
 

 

 

 

 

 

 

 شركة نسيج العالمية التجارية

 (سابقا   شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية)

 )شركة مساهمة سعودية(

 المراجع المستقلوتقرير  القوائم المالية الموحدة

  م1202ديسمبر  31المنتهية في للسنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة نسيج العالمية التجارية

 (سابقا   لتجارية الصناعيةشركة مجموعة السريع ا)

 )شركة مساهمة سعودية(

 م1202ديسمبر  31 في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية

 

 فهرس المحتويات

 رقم الصفحة 

 تقرير المراجع المستقل -
 

 1 الموحدةالمالي قائمة المركز  -

 2 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة -

 3 الموحدة حقوق المساهمين فيالتغيرات قائمة  -

 5 - 4 الموحدة قائمة التدفقات النقدية -

 49 - 6 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية -

 

 

 

 

 

























 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(
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 قائمة التدفقات النقدية الموحدة...)تتمة(
 جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل ()

 

 

 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 م2020  م1202 

    معامفات غير نقدية:

 (26,032)  6,660 داولة غير المت موجوداتعلي ال 16اثر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  21,907  5,583 غير المتداولة مطلوباتعلي ال 16أثر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  4,640  - المتداولة موجوداتعلي ال 16اثر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 

 

 

 كه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة( تمثل جزءا  ال يتجزأ من ه30( الي )1اإليضاحات المرفقة من )
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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  واألنشطة الرئيسيةالشركة  -1

 )"الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية (سابقا   لصناعيةامجموعة السريع التجارية  نسيج العالمية التجارية )شركة شركة

 هـ1428ذي الحجة  21بتاريخ  ف/  523اعة رقم تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصن

  .م2007ديسمبر  31الموافق 

من رأسمالها. وهكذا ، تحولت الشركة  ٪30ماليين سهم لالكتتاب العام تمثل  9، عرضت الشركة األم م2010خالل عام 

 .األم إلى شركة مساهمة عامة

 والمفروشاااااتواألرضاااايات  موكيتة في السااااجاد واليتمثل نشاااااط الشااااركة في اسااااتيراد وتصاااادير وتجارة الجملة والتجزئ

ستائر واكسسواراتها  والموبيليا واالثاث واألبجورات شراشف وأقمشة ال والتحف واألثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات وال

 هـ 1420ذو الحجة  20/ ق بتاريخ  1566قرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ل العشب الصناعي وفقا  وتصنيع السجاد و

( بولي امايد)وتصااااااانيع الخيوط الصاااااااناعية من مادة البولي بروبيلين والنايلون ومعالجة البولي بروبلين المعالج والنايلون 

هـااااا والخدمات التجارية. باإلضافة  1424ذي الحجة  27/ ق الصادر في  1699بموجب قرار وزارة التجارة رقم معالجة 

يتم تنفيذ هذه األنشااااااطة من خالل السااااااجل التجاري الرئيسااااااي رقم قد تسااااااتثمر الشااااااركة في شااااااركات أخرى.  ذلك،إلى 

. في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة م2001مايو  28الموافق  ـه 1422ربيع األول  5الصادر بتاريخ  4030133919

 ية.استثمارغراض ألفي العقارات  االستثمار أنشطة جديدة تتمثل فيقرر المساهمون إضافة  م،2012مايو  22في 

مليون لاير  375مليون لاير سااعودي إلى  300اقترح مجلس اإلدارة زيادة رأس مال الشااركة األم من  م،2012خالل عام 

أربعة أسهم مملوكة للمساهمين. وافق المساهمون على  مقابل كلعن طريق إصدار سهم واحد  بقاةسعودي من األرباح الم

. م2013أبريل  1األساااااااهم في  اصااااااادار م وتم2013أبريل  1المنعقدة في زيادة رأس المال في اجتماع الجمعية العمومية 

 للسهم الواحد.لاير سعودي  10سهم بقيمة  مليون 37.5إلى  سعودي مقسم مليون لاير 375رأس مال الشركة األم  وأصبح

الخسااااااائر م إطفاء 2017ديساااااامبر  28، قررت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في م2017خالل شااااااهر ديساااااامبر

مليون لاير سعودي واستخدام االحتياطي  150م عن طريق تخفيض رأس المال بمبلغ 2017سبتمبر  30المتراكمة كما في 

مليون لاير  375مليون لاير سااااعودي بدال  من  225النظامي واالحتياطي العام بالكامل. ليصاااابح رأس المال بعد التخفيض 

يناير  24هـااااااا الموافق  1439جمادى األولى  24تخفيض رأس المال بتاريخ سعودي وتعديل السجل التجاري للشركة بعد 

 م.2018

يونيو  30إطفاء الخساااااااائر المتراكمة كما في  م2019أغساااااااطس  28عادية المنعقدة في ة غير اللعموميقررت الجمعية ا

مليون  65.5يض مليون لاير سااعودي ليصاابح رأس المال بعد التخف 159.5عن طريق تخفيض رأس المال بمبلغ  م2019

تم مليون سااهم. و 22.5مليون سااهم بدال من  6.55وأصاابح عدد األسااهم  ،مليون لاير سااعودي 225لاير سااعودي بدال  من 

 .م2019أكتوبر  23هـ الموافق 1441 صفر 24 رأس المال بتاريخ تخفيضالسجل التجاري للشركة بعد تعديل 

قرر المسااااااااهمون الموافقة على  م،2020يناير  22جموعة المنعقدة في ة غير العادية للمموميبناء  على قرار الجمعية الع

بحيث تكون قيمة الزيادة في رأس المال  سااعودي،مليون لاير  178.6مليون لاير سااعودي إلى  65.5زيادة رأس المال من 

ة وتنفيذ شركهيكلة المن خالل إعادة  شركةلل المالية مالءةة لرفع الشركاستراتيجي لل كتوجه سعودي،لاير  مليون 112.66

وتم اإلعالن  المال،تم االنتهاء من إجراءات زيادة رأس  م،2020فبراير  16خطة عمل تركز على أنشااطتها الرئيسااية. في 

 24التجاري بقيمة رأس المال الجديد في الساااجل وتم تعديل  النظامية،وتم االنتهاء من اإلجراءات  االكتتاب،عن نتائج فترة 

 .م2020فبراير 

 26الموافق  هـااااااا، 1441رمضان  3المنعقدة في  للشركة،غير العادية  موميةبناء  على قرار الجمعية الع المساهمون،ر قر

 يةنساايج العالم الموافقة على تغيير اساام الشااركة من شااركة مجموعة السااريع التجارية الصااناعية إلى شااركة م،2020أبريل 

 م.2020مايو  14يد في وتم تعديل السجل التجاري باالسم الجد التجارية.

م على تخفيض رأس المال من 2020ديسااااااامبر  20العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  يةجمعالوافق المسااااااااهمون في 

 .مليون لاير ساااعودي 116.5مليون ساااهم تمثل  11.6مليون لاير ساااعودي بالغاء  61.6مليون لاير ساااعودي إلى  178.6

 .  سعودي مقابل الخسائر المتراكمة للمجموعةمليون لاير 116.5تم إطفاء مبلغ  وقد
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 الشركة واألنشطة الرئيسية ...)تتمة( -1

مليون لاير  61.6م على زيادة رأس المال من 2021نوفمبر  4اعتمد المساهمون في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 

مليون لاير. وأصابحت نسابة  150التي تمثل مليون ساهم و 15 إصادارمليون لاير ساعودي من خالل  211.6ساعودي إلى 

 سهما . 2.43وبالتالي فان معدل الزيادة للسهم الواحد  %243.3التغير في رأس المال 

 .المملكة العربية السعودية جدة، ،1يقع الفرع الرئيسي في المنطقة الصناعية 
 

  :مذكور أدناه كما هواألسماء  تم تعديل وقدللمصانع  ين مسجلينرئيسي عينالشركة فرلدى 

 رقم السجل التجارى  القديم اسم الفرع الجديداسم الفرع 

 4030115974 مصنع جدة للخيوط الصناعية مصنع جدة للنسيج الصناعي 

 4030131014 مصنع السريع للسجاد مصنع السريع للسجاد

 

زامات صاااول وااللتواألعمال األنتائج  ىعل، تشاااتمل هذه القوائم المالية الموحدة الفرع الرئيساااي والمصااانعين ىلإإلضاااافة اب

 فرع آخر. 17لعدد 

 
  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها -2

 م2020يناير  1المعايير الجديدة و المعدلة السارية المفعول في الفترة التي تبدأ في أو بعد  -2/1

 .م2020يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  أصبحت المعايير والتعديالت التالية سارية

 
 الخاص باندماج األعمال 3التعديفات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  –تعري  األعمال  -

توضح التعديالت أنه لكي تصبح مجموعة األنشطة واألصول مؤهلة كأعمال، ينبغي أن تتضمن مدخال  وآلية جوهرية كحد 

سهم سبة الدولية أيضا  أن األعمال قد تتحقق دون أدنى ي شكل كبير في إنتاج مخرجات. يوضح مجلس معايير المحا ان معا  ب

أن تتضااااااامن جميع المدخالت والليات الالزمة إلنتاج المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية 

 ستقبلية في حالة دخول المجموعة في أي عمليات اندماج أعمال.ولكنها قد تؤثر على الفترات الم للمجموعة،الموحدة 

 
 المواد تعري  - 8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديفات على معيار المحاسبة الدولي  -

ا جديد ا للمادة التي تنص على أن "المعلومات جوهرية إذا كان من المتوقع بشاااااااكل معقول أن يؤثر  توفر التعديالت تعريف 

فها أو تعتيمها على القرارات التي يتخذها المساااااتخدمون األسااااااسااااايون للقوائم المالية لألغراض العامة على حذفها أو تحري

والتي توفر معلومات حول منشاااأة محددة معدة للتقارير ". توضاااح التعديالت أن األهمية النسااابية  المالية.أسااااس تلك القوائم 

في سااياق القوائم المالية. يعد التحريف  أخرى،ي أو مع معلومات سااواء بشااكل فرد المعلومات،سااتعتمد على طبيعة أو حجم 

ا جوهري ا إذا كان من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون.  في المعلومات أمر 

 هاا أي تاأثير مساااااااتقبلي علىوليس من المتوقع أن يكون ل الموحادة،لم يكن لهاذه التعاديالت أي تاأثير على القوائم الماالياة 

 المجموعة.

 
 اإلطار المفاهيمي المنقح للتقارير المالية -

ا،اإلطار المفاهيمي ليس  وال تطغى المفاهيم الواردة فيه على أي ا من المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. الغرض من  معيار 

المعايير ، لمساااااااعدة المعدىين على تطوير  طويراإلطار المفاهيمي هو مساااااااعدة المجلس الدولي لمعايير المحاساااااابة في الت

ولمسااااعدة جميع األطراف على فهم وتفساااير المعايير.  ساااياساااات محاسااابية متساااقة حيث ال يوجد معيار قابل للتطبيق فيها

 طوروا ساااااياسااااااتهم المحاسااااابية بناء  على اإلطار المفاهيمي. اإلطار المفاهيمي المنقح سااااايؤثر هذا على تلك الكيانات التي

هامة. لم بعض المفاهيم ال يتضاامن بعض المفاهيم الجديدة والتعريفات المحدثة ومعايير إثبات األصااول وااللتزامات ويوضااح

 يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للشركة.
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 ...)تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها -2

 ...)تتمة(م 2020يناير  1المعايير الجديدة و المعدلة السارية المفعول في الفترة التي تبدأ في أو بعد  -2/1

 

إصفاح معدل الفائدة  - 39ومعيار المحاسبة الدولي  9و  7التعديفات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -

 المعيار 

حوط ، والتي تنطبق على جميع عالقات الت لق باصاااالح معدل الفائدة المعياريما يتعتوفر هذه التعديالت بعض االعفاءات في

التي تتأثر بشكل مباشر باصالح معدل الفائدة المعياري. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى عدم تأكد من توقيت و / 

ية ط. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالأو مبلغ التدفقات النقدية على أسااااااس المعيار للبند المغطى أو أداة التحو

 الموحدة للمجموعة حيث ليس لديها أي عالقات تحوط من معدل الفائدة.

 

 "19امتيازات اإليجار كات الصلة بـ "كوفيد   - 16تعديفات على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  -

على  تعديل-"  19الدولية امتيازات اإليجار ذات الصلة بـااااااا "كوفيد  أصدر مجلس معايير المحاسبة م،2020مايو  28في 

توفر التعديالت إعفاء للمساااااااتأجرين من تطبيق إرشاااااااادات  عقود اإليجار. 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ت اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة بشأن محاسبة تعديل عقود اإليجار المتيازا 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

" 19قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بـااا "كوفيد  عملية،". كوسيلة 19لجائحة كرونا "كوفيد 

 تمن المؤجر يعد تعديال  لعقد اإليجار. يقوم المسااااااتأجر الذي يقوم باجراء هذا االختيار بالحسااااااابات ألي تغيير في مدفوعا

" بنفس الطريقة التي يفسر بها التغيير بموجب المعيار الدولي إلعداد 19اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بـا "كوفيد 

إذا لم يكن التغيير تعديال  لعقد اإليجار. ينطبق التعديل على فترات إعداد التقارير الساانوية التي تبدأ  ،16التقارير المالية رقم 

 . يُسمح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.م2020يو يون 1في أو بعد 

 

 م2020ديسمبر  31المعايير والتعديفات الصادرة ولكن غير سارية المفعول للسنوات المنتهية في  -2/2

 .م2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في تم إصدار التعديالت الجديدة التالية ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ ل

 

 عقود التأمين. – 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  (أ

 .على أنها متداولة أو غير متداولة اإللتزاماتتصنيف  - 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  (ب

 .قبل االستخدام المقصود المتحصالتالممتلكات والالت والمعدات:  - 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  (ت

 اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي. - 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  (ث

 تكلفة الوفاء بعقد كونترا -العقود المرهقة  - 37تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  (ج

 م2020 –م 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير  (ح

بيع أو المسااااهمة في األصاااول بين  - 28ومعيار المحاسااابة الدولي  10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  (خ

 .المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك

 عدلإصالح م - 39 معيار المحاسبة الدوليو 16و  9و  7و  4تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  (د

 2المرحلة  -المعياري الفائدة 

 

  السياسات المحاسبية الهامة -3

بت على جميع بشااكل ثا هاتم تطبيق ،أدناهالمبينة  المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدةالرئيسااية السااياسااات المحاساابية 

 .خالف ذلكيذكر السنوات المعروضة ، ما لم ينص 

 

 أسس اإلعداد -3/1

إعااداد هااذه القوائم الماااليااة وفقااا  للمعااايير الاادوليااة للتقرير المااالي المعتماادة في المملكااة العربيااة الساااااااعوديااة، والمعااايير تم 

 لمحاسبين.لمراجعين وامن الهيئة السعودية ل الصادرةواإلصدارات األخرى 
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 أسس القياس -3/2

لمالية على أساااااس التكلفة التاريخية باسااااتثناء االسااااتثمارات واألدوات المالية المشااااتقة والمقابل المحتمل ا القوائم تم إعداد 

 .القيمة العادلة والتزامات المزايا المحددة للموظفين والتي يتم قياسها على أساس
 

  أسس التوحيد -3/3

ة األم والشااركات التابعة التالية )يشااار إليها فيما بعد باساام القوائم المالية للشااركالموجزة تتضاامن هذه القوائم المالية الموحدة 

 ."(المجموعة"

 النشاط الرئيسي  يضاحإ االسم
نسبة الملكية في 
 راس المال

 م2020 م1202   
تجارة التجزئة في السااااااجاد والموكيت  أ شركة هوم ستايلز المحدودة

واالرضااااااايااات واألثاااث والبطااانيااات 
 رات وأقمشة الستائر واالكسسسوا

100% 100% 

خدمات الصاايانة للمصااانع والشااركات   شركة السريع للصيانة والتشغيل المحدودة
 والمؤسسات الحكومية والخاصة 

100% 100% 

 شركة السريع للمشاريع المحدودة )متوقفة(
 

خدمات المشاااريع الحكومية والخاصااة 
 لألثاث والموكيت والسجاد

100% 100% 

 

ا ألن الشااااركة األم هي المالك 2010ايلز المحدودة )"الشااااركة التابعة"( في نوفمبر أ( تم تأساااايس شااااركة هوم ساااات م. ونظر 

من نتائج الشااركة التابعة. بموجب  ٪100للشااركة التابعة ، فان هذه القوائم المالية الموحدة تتضاامن  ٪100المسااتفيد بنساابة 

عمليات الشاااركة التابعة في  لدمجة شاااركال تتجهم ، 2017مجلس اإلدارة في اجتماعاته لعام  وبموافقةة شاااركإعادة هيكلة ال

 المجموعة تحت القطاع التجاري.

 

 :الشركةتتحقق السيطرة عندما يكون لدى 

 القدرة على السيطرة في الشركة المستثمر فيها 

 نشوء حق الشركة في العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها 

  للتأثير على عوائد االستثمارالقدرة على استخدام سيطرتها 

باعادة  تقييم ما إذا كانت تساااايطر على أي من الشااااركات المسااااتثمر فيها أم ال ، إذا كانت الحقائق والظروف  الشااااركةتقوم 

 تشير إلى تغييرات في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله:

المساااتثمر فيها ،هي  أقل من غالبية حقوق التصاااويت فيها ،  ، في أي من الشاااركات للشاااركةعندما تكون حقوق التصاااويت 

يكون للشاااركة السااايطرة على تلك الشاااركة المساااتثمر فيها. وعندما تكون حقوق التصاااويت كافية لمنحها القدرة العملية على 

والشااروط ذات  قتوجيه األنشااطة المتعلقة بالشااركة المسااتثمر فيها بطريقة منفصاالة. تأخذ الشااركة في االعتبار جميع الحقائ

العالقة عند تقييم ما إذا كانت الشاااااركة لديها حقوق تصاااااويت في الشاااااركة المساااااتثمر فيها لمنحها السااااايطرة. هذه الحقائق 

 والظروف تشمل:

  فيما يتعلق بحجم ومدى ملكية أصحاب حقوق التصويت الخرين الشركةمقدار حقوق التصويت التي تمتلكها 

 وأصحاب حقوق التصويت الخرين أو األطراف األخرى للشركةة حقوق التصويت المحتملة المملوك 

 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 

  لديها ، أو ليس لديها ، القدرة الحالية على توجيه األنشاااطة ذات  الشاااركةأي حقائق وظروف إضاااافية قد تشاااير إلى أن

 .ة التصويت في اجتماعات المساهمين السابقةالعالقة عند الحاجة التخاذ القرارات ، بما في ذلك كيفي
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   ...)تتمة(أسس التوحيد -3/3

عملية عندما بينما يتم إيقاف هذه ال التابعة،السيطرة على الشركة  الشركةتبدأ العملية الموحدة للشركة التابعة عندما تستطيع 

يتم إدراج إيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ  الخصوص،لشركة التابعة. على وجه السيطرة على ا الشركةتفقد 

عليها أو المسااتبعدة خالل الفترة في قائمة الربح أو الخسااارة الموحدة والدخل الشااامل من تاريخ الساايطرة حتى تاريخ انتهاء 

  ة على الشركة التابعة.شركسيطرة ال

سارة الموحد وجميع عناصر الدخل الشامل الخر على مساهمي الشركة. كما يتم توزيع إجمالي يتم توزيع بيان الربح أو الخ

 .الدخل الشامل الخر للشركة التابعة على المساهمين

سااايتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشاااركة التابعة بحيث تكون ساااياسااااتها المحاسااابية متوافقة مع تلك  األمر،إذا لزم 

 .المجموعةن قبل المستخدمة م

وحقوق الملكية واإليرادات والمصااااروفات  لتزاماتبما في ذلك االصااااول واال واألرصاااادة،المعامالت  اسااااتبعاد جميعيتم  

 .ة عند التوحيدشركوالتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات ال

 
 في الشركات التابعة الحالية الشركةالتغيرات في حقوق ملكية 

في الشركات التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم  الشركةفي ملكية التغيرات 

وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة.  الشركةتعديل القيم المدرجة لحقوق ملكية 

المساااايطرة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المسااااتلم يتم إدراجه مباشاااارة في أي فرق بين قيمة تعديل حقوق الملكية غير 

 حقوق الملكية وينسب إلى مساهمي الشركة

السيطرة على الشركة التابعة ، يتم اثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحد ويتم احتسابها على  الشركةعندما تفقد 

 أساس الفرق بين:

 العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألي فوائد محتفظ بها و ، إجمالي القيمة - 1

م الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة. يت التزاماتالقيمة الدفترية المسجلة سابقا  لألصول )بما في ذلك الشهرة( و - 2

قد  لشااركةاشااركة التابعة كما لو أن المحاساابة عن جميع المبالغ المعترف بها سااابق ا في الدخل الشااامل الخر المتعلق بتلك ال

الشاااركة التابعة مباشااارة )أي إعادة التصااانيف إلى الربح أو الخساااارة أو التحويل إلى  التزاماتأو  أصاااولقامت باساااتبعاد 

 تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد / مسموح به( وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(

ة للنساااب المئوية المحتفظ بها من االساااتثمار في الشاااركة التابعة الساااابقة في تاريخ فقدان السااايطرة بمثابة تعتبر القيمة العادل

وفي في  9قيمة عادلة لالساااااااتثمار المتبقي عند االثبات المبدئي في فترات الحقة ووفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ترك ، فان القيمة العادلة تعتبر كتكلفة لألثبات المبدئي لالسااتثمار في حالة تحول الشااركة إلى شااركة زميلة أو مشااروع مشاا

 شركة زميلة أو مشروع مشترك.

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض -3/4

ام . تم تقريب جميع األرقمجموعةالعملة الوظيفية وعملة العرض لل يباللاير الساااعودي وهالموحدة تم عرض القوائم المالية 

 سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. لايرالف إلى أقرب 

 
  عمال والشهرةألتجميع ا -3/5

 فقاو سااتحواذ عند انتقال الساايطرة الى المجموعة. تقاس تكلفة الشااراءالعمال باسااتخدام طريقة االيتم المحاساابة عن تجميع ا

. تراةفي الشركة المش ستحواذ وقيمة أي حصص غير مسيطرةاللمجموع المقابل المحول، ويقاس بالقيمة العادلة في تاريخ ا

إما  شتراةملبالنسبة لكل عملية تجميع أعمال، تختار المجموعة ما إذا كان سيتم قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة ا

 بالقيمة العادلة أو بنسااابة الحصاااة في صاااافي قيمة الموجودات المحددة للشاااركة المشاااتراة. تدرج التكاليف المتعلقة بالشاااراء

 دارية.الضمن المصروفات ا دهاتكبكمصروفات عند 
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  عمال والشهرة...)تتمة( ألتجميع ا -3/5

تقرر المجموعة أنها قد اساااتحوذت على عمل عندما تتضااامن مجموعة األنشاااطة واألصاااول التي تم الحصاااول عليها مدخال  

على إنتاج مخرجات. تعتبر العملية المكتسااااااابة جوهرية إذا كانت وعملية جوهرية تسااااااااهما مع ا بشاااااااكل كبير في القدرة 

وتشااامل المدخالت المكتسااابة قوة عاملة منظمة تتمتع بالمهارات أو  مخرجات،ضااارورية للقدرة على االساااتمرار في إنتاج 

الذي المخرجات و المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك العملية أو تساااااهم بشااااكل كبير في القدرة على االسااااتمرار في إنتاج

ا أو ال يمكن استبداله دون تكلفة كبيرة أو جهد أو تأخير في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات.  يعتبر فريد ا أو نادر 

ساااااااتحواذ على أعمااال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبااات الماااليااة المقاادرة لغرض التحااديااد عناادمااا تقوم المجموعااة باااال

ويتضمن  االستحواذ. والشروط ذات الصلة كما في تاريخلألحكام التعاقدية والطروف االقتصادية فقا والتصنيف المناسب و

 .من قبل الشركة المشتراة االصليةذلك فصل المشتقات الضمنية في العقود 

 بل المحتمللمقاستحواذ. إن اإن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ اال

بالقيمة  دوات المالية: يتم قياساااهاأل 9للتقرير المالي معيار الدولي الالمصااانف كأصااال أو التزام يعد أداة مالية ضااامن نطاق 

ت الالحا فيأما  .9وفقا  للمعيار الدولي حدة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخساااااااارة المو

بالقيمة العادلة بتاريخ كل تقرير مع إدراج ، فيتم قياساااااااه 9الدولي معيار الع فيها المقابل المحتمل إلى نطاق يخضااااااا الالتي 

 .التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة

 أيةوبالتكلفة )التي تمثل زيادة إجمالي المقابل المحول والمبلغ المساااجل للحصاااص غير المسااايطرة  يتم قياس الشاااهرة مبدئيا  

 المحددة والمطلوبات المقدرة(. إذا كانت القيمة العادلة صااااافي ا عن صااااافي الموجودات المشااااتراةحصااااة محتفظ بها سااااابق

 لموجودات المساااااااتحوذ عليها تزيد عن إجمالي المقابل المحول، تعيد المجموعة تقييم مدى صاااااااحة قيامها بتحديد كافةا

لتي ا جراءات المسااتخدمة في قياس المبالغالطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعة اسااتحواذ عليها وكافة المالالموجودات التي تم ا

دات تزال تشااير إلى زيادة القيمة العادلة لصااافي الموجو السااتحواذ. إذا كانت نتائج إعادة التقييم الساايتم تسااجيلها في تاريخ ا

 الربح أو الخسارة الموحدة.ستحواذ عليها عن إجمالي المقابل المحول، يدرج الربح في قائمة الالتي تم ا

اختبار  نخفاض في القيمة. لغرضبعد التحقق المبدئي، يتم قياس الشاااهرة بالتكلفة ناقصاااا   أي خساااائر متراكمة ناتجة عن اال

 ساااااتحواذ، إلى كل وحدة من وحداتاالعمال، من تاريخ نخفاض في القيمة، يتم توزيع الشاااااهرة المكتسااااابة في تجميع األاال

عمال بصااااااارف النظر عن تخصااااااايص الموجودات أو ألدة للنقد والتي من المتوقع أن تساااااااتفيد من تجميع االمجموعة المول

 خرى للشركة المشتراة إلى تلك الوحدات.ألالمطلوبات ا

 من وحدة توليد النقد ويتم اساااااتبعاد جزء من العملية بداخل تلك الوحدة، يتم إدراج الشاااااهرة ا  ءوعندما تشاااااكل الشاااااهرة جز

يتم . ةعملية المستبعدة في القيمة المدرجة بالدفاتر للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العمليالمرتبطة بال

قياس الشااهرة المسااتبعدة في هذه الظروف على أساااس القيمة النساابية للعملية المسااتبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد 

 النقد.

 

 ت إلى متداولة/غير متداولةتصني  األصول واإللتزاما -3/6

 يتم عرض األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة، 

 
 يعتبر األصل متداول عندما يكون:

 يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عادية 

 لمتاجرةيكون محتفظا  به بشكل أساسي بغرض ا 

 يكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهرا  بعد فترة التقرير المالي 

   يكون في صورة نقد وما في حكمه ما لم يكن مقيد ا  من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهرا

 على األقل بعد فترة التقرير المالي.

 

 صول غير متداولة.تقوم الشركة بتصنيف كافة األصول األخرى كأ
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 يكون االلتزام متداوال  عندما:

 .يكون من المتوقع سداده في دورة تشغيل عادية 

 يكون محتفظا  به بشكل أساسي بغرض المتاجرة 

 الل اثني عشر شهرا  بعد فترة التقرير المالييكون مستحق السداد خ 

  شهرا  على األقل بعد فترة التقرير المالي. 12في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة 

  يمكن لشروط االلتزام، بناء  على خيار الطرف المقابل، أن تتم تسويتها عن طريق إصدار أدوات حقوق الملكية ال

 .تصنيفهاتؤثر على 

 

 .تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة
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 دوات المالية والموجودات غير المالية وفقا للقيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي.تقوم المجموعة بقياس بعض األ

أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق  إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما

 .في تاريخ القياس

 التالية: الحاالتتزام في إحدى إللصل أو نقل ااأليستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع 

  أوااللتزامأو  لألصلالبيع أو النقل في السوق الرئيسي ، 

 ءمة لألصل أو االلتزام.الكثر مألير السوق الرئيسي، أي في السوق االبيع أو النقل في غ 

 

 ءمة.الكثر مأليجب أن يكون بامكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق ا

عند  دامهااسااتخفتراضااات التي من الممكن للمشاااركين في السااوق االتزام باسااتخدام االلأو  صاالأليتم قياس القيمة العادلة ل

 قتصادية المثلى.اال مصالحهمبافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق  لتزام،االصل أو األ تسعير

دام ل اساااتخالصااال غير المالي قدرة المشاااارك في الساااوق على إنتاج منافع اقتصاااادية من خأليراعي قياس القيمة العادلة ل

صاال بأعلى األفي السااوق من المحتمل أن يسااتخدم بيعه إلى مشااارك آخر  اللصاال بأعلى وأفضاال مسااتوى له، أو من خاأل

 .وأفضل مستوى له

للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصاااااى  مالئمةأسااااااليب تقييم  المجموعة تساااااتخدم 

 ودات والمطلوباتغير الملحوظة. تصاانف كافة الموج المدخالتالملحوظة ذات الصاالة وتقليل اسااتخدام  للمدخالتاسااتخدام 

لي، للقيمة العادلة، والمبين كما ي فصااااااااح عنها في القوائم المالية ضااااااامن النظام المتدرجإلالعادلة أو ا قيمتهاالتي يتم قياس 

 :لقياس القيمة العادلة ككل أهميةوالذي يمثل  المدخالتأقل مستوى من  لىإاستنادا 

  النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛  سواقاألالمعلنة )غير المعدلة( في  األسعار :1المستوى 

 لمالحظةللقياس القيمة العادلة قابل  أهميةوالذي يمثل  المدخالتأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من  :2لمستوى ا 

 بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و 

 لقياس القيمة العادلة قابل  أهميةوالذي يمثل  المدخالتيكون بها أقل مستوى من  الأساليب تقييم  :3لمستوى ا

 .للمالحظة

 

قد  التحويالتبالنساابة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية على أساااس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت 

يمثل  الذي المدخالتإلى أقل مساااتوى من حدثت بين مساااتويات النظام المتدرج عن طريق إعادة تقييم التصااانيف )اساااتنادا 

 .كل فترة تقرير مالي نهايةلقياس القيمة العادلة ككل( في  يةأهم
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تحدد لجنة التقييم بالمجموعة السااااااياسااااااات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر، مثل العقارات االسااااااتثمارية 

المساااعرة، والقياساااات غير المتكررة، مثل األصاااول المحتفظ بها للبيع في العمليات المتوقفة. تتألف واألصاااول المالية غير 

قساام  ورئيس للمجموعة،ورؤساااء فريق االندماج واالسااتحواذ الداخلي  االسااتثمارية،لجنة التقييم من رئيس قطاع العقارات 

 وكبار المسؤولين الماليين ومديري كل عقار. المخاطر،إدارة 

 المساااااعرة،غير  واألصاااااول الماليةمثل العقارات االساااااتثمارية  الهامة،ارك المقيمون الخارجيون في تقييم األصاااااول يشااااا

مثل المقابل الطارئ. يتم تحديد مشاركة المقيمين الخارجيين سنوي ا من قبل لجنة التقييم بعد المناقشة مع  وااللتزامات الهامة،

شركة والمواف سمعة واالستقاللية وما إذا كان يتم لجنة المراجعة التابعة لل سوق وال شمل معايير االختيار معرفة ال قة عليها. ت

مقيمين بعد المناقشااااااات مع ال التقييم،الحفاظ على المعايير المهنية. يتم تناوب المقيمين عادة كل ثالث ساااااانوات. تقرر لجنة 

 لكل حالة. تقنيات التقييم والمدخالت التي يجب استخدامها للمجموعة،الخارجيين 

في تاريخ كل تقرير، تقوم لجنة التقييم بتحليل الحركات في قيم األصول وااللتزامات المطلوب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها 

بالنسبة لهذا التحليل، تتحقق لجنة التقييم من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم  .وفق ا للسياسات المحاسبية للمجموعة

 .وافقة على المعلومات الواردة في حساب التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات الصلةمن خالل الم

ا التغيير في القيمة العادلة لكل أصااال والتزام مع المصاااادر الخارجية ذات الصااالة لتحديد ما إذا كان  تقارن لجنة التقييم أيضااا 

 .التغيير معقوال  أم ال

يتضمن ذلك مناقشة  .لتقييم إلى لجنة المراجعة والمراجعين المستقلين للمجموعةعلى أساس مؤقت، تقدم لجنة التقييم نتائج ا

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقييمات.

لغرض إفصااااحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات األصاااول وااللتزامات على أسااااس طبيعة وخصاااائص ومخاطر 

 .يمة العادلة، كما هو موضح أعالهاألصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للق
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تعمل المجموعة في مجال تصاانيع وبيع وتركيب خدمات السااجاد والبسااط والغزل ورقائق معدات الوقاية الشااخصااية الملونة 

شف وغيرها من المنتجات المماثلة شرا المبرمة مع العمالء عند تحويل يتم االعتراف باإليرادات من العقود  .والبطانيات وال

الساايطرة على الساالع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصااول عليه مقابل تلك الساالع أو 

ألنها  اه،أدنباسااتثناء خدمات الشااراء  إيراداتها،اسااتنتجت المجموعة بشااكل عام أنها الطرف الرئيسااي في ترتيبات  .الخدمات

 .عادة  في السلع أو الخدمات قبل نقلها إلى العميلتتحكم 

 

بيع السججججاد والبسجججط والغزل ورقائق معدات الوقاية الشجججخصجججية الملونة والبطانيات والشجججراشججج  وغيرها من المنتجات 

 المماثلة.

ف والشاااراشااايتم إثبات اإليرادات من بيع الساااجاد والبساااط والغزل ورقائق معدات الوقاية الشاااخصاااية الملونة والبطانيات 

بشاااااكل عام عند توصااااايل  العميل،وغيرها من المنتجات المماثلة في الوقت الذي يتم فيه نقل السااااايطرة على األصااااال إلى 

ا عند التسليم. 90إلى  30البضاعة الى موقع العميل أو في معظم الحاالت بيعها مباشرة. فترة االئتمان العادية هي   يوم 

فان المجموعة تعتبرها التزامات أداء منفصلة يجب تخصيص جزء من سعر المعاملة إذا كانت هناك وعود أخرى في العقد 

الضااامانات ونقاط والء العمالء(. عند تحديد ساااعر المعاملة لبيع الساااجاد والبساااط والبالط الخشااان  المثال،لها )على سااابيل 

ل غير والمقاب هام،ووجود عنصر تمويلي  وغيرها من المنتجات المماثلة، تأخذ المجموعة في االعتبار آثار المقابل المتغير،

 والمقابل المستحق الدفع للعميل )إن وجد(. النقدي،

 

 ايرادات أخرى

 .يتم إثبات اإليرادات األخرى على أساس االستحقاق
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 أرصدة العقد 

 قدأصول الع

سجاد والبسط والغزل ورقائق معدات الوقاية الشخصية الملونة  سبة من بيع ال أصول العقد يتم إثباتها مبدئي ا لإليرادات المكت

والبطانيات والشااراشااف وغيرها من المنتجات المماثلة ألن اسااتالم المقابل مشااروط باتمام التسااليم بنجاح. عند تسااليم المنتج 

 فان المبلغ الذي تم إثباته كأصول عقد يتم إعادة تصنيف الى الذمم المدينة التجارية. يل،العمالمطلوب وقبوله من قبل 

 

 الكمم المدينة التجارية

فقط  يلزم مرور الوقت المثال،يتم إثبات الذمم المدينة إذا كان مبلغ المقابل غير المشاااروط مساااتحق ا من العميل )على سااابيل 

 قبل استحقاق دفع المقابل(

 

 العقدالتزامات 

يتم إثبات التزام العقد في حالة استالم مبلغ الدفع أو استحقاق السداد )أيهما أسبق( من العميل قبل قيام المجموعة بنقل السلع 

أو الخدمات ذات الصااااالة. يتم إثبات التزامات العقد كايرادات عندما تعمل المجموعة بموجب العقد )أي نقل السااااايطرة على 

 صلة إلى العميل(.السلع أو الخدمات ذات ال
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ا العملة الوظيفية للشاااااركة األم. تقوم المجموعة  الساااااعودي،يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير  وهو أيضااااا 

وظيفية. لبتحديد العملة الوظيفية لكل كيان، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل كيان باساااااااتخدام تلك العملة ا

 يتم إعادة تصاانيف المكسااب أو الخسااارة إلى بند األجنبية،تسااتخدم المجموعة الطريقة المباشاارة لتوحيد واسااتبعاد العمليات 

 الربح أو الخسارة الذي يقوم بعكس المبلغ الذي ينشأ من استخدام هذه الطريقة.

ي وعة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية الخاصة بها فيتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئي ا من قبل شركات المجم

سعار ا وااللتزامات النقدية األصوليتم تحويل  التاريخ الذي تكون فيه المعاملة مؤهلة لإلثبات. لصرف بالعمالت األجنبية بأ

 الفورية للعملة الوظيفية في تاريخ التقرير.

لنقدية التي اسااتثناء من البنود ا ود النقدية في قائمة الربح أو الخسااارة معيتم إثبات الفروق الناتجة عن التسااوية أو ترجمة البن

تم تحديدها كجزء من التحوط لصاااافي اساااتثمار المجموعة في عملية أجنبية. يتم إثباتها في قائمة الدخل الشاااامل الخر حتى 

ا كمي إلى الربح أو الخساااارة، يتوفي الوقت الذي يتم فيه إعادة تصااانيف المبلغ الترا االساااتثمار،يتم اساااتبعاد صاااافي  م أيضااا 

 إثبات رسوم الضرائب واألرصدة الدائنة التي تعزى إلى فروق الصرف على تلك البنود النقدية في الدخل الشامل الخر.

خ يالبنود غير النقدية التي يتم قياساها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باساتخدام أساعار الصارف في توار

المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسااة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باسااتخدام أسااعار الصاارف في التاريخ 

سة بالقيمة  الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع المكاسب أو الخسائر الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية المقا

اشاااااااى مع االعتراف باألرباح أو الخساااااااائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي فروق التحويل في العادلة بما يتم

االبنود التي يتم إثبات أرباح أو خسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل الخر  الدخل  يتم إثبات الربح أو الخسارة في أو أيض 

 لتوالي(.الشامل الخر أو الربح أو الخسارة، على ا

عند تحديد سعر الصرف الفوري الستخدامه عند اإلثبات المبدئي لألصل ذو الصلة أو المصاريف أو الدخل )أو جزء منه( 

 يكون تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه مقدم،وعند إلغاء إثبات أصااااااال غير نقدي أو التزام غير نقدي يتعلق بمقابل 

صاااااااول غير النقدية أو االلتزامات غير النقدية الناشااااااائة عن المقابل المقدم. في حالة وجود المجموعة باإلثبات المبدئي لأل

ا،مدفوعات أو إيصاالت متعددة   تحدد المجموعة تاريخ المعاملة لكل دفعة أو ايصال لمقابل مقدم. مقدم 
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األجنبية إلى اللاير السااعودي بسااعر الصاارف السااائد في تاريخ التقرير  والتزامات العملياتيتم تحويل أصااول  وحيد،التعند 

ويتم ترجمة قوائم الربح أو الخسااارة بأسااعار الصاارف السااائدة في تواريخ المعامالت. يتم إثبات فروق الصاارف الناتجة عن 

يتم إعادة تصااااانيف عنصااااار من قائمة الدخل  أجنبية،عملية  اساااااتبعادعند التحويل للتوحيد في قائمة الدخل الشاااااامل الخر. 

 الشامل الخر متعلق بتلك العملية األجنبية المعينة إلى قائمة الربح أو الخسارة.
 

 القطاعية التقارير -3/10

يسااي. تم تحديد يلي الرئيتم اإلبالغ عن قطاعات التشااغيل بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صااانع القرار التشااغ

 الستراتيجيةاعلى أنه اللجنة  التشغيل،المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء قطاعات  الرئيسي،صانع القرار التشغيلي 

 لمجلس اإلدارة الرئيسي للشركة.

 

 مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية منشآتاستثمار في  -3/11

 شركات زميلة

ة هي التي عليها تأثير هام من قبل المجموعة ويتم احتسااابها باسااتخدام طريقة حقوق الملكية. االسااتثمارات في شااركات زميل

يعتبر التأثير الهام مشااااركة في قرارات الساااياساااة المالية والتشاااغيلية للشاااركة المساااتثمر فيها وعادة  يتم إثباته عندما تمتلك 

 من حقوق التصويت للشركة. %50إلى  %20المجموعة ما بين 

لمجموعة من األرباح ا حصةتسجيل االستثمار في شركات زميلة مبدئيا  بالتكلفة وتزداد أو تنقص القيمة الدفترية إلثبات يتم 

قيمة المجموعة في ال حصااةأو الخسااائر للشااركة الزميلة بعد االسااتحواذ. في تاريخ الشااراء، أي زيادة في تكلفة الشااراء عن 

 للشركة الزميلة يتم إثباتها كشهرة وتدرج في القيمة الدفترية للشركة الزميلة. تنخفضالعادلة لصافي األصول القابلة للتحديد 

ة من المجموع حصااااااةالقيمة الدفترية لهذه االسااااااتثمارات إلثبات االنخفاض في القيمة لالسااااااتثمارات الفردية. إذا تجاوزت 

ائر ار إلى ال شاايء وال يسااتمر اثبات الخسااالخسااائر حصااتها في شااركة زميلة ، فانه تنخفض القيمة الدفترية لذلك االسااتثم

 اإلضافية ما لم يكن على المجموعة التزام بتقديم مساهمات تمويل إضافية لتلك الشركة الزميلة.

شراء يتم إثباتها في الربح أو الخسارة ، وحصة الحركة  شركة الزميلة ما بعد ال إن حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ال

 ل الشامل الخر يتم إثباتها ضمن الدخل الشامل الخر.ما بعد الشراء في الدخ

ستبعاد األرباح والخسائر غير المحققة إلى حد حصة المجموعة  عندما تتعامل المجموعة مع شركة زميلة للمجموعة ، يتم ا

فقها مع واتم تغيير السااااياسااااات المحاساااابية للشااااركات الزميلة كلما كان ذلك ضااااروريا  للتأكد من تيفي الشااااركة الزميلة. و

 السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

 

 مشاريع مشتركة

ألخرى حقوق في صااااافي أصااااول مشااااترك هو ترتيبات تعاقدية مشااااتركة حيث يكون للمجموعة واألطراف االمشااااروع ال

 .الترتيب

 عة معيتم احتساااااب حصااااص المجموعة في المشاااااريع المشااااتركة باسااااتخدام طريقة حقوق الملكية. عندما تتعامل المجمو 

 مشروع مشترك ما ، يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة إلى حد حصة المجموعة في ذلك المشروع المشترك.
 

 عدم استمرارية حقوق الملكية

عندما تتوقف المجموعة في امتالك التأثير الهام أو السيطرة المشتركة نتيجة النخفاض او استبعاد حصتها ، يتم إعادة تقييم 

ر المبلغ هو بالمحتفظة بقيمتها العادلة في ذلك الوقت مع تسجيل الربح أو الخسارة مباشرة  في الربح أو الخسارة. يعتالحصة 

ا إن المبالغ المثبتة سابقا  كحصة في الدخل الشامل الخر يتم إعادة تصنيفه .المحاسبة  وبموجبه تتمتكلفة االستثمار المستمر

 ى األرباح المبقاة اعتمادا  على طبيعة البنود.للربح أو الخسارة أو تحويلها إل

إذا حدث تغيير في الحصااة دون خسااارة التأثير الهام أو الساايطرة المشااتركة ، فان البنود المثبتة سااابقا  كدخل شااامل آخر يتم 

 تحويلها أو إعادة تصنيفها فقط إلى حد الفائدة المستبعدة.

) نتيجة لزيادة حصاااتها(، يتم إدراج القيمة العادلة للحصاااة المحتفظ بها إذا حصااالت المجموعة على السااايطرة بدال  من ذلك 

 المقابل المالي للشراء.سابقا  كجزء من 
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تهالك التكلفة بعد خصاام االسااتدرج الممتلكات والالت والمعدات باسااتثناء أراضااي ملك حر وأعمال الرأساامالية قيد التنفيذ ب

 المتراكم وانخفاض في القيمة المتراكمة ، إن وجدت. ويتم تقييم أراضي ملك حر وأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة.

م(، تم تغيير سياسة 2019ديسمبر  16هـاااااا )الموافق 1441ربيع الثاني  19بناء  على قرار مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 

عض الالت والمعدات من طريقة القسااط الثابت بمعدالت االسااتهالك المحددة لكل نوع من الممتلكات والالت االسااتهالك لب

 م شريطة أن يكون االستهالك كما يلي:2020يناير  1والمعدات إلى طريقة وحدات اإلنتاج اعتبارا  من 

 طريقة االستهفا  )بالسنوات( العمر االنتاجي بند
 لثابتالقسط ا 20 – 10 مباني

 القسط الثابت ، وحدات االنتاج 12 – 4 ممتلكات ومعدات وأدوات
 القسط الثابت 7 – 4 تحسينات وديكور

 القسط الثابت 4 – 3 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية
 القسط الثابت 4 السيارات

 

 نتاج وفحص من قبل المصانع لبعضتم تقدير وحدات اإلنتاج المتوقعة لكل آلة بناء  على دراساة تم إعدادها بواساطة قسام اإل

الالت والمعدات، ووفقا  لذلك تم إعداد الدراسااااة النهائية لتحديد الوحدات المتوقع إنتاجها من قبل تلك الالت والمعدات التي 

 تم إعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة.

ل وم االسااتحواذ أو الرسااملة وحتى يوم ما قبفيما يتعلق باإلضااافات واالسااتبعادات خالل الساانة ، يتم تحميل االسااتهالك من ي

 االستبعاد على التوالي.

 

 المتبقية واألعمار اإلنتاجية فحص سنو  للقيم

إن القيمة المتبقية لألصاال هي المبلغ التقديري الحالي الذي يمكن للمجموعة الحصااول عليه من اسااتبعاد األصاال بعد خصاام 

 ة المتوقعة في نهاية عمره اإلنتاجي.لقد وصل بالفعل إلى العمر والحا التكاليف التقديرية لالستبعاد إذا كان األصل

 

يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصااول وتعديلها ، إن لزم األمر ، في نهاية كل فترة تقرير. إذا كانت التوقعات 

 سبية.تختلف عن التقديرات السابقة، يتم احتساب التغيرات كتغير في التقديرات المحا

 

 األصول حسب القطاع

دال مختلفة. يتم إعادة استب تتكون الممتلكات والالت والمعدات غالبا  من أجزاء مختلفة ذات أعمار إنتاجية أو أنماط استهالك

 هذه األجزاء )بشكل مستقل( خالل العمر اإلنتاجي لألصل. ووفقا  لذلك:

الصااااايانة اليومية للبند في القيمة الدفترية لبند الممتلكات والالت  ال تقوم المجموعة باثبات تكاليفأسااااالوب القطاع بموجب 

والمعدات. يتم إثبات هذه التكاليف في قائمة الربح أو الخسااارة الموحدة عند تكبدها. يتم تحديد واسااتهالك مكونات األصااول 

اجية أو أنماط اسااااتهالك مختلفة. المختلفة بشااااكل منفصاااال فقط لألجزاء الهامة للممتلكات والالت والمعدات ذات أعمار إنت

ومع ذلك تنطبق المبادئ المتعلقة باساااااااتبدال األجزاء )والتي تمثل التكاليف الالحقة للجزء المساااااااتبدل( عموما  على جميع 

 األجزاء المحددة بغض النظر عما إذا كانت هامة أو غير هامة.

 

 رسملة التكالي  ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات

 لبند للممتلكات والالت والمعدات من التي:يتكون تكلفة ا

ساااعر الشاااراء ، بما في ذلك رساااوم االساااتيراد وضااارائب الشاااراء غير قابلة لالساااترداد ، بعد خصااام الخصاااومات التجارية 

 والحسومات.

 أي تكاليف متعلقة مباشرة بأصل الموقع والحالة الالزمة لتشغليه بالطريقة التي تراها اإلدارة مناسبة. 
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التقدير المبدئي لتكاليف تفكيك ونقل البند وإعادة الموقع الذي يقع فيه إلى حالته الطبيعية واإللتزام المتكبىد إما نتيجة شاااااااراء 

 ج المخزون خالل تلك السنة.هذا البند أو نتيجة استخدامه خالل فترة محددة ألغراض بخالف إنتا

يتم إدارج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو إثباته كأصل مستقل ، كلما كان ذلك مالئما  ، فقط عندما يكون من 

المحتمل أن المنافع االقتصااادية المسااتقبلية المرتبطة بالبند سااوف تتدفق إلى المجموعة ومن الممكن قياس تكلفة البند بشااكل 

 وثوق. يتم إيقاف إثبات القيمة الدفترية ألحد األجزاء المثبتة كأصل مستقل عند استبدالها.م

 تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة باألصول المؤهلة كجزء من تكلفة األصول المؤهلة حتى بدء اإلنتاج التجاري.

الخساااارة الموحدة خالل فترة القوائم المالية يتم تحميل جميع مصاااروفات اإلصاااالح والصااايانة األخرى على قائمة الربح أو 

التي تتكبد فيها. إن الصاايانة واإلصااالحات المنتظمة التي ال تزيد من العمر اإلنتاجي التقديري لألصاال أو مخرجات اإلنتاج 

 يتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.

اد الممتلكات والالت والمعدات من خالل مقارنة المتحصاااالت مع صاااافي يتم تحديد األرباح والخساااائر الناجمة عن اساااتبع

 القيمة الدفترية وتدرج في االيرادات الخر.
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مختلفة، وقد تحتوي العقود على مكونات الخاضعة لإليجار وغير خاضعة سيارات تقوم المجموعة بايجار مكاتب ومعدات و

الخاضااعة لإليجار وغير خاضااعة لإليجار بناء  على  علي المكونات زيع المقابل المالي في العقدلإليجار. تقوم المجموعة بتو

اختارت عدم الفصاال بين المكونات الخاضااعة لإليجار وغير خاضااعة لإليجار وبدال  تكن قد  أسااعارها المسااتقلة النساابية ما لم

ار كأصل حق االستخدام والتزام مقابل بتاريخ الذي يكون يتم إثبات عقود اإليج من ذلك تقوم باحتسابها كمكون إيجار واحد.

 فيه األصل المؤجر متاح لالستخدام من قبل المجموعة.

 

 أصول حق االستخدام

تقوم المجموعة باثبات أصااول حق االسااتخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي تاريخ توفر األصاال األساااسااي لالسااتخدام(. يتم 

فة بعد خصاااام االسااااتهالك المتراكم وخسااااائر االنخفاض ويتم تعديلها ألي إعادة قياس قياس أصااااول حق االسااااتخدام بالتكل

اللتزامات اإليجار. تتضاااامن تكلفة أصااااول حق االسااااتخدام مبلغ التزامات عقد اإليجار المثبت والتكاليف المباشاااارة المبدئية 

يجار مساااااتلمة. يتم اساااااتهالك أصاااااول حق المتكبدة ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء ناقصاااااا  أي حوافز إ

 المستخدم على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار األقصر واألعمار اإلنتاجية التقديرية لألصول.

شراء، فانه يتم  إذا تم تحويل ملكية األصل المؤجر للمجموعة في نهاية فترة اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار ال

 القيمة. خفاض فيلإلنالستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي التقديري لألصل. كما أن أصول حق االستخدام تخضع احتساب ا
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 التزامات عقد اإليجار

عقد اإليجار التي تم قياسااااااها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي  بتاريخ بدء عقد اإليجار ، تقوم المجموعة باثبات التزامات

جوهرية(  يرغ يتم سااادادها مساااتقبال  على مدى فترة اإليجار. تتضااامن دفعات اإليجار دفعات ثابتة )بما في ذلك دفعات ثابتة

 مبالغ المتوقع دفعها بموجبناقصااااا  أي حوافز إيجار مسااااتحقة ودفعات إيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشاااار أو معدل وال

ضااامانات القيمة المتبقية. تتضااامن دفعات اإليجار أيضاااا  ساااعر ممارساااة خيار الشاااراء المؤكد بشاااكل معقول أن تمارساااه 

 المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء.

 زام.يتم تضمينها ايضا  في قياس االلتمستقبال  بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول  دفعات اإليجار التي يتم سدادها

 -يتم خصاام دفعات اإليجار باسااتخدام سااعر الفائدة المتضاامن في عقد اإليجار. إذا كان ذلك السااعر ال يمكن تحديده بسااهولة  

االقتراض اإلضااافي للمسااتأجر وهو السااعر الذي  فانه يتم اسااتخدام معدل –وبشااكل عام يحدث لعقود اإليجار في المجموعة 

سداده القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في  يتعين على المستأجر الفردي 

 بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وضمان وشروط مماثلة.

رة بناء  على مؤشااااااار أو معدل والتي ال تندرج في تتعرض المجموعة لزيادات مساااااااتقبلية محتملة في دفعات اإليجار المتغي

التزام عقد اإليجار حتى تصبح ساريه المفعول. عندما يبدأ سريان تعديالت لدفعات اإليجار بناء  على مؤشر أو معدل ، فانه 

 يتم إعادة تقييم التزام عقد اإليجار وتعديله مقابل أصل حق االستخدام.

المال وتكلفة التمويل. ويتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخساااارة على مدى فترة يتم توزيع دفعات اإليجار بين رأس 

 عقد اإليجار وذلك إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.

ت القساااااط الثاب يتم إثبات الدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصااااايرة األجل واألصاااااول ذات القيمة المنخفضاااااة على أسااااااس

 كمصروف في الربح أو الخسارة.

ستثمار المجموعة في عقود  يتم تسجيل المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلية كذمم مدينة بقيمة ا

 ياإليجار ذات الصاااالة. يتم تخصاااايص الدخل من عقود اإليجار التمويلية للفترات المحاساااابية بحيث يعكس معدل عائد دور

 ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم المتعلق بعقود اإليجار ذات الصلة.

إن ايرادات اإليجار من عقود اإليجار التشاااااغيلية عندما تكون المجموعة مؤجرا  يتم إثباتها في الدخل على أسااااااس القساااااط 

ي في في الحصااااول على عقد إيجار تشااااغيلالمتكبدة مبدئية الثابت على مدى فترة اإليجار. يتم إضااااافة التكاليف المباشاااارة ال

القيمة الدفترية لألصل األساسي وإثباتها كمصروفات على مدى فترة اإليجار على نفس أساس إيرادات اإليجار. يتم إدراج 

 األصول المؤجرة ذات الصلة في الميزانية العمومية على أساس طبيعتها.

 

 المخزون -3/14

 بالتكلفة أو صاااااافي القيمة القابلة للتحقق ، أيهما أقل. أي تخفيض لصاااااافي القيمة القابلة يتم تقييم المخزون باساااااتثناء التالف

للتحقق يتم تسجيله كمصروف في الفترة التي يحدث فيها التخفيض. يتم إثبات أي عكس في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

يادية حقق سااااعر البيع التقديري في سااااياق األعمال االعتفي الفترة التي يحدث فيها االنعكاس. يمثل صااااافي القيمة القابلة للت

 مطروحا  منها تكلفة اإلكمال والتسويق المقدرة وتكاليف البيع والتوزيع إلتمام البيع.

 يتم تحديد التكلفة كما يلي:

 التكاليف المعياريةمتوسط     مواد خام

 التكاليف المعياريةمتوسط    قطع غيار

 ةياعتكلفة الصنال متوسط   أعمال قيد التنفيذ

 الصناعيةتكلفة المتوسط    بضائع تامة

 

يتم تقييم األصاااناف التالفة بصاااافي القيمة القابلة للتحقق. ويتم تقييم المخزون من خالل تكلفة الشاااراء أو قيمة فاتورة المورد 

 باإلضافة إلى المصروفات الالزمة إلكمال عملية الشراء.

نود ب مخصااصااات بنود متقادمة وبطيئة الحركة ، إن وجدت. ويتم تقييم بعد خصااممعيارية الف يلايتم تقييم هذه بمتوسااط التك

 األخرى المتكبدة عليها. مصاريفبالطريق بالتكلفة مشتملة  على قيمة الفاتورة وال البضاعة
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 ص تقييم المخزونصافي القيمة القابلة للتحقق ومخص

التقديرية كاليف تال بعد خصاامالنشاااط الطبيعي للمجموعة إن صااافي القيمة القابلة للتحقق هو سااعر البيع التقديري في سااياق 

. رديفمال المقدرة ومصروفات البيع. يتم إجراء تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق لتخفيض المخزون عادة  على أساس تكالل

في  يتم إنتاجه وتساااويقهحيث بنفس خط اإلنتاج )الذي له غرض مماثل واساااتخدام نهائي( تتعلق البنود سااايكون عندما وهذا 

 نفس المنطقة الجغرافية.

اء من خالل إجر وتسااااااجيلهيتم تكوين مخصااااااص مقابل مخزون بطيء الحركة ومتقادم وتالف. يتم تحديد المخزون التالف 

ادم وبطيء الحركة عن طريق كل فئة من فئات المخزون كجزء من جرد المخزون. ويتم تقييم مخصاااااااص المخزون المتق

 التقارير المالية المستمرة. يتم تقييم التقادم على أساس مقارنة مستوى احتفاظ المخزون بالمبيعات المستقبلية المتوقعة.

 

 أصول غير متداولة محتفظ بها للبيع وعمليات تشغيلية غير مستمرة -3/15

األصااااول غير المتداولة ومجموعات االسااااتبعاد كمحتفظ بها للبيع إذا كانت قيمتها الدفترية ساااايتم  تقوم المجموعة بتصاااانيف

اسااااتردادها بشااااكل أساااااسااااي من خالل معاملة بيع وليس من خالل االسااااتخدام المسااااتمر. كما أن األصااااول غير المتداولة 

ناقصااا   –أيهما أقل  -ها الدفترية أو القيمة العادلة ومجموعات االسااتبعاد التي تم تصاانيفها كمحتفظ بها للبيع يتم قياسااها بقيمت

تكاليف البيع. تكاليف البيع هي التكاليف اإلضافية العائدة مباشرة  إلى استبعاد األصل )مجموعة االستبعاد( باستثناء تكاليف 

 التمويل ومصروفات الزكاة.

ألصاال عندما يكون البيع محتمال  بدرجة عالية ويكون ايتم اعتبار معايير تصاانيف المحتفظ بها للبيع على أنها مسااتوفاة فقط 

ينبغي أن تشااااير اإلجراءات المطلوبة إلتمام البيع إلى أنه من  متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية.سااااتبعاد أو مجموعة اال

من و بيع األصاااااااليجب أن تلتزم اإلدارة بخطة غير المحتمل إجراء تغييرات كبيرة في البيع أو أنه سااااااايلغى قرار البيع. 

 البيع خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.المتوقع أن يكتمل 

 ال يتم استهالك أو إطفاء الممتلكات والالت والمعدات واألصول غير الملموسة بمجرد تصنيفه كمحتفظ به للبيع. -

 ي.قائمة المركز الماليتم عرض األصول واإللتزامات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل مستقل كبنود متداولة في  -

تعتبر مجموعة االستبعاد مؤهلة كعمليات تشغيلية متوقفة إذا كانت أحد مكونات منشأة إما تم استبعادها أو تم تصنيفها على  -

 أنها محتفظ بها للبيع، و:

 يمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات -

 ل رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات أوخط أعما ستبعادجزء من خطة منسقة واحدة ال -

 هي شركة تابعة تم االستحواذ عليها حصري ا بهدف إعادة بيعها -

يتم اسااااااتبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المسااااااتمرة ويتم عرضااااااها كمبلغ واحد كربح أو خسااااااارة بعد الزكاة  -

 الخسارة.الربح أو قائمة والضريبة من العمليات المتوقفة في 

 

 نقدية باحأرتوزيعات  -3/16

وفق ا للقوانين  .ولم يعد التوزيع وفق ا لتقدير الشااركة االلتزام بدفع أرباح األسااهم عندما يُصاارح بالتوزيعباثبات الشااركة  قومت

 حقوق الملكية.ي ف المبلغ المقابل مباشرة  إثبات يتم ين. المساهممن قبل عليه  ةافقيتم الموالمعمول بها، يُسمح بالتوزيع عندما 
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 األصول غير الملموسة -3/17

حوذ إن تكلفة األصول غير الملموسة المست عليها بشكل منفصل مبدئيا  بالتكلفة. المستحوذاالصول غير الملموسة  يتم قياس

األصااااول غير الملموسااااة  إدراجبعد االثبات المبدئي، يتم تحواذ. عليها من دمج األعمال هي قيمتها العادلة في تاريخ االساااا

صا  اإلبالتكلفة  ستثناء  - اداخلي   نتجةصول غير الملموسة الممتراكمة. األال القيمة في نخفاضاال متراكم وخسائرالطفاء ناق با

 .لتي تتكبد فيهافي الفترة ا الخسارة ربح أوفي الالنفقات ذات الصلة  إثباتتم رسملتها ويتم تال  - تكاليف التطوير المرسملة

 يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة إما محددة أو غير محددة.

ود للتأكد من وج هاويتم تقييم االنتاجياالقتصادي  هاعمرالمحددة على مدى يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات االعمار 

ترة كال  من ففحص . يتم تهاقيمت أن األصااول غير الملموسااة قد انخفضااعلى  مؤشاارعندما يكون هناك  تهاقيمفي انخفاض 

 .تقرير فترةعلى األقل في نهاية كل  ةالمحدد ةر اإلنتاجياعماأل اتذغير الملموساااااااة ل واإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصااااااا

في التي تجساااد ة ليقتصاااادية المساااتقباال منافعالساااتهالك ال ةالمتوقع طريقةأو الالمتوقع االنتاجي  التغييرات في العمرتُراعى 

تم اثبات ي كتغيرات في التقديرات المحاسااااابية. معالجتها، ويتم ا  مالئم كلما كان ذلك، االطفاءفترة أو طريقة لتعديل األصااااال 

في فئة المصااروفات الموحدة الربح أو الخسااارة قائمة ألصااول غير الملموسااة ذات االعمار المحددة في لمصااروف االطفاء 

 .ةل غير الملموسووافقة مع وظيفة األصالمت

ال يتم إطفاء األصااااول غير الملموسااااة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبار انخفاض في قيمتها ساااانويا  إما 

حدد مبشكل فردي أو على مستوى وحدة توليد النقد. يتم فحص تقييم العمر غير المحدد سنويا  لتحديد ما إذا كان العمر غير ال

 ال يزال قابل للدعم. إذا لم يكن كذلك ، فيتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير المحدد إلى المحدد على أساس مستقبلي.

يتم إلغاء إثبات أصااول غير الملموسااة عند االسااتبعاد )أي في تاريخ الذي يحصاال فيه المسااتلم على الساايطرة( أو عندما ال 

خدامه أو بيعه. يتم إدارج أي ربح أو خسارة ناشئة عن إلغاء إثبات األصل )محسوبة يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من است

 على أنها الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة.

 العمر اإلنتاجي   النوع

 سنوات 4      جمابر

 

 النقد وما في حكمه -3/18

وبالصاااااندوق وودائع قصااااايرة األجل عالية كمه في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك يتكون النقد وما في ح

تخضاااع ووالتي يمكن تحويلها بساااهولة إلى مبلغ نقدي معروف ثالثة أشاااهر أو أقل ،  اقهاساااتحقيكون تاريخ اوالتي السااايولة 

 لمخاطر غير جوهرية من التغيرات في القيمة.

 –عاله كما تم تعريفها أ -من النقد وودائع قصاايرة األجل  ، يتكون النقد وما في حكمهالموحدة ت النقدية لغرض قائمة التدفقا

 .صافية من السحب على المكشوف من البنوك القائمة حيث تعتبر جزء ال يتجزأ من إدارة النقد للمجموعة 

 

 األدوات المالية -3/19

 المنشآت وإلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. ىحدإل األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي
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 إثبات وإلغاء اإلثبات لألدوات المالية -أ

كز المالي للمجموعة عندما تصااابح المجموعة في قائمة المر –بخالف األدوات المالية المشاااتقة  –يتم إثبات األدوات المالية 

 طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة. 

دما تلتزم أي عن ،المالية التي يتم شاااراؤها أو بيعها بالطريقة العادية باساااتخدام محاسااابة تاريخ المتاجرة صاااولاألإثبات يتم 

 المجموعة بالشراء أو البيع.

ساويالتي و -دينة تجارية مبدئي ا بالقيمة العادلة يتم قياس األدوات المالية التي ليست ذمم م شكل عام تكلفة ال ت التي  - شراءب

 .تتضمن تكاليف المعاملة لألدوات المالية التي لم يتم قياسها الحق ا بالقيمة العادلة

 

 يتم إلغاء إثبات األصول المالية عندما:

 نقدية من األصل المالي، أوتنتهي صالحية الحقوق التعاقدية للتدفقات ال -

 يتم تحويل األصل بحيث يتم تحويل الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصول ومخاطر ومزايا الملكية. -

 

 عند إلغاء اإلثبات، تقوم المجموعة باثبات الفروقات بين القيمة الدفترية والمقابل المالي.

حتفظ بالتعرض تألن المجموعة  إثباتالتحويل إلغاء ينتج عن ، قد ال  ضااااامونةالذمم المدينة المب لتقوية الترتيبات فيما يتعلق

 صاااالااللتزام ، بحيث يمثل صااااافي األ تقوم باثباتتقوم المجموعة بتقييم مشاااااركتها الممتدة و إلى حد ما. زاياللمخاطر والم

 ألصلي.م الحقوق وااللتزامات المحتفظ بها ويتم قياسها بناء  على تصنيف األصل التزاواإل

أي عندما يتم الوفاء بااللتزام  -مميزة االلتزام يكون مات المالية )أو جزء منها( عندما وفقط عندما لتزااالإثبات يتم إلغاء 

الربح أو الخسااارة بين القيمة الدفترية والمبلغ المدفوع في الربح أو  إثباتيتم  .المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صااالحيته

 الخسارة.

 قابليا تم تعديل شااااروط االلتزام المالي الحالي )القروض واالقتراضااااات( بشااااكل جوهري ، فساااايتم اعتبار ذلك على أنه إذ

 التزام مالي جديد. إثباتااللتزام األصلي ويتم  تاثبمعايير إلغاء اال

 

 لألصول المالية فاحقتصني  والقياس الال -ب

تم تحديده من خالل نموذج األعمال لالحتفاظ باألصل وخصائص تدفقاته يعتمد قياس األصول المالية على التصنيف الذي ي

 .النقدية

 

 التكلفة المطفأة( 1

مثل  ليرأس المال األصاااايتم االحتفاظ باألصااااول لغرض الحصااااول على التدفقات النقدية التعاقدية والتي هي فقط الفوائد و

ة يتم احتساااااااب الفائدة باسااااااتخدام طريقة الفائدة الفعلي لعقد.أدوات الدين الفانيليا والقروض والمدينين بما في ذلك أصااااااول ا

 يتم عرض االنخفاض في القيمة في بند منفصل في الربح أو الخسارة. التمويل في الربح أو الخسارة. ايراداتوتدرج في 

 

 العادلة من خفال الدخل الشامل اآلخر القيمة( 2

ا بيع األصول ، فسيتم قياس هذه األصول بالقيمة العادلة باإلضافة إلى ما ورد أعاله ، إذا كان نموذج األعم ال يتضمن أيض 

يتم احتساب دخل الفوائد وعرضه على النحو الوارد  من خالل الدخل الشامل الخر. المتدفقةمع التغيرات في القيمة العادلة 

في ها التي تم إثباتة القيمة العادلة / خساااااارربح / يزيد من  صقنانخفاض القيمة في الربح أو الخساااااارة ويإدراج يتم  أعاله.

 احتياطي الدخل الشامل الخر.

 عند إلغاء اإلثبات، يتم إعادة تدوير األرباح والخسائر إلى الربح أو الخسارة وتدرج في األرباح / الخسائر األخرى.
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 ...)تتمة(لألصول المالية فاحق  والقياس التصنيال -ب

 القيمة العادلة من خفال الربح أو الخسارة( 3

رات الربح أو الخسارة مع عرض التغي من خاللاألصول التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 في القيمة العادلة في األرباح / الخسائر األخرى.

اختيار قامت المجموعة ب، تثمارات حقوق الملكية التي تعتبرها المجموعة اسااتثمارات اسااتراتيجية طويلة األجلبالنساابة الساا

( 2. على عكس لعرض التغيرات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشاااااااامل الخر 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المتراكمة ضاامن حقوق الملكية الخر / خسااائر الدخل الشااامل باح أرعند بيع االسااتثمارات ، ساايتم تحويل أعاله، ومع ذلك 

 .ولن يتم إعادة تدويرها من خالل الربح أو الخسارة

 يتم إثبات توزيعات األرباح كايرادات أخرى عندما يكون هناك الحق الستالم المدفوعات.

 

 التصني  والقياس لفالتزامات الماليةج( 

 لكية إما كالتزامات مالية أو كحقوق ملكية وفقا  لمضمون الترتيب التعاقدي.يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الم

 

 لتزامات ماليةا

يتم تصااااانيف االلتزامات المالية إما كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخساااااارة وإما التزامات مالية أخرى 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسااااارة إذا كانت إما  تااللتزامايتم تصاااانيف والتي يتم قياسااااها بالتكلفة المطفأة. 

المالية  اتلتزامأرباح وخساااائر هذه االإثبات يتم . محتفظ بها للمتاجرة أو تم تصااانيفها بطريقة أخرى ضااامن هذا التصااانيف

 الدخل الشامل.قائمة والخسائر األخرى في األرباح ضمن 

به للمتاجرة إذا )أ( تم اسااتحواذ االلتزام بشاامل أساااسااي ألغراض إعادة الشااراء الالحقة يتم تصاانيف االلتزام المالي كمحتفظ 

فهي جزء من محفظة أدوات مالية محددة لها نمط لجني األرباح على المدى )ب( عند اإلثبات المبدئي،  ;قصاااااااير األجل

 أداة مالية مشتقة غير مخصصة وفعالة كأداة تحوط. أو )ج( كانت ;القصير

ا ل إذا كان هذا اإلثبات المبدئي يمكن تخصااااااايص التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخساااااااارة عند  ذلكخالف 

يشااكل االلتزام أو )ب(  ;الذي قد ينشااأ بطريقة أخرىاإلثبات التصاانيف يلغي أو يقلل بشااكل كبير من عدم اتساااق القياس أو 

ا من مجموعة األصااول المالية أو اإل ات المالية أو كليهما والتي تتم إدارتها وتقييم أدائها على أساااس القيمة املتزالمالي جزء 

ا من عقد يحتوي على و )ج(  ;العادلة كجزء من إدارة المخاطر الموثقة واساااااتراتيجيات االساااااتثمار للمجموعة تشاااااكل جزء 

 ر المالية المعمول بها.واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية ويمكن تخصيص العقد بالكامل وفق ا لمعايير التقاري

المالية األخرى مبدئي ا بالقيمة العادلة بعد خصااااااام تكاليف المعاملة ويتم قياساااااااها الحق ا بالتكلفة المطفأة  االلتزاماتيتم قياس 

ائمة قمصااااريف الفائدة على أسااااس العائد الفعلي ضااامن تكاليف التمويل في إثبات باساااتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي مع 

 ل الشامل.الدخ

 ت المالية عندما يتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها.تزاماال إثباتتقوم المجموعة بالغاء 
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 تمة(دوات المالية...)تاأل -3/19

 

 الكامنةالمشتقات 

ألدوات المالية األخرى أو العقود األصاالية غير المشااتقة كمشااتقات منفصاالة عندما ال منة في اكايتم التعامل مع المشااتقات ال

تكون مخاطرها وخصااائصااها مرتبطة ارتباط ا وثيق ا بالعقود األصاالية وال يتم قياس العقود األصاالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح والخسارة.

متعددة ال يتم فصااااالها ويتم معاملتها بالقيمة العادلة من كامنة قات المالية التي تحتوي على مشااااات االلتزاماتومع ذلك ، فان 

 خالل الربح والخسارة.

 

 األدوات المالية المركبة

تتكون األدوات المالية المركبة التي تصاادرها المجموعة من سااندات قروض قابلة للتحويل يمكن تحويلها إلى رأس مال بناء  

 التي سيتم إصدارها مع التغيرات في قيمتها العادلة.على خيار المالك وال يختلف عدد األسهم 

ا بالقيمة العادلة اللتزام ممكون يتم إثبات  ي  قوق ال يحتوي على خيار تحويل ح ثلامااللتزام في األداة المالية المركبة مبدئ

بات  ملكية. ية المركب مكونيتم إث مال لة لألداة ال عاد بالفرق بين القيمة ال ا  ي  عادلةحقوق الملكية مبدئ لمكون  ة ككل والقيمة ال

قيمها  يتناسااب معات وحقوق الملكية بما لتزاماالمكونات إلى  يتم تخصاايص أي تكاليف معامالت منسااوبة مباشاارة   االلتزام.

 .مبدئيةالدفترية ال

. لفائدة الفعليعدل اااللتزام لألداة المالية المركبة بالتكلفة المطفأة باساااااااتخدام طريقة ممكون المبدئي، يتم قياس  اإلثباتبعد 

 المبدئي إال عند التحويل أو انتهاء الصالحية.اإلثبات حقوق الملكية ألداة مالية مركبة بعد مكون ال يتم إعادة قياس و

ق يتم الحصااااول على ذلك عن طري االلتزام بتطبيق طريقة معدل الفائدة الفعلي. مكونيتم احتساااااب مصااااروف الفائدة على 

الفرق بين  ةضاااافإ تمي. لتدفقات النقدية المساااتقبلية بساااعر الساااوق لقرض بدون المكون القابل للتحويلحسااااب القيمة الحالية ل

 معدل الفائدة الفعلي والفائدة المدفوعة إلى القيمة الدفترية لسند القرض القابل للتحويل.

توزيعات ثبات الإيتم  ي الربح أو الخسارة.ف ماليال لتزامرباح والخسائر واألرباح المتعلقة باالتوزيعات األالفوائد وإثبات يتم 

 على حاملي األسهم في حقوق الملكية بعد خصم الضرائب المنسوبة.

 

 مقاصة األدوات المالية -3/20

يتم مقاصااااة األصااااول واإللتزامات المالية وتسااااجيل صااااافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نافذ نظاما  

 على أساس الصافي أو تحقيق األصول وسداد اإللتزامات في آن واحد. تسويةة وكان هناك نية للالمبالغ المدرج مقاصةل

. الترتيب الوحيد ذو الصاالة الذي تخضااع له المجموعة ات الماليةلتزامواال صااولحاليا ال تقوم المجموعة باجراء مقاصااة لأل

 رئيسي.المعاوضة ال هو ترتيب

 

 شطة التحوطاألدوات المالية المشتقة وأن -3/21

 األدوات المالية المشتقة

ية بما والعمالت األجنب بضائعرضات لمخاطر أسعار الفائدة والإلدارة التع ةمشتقالاألدوات المالية باستخدام المجموعة تقوم 

 ن المعامالت المتوقعة.عفي ذلك التعرضات الناشئة 

ارة إلى التغيرات في القيمة العادلة الحقا  في الربح أو الخسإثبات تم ي. يتم قياس األدوات المالية المشتقة مبدئي ا بالقيمة العادلة

 يتم تصنيف المشتقات التجارية على أنها أصول أو التزام متداول. جانب تكاليف المعاملة.
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 األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط...)تتمة( -3/21

 

 التحوط

 يتم تصنيفها إلى واحد مما يلي: فانه إذا تم استخدام األداة المالية المشتقة كأداة تحوط ،

؛  قوي أو التزاممثبت تحوط هذه األداة من التعرض للتغيرات في القيمة العادلة ألصااااال أو التزام ت -تحوط القيمة العادلة أ( 

 أو

ر معينة إما إلى مخاط نسااااااابلتغيرات في التدفقات النقدية التي تُ تحوط هذه األداة من التعرض لت -تحوط التدفق النقدي ب( 

 أو معاملة متوقعة.مثبت مرتبطة بأصل أو التزام 

 أجنبية )تحوط صافي االستثمار(.تشغيلة تحوطات صافي االستثمار في عملية ج( 

إدارة مخاطر المجموعة للتحوط ، تحدد اإلدارة وتوثق رساااامي ا عالقة التحوط واسااااتراتيجية وفاء بمعايير محاساااابة التحوطلل

ا تقييم فعالية التحوط مقابل هذه المتطلبات: .تحوطوطبيعة المخاطر وأداة التحوط والبند الم  يتم أيض 

 وأداة التحوط المتحوطتوجد عالقة اقتصادية بين البند  -

 صاديةال يسيطر تأثير مخاطر االئتمان على تغيرات القيمة التي تنتج عن تلك العالقة االقت -

 وكمية التحوط المتحوطنسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفس كمية البند  -

لتحوط يتم تعديل نسااااابة او عندما ال تتحقق الفعالية الحق ا فيما يتعلق بنسااااابة التحوط ولكن يظل هدف إدارة المخاطر كما هو

 وفق ا لذلك.

د أن األداة المشااتقة إما غير فعالة كتحوط بعد تعديل تتوقف المجموعة عن محاساابة التحوط بشااكل مسااتقبلي عندما يتم تحدي

ير هدف إدارة المخاطر وال يغم تالنساابة أو عند انتهاء صااالحية األداة المشااتقة أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارسااتها أو عندما يت

 بالمعايير. مستوفيةتكون األداة 

 

 تحوطات القيمة العادلة

حوط في أي ربح أو خسارة على أداة التإثبات تي تستوفي شروط محاسبة التحوط، يتم فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة ال

ط المنسااااوب إلى المخاطر المحوطة في الربح تحومن البند الم ةرأو الخسااااا ربحال ا  أيضااااإثبات الربح أو الخسااااارة، كما يتم 

ثبات ربح إيتم  إيرادات أو تكلفة التمويل. القيمة العادلة ضاامنتحوط لجزء الفعال من ا ةرخساااح أو ربإثبات يتم  .ةوالخسااار

 الربح أو الخسارة. فيالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر األخرى تحوط الجزء غير الفعال من  ةأو خسار
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 األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط...)تتمة( -3/21

 

 ات التدفق النقد تحوط

 التي تستوفي شروط محاسبة التحوط: فيما يتعلق بتحوطات التدفق النقدي

 حد مكونات حقوق الملكية إلى ما هو أقل مما يلي:أليتم تعديل احتياطي التدفق النقدي  -1

 الربح / الخسارة المتراكمة على أداة التحوط من بداية التحوطأ( 

 طتحوالقيمة العادلة للبند المي فالربح / الخسارة المتراكمة ب( 

 

الجزء من الربح أو الخسااااااارة من أداة التحوط الذي تم تحديده على أنه تحوط فعال من خالل الدخل الشااااااامل إثبات يتم  -2

 .الخر

 

 (.رصيد التوازنالجزء غير الفعال في الربح أو الخسارة )إثبات يتم  -3

 

كجزء من  بتةثر على المعامالت المساااتقبلية، يتم تحويل األرباح أو الخساااائر المبالنسااابة لتحوطات التدفقات النقدية التي تؤث

ج عن ينتعندما  الدخل الشاااااااامل الخر إلى الربح أو الخساااااااارة في نفس الفترة التي فيها تؤثر معاملة التحوط على الدخل.

تم ساااابق ا في الدخل الشاااامل الخر يإثباتها أو الخساااائر المرتبطة التي تم  رباح، فان األأو التزام أصااالإثبات معاملة التحوط 

 .لتزامفي القياس األولي لتكلفة الشراء أو القيمة الدفترية األخرى لألصل أو االإدراجها 

 إذا لم يعد من المتوقع حدوث تدفقات نقدية مستقبلية، يتم إعادة تصنيف المبالغ إلى الربح أو الخسارة على الفور.

جلة في تحوطات التدفقات النقدية وتعين فقط التغيير في القيمة العادلة للعنصااار الفوري للعقود تساااتخدم المجموعة العقود ال

في ثباته إيتم احتسااااااب التغيير في القيمة العادلة )"النقاط الجلة"( بشاااااكل منفصااااال كتكلفة تحوط ويتم  الجلة كأداة تحوط.

 تكاليف احتياطي التحوط ضمن حقوق الملكية.

، يتم تحديد التغيير في القيمة الجوهرية فقط كأداة تحوط للمعامالت. يتم احتساااب مجموعة خيارات للتحوطا تسااتخدم العندم

 التغييرات على النحو الوارد أعاله.

التحوط كأصااال أو التزام غير متداول عندما يكون للبند المتحوط تاريخ اساااتحقاق  ف القيمة العادلة الكاملة لمشاااتقيتم تصاااني

أقل من  طلبند المتحولستحقاق اال ما يكون تاريخأو التزام متداول عند أصلمن تاريخ التقرير، وك ر شهرا  يزيد عن اثني عش

 .ات متداولةالتزامأو  أصوليتم تصنيف المشتقات التجارية ك من تاريخ التقرير. ا  اثني عشر شهر

 

 صافي تحوطات االستثمار

 دية.لتحوطات التدفقات النقمماثل األجنبية بشكل لتشغيلية اصافي تحوطات االستثمارات في العمليات  احتسابيتم 

 الربح إثباتيتم . أو خساااارة من أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال من التحوط في الدخل الشاااامل الخر ربحأي  إثباتيتم 

 سائر األخرى./ الخاألرباح في الربح أو الخسارة ضمن صافي  المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة   ةرأو الخسا

والخسااااائر المتراكمة في حقوق الملكية في الربح أو الخسااااارة عندما يتم التخلص من العملية األجنبية أو األرباح يتم إدراج 

 بيعها جزئي ا.
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 القروض اآلجلة والبنو  الدائنة -3/22

مبدئيا  بالقيمة العادلة )كونها متحصاااااالت مساااااتلمة( بعد خصااااام تكاليف المعاملة  ك الدائنةالجلة والبنويتم إثبات القروض 

ا  المؤهلة المتكبدة، إن وجدت. ض طويلة األجل بالتكلفة المطفأة باساااااااتخدام طريقة ارتقالمبدئي، يتم قياس اال لإلثباتالحق 

تكاليف المعاملة( ومبلغ االساااااااترداد في الربح أو أي فرق بين المتحصاااااااالت )صاااااااافية من  إثباتيتم . معدل الفائدة الفعلي

 ض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.ارتقالخسارة على مدى فترة اال

يتم إزالة االقتراض من قائمة المركز المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صاااااااالحيته. إن 

ي ذلك أي المدفوع بما فالمالي لتزام المالي الذي تم إطفاءه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل الفرق بين القيمة الدفترية لال

تم تصنيف ي. في الربح أو الخسارة كايرادات أو تكاليف تمويل أخرى يتم إثباتهمتحملة التزامات أصول غير نقدية محولة أو 

على  ا  سوية االلتزام لمدة اثني عشر شهرمشروط في تأجيل تات متداولة ما لم يكن لدى الشركة حق غير التزامض كارتقاال

 األقل بعد فترة التقرير.

 

 التزامات المنافع المحددة للموظفين -3/23

 منافع قصيرة وطويلة األجل

اللتزامات المتعلقة باألجور والرواتب بما في ذلك المزايا غير النقدية واإلجازات المتراكمة المدفوعة غير المساااااااتخدمة ا

ن الخدمة ذات الصاالة يتم يبعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظف ا  شااهر 12بالكامل في غضااون  التي من المتوقع تسااويتهاو

اللتزامات. ويتم افيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية فترة التقرير ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية إثباتها 

 منافع الموظفين المتداولة ضمن المستحقات في قائمة المركز المالي.عرض االلتزامات كالتزامات 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مكافأة نهاية الخدمة خطة  فيما يتعلق بالمزايا المحددة. ةالمركز المالي الموحدقائمة في المثبت االلتزام أو األصااااااال هي 

بواسطة  ا  نويالمحددة س نافعيتم احتساب التزام الم. في نهاية السنة الماليةالمحددة المنافع هي القيمة الحالية اللتزام  للموظفين

 خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 الت الفائدةالمسااتقبلية المقدرة باسااتخدام معدالخارجة المحددة بخصاام التدفقات النقدية المنافع يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام 

 الصلة. يشروط االلتزام ذتقارب والتي لها شروط  بالعملة التي ستدفع بها المزايا لسندات الشركات عالية الجودة المقومة

 

 يتم تصني  تكالي  المنافع المحددة كما يلي:

 

 تكلفة الخدمة

ة الموحدة. ئمة الربح أو الخسااارتتضاامن تكاليف الخدمة تكلفة الخدمة الحالية ويتم إثبات تكلفة الخدمة السااابقة مباشاارة  في قا

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها مباشرة  في قائمة الربح 

 أو الخسارة الموحدة كتكاليف الخدمة السابقة.

 

 تكلفة الفائدة

هذه إدراج تم يوالخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة.  تطبيق معدلعن طريق يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة 

 .الموحدةالربح أو الخسارة قائمة الموظفين في منافع التكلفة في مصروفات 

 

 ح أو خسائر إعادة القياساأرب

ي الساانة التي ف ة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضااات االكتواريةشاائأرباح أو خسااائر إعادة القياس الناإثبات يتم 

 .ةفي الدخل الشامل الخر الموحد تحدث فيها مباشرة  
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 الزكاة والضريبة -3/24

 تخضع الشركات التابعة األجنبية للوائح(. "الهيئة")والضريبة والجمارك لزكاة اهيئة ألنظمة  للزكاة وفقا   المجموعةتخضع 

تم يسااتحق زكاة المجموعة وحصااتها في ضااريبة الدخل للشااركات التابعة األجنبية وت .بلدانهات الصاالة في ضااريبة الدخل ذا

إن  -والتزامات ضاااريبة الدخل األجنبية اإلضاااافية الزكاة يتم احتسااااب  .حاليا  الموحدة الربح أو الخساااارة قائمة تحميلها في 

 .لتي يتم فيها االنتهاء من الربوطات النهائيةالمتعلقة بربوطات السنوات السابقة في الفترة ا –وجدت 

 

 مخصصاتال -3/25

ن أومن المحتمل  ة،سااابق حداثنتيجة ألحالي قانوني أو ضاامني التزام المجموعة يتم إثبات المخصااصااات عندما يكون لدى 

تم إثباته  الذيالمبلغ إن  .شااااكل موثوقيمكن تقديره ب المبلغوأن مطلوبة لتسااااوية االلتزام ذات تدفقات خارجة موارد تكون ال

المطلوب لتسااااوية االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير مع األخذ في االعتبار المالي كمخصااااص هو أفضاااال تقدير للمقابل 

 ،عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي. المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام

الة إذا مراجعة المخصاااااص في نهاية كل فترة تقرير في ح نبغيي الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.فان قيمته 

 عكس المخصصات. وينبغيغير محتملة، المستقبلية كانت التدفقات الخارجة 

 

إثبات تم ي فانه رف ثالث،عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كل المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من ط

اوز مبلغ تجي أنكأصاااال إثباته المبلغ الذي ساااايتم ال ينبغي  ا  للمخصااااص المطلوب وأيضااااكانخفاض المدينين كأصاااال وليس 

 أنه سيتم استالم السداد ويمكن قياس مبلغ المستحق بشكل موثوق. ا  إذا كان من المؤكد تقريبالمخصص 

 

التزامات محتملة تنشاااااأ عن أحداث ساااااابقة والتي لن يتم تأكيد وجودها إال من المحتملة هي حقوق واألصاااااول وااللتزامات 

 خالل وقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة التي ال تخضع بالكامل لسيطرة المجموعة.

 

 المصروفات -3/26

 

 تكلفة البضائع المباعة

جميع  إثباتيتم . مع تعديلها لتغير المخزون تكلفة اإلنتاج أو الشاااااااراءيتم تحديد تكلفة البضاااااااائع المباعة على أسااااااااس 

ع المجموعة مخاطر ومنافع ملكية البضااائتسااتلم المصااروفات األخرى بما في ذلك تلك المتعلقة باإلعالنات والترويج عندما 

 الخدمات.تستلم أو عندما 

 

 مصروفات البيع والتسويق

إلعالن ورسوم ا اتفومصر تضمنميع تكاليف بيع وتسويق منتجات المجموعة وتج علىالبيع والتسويق  وفاتمصرتشتمل 

يف يتم إجراء التوزيع بين مصاااروفات البيع والتساااويق وتكال غير المباشااارة األخرى المتعلقة بالمبيعات. نفقاتالتساااويق وال

 المبيعات على أساس ثابت ، إن لزم األمر.

 

 مصروفات عمومية وإدارية

مبيعات ة الجزءا  من تكلفتحديدا  دارية التكاليف المباشارة وغير المباشارة والتي ال تعتبر واإلعمومية ال مصاروفاتالتتضامن 

 المصاااروفات العمومية واإلدارية على أسااااسويتم إجراء التوزيع بين تكلفة المبيعات  أو نشااااط البيع والتساااويق للمجموعة.

 .إن لزم األمر ،ثابت
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 ربحية السهم -3/27

ن خالل ميتم احتساب ربحية السهم األساسية  ة ألسهمها العادية.ضتعرض المجموعة بيانات ربحية السهم األساسية والمخف

 إلى المساهمين العاديين للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خاللعائدة م الربح أو الخسارة اليقست

ة إلى ائدعة عن طريق تعديل الربح أو الخسااارة الضاايتم تحديد ربحية السااهم المخف .المملوكة الخاصااة معدلة لألسااهم ،الفترة

هم لتأثيرات جميع األس ،معدلة لألسهم الخاصة المملوكة ،المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

 ي تشمل السندات القابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين إن وجد.ة والتضالعادية المحتملة المخف

 

 معامفات مع أطرا  كات عفاقة -3/28

يتم تحديد أسعار هذه المعامالت على أساس طريقة  .تجاريالس اساأليتم تسعير المعامالت مع األطراف ذات العالقة على 

ابل والخدمات المباعة في ساااوق ق بضاااائعوالتي تحدد الساااعر بالرجوع إلى ال الساااعر غير الخاضاااعة للرقابة القابلة للمقارنة

 للمقارنة اقتصادي ا بمشتري ال عالقة له بالبائع.

 

 أحداث بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة -3/29

ظروف التي على ال إضاااااافيا   المالية في حالة وقوع حدث ما بعد فترة التقرير الذي يوفر دليال   قوائمتقوم المجموعة بتعديل ال

كامل أو االساااتمرارية فيما يتعلق بافتراض مبدأ كانت موجودة في نهاية فترة التقرير بما في ذلك الحدث الذي يشاااير إلى أن 

 المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة. القوائميتم إجراء هذه التعديالت حتى تاريخ اعتماد  .جزء من المشروع غير مناسب

 

 السل كالي  ت -3/30

ستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة، أي أكثر  سلفتكاليف ال شاء أو إنتاج أصل مؤهل وهو أصل ي شرة القتناء أو إن المبا

تضاااف تكلفة االقتراض إلى تكلفة ذلك األصاال حتى تصاابح األصااول و ،السااتخدامه أو لغرض البيعلإلعداد من عام واحد، 

ام إلى الحد الذي يتم فيه اساااااتخد .اإلقالةى ذلك، ال يتم رساااااملة تكلفة االقتراض أثناء عالوة عل جاهزة لالساااااتخدام أو للبيع.

اطر مخلمقاصاااااة القروض ذات معدالت متغيرة لتمويل أصااااال مؤهل ويتم التحوط من خالل تحوط التدفقات النقدية الفعالة 

لها إلى ويتم تحوي ةالموحدالخر الدخل الشااامل قائمة الجزء الفعال من األداة المشااتقة في  إثباتيتم  .تغيرات أسااعار العمولة

ستخدام قروض  ةالربح أو الخسارة الموحدقائمة  عندما يؤثر األصل المؤهل على الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يتم فيه ا

 فتعكس تكالي .الساااااااعر الثابت لتمويل أصااااااال مؤهل ويتم التحوط في تحوط فعلي للقيمة العادلة لمخاطر معدل العمولة

يتم خصااام دخل االساااتثمار المكتساااب من االساااتثمار المؤقت لقروض محددة في  معدل فائدة التحوط.المرساااملة االقتراض 

جميع تكاليف االقتراض إثبات يتم  انتظار المصاااااروفات على األصاااااول المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرساااااملة.

 التي يتم تكبدها فيها. في الفترة ةالربح أو الخسارة الموحدقائمة األخرى في 

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الرئيسية -4

ي تؤثر فالتي األحكام والتقديرات واالفتراضااااااات  ممارسااااااةبالمجموعة دارة إيتطلب إعداد القوائم الماليه الموحدة أن تقوم 

لتقديرات ا هذهتستند . فصاحاتلتزامات واإللإليرادات والمصروفات واألصول واالالمدرجة المبالغ  ىتطبيق السياسات وعل

قد والتي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف. مختلفة  الخبرة التاريخية وعوامل أخرىواالفتراضاااات المرتبطة إلى إلى 

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه والتقديرات.

ي الفترة التي ف التقديرات المحاسبيةمراجعات  إثباتاألساسية على أساس مستمر ويتم  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات

 التقدير إذا كان التعديل يؤثر الفترات الحالية والمستقبلية. يتم فيها تعديل
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 ة:المالية الموحدائم القوفي المثبتة لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ التي األحكام والتقديرات الهامة فيما يلي 

 

 مدة عقد اإليجار

ة خيار لممارساا اقتصاااديا   حافزا   تنشاا عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي 

. قييمتم في الظروف التي تؤثر على هذا الاتتم مراجعة التقييم في حالة وقوع حدث جوهري أو تغيير ه التمديد أو اإلنهاء.

خالل الساااااانة المالية الحالية، لم يكن هناك أي تأثير مالي جوهري لمراجعة شااااااروط عقود اإليجار لتعكس تأثير ممارسااااااة 

 خيارات التمديد أو اإلنهاء.

 

 االستهفا  واإلطفاء على األصول غير المتداولة

قة ى مدى عمرها اإلنتاجي باساااتخدام الطريها المتبقية علتقيمناقصاااا  االساااتهالك واإلطفاء لشاااطب تكلفة األصاااول  إثباتيتم 

ترة في نهاية كل ف فحصاااااااهاهالك وساااااااتتقوم إدارة المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية وطريقة اال .الئمةالم

 يتم احتساب تأثير أي تغييرات في التقدير على أساس مستقبلي.و تقرير.

 

 الزكاة وضريبة الدخل

عكس المخصصات التي ت ثباتباتقوم المجموعة فان غير مؤكد،  صولات الضريبية أو األلتزاماة واالعندما يكون مبلغ الزك

بين  اتفروق يتم تحميل أي ذات الصلة. السلطةأفضل تقدير لإلدارة للنتيجة األكثر احتمالية بناء  على الحقائق المعروفة في 

تكبد فيها، تفي الفترة التي  ةالربح أو الخسااارة الموحدقائمة  لىع ةالنهائي ةالضااريبي اتطوتقديرات الزكاة والضاارائب والرب

 ما لم يكن متوقع ا.

 

 مخصص الديون المشكو  في تحصيلها

شأ عن فشل أو عدم قدرة  تمثل مخصصات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها تقدير المجموعة للخسائر التي يمكن أن تن

تستند هذه التقديرات إلى أعمار أرصدة العمالء والظروف االئتمانية المحددة  ا.العمالء على سداد المدفوعات عند استحقاقه

 والخبرة التاريخية للمجموعة في الذمم المدينة المعدومة.

 

 انخفاض في قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة

تحديد ما إذا لالخاصة بها لملموسة الملموسة وغير ا صولأللفي نهاية كل فترة تقرير، تقوم المجموعة بتقدير القيم الدفترية 

في حالة وجود مثل هذا المؤشاار، يتم  كان هناك أي مؤشاار على أن تلك األصااول قد تعرضاات لخسااارة انخفاض في القيمة.

 القيمة )إن وجدت(. في تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض

 

 ال مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة وت

ستند تقديرات صافي القيمة تقوم اإلدارة بتكوين مخصص لبنود المخزون المتقادمة وبطيئة الحركة والتالفة.  تحقق لقابلة للات

 تأخذ هذه التقديرات في االعتبار تقلبات األسااااااعار أو التكلفة التقديرات.إجراء للمخزون إلى الدليل األكثر موثوقية في وقت 

ف هذه األحداث الظرومثل اث التي وقعت بعد تاريخ الميزانية العمومية إلى الحد الذي تؤكد فيه باألحد المرتبطة مباشااااااارة  

 القائمة في نهاية السنة.

 

 التزامات طارئة

يم مثل إن تقي حدث واحد أو أكثر في المسااااتقبل.وقوع أو عدم وقوع الطارئة فقط عند االلتزامات بحكم طبيعتها، ساااايتم حل 

 حداث المستقبلية.ألرئة ينطوي بطبيعته على ممارسة أحكام وتقديرات هامة لنتائج اتزامات الطالهذه اال
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 المنافع المحددة للموظفين التزامات

قدية المساااااااتقبلية للتدفقات النالموظفين األخرى طويلة األجل بالقيمة الحالية  نافعفيما يتعلق بمالمثبتة  االلتزاماتيتم قياس 

 المقدرة المتوقعة من قبل المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير.

عند تحديد معدل الخصاااام المناسااااب ، تأخذ اإلدارة في  تحدد المجموعة معدل الخصاااام المناسااااب في تاريخ كل تقرير مالي.

من المدة  بها والتي لها فترات استحقاق قريبة نافعالشركات المقومة بالعملة التي سيتم دفع الم الفائدة لسندات معدلاالعتبار 

 المتوقعة اللتزام التقاعد ذي الصلة.

 لمزيد من اإلفصاح عن المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة فيما يتعلق بالتزام مزايا التقاعد. 15 رقم إلفصاحل إشارة  
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 صافي –والمعدات  اآلالتوت الممتلكا -5

 المباني حر أراضي مل  التكلفة
اآلالت والمعدات 

 واألدوات

الديكور واألثاث 

والتجهيزات 

 والمعدات المكتبية

 السيارات
أعمال رأسمالية 

 تحت التنفيك
 المجموع

 850,199 - 20,933 107,987 545,373 175,760 146 م2020يناير  1كما في في 

 208 - - 194 10 4 - ضافاتإ

 (24,079) - - (24,079) - - - خالل العام مشطوبات

 (11,481) - (855) (441) (10,185) - - استبعادات

 814,847 - 20,078 83,661 535,198 175,764 146 م2020ديسمبر  31كما في 

 847,148 - 078,20 661,83 198,535 4175,76 146 م2021يناير  1كما في في 

 6,516 4,604 - 408 1,504 - - ضافاتإ

 )725,39( - )1,156( )220( )349,38( - - استبعادات

 638,781 4,604 922,18 849,83 353,498 175,764 146 م2021ديسمبر  31كما في 

        االستهفا  المتراكم

 657,102 - 18,384 102,165 414,937 121,616 - م2020يناير  1الرصيد في 

 16,629 - 927 1,861 9,334 4,507 - سنةلخالل امحمل استهالك 

 (22,964) - - (22,964) - - - خالل العام مشطوبات

 (11,467) - (855) (438) (10,174) - - استبعادات

 639,300 - 18,456 80,624 414,097 126,123 -  م2020ديسمبر  31كما في 

 639,300 - 18,456 80,624 414,097 126,123 - م2021يناير  1كما في 

 15,927 - 854 948 9,625 4,500 - لسنةخفال امحمل ستهفا  ا

 (39,638) - (1,069) (220) (38,349) - - استبعادات

 615,589 - 18,241 81,352 385,373 130,623 - م2021ديسمبر  31كما في 

  -      :صافي القيمة الدفترية

 175,547 - 1,622 3,037 121,101 49,641 146 م2020ديسمبر  31كما في 

 166,049 4,604 681 2,497 112,980 45,141 146 م2021ديسمبر  31 كما في
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 )تتمة(…صافي –والمعدات  واآلالتت الممتلكا -5

: م2020ألف لاير سااااعودي ) 22.669بمبلغ  م2021ديساااامبر  31قيمة دفترية كما في صااااافي تشاااامل المباني مباني ب أ(

 25لمدة  سميةإبقيمة  ، يجاراإلقامة على أرض مستأجرة من إدارة المدينة الصناعية بجدة بألف لاير سعودي( م 24,879

هـااااااا للقطعة األخرى. عند انتهاء مدتها ، تكون  1411ذو القعدة  28هـااااااا لقطعة واحدة و 1409رمضان  12سنة تبدأ في 

قطع لك ، فقد أبرمت الشااركة اتفاقيات إيجار لاإليجارات قابلة للتجديد لفترات مماثلة حسااب اختيار الشااركة. باإلضااافة إلى ذ

ا تبدأ من  25أراضي إضافية للتوسع في مصانع السجاد والنسيج لمدة   هـ.1427صفر  6عام 

ا مباني بقيمة دفترية صاااافية اشااامل المبت : م2020ألف لاير ساااعودي ) 5.518بمبلغ  م2021ديسااامبر  31 كما فينى أيضااا 

سعودي( مقامة على  6,035 سنوي  20إلى  1لفترات تتراوح من  مستأجرةقطع أراضي ألف لاير  ا مقابل إيجار   70عام 

 يةإضاااافعند انتهاء المدة ، تكون عقود اإليجار قابلة للتجديد لفترات  .لاير ساااعودي( ألف 70: م2020ألف لاير ساااعودي )

 حسب اختيار الشركة.

 

 لى النحو التالي:ديسمبر ع 31هفا  المحمل للسنة المنتهية في ستب( تم توزيع اإل

 م2020 م1202 

 14,109 14,136 )21إيضاح تكلفة المبيعات )

 1,956 1,270 )22مصاريف البيع والتوزيع )إيضاح 

 564 521 )23مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 16,629 15,927 الرصيد النهائي

 

  صافي – األصول غير الملموسة -6

 م2020 م1202 

 12,889 12,889 كلفة تالرصيد االفتتاحي لل

 - - اإلضافة خالل العام

 12,889 12,889 

 (11,747) (12,478) (6/1اإلطفاء المتراكم )إيضاح 

 411 1,142 

 

 اإلطفاء -6/1

 م2020 م2021 

 10,891 11,747 لإلطفاء المتراكم  الرصيد االفتتاحي

 856 731 عاملخالل االمحمل اإلطفاء 

 11,747 12,478 لمتراكمإلطفاء القفال رصيد اإل
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 االستثمار في شركة زميلة ومشروع مشتر  -7

  
الشركة العربية 

كربونات  لصناعة
 الكالسيوم*

شركة السفام 
 التعليمية الدولية

 **األهلية

 م1202
 

 م2020
 

 5,250 5,250 250 5,000 1 رأس المال

 16,880 16,880 - 16,880 2 الدفع طويل األجل

مقابل الدفعات متحصالت 
 (408)  طويلة األجل

- 
(408) - 

  16,472 - 16,472 16,472 

جموعة في النتائج حصة الم
 (6,988) (7,147) (250) (7,147)  يناير 1كما في 

حصة السنة الحالية من 
 (409) 697 - 697  الخسارة

 (7,397) (6,450) (250) (6,450) 3 حصة المجموعة في النتائج

 14,733 15,022 - 15,022 (3+2+1) هاية ديسمبرالرصيد في ن
      

حصة في خسائر استثمارات 
في شركة زميلة ومشروع 
 مشترك أكثر من التكلفة

   - - 

 

كربونات الكالسااايوم تأساااسااات في المملكة العربية الساااعودية بساااجل  لصاااناعةمن الشاااركة العربية  ٪52* تمتلك المجموعة 

ووفقا  لقرار  .م وصااااادر من جدة2012ديساااامبر  6هـااااااااااا الموافق 1435محرم  23 بتاريخ 4030259768تجاري رقم 

 تخفيض، وافق المساهمون على هـااااااا 1438ربيع الثاني  17الموافق  م2017يناير  16الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

تالي تفقد الشاااركة عن طريق الدخول في زيادة رأس مال الشاااركة الجديد وبال ٪25إلى  ٪52نسااابة مسااااهمة الشاااركة من 

م ، وتم 2019ديساامبر  5هـاااااااا الموافق 1441الثاني ربيع  8الساايطرة على الشااركة التابعة. تم تعديل النظام األساااسااي في 

 م.2019ديسمبر  12هـ الموافق 1441الثاني ربيع  14تعديل السجل التجاري في 

قد تم احتسابه  %25 بحصة تملك مسئولية محدودة(شركة ذات ) كربونات الكالسيوم لصناعةالشركة العربية اإلستثمار في 

ال  م.2021ديساامبر  31القوائم المالية اإلدارية )غير مراجعة( للساانة المنتهية في  ىباسااتخدام طريقة حقوق الملكية بناء  عل

 م.2021للسنة المنتهية تتوقع اإلدارة أي تغييرات في نتائج القوائم المالية المدققة 

تأسااساات الشااركة في المملكة العربية السااعودية  .األهلية من أسااهم شااركة السااالم التعليمية الدولية ٪25 ** تمتلك المجموعة

ا نشااااار وتداول الكتب في جميع أنحاء المملكة.  لغرض إعداد وإدارة وتشاااااغيل الكليات والمعاهد والجامعات وتشااااامل أيضااااا 

 هـ 1435جمادى األول  19موافق م ال 2014مارس  20المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في 

 

 حق استخدام أصول -8

 حق االستخدام -8/1

 م2020 م1202 

 29,220 30,789 يناير 1كما في 

 1,569 6,660 السنة االضافات خالل

 - (6,949) خالل السنة اإللغاء

 30,500 30,789 

 (6,572) (11,323) )8/1/1 )إيضاحاإلطفاء 

 24,217 19,177 صافي -حق استخدام األصول 
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 ...)تتمة(حق استخدام أصول -8

 اإلطفاء -8/1/1

 م2020 م2021 

 2,108 6,572 يناير 1كما في المتراكم  اإلطفاء

 4,464 4,751 السنةخالل  اإلطفاء

 6,572 11,323 ديسمبر 31كما في  اإلطفاء المتراكم

 

 االستخدام إلتزام حق -8/2

 م2020 م1202 

 26,147 23,696 يناير 1كما في 

 1,856 5,583 السنةاالضافات خالل 

 - (7,469) االنتهاء خالل السنة

 1,449 1,438 مصاريف التمويل 

 (5,756) (6,083) السنةاإليجار المدفوع خالل 

 23,696 17,165 ديسمبر 31في كما في 

 (3,948) (2,375) متداولالجزء ال

 19,748 14,790 الجزء غير المتداول

 

 صافي - لمخزونا -9

 م2020 م1202 

 80,785 78,690 *تامة الصنع بضاعة

 61,139 65,015 خاممواد 

 22,518 23,152 غيار قطع

 4,790 7,445 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 169,232 174,302 المجموع

 (18,968) (69,905) )9/1: مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم )إيضاح يخصم

 104,397 150,264 

 

 حركة مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم كما يلي: -9/1

 م2020 م2021 

 39,415 18,968 يناير  1كما في 

 28,700 53,224 المحمل للسنة

 (38,429) - السنةخالل  المشطوب

 (10,718) (2,287)  مخصص انتفى الغرض منه

 18,968 69,905 ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

: م2020مليون لاير سعودي ) 2.73، قامت المجموعة ببيع منتجات بأسعار بيع أقل من التكلفة بمبلغ  م2021ل خال -9/2

 مليون لاير سعودي(. 5.72: م2020مليون لاير سعودي ) 2.29بلغت خسائر ما نتج عنه مليون لاير سعودي( و 14.05
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 صافي ،تجارية المدينة الكمم ال -10

 م2020 م2120 

 17,812 12,933 ينالرئيسي ءالعمال

 31,955 28,659 عمالء خارجيين

 82,574 85,811 عمالء تجاريين

 23,579 14,600 أخرى

 155,920 142,003 إجمالي الكمم المدينة التجارية

 (68,765) (66,453) (10/1الديون المشكوك في تحصيلها )إيضاح مخصص

 87,155 75,550 صافي – التجارية مدينةالذمم ال

 

 فيما يلي حركة مخصص الديون المشكو  في تحصيلها: -10/1

 م2020 م1202 

 52,919 68,765 يناير 1كما في 

 16,953 297 المحمل للسنة

 (1,107) (2,609) خالل السنة / المشطوب المستخدم المخصص 

 68,765 66,453 ديسمبر 31كما في 

 

 والمعامفات طرا  كات العفاقةأ -11

 سمالا -11/1

 العفاقة 
  

 منتسبة شركة الرؤية الخضراء للعشب االصطناعي

 منتسبة المحدودة )ماتكس( السجادمسلتزمات الشركة السعودية لصناعة 

 منتسبة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي

 منتسبة .مؤسسة خالد حمدان السريع

 منتسبة ولألشركة التضامن ا

 تسبةمن شركة سناسكو القابضة لالستثمار

 منتسبة شركة الراقي لالستثمار والتطوير العقاري

 منتسبة شركة الحكمة العالمية للتطوير العقاري

 مساهمون ىآخر
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 ...)تتمة(والمعامفات أطرا  كات العفاقة -11

 

 المعامفات الهامة والمبالغ المتعلقة بها هي كما يلي: -11/2

 م2020 م1202 

 14,618 14,180 اتيالمشتر

 79 - المبيعات

 4,458 4,500 مستحقات إلى اإلدارة العليا

 1,550 1,466 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية

 2,153 1,332 اتإيجار

 

 مستحق ألطرا  كات عفاقة -11/3

 م2020 م1202 

 4,939 4,337 المحدودة )ماتكس( السجاد مستلزماتالشركة السعودية لصناعة 

 10,105 102 للتطوير العقاري الدوليةكة الحكمة شر

 1,077 - مجموعة السريع لالستثمار الصناعي

 3,049 - الراقي لالستثمار والتطوير العقاري جادة شركة

 1,559 - )سناسكو( سناسكو لالستثمار القابضة مجموعة شركة

 359 - .محمد بن ناصر السريع

 325 - أخرى

 4,439 21,413 

 

 صافي وكمم مدينة أخرى، مقدمادفوعات م -12

 م2020 م1202 

 2,565 3,518 مقدما   ةدفوعفات موصرم

 794 336 لموظفينسلف ل

 13,493 9,857 موردينلل ةدفعات مقدم

 3,137 221 النقدي لخطابات الضمان اءغطال

 3 1,179 أخرى

 15,111 19,992 

 

 النقد وما في حكمه -13

 م2020 م1202 

 248 287 لصندوقالنقد با

 38,245 62,969 النقد لدى البنوك

 63,256 38,493 
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  آجلة وبنو  دائنةقروض  -14

 م2020 م1202   

 39,923 27,802   السعوديالبنك األهلي 
 53,866 53,000   بنك الراجحي 

 21,785 11,204   )ساب(البنك السعودي البريطاني 
 130,775 110,775   بنك الرياض 

 28,357 22,442   السعودي الصناعيةصندوق التنمية 
 36,443 22,656   وزارة المالية 

 311,149 247,879   بنوك الدائنةوالالجلة القروض مجموع 

     
 (103,000) (82,905)  متداول  – بنوك الدائنةوالالجلة القروض 

 208,149 164,974  غيرمتداول –البنوك الدائنة والجلة القروض 

 

قيد التفاوض(.  - حصلت اإلدارة على الموافقة النهائية إلعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية من قبل البنوك )باستثناء بنك ساب

اإلدارة باعادة تصنيف الجزء غير المتداول من القروض الجلة والبنوك  تمام ، ق2021ديسمبر  31وفق ا لذلك ، كما في و

 .بنك ساب قرضلمتداول المتعلق بإلى الجزء االدائنة 

 

 للموظفين المحددة نافعمالالتزامات  -51

 المحددة للموظفين خفال السنة هي كما يلي: نافعالحركة في التزامات الم -15/1

 م2020 م1202 

 21,496 20,025 يناير 1في الرصيد 

 2,815 2,780 (15/2)إيضاح  المصاريف المحملة للسنة

 (488) 3,436 /الخسارةإعادة قياس )الربح(

 (3,798) (5,262) المسدد خالل العام للموظفين المنتهي خدماتهم

 20,025 20,979 ديسمبر  31في  كماالرصيد 

 

 ةالربح والخسارة الموحد قائمةعلى  المحمل -15/2

 م2020 م1202 

 2,305 2.220 تكلفة الخدمة الحالية

 510 371 تكلفة الفائدة

 - 189 ابقةتكلفة الخدمة الس

 2,815 2.780 الربح والخسارةالمحملة على قائمة التكلفة 

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية -15/3

   

 %2.11 %1.95 معدل خصم التقييم )سنوي ا(

 %1.00 %1.00 معدل زيادة الراتب

 %7.97 %4.66 معدل دوران الموظفين

 سنة 65 سنة 65 متوسط سن التقاعد
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 وات المالية المشتقةاألد  -16

لدى المجموعة مشااتقات مالية مختلفة تم تصاانيفها كأدوات تحوط للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات التدفقات النقدية الناشاائة عن 

أسااعار العموالت وأسااعار الصاارف األجنبي التي تخضااع لتقلبات أسااعار السااوق. وفق ا لسااياسااة المجموعة ، ال يتم اسااتخدام 

 المشتقة ألغراض التجارة أو المضاربة. األدوات المالية

 االفتراضية والمدد المتبقية غير المسددة كما في تاريخ التقرير: ميةيوضح الجدول التالي بالتفصيل المبالغ األس

 

 القيمة الدفترية ألداة التغطية
المبلغ االسمي 

 ألداة التحوط
 

   أصل إلتزام

 م1202 ديسمبر 31 94,500  - 1.077

 مقايضات أسعار الفائدة 94,500 - 1.077

    

 31 ديسمبر 2020م 94,500 - 2.716

 مقايضات أسعار الفائدة 94,500 - 2.716

 

 كمم دائنة تجارية -17

 م2020 م1202 

 32,185 20,819 ذمم دائنة محلية

 7,372 6,140 ذمم دائنة اجنبية 

 26,959 39,557 

 

 كمم دائنة أخرى  -18

 م2020 م1202 

 14,000 11.860 لمصاريف المستحقةا

 10,127 9.194 من العمالء ةدفعات مقدم

 8,995 7.439 ىرأخ

 28.493 33,122 

 

 الزكاة المستحقة -19

 المالية المنفصلة للشركة األم والشركات التابعة لها. علي القوائم تستند الزكاة للمجموعة -19/1

 

 ما يلي:كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة ك -19/2

 م2020 م1202 

 16,252 4,432 يناير 1في الرصيد 

 2,445 2,337 السنةخالل المكون 

 (3,611) (6,212) المسدد خالل السنة 

 (10,654) 2,452 (السنة عكس المخصصات الزائدة خاللإعادة تصنيف / )

 4,432 3,009 ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 ...)تتمة(الزكاة المستحقة -19

 

   موق  الربط الزكو  -91/3

 

 التجارية نسيج العالميةشركة  - الشركة األم

 

 م2012حتى عام 

ديسااااامبر  31"( لجميع السااااانوات حتى الهيئة)"والضاااااريبة والجمارك لزكاة اهيئة الزكوي لدى  موقفهاأنهت الشاااااركة األم 

 .م2012

 

 م2014م و 2013لعام 

 3.5ووافقت الشركة على سداد  .م2014م و 2013لعامي  لاير سعوديمليون  3.5فروقات زكوية بمبلغ  الهيئة أصدرت

 ألف لاير سعودي من اإلجمالي. 880مليون لاير سعودي بالتقسيط. باإلضافة إلى هذا، تم سداد القسط األول والبالغ 

 

 م2016 م و2015لعام 

كما  ات وفقا  لإلقرار الزكوي المقدم.وتم ساااداد المساااتحق ، م2016 و م2015 يلعام قرار الزكويقامت الشاااركة بتقديم اإل

 قامت بالرد على استفسارات الزكاة المقدمة من الهيئة وال يزال طلب الربط النهائي قيد التنفيذ.

 

 م2018م و 2017لعام 

م على 2018م و 2017مليون لاير سعودي لعامي  7.13مليون لاير سعودي ومبلغ  11.03بمبلغ  مطالبةاستلمت الشركة 

 فقا  لذلك.وإعادة التقييم وتم ، في الدخل الخر  التي تم تسااجيلهاهو عدم السااماح بمشااتريات الواردات و وساابب ذلك التوالي.

 عتراض على هذا الربط وقدمت اعتراضها إلى األمانة العامة للجان الضريبية.باإلالشركة وقامت 

 

 م2020و  م2019لعام 

وُسددت المستحقات وفقا  لإلقرارات الزكوية المقدمة وقامت م 2020و م 2019 يقرار الزكوي لعامقامت الشركة بتقديم اإل

ية على شااهادة غير مقيدة سااارالشااركة وحصاالت . الشااركة على تزويد الهيئة بالمتطلبات ملوتعصاادار ربط مبدئي الهيئة با

 م.2022أبريل  30حتى 

 

 شركة هوم ستايلز المحدودة - شركة تابعة

، وال يزال قيد النظر بذلكاعتراض وتم تقديم . م2012لعام  ألف لاير ساااعودي 254بمبلغ زكوية  اتفروقالهيئة  أصااادرت

م يصااادر بشاااأنها أي ول، م 2019 ىلإ م2013للسااانوات من رارات الزكوية والقوائم المالية قكما تم تقديم اإل، الهيئةمن قبل 

 .ربط زكوي من الهيئة
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 صافي - اإليرادات -20

 م2020 م1202 

 163,291 195,734 ةمحلي مبيعات

 28,910 34,462 مبيعات تصدير

 230,196 192,201 

 

 معلومات قطاعات األعمال

 ن وهما كالتالي:ين رئيسيينشاطتنقسم إلى من وجهة نظر اإلدارة ، أن أنشطة المجموعة 
 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مجمل الربح تكلفة مبيعات المبيعات 

 23,839 (180,892) 204,731 األرضيات

 3,810 (21,655) 25,465 غير األرضيات

 230,196 (202,547) 27,649 

 

 م0202ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مجمل الربح تكلفة مبيعات المبيعات 

 19,459 (141,747) 161,206 األرضيات

 3,028 (27,967) 30,995 غير األرضيات

 192,201 (169,714) 22,487 

 

 تكلفة المبيعات -21

 م2020 م1202 

 86,035 135,616 المواد الخامالمستخدم من 

 23,484 28,086 الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين

 14,109 14,136 االستهالك

 10,111 12,742 الوقود والطاقة

 6,782 8,014 قطع الغيار والمواد االستهالكية المستهلكة

 6,219 4,540 أخرى

 146,740 203,134 المصروفاتي لاإجم

 22,974 (587) التغير في رصيد المخزون من اإلنتاج التام وتحت التشغيل

 202,547 169,714 
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 البيع والتوزيعمصروفات  -22

 م2020 م1202 

 15,881 13,500 تكاليف الموظفين

 4,053 3,402 اتإيجار

 3,142 3,188 تالاقتنالسفر واال

 1,956 1,270 كهالاالست

 156 96 الدعاية واإلعالن

 1,146 1,004 عمولة المبيعات

 698 160 تأمين

 431 696 منافع

 436 518 اإلصالح والصيانة

 347 164 المصاريف الحكومية

 5,748 4,606 ىرأخ

 28,604 33,994 

 

 عمومية وإدارية مصروفات -32

 م2020 م1202 

 14,829 14,663 تكاليف الموظفين

 564 521 هالكاالست

 856 731 اإلطفاء

 2,265 1,001 أتعاب مهنية

 1,105 1,466 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية

 2,442 2,131 ىآخر

 20,513 22,061 

 

 صافي – أخرى إيرادات -42

 م2020 م1202 

 2,990 545 اإليرادات من بيع الممتلكات والالت والمعدات

 (1,115) - وفات تأسيسمصرشطب 

 667 - الخردة اتبيعم

 17,374 (2) أخرى

 543 19,916 
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 من الخسارة السهمنصيب  -25

سمة  سهم بق سية لل ساب الخسارة األسا إلى المساهمين للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد  عائدةالخسارة الصافي تم احت

 األسهم القائمة خالل السنة.

 على الشركة األم. ضةاب ربحية السهم المخفال ينطبق احتس

 

 الحصة من خسائر السنة على النحو التالي: تم إحتساب

 )خسارة( السهم للسنة من العمليات المستمرة -25/1

 م2020 م1202 

 (83,417) (85,517) خسارة السنة

 15,694 7,413 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة

 (5.32) (11.54) خسارة السهم 

 

 )خسارة( السهم للسنة -52/2

 م2020 م1202 

 (83,417) (85,517) خسارة السنة

 15,694 7,413 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة

 (5.32) (11.54) خسارة السهم 

 

 حصة السهم من الدخل الشامل اآلخر للسنة -25/3

 م2020 م1202 

 (82,929) (88,953) خسارة السنة

 15,694 7,413 جح لعدد األسهم المتاحةالمتوسط المر

 (5.25) (12.00) خسارة السهم 

 

  محتملةال لتزاماتاال -26

في سياق األعمال العادية ، تكون االلتزامات المحتملة على النحو 

 :التالي

 م2020 م1202

 779 440 اعتماد اتخطاب
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 إدارة المخاطر المالية -27

 :اطر التاليةتتعرض المجموعة للمخ

 مخاطر السوق -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر رأس المال -

وأخرى. الغرض تجارية  المالية الرئيسااااااية للمجموعة ، بخالف المشااااااتقات ، على قروض وذمم دائنة االلتزامات تملشاااااا

لية الرئيساااية للمجموعة على الذمم الما األصاااولالمالية هو تمويل عمليات المجموعة. تشاااتمل  االلتزاماتالرئيساااي من هذه 

ا باسااتثمارات في أدوات  الناتجةالمدينة التجارية والنقد والودائع قصاايرة األجل  مباشاارة من عملياتها. تحتفظ المجموعة أيضاا 

 الدين وحقوق الملكية والدخول في معامالت مشتقة.

دارة المخاطر للمجموعة. أنشااأ مجلس اإلدارة لجنة يتحمل مجلس اإلدارة المسااؤولية الكاملة عن إنشاااء ومراقبة إطار عمل إ

مالية مسااؤولة عن تطوير ومراقبة إسااتراتيجية وسااياسااات إدارة المخاطر للمجموعة. تقدم اللجنة تقارير منتظمة إلى مجلس 

اإلدارة عن أنشاااااااطتها. لم تكن هناك تغييرات على تعرض المجموعة للمخاطر أو الطرق المساااااااتخدمة لقياس وإدارة هذه 

 المخاطر خالل العام.

بالمجموعة على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بساااااااياساااااااات وإجراءات إدارة المخاطر للمجموعة  المراجعةتشااااااارف لجنة 

 ومراجعة مدى كفاية إطار عمل إدارة المخاطر في ضوء المخاطر التي تواجهها المجموعة.
 

 األدوات المالية حسب الفئة -27/1

 

 لفة المطفأة:األصول المالية بالتك

 م2020 م1202

  87,155  75,550 ذمم مدينة تجارية 

  13,493  9,857 ذمم مدينة أخرى

  38,493  63,256 النقد وما في حكمه

  139,141       148,663 إجمالي األصول المالية 

 

 

 المالية بالتكلفة المطفأة:االلتزامات 

 م2020 م1202

  39,557  26,959 ذمم دائنة تجارية 

  21,413  4,439 عالقة  اتف ذاطرمستحق أل

  103,000  75,437 التي تحمل فوائد  المتداولة -البنوك الدائنة والجلة القروض 

  32,122  28,493 ذمم دائنة أخرى  

  208,149  172,442 المتداولة التي تحمل فوائد  غير -البنوك الدائنة والجلة القروض 

 307,770  404,241  
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 إدارة المخاطر المالية...)تتمة( -27
 

 إدارة مخاطر السوق  -27/2

 مخاطر سعر الصر  األجنبي -27/2/1

بادارة نة يخزال ةرادتقوم إتتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية من أنشااااطتها التشااااغيلية واالسااااتثمارية والتمويلية. 

على مساااااااتوى المجموعة بما في ذلك جميع القروض المادية عبر  يةوالتمويل يةألنشاااااااطة االساااااااتثمارللمخاطر التقلبات وا

 المجموعة والمصنفة بالعمالت األجنبية.

رعية على مسااااتوى الشااااركة الف للتقلباتساااااعد في تنفيذ اسااااتراتيجيات إدارة مخاطر المجموعة تو التقلباتاقب تر هاكما أن

 امات التجارية الجلة.الفردية. تقضي سياسة المجموعة بتغطية كافة االلتز

مخاطر صاارف العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسااتقبلية ألداة مالية بساابب التغيرات 

ر أعمالها سي خاللفي أسعار صرف العمالت األجنبية. ال تتعرض المجموعة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية 

باللاير الساااااعودي والدوالر األمريكي وال توجد مخاطر السااااانة جميع المعامالت الهامة للمجموعة خالل  العادية ، حيث إن

ألمريكي. الدوالر اب ثابت ومرتبطصاارف اللاير السااعودي سااعر  حيث أنكبيرة تتعلق بالرصاايد المدرج بالدوالر األمريكي 

ئة عن العمالت تإن  ناشااااااا ا. عرض المجموعة المؤكد لمخاطر العمالت ال ي  لدوالر األمريكي ليس جوهر با طة  غير المرتب

تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت على المدينين األجانب والذمم الدائنة التجارية الخارجية باليورو والجنيه االساااااترليني. 

 .إجمالي التعرض لمخاطر العمالت األجنبية في تاريخ التقرير غير جوهريوكان 
 

المبينة بمبالغ العمالت كما م 2021ديساامبر  31لمخاطر العمالت األجنبية في تاريخ  ةكانت تعرضااات المجموعة الجوهري

 يلي:

 م2021 
 دوالر أمريكي 

 
 يورو 

 
 جنيه إسترليني

 - - 5,065 كمم مدينة تجارية
 2 7 139 النقد وما في حكمه
 57 83 1,301 كمم دائنة تجارية

 59 90 6,505 م2021 ديسمبر 31في  اإلجمالي
 - - 29,909 قعات المبيعات المقدرةتو

 (1,027) (4,109) (20,543) توقعات المشتروات المقدرة

 (968) (4,019) 15,871 صافيال

    سعر الصر  
 5.16 4.44 3.75 المتوسط للسنة
 5.15 4.62 3.75 السعر الفور  

 

 م2020 
 جنيه إسترليني  يورو  دوالر أمريكي 

 
 - - 481 ذمم مدينة تجارية
 3 19 94 النقد وما في حكمه
 63 594 2,430 ذمم دائنة تجارية

 66 613 3,005 م2020ديسمبر 31في  اإلجمالي
 - 710 15,540 توقعات المبيعات المقدرة

 (834) (5,046) (12,630) ات المقدرةيتوقعات المشتر

 (768) (3,723) 5,915 صافيال

    سعر الصرف 
 5.12 4.59 3.75 المتوسط للسنة
 5.11 4.62 3.75 السعر الفوري 
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 إدارة المخاطر المالية...)تتمة( -27

 

 إدارة مخاطر السوق...)تتمة( -27/2

 

 مخاطر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية -27/2/2

في أساااعار  بتأثير التقلبات مخاطر أساااعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة

ولها أصااااا الفائدة الساااااائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر أساااااعار الفائدة على

بشكل رئيسي السحب على المكشوف من البنوك والتسهيالت البنكية والقروض األخرى. تحد وتحمل فائدة  وإلتزاماتها التي

طر أسعار الفائدة للمجموعة من خالل مراقبة التغيرات في أسعار الفائدة. تراقب اإلدارة التغيرات في أسعار اإلدارة من مخا

 هامة.الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على المجموعة 

ار الفائدة كما هو محدد في المعيار الدولي ال تخضااع الذمم المدينة والدائنة للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة لمخاطر أسااع

، حيث لن تتقلب القيمة الدفترية وال التدفقات النقدية المسااااتقبلية بساااابب التغير في أسااااعار الفائدة في  7رقم للتقارير المالية 

 السوق. وبالتالي ، فان المجموعة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة بالقيمة العادلة.

 

 السيولة إدارة مخاطر -27/3

 قعوالموا وتعمل في بعض القطاعات هامةلدى المجموعة ارتباطات والتزامات مختلفة بما في ذلك النفقات الرأسااااااامالية ال

قدرة  هناك خطر يتمثل في عدم لذلك،ال سيما من خالل االستثمار في األسواق الناشئة وتدفقات اإليرادات.  المكثفة،النقدية 

 أو التزاماتها المالية قصيرة األجل عند استحقاقها. المجموعة على تلبية مطالبها

مخاطر السااااااايولة من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والتأكد من الحفاظ على تساااااااهيالت  بادارة المجموعة تقوم

نة اوالتقرير الذي يصااادر من غرفة العمليات بالخزالساااياساااة نة يالخزفريق مجموعة  ضاااعيال االقتراض غير المساااتخدمة. 

قطاعات األعمال المختلفة وخطوط اإليرادات للحفاظ عليها والتأكد من وجود مرافق كافية في  اي تتطلبهتالالعامة للبنك 

طة وتتم المحافظة عليه بواساااواالقتراض مضااامون  مركزيا،مكانها لتلبية المطالب. تدار المشااااريع الرأسااامالية كثيفة النقد 

 لذلك.  وأفضل الشروط منه الت للغرضلضمان أنسب التسهي خزانة المجموعة

ا  12لمدة  ساااااتقبليةتوقعات التدفقات النقدية المعرض يتم  على أسااااااس شاااااهري باإلضاااااافة إلى مجلس اإلدارة  علىشاااااهر 

المعلومات المتعلقة باألرصدة النقدية. في نهاية السنة المالية ، أشارت هذه التوقعات إلى أن المجموعة تتوقع أن يكون لديها 

 لىبخالف ذلك االعتماد عولن تحتاج الظروف المتوقعة بشاااااااكل معقول  كافةكافية للوفاء بالتزاماتها في ظل نقدية د موار

 تسهيالت السحب على المكشوف المتفق عليها.

سااهيل تتشااغيل لها لكل عملية الشااركة. بنة يالخزقساام  وظيفةمن قبل  ةمركزيبصااورة شااركة لكل تتم إدارة مخاطر الساايولة 

قة عليها من قبل والموافالخطة المستقبلية . يتم تحديد التقديرية ةزنوا، حيث يعتمد مبلغ التسهيل على الم ينة الشركةخزلدى 

ا ، مما يتيح توقع متطلبات الشركة النقدية.  لب الشركة ، يجب ط منشآتالحاجة إلى زيادة تسهيالت عند مجلس اإلدارة مقدم 

 إدارة الشركة.مجلس الموافقة من 

ولم تتمكن المجموعة من ساااااداد التساااااهيالت البنكية الملتزمة بها في الوقت  م2021تقييد السااااايولة بشاااااكل كبير في عام تم 

 ة بمصاااادر السااايولةضاااطربفي هذه البيئة الم من إدارة مخاطر السااايولة اليومية باحكام ت إدارة الشاااركةلقد تمكنالمناساااب. 

من خالل القنوات القانونية والتخلص من الالت القديمة. سااتتحساان الساايولة  من اسااترداد األموال الناتجةالحالية والعائدات 

عرض أساااااااهم ذات حقوق من خالل مليون لاير ساااااااعودي  150من خالل رأس مال قدره  م2022بشاااااااكل أكبر في عام 

 .(14ض )إيضاح والقر إلعادة جدولة المجموعة قيد التفاوض مع البنكال زالت . للمساهمين الحاليين

 التجاااريااة الماااليااة المتااداولااة للمجموعااة من الجزء المتااداول من التساااااااهيالت البنكيااة والااذمم الاادائنااة لتزاماااتاالتتكون 

ا من تاريخ  12خالل  لتزاماتالااألخرى. من المتوقع أن تتم تسااوية هذه  لتزاماتاالوالمصااروفات المسااتحقة و قائمة شااهر 

 .ال كافية متاحة للقيام بذلكوتتوقع المجموعة أن يكون لديها أموالمركز المالي 
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 إدارة مخاطر السيولة...)تتمة( -27/3

 .المالية للمجموعة بناء  على العقود التعاقدية غير المخصومة المطلوباتاستحقاق  بيانيلخص الجدول أدناه 

 

القيماااااااااااااااااااااة  
 الدفترية

التااااااااااااااادفقات 
النقدياااااااااااااااااااة 

 التعاقدية

 3أقااااال مااااان 
 أشهر 

إلاااااي  3مااااان 
 شهر 12

ماان ساانة الااي  
 سنوات  5

      م2021 ديسمبر 31
والبنججججججججو  الدائنججججججججة القججججججججروض 

 172,443 48,476 26,960 247,879 247,879 بفوائد
 11,058 7,684 8,217 26,959 26,959 كمم دائنة

 3,677 16,002 8,814 28,493 28,493 إلتزامات مستحقة وأخرى

ماليجججة غيجججر إجمجججالي اإللتزامجججات ال
 187,178 72,162 43,991 303,331 303,331 المخصومة

 

 

القيماااااااااااااااااااااة  
 الدفترية

التااااااااااااااادفقات 
النقدياااااااااااااااااااة 

 التعاقدية

  3 أقااااال مااااان
 أشهر 

 إلااااااي 3 ماااااان
 شهر 12

ماان ساانة الااي  
 سنوات  5

      م2020 ديسمبر 31
  208,149   93,900     9,100     311,149    311,149   بفوائد والبنوك الدائنةالقروض 
  16,225    11,275    12,057    39,557   39,557    ذمم دائنة

 إلتزامات مستحقة وأخرى
    33,122     33,122  

    
10,246     18,602      4,274  

إجماااالي اإللتزاماااات المالياااة غيااار 
  383,828    383,828   المخصومة

    
31,403  

   
123,777   228,648  

 

المرجح لمعدالت هامش الربح على القروض. لتدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالهامش على أساااااااس المتوسااااااط تم تحديد ا

سااااتقوم المجموعة بادارة مخاطر الساااايولة من مصاااادرها الخاص من خالل إدارة رأس المال العامل. كما في نهاية العام ، 

 مليون لاير سعودي(. 145.64: م2020 سعودي )مليون لاير 153.92سائلة بقيمة  موجوداتتمتلك المجموعة 
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 إدارة مخاطر االئتمان -27/4

العقود ، واالسااااتثمارات في سااااندات الدين ، والذمم المدينة األخرى مثل و التجارية تنشااااأ مخاطر االئتمان من الذمم المدينة

 .والودائع لدى المؤسسات المالية حكمهطراف ذات العالقة والنقد وما في األ إلىوالمستحقات القروض 
 

ا من خالل شاااروط دفع أقصااار وقيود على المبلغ لكل طلب واعتماد ا على  تتم إدارة مخاطر التعرض ألساااواق أقل اساااتقرار 

ا. بالنساابة للعمالء الجدد ، يتم  ة األولى للمعامالت القليل لعادية مؤقتا  ا إيقاف الشااروط العاديةمدفوعات القطاع والمنطقة مقدم 

 عادة  أرصدة مستحقات كبيرة يمكن اعتبارها عالية المخاطر. تمنح المجموعةأثناء تحديد جودة االئتمان. ال 
 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو كما يلي:

 م2020 م1202 

  87,155  75,550 ذمم مدينة تجارية 

  38,493  63,256 د وما في حكمهالنق

  13,493  9,857 ذمم مدينة أخرى

 148,663  139,141  

 

 م2020 م1202 

  39,557  26,959 ذمم دائنة تجارية 

  10,127  9,194 ذمم دائنة أخرى

  311,149  247,879 بفوائدالبنوك الدائنة والجلة القروض 

 284,032  360,833  

 

ا لعالقات ال المالي ، ال تتوقع اإلدارة عدم مركزها االعتبار  في خذاألمجموعة طويلة األمد مع األطراف المقابلة وبعد نظر 

 صيلها.مشكوك في تحالتي تعتبر تجاه المجموعة باستثناء الديون التجارية  مالتزاماتهبعدم الوفاء باألطراف  قيام تلك
 

ل المراقبة ربع السنوية لتصنيف الجدارة االئتمانية للعمالء الحاليين تحدد إدارة المجموعة تركزات مخاطر االئتمان من خال

. عند مراقبة مخاطر االئتمان للعمالء ، يتم تجميع العمالء التجارية ومن خالل مراجعة شاااااااهرية لتحليل تقادم الذمم المدينة

امل ال يتم التعة" في قائمة عمالء وفق ا لخصااااائصااااهم االئتمانية. يتم وضااااع العمالء المصاااانفين على أنهم "ذوو مخاطر عالي

ا. يتم وأمستقبلية إال بموافقة مجلس اإلدارة ،  يةئتمانا، وال يتم إجراء مبيعات  معهم  الدفع مقدم 
 

ا. أعمار الديون التجارية  181إذا كانت قائمة ألكثر من  قد مضاااي يتم تصااانيف الذمم المدينة على أن موعد اساااتحقاقها يوم 

 ز المالي كما يلي:كما في تاريخ المرك

 

 365الي  181 لم يستحق بعد القيمة الدفترية 
 يوم 

 3لي إمن سااااااانااة 
 سنوات

 3أكااااثاااار ماااان 
 سنوات

 49,953 22,126 27,110 42,814 142,003 م2021 كمم مدينة تجارية
 37,902      41,950      32,380   43,688  155,920  م2020ذمم مدينة تجارية 

      
 

صاااااايد . ترى اإلدارة أن الركبيرالتصاااااانيف االئتماني على فروع البنوك المحلية والدولية ذات  بنكيةالت التقتصاااااار المعام

المحتفظ به لدى البنوك والمؤسااسااات المالية التي ليس لها تصاانيف رساامي على أنها مؤسااسااات مالية مؤهلة للحصااول على 

 ائتمان عالي.
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  لقيم العادلة لألدوات الماليةا -27/5

السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. 

 ماتهاالتزاوالذمم المدينة وبعض األصاااول األخرى ، بينما تتكون  ما في حكمهوالمالية للمجموعة من النقد  األصاااولتتكون 

أخرى. ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية بشكل  التزاماتالمستحقة و اتفوروبعض المصتجارية ية من ذمم دائنة المال

 .جوهري عن القيمة الدفترية

 

 إدارة مخاطر رأس المال -27/6

الساااتمرارية ، تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة المجموعة على االساااتمرار على أسااااس مبدأ ا

بحيث يمكنها االساااااااتمرار في الحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لخفض تكلفة رأس المال. من أجل الحفاظ على هيكل 

 رأس المال أو تعديله ، يجوز للمجموعة الحصول على / سداد التمويل من / إلى المؤسسات المالية.

مخاطر رأس المال من خالل مراقبة مسااتويات الديون واألصااول  بادارة المجموعة تقومتمشاايا مع الخرين في الصااناعة ، 

السااائلة مع مراعاة متطلبات االسااتثمار المسااتقبلية وتوقعات المساااهمين. يتم احتساااب الدين على أنه إجمالي التمويل طويل 

مركز المالي قائمة الاألجل والقروض قصاايرة األجل. يتكون إجمالي رأس المال من حقوق المساااهمين كما هو موضااح في 

 (.في حكمه"رأس المال واالحتياطيات" وصافي الدين )صافي النقد وما  بندتحت 
 

 كما يلي:و م2020و  م2021ديسمبر  31كانت المعلومات البارزة المتعلقة بادارة مخاطر رأس المال للمجموعة كما في 

 م2020 م1202 

  456,110  350,000 إجمالي الديون

 (38,493)  (63,256)  البنكية يخصم: النقد واألرصدة

  417,617  286,744 صافي الديون

  55,433  108,973 إجمالي حقوق المساهمين

  473,050  395,717 إجمالي رأس المال المستخدم

 %88 %72 نسبة المديونية

 

 (19-كوفيدفيروس كورونا ) تأثير -28

في معظم البلدان في اضاطرابات واساعة النطاق  م2020ام ع مطلع( في 19-كوفيد) مساتجدتسابب تفشاي فيروس كورونا ال

لألعمال التجارية ، مما كان له تأثير سلبي على األنشطة االقتصادية. تراقب المجموعة تأثيرها باستمرار ، بينما تعمل عن 

 (.19-جائحة كورونا )كوفيدكثب مع السلطات التنظيمية المحلية إلدارة تعطل األعمال المحتمل لتفشي 

، نظرت المجموعة فيما إذا كانت هناك حاجة إلى أخذ أي تعديالت وتغييرات في (19-جائحة كورونا )كوفيدي ضاااااااوء ف

المالية الموحدة. فيما يلي االفتراضاااات الرئيساااية  لقوائماألحكام والتقديرات وإدارة المخاطر في االعتبار واإلبالغ عنها في ا

لتقدير التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة للتساابب في تعديالت جوهرية على حول المسااتقبل والمصااادر الرئيسااية األخرى ل

 المالية الموحدة. القوائم

 

 نخفاض قيمة األصول غير الماليةاال

نظرت المجموعة في أي مؤشااارات انخفاض ناشااائة وأي شاااكوك كبيرة حول ممتلكاتها وآالتها ومعداتها وأصاااولها المتعلقة 

ت إلى أنه ال يوجد تأثير مادي بسااابب لصاااتول خاص عن أي تغيير في شاااروط اإليجار وبحق االساااتخدام والتي تنشاااأ بشاااك

 .(19-كوفيد)
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 (...)تتمة(19-كوفيدفيروس كورونا ) تأثير -28

 

 قيمة األصول المالية في نخفاضاال"( وECLخسائر االئتمان المتوقعة )"

تمانية المتوقعة الحالية من خالل تطبيق سااااااايناريوهات إدارية على نماذج الخساااااااائر االئ تمريناتقامت المجموعة بتطبيق 

ما كترجيح االحتمالية على عوامل االقتصاااد الكلي ذات الصاالة المتعلقة بالمناق االقتصااادي للسااوق المعني الذي تعمل فيه. 

ا بتقييم التعرض في القطاعات المحتمل تأثرها ألي مؤشرات على  قامت عدم وجود  إلى وتوصلتالقيمة  في نخفاضاالأيض 

 .(19-كوفيد)بسبب تأثير مادي 

 

 االلتزامات والتعهدات الطارئة

قامت المجموعة بتقييم تأثير أي اضاااطرابات تشاااغيلية ، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في األعمال أو العالقات 

 الطارئة ولم يتم تسجيل أي مشاكل. التعهداتالتجارية بين العمالء والموردين ، بهدف الزيادة المحتملة في االلتزامات و

 

 اإلستمرارية 

قامت المجموعة باجراء تقييم لما إذا كانت منشأة مستمرة في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة 

ولة. قد لسااايحول المخاطر والشاااكوك المساااتقبلية. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المساااتقبلي للمجموعة ورأس المال وا

في التطور ، ولكن في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية لالسااتمرار  (19-كوفيد)يسااتمر تأثير 

 لقوائمافي الوجود التشااااااغيلي وأن موقفها المسااااااتمر ال يزال غير متأثر إلى حد كبير ولم يتغير. نتيجة لذلك ، تم إعداد هذه 

 ناسب على أساس مبدأ االستمرارية.المالية الموحدة بشكل م

 

 أرقام المقارنة -29

 المالية الموحدة للسنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. أرقام المقارنة المتعلقة بالقوائمتم إعادة تصنيف بعض 

 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة -30

مارس  30)الموافق  هـاا1443شعبان  27 قبل مجلس اإلدارة فيتمت اعتماد والموافقة علي هذه القوائم المالية الموحدة من 

 .(م2022


