
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاالتالبابطين للطاقة واإلشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجع المستقلالوتقرير  الموحدة القوائم المالية
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  البابطين للطاقة واإلتصاالت شركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 المستقل المراجعوتقرير  الموحدة القوائم المالية

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 

 

 

 صفحـة الفهــرس

  

 4-1 على القوائم المالية المستقلمراجع التقرير 

 5 م2021ديسمبر  31الموحدة كما في  قائمة المركز المالي

 6 م2021ديسمبر  31الموحدة للسنة المنتهية في  قائمة الربح أو الخسارة

 7 م2021ديسمبر  31الموحدة للسنة المنتهية في  قائمة الدخل الشامل

 8 م2021ديسمبر  31الموحدة للسنة المنتهية في  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 9 م2021ديسمبر  31الموحدة للسنة المنتهية في  النقدية قائمة التدفقات

 49-10 م2021ديسمبر  31الموحدة للسنة المنتهية في  حول القوائم المالية إيضاحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 مراجع المستقلال تقریر
 

 
 تصاالتشركة البابطین للطاقة واإلمساھمي إلى السادة/ 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 المملكة العربیة السعودیة - الریاض

 

 الموحدة التقریر عن مراجعة القوائم المالیة
 

 الرأي
ا التابعة لھا (یشار إلیھم اتوالشرك ("الشركة") -شركة مساھمة سعودیة  -تصاالت شركة البابطین للطاقة واإلل دةالموح المالیة القوائم راجعنا لقد

الدخل الموحدة وقائمة ، وقائمة الربح أو الخسارة م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ في كماالموحدة المالي  المركز قائمة تشمل والتي ،"المجموعة") معا بلفظ
 المرفقة واإلیضاحات التاریخ، ذلك في المنتھیة للسنةالموحدة النقدیة  وقائمة التدفقاتالموحدة الملكیة  حقوق في وقائمة التغیراتالموحدة الشامل 

 .ةھمالم المحاسبیة للسیاسات ملخص ذلك في بما ،الموحدة المالیة القوائمب
 
 دیسمبر ۳۱في  كما للمجموعةالموحد المالي  الجوھریة، المركز جوانبال جمیع من شكل عادل،ب تعرض المرفقةالموحدة  المالیة القوائم فإن رأینا، فيو

ً  التاریخ، ذلك في المنتھیة للسنة الموحدة النقدیة وتدفقاتھا أدائھا الماليو م۲۰۲۱  العربیة في المملكة المعتمدة المالي الدولیة للتقریر للمعاییر وفقا
 .لمراجعین والمحاسبینل الھیئة السعودیة معتمدة منال األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة،

 
 الرأي أساس

ً  المراجعةب قمنا لقد  قسم بالتفصیل في موضحة المعاییر تلك بموجب مسؤولیتناو العربیة السعودیة. المملكة في المعتمدة لمعاییر الدولیة للمراجعةل وفقا
 المعتمدة المھنة وآداب سلوك وفقاً لقواعد المجموعة عن مستقلون ونحن .تقریرنا فيالوارد "  الموحدة المالیة القوائم مراجعة عن مراجعال"مسؤولیات 

ً  ،الموحدة المالیة للقوائم الصلة بمراجعتنا ذاتو السعودیة العربیة المملكة في وفي  القواعد. ھذهوفقاً ل بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وقد وفّینا أیضا
 أساس إلبداء رأینا. لتوفیر ومناسبة كافیةتعد  علیھا حصلنا التي المراجعة أدلة فإن عتقادناا
 

 آخر    أمر
 ۲۹ في تقریره بتاریخ معدل غیرمن قبل مراجع آخر والذي أبدى رأي  م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنةالموحدة  المالیة القوائم مراجعة تمت

 .م۲۰۲۱مارس 
 
 

 ةللمراجع الرئیسة األمور
 .الحالیة للسنةالموحدة  المالیة للقوائم مراجعتنا عند البالغة األھمیة المھني، حكمنا بحسب ،لھا كانت التي األمور تلك ھي للمراجعة الرئیسیة األمور

ً  وال نقدم فیھا، رأینا تكوین وعند ككل،الموحدة  المالیة للقوائم مراجعتنا سیاق في ھذه األمور تناول تم وقد   .األمور في ھذه منفصالً  رأیا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 مراجع المستقل (تتمة)ال تقریر
 
 

 تصاالتشركة البابطین للطاقة واإلمساھمي إلى السادة/   
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 المملكة العربیة السعودیة - الریاض 

 
 (تتمة) الموحدة التقریر عن مراجعة القوائم المالیة 
 
 (تتمة) للمراجعة الرئیسة األمور 
 

الكیفیة التي تعاملنا بھا أثناء المراجعة مع األمور الرئیسیة  األمور الرئیسیة للمراجعة
 للمراجعة

 تقییم المخزون

الحساب نظراً لطبیعة وقیمة رصید أمر رئیسي للمراجعة  ھذا البند تم إعتبار
حكام واإلفتراضات الھامة التي طبقتھا اإلدارة عند تحدید مخصص ولأل

م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغ رصید المخزون كما في الراكد، حیث  المخزون
 ۹٬٤بعد خصم مخصص مخزون راكد بمبلغ  لایر سعوديملیون  ٦۹۷٫۹

بعد خصم مخصص  سعودي لایرملیون  ٤٦۱ :م۲۰۲۰( لایر سعودي ملیون
 ).لایر سعودي ملیون ۱۲مخزون راكد بمبلغ 

یظھر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل وتقوم 
، عند اللزوم بتكوین مخصص للمخزون الراكد والمتقادم. تحدد مجموعةال

مستوى التقادم لبنود المخزون باألخذ في اإلعتبار طبیعتھا  المجموعة
وأعمارھا وصالحیتھا وتوقعات بیعھا بإستخدام االتجاھات السابقة وعوامل 

 نوعیة أخرى.
كما تقوم اإلدارة بتاریخ كل تقریر بمراجعة تقییم المخزون ویتم تخفیض  

 تكلفة المخزون عندما یتوقع بیع المخزون بتكلفة أقل.
 الموحدة ) حول القوائم المالیة٥-٥الرجوع إلى إیضاح رقم ( یرجى

) لإلیضاحات ذات ۱٤لإلطالع على السیاسة المحاسبیة وإیضاح رقم (
 الصلة.

 قمنا بإجراءات المراجعة التالیة فیما یتعلق بتقییم المخزون:
المتعلقة بالمخزون الراكد من مجموعة تقییم السیاسة المحاسبیة لل •

بار بأثر رجعي ومقارنة التقدیرات السابقة مع خالل إجراء إخت
 النتائج الفعلیة.

إجراء اختبار التحقق من صحة تقریر أعمار المخزون المستخدم  •
 .الراكد من اإلدارة في تقییمھا لمخصص المخزون

تم احتسابھ وفقاً لسیاسة  الراكد التحقق من أن مخصص المخزون •
 وعلى أساس تقریر أعمار المخزون. مجموعةال

االستفسار عن أي مخزون راكد یتم تحدیده خالل حضورنا للجرد  •
 الفعلي للمخزون.

اختبار صافي القیمة القابلة للتحقق لمخزون اإلنتاج التام باألخذ  •
في االعتبار الترحیل الفعلي للمبیعات في نھایة السنة 
واإلفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة للتحقق ما إذا تم تقییم 

 عر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل.المخزون بس

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 مراجع المستقل (تتمة)ال تقریر

 
 

 تصاالتشركة البابطین للطاقة واإلمساھمي إلى السادة/ 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المملكة العربیة السعودیة - الریاض
 

 (تتمة)الموحدة التقریر عن مراجعة القوائم المالیة 
 

 

 ىخراألمعلومات ال
 وتقریر المراجع عنھا،الموحدة بخالف القوائم المالیة  ،م۲۰۲۱لسنة  للمجموعة في التقریر السنويالمدرجة المعلومات من المعلومات األخرى تتألف 

 ھذا.من المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا بعد تاریخ تقریر مراجعتنا و، التقریر السنويمسؤولة عن المعلومات األخرى في ھي الاإلدارة و
 .بشأنھاالتأكیدي االستنتاج المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال الموحدة وال یغطي رأینا في القوائم المالیة 

النظر عند القیام بذلك فیما إذا ، وأعاله الموضحةقراءة المعلومات األخرى  فيتتمثل تنا لیؤو، فإن مسالموحدة بمراجعتنا للقوائم المالیةیتصل فیما و
ما إذا كانت المراجعة، أو  أثناءأو مع المعرفة التي حصلنا علیھا الموحدة كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة 

استناداً إلى  ،. وإذا توصلنا إلى وجود تحریف جوھري في ھذه المعلومات األخرىبأیة صورة أخرى محرفة بشكل جوھري المعلومات األخرى تبدو
 العمل الذي قمنا بتنفیذه، فإننا مطالبون بالتقریر عن تلك الحقیقة ولیس لدینا ما نقرر عنھ في ھذا الشأن.

 

 

 الموحدة المالیة القوائم عن بالحوكمة والمكلفین اإلدارة مسؤولیات
المعتمدة في المملكة العربیة  "وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي" بشكل عادلوعرضھا الموحدة اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة إن 

، وھي اسي للشركةوالنظام األسنظام الشركات ل وفقاو راجعین والمحاسبینالھیئة السعودیة للمالمعتمدة من السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى 
 أ.غش أو خطبسبب جوھري سواء التحریف الخالیة من موحدة ضروریة لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة ى أنھا المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تر

یحسب مقتضى  اإلفصاحوعن البقاء كمنشأة مستمرة على  المجموعةتقییم قدرة فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن  الموحدة، وعند إعداد القوائم المالیة
أو إیقاف  المجموعةلدى اإلدارة لتصفیة في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة  ستمراریةاالواستخدام أساس ، ستمراریةباالالمتعلقة عن األمور الحال، 

 لم یكن لدیھا أي خیار آخر واقعي سوى القیام بذلك.عملیاتھا، أو 

 .المجموعةآلیة التقریر المالي في عن اإلشراف على  المسؤولون مھوالمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، 
 

 الموحدةمراجعة القوائم المالیة المراجع عن مسؤولیات 
، التحریف الجوھري سواًء بسبب غش أو خطأمن تخلو ككل الموحدة إذا كانت القوائم المالیة عما تأكید معقول الوصول إلى تتمثل أھدافنا في 

أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لكنھ ال یضمن من التأكید،  التأكید المعقول ھو مستوى عالٍ وراجع الذي یتضمن رأینا. مالإصدار تقریر و
تنشأ التحریفات ویمكن أن . عند وجودهجوھري التحریف الستكشف دائماً عن المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة مراجعة الدولیة لللمعاییر ل

یمكن التوقع بدرجة معقولة أنھا قد تؤثر، منفردة أو في مجملھا، على القرارات االقتصادیة جوھریة إذا كان التحریفات وتعد  ،خطأعن غش أو 
 التي یتخذھا المستخدمون على أساس ھذه القوائم المالیة الموحدة.

نحافظ الحكم المھني ونمارس للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا التي تتم وفقاً وكجزء من عملیة المراجعة 
 :ونقوم أیضاً بما یلي. طوال عملیة المراجعةالشك المھني نزعة على 
 

تستجیب یذ إجراءات مراجعة غش أو خطأ، وتصمیم وتنفبسبب  سواءً  الموحدة، جوھري في القوائم المالیةالتحریف وتقییم مخاطر التحدید  •
ناتج عن الجوھري التحریف الیعد خطر عدم اكتشاف ورأینا. ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ل

أو تجاوز أو إفادات مضللة إغفال ذكر متعمد ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو نظرا غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، 
 للرقابة الداخلیة.

غرض ب، ولیس المناسبة في ظل الظروف القائمةمراجعة المن أجل تصمیم إجراءات  ،رقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعةللفھم إلى  توصلال •
 فاعلیة الرقابة الداخلیة.في إبداء رأي 

 
 



 
 
 

 
 مراجع المستقل (تتمة)ال تقریر

 
 

 تصاالتمساھمي شركة البابطین للطاقة واإلإلى السادة/ 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة - الریاض
 

 (تتمة)الموحدة التقریر عن مراجعة القوائم المالیة 
 

 (تتمة) الموحدةمراجعة القوائم المالیة المراجع عن مسؤولیات 
 

 اإلدارة.أعدتھا التي المتعلقة بھا فصاحات ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واال المستخدمةالسیاسات المحاسبیة مناسبة مدى  تقویم •
 

واستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول ، في المحاسبةاالستمراریة ألساس اإلدارة بشأن مدى مناسبة استخدام  التوصل إلى استنتاج •
البقاء كمنشأة مستمرة. على  المجموعةقدرة حول شكوكاً كبیرة قد تثیر و ظروف أبأحداث متعلق عدم تأكد جوھري علیھا، ما إذا كان ھناك 

، الموحدة فصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیةعلینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى االیتعین وجود عدم تأكد جوھري، خلصنا إلى  وإذا
استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ  تستندات غیر كافیة. وفصاحأو علینا أن نقوم بتعدیل رأینا إذا كانت تلك اال

 .البقاء كمنشأة مستمرةعن  المجموعة توقفتسبب في مستقبلیة قد أحداثاً أو ظروفاً . ومع ذلك، فإن تقریر المراجع
 

المعامالت تعبر عن الموحدة فصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة اال ، بما فیھاالموحدة قوائم المالیةوالھیكل والمحتوى للالعرض العام تقویم  •
 .عرضاً عادالً بطریقة تحقق التي تمثلھا واألحداث 

 

إلبداء رأي  .المجموعةضمن الحصول على ما یكفي من أدلة المراجعة المناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة  •
وحدنا المسؤولین عن . ونظل واإلشراف علیھا وتنفیذھا المجموعةعملیة مراجعة . ونحن مسؤولون عن توجیھ الموحدة لمالیةالقوائم احول 

 .رأي المراجعة
 

للمراجعة، بما المھمة والنتائج لھما المخطط المراجعة وتوقیتھا نطاق ونحن نتواصل مع المكلفین بالحوكمة فیما یتعلق بجملة من أمور من بینھا 
 . نقوم باكتشافھا أثناء المراجعةفي الرقابة الداخلیة مھمة في ذلك أي أوجھ قصور 

 

بجمیع العالقات واألمور ونبلغھم أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقالل، بیفید بیاناً مكلفین بالحوكمة ونقدم أیضاً لل
 ونبلغھم أیضاً عند االقتضاء بالتدابیر الوقائیة ذات العالقة. على استقاللنا،أنھا تؤثر بشكل معقول  عتقداألخرى التي قد یُ 

نحدد تلك األمور التي كانت لھا األھمیة البالغة عند مراجعة القوائم المالیة  فإننا مكلفین بالحوكمة،نتواصل بشأنھا مع الالتي  بین األمورومن 
اللوائح أو األنظمة منع تھذه األمور في تقریرنا ما لم ونقوم بتوضیح الرئیسة للمراجعة. ھي األمور األمور ھذه عد تُ ثم  ومنالحالیة، للسنة الموحدة 

ألن التبعات السلبیة للقیام اإلبالغ عنھ في تقریرنا أال یتم أن األمر ینبغي  – في ظروف نادرة للغایة –نرى اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما 
  معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على ھذا اإلبالغ. شكلالمتوقع ب بذلك من

 

 عن البسام وشركاؤه

 
 

 إبراھیم أحمد البسام

 )۳۳۷ترخیص رقم ( –محاسب قانوني 

 ھـ۱٤٤۳ رمضان ۳: الریاض

 م۲۰۲۲بریل أ ٤الموافق: 
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 لوضع القانوني والنشاطا -1

 1010063868شركة"( بموجب السجل التجاري رقم شركة مساهمة سعودية )يشار إليها فيما يلي "ال -تأسست شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

م وتمارس الشركة نشــاطها بموجـب القــرار الــوزاري الصــادر عن 23/10/1986هـ الموافق 19/2/1407والصادر من مدينة الرياض بتاريـخ  

 .م 2003يوليو  27هـ الموافق 1424جمادى األول  27بتاريخ  1304وزارة التجارة والصناعة رقم 

 مثل نشاط الشركة في إنشاء واقامة محطات وابراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار.يت

م. وتبدأ السنة المالية للمجموعة من بداية شهر يناير من كل سنة ميالدية 2021 ديسمبر 31م وتنتهي في 2021يناير  1تبدأ الفترة الحالية للشركة في 

 نة.وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس الس

م بصورة مباشرة أو غير مباشرة حصص أغلبية تمكنها من السيطرة على شركات تابعة تعرف مجتمعة بـ 2021 ديسمبر 31 تمتلك الشركة في 

ا، وكذلك أبراج ملحقاته"المجموعة" تتركز أعمال الشركة وشركاتها التابعة المبينة أدناه في إنتاج أعمدة اإلنارة ونقل الطاقة وملحقاتها وأبراج نقل الطاقة و

 االتصاالت وتشغيل وصيانة برامج وأنظمة االتصاالت، وفيما يلي بيان بالشركات التابعة ونسب ملكيتها.

 

 نسبة المساهمة نسبة المساهمة مقر الشركة اسم الشركة

 م2020ديسمبر  31 م1202 ديسمبر 31  أوالً الشركات المملوكة بصورة مباشرة

 %100 %100 جمهورية مصر العربية تصاالتواإلشركة البابطين للطاقة 

 %100 %100 المملكة العربية السعودية شركة البابطين ال بالنك ألنظمة االتصاالت المحدودة

 %100 %100 المملكة العربية السعودية شركة البابطين للتشغيل والصيانة المحدودة

 %100 %100 المملكة العربية السعودية شركة اإلنارة المتكاملة المحدودة

 %100 %100 قطر (1/1/1شركة البابطين للمقاوالت )

 %100 %100 المملكة العربية السعودية شركة الرياح الدولية للطاقة

 %60  %60   المملكة العربية السعودية (1/1/2شركة البابطين ميتالوجالفا المحدودة )

    

    ثانياً الشركات المملوكة بصورة غير مباشرة

 %85 %85 جمهورية مصر العربية البابطين البالنك أيجيبت لهندسة االتصاالتشركة 

 %100 %100 االمارات العربية المتحدة شركة البابطين البالنك اإلمارات ألنظمة االتصاالت

شركة البابطين الشرق األوسط لتركيب أنظمة 

 االتصاالت

 %70 %70 االمارات العربية المتحدة

 

 يد القوائم المالية لشركة البابطين للمقاوالت حيث أن الشركة تحت إعادة الهيكلة.لم يتم توح -1/1/1

يصبح تم شطب السجل التجاري لشركة البابطين لحلول الطاقة المتجددة وذلك لنقل مركزها الرئيسي الى مدينة الدمام وتم تغيير اسمها التجاري ل -1/1/2

 ذات مسؤولية محدودة مختلطة.)شركة البابطين ميتالوجالفا المحدودة( شركة 
1.  

 هامة أحداث -1/2

( , مما تسبب في اضطراب األعمال واألنشطة االقتصادية على مستوى 19-م المنقضية انتشرت جائحة كورونا المستجد )كوفيد 2020ي مطلع سنة ف

ازية لمواجهة كافة األثار السلبية المترتبة الناتجة عن تلك واتخذت المملكة العديد من اإلجراءات االحتر،بما في ذلك المملكة العربية السعودية ،العالم 

ر محددة وتعتمد على الجائحة, إن مدى تأثير جائحة كورونا على أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية ونتائجها المالية أمر تعتقده اإلدارة إال أن المبالغ غي

إدارة المجموعة إعادة تقييم االفتراضات والتقديرات والمصادر الرئيسية المطبقة على القوائم  وقد تطلب ذلك من ،العديد من العوامل والتطورات المستقبلية

 .م2021 ديسمبر 31 وم 2020ديسمبر  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 ،المجموعةكافة األثار على عمليات وأنشطة  ومع اكتشاف لقاحات لهذا الوباء وتراجع االثار الناجمة عن تلك الجائحة قامت اإلدارة بتقييم،وخالل الفترة

م ولكن ونظراً 2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالقوائم المالية الموحدة  عليوبناء على هذا التقييم فلم تكن هناك حاجة إلى إجراء أي تعديالت جوهرية 

تنشأ عنه نتائج تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول  فإن أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات قد ،لحالة عدم التأكد الراهنة

فستستمر اإلدارة في تقييم  ونظراً للتطور السريع في الموقف الراهن مع وجود حالة من عدم التأكد بشأن المستقبل ،و/أو االلتزامات في الفترات المستقبلية

 التأثير بناء على التطورات المستقبلية.
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 عدادأسس اإل -2

 المعايير المحاسبية المطبقة  .2-1

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واالصدارات للشركة  الموحدة تم إعداد هذه القوائم المالية

 .للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية  من المعتمدةاألخرى 

 لتوحيد أساس ا. 2-2

 (.1تها التابعة )المجموعة( كما ورد في إيضاح رقم )اوفروعها وشرك البابطين للطاقه واالتصاالتتتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية لشركة 

كات التابعة هي منشآت تسيطر عليها م. الشر2021 ديسمبر 31التابعة كما في  وشركاتها األم للشركة المالية القوائم من المالية الموحدة القوائم تتكون

مر المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستث

على وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. و

 :المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة

ستثمر                 السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة بالشركة الم •

 فيها(

 أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و التعرض لمخاطر •

 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها •

كافة المعلومات والظروف وعندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها 

 :ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك

 الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها •

 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى •

 المحتملةحقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت  •

مل واحد أو تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عا

تتوقف هذه السيطرة عندما تفقد أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة و

يازتها أو بيعها المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم ح

 .ف سيطرة المجموعة على الشركة التابعةخالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توق

ك إلى تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل الموحدة بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذل

ات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على القوائم المالية للشرك

ات والتدفقات السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروف

 .النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد

ة تابعة، تم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، مع عدم فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركي

 :فإنها

 .تستبعد موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة •

 .تستبعد القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة •

 .فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية تستبعد •

 .تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم •

 .تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به •

 .تعمل على تحقق أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة •

ألم من البنود المسجلة سابقاً في الدخل الشامل إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح المبقاة، متى كان تعيد تصنيف حصة الشركة ا •

 ذلك مناسباُ، ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.
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 أساس القياس .2-3

 -التالي: باستثناء  التكلفة التاريخية،على أساس ة القوائم المالي تم إعداد هذه

 .العادلة بالقيمة تقاس التي االستثمارات -أ

 .المتوقعة االئتمانطريقة وحدة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام  نهاية الخدمة للموظفين مكافأةبيتم االعتراف  -ب

م، يجب على المجموعة تطبيق نموذج التكلفة لقياس 2016أكتوبر  16خالل تعميمها الصادر بتاريخ كما هو مطلوب من قبل هيئة السوق المالية من 

بدأ من تاريخ تطبيق الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية والموجودات غير الملموسة عند اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي لمدة ثالث سنوات ت

 م.2021ديسمبر  31المالي، وقد تم التمديد الحقاً حتى المعايير الدولية للتقرير 

 والنشاط العرض عملة .2-4

ذكر خالف ، مالم يُ تم تقريب جميع المبالغ ألقرب لاير سعودي .للشركة الوظيفية وعملة العرضالعملة  وهوتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي 

 ذلك.

 والتفسيراتالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير  -3

 التعديالت

، باستثناء ما للمجموعةيسري عدد من التعديالت الجديدة على المعايير، الموضحة أدناه، خالل العام الحالي ولكن ليس لها تأثير مادي على القوائم المالية 

 هو مشار إليه أدناه.

 م2021التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام 

 الوصف تعديالت على المعاييرال

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء من 

 ملخص للتعديالت أو بعد تاريخ

المعيار الدولي للتقرير 
ومعيار  9المالي رقم 

 39المحاسبة الدولي رقم 
والمعيار الدولي للتقرير 

والمعيار  4المالي رقم 
الدولي للتقرير المالي رقم 

16 

تعديالت على معدل الفائدة 
 2المرحلة  –لمعياري ا

تعدل هذه التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة التحوط للسماح  م2021يناير  1
بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات المتأثرة خالل فترة عدم 
التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة بمعايير 

سعار الفائدة أسعار الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات القياسية أل
ً متطلبات إفصاح جديدة على  الجارية. تقدم التعديالت أيضا

لعالقات التحوط التي تخضع  7المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقرير 

 .9المالي رقم 

المعيار الدولي للتقرير 
 16المالي رقم 

لمعيار تعديالت على ا
الدولي للتقرير المالي رقم 

16 
 19-كوفيد  -التأجير 

امتيازات اإليجار ذات 
 الصلة

يمدد هذا التعديل اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار ذات  م2021إبريل  1
هو تعديل للدفعات المستحقة في األصل لعقد  19كوفيد الصلة بـ

من السداد المستحق م )بدالً 2022يونيو  30إيجار في أو قبل 
 م أو قبله(.2021يونيو  30في 
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 تتمة  -المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات   -3

 المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد. 3-1

ير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم إصدارها ولكن لم المعاي المجموعةلم تطبق 
 تصبح سارية المفعول بعد.

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء من 

 ملخص للتعديالت أو بعد تاريخ

ولي رقم معيار المحاسبة الد
37  

 -العقود المحملة بالخسارة 
 تكاليف الوفاء بالعقود

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

 ذلك التعديل. من أول فترة تطبق فيها الشركة

 تتمة  – المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد. 3-2

المعيار الدولي للتقرير المالي 
والمعيار الدولي  16رقم 

ومعيار  9للتقرير المالي رقم 
 41المحاسبة الدولي رقم 

ي للتقرير والمعيار الدول
 1المالي رقم 

التعديالت السنوية على 
المعايير الدولية للتقرير 

 م2020-م2018المالي 

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

 المستأجرة.
ل : يوضح التعدي9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

في المائة" لتقييم ما إذا كان  10أنه عند تطبيق اختبار "
سيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل المنشأة 
سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة 
)المقترض( والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر 
مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو 

 .ي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرةبعد التاريخ الذ

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

 .التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة

: يتيح التعديل 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
تابعة أن تصبح مطبق ألول مرة إعفاءاً إضافياً للشركة ال

بعد الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة 
 التراكمية.

معيار المحاسبة الدولي رقم 
16 

الممتلكات واآلالت 
العائدات قبل  -والمعدات 

 االستخدام المقصود

تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود  م2022يناير  1
عدات أي عائدات من بيع البنود الممتلكات واآلالت والم

ً لالستخدام.  المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متاحا
ً معنى  باإلضافة إلى ذلك، توضح التعديالت أيضا
 "اختبار ما إذا كان أحد األصول يعمل بشكل صحيح".
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 تتمة  -المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  -3

ا ولكن بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي التي تم إصداره المجموعة تقم لم
 لم تصبح سارية المفعول بعد.

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء من 

 ملخص للتعديالت أو بعد تاريخ

ر الدولي للتقرير المالي المعيا
 3رقم 

تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير  م2022يناير  1 إطار مفاهيم التقرير المالي
بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام  3المالي رقم 

 م.1989م بدالً من إطار عام 2018

المعيار الدولي للتقرير المالي 
 17رقم 

يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود  م2023ناير ي 1 عقود التأمين
التأمين التي تغطي االعتراف والقياس والعرض 
واإلفصاح. بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيحل المعيار 

)إلى جانب تعديالته  17الدولي للتقارير المالية رقم 
 4الالحقة( محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

( 4تأمين )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم عقود ال
 م.2005الذي تم إصداره في عام 

 

 تتمة  – م2021التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام 

تصنيف المطلوبات على  1معيار المحاسبة الدولي رقم 
 أنها متداولة أو غير متداولة

ل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية، أوضح التعدي م2023يناير  1
وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية 
فترة التقرير، وأن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية 
ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل وذلك فقط إذا كان 
متضمناً المشتقات في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة 

 تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها.حقوق ملكية ولن 

 1معيار المحاسبة الدولي رقم 
 2وبيان الممارسة رقم 

اإلفصاح عن السياسات 
 المحاسبية

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

 المالية.
تعديل تعريف التقدير  8رقم معيار المحاسبة الدولي 

 المحاسبي
هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية  م2023يناير  1

لمساعدة المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية 
 والتقديرات المحاسبية.

معيار المحاسبة الدولي رقم 
12 

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

 والتزامات وقف التشغيل.
تعديل على المعيار الدولي 

ومعيار  10للتقرير المالي رقم 
 28المحاسبة الدولي رقم 

بيع أو المساهمة في 
األصول بين المستثمر 
والشريك أو المشروع 

 المشترك

يار الدولي للتقرير المالي رقم تتعامل التعديالت على المع ال ينطبق
مع المواقف التي  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10

يكون فيها بيع أو مساهمة في األصول بين مستثمر 
وشركته الزميلة أو مشروع مشترك. على وجه التحديد، 
تنص التعديالت على أن المكاسب أو الخسائر الناتجة 

 عن فقدان السيطرة على شركة تابعة.

عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق هذه  للمجموعةوقع اإلدارة أن يتم اعتماد تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية تت
 في فترة التطبيق األولي. للمجموعةالتفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري على القوائم المالية 
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  فتراضات المحاسبية الهامةألحكام والتقديرات واالا -4

، استخدمت اإلدارة األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المدرجة للموجودات المالية عند إعداد هذه القوائم
وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في  والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية

خرى. قد ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها أساساً إلصدار أحكام حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أ
 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

على أساس مستمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية 
 ية والمستقبلية.إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات الحال

 للشركة المحاسبية السياسات تطبيق فيالهامة  حكاماأل

ً  ولها طبيق السياسات المحاسبية للشركةتفي عملية  اإلدارةبها والتي قامت  أدناه الموضحة التقديرات باستثناء الهامة، األحكام يلي فيما  تأثيراً جوهريا
 .المالية القوائم في بها المعترف المبالغ على

 مان المتوقعةعلى خسائر االئت 19 -تأثير جائحة كوفيد

"( على أنه جائحة اعترافاً بانتشاره السريع في جميع أنحاء 19-م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )" كوفيد2021مارس  11في 
حكومات في جميع أنحاء العالم العالم. وقد أثر هذا التفشي أيضاً على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت ال

ضت خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت توجيهات التباعد االجتماعي وفر
 .حظر التجول على مستوى المملكة

 ً مع توقف االقتصادات العالمية عن  19-كوفيدمشاكل الطلب الناشئة عن  تقلبات كبيرة خالل الفترة الحالية، ليس فقط بسبب وشهدت أسعار النفط أيضا

 ً  العرض بسبب الحجم الذي سبق الوباء.    مشاكل اإلغالق، ولكن أيضا

قام مجلس كة. بشكل جماعي، تتطلب هذه األحداث الحالية والظروف السائدة من الشركة تحليل التأثير المحتمل لهذه األحداث على العمليات التجارية للشر
وبناًء على ذلك، قاموا بتفعيل تخطيط استمرارية األعمال والممارسات األخرى إلدارة المخاطر إلدارة تعطل  الوضع،اإلدارة وإدارة الشركة بتقييم 

ثيره على االئتمان ومخاطر على عملياتها وأدائها المالي. في ظل الوضع الحالي، ال يزال حجم ومدة هذا التفشي وتأ 19-تفشي كوفيد ثهدالذي أحاألعمال 
ن التأكد من السوق والتشغيل غير مؤكد، ويقوم مجلس اإلدارة وإدارة الشركة باستمرار بتقييم الوضع المتطور بالتنسيق مع الهيئات التنظيمية وال يمك

 للتأثير في هذه المرحلة. اإلضافي التحديد الكمي

كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن الشركة لديها الموارد لمواصلة العمل في المستقبل المنظور.  البقاءقامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على 
ً  ذلك،عالوة على  تم إعداد  لذلك،كمنشأة مستمرة.  البقاءكبيرة حول قدرة الشركة على  فإن اإلدارة ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد تثير شكوكا

 االستمرارية.المالية على أساس مبدأ القوائم 

 تحديد معدل الخصم الحتساب القيمة الحالية

طر الفردية للموجودات تمثل معدالت الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المتعلقة بجدولة التدفقات النقدية مع األخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخا
 .يستند احتساب معدل الخصم إلى الظروف المحددة للشركة األساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية.

 نهاية الخدمة للموظفين لمنافعالتقييم االكتواري 

. يشمل طريقة وحدة االئتمان المتوقعةباستخدام يتم تحديد تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين )"مكافأة الموظفين"( بموجب برنامج المكافآت المحددة 
التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم،  االفتراضاتجراء العديد من التقييم اإلكتواري إ

 منافع المحددة يعتبروالزيادات المستقبلية في الرواتب، ونسبة الوفيات ومعدل دوران الموظفين. ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل؛ فإن التزام ال
 شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. يتم تعديل جميع االفتراضات على أساس سنوي، أو بشكل متكرر، إذا لزم األمر.

 قياس القيمة العادلة وعملية التقييم

الت وأساليب التقييم المناسبة تم قياس بعض موجودات ومطلوبات الشركة بالقيمة العادلة ألغراض التقرير المالي. إدارة الشركة مسؤولة عن تحديد مدخ
 .لقياس القيمة العادلة

يمكن مالحظتها في السوق بالقدر المتاح. في حالة عدم توفر مدخالت المستوى  بياناتتستخدم الشركة  المطلوبات،عند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو 
ييم. تعمل إدارة الشركة عن قرب مع المقيمين الخارجيين المعتمدين لتحديد تعمل الشركة على توظيف مقيمين معتمدين كطرف ثالث إلجراء التق األول،

 ج.المدخالت وأساليب التقييم المناسبة في النموذ
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 تتمة  – األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة-4

 للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة اإلنتاجي العمر

يتم تحديد  .سنوي تقرير فترة كل نهاية في الملموسة غير والموجودات والمعدات للممتلكات اإلنتاجية األعمار الشركة تقدر، 4هو موضح في إيضاح  كما
ادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار مهذه التقديرات بعد النظر في االستخدام المتوقع للموجودات أو االستهالك الناتج عن االستعمال ال

 األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة. باختالفاإلنتاجية سنوياً وسيتم تعديل رسوم االستهالك المستقبلية حيث تعتقد اإلدارة 

 مخصص الزكاة

 واالتفاقيات راسيمالم تفسير يكون ال. واالتفاقيات دوري بشكل الصادرة والقرارات المحلية الزكاة تشريعات مراعاة مع الزكاة موقف بتقييم اإلدارة قامت
 .والدخل للزكاة العامة الهيئة قبل من التقييم إكمال ويستلزم دائًما واضًحا التشريعية

 انخفاض قيمة الذمم المدينة خسائر مخصص

أساس الخبرة  قدرت اإلدارة قابلية االسترداد للذمم المدينة واألخذ في االعتبار المخصصات المطلوبة. قدرت اإلدارة مخصصات الذمم المدينة على
قديرات المتعلقة السابقة والبيئة االقتصادية الحالية السترداد الذمم المدينة القائمة طويلة األجل. تطلب تقدير مبلغ المخصص أحكام مهمة واستخدام الت

ظروف االقتصادية الحالية، والتي قد تكون بمبلغ وتوقيت الخسائر المقدرة بناء على الخبرة السابقة للخسائر، والنزاعات الحالية، ومراعاة االتجاهات وال
ل المخصص على العمليات استناداً إلى التقييم الدوري الذي أجرته اإلدارة للعوامل المذكورة سابقاً،  فضال عن العوامل جميعها عرضة لتغير كبير. ويُحمَّ

، يمكن تكوين مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية األخرى ذات الصلة. إلى الحد الذي تختلف فيه النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة
 تحصيلها أو عكس فائض المخصص التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على األرباح أو المركز المالي في الفترات المستقبلية.

 تصنيف االستثمارات 

 "أو متاحة للبيع"  "مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"د تصنيفة ك عند اقتناء استثمار ما ، يجب علي اإلدارة أن تقرر إذا كان من المرا
وإلجراء ذالك تنظر اإلدارة في الغرض الرئيسي الذي اشتريت من أجلة والكيفية التي تنوي إدارتها فيها، واإلبالغ عن ادائها، ويحدد  "أو قروض وسلف"

الحقا بالتكلفة أو القيمة العادلة وفيما إذا كان كانت التغيرات في القيمة العادلة لالدوات المالية يتم التصريح هذا القرار فيما إذا كان من الواجب قياسها 
  .عنها في قائمة الربح أو الخسارة أو مباشرة ضمن حقوق الملكية

 المهمةالسياسات المحاسبية  -5

 ومعدات واآلالتممتلكات 5-1

ً  لفةبالتك والمعدات واآلالت الممتلكات تظهر  والتي التنفيذ قيد الرأسمالية واألعمال األراضي باستثناء القيمة، في واالنخفاض المتراكم االستهالك ناقصا
 توآال كممتلكات رسملتها وتتم التنفيذ قيد الجديدة بالمشاريع مباشرة المتعلقة التكاليف التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال تمثل. استهالكها يتم وال بالتكلفة تظهر

ً  األصل يصبح عندما اإلنشاء تحت األصول هذه استهالك يبدأ ذلك، ومع. المشروع اكتمال عند ومعدات  .لالستخدام متاحا
 

 بشكل المبلغ قياس ويمكن الشركة إلى بالنفقات المرتبطة المستقبلية االقتصادية المنافع تتدفق أن المحتمل من كان إذا فقط الالحقة النفقات رسملة تتم
 .موثوق

 

 المؤهل األصل وإعداد إلكمال المطلوبة الزمنية الفترة خالل المؤهلة، إن وجدت، األصول إنشاء لتمويل القروض على التمويل تكاليف رسملة تتم
 .لالستخدام

 

 عمر المكونات/  األجزاء ذهله يكون وحيث للبند، اإلجمالية بالتكلفة مقارنة التكلفة حيث من مهمة والمعدات واآلالت الممتلكات من أجزاء تكون عندما
 محدد إنتاجي عمر ذات فردية كأصول األجزاء تسجل تلك الشركة فإن مختلفة، فترات على استبدالها ويتعين األخرى األجزاء عن مختلف إنتاجي

 .بدهاتك عند الربح أو الخسارة قائمة في األخرى والصيانة اإلصالح تكاليف بجميع االعتراف يتم. لذلك وفقًا وتستهلكها
 

 األصول هذه جاهزية تاريخ من ذاتيًا، المنشأة باألصول يتعلق فيما أو لالستخدام والمعدات واآلالت الممتلكات بند توفر تاريخ من االستهالك احتساب يتم
 .لالستخدام
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 تتمة – المهمةالسياسات المحاسبية  -5

 تتمة  –ممتلكات واآلالت ومعدات 5-1

 :لى أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالييتم احتساب االستهالك ع

 النسبة تصنيف االصل

 %5 - %3 مباني

 %10 طرق وشبكات

 %25 - %5 ومعدات التا

 %25 - 10% أثاث ومعدات مكتبية

 %25 - %20 سيارات

 %15 - %10 أجهزة حاسب آلي

 %25 - %12.5 عدد وأدوات
 

 التقديرات ليعكس المستقبل في االستهالك مراجعة تتم ما، لبند المتبقية القيمة أو اإلنتاجي العمر في جوهري تغيير وجود على رمؤش هناك كان إذا
 .الجديدة

 

. استخدامه نم مستقبلية اقتصادية منافع توقع عدم عند أو استبعاده عند مبدئيًا به معترف جوهري جزء وأي والمعدات واآلالت الممتلكات بند استبعاد يتم
ً  باألصل االعتراف عدم عن ناتجة خسارة أو مكسب أي تضمين يتم  في( لألصل الدفترية والقيمة االستبعاد عائدات صافي بين الفرق أنه على )محسوبا

 .الربح او الخسارة قائمة

ً  ، إن وجدت،يتم االعتراف ببنود مثل قطع الغيار والمعدات االحتياطية ومعدات الخدمة تقرير المالي عندما تستوفي تعريف للالمعيار الدولي  لهذا وفقا

 يتم تصنيف هذه العناصر كمخزون. ذلك،الممتلكات واآلالت والمعدات. خالف 

 المشروعات تحت التنفيذ 5-2

ويتم  ،فترة التركيب واإلنشاء يتم إظهار المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصىاً خسائر االنخفاض في القيمة. يتم تسجيل جميع النفقات المتكبدة أثناء
 ثم تحول تكلفة االصول قيد التنفيذ الى الفئة المناسبة من بند الممتلكات والمعدات عندما تكون جاهزة ،تحميلها إلى بند المشروعات تحت التنفيذ

جلب االصول قيد التنفيذ للغرض أو لالستخدام لالستخدام. وتشمل تكلفة المشاريع تحت التنفيذ تكاليف الشراء والتكاليف التي تعزى بشكل مباشر الى 
 المقصود منه.

 االستثمارات العقارية 5-3

ً  بالتكلفة إدراجها ويتم كليهما، أو األجل طويلة إيجارات عوائد أو الرأسمالية قيمتها لزيادة بها محتفظ ممتلكات علىاالستثمارات العقارية  تتضمن  ناقصا
ً  االستثمارات العقارية تشمل. وجدت إن القيمة، في نخفاضلال اكمةالمتر خسائرالو المتراكم االستهالك  تطويرها أو إنشاؤها يتم التي العقارات أيضا

 استثمارات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تصنيف األرض، إن وجدت، المحتفظ بها لالستخدام غير المحدد على أنها عقارية كاستثماراتالستخدامها في المستقبل 
 استهالكها. وال يتم  عقارية

" حتى اكتمال التطوير، وفي ذلك الوقت يتم تحويلها إلى الفئة مشروعات تحت التنفيذيتم تصنيفها على أنها " العقارية،االستثمارات عندما يبدأ تطوير 
لمقدرة على مدى عمرها اإلنتاجي المعنية، ويتم استهالكها باستخدام طريقة القسط الثابت بمعدالت محسوبة لخفض تكلفة األصول إلى قيمتها المتبقية ا

 جرة على مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقل.ستأيتم استهالك المباني على األراضي الم سنة. 21إلى  15 منالمتوقع 

 .تكبدها عند لخسارةالربح أو ا قائمة في جوهري بشكل لألصل المقدر اإلنتاجي العمر تمد ال التي العادية واإلصالحات الصيانة تحميل يتم
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 ملموسة غير موجودات 5-4
 

 بالتكلفة الملموسة غير الموجودات إثبات يتم ،األولي اإلثبات بعد. بالتكلفة التسجيل األولي عند منفصل بشكل المقتناة الملموسة غير الموجودات قياس يتم
 ً  .وجدت إن المتراكمة، القيمة انخفاض سائروخ المتراكم اإلطفاء ناقصا

 

ويتم تقييمها لالنخفاض في القيمة كلما كان  واتسن 7 إلى 6إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى عمرها االقتصادي  يتم
طفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد هناك مؤشر على أن األصل غير الملموس قد تنخفض قيمته. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإل

صادية المستقبلية على األقل في نهاية كل فترة تقرير. يتم المحاسبة عن التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقت
ء، ويتم التعامل معها كتغييرات في التقديرات المحاسبية. يتم االعتراف المضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسب االقتضا

والمصروفات في فئة المصروفات المتوافقة مع وظيفة  الربح أو الخسارة قائمةبمصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في 
 الموجودات غير الملموسة.

 لزم إذا مستقبالً، وتعديلها مالية سنة كل نهاية في القيمة في االنخفاض ومؤشرات اإلنتاجية واألعمار الملموسة غير داتللموجو المتبقية القيم مراجعة تتم
 .األمر

 مقابل إفراغ اراضي 1-4-5

تستخدم في أغراض  يمثل مقابل افراغ االراضي في المبالغ التي تدفع مبدأيا بخالف االيجار مقابل الحصول علي حقوق انتفاع باراضي غير مملوكة
 سنة. 26إطفائها علي مدة الشركة ويتم اطفاء هذه المبالغ باستخدام طريقة القسط الثابت علي الفترة المقدرة لمنفعتها المستقبلية بفترة مدة االيجار ويتم 

 تكاليف تطبيقات برامج اّلية 2-4-5

المتراكم ويتم اطفائها باستخدام طريقة القسط الثابت االطفاء  اتيه بعد خصم مصروفتتمثل تكاليف تطبيقات البرامج االلية في تكاليف تراخيص برامج اّل
 سنوات. 10علي الفترة المقدرة من االنتفاع بها ويتم اطفائها علي مدة 

 تكاليف البحث والتطوير  3-4-5

وعمليا ذو جدوي اقتصادية ومحتمل منافع اقتصادية فنيا يتم رسملة نفقات التطوير إذا أمكن قياسها بشكل موثوق وكان المنتج أو الخدمة أو العملية 
تكلفة المواد  مستقبلية من التطوير وأن الشركة تنوي ولديها موارد كاملة إلكمال التطوير ومن ثم يمكن إستخدام وبيع االصل وتتضمن التكاليف المرسلمة

إلستخدام ويتم قياسها بالتكلفة بعد خصم مصروفات االطفاء واي انخفاض في والعمالة والمصاريف اإلضافية األخري المنتعلقة مباشرة بتجهيز األصل ل
 القيمة ويتم اطفاءها باستخدم طريقة القسط الثابت علي فترات اإلنتفاع المتعلق بها. 

 الشهرة   4-4-5

صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات الشهرة هي المبلغ الذي ينتج عندما تتجاوز القيمة العادلة للمقابل المحول لألعمال المستحوذ عليها 
األعمال على  وااللتزامات المحتملة المعترف بها. عندما تقوم المجموعة بتجميع أعمال يتم استخدام طريقة االستحواذ. يتم توزيع الشهرة من تاريخ دمج

للنقد أدنى مستوى تم فيه مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية  الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال. تمثل كل وحدة مولدة
 وال تزيد أبداً عن قطاع التشغيل.

 اختبار االنخفاض في الشهرة    5-4-5

أقل من القيمة  ةتقوم إدارة المجموعة بإجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهر
سنوات التالية لتاريخ القابلة لالسترداد أم ال. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس 

ية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خمس سنوات استناداً القوائم المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها، ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحال
 إلى افتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.

 مخزون  5-5

 التامة السلع تكلفة تشمل. المرجحالتكلفة على أساس المتوسط  ، أيهما أقل، ويتم تحديدالقابلة للتحققتقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة  يتم
 صافي يتكون. نهائي منتج إلى الخام المواد تحويل في تساهم التي المباشرة غير الصناعية والنفقات والعمالة الخام المواد تكلفة المصنعة وشبه الصنع
 إلتمام مطلوبة أخرى تكلفة وأي إلكمالها اإلضافية اإلنتاج تكاليف خصم بعد العادية، األعمال سير خالل المقدر البيع سعر من تحقيقها الممكن القيمة
 تكوين يتم أو القابلة للتحقق القيمة صافي إلى المخزون تخفيض يتم الضرورة، عند. منتظم بشكل للمخزون الدفترية القيمة بمراجعة الشركة تقوم. البيع

 .الصلة ذي للمخزون المادي الشكل أو االستخدام نمط في تغيير أي حدوث حالة في للتقادم مخصص
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 تتمة  –مخزون  5-5

 للمخزون مخصص وتكوين التقديرات استخدام وقت في موثوقية األكثر الدليل االعتبار في األخذ مع للمخزون، القابلة للتحقق القيمة صافي اإلدارة تقدر
 في الشركة تأخذ لذلك، وفقًا. واألسعار الجودة وتقلبات التكنولوجية والتغيرات السلع على الطلب في التغيرات االعتبار في التقديرات هذه تأخذ. المتقادم
 .والتالف الحركة وبطيء المتقادم المخزون مخصص الحتساب االعتبار في وتأخذها العوامل هذه االعتبار

التكلفة المرجح. يتم تقدير مخصص أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس متوسط  للتحقق،القابلة أو صافي القيمة يتم تقييم قطع الغيار بسعر التكلفة 
 الحركة، إن وجدت، في تاريخ كل تقرير. وبطيءالمتقادم  المخزون

 األنخفاض في قيمة المخزون ومخصص المخزون الراكد1-5-5

 القيمة فياو مخزن راكد. إن تحديد األنخفاض  المخزونما إذا كان هناك انخفاض في قيمة  بتحديد المالي ركزالم قائمة تاريخ في المجموعة إدارة تقوم
 .السوق وظروف الصناعة طبيعة تشمل تقييم واملع افيه تدخل هامة قرارت بتخاذ القيام يتطلب

 النقد وما في حكمه 5-6

ً  ويشمل. وجدت إن أقل،نكية والتي تستحق بعد ثالثة أشهر أو البنوك والودائع الب فييشمل النقد وما في حكمه النقد   من المكشوف على السحب أيضا
 .موجبة أرصدة إلى مكشوفة أرصدة من تتقلب أن المرجح ومن للشركة النقد إدارة من يتجزأ ال جزًءا تشكل التي البنوك

 االنخفاض قيمة الموجودات غير مالية 5-7

الموجودات غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تكبدت خسائر انخفاض في  في تاريخ كل تقرير، تتم مراجعة
( من الموجودات المماثلةالقيمة. في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة المحتمل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألي أصل متأثر )أو مجموعة 

االعتراف دفترية. إذا كانت القيمة المقدرة القابلة لالسترداد أقل، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد، ويتم ومقارنتها بالقيمة ال
 الربح أو الخسارة.في قائمة  بخسائر انخفاض القيمةفوراً 

والتي هي أعلى من قيمتها العادلة مطروًحا  لالسترداد،منتجة للنقد القيمة القابلة انخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة ال حدثي
الخصم المستخدم لنموذج )التدفقات النقدية المخصومة( وكذلك  لمعدلوالقيمة المستخدمة. يكون المبلغ القابل لالسترداد حساًسا  االستبعادمنها تكاليف 

 عدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وم

من الموجودات بالمخزون )أو مجموعة  موجودوبالمثل في تاريخ كل تقرير، يتم تقييم المخزون ألي إنخفاض في القيمة بمقارنة القيمة الدفترية لكل 
( يتم من الموجودات المماثلةالمخزون )أو مجموعة  وداتموجإذا حدث إنخفاض في أحد . البيعومال إلك( بسعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة لالمماثلة

 الربح أو الخسارة.بخسارة انخفاض في القيمة في قائمة  فورا البيع ويتم االعترافو إلكمالتخفيض قيمته الدفترية إلى سعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة ل

الصلة( إلى التقدير الذي األصول ذات من )أو مجموعة القيمة الدفترية للموجودات  عندما يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة الحقًا، يتم عندها زيادة
على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت  ،، في حالة المخزون(لإلكمال والبيع)سعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة تم مراجعته لقيمتها القابلة لالسترداد 
من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة لتلك الموجودات للسنة السابقة. يتم إثبات زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان 

 عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل أو الخسارة الشاملة على الفور.

 المشترك  المشروعالزميلة والشركات  االستثمارات في 5-8

تشغيلية ة هي ذلك الكيان التي تمارس عليه المجموعة تأثيراً كبيراً، التأثير الكبير هو قدرة المجموعة على المشاركة في القرارات المالية والالشركة الزميل
 للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة مشتركة على هذه السياسيات.

التي لديها سيطرة مشتركة في صافي الموجودات الترتيب المشترك. السيطرة  المشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبه الحق لألطراف
جماع من المشتركة هي ترتيب تعاقدي مسيطر عليه بشكل مسيطر عليه بشكل مشترك وتكون قائمة عندما تتطلب القرارات المتعلقه باألنشطه موافقه باإل

 األطراف المشاركة بالسيطرة.

لوبات الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة في هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقه حقوق الملكية والتي يتم إدراج نتائج وموجودات ومط
ث تسجل حصه بموجبها يسجل االستثمار في الشركة الزميلة او المشروع المشترك بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة وتعدل التكلفة بعد ذلك بحي

الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر للشركه الزميله او المشروع المشترك. عندما تتجاوز حصه المجموعة في خسائر الشركة الزميلة المجموعة في 
استثمار  او المشروع المشترك ملكيتها في الشركة الزميلة او المشروع المشترك )التي تشمل اي ملكية طويلة األجل تشكل في مضمونها جزًءا من صافي

قط المجموعة في الشركة الزميلة او المشروع المشترك( تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها من الخسائر األضافيه. تسجل الخسائر االضافيه ف
ت الشركة قامبالقدر الذي تتكبد فيه المجموعة التزامات قانونية او تعاقدية او قامت بمدفوعات نيابه عن الشركة الزميلة او المشروع المشترك. واذا 

الرباح الزميلة او المشروع المشترك في فترة الحقه بتسجيل ارباح، تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه االرباح فقط عندما تتعادل حصتها من ا
 مع حصتها من الخسائر غير المسجلة.
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 تتمة  –شترك الم والمشروع الشركات الزميلة االستثمارات 5-8

تصبح فيه تتم المحاسبة عن االستثمار المجموعة في الشركه الزميله او المشروع المشترك باستخدام طريقه حقوق الملكيه اعتباراً من التاريخ التي 
المشترك، تسجل اي زيادة في  الشركة المستثمر فيها شركة زميلة او مشروعاً مشتركاً. وعند االستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة او المشروع

ة الدفتريه تكلفة االستثمار عن حصه المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستمثر فيها كشهره وتدرج في القيم
للشركة الزميله او المشروع المشترك عن لالستثمار. تسجل اي زياده في حصه المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة 

 تكلفه االستثمار بعد اعاده التقييم مباشرة في قائمه الربح او الخسارة الموحده في السنه التي يتم فيها االستحواذ على االستثمار.

ناتجه عن هذا التعامل في القوائم المالية عندما تتعامل احدى شركات المجموعة مع شركة زميلة او مشروع مشترك للمجموعة، تسجل اال باح والخسائر ال
 الموحدة للمجموعة فقط بقدر ملكيتها في الشركات الزميله او المشروع المشترك التي ال تتعلق بالمجموعة.

 االحتياطي النظامي 5-9

يصل  حتى يح السنة إلى االحتياطي النظام٪ من صافي رب10 تحويل يتم السعودية، العربية المملكة في الشركات لقانونو طبقاً للنظام األساسي للشركة
 على الحصول بعد المال رأس لزيادة استخدامه يمكن ذلك، ومع ٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.30االحتياطي إلى 

 .المساهمين موافقة

 المخصصات 5-10

نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن تكون الشركة  قانوني أو استداللي()التقرير ي تاريخ يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام ف
 .ملزمة بنقل المنافع االقتصادية في التسوية ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق

 والشكوك المخاطر االعتبار في األخذ عم التقرير، تاريخ في الحالي االلتزام لتسوية المطلوب للمقابل تقدير أفضل هو كمخصص به المعترف المبلغ
 التدفقات لتلك الحالية القيمة هي الدفترية قيمته فإن الحالي، االلتزام لتسوية المقدرة النقدية التدفقات باستخدام المخصص قياس يتم عندما. بااللتزام المحيطة

ً  للنقود الزمنية القيمة تأثير يكون)عندما  النقدية  (.جوهريا

 إذا كأصل المدينة بالذمم االعتراف يتم ثالث، طرف من المخصص لتسوية المطلوبة االقتصادية المنافع كل أو بعض استرداد المتوقع نم يكون عندما
ً  المؤكد من كان  .موثوق بشكل المستحق مبلغ قياس ويمكن استالمه سيتم السداد أن تقريبا

 المحتملة المطلوبات 5-11

 غير المستقبلية األحداث من أكثر أو حدث وقوع عدم أو حدوث خالل من فقط تأكيدها سيتم والتي الماضية األحداث عن ةالمحتمل الطارئة االلتزامات جميع

 :التالية لألسباب إثباتها يتم لم ولكن الماضية األحداث عن الناشئة المتداولة المطلوبات جميع أو بالكامل الشركة عليها تسيطر ال التي المؤكدة
 

 .االلتزام لتسوية مطلوبًا االقتصادية للمنافع المالزمة الخارجية الموارد تدفق يكون أن الاحتم هناك ليس (1

 

 ضمن للشركة المالية القوائم في عنها واإلفصاح مالي مركز كل تاريخ في جميعًا تقييمها يجب موثوق، بشكل االلتزام مبلغ قياس يمكن ال (2

 .المحتملة االلتزامات

 القروض 5-12

بالقروض مبدئيا بالقيمة العادلة )كمتحصالت مستلمة(. بالصافي بعد خصم تكاليف المعاملة، إن وجدت. في وقت الحق على االعتراف  يتم االعتراف

صم طريقة معدل الفائدة الفعال. يتم االعتراف بأي فرق بين المتحصالت )بالصافي بعد خ باستخدامالمبدئي يتم قياس القروض طويلة االجل بالتكلفة المطفأة 

الخسارة الموحدة على مدى فترة القرض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. يتم االعتراف بالرسوم  وأتكاليف المعاملة( ومبلغ االسترداد في قائمة الربح 

وفي هذه الحالة، يتم المدفوعة على تسهيالت القروض ضمن تكاليف معامالت القرض بالقدر الذي يكون فيه من المحتمل سحب بعض أو كل التسهيالت. 

حتمالية سحب تأجيل الرسوم حتى يتم سحب التسهيالت، ويتم رسملة الرسوم ضمن المدفوعات مقدماً لخدمات السيولة بالقدر الذي ال يكون هناك دليل على ا

 جزء او كل التسهيل، ويتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل ذو العالقة. 

قائمة المركز المالي الموحدة عندما يتم تسوية االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة  يتم التوقف عن االعتراف بالقروض في

لمحولة أو المطلوبات الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إطفاؤها أو تحويلها إلى طرف آخر والمقابل المادي المدفوع، بما في ذلك الموجودات غير النقدية ا

 المفترضة، في قائمة الربح والخسارة الموحدة ضمن اإليرادات األخرى أو تكاليف التمويل.
 

شهراً على األقل بعد سنة التقرير  12يتم تصنيف القروض ضمن المطلوبات المتداولة ما لم يكن للمجموعة حق غير مشروط في تأجيل تسوية االلتزام لمدة 

 المالي. 

محددة المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة للرسملة خالل الفترة الزمنية المطلوبة إلتمام وإعداد يتم رسملة القروض العامة وال

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

 أو البيع المخصصة له. يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة لحين إنفاقها على الموجودات المؤهلة منلالستخدام 

 تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.

 الموحدة.يتم إثبات تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف في السنة التي يتم تكبدها فيها في قائمة الربح أو الخسارة 
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 وضريبة الدخل   الزكاة 5-13.

"(. و يتم  يتم احتساب مخصص الزكاة وفقًا لألنظمة الزكوية التي تصدرها هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك بالمملكة العربية السعودية ) " الهيئة
 في القوائم المالية وفقًا لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها.  احتساب مخصص الضريبة على الدخل للشركات االجنبية

 
 يتم معالجة التسويات الناتجة عن الربط الزكوي و الضريبة النهائية خالل السنة المالية التي يتم فيها اصدار الربوط.

 

خاضع للضريبة للفترة الحالية وفقًا لمعدل ضريبة الدخل المطبق لكل يمثل مصروف ضريبة الدخل او االئتمان للفترة ، الضريبة المستحقة على الدخل ال
 نطاق معدل من قبل التغيرات في موجودات و مطلوبات الضريبة المؤجلة المنسوبة للفروقات المؤقتة و الخسائر الضريبية غير المستخدمة.

 
التقرير في البلدان التي تعمل بنهاية فترة بشكل فعلي أو التي ستطبق  الضريبة المطبقةيتم حساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على اساس القوانين 

وتحقق فيها دخاًل خاضعًا للضريبة . تقوم االدارة بإجراء تقييم دوري للحاالت المتخذة بخصوص فيها الشركات التابعة و الشركات الزميلة للشركة 
ائح الضرائب السارية خاضعة للتأويل . و ترصد المخصصات االزمة على اساس المبالغ المتوقع االقرارات الضريبية بالنسبة للحاالت التي تكون فيها لو

 دفعها الى سلطات تحصيل الضرائب.
 

 مزايا الموظفين   5-14.

 االجل قصيرة التزامات

تراكمة، وبدل تذاكر السفر، وبدل تعليم األطفال، الم واإلجازاتيتم االعتراف بااللتزامات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية 

ق بخدمات الموظفين وبدل األثاث المتوقع تسويته بالكامل في غضون أثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات الصلة فيما يتعل

 .مطلوباتعها عند تسوية الحتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دف

 ة نهاية خدمة الموظفينافأمك

لمزايا المحددة في نهاية إن االلتزام أو األصل المعترف به في قائمة المركز المالي فيما يتعلق بخطة مزايا نهاية الخدمة المحددة هي القيمة الحالية اللتزام ا

 .المتوقعة االئتمان وحدةاكتواريين مستقلين باستخدام طريقة  فتـرة التقرير. يتم احتساب التزام المنفعة المحددة بواسطة
 

كات عالية الجودة التي يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المستحقات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشر

 تي لها شروط تقارب شروط االلتزام ذات الصلة.يتم تحديدها بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، وال
 

 يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:

 تكلفة الخدمة

 مباشرة.  الربح أو الخسارةقائمة  فيتكاليف الخدمات تشمل الخدمة الحالية ويتم االعتراف بالخدمة السابقة 

كتكاليف  الربح أو الخسارةم المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها على الفور في قائمة يتم االعتراف بالتغييرات في القيمة الحالية اللتزا

 خدمة سابقة.

 

 تكلفة الفائدة

حقاقات اب استيتم احتساب صافي تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على الرصيد الصافي اللتزام المنفعة المحددة. يتم تضمين هذه التكلفة في حس

 .الربح أو الخسارةالموظفين في قائمة 

 إعادة قياس المكاسب أو الخسائر

في الفترة التي تحدث فيها في قائمة  اإلكتواريةيتم االعتراف بمكاسب أو خسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات 

 الدخل الشامل.
 

 العمالت األجنبية 5-14/1

 مؤهلة المعاملة فيه تكون الذي التاريخ في بها الخاصة الوظيفية للعملة الفورية باألسعار الشركة قبل من مبدئيًا األجنبية بالعمالت المعامالت يلتسج يتم

 .تقريرال تاريخ في الوظيفية للعملة الفورية الصرف بأسعار األجنبية بالعمالت النقدية والمطلوبات الموجودات تحويل يتم. بها لالعتراف
 

 .الشامل الدخل قائمة في النقدية البنود تحويل أو التسوية عن الناتجة الفروق إثبات يتم
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 األدوات المالية15 -5

 الموجودات المالية 5-15-1

 تصنيف الموجودات المالية5-15-1-1

القيمة العادلة من  اآلخر أوالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ، المطفأةبالتكلفة مقاسه  اعلى أنه الموجودات الماليةيتم تصنيف  المبدئي،عند االعتراف 

العادلة من خالل  والقيمة بالتكلفة المطفأةالمالية المدرجة  بالموجوداتفإن الشركة كما في تاريخ التقرير تحتفظ فقط  ذلك،ومع  .الخسارة وأخالل الربح 

 .الخسارةأو الربح 

 

 طفأةالموجودات المالية بالتكلفة الم (أ

 و الخسارة:أيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 التدفقات النقدية التعاقدية؛ و تحصيلتحتفظ الموجودات في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات ل• 

واألرباح على المبلغ األصلي  المبلغ األساسيودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات الشروط التعاقدية للموج•

 المستحق
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ب
 

 أدوات حقوق الملكية

للمتاجرة، قد تختار الشركة بشكل غير قابل للنقض تقديم التغييرات الالحقة  اغير محتفظ به لكيةم حقوقفي  لالستثمارالمبدئي، بالنسبة  اإلعترافعند 

 .لالستثمار على أساس االستثمار االختياربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم هذا 
 

الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات( ت  

)على سبيل المثال حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مقاسة أنها على األخرى المالية موجوداتال جميع تصنف

 أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(.بالتكلفة المطفأة وسندات الدين غير المصنفة على أنها غير مصنفة 
 

 بالقيمةبخالف ذلك بالمتطلبات الواجب قياسها  يفيلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، يجوز للشركة تعيين أصل مالي بشكل غير قابل للنقض باإلضافة إ

من عدم التطابق  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير أو المطفأة

 .المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك
 

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية. 5-15-1-2

 :عندما المالي األصل من جزء أو المالي باألصل االعتراف إلغاء يتم
 

 أو األصل، من النقدية التدفقات استالم في الحق انتهى -

ً  تحملت أو األصل من ةالنقدي التدفقات تلقي في حقها بتحويل الشركة قامت -  جوهري تأخير دون بالكامل المستلمة النقدية التدفقات بدفع التزاما

 :وإما"مرور":  ترتيب بموجب ثالث طرف إلى

 أو كبير، بشكل األصول ومزايا مخاطر جميع بتحويل الشركة قامت (أ

 المالي األصل على السيطرةب تحتفظ وال األصل ومنافع مخاطر بكافة االحتفاظ أو بتحويل الشركة فيها تقوم ال (ب

 

 . انخفاض قيمة الموجودات المالية5-15-1-3

 .المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية بموجوداتها والمرتبطة الحياة مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر بتقييم استشرافي أساس على الشركة تقوم
 

 من العمر مدى على المتوقعة بالخسائر االعتراف يتطلب والذي ،9 المالي للتقرير الدولي رالمعيا به يسمح الذي النحو على المبسط النهج الشركة تطبق

 .المدينة بالذمم األولي االعتراف
 

 تطبيق مع العمر، مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر لتقدير المدينة الذمم على المتوقعة االئتمان خسائر حساب في مخصص مصفوفة الشركة تستخدم

 احتمالية االعتبار في األخذ مع المخصصات مصفوفة تطوير تم. استحقاقها موعد فات التي التعاقدية التقادم مجموعات على معينة مخصصات تمعدال

 تتضمن والتي ةالمتوقع المستقبلية النتيجة لتعكس تعديلها وتم للشركة التاريخية القوائم من اشتقاقها تم والتي السداد في التعثر حالة في والخسارة التعثر

 .الكلي االقتصاد عوامل
 

 .المتوقعة االئتمان خسائر حساب في مؤقتة مصفوفة الشركة وتستخدم المخاطر منخفضة األخرى األدوات تعتبر

 :عندما فقط المالي األصل شطب يتم
 

 و استحقاقه، موعد فات -أ
 

 للتعافي معقول توقع يوجد ال -ب

 

 الشطب، بعد االستردادات، إجراء عند. المستحقة المدينة الذمم استرداد لمحاولة اإلنفاذ أنشطة في االنخراط ةالشرك تواصل المالية، األصول شطب حالة في

 .الربح أو الخسارة قائمة في بها االعتراف يتم
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 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية  -5

 األدوات المالية )تتمة( 5-15

 المطلوبات المالية5-15-2

 

 لياالعتراف األو5-15-2-1

ً  المالية بالمطلوبات االعتراف يتم ً  المستلم للمقابل العادلة القيمة فإن والتسهيالت، القروض حالة وفي العادلة بالقيمة مبدئيا  المنسوبة المباشرة التكاليف ناقصا

 .للمعاملة

 

 القياس الالحق5-15-2-2

ً  المالية المطلوبات قياس يتم ،األولي االعتراف بعد  قائمة في والخسائر باألرباح االعتراف يتم. الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام طفأةالم بالتكلفة الحقا

 .اإلطفاء عملية خالل من وكذلك بالمطلوبات االعتراف إلغاء عند الربح أو الخسارة

 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية5-15-2-3

 بآخر حالي مالي التزام استبدال يتم عندما. صالحيته انتهاء أو إلغاؤه أو االلتزام بموجب االلتزام من اإلعفاء يتم عندما المالي بااللتزام االعتراف إلغاء يتم

 أنه على معه التعامل يتم التعديل أو التبادل هذا مثل فإن جوهري، بشكل قائم التزام شروط تعديل يتم أو كبير حد إلى مختلفة بشروط الُمقرض نفس من

 .الخسارةالربح أو  قائمة في الصلة ذات الدفترية القيم في بالفرق االعتراف ويتم جديد، بالتزام االعترافو األصلي لاللتزام استبعاد

 

 مقاصة االدوات المالية 5-15-3

ً  النفاذ واجب حق هناك يكون عندما المالي المركز قائمة في المبلغ صافي تسجيل ويتم المالية والمطلوبات الموجودات بين المقاصة إجراء يتم  لمقاصة قانونا

ً  النفاذ واجب الحق يكون أال يجب. واحد وقت في االلتزام وتسوية األصل تحقيق أو صافي أساس على للتسوية نية وهناك بها المعترف المبالغ ً  قانونيا  متوقفا

 .المقابل الطرف أو الشركة إفالس أو اراإلعس أو التقصير حالة وفي العادي العمل سياق في للتنفيذ قابالً  يكون أن ويجب المستقبلية األحداث على

 

 المالية لألدوات العادلة لقيمةل الهرمي تسلسلال 5-15-4

 :تقييمها في المستخدمة المدخالت على بناءً  التالي، الهرمي التسلسل في المالية ألدواتها العادلة القيمة الشركة تصنف

 

 المستوى األول

 السلع مشتقات األمثلة تشمل. المالي المركز قائمة تاريخ في المدرج اإلغالق سعر إلى النشطة األسواق في مدرجةال المالية لألدوات العادلة القيمة تستند

 .الدين وسندات الملكية حقوق في االستثمارات مثل األخرى المالية والموجودات المتداولة

 

 المستوى الثاني

 تتضمن. مالحظتها يمكن التي السوق بيانات باستخدام التقييم تقنيات باستخدام نشط سوق في اولهاتد يتم ال التي المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد يتم

 األجنبي، الصرف أسعار أو العائد ومنحنيات الفائدة، ألسعار السوق معايير على بناءً  القياسية التقييم ونماذج المخصومة، النقدية التدفقات هذه التقييم أساليب

 .للمقارنة قابلة تجارية معامالت واستخدام مماثلة، ألدوات المتعاملين وأسعار

 

 المستوى الثالث

 مالحظتها يمكن التي السوق بيانات إلى تستند ال مدخالت باستخدام بالمنشأة الخاصة التقييمات أساس على قياسها يتم التي المالية لألدوات العادلة القيمة

 (.للرصد قابلة غير)مدخالت 

 

 فائدة الفعالةطريقة ال 5-15-5
لفترة ذات طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للموجودات والمطلوبات المالية وتخصيص إيرادات ومصروفات الفوائد على مدى ا

الرسوم المدفوعة أو المستلمة التي  الصلة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع

أو، عند االقتضاء، تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى( من خالل العمر المتوقع ألداة الدين، 

 .فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي
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 )تتمة( المهمةاسبية السياسات المح -5

 

 اإليجار عقود5-16

 كمستأجرالشركة   (أ

 يتعلق فيما مقابل إيجار التزاموالشركة بتقييم ما إذا كان العقد هو أو يحتوي على عقد إيجار، عند بداية العقد. تعترف الشركة بحق استخدام األصول  تقوم

 وعقود( أقل أو أشهر 12 إيجار بمدة إيجار كعقود)المعرفة  األجل قصيرة اإليجار عقود باستثناء. المستأجر هو فيها يكون التي اإليجار ترتيبات بجميع

 اإليجار لعقود بالنسبة(. والهواتف المكاتب أثاث من الصغيرة واألشياء الشخصية الكمبيوتر وأجهزة اللوحية األجهزة)مثل  القيمة منخفضة األصول إيجار

 أكثر آخر منتظم أساس هناك يكن لم ما اإليجار عقد مدة مدى على الثابت القسط أساس على تشغيل روفاتكمص اإليجار بمدفوعات الشركة تعترف هذه،

 .المؤجرة األصول من االقتصادية المنافع استهالك فيه يتم الذي الزمني للنمط تمثيالً 

. اإليجار عقد في المتضمن السعر باستخدام مخصومة البدء، تاريخ في ادفعه يتم لم التي اإليجار لدفعات الحالية بالقيمة مبدئيًا اإليجار عقد التزام قياس يتم

 .المتزايد االقتراض معدل الشركة تستخدم بسهولة، تحديده يمكن ال المعدل هذا كان إذا

 

 :على اإليجار التزام قياس في المدرجة اإليجار دفعات تشمل

ً (، يةالجوهر الثابتة الدفعات ذلك في)بما  الثابتة اإليجار دفعات •  القبض؛ مستحقة إيجار حوافز أي ناقصا

ً  قياسها يتم معدل، أو مؤشر على تعتمد التي المتغيرة اإليجار دفعات •  البدء؛ تاريخ في السعر أو المؤشر باستخدام مبدئيا

 .المتبقية القيمة ضمانات بموجب المستأجر قبل من يدفع أن المتوقع المبلغ •

 و الخيارات؛ ممارسة من معقول بشكل متأكدًا المستأجر كان إذا الشراء، خيارات ممارسة سعر •

 .اإليجار عقد إنهاء خيار ممارسة تعكس اإليجار مدة كانت إذا اإليجار، عقد إنهاء غرامات دفع •

 

 على الفائدة لتعكس الدفترية القيمة زيادة طريق عن الحقًا اإليجار عقد التزام قياس يتم. المالي المركز قائمة في منفصل كبند اإليجار عقد التزام عرض يتم

 .المدفوعة اإليجار دفعات لتعكس الدفترية القيمة تخفيض طريق وعن( الفعلية الفائدة طريقة)باستخدام  اإليجار التزام

 

 :عندما( الصلة ذي األصول استخدام حق على مماثل بتعديل)وتقوم  اإليجار التزام قياس الشركة تعيد

 إعادة يتم الحالة هذه وفي الشراء، خيار ممارسة تقييم في تغيير إلى أدى الظروف في هام تغير أو حدث هناك كان أو اإليجار عقد مدة تغيرت •

 .المعدل الخصم معدل باستخدام المعدلة اإليجار دفعات بخصم اإليجار التزام قياس

 يتم الحاالت هذه وفي مضمونة، متبقية قيمة ظل في المتوقع السداد في تغيير أو معدل أو مؤشر في التغيرات بسبب اإليجار مدفوعات تتغير •

 الفائدة سعر في تغيير عن ناتج اإليجار مدفوعات تتغير لم)ما  متغير غير خصم معدل باستخدام المعدلة اإليجار مدفوعات بخصم اإليجار التزام قياس إعادة

 (.معدل خصم معدل استخدام يتم الحالة هذه وفي المتغير،

 عقد مدة على بناءً  اإليجار التزام قياس إعادة يتم الحالة هذه وفي منفصل، إيجار كعقد اإليجار عقد تعديل احتساب يتم وال اراإليج عقد تعديل يتم •

 .التعديل تاريخ السارية في المعدل الخصم معدل باستخدام المعدلة اإليجار مدفوعات خصم طريق عن المعدل اإليجار

 

 .هذا القبيل خالل الفترات المعروضة لم تقم الشركة بإجراء أي تعديالت من

 

ً  البدء، يوم قبل أو في تتم التي اإليجار دفعات المقابل، اإليجار اللتزام األولي القياس على األصول استخدام حق تضمني  مستلمة إيجار حوافز أي ناقصا

ً  يتم. أولية مباشرة تكاليف وأي ً  بالتكلفة قياسها الحقا ً  الشركة تتكبد عندما. القيمة انخفاض سائروخ المتراكم االستهالك ناقصا  وإزالة تفكيك بتكاليف التزاما

 بالمخصص االعتراف يتم اإليجار، عقد وأحكام شروط تتطلبها التي الحالة إلى األساسي األصل إعادة أو فيه يوجد الذي الموقع استعادة أو مؤجر، أصل

 ذي األصل حق استخدام في التكاليف تضمين يتم ،األصول حق استخدامب التكاليف فيه تتعلق يالذ المدى إلى. 37 الدولي المحاسبة ريامع بموجب وقياسه

 .المخزون إلنتاج التكاليف هذه تكبد يتم لم ما الصلة،

 

 األساسي األصل يةملك ينقل اإليجار عقد كان إذا .األصل حق استخدامل اإلنتاجي والعمر األقصر اإليجار فترة مدى على األصول حق استخدام استهالك يتم

 اإلنتاجي العمر مدار على الصلة اتذ األصول حق استخدام استهالك يتم الشراء، خيار ممارسة تتوقع الشركة أن األصل حق استخدام تكلفة تعكس أو

 .اإليجار عقد بدء تاريخ في االستهالك يبدأ. األساسي لألصل

 

 .المالي زالمرك قائمة في منفصل كبند األصول حق استخدام عرض يتم

 

 القيمة في انخفاض خسارة أي وتحسب ال أم قيمته انخفضت قد األصول حق استخدام أحد كان إذا ما لتحديد 36 الدولي المحاسبة معيار الشركة تطبق

 ".والمعدات واآلالت"الممتلكات  سياسة في موضح هو كما محددة
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 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية  -5

 

 )تتمة( اإليجار عقود5-16

 )تتمة( كمستأجر الشركة أ(

 الصلة ذات بالدفعات االعتراف يتم. األصل استخدام وحق اإليجار التزام قياس في تضمينها يتم ال معدل أو مؤشر على تعتمد ال التي المتغيرة اإليجارات

 .الشامل الدخل قائمة في" أخرى"مصروفات  بند في تضمينها ويتم الدفعات تلك إلى أدت التي الحالة أو الحدث فيها يحدث التي الفترة في كمصروف

 

للمستأجر بعدم فصل المكونات غير المؤجرة، وبدالً من ذلك يقوم بالمحاسبة عن أي عقد  16رقم المالي  للتقريرالمعيار الدولي عملية، يسمح  وكوسيلة

 وواحد اإليجار عقد عنصر علىسيلة العملية. بالنسبة للعقود التي تحتوي إيجار ومكونات غير إيجارية مرتبطة به كترتيب واحد. لم تستخدم الشركة هذه الو

 المستقل النسبي السعر من أساس على إيجار عنصر لكل العقد في المقابل بتخصيص الشركة تقوم اإليجارية، غير أو اإلضافية اإليجار مكونات من أكثر أو

 .إليجاريةا غير للمكونات المستقل اإلجمالي والسعر اإليجار لعنصر

 

 كمؤجر الشركة (ب

ً  الشركة تقوم. استثماراتها العقارية ببعض يتعلق فيما كمؤجر إيجار عقود في الشركة تدخل  وتجهيز لعرض الالزمة التجزئة لتجار المعدات بتأجير أيضا

 .الشركة تصنعها التي والمعدات األحذية واختبار العمالء

 

 ومزايا مخاطر جميع كبير حد إلى اإليجار عقد شروط تنقل عندما. تشغيلية أو تمويلية إيجار كعقود لها ؤجراً م الشركة تكون التي اإليجار عقود تصنيف يتم

 .تشغيلية إيجار عقودل األخرى اإليجار عقود جميع تصنيف يتم. تمويلي إيجار عقد أنه على العقد تصنيف يتم المستأجر، إلى الملكية

 

ً  مؤجراً  الشركة تكون عندما  الباطن من اإليجار عقد تصنيف يتم. منفصلين كعقدين الباطن من اإليجار وعقد الرئيسي اإليجار عقد تحسب نهافإ ،وسيطا

 .األساسي إيجار عقد من الناشئ األصل استخدام حق إلى بالرجوع تشغيلي أو تمويلي إيجار عقد أنه على

 

 األولية التكاليف إضافة يتم. الصلة ذات اإليجار فترة مدى على الثابت القسط اسأس على التشغيلية اإليجار عقود من اإليجار بإيرادات االعتراف يتم

 فترة مدى على الثابت القسط أساس على بها االعتراف ويتم المؤجر لألصل الدفترية القيمة إلى تشغيلي إيجار عقد وترتيب التفاوض في المتكبدة المباشرة

 .اإليجار

 

 تخصيص يتم. اإليجار عقود في الشركة استثمار صافي بقيمة مدينة كذمم التمويلي اإليجار عقود بموجب المستأجرين نم المستحقة بالمبالغ االعتراف يتم

 .اإليجار بعقود يتعلق فيما القائم الشركة استثمار صافي على الدوري العائد معدل ثابتًا يعكس بحيث المحاسبية للفترات التمويلي التأجير دخل

 

 للتقرير الدولي للمعيار وفقًا القيمة انخفاض متطلبات يطبقو المضمونة غير المقدرة المتبقية القيمة بمراجعة بانتظام الشركة تقوم ي،األول االعتراف بعد

 .اإليجار عقدالمستحق من  على المتوقعة االئتمان خسائر بمخصص االعتراف مع ،9 رقم المالي

 

 االئتمانية القيمة منخفضة المالية الموجودات باستثناء ،اإليجار عقدللمستحق من  الدفترية القيمة ماليإج إلى بالرجوع التمويلي اإليجار دخل احتساب يتم

 (.الخسارة مخصص خصم بعد)أي  المطفأة تكلفتها إلى بالرجوع عليها الفوائد دخل احتساب يتم التي

 

 .مكون لكل العقد بموجب المقابل لتخصيص 15 المالية للتقارير الدولي معيارال الشركة تطبق اإليجار، وغير اإليجار مكونات من كالً  العقد يتضمن عندما

 

 تكلفة التمويل 5-17

 لالستخدام األصل وإعداد إلكمال الالزمة الزمنية الفترة خالل المؤهلة األصول إنتاج أو إنشاء أو اقتناء إلى مباشرة المنسوبة االقتراض تكاليف رسملة تتم

 تكاليف تتكون". تمويلية"مصاريف  أنها على تسجيلها ويتم فيها تكبدها يتم التي الفترة في كمصروف األخرى التمويل تكاليف تحميل يتم. البيع أو المقصود

 .األموال باقتراض يتعلق فيما الشركة تتكبدها التي األخرى والتكاليف الفوائد من التمويل

 

 باإليراد عترافاإل 5-18

( 15ت العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج الخمس خطوات المشار إليه في المعيار الدولى للتقرير المالي رقم )باإلعتراف بإيرادا الشركةتقوم 

 والذي يتضمن:

 التي تنشئ حقوقاً وإلتزامات قابلة للتنفيذ. الشركةتحديد العقد مع العميل، أي االتفاقيات مع  

 ل المنتجات أو الخدمات.تحديد إلتزامات األداء في العقد، مثل وعود نق

الحصول عليه مقابل الوفاء بإلتزامات األداء )وبإستثناء أي مبالغ يتم تحصيلها نيابة عن أطراف  الشركةتحديد سعر المعاملة بناًء على المقابل الذي تتوقع 

 أخرى(.

 ت أو الخدمات المقدمة للعميل.توزيع سعر المعاملة لكل إلتزام أداء استناداً إلى سعر البيع التقديري المستقل للمنتجا

 

 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 الموحدة   حول القوائم المالية إيضاحات

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(

 

26 
 

 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية  -5

 تتمة  – باإليراد عترافاإل5-18

 

يها إلى العميل هـ( اإلعتراف باإليرادات عندما )أو بمجرد أن( تستوفي المنشأة شروط أداء اإللتزام، مثل أن يتم نقل المنتجات أو الخدمات المتعاقد عل

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

كما يجب استيفاء  تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط السداد المحددة فى العقد وإستبعاد الضرائب أو الرسوم. 

م وجود شروط محددة، يتم تطبيق السياسة أعاله ويتم تسجيل اإليرادات عند إكتسبها المعاييرالمحددة الموضحة أدناه قبل اإلعتراف باإليراد. في حالة عد

 وإستحقاقها.

من قبل الشركة  االعتراف بإيرادات عقود العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على السلع أو الخدمات للعمالء بالقيمة التي تعكس المقابل المعتبر المتوقعيتم 

 ات ناقصاً المرتجعات والخصومات التجارية والخصومات على الكميات.مقابل تلك السلع أو الخدم

طريقة القيمة المقدرة لتقدير البضائع التي لن يتم استرجاعها، تعترف  الشركةيتم بيع البضاعة للعميل مع حق إعادة البضاعة خالل فترة محددة، تستخدم 

استرجاع األصل )والتعديالت  االعتراف بحقضائع التي من المتوقع استرجاعها، كما يتم بمطلوبات االسترجاع بدالً من اإليراد فيما يخص الب الشركة

  .المتماثلة لتكلفة المبيعات( بالنسبة لحق استرداد األصل من العميل

 
 

 المصروفات العمومية واإلداريةوية والتوزيعالبيعية مصروفات 5-19

 يتم. المبيعات تكلفة من جزءاً  التحديد وجه على تشكل ال التي المباشرة وغير المباشرة التكاليف ةواإلداري والعمومية يةوالتوزيع يةالبيع مصاريف تشمل

تعترف الشركة بالدعم التسويقي من . ثابت أساس على ،اللزوم عند واإلدارية، ةيمموالعو يةوالتوزيع يةالبيع والمصروفات المبيعات تكلفة بين التخصيص

  .على أساس االستحقاق يةوالتوزيع ةيمصاريف البيعالالبائعين في 
 

 القطاعية التقارير 5-20

 القطاع التشغيلي

وفات القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة والذي يقوم بأنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصر

تم تقييم جميع نتائج القطاعات بشكل دوري من قبل متخذ القرارات التشغيلية التخاذ القرار المتعلقة بمعامالت مع اي من قطاعات المجموعة االخرى. ي

 حتى يتم اتخاذ قرارات وتقييم أداء الموارد المخصصة لكل قطاع والمعلومات المالية المتاحة بشكل منفصل.

 

دة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفعها إلى متخذ القرارات التشغيلية بنوداً عائ

 المطلوبات ذات العالقة وموجودات ومطلوبات الزكاة. / مناسب. مصروفات المركز الرئيسي وتكاليف البحث والتطوير والموجودات

 

التصميم والتوريد والتركيب الطاقة  – األعمدة واإلنارة – كل المعدنية األبراج والهياقطاعات تشغيلية ) خمسةلدي المجموعة في المملكة العربية السعودية 

(. وبناء على ذلك، 8) (. بلغ كل قطاع الحدود الكمية المشار إليها في معيار التقارير القطاعية المعيار الدولي للتقرير المالي رقمالمركز الرئيسي–الشمسية 

 في القوائم المالية الموحدة المرفقة.تم اإلفصاح عن تقارير عن القطاعات التشغيلية 

 القطاع الجغرافي

ت التي تعمل في أنشطة مربحة في بيئة اقتصادية معينة خاضعة لمخاطر وعوائد آالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنش

 مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. 

 

 ربحية السهم5-21

 هم األساسي من األرباح / )الخسائر(نصيب الس

 يتم احتساب نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم:

على المتوسط المرجح لعدد  الربح / )الخسارة( العائد للمساهمين بالمجموعة، بعد خصم أي تكاليف خدمة حقوق الملكية بخالف األسهم العادية •

 العادية القائمة خالل الفترة المالية.األسهم 
 

 توزيعات األرباح5-22

العربية السعودية، يتم إثبات التوزيعات النقدية أو غير النقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع، وطبقاً لنظام الشركات في المملكة 

 اشرة من حقوق الملكية واألعتراف به كمطلوبات.تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. يتم خصم المبلغ الموزع مب

 

 مجلس اإلدارةأعضاء  تا  مكاف 5-23

ا  تتفق مع متتطلبات نظام الشركات  وهيأعضاء مجلس االدارة والتي تتضمن أتعاب حضور واجتماعات ومكافاًت ومصروفات  تيتم صرف مكافا

 لشركة.هيئة السوق المالية والنظام االساسي ل وضعتهاواالرشادات التي 

 



 البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك()جميع 
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 م2021

 

 م2020  م2021  ف االستهالك كما يلي تم توزيع مصرو

 (30تكاليف االيرادات )إيضاح 
 

22,236,37

2 

 25,724,075 

 465,276  653,726  (31مصروفات بيعية وتسويقية )إيضاح 

 2,228,056  4,369,159  (32مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

  

27,259,25

7 

 28,417,407 

 

 أجهزة حاسب ا لي  عدد وادوات  سيارات ا الت ومعدات  طرق وشبكات  مباني  اراضي  ممتلكات وااًلت ومعدات   -6
اثاث ومعدات 

 مكتبية 
 المجموع   تحت التنفيذ أعمال

           التكلفة

 749,815,560 72,970,439 12,945,752 9,769,314 9,456,553 23,104,727 342,451,036 10,658,221 213,089,687 55,369,831 م2020يناير  01الرصيد في 

 25,888,759 16,688,707 684,856 678,445 935,593 523,296 6,302,862 - 75,000 - اإلضافات خالل السنة

 (5,101,349) (3,104,866) (135,740) (168,376) (53,018) (306,110) (1,333,239) - - - االستبعادات خالل السنة 

 - (82,963,798) 288,046 61,751 899,528 1,393,915 54,835,408 1,462,614 24,022,536 - تحويالت

 30,522 - 549 409 445 979 15,934 480 9,395 2,331 عمالت أجنبيةفروقات ترجمه 

 770,633,492 3,590,482 13,783,463 10,341,543 11,239,101 24,716,807 402,272,001 12,121,315 237,196,618 55,372,162 م2021ديسمبر  31الرصيد في 

           االستهالك المتراكم

 349,089,113 - 7,700,874 7,803,562 7,785,980 21,909,098 231,941,401 4,847,482 67,100,716 - م2020يناير  1في  

 27,259,257 - 1,029,737 816,943 940,593 739,840 14,074,986 1,082,496 8,574,662 - المحمل على السنة

 (1,942,629) - (135,740) (166,389) (41,142) (306,111) (967,273) - (325,974) - استهالك االستبعادات 

 91,000 - 2,089 2,055 2,112 5,430 59,559 1,441 18,314 - عمالت أجنبيةفروقات ترجمه 

 374,496,741 - 8,596,960 8,456,171 8,687,543 22,348,257 245,108,673 5,931,419 75,367,718 - م2021ديسمبر  31الرصيد في 
           

 396,136,751 3,590,482 5,186,503 1,885,372 2,551,558 2,368,550 157,163,328 6,189,896 161,828,900 55,372,162 م2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 



 البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك()جميع 
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 م2020

 

 

 أجهزة حاسب ا لي  عدد وادوات  سيارات ا الت ومعدات  طرق وشبكات  مباني  اراضي  تتمة - يت، صافا الت وممتلكات ومعدا -6
اثاث ومعدات 

 مكتبية 
 المجموع   تحت التنفيذ أعمال

           التكلفة

 702,527,364 64,474,975 11,614,679 9,517,759 9,005,148 23,856,365 329,154,807 10,384,676 209,744,197 34,774,758 م2020يناير  01الرصيد في 

 19,800,288 - - - - - - - - 19,800,288 (39)إيضاحاعادة تبويب 

 46,841,863 27,957,021 256,919 344,074 662,412 730,805 14,484,851 365,829 311,072 1,728,880 اإلضافات خالل السنة

 (10,746,549) - (36,698) (100,097) (110,715) (1,221,776) (8,574,457) - (702,806) - االستبعادات خالل السنة 

 - (18,592,879) 1,257,432 109,365 - - 11,284,771 37,375 5,903,936 - تحويالت

 (8,607,406) (868,678) (146,580) (101,787) (100,292) (260,667) (3,898,936) (129,659) (2,166,712) (934,095) عمالت أجنبيةفروقات ترجمه 

 749,815,560 72,970,439 12,945,752 9,769,314 9,456,553 23,104,727 342,451,036 10,658,221 213,089,687 55,369,831 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

           االستهالك المتراكم

 334,168,453 - 6,927,831 7,414,085 7,186,139 22,410,046 225,912,395 4,378,881 59,939,076 - م2020يناير  1في  

 28,417,407 - 876,238 533,259 774,375 837,158 16,694,452 513,764 8,188,161 - المحمل على السنة

 (10,392,467) - (36,699) (83,179) (110,715) (1,147,295) (8,572,237) - (442,342) - استهالك االستبعادات 

 (3,104,280) - (66,496) (60,603) (63,819) (190,811) (2,093,209) (45,163) (584,179) - نبيةعمالت أجفروقات ترجمه 

 349,089,113 - 7,700,874 7,803,562 7,785,980 21,909,098 231,941,401 4,847,482 67,100,716 - م2020ديسمبر  31الرصيد في 

 400,726,447 72,970,439 5,244,878 1,965,752 1,670,573 1,195,629 110,509,635 5,810,739 145,988,971 55,369,831 م2020ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 (تتمة)ا الت وممتلكات ومعدات، صافي  -6

مبلغ و  83,664,023م مبلغ 2020ديسمبر  31م و 2021ديسمبر  31الدفترية في  قيمتهايتضمن بند المباني أعاله مباني بلغت صافي  6-1

على ثالث قطع أراضي مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية في الرياض والدمام بايجار سنوي  التوالي مقامةلاير سعودي على  84,088,665

 هـ.1456ربيع الثاني  5هـ, 1454رمضان  13هـ, 1452شعبان  26رمزي بموجب عقود ايجار تنتهي في 

 31م وما زالت بالخدمة )2021ديسمبر  31لاير سعودي كما في  250,228,066معدات أصول مهلكة دفتريا بقيمة االالًت والممتلكات والتتضمن  2 -6

 .لاير سعودي( 247,077,822م 2020ديسمبر 

 إن جميع االراضي المسجلة في دفاتر الشركة هي مملوكة بالكامل للشركة  6-3

 موجودات غير ملموسة -7

 

 م2020  م2021  كما يلي  االطفاءاتتوزيع مصروف تم 

 1,566,057  1,566,385  (30تكاليف االيرادات )إيضاح 

 72,333  226,144  (32مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

  1,792,529  1,638,390 
 

علي النحو  مستحوذ عليها وبين قيمة تلك الشركات في تاريخ االستحواذ* تتمثل الشهرة في الفرق بين صافي األصول المحولة للمجموعة من الشركات المندمجة وال  

      التالي:

شركة الباطين البالنك    
 االمارات ألنظمة االتصاالت

 
شركة الباطين للطاقة و 

 مصر-االتصاالت
 إسم الشركة التابعة 

 تاريخ االستحواذ م 2013يناير  1  م2013يناير  1

 المبلغ المدفوع  2,446,200   35,787,500

 قيمة صافي الموجودات (1,732,213)  (16,209,463)

 الشهرة الناتجة من االستحواذ   713,987    19,578,037 

 تم توزيع الشهرة على الوحدات المولدة للنقد للمجموعة على النحو التالي:    

 
 *شهرة

مقابل إفراغ  

 اراضي

ات برامج تطبيق 

 ليهاً 

أبحاث وتطوير  

 وحقوق ملكية

ديسمبر  31 

 م2021

ديسمبر  31 

 م2020

            التكلفة

 49,595,285  49,726,465  7,830,283  14,554,829  7,049,329  20,292,024  م2020يناير  01الرصيد في 

 131,180  2,858,980  840,929  2,018,051  -  - اإلضافات خالل السنة

 -  (61,327)  -  (61,327)  -  - االستبعادات خالل السنة 

 -  121,285  -  121,285  -  - فروقات ترجمه ممتلكات ومعدات

 49,726,465  52,645,403  8,671,212  16,632,838  7,049,329  20,292,024  م2021ديسمبر  31الريصيد في 

            االستهالك المتراكم

 21,610,276  23,248,666  1,703,355  14,495,982  7,049,329  - م2020يناير  01الرصيد في 

 1,638,390  1,792,529  1,566,385  226,144  -  - المحمل على السنه

 -  (61,327)  -  (61,327)  -  - ااالستبعادات 

 -  91,849  -  91,849  -  - فروقات ترجمه ممتلكات ومعدات

 23,248,666  25,071,717  3,269,740  14,752,648  7,049,329  - م2021يسمبر د 31في  الرصيد

            صافي القيمة الدفترية 

   27,573,686  5,401,472  1,880,190  -  20,292,024 م2021ديسمبر  31في  كما

 26,477,799    6,126,928  58,847  -  20,292,024 م2020ديسمبر  31في  كما

 م2020 ديسمبر 31  م2021 ديسمبر 31 

 713,987  713,987 جموهرية مصر العربية  - شركة البابطين للطاقة واالتصاالت

 19,578,037  19,578,037 اإلمارات العربية المتحدة  –شركة البابطين البالنك اإلمارات ألنظمة األتصاالت 

 20,292,024  20,292,024 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 تتمة  – موجودات غير ملموسة-7

 

 اختبار االنخفاض في الشهرة:

ً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ولتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة القابلة تقوم إدارة المجموعة باختبار للشه رة سنويا

 تالية لتاريخ القوائملالسترداد أم ال. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في خطط األعمال المتوقعة لفترة الخمس سنوات ال

س سنوات استناداً إلى المالية والتدفقات النقدية المتعلقة بها، ويتم اختبار االنخفاض على أساس قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمدة خم

الفتراضات الرئيسية المستخدمة في فيما يلي اافتراضات معقولة وموضوعية لتقدير التدفق النقدي وفقاً ألحدث الموازنات التقديرية المعتمدة من اإلدارة.

 تقدير القيمة القابلة لالسترداد.

   
من مصادر مثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في الصناعات ذات الصلة، وهي تستند إلى بيانات تاريخية ت

ت محددة لمدة خمس سنوات ومعدل نمو نهائي لما بعدها. تم تحديد معدل النمو النهائي بناًء اشتملت توقعات التدفقات النقدية على تقديرا خارجية وداخلية.

د ينتهجها المشارك على تقدير اإلدارة لمعدل النمو السنوي المركب على المدى الطويل للربح قبل الفوائد واالستهالك، وذلك بما يتفق مع االفتراضات التي ق

 في السوق.

 االفتراضاتالحساسية للتغير في 

عن قيمتها تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضات الرئيسية من شأنه أن يتسبب في أن تتغير قيمة الشهرة بشكل جوهري 

 القابلة لالسترداد.

 

 العقارية االستثمارات -8

   
 :م2021 ديسمبر 31" كما في 13فيما يلي بيانات القياس للقيمة العادلة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم "

 للقيمة العادلة  3اساليب التقييم المستخدمة تصنف كمستوي 

 للمقيمين المعتمدينودية إن آلية تقييم العقارات المطبقة في تقييم العقارات االستثمارية متوافقة مع مجلس معايير التقييم الدولية ومع توجيهات الهيئة السع

 )تقييم(. 

 فيما يلي اسم المقيم الذي قام بإجراء تقييم العقارات االستثمارية ومؤهالته:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 %2  %2 معدل النمو 

 %3.50  %3.50 تكلفة االقتراض 
 %10  %10 مال لنلكلفة راس الالمرجح المتوسط 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
 29,077,079  29,077,079 أراضي

 29,077,079  29,077,079 

 الغرض منهج التقييم العقارات

مدخالت هامة 

 وافتراضات التقييم

 31القيمة العادلة كما في  

 م2021 ديسمبر

معرفة القيمة  القيمة السوقية لألراضي  لرياض شرق مدينة ا-الجزيرة  حيارض 

 السوقية

 88,156,740  حديثة معاملة

  الخبراء للتقييم العقاري شركة  اسم المقيم

 مرخص لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" مؤهالت المقيم



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 من خالل الدخل الشامل اآلخرمالية بالقيمة العادلة  أصول -9

 

 وتم تصنيف هذه االستثمارات علي النحو التالي:

 ستثمارات في أدوات حقوق ملكية  بالقمية العادلة من خالل الدخل الشمل اآلخرا 9-1

 

شركة ذات مسؤولية محدودة  م وذالك وفق عقد التأسيس المعدل بالتحول من شركة مساهمة مقفلة الي2021نوفمبر  22قامت شركة مشيد العربية بتاريخ * 

مليون لاير سعودي نقدا  10لاير سعودي وتم تحويل مبلغ  24,975,000وتم تخفيض رأس المال مما ادي الى تخفيض نصيب الشركة من حصتها بمبلغ 

   17) يضاح  إالى الحسابات الجارية بالشركة و المتبقي تم قيده ضمن بند مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى )

 لمتطلباتمتاحة غير كافية لقياس القيمة العادلة طبقا المعلومات ال أنالعادلة حيث  القيمةتقديرا من  أفضل بالتكلفة مشيد العربيةتعتبراالستثمار فى شركة * 

 .9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 بالقمية العادلة من خالل الدخل الشمل اآلخر دينستثمارات في أدوات ا 9-2

 

كاصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وليست استثمارات فى شركة تابعة  قطر للهندسة والمعادن* تم تصنيف االستثمارت في شركة 

على التوالي حيث  ال توجد  28و المعيار الدولي رقم  11,10رقم  او مشروع مشترك او شركة شقيقة  بناءا على متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي

توالي .حيث لدي المجموعة سيطرة او حقوق تصويتية ضمن مساهمين الشركة او تاثير هام على االنشطة التشغيلية او المالية او ترتيبات مشتركة  على ال

 دارة بالنيابة عن الشركة مقابل اتعاب االدارة التى سوف تتحملها الشركة االم.انه يوجد اتفاق ضمني بين الشركة والصندوق ان يقوم الصندوق باال

ديسمبر  31هية في * إن االستثمارات المشار إليها أعاله تمثل استثمارات في صندوق استثماري لدي بنك فنشر المالي ووفقا ألخر تقرير للسنة المالية المنت*

 .العادلةصادر من البنك فإنها تظهر بالقيمة  م2021

 وفيما يلي ملخص لحركة األصول المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 شركة مشيد العربية. مالتمثل استبعادات أصول مالية في قيمة التخفيض لحصة الشركة في رأس * 

  نسبة المليكة  

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 م2020  م2021 

 25,000,000  25,000 %3.04  %3.04 شركة مشيد العربية السعودي*

 6,135,459  15,601,741 %21.65  %77,78 *شركة قطر للهندسة والمعادن*

 42,875,100  64,773,675 %9.60  %9.60 *تركيا* –شركة مينا جوس ليمتد 

 5,963,175  5,238,780 %6.023  %6.023 *تركيا * -شركة باستا ورلد ليمتد 

      85,639,196  79,973,734 

  المليكة  نسبة 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 م2020  م2021 

 25,000,000  25,000 %3.04  %3.04 شركة مشيد العربية السعودي*

      25,000  25,000,000 

  نسبة المليكة  

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 م2020  م2021 

 6,135,459  15,601,741 %21.65  %77,78 شركة قطر للهندسة والمعادن*

 42,875,100  64,773,675 %9.60  %9.60 *تركيا* –شركة مينا جوس ليمتد 

 5,963,175  5,238,780 %6.023  %6.023 *تركيا * -شركة باستا ورلد ليمتد 

      85,614,196  54,973,734 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 145,870,868  79,973,734 م2021يناير  1الرصيد في 

(24,975,000) *استبعادات أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االًخر   - 

,46230,640 عادة تقييم األصول بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر أرباح/ )خسائر( ا   (65,897,134)  

 85,639,196  79,973,734 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 الربح أو الخسارة مالية بالقيمة العادلة من خالل  أصول -10

سوق المالية *تتمثل األستثمارات في أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في شراء أسهم بغرض المتاجرة في شركات مدرجة في ال

 والمشتريات خالل العام. السعودية

 تابعة مهيكلة  شركةاستثمارات في  -11

الموافقة علي اعادة هيكلة الشركة بسبب تأثيرها االقتصادي الناتج من األزمة السياسية  تمتم،فقد 2017نوفمبر  2تاريخ باإلشارة الي قرار مجلس االدارة ب*

،وحيث أن الشركة ما زال لديها عمالء ولها مستحقات فقد تم  للمجموعةلدولة قطر مع المملكة العربية السعودية والذي بدورة انعكس علي النتائج السلبية 

" 12المعيار الدولي للتقرير المالي تم األفصاح عن القوائم المالية للشركة التابعة حسب  " عدد الموظفين الي الحد األدني لتنفيذ عملية الهيكلةتخفيض 

 وفيما يلي قامة المركز المالي لشركة البابطين قطر كما يلي: ،عن الحصص في منشآت أخرى اإلفصاح

  مشروع مشتركاستثمارات في  -12

 :االستثماراتوفيما يلي ملخص 

بناء علي متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  – تم تصنيف االستثمارات في شركة البابطين فرنسا أس اي أس كاستثمارات في مشروع مشترك

 علي النحو التالي: (11)

المنفصل، وليست األطراف هو الذي لديه  عاقدي األطراف في الترتيب المشترك حقوقاً في صافي أصول الترتيب )أي أن الكيانيمنح الترتيب الت •

 .بالترتيب( األصول، وواجبات تجاه االلتزامات، المتعلقة حقوق في

 .ملزماً بديون وواجبات الترتيب يحدد الترتيب التعاقدي أن الترتيب المشترك يكون •

كل منهم قي الترتيب أو بقدر واجبات كل  المشترك ملتزمون أمام الترتيب فقط بقدر استثمارات رتيب التعاقدي أن األطراف في الترتيبالت يحدد •

 .بالمساهمة في الترتيب بأي رأس مال غير مدفوع أو إضافي، أو كليهما منهم

 .واجبات الترتيب أوع على أي طرف فيما يتعلق بديون ليس لهم حق الرجو ينص الترتيب التعاقدي على أن دائني الترتيب المشترك •

 

 

 

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 -  271,800 *االتصاالت و االنترنت لخدمات العربية الشركة 

 -  108,000 *غذيةلأل المنجم شركة 

 379,800  - 

  نسبة المليكة  

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 م2020  م2021 

 205,000  205,000 %100  %100 شركة البابطين للمقاوالت قطر*

      205,000  205,000 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 
603  موجودات غير متداولة    3,173  

  1,330,061    723,593  موجودات متداولة
  )618,564(    )124,001(  التزامات غيرمتداولة
  )711,496(   ) 600,194(  التتزامات متداولة

  نسبة المليكة  

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 م2020  م2021 

 3,812,207  9,335,550 %51  %51 شركة البابطين فرنسا أس اي أس 

      9,335,550  3,812,207 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 6,824,045  3,812,207 م2021يناير  1الرصيد في 

(3,011,838)  5,523,343 مشروع مشترك/ )خسائر( االستثمارات في  حصة الشركة من أرباح  

 9,335,550  3,812,207 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 اإليجارق استخدام األصول والتزامات موجودات  -13

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 التزامات مقابل حق استخدام أصول 

 10,083,071  26,840,774 الرصيد في بداية السنة 

 20,420,190  3,720,372 إضافات خالل السنة 

 774,110  2,220,544 (34)إيضاح الفوائد المحملة خالل السنة 

 (4,436,597)  (6,157,166) المسدد خالل السنة 

  -   (25,940) فروق ترجمة عمالت 

 26,840,774  26,598,584 الرصيد في نهاية السنة

 

 درجة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:الموجودات الم استخداممطلوبات عقود االيجار بموجب حق 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 4,104,252  4,795,360 متداولة 

 22,736,522  21,803,224 غير متداولة 

 26,840,774  26,598,584 مطلوبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات 

 
 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31   

  4,104,252    4,795,360   أقل من سنة
  10,467,902    10,373,448   سنوات 5 – 1

  12,268,620    11,429,776   سنوات 5أكثر من 

   26,598,584    26,840,774  

 

  الربح أو الخسارةالمصروف المحمل علي  

 

 

 

 

 

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31   حق استخدامموجودات 

 10,247,694  30,667,884 الرصيد في بداية السنة 

 20,420,190  3,720,372 االضافات خالل السنة 

 -  (23,488) ل السنة االستبعادات خال

 30,667,884  34,364,768 الرصيد في نهاية السنة

    مجمع االستهالك

 724,113  2,963,758 الرصيد في بداية السنة

 2,239,645  3,483,170 (30ضاح ي)إالمحمل خالل السنة 

 -  (253) االستبعادات خالل السنة 

 2,963,758  6,446,675 الرصيد في نهاية السنة

    
   27,918,093 م2021 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية كما في 

 27,704,126   م2020 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية كما في 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 2,239,645  3,483,170 مصروف االستهالك 

  774,110   2,220,544 مصروف الفائدة 

 5,953,997  6,191,261 مصروف االيجار قصير األجل 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 بالصافي -المخزون  -14

 :المخزون الراكدعلي مخصص  الحركةفيما يلي 

 

 بالصافي  –ذمم مدينة تجارية  -15

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 617,089,646  653,918,398 ذمم مدينة تجارية 
 12,227,434  16,483,411 وراق قبضأشيكات تحت التحصيل و

 670,401,809  629,317,080 
 (29,181,064)  (21,909,845) متوقعة  ائتمانيةيخصم:مخصص خسائر 

 648,491,964  600,136,016 

 خسائر ائتمانية متوقعة:الحركة علي مخصص فيما يلي 

 تفاصيل مخاطر االئتمان للذمم المدينة. 2-40يوضح اإليضاح رقم  -

 

  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة -16

بيع منتجات نهائية اليهم وتقديم تمويل في شراء بعض االدوات والمواد من هذه الشركات باالضافة الي تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في 

، وبين ورواتب ومكافآت وتعويضات وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واإلدارة العليا التي تمت بين المجموعة واألطراف ذات العالقة

اق النشاط المعتاد للمجموعة ووفقاً لنفس أسس التعامل مع المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واإلدارة العليا، وتتم تلك المعامالت في سي

 الغير وتتمثل أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها فيما يلي:

 المستحق من أطراف ذات عالقة  -أ 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 306,475,674  373,547,193 مواد خام 

 60,242,148  59,599,822 انتاج تام 

 12,319,943  13,293,430 أخري  قطع غيار مستهلكات ومستلزمات

 61,702,287  83,196,958 انتاج تحت التشغيل 

 32,135,537  175,447,340 بضاعة بالطريق 

 -  2,211,226 أخرى
 707,295,969  472,875,589 

 (11,921,648)  (9,420,087)  المخزون الراكدمخصص  يخصم:
 697,875,882  460,953,941 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 11,891,456  11,921,648 الرصيد في أول السنة 

 767,395   1,204,471 المحمل خالل السنة 

 (737,203)  (3,706,032) المستخدم خالل السنة 

 11,921,648   9,420,087 الرصيد في ااخر السنة

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 37,164,780  29,181,064 الرصيد في أول السنة 

 1,460,470  1,578,915 المحمل خالل السنة 

 (2,157,268)  (3,878,032) المستخدم خالل السنة 

 (7,286,918)  (4,972,102) عكس جزء من المخصص خالل السنة  

 29,181,064  21,909,845 الرصيد في ااخر السنة

 م2020ديسمبر 31  م2021ديسمبر  31  طبيعة العالقة 

 47,420,358  47,472,252   ع مشتركمشروشركة  شركة البابطين فرنسا أس أي أس 

 6,509,713  6,033,884  شركة شقيقة شركة البابطين للمقاوالت

 78,953  282,218  شركة شقيقة شركة البابطين للصناعات الهندسية 
 

  53,788,354  54,009,024 



  البابطين للطاقة واإلتصاالتشركة 

 ()شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك(
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 تتمة  – األطراف ذات العالقةمعامالت وأرصدة -16

 ذات عالقة  ألطرافالمستحق  -ب 

 أهم المعامات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة:-ج

 

 ارة العليا وكبار التنفيذيين اإلد وتعويضاتمزايا ومكافاًت -د

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31 

 
أعضاء مجلس 

 اإلدارة واللجان
 اإلدارة التنفيذية

أعضاء مجلس اإلدارة 

 واللجان
 اإلدارة التنفيذية

 -  4,475,000  -  4,538,000  جانمجلس اإلدارة والل أعضاء آتمكاف

 -  234,000  -  144,000  واللجان المجلس حضور بدالت

 4,693,342 - 4,697,877 - الرواتب واألجور وما في حكمها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2020ديسمبر 31  م2021ديسمبر  31  طبيعة العالقة 

 15,010,230  15,649,811  شركة شقيقة البرتغال -اير ماوس سيلفيا اي اي  ميتالجولفاشركه 

 23,704  145,003  شركة شقيقة شركة البابطين للتجارة

 423,081  337,019  شركة شقيقة مصر -شركة البابطين للمقاوالت 

 
  

16,131,833  15,457,015 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

  مبيعات:
 

 
 

 2,791,155  3,053,667  شركة البابطين للمقاوالت

     

     مشتريات:
 167,096  47,495  شركة البابطين للصناعات الهندسيه

 151,946  121,297  ةشركة البابطين للتجار

     التمويل:

 39,688  51,894  شركة البابطين فرنسا أس أي أس 

 3,044  41,642  شركة البابطين للمقاوالت

 -  150,758  شركة البابطين للصناعات الهندسية 

 6,271,406  -  البرتغال   -شركة البابطين ميتالوجالفا ايرماوس 
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ً مقدم ةمدفوعمصروفات  -17  وذمم مدينة أخرى ا

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 483,594  1,062,201  مدينو توزيعات أرباح استثمارات 

 16,951,382  22,187,106  مصاريف مدفوعة مقدما 

 12,835,889  12,893,852  مقدمة لموردين دفعات 

 3,932,446  2,790,228  ايرادات مستحقة من القرض الحكومي 

 -  14,745,987  *مديونية شركة مشيد العربية

 12,647,137  5,451,242  **البرتغال  – مديونية شركة ميتالوجلفا

 5,933,785  8,564,755  ***شراء ارض مشروع شركة الرياح الدولية للطاقه

 4,324,675  3,182,020  ذمم و عهد موظفين 

 5,855,458  1,467,869  ضريبة القيمة المضافة 

 15,793,676  17,957,644  أخرى
 

 90,302,904  78,758,042 

كة وذالك وفق عقد التأسيس تخفيض رأس المال في الشر حيث تم (9)إيضاح لاير سعودي  14,745,987 بلغت مديونية شركة مشيد العربية مبلغ * 

م هلي أن يتم توزيع وسداد المتبقي من حصة 2021ديسمبر  16األولي من قيمة التخفيض بتاريخ  ةم وتم صرف الدفع2021نوفمبر  22المعدل بتاريخ 

 في تخفيض رأس المال حسب توافر السيولة. المجموعة

من أسهم شركة البابطين فرنسا وذالك بناء علي قرار مجلس االدارة المنعقد خالل عام  %49البرتغال في شراء  –ميتالجولفا تتمثل مديونية شركة **

 م.2019

بمدينة الملك عبدهللا لمشروع شركة الرياح  الوادي الصناعي تحت حساب شراء أرض لشركة إعمار المدينة االقتصادية عبارة عن المبالغ المدفوعة ***

 .الدولية للطاقة

 أصول عقود  -18

 م2020ديسمبر  31  م2021ر ديسمب 31  

  105,680,747    157,182,183   م2021يناير  1الرصيد في 

 65,823,715  72,676,048  ايرادات محققة وفقا لنسب األنجاز 

 (14,322,279)   (21,704,955)   فواتير صادرة من األعمال المنجزة خالل السنة 

  208,153,276  157,182,183 
 

 حكمةالنقد وما في  -19

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 143,067,317  210,416,138  حسابات جارية محلية وخارجية -بنوك

 291,520  293,122  نقد بالصندوق

 
 210,709,260  143,358,837 

 رأس المال  -20

مليون  426,313,120م: 2020 ديسمبر 31)م 2021 ديسمبر 31لاير سعودي كما في  426,313,120يبلغ رأس مال المجموعة المرخص والمدفوع 

 لاير سعودي. 10سهم( قيمة كل سهم  42,631,312م: 2020 ديسمبر 31سهم ) 42,631,312لاير سعودي( مقسماً إلى 

 االحتياطي النظامي   -21

من صافي أرباحها السنوية إلى االحتياطي  %10وفقاً للنظام األساسي للشركة وأحكام نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل 

من رأس مالها، هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين. ومع ذلك يمكن استخدامه لزيادة رأس  %30النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 المال.
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 تسويات    -22

 تسويات شركة تابعة  22-1

 سعودي وهي عبارة مخصص بدل اجازات مستحقة للموظفين بشركة البالنك الرياض لم يتم تسجيلها خالل لاير 2,219,470تتمثل هذه التسويات في مبلغ 

 م.2020ديسمبر  31العام السابق المنتهي في 

 الشركة القابضة –واالتصاالت  للطاقةتسويات شركة البابطين  22-2

 االوزان.الى زياة  ادتعن التعاقد  اصدار فواتير لعميل بمواصفات حديد مختلفةتتمثل هذه التسويات في 

 توزيعات األرباح    -23

لایر سعودي لكل سهم  1لایر سعودي بواقع  42,631,312م وبموجب توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بلغت  2021الشركة خالل عام  قامت أ(

ن القيمة االسمية للسهم وقد أقرت الجمعية العامة %م 10لایر سعودي لكل سهم(. والتي تعادل  0.50لایر سعودي بواقع  21,315,686م: 2020)

 .م2021يناير  24هـ الموافق 1442جمادى األخره  11العادية التوزيعات المقترحة في جلستها المنعقدة بتاريخ 

ن عن فترة الربع الرابع المساهمي أرباح بتوزيع 2020مارس  02أوصي مجلس ادارة شركة البابطين للطاقة و االتصاالت في اجتماعه المنعقد يوم  ب(

( لاير للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجالت تداول بنهاية يوم 0,5لاير سعودي بواقع ) 21,315,686م بمبلغ 2019ديسمبر  31المنتهي في 

 تم البدا في صرف االرباح النقدية على مساهمي الشركة. 2020مارس  26انعقاد المجلس وبداية من تاريخ 

 الملكية غير المسيطرة  حقوق   -24

 

 صافي الربح

م2021  

 صافي الربح

م2020  

نسبة حقوق 

 األقلية
 م2021ديسمبر  31

 
 م2020ديسمبر  31

 7,385,428  15,239,798    م2021يناير  1الرصيد في 

%5 6,284  349,345    رباح البابطين ليبالنك مصرأ يضاف           17,465   314 

%40 7,726,142 424,998   ميتالوجلفارباح البابطين أ يضاف  169,999  3,090,457 

 4,763,599  -    شركة البالنك الرياض تسويات 
       15,427,262  15,239,798 

 

البالنك مصر  م  لشركتي البابطين2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لحقوق الملكية الغير مسيطرة  المالية باإلفصاح والعرض للقوائملم تقم الشركة 

حيث أن الشركتين غير  ,ب 10فقرة عن الحصص في منشآت أخرى" اإلفصاح" 12المعيار الدولي للتقرير المالي والبابطين ميتالوجلفا حسب متطلبات 

 .أهمية عالية يذو

 قروض  -25

 قروض طويلة االجل  25-1

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 27,292,614  35,947,459  *ديصندوق التنمية الصناعية السعو قرض

 244,444,444  658,402,778  **بنوك تجارية محلية  -قروض تورق طويلة األجل 
 

 694,350,237  271,737,058 

 

 وكانت الحركة علي القروض خالل السنة كالتالي:

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31

 الرصيد أول السنة  271,737,058   129,800,000 

 المسدد خالل السنة (294,181,212) (110,280,555)
 اضافات خالل السنة  716,794,391  252,217,613 

 الرصيد نهاية السنة                                                    694,350,237 271,737,058
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 تتمة  –قروض  -25

 تتمة -قروض طويلة االجل 25-1

بغرض انتاج أبراج م وذلك 2018مايو   30لاير سعودي في  29,800,000اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة  أبرمت الشركة* 

 .مضمونة مقابل إصدار سندات ألمر ،عشر قسط نصف سنوية أثني، يتم سداد القرض على نقل الطاقة وأبراج االتصاالت

االجل من بنوك محلية وذلك بغرض سداد المبالغ القائمة على الشركة لدى البنوك االخرى وإعادة هيكلة حصلت الشركة على تمويالت بنكية طويلة **

لاير سعودي لنفس الغرض  698,229,167الوضع المالي باالضافة الى ابرام عقود قروض جديدة متوسطة االجل خالل الفترة من بنوك محلية تبلغ قيمتها 

 .السابق

 الضمانات

البنكية طويلة ومتوسطة االجل من البنوك المحلية مضمونة مقابل إصدار سندات ألمر وتنازل الشركة عن بعض عوائد العقود التي أبرمتها إن التمويالت 

وصافي األرباح الشركة وضمانات أخرى وفقاً لعقود التسهيالت البنكية . وتتضمن اإلتفاقيات البنكية قيوداً وتعهدات مالية على الشركة تتعلق بتوزيعات 

  ،حقوق الملكية، باإلضافة إلى قيود على بعض النسب المالية األخرى المحددة في هذه اإلتفاقيات

 عدم االلتزام باالتعهدات البنكية 

ض البالغ قيمتة القر تصنيفوتم اعادة  ة مع بنك البحرين الوطنيباإلتفاقي الواردة المالية بالنسب الخاصة التعهدات ببعض الشركة التزام عدم تبين وقد هذا

 .75، 74الفقرة   1بناء علي المعيار الدولي رقم  لاير سعودي  الي قرض قصير األجل 75,937,500

 في قائمة المركز المالي الموحدة كما في: طويلة األجل  تم عرض تفاصيل القروض

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 124,033,333  228,583,341  الجزء المتداول 

  لجزء غير المتداول ا
465,766,896 

 
147,703,725 

 قروض قصيرة األجل   25-2

حصلت الشركة على تسهيالت بنكية من بنوك تجارية محلية ودولية تتمثل في صورة سحب على المكشوف وقروض تورق وأوراق دفع لتمويل متطلبات 

 ه التسهيالت تخضع لعمولة وفقاً لألسعار السائدة في السوق، وتفاصيلها كما يلي :. إن هذوخطابات ضمان رأس المال العامل ، وكذلك إعتمادات مستندية

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 23,253,982  30,024,816  سحب على المكشوف

 531,514,542  285,891,207  قروض بنكية تورق قصيرة األجل 

 85,789,212  180,755,514  أوراق دفع 

 -  75,937,500  القروض طويلة األجل لعدم االلتزام بالتعهدات البنكية المحول من 
 

 572,609,037  640,557,736 

 

 الضمانات

التي تستخدم إن قروض التورق من البنوك التجارية أعاله مضمونة مقابل إصدار سندات ألمر وتنازل الشركة عن بعض عوائد العقود التي أبرمتها الشركة و

عاله في تمويل األعمال التشغيلية بها وضمانات أخرى وفقاً لعقود التسهيالت البنكية . وتتضمن اإلتفاقيات البنكية المتعلقة بقروض التورق أ هذه التسهيالت

حددة في هذه قيوداً وتعهدات مالية على الشركة تتعلق بتوزيعات األرباح وصافي حقوق الملكية، باإلضافة إلى قيود على بعض النسب المالية األخرى الم

 اإلتفاقيات.

 وكانت الحركة علي القروض خالل السنة كالتالي:

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31

 الرصيد أول السنة 640,557,736  660,086,300 

 المسدد خالل السنة (4,189,421,930) (1,488,753,606)
 اضافات خالل السنة 4,121,473,232 1,469,225,042

 الرصيد نهاية السنة                                                    572,609,038 640,557,736
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 التزامات منافع الموظفين المحددة  -26

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 72,659,899  82,845,389  الرصيد في بدايه السنه

 13,629,272  7,391,382  التكاليف المحمله

 (9,635,087)  (9,273,531)  وع خالل السنهالمدف

(2,744,979)  أكتوارية  (خسائرأرباح / )   3,934,026 

  78,218,261  80,588,110 

 األفتراضات األكتوارية 26-1

   م2021ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31

 معدل الخصم   %1.95  %1.80

 سنويا( ⁒معدل زيادة الراتب )  %3  %3

 سنويا(  ⁒ل دوران الموظفين )معد  %8  %7

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

  805,881    1,554,538  أقل من سنة

سنوات 5 – 1   1,554,538    2,417,643  

سنوات 5أكثر من   75,109,185  77,364,586 

 78,218,261  80,588,110 
 
 متوسط المرجح لالفتراضات الرئيسية هي:إن حساسية التزام المنافع المحددة للتغيرات في ال 26-2

 عامل تغيير في االفتراض  م2021ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31

 معدل الخصم 0.5%+   75,793,495    77,848,114 
 83,489,282    80,799,464   -0.5% 
 الراتب طويل األجل 0.5%+   80,721,245    83,489,282 
 77,844,085    75,793,495   -0.5% 

ن هذا غير وارد تستند تحليالت الحساسية أعاله إلى التغير في أحد االفتراضات في حين أن جميع االفتراضات األخرى تبقى ثابتة. من الناحية العملية، فإ

للموظفين الفتراض اكتواري الحدوث فقد تكون بعض التغيرات في بعض االفتراضات ترتبط مع بعضها البعض. عند احتساب حساسية مزايا نهاية الخدمة 

ية المقدرة في نهاية جوهري، فإنه يتم تطبيق نفس الطريقة )القيمة الحالية اللتزام المزايا المحدد للموظفين محسوبة على أساس طريقة تكلفة الوحدة االئتمان

 الموحدة.فترة التقرير( عند احتساب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المثبتة في قائمة المركز المالي 

 ذمم دائنة تجارية  -27

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 97,226,306  117,638,987  موردين تجاريين 
 

 117,638,987  97,226,306 

 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى -28

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 37,857,122  51,680,831  دفعات مقدمة من العمالء

 41,731,862  33,472,920  مستحقة مصاريف

 4,607,787  4,869,787  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المستحقة

 40,816,377  27,226,719  ذمم دائنة أخرى
 

 117,250,257  125,013,148 
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 مخصص الزكاة -29

 . حركة الزكاة:29-1

 :فيما يلي حركة مخصص الزكاة

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31                                                                             

 14,357,795  13,236,134 الرصيد بداية السنة

 17,747,249  19,374,477 المكون خالل السنة 

 12,958,330  - سنة السابقةللتعديل محمل 

    

 (31,827,240)  (20,411,888) المسدد خالل السنة

 13,236,134  12,198,723 الرصيد في نهاية السنة

 

 الزكوي الربط موقف. 29-2

 .م2013ديسمبر  31الوضع الزكوى مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة( حتى السنة المالية المنتهية في تم انهاء 

سعودي. رفعت  لاير 1,138,648م والذي نتجت عنه فروقات زكوية بمبلغ 2014ديسمبر  31أصدرت الهيئة الربط الزكوي للسنة المالية المنتهية في 

ن الهيئة الشركة دعوى الى األمانة العامة للجان الضريبية وقد أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية قرارها لصالح الشركة اال أ

 .االستئناف قيد الدراسةاستأنفت القرار لدى األمانة العامة للجان الضريبية وال يزال 

 لاير 32,040,281م والذى نتجت عنه فروقات زكوية بمبلغ 2018م حتى 2015أصدرت الهيئة ربط الزكوى المعدل على الشركة للسنوات المالية 

 .ةالعتراض على هذا الربط لدى األمانة العامة للجان الضريبية وال يزال االعتراض قيد الدراسبا سعودي، وقد قامت الشركة

إلعتراض على الربط  با اننا نرى أن الشركة لديها فرصة عادلة للحصول على قرارات مؤيدة لوجهة نظرها من لجان االعتراض واالستئناف فيما يتعلق

 .م2018م حتى 2014الزكوى للسنوات المالية من 

 تكلفة االيرادات  -30

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

 947,048,709  1,052,487,907  تكلفه المواد

 134,480,066  136,501,483  وما في حكمها رواتب واجور 

 2,158,755  3,298,376  ايجار االت ومعدات

 21,081,274  16,920,997  نقل وشحن وتخليص جمركي

 7,705,699  9,083,740   رسوم حكوميه

 2,811,721  1,584,533  تأمينات أجتماعيه

 25,724,075  22,236,372  (6)إيضاح  ت ومعدات ممتلكات واال استهالكات

 1,566,057  1,566,385  (7الموجودات الغير ملموسة )إيضاح  اطفاءات

 2,239,645  3,483,170  (13)إيضاح ت حق استخداماستهالكا

 5,355,680  6,022,986  كهرباء ومياه واتصالت

 15,742,794  17,207,142  صيانه واصالح ومحروقات

 18,654,800  36,942,200  رىأخ

  1,307,335,291  1,184,569,275 
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 مصروفات بيعية وتسويقية  -31

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 13,410,883  14,984,577 وما في حكمها رواتب وأجور 

 1,368,310  1,146,514 عموالت بيع 

 221,815  106,440 سفر وانتقال

 187,815  174,712 دعاية وأعالن 

 137,362  234,063 تأمين طبي 

 578,973  841,516 رسوم وأشتراكات 

 2,664,079  2,863,545 ايجارات وسائل نقل وانتقاالت 

 465,276  653,726 (6)إيضاح استهالكات 

 1,300,000  1,438,032 حوافز ومكافات

 42,393  31,850 مستلزمات مكتبية

 286,747  328,995 مينات اجتماعيةأت

 89,227  409,261 صيانة ومحروقات

 4,929,184  1,936,879 أخرى 

  25,150,110  25,682,064 

 

 مصروفات عمومية وادارية  -32

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 41,056,187  52,166,403  وما في حكمها رواتب وأجور 

 2,383,884  1,649,071 أتعاب خدمات مهنية واستشارية 

 2,228,056  4,369,159 (6)إيضاح  ومعدات ممتلكات واالت  استهالكات

 72,333  226,144 (7الموجودات الغير ملموسة )إيضاح  اطفاءات

 4,475,000  4,538,000 مكافاة اعضاء مجلس االدارة

 316,248  399,564 صيانة وإصالح 

 1,147,196  1,345,016 رسوم وأشتراكات 

 -  1,011,199 على الحياه وتأمين طبيتأمين 

 1,460,470  1,578,915 (15إيضاح )مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

 1,131,163  29,340 إيجارات 

 54,017  13,518 دعاية وإعالن

 106,579  80,685 بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان التابعة 

 109,623  120,594 قرطاسية ومطبوعات 

 3,820,447  1,569,445 مكافات موظفين

 529,493  1,820,253 تامينات اجتماعية

 665,476  1,393,607 كهرباء ومياه واتصاالت

 18,265,380  8,128,254 اخرى 

 80,439,167  77,821,552 

 

 ايرادات أخرى -33

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 21,320,375  27,654,191 ايرادات بيع مخلفات 

 515,756  82,484 أرباح رأسمالية 

 5,728,074  - فروق تقييم العملة 

 9,018,193  3,315,275 أخرى

 31,051,950  36,582,398 
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 تكاليف التمويل  -34

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 34,035,496  34,158,712 تمويل قروض 

 774,110  2,220,544 (13)إيضاح تمويل التزامات االيجار

 36,379,256  34,809,606 
 

 والمخفض األساسيربحية السهم  -35

إن ،الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة ن فيلمساهمياتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة دخل السنة العائد إلى 

 ربحية السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم األساسية حيث أنه ليس لدى المجموعة أي أدوات مخفضة.

 م2020ر ديسمب 31  م2021ديسمبر  31 

 80,310,153  51,029,030 السنة  ربح

 42,631,312  42,631,312 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 

 1.88  1.2 ربحية السهم االساسية والخفضة )لاير سعودي (

 

 االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية  -36

 ابات الضمان الصدرة بواسطة بنوك تجارية ألغراض ألغراض المجموعة وهي كما يلي:تتمثل االلتزامات المحتملة في االعتمادات المستندية وخط

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 92,590,548  339,736,781 اعتمادات مستندية 

 416,361,279  396,556,210 خطابات ضمان 

 736,292,991  508,951,827 
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 المعلومات القطاعية  -37

 :كاالتيوبيانها  مجموعةإلى صانعي القرارات التشغيلية بال بانتظاممبينة أدناه هي التي يتم رفعها والالمتعلقة بالقطاعات التشغيلية والجغرافية للمجموعة المعلومات  -أ

 نشاءات الحديدية المجلفنة . واإل واختباراتهاالمجلفنة  االتصاالت: ويشتمل علي إنتاج أبراج نقل الطاقة وأبراج قطاع األبراج والهياكل المعدنية • 

 .والمالعب والحدائق وإنتاج لوحات توزيع الكهرباء  الشوارع  األعمدة واإلنارة : ويشتمل على إنتاج وجلفنة أعمدة الكهرباء واإلنارة والصواري وملحقاتها باإلضافة إلى إنتاج فوانيس إنارة  • 

 توريد وتركيب وصيانة أنظمة اإلتصاالت. أعمالب: ويشمل القيام قطاع التصميم والتوريد والتركيب  •

 .: ويشمل على إنتاج المكونات المعدنية المتحركة ألنظمة تعقب الطاقة الشمسية الكهروضوئيةقطاع الطاقة الشمسية  •

 .لتابعةويقوم باإلشراف على قطاعات الشركة المختلفة باإلضافة إلى األنشطة اإلستثمارية في الشركات االمركز الرئيسي : • 

ً  ديسمبر  31فيما يلي ملخص للمعلومات للسنة المنتهية في  -ب   : للقطاعات التشغيلية على النحو التالي وفقا

 

والهياكل   قطاع األبراج

 المعدنية

 قطاع األعمدة 

 واإلنارة

والتوريد  قطاع التصميم 

 والتركيب

 قطاع الطاقة 

 الشمسية

 
 المركز الرئيسي

 
 المجموع

            م2120ديسمبر  31
 1,474,465,609  -  102,957,284  295,682,807  624,134,922  451,690,596 صافي اإليرادات

(361,97324,) صافي دخل الفتره قبل الزكاه   54,890,817  23,282,759  1,291,317  15,488,051  70,590,971 
 36,379,256  -  3,304,838  2,736,617  16,892,880  13,444,921 تكاليف التمويل
 1,307,335,291  -  96,965,042  261,539,786  552,064,949  396,765,514  تكلفة المبيعات

 25,150,110  -  1,809,522  5,043,492  10,645,933  7,651,163 مصروفات بيع وتوزيع
 80,439,167  -  5,787,507  16,130,915  34,049,552  24,471,193  مصروفات إدارية وعمومية

            م2020ديسمبر  31
 1,387,133,518    105,171,272  297,441,177  501,071,513  483,449,556 صافي اإليرادات

 114,106,503  23,329,027  8,537,174  23,673,120  55,575,738  2,991,444  صافي دخل الفتره قبل الزكاه

 34,809,606    74,863  2,665,957  15,461,139  16,607,647 تكاليف التمويل

 1,184,569,275  -  89,813,025  254,005,598  427,899,630  412,851,022  تكلفة المبيعات

 25,682,064  -  1,947,193  5,506,970  9,277,081  8,950,820 مصروفات بيع وتوزيع

 77,821,552  -  5,900,364  16,687,171  28,111,326  27,122,691  مصروفات إدارية وعمومية
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 الجغرافية المعلومات  -38

 : ديسمبر على النحو التالي 31للسنة المنتهية في الجغرافيه فيما يلي ملخص للمعلومات 

 

 المجموع  جمهوريه مصر العربيه  االمارات العربيه المتحده  المملكه العربيه السعوديه  

         م2021ديسمبر 31 

 1,474,465,609  117,899,941  147,194,710  1,209,370,958  يراداتصافي اإل

 70,590,971  (1,707,714)  10,436,440  61,862,245  صافي دخل الفتره قبل الزكاه 

 396,136,751  31,994,753  476,230  363,665,768  ممتلكات ومعدات

 36,379,256  1,998,071  326,363  34,054,822  تكاليف التمويل

 1,307,335,291  107,414,682  130,197,874  1,069,722,735  تكلفة المبيعات 

 25,150,110  2,011,032  2,510,715  20,628,363  مصروفات بيع وتوزيع

 80,439,167  6,432,007  8,030,177  65,976,983  مصروفات إدارية وعمومية 

         

         م2020ديسمبر 31 
 1,387,133,518  144,611,977  144,491,305  1,098,030,236  افي اإليراداتص

 114,106,503  11,301,041  11,253,604  91,551,858  صافي دخل الفتره قبل الزكاه 

 400,726,447  24,809,912  725,178  375,191,357  ممتلكات ومعدات

 34,809,606  6,490,380  299,766  28,019,460  تكاليف التمويل

 1,184,569,275  123,494,171  123,391,122  937,683,982  تكلفة المبيعات 

 25,682,064  2,677,419  2,675,180  20,329,465  مصروفات بيع وتوزيع

 77,821,552  8,113,082  8,106,313  61,602,157  مصروفات إدارية وعمومية 
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 أرقام المقارنة  -39

 المقارنة للتوافق مع عرض السنة الحالية  أرقامبعض  تم اعادة تبيويب

  2020ديسمبر  31      2020ديسمبر  31 

 )مراجعة (    )مراجعة ( 

 بعد التبويب   اعادة التبويب   قبل التبويب  

 29,077,079  (19,800,288)  48,877,367 االستثمارات العقارية 

 55,369,831  19,800,288  35,569,543 اراضي 

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر  -40

 أرصدةالموجوداتذمم دائنة ، مصروفات مستحقة  استخدامتتضمن المطلوبات المالية الرئيسية بالمجموعة قروض، مطلوبات عقود االيجار بموجب حق 

متداولة أخري،  أرصدةمدينة، مصروفات مدفوعة مقدماً اخرى، مستحق إلى طرف ذو عالقة. تتكون الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم ال دائنة

في ذلك  النقد وما في حكمه، مستحق من طرف ذو عالقة. إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق )بما

 سيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلدارة تلك المخاطر.مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية( ومخاطر االئتمان ومخاطر ال

 مخاطر السوق 40-1-1

ا يؤثر على هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت االجنبية ومعدالت الفوائد مم 

دوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة دخل المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أ

 مع تعظيم العوائد. لم يكن هناك أي تغيير في تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وكيفية قياسها.

طر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية. مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض للمخا

تقوم اإلدارة تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل بفائدة والتي تتمثل بشكل رئيسي في تسهيالت بنكية وقروض. 

ات النقدية خاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة تغيرات أسعار الفائدة. تقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقبالحد من م

 .ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة للمجموعة غير جوهرية

المطفأة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما تم تعريفها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم إن الذمم المدينة والذمم الدائنة للمجموعة والمدرجة بالتكلفة 

ير معرضة لمخاطر ( حيث ال تتغير القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق. وبالتالي، فإن المجموعة غ7)

 العادلة. أسعار الفائدة على القيمة

 إن تعرض المجموعة لمخاطر التغييرات في أسعار الفائدة هو كما يلي:   

 م2020ديسمبر  31  م2021ديمسبر  31 

 912,294,794  1,266,959,274 قروض بمعدالت فائدة متغيرة

 -  - قروض بمعدالت فائدة ثابتة

 تحليل الحساسية

 قائمة الربح أو الخسارة 

 م2020 ديسمبر 31  م2021 ديسمبر  31 

 نقطة 100تخفيض   نقطة  100زيادة   نقطة 100تخفيض   نقطة  100زيادة  

 9,122,948  (9,122,948)  12,669,593  (12,669,593) قروض بمعدالت فائدة متغيرة

 (9,122,948)  9,122,948  (12,669,593)  12,669,593 التغييرات في التدفقات النقدية 

 مالت األجنبيةمخاطر الع 40-1-2

جنبية عندما مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، تنشأ مخاطر العمالت األ

دارة المجموعة بأنها غير معرضة تكون المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات معترف بها بعملة أخرى غير الريال السعودي، تعتقد إ

بشكل لمخاطر العمالت األجنبية نظراً ألن جميع تعامالت المجموعة بالريال السعودي. تراقب اإلدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن كثب و

 مخاطر العمالتت األجنبية حيث أن معظم ضد مخاطر العمال التغطيةمستمر، وبناًء على خبرتها وردود فعل السوق ال تعتقد اإلدارة أنه من الضروري 

 األجنبية محدودة نسبياً في المدي المتوسط.
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 تتمة  –األدوات المالية وإدارة المخاطر -40

 االئتمانمخاطر  40-2

ة تركيز جوهري لمخاطر مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى المجموع بالتزاماتههي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء 

بصورة رئيسية من االئتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة األخرى 

لتقليل تعرضها لمخاطر االئتمان. تمثل القيم الدفترية عمالء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية. لدى المجموعة سياسات معمول بها 

 للموجودات المالية الحد االقصى لمخاطر االئتمان

 وتصنيف مالي جيد. تتعامل المجموعة مع بنوك ذات سمعة إئتمانية جيدة

 الذمم المدينة    

م2021 اإلجمالي  الحالي سنة سنتان سنوات 3 سنوات فأكثر 4 المخصص  

 القيمة الدفترية 670,401,809 623,473,682 46,928,127 - - - -

21,909,845 - - - 17,966,073 3,943,772 - 
خسائر 

االئتمان 

 المتوقعة 

- - - - 38.3% 0.6%  - 
معدل خسائر 

االئتمان 

 المتوقعة
 

م2020 اإلجمالي  الحالي سنة سنتان سنوات 3 سنوات فأكثر 4 المخصص  

- - - - 106,983,903 522,333,177 629,317,0

80 
 القيمة الدفترية

29,181,064 - - - 21,010,366 8,170,698  
خسائر االئتمان 

 المتوقعة 

- - - - 19.6% 1.6% - 
معدل خسائر 

االئتمان 

 المتوقعة
 

 السيولةمخاطر  40-3

ات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزام

السيولة المتوفرة  عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية

عة في إدارة السيولة في ضمان أن يكون لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند يتمثل النهج الذي تتبعه المجمو .للوفاء بااللتزامات المالية للمجموعة

 استحقاقها، في ظل الظروف العادية والمتبعة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة المجموعة.

لة بناًء على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة يلخص الجدول التالي المطلوبات المالية للمجموعة في مجموعات االستحقاق ذات الص

 وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. المبالغ الواردة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.

 م2021 ديسمبر 31
 

 سنوات 5أكثر من   سنوات 5 – 1  أقل من سنة  القيمة الدفترية 

 -  21,803,224  4,795,360  26,598,584  االيجار  مطلوبات عقود

 -  465,766,896  228,583,341  694,350,237  قروض

 -  -  572,609,037  572,609,037  قصيرة األجل  قروض

 -  -  117,638,987  117,638,987  ذمم دائنة

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 

 اخرى 

 16,131,833  16,131,833  -  - 

 -  -  16,131,833  16,131,833  مستحق إلى طرف ذو عالقة 

  1,443,460,511  955,890,391  487,570,120  - 
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 م2021 ديسمبر 31
 

 نواتس 5أكثر من   سنوات 5 – 1  أقل من سنة  القيمة الدفترية 

 -  22,736,522  4,104,252  26,840,774  مطلوبات عقود االيجار 

 -  147,703,725  124,033,333  271,737,058  قروض

 -  -  474,965,027  474,965,027  قصيرة األجل  قروض

 -  -  97,226,306  97,226,306  ذمم دائنة

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 

 اخرى 

 125,013,148  125,013,148  -  - 

 -  -  15,457,015  15,457,015  مستحق إلى طرف ذو عالقة 

  1,011,239,328  840,799,081  170,440,247   

 

ل. ي لألعماإن سياسة المجموعة هي الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبل

 نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية. يتم احتساب صافي الدين كقروض ناقصا النقد وما في حكمه. باستخدامتراقب المجموعة قاعدة رأس المال الخاصة بها 

 فيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية للمجموعة في نهاية السنة:

 م 2020 ديسمبر 31  م 2021 ديسمبر 31 

 912,294,794  1,266,959,274 قروض

    يطرح:

 (143,358,837)  (206,037,872) النقد وما في حكمه

 768,935,957  1,060,921,402 صافي الدين

 776,478,356  832,975,609  إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 %99  %127 نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

 

 القيمة العادلة  40-4

قياس القيمة العادلة إلى القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس. يستند 

 :االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما

 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  •

 .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية  •

 .يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة للوصول إليها

و االلتزام على افتراض أن أطراف يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أ

 .السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم

منفعة منه أو يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل 

 .مه فيما يحقق أفضل منفعة منهببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدا

الملحوظة ذات تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات 

 .العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد

وبات التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية الموحدة في نطاق الهيكل الهرمي يتم تصنيف جميع الموجودات والمطل

 :للقيم العادلة المبين أدناه استناداً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل

 .ألسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوباتالمستوى األول: األسعار المتداولة في ا  •

 .لعادلةالمستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقياس القيمة ا  •

 ية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلةالمستوى الثالث: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهر  •
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ستويات في بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا جرى تحويالت ما بين الم

 عاله من خالل إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى المستوى األدنى من المعطيات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترةالتسلسل الهرمي أ

 .من فترات إعداد القوائم المالية الموحدة

لقيمتها العادلة. المطلوبات المالية تم قياسها على اساس التكلفة القيمة الدفترية للموجودات المالية التي ال يمكن قياسها بالقيمة العادلة هي القيمة التقريبية 

 المطفأة والتي تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة.

ية . إن القيمة الدفترالخسارة أو الربحالقيمة العادلة من خالل بيتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المدرجة 

 .لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة

 

 

 م2021ديسمبر  31كما في 

 القيمة العادلة

 المستوى

 إجمالي 3 2 1

     موجودات مالية
 85,639,196 - 85,639,196 - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 379,800 - - 379,800 الربح أو الخسارة  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

88,156,74 عقارية  استثمارات 

0 - - 88,156,740 

 

 

 

 م2020ديسمبر  31كما في 

 القيمة العادلة

 المستوى

 إجمالي 3 2 1

     موجودات مالية

 79,973,734 - 79,973,734 - خراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اال
 - - - - الربح أو الخسارة  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 عقارية  استثمارات 
100,365,000 - - 

100,365,00

0 

 

 المعامالت غير النقدية: -41

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  إيضاح 

 (18,592,879)  (82,963,798)  6 واالت ومعدات مالية تحت التنفيذ تم تحويلها الى ممتلكات رأساعمال 

 5,503,126  (60,478)  6 بالصافي -فروقات ترجمه ممتلكات واالت ومعدات 

 -   29,436   7 بالصافي -فروقات ترجمه أصول غير ملموسة  

 -  14,745,987  17 تخفيض قيمة االستثمار  في شركة مشيد العربية المبلغ الغير محصل من 

 20,420,190  3,720,372   افات حق استخدام اصول اض

 

 حداث الالحقةاأل -42
 

الذي يتواجد مقرة فى من الصندوق  لمساهمين وتقع مقرها فى الكويت لنقل اسهم ا  PINCALEقام الصندوق  بتاسيس شركة  2022خالل عام   •

 وتم تصنيفها كشركة ذو  PINCALE فى شركة %77,78تساهم الشركة االم بنسبة ه.نتيجة لتخارج بعض المساهمين مندولة قطر الى الشركة 

 .10المعيار الدولي للتقرير المالي رقم غرض خاص بناءا على متطلبات 

عن توزيع أرباح نقدية علي المساهمين عن العام المنتهي في  باالعالنم 2022مارس  29قامت المجموعة وفق قرار مجلس االدارة المنعقد بتاريخ  •

 .م2022مايو  8مة األسمية للسهم علي أن يكون تاريخ األستحقاق من القي %0.5مليون لاير سعودي بقيمة  21,3م بمبلغ 2021ديسمبر  31
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 تاريخ اعتماد القوائم المالية -43

 ( من قبل مجلس إدارة الشركة.ـه1443شعبان  26)الموافق م 2022مارس  29بتاريخ  ولإلصدار القوائم المالية الموافقة على هذه تتم
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