصفية لمدة سنة واحدة من تاريخها 2022ديسمبر 27هـ الموافق 3/6/1444الدكتور عبد هللا الجندي للمحاماة(. في 
 عادل عبد هللا المهيدب مصفيا  للشركة.بدر بن  /وتعيين السيد 

  

 الموقع النشاط الرئيسي التابعة ةالشرك

 نسبة 
 الملكية 

)بصورة مباشرة أو 
 غير مباشرة(

   2022 2021 
 100 100 المملكة العربية السعودية الشركة القابضة الوسيطة شركة بوان للصناعات الهندسية )بوان للصناعات الهندسية(

     لدى شركة بوان الهندسية الشركات التابعة التالية: 
المملكة العربية  -الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية   -

 السعودية )"يوتك السعودية"(
 صناعة المنتجات الكهربائية

 85.50 85.50 المملكة العربية السعودية
)"يو المحطات والقواطع الكهربائية  الشركة المتحدة لتقنية  -

 إس إس جي"(
 صناعة المنتجات الكهربائية

 السعوديةالمملكة العربية 
 

85.50 
 

85.50 
تحت  - شركة بوان الكهربائية المحدودة )"بوان الكهربائية"( -

 *التصفية
 صناعة المنتجات الكهربائية

 100 100 المملكة العربية السعودية
 95 95 المملكة العربية السعودية صناعة المنتجات الخشبية شركة بوان للصناعات الخشبية )"بوان الخشبية"(

     لدى شركة بوان الخشبية الشركات التابعة التالية: 
 100 100 اإلمارات العربية المتحدة صناعة المنتجات الخشبية اإلمارات العربية المتحدة -مؤسسة الراية لألعمال النجارة  -
 100 100 دولة الكويت صناعة المنتجات الخشبية الكويت -شركة الراية لألعمال النجارة  -
 100 100 المملكة العربية السعودية صناعة المنتجات الخشبية إنماء للمنصات المحدودة )"إنماء للمنصات"(شركة  -
شركة الخطوط المتحدة للخدمات اللوجستية المحدودة  -

 100 100 المملكة العربية السعودية الخدمات اللوجستية )"يو.ال.ال.اس"(
 56.75 56.75 المملكة العربية السعودية الشركة القابضة الوسيطة القابضة"(بناء القابضة لالستثمارات الصناعية )"بينا 

     لدى شركة بناء القابضة الشركات التابعة التالية:
شركة بناء لمنتجات الخرسانة الجاهزة )"بناء للخرسانة  -

 المملكة العربية السعودية صناعة المنتجات الخرسانية الجاهزة"(
 

100 
 

100 
 100 100 المملكة العربية السعودية شركة متوقفة األهلية للنقل المحدودةشركة  -
 100 100 المملكة العربية السعودية شركة متوقفة شركة توتال للبناء -
 93.20 93.20 المملكة العربية السعودية صناعة المنتجات الخرسانية شركة بناء للمنتجات الخرسانية المتطورة  -

ونسب ملكيتها هي  بناء المسبقةلشركة الشركة التابعة 
    شركة قابضة وسيطة كما يلي:

االستشارات الهندسية  )"بناء الهندسية"(الهندسية  لإلستشارات شركة بناء -
 - 100  والمعمارية

 100 100 المملكة العربية السعودية صناعة المنتجات المعدنية شركة بوان للصناعات المعدنية )"بوان المعدنية"(
صناعة منتجات تغليف  أرنون للصناعات البالستيكية )"أرنون"(شركة 

 100 100 المملكة العربية السعودية وعزل بالستيكية
الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية )"المتحدة 

 للمنتجات الخشبية والمعدنية"(
 صناعة منتجات 
 95 95 المملكة العربية السعودية األخشاب/ الحديد
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 )تتمة( معلومات عامة .1
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2
 أسس اإلعداد 2-1

ى التي القوائم المالية الموحدة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرهذه تم إعداد 
 .والمحاسبينللمراجعين اعتمدتها الهيئة السعودية 

ستثناء الحاالت التي تتطلب فيها المعايير الدولية للتقرير المالي أساس ا آخر للقياس كما إتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية ب
 حول القوائم المالية الموحدة. 2هو مفصح عنها في السياسات المحاسبية باإليضاح رقم 

 
 القيمة العادلةقياس  2-2

عند تقدير القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. 
ق هذه الخصائص في االعتبار القيمة العادلة ألصل أو التزام، تأخذ المجموعة في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا أخذ المشاركون في السو

وحدة على هذا عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية الم
"عقود اإليجار" والقياسات التي لها بعض أوجه التشابه مع  (16)األساس، باستثناء معامالت اإليجار ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"المخزون" أو قيمة االستخدام في معيار  (2)القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 تضاء."االنخفاض في قيمة الموجودات"، عند االق 36المحاسبة الدولي رقم 

 

 أساليب التقييم
بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة  مالحظاتهاعند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بيانات السوق التي يمكن 

 لى النحو التالي:إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم ع
 

 األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. 1المستوى 
لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر )مثال: األسعار(  مالحظاتهاالمدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى األول التي يمكن  2المستوى 

 أو غير مباشر )مثال: مشتقة من األسعار(.
 (مالحظاتها)مدخالت ال يمكن  مالحظتهامدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن  3المستوى 

 

 أسس التوحيد 2-3
 المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليها الشركة والشركات التابعة لها كما في تاريخ القوائم المالية. ن القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائمإ

  تتحقق السيطرة عندما تكون الشركة:
 

  لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها. •

  يكون لها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و •

  على استخدام سلطتها للتأثير على عوائدها.لديها القدرة  •
 

حد أو أكثر تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات في وا
  من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أعاله.

 

حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فإنها تعتبر أن لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها عندما  عندما يكون لدى الشركة أقل من أغلبية
تبار تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من جانب واحد. أخذت الشركة في االع

  عند تقييم ما إذا كانت حقوق تصويت الشركة في الشركة المستثمر فيها كافية لمنحها السلطة، بما في ذلك: جميع الحقائق والظروف ذات الصلة
 

  حجم امتالك الشركة لحقوق التصويت بالنسبة لحجم وتشتت حصص أصحاب األصوات اآلخرين. •

 اف األخرى.حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة أو أصحاب األصوات اآلخرين أو األطر •

 الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى؛ و •

أي وقائع وظروف أخرى تشير إلى أن الشركة لديها أو ليس لديها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت اتخاذ القرارات، بما  •
 في ذلك أنماط التصويت في االجتماعات السابقة لحاملي الحصص.

 

تابعة عندما تحصل الشركة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة. على يبدأ توحيد الشركة ال
ل الشامل وجه التحديد، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم حيازتها أو إستبعادها خالل السنة في قائمة الربح أو الخسارة والدخ

 .حدة من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه سيطرة الشركة على الشركة التابعةاآلخر المو
 

الدخل تعود األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة. يتم توزيع إجمالي 
 .مالكي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى وجود عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرةالشامل للشركات التابعة على 
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 )تتمة( أسس التوحيد 2-3

يتم إستبعاد  عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشرکات التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند جميع الموجودات 

 .التوحيد
 

يتم تحديد الحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية المجموعة في هذه الشركات. إن حصص حقوق الملكية غير 
تلك، والتي تخول حاميلها حاليا للحصول على نسبة من صافي الموجودات عند التصفية، يتم قياسها مبدئيا  بالقيمة العادلة أو بنسبة حصة  المسيطرة

لة حقوق الملكية غير المسيطرة من القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة. يتم اختيار أساس القياس على أسـاس كل معام
حصص تحواذ على حدة. ويتم قياس حصص حقوق الملكية غير المسيطرة األخرى مبدئيا بالقيمـة العادلة. بعد االستحواذ، تكون القيمة الدفترية لـاس

حقوق الملكية غير المسيطرة هي قيمة تلك الحصص عند االعتراف األولي إضافة لحصة حقوق الملكية غير المسيطرة بعد التغيرات في حقوق 
  ية. الملك

 
 التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة القائمة

لى تتم المحاسبة عن التغييرات في حصص ملكية الشركة في الشركات التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان الشركة للسيطرة على الشركات التابعة ع
وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصها ذات الصلة في أنها معامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص الشركة 

مباشرة في حقوق  الشركات التابعة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي يتم تعديل الحقوق غير المسيطرة به والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم
 الملكية ويعود إلى مالكي الشركة.

 

في الربح أو الخسارة حيث يتم احتساب الربح أو  ستبعادة السيطرة على الشركة التابعة يتم االعتراف بالربح أو الخسارة من اإلعندما تفقد المجموع
 :الخسارة بمقدار الفرق بين

 

 اجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة للحصة المتبقية؛ و (1
  الشركة التابعة وكذلك حقوق الملكية غير المسيطرة. ومطلوبات)متضمنة الشهرة(،  ستبعادالقيمة الدفترية للموجودات قبل اإل (2

 إستبعادمت بتتم المحاسبة عن كافة المبالغ المعترف بها سابقا  في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشركة التابعة فيما إذا كانت المجموعة قد قا
قوق الموجودات والمطلوبات ذات الصلة بالشركة التابعة بشكل مباشر. )أي معاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة أو تحويلها إلى فئة أخرى من ح

 .الملكية كما هو محدد في المعايير الدولية للتقرير المالي المطبقة(
قا  في تاريخ فقدان السيطرة على أنه القيمة العادلة عند االعتراف األولي لغرض يتم اعتبار القيمة العادلة ألي استثمار متبقى في شركة تابعة ساب

 إذا انطبق، للتكلفة عند االعتراف األولي لالستثمار في شركة زميلة. ،(9)االحتساب الحقا وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  الشهرة 2-4
الزيادة في إجمالي المقابل المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها  يتم إدراج الشهرة الناتجة عن اقتناء أعمال )وهي

 على القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة( بالتكلفة كما في تاريخ االستحواذ عليها ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.
 

المستحوذ عليها تتجاوز إجمالي المقابل المحول ومبلغ أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة المستحوذ إذا كانت القيم العادلة لصافي الموجودات 
 عليها، يتم االعتراف باألرباح الناتجة في الربح أو الخسارة كربح شراء صفقة.

 

راض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم توزيع الشهرة ألغ ال يتم إطفاء الشهرة ولكن يتم مراجعتها لتحديد االنخفاض في قيمتها مرة سنويا على األقل.
يتم اختبار وحدة  على كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد )أو مجموعات من وحدات إنتاج النقد( التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات التجميع.

 مؤشر على انخفاض قيمة الوحدة.توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها سنويا، أو بشكل متكرر عندما يكون هناك 
  

القيمة الدفترية  إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم توزيع خسارة االنخفاض في القيمة أوال لتخفيض
يتم االعتراف بأي  لدفترية مقدار كل أصل في الوحدة.ألي شهرة ثابتة للوحدة ومن ثم على الموجودات األخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة ا

  ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة في الفترات الالحقة. خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في األرباح أو الخسائر.
 

 ديد الربح أو الخسارة عند اإلستبعاد.عند إستبعاد الوحدة المولدة للنقد، يتم إدراج المبلغ المتعلق بالشهرة في تح
 

  تجميع األعمال 2-5
يتم قياس البدل المحول ضمن تجميع األعمال بالقيمة العادلة، التي يتم احتسابها  يتم احتساب االستحواذ على األعمال باستخدام طريقة االستحواذ.

من قبل المجموعة، والمطلوبات المترتبة على المجموعة إلى المالكين السابقين باعتبارها مجموع القيم العادلة بتاريخ االستحواذ للموجودات المحولة 
يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة  للشركة المستحوذ عليها وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة على الشركة المستحوذ عليها.

 باالستحواذ عموما  في الربح أو الخسارة عند تحققها.
 

قة بترتيبات منافع بتاريخ االستحواذ، يتم االعتراف بالموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات بالقيمة العادلة باستثناء المطلوبات المتعل
 مـنافع الموظفين. (19)الموظفين التي يتم االعتراف بها وقياسها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
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حقوق الملكية غير المسيطرة، والتي تمثل حقوق ملكية حالية وتخول حامليها للحصول على حصة نسبية في صافي موجودات المنشأة في حالة 
غير المسيطرة للمبالغ المعترف بها لصافي الموجودات القابلة للتحديد التصفية، يتم قياسها مبدئيا  بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية لحقوق الملكية 

إن أنواع حقوق الملكية غير المسيطرة األخرى يتم قياسها  يتم اختيار أساس القياس على أساس كل معاملة على حدة. في الشركة المستحوذ عليها.
 رير المالي اآلخر، إذا انطبق.بالقيمة العادلة أو وفقا  لألساس المحدد في المعيار الدولي للتق

 

عندما يتضمن البدل المحول من قبل المجموعة ضمن تجميع األعمال موجودات أو مطلوبات ناتجة من ترتيب بدل محتمل، فإنه يتم قياس البدل 
يتم تعديل التغيرات في القيمة العادلة للبدل  المحتمل بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ويتم ادراجه كجزء من البدل المحول ضمن تجميع االعمال.

إن تعديالت فترة القياس هي التعديالت التي تنشأ نتيجة  المؤهل كتعديالت فترة القياس بأثر رجعي مع إجراء تعديالت مقابلة مقابل الشهرة. المحتمل
ة بتاريخ االستحواذ )والتي ال يمكن ان تتجاوز سنة لمعلومات إضافية تم الحصول عليها خالل "فترة القياس" حول وقائع وظروف كانت موجود

 واحدة من تاريخ االستحواذ(.
 

 ض المحتمل.إن القياس الالحق للتغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل التي ال تكون مؤهلة كتعديالت لفترة القياس تعتمد على كيفية تصنيف العو
إن  ال يتم إعادة قياسه بتواريخ تقارير الحقة ويتم احتساب التسوية الالحقة له ضمن حقوق الملكية. إن البدل المحتمل الذي يتم تصنيفه كحقوق ملكية

األدوات  (9)لمالي البدل المحتمل الذي يتم تصنيفه كأصل أو التزام يتم إعادة قياسه بتواريخ التقارير الالحقة وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي للتقرير ا
 بالربحالمخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، حسبما يكون مالئما ، مع االعتراف  37المحاسبي الدولي رقم المالية، أو المعيار 

 أو الخسارة ذات العالقة في الربح أو الخسارة.
 

ها المجموعة سابقا بالقيمة العادلة استحوذت علي القيمة العادلة للحصص التي إذا تحققت عمليات تجميع األعمال على مراحل، فإنه يتم إعادة قياس
يتم اعادة تصنيف المبالغ الناتجة عن الحصص في الشركة  بتاريخ االستحواذ، ويتم قيد أية أرباح أو خسائر، إن وجد، في األرباح أو الخسائر.

باح أو الخسائر بحيث تكون هذه المعالجة مالئمة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ والتي تم قيدها سابقا ضمن قائمة الدخل الشامل االخر إلى األر
 الحصة. إستبعادفيما لو تم 

 

للبنود التي  التقريبيةتقوم المجموعة بقيد المبالغ ، إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الندماج األعمال مع نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث فيها االندماج
خالل فترة القياس، أو يتم االعتراف بموجودات أو مطلوبات إضافية، وذلك لتعكس المعلومات التقريبية ويتم تعديل هذه المبالغ  لم تكتمل محاسبتها.

، إذا كانت معروفة، والتي يمكن أن تكون قد أثرت على المبالغ االستحواذالجديدة التي تم الحصول عليها حول الوقائع والظروف القائمة بتاريخ 
 ها في ذلك التاريخ.المعترف ب

 
 تحويل العمالت األجنبية 2-6
 ( العملة الوظيفية وعملة العرض1)

ألقرب تم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض للمجموعة. تم تقريب جميع القيم 
 ألف إال إذا أشير إلى خالف ذلك.

 

 إستبعادوعند  بتحديد العملة الوظيفية لكل منشأة، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منها باستخدام تلك العملة الوظيفية.تقوم المجموعة 
 الموحدة. الشامل الدخلالربح أو الخسارة وقائمة  تحول من قائمة المركز المالي الموحدة إلى ة قد تنتج عن ذلكأو خسارأي ربح عملية أجنبية، فإن 

 

 ( معامالت وأرصدة2)
ا  لمعدل يتم تسجيل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية مبدئيا من قبل منشآت المجموعة بالعملة الوظيفية المستخدمة في تلك المنشآت وذلك وفق

موجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت الصرف الفوري السائد في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لإلثبات ألول مرة. ويتم إعادة تحويل ال
 األجنبية إلى العملة الوظيفية وفقا لمعدل الصرف الفوري السائد في تاريخ القوائم المالية.

 

الموحدة باستثناء البنود النقدية المصنفة والدخل الشامل اآلخر الناشئة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة  فروقيتم إثبات ال
صافي االستثمار،  إستبعادفي قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى حين اثباتها كجزء من التحوط لصافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية، والتي يتم 

 إستبعادحدة. يعتبر سداد القروض الداخلية بين الشركات المو والدخل الشامل اآلخر وعندئذ يتم تصنيف المبلغ المتراكم في قائمة الربح أو الخسارة
، إن وجدت، المنسوبة إلى فروق صرف العملة على هذه البنود النقدية في الدخل مصاريف الضريبة والوفر الضريبيجزئي. ويتم تسجيل  إستبعادأو 

 الشامل اآلخر.
 

  التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األولية.يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة 
 

 ( شركات المجموعة3)
ويتم تحويل  عند التوحيد، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ القوائم المالية.،

 إستبعادالدخل الشامل اآلخر. عند  إلىخسارة على أساس متوسط سعر الصرف. يتم إثبات فروق الصرف الناشئة عن التحويل قائمة الربح أو ال
والدخل الشامل  عملية أجنبية، يتم إثبات العنصر المدرج في الدخل الشامل اآلخر والمتعلق بتلك العملية األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 .اآلخر
 

فإن  ،فيما يتعلق باالستبعاد الجزئي لشركة تابعة تتضمن نشاط ا أجنبي ا ال ينتج عنه فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة ،باإلضافة إلى ذلك
لنسبة لجميع الربح أو الخسارة. با قائمةالحصة النسبية من فروق الصرف المتراكمة تُعزى إلى الحصص غير المسيطرة وال يتم االعتراف بها في 

تأثير هام أو عمليات االستبعاد الجزئي األخرى )مثل االستبعاد الجزئي للشركات الزميلة أو الترتيبات المشتركة التي ال ينتج عنها فقدان المجموعة ل
 . الموحدةامل اآلخر الربح أو الخسارة والدخل الش قائمةيتم إعادة تصنيف الحصة النسبية من فروق الصرف المتراكمة إلى  ،سيطرة مشتركة(
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2
 إثبات اإليرادات 2-7

 تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:

 :ومبيعات مختلف البضائع الُمصنعة •

 إنشاء بنود مختلفة حسب الطلب للعمالء •
 

المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه في العقد مع العميل. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما تنقل السيطرة يتم قياس اإليرادات بناء  على 
 على منتج أو خدمة إلى العميل.

 

 مبيعات مختلف البضائع المصنعة
موعودة إلى يتم إثبات اإليرادات من بيع البضائع عندما يتم الوفاء بالوعد التعاقدي للعميل )التزام األداء( عن طريق نقل السيطرة على البضائع ال

  عند استالم البضائع من قبل العمالء. أوالعميل. يتم إثبات اإليرادات في وقت الشحن 
 

عندما يتم تسليم البضائع، حيث أن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ غير مشروط، ألنه ال  يتم إثبات الذمم المدينة من قبل المجموعة
 يلزم سوى مرور الوقت قبل أن تُستحق الدفعة.

 

افق مع المواصفات ال يمكن شراء الضمانات المتعلقة بالمبيعات المرتبطة بالبضائع بشكل منفصل، وتكون بمثابة ضمان بأن المنتجات المبيعة تتو
"المخصصات والمطلوبات المحتملة  37المتفق عليها. وفقا  لذلك، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن الضمانات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 والموجودات المحتملة".
 

الماضي. يعتبر من المحتمل جد ا أال تحدث لم تقم المجموعة برفع مطلوبات االسترداد بالنظر إلى المستوى المنخفض تاريخيا  للمرتجعات في 
ا للمستوى المنخفض الثابت للمرتجعات على مدى السنوات السابقة.  عكوسات جوهرية في اإليرادات المتراكمة المثبتة نظر 

 
 إنشاء بنود مختلفة حسب الطلب للعمالء

تبرم هذه العقود قبل بدء إنشاء البنود. بموجب شروط العقود، فإن تقوم المجموعة بإنشاء العديد من البنود حسب الطلب بموجب عقود مع عمالئها. 
  المجموعة لها حق واجب النفاذ في الدفع مقابل العمل المنجز. ال تستطيع المجموعة استخدام البنود ألي غرض آخر.

 

المعيار الدولي للتقرير  الواردة فية تفي بالمعايير مجموعحيث أن ال، المخرجاتطريقة بيتم إثبات اإليرادات من إنشاء تلك البنود بمرور الوقت 
إلى أن يتم الوفاء  اإلنجازأن طريقة المدخالت هذه مناسبة لقياس مستوى  اإلدارةعتبر ت "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء". (15)المالي رقم 

 ."اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" (15)بالتزامات األداء وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم الكامل 
 

الدفعات تشتمل موجودات العقود على قيمة العمل المنجز بالزيادة عن مبلغ الفاتورة كما في نهاية الفترة. تشتمل مطلوبات العقود، باإلضافة إلى 
 الفترة.المقدمة من العمالء، على المبلغ الزائد المفوتر على قيمة العمل المنجز في نهاية 

 
 التكاليف والمصاريف 2-8
 تكاليف اإليرادات ( 1)

غير المباشرة، يتم تصنيف التكاليف المتكبدة خالل السنة إلنتاج المخزون المباع وتقديم الخدمات وتنفيذ العقود التي تتضمن تكلفة اإلنتاج المباشرة و
 ت غير المباشرة كتكلفة اإليرادات.بما في ذلك العمالة المباشرة والمواد المباشرة واالستهالك والنفقا

 
 مصاريف بيع وتوزيع ( 2)

 تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المتكبدة لتوزيع وبيع منتجات المجموعة.
 
 ( مصاريف عمومية وإدارية3)

 تكاليفتشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف التي ال تكون بالضرورة جزءا  من مصاريف البيع والتوزيع أو تكلفة اإليرادات أو 
إن ، التمويل أو مصاريف الزكاة وضريبة الدخل. توزع هذه التكاليف بين المصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع وتكاليف البيع

 لزم األمر، بطريقة منتظمة.
 

 منافع الموظفين 2-9
المنافع  مجموعةبإثبات االلتزام عندما يقدم الموظف خدمة مقابل منافع الموظفين ليتم سدادها في المستقبل ومصروف حيث تستهلك ال المجموعةتقوم 

نهاية االقتصادية الناتجة عن الخدمة المقدمة من الموظف مقابل منافع الموظفين. تتكون منافع الموظفين من منافع موظفين قصيرة األجل ومنافع 
 الخدمة ومنافع الموظفين طويلة األجل األخرى ومنافع نهاية الخدمة.

 
 منافع الموظفين قصيرة األجل

عن المزايا المتعلقة باألجور والرواتب واالجازات السنوية واإلجازات المرضية في القترة التي يتم فيها تقييم الخدمة على يتم إثبات وقياس االلتزام 
  ل تلك الخدمات.المبالغ غير المخصومة من المنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمات. ويتم قيد األلتزام بالمبلغ المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقاب
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 )تتمة( منافع الموظفين 2-9

 للموظفين إلتزامات المنافع المحددة
المتوقعة، مع إجراء التقييمات االكتوارية بنهاية كل فترة تقرير. يتم إثبات  ئتمانيتم تحديد مخصص تعويضات نهاية الخدمة باستخدام طريقة وحدة اإل

الشامل عمليات إعادة القياس التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية فورا في قائمة المركز المالي مع إثبات مخصص أو قيد دائن في الدخل 
لقياس المثبتة في الدخل الشامل اآلخر فورا في األرباح المبقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى اآلخر في الفترة التي تحدث فيها. تثبت عمليات إعادة ا

ورا في الربح أرباح أو خسائر الفترات الالحقة. تثبت التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت أو تقليصات الخطة ف
تم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على صافي التزام أو أصل المنافع المحددة. تصنف تكاليف أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. ي

  المنافع المحددة كاآلتي:
 

  تكاليف الخدمات )التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من عمليات التقليص والتسوية(. •

 الفوائد؛ و مصروفات •

 إعادة القياس •
 

 تقدم المجموعة أول عنصرين من تكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في البنود ذات الصلة.
 

 منافع التقاعد
 .يتم قيد الدفعات إلى تتم لخطط المساهمات المحددة الممولة المتعلقة بالموظفين السعوديين كمصروف عند استحقاقها

 
  االقتراضتكاليف  2-10

طويلة  إن تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة، التي هي موجودات تستغرق بالضرورة فترة زمنية
لالستخدام أو لتصبح جاهزة للغرض منها باالستخدام أو البيع، تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات، إلى أن تصبح الموجودات جاهزة بشكل جوهري 

 للبيع.
 

تراض يتم خصم اإليرادات االستثمارية المحققة في االستثمار المؤقت من اقتراضات محددة تأخر إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف االق
 المؤهلة للرسملة.

 

 فيها.يتم تحميل كافة تكاليف االقتراضات األخرى على الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها 
 

 الزكاة والضرائب 2-11
 الزكاة وضريبة الدخل (1)

 الشركات ذات المساهمين السعوديين
)"الهيئة"(. يتم تقدير مخصص الزكاة للشركة والزكاة المتعلقة بالشركات  هيئة الزكاة والضريبة والجماركتخضع المجموعة للزكاة وفقا  ألنظمة 

، فروقالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. يتم احتساب ال قائمةالتابعة المملوكة بالكامل للمجموعة في نهاية كل فترة تقرير وتحمل على 
 النهائية عند تحديد هذه المبالغ. الروبوطعند االنتهاء من  وجدت،إن 
 

 الشركات المختلطة والتي تحتوي على مساهمين أجانب
لمساهمين تخضع الشركات التابعة التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية مع مساهمين أجانب للزكاة لمساهميها السعوديين وضريبة الدخل ل

. يتم تحميل مخصص الزكاة وضريبة الدخل للشركات المختلطة على قائمة الربح أو الخسارة جماركالالضريبة وزكاة واألجانب وفق ا للوائح هيئة ال
 .النهائية عند تحديد هذه المبالغ الربوط، إن وجدت، عند االنتهاء من فروقوالدخل الشامل اآلخر الموحدة. يتم احتساب ال

 

ط ضريبة يتم تحديد ضريبة الدخل للمنشآت األجنبية وفق ا للوائح ضريبة الدخل ذات الصلة في بلدان التأسيس. يتم تسجيل التعديالت الناتجة من رب
 .الربوطالدخل األجنبي النهائي في الفترة التي يتم فيها إجراء مثل هذه 

 

غير المسيطرة  حقوق الملكيةغير المسيطرة في بعض الشركات التابعة في حصتهم من  بحقوق الملكيةيتم تضمين الزكاة وضريبة الدخل المتعلقة 
 .في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

 

ة. إن الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدكال  من يتضمن مصروف الضريبة 
مستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية بناء  على معدل ضريبة الدخل المعمول الللفترة هو الضريبة  الضريبة الوفر الضريبيمصروف 
 .ر المستخدمةالمؤقتة والخسائر الضريبية غي فروقبالتغييرات في موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة المنسوبة إلى ال منطقة بعد تعديلهابه لكل 

 

الضريبية التي تم سنها أو التي تم سنها بشكل جوهري في نهاية فترة التقرير في البلدان التي  األنظمةيتم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس 
تقييم المواقف التي يتم اتخاذها تعمل فيها الشركة والشركات التابعة لها والشركات الزميلة وتولد دخال  خاضع ا للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري ب

المخصصات عند  تقوم اإلدارة بعملفي اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها اللوائح الضريبية المعمول بها للتفسيرات. 
 .االقتضاء على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية

 

لحالية والضريبة المؤجلة، إن وجدت، المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل يتضمن مصروف الضريبة، إن وجد، الضريبة ا
 .اآلخر الموحدة
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مستحقة على الربح الخاضع للضريبة للسنة. يختلف الربح الخاضع للضريبة عن صافي الربح كما هو مذكور في قائمة التعتمد الضريبة الحالية 
تبعد الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة ألنه يستثني بنود الدخل أو المصاريف الخاضعة للضريبة أو المخصومة في سنوات أخرى ويس

. يتم احتساب التزام المجموعة للضرائب الحالية باستخدام معدالت الضرائب التي تم سنها أو القابلة للخصمللضريبة أو كذلك البنود غير الخاضعة 
 .القوائم الماليةسنها بشكل جوهري حتى تاريخ 

 

المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقارير المالية ومبالغ الضرائب  فروقيتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بال
ا بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع ال المؤقتة الخاضعة للضريبة ويتم االعتراف  فروقالمستخدمة ألغراض الضرائب. يتم االعتراف عموم 

المؤقتة القابلة للخصم. ال يتم  فروقعه توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن مقابلها استخدام البموجودات الضرائب المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل م
المؤقتة من االعتراف األولي بالشهرة أو األصل أو االلتزام في المعاملة )بخالف دمج  فروقاالعتراف بهذه الموجودات والمطلوبات إذا نشأت ال

 .للضريبة وال الربح المحاسبي األعمال( التي ال تؤثر على الربح الخاضع
 

المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن االستثمارات في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة  فروقيتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لل
ومن المحتمل أال ينعكس الفرق المؤقت والشركات الزميلة باستثناء الحاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على التحكم في عكس الفرق المؤقت 

 .في المستقبل المنظور
 

ضريبي  تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل توفر ربح
 .مستقبلي كاٍف للسماح باسترداد كل أو جزء من األصل

 

نين الضريبة المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها تسوية االلتزام أو تحقق األصل، بناء  على القوايتم احتساب 
الشامل ل التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري حتى تاريخ القوائم المالية. يتم تحميل الضريبة المؤجلة أو قيدها في قائمة الربح أو الخسارة والدخ

ا نقل الضريبة المؤجلة مبا شرة  إلى حقوق اآلخر الموحدة، إال عندما تتعلق ببنود محملة أو مضافة مباشرة إلى حقوق الملكية، وفي هذه الحالة يتم أيض 
 الملكية.

 
 االستقطاعضريبة  (2)

المملكة العربية السعودية، بما فيها تسديدات تقوم الشركة والشركات التابعة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في 
 توزيعات أرباح إلى الشركاء، كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السعودي.

 
 ضريبة القيمة المضافة (3)

 يتم إثبات المصاريف والموجودات بالصافي من ضريبة القيمة المضافة، باستثناء ما يلي:
 

لهيئة العامة للزكاة والدخل والمدفوعة لشراء موجودات أو خدمات، عندها، يتم االعتراف عندما ال يتم استرداد ضريبـة القيمة المضافة من ا •
 بضـريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء األصل أو ضمن المصاريف، حسب مقتضى الحال.

ان صافي قيمة ضـريبة القيمة المضافة المستردة من، أو  عندما يتم قيد الذمم المدينة والذمم الدائنة بقيمة ضـريبة القيمة المضافة المشمول؛ •
 المركز المالي الموحدة. قائمةالضريبية تكون مشمولة كجزء من الذمم المدينة أو الذمم الدائنة في  للسلطةالمستحقة 

 

 ممتلكات ومصنع ومعدات2-12
التنفيذ بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات باستثناء األرض واألعمال الرأسمالية قيد 

 لالنخفاض في القيمة. وتظهر األرض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا  االنخفاض في القيمة.
 

قة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو يتم إثباتها تتضمن التكلفة التاريخية المصاريف العائدة مباشرة إلى االستحواذ على البنود. تدرج التكاليف الالح
س كأصل منفصل، حسب الضرورة، عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قيا

 تكلفة هذا البند بشكٍل موثوق.
 

ا  منها قيمها المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية، باستخدام طريقة القسط الثابت. يتم يتم إثبات االستهالك من أجل شطب تكلفة الموجودات مخصوم 
على أساس  فحص األعمار اإلنتاجية المقدرة، والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة تقرير، مع تأثير أي تغييرات يتم المحاسبة عنها

 مستقبلي.
 

 نوية التالية على ممتلكاتها ومصانعها ومعداتها:تطبق المجموعة نسب االستهالك الس
 

٪20إلى  ٪3 مباني وتحسينات على عقار مستأجر  
٪25إلى  ٪5 مصنع وآالت  

٪25إلى  ٪20 سيارات  
٪25إلى  ٪20 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية  

٪33.3إلى  ٪20 أدوات  

  األرض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال يتم استهالكها.
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أو عندما يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من مواصلة استخدام األصل يتم تحديد  ستبعاديتم إلغاء إثبات بند الممتلكات والمصنع والمعدات عند اإل
بند من بنود الممتلكات والمصنع والمعدات على أنها الفرق بين صافي متحصالت المبيعات والقيمة  إستبعادأي أرباح أو خسائر ناتجة عن بيع أو 

 .الدفترية لألصل ويتم إثباتها في الربح أو الخسارة
 
 عقود اإليجار 2-13

وباعتبارها مطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من قبل المجموعة.  أصول حق اإلستخداميتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها 
  كما يتم مبدئيا  قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد إيجار على أساس القيمة الحالية.

 
 عقود اإليجار( إلتزامات 1

مبدئي ا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام المعدل الضمني في  إلتزامات عقود اإليجاريتم قياس 
 عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي.

 

 مما يلي:إلتزامات عقود اإليجار تتكون مدفوعات اإليجار المتضمنة في قياس 
 

  المدفوعات الثابتة( ناقصا  أي حوافز إيجار.بشكل رئيسي مدفوعات اإليجار الثابتة )بما في ذلك  •

  كما في تاريخ البدء.مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئي ا باستخدام المؤشر أو المعدل  •

  المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. •

  ، وسعر ممارسة خيارات الشراء إذا كان المستأجر متأكدا  بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات •

  يار إنهاء العقد.مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خ •
 

الحق ا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة  يةاإليجار المطلوبات تقاسكبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحدة.  يةاإليجار المطلوباتعرض ت
 على التزام اإليجار )باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية( وخفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار.

 

 ذي الصلة( عندما: أصول حق اإلستخدام)وتقوم بتعديل مقابل  يةاإليجار المطلوباتتقوم المجموعة بإعادة قياس 
 

عن طريق خصم مدفوعات  االيجارتتغير مدة اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام  •
 اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحالة  •
عدلة باستخدام معدل الخصم األولي )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار الم يةاإليجار المطلوباتيتم إعادة قياس 

 بسبب تغيير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(.

عن  يةاإليجار وباتالمطليتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس  •
 طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدالت الخصم.

 لم تقم المجموعة بأي تعديل من تلك التعديالت خالل الفترات المعروضة.
 
 أصول حق اإلستخدام( 2

  مبدئيا  بالتكلفة التي تتضمن التالي: أصول حق اإلستخداميتم قياس 
 

 .للمطلوبات االيجارية مبلغ القياس المبدئي -
  أي مدفوعات إيجار يتم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصا  أي حوافز إيجار مستلمة. -
  أي تكاليف مباشرة مبدئية. -
 .الترميمتكاليف  -

 

بين القيمة االسمية لودائع الضمان . ومع ذلك، فإن الفرق صول حق اإلستخدامال يتم تضمين ودائع الضمان القابلة لالسترداد في القياس المبدئي أل
صول حق مبدئية ألالقابلة لالسترداد وقيمتها العادلة في بداية عقد اإليجار يمثل دفعة إيجار إضافية مدفوعة مقدما  وعليه تضاف إلى القيمة الدفترية ال

 مدى فترة اإليجار كجزء من استهالك ذلك األصل.  الدخل الشامل اآلخر الموحدة على وويتم إضافتها إلى قائمة الربح أو الخسارة  اإلستخدام
 

على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر. باإلضافة إلى ذلك، يتم  أصول حق اإلستخداميتم استهالك 
تخفيض أصل حق االستخدام بشكل دوري من خالل خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها مقابل بعض عمليات إعادة القياس 

 .إللتزامات عقود اإليجار
 

 كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحدة. اإلستخدام أصول حقتعرض 
 

 مدة عقد اإليجار
ا اقتصادي ا لممارسة خيار التمديد، أو  عدم ممارسة عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تشكل حافز 

يجار فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكد ا إلى حد ما )أو لم يتم إنهاؤه(. تتم مراجعة تقييم مدة عقد خيار اإلنهاء. تتوفر خيارات التمديد في مدة عقد اإل
 اإليجار في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2
 )تتمة( عقود اإليجار 2-13

 عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة
 يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة

شهرا  أو أقل. وتشمل  12الموحدة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
  الموجودات منخفضة القيمة معدات تكنولوجيا المعلومات والقطع الصغيرة من معدات المكاتب واألثاث.

 
 موجودات غير ملموسة أخرى 2-14

ا منها اإلطفاء المتراكم يتم إدراج الموجودات غير الملموسة ذات األع مار اإلنتاجية المحددة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة مطروح 
هي قيمتها العادلة في تاريخ  عمالاألوخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. إن تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في تجميع 

اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة. يتم فحص العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة . يتم إثبات األعمالنفاذ تجميع 
الموجودات غير الملموسة ذات األعمار  إناإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير، مع احتساب أي تأثير ألية تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي. 

ا خسائر ال يتم اطفاءها ولكن تقييم سنويا  لالنخفاض في القيمة وتدرج اإلنتاجية غير المحددة التي يتم االستحواذ عليها بشكل منفصل  بالتكلفة ناقص 
 انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت.

 
 على موجوداتها غير الملموسة:تطبق المجموعة معدالت اإلطفاء السنوية التالية 

 
 ( ٪النسبة المئوية ) 

  ٪20 برمجيات
 ٪29إلى  ٪20 عالقات العمالء
  ٪20 االسم التجاري

 
أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من مواصلة استخدامه. يتم إثبات األرباح أو  ستبعاديتم إلغاء إثبات أصل غير ملموس عند اإل

والقيمة الدفترية لألصل، في الربح  ستبعادالخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات األصل غير الملموس، المقاسة على أنها الفرق بين صافي متحصالت اإل
 أو الخسارة عند إلغاء إثبات األصل.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 2-15

 .تقوم المجموعة في نهاية فترة كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على احتمال هبوط قيمة الموجودات غير المالية
 

أو التغيرات في الظروف إلى أن يتم اختبار الموجودات غير المالية، باستثناء الشهرة إن وجدت، لتحري الهبوط في القيمة عندما تشير األحداث 
بلة لالسترداد، القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. ويتم اختبار الشهرة، إن وجدت، لتحري الهبوط في القيمة سنوي ا. لغرض قياس القيم القا

رة للنقد(. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد في يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مد
والقيمة من االستخدام )والتي تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  ستبعادالقيمة األعلى من كل من القيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف اإل

اإلدارة(. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد قيمتها المتوقعة لألصل ذي الصلة أو وحدة توليد النقد على النحو المحدد من قبل 
قائمة مة في القابلة لالسترداد، يعتبر األصل أنه تعرض للهبوط في القيمة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة لالسترداد. يتم إدراج خسارة الهبوط في القي

 الفترة التي حدثت فيها. الموحدة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 

ل ما تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على أن خسارة الهبوط في القيمة المدرجة في الفترات السابقة ألص
التقديرات  بخالف الشهرة، إن وجدت، لم تعد موجودة أو انخفضت قيمتها. وال يتم عكس خسارة هبوط القيمة المدرجة سابق ا إال إذا كان هناك تغيير في

الربح أو الخسارة والدخل المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إدراج آخر خسارة هبوط في القيمة. ويتم إدراج هذا العكس في قائمة 
 الموحدة. ال يتم عكس قيد خسائر الهبوط في قيمة الشهرة، إن وجدت.الشامل اآلخر 

 
 المخزون وقطع الغيار 2-16

ا تكالييظهر  ف اإلكمال المخزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون ناقص 
 المقدرة وتكاليف البيع الالزمة.

 

ريق يتم تحديدها عن طريق قيمة الفاتورة تحدد تكلفة المواد الخام وبنود المخزون على أساس طريقة المتوسط المرجح. تكلفة البضاعة في الط
باإلضافة إلى أي مصاريف مضافة أخرى قد تطرأ للحصول على المخزون حتى وصوله إلى المخزن في تاريخ القوائم المالية. يتم تحديد تكلفة 

ليف العمالة والتكاليف الصناعية غير االعمال قيد التنفيذ والبضاعة الجاهزة على أساس متوسط التكلفة. والتي تتضمن بشكل عام تخصيص من تكا
 المباشرة.

 

كلفة على أساس طريقة يتم تقييم قطع الغيار التي تعتبر مخزون ا قابال  لالستهالك بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. يتم تحديد الت
حركة، إن وجدت، في تاريخ كل تقرير. صافي القيمة الممكن تحقيقها هو المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تقدير مخصص البنود المتقادمة وبطيئة ال

ا "المصاريف البيعية".  "سعر البيع المقدر" ناقص 
 

 تداولة.تمثل قطع الغيار العناصر التي قد تؤدي إلى نفقات رأسمالية ثابتة ولكن ال يمكن تمييزها. ومن ثم يتم تصنيفها ضمن قطع الغيار كأصول م
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2
 األدوات المالية 2-17
 اإلثبات المبدئي والقياس لألدوات المالية )أ(

  .تقوم المجموعة بإثبات الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا عندما تصبح طرفا في الشروط التعاقدية لألدوات المالية
 

ع اإلدارة يتم إجراء القياس المبدئي للذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكونات تمويل هامة، بسعر المعاملة وهو مبلغ المقابل الذي تتوق
 .المبالغ المحصلة نيابة عن الغير إستبعادالحصول عليه مقابل نقل البضائع أو الخدمات المتفق عليها إلى العميل، بعد 

 

زائدا أو ناقصا  باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكونات تمويل هامة، يتم إجراء القياس المبدئي لألدوات المالية بالقيمة العادلة
بات المالية غير المثبتة تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إصدار الموجودات أو المطلوبات المالية، وذلك في حالة الموجودات أو المطلو

أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم إثبات تكاليف المعاملة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
  .الموحدةالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كمصروف في قائمة 

 
 العمل نموذج تقييم
 إدارة طريقة وجه أفضل علی يعکس هذا ألن المحفظة مستوى علی باألصل فيه يحتفظ الذي األعمال نموذج هدف تقييم بإجراء المجموعة تقوم

  :فيها النظر يتم التي المعلومات تشمل .اإلدارة إلی المعلومات وتقديم األعمال
 

 استراتيجية كانت إذا ما لمعرفة ،الخصوص وجه وعلى .العملية الناحية من السياسات تلك عمل وآلية للمحفظة المعلنة واألهداف السياسات •
 مدة مع المالية الموجودات مدة للفائدة أو مطابقة محدد تسببببببعير بسببببببجل التعاقدية أو االحتفاظ الفوائد إيرادات كسببببببب على تركز اإلدارة

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

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

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

إدارتها أو  تتم التي للموجودات العادلة القيمة على ترتكز التعويضببببات كانت إذا ما المثال؛ سبببببيل على – األعمال مديري تعويض كيفية •
 تحصيلها؛ و تم التي التعاقدية النقدية التدفقات

 يتم ال ومع ذلك، .المستقبل في المبيعات نشاط بشأن وتوقعاتها المبيعات هذه وأسباب سابقة، فترات في المبيعات وتوقيت وحجم صفقات عدد •
 إلدارة للمجموعة الهدف المعلن تحقيق لكيفية شامل تقييم من جزءا   اعتبارها بل منفصل بشكل المبيعات بنشاط المتعلقة المعلومات في النظر

 .النقدية التدفقات تحقيق وكيفية المالية الموجودات
 

تحقق تم إذا  في االعتبار.حالة " أو "حالة الضبببغط" أسبببوأ " تصبببوراتمتوقعة بشبببكل معقول دون وضبببع  تصبببوراتيعتمد تقييم نموذج العمل على 
ضمن لشركة، فإن الشركة ال تغير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها اختلف عن توقعات بشكل ماألولي  االعترافنقدية بعد التدفقات ال

 حديث ا. ىأو المشترحديث ا المكون  األصل الماليهذه المعلومات للمضي قدما عند تقييم  تستخدمل، ولكنها املالعنموذج ذلك ال
 

  التصنيف والقياس الالحق -الموجودات المالية  )ب(
ربح أو الخسارة. يتم قياس الموجودات المالية الحقا بالتكلفة المستنفدة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل ال

  .الموجودات الماليةهناك معياران يستخدمان لتحديد كيفية تصنيف وقياس 
 

  .نموذج األعمال الُمطبق من قبل المجموعة في إدارة الموجودات المالية   )أ(
 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. )ب(

 

بالموجودات المالية من أجل تحصيل حدد موظفو اإلدارة العليا أن الموجودات المالية للمجموعة محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ 
 .التدفقات النقدية

قدية تشكل فقط يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المستنفدة إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي، في مواعيد محددة، إلى تدفقات ن
فا  لذلك، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو دفعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة على المبلغ األصلي القائم. وخال

  .الخسارة

ستثمارات في يتم قياس االستثمارات في أداوت حقوق الملكية بالقيمة العادلة، ولم تختر المجموعة عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه اال
 .خرأداوت حقوق الملكية في الدخل الشامل اآل

توقع أن يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية فقط بين فئات القياس، فقط عند تغير نموذج األعمال إلدارة تلك الموجودات للمجموعة، والذي من الم
  .يكون غير محتمل

ي أو عندما تقوم المجموعة بتحويل تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق في التدفقات النقدية من األصل المال
 جميع المخاطر والمكافآت المرتبطة باألصل المالي وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.

 
 هبوط قيمة الموجودات المالية )ج(

  .تقوم المجموعة بتقييم خسائر اإلئتمان المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المدرجة بالتكلفة المستنفدة على أساس مستقبلي

، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود. تستخدم المجموعة (9المالي رقم )بموجب المعيار الدولي للتقرير 
ل تطبيق مصفوفة مخصصات في حساب خسائر اإلئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية لتقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر من خال

  معدالت مخصص معينة على مجموعات أعمار معينة.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2
 )تتمة( األدوات المالية 2-17

 سياسة الشطب)د( 
 .احتمال واقعي الستردادهاتقوم المجموعة بشطب أصل مالي عند وجود معلومات تشير إلى أن المدين يواجه صعوبة مالية حادة، وال يوجد أي 

 االستشارةيجوز مع ذلك أن يخضع شطب الموجودات المالية ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالمجموعة مع األخذ في االعتبار 
 القانونية حسبما هو مالئم. يتم إثبات أي عمليات استرداد تتم في الربح أو الخسارة.

 
الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة لجميع األدوات المالية مع إجراء تعديل مقابل على قيمهم  تثبت المجموعة الربح أو

 الدفترية خالل حساب مخصص الخسارة.
 

 التصنيف والقياس الالحق -المطلوبات المالية )هـ( 
طريقة معدل الفائدة الفعلي. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يتم به خصم الدفعات يتم قياس المطلوبات المالية الحقا  بالتكلفة المستنفدة باستخدام 

مة الدفترية النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لاللتزام المالي، أو فترة زمنية أقصر حسبما كان ذلك مالئما ، وذلك للوصول إلى صافي القي
 .عند اإلثبات المبدئي

بإلغاء المطلوبات المالية المثبتة )أو جزء منها( من قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند إطفائها، أي عندما يتم الوفاء بااللتزام تقوم المجموعة 
 .المالي المذكور في العقد أو عند إلغائه أو انقضائه

 
 في حكمهالنقد وما  (و)

لدى البنوك والتي تكون يشتمل النقد وما يعادله على النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع  ،النقدية التدفقاتألغراض قائمة المركز المالي وقائمة 
 .استحقاق ثالثة أشهر أو أقل والتي تتعرض لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمةتواريخ  لها متوفرة الستخدام المجموعة إال إذا كان

 
 مقاصة األدوات المالية (ز)

للموجودات والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني في إجراء يتم إجراء المقاصة 
 المقاصة للمبالغ المدرجة والنية لتسويتها على أساس صاٍف أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

 
 قروض 2-18

 مبدئيا  بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت )بعد قروضتُحتسب 
ت الرسوم إثباخصم تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة في قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم 

المدفوعة على تسهيالت القروض كتكاليف معامالت لالقتراض إلى الحد الذي يكون عنده من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل التسهيالت. في 
ت، تتم هذه الحالة، يتم تأجيل هذه الرسوم حتى يتم سحب هذه التسهيالت. عندما ال يتوفر دليل بأنه من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل التسهيال

 رسملة الرسوم كمصاريف مدفوعة مقدما  مقابل خدمات السيولة، كما يتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل المتعلق بها.
 

ية من قائمة المركز المالي الموحدة عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفتر قروضتُستبعد 
حّملة، في قائمة لاللتزام المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات الم

 .تمويلالموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف  الشامل اآلخر الدخلالربح أو الخسارة و
 

شهرا بعد فترة  12يتم تصنيف االقتراض كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن 
 القوائم المالية.

 
 مخصصات 2-19

احتمال وجود حاجة للمجموعة يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قائم )نظامي أو ضمني( ناتج عن حدث سابق، وهناك 
  لتسوية االلتزام، وإمكانية تقدير مبلغ االلتزام بشكل يعتمد عليه.

 

باالعتبار  تعد المبالغ المدرجة كمخصص هي أفضل تقدير للمقابل المادي المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة القوائم المالية، مع األخذ
ام. وعند قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، تعد قيمته الدفترية هي القيمة المخاطر وعدم التأكد من االلتز

نتيجة مرور الحالية لهذه التدفقات النقدية عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا . عند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص 
 ف تمويل.الوقت كتكالي

 

عندما عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كامل المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف آخر، يتم إثبات الذمم المدينة كأصل 
 يكون استالمه مؤكدا  افتراضيا  وتكون هناك إمكانية لقياس مبالغ الذمم المدينة بشكل موثوق به.

 
 ضمانات

التكلفة المتوقعة اللتزامات الضمان بموجب التشريع المعمول به لبيع البضائع في تاريخ بيع المنتجات ذات الصلة وفقا  ألفضل يتم إثبات مخصصات 
 تقدير لإلدارة بشأن النفقات المطلوبة لتسوية التزام المجموعة.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة .2
 مطلوبات محتملة 2-20
صادية بعيدة. يتم يتم إثبات المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة. ويتم اإلفصاح عنها ما لم تكن إمكانية تدفق الموارد التي تمثل منافع اقتال 

ثبات األصل المحتمل في إثبات المطلوبات المحتملة في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى. ال يتم إ
ا.   القوائم المالية الموحدة ولكن يتم اإلفصاح عنه عندما يكون تدفق المنافع االقتصادية مرجح 

 
 توزيعات أرباح 2-21
بشكل مناسب ولم تعد تخضع لتقدير المنشأة، في أو قبل نهاية فترة القوائم  الموافقة عليهامخصص لمبالغ توزيعات األرباح المعلنة، والتي تم  عمليتم 

في نهاية فترة القوائم المالية. يتم إثبات توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في السنة التي يتم إعالنها بعد كما يتم توزيعها  لمالمالية ولكن 
 الشركة. مساهميواعتمادها من قبل 

 
 التقارير القطاعية2-22

 إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:
 

ت تعمل في أنشطة األعمال التي من الممكن أن تؤدي إلى تحقيق إيراد وتكبد مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامال (1
 مع أي من مكونات المجموعة.

 مجموعة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء.يقوم مراقب ال (2
 كما يكون لها معلومات مالية متاحة بشكل منفصل. (3

 
باإلضافة إلى تلك التي يمكن  تتضمن نتائج القطاعات التي يتم اإلبالغ عنها إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي البنود المنسوبة مباشرة إلى القطاع

 حول هذه القوائم المالية الموحدة. 21تخصيصها على أساس معقول. تم عرض تفاصيل قطاعات المجموعة في اإليضاح رقم 
 

 المتوقفة اتوالعملي للبيع( المحتفظ بها االستبعادغير المتداولة )أو مجموعة  الموجودات 2-23
غير المتداولة )أو المجموعة المستبعدة( على أنها محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي من  الموجوداتيتم تصنيف 

ا خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر ويعتبر البيع محتمال  بدرجة كبيرة. يتم قياسها بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة  المصاريف ناقص 
 ، إن وجدت، أيهما أقل.البيعية

 
ا تكاليف البي ع. يتم يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة ألي تخفيض مبدئي أو الحق لألصل )أو المجموعة المستبعدة( إلى القيمة العادلة ناقص 

ا تكاليف بيع األصل )أو المجموعة الم ولكن ال يزيد عن أي خسارة انخفاض  ،ستبعدة(االعتراف بأي أرباح ألي زيادات الحقة في القيمة العادلة ناقص 
و المجموعة متراكمة معترف بها سابق ا. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر التي لم يتم االعتراف بها مسبق ا في تاريخ بيع األصل غير المتداول )أ

 .ستبعادالمستبعدة( في تاريخ اإل
 

ا من مجموعة  غير المتداولة الموجوداتال يتم استهالك أو إطفاء  ( بينما يتم تصنيفها على أنها محتفظ ستبعاداإل)بما في ذلك تلك التي تشكل جزء 
 بها للبيع. يستمر االعتراف بالفوائد والمصاريف األخرى المنسوبة إلى مطلوبات المجموعة المستبعدة والمصنفة كمحتفظ بها للبيع.

 
ا للبيع وموجودات المجموعة المستبعدة المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل عن يتم عرض الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ به

الموحدة. يتم عرض مطلوبات المجموعة المستبعدة المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل عن  قائمة المركز الماليالموجودات األخرى في 
 الموحدة. قائمة المركز الماليالمطلوبات األخرى في 

 
ها أو المصنفة كمحتفظ بها للبيع والتي تمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية إستبعادالمتوقفة هي أحد مكونات المنشأة التي تم العملية 

من هذا البند النشاط تجاري أو منطقة العمليات، أو شركة تابعة تم شراؤها حصري ا بهدف  ستبعادللعمليات، وهي جزء من خطة منسقة واحدة لإل
 بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. العمليات غير المستمرةادة بيعها. يتم عرض نتائج إع
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 للتقرير المالي الجديدة والمعدلةالدولية تطبيق المعايير  .3
 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 3-1

 التعديالت
ة، مجموععلى القوائم المالية لل جوهرييسري عدد من التعديالت الجديدة على المعايير، الموضحة أدناه، خالل العام الحالي ولكن ليس لها تأثير 

 باستثناء ما هو مشار إليه أدناه.

 2022اعتباراً من عام المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات المطبقة 

 الوصف لى المعاييرالتعديالت ع

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء من 

 ملخص للتعديالت أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي رقم 
(37)  

 -العقود المحملة بالخسارة 
 تكاليف الوفاء بالعقود

تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف المتعلقة  م2022يناير  1
هذه التعديالت على العقود التي لم تِف  مباشرة بالعقد. وتنطبق

بها الشركة بجميع التزاماتها بداية من أول فترة تطبق فيها 
 الشركة ذلك التعديل.

المعيار الدولي للتقرير المالي 
والمعيار الدولي  (16)رقم 

 (9المالي رقم )للتقرير 
ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

والمعيار الدولي  (41)
 (1)للتقرير المالي رقم 

التعديالت السنوية على 
المعايير الدولية للتقرير 

 م2020-م2018المالي 

: يزيل التعديل (16)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م2022يناير  1
 توضيح إعادة التعويض لسداد تحسينات العقارات المستأجرة.

: يوضح التعديل أنه (9رقم ) الماليالمعيار الدولي للتقرير 
في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء  10عند تطبيق اختبار "

االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل المنشأة سوى الرسوم 
المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة )المقترض( والمقرض. 
يجب تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت 

في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل التي تحدث 
 .ألول مرة

: يلغي التعديل مطلب معيار 41معيار المحاسبة الدولي رقم 
للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية  41المحاسبة الدولي رقم 

 .للضرائب عند قياس القيمة العادلة
إعفاءا  : يتيح التعديل 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

إضافيا  للشركة التابعة أن تصبح مطبق ألول مرة بعد الشركة 
 األم فيما يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة التراكمية.

معيار المحاسبة الدولي رقم 
(16) 

الممتلكات واآلالت 
العائدات قبل  -والمعدات 

 االستخدام المقصود

بنود الممتلكات تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من  م2022يناير  1
واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن 
يصبح هذا األصل متاحا  لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، 
توضح التعديالت أيضا  معنى "اختبار ما إذا كان أحد األصول 

 يعمل بشكل صحيح".

المعيار الدولي للتقرير المالي 
 (3)رقم 

إطار مفاهيم التقرير 
 المالي

تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي  م2022يناير  1
م بدال  2018بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام  3رقم 

 م.1989من إطار عام 

 
 المفعول بعدالمعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية  3-2

 والتي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد. عليهاالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت  المجموعةلم تطبق 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء من 

 ملخص للتعديالت أو بعد تاريخ

المعيار الدولي للتقرير المالي 
 (17)رقم 

يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي  م2023يناير  1 عقود التأمين
تغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله 

 17حيز التنفيذ، سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الالحقة( محل المعيار الدولي للتقرير )إلى جانب تعديالته 

 م.2005عقود التأمين الذي تم إصداره في عام  4المالي رقم 
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 )تتمة(للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الدولية تطبيق المعايير  .3
 )تتمة( ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعدالمعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة  3-2
 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء من 

 ملخص للتعديالت أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي رقم 
(1) 

تصنيف المطلوبات على 
أنها متداولة أو غير 

 متداولة

في تأجيل التسوية، وأن  أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق م2023يناير  1
الحق في التأجيل يجب أن يكون موجود ا في نهاية فترة 
التقرير، وأن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة 
لحقها في التأجيل وذلك فقط إذا كان متضمنا  المشتقات في 
التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر 

 ى تصنيفها.شروط االلتزام عل

معيار المحاسبة الدولي رقم 
 (2)وبيان الممارسة رقم  (1)

اإلفصاح عن السياسات 
 المحاسبية

يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات  م2023يناير  1
 المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية.

معيار المحاسبة الدولي رقم 
(8) 

تعريف التقدير تعديل 
 المحاسبي

تعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة  يوضحهذه التعديالت  م2023يناير  1
المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات 

 المحاسبية.

معيار المحاسبة الدولي رقم 
(12) 

الضرائب يتناول هذا التعديل توضيحا  بخصوص محاسبة  م2023يناير  1 ضرائب الدخل
المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف 

 التشغيل.

تعديل على المعيار الدولي 
 (10)للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
(28) 

بيع أو المساهمة في 
األصول بين المستثمر 
والشريك أو المشروع 

 المشترك

 10الدولي للتقرير المالي رقم تتعامل التعديالت على المعيار  ال ينطبق
مع المواقف التي يكون فيها  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو مساهمة في األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو 
مشروع مشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن 
المكاسب أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة 

  تابعة.
 

عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون  الموحدة للمجموعةتتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية 

 في فترة التطبيق األولي. الموحدة للمجموعةجوهري على القوائم المالية لتطبيق هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير 
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  أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة .4
، يتعين على إدارة المجموعة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات حول القيم 2تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمبينة في إيضاح  عند

التقديرات واالفتراضات ذات الصلة على أساس الخبرة  الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. وتُبنى
 التاريخية والعوامل األخرى التي تعتبر ذات صلة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 
تّم فيها إجراء تلك  يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي

ن، الحالية التعديالت في حال كانت تؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة التعديل والفترات الالحقة في حال كانت التعديالت تؤثر على كال الفترتي
 والمستقبلية.

 
 في تطبيق السياسات المحاسبية جوهريةأحكام  4-1

 المالية. القوائمكبير على المبالغ المسجلة في فيما يلي األحكام الجوهرية التي لها تأثير 
 

 وقت ال بمرورأ( االعتراف باإليرادات 
 .المخرجاتطريقة  وفق نجازيتم تحديد اإل تعترف المجموعة باإليرادات من عقود البناء بمرور الوقت ، أي قبل تسليم البضائع إلى مقر العميل.

 
 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 4-2

، والتي لها مخاطر كبيرة في نهاية فترة التقريرفيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة 
 تؤدي الى إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة:

  
 غير الملموسة موجوداتوالمعدات وال لمصنعوالقيم المتبقية للممتلكات وا ةر اإلنتاجياعمأ( األ

والمعدات والموجودات غير الملموسة بغرض احتساب االستهالك واإلطفاء على التوالي.  والمصنعاألعمار اإلنتاجية للممتلكات  المجموعةتحدد إدارة 
لألصل أو االستهالك المادي لألعمار اإلنتاجية. تستند القيم المتبقية إلى الخبرة والبيانات  يتم تحديد هذه التقديرات بعد النظر في االستخدام المتوقع

 .الموحدة المالية القوائمهذه  حول 2 إيضاحتم اإلفصاح عنها في التي يمكن مالحظتها عند توفرها. 
 
 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى ( ب

المتوقعة  االئتمانيةيتم تقدير الخسائر  المتوقعة مدى العمر. االئتمانتقوم المجموعة بقياس مخصص خسارة الذمم المدينة التجارية بمبلغ يعادل خسارة 
للمدين، معدلة بالعوامل  من الذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة تستند إلى تجربة التعثر عن السداد السابقة للمدين وتحليل للمركز المالي الحالي

القوائم الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة للقطاع الذي يعملون فيه وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ 
 (11)إيضاح   اس فردي.إن الذمم المدينة التجارية تقيم عادة بشكل جماعي ما لم يكن هناك حاجة لتقييم مدين محدد على أس المالية.

 
 التزامات منافع الموظفين المحددة( ج

ة تحديد التزامات منافع الموظفين المحددة باستخدام تقييم اكتواري يتطلب إجراء تقديرات لمختلف المدخالت، مثل معدالت الخصم ومعدل زياد
االفتراضات الرئيسة تأثيرا  جوهريا  على التزامات المنافع المتوقعة  ويمكن أن تؤثر التغيُّرات في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل دوران العمالة.

 .(17إيضاح ) و / أو تكاليف المنافع المحددة للمـوظفين الدورية المتكبدة.
 

  لتزامات محتملة ا( د
ينطوي  المحتملة االلتزاماتحدث واحد أو أكثر في المستقبل. إن تقييم مثل هذه  عدم وقوعأو  وقوعإال عند  االلتزامات إنهاءبحكم طبيعتها، لن يتم 

 حداث المستقبلية.ألعلى ممارسة أحكام وتقديرات هامة لنتائج ا في جوهره
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 ممتلكات ومصنع ومعدات .5

 إيضاح 

 
 
 أرض

مباني 
وتحسينات على 

 عقار مستأجر
 

 مصنع وآالت

 
 

 سيارات
وتجهيزات أثاث 

 ومعدات مكتبية

 
 
 أدوات

أعمال رأسمالية 
 قيد التنفيذ

 
 

 المجموع

          التكلفة

 1,475,786 57,052 17,322 49,990 102,239 770,463 407,214 71,506  2022يناير  1

 82,151 63,784 631 2,367 4,426 7,479 3,464 -  إضافات خالل السنة

 - (68,742)    - 428    - 34,095 24,573 9,646  من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  المحول

 (681) (681) - - - - - - 8 المحول إلى موجودات غير ملموسة

 (6,100) - (91) (115) (1,692) (4,202)    - -  إستبعادات

 1,551,156 51,413 17,862 52,670 104,973 807,835 435,251 81,152  2022ديسمبر  31

          

االستهالك المتراكم واالنخفاض في 
          القيمة

 765,946 - 14,156 45,149 70,719 413,248 213,100 9,574  2022يناير  1

 71,223 - 366 2,254 8,240 42,135 18,228 -  المحمل للسنة

 (5,956) - (91) (100) (1,563) (4,202) - -  إستبعادات

 831,213 - 14,431 47,303 77,396 451,181 231,328 9,574  2022ديسمبر  31

          

          صافي القيمة الدفترية

 719,943 51,413 3,431 5,367 27,577 356,654 203,923 71,578  2022ديسمبر  31
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 )تتمة( ممتلكات ومصنع ومعدات .5

 إيضاح 

 
 
 أرض

مباني وتحسينات 
على عقار 

 مستأجر
 

 مصنع وآالت

 
 

 سيارات
أثاث وتجهيزات 
 ومعدات مكتبية

 
 
 أدوات

أعمال رأسمالية 
 قيد التنفيذ

 
 

 المجموع

          التكلفة

 1,448,845 63,144 17,099 48,093 100,457 746,375 402,171 71,506  2021يناير  1

 47,353 26,797 316 1,608 9,856 6,296 2,480 -  إضافات خالل السنة

 - (32,824) - 327 1,393 28,541 2,563 -  من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  المحول

 (65) (65) - - - - - - 8 المحول إلى موجودات غير ملموسة

 (20,347) - (93) (38) (9,467) (10,749) - -  إستبعادات

 1,475,786 57,052 17,322 49,990 102,239 770,463 407,214 71,506  2021ديسمبر  31

          

االستهالك المتراكم واالنخفاض في 
          القيمة

 718,086 - 13,750 42,845 70,843 384,510 196,564 9,574  2021يناير  1

 67,521 - 452 2,336 7,903 39,428 17,402 -  المحمل للسنة

 (19,661) - (46) (32) (8,027) (10,690) (866) -  إستبعادات

 765,946 - 14,156 45,149 70,719 413,248 213,100 9,574  2021ديسمبر  31

          

          صافي القيمة الدفترية

 709,840 57,052 3,166 4,841 31,520 357,215 194,114 61,932  2021ديسمبر  31

  
مليون لاير سعودي( لضمان قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي )إيضاح  93.65: 2021) 2022ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  44.43تم رهن بعض البنود من الممتلكات والمصنع والمعدات البالغة 

16-5.) 
 

  وبنود مصانع وآالت في سياق اإلنشاء والتركيب لبعض الشركات التابعة للمجموعة.  على عقار مستأجرتحسينات مباني وتشتمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل أساسي على 
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 )تتمة( ممتلكات ومصنع ومعدات .5

 توزيع االستهالك المحمل للسنة على النحو التالي:تم 
 

 2021 2022 إيضاح 

    

 58,099 61,733 26 اإليرادات لفةتك

 2,770 2,911 27 مصاريف بيع وتوزيع

 6,652 6,579 28 مصاريف عمومية وإدارية

  71,223 67,521 

 
 أصول حق اإلستخدام .6

 سنة. 25إلى  3عقود اإليجار المتنوعة بين تستأجر المجموعة بعض مبانيها. تتراوح مدد 

 :أصول حق اإلستخدامفيما يلي حركة  6-1

 2021 2022 إيضاح 

    

 19,967 18,485  يناير 1

 4,873 8,865  يُضاف: إضافات خالل السنة

 (3,517) -  ، بالصافيإلغاء اإلعتراف بإلتزامات عقود اإليجارناقصا : 

 (2,838) (2,805) 26 حق الستخدام أصولناقصا : استهالك 

 18,485 24,545  ديسمبر 31

 
 تظهر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المبالغ التالية المرتبطة بعقود اإليجار: 6-2

 
 2021 2022 إيضاح 

    
 2,838 2.805  استهالك أصول حق اإلستخدام

 778 962 30 اإليجارتكاليف تمويل على إلتزامات عقود 

  3.767 3,616 

 
ا عقود إيجار معينة بشروط إيجار مدتها  ا أو أقل وعقود إيجار ذات قيمة منخفضة. تطبق المجموعة استثناءات إثبات  12لدى المجموعة أيض  شهر 

هذه، تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار "اإليجار قصير األجل" و "إيجار األصول منخفضة القيمة" لهذه اإليجارات. بالنسبة لعقود اإليجار 
 كمصروفات تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه

 إيجار متغيرة. استهالك المنافع االقتصادية من األصل المؤجر. ليس لدى المجموعة أي عقود إيجار تحتوي على شروط دفع
 

 ديسمبر على النحو التالي: 31كما في  ةالمركز المالي الموحد ئمةاقفي  مصنفة لتزامات عقود اإليجارا 6-3
 

 2022 2021 

   
 17,322 23.878 إلتزامات عقود اإليجار غير متداولة

 2,724 2.323 إلتزامات عقود اإليجار متداولة

 26.201 20,046 

 
 ٪ 2.5تراوح بين : ي2021) سنويا  ٪ 4.5 إلى ٪ 2.5تراوح بين ، باستخدام معدل فائدة فعلي ياألدنى من مدفوعات اإليجار المستقبليةتم خصم الحد 

 ، إلى قيمته الحالية.(٪ سنويا  4 إلى
 

 .4-34تم اإلفصاح عن االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة لمطلوبات عقود اإليجار في إيضاح 
 

، والتي يتم مراقبتها لتحديد أنها قد تمت تسويتها وفق ا التفاقيات اإليجار بالمطلوبات االيجاريةال تواجه المجموعة مخاطر سيولة كبيرة فيما يتعلق 
 ذات الصلة.
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 شهرةال .7

 توزيع القيمة الدفترية للشهرة على وحدات توليد النقد التالية:تم 
 

 2022 2021 

   
 4,066 4,066 أرنون 

 331 331  إنماء للمنصات

 4,397 4,397 

 
. تم تحديد المبالغ القابلة لالسترداد لوحدات توليد النقد المذكورة أعاله 2022ديسمبر  31أجرت المجموعة اختبارات انخفاض القيمة السنوية كما في 

دارة. تم استخدام اإلباستخدام حساب قيمة االستخدام الذي يتضمن توقعات التدفقات النقدية لفترة خمس سنوات بناء  على الميزانيات المعتمدة من قبل 
 لخصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية. (٪ سنويا  8.85: 2021) ٪ سنوي ا9.42 معدل خصم قدره

 
 موجودات غير ملموسة  .8

 برمجيات إيضاح 
عالقات 
 المجموع االسم التجاري العمالء

      التكلفة

 29,535 6,190 11,727 11,618  2022يناير  1

 392 - - 392  االضافات

 681 - - 681 5 المحول من ممتلكات ومصنع ومعدات

 30,608 6,190 11,727 12,691  إستبعادات

      2022ديسمبر  31

      

      اإلطفاء المتراكم

 23,813 3,735 8,588 11,490  2022يناير  1

 3,344 1,238 1,569 537  إطفاء 

 27,157 4,973 10,157 12,027  2022ديسمبر  31

      

      صافي القيمة الدفترية

 3,451 1,217 1,570 664  2022ديسمبر  31

 
 

 برمجيات إيضاح 
عالقات 
 المجموع االسم التجاري العمالء

      التكلفة

 29,347 6,190 11,727 11,430  2021يناير  1

 127 - - 127  االضافات

 65 - - 65 5 المحول من ممتلكات ومصنع ومعدات

 (4) - - (4)  إستبعادات

 29,535 6,190 11,727 11,618  2021ديسمبر  31

      

      اإلطفاء المتراكم

 20,946 2,497 7,019 11,430  2021يناير  1

 2,867 1,238 1,569 60  إطفاء 

 23,813 3,735 8,588 11,490  2021ديسمبر  31

      

      صافي القيمة الدفترية

 5,722 2,455 3,139 128  2021ديسمبر  31
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 مخزون .9

 2022 2021 

   

 402,130 456,754 مواد أولية

 146,179 163,347 بضائع جاهزة

 51,180 45,055 أعمال قيد التنفيذ

 57,254 34,250 بضائع بالطريق

 4,762 4,589 مواد استهالكية

  703,995 661,505 

 

  2022 2021 

    
 2,483,717 2,840,528  تكاليف المخزون المثبتة كمصاريف خالل السنة

 89,740 141.213  القيمة الدفترية للمخزونات المحتفظ بها بصافي القيمة القابلة للتحقيق

 8.915 8.003  خفض بنود المخزون خالل السنة

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .10

 
 تتلخص حركة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيما يلي:

 

  2022 2021 

    
 25,491 -  يناير 1

 14,480 71.541  إضافات 

 - (2.266)  التغيرات في القيمة العادلة

 (39,971) (55.069)  إستبعادات 

 - 14.206  ديسمبر 31

 
 .(9رقم )ي يتم قياس هذه األدوات المالية بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفق ا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المال

 
ول من حيث يتم تحديد القيم العادلة الستثمارات حقوق الملكية بناء على سعر السوق الُمعلن لدى السوق المالية السعودية، وهو مدخل من المستوى األ

 "قياس القيمة العادلة". (13)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

 :للسنة هي كما يلي امل اآلخر الموحدةفي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشالمعترف بها المبالغ 
 

  2022 2021 

    
 4,063 5.724   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمالية ح من إستبعاد استثمارات في موجودات اربأ

 - (2.266)    بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المالية لموجوداتلالقيمة العادلة  خسارة

  3.458 4,063 
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 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى .11

 2021 2022 إيضاح 

    

    ذمم مدينة تجارية

 608,162 594,177  أطراف أخرى

 15,355 11,691  محتجزات مدينة

 66,604 73,754 19  أطراف ذات عالقة

  679,622 690,121 

 (92,080) (88,998)  ناقصا : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

  590,624 598,041 

 38.093 35,940  دفعات مقدمة إلى موردين

 18,589 20,639  وموجودات أخرى مبالغ مدفوعة مقدما  

 6,803 7,235  مبالغ مطلوبة من الموظفين

 - 6,603  ، صافيضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد

 3,179 388 19 مطلوب من أطراف ذات عالقة

 23,406 - 1-36 مطالبة تأمين مدينة

 2,675 2,617  ذمم مدينة أخرى

  664,046 690.786 

  على الذمم المدينة التجارية القائمة. ائدوفتفرض يوما . ال  90 حتى مبيعات البضائع هيل بالنسبةمجموعة لا إئتمانإن متوسط فترة 
 

 ئتمانيمكن أن يحدث عندما يتأخر أحد األصول المالية أو المدين عن موعد استحقاقه بأكثر من متوسط حد اإل التعثر في السدادترى المجموعة أن 
ذات صلة ، وفي هذه الحالة، يتم فصل المدينين إلى فئات مختلفة مع مراعاة طبيعة المدينين وسجالتهم السابقة وأي معلومات أخرى يوما   90البالغ 

 ئتمانلكل فئة من فئات المدين بناء  على التأخير في السداد بما يتجاوز متوسط حد اإل التعثر في السدادوقابلة للتطبيق. وفق ا لذلك، تحدد المجموعة 
 المسموح به ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة إلثبات أن معيار التخلف عن السداد أكثر مالءمة.

 
العمل سوف يقع في فئة التعثر في السداد وإنخفاض القيمة اإلئتمانية بعد عام واحد  بأنك، بناء  على نمط التحصيل التاريخي، تعتبر اإلدارة ومع ذل

نها خسارة متأخر في السداد لن ينتج ع واحد الواقعة في نطاق عامأن األرصدة بعليه، تعتقد اإلدارة . ومن تجاوز الرصيد المستحق المتأخر في السداد
 .إئتمانية جوهرية

 
ية المتوقعة مدى العمر والتي تم إثباتها للذمم المدينة التجارية وفق ا للنهج المبسط المنصوص عليه ئتمانيوضح الجدول التالي الحركة في الخسارة اإل

 لكل قطاع في المجموعة: (9)في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 المجموع الخرسانة كهرباء بالستيك الحديد والخشب 

      

      2022ديسمبر  31

 679,622 71,753 126,394 83,674 397,801 اجمالي الذمم المدينة

 (88,998) (17,681) (30,325) (10,954) (30,038) يطرح: مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

 590,624 54,072 96,069 72,720 367,763 صافي الذمم المدينة التجارية

      

      2021ديسمبر  31

 690,121 81,391 82,250 85,087 441,393 اجمالي الذمم المدينة التجارية

 (92,080) (15,700) (19,348) (10,731) (46,301) يطرح: مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

 598,041 65,691 62,902 74,356 395,092 صافي الذمم المدينة التجارية
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 )تتمة( ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى .11

ية المتوقعة مدى العمر والتي تم إثباتها للذمم المدينة التجارية وفق ا للنهج المبسط المنصوص عليه ئتمانيوضح الجدول التالي الحركة في الخسارة اإل
 .(9المالي رقم )في المعيار الدولي للتقرير 

 
 

 
2022 2021 

    

 83,764 92.080  يناير 1

 16,560 14.813  المتوقعة مخصص الخسارة اإلئتمانية

 (8,244) (19.295)  شطب 

 - 1.400  المحول من مطلوبات أخرى

 92,080 88.998  ديسمبر 31

 
أرصدة الذمم المدينة خالل مراحل متتالية  تحيث تقدم ئتمانيرجع التغيير في مخصص الخسارة خالل السنة بشكل رئيسي إلى التغير في مخاطر اإل

 من التأخر في السداد لشطبها.
 

 :أعمار الذمم المدينة التجاريةإجمالي حسب بيوضح الجدول التالي الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

 
 متداول 

 
01-180  

 
181-360  

 
361-720  

 
721-1080  

 
˃1080  

 
 المجموع

        
2022        

 679,622 70,580 14,908 23,402 9,557 64,790 496,385  إجمالي الذمم المدينة التجارية

 (88,998) (65,462) (11,230) (5,932) (3,409) (781) (2,184) ناقصا: مخصص خسارة اإلئتمان

 590,624 5,118 3,678 17,470 6,148 64,009 494,201  صافي الذمم المدينة التجارية

        

 13.10 92.75 75.33 25.35 35.67 1.21 0.44 متوسط نطاق معدالت الخسارة )٪( 

 
 
 متداول 

 
01-180  

 
181-360  

 
361-720  

 
721-1080  

 
˃1080  

 
 المجموع

        
2021        

 690,121 78,037 23,738 21,158 12,553 127,803 426,832  إجمالي الذمم المدينة التجارية

 (92,080) (70,267) (13,717) (5,554) (785) (467) (1,290) ناقصا: مخصص خسارة اإلئتمان

 598,041 7,770 10,021 15,604 11,768 127,336 425,542  المدينة التجاريةصافي الذمم 

        

 13.34 90.04 57.78 26.25 6.25 0.37 0.30 متوسط نطاق معدالت الخسارة )٪( 

 
 97.13: 2021مليون لاير بشكل فردي على أساس كل حالة على حدة ) 88.72من إجمالي الذمم المدينة التجارية، تم تقييم الذمم المدينة البالغة 

، مليون لاير سعودي( 67.64: 2021) مليون لاير سعودي 34.76مليون لاير سعودي( والتي تتألف بشكل أساسي من عمالء قيد التقاضي بمبلغ 
مليون لاير سعودي( والعمالء الذين تم تقييمهم بشكل فردي  14.91: 2021مليون لاير سعودي ) 18.9العمالء بموجب اتفاقيات تحصيل بمبلغ 

، بناء  على حكمها يون لاير سعودي(. وبناء  على ذلك، قامت اإلدارةمل 14.58: 2021مليون لاير سعودي ) 35.06ضمن فئات متنوعة بمبلغ 
الء بموجب اتفاقية التحصيل والعمالء الذين تم تقييمهم بشكل بإثبات مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للعمالء تحت التقاضي والعم ،وأفضل تقدير

 1.01 :2021مليون لاير سعودي ) 5.64، مليون لاير سعودي( 61.78: 2021) مليون لاير سعودي 32.76فردي ضمن فئات متنوعة بمبلغ 
معدل الخسارة اإلجمالي على األرصدة إن . مليون لاير سعودي( على التوالي 8.18: 2021مليون لاير سعودي ) 19.45ومليون لاير سعودي( 

: 2021٪ )94.24ضد العمالء تحت التقاضي والعمالء بموجب اتفاقية التحصيل والعمالء الذين تم تقييمهم بشكل فردي ضمن فئات متنوعة هو 
  %(على التوالي. 56.10 :2021) %55.48و ،٪(6.77: ٪2021 )29.84 ،٪(91.34
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  موجودات ومطلوبات العقود .12

 موجودات عقود 12-1
ة والناشئة بالكامل من عقود اإلنشاءات لبيع بنود سنلمبلغ المفوتر كما في نهاية التشتمل موجودات العقود على قيمة األعمال المنجزة التي تزيد عن ا 

تجارية عند النقطة الزمنية التي تم عندها مختلفة معدة حسب الطلب للعمالء. يتم إعادة تصنيف أي مبالغ مثبتة سابقا  كموجودات عقود إلى ذمم مدينة 
 إصدار فاتورة إلى العميل.

 :في موجودات عقود فيما يلي الحركة
 2022 2021 

   
 22,161 40,932 يناير 1

 92,280  167,254 إيرادات غير مفوترة مثبتة خالل السنة

 (73,509)  (131,898) إيرادات مفوترة خالل السنة

 40,932 76,288 ديسمبر 31

 
 مطلوبات عقود 12-2

 2022 2021 

   

 54,620 64.083 دفعات مقدمة من عمالء

 1,589 1.398 فواتير زائدة عن اإليرادات المثبتة

 65.481 56,209 

 
: 2021ديسمبر  31سعودي ) مليون لاير 65.48مبلغ  2022ديسمبر  31بلغ سعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء غير المحققة كما في 

 مليون لاير سعودي( والتي تتكون في الغالب من مبيعات البضائع. 56.21
 

مليون لاير سعودي(  56.21: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 65.48بلغ العقد بم مطلوباتتتوقع اإلدارة أن يتم االعتراف بجزء كبير من 
 كإيرادات في السنة المالية القادمة.

 
في العام السابق  إثباتهامليون لاير سعودي( التي تم  46.50: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون   39.22بمبلغ تم االعتراف بمطلوبات عقود 

تتعلق بالتزامات األداء التي تم  ةسنة التقرير الحاليعتراف بإيرادات في لم يتم اإل كإيرادات في العام الحالي. كل هذا المبلغ يتعلق ببيع البضائع. 
 .الوفاء بها في السنة السابقة

 
 وما في حكمهنقد  .13

 
 

2022 2021 

    
 39,650 37,600  نقد لدى البنك

 655 801  نقد في الصندوق

  38,401 40,305 

 
ا  وما في حكمهيتضمن النقد  ،2021ديسمبر  31المنتهية في  ةللسن ةالتدفقات النقدية الموحد قائمةلغرض  وما في النقد على في نهاية السنة أيض 
 (.23 إيضاحالمصنفة كمحتفظ بها للبيع". ) ستبعادلـ "مجموعة اإل حكمه
 

 رأس المال .14

ديسمبر  31لاير سعودي لكل سهم كما في  10 قدرها بالكامل بقيمة اسمية وصادر ومدفوع مليون سهم عادي مصرح به 60كان لدى الشركة 
 .2021و 2022ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  600وبإجمالي رأس مال يبلغ  2021و 2022

 
على إعادة  2022سبتمبر  19، وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2022ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

األسهم مليون سهم، عندما يرى مجلس اإلدارة أو من يفوضه أن سعر السهم في سوق  3م خزينة بحد أقصى شراء أسهمها بغرض االحتفاظ بها كأسه
  .يتضمن القرار جوانب مختلفة بما في ذلك تمويل هذه األسهم وفترة االحتفاظ بهذه األسهم . السعودي أقل من قيمته العادلة
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 احتياطي نظامي .15

من صافي ربحها  ٪10، قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل والنظام األساسي للشركة وفقا  لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية
 من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح لتوزيعات األرباح. ٪30لهذا االحتياطي حتى يبلغ رصيده ما يعادل  السنوي

 
 قروض .16

 مما يلي:  القروضتتكون  16-1
 المجموع غير متداولة متداولة 

2022    
 468,200 - 468,200 قروض قصيرة األجل

    قروض طويل األجل

 116,368 87,430 28,938 قروض ألجل مستحقة للبنوك

 9,841 - 9,841 الصناعية السعوديقروض صندوق التنمية 

 38,779 87,430 126,209 

 506,979 87,430 594,409 

 
 المجموع غير متداولة متداولة 

2021    
 552,682 - 552,682 قروض قصيرة األجل

    قروض طويل األجل

 109,924 70,786 39,138 قروض ألجل مستحقة للبنوك

 35,892 9,755 26,137 السعوديقروض صندوق التنمية الصناعية 

 65,275 80,541 145,816 

 617,957 80,541 698,498 
 

 سالمي.موعة متوافقة مع شروط التمويل اإلإن اتفاقيات التسهيالت التمويلية التي حصلت عليها المج
 

 للسنة الحالية: القروضعلى فيما يلي الحركة  16-2
 

 
قروض قصيرة  ايضاح

 األجل
قروض طويلة 

 المجموع األجل

     
 698,498 145,816 552.682  2022يناير  1

 1,575,283 115,786 1,459,497  مستلمة 

 (1,684,290) (136,026) (1,548,264)  وأخرىتسديدات 

 328 328 -  تكاليف ترتيب الديون

  463,915 125,904 589,819 

 4,590 305 4,285  تكلفة التمويل المستحقة

 594,409 126,209 468,200  2022ديسمبر  31

     
 775,076 256,430 518,646  2021يناير  1

 1,031,495 - 1,031,495  مستلمة 

 (1,110,216) (111,223) (998,993)  تسديدات وأخرى

 تكاليف ترتيب الديون
 

- 328 328 

  551,148 145,535 696,683 

 تكلفة التمويل المستحقة
 

1,534 281 1,815 

 698,498 145,816 552,682  2021ديسمبر  31
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 )تتمة( قروض .16

 قروض قصيرة األجل 16-3
االعتماد حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية )"التسهيالت"( على شكل قروض قصيرة األجل، مرابحة اسالمية، عقود التبادل اآلجلة وخطابات 

 والضمانات. تحمل التسهيالت فائدة بمعدالت السوق السائدة ومضمونة بسندات إذنية وضمانات شركات للمجموعة.
 

 مستحقة للبنوك قروض ألجل 16-4
وق حصلت المجموعة على قروض بنكية من بنوك محلية والتي تستحق السداد على أقساط ربع / نصف سنوية. تحمل القروض فائدة بمعدالت الس

  لمجموعة.االسائدة ومضمونة بسندات إذنية وضمانات شركات 
 

 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 16-5
حصلت المجموعة على قروض مختلفة من صندوق التنمية الصناعية السعودي لبناء وتوسيع مصانع قطاعات الخرسانة والبالستيك. هذه القروض 

 44.43لمجموعة ورهون عقارية على الممتلكات والمصببنع والمعدات بقيمة دفترية تبلغ اشببركات مشببتركة من وضببمانات  رأممضببمونة بسببندات 
 (5مليون لاير سعودي(. )ايضاح  93.65: 2021) 2022ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في 

 
لم تتسبب شروط هذه ، 2021و 2022ديسمبر  31. كما في الديننسب تتطلب المحافظة على بعض والتي على تعهدات القروض اتفاقيات  تتضمن

 .القروضعند الطلب بموجب اتفاقيات واجبة السداد التعهدات بأن تصبح 
 

 للموظفين إلتزامات المنافع المحددة .17

 خطة المساهمة المحددة 17-1
يتعلق بموظفيها السعوديين. بلغ مجموع مبلغ للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فيما تقدم المجموعة مساهمات لخطة منافع التقاعد المحددة 

  لاير سعودي(. مليون 6.34: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 8.43 المصاريف خالل السنة فيما يتعلق بهذه الخطة
 

 للموظفين التزام مكافأة نهاية الخدمة -التزام المنافع المحددة  17-2
العمل في المملكة العربية السعودية لكل من الشركات التابعة المعنية. تستند  نظامتدير المجموعة خطة مزايا إنهاء الخدمة بما يتماشى مع متطلبات 

على النحو  ،مةمدفوعات مكافأة نهاية الخدمة بموجب النظام إلى رواتب وبدالت الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم التراكمية في تاريخ انتهاء الخد
 المحدد في الشروط المنصوص عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. .

 
 إن التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين عبارة عن خطط غير ممولة ويتم الوفاء بالتزامات دفع المزايا عند استحقاقها.

 
 2021 2022 إيضاح 

    

 85,088 85,562  يناير 1

 9,912 10,569 31  الخدمة الحاليةتكلفة 

 1,931 2,149 30  تكلفة الفائدة

 11,843 12,718  مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة

 (12,879) (7,269)  مدفوعات

 34 -  المنافع واجبة السداد في نهاية العام

 (2,997) (9,636)  افتراضات مالية   

 4,473 (6,782)  تعديالت الخبرة   

 1,476 (16,418)  قياس االفتراضات االكتوارية إعادة عائدة إلى  خسارة / ()ربح

    

 85,562 74,593  ديسمبر 31

 
 المتوقعة. ئتمانتم إجراء التقييم االكتواري بواسطة خبير اكتواري مؤهل مستقل باستخدام طريقة وحدة اإل
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 )تتمة( إلتزامات المنافع المحددة للموظفين .17

 للموظفين )تتمة( التزام مكافأة نهاية الخدمة -التزام المنافع المحددة  17-2
تم إثبات أرباح يتم إثبات حركة التزامات منافع الموظفين المحددة الناتجة عن تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة في الربح أو الخسببببارة. ومع ذلك، ي

اضببات الرئيسببية . وكانت االفترىاآلخر ةالشببامل)الخسببارة(  /أو خسببائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضببات االكتوارية في الدخل 
 التالي:التقريبي المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري على النحو 

 
 2022 2021 

   
٪4.70 معدل الخصم  2.50٪  

  ٪2.25  ٪2.25 معدل زيادة الرواتب

 معتدل معتدل معدل دوران الموظفين

 SA19-75٪ SA19-75٪ معدالت الوفيات )منظمة الصحة العالمية(

 
 سنة(. 8.21: 2021) ةسن 6.06للمجموعة  المرجح لمدة التزام المنافع المحددةيبلغ المتوسط 

 
 ليعكس التغيرات في عوائد السوق المعمول بها. 2022عام معدل الخصم في  بزيادةقام الخبير االكتواري 

 
 تحليل الحساسية 17-3

االفتراضات التي تحدث في نهاية فترة التقرير، مع بقاء جميع االفتراضات  يستند تحليل الحساسية الوارد أدناه إلى التغيرات المحتملة بشكل معقول في
ا في االلتزام.  األخرى ثابتة. يمثل المبلغ الموجب زيادة في االلتزام في حين يمثل المبلغ السالب انخفاض 

 
 2022 2021 

   

 (3.452) (2,148) ٪0.5زيادة في معدل الخصم بنسبة 

 3.719 2,278 ٪0.5بنسبة انخفاض في معدل الخصم 

 3.103 1,817 ٪0.5زيادة في معدل زيادة الرواتب بنسبة 

 (2.915) (1,731) ٪0.5انخفاض في معدل زيادة الرواتب بنسبة 

 
 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى .18

 2021 2022 إيضاح 

    ذمم دائنة تجارية

 384,202 461.043  أطراف أخرى -

 12,768 11,550 19  أطراف ذات عالقة -

  472,593 396,970 

 41,430 38,283  مستحقات متعلقة بالموظفين

 702 328 19 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 1,935 2,114  عمولة مستحقة

 2,169 2,169 19 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

 10,628 15,794  قة الدفع، صافيمستحضريبة القيمة المضافة 

 2,270 3,038 1-18 ضمانمخصصات 

 27,345 26,599  ذمم دائنة ومستحقات أخرى

  560,918 483,449 

 
 يوما من إثباتها. 90إلى  30الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى غير مضمونة ويتم سدادها عادة في غضون 
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 )تتمة( دائنة تجارية وذمم دائنة أخرىذمم  .18

 فيما يلي الحركة في مخصص الضمان: 18-1
 2022 2021 

   

 2,622 2.270 يناير 1

 1,064 955 المكون خالل السنة

 (1,416) (187) مستخدم خالل السنة

 2,270 3.038 ديسمبر 31

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة .19

المساهمين، الشركات الشقيقة، الشركات التابعة، موظفين رئيسين ومنشآت مسيطر عليها أو تمارس عليها هذه األطراف تضم األطراف ذات العالقة 
 أثرا  هاما . قامت المجموعة خالل السنة بإجراء معامالت بشكل رئيسي مع األطراف ذات العالقة التالية:

 
 العالقة االسم

  

 شقيقةمساهم/ شركة  شركات مجموعة الفوزان

 مساهم/ شركة شقيقة شركات مجموعة المهيدب

 شركة شقيقة دبليو تي سي انفستمنت بي تي واي ليمتد )استراليا(

 
ها من التوحيد ولم يتم االفصاح عنها في هذا اإليضاح. إستبعاداألرصدة والمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، والتي هي أطراف ذات عالقة، تم 

 المعامالت بين المجموعة واألطراف ذات عالقة االخرى مبينة أدناه: 
 

 2021 2022 إيضاح طبيعة المعامالت

    

 225,225 310,664  إيرادات

 51,408 37,824  مشتريات

 1,100 1,479 27 رسوم امتياز

 405 405  عقد إيجار تشغيلي قصيرة األجل مصاريف

 238 281  أتعاب اإلدارة وعمولة مدفوعة

 
 فيما يلي األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير:

 2021 2022 إيضاح 

    

 66,604 73.754 11 ذمم مدينة تجارية

 3,179 388 11 ذمم مدينة غير تجارية

 12,768 11.550 18  ذمم دائنة تجارية

 702 328 18  ذمم دائنة غير تجارية

 2,169 2.169 18  عضاء مجلس اإلدارة واللجانأل مستحقةمكافآت 

 
ولم يتم قيد أي  ،إن المبالغ القائمة لدى األطراف ذات العالقة غير مضمونة وسيتم تسويتها نقد ا. لم يتم تقديم أي ضمانات ألطراف ذات عالقة

 جوهري حيث لم يكن هناك رصيد المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقةفيما يخص المتوقعة في السنة الحالية  االئتمانيةمخصص للخسائر 
 .موعد استحقاقه بشكل كبيرتجاوز 

 
 4.66: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 5.59قصيرة وطويلة األجل لكبار موظفي اإلدارة في الشركة  الموظفينخالل السنة، بلغت منافع 

 مليون لاير سعودي(. يشمل موظفو اإلدارة الرئيسيون أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين الرئيسيين على مستوى المجموعة.
 

 المحتملة وااللتزاماتاالرتباطات الرأسمالية  .20

محتملة في  والتزاماتمليون لاير سعودي(.  12.96: 2021ديسمبر  31)عودي مليون لاير س 16.44غ لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية بمبل
مليون لاير سعودي( كما في تاريخ  738.43: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 631.17وخطاب ضمان بقيمة  ات مستنديةشكل اعتماد
  .القوائم المالية
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 يةمعلومات القطاعال .21

على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية؛ أي أعضاء  يتم رفع التقارير للقطاعات التشغيلية
  مجلس اإلدارة.

 
أو المعلومات المقدمة إلى رئيس عمليات صنع القرار لغرض توزيع الموارد وتقييم أداء القطاع تركز على أنواع البضائع أو الخدمات المسلمة 

 اختار أعضاء مجلس إدارة الشركة تنظيم المجموعة حول االختالفات في هيكل التقارير الداخلية. فيما يلي القطاعات التشغيلية للمجموعة:المقدمة. 
 

المعادن  •
 والخشب

ق يتمثل نشاط القطاع في إنتاج المنصات الخشبية وألواح الخشب الرقائقي واأللواح ذات الكثافة المتوسطة والعالية المطلية بور
الزخرفة والمنصات واألوعية والصناديق الخشبية و المباني الجاهزة والمباني الفوالذية وتشكيل وثني حديد التسليح والمقاوالت 

وإعادة بناء وتشييد المباني السكنية والتجارية والعامة والمرافق التعليمية والترفيهية والصحية ،العامة، إضافة إلى إصالح،وهدم
وتركيب المعدات واألجهزة واألنظمة الكهربائية واإللكترونية وأعمال األلمنيوم واألبواب الحديدية والخشبية وصيانة وتشغيل 

وتركيبها وأعمال التمديد الكهربائي والنجارة والدهان والرسم على الحديد والخشب و أعمال الطرق والجسور والشوارع 
 وجميع أعمال النجارة والديكورات.

األنشطة الرئيسية للقطاع في إنتاج األلواح ورغوة البوليسترين وشرائح التغليف والعزل من رغوة البولي إيثيلين وألواح تتمثل  بالستيك •
البولي فينيل كلوريد الناعمة الملونة وألواح البولي فينيل كلوريد الصلبة والملونة وغير الملونة وألواح كلوريد البولي فينيل 

بوليسترين واألجزاء لمراوح التفريغ والحاويات الشفافة من البولي إيثيلين شريحة الخروج ذات اللينة والصلبة المبطنة بال
 األولوية وزجاجات البولي إيثيلين واألشكال شريحة الخروج ذات األولوية وأغطيتها.

 

ات الجهد وشواحن البطاريات تتمثل األنشطة الرئيسية للقطاع في تجارة الجملة والتجزئة في المحوالت الكهربائية ومثبت كهرباء •
وكاويات اللحام والمحطات الكهربائية الفرعية ومعدات المحطة الكهربائية ومحوالت الجهد والتجارة والتوزيع واالستيراد 
والتصدير وخدمات االختبار والتفتيش وتخليص البضائع والسلع وخدمات الوزن المزدوج باإلضافة إلى االستحواذ على أسهم 

 خرى.في شركات أ

تتمثل األنشطة الرئيسية للقطاع في إنتاج منتجات الخرسانة الجاهزة، واالستثمار في الشركات باإلضافة إلى الخدمات التجارية   خرسانة •
، وإصالح وصيانة أدوات ومعدات المختبرات ، واآلالت ، والصناعية ، والكهربائية خارجيةللتصدير والتسويق ألطراف 

 دات ومحطات التحلية والصرف الصحي واألعمال الكهربائية والميكانيكية.وغير الكهربائية. المع

التي تمثل الشركة القابضة )المكتب الرئيسي( واألنشطة  القطاعات األخرى تتمثل في القطاع المتبقي ويتكون من شركة بوان أخرى •
 المرتبطة بها التي يتم تنفيذها على مستوى المكتب الرئيسي.

 
 المجموعة الموحدة بحسب قطاعات األعمال:فيما يلي أرصدة 

 
 المجموع أخرى خرسانة بالستيك كهرباء المعدن والخشب 

       2022ديسمبر  31
 3,631,880 - 267,622 366,134 608,642 2,389,482 مجموع اإليرادات

 77,372 5,930 15,459 25,278 9,510 21,195 استهالك وإطفاء

 31,521 1,382 2,607 9,622 9,816 8,094 تكاليف تمويل

 178,112 (20,983) 16,194 20,434 27,432 135,035 )الخسارة( للسنة /الربح 

 2,283,046 38,984 260,626 568,840 480,057 934,539 مجموع الموجودات

 1,353,414 45,176 153,439 348,177 359,223 447,399 مجموع المطلوبات

       

       2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 3,632,889 - 267,622 367,091 608,694 2,389,482 إيرادات القطاع

 (1,009) - - (957) (52) - داخليةإيرادات 

 3,631,880 - 267,622 366,134 608,642 2,389,482  إيرادات خارجية

       

 المجموع أخرى خرسانة بالستيك كهرباء المعدن والخشب 

       2022 ديسمبر 31
 2,311,580 66,642 260,626 569,158 480,615 934,539 موجودات القطاع

 (28,534) (27,658) - (318) (558) - تعديالت التوحيد

 2,283,046 38,984 260,626 568,840 480,057 934,539 مجموع الموجودات

       

 1,379,607 45,176 172,026 348,641 363,016 450,748 مطلوبات القطاع

 (26,193)    - (18,587) (464) (3,793) (3,349) تعديالت التوحيد

 1,353,414 45,176 153,439 348,177 359,223 447,399 مجموع المطلوبات
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 )تتمة(ية معلومات القطاعال .21

 المجموع أخرى خرسانة بالستيك كهرباء المعدن والخشب 
       2021ديسمبر  31

 3,227,410 - 175,044 364,951 448,871 2,238,544 مجموع اإليرادات

 73,226 5,893 15,392 22,370 9,041 20,530 استهالك وإطفاء

 18,840 1,171 3,588 6,279 3,149 4,653 تكاليف تمويل

 170,064 (22,818) (18,085) 48,117 7,112 155,738 )الخسارة( للسنة /الربح 

 2,202,752 38,478 250,907 550,494 391,603 971,270 مجموع الموجودات

 1,412,850 98,572 172,547 352,524 302,204 487,003 مجموع المطلوبات

       

       2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 3,228,289 - 175,044 365,830 448,871 2,238,544 إيرادات القطاع

 (879) - - (879) - - داخليةإيرادات 

 3,227,410 - 175,044 364,951 448,871 2,238,544  إيرادات خارجية

       

 المجموع أخرى خرسانة بالستيك كهرباء المعدن والخشب 

       2021ديسمبر  31
 2,226,935 61,797 250,907 551,113 391,848 971,270 موجودات القطاع

 (24,183) (23,319) - (619) (245) - تعديالت التوحيد

 2,202,752 38,478 250,907 550,494 391,603 971,270 مجموع الموجودات

       

 1,434,851 98,572 190,716 352,613 302,897 490,053 مطلوبات القطاع

 (22,001) - (18,169) (89) (693) (3,050) تعديالت التوحيد

 1,412,850 98,572 172,547 352,524 302,204 487,003 مجموع المطلوبات

 
 تتواجد معظم الموجودات التشغيلية واألسواق الرئيسية ألنشطة المجموعة في المملكة العربية السعودية.

 
 .2021أو  2022 عامي خاللإيرادات المجموعة  منأو أكثر  ٪10 تهنسبما لم يساهم أي عميل ب

 
 مسيطرةالغير  الملكيةحقوق  .22

 ديسمبر: 31غير مسيطرة كما في  جوهرية حقوق ملكيةيوضح الجدول أدناه تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل للمجموعة والتي لديها 
 

 
على الشركات التابعة حيث تقع  يشمل بند "أخرى"الشركات التابعة المفصلة أعاله بشكل فردي تم تأسيسها وتشغيلها في المملكة العربية السعودية. 

 .المالية الموحدة ككل القوائم٪  وهي ليست جوهرية على 5حقوق الملكية غير المسيطرة في نطاق 
 

. تمثل المعلومات جوهرية حقوق الملكية غير المسيطرةلموحدة لكل من الشركات التابعة للمجموعة التي لديها موضح أدناه ملخص المعلومات المالية ا
 أدناه المبالغ قبل الحذف داخل المجموعة. المختصرةالمالية الموحدة 

 المنشأة
نسبة الملكية 

 حصص غير مسيطرة متراكمة  الفعلية
)الخسارة( العائدة إلى حقوق  /الربح 

المسيطرةالملكية غير   

  2022 2021 2022 2021 

 2,101 3,115 12,695 16,297 14.50 يو إس إس جي ويوتك 

 (8,506) 7,968 22,361 33,560 43.25 بناء القابضة وشركاتها التابعة

 6,127 4,179 15,333 16,286  أخرى

  66,143 50,389 15,262 (278) 
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 )تتمة( مسيطرةالحقوق الملكية غير  .22

 قائمة المركز المالي ملخص 
 

يو إس إس جي و يوتك   بناء القابضة وشركاتها التابعة 

 2022 2021 2022 2021 
     

 101,998 92,402 56,882 53,622 موجودات غير متداولة

 151,242 170,353 335,606 426,217 موجودات متداولة

 23,436 17,028 22,466 19,466 مطلوبات غير متداولة

 161,671 157,387 282,717 343,401 مطلوبات متداولة

 
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ملخص 

 
يو إس إس جي و يوتك    بناء القابضة وشركاتها التابعة 

  2022 2021 2022 2021 
      

 175,044 267,622 448,871 608,694  إيرادات

 (193,129) (251,428) (439,276) (582,455)  مصاريف، صافي

 (18,085) 16,194 9,595 26,239  للسنة )الخسارة( /الربح 
      

      العائد إلى:الربح / )الخسارة( )

 (16,685) 15,684 7,494 23,124  ُمالك الشركة

 (1,400) 510 2,101 3,115  حصص غير مسيطرة

 (18,085) 16,194 9,595 26,239  للسنةالربح / )الخسارة( 
      

      العائدة إلى األخرى ة)الخسارة( الشامل / الدخل

 (2,778) 4,336 2,212 2,874  ُمالك الشركة

 (2,358) 3,676 375 487  حصص غير مسيطرة

 (5,136) 8,012 2,587 3,361  للسنة ىاألخر ةالشامل)الخسارة(  / الدخل

 
 قائمة التدفقات النقدية ملخص 

 
يو إس إس جي و يوتك   بناء القابضة وشركاتها التابعة 

 2022 2021 2022 2021 
     

 40,753 2,739 (30,513) 5,563 األنشطة التشغيلية )المستخدم في( /من  النقد الناتج

 (13,497) (5,598) 23,248 (11,340) من األنشطة االستثمارية الناتج /)المستخدم في( النقد 

 (32,142) 1,396 (10,524) 12,757 األنشطة التمويلية )المستخدم في( /من  الناتجالنقد 

 (4,886) (1,463) (17,789) 6,980 النقد وما في حكمه للسنة في)النقص(   /الزيادة صافي

 
 شركة تابعة أجنبية إستبعاد .23

ا لبيع حصتها بالكامل في -)يوتك  المجموعة أن إحدى شركاتها التابعة، أعلنت 2021يناير  31في  الجزائر(  - )يوتكشركة  السعودية( قد أبرمت عقد 
الجزائر( على أنها  - )يوتك ات شركةومطلوب موجوداتمليون لاير سعودي(. وفق ا لذلك، تم تصنيف  30دوالر أمريكي )ما يعادل  يونمل 8بقيمة 

من  اعتبارا  . تخضع عملية البيع لجميع الموافقات التنظيمية من السلطات المختصة. 2020ديسمبر  31فظ بها للبيع كما في مجموعة استبعاد محت
مليون دوالر  7.09الجزائر(، وتم االنتهاء من صفقة البيع بقيمة معدلة قدرها  - )يوتك ، فقدت المجموعة السيطرة على شركة2021بداية سنة 

صافي مما أدى إلى استبعاد محتفظ بها للبيع المتعلقة بمجموعة  موجوداتصافي ال استبعدتمليون لاير سعودي( وبالتالي  26.60أمريكي )ما يعادل 
وتحويله  إثباتهمليون لاير سعودي والذي تم  2.17العمالت األجنبية البالغ  ترجمةي ، بما في ذلك احتياطمليون لاير سعودي 2.11قدرها خسارة 
 .الموحدةالربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر  قائمةإلى 
 

مليون لاير سعودي المملوك لشركة  4.09البالغ  ما في حكمهبالصافي مع نقد و من البيع المتحصل، تم عرض ةالتدفقات النقدية الموحد قائمةفي 
 من استبعاد شركة تابعة أجنبية: الخسارةالجزائر(. فيما يلي تفاصيل صافي  - )يوتك
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 )تتمة(شركة تابعة أجنبية إستبعاد  .23

 2021يناير  1كما في   

 26,603  المستلمالمادي المقابل 

 (26,548)  شركة تابعة أجنبية  موجوداتصافي لقيمة الصافي 

 55  احتياطي تحويل العمالت األجنبية إثباتربح قبل 

 (2,167)  احتياطي تحويل العمالت األجنبيةإثبات 

 (2,112)   شركة تابعة أجنبية استبعادصافي الخسارة من 

   

 المبلغ  

 33.065  اإلستبعادشركة تابعة أجنبية في تاريخ  موجودات بيعالقيمة لصافي إجمالي 

 (6.517)  اإلستبعادلشركة تابعة أجنبية في تاريخ  الحصص غير المسيطرة : قيمةيخصم

 26.548  بشركة تابعة أجنبية مباعةموجودات لصافي القيمة صافي 

   

 مستحقةوضريبة دخل زكاة  .24

 للسنةوضريبة الدخل مصروف الزكاة  24-1
 

  2022 2021 

    
2-24 الزكاة  19.435 19.111 

3-24 ضريبة الدخل  1.556 - 

  20.991 19.111 

 
 تطبق ضريبة الدخل عن الشركات التابعة المحلية حينما يكون المساهمون بها أجانب )غير سعوديين الجنسية(. 

 
 فيما يلي حركة الزكاة المستحقة: 24-2

 2022 2021 

   

 18,605 22,946 يناير 1

 17,596 19,435 السنة الحالية

 1,515 - سنة سابقة مخصص في نقص 

 19,111 19,435 مخصص للسنة

 (14,770) (13,147) مدفوعات

 22,946 29,234 ديسمبر 31

 
 فيما يلي حركة ضريبة الدخل المستحقة 24-3

 
  2022 2021 

    
 - -  يناير 1

 - 1,556  مخصص للسنة

 - (115)  مدفوعات

 - 1,441  ديسمبر 31

 
 وضع الربوط 24-4

٪ بتقديم إقرارات الزكاة على أساس مجمع. تقدم الشركات األخرى التابعة 100تقوم الشركة والشركات السعودية التابعة لها المملوكة فعليا  بنسبة 
وتم استالم  2021تم تقديم اإلقرارات الزكوية للشركة ودفعها لجميع السنوات حتى عام  للمجموعة إقراراتها الزكوية وضريبة الدخل بشكل مستقل.

 شهادات الزكاة.
 

قامت ويون لاير سعودي. مل 1.52زكاة إضافي بمبلغ  بإلتزاممطالبة   2018إلى  2015لألعوام من  معدلةاستلمت الشركة ربوط ، 2021 عام خالل
"، إال األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركيةتم قبول اإلعتراض من قبل " 2022على هذه الربوط، خالل عام اعتراض تقديم الشركة ب

."والجمركيةألمانة العامة للجان الزكوية والضريبية "ا القرار أمامهذا ضد  استأنفت والجمارك أن هيئة الزكاة والضريبة



 بوانشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2022ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

- 40 - 
 

 وضريبة الدخل مستحقةزكاة  .24

مليون لاير سعودي  10.73زكاة إضافي بمبلغ  بإلتزامتطالب  2020و 2019معدلة لعامي النهائية ال الربوط، استلمت الشركة  2022خالل عام 
 .عتراض على هذه الربوطإلقامت الشركة باو
 

 صالحها.في ستكون  اتاإلعتراضتعتقد الشركة أن نتائج 
 

 اإلفصاح عن حالة الربوط النهائية للزكاة وضريبة الدخل للشركات التابعة األخرى للمجموعة في القوائم المالية الخاصة بها.تم 
 

 اإليرادات .25

  2022 2021 

    

  3,227,410 3.631.880  إيرادات 
   

    توقيت إثبات اإليرادات

 3,134,129 3.460.242  في نقطة زمنية معينة -

 93,281 171.638  بمرور الوقت -

  3.631.880 3,227,410 
 

لمجموعة وجود يستند مبلغ اإليرادات المتوقع إثباته على المبلغ المتوقع من المجموعة استالمه في بداية العقد، مقابل بضائعها وخدماتها. ال تتوقع ا
إلى العمالء والمسددة من قبل العميل أكثر من سنة واحدة. ونتيجة لذلك، ال تقوم أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل الخدمات أو البضائع المتعهد بها 

 المجموعة بتعديل أي من أسعار المعامالت مقابل القيمة الزمنية للنقود.
 

 حول االفصاح عن اإليرادات المكتسبة لكل قطاع. 21يرجى الرجوع إلى إيضاح 
 

 تكلفة اإليرادات .26

 2021 2022 إيضاح 

    
 2,483,717 2,840,528  تكلفة مواد

 145,812 151,064 31 رواتب موظفين وتكاليف متعلقة بها

 60,937 64,538 6و5 هالك ستا

 27,989 23,669  مصاريف التصنيع

 16,922 19,520  خدماتو منافع

 15,510 18,260  اصالح وصيانة

 6,701 15,132  نقل

 2,695 2,530  إيجار

 41,655 49,321  أخرى

  3,184,562 2,801,938 



 بوانشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 مصاريف بيع وتوزيع .27

 2021 2022 إيضاح 

    
 31,804 37,556 31 وتكاليف متعلقة بهاموظفين رواتب 

 30,259 31,065  نقل وشحن

 4,679 5,215  عمولة مبيعات

 2,840 3,440  اصالح وصيانة

 2,770 2,911 5  استهالك

 1,050 2,309  إعالن

 1,982 2,255  توصيل وتأمين

 1,100 1,479 19 رسوم امتياز

 9,945 6,970  أخرى

  93,200 86,429 

 
 مصاريف عمومية وإدارية .28

 2021 2022 إيضاح 

    
 96.840 81,518 31 متعلقة بهاوتكاليف موظفين رواتب 

 9,519 9,923 8و5  استهالك وإطفاء

 2,989 3,029  تأمين

 2,169 2,160  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

 1,651 1,843  إصالح وصيانة

 1,313 1,589  ومنافعاتصاالت 

 593 1,142  سفر

 1,439 1,095  قصير االجل عقد إيجار  مصروف إلتزام

 12.072 11,310  أخرى

  113,609 128,585 

 
 إيرادات أخرى .29

 
 يةتأمين ةمطالبمن وربح ومعدات  ومصنعاستبعاد ممتلكات ربح من بشكل رئيسي  2022ديسمبر  31مثل اإليرادات األخرى للسنة المنتهية في تت

 .(، على التواليمليون لاير سعودي 5.31: 2021) وال شئ مليون لاير سعودي( 1.42: 2021مليون لاير سعودي ) 0.97 بمبلغمدينة 

 
 تمويلالتكاليف  .30

 2021 2022 إيضاح 

    
 8,038 18,862  قروض قصيرة االجلتكاليف التمويل على 

 1,931 2,149 17 التزامات منافع الموظفين المحددة تكاليف التمويل على 

 3,265 3,205  قروض طويلة االجلتكاليف التمويل على 

2-6 اإليجارعقود بموجب التزامات  المضافة تكلفة التمويل  962 778 

 4,828 6,343  أخرى

  31,521 18,840 

 
مثل بند تي .سعودي(مليون لاير  0.99: 2021لاير سعودي ) مليون 1.5بمبلغ  2022ديسمبر  31السنة المنتهية في خالل تم رسملة تكاليف تمويل 
 الضمان.خطابات و ات المستنديةالمتعلقة بإصدار االعتماد من المصاريف"أخرى" بشكل رئيسي 

 
 



 بوانشركة 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2022ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

- 42 - 
 

 رواتب ومزايا موظفين .31
  

 2021 2022 إيضاح

    

    الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين المحملة على:

 145,812 151.064 26 اإليراداتتكلفة 

 31,804 37.556 27  زيعبيع وتومصاريف 

 96.840 81.518 28 عمومية وإدارية

  270.138 274.456 

 
 مليون لاير سعودي 10.57تتضمن هذه الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين تكلفة الخدمة الحالية المتعلقة بالتزامات مكافأة نهاية الخدمة والتي تبلغ 

 .(2-17مليون لاير سعودي( )إيضاح  9.91: 2021)
 

 ربحية السهم .32

حقوق تعرض الشركة ربحية السهم األساسية والمخفّضة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم ربح السنة العائد إلى حملة 
المستمرة والمتوقفة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم تحديد الملكية العادية للشركة بشكل منفصل لكل من العمليات 

خالل السنة  ربحية السهم المخّفضة بتعديل ربح السنة العائد إلى حملة حقوق الملكية العادية للشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
ا ألن الشركة ليس لديها مثل هذه األسهم العادية المحتملة المخفّضة، فإن حساب وعرض لتأثيرات جميع األسهم العادية ال محتملة المخّفضة. نظر 

  ربحية السهم األساسية والمخّفضة للشركة سيكونان متطابقين.
 

 يعكس الجدول التالي الربح والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في عمليات الحساب:
 

 2022 2021 

   

 والمخفض لشركة والمستخدمة في حساب الربح األساسيباالربح العائد إلى حملة حقوق الملكية العادية 
 170,342 162.850 للسهم:

   

 60,000 60.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة
   

   ربحية السهم األساسي والمخفض

 2.84 2.71 والمخفّض للسهم الواحد العائدة إلى حملة حقوق الملكية العادية في الشركة.مجموع الربح األساسي 

 
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية .33

 يوضح الجدول التالي معلومات حول فئات األدوات المالية بناء  على طبيعتها وخصائصها، والمبالغ الدفترية لألدوات المالية.
 

 2022 2021 

   موجودات مالية 

   موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (1)

 - 14.206 استثمار في الموجودات المالية

   التكلفة المطفأة ( 2)

 40,305 38.401 نقد وما في حكمه

 627,301 593.629 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 40,932 76.288 موجودات عقود

 708.318 708,538 

 722.524 708,538 



 بوانشركة 
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 )تتمة( الموجودات المالية والمطلوبات المالية .33

 2022 2021 

   مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة

   التكلفة المطفأة

 470,551 542,086 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 552,682 468,200 قروض قصيرة األجل

 145,816 126,209 قروض طويلة األجل

 20,046 26,201 مطلوبات عقود

 1,162,696 1,189,095 

 
في التسلسل الهرمي  1يتم تصنيف الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في نهاية فترة التقرير على أنها المستوى 

 السنة. خاللبين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  تحويالتللقيمة العادلة. لم تكن هناك 
 

قيمتها العادلة بسبب  ةالمركز المالي الموحد قائمةالمالية المصنفة ضمن الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة في تقارب القيم الدفترية لألدوات 
ه القروض طبيعتها قصيرة األجل. بالنسبة للقروض، ال تختلف القيم العادلة بشكل جوهري عن قيمها الدفترية حيث أن الفائدة المستحقة الدفع على هذ

 من سعر السوق الحالي أو أن القروض ذات طبيعة قصيرة األجل.إما قريبة 
 

 المخاطر المالية وإدارة رأس المال .34

 ومخاطر السيولة. ئتمانتخضع أنشطة المجموعة لمخاطر مالية مثل مخاطر السوق ومخاطر اإل
 

 مخاطر السوق 34-1
اطر مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة. إن الهدف من إدارة مخ

لى بالنسبة إخالل السنة السوق هو إدارة التعرضات لمخاطر السوق ومراقبتها من خالل مقاييس مقبولة مع تحسين العائد. لم يكن هناك أي تغيير 
 تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي يتم بها إدارة تلك المخاطر وقياسها.

 
 مخاطر العمالت األجنبية (1)

الت األجنبية. إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العم
ة الوظيفية والرئيسية للمجموعة هي اللاير السعودي. تتم معامالت المجموعة بشكل أساسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي، واللاير إن العمل

  مرتبط بالدوالر حالي ا. تقوم اإلدارة بمراقبة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العملة ليست جوهرية.
 

 
 مخاطر معدالت الفائدة (2)

والتدفقات النقدية  ،إن مخاطر أسعار العمولة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في اسعار الفائدة السائدة على المركز المالي
للمجموعة. إن المجموعة معرضة لمخاطر اسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها المحملة بفوائد وبشكل رئيسي على السحب على المكشوف 

د أن والتسهيالت البنكية والقروض األخرى. تحد اإلدارة من مخاطر اسعار الفائدة للمجموعة من خالل مراقبة التغيرات في اسعار العمولة وتعتق
 مخاطر التدفقات النقدية والقيمة العادلة لمخاطر اسعار العمولة غير جوهرية على المجموعة.

 
أة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما تم تعريفها في المعيار الدولي للتقرير المالي فوالمدرجة بالتكلفة المط إن الذمم المدينة والذمم الدائنة للمجموعة

مجموعة غير ( وذلك نظرا  ألن القيمة الدفترية والتدفقات النقدية المستقبلية ال تتذبذب بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق وبالتالي فإن ال7رقم )
 طر أسعار الفائدة للقيمة العادلة.معرضة لمخا

 
ويل يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة، حيث وضع إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات التم

اظ على االحتياطيات والتسهيالت البنكية والسيولة قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل للمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الحف
طلوبات الكافية، وتسهيالت االقتراض من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والم

 المالية.
 

سعار فائدة متغيرة. ال تقوم المجموعة بالتحوط من تعرضها المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة ألن المنشآت في المجموعة تقترض األموال بأ
 أسعار الفائدة. لتقلبات
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 )تتمة( المخاطر المالية وإدارة رأس المال .34

 )تتمة( مخاطر السوق 34-1
 )تتمة( مخاطر معدالت الفائدة (2)

 تحليل حساسية سعر الفائدة
في نهاية فترة التقرير. بالنسبة للمطلوبات ذات المعدل المتغير،  تم تحديد تحليل الحساسية بناء  على التعرض لمعدالت الفائدة لألدوات غير المشتقة

 50ة أو انخفاض بمقدار يتم إعداد التحليل على افتراض أن مبلغ االلتزام المستحق في نهاية فترة التقرير كان مستحق ا لكامل الفترة. يتم استخدام زياد
الفائدة. إذا  نقطة أساس عند التقرير عن مخاطر أسعار الفائدة داخلي ا لكبار موظفي اإلدارة ويمثل تقييم اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في معدالت

لمجموعة لهذه السنة سيزيد أو ينخفض نقطة أساس وكانت جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ربح ا 50كانت معدالت الفائدة أعلى / أقل بمقدار 
  مليون لاير سعودي(.  3.62: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 3.60بمبلغ 

 
 ئتمانمخاطر اإل 34-2

إلى مخاطر تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للمجموعة. تتكون التركزات  ئتمانتشير مخاطر اإل
بشكل أساسي من الذمم التجارية المدينة والمبالغ المطلوبة من طرف ذي عالقة واالستثمارات النقدية قصيرة األجل. تم  ئتمانالمحتملة لمخاطر اإل

(. تتم مراقبة المبالغ المطلوبة من طرف 11المتعلقة بالذمم المدينة التجارية في اإليضاح رقم ) ئتمانفاصيل كيفية إدارة مخاطر اإلاإلفصاح عن ت
ذات  ذي عالقة ويتم تكوين مخصص، عند االقتضاء، ألي مبالغ غير قابلة لالسترداد. يتم وضع االستثمارات النقدية قصيرة األجل فقط لدى البنوك

 المرتبطة بموجوداتها المالية. ئتمانية لتغطية مخاطر اإلإئتماني العالي. ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات ئتماننيف اإلالتص
 

 ذمم مدينة تجارية
المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي. يتم تقدير  ئتمانتقوم المجموعة دائما بقياس مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية بمبلغ يساوي خسارة اإل

ية المتوقعة للذمم المدينة التجارية بشكل تجميعي باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى خبرة التخلف عن السداد السابقة للمدين، ئتمانالخسائر اإل
بحسب  تجاه الحالي والتوقع للظروف في تاريخ التقرير.ومعدلة لظروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل فيها المدينون وتقييم كل من اال

ية المتوقعة في المقام األول إلى المعلومات السابقة عن تاريخ االستحقاق ومعدالت الخسارة ئتمانتقديراالدارة االمثل. وبناء  عليه، تستند الخسائر اإل
ية المتوقعة المستخدم الحتساب المخصص بشكل تجميعي. واستناد ا إلى نئتماذات الصلة ولم يتم إدراج افتراضات جوهرية في نموذج الخسائر اإل

ا، ال تؤثر بشكل كبير على الخسائر اإل ية المتوقعة وبالتالي لم يتم اإلفصاح ئتمانتقييم اإلدارة، فإن المعلومات التطلعية، أي العامل االقتصادي أيض 
 عن الحساسيات ذات الصلة.

 
ال يوجد عمالء  للعمالء الجدد. يتم فحص هذه اإلجراءات وتحديثها على أساس مستمر. ئتمانقبل منح اإل ئتماناإلتقوم المجموعة بإجراءات فحص 

 ٪ من إجمالي رصيد الذمم التجارية المدينة في السنوات الحالية والسابقة.10يشكلون أكثر من 
 

لكل فئة من فئات الموجودات المالية المفصح عنها في قائمة المركز المالي في تاريخ التقرير في القيمة الدفترية  ئتمانيكمن أكبر تعرض لمخاطر اإل
  الموحدة.

 
من أطراف كضمان  مستندية واعتمادات مؤجلةالمجموعة على سندات إذنية وشيكات  تأي رهن كضمان. ومع ذلك، حصلبالمجموعة  تحتفظال 

 . ئتمانلتغطية مخاطر اإل وذلكمعينة 
 

الخسائر  تقييم المجموعة تركز المخاطر المتعلقة بالذمم المدينة التجارية على أنها قليلة، نظرا  لكون عمالئها يعملون في عدة قطاعات وان تقيم
 المتوقعة على مستوى شركاتها التابعة. االئتمانية

 
 .2021و 2022ديسمبر  31 كما فيالمتوقعة  ئتمانلتحليل خسارة اإل (11)يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 
 األدوات المالية والودائع النقدية

من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من خالل قسم الخزينة في المجموعة وفقا  لسياسة المجموعة. ال يتم استثمار  ئتمانتُدار مخاطر اإل
خصصة لكل طرف مقابل. لقد تم وضع الحدود لخفض تركز المخاطر الم ئتماناألموال الفائضة إال مع األطراف المقابلة المعتمدين وضمن حدود اإل

  الى الحد االدنى وبالتالي تجنب الخسائر المالية في حالة عدم مقدرة الطرف المقابل على السداد.
 

ية قائمة لدى عدة إئتمانبشأن األرصدة البنكية منخفضة عند األخذ في االعتبار أن المجموعة لديها أرصدة قروض وتسهيالت  ئتمانتعد مخاطر اإل
ي إئتمان( وفقا  لما هو محايد من شركات تصنيف +BBB+ إلى Aي جيد )في حدود التصنيف إئتمانبنوك في المملكة العربية السعودية ذات تصنيف 

 خارجية مثل موديز وفيتش، لذلك مخاطر التركيز هي أيضا  منخفضة.
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 )تتمة( المخاطر المالية وإدارة رأس المال .34

 مخاطر السيولة 34-3
تج مخاطر إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبات في تأمين السيولة الالزمة للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تن

  السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.
 

 .4-34للحصول على بيان استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة، راجع إيضاح 
 

ر بشكل جوهري على قدرة المجموعة على تقارب المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة. تعتقد اإلدارة أن هذا ليس من المتوقع أن يؤث
لسنة الوفاء بالتزاماتها حيث تدير المجموعة مخاطر السيولة من خالل ضمان أن تسهيالت االقتراض البنكي من عدة بنوك متاحة بشكل شامل خالل ا

 (. 16)إيضاح 
 

 االستحقاق للمطلوبات المالية )أساس غير مخصوم( بيان 34-4
 

5إلى  1 لغاية  معدل الفائدة  5أكثر من       
 (٪)  المجموع سنوات سنوات سنة 

2022      
4.5إلى  2.5 إلتزامات عقود اإليجار  3,259 12,697 17,738 33,694 

 143,551 - 98,076 45,475 6.67 قروض طويلة األجل

 492,470 - - 492,470 6.31 قروض قصيرة األجل

فائدةبدون   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى  542,086 - - 542,086 

  1,083,290 110,773 17,738 1,211,801 

      
1202      

4إلى  2.5 إلتزامات عقود اإليجار  2,593 9,767 11,781 24,141 

 149,657 - 82,826 66,831 2.38 قروض طويلة األجل

 562,446 - - 562,446 2.05 قروض قصيرة األجل

 470,551 - - 470,551 بدون فائدة  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  1,102,421 92,593 11,781 1,206,795 

 
 إدارة رأس المال .35

ن تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة لكي تتمكن من تحقيق العوائد للمساهمي
والمنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال. ألغراض إدارة رأس 

  المال، تم اعتبار رأس المال مساوي ا لمجموع حقوق الملكية للمجموعة.
 

والتي يتم قياسها كمجموع القروض مخصوما  منها النقد وما في حكمه بالنسبة  2022ديسمبر  31في كما ٪ 37بلغت نسبة المديونية للمجموعة 
لم يتم إجراء أي تغيرات في األهداف والسياسات واإلجراءات إلدارة رأس المال خالل . ٪(45: 2021ديسمبر  31)لمجموع راس المال المستخدم 

 .2021و 2022ديسمبر  31السنتين المنتهيتين في 
  

 اضافيةمعلومات  .36

 حادث الحريق في أحد مصانع قطاعات البالستيك 36-1
 17.69، اشتعلت النيران في أحد مصانع قطاع البالستيك مما أدى إلى إلحاق أضرار بموجودات يبلغ صافي قيمتها الدفترية 2020فبراير  11في 

( ومبلغ 5مليون لاير سعودي )ايضاح  16.5المعدات والمخزون بمبلغ المصنع وقيمة دفترية للممتلكات وصافي مليون لاير سعودي والتي تشمل 
مليون لاير  33، وافقت اإلدارة على تسوية نهائية مع شركة التأمين بمبلغ إجمالي قدره 2021خالل عام على التوالي.  ،مليون لاير سعودي 1.19

 صافي مليون لاير سعودي على التوالي. نتج عن ذلك 10عودي و مليون لاير س 23بمبلغ  وتوقف األنشطةسعودي مقسم مقابل خسارة األصول 
مليون لاير سعودي  10لتوقف األعمال والباقي في اإليرادات األخرى بمبلغ  اإليراداتمليون لاير سعودي تم تسجيله في تكلفة  15.31ربح قدره 

 .2022استالم الدفعة النهائية في عام  تمو 2021عام  خاللنفس العام. تم استالم دفعات  منمليون لاير سعودي على التوالي  5.31و 
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 )تتمة( معلومات اضافية .36
 التكميلية الدفقات النقديةمعلومات  36-2

  2022 2021 

    الجدول التكميلي للمعلومات غير النقدية
 8.244 19,295  شطب ذمم مدينة تجارية

 4,873 8,865  وإلتزامات عقود اإليجارحق استخدام الموجودات أصول االعتراف ب

 3,517 -  ستخدام إلحق اأصول إلغاء االعتراف ب

 4.319 -  إستبعاد إلتزامات عقود اإليجار

 65 681  إلى موجودات غير ملموسة أخرىالمحولة الممتلكات والمصنع والمعدات 

 - 1,400  إلى ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى األخرى المحول من المطلوبات

 328 328  قروضتكلفة ترتيب 

 34 -  إلتزامات المنافع المحددة للموظفين المستحقة

    
 على النحو التالي:موضح  2022ديسمبر  31التغيير في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية للسنة المنتهية في  إن 36-3
      
يناير  1كما في  

2022 
الحركة خالل 

 السنة
التدفقات النقدية 

 الخارجية
/  معامالت أخرى

 معامالت غير نقدية
 31كما في 
 2022ديسمبر 

 594,409 3,103 (1,682,475) 1,575,283 698,498 ضوقر
 26,201 - (2,710) 8,865 20,046 عقود اإليجارإلتزام 

 539 - (96,003) 51,000 45,542 توزيعات أرباح إلى المساهمين
حقوق الملكية ح إلى اتوزيعات أرب
 598 - (3,800) 3,800 598 غير المسيطرة

 764,684 1,638,948 (1,784,988) 3,103 621,747 

 
 النحو التالي:موضح على  2021ديسمبر  31التغيير في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية للسنة المنتهية في  إن

      
يناير  1كما في  

2021 
الحركة خالل 

 السنة
التدفقات النقدية 

 الخارجية
/  معامالت أخرى

 معامالت غير نقدية
 31كما في 
 2021ديسمبر 

 698,498 (2,587) (1,105,486) 1,031,495 775,076 قروض
 20,046 (4,319) (2,489) 4,873 21,981 عقود اإليجارإلتزام 

 45,542 - (80,817) 126,000 359 المساهمينتوزيعات أرباح إلى 
حقوق الملكية ح إلى اتوزيعات أرب
 غير المسيطرة

- 
3,755 (3,157) -    598 

 797,416 1,166,123 (1,191,949) (6,906) 764,684 

 
 

 األحداث الالحقة .37
مليون لاير  39لاير سعودي للسهم الواحد بقيمة  0.65على توزيع أرباح نقدية مرحلية قدرها  2023مارس  2وافق مجلس إدارة الشركة في 
 سعودي على مساهمي الشركة.

 
تترك أثرا  جوهريا  على المركز المالي أو األداء المالي  2022ديسمبر  31، معدلة أو غير معدلة، منذ أخرى لم يكن هناك أحداث الحقة جوهرية

  للمجموعة كما يظهر في القوائم المالية الموحدة.
 

 األرباحتوزيعات  .38
مليون لاير  51.0لاير سعودي للسهم الواحد بقيمة  0.85على توزيع أرباح نقدية مرحلية قدرها  2022أغسطس  8وافق مجلس إدارة الشركة في 

 .على مساهمي الشركة( مليون لاير سعودي 126.0: 2021)سعودي 
 

 الموافقة على القوائم المالية الموحدة .39
 .2023 مارس 2تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 
 


