
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)    (شركة مسا

ائم املا ر املوحدة ليةالقو سابات  وتقر   مراجع ا

ية   املستقل سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢ د

  

  

 

 

 
   



  

ب الصلب    الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية  ر  املوحدةالقو سابات وتقر ية   املستقل مراجع ا سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د

  

  

  

  

  

  

رس    صفحة     ف

سابات املستقل عن القوائم املالية املوحدة   ر مراجع ا   ٥ - ٢    تقر

      

  ٦    قائمة املركز املا املوحدة 

      

حقائمة  سارة  أو الر   ٧    املوحدة  اآلخروالدخل الشامل ا

      

ات  حقوق امللكية املوحدة    ٨    قائمة التغ

      

  ٩    قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

      

  ٥٢ - ١٠    إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة 
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية  سم  ٣١ للسنة املن   ٢٠٢٢ د
  

  
سية -١ شطة الرئ   التنظيم واأل

ــلب   ب الصـ ــعودية ألناب ــركة السـ ــركة" أو "(الشـ ــتإس  إ"الشـ ــسـ ") تأسـ ــ ـ ي  ــؤولية   مبدئيا  س  ية الســـعودية كشـــركة ذات مسـ تحت  محدودة  اململكة العر
ـل ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ خ   ٢٠٥٠٠٠٩١٤٤التجـاري رقم  ال ــادر بتـار ـــــ ــ ـــ )، تم م٢٠٠٩يونيو   ٢٧ه (املوافق ١٤٣٠رجـب   ٤ ). م١٩٨٠يونيو   ١١ه (املوافق ١٤٠٠رجـب  ٢٧الصـ

ل  ي للشركة من شركة ذات  الكيانتحو مة مسؤولية القانو   .)مدرجة  سوق األوراق املالية(محدودة إ شركة مسا
  

عة   تتضـــمناملالية املوحدة )، فإن القوائم  ٢ إيضـــاح ( تم وصـــفهكما  ا التا تانيوم والفوالذ    -القوائم املالية للشـــركة وشـــرك دودة شـــركة صـــناعات الت ا
ي إس إم ( ية" شار (") العر مو موعة"ن تمجتمع اإل   .)"با
  

عد موعة املصــــدر واملصــــرح به  ال ســــعودي  ٥١٠الطرح العام األو   عملية يبلغ رأس مال ا م   ٥١قســــم إ م  ،مليون ر ل ســــ م قيمة  ال    ١٠مليون ســــ ر
  سعودي. 

  
لالرئ كتب املعنوان يقع  ية السعودية، الدمام، ٣١٤٦٣يدي الرمز ال، ١١٦٨٠ب  .: ص للمجموعة امل   اململكة العر

  
ا ضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة ا ونتائج أعمال اما ل ا و موعة من خالل الفروع التالية، وال تم ادراج موجودا   :عمل ا

ل التجاري  ري)    رقم ال ل التجاري ( خ ال ل التجاري (ميالدي)     تار خ ال   عمل      تار
يع األول  ٨    ٢٠٥١٠٠٧٠٣٧   ا    م  ١٩٨١يناير  ١٥    ـ  ١٤٠١ر
ي  ٢٢    ١٠١٠٠٤٣٣٢٥ يع الثا اير  ١٧    ـ  ١٤٠٢ر اض     م  ١٩٨٢ف   الر
  جدة    م  ١٩٨٣مارس  ٢٢    ـ  ١٤٠٣ جمادى األخرى  ٧    ٤٠٣٠٠٣٨٣٥٥
دة     م  ١٩٩٤يونيو  ٢١    ـ  ١٤١٥محرم  ١١    ١١٣١٠١٢٦١٣   بر
ة ذو  ١٨    ٢٠٥٠١٢٨١٥٨   الدمام     م  ٢٠١٩ أغسطس  ١٩    ـ  ١٤٤٠ا

  
ســـية للمجموعة   شـــطة الرئ ب  صـــنعتتمثل األ ب أناب ملة ألناب نتاج   والبيع با لفنة و ب  األ الصـــلب الســـوداء وا نة  امللفنة و اناب  املســـ

ً
ومة طوليا

ب غ  األ و  ب  األ ومة و املناب  بثالث طبقات من املناب
ً
ن بأقطار مختلفة و غلفة خارجيا ن والبو ايثل يل ب  األ مادة البو برو ـــ  املناب ــ ــ ــ ــ ـ  باألبوك

ً
غلفة داخليا

ب   ومة.  مطارات وأقواس  نحنية بأقطار مختلفة و موأناب ب امل ملةغمورة لألناب ب  لأل   والبيع با ــــلب، واألناب ـــ ــ ـــ ديد والصـ وفة من ا ب ا ب، واألناب ناب
ـديـد ـديـديـة وغ ا ـة، و املعـدنيـة ا ـا من األدوات اليـدو ــــالت، وغ ــ ـ ــ ـــ ــــوارات، واألقفـال، واملفصـ ــ ــــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ملـة ليـة، واإلكسـ قـات املعـدنيـة األ البيع بـا ،  خرى لم

ملة ة، وتجارة ا   .خرى واد البناء واملواد املعدنية األ م  واألقفال، واملفصالت واألدوات اليدو
  
ل ال -٢   التنظي للمجموعةي

سم  ٣١ملوحدة كما   االقوائم املالية  تتضمن عة االقوائم املالية للشركة وشرك م٢٠٢٢ د ا التا ورة  ل   :أدناه املذ
  

عة اسم شاط الرئ     املوحدة  الشركة التا   سبة امللكية الفعلية     ال
        ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

دودة  تانيوم والفوالذ ا يةي إس إم (“شركة صناعات الت يع ت    ")العر   ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠    معدات املعامل ص
            

  
تانيوم والفوالذ  دودة (شركة صناعات الت ية")ا ي إس إم العر "  

ل التجاري رقم  ية بموجب ال س إس إم العر خ    ٢٠٥٠٠٧٣٩٨٥تأسست شركة  م) إلنتاج معدات    ٢٠١١يناير   ٨ــــ (املوافق ١٤٣٢صفر   ٤الصادر بتار
عة   ة وأوعية الضـــغط. يبلغ إجما رأس مال الشـــركة التا رار ســـبة   ٣٢املعامل مثل املبادالت ا موعة  ال ســـعودي، تمتلك فيه ا ٪. كما  ١٠٠مليون ر

ســــم   ٣١ ية رأس مال٢٠٢٢د س إس إم العر اكمة لشــــركة  ســــائر امل ال ســــعودي (  ١٢٣٫٣ا بمقدار  م، تجاوزت ا ســــم   ٣١مليون ر   ١٢٢٫٦م:  ٢٠٢١د
ســـية، وال تتضـــم شـــغيلية الرئ ا ال يع موجودا ية ب س إس إم العر ال ســـعودي). باإلضـــافة لذلك، خالل الســـنة الســـابقة قامت شـــركة  ي  مليون ر ن املبا

سعر بيع قدره  ع واملعدات وموجودات أخرى،  ال سع ٣٦٫٤واملصا   ودي.مليون ر
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

  
  س اإلعداداأس -٣
  
ام بيان ١-٣  االل

ـــــــعوديــة واملعــاي واإل  ـــ ــ يــة السـ ر املــاليــة املعتمــدة  اململكــة العر  للمعــاي الــدوليــة للتقــار
ً
ـــدارات األخرى  تم إعــداد القوائم املــاليــة املوحــدة، وفقــا ــ ــ ـ ــ ـ ــ ال تم صـ

ا من قبل ن.  إصدار اسب ن وا يئة السعودية للمراجع   ال
  

  
ً
لفة ا ملبدأتم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا خية إال الت ــــمحت املعاي الدولية  إذالتار ــ ــ ــ ــ ر املاسـ ا للتقر ــــ ــ ــــ ــ  لطر  أن يتم قياسـ

ً
تقييم أخرى كما   ةقوفقا

ية  مشار اليهو  اس امة إيضاح السياسات ا   .ال
  
ائم املالية املوحدة ٢-٣   إعداد القو

 للمعـای 
ً
ر املـا  الـدوليـةإن اعـداد القوائم املـاليـة املوحـدة وفقـا ـام، والتقـديرات  للتقر ــــع األح ــ ـ ـــ ــ ــــات، يتطلـب من اإلدارة وضـ ــ ــ ــ ــ اضـ ال تؤثر ع تطبيق   واالف

ية واملبالغ  اس امة للقوائم املالية املوحدة  إيضاح ( املصرحالسياسات ا ا بالقوائم املالية املوحدة. تم اإلفصاح عن التقديرات ال   ).٢٢-٤ع
  
  القوائم املالية أسس توحيد ٣-٣

موعة) كما تتضمن القوائ عة (ا ا التا ب الصلب وشرك   ). ١ إيضاح ( تم تفصيلهم املالية املوحدة، القوائم املالية للشركة السعودية ألناب
  

ون للمجموعة   :تتحقق السيطرة عندما ي
ا • ثمر  شأة املس    .القدرة ع التحكم بامل
شأة  • ا بامل يجة الرتباط ة ن احق  العوائد املتغ ثمر    .املس
غرض التأث ع عوائد  • ا  ثمارالقدرة ع استخدام سيطر  .االس
  

ش إ حدوث  قائق والظروف  انت ا ا أم ال، إذا ما  ثمر  شآت املس سيطر ع أي من امل انت  موعة بإعادة تقييم ما إذا  ات ع واحد تقوم ا غ
ا أعاله.أو أك من عناصر السيطرة املشار   إل

 
ون للشـركة الـسيطرة ع تلك ا، ي ت  ا عن أغلبية حقوق التصـو ثمر  شـآت املسـ موعة  أي من امل اصـة با ت ا شـأة   عندما تقل حقوق التصـو امل

ا  ثمر  شــأة املســ شــطة ذات الصــلة بامل ا قدرة عملية لتوجيه األ افية ملنح ت  ون حقوق التصــو ا عندما ت ثمر  ن  املســ ع ل منفرد. تأخذ الشــركة  شــ
شمل ا السيطرة.  ا ملنح ثمر ف ت  الشركة املس ان للشركة حقوق التصو قائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا  افة ا قائق   االعتبار  تلك ا

:  والظروف ما ي
م ومدى ملكية حام حقوق  • سبة  موعة بال ا ا ت ال تمتلك ن م حقوق التصو ت األخر    .التصو
ن أو • ت اآلخر موعة وحام حقوق التصو ا ا تملة ال تمتلك ت ا   .األطراف األخرى  حقوق التصو
بات التعاقدية األخرى  • ت قوق الناشئة من ال   .ا
ـــــطة   • ـــ شـ الية ع توجيه األ ا، القدرة ا ــــــت لد ــ سـ ا، أو ل موعة ل ــ إ أن ا ـــ ـ ــ شـ ـــــافية قد  ـ ــ اجة التخاذ  أية حقائق وظروف إضـ ـــــلة وقت ا ـ ــ ذات الصـ

ن السابقة. م ت  اجتماعات املسا  قرارات، بما  ذلك كيفية التصو
 

نمـا تتوقف تلـك العمليـة عنـدمـا تفقـد ا عـة، ب ـــــركـة الـتا ــ ــ ـ ــ ــــيطرة ع تـلك الشـ ـــ ــ ـ ــ موعـة من السـ عـة عنـدمـا تتمكن ا ــــركـة التـا ــ ـ ــ ـــ موـعة  تبـدأ عمليـة توحيـد الشـ
عة. وع ح  السـيطرة ع الشـركة التا ة  قائمة الر بعدة خالل الف عة املسـتحوذة أو املسـ ف الشـركة التا ن إيرادات ومصـار صـوص، يتم تضـم  وجه ا

موعة ع الشرك ت فيه سيطرة ا خ الذي ت موعة ع السيطرة ح التار خ حصول ا سارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة من تار عةأو ا   .ة التا
  

ح ــامل اآلخر    إن قائمة الر ـــ ـ ــ موعة. إن إجما الدخل الشـ ــا ا ــــ ــ ــامل األخرى موزعة ع مسـ ـــ ـ ــ ــــــر الدخل الشـ ــ ـــــر من عناصـ ــ ـ ل عنصـ ــارة املوحدة و ـــ ـ ــ سـ أو ا
موعة عة موزع ع مسا ا   .للشركة التا

  
ية مع ت اس ا ا ي تتالئم سياسا عة ل عديالت ع القوائم املالية للشركة التا موعةعند الضرورة، يتم إجراء    .لك املستخدمة من قبل ا

  
بعــاديتم   ــ ــ ـــ ــ ـــ ف والتــدفقــات النقــديــة النــاتجــة عن  اسـ ـــــار ــ ــ ــ ــ ــات وحقوق امللكيــة واإليرادات واملصـ ـــدة بمــا  ذلــك املوجودات واملطلو ــ ــ ــــ ــ جميع املعــامالت واألرصـ

موعة عند التوحيد ات ا ن شر   .املعامالت ب
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

  
  (تتمة) س اإلعداداأس -٣
  
  القوائم املالية (تتمة) أسس توحيد ٣-٣

الية عة ا ات التا موعة  الشر ات  حقوق ملكية ا   التغ
عة وال ال تؤدي  ات تا موعة  شر ات  ملكية ا عديل القيم املدرجة مللكية إن التغ ا كمعامالت حقوق ملكية. يتم  سا إ خسارة السيطرة يتم اح

عديل حقوق امللكية غ ا ن قيمة  عة. إن أي فرق ب ات التا ا  الشر ات  ملكي موعة وحقوق امللكية غ املسيطرة لتعكس التغ ملسيطرة والقيمة  ا
موعة العادلة للبدل املدفوع أو املقبوض  إ مسا ا

ً
ون عائدا   .يتم إدراجه مباشرة  حقوق امللكية و

  
ــــاس ا ا ع أسـ ــا ــ سـ تم اح ــارة  قائمة الدخل املوحدة و ــ ح أو خسـ اف بأي ر عة، يتم اإلع ــــركة التا موعة الســـــيطرة ع الشـ ن  عندما تفقد ا   -١لفرق ب

ــــتلم والقيمـة العـا ــ ــــ ــ بـقاه وإجمـا القيمـة العـادلـة للمبلغ املسـ ــــ ــ ــــ ــ ــــة مسـ ــ ـــ ـ ــ رة)،    -٢دلـة أليـة حصـ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ  للموجودات (بمـا  ذـلك الشـ
ً
ــــابقـا ــ ــ ــ ــ يـة املـدرجـة سـ القيمـة الـدف

ــــامل اآلخر امل ــ ـ   الدخل الشـــ
ً
ــــابقا ــ ـــ ا سـ ف  ــــبة ع جميع املبالغ املع ـــ ــ اسـ ــــيطرة. يتم ا ــ ـ ــ عة وأية حقوق ملكية غ مسـ ـــــركة التا ــ ــ ات الشـ تعلقة بتلك  ومطلو

م انت ا عة كما لو  سارة الشركة التا ح أو ا يف إ الر عة مباشرة (بمع آخر، إعادة التص ات الشركة التا بعاد موجودات أو مطلو وعة قامت بإس
ر املالية). إن القيمة الع  للمعاي الدولية إلعداد التقار

ً
و محدد/ مسـموح به وفقا يف آخر  حقوق امللكية كما  ل إ تصـ سـب ال يتم أو التحو ادلة لل

اف األ االحت ثمار املتبقي عند اإلع خ فقدان الســيطرة يتم اعتباره كقيمة عادلة لإلســ عة الســابقة بتار ثمار  الشــركة التا ا من اإلســ ات  فاظ  و  الف
ر املا رقم (  للمعيار الدو للتقر

ً
ك فيتم اعتبار القيمة العا٩الالحقة وفقا ـــــ ـــروع مشـ ــ ـــــركة زميلة أو مشـ ـــــبحت شـ اف األو  ) و حال أصـ لفة لإلع دلة كت

ك. ثمار  شركة زميلة أو مشروع مش  باإلس
  
الية ٤-٣ ات والتعديالت ع املعاي ا   املعاي والتفس

و   الدولية  اسبة  ا معاي  مجلس  قبل  من  الية  ا املعاي  ع  والتعديالت  ات  والتفس التالية  ديدة  ا ية  اس ا املعاي  شر  ة إلزامي تم  للف ة 
ية ال تبدأ   اس عد ذلك.  م٢٠٢٢يناير  ١ا   أو 

ات و العاي و امل ة املفعول اعتباًرا من الديدة اتعديالت التفس   م٢٠٢٢يناير  ١سار
  

ذ ة املفعول  ، املدرجة أدناه، سار ديدة األخرى ع املعاي ا تأث مادي ع  السنة ه ناك عدد من التعديالت ا س ل  املالية للمجموعة القوائمولكن ل

    الوصف     ع املعيار  عديالت
ة سبةاملفعول  سار  بال

عد  للسنوات   ال تبدأ  أو 

اسبة الدو  دية غالعقود     ٣٧معيار ا لفة  - ا   م ٢٠٢٢ يناير ١    العقد ب الوفاءت

ر املا  واملعيار الدو ، ١٦املعيار الدو للتقر
ر املا  اسبة الدو ٩للتقر واملعيار  ٤١، معيار ا

ر املا    ١الدو للتقر
  

نات ة التحس ر الدولية املعاي ع السنو م  ٢٠١٨ املا للتقر
  م٢٠٢٠-

  م ٢٠٢٢ يناير ١  

اسبة الدو      ١٦معيار ا
ات ع ممتل  االستخدام قبل املتحصالت: ومعدات ومصا

دف   املس
  م ٢٠٢٢ يناير ١  

ر املا رقم  ي  الرجوع    ٣املعيار الدو للتقر   م ٢٠٢٢ يناير ١    إ اإلطار املفا

  
عد ٥-٣ ة املفعول  ا لم تصبح سار ر املا املعدلة والصادرة ولك ديدة والتعديالت واملعاي الدولية للتقر   املعاي ا

ل مبكر املعاي الدولية  ش موعة  ر املا لم تطبق ا عدللتقر ة املفعول  ا ولكن لم تصبح سار ديدة واملعدلة والتعديالت ال تم إصدار  :ا

    الوصف     املعيار  ع عديالت
ة سبة املفعول  سار  بال

عد  للسنوات   ال تبدأ  أو 

اسبة الدو  ف     ٨معيار ا ية عر اس   م ٢٠٢٣ يناير ١    التقديرات ا

اسبة الدو  وممارسة املعيار الدو  ١معيار ا
ر املا    ٢القائمة  -للتقر

ية    اس   م ٢٠٢٣ يناير ١    اإلفصاح عن السياسات ا

اسبة الدو      ١٢معيار ا
ات  بة املؤجلة املرتبطة باملوجودات واملطلو  من الناشئةالضر

  معاملة واحدة 
  م ٢٠٢٣ يناير ١  

ر املا  ات -عديل     ١٦املعيار الدو للتقر عادة التأج  املطلو   م ٢٠٢٤ يناير ١     البيع و

اسبة الدو  يف -عديل     ١معيار ا ات تص   م ٢٠٢٤ يناير ١    متداولة   غ أو كمتداولة املطلو

اسبة الدو  ات -عديل     ١معيار ا دات مع  املتداولةغ  املطلو   م ٢٠٢٤ يناير ١    التع

 
ديدة   إعتمادتتوقع اإلدارة أن يتم  ات والتعديالت ا ــــ ـــ ـ ــ ون  القوائم املالية ذه التفسـ ون قابلة للتطبيق، وقد ال ي  العتماداملوحدة للمجموعة عندما ت

ري ع  ات والتعديالت أي تأث جو يالقوائم املالية ذه التفس  .للمجموعة  سنة التطبيق املبد
  
  

-١٢ -  
  



 

 
       

ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

امة -٤ ية ال اس   السياسات ا
ذه  تم بيان امة املطبقة  إعداد  ية ال اســـ ل   القوائمالســـياســـات ا شـــ ذه الســـياســـات  ع جميع الســـنوات  متناســـقاملالية املوحدة أدناه. تم تطبيق 

  املعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك.
  األدوات املالية ١-٤
  

ات املالية(أ)  يف املوجودات املالية واملطلو   تص
  

  املوجودات املالية
ر املا ( الدواملعيار   يحتوي  يف  ثالث فئاتع  )٩للتقر ســــيه    تصــــ لفة املطفأة، و   املوجودات املالية املقاســــةلموجودات املالية: لرئ القيمة العادلة بالت

ســارة. من خالل الدخل الشــامل اآلخر، و  ح أو ا موعة تقومالقيمة العادلة من خالل الر يف    ا ابتصــ  تنادساملالية بصــفة عامة إ موجودا
ً
 نموذج ا ا

ا املوجودات املالية إدارة  اسهأس عالذي يتم  األعمال   .النقدية التعاقدية وتدفقا
  
لفة  املوجودات - ١   املطفأة:املالية بالت
  

يفه ن ولم يتم تص ن التالي لفة املطفأة إذا استو الشرط سارة: أصل ما يتم قياس األصل املا بالت ح أو ا   بالقيمة العادلة من خالل الر
  
عاقدية، و • دف إ االحتفاظ باملوجودات لتحصيل تدفقات نقدية    يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج االعمال الذي 
ون فقط مـدفوعـات أل   • خ محـددة وال ت ـا تـدفقـات نقـديـة  توار ـــأ ع ــ ـــ ــ ـــ شـ ات التعـاقـديـة للموجودات املـاليـة ال ي ــ الف ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــل وفـائـدة ع املبلغ األصـ ـ ــ ـــ ـ ــ صـ

  مستحق السداد.
  

. اض عدم وجود عنصر تمو سعر املعاملة بإف ة   بقياس الذمم املدينة التجار
ً
موعة مبدئيا   تقوم ا

  
  األعمال نموذج تقييم
موعة تقوم دف تقييم بإجراء ا ـــل فيه يحتفظ الذي األعمال من نموذج ال ـــتوى  ع باألصـــ ــ فظة مسـ ـــل عكس ذا ألن ا قة إلدارة  أفضـــ  األعمال طر

ا النظر يتم ال املعلومات تتضمن .اإلدارة  إ املعلومات وتقديم    :ف
  
داف الســـياســـات • صـــوص، وجه وع العملية. الناحية من الســـياســـات تلك عمل وآلية للمحفظة املعلنة واأل اتيجية إذا ما ملعرفة ا  اإلدارة  انت اســـ

ل االحتفاظ أو التعاقدية الفوائد إيرادات كسـب ع تركز ات مدة  مع املوجودات املالية مدة  مطابقة أو للفائدة  محدد سـع  ـ  تلك تمول  ال املطلو
 املوجودات؛ بيع خالل من النقدية التدفقات تحقيق أو املوجودات

فظة أداء تقييم كيفية • ر ورفع ا موعة؛ إدارة  إ الشأن ذا تقر   ا
اطر • تفظ املالية (واملوجودات األعمال نموذج أداء ع تؤثر ال ا اطر؛ إدارة  تتم وكيف ذا) األعمال نموذج  ا ا   ذه ا
ض ف يتمكي • يل ع – األعمال مديري  عو ــــ ـ ــ ـــــات انت إذا ما املثال؛ سـ ــ ضـ ا تتم ال للموجودات العادلة القيمة ع ترتكز التعو  أو التدفقات إدار

ا؛ و يتم ال التعاقدية النقدية   تحصيل
ـــــفقات • ــ ـ ــ . ومع ذلك، ال يتم النظر    عدد صـ ــــتقب ـ ــ ـ ــ ــاط املبيعات املسـ ــ ــــ ــ شـ ـــــأن  ـــ ــ شـ ا  ذه املبيعات وتوقعا ــباب  ــ ــــ ــ ـــــابقة وأسـ ــ ـ ــ ات السـ وتوقيت املبيعات  الف

ا، ولكن كجزء من شـــــاط املبيعات بمعزل عن غ دف املعلن للمجموعة إلدارة املوجوداتالتقييم ال  عملية املعلومات املتعلقة ب ــــامل لكيفية تحقيق ال  شـ
  تحقيق التدفقات النقدية. يتم املالية وكيف

ـــغط"  االعتبار. إذا تم تحققت   ــ ــ ــ ــ ـــــوأ حالة " أو "حالة الضـ ـ ــ ــ ـ ــــــورات "أسـ ــ ـ ــ ــــــع تصـ ـــ ــ ل معقول دون وضـ ـــ ـــ ــ ـ ــ شـ ــــــورات متوقعة  ــ ـ ــ عتمد تقييم نموذج األعمال ع تصـ
ل مختلف عن توقعات الشـــركة األصـــلية، فإن الشـــركة ال  شـــ اف األو  عد اإلع ا التدفقات النقدية  تفظ  يف املوجودات املالية املتبقية ا غ تصـــ

ا.
ً
ى حديث ا أو املش

ً
ون حديث  عند تقييم األصل املا امل

ً
ذه املعلومات للم قدما ستخدم  ا    ضمن ذلك النموذج لالعمال، ولك

  
  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  - ٢
   

  أدوات الدين
  
ً
ا وفقا يف ــ ــــ ــ ن ولم يتم تصـ ن التالي ــــــرط ــ ــــــتوفت الشـ ــ ــــــامل اآلخر فقط إذا اسـ ــ ــــــاس القيمة العادلة من خالل الدخل الشـ للقيمة يتم قياس أداة الدين ع أســـ

سارة: ح أو ا   العادلة من خالل الر
  
يع ضمن نم باألصليتم االحتفاظ  - دفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية و  املالية و  املوجوداتوذج أعمال يتم تحقيق 
ون فقط مدفوعات  - خ محددة للتدفقات النقدية ال ت شأ الشروط التعاقدية لألصل املا  توار  صل غ املسدد.األ  مبلغ صل والفائدة عاأل ت

  
 
  

-١٣ -  
 



 

 

ب الصلبالشركة السعودية    ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

امة (تتمة) -٤ ية ال اس   السياسات ا
  
  (تتمة) األدوات املالية ١-٤
  
  (تتمة)اآلخر القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - ٢
  

  أدوات حقوق امللكية
افعنـد   ي  االع ثمـار  املبـد ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ات   لالسـ ـل غ قـابـل لإللغـاء عرض التغ ــــ ـــ ـــ شـــ موعـة  غرض املتـاجرة، قـد تختـار ا ـا  تفظ   أدوات حقوق امللكيـة غ ا

ذاالالحقة  القيمة العادلة  قائمة الدخل الشامل االخر. يتم  ل  عمل  ثماراإلختيار ع أساس    . ىع حد اس
  

موعة أي موجودات مالية مصنف  دال يوج   ة ع أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.لدى ا
  
سارة: موجودات - ٣ ح أو ا   مالية بالقيمة العادلة من خالل الر
ع فتصنی میت ا  رى ألخا لمالیةا وداتجو لما جم ح أو ا لخال نم لةدلعاا بالقیمة مقاسةبإعتبار   .رة لخساالر
  

افباإلضافة إ ذلك، عند  لفة ، قد األو  اإلع ل غ قابل لإللغاء بتخصيص أصل ما يل بخالف ذلك املتطلبات ليتم قياسه بالت ش موعة  تقوم ا
ل كب كما  املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــامل اآلخر شــــ ان القيام بذلك يل أو يقلل  ســــارة إذا  ح أو ا بالقيمة العادلة من خالل الر

قة أخرى.من عدم التطابق ا شأ بطر   اس الذي قد ي
  

يفت إعادة ال یتم  اف عد املالية املوجودات ص ،  االع ناءاألو ة ال ت باست موعة لنموذج  الف اغي ا   .املوجودات املالية إلدارة  أعمال
  

ا للمتاجرة، إن وجدت، وال يتم تقييم أدا إن املوجودات تفظ  ح أو املالية ا ا بالقيمة العادلة من خالل الر ــ ــ ـــــاس القيمة العادلة يتم قياســــ ــ ا ع أسـ
ــــارة  ــ ــ ــ ــ سـ يع   ا ــــيـل النقـد التعـاقـدي. التـدفقـات و ـــ ـــ ـا لتحصـــ ــــيـل التـدفقـات النقـديـة التعـاقـديـة وال يتم االحتفـاظ  ــ ــــ ــ ـا لتحصـ   املوجوداتألنـه ال يتم االحتفـاظ 

  املالية.
ات املالية   املطلو

موعةتقوم  ا املالية  فبتصنی  ا ا ــــــمانات  بخالف ،مطلو اماتالمالیة  الضـ ات یتم  القروض وال ا، كمطلو ــ ــ ــ لفة قياسـ ــــاب يتم.  املطفأة  بالت ــ سـ لفة اح  الت
ن األخذ  خالل من  املطفأة  ـــــــومات أي  االعتبار  ع ـــــة  عالوات  أو  خصـ ـــــول  خاصـــ ــ صـ ل ع با ل  تمو ــــ ـ ــ شـ اليف  و ــــول   ت ـ ــ صـ ل ع  ا   التمو

ً
 من يتجزأ ال جزءا

  .الفعال الفائدة  سعر
  
  املالية املوجودات قيمة  االنخفاض(ب)  

موعة مخصص   ميع القروض و لل ا ح   لدينا وجوداتمسائر االئتمانية املتوقعة  ا بالقيمة العادلة من خالل الر تفظ  املالية األخرى غ ا
ام، طبقت ا ــــر تمو  ـــ ـ ــ ة املدينة والذمم املدينة األخرى ال ال تحتوي ع عنصـ ــــبة ملوجودات العقود والذمم التجار ـ ــ ـ ــ سـ ــــــــارة. بال ــ سـ قة موعة أو ا طر

ـــــــطة ــ سـ ــــاب  املعيار امل ــ ـ ســـ ــــائر االئتمانية املتوقعة وقامت باح ـــ ــ سـ ـــأت   ا ــــــ شـ ــــيلة عملية، أ وســــــ ــــائر االئتمانية املتوقعة ع مدى العمر. و ـــ ــ سـ ــــاس ا ــ ـــ ع أسـ
ــــــارة االئتمان،   خية للمجموعة  خســـ ة التار ند إ ا ــ ـــ ـــ سـ ـــــات  ـــ ـــــصـ ـ ــ ــــــفوفة مخصـ ــ موعة مصـ ـــرا ــ ـ ــ ـــــب العناصـ ـ ل حســـ عدَّ دة  وُ دَّ

ُ
ـــــتقبلية املتوقعة ا ـ ــ املسـ

ئة اإلقتصادية. ن والب ي   للمدي
موعة األصل ا املا عت ا عد مرور   متع ون السداد التعاقدي  عت   ٣٦٠عن السداد عندما ي االت، قد  عض ا يوًما ع االستحقاق. ومع ذلك،  

ــتلم ا ــــــ ــ سـ تمل أن  ارجية إ أنه من غ ا ــ املعلومات الداخلية أو ا ـــ ــ ـ ــ شـ ـــــداد عندما  ــ ـــ ع  السـ ــل املا قد  ــ ـ ــ ــ ـ ا أن األصـ ـــــً ــ موعة أيضــــ موعة املبالغ  ا
موعة.التعاقدية  ا ا نات ائتمانية تحتفظ  امل قبل األخذ  االعتبار أي تحس    القائمة بال

  
  اإليرادات من العقود مع العمالء ٢-٤

موعة   افتقوم ا مة مع العمالء بناًء ع   باالع ون من  نموذج البإيرادات العقود امل ـــار إليه  املعيار  امل ــ ـ ــ ـــ ر املا (  الدوخمس خطوات املشـ ) ١٥للتقر
  تضمن:ذه تو 

  -تحديد العقد مع العميل، أيأ) 
ً
موعة ال ت حقوقا اماتاالتفاقيات مع ا   .النفاذقابلة  وال

اماتتحديد ب)  ا األداء ال دمات. املنصوص عل    العقد، مثل وعود نقل املنتجات أو ا
موعة  ســـالذي  ملاا  املقابل  مبلغ تحديد ســـعر املعاملة بناًء عج)  ســـتحقهتوقع ا اماتمقابل الوفاء   أن  ا  األداء  بال ناء( ال تقع ع عاتق اســـت أي   و

ا نيابة عن أطراف أخرى).   مبالغ يتم تحصيل
ل د)  ع سعر املعاملة ل امتوز دمات محدد  أداء ال  إ سعر البيع التقديري املستقل للمنتجات أو ا

ً
نادا   املقدمة للعميل.اس

افه)   ــــــروط أداء   االع ــ ــ ــ ـــــأة شـ ــ ـ ــ ـ ــ شـ ــــتو امل ــ ـ ــ ــ ـ سـ امبـاإليرادات عنــدمـا (أو بمجرد أن)  ــا إ العميـل  االل ــدمـات املتعــاقـد عل ، مثــل أن يتم نقــل املنتجــات أو ا
ن. ذا مع مرور الوقت أو  وقت مع ون  حصل العميل ع السيطرة. قد ي  و

 
 
  

-١٤ -  
  



 

 
       

ب الصلبالشركة السعودية    ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

  
امة (تتمة) -٤ ية ال اس   السياسات ا
  
  (تتمة) اإليرادات من العقود مع العمالء ٢-٤
سبان، مع القبض  املستلم أو املستحق املا  قاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابلت ددة   األخذ  ا بعادالعقد   شروط السداد ا الضرائب أو   واس

يفاء املعاي  ة أدناه قبل   الرســوم. كما يجب اســ ــ ددة املو افا تم اتباإليراد االع .  حالة عدم وجود شــروط محددة، يتم تطبيق الســياســة أعاله و
ا ااساكيل اإليرادات عند    .واستحقاق

  
ع:  بيع البضا

موعة   يعتقوم ا ـــــ ـــــمن    بتصـ ذه املنتجات، يتضـ ـــــبة ملثل  سـ ـــــلب. بال ب الصـ يع أناب امو ل عام  ال ـــــ شـ امااالداء    ال
ً
تم واحدا اف، و باإليرادات عند  االع

ب مع مراعاة  سليم األناب ور أعاله.ون من ن املالانتقال السيطرة ع املنتجات إ العميل وال تتم عادة ً عند   خمس خطوات املذ
  

 ضمان:
ـــــلب ومعدات   ب الصـ ل من أناب ـــمانات ل ــ ل عام ضـ ـــ شـــ موعة   للعقود، تقدم ا

ً
انت موجودة  وقت  العملياتوفقا إلجراء إصــــــالحات عامة للعيوب ال 

ـــــمانات لذلكالبيع.  ــ ـ ـــبة ع عبارة عن ، فإن معظم الضـ ـــ ــ اسـ موعة با ـــــمانات تأكيد وعليه تقوم ا ـ ــ  ملتطلبات اضـ
ً
ــــبة الدو ( وفقا ــ ــ اسـ ). ال ٣٧معيار ا

ا. موعة بتقديم أي ضمانات ممتدة وخدمات صيانة لعمال   تقوم ا
 
اتمم ٣-٤ عو  تل   ومعدات مصا

ات ر املمتل عو  تظ ــــــا ــ ـــــم   املصـ ـ ــ عد خصـ خية،  لفة التار ـــعر الت ـــ ــ سـ الكواملعدات  ـــــ ـــ ـــارة  االسـ ـــ ــ اكم وخسـ اكمة  القيمة  االنخفاضامل الك. ال يتم امل ــــــ ــ  اسـ
خية النفقات املباشرة القتناء بنود  لفة التار . تتضمن الت   . املوجوداتاألرا

  
الكيتم تحميل   ح أو  االســـ ســـارة املوحدة   ع قائمة الر عد خصـــم القيم  باســـتخداما اليف املوجودات ذات العالقة  ع ت ــــابت لتوز ــ ــ ـ ــ ــ ـ قة القســـط الثــ طر

  املتبقية ع مـدى األعمار اإلنتاجية املقدرة التالية: 
نات أرا   سنة  ٥٠ - ٣٠  تحس
ل  يا ي و   سنة  ٥٠ - ١٠  مبا
  سنة  ٤٠ - ١٠  آالت ومعدات

  سنوات  ١٠ - ٤  سيارات 
ات     سنوات  ١٠ - ٤  أثاث وتج
ية   سنوات  ١٠ - ٤   معدات مكت

  مدة العقد  مستأجرة  موجودات
  

اح و األ يتم تحديد  بعادات بمقارنة اإل  الناتجة من سائرا ر سارة املوحدة.  العائدس ح أو ا تم إدراج الصا ضمن قائمة الر ية و   مع القيمة الدف
  

   القيمة االنخفاض
ـات يـة للممتل ع  و  يتم مراجعـة القيم الـدف ـــا ــ ــ ــ ــ ــ نـاك  املصـ ـان  غرض تحـديـد مـا إذا  ات    انخفـاضواملعـدات  غ ـا، وذلـك  حـال وجود أحـداث أو   قيم

ون قـابلــة   يـة قـد ال ت ــ إ أن القيمــة الـدف ــ ـــ ــ ـــ شـ دادالظروف  ــــ ـــ ــ ـــ يـة لألصــــــــــــــل قيمتــه القــابلـة  لالسـ ـــــــر، وعنــدمـا تتجــاوز القيمــة الـدف ــ ـ ــ . عنــد وجود ذلـك املؤشـ
داد ا القابلة   تخفيض، يتم لالســـ داداملوجودات إ قيم اليف البيع أو قيم ناقصـــا للموجوداتيمة العادلة  وال تمثل الق  لالســـ ا ةت اصـــة  ، املنفعة ا

 . ما أع   أ
  

ل   االنخفاضلنقد ال يتم قياس وحدة توليد ا يتم تحديد ـــــ ـــ شـ ــــــتقلة  ــ تج تدفقات نقدية مسـ ـــغر مجموعة محددة من املوجودات ال ت ـــ ــ ا أصـ ا بأ  قيم
ــــرة إ قيمتـه القـابلـة   املوجوداتأو مجموعـات   املوجوداتكب عن التـدفقـات النقـديـة الـداخلـة من  ــ ــ ــ ــ ـــــل مبـاشـ ــ ــ ــ ــ يـة لألصـ األخرى. يتم تخفيض القيمـة الـدف

داد ية لألصل  لالس انت القيمة الدف دادأك من قيمته املقدرة القابلة إذا    . لالس
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

  
امة (تتمة) -٤ ية ال اس   السياسات ا
  
ات و  ٣-٤ ع ممتل   (تتمة) ومعداتمصا
  

ة للقيم املتبقية واألعمار اإلنتاجية  املراجعة السنو
موعة حالًيا من  للموجوداتالقيمة املتبقية  ــــل عليه ا بعاد  املبلغ املقدر الذي ســـــتحصـ ــــ بعاد، إذا املوجودات  إسـ ــــ اليف املقدرة لالسـ ــــم الت عد خصـ  ،

اية املوجودات تان الة املتوقعة     . ةره اإلنتاجياعمأ بالفعل  العمر و ا
 

ا،   عديل ــــابقة، إذا لزم األمرتتم مراجعة القيم املتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات و ـ ة مالية. إذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السـ ل ف اية    ،
ية. اس ات) كتغ  التقديرات ا ساب التغ (التغ   يتم اح

  
ا تجزئة املوجودات  إ مكونا

ات ون املمتل ع  ،  تت ــا ـــ ــ ــ  من أجزاء مختلفة ذات أعمار إنتاجية أو أنماط املصـ
ً
الكواملعدات غالبا ــــ ــ ـــ ل    اسـ ــــــ ـ ــ شـ ذه األجزاء ( بدال  ــــ ــ ـ ــ )  فردي مختلفة. يتم اسـ

التاخالل العمر اإلنتا لألصل.    :و
   
الكيتم  • ات  اســــ ع    ،ل جزء من بند املمتل ـــا ان احد املصـ ل مســــتقل (إال إذا  شــــ لفة اإلجمالية للبند  ســــبة للت  بال

ً
يا ـــ سـ امة  لفته  ون ت واملعدات، ت

قة   ا نفس العمر االنتا وطر امه لد الكاالجزاء ال ــــ ــــ ــ ات  اسـ عجزء آخر من نفس بند املمتل ــــا ـ ــ ـــ ن   ، املصـ زئ الة، يمكن تجميع ا ذه ا واملعدات، و 
 لغرض 

ً
الكمعا  ). االس

 
ونـات ن التجزئـةوفقـا ل  • ـاتإ م يـة لبنـد املمتل ـــــــمن القيمـة الـدف ــ ـ ــ ــــيـانـة اليوميـة للبنـد ضـ ـــ ـــ ـاليف الصـــ موعـة بت ف ا ع ع ، . ال  ـــا ــ ــــــ ــ واملعـدات. يتم املصـ

اف ح   االع اليف  قائمة الر ــار ذه الت ــ ـــ سـ تم   ة أو ا تلفة و ونات املوجودات ا ا. يتم تحديد م الكاملوحدة عند تكبد ــــ ـــ ــــل فقط    ااسـ ـ ــ ل منفصـ ــــ ـ ــ شـ
ــات ــامــة من بنــد املمتل ــبــة لألجزاء ال ــ ــ ـ ــ ـ ــ سـ ع ، بــال ــا ـــ ـــ ـــ الكواملعــدات ذات األعمــار اإلنتــاجيــة أو أنمــاط  املصـــ ــــ ــ ـ ــ ــ ـ تلفــة. ومع ذلــك، فــإن املبــادئ املتعلقــة   االسـ ا

بدال زء  باس لفة الالحقة ل بدالهاألجزاء (الت ددة، الذي تم اس سري عموما ع جميع األجزاء ا امة.  بصرف)  امة أم غ  انت   النظر عما إذا 
 

ات اليف ضمن املمتل ع ، رسملة الت  واملعداتاملصا
ات لفة بند املمتل ون ت ع  ،تت :املصا   واملعدات مما ي

 
ة  • صومات التجار عد حسم ا دة،  اد وضرائب الشراء غ املس  والتخفيضات.سعر الشراء، بما  ذلك رسوم االست
قة  • شغيله بالطر الة الالزمة ل اليف مرتبطة مباشرة بوصول األصل إ املوقع وا شودة أي ت  لإلدارة. امل
ــاليف تفكيــك ونقــل البنــد  • ــانــه    التقــدير األو لت عــادة املوقع الــذيمن م اميوجــد عليــه إ حــالتــه الطبيعيــة،  ــان    و يجــة    واالل ــذا   إلقتنــاءاملتکبــد إمــا ن

زون خالل تلك السنة. ة معينة ألغراض أخرى بخالف إنتاج ا يجة استخدامه خالل ف  البند أو ن
 

ية لألصل أو يتم  اليف الالحقة  القيمة الدف افتدرج الت أصل منفصل،    االع تمل تدفق منافع  إذا لزم األمرا  ون من ا  ديةاقتصا، فقط عندما ي
ل موثوق  ـــــ ــ ــ ـ شـ لفة البند  مكن قياس ت موعة و ـــــتقبلية مرتبطة بالبند إ ا ــ ـ ــ افيتم التوقف عن   ،مسـ ـــــل  االع ــ ـ ــ أصـ تة  ية ألحد األجزاء املث بالقيمة الدف

بداله.  منفصل عند اس
 
اليفرسملة  تمت اض ت لةاملتعلقة باملوجودات  االق لفةمن  كجزء املؤ لةاملوجودات  ت   بدء اإلنتاج التجاري. ح املؤ
 

افة  ح أو  مصـــــــروفاتيتم تحميل  ــــيانة األخرى ع قائمة الر ــ ــــــالح والصـ ا. يتم تحميل  اإلصـ ا ف ــــنة القوائم املالية ال يتم تكبد ــ ــــارة املوحدة خالل سـ ــ سـ ا
د من العمر اإلنتا املقدر لألصل أو مخرجات اإلنتاج ع ق ح أوالصيانة واإلصالحات العادية ال ال تز ا. ائمة الر سارة املوحدة عند تكبد   ا
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

  
امة (تتمة) -٤ ية ال اس   السياسات ا
  
ات و  ٣-٤ عممتل   (تتمة) ومعدات مصا
  

 قطع الغيار الرأسمالية
اتيجية) وقطع الغيار العامة،  امة (قطع الغيار االس يف قطع الغيار الرأسمالية إ قطع غيار  موعة بتص   اإلرشادات التالية: باستخدامتقوم ا

 
ســـاســـةقطعة الغيار  • ون  القطعة     تلك  ا تمل أن ت ون  وضـــع "االســـتعداد"، أي من ا ســـًيا / جزء  بنداال ت ميةرئ يجب االحتفاظ به   بالغ األ

ب   ســــ ا فقط   ما يتم اســــتخدام
ً
شــــغيل املتواصــــل ملعدات اإلنتاج. عادة ا ع أســــاس إ أن يتم  ، وال ُيتوقع عموًماالتعطلمتناول اليد لضــــمان ال ســــتخدام

. يبدأ االس ساسة مباشرة الك ع قطع الغيار روتي خ الشراء ا   .من تار
 
ب   • ـــــ ـــ سـ  

ً
ا مقدما ـــــراؤ ـــ تم شـ امة و عت  ـــــية األخرى ال ال  ـــ سـ ا جداول قطع الغيار العامة  قطع الغيار الرئ طط ل بدال ا ــــــ ــ ـــــيا مع برنامج  اإلسـ ـــ (تمشـ

ددالصـــيانة  ســـية املوجودة ا بدال قطع الغيار الرئ ذه البنود "متاحة يد ابأجزاء جديدة قحاليا   ) وذلك الســـ عت  شـــغيل.  خ لالســـتخدامل " فقط  تار
. ومن ثم تبدأ عملية  الكمسـتقب ا كجزء    االسـ ة بديلعند تركي الك. إن ف ون   ذه ملثل    االسـ ا اإلنتا أو  عاألجزاء الرأسـمالية العامة ت مدى عمر
ما أقل.العمر اإلنتا املتبقي املتوقع  ا، أ  للمعدات املرتبطة 

  
 التنفيذ قيداألعمال الرأسمالية 

ــــمنت ر ضـ شـــــاء أو التطو ــــملة املوجودات قيد اإل ــــمالية   حســـــاب تم رسـ ر إ الفئة  قيداألعمال الرأسـ ــاء أو التطو ــ شـ ل املوجودات قيد اإل التنفيذ. يتم تحو
ات ـــبة  املمتل عو   املناســــــ ـــا ــ ـــــة (  املصــــ ـ ــ ناداواملعدات أو املوجودات غ امللموسـ ـــ ــ ـ ــ الة الالزمة   إسـ ــــــل إ املوقع و / أو ا ــ ـــــول األصـ ـ ــ ـــــروع)، عند وصـ ـ ــ لطبيعة املشـ

قة ال  اليتمكن من العمل بالطر شـد اليف اإلدارة. تتضـمن ت  ت ر وأية ت شـاء / التطو لفة اإل لفة بند األعمال الرأسـمالية تحت التنفيذ سـعر الـشراء وت
ــاء أو  شــ ـــمالية   االســــتحواذأخرى مرتبطة مباشــــرة بإ االتنفيذ ال  قيدع بند األعمال الرأسـ شــــد الكإلدارة. ال يتم ا  ت ــمالية  اســــ أو إطفاء األعمال الرأســ

  التنفيذ. قيد
 
 املوجودات غ امللموسة ٤-٤

ــل منفرد عنــد   ــ ــ ــ ـــ ـ ــ شـ ــا  ـــة ال يتم اقتنــاؤ ــ ــ ـ ــ ـ ــ افيتم قيــاس املوجودات غ امللموسـ ي  االع عــد    املبــد لفــة.  افبــالت ي  االع ، يتم قيــاس املوجودات غ املبــد
اكم وخسائر  عد خصم اإلطفاء امل اكمة، حسب اللزوم. االنخفاضامللموسة بالصا    القيمة امل

 
ـل رئيتم  ــ ــ ــ ــــ ــ شـ ون  مـا أقـل. و تت ، أ ـدد ع ـمدى العمر التعـاقـدي أو العمر اإلنتـا ــــة ذات العمر اإلنـتا ا ــ ـ ــ ــ ـ ــ من إطفـاء املوجودات غ امللموسـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

ــــة ع مدى   ـ ــ ذه املوجودات غ امللموسـ موعة بإطفاء  ة. تقوم ا ــــط الثابت ع  ٥  - ٣أنظمة املعلومات اإلدار ـــ قة القسـ ـــــــنوات بطر اضسـ أن القيمة   اف
  .ةاملتبقية صفر 

 
ــــائر الناتجة عن  يتم سـ اح أو ا افإلغاء  قیاس األر ــــة ع اســـــاس الفرق   غ باملوجودات  االع نامللموسـ ـــا متحصـــــالت    ب بعادصــ ــــ ية والقيمة  االسـ  الدف

تم للموجودات ا و ح أو إدراج سارة املوحدة عندما   قائمة الر اف إلغاءيتم ا   .باملوجودات االع
  
ثمار  ٥-٤ ات زميلة االس   شر

ـــيطرة، و  ــ س سـ ا ولكن ل ري عل ون للمجموعة تأث جو ات الزميلة  تلك ال ي ـــــر  ال  الشـ
ً
ون   غالبا اوح ما  رتبطةم  ما ت ـــــص ملكية ت ن   بحصـ ٪ إ ٢٠ب

ذا   ٥٠ يف  موعة بتص ري، تقوم ا ت. إذا لم تؤدي حصة امللكية  الشركة الزميلة إ تأث جو ثمار٪ من رأس املال الذي يحق لصاحبه التصو  االس
ثماراتضمن  سارة.  االس ح أو ا   بالقيمة العادلة من خالل الر

  
لفة   بالت

ً
ثمار مبدئيا ــ ــ ـــ قة حقوق امللكية، يتم اثبات اإلسـ  لطر

ً
قة حقوق امللكية. وفقا ــتخدام طر ــ ـــ ات الزميلة بإسـ ــــر ـ ــ ــبة عن الشـ ـــ ــ اسـ ادة تتم ا أو  ثم يتم ز

اح  موعة  أر ب ا ثمار بنص خ اإلقتناء أوتخفيض اإلس عد تار ققة  ا وا ثمر ف   .خسائر الشركة املس
 

ــــ ـ ـــــركة الة امللكية   إذا تم تخفيض حصـ ية فقط من املبالغ  ولكن تمزميلة الشـ ـــــ ـــــة تناسـ يف حصـ ـــــ ام، يتم إعادة تصـ افاالحتفاظ بنفوذ  ا  ال تم اإلع
ــارة  ســ ح أو ا عد االســــتحواذ  إذا لزم األمرســــابًقا  الدخل الشــــامل اآلخر إ الر اح أو خســــائر ما  موعة  أر اف بحصــــة ا ح أو  قائمة. يتم االع الر

ســـارة   عديل مماثل   ،املوحدة ا عد االســـتحواذ  الدخل الشـــامل اآلخر  الدخل الشـــامل اآلخر مع  ات ما  ا  حر اف بحصـــ تم االع ية للقيمة و الدف
ــــركة الزميلة، بما  ذلك أي ذمم مدينة أ ــ ا  الشـ ــ ــ ــ ــــــركة الزميلة أو تتجاوز حصـ ــــائر  الشـ ــ سـ موعة  ا ـــة ا ـ ــ ــــاوي حصـ ــ سـ ثمار. عندما  ــ ــ ــ خرى غ لالسـ

ـــــائر   موعة بخسـ ف ا ع ـــمونة، ال  ــ ـــــافيةمضـ ـــــتداللية أو إضـ امات قانونية أو اسـ ـــداد  ، ما لم تكن قد تكبدت ال ــ سـ ـــــركة  مدفوعاتأو قامت  نيابة عن الشـ
ثمار. ية لالس ات الزميلة كتخفيض  القيمة الدف اح املستلمة أو املستحقة القبض من الشر عات األر اف بتوز   الزميلة. يتم االع

  
  

-١٧ -  
 



 

 

ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

  
امة (تتمة) -٤ ية ال اس   السياسات ا
  
ثمارات ٥-٤ ات زميلة االس  (تتمة)  شر

موعة ثمار     تحدد ا ناك أي دليل موضـــو ع انخفاض قيمة االســـ ان  ر ما ما إذا  ل تقر خ  التار و ا ذا  ان  تقوم  ،الشـــركة الزميلة. إذا 
ــــاب مبلغ االنخفاض  القيمة  ســ موعة باح ن املبلغ  كا داد  القابلفرق ب ــــ يل املبلغ    لإلســ ـــــ ـ ية و ا الدف ـــــركة الزميلة وقيم ب منللشـ ـــــة    القر "حصـ

ات الزميلة"   ح / (خسارة) الشر سارة  قائمةالر ح أو ا   ة.املوحد الر
  

ـا الزميلـة  القوائم املـاليـة للمجموعـيتم   ـا ـــــــر ــ ـ ــ موعـة وشـ ن ا ــــاعـديـة والتنـازليـة ب ــ ـــ ـ ــ ــــائر النـاتجـة عن املعـامالت التصـ ــ ــ ــ ــ سـ ـاح وا اف بـاألر ة فقط بقـدر  اإلع
ثمر غ املرتبط  الشركة الزميلة.  حصة املس

  
بعاد   يتم كما سـائر  إسـ انت املعاملة تدل    غ ا ققة إال إذا  عديل  قيمة   إنخفاض عا ول. يتم  ية للشـركة السـياسـاتاألصـل ا اسـ  الزميلة، ا

ا مع الســــياســــات  ات  املعتمدة عند الضــــرورة لضــــمان توافق ثمارات  الشــــر اح وخســــائر التخفيف الناتجة عن االســــ اف بأر موعة. يتم االع من قبل ا
سارة  قائمة الزميلة  ح أو ا   .املوحدة الر

  
  زونا ٦-٤
 

زون  إثـباتيتم  ــا القيـمة ال ا ــ ــ ــــ ــ لفـة أو صـ ــــعر الت ـــ ــ ـــ .   ،قـابلـة للتحققسـ ــــط املر ــ ـ ــ ـــ ـقة املتوسـ ــــتخـدام طر ــ ـ ــ ـ لفـة بـاســـ مـا أقـل. يتم تحـديـد الت لفـة   تحتوي أ ت
اليف األخرى املتكبدة  ل والت اليف التحو اليف الشراء وت زون ع جميع ت زون إلحضارا لفة  اوحال  اإ موقع ا شتمل ت الية.  قيد  البضاعةا

يع ــ ــ ــ ــاعة  التصـ ــ ــ لفة   والبضـ ام والت لفة املواد ا ــــنع ع ت ــ ةالتامة الصـ ل   املعيار ــــــافيةللتحو ــــروفات اإلضـ ــ انت  األخرى املتكبدة  عملية اإلنتاج  واملصـ إذا 
لفــة الفعليــة ــة تقــارب الت لفــة املعيــار ــاليف  الت ــة. تتم مراجعــة الت ــل بــانتظــام  املعيــار يــل أي   ع  ،إذا لزم األمر  ،للتحو ــــ ـــ ـــ ـــ . يتم  ــا ـــــــع ا ــ ـ ــ ـــــــوء الوضـ ــ ـ ــ ضـ

الية كمصروف وعكس من املصروفات   ح أو ا قائمةتخفيض إ صا القيمة ا ا.ت السنة ال  املوحدة سارة الر   حدث ف
  

زون  صا القيمة القابلة للتحقق وتقدير مخصص ا
ة لإلكمال والبيع.  اليف التقدير و ســـعر البيع املقدر  ســـياق األعمال اإلعتيادية ناقصـــا الت ــا القيمة القابلة للتحقق  ــا القيمة صـ يتم عادة قياس صـ

زون ــــــطب ا ــ ـ ل فردي وذلك لشـ ــــــ ـــ شـ ذا  .القابلة للتحقق  ون  ــــي ـــ ــ ون البنود سـ ــــتخدام   غرضنفس ال خط اإلنتاج (الذي له املتعلقة بنفس عندما ت ــ ـــ  واإلسـ
ي) ال اا ق قد تم إنتاج سو غرافية او   . نفس املنطقة ا
 

سق لفة إ صا القيمة ال تخفيض قيمةممارسة    ت زون بأقل من الت ة النظر   قابلة للتحققا ر املااملعاي الدولي الواردة مع وج ال تنص  ة للتقر
ب ترحيل  ا املوجوداتع أنه ال ي ا من بيع د عن املبالغ املتوقع تحقيق   .بما يز

 
ن  و زون التالف ايتم ت ركة واملتقادم والتالف. يتم تحديد ا رد. يتم تقييم  بإجراءاتالقيام عند  قيمته وتخفيضصـص مقابل مخزون بطيء ا ا

زون  ـــــــص ا ــ ـ ــ زون كجزء من   بطيءمخصـ ــل فئــة من فئــات ا ركــة واملتقــادم ل ــاا ر ــــتوى    تقــار ــ ـ ــ ـــ ــة. يتم تقييم التقــادم بنــاًء ع مقــارنــة مسـ ــار املــاليــة ا
زون باملبيعات املستقبلية تملة  ا   املتوقعة.ا

  
  النقد وما  حكمه ٧-٤

ون النقد  البنوك من  ة األجل عالية الســيولةيت ثمارات األخرى قصــ ا  ،إن وجدت  ،النقد لدى البنوك واالســ ات   ل ر   إســتحقاقف أصــلية ملدة ثالثة أشــ
ون متاحةوال  ،أو أقل   .للمجموعة دون أي قيود ت

  
 رأس املال ٨-٤

يف األدوات املالية ال ـــادرة من قبل يتم تصـــــ د  صــ موعة كحقوق ملكية فقط إ ا ف املطلوا عر ــــتو فيه  سـ . ةاملالي املوجوداتأو  ةاملالي اتالذي ال 
أدوات حقوق ملكية نة للمجموعة  ز م ا م العادية وأس يف األس   .يتم تص

 
اح ٩-٤ عات األر  توز

ون تحت ت ل مناســـــب وال ت ــــ شـ ا  ون قد تم اعتماد اح معلنة، ي عات أر ام عن مبالغ أي توز ــــص أو إل ن مخصـ و اية يتم ت موعة،  أو قبل  ــــرف ا صـ
. ر املا اية سنة التقر ا ح  ع   السنة املالية ولكن لم يتم توز
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

  
امة (تتمة)السياسات  -٤ ية ال اس   ا
  
 العملة الوظيفية وعملة العرض ١٠-٤

موعــة ("العملــة    القوائميتم قيــاس البنود املــدرجــة    ــا ا عمــل ف ــيــة ال  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاسـ ــ ــــ ــ ــــــــاديــة األسـ ــ ـ ــ ئــة االقتصـ ــــتخــدام عملــة الب ــ ـــ ـ ــ املــاليــة املوحــدة للمجموعــة بــاسـ
ال ما لم  ب األرقام إ أقرب ر ال السعودي. تم تقر ي وعملة العرض  الر   .يذكر خالف ذلكالوظيفية"). العملة الوظيفية للمجموعة  الدوالر األمر

  
 صدةاملعامالت واألر 

ل املعامالت ــائدة  املقومة  يتم تحو ية إ العملة الوظيفية بأســـعار الصـــرف السـ خ   بالعمالت األجن ــائر إثباتإجراء املعامالت. يتم   تار اح وخسـ   فروقات أر
ذه املعامالت   ة  ســـو ية الناتجة عن  ل  ومصـــرف العمالت األجن ات النقدية ان تحو ســـعرملوجودات واملطلو ية  ــائد   الصـــرف  القائمة بالعمالت االجن  السـ

ـــــــنـة    ـــ ــ ـايـة السـ ــــارة    قـائمـة  ـ ــ ـــ ـ ــ سـ ح أو ا ـات النقـديـةاملوحـدة الر ـل املوجودات واملطلو ــــعـار  املقومـة  . يتم تحو ــ ـــ ـ ــ ر إ أسـ خ التقر يـة  تـار بـالعمالت األجن
خ. ـــرف الســــائدة  ذلك التار ــ  يتم عرض الصـ اســ ية املتعلقة  م ــائر صــــرف العمالت األجن ـــارة  قائمةالقروض والنقد لدى البنوك  بب وخســ سـ ح أو ا الر

ية األخرى    ة املوحد ـــائر صــــــرف العمالت األجن ــ اح وخسـ ل". يتم عرض جميع أر اليف التمو ـــمن "إيرادات أو ت ــ ـــارة املوحد قائمةضـ ســـ ح أو ا ـــمن   ة الر ــ ضـ
".با -"الدخل / (املصروفات) األخرى    لصا

 
 القروض ١١-٤

ــــتلمة) ـــ ـــ ــ ــــالت املسـ ــ ـــ ـ ــ اف بالقروض مبدئًيا بالقيمة العادلة (املتحصـ اليف املعاملة  ،يتم االع ــــم ت ــ ـ ـــ ــ ــــبةعد خصـ ــ ـ ــ  عن  وقت الحقإن وجدت.   ،املتكبدة   املناســــ
اف  ياإلع قة معدل الفائدة الفع  ،املبد ـــتخدام طر ــ لفة املطفأة باسـ لة األجل بالت عد يتم قياس القروض طو ـــــالت ( ن املتحصـ اف بأي فرق ب . يتم االع

داد   ــ اليف املعاملة) ومبلغ االسـ ــم ت ســـارة   قائمةخصـ ح أو ا . يتم االع املوحدة الر قة معدل الفائدة الفع ة القرض باســـتخدام طر اف ع مدى ف
د الذي يحتمل   اليف معاملة للقرض إ ا يالت القرض كت ســ شــاء  الة أن يتم بالرســوم املدفوعة عند إ ذه ا يالت.   ســ ل ال عض أو  ب  ــ فيه 

يالتعملية  تمتيتم تأجيل الرســـوم ح   ســـ ل ال عض أو  ب  ـــ تمل أن يتم  د الذي ال يوجد فيه دليل ع أنه من ا ب. إ ا ـــ ــ  ،ال تم رســـملة فسـ
دمات السيولة و  ا.سالرسوم كدفعة مقدمة  يالت ال تتعلق  س ة ال ا ع مدى ف الك  تم اس

  
اف بــالقروض من   ام    ة املركز املــا املوحــد  قــائمــةيتم إلغــاء االع ــــوص عليــهعنــدمــا يتم الوفــاء بــاالل ـــ ـــ ــ ــــــالحيتــه. يتم   تم العقــد أو   املنصـ ـ ــ ـــ ــاء صـ إلغــاؤه أو ان

ـا إ طرف آخر واملـقابـل ل ـا أو تحو ـات املـاليـة ال تم إطفـاء يـة للمطلو ن القيمـة الـدف اف بـالفرق ب ــامال  ،املـدفوعاملـا    االع ــ ــ ـ ــ ــ ـ غ نقـديـة  موجوداتأي  شـ
ات متحملة سارة املوحد قائمة  ،محولة أو مطلو ح أو ا ل أخرى  كدخل آخر ة الر اليف تمو   .أو ت

 
يفیتم  ات املتداولة ما لم يكن للمجموعة حق    تصــ ة  تأجيللمشــروط    غ القروض ضــمن املطلو ام ســو ر    ١٢ملدة  االل عد ســنة التقر  ع األقل 

ً
را شــ

 .  املا
 

ــــرة إ  ــ ــــب مباشـ ــ سـ ــــة ال ت ــ اصـ ــــملة القروض العامة وا ــ ــــتحواذ عتتم رسـ ــ ــــاء أو إنتاج    اإلسـ ــ شـ ة إلكمال  موجوداتأو إ ة الزمنية املطلو لة خالل الف مؤ
ـــــود أو   ــ ـــــــتخدام املقصـ ـــــل لالسـ ــ عداد األصـ لة   إن املوجودات. إذا لزم األمر  ،لبيعلو لة من الوقت   املوجوداتاملؤ ة طو ـــــرورة ف ــ ـــــتغرق بالضـ ــ سـ ون  ال  لت

زة  ثمار  املقصــود  لالســتخدام جا ســب من االســ ثمار املك ا ع  أو البيع. يتم خصــم دخل االســ لة  املوجوداتاملؤقت لقروض محددة  انتظار إنفاق املؤ
لة للرسملة اض املؤ اليف االق   .من ت

ا   ا ف اض األخرى كمصروف  السنة ال يتم تكبد اليف االق سارة  قائمةيتم تحميل ت ح أو ا   .املوحدة الر
  
 حق االستخدام موجودات ١٢-٤

موعة   ف ا ون فيه األصل األسا متاًحا لالستخدام). يتم قياس بحق االستخدام  بموجوداتع خ الذي ي خ بدء عقد اإليجار (أي التار  موجوداتتار
لفة اكم وخســــائر انخفاض قيمة  ،حق االســــتخدام بالت الك م ا أي اســــ ــً اكمة ناقصــ اماتم ا ألي قياس مســــبق الل عديل تم  يجار. تتضــــمن اإل عقود   ، و

لفة   امات موجوداتت ـــــــتخدام مبلغ ال ــ ـ ــ خ  عقود  حق االسـ ــــرة األولية املتكبدة ودفعات اإليجار ال تمت  أو قبل تار ــ ــ ــ ــ اليف املباشـ ا والت ف  اإليجار املع
اليف  ا أي حوافز إيجار مســـــتلمة وت ــً ــ ــلالبدء ناقصـ ــ ــتعادة األصـ ل معقول من  إســـ ــ ــ شـ موعة متأكدة  ــل املؤجر  . ما لم تكن ا ــ ــــول ع ملكية األصـ صـ ا

الك    ،اية مدة اإليجار ـــ ـــ ــ ـــــط الثابت ع مدى العمر اإلنتا املقدر ومدة اإليجار موجوداتيتم اسـ ـ ــ ـــاس القسـ ـــ ــ ا ع أسـ ف  ـــــتخدام املع ـــ ما  ،حق االسـ أ
ل معقول من ممارسـة خيار الشـراء شـ موعة متأكدة  انت ا الك أصـل حق اال  ،أقصـر. إذا  . يتم اسـ ـ سـتخدام ع مدى العمر اإلنتا لألصـل األسـا

  حق االستخدام لالنخفاض  القيمة. موجوداتتخضع 
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

امة (تتمة)السياسات  -٤ ية ال اس   ا
امات عقود اإليجار١٣-٤  إل

خ بدء عقد اإليجار الية ملدفوعات اإليجار   ، تار ات اإليجار املقاسـة بالقيمة ا موعة بمطلو ف ا شـتمل  ال يتمع ة اإليجار.  ا ع مدى ف سـداد
ر مدفوعـات اإليجـار ع مـدفوعـات ثـابتـة (بمـا  ذلـك الـدفعـات   و ــــتحقـة القبض  ـةا ــ ــــ ــ ا أي حوافز إيجـار مسـ ــً ـــ ــ ــ ة  ،الثـابتـة) ـناقصــــ ومـدفوعـات اإليجـار املتغ

عتمد ع مؤشر أو معدل ا    ،ال  سعر ممارسة خيار الشراء املؤكد  كذلكمدفوعات اإليجار ضمانات القيمة املتبقية. تتضمن    تحتواملبالغ املتوقع دفع
ل معقول أن  ـــــ ـ ــ موعة  تقومشـ ـــــته  ا ـ ــ اء عقد اإليجار ببمارسـ انت  ،ودفع غرامات إ ـــــروطإذا  ـ ــ رعقد اإليجار  شـ اء. يتم  تظ يار اإل موعة  ـــــة ا ـ ــ ممارسـ

دث أو  ا ا عتمد ع مؤشر أو معدل كمصروفات  السنة ال يحدث ف ة ال ال  اف بدفعات اإليجار املتغ   .إ الدفع يؤديالذي  الظرفاالع
  

الية ملدفوعات اإليجار ســاب القيمة ا اض   ،عند اح موعة معدل االق ان معدل الفائدة الضــم   ت  اإلضــاســتخدم ا خ بدء عقد اإليجار إذا  ار
ولة. املعدل   ــ سـ ــا  عقد اإليجار غ قابل للتحديد  صـــول ع أصـــل بقيمة اإلضـ اض األموال الالزمة ل ــتأجر الفردي الق ــيدفعه املسـ و الســـعر الذي سـ

ــادية مماثلة  ـــ ـ ــ ئة اقتصـ ـــــتخدام  ب ـ ــ ـــل حق االسـ ـــ ــ اممماثلة ألصـ ــــــــروط م وحماية  بأح خ البدءوشـ عد تار امات    ،ماثلة.  ادة مبلغ ال اإليجار لتعكس عقد يتم ز
ا ملدفوعات اإليجار   ـــ ــ ـــافة إ ذلكال تمتتراكم الفائدة وتخفيضـ امات  ،. باإلضـــ ية الل عديل   عقد يتم قياس القيمة الدف ناك  ان  ـــبًقا إذا  اإليجار مســـ

غي   ة أو  ر و غي  مدفوعات اإليجار الثابتة ا غي  مدة اإليجار أو  .لتقييم الأو    شراء األصل األسا
  

ن رأس املـال   ع مـدفوعات اإليجـار ب لفـةيتم توز ـاح   وت ـل ع األر لفـة التمو ـل. يتم تحميـل ت ة اإليـجار وذلـك    وأالتمو ــــائر ع مدى ف ــ ـ ــ ـ ــ سـ ــــول إا ــــــ ــ  للوصـ
ل سنة. ام ل   معدل فائدة دوري ثابت ع الرصيد املتبقي لالل

  
ة األجل وعقود إيجار   نخفضة امل ذات القيمةاملوجودات عقود اإليجار قص

موعـة إعفـاء   عقـدتطبق ا اف  ة األجـل   اإلع ــــ ــ ــــ ــ ــ األجـل ع عقود اإليجـار قصـ ــ ــ ــــ ــ ـاتاإليجـار قصـ ـا مـدة إيجـار   للممتل  ١٢املؤجرة (أي تلـك العقود ال ل
اف  ا تطبق إعفاء االع ـــــراء). كما أ ـــ خ البدء وال تحتوي ع خيار شـ ًرا أو أقل من تار ــــــ ــ ــــــــة القيمة ع عقود إي املوجوداتبشـ ية منخفضـ جار املعدات املكت

عت  ة األجــل وعقود إيجــار    ذات قيمــة  ال  ــــ ــ ــــ ــ اف بمــدفوعــات اإليجــار ع عقود اإليجــار قصـ ــــــــة. يتم االع ــ ــ ـ ـــــة  املالقيمــة    املوجودات ذاتمنخفضـ ــ ـ ــ ـ نخفضـــ
ة اإليجار   .كمصروفات ع أساس القسط الثابت ع مدى ف

  
ن  ١٤- ٤ افآت املوظف   م

ام  األجل ةقص  اتاالل
امات املتعلقة باألجور والرواتبيتم  اف باالل امل  غضـــون   ،االع ا بال ــو سـ اكمة ال من املتوقع  بما  ذلك املزايا غ النقدية واإلجازات املرضـــية امل
اية ال  ١٢ ن ح  ــلة فيما يتعلق بخدمات املوظف ــ دمة ذات الصـ ا املوظفون ا اية الســـــنة ال يقدم ف عد  ًرا  ــ ــ ــــنة  شـ رسـ ــــمولة بالتقر ا   املشـ ــ ــ تم قياسـ و

الية ضمن  ن ا امات مزايا املوظف ال ات  ات. يتم عرض املطلو ة املطلو سو ا عند    .ة املركز املا املوحد قائمة  املستحقاتباملبالغ املتوقع دفع
  

ن  دمة للموظف اية ا افأة    م
ف بـه    ـــــل املع ــ ــ ــ ــ ام أو األصـ ـددة. خطـة  ة املركز املـا املوحـد  قـائمـةاالل ن  فيمـا يتعلق بـاملزايـا ا ـدمـة للموظف ـايـة ا ـافـأة  ام  م ـاليـة الل  القيمـة ا

اية الســـــنة  ددة   راملزايا ا ــمولة  التقر ــ اء اكاملشـ ا من قبل خ ــــنوً ددة سـ ام املزايا ا ــــاب ال سـ قة وحدة . يتم اح ن باســـــتخدام طر ن مســـــتقل توار
  االئتمان املتوقعة.

 
الية   اموتحدد القيمة ا ة املســــــتقبلية  الل ارجة التقدير ـــم التدفقات النقدية ا ــ ددة بخصـ ـــــتخداماملزايا ا ات عالية  باسـ ـــــر ـــندات شـ ــ معدالت فائدة سـ

ة لشروط  ا مقار ون شروط افآت، وت ا سداد امل تم  ودة املقومة بالعملة ال س اما   ذي العالقة.  االل
 

: ددة ع النحو التا اليف املزايا ا  وتصنف ت
  

دمة لفة ا  ت
دمة  لفة ا الية وت دمة ا لفة ا دمات ت اليف ا سارة املوحدة.تتضمن ت ح أو ا ا مباشرة  قائمة الر  السابقة وال يتم إثبا

 
افيتم  الية   االع ات  القيمة ا اماتبالتغ ددة   الل سارة املوحدة  الناتجة  املزايا ا ح أو ا طة أو التخفيضات مباشرة  قائمة الر عديالت ا عن 

اليف خدمة سابقة.    كت
  

لفة الفائدة   ت
ـــــيد يتم ا ـــا رصـ ــ ـــم ع صـ صـــ لفة الفائدة بتطبيق معدل ا ـــا ت ــ ـــــاب صـ سـ امح لفة  ال ذه الت ددة. يتم إدراج  ـــــروفات املزايا ا ن    مصـ مزايا املوظف

سارة املوحدة. ح أو ا   قائمة الر
  
  
 
  

-٢٠ -  
  



 

 
       

ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

امة (تتمة) -٤ ية ال اس   السياسات ا
  
ن ١٤-٤ افآت املوظف   (تتمة) م

ن  دمة للموظف اية ا افأة    (تتمة)م
اح أو خسائر إعادة القياس   أر

اح أو خسائر إعادة القياس  اف بأر ايتم االع ة  السنة ال تحدث ف اضات االكتوار ات  االف ة والتغ عديالت ا مباشرة  الدخل   ،الناتجة عن 
  الشامل اآلخر.

  
ن م للموظف  برنامج تمليك أس

ن عبارة عن خطة  م املوظف ــ ــ ـ ــ ـ ــ ن   منافعبرنامج ملكية أسـ ا ع موظفي   تقوم بتحديد عدد محددللموظف ع م من أجل توز ــ ــ ــــ ــ ــــعودية امن األسـ ـ ــ ــ ـ ــــركة السـ ـ ــ ـ لشـــ
ب الصــــلب م   ألناب دمة  وقت الطرح العام األو ألســــ انوا  ا ب الصــــلبالذين  ذا الشــــركة الســــعودية ألناب نة لدعم  م خز موعة بأســــ . تحتفظ ا

ي ونقدي. باإلضـافة إ ذ ي وائتما ؛ أسـاس مجا ن  ثالث فئات مختلفة و م للموظف ذه األسـ نامج. يتم تخصـيص  م   ،لكال ز جزء من األسـ تم  سـ
م مجانية مقابل سنوات خدم ن بأس افأة املوظف ن وكذلك مل ن املستقبلي صصة للموظف   م.ا

  
دمات ا موعة با ف ا ادة    ملقتناه ع موعة بالز ف ا ع دمات.  م عند استالم ا  حقوق امللكية عندما   املماثلة معامالت الدفع ع أساس األس

دمات  لة. لقياس قيمة ا م املؤ ـــــ عادل القيمة العادلة لألسـ ـــــتالم نقدي  موعة خيار اسـ ـــــت ا ن. عرضـ م فعلًيا إ املوظف ـــــ ل األسـ ـــــتلمة  يتم تحو املسـ
ـــددة نقًدامعامالت ال م املسـ موعة تقوم  ،دفع ع أســــاس األســــ ادة  بقياس    ا ــتلمة والز دمات املســ بالرجوع إ القيمة  وذلك   حقوق امللكية املماثلةا

دمات  س القيمة العادلة ل موعة تق ع أن ا ذا  وات حقوق امللكية بالرجوع إ القيمة العادلة ألد  املستلمةالعادلة ألدوات حقوق امللكية املمنوحة. 
ل سنة  اية  ر    .مشمولة بالتقر

 
صصات ١٥-٤ دمة وا  ضمانات ا

دمة   ضمانات ا
ن مخصــــص بمطالبات الضــــمانات املقدرة  و اية الســــنة و   ال بيعت  املنتجاتفيما يتعلق ب  يتم ت ة الضــــمان   ر املشــــمولةال ال تزال  ف . تقوم بالتقر

ــــــص بناًء ع  ــ صـ ن ا و ات حديثة قد    معلوماتاإلدارة بت ــــافة إ أي اتجا ــ ــ خية باإلضـ ــــــمان التار ــ ـــ إمطالبات الضـ ـــ ــ ـــــتقبلية قد  شـ ـــ وجود مطالبات مسـ
خية.  تختلف عن املبالغ التار

  
صصات    ا

افيتم  موعة: االع ون لدى ا صصات عندما ي   با
ام • ي أو  ال  .ناتج عن أحداث سابقة تقديري قانو
تمل أنه  • ونمن ا اون ي ة  إقتصادية واردخارج مل تدفق مطلو سو امل  . املستقبل االل
  .ةيمكن تقدير املبلغ بصورة موثوق •
 

ــــات   ــ ـ ــ ـــ ــــصـ ــ ـ ــ ـ ــ صـ ـــــــم ا ــ ـ ــ ، يتم خصـ
ً
ا ر ان أثر القيمة الزمنية للنقود جو ــــتخدامإذا  ــ ـ ــ ـ الية للقيمة الزمنية للنقود  باســـ ــــو ا ــ ــــ ــ عكس تقييمات السـ معدل حا 

اطر  اصةوا ام  ا  .باالل
 

امات املماثلة يل املثال ، حالة وجود عدد من االل ـــــ ـ ــــمانات املنتج  ،(ع سـ ــ ــــــصـــــــاتأو العقود املماثلة أو   ،ضـ صـ ون  يتم تحديد احتمال   ،األخرى) ا أن ي
ا  فيما يتعلق  تدفق خارج مطلو

ً
يال ـــ ـــ ان احتمال حدوث تدفق خارج ضـ ــــص ح لو  اف بمخصـــ ل. يتم االع امات ك ة من خالل النظر  فئة االل ــــــو سـ لل

امات صــصــات بالق .بأي بند مدرج  نفس فئة االل ام باســتخدام معدل ما قبل يتم قياس ا ة االل ســو ة ل ون مطلو الية للنفقات املتوقع أن ت يمة ا
صــــص  ادة  ا اف بالز ام. يتم االع اصــــة باالل اطر ا الية للقيمة الزمنية للنقود وا عكس تقييمات الســــوق ا بة الذي  رور الوقت مل ســــبةالضــــر

  كمصروفات فوائد.
  
بة ال ١٦-٤ اة وضر بة االستقطاعالز  دخل وضر

ن ــــعودي ــ ن السـ م ــــا ــ ــــــة املسـ ــــــع حصـ ــــبة   تخضـ ــ سـ مارك ب بة وا ــــر ــ اة والضـ يئة الز  ألنظمة 
ً
ا وفقا ــــــا سـ اة ال يتم اح موعة للز ــــعت٪ و ٢٫٥با ــ ــــة   خضـ ــ  حصـ

م ــــا ــ بة الدخل بمعدل ثابت يبل  ناملسـ ــــر ــ ــــبةاألجانب لضـ ــ سـ بة الدخل للمجموعة ٢٠ غ  ــــر ــ اة وضـ ــــــص الز بة. يتم تحميل مخصـ ــــر ــ ـــع للضـ اضــــ ح ا ٪ من الر
وط ـــدار الر ــاب الفروق، إن وجدت، عند إصـ ســ ســــارة املوحدة. يتم اح ح أو ا عة للمجموعة  قائمة الر ـــركة التا اة املتعلق بالشـ ائية  ومخصــــص الز ال

ا مقابل أي  سو ذه املبالغ و ا يتم تحديد  ، إن وجوعند
ً
ونة سابقا  .دتمخصصات م

 
موعة   بة الدخل السعودي. باستقطاعتقوم ا ية السعودية بموجب نظام ضر عض املعامالت مع أطراف غ مقيمة  اململكة العر  ضرائب ع 
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

امة (تتمة) -٤ ية ال اس   السياسات ا
  
بة االستقطاع ١٦-٤ بة الدخل وضر اة وضر  (تتمة) الز
  

بة املؤجلة   الضر
افيتم  ات  القوائم املالية ب اإلع ية للموجودات واملطلو ن القيم الدف بة املؤجلة ع الفروق املؤقتة ب ــــر ية املقابلة املســـــتخدمة   وأوعيةالضـ الضـــــر

ــــاب ــ ـ ــ سـ بة. يتم  اح ــــر ــ ـ ــ ـــــع للضـ ــ ــ اضـ ح ا افالر امات االع نما يت باالل بة، ب ــــر ـــ ــ ـــــعة للضـ ــ ــ اضـ ميع الفروق املؤقتة ا ية املؤجلة عموًما  ــــر ــ ـ اف الضـــ م اإلع
بة يمكن مقابل بموجودات اح خاضـــعة للضـــر تمل به وجود أر صـــم وذلك بالقدر الذي من ا ميع الفروق املؤقتة القابلة ل بة املؤجلة عموًما  ا الضـــر

صم ذه الفروق املؤقتة القابلة ل   .استخدام 
 

افال يتم   ـــأت من    االع ــ ــ ـ ــ ـــ شـ ــانــت الفروق املؤقتــة قــد  بــة املؤجلــة إذا  ـــــــر ــ ـ ــ ــات الضـ افبموجودات ومطلو األعمــال) للموجودات   تجميعاألو (بخالف    االع

اس ح ا بة وال الر اضع للضر ح ا ات  معاملة ال تؤثر ع الر   .واملطلو

 
افيتم  امات االع اضـع باالل ية املؤجلة للفروق املؤقتة ا بة املرتبطة  الضـر الكة للضـر ات  باالسـ اسـ ع املمتل عو   الضـر وا واملعدات،    املصـا

ناء ــــت ــ ـــ ـ ــ موعة قادرة ع التحكم    باسـ ا ا ون ف االت ال ت تمل أال يتم  عكسا ب. إن  عكسالفرق املؤقت ومن ا ــــتقبل القر ــ ــــ ــ الفرق املؤقت  املسـ
اكمة يتم  موجودات صـــم املرتبطة بخســـائر الضـــرائب امل بة املؤجلة الناتجة عن الفروق املؤقتة القابلة ل افالضـــر د االع الذي يحتمل   ا فقط إ ا

توقع فيه  ا مقابل منافع الفروق املؤقتة و افية يمكن االستفادة م ية  اح ضر اوجود أر ب عكس   . املستقبل القر
 

ية  تتم مراجعة القي ة  للموجوداتمة الدف ل ف اية  ية املؤجلة   ر الضر اح   مشمولة بالتقر تمل توفر أر د الذي يصبح من غ ا ا إ ا وتخفيض
افية للسماح  ية  دادضر   .ل أو جزء من األصل باس

  
ات   ية املتوقع تطبيق  واملوجوداتيتم قياس املطلو ـــــر ية املؤجلة باملعدالت الضـ ـــــر ة  الضـ ـــــو سـ ا  تم ف ـــــ ة ال سـ اما  الف قق، بناًء   االل ـــــل ا أو األصـ

اية  ري   ل جو ش ا  تم س ا أو س ية) ال تم س ة الع معدالت الضرائب (واألنظمة الضر رب املشمولة ف   .التقر
 

ات   ية املؤجلة   واملوجوداتعكس قياس املطلو ـــــر ــ ـ ــ اية  النتائجالضـ موعة،   ا ا قة ال تتوقع  ــأ من الطر ـــ ـــ ــ شـ ـــــت ــ ـ ــ ية ال سـ ــــــــر ــ ة املالالضـ ــمولة ف ــــــ ــ شـ
ر ية بالتقر ة القيمة الدف سو داد أو  ا، اس ا ملوجودا ا   .ومطلو

 
ع مصروفات ١٧-٤ ق والتوز سو  البيع وال

ون   شتمل ع   مصروفاتتت موعة و ق منتجات ا سو اليف بيع و ع من جميع ت ق والتوز سو ا من   مصروفاتالبيع وال ق وغ سو الدعاية ورسوم ال
 املتعلقة باملبيعات. املصروفات العامة

 
ة املصروفات ١٨-٤  اإلدار

ـــــتمل   ــ ـــــــروفاتشـ ــــرة ال ل  املصـ ـ ــ اليف غ املباشـ ة ع الت ـــــت بالتحديد اإلدار ــ لفة جزء منسـ ية   ،املبيعات  اإليرادات أو  ت ــ ــ ــــطة اللوجســــ ــ ـ شـ ق واأل ــــو ــ ـ سـ ال

ل صروفات)م(/ لدخللمجموعة. يتم عرض  سارة املوحدة.  التمو ح أو ا   كبند منفصل  قائمة الر

 
غرض البيع ١٩-٤ ا  تفظ    العمليات غ املستمرة واملوجودات غ املتداولة ا

ســارة والدخل الشــامل اآلخر املوحدة. یتم تصنیف الموجودات  ح وا ل منفصــل  قائمة الر شــ (أو  املتداولة غ يتم عرض نتائج العمليات غ املســتمرة 
عاد) کمحتفظ  مجموعات ة بالقیمة البيع غرض ااإلست   العادلة القیمة أو الدفتر

ً
ع، تکلفة ناقصا ما الب   .أقل أ

  
عاد)  املتداولة غ الموجودات  یتم تصنیف   ا  ع(أو مجموعات اإلست ا  أ تم  ان إذا  البيع،  غرض محتفظ  ـــــ ـ ــ ا  استرداد سـ ة  قيم معاملة  خالل  من  الدفتر

   بيع
ً
الة ذه  . مســتمر اســتخدام  من  بدال ون   عندما  ا عاد مجموعة  أو(  األصــل  ي الية حالته  الفوري  للبيع  متاًحا)  اإلست   الشــروط  مراعاة  مع  فقط  ا
ة.أ( املوجودات تلك لبيع والعادية املعتادة   بدرجة كب

ً
عت البيع محتمال عاد) و   و مجموعات اإلست

 
عاد)، وتم  ًما بخطة لبيع األصـــل (أو مجموعة اإلست ــب مل ان مســـتوى اإلدارة املناسـ ة إذا  ــط  اإلنخراطعت عملية البيع محتملة بدرجة كب شـ  برنامج 

ـــــبة لقي سـ ـــعر معقول بال ســـ ـــــط و شـ ل  ـــــ شـ عاد)  ق املوجودات للبيع (أو مجموعة اإلست ـــــو سـ طة. عالوة ع ذلك، تم  ــتكمال ا ـــ ي واسـ ـــــ ا إليجاد املشـ م
ـــنة ــ ــ ـ ــ ـــ ـا كعمليـة بيع مكتملـة خالل سـ اف  لـة لالع ـــــــبح عمليـة البيع مؤ ــ ـ ــ ــافـة إ ذلـك، من املتوقع أن تصـ ـــــ ــ ـــ ـاليـة. بـاإلضـ ا   العـادلـة ا يف ــــ ــ ــــ ــ خ تصـ واحـدة من تـار

غرض البيع. ا   كمحتفظ 
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

امة (تتمة) -٤ ية ال اس   السياسات ا
  
غرض البيعالعمليات غ املستمرة  ١٩-٤ ا  تفظ    (تتمة) واملوجودات غ املتداولة ا

الكال یتم  ــــ تفظ   املتداولةغ  ات  الموجود  اطفاء  أو  اسـ نما البيع  غرض اا ا ب يف ــــ اف. يتم البيع  غرض ا کمحتفظ  تصـ   واملصـــــروفاتبالفوائد  االع
اماتاألخرى املرتبطة  عاد.  بال   مجموعة اإلست

  
يف الموجودات   ــــ ـ ــ ـــ ـــــنفة  املتداولةغ  یتم تصـ ــ ـ ــ بعاد مجموعة وموجودات  البيع  غرض اکمحتفظ    املصـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــنفة  االسـ ــ ـــ ـ ــ ل البيع  غرض افظ کمحت  املصـ ـــــ ـــ ــ   شـ

يف  قائمة املركز املا   األخرى   الموجودات عن  منفصل اماتاملوحدة. يتم تص ل منفصل    ال ش غرض البيع  ا  عاد املصنفة كمحتفظ  مجموعة اإلست
ات األخرى  قائمة املركز املا املوحدة.  عن املطلو

  
م ٢٠-٤ حية / (خسارة) الس  ر

سائر) اح / (ا م األسا من األر ب الس  نص
سابيتم  اح بتقسيم: اح م األسا من األر ب الس   نص

ح  • سارة) العائد /العائدالر م العادية؛ و ة (ا اليف خدمة حقوق امللكية بخالف األس عد خصم أي ت موعة،  ن با م  للمسا
ة امل • م العادية القائمة خالل الف رع املتوسط املر لعدد األس  .شمولة بالتقر
  

م  ب الس سائر)نص اح / (ا فض من األر   ا
اح، بحيث   فض من األر م ا ب الســـ ســـائر) للوصـــول إ نصـــ اح / (ا ـــ من األر ــا م األسـ ب الســـ عديل األرقام املســـتخدمة  تحديد نصـــ تضـــع  يتم 

سبان:    ا
م العادية  • ل األخرى املرتبطة بتخفيض األس اليف التمو بة الدخل وت عد ضر تملةأثر الفائدة   .ا
ون قائمة املتوسط  • ض أن ت ان من املف م العادية اإلضافية ال  اضاملر لعدد األس تمل. باف م العادية بأثر التخفيض ا ل جميع األس  تحو
  
ر القطاعات  ٢١-٤   تقار

موعة ال ونات ا و أحد م ـــــغيل  شـ ـــــروفات  تزاول قطاع ال ا إيرادات وتتكبد مصـ ة قد تحقق م ـــــطة تجار شـ ـــــاملة  ،أ ـــــروفات املتعلقة    شـ اإليرادات واملصـ
س    ال تجرى   بــاملعــامالت ــــغيــل بــانتظــام من قبــل رئ ــ ـ ـــ ــ شـ ميع قطــاعــات ال ــــغيليــة  ـــ ــ ـ ــ شـ موعــة األخرى. تتم مراجعــة النتــائج ال ونــات ا   إتخــاذمع أي من م

شغيل اتالقرار  ا للقطاع ولتقييم أدائهية ال تم تخصيص شأن املوارد ال س ا معلومات مالية منفصلة ،للمجموعة التخاذ قرارات  شأ   وال تتوفر 
  

ر إ  تتضــــمن نتائج ا تقار س  القطاعات ال ترفع  شــــغيل اتالقرار   إتخاذرئ موعة) البنود ال   يةال س ا ســــب(رئ مباشــــرة إ قطاع ما مع تلك البنود   ت
ا  ل رئ من  عال يمكن تخصيص ش ون البنود غ املوزعة  ة. املصروفاتأساس معقول. تت  اإلدار

 
تم  ة بحتة و ــــــروط تجار ـــ ـ ــ شـ ن القطاعات  اتتم املعامالت ب بعاد ــــ ـــ ــ ـــ قة القوائم املالية عند توحيد اسـ . يتم قياس اإليرادات من أطراف خارجية بنفس الطر

سارة املوحدة.  ا ال تتم ح أو ا    قائمة الر
 

: شغيلية ع النحو التا ا ال ب الصلب قطاعا   تحدد الشركة السعودية ألناب
 
ب الصلب •  قطاع أناب

نة و  ــــ ـ ــ ــ ـ لفنة واملغلفة واملسـ لفنة وا ــلب غ ا ـــ ــ ـ ــ ب الصـ يع أناب ــــ ـ ــ ـ ــ ذا القطاع ع تصـ ـــــتمل  ـــ ب  األ شـــ ـــــتخدمة  قطاعات الغاز املناب ــ ـ ــ ب املسـ نحنية واألناب
شاءات.    والنفط واملياه والصناعة اإل

 
 العملياتقطاع معدات  •

ـــــيانة معدات   يع وتجميع وصـ ـــــ ـــــميم وتصـ ذا القطاع ع تصـ ـــــتمل  ـــــتخدامالثقيلة  العملياتشـ  النفط والغاز وتوليد الطاقة وتحلية املياه والتعدين   لالسـ
ة. والطاقة الشمسية وامل ع البحر   صا

  
 عن نتا

ً
موعة أيضـــا ـــ ا ن). تف ـــ واحد (لكال القطاع ن بما  ذلك عميل رئ شـــا ان  عمالء م شـــ ن أعاله  ور ن املذ ا القطاعية كال القطاع ئج

: ا املالية املوحدة بناًء ع   قوائم
لية -١    املبيعات ا
 مبيعات التصدير -٢
  

قة تتما مع اإلفصاحات الداخلية املقدمة إ  شغيلية بطر س يتم اإلفصاح عن القطاعات ال شغيل اتالقرار  إتخاذرئ   .يةال
  
  
  
  

-٢٣ - 



 

 

ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

امة (تتمة) -٤ ية ال اس   السياسات ا
  
امة ٢٢-٤ ام والتقديرات ال  (تتمة) األح

ا  امة التالية  تلك ال ل ام والتقديرات ال ميةتأث  التتمثل األح  ع املبالغ املدرجة  القوائم املالية املوحدة: األك أ
ات االقتصاديةاألعمار اإلنتاجية  • ع ،للممتل  واملعدات. املصا
 مدة عقود اإليجار. •
بة الدخل. • اة وضر  الز
 اإلنخفاض  قيمة املوجودات غ املالية. •
اماتتقدير  • ددة. ال  املزايا ا
ة. •  مخصص اإلنخفاض  قيمة الذمم املدينة التجار
زون املتقادم  • طمخصص ا ركة والتالف. ءيو  ا

تملة •  .االرتباطات ا
 

ات عو  األعمار اإلنتاجية للممتل   واملعدات املصا
قة   ة لألعمار اإلنتاجية املقدرة وطر موعة بإجراء مراجعة دور الكتقوم ا ة   االسـ قة وف الكللتأكد من أن طر  االقتصـاديةتتفق مع نمط املنافع    االسـ

ذه املوجودات.   املتوقع من 
  

  مدة عقود اإليجار
قائق والظروف ال تخلق حافًزا  ـــادياعند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة  االعتبار جميع ا ــ اء. اقتصـ ــــة خيار التمديد أو اإل تتم مراجعة  ملمارســ

ــذا التقييم. ري  الظروف ال تؤثر ع  غي جو ري أو  ــــنــة املــاليــة   التقييم  حــالــة حــدوث حــدث جو ــ ــــ ــ نــاك أي أثر مــا خالل السـ ــاليــة، لم يكن  ا
اء ري ملراجعة شروط عقود اإليجار لتعكس أثر ممارسة خيارات التمديد أو اإل   .جو

  
بة الدخل اة وضر  الز

ل دوري   ــــ ـــ شـ ـــــــدر  مارك والقرارات ال تصـ بة وا ـــــــر اة والضـ يئة الز ـــــوء أنظمة  ــ بة الدخل  ضـ ـــــــر اة وضـ ــــع الز ــ ـ . إن اتواالتفاقيقامت اإلدارة بتقييم وضـ
مارك. بة وا اة والضر يئة الز وط من قبل  اء من الر تطلب االن  و

ً
ا ون وا ذه األنظمة والقرارات واالتفاقيات عادة ال ي   تفس 

  
 اإلنخفاض  قيمة املوجودات غ املالية

يةالقيمة  عندما تتجاوز يحدث اإلنخفاض  القيمة  ــــل (أو وحدة   الدف ـــ ــ ـ ــ دادلنقد) القيمة القابلة ا  توليدلألصـ ــــ ــ ــــــ عد لالسـ ، وال تتمثل  القيمة العادلة 
اليف البيع أو قيمة  ما اعألصــــل، ا ســــتخداماخصــــم ت ســــاب يتم. أ اليف البيع بناء ع البيانات املتاحة من معامالت   عد خصــــم  العادلةالقيمة  اح ت

ة بحتة من ـــــافية  مماثلة أو قيمة  موجودات البيع  معامالت تجار ــــ ــ اليف اإلضـ ـــــم الت ــــ ــ عد خصـ ا  يا ـــوقية يمكن ت ــ ـــ ـ ــ بعادسـ ـــ ـــ ـــ ـــــل.    الســـ ــ ــ ــ يتم تقدير قيمة األصـ
صومة.   االستخدام مس سنوات املقبلة وال ال تتضمن   تمبناء ع نموذج التدفقات النقدية ا استخالص تلك التدفقات النقدية من املوازنة املالية ل

موع م ا لة ال لم تل شطة إعادة الهي ثمارات جأ عد، أو أي اس ةة بها  ر ن أداء األصـل لوحدة   و لنقد. إن القيمة القابلة ا  توليدوال من شأنها تحسـ
داد   ــــصم املستخدم مــــن األشد  لالس املستقبلية ومعدل   الداخلة التدفقات النقدية وكذلك خصم التدفقات النقدية  خالل عملية حساسية ملعدل ا

باطألغراض  النمو املستخدم   .اإلست
 

اياتقدير  امات املز ددة ال  ا
لفة   امات املزايايتم تحديد ت الية   ال ددة والقيمة ا اما ـــتخدام  لالل ــ ــــع   باسـ ـــمن التقييم االكتواري وضــ ــ ة. يتضـ ـــــاتتقييمات اكتوار اضـ مختلفة قد  اف

 لتعقيــد التق
ً
ــــتقبليــة  الرواتــب. ونظرا ــ ـ ــ ــ ـ ــادات املسـ ــــم والز ـــ ــ ـ ــ صـ ــذه العوامــل تحــديــد معــدل ا ــــمــل  ـــ ــ ـ ــ شـ ـــــــتقبــل. و ـــ ــ ييم تختلف عن التطورات الفعليــة  املسـ

ـــــات ــ اضـ لة األجل، فإن   واالف ا كطو ـــــية وطبيع ـــــاســـ ــ اماألسـ ذه  ال ات   ـــــية للتغ ــ ــــاسـ ـ ــ سـ ــديد ا ــ ـــ ون شـ ددة ي ــاتاملزايا ا ــ ـ ــ اضـ . تتم مراجعة جميع االف
اضات .  االف ل مركز ما خ     تار

  
ة   مخصص اإلنخفاض  قيمة الذمم املدينة التجار

ـــــائر   ــ ـ ــ ـــــتقبلية، بقياس خسـ ــ ـ ــ ا املسـ موعة، بناء ع نظر ا املالية املدرجة  االئتمانتقوم ا ا كجزء من موجودا ــة  ـــ ــ ـ ــ اصـ املتوقعة املرتبطة بأدوات الدين ا
لفة املطفأة  موعة بتطبيق بالت ــــامل اآلخر. فيما يخص الذمم املدينة، تقوم ا ــــ ــ ـــــــط، ال تتطلب اثبات   املنوالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـ ـــ سـ امل

ـــــائر اإلئتمــان املتوقعــة ع مــدى العمر منــذ القيــاس األو للــذمم املــدينــة. يتطلــب تقييم ــ ـ ــ ـ ــ ـــــائر  خسـ ــ ــــ ــ  املتوقعــة العــديــد من التقــديرات املتعلقــة  االئتمــانخسـ
صـم والتقييم العام للظروف   يف العمالء ومعدالت ا خية لتقييم  االقتصـاديةبتصـ ات العمالء التار ا واتجا سـتخدم اإلدارة أفضـل تقديرا  السـوق. 

  خسائر اإلئتمان املتوقعة. نموذجمخصص الذمم املدينة بموجب 
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة    سعودية)(شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

  
امة (تتمة) -٤ ية ال اس   السياسات ا
  
امة ٢٢-٤ ام والتقديرات ال  (تتمة) األح
  

زون املتقادم  طيمخصص ا ركة والتالف ءو  ا
زون بط  نود ا ن مخصص ب و ركة واملتقادمتقوم اإلدارة بت ون تقديرات صا القيمة   ا بناًء ع الدليل األك موثوقية   القابلة للتحققوالتالف. ت

ن التقديرات ذه التقديرات. تضـــع   الذ ي يتم فيه عمل وقتال  لفةاالعتبار تقلبات األســـعار أو   ع املرتبطة مباشـــرة باألحداث ال تقع  وقت الحق  الت
خع  د املركز املا املوحدة قائمة  تار   السنة. اية  املوجودة األحداث الظروف  ذه الذي تؤكد فيه  إ ا

 
امات تملة اإلل   ا

ـا ـــــــتقبليـة ،بحكم طبيع ــ ـ ــ تملـة إال عنـد وقوع أو عـدم وقوع حـدث أو أحـداث مسـ امـات ا ـة اإلل ــــو ــ ـ ــ ــ ـ سـ ـذه  فـإنـه ال يتم  امـات. إن تقييم مثـل  تملـة  اإلل  ا
امة لنتائج  ام وتقديرات    املستقبلية. األحداثينطوي بطبيعته ع ممارسة أح

  
ات  – ٥ عو ممتل  ومعدات، صا مصا
  

سم  ٣١    إيضاح   سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

شغيلية، صا موجودات  ٤٩١٫٢١٢٫٧٥٧    ٤٥٣٫٩١٠٫٠٠٣    ١-٥  ثابتة 

  ٦٥٢٫٣٣٥    -    ٣-٥  التنفيذ قيدأعمال رأسمالية 

      ٤٩١٫٨٦٥٫٠٩٢    ٤٥٣٫٩١٠٫٠٠٣  
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

  
ات -٥ عو  ممتل   صا (تتمة) - ومعدات مصا
  
شغيلية، صا املوجودات ١-٥   الثابتة ال

ية  سم  ٣١ السنة املن   ٢٠٢٢د
  

                      على مباني       
  اإلجمالي     معدات مكاتب و    تركيبات و أثاث    سيارات     آالت ومعدات     مستأجرة  أراضي     أراضي   

  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي   

                            التكلفة: 
  ١٫٠٠٣٫٤٨١٫٦٧٧    ٢٠٫٩٨٧٫٣٠٣    ١٫٥٩٠٫٣٠٥    ٢٫٣٤٧٫٩٣٤   ٦٠٣٫١٩٢٫٥٣٤    ٢١٧٫٥١٣٫٦٠١    ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠  ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد في 

  ٢٫٢٢٩٫٤٦٤    ٢١٧٫٥٨٩    -    -    ١٫٤٠٧٫٥٧٨    ٦٠٤٫٢٩٧    -  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ من محول ال
  ) ١٢٧٫٨١٩(    -    -    ) ١٢٧٫٨١٩(    -    -    -  إستبعادات  

  ) ٥٫٧٥٤٫١٥٢(    ) ١٫٢٦٦٫٧٦٩(    -    -    ) ١٫٠٣٠٫٧٥١(    ) ٣٫٤٥٦٫٦٣٢(    -  شطب / تعديل 

  ٩٩٩٫٨٢٩٫١٧٠    ١٩٫٩٣٨٫١٢٣    ١٫٥٩٠٫٣٠٥    ٢٫٢٢٠٫١١٥   ٦٠٣٫٥٦٩٫٣٦١    ٢١٤٫٦٦١٫٢٦٦    ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠  ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١الرصيد في 

                            واإلنخفاض  المتراكم االستهالك
                            اإلستهالك المتراكم 

  ٤٧٨٫٧١١٫٣٣٦    ١٧٫٠٣٠٫٧٠٦    ١٫٥٥٤٫٣٢٦    ٢٫٠١٧٫٣٦١    ٣٦٢٫٥٨٥٫٥٩٦    ١٠٤٫٥٢٣٫٣٤٧    -  ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد في 
  ٣٩٫٣٧٣٫٩٧٦    ١٫٨٠٥٫٦٨٨    ١٣٫٦٢٠    ٤٣٫١٠٤    ٢٩٫٦٥٤٫٦١٣    ٧٫٨٥٦٫٩٥١    -  محمل للسنة ال

  ) ٨٤٫٠٣٩(    -    -    ) ٨٤٫٠٣٩(    -    -    -  إستبعادات  
  ) ٢٫٠٨٢٫١٠٦(    ) ٧٢٥٫٩٣٦(    -    -    ) ٤٨٤٫٨٥٩(    ) ٨٧١٫٣١١(    -  شطب / تعديل 

  ٥٢٤٫٩١٩٫١٦٧    ١٨٫١١٠٫٤٥٨    ١٫٥٦٧٫٩٤٦    ١٫٩٧٦٫٤٢٦    ٣٩١٫٧٥٥٫٣٥٠    ١١١٫٥٠٨٫٩٨٧    -  ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١الرصيد في 

                            المتراكم  اإلنخفاض 
  ٢٤٫٥٥٧٫٥٨٤    ٤٣٣٫٩٤١    -    -    ١٤٫٤٨٩٫٧٧١    ٩٫٦٣٣٫٨٧٢    -  ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد في 

  ) ٣٫٥٥٧٫٥٨٤(    ) ٤٣٣٫٩٤١(    -    -    ) ٤٨٥٫١٢٨(    ) ٢٫٦٣٨٫٥١٥(    -  ل / تعدي شطب 

  ٢١٫٠٠٠٫٠٠٠    -    -    -    ١٤٫٠٠٤٫٦٤٣    ٦٫٩٩٥٫٣٥٧    -  ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١الرصيد في 

  ٥٤٥٫٩١٩٫١٦٧    ١٨٫١١٠٫٤٥٨    ١٫٥٦٧٫٩٤٦    ١٫٩٧٦٫٤٢٦    ٤٠٥٫٧٥٩٫٩٩٣    ١١٨٫٥٠٤٫٣٤٤    -  واإلنخفاض  المتراكم   االستهالكإجمالي 

                            الدفترية: صافي القيمة  
  ٤٥٣٫٩١٠٫٠٠٣    ١٫٨٢٧٫٦٦٥    ٢٢٫٣٥٩    ٢٤٣٫٦٨٩    ١٩٧٫٨٠٩٫٣٦٨    ٩٦٫١٥٦٫٩٢٢    ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  
  

-٢٦ -  
  

  



 

 

ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة 

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

ات م -٥ عو متل   (تتمة) صا – ومعدات مصا
  
شغيلية، صا املوجودات ١-٥   الثابتة ال

ية  سم  ٣١ السنة املن   ٢٠٢١د
  

      موجودات         أثاث             على مباني           
  اإلجمالي     مستأجرة     مكاتب ومعدات     تركيبات و    سيارات     آالت ومعدات     مستأجرة  أراضي     تحسينات اراضي     أراضي   

  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي   

                                    التكلفة: 
  ١٫٠٨٦٫١٩٥٫٣٣٢    ٢٢٥٫٥٠٠    ٢٤٫٠٣٧٫٨١٥    ١٫٥٩٠٫٣٠٥    ٣٫٠٧١٫٧٨٧    ٦٤٥٫٧٨٨٫٩٤٧    ٢٥١٫٦٥٩٫٧٢١    ١٫٩٧١٫٢٥٧    ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 

  ٨٫٢٤٠٫٠٨٣    -    ٤٢٨٫٢٦١    -    -    ٤٫٥١٨٫٥١٤    ٣٫٢٩٣٫٣٠٨    -    -  المحول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
  ) ٩٠٫٧٨٥٫٧٣٨(    ) ٢٢٥٫٥٠٠(    ) ٣٫٤٧٨٫٧٧٣(    -    ) ٥٥٥٫٨٥٣(    ) ٤٧٫١١٤٫٩٢٧(    ) ٣٧٫٤٣٩٫٤٢٨(    ) ١٫٩٧١٫٢٥٧(    -  إستبعادات  

  ) ١٦٨٫٠٠٠(    -    -    -    ) ١٦٨٫٠٠٠(    -    -    -    -  شطب 

  ١٫٠٠٣٫٤٨١٫٦٧٧    -    ٢٠٫٩٨٧٫٣٠٣    ١٫٥٩٠٫٣٠٥    ٢٫٣٤٧٫٩٣٤    ٦٠٣٫١٩٢٫٥٣٤    ٢١٧٫٥١٣٫٦٠١    -    ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١الرصيد في 

                                    واإلنخفاض  المتراكم االستهالك
                                    :المتراكم االستهالك

  ٤٧١٫٨٢٢٫٦٨٤    ١٢٥٫٦٤٦    ١٧٫٤١٧٫٧٢١    ١٫٤٢٧٫٥١٢    ٢٫٥٨٨٫٨٢٨    ٣٤٤٫٩١٧٫٦١٥    ١٠٤٫٩٨٦٫٢١٦    ٣٥٩٫١٤٦    -  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
  ٤٢٫٢٣٢٫١٣٤    -    ٢٫١٢٤٫٠٧٧    ١٢٦٫٨١٤    ٦٩٫٠٤٥    ٣١٫٥١٧٫٧٣٦    ٨٫٣٨٩٫٩٢٢    ٤٫٥٤٠    -  محمل للسنة ال

  ) ٢٦٫١٩٢٫٢٨٢(    ) ١٢٥٫٦٤٦(    ) ٢٫٥١١٫٠٩٢(    -    ) ٤٨٩٫٣١٢(    ) ١٣٫٨٤٩٫٧٥٥(    ) ٨٫٨٥٢٫٧٩١(    ) ٣٦٣٫٦٨٦(    -  إستبعادات  
  ) ١٥١٫٢٠٠(    -    -    -    ) ١٥١٫٢٠٠(    -    -    -    -  شطب 

  ٤٨٧٫٧١١٫٣٣٦    -    ١٧٫٠٣٠٫٧٠٦    ١٫٥٥٤٫٣٢٦    ٢٫٠١٧٫٣٦١    ٣٦٢٫٥٨٥٫٥٩٦    ١٠٤٫٥٢٣٫٣٤٧    -    -  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١الرصيد في 

                                    : المتراكم اإلنخفاض 
  ٧٢٫٩٨٨٫٤١٩    ٩٩٫٨٥٤    ١٫١٤٢٫٧٢١    -    ٦٦٫٥٤٢    ٣٩٫٥٧٦٫٧٠٥    ٣٠٫٩٠٨٫١٥٢    ١٫١٩٤٫٤٤٥    -  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
  ) ٤٨٫٤٣٠٫٨٣٥(    ) ٩٩٫٨٥٤(    ) ٧٠٨٫٧٨٠(    -    ) ٦٦٫٥٤٢(    ) ٢٥٫٠٨٦٫٩٣٤(    ) ٢١٫٢٧٤٫٢٨٠(    ) ١٫١٩٤٫٤٤٥(    -  إستبعادات  

  ٢٤٫٥٥٧٫٥٨٤    -    ٤٣٣٫٩٤١    -    -    ١٤٫٤٨٩٫٧٧١    ٩٫٦٣٣٫٨٧٢    -    -  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١الرصيد في 

  ٥١٢٫٢٦٨٫٩٢٠    -    ١٧٫٤٦٤٫٦٤٧    ١٫٥٥٤٫٣٢٦    ٢٫٠١٧٫٣٦١    ٣٧٧٫٠٧٥٫٣٦٧    ١١٤٫١٥٧٫٢١٩    -    -  واإلنخفاض  المتراكم   االستهالكإجمالي 

                                    الدفترية: صافي القيمة  
  ٤٩١٫٢١٢٫٧٥٧    -    ٣٫٥٢٢٫٦٥٦    ٣٥٫٩٧٩    ٣٣٠٫٥٧٣    ٢٢٦٫١١٧٫١٦٧    ١٠٣٫٣٥٦٫٣٨٢    -    ١٥٧٫٨٥٠٫٠٠٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

  
  

-٢٧ -  
  



 

 

ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

اتم -٥ ع ،متل   (تتمة) صا ،ومعدات مصا
شـــغيليةالثابتة    املوجودات  تتضـــمن - ا  ـــاأر قطع    ال ية  تبلغ قيم ال   ١٥٧٫٩ الدف وكحيث أصـــبحت   ســـعودي،مليون ر ونية امللكية  صـــ اصـــة اإللك ا

ب اإللغاء ا  س شطة  و مشار إليه  إيضاح بغ  كمة كما    .٣٠أمر من ا
ونة كضمان مقابل قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي املوجودات - شغيلية مر   .الثابتة ال
موعةقامت  - الية ا عة. الثابتة املوجوداتشطب   ،خالل السنة ا   املتبقية املتعلقة بالشركة التا
 
ع  ٢-٥ الكتم توز شغيلية كما ي للموجوداتالسنة  اس   :الثابتة ال

سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي    إيضاح   ال سعودي     ر   ر

لفة    ٤٠٫٥٦١٫٨٥٢    ٣٨٫١٨٤٫١٩٥    ٢١  يرادات اإل ت

ة  مصروفات    ١٫٢٢٣٫٣٥٤    ١٫١٢٥٫٨١٩    ٢٢  إدار

الك   ٤٤٦٫٩٢٨    ٦٣٫٩٦٢    ٢-٢٦  من عمليات غ مستمرة  اس

      ٤٢٫٢٣٢٫١٣٤    ٣٩٫٣٧٣٫٩٧٦  
  
  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ ٣-٥

: ركة  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ كما ي   ا
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي    إيضاح   ال سعودي     ر   ر

  ٢٫٧١٧٫٨٤١    ٦٥٢٫٣٣٥      فتتا اال رصيد ال

  ٦٫٦٤٠٫٤٦١    ١٫٧٧٤٫٥٠٣      إضافات خالل السنة 

شغيلية محول إ    ) ٨٫٢٤٠٫٠٨٣(    ) ٢٫٢٢٩٫٤٦٤(    ١-٥  موجودات ثابتة 

  )٤٦٥٫٨٨٤(    ) ١٩٧٫٣٧٤(    ٧  محول إ موجودات غ ملموسة 

تاميالرصيد    ٦٥٢٫٣٣٥    -      ا
  
  حق االستخدام، صاموجودات  -٦

: ركة  موجودات حق االستخدام كما ي   ا
ي      إجما     سيارات     أرا ومبا

لفة ال   الت ال سعودي    سعودير ال سعودي    ر   ر

  ٩٫٢٣١٫٩٨٣    ١٫٧٦٠٫٨١٦    ٧٫٤٧١٫١٦٧  ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد  

  ٢٧٢٫٥٨٥    ٢٧٢٫٥٨٥    -  إضافات خالل السنة 

ات   ) ١٣٫٠٧٣(    ) ١٣٫٠٧٣(    -  سو

سم   ٣١الرصيد     ٩٫٤٩١٫٤٩٥    ٢٫٠٢٠٫٣٢٨    ٧٫٤٧١٫١٦٧  ٢٠٢٢د

           

اكم  الك امل             االس

  ٢٫٥٨٣٫٦١٥    ٥٤٢٫٥٦٣    ٢٫٠٤١٫٠٥٢  ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد  

  ١٫١٣٩٫٩٦٤    ٤٥٩٫٦١٢    ٦٨٠٫٣٥٢  محمل للسنة 

سم   ٣١الرصيد     ٣٫٧٢٣٫٥٧٩    ١٫٠٠٢٫١٧٥    ٢٫٧٢١٫٤٠٤  ٢٠٢٢د

ية             صا القيمة الدف

سم   ٣١الرصيد     ٥٫٧٦٧٫٩١٦    ١٫٠١٨٫١٥٣    ٤٫٧٤٩٫٧٦٣  ٢٠٢٢د
  
الك  - لفة اإليرادات. ضمنحق االستخدام موجودات تم عرض املبلغ اإلجما الس  ت
  
  
  
 
  
  

-٢٨ -  
 



 

 

ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

  حق االستخدام، صا (تتمة)موجودات  -٦
ي      إجما     سيارات     أرا ومبا

لفة ال سعودي  الت ال سعودي    ر ال سعودي    ر   ر

  ١٠٫٠٧٦٫٠١٤    ١٫٧٦٠٫٨١٦    ٨٫٣١٥٫١٩٨  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد  

  )٨٤٤٫٠٣١(    -    )٨٤٤٫٠٣١(  شطب 

سم   ٣١الرصيد     ٩٫٢٣١٫٩٨٣    ١٫٧٦٠٫٨١٦    ٧٫٤٧١٫١٦٧  ٢٠٢١د

           

اكم  الك امل             االس

  ١٫٦٤٠٫٩٢٦    ١٣٩٫٥٥٣    ١٫٥٠١٫٣٧٣  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد  

  ١٫١٠٠٫٩٤٥    ٤٠٣٫٠١٠    ٦٩٧٫٩٣٥  محمل للسنة 

  )١٥٨٫٢٥٦(    -    )١٥٨٫٢٥٦(  شطب 

سم   ٣١الرصيد     ٢٫٥٨٣٫٦١٥    ٥٤٢٫٥٦٣    ٢٫٠٤١٫٠٥٢  ٢٠٢١د

ية             صا القيمة الدف

سم  ٣١    ٦٫٦٤٨٫٣٦٨    ١٫٢١٨٫٢٥٣    ٥٫٤٣٠٫١١٥  ٢٠٢١د

  
  ملموسة، صا غموجودات  -٧
  

سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

لفة ال سعودي    إيضاح  الت ال سعودي     ر   ر

 ١١٫٤٦٢٫٣٤١    ٩٫١٤٧٫٢٦٥      فتتا اال رصيد ال

  ٤٦٥٫٨٨٤    ١٩٧٫٣٧٤    ٣-٥  محول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

  ) ٢٫٧٨٠٫٩٦٠(    -      شطب 

تاميالرصيد    ٩٫١٤٧٫٢٦٥    ٩٫٣٤٤٫٦٣٩      ا

اكم             اإلطفاء امل

  ٧٫٧٦٣٫٢٠١    ٧٫١٥٥٫٠٩١      فتتا اال رصيد ال

مل للسنة   ٢٫١٤٧٫٩٣٩    ٢٫٠٤٣٫٨٥٧    ٢٢  ا

  ) ٢٫٧٥٦٫٠٤٩(    -      شطب 

تاميالرصيد    ٧٫١٥٥٫٠٩١    ٩٫١٩٨٫٩٤٨      ا

ية   ١٫٩٩٢٫١٧٤    ١٤٥٫٦٩١      صا القيمة الدف

  
ثمارات، صاا -٨   س

: ثمارات كما ي يف اإلس   تم تص
  

سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي    إيضاح   ال سعودي     ر   ر

ثمار  شركة زميلة، صا   ١٠٤٫٩٦٦٫٠٠٦    ١١٤٫١٤٠٫٣٩٠    ١-٨  اس

سارة ح او ا ثمار بالقيمة العادلة من خالل الر   -    -    ٢-٨  اس

      ١٠٤٫٩٦٦٫٠٠٦    ١١٤٫١٤٠٫٣٩٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٢٩ -  



 

 
       

ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

ثمارات، صا (تتمة)ا -٨   س
  
ثمار  شركة زميلة ١-٨   صا - اس

ثمار   ركة  االس :ا   الشركة الزميلة كما ي
سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي   ال سعودي     ر   ر
ب (لأل  العامليةشركة ال ي "ناب  "(        

ثمار  قيمةال ية اإلفتتاحية لإلس   ١١٠٫١٩٢٫٩٦٧    ١٠٤٫٩٦٦٫٠٠٦  الدف

ح / ( حصة    ) ٥٫٢٢٦٫٩٦١(    ٩٫١٧٤٫٣٨٤  لسنةا )خسارة ر

  ١٠٤٫٩٦٦٫٠٠٦    ١١٤٫١٤٠٫٣٩٠  

ثمار يتمثل          :ي كما شركة زميلة   االس

لفة  مة   االستحواذت مة القرض واملسا         (بما  ذلك مسا

ادة رأس املال الالحقة   ٨٨٫٧٥٠٫٠٠٠    ٨٨٫٧٥٠٫٠٠٠  )  ز

اح    ٢١٫٤٤٢٫٩٦٧    ١٦٫٢١٦٫٠٠٦  الرصيد االفتتا  -بقاه محصة  أر

ح / (حصة     ) ٥٫٢٢٦٫٩٦١(    ٩٫١٧٤٫٣٨٤  لسنةا) خسارة ر

ثمارصا    ١٠٤٫٩٦٦٫٠٠٦    ١١٤٫١٤٠٫٣٩٠  االس
  
ب ل العاملية شركةال )ألناب ي   )  

ـ  ي  مة مقفلة مملوكة للمجموعة وشـركة  شـركة   ن. EEWاألملانية ("  إي إي دبليو شـركة مسـا ن آخر ن سـعودي م ـ  تزاول شـركة") ومسـا ي   
ا إ   ــــــل قطر ـــ ة ال يصـ ومة الكب ب امل ب    ٦٠إنتاج أنواع مختلفة من األناب ـــة واألناب ـــ ــ ـ ــــائيةبوصـ ــ ـــ شـ ــــتخدامات اإل ــ ـ ــ ة ذات اإلسـ . يبلغ إجما رأس مال الكب

ي   شركة ال سعودي ٢٥٠  ب الصلب تمتلك ،مليون ر سبةم SSPC الشركة السعودية ألناب   ٪.٣٥ ا 
  

ب العاملية حصة إضافية  شراءممارسة حق    شركة األناب

ــم  سـ ــبة   ،EEWإي إي دبليوشـــركة   أبلغت  ،م٢٠٢٢ د سـ ــة أخرى ب ــ ٪ ٣٥و شـــركة أملانية تمتلك حصـ ـ ي  ا بيع   ،شـــركة   ا امل عن ني ــ  حصـ
ي  ال سعودي    ٣٧٫١بمبلغ نقدي قدره  شركة   عفاء  مليون ر ا فيما يتعلق بالديون  من ضمان EEW إي إي دبليو شركةو ات املقدمة من قبل ات الشر

.لاملالية  ــــ ـ ي  ــــركة   ــــت    شـ ب الصـــــلبمارسـ ــــعودية ألناب م آخر يمتلك   الشـــــركة السـ ــــا م٢٠ومسـ ــــ ـــ  ٪ من أسـ ــ ي  ــــراء، ماحق  ــــع  الشـ من   ل  تخضـ
يئة املنافسة وموافقات بنكية  عملي الشراء لشروط ا موافقة  ل ع حده إتمام عملي   حال. من ضم ب  ستحصل    ،الشراء  الشركة السعودية ألناب

ســبة   الصــلب ــ  ٪ ٢٢٫٣ع حصــة إضــافية ب ي  التا يبلغ إجماشــركة   ا  (و تحمل  ٥٧٫٣  ســبة ملكي زء٪) وســ ات  من ضــماناتاملقابل   ا الشــر
ـــــركة املقدمة من عرض    إي إي دبليو شـ ـــركة الســــــعودية  (بحيث يرتفع  ب الصــــــلبالشـــ ـــمانات إ   ألناب ــ ـــعودي ع أســــــاس  ٥١٥٫٩بموجب الضـ ــ ال سـ  مليون ر

سم  ٣١الدين كما  مبالغ    ).م٢٠٢٢د
  

ص    للشركة الزميلةقائمة مركز ما م
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

 ٣٤٠٫٣١١٫٤٩٧    ٤٦١٬٠٦٦٬٥١١      موجودات متداولة

  ٦٣٨٫٢٧١٫٤٣٦    ٦١٩٬٣٥٥٬٩٨٦      موجودات غ متداولة 

ات متداولة   ) ٦٨٣٫٣٤٠٫٠٧٦(    ) ٧٦٨٬٧٨٣٬٥٣٩(      مطلو

ات غ متداولة   ) ٢٤٫٣٢٥٫٤٠٦(    )٢٤٬٧١٦٬٢٥٥(      مطلو

  ٢٧٠٫٩١٧٫٤٥١    ٢٨٦٬٩٢٢٬٧٠٣      صا املوجودات

موعة    ٪٣٥    ٪٣٥      سبة ملكية ا

موعة  صا  م سعودي) حصة ا   ٩٤٫٨٢١٫١٠٨    ١٠٠٬٤٢٢٬٩٤٦      املوجودات (كمسا

رة    ١٫٢٥٠٫٠٠٠    ١٬٢٥٠٬٠٠٠      ش

ات   ٨٫٨٩٤٫٨٩٨    ١٢٬٤٦٧٬٤٤٤      سو

ية  ثما القيمة الدف   ١٠٤٫٩٦٦٫٠٠٦    ١١٤٬١٤٠٬٣٩٠      للمجموعة   ر لإلس

  
  

-٣٠ -  
  



 

 

  

ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

ثماراتا -٨   ، صا (تتمة)س
  
ثمار  شركة زميلة ١-٨   صا (تتمة) - اس

  
ص   شامل للشركة الزميلةالدخل القائمة م

سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

 ٢٠٣٫٩٤٩٫٧٥٠    ٤٢٩٬٤٢٦٬٣١٤      يراداتاإل 

  ١١٫٦٤٦٫١١٦    ٦٬٩٣٤٬٤٢٨      شغي دخل 

  ) ٢١٫٣٥٠٫٤١٤(    ١٦٬٢٥٢٬٣٥٩      لسنةا(خسارة)  دخل / صا

  )١٧٤٫١٦٥(    ) ٢٤٧٬١٠٧(      خرآدخل شامل 

  ) ٢١٫٥٢٤٫٥٧٩(    ١٦٬٠٠٥٬٢٥٢      شاملة)السارة ا / ( شاملالدخل الإجما 

موعة سبة ملكية    ٪٣٥    ٪٣٥      ا

موعة  إجما   ) ٧٫٥٣٣٫٦٠٣(    ٥٬٦٠١٬٨٣٨      ة) شاملال سارة ا ( / شاملالدخل ال حصة ا

ات   ٢٫٣٠٦٫٦٤٢    ٣٬٥٧٢٬٥٤٦      سو

موعة  إجما   ) ٥٫٢٢٦٫٩٦١(    ٩٬١٧٤٬٣٨٤      )شاملةال سارةا ( / شاملال دخلال حصة ا

  
ثمار  ٢-٨ سارة اس ح أو ا   بالقيمة العادلة من خالل الر

ثماريمثل  ــ ســــارة    االســ ح أو ا ــبةبالقيمة العادلة من خالل الر ســ ــة ب ر الكيم ٪ ٢٠ حصــ ـــركة التطو دودة يشـ ي ا )  ا ــ ــ ــ دي  ــ ، و شــــركة قابضــــة  (
ا اتيجية.  دف ع صناعية اس ر مشار   تطو

  
عديله مقابل    ٤٣تم تخفيض قيمة  ،ةبناًء ع دراســـة انخفاض القيم  ،م٢٠١٦ عام   ثمار وتم  ذا االســـ ال ســـعودي من  ســـارة  قائمةمليون ر ح أو ا الر

يـة     املوحـدة  ــــنـة املن ــ ـ ــ ــ ـ ــــم   ٣١للسـ ــ ــــ ــ سـ عمـل تقي  ،م٢٠١٧. خالل عـام  م٢٠١٦د ـــايقـامـت اإلدارة  ــ ــ ـ ــ ـ ــ ثمـار وقرر مجلس اإلدارة   م إضـ ــ ــ ــ ــــ ــ ـذا االسـ فيمـا يتعلق 
ـــــيد املتبقي من  ـ ــ ــ ـ ثمار والبالغ  تخفيض الرصـ ـــــ ــ ــ ــ ـــــعودي  ٢٣٫٦ذا االسـ ـ ــ ـ ــ ال سـ .  عام   ،مليون ر

ً
ـــــفرا ــــــ ثمار صـ ـــــ ــــ ــ قرر    ،٢٠١٩حيث تم اعتبار القيمة العادلة لالسـ

مون    بدء إجراءات التصفية.  دي  املسا
  

ثمار سارة  بالقيمة فيما ي حركة االس ح أو ا  :العادلة من خالل الر
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

دودة ي ا ر الكيميا ")  شركة التطو             (" دي 

ثمار االفتتاحية العادلة قيمةال   -    -      لإلس

ات  القيمة العادلة خالل السنة    -    -      غ

      -    -  

ثمار يمثل  ي:  اإلس سارة اآل ح أو ا             بالقيمة العادلة من خالل الر

لفة االستحواذ    ٧٥٫٩٥٠٫٠٠٠    ٧٥٫٩٥٠٫٠٠٠      ت

ات  القيمة العادلة    ) ٧٥٫٩٥٠٫٠٠٠(    )٧٥٫٩٥٠٫٠٠٠(      سنوات سابقة   –غ

اية السنة   -    -      صا الرصيد  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

-٣١ -  
  



 

 
       

  

ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

ية موجودات - ٩    مؤجلة ضر
ركة ع  ات/  موجوداتا ية ال مطلو :  ؤجلةاملضر   كما ي

  
سم  ٣١   :٢٠٢٢د

  

  ١الرصيد   

  ٢٠٢٢يناير 

ح     و أقائمة الر

سارة   ا

الدخل  قائمة   

  الشامل اآلخر 

  ٣١الرصيد    

سم    ٢٠٢٢د

ال سعودي   ال سعودي    ر ال سعودي    ر ال سعودي    ر   ر

اس والضر  ن األساس ا                 :ـ لالفرق ب

ات حق  وموجوداتومعدات ع امصو  ممتل

  غ ملموسة وموجودات إستخدام

  

)١٤٫٦٠٨٫٨٧٨ (  

    

١٬٦٥٥٬٧٦٤  

    

-  

    

)١٢٬٩٥٣٬١١٤ (  

امات بة ال   ) ١٢٫٩٥٣٫١١٤(    -    ١٫٦٥٥٫٧٦٤    ) ١٤٫٦٠٨٫٨٧٨(  مؤجلة  ضر

ن  دمة للموظف اية ا افأة    ٣٫٨٤٤٫٨٥٣    ) ١٥٨٫٦٠٣(    ٢٣٠٫٨٧٣    ٣٫٧٧٢٫٥٨٣  م

ركة  ءبطي مخصص مخزون    ٢٫٠٨١٫٢٧٦    -    ) ٤٩٧٫٣٤٦(    ٢٫٥٧٨٫٦٢٢  ا

ة إنخفاض مخصص    ٦٤٠٫٤٢١    -    ٦٢٫٨٠٦    ٥٧٧٫٦١٥  قيمة ذمم مدينة تجار

  ٣٫٨٤٩٫٦٠٠    -    -    ٣٫٨٤٩٫٦٠٠  مخصص ضمان 

ام   ٦٩٢٫٣٩٣    -    ) ١٨٥٫٩١٥(    ٨٧٨٫٣٠٨  عقود اإليجار  اتال

ية خسائر   ١٤٫٧٠٣٫٦٥٢    -    ) ١٫٩٤٨٫٩٩٣(    ١٦٫٦٥٢٫٦٤٥   اكمةم ضر

بة موجودات   ٢٥٫٨١٢٫١٩٥    ) ١٥٨٫٦٠٣(    )٢٫٣٣٨٫٥٧٥(    ٢٨٫٣٠٩٫٣٧٣  مؤجلة ضر

بة موجوداتصا    ١٢٫٨٥٩٫٠٨١    ) ١٥٨٫٦٠٣(    ) ٦٨٢٫٨١١(    ١٣٫٧٠٠٫٤٩٥  املؤجلة الضر

  
سم  ٣١   :٢٠٢١د

  

  ١الرصيد   

  ٢٠٢١يناير 

ح    قائمة الر

سارة    وا

قائمة الدخل    

  الشامل اآلخر 

  ٣١الرصيد    

سم    ٢٠٢١د

ال سعودي   ال سعودي    ر ال سعودي    ر ال سعودي    ر   ر

اس والضر  ن األساس ا                 :ـ لالفرق ب

ات حق  وموجوداتومعدات ع امصو  ممتل

  غ ملموسة إستخدام وموجودات

              

)١٤٫٦٠٨٫٨٧٨(    -      ١٫٨٨٢٫٤٥٨    ) ١٦٫٤٩١٫٣٣٦(  

امات بة ال   )١٤٫٦٠٨٫٨٧٨(    -    ١٫٨٨٢٫٤٥٨    ) ١٦٫٤٩١٫٣٣٦(  مؤجلة  ضر

ن  دمة للموظف اية ا افأة    ٣٫٧٧٢٫٥٨٣    ) ١٦٠٫٥٤٦(    )٣٧٣٫١٢٨(    ٤٫٣٠٦٫٢٥٧  م

ركة  ءبطي مخصص مخزون    ٢٫٥٧٨٫٦٢٢    -    ١١٫٩٣٢    ٢٫٥٦٦٫٦٩٠  ا

ة إنخفاض مخصص    ٥٧٧٫٦١٥    -    ) ١٥٩٫٢٦٢(    ٧٣٦٫٨٧٧  قيمة ذمم مدينة تجار

  ٣٫٨٤٩٫٦٠٠    -    -    ٣٫٨٤٩٫٦٠٠  مخصص ضمان 

ام   ٨٧٨٫٣٠٨    -    ٨٧٨٫٣٠٨    -  عقود اإليجار  اتال

ية خسائر   ١٦٫٦٥٢٫٦٤٥    -    ٣٧٨٫٨١١    ١٦٫٢٧٣٫٨٣٤   اكمةم ضر

بة موجودات   ٢٨٫٣٠٩٫٣٧٣    ) ١٦٠٫٥٤٦(    ٧٣٦٫٦٦١    ٢٧٫٧٣٣٫٢٥٨  مؤجلة ضر

بة موجوداتصا    ١٣٫٧٠٠٫٤٩٥    ) ١٦٠٫٥٤٦(    ٢٫٦١٩٫١١٩    ١١٫٢٤١٫٩٢٢  املؤجلة الضر
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

-٣٢ -  



 

 

  

ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

   ، صامخزون – ١٠
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي    إيضاح   ال سعودي     ر   ر

  ١١٫٠٢٢٫٢٢٠    ٨٣٫٩١٤٫٠٤٦      مواد خام

يع بضاعة قيد    ٢٦٫٨٧٩٫٨٨٨    ٧٠٫٥٤١٫١٧١      التص

 ٦٢٫٧٧٨٫٥٦٧    ٥٨٫١٥٧٫٣٧٢      تامة الصنع   بضاعة

ق    ١٫٩٣٧٫٣١٧    ٤٫١٢٠٫٩٤١      بضاعة بالطر

 ٢٫٠٠٠٫٨٦٦    ١٫١٥٤٫٦٩٦      مواد خردة 

  ٣٥٫٨٥٤٫٦٠١    ٥٥٫١٨٨٫٧٣٤      قطع غيار ولوازم 

      ١٤٠٫٤٧٣٫٤٥٩    ٢٧٣٫٠٧٦٫٩٦٠  

ركة  ءبطي مخصص مخزون    ) ٢٢٫٢٤٤٫٧٤٣(    )١٨٫٧٦٦٫٨٩٩(    ١-١٠  ا

      ١١٨٫٢٢٨٫٧١٦    ٢٥٤٫٣١٠٫٠٦١  

  
ركة  ١-١٠ ركة  ءبطيمخصص مخزون  ا :  كماا   ي

  
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي    إيضاح   ال سعودي     ر   ر

  ٢٢٫٨٦٣٫٢٩٨    ٢٢٫٢٤٤٫٧٤٣        االفتتاالرصيد 

  ٩٦٫١٠٧    ) ٣٫٨٧٥٫٨٢٦(    ٢١  عمليات مستمرة  -مخصص خالل السنة( عكس) / 

 )٧١٤٫٦٦٢(    ٣٩٧٫٩٨٢      عمليات غ مستمرة  -خالل السنة  (عكس) /مخصص

تاميالرصيد    ٢٢٫٢٤٤٫٧٤٣    ١٨٫٧٦٦٫٨٩٩       ا

  
ركة ع طبيعة ونوع   زون بطيء ا زونعتمد مخصـــــص ا خية والعوامل   ا ات التار خ التقادم وتوقعات املبيعات املســـــتقبلية باســـــتخدام االتجا وتار

 األخرى ذات الصلة.
  

ة وذمم مدينة  -١١   خرى، صاأذمم مدينة تجار
ة والذمم ي: املدينة شتمل الذمم التجار   األخرى ع اآل

  
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال     إيضاح   ال سعودي     سعودير   ر

ة    ١٣١٫٠٠٠٫٨٠٤    ٤٤٫٨٥٧٫٧٣٥      ذمم مدينة تجار

  ) ٤٫٨٢٣٫٧٨٥(    ) ٤٫٩٩٠٫٨١٣(    ٢-١١  خسارة ائتمانية متوقعةمخصص 

ة، صا مذمم    ١٢٦٫١٧٧٫٠١٩    ٣٩٫٨٦٦٫٩٢٢      دينة تجار

  ٩٠١٫٧٨٣    ٦٥٫٦١٥٫١٢٨    أ  ١٩  ستحق من أطراف ذات عالقة م

ن    ٣٫٨٦٩٫١٧٦    ٣٫٢٧١٫٢٥٩      قروض موظف

 ودفعات مقدمة ملوردين  مدفوعات
ً
  ٢٫٦٤٧٫١٦٩    ٢٫٩٢٦٫٦٩٥      مقدما

  ١٫٦٤٣٫٧٥٩    ٤٫٠١٤٫٦٧٨      أخرى مدينة  ذمم

بة قيمة مضافة    -    ٢٫٢٨٠٫٨٦٨      ضر

      ١٣٥٫٢٣٨٫٩٠٦    ١١٧٫٩٧٥٫٥٥٠  

 
ً
ن م: جزء غ ناقصا   ) ٣٫٧٩٠٫٣٥٦(    ) ٣٫٢٤٤٫٨٢٥(      أخرى مدينة  وذممتداول من قروض موظف

زء املتداول، صا   ١٣١٫٤٤٨٫٥٥٠    ١١٤٫٧٣٠٫٧٢٥      إجما ا

  
سي ١-١١ سبةتمثل أرصدة خمسة عمالء رئ ة املدينة.٤١٫٩: ٢٠٢١٪ (٣٤٫١ ن    ٪) من إجما الذمم التجار

  
  
  

-٣٣ -  
  



 

 
       

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

ة وذمم مدينة أخرى، صا -١١   (تتمة) ذمم مدينة تجار
  

ركة   ٢-١١ :مخصص ا ة كما ي سارة االئتمانية املتوقعة للذمم املدينة التجار   ا
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

  ٦٫٩٦١٫٦٩٠    ٤٫٨٢٣٫٧٨٥      الرصيد االفتتا للسنة 

  ) ١٫١٧٧٫٧٣١(    ٥٨٠٫٣٩١      عمليات مستمرة  -للسنة ) عكسمخصص / (

  ) ٢٦٫١٠٣(    ) ٣٢٢٫٤٢٤(      عمليات غ مستمرة  -عكس للسنة 

  ) ٥٧٫٨٤٧(    )٩٠٫٩٣٩(      عمليات مستمرة  -دينة مذمم شطب مقابل   مستخدم

  )٨٧٦٫٢٢٤(    -      عمليات غ مستمرة  -دينة مذمم شطب مقابل   مستخدم

تامي للسنة   ٤٫٨٢٣٫٧٨٥    ٤٫٩٩٠٫٨١٣      الرصيد ا
  

ة  إيضاح رقم (   .)١ - ٢ - ٢٩تم عرض أعمار الذمم املدينة التجار
  

  لدى البنوكنقد  -١٢
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي      نقد لدى البنوك ال     ر   سعودي ر

      ٩٩٫٣٦٧٫٣٩٩    ٧٩٫٣٣٢٫٢٦٧  
  

ة  ١-١٢ اماتسو لم الناتجة اإلل شطة التمو   ن أ
    

سم  ٣١     ٢٠٢١د

قروض (مدفوعة) /  

    مستلمة، صا 

فائدة (مدفوعة) /  

سم  ٣١    ، صا واخرى  مستحقة   ٢٠٢٢د

ال سعودي      ال سعودي     ر ال سعودي     ر ال سعودي     ر   ر

  ٤٤٫٥٧٧٫١٦٦    ٣٩٢٫٦٦٩    ) ٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠(    ٧٠٫١٨٤٫٤٩٧    ١- السعودي صندوق التنمية الصناعية  -قرض ألجل 

  -    ٥٥٤٫٥٦٦    ) ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠(    ٥٩٫٤٤٥٫٤٣٤    رأس املال العامل  - السعودي قرض صندوق التنمية الصناعية 

  ٧٣٫٦٠٩٫٠٣٥    ) ١٫٣٩٠٫٩٦٥(    ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠    -    ٢ –   السعودي صندوق التنمية الصناعية  - ألجل قرض

ثمار  –قرض ألجل    ٣٩٫٤٨٦٫٢٣٤    ١١١٫٢٣٤    ٣٩٫٣٧٥٫٠٠٠    -    البنك السعودي إلس

  ٦٥٫٦٢٨٫٦٠٥    ٥٥٠٫٣٥٦    ) ٣٢٫٦٣٧٫٣٨٢(    ٩٧٫٧١٥٫٦٣١    رابحة قص األجل مض و قر 

ام    ٥٫٣٩٥٫٨٣٠    ١٨٦٫٨٨٧    ) ١٫٦٣٥٫٧١٩(    ٦٫٨٤٤٫٦٦٢    يجار  إ عقد ال

    ٢٢٨٫٦٩٦٫٨٧٠    ٤٠٤٫٧٤٧    ) ٥٫٨٩٨٫١٠١(    ٢٣٤٫١٩٠٫٢٢٤  

  
امة ٢-١٢   املعامالت غ النقدية ال

سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

ل أعمال  شغيلية موجوداتالتنفيذ إ  قيدأسمالية ر تحو   ٨٫٢٤٠٫٠٨٣    ٢٫٢٢٩٫٤٦٤      ثابتة 

اماتمقابل  إستخدامحق  موجوداتشطب    ٦٨٥٫٧٧٥    ١٣٫٠٧٢      عقود إيجار  إل

ل    ٤٦٥٫٨٨٤    ١٩٧٫٣٧٤      لموسةموجودات غ م التنفيذ إ  قيدأسمالية ر عمال أتحو
  
  
  
  
  
 
 
  
  

-٣٤ -  
  



 

 

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

  امللكية حقوق  - ١٣
  

  رأس املال ١-١٣
م      رأس املال     عدد األس

سم  ٣١   سم ٣١    ٢٠٢٢ د سم  ٣١    ٢٠٢١ د سم ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي           ال سعودي    ر   ر

م ا أس امل  ،مصرح                  مصدرة ومدفوعة بال

م  م  ١٠بواقع  يةعادأس ال للس امل مدفوعةر    بال
ً
  ٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  نقدا

  
نةبواسطة لم يتم تخفيض رأس املال  ز م ا   .أس

  
م  ٢-١٣ اكمة واحتياطياتعالوة إصدار أس   وخسائر م

سم  ٣١      سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي    إيضاح   ال سعودي     ر   ر

م    ٤٫٥١٢٫٣٣٠    ٤٫٥١٢٫٣٣٠    (أ)  ٢-١٣  عالوة إصدار أس

  ٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤    ٥٨٫٤٩٤٫٢٢٤    (ب) ٢-١٣  نظامي احتياطي

  ) ٥٫٩٢٦٫٧٣٠(    ) ٤٫٨٢٠٫٢٨٢(    (ج)  ٢-١٣  أخرى  احتياطيات

اكمة   ) ٦٠٫٣٧٣٫٣٦٥(    ) ٦٫١٦٧٫٧٢١(    (د)  ٢-١٣  خسائر م
 

م ٢-١٣   (أ) عالوة إصدار أس
. بلغ عدد األ  ور  وقت الطرح العام األو م ـــدرة ل م املصـ ـــدار ع القيمة االســــمية لألســــ ـــعر اإلصـ ادة  سـ م ز م تمثل عالوة إصــــدار األســــ   املعروضــــةســــ

ور   م ســــــعر    ١٦ل م  ـــــ ـــــمية   ٢٥مليون سـ م الواحد بقيمة اسـ ـــــ ـــــعودي للسـ ال سـ م  ١٠ر ـــــ ال ســــــعودي للسـ ذه   . بلغتالواحد ر ـــــدار  ف األولية إلصـ ـــــار املصـ
م  م. ٢١األس ا من عالوة إصدار األس ال سعودي تم خصم   مليون ر

  
ية   سـم   ٣١خالل السـنة املن معية العامة العادية املنعقد    ،م٢٠١٨د موعة  اجتماع ا مو ا تم   ٥وافق مسـا ع توصـية مجلس   م٢٠١٨سـ

اكمة ــائر امل ــ سـ ــــعودي كما    ٨٧٫٥٢البالغة  اإلدارة لتغطية ا ال سـ ــــائر    م٢٠١٨يونيو   ٣٠مليون ر سـ م إ ا ــــ ل من عالوة إصـــــدار األسـ ق التحو عن طر
اكمة.   امل

  
ــــم   ٣١كمـا   ـــ ــ ـــ سـ اكمـة للمجموعـة    ،م٢٠١٨د ــــائر امل ــ ــــ ــ سـ خ   ١٢٦٫٨بلـغت ا ــــعودي.  اجتمـاع مجلس اإلدارة بتـار ــ ـ ــ ـ ــ ـال سـ قرر    ،م٢٠١٩مـارس  ١٧مليون ر

اكمة كما   ــائر امل ـــــ ــ سـ امل مبلغ ا يعاب  ــ ــ ـــ ــ ـــم   ٣١مجلس اإلدارة باإلجماع اسـ ـ ــ ـــ سـ م إ   م٢٠١٨د ــ ــ ــ ـــ ـــدار األسـ ــــ ــ ل نفس املبلغ من عالوة إصـ ق تحو عن طر
اكمة. سائر امل  من قبل ا

ً
مون  اجتماع  تمت املوافقة ع القرار الحقا خ  العامة يةمعا املسا   .م٢٠١٩مايو  ٧بتار

  
  نظامي احتياطي(ب)  ٢-١٣

ــوفقا للنظام  ن عللشــركة،  األســا موعة   يتع ســبةا ل   ٪ من صــا الدخل ١٠ تحو
ً
ا ذا  النظامي االحتياطيإ  ســنو ســبةاالحتياطح يبلغ  ٪ ٣٠  ي 

ذا  ا. إن  ن. متاحغ  االحتياطيمن رأس مال م ع ع املسا    للتوز
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

  (تتمة) امللكية حقوق  - ١٣
  

  أخرى  احتياطيات(ج)  ٢-١٣
اكمة الناتجة   االحتياطياتتمثل  ـــائر إعادة القياس امل ـــ ـــ اح أو خسـ اتن  ماألخرى أر ــــو ـــ ــ ات   سـ ة والتغ ــــــاتا ـ ــ اضـ ــــتخدمة لتقدير   االف ــ ـ ــ ة املسـ اإلكتوار

امات بة املؤجلة  ال ، وكذلك الضر خ مركز ما ل تار اية  ن   دمة للموظف اية ا افأة    اإلكتواري. حتياطياال  عم
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

ة    ) ٦٫٨٠٢٫٨٦٥(    ) ٥٫٥٣٧٫٨١٤(      خسائر إعادة القياس اإلكتوار

بة املؤجلة ع الدخل الشامل اآلخر   ٨٧٦٫١٣٥    ٧١٧٫٥٣٢      أثر الضر

      )٥٫٩٢٦٫٧٣٠(    ) ٤٫٨٢٠٫٢٨٢ (  
  

سائر  ٢-١٣ اكمة(د) ا   امل
: ن كما ي ن وغ السعودي اء السعودي اكمة ع الشر سائر امل ع ا   تم توز

  
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

اكمة   ) ٦٠٫٣٧٣٫٣٦٥(    ) ٦٫١٦٧٫٧٢١(      خسائر م
  

نة ٣ - ١٣ م خز   أس
  

سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال        ال سعودي     سعودير   ر

نة  ز م ا   ) ١١٫٥٠٢٫٢٢٥(    )١١٫٥٠٢٫٢٢٥(      أس
  

موع ا ا نة ال تحتفظ  ز م ا ــــــ ــــبةتمثل أسـ ــ سـ ــــوقية ٢٫٢٦ ة  ــ ا السـ ـــعودي كما   ٨٫٢٪ من رأس املال. بلغت قيم ـــ ال سـ ــم   ٣١مليون ر ــــ سـ   م٢٠٢٢د
ال سعودي مليون  ١١٫٥: م٢٠٢١( م ). ر ذه األس صول ع  م  مبدئياتم ا ن. املطروحةمن األس م املوظف نامج أس ور ل م  ل
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ب الصلبالشركة السعودية    ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

  قروضال -١٤
سم  ٣١     سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي     ال سعودي     ر   ر

  ٤٤٫٤٧٩٫١٣٣    ٩٩٫٣٣٥٫٤٧٦    قروض غ متداولة 

  ١٨٢٫٨٦٦٫٤٢٩    ١٢٣٫٩٦٥٫٥٦٤    قروض متداولة 

  ٢٢٧٫٣٤٥٫٥٦٢    ٢٢٣٫٣٠١٫٠٤٠    إجما القروض 

          

          قروض ألجل

  ٧٠٫١٨٤٫٤٩٧    ٤٤٫٥٧٧٫١٦٦   ١ -صندوق التنمية الصناعية السعودي 

ثمار    -    ٣٩٫٤٨٦٫٢٣٤    البنك السعودي لالس

  -    ٧٣٫٦٠٩٫٠٣٥    ٢ -صندوق التنمية الصناعية السعودي 

    ٧٠٫١٨٤٫٤٩٧    ١٥٧٫٦٧٢٫٤٣٥  

  ) ٢٥٫٧٠٥٫٣٦٤(    ) ٥٨٫٣٣٦٫٩٥٩(    ألجلقروض  -تداول مجزء 

    ٤٤٫٤٧٩٫١٣٣    ٩٩٫٣٣٥٫٤٧٦  

          

ل قص األجل            تمو

  ٥٩٫٤٤٥٫٤٣٤   -    رأس املال العامل  -صندوق التنمية الصناعية السعودي 

ل   ٩٧٫٧١٥٫٦٣١    ٦٥٫٦٢٨٫٦٠٥    مرابحة  تمو

    ١٥٧٫١٦١٫٠٦٥    ٦٥٫٦٢٨٫٦٠٥  

  ٢٥٫٧٠٥٫٣٦٤    ٥٨٫٣٣٦٫٩٥٩    ألجلقروض  - داول تمجزء 

    ١٨٢٫٨٦٦٫٤٢٩    ١٢٣٫٩٦٥٫٥٦٤  

  
 : ل  كما ي   إن شروط التمو

  

    القرض

  الرصيد

ال السعودي     ضنوع القر     بالر

عدد  

األقساط  

ة    السداد مدة    املتبقية  ح    السداد ف   امش الر

   ١ -صندوق التنمية الصناعية السعودي 

  

٤٤٫٥٧٧٫١٦٦  

  
النفقات 

  الرأسمالية 
  نصف سنوي     ٣  

ل أ   إ  ٢٠١٨بر

اير   ٢٠٢٤ ف

رسوم مقدمة    

لفة   + ت

عة   متا

ثمار    البنك السعودي لالس
  

٣٩٫٤٨٦٫٢٣٤  
راس املال   

  العامل
ع     ١٤     سنوي ر

تم      ٢٠٢٢س

  ٢٠٢٦يونيو  إ

   سايبور   
ً
زائدا

ح   امش ر

   ٢ -صندوق التنمية الصناعية السعودي 

  

٧٣٬٦٠٩٬٠٣٥  

  
راس املال 

  العامل
  اخرى     ٤  

تم      ٢٠٢٢س

تم إ  س

٢٠٢٤  

رسوم مقدمة    

لفة   + ت

عة   متا

                      ١٥٧٫٦٧٢٫٤٣٥    ألجل قروض الإجما 

ل   رابحة امل تمو
  

٦٥٫٦٢٨٫٦٠٥  
راس املال   

  العامل
ر ١٢ إ ٦    -       -    ش

   سايبور 
ً
زائدا

ح   امش ر

لالإجما                        ٦٥٫٦٢٨٫٦٠٥    األجل  قص تمو

                      ٢٢٣٫٣٠١٫٠٤٠    إجما القروض 

  
ـــع ــ ـــ يالت إتفاقيات    تخضـ ـــــ ـــ سـ دات املالية وغ املالية. االئتمانيةذه ال مت لبعض التع ـــــنة،  ال ـ ــ ـــافة إ ذلك، خالل السـ ــ ـ ــ دات. باإلضـ موعة بجميع التع ا

موعة ع قرض ال سعودي ٧٥بمبلغ  من صندوق التنمية الصناعية السعودي حصلت ا   لتلبية متطلبات رأس املال العامل. مليون ر
  
  
  

-٣٧ -  



 

 
       

 
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

امات عقود  -١٥   يجاراإل ال
 

اماتاالستحقاقات التعاقدية  : إلل   عقود اإليجار  كما ي
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

  ١٫٨٤٨٫٣٠٤    ١٫٢٣٣٫٨٠٤      خالل سنة واحدة 

ن إ خمسة سنوات  ت   ٤٫٠١٦٫٩٦٦    ٣٫٧٨٦٫٩٦٦      من س

  ١٫٧١٧٫٥١٢    ٩٢٨٫٢٠٨      خمسة سنوات وأك 

ى ملدفوعات اإليجار  د األد   ٧٫٥٨٢٫٧٨٢    ٥٫٩٤٨٫٩٧٨      ا

 
ً
عاب: ناقصا ل  أ   )٧٣٨٫١٢٠(    ) ٥٥٣٫١٤٨(      تمو

ى ملدفوعات اإليجار صا  د األد   ٦٫٨٤٤٫٦٦٢    ٥٫٣٩٥٫٨٣٠      ا

  ٥٫١٨٦٫٤١١    ٤٫٣٢٨٫٢٤٩      تداول مجزء غ 

 ١٫٦٥٨٫٢٥١    ١٫٠٦٧٫٥٨١      تداول مجزء 

  
ة وذمم دائنة أخرى  -١٦   ذمم دائنة تجار
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي    إيضاح   ال سعودي     ر   ر

            متداولة 

ة    ١٣٠٫٦٧٢٫٠٦٣    ١٤٧٫٥٦٥٫٨٩٧      ذمم دائنة تجار

  ١٢٫٧٠٦٫٠٤٨    ١٢٫٤٠١٫٧٧٤      مستحقة مصروفات 

  ٢٨٫٠٦٨٫٠٢٠    ١٨٫٢١١٫٤٢٣    ب  ١٩    مستحق إ أطراف ذات عالقة

افأة أعضاء مجلس إدارة مستحقة   ٣٫٠٣٦٫٦٤٣    ٣٫٥٠٣٫٤٦٦      م

  ٥٫٠٥١٫٦٤٢    ٧٫٦٤٥٫١٦٩      دفعات مقدمة من عمالء 

  ١٫٣٧٧٫٤٦٣    ٧٤٣٫٧٥٠      محتجزات مستحقة 

بة قيمة مضافة مستحقة    ١٫٩٢٢    -      ضر

      ١٨٠٫٩١٣٫٨٠١    ١٩٠٫٠٧١٫٤٧٩  

            متداولة غ 

ام مخصص    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١-١٦  شركة مقابل ضمان ال

      ٢١٠٫٩١٣٫٨٠١    ٢٢٠٫٠٧١٫٤٧٩  

  
عرض    ١-١٦ ـــــابقة.  ــ ــــنوات السـ ـ ــ ا  السـ ثمر ف ــــ ـ ــ ا املسـ ا ـــــر ــ ـــــركة إلحدى شـ ــ ــــمان شـ ـ ــ موعة ضـ امل  قدمت ا ــــركة إ االنخفاض ال ـ ــ ذه الشـ ثمار   ــــ ـ ــ االسـ

خ اإلنخفاض  القيمة، حيث ــــوء الظروف القائمة  تار ــتقبلية ع النمو  ضـ ــ ا املسـ ــــط وقدر شـ ــع الشـــــركة غ ال ــ ب وضـ ــــ سـ ــابقة  ــ ــنوات السـ ــ  أعت السـ
ا عدم  ثمر ف ــــ ــــركة املسـ مون  الشـ ـــا داد. قرر املســ ــــ ثمار غ قابل لالسـ ـــ ــــأن. بناًء االســ ذا الشـ يارات   ، قاموا بتقييم مختلف ا التا ــــركة، و دعم الشـ

 ع ذلك، تم ع
ً
ناءا بلور، و ــــــمان قد ي تمل فيما يتعلق بالضـ ام ا موعة أن االل ــــــركة، اعت مجلس إدارة ا ـــع الشـ ـــ ذه الظروف ووضـ ـــــص  ع  مل مخصـ

ام يبلغ   ــــــا  ٣٠امل الل ــ ـــ ـــــنوات السـ ــــ ــ ــــــعودي  السـ ــ ـــ ال سـ س من املتوقع أن مليون ر ـــــمان ل ـ ــ ـــ عتقد اإلدارة أن الضـ ناًدا إ أحدث املعلومات املتاحة،  ــــ ــ ــ ـ ــ بقة. اسـ
ام غ متداول. يفه ع أنه ال ، فقد تم تص التا ًرا التالية، و  ستحق السداد خالل االث عشر ش
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

بة دخل -١٧ اة وضر  ز
  

ركة  ١-١٧ بة دخل  ا اة وضر   :يما  كمخصص ز
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي    إيضاح   ال سعودي     ر   ر

  ٦٤٩٫٩١٦    ٢٫١٦٠٫٦١٠       بداية السنةالرصيد 

  ٣٫٠٥٤٫٩٩٧    ٩٫٢٩٨٫٧١٨    ٢-١٧  ستمرة م  عمليات –مخصص محمل خالل السنة 

  ٣٢٦٫٠٥٦    ٢٧٦٫٢٩٨    ١-٢٦  ستمرة معمليات غ  -مخصص محمل خالل السنة 

  ) ١٫٨٧٠٫٣٥٩(    ) ٢٫٥٤٢٫٣٤٧(       مدفوعات

اية السنةالرصيد         ٢٫١٦٠٫٦١٠    ٩٫١٩٣٫٢٧٩  

  
بة الدخل ٢-١٧ اة وضر الية مكونات مصروف الز   للسنة: ا

سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي    إيضاح   ال سعودي     ر   ر

بة الدخل  اة وضر             ز

الية    ١٫٨٧٦٫٦٠٩    ٩٬١٩٣٬٢٧٩      السنة ا

  ١٫١٧٨٫٣٨٨    ١٠٥٬٤٣٩      سابقةالسنوات ال

بة الدخل  اة وضر   ٣٫٠٥٤٫٩٩٧    ٩٬٢٩٨٬٧١٨      إجما مصروف الز

  
بة مؤجلة               ضر

ام  انخفاض ية مؤجلة  إل   ) ١٫٨٨٢٫٤٥٨(    ) ١٫٦٥٥٫٧٦٤(    ٩  ضر

ادة)  انخفاض ية مؤجلة  موجودات / (ز   )٥٧٦٫١١٥(    ٢٫٤٩٧٫١٧٨    ٩  ضر

بة منافعمصروف / ( صا   ) ٢٫٤٥٨٫٥٧٣(    ٨٤١٫٤١٤      مؤجلة) ضر

بة الدخل  اة وضر   ٥٩٦٫٤٢٤    ١٠٫١٤٠٫١٣٢      إجما مصروف الز

  
: ملة للسنة كما ي بة الدخل ا اة وضر ع الز   تم توز

سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

ح أو   ٤٣٥٫٨٧٨    ٩٫٩٨١٫٥٢٩      خسارة  ر

  ١٦٠٫٥٤٦    ١٥٨٫٦٠٣      خر اآل شامل الدخل ال

      ٥٩٦٫٤٢٤    ١٠٫١٤٠٫١٣٢  
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب
مة سعودية)   (شركة مسا

  
ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د
  

بة دخل (تتمة) -١٧ اة وضر   ز
  

بة الدخل للسنة ع ما ي ٣-١٧ اة وضر   :عتمد مخصص الز
سم  ٣١     سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال      ال سعودي     سعودير   ر

اة           أ) الز

اة للشركة القابضة           الز

  ٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    االفتتارأس املال 

نة  ز م ا   ) ١١٫٥٠٢٫٢٢٥(    )١١٫٥٠٢٫٢٢٥(    أس

اكمة   ) ٦١٫٣٠٥٫٠١٠(    )٦٠٫٣٧٣٫٣٦٥(    خسائر م

  ١٤٧٫٣٩٠٫٤٤٩    ١٥٨٫١٨٧٫٦٧٨    إفتتاحية ناقصا املستخدم  ومخصصات احتياطيات

اة    ٢٦٧٫٤٤٧٫٠٥٨    ٢٦٨٫٠٢٢٫٩٩٠    قروض خاضعة للز

لة األجلمقيمة رصيد ختامي ل   ) ٦٣٨٫٦٢٧٫٥٨٦(    ) ٥٩٠٫٨٧٠٫٧٨٢(    وجودات طو

ح / ( اة للسنة )خسارة ر   ) ١٣٫٣٦٥٫٨٠٨(    ٥٥٫٩٣٥٫٦٦٨    خاضعة للز

  ٢٠٠٫٠٣٦٫٨٧٨    ٣٢٩٫٣٩٩٫٩٦٤    اةالز وعاء 

ن  حصة صما يخ ن السعودي م   ٧١٫٦٩٣٫٢١٧    ١١٨٫٠٢٤٫٠٠٧    ٪  ٣٥٫٨٣املسا

ن  الشركة القابضة  ن السعودي م اة املستحقة ع حصة املسا   ) ١٫٨٧٦٫٦٠٩(    ٣٫٠٤٢٫٢٨١    الز

 
  

سم  ٣١     سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي     ال سعودي     ر   ر

بة الدخل            ب) ضر

ح / ( بة الدخل  )خسارة ر اة وضر   ) ١٧٫٥٥٢٫٧٩٢(    ٦٤٫٨٧٢٫٠٢٨    قبل الز

ات   ١٤٫٦٦٣٫٤٧٠    ) ٩٦٨٫٨٧٧(    سو

ح  بة للسنةخاضعة (خسارة)  /ر   ) ٢٫٨٨٩٫٣٢٢(    ٦٣٫٩٠٣٫١٥١    للضر

          

ح عائد/ ن غ لل عائدة  )خسارة (ر م سبة المسا ن ب   ) ١٫٨٥٤٫٠٧٨(    ٤١٫٠٠٦٫٦٥٢    ٪  ٦٤٫١٧سعودي

بة دخل   ن   حصة ٪ ع٢٠ بواقعستحقة مضر ن غ السعودي م   -    ٨٫٢٠١٫٣٣٠    املسا

  
بة الدخل اةوضع الز  ٤-١٧   وضر

ية   بة الدخل للســنة املن اة وضــر ســم   ٣١قدمت الشــركة القابضــة إقرار الز ة ح   م٢٠٢١د ة الســار ادة املطلو ل    ٣٠وحصــلت ع الشــ .  م ٢٠٢٣أبر
ـــنة   ســـــابقا تم ــــنوات ح ســ ط عن السـ صـــــول ع أخر ر ــــركة القابضـــــة وا ــــنة   إضـــــافة إ ذلك،.م٢٠٠٤فحص الشـ اة م٢٠٢٠خالل سـ يئة الز ، أصـــــدرت 

ــــنوات من  ــ ــ ــ ــ ـا للسـ وط مـارك ر بـة وا ــــر ــ ـ ــ ـ ــ وطوال تم إغالق ،  م٢٠١٨إ    م٢٠١٤والضـ ــ الر ــ ــ ــــــ ـة   توتمـ  م٢٠١٨و  م  ٢٠١٧م و٢٠١٦و  م٢٠١٤نوات للسـ ــــو ــ ـ ــ ـ ــ سـ
امات ـــــافية البالغة االل ـــــعودي  ٢٠٨٫١١٧  اإلضـ ال سـ ـــــعودي  ١٢٩٫٤٥٥و   ر ال سـ ا ع   ر ـــــامل اآلخر  قائمةوتحميل ـــــارة والدخل الشـ سـ ح أو ا   املوحدة الر

.    م٢٠٢١و   م٢٠٢٠ طع التوا ــــبة للر ــ سـ ــــنة  بال ــ ــــة خاللم٢٠١٥ لسـ ــ ة وتحميل٢٠٢١  ، قامت الشـــــــركة القابضـ ســـــــو ــــارة والدخل  قائمة  م ب ســـ ح أو ا الر
زء غ املتنازع عليه من   ة الشــــــــامل اآلخر املوحد ــــر   مبلغا ـــ اة والضـ ــا  بةالز ـــ ــ ـــــتحقة اإلضـ ــ ــــد   ٧٩،٦٥٥البالغ   املسـ ـ ــ ـــــعودي ورفعت دعوى ضـ ــ ال سـ اة   مبلغر ز

ال سعودي  ٣٠٧٫٢٦٤إضا متنازع عليه بمبلغ  ية  لدىر ان الضر  ال أصدرت األمانة العامة ل
ً
 .م٢٠٢٢لصا الشركة خالل  حكما

  
ية   ـــنة املن ــ وي للسـ عة بتقديم اإلقرار الز ـــركة التا ــ ـــم   ٣١قامت الشـ ســـ ة. خالل   م٢٠٢١د ادة املطلو ـــ ـــــلت ع الشـــ ـــنةوحصـ ــ يئةم٢٠٢١  سـ ـــــدرت   ، أصـ

ط مارك ر بة وا اة والضـــر وي إضـــا بمبلغ   ٢٠١٥لســـنة  االز ام ز ال   ٤٢٫٠٥٦مع ال ته خالل الســـنة وتم تحميله ع قائمة   توالذي تم  ســـعودي،ر ســـو
ية   سارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة للسنة املن ح أو ا سم   ٣١الر مارك أيم٢٠٢١د بة وا اة والضر يئة الز عة  . لم تصدر  وط للشركة التا ر

  .م٢٠٢١إ  م٢٠١٦للسنوات من 
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

ن -١٨ دمة للموظف اية ا افأة    م
ة  موعة بإجراء تقييمات إكتوار ا  اسبةقامت ا اما ددة. تم ا املزايابموجب خطة  ال   النتائج التالية من التقييم اإلكتواري. ستخالصا

  
ركة  ن خالل السنة  ا دمة للموظف اية ا افأة   :يا  كمم

سم  ٣١     سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي     ال     ر   سعودي ر

  ٣٤٫٦٩٢٫٦٨٦    ٢٩٫٥٣٨٫٢٨٧      االفتتاالرصيد 

  ١٫٦٩٨٫٦٦٦    ٣٫٤٣٠٫٥٨١    للسنة  محمل مصروف

ح إعادة قياس    ) ١٫٢٥١٫١٣٨(    ) ١٫٢٣٥٫٩٩٤(    عمليات مستمرة  -ر

ح)    ٢٫٨١٥    ) ٢٩٫٠٥٧(    عمليات غ مستمرة  -إعادة قياس خسارة  / (ر

  ) ٥٫٦٠٤٫٧٤٢(    ) ١٫٧٤٠٫٨١٢(     مدفوعات

تاميالرصيد    ٢٩٫٥٣٨٫٢٨٧    ٢٩٫٩٦٣٫٠٠٥     ا
 

سارة املوحدة للسنة: ح أو ا مل ع قائمة الر   ا
سم  ٣١     سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي     ال سعودي     ر   ر

لفة خدمة    ٩٠٣٫٤٢٩    ٢٫٦٢٥٫٢٤٩    ت

لفة فائدة    ٧٩٥٫٢٣٧    ٨٠٥٫٣٣٢    ت

ف به  مصروف ح مع سارةأو  الر   ١٫٦٩٨٫٦٦٦    ٣٫٤٣٠٫٥٨١    ا
 

اضات سية: االف ة الرئ  اإلكتوار
سم  ٣١     سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

صم املستخدم عامل   ٪٢٫٧٠    ٪٤٫٦٠     السنة ا

ادة الراتب   ٪٢٫٧٠    ٪٤٫٦٠     السنة  معدل ز

ن  التمعد   متوسط     عا    دوران املوظف

  سنة  ٩٫٦٥    سنة  ٥٫٥٠    متوسط املدة املر
 

ط الية  ساسية ع القيمة ا امات ةفيما ي تحليل ا ددة: املزايا إل   ا
سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

سبة   ة ال سبة    املبلغ    املئو ة ال   املبلغ     املئو

ال سعودي       ال سعودي         ر   ر

صم                  معدل ا

ادة    ٢٦٫٨٨٩٫٩٥٠    ٪١+    ٢٨٫٣٩٥٫٩٢٦    ٪١+  الز

  ٣٢٫٦٢٧٫١٢٥    ٪ ١-    ٣١٫٧٠٤٫٥٧٦    ٪ ١-  النقص

                

                لراتب ل املتوقع املعدل

ادة    ٣١٫٦١٣٫٧٩٤    ٪١+    ٣١٫٠٥٧٫٢٣٤    ٪١+  الز

  ٢٧٫٦٩٢٫٥٥٤    ٪ ١-    ٢٨٫٩٥٣٫٥٤٥    ٪ ١-  النقص
  

اض مع  غي  االف ســاســية أعاله ع  اضــات األخرى   البقاءعتمد تحليل ا تمل أن  فإنه ، املمارســة العملية  .ثابتة كما   ع جميع االف من غ ا
ذا ــــات مرتبطة ،يحدث  ــ اضـ عض االف ات   ون التغي ا  وقد ت ــ ــ ــ ددة ببعضـ ام املزايا ا ــية ال ــ ــ ــــاسـ ــ ــــاب حسـ ــ امة. عند حسـ ة ال ــــات االكتوار ــ اضـ تم  ،لالف

ـايـة  قـة الوحـدة االئتمـانيـة املتوقعـة   ـة بطر ـــــــو ــ ـ ــ سـ ـددة ا ام املزايـا ا ـاليـة الل قـة (القيمـة ا ة التطبيق نفس الطر ـــــــمولـة    ف ــ ـ ــ و  املشـ ر) كمـا  التقر
اية الوضع ا ضمن  -عند حساب  ف  دمة املع ضات ا   ة.داملركز املا املوح قائمةعو

  
  
  
  
  

-٤١ -  
  



 

 
       

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

  معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة -١٩
ـام ع الطرف اآلخر ـــــة تـأث  ــ ـ ــ ــ ـ ــــيطرة ع الطرف اآلخر أو ممـارسـ ـــ ــ ـ ــ ن القـدرة ع السـ ـان لـدى أحـد الطرف ـأطراف ذات عالقـة إذا   اتخـاذ   عت األطراف 

ن م ــا ـــ ــ ــ ا للمسـ ون ف ــــاء مجلس اإلدارة واألعمال ال ي ــ ــ ـ ن وأعضـ م ــــا ـــ ــ ون األطراف ذات العالقة من املسـ ــــغيلية. تت ــ ـ ــ شـ ــاء مجلس   القرارات املالية وال ــ ـــ وأعضـــ
ل فردي أو  ش ام. يتم إجراء معامالت جمااإلدارة،  موعة، تأث  ا من قبل اإلدارة. مع األطراف ذات العالقة  ا تم اعتماد   سياق األعمال العادية و

  
  العالقة     الشركة 

دودة شركة ت ية السعودية ا س العر م   نار   مسا

دودة  يو للصلب ا م    شركة    مسا

ي ر الكيميا ا شركة     شركة التطو ثمر ف   مس

ي. أيه. سبةشركة     شركة داملاين إس.    من

س تشركة  ي إي ليمتد نار ي  ست  س فار إ ف ال س سبةشركة     جلو   من

سبةشركة     .هإس. أي تيوبو  ليشركة إس.  س   من

س شركة ت ست أس آر إلنار س إ سبةشركة     سوليوش   من

س أورجواي شركة ت ف ال س س جلو سبةشركة     نار   من

دودة  ية ا وس السعودية العر سبةشركة     شركة إكس   من

ا شركة سبةشركة     إس أي آي   سيدير   من

س شركة ت ي   نار س  سبةشركة     ونيكش   من

ب  لأل  العاملية شركةال   شركة زميلة    ناب
  

امة مع  املعامالتانت  : خالل العالقةذات  األطرافال   السنة كما ي
سم  ٣١       سم  ٣١   ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

  طبيعة املعاملة  الطرف ذو العالقة
  

ال سعودي ال سعودي     ر   ر
ي. أيه.    مستلمة  خدمات تقنية  شركة داملاين إس. 

  

١٫٥١٦٫٠٥٩    ١٢١٫١٠٥  

ي. أيه.    معلومات خدمات تقنية   شركة داملاين إس. 
  

-    ١٩٫١٥١  

س ف ال س س جلو نار يات   أورجواي  شركة ت   مش
  

٥٫١٨٣٫٤٨٤    ٣٫٩٥٣٫١٧١  

س ف ال س س جلو نار   مبيعات   أورجواي  شركة ت
  

١٫٥٢٦٫٢٦٥    ٣٤١٫٥٥٩٫٩٤٣  

دودة  ية السعودية ا س العر نار   خدمات  اتاتفاقي   شركة ت
  

٣٫٧٦٩٫٥٤٣    ٤٫٢٥٤٫٠٦٨  

س  نار دودة شركة ت ية السعودية ا   مبيعات   العر
  

-    ١٫٥٢٧٫٩٤٤  

دودة  ية السعودية ا س العر نار   أخرى  مبيعات  شركة ت
  

-    ١٥٫٤٥٥  

دودة  ية السعودية ا س العر نار يات   شركة ت   مش
  

-    ١١٫٢٩٥  

دودة  ية السعودية ا س العر نار   خدمات تقنية   شركة ت
  

١٤٫١١٢٫٥٤٩    -  

ا   خدمات تقنية معلومات   آي.  .هأيإس.  شركة سيدير
  

١٤٦٫١٣٦    ٢١٫٣٠٥  

دودة  ية ا وس السعودية العر   خدمات مستلمة   شركة إكس
  

١٫٨٣٥٫٧٥٠    ٢٫١٦١٫٢٥٤  

دودة  ية ا وس السعودية العر   إيجار   شركة إكس
  

-    ٣٤٫٦٨٧  

ي   س  ونيكش س  نار   مستلمة خدمات تقنية   شركة ت
  

٢٠٫٩٣١    ٢٫١٤٢  

ي  شركة  س  ونيكش س  نار   إتاوات   ت
  

٦٩٫٨٦٠    -  

و يشركة إس.  س   خدمات تقنية معلومات   إس. أيه. تيوبل
  

٤٦٫٨٩٩    -  

ست أس آر إل س إ س سوليوش نار   خدمات تقنية معلومات   شركة ت
  

٤٥٫٢٦٨    -  

س ف ال س س جلو ست فار شركة تنار ي إي ليمتد إ   خدمات  اتاتفاقي   ي 
  

٣٠٫٤٤٧    ٣٢٫٦٠٣  

ب    مبيعات   الشركة العاملية لألناب
  

٦٣١٫٨٦٥    -  

ي ليمتد  ومبا يل  يو إس   خدمات   شركة 
  

١٤٦٫٣٢٩    ٧٩٫٦٥٧  

  
  
  
  
  
  

-٤٢ -  



 

 

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

  معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة (تتمة) -١٩
  

: من األطراف ذات العالقة  ة القبضاملستحق املبالغأ)   كما ي
سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

س ف ال س س جلو نار   ٨٥٥٫٦٨٢    ٥٩٫٩١١٫٢٨٣      أورجواي  شركة ت

ية  س العر نار دودة شركة ت   ١٥٫٦١٧    ٤٫٩١٤٫٠٣٩      السعودية ا

س ف ال س س جلو نار ي إي ليمتد  شركة ت ي  ست    ٣٠٫٤٨٤    ٦٣٫١٦١      فار إ

ب    -    ٧٢٦٫٦٤٥      الشركة العاملية لألناب

      ٩٠١٫٧٨٣    ٦٥٫٦١٥٫١٢٨  

  
: الدفع ب) املبالغ املستحقة   إ أطراف ذات عالقة  كما ي

سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

و  يشركة إس.  س   ١٢٫٨٣٤٫٩٣٣    -      إس. أيه. تيوبل

س ف ال س س جلو نار   ٥٫٤٥١٫٠١٧    ١٫١٣١٫٥٩١      أورجواي  شركة ت

دودة  ية السعودية ا س العر نار   ٢٫٦٣٥٫٧٨٠    ١٥٫٨٥٦٫٨٤٩      شركة ت

دودة  ية ا وس السعودية العر   ٨٣٨٫٨٦٩    ١٫٠٦٥٫٦٨١      شركة إكس

ا   ١١٦٫٧٦٧    ١٣٨٫١٦٠      آي.  .هإس. أي شركة سيدير

ي. أيه.   ٦٫١٧٢٫٣٤٦    ١٩٫١٤٢      شركة داملاين إس. 

ي   س  ونيكش س  نار   ١٨٫٣٠٨    -      شركة ت

      ٢٨٫٠٦٨٫٠٢٠    ١٨٫٢١١٫٤٢٣  

  
ن) ج سي افآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئ   :م

سم  ٣١     سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

  اإلدارة   وموظف    أعضاء مجلس      اإلدارة   و موظف    أعضاء مجلس      

ن    اإلدارة     سي ن     اإلدارة     الرئ سي   الرئ

ال سعودي     ال سعودي    ر ال سعودي     ر ال سعودي     ر   ر

افآت أعضاء    -    ٢٫٣١٢٫٠٠٠    -    ٢٫٣٤٨٫٠٠٠    مجلس اإلدارة م

  ١٫٩٢٤٫١٨٥    -    ١٫٩٩٤٫٠١٧    -    جور أرواتب و 

  ٨٨١٫١٩٢    -    ١٫٠٣٣٫٩٣٦    -    مخصصات 

افات   ٣٤١٫٢٠٠    -    ٤٤٦٫٢١٩    -    م

افأة  دمة م   ١٨٦٫١٠٦    -    ٢٣٠٫٤٧٣    -    اية ا

    ٣٫٣٣٢٫٦٨٣    ٢٫٣١٢٫٠٠٠    ٣٫٧٠٤٫٦٤٥    ٢٫٣٤٨٫٠٠٠  
  

افآت أعضاء مجلس اإلدارة املستحقةبلغت  ال سعودي  ٣٫٥٠الدفع  م ال سعودي). ٣٫٠٤: م٢٠٢١) (١٦إيضاح ( -مليون ر   مليون ر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٤٣ -  



 

 
       

 
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

ر القطاعية -٢٠   التقار
ــــابقة ــ ــــنة السـ ــ يع    ،خالل السـ موعة ب ــــركة  املوجوداتقامت ا ــ امل لشـ ا اململوكة بال عة ل ــــية التا ــ سـ ــــغيلية الرئ ــ شـ يةالثابتة ال يف    ي إس إم العر ـــــ ـ مع تصـ

يةشـركة  شـغي منفصـل  ،غ مسـتمرة عمليات  ك ي إس إم العر التا  تم إيقاف عرض قطاع معدات العمليات كقطاع  ب الفوالذي ،و ل األناب سـبةشـ  ة 
موعة.١٠٠   ٪ من إيرادات وعمليات ا

  
غرا   القطاع ا

و مجموعة من  غرا  شــــطة املوجودات أو العمليات  القطاع ا عمل  أ ئة اقتصــــادية معينة  منتجةأو الكيانات ال  اطر لإليرادات ضــــمن ب تخضــــع 
ئات اقتصادية وعوائد   ية السعودية.أخرى مختلفة عن تلك العاملة  ب ل رئ  اململكة العر ش موعة   . تتم عمليات ا

  
غطي اإليرادات ل تارة ال  ية   لسنةإن املعلومات املالية ا سم  ٣١املن ذه د :، واملصنفة حسب  غرافية  كما ي  القطاعات ا

سم  ٣١       سم  ٣١   ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

ية السعودية    ٣٤٠٫٧٣٠٫٨٧٠    ٣٧٧٫٩٧١٫١٩٨      اململكة العر

  ٣٢٫٧٥٣٫٧٤٠    ٣٦٩٫٦٥١٫٦٤٩      دول أخرى 

      ٣٧٣٫٤٨٤٫٦١٠    ٧٤٧٫٦٢٢٫٨٤٧  
  

س عمالءاملعامالت مع    نيرئ
  ٪).٢٩م: ٢٠٢١( للسنة٪ من إجما اإليرادات ٧٧ سبةرئ واحد ذو عالقة اإليرادات من عميل رئ واحد وطرف  بلغت

  
لفة إيرادات -٢١  ت

سم  ٣١       سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

لكة، صا م   ٢٣٠٫٨٤١٫٨٠١    ٤٨٩٫٦٢٣٫٤٢٨      واد خام مس

لكة واد مو قطع غيار    ٢٨٫٤٩٧٫٤٣٣    ٧٨٫٨٢١٫٣٠٦      مس

ن  مرتبطةرواتب ومزايا    ٤٣٫٥٣٨٫٥٧٧    ٤٧٫٣٩٧٫٢٦٧      باملوظف

الكإ شغيلية  موجودات س   ٤٠٫٥٦١٫٨٥٢    ٣٨٫١٨٤٫١٩٥      ثابتة 

الكإ   ١٫٠٨٣٫٣٦٢    ١٫١٣٩٫٩٦٤      استخدام حق  موجودات س

ركة بطيءمخزون  مخصص / )(عكس   ٩٦٫١٠٧    ) ٣٫٨٧٥٫٨٢٦(      ا

  ١٣٫٢٢٥٫٩٦٨    ٢٨٫٢١٠٫٢٣٣      أخرى 

شغيل إجما لفة ال   ٣٥٧٫٨٤٥٫١٠٠    ٦٧٩٫٥٠٠٫٥٦٧      ية ت

يع  ضاعة قيد التص   ) ١١٫٦٩٥٫٠٧٣(    ) ٣٩٫٠٤٠٫٠٨٨(      حركة منتجات تامة الصنع و

  ٣٤٦٫١٥٠٫٠٢٧    ٦٤٠٫٤٦٠٫٤٧٩      إجما 
  

ة – ٢٢    مصروفات إدار
سم  ٣١       سم  ٣١   ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

  ١١٫٤٠٤٫٠٠١    ١١٫١٩٩٫٤٧١      جور أرواتب و 

ضات  عو لفة    ٥٫٠٢٦٫٣٥٨    ٦٠٦٫٥٥٥      ت

افآت أعضاء مجلس اإلدارة    ٢٫٣١٢٫٠٠٠    ٢٫٣٤٨٫٠٠٠      م

  ٢٫١٤٧٫٩٣٩    ٢٫٠٤٣٫٨٥٧      إطفاء موجودات غ ملموسة

شغيليةإ الك موجودات ثابتة    ١٫٢٢٣٫٣٥٤    ١٫١٢٥٫٨١٩      س

  ١٫٠٨٤٫٦٥٢    ١٫١٧١٫٣٦٩      مصروفات تقنية معلومات 

  ٤٫٢٧٠٫٦٥٩    ٤٫٧٠٣٫٥١٤      أخرى 

      ٢٧٫٤٦٨٫٩٦٣    ٢٣٫١٩٨٫٥٨٥  

  
  
  
  

-٤٤ -  



 

 

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

ع مصروفات - ٢٣ ق وتوز سو   بيع و
سم  ٣١       سم  ٣١   ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

  ٤٫٨٤٦٫٨٦٣    ٥٫٩٨٦٫٨٤٤      جور أرواتب و 

ن    ٣٫٧٦٩٫٦٧٧    ١٠٫٣٠٨٫٣٤١      تنقل و

  ١٫٠٣١٫٠٢٣    ٢٤٩٫٣٢٥      أخرى 

      ٩٫٦٤٧٫٥٦٣    ١٦٫٥٤٤٫٥١٠  
  

  دخل آخر، صا - ٢٤
سم  ٣١       سم  ٣١   ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

  ) ١٫٧٠٢٫٨٩٣(    ) ٢٫٢٧٤٫١٩٨(      ، صاأطراف ذات عالقة عخدمات  دخل

ح  بعادر ات اس ع، ممتل   -    ) ٢٠٫٧٨٤(      ومعدات   مصا

ات  ع ،شطب موجودات غ ملموسة وممتل   ٤١٫٧١١    -      ومعدات  مصا

  ) ١٫٥٣٣٫٥٩٧(    )٣٧٨٫٠٠٣(      ، صاأخرى 

      )٣٫١٩٤٫٧٧٩(    ) ٢٫٦٧٢٫٩٨٥ (  

  
ل، – ٢٥ لفة تمو   صا ت

سم  ٣١       سم  ٣١   ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

لية ع قروض   لفة تمو   ٦٫٨٠٨٫١٥٩    ١٠٫٨٧١٫٨٣٨     ت

ن  خصم   )٥٥٠٫٩٥٨(    ) ٢٢٢٫١٦٢(      قروض موظف

يالترسوم مصرفية بما  ذلك رسوم    ٤٤٠٫٣٠٠    ٢٫٩٦٤٫٥٨٨      س

ل مصروفات  امات ع تمو   ٢١٨٫٨٩٧    ١٩٩٫٩٥٩       عقود إيجار إل

      ٦٫٩١٦٫٣٩٨    ١٣٫٨١٤٫٢٢٣  
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

  ستمرة املعمليات غ ال -٢٦
ـــنة الســــابقة موعة  خالل السـ ـــرك املوجودات، باعت ا ــية لشـ ســ شــــغيلية الرئ ا االثابتة ال عة ل امل  و  التا ـــركة "اململوكة بال ية"  شـ وأوقفت  ي إس إم العر

ا. و  ار، تم التاعمليا يةشركة   إظ   .املالية املوحدة القوائم   غ مستمرة كعمليات  ي إس إم العر
  

ونات الدخل واملصروفات املتعلقة بالعمليات غ  ١-٢٦ ا أدناه:املم   ستمرة تم بيا
سم  ٣١     سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي     ال سعودي     ر   ر

  ٢٫٦١٩٫٥٨٤    -    يراداتاإل 

لفة    ) ١٫٠٠٢٫٤٧١(    -    يرادات  اإل ت

ح    ١٫٦١٧٫١١٣    -    جما اإل الر

ة مصروفات    ) ٢٫٦٢٦٫٣٣٢(    ) ٣٨٥٫٠٥١(     إدار

  ١٫٠١٦٫٢١٦    ) ٣٤٥٫٧٩٥(    صا  -دخل آخر /   )مصروفات أخرى (

  ٢٦٫١٠٣    ٣٢٢٬٤٢٤    عكس مخصص خسارة ائتمانية متوقعة

شغي  ح  شغيلية) / ر   ٣٣٫١٠٠    ) ٤٠٨٫٤٢٢(    (خسارة 

لفة ل  ت   )٤٢٧٫٣٨٤(    )١٣٥(    تمو

شغيلية  بعاد موجودات  ح اس سيةر ات  رئ ل   ١٩٫٦٤٠٫٦٥٥    -    ومس

ح خسارة( بة الدخل) / ر اة وضر   ١٩٫٢٤٦٫٣٧١    ) ٤٠٨٫٥٥٧(    قبل الز

بة دخل مصروف  اة وضر   )٣٢٦٫٠٥٦(    ) ٢٧٦٫٢٩٨(    ز

ح خسارةصا (   ١٨٫٩٢٠٫٣١٥    ) ٦٨٤٫٨٥٥(    للسنة) / ر

          خر اآل شامل الدخل ال

ابنود لن يتم اعادة  يف ح أو خسارة  سنوات الحقة تص           إ ر

ح نإ  عائدة  / (خسارة) ر دمة للموظف اية ا افآت    ) ٢٫٨١٥(    ٢٩٫٠٥٧    إعادة قياس م

  ) ٢٫٨١٥(    ٢٩٫٠٥٧    إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة الشاملة) األخرى

  ١٨٫٩١٧٫٥٠٠    ) ٦٥٥٫٧٩٨(    إجمالي (الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل 

م من العمليات غ  حية الس           ستمرةامل(خسارة) / ر

م/  (خسارة) حية أساسية للس   ٠٫٣٧٤    ) ٠٫٠١٤(    ر

م/  )خسارة ( ضة للس حية مخفَّ   ٠٫٣٧١    )٠٫٠١٣(    ر
  

الك  ٢-٢٦ ع االس : ستمرة املغ لعمليات ل للسنةتم توز   كما ي
سم  ٣١     سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي     ال سعودي     ر   ر

لفة    ٣٥٣٫١٤٧    -    يرادات  اإل ت

ة  مصروفات    ٩٣٫٧٨١    ٦٣٫٩٦٢    إدار

    ٤٤٦٫٩٢٨    ٦٣٫٩٦٢  

          

          التدفقات النقدية من العمليات غ املستمرة

) / صا النقد  شغيلية (املستخدم  شطة ال   ١٢٫٦٦٤٫٦٣١    ) ٧٤٫٢٩٠(    الناتج من األ

ة ثمار شطة االس   ٣٥٫٥٣٠٫٨١٠    ٥٣٫١٩٤    صا النقد الناتج من األ

لية شطة التمو   ) ٦٢٫٧٩٤٫٢٢٦(    -    صا النقد املستخدم  األ

  ) ١٤٫٥٩٨٫٧٨٥(    ) ٢١٫٠٩٦(    للسنةالنقدية  تصا التدفقا

  
  
  
  
  

-٤٦ -  
  



 

 

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

م -٢٧ حية / (خسارة) الس  ر
ســــا اح / (ا ـــ بقســــمة األر ـ م األســــا ح / (خســــارة) الســــ ـــاب ر سـ م   ة العائد)  ئريتم اح ن للمجموعة ع املتوســــط املر لعدد األســــ ن العادي م ـــا إ املسـ

ــــنةالعادية القائمة خالل  ح. فيما يتعلق بالسـ ــا  ر ــ م ارة / (خسـ ــ ــ ــة) السـ ضـــ م العادية املصـــــدرة فَّ ــ ــ عديل املتوســـــط املر لعدد األسـ اض، يتم  ل    باف تحو
تملة ا م العادية ا ضةجميع األس م عادية.، وال تتضمن تحفَّ نة إ أس ز م ا ل أس   و

  
متتمثل  حية / (خسارة) الس : ر   فيما ي

سم  ٣١     سم  ٣١    ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي     ال سعودي    ر   ر

حصا            لسنة اخسارة) صا ( /  ر

  ) ١٧٫٩٨٨٫٦٧٠(    ٥٤٫٨٩٠٫٤٩٩    من العمليات املستمرة 

  ١٨٫٩٢٠٫٣١٥    ) ٦٨٤٫٨٥٥(    ستمرة املمن العمليات غ 

    ٩٣١٫٦٤٥    ٥٤٫٢٠٥٫٦٤٤  

حية /  م(خسارة) ر           : ةاألساسي الس

  ) ٠٫٣٥٦(    ١٫٠٨٦    من العمليات املستمرة 

  ٠٫٣٧٤    ) ٠٫٠١٤(    من العمليات الغ مستمرة 

          

م القائمة    ٥٠٫٥٤٢٫٣١١    ٥٠٫٥٤٢٫٣١١    املتوسط املر لعدد األس

          

حية  م(خسارة)  /ر ضة  الس
َّ

ف           ا

  ) ٠٫٣٥٣(    ١٫٠٧٦    من العمليات املستمرة 

  ٠٫٣٧١    )٠٫٠١٣(    ستمرة املمن العمليات غ 

          

م القائمة   ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠    املعدل املتوسط املر لعدد األس

          

م القائمة ة املتوسط املر لعدد األس           سو

م القائمة املتوسط املر   ٥٠٫٥٤٢٫٣١١    ٥٠٫٥٤٢٫٣١١    لعدد األس

م زائدا نة ا : أس   ٤٥٧٫٦٨٩    ٤٥٧٫٦٨٩    ز

م القائمة   ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠    املعدل  املتوسط املر لعدد األس

  
امات إرتباطات -٢٨  وال

سم  ٣١       سم  ٣١   ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

  ١٤٦٫٧٥٢٫٧٢٤    ١٣٧٫٤١٣٫٥٧٥      خطابات ضمان 

اتضمانات    ٤٣١٫٤٧٥٫٠٤٨    ٣١٥٫١١٧٫٢٠٠      ) ١-٢٨(إيضاح  شر

امات   ٤٣٠٫٧٧٠    -      رأسمالية إل
  

مون اآلخرون   ١-٢٨ موعة واملسـا ـ أصـدرت ا ي  اتضـمانات  شـركة   ن سـداد اتفاقيات القروض ال   شـر ي   تملتأم ا من قبل   صـول عل ا
ي و صـندوق التنمية الصـناعية   من ـ يطا ل    البنك األ السـعوديالسـعودي والبنك السـعودي ال ـ لتمو الرأسـمالية النفقات والبنك السـعودي الفر

 العامل. ورأس املال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٤٧ -  
  



 

 
       

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

اطر  إدارة -٢٩    املاليةا
ا لألدوات املالية: تتعرض موعة للمخاطر املالية التالية الناتجة عن استخدام شطة ا   أ

  مخاطر االئتمان وترك مخاطر االئتمان -
  مخاطر السيولة -
ية) -  مخاطر السوق (بما  ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجن
  

ـــامــل للمجموعــة ع عــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــاطر الشـ تملــة ع األداء املــا يركز برنــامج إدارة ا ـــــــلبيــة ا ــ ـــ ــ لتقليــل اآلثــار السـ ــ ـــ ــ ـــ سـ ــــــــــــواق املــاليــة و بؤ بــاألسـ دم القــدرة ع الت
 للمجموعة.

  
  الفئاتحسب  األدوات املالية ١-٢٩

سم  ٣١       سم  ٣١   ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

لفة املطفأة             : موجودات مالية بالت

ة، صا ذمم مدينة    ١٢٦٫١٧٧٫٠١٩    ٣٩٫٨٦٦٫٩٢٢      تجار

ن مقروض    ٣٫٨٦٩٫١٧٦    ٣٫٢٧١٫٢٥٩      وظف

  ١٫٦٤٣٫٧٥٩    ٤٫٠١٤٫٦٧٨      ذمم مدينة اخرى 

  ٩٠١٫٧٨٣    ٦٥٫٦١٥٫١٢٨      من أطراف ذات عالقة  مستحق

  ٩٩٫٣٦٧٫٣٩٩    ٧٩٫٣٣٢٫٢٦٧      لدى البنوك نقد

  ٢٣١٫٩٥٩٫١٣٦    ١٩٢٫١٠٠٫٢٥٤      إجما املوجودات املالية 
  
  

سم  ٣١       سم  ٣١   ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

ات لفة املطفأة مطلو             :مالية بالت

  ٢٢٧٫٣٤٥٫٥٦٢    ٢٢٣٫٣٠١٫٠٤٠      قروض 

  ١٣٢٫٠٤٩٫٥٢٦    ١٤٨٫٣٠٩٫٦٤٧      الدفع  ومحتجزات مستحقة ذمم مدينة

اما ات مقابل ضمانات   تال   ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠      شر

  ٢٨٫٠٦٨٫٠٢٠    ١٨٫٢١١٫٤٢٣      أطراف ذات عالقة  إ مستحق

  ١٢٫٧٠٦٫٠٤٨    ١٢٫٣٦٤٫٧٧٠      مصروفات مستحقة

اما   ٦٫٨٤٤٫٦٦٢    ٥٫٣٩٥٫٨٣٠      إيجار  عقود تال

افأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة    ٣٫٠٣٦٫٦٤٣    ٣٫٥٤٠٫٤٧٠      م

ات املالية   ٤٤٠٫٠٥٠٫٤٦١    ٤٤١٫١٢٣٫١٨٠      إجما املطلو

  
سارة. ح أو ا ام ما بالقيمة العادلة من خالل الر موعة ال س لدى ا  ل
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ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

اطر  إدارة -٢٩   (تتمة) املاليةا
  

  إدارة مخاطر األدوات املالية ٢-٢٩
موعة  لعملية املتقوم ا صة أدناه  واحد راجعة واملوافقة ع سياسات إدارة  ذه السياسات م اطر و  :من ا

  
  مخاطر االئتمان وترك مخاطر االئتمان١-٢-٢٩

ر إذا  خ التقر ا  تار اف  تم االع ــ ــ ـ ــ ـــ ية ال سـ ــ ـــ ـــ اســـ ــارة ا ــ ـ ــ ـــ سـ ـــــلتتمثل مخاطر االئتمان ا ــ ـ ــ تعاقد عليه. لدى ال تم األداء كما   ليااألطراف املقابلة    فشـ
خ  اطر االئتمان  تار د األق للتعرض  اطر االئتمان. ا ا  عرض ا لتقليل  موعة سياسات معمول  :ا و كما ي ر   التقر

سم  ٣١       سم  ٣١   ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

ة، صا  ذمم مدينة   ١٢٦٫١٧٧٫٠١٩    ٣٩٫٨٦٦٫٩٢٢      تجار

ن    ٣٫٨٦٩٫١٧٦    ٣٫٢٧١٫٢٥٩      قروض موظف

  ١٫٦٤٣٫٧٥٩    ٤٫٠١٤٫٦٧٨      ذمم مدينة اخرى 

  ٩٠١٫٧٨٣    ٦٥٫٦١٥٫١٢٨      من أطراف ذات عالقة  مستحق

  ٩٩٫٣٦٧٫٣٩٩    ٧٩٫٣٣٢٫٢٦٧      أرصدة لدى البنوك 

      ٢٣١٫٩٥٩٫١٣٦    ١٩٢٫١٠٠٫٢٥٤  
  

لــة األجــل مع األطراف موعــة طو ــب عالقــات ا ــ ــ ــ ــــ ــ عــد األخــذ   املقــابلــة    سـ ال تتوقع اإلدارة عــدم وفــاء األطراف املقــابلــة   ،املــاليــة  ــاراكز م  االعتبــاراألخرى و
م اما موعة،   بال ناءتجاه ا و  عت عندما  باست ة مش ا. االذمم املدينة التجار    تحصيل

  
ن ومن خالل  ـالي ـدارة االئتمـانيـة للعمالء ا يف ا ــــ ــ ــــ ــ موعـة مخـاطر االئتمـان من خالل املراقبـة املنتظمـة لتصـ ـة لتحليـل  ال  راجعـةاملتحـدد إدارة ا ر ــــ ـــ ـــ شـــ

ة. عند مراقبة مخاطر االئتمان للعمالء عم  ن ع   ،الذمم املدينة التجار ـــــنف م االئتمانية. يتم وضــــــع العمالء املصـ ـــــ ـــــائصـ صـ يف العمالء وفًقا  ـــــ يتم تصـ
م "ذوو مخـــاطر عـــاليـــة"  قـــائمـــة   ــــتقبليـــة إال بموافقـــة مجلس    ،قيـــدة املعمالء  الأ ــ ـ ــ ـ ــ ال يلزم    ،اإلدارة وال تتم مبيعـــات االئتمـــان املسـ ــــــدادو ــ ــــ ــ ا. تقوم   السـ مقـــدمـــً

موعة بتقييم املبلغ ا املدينة الذي ي ا داده من ذمم اف النخفاض القيمة للتأكد منمكن اس   .عمل مخصص 
  

تمل ون   من ا طر ترك مخاطر  أن ت موعة معرضة  ة املدينة املستحقة من عميل واحد تمث  االئتمانا سبةحيث أن الذمم التجار :  م ٢٠٢١٪ (١٠  ل 
ــــيد   ٪) من اجما١٣ ــ ـ ــ ـــ ة، رصـ عتقد بوجود مخاطر    ولكنالذمم املدينة التجار موعة ال  ة  ائتمانيةا ر ــــبة إ أن  جو ــ ـ ـــ ــ ل  العميل   سـ ــــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ جدير بالثقة وله 

موعة ي جيد مع ا   .ائتما
  

اوح من  ا وال ت اصــة  ا متأخرة الســداد إذا تجاوزت مدة االئتمان ا    ٩٠إ   ٣٠تصــنف الذمم املدينة ع أ
ً
خ  يوما ة كما  تار . إن أعمار الديون التجار

:قائمة    املركز املا املوحد  كما ي
      تجاوز موعد استحقاقها             

    يوم  ١٨٠ - ٩٠    لم تستحق بعد     القيمة الدفترية     

سنة  حتى 

    واحدة 

أكثر من سنة  

    واحدة 

مخصص الخسائر  

  االئتمانية المتوقعة 

ال سعودي      ال سعودي     ر ال سعودي     ر ال سعودي     ر ال سعودي     ر ال سعودي     ر   ر

٢٠٢٢                          

  ) ٤٫٩٩٠٫٨١٣(    ٣٫٨٠٥٫١٣٢    ١٫٠٥٩٫٠٩٢    ١٩٫٢٠٢٫٤٨٧    ٢٠٫٧٩١٫٠٢٤    ٣٩٫٨٦٦٫٩٢٢    تجارية  مدينةذمم 

٢٠٢١                          

  ) ٤٫٨٢٣٫٧٨٥(    ٦٫٩٠٣٫٥٢٩    ٤١٢٫٢٧٩    ٣٤٫٠١٤٫٢١٦    ٨٩٫٦٧٠٫٧٨٠    ١٢٦٫١٧٧٫٠١٩    تجارية  مدينةذمم 

  
ن   ــــــــمن قروض املوظف ــــــيارات وذلك    ى األخر  والذمم املدينةتتضـ ي والســـ ، واملبا ــــ ــ ــ ـ ن مثل األرا ات للعامل ن عقاري ع ممتل ـــــمونة بر ـــ ـــــدة املضـ ـ ــ عض األرصـ

ا لتغطية رصيد القرض.  اية خدمة  افأة  م رصيد م س لد سبة ألولئك الذين ل   بال
يف  ياألرصدة البنكية مودعة لدى بنوك ذات تص   جيد. ائتما

  
  
  
  
  
  
  

-٤٩ -  



 

 
       

 
ب الصلبالشركة    السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

اطر  إدارة -٢٩   (تتمة) املاليةا
  

  (تتمة) إدارة مخاطر األدوات املالية ٢-٢٩
  

  مخاطر السيولة ٢-٢-٢٩
ــــيولة  مخاطر  ـــ ة  جمع األموال للوفاء  أن  مخاطر السـ ــــعو ـ ــ موعة قد تواجه صـ اماتا ــــيولة  باإلل ـ ــ ات املالية. تتم مراقبة متطلبات السـ املرتبطة باملطلو

ل افية للوفاء بأي  ش اماتمنتظم وتضمن اإلدارة توفر أموال  اعند  إل   .شو
  

موعة    إن ون    سياسة ا ا التأكد من أنه سي ا دائًما نقد  سمحلد دف  ل ذا ال ا. لتحقيق  ا عند استحقاق اما ا بالوفاء بال س إ االحتفاظ   ،ل
ا) لتلبية املتطلبات املتوقعة ملدة  يالت متفق عل ــــ ــ سـ ــــــدة نقدية (أو  ق    ٣٠بأرصـ ـــيولة عن طر ـ ــ ا إ تقليل مخاطر السـ ــً ــ ــ موعة أيضـ ــ ا ــ ــ سـ يوًما ع األقل. 

يت أسـعار ا لة األجلتث ا طو التا التدفقات النقدية) ع جزء من قروضـ د من التفصـيل  قسـم "مخاطر أسـعار   ،لفائدة (و وقد تمت مناقشـة ذلك بمز
  الفائدة" أدناه.

  
يالت البنكية ـــــ ـ ــ ـــ سـ زء املتداول من ال ات املالية املتداولة للمجموعة من ا ون املطلو ـــــتحقة و  ،تت ـ ــ ـــ ــــــــروفات مسـ ـ ــ ة ومصـ ات أخرى. من ذمم دائنة تجار مطلو

ــــــون   ات  غضـ ذه املطلو ة  ــــو ــ سـ خ    ١٢املتوقع أن تتم  ًرا من تار ــــ ــ افية للقيام  ة املركز املا املوحد قائمةشـ ا أموال متاحة  ون لد موعة أن ي وتتوقع ا
  بذلك.

دول   ص ا صومة. التاي ات املالية للمجموعة ع أساس الدفعات النقدية التعاقدية غ ا   مواعيد استحقاق املطلو
  ٥ -  ١من      ١٢إلى  ٣    أقل من     التدفقات النقدية         

  سنوات    شهراً     أشهر  ٣    التعاقدية    القيمة الدفترية     

ال سعودي     ال سعودي    ر ال سعودي    ر ال سعودي    ر ال     ر   سعودير

                      ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١

  ١٠٤٫٠٩٠٫١٧٤    ٤٣٫٣٠٣٫٠٥٤    ٨٢٫٥٣٨٫٣٨٦    ٢٢٩٫٩٣١٫٦١٤    ٢٢٨٫٦٩٦٫٨٧٠    عقود إيجار  والتزامات بفوائدقروض 

  -    -    ١٤٨٫٣٠٩٫٦٤٧    ١٤٨٫٣٠٩٫٦٤٧    ١٤٨٫٣٠٩٫٦٤٧    ذمم دائنة تجارية ومحتجزات دائنة 

  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    -    -    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    شركات مقابل ضمان إللتزام مخصص 

  -    -    ١٨٫٢١١٫٤٢٣    ١٨٫٢١١٫٤٢٣    ١٨٫٢١١٫٤٢٣    إلى أطراف ذات عالقة  مستحق

  -    -    ١٢٫٤٠١٫٧٧٤    ١٢٫٤٠١٫٧٧٤    ١٢٫٤٠١٫٧٧٤    مستحقة  مصروفات

  -    ٣٫٥٠٣٫٤٦٦    -    ٣٫٥٠٣٫٤٦٦    ٣٫٥٠٣٫٤٦٦      مكافأت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة

  ١٣٤٫٠٩٠٫١٧٤    ٤٦٫٨٠٦٫٥٢٠    ٢٦١٫٤٦١٫٢٣٠    ٤٤٢٫٣٥٧٫٩٢٤    ٤٤١٫١٢٣٫١٨٠    المطلوبات المالية  إجمالي

  
  

  ٥ -  ١من      ١٢إلى  ٣    أقل من     التدفقات النقدية         

  سنوات    شهراً     أشهر  ٣    التعاقدية    القيمة الدفترية     

ال سعودي     ال سعودي    ر ال سعودي    ر ال سعودي    ر ال سعودي    ر   ر

                      ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  ٥٠٫٨٧٨٫٤٧٨    ١٠٠٫٣٢٧٫٥١٣    ٨٥٫٦٨٥٫٨٧٣    ٢٣٦٫٨٩١٫٨٦٤    ٢٣٤٫١٩٠٫٢٢٤    عقود إيجار  والتزامات بفوائدقروض 

  -    -    ١٣٢٫٠٤٩٫٥٢٦    ١٣٢٫٠٤٩٫٥٢٦    ١٣٢٫٠٤٩٫٥٢٦    ذمم دائنة تجارية ومحتجزات دائنة 

  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    -    -    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    شركات مقابل ضمان إللتزام مخصص 

  -    -    ٢٨٫٠٦٨٫٠٢٠    ٢٨٫٠٦٨٫٠٢٠    ٢٨٫٠٦٨٫٠٢٠    إلى أطراف ذات عالقة  مستحق

  -    -    ١٢٫٧٠٦٫٠٤٨    ١٢٫٧٠٦٫٠٤٨    ١٢٫٧٠٦٫٠٤٨    مصاريف مستحقة 

  -    -    ٣٫٠٣٦٫٦٤٣    ٣٫٠٣٦٫٦٤٣    ٣٫٠٣٦٫٦٤٣      مكافأت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة

  ٨٠٫٨٧٨٫٤٧٨    ١٠٠٫٣٢٧٫٥١٣    ٢٦١٫٥٤٦٫١١٠    ٤٤٢٫٧٥٢٫١٠١    ٤٤٠٫٠٥٠٫٤٦١    المطلوبات المالية  إجمالي

  
  
  
  
  
  
  

-٥٠ -  



 

 

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

اطر  إدارة -٢٩   (تتمة) املاليةا
  

  (تتمة) إدارة مخاطر األدوات املالية ٢-٢٩
  

  مخاطر السوق  ٣-٢-٢٩
م، ال يمكن  ية وأســـعار األســـ ــعار صـــرف العمالت األجن ــوق، مثل أســـعار الفائدة وأسـ ات  أســـعار السـ ــوق  مخاطر متعلقة بالتغ أن تؤثر مخاطر السـ

ا من األدوات   موعة أو قيمة موجودا و  ع دخل ا ــــــوق  ـــ ــ دف من إدارة مخاطر السـ ـــــلة. إن ال ـ ــ ــ ـ ب التقلبات  قيمة األدوات املالية ذات الصـ ـــــ ــــ ــ سـ املالية 
ن العائدات. اطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحس   إدارة ومراقبة التعرض 

  
  مخاطر أسعار الفائدة ع القيمة العادلة والتدفقات النقدية  -أ

ـــــا ـــــعار الفائدة السـ اطر مختلفة مرتبطة بتأث التقلبات  أسـ ـــــعار الفائدة ع القيمة العادلة والتدفقات النقدية  التعرض  قائمة ئدة ع مخاطر أسـ
ا ال تحمل فائدة املوحدة  والتدفقات النقديةاملركز املا  ا ا ومطلو ـــــعار العمولة ع موجودا اطر أسـ موعة  يالت   . تتعرض ا ـــــ سـ ـــ ال ــ ـ ل رئ ـــــ شـ

ات  أســعار الفائدة. تراقب اإلدارة ا ات  أســعار البنكية والقروض األخرى. تحد اإلدارة من مخاطر أســعار الفائدة للمجموعة من خالل مراقبة التغ لتغ
عتقد أن مخاطر التدفق ة. ةالنقدي اتالفائدة و ر ست جو موعة ل   ومخاطر أسعار الفائدة ع ا

   
و محـدد  املعيـار الـدو للت  ال ــعـار الفـائـدة كمـا  ــ ـــ ــ ـــ ـاطر أسـ لفـة املطفـأة  ــــع الـذمم املـدينـة والـدائنـة للمجموعـة املـدرجـة بـالت ــ ـ ـــ ــ ر املـاتخضـ حيـث لن  ،٧  قر

ب التغ  أسعار الفائدة  السوق. ومن ثم س ل كب  ش ية وال التدفقات النقدية املستقبلية  اطر فإن ا  ،تتقلب القيمة الدف موعة غ معرضة 
  أسعار الفائدة بالقيمة العادلة.

  
ية صرفمخاطر  -ب   العمالت األجن

ية  مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املســتقبلية ألداة مالية ات  أســعار صــرف العمالت  ما مخاطر صــرف العمالت األجن ب التغ ســ
ية  ـــــرف العمالت األجن ــــ ــ ـــــعار صـ ـــ ـ ــ موعة للتقلبات  أسـ ية. ال تتعرض ا ـــــياقاألجن ــــ ــ ا العادية  سـ امة للمجموعة خالل   ،أعمال حيث إن جميع املعامالت ال

ــــنة ــ ــــدة املدرج تتم السـ ــ ة تتعلق باألرصـ ي وال توجد مخاطر كب ــــعودي والدوالر األمر ــ ال السـ ي  بالر ــــــعودي    حيث أنة بالدوالر األمر ال السـ ــــــرف الر ــــعر صـ ــ سـ
ني ي (مثل اليورو وا ـــــئة عن العمالت غ املرتبطة بالدوالر األمر اطر العمالت الناشـ موعة  عرض ا ي. إن  وط بالدوالر األمر لي وما إ مر ـــ ه اإلســـ

ا. رً س جو   ذلك) ل
  

  املاليةالقيمة العادلة لألدوات  ٤-٢-٢٩
ل  ـــل أو دفعه لتحو ــ تم اســــــتالمه لبيع أصـ ـــ ـــعر الذي ســـ ــ امالسـ ون املوجودات املالية  ما اإلل خ القياس. تت ن  الســــــوق  تار ـــــارك ن املشـ  معاملة منظمة ب

عض املوجودات األخرى   مــا  حكمــهللمجموعــة من النقــد و  ــا املــاليــة من القروض    ،والــذمم املــدينــة و ــا ون مطلو نمــا تت امــات عقودب  اإليجــار والــذمم  وال
ة و   الدائنة تجزات  التجار عض  ا ــــروفاتالدائنة و ــ ا   املصـ ري عن قيم ل جو ــــــ شـ ات األخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات املالية  ــــتحقة واملطلو ــ املسـ

ية.   الدف
  

ية  ا  للموجوداتالقيمة الدف ا بالقيمة العادلة ل ــــ ــ ـ ــ ل معقول املالية ال لم يتم قياسـ ــــــ ـــ شـ لفة   قيم تقارب  ات املالية  بالت ا العادلة. جميع املطلو لقيم
ب معقول للقيمة العادلة.املطفأة وقي ا العادلة  تقر   م

 
اطر الرأسمالية إدارة ٥-٢-٢٩   ا

موعة ع  موعة عند إدارة رأس املال  حماية قدرة ا داف ا شــــأة مســــتمرة تتمثل أ ســــتمر كم ـــتمر  ،أن  سـ ي  ن   ل م   ومنافع توف عائدات للمســــا
فــاظ ع   ن وا ــة اآلخر ــ ــ ـــ ــ ـــ ــاب املصـ ــــ ـــ ـــ ـــ ــل األمثــل  الأل لفــة رأس املــال.  لي ي يتمرأس املــال لتقليــل ت عــديلــه  ل ــل رأس املــال أو  ي فــاظ ع  يجوز   ،ا

ل من / إ املؤسسات صول ع / سداد التمو م جديدة أو ا ن أو إصدار أس م اح املدفوعة للمسا عات األر عديل مبلغ توز   املالية. للمجموعة 
  

ذه الصناعة،  ن    مع األخر
ً
موعة  تقوموتماشيا ات الدين واملوجودات السائلة، مع مراعاة متطلبات بإدارة    ا مخاطر رأس املال من خالل مراقبة مستو

ون إجما  ة األجل. يت ــــ ــــ ــ ل األجل والقروض قصـ ل طو ــــمل التمو ـــ ـ ــ شـ ن. القروض  م ــــــــا ــ ـــــتقبلية وتوقعات املسـ ـــ ــ ثمار املسـ ــــ ـ ــ ــ ـ رأس املال العامل من حقوق  اإلسـ
ر  قائمة املركز املا املوحدة تحت بند حقوق امللكية وصا القروض  و ظا ن كما  م   عد النقد وما  حكمه). (بالصااملسا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٥١ -  



 

 
       

  
ب الصلب   الشركة السعودية ألناب

مة سعودية)   (شركة مسا
  

ائم املالية املوحدة    إيضاحات حول القو
ية   سم  ٣١للسنة املن   ٢٠٢٢د

  

اطر  إدارة -٢٩   (تتمة) املاليةا
  

  (تتمة) إدارة مخاطر األدوات املالية ٢-٢٩
  

اطر الرأسمالية إدارة ٥-٢-٢٩   (تتمة) ا
اطر الرأسمالية للمجموعة كما   سم  ٣١إن املعلومات املتعلقة بإدارة ا : ٢٠٢١و ٢٠٢٢د   انت كما ي

سم  ٣١       سم  ٣١   ٢٠٢٢ د   ٢٠٢١ د

ال سعودي       ال سعودي     ر   ر

  ٢٣٤٫١٩٠٫٢٢٤    ٢٢٨٫٦٩٦٫٨٧٠      الدين إجما 

 
ً
  ) ٩٩٫٣٦٧٫٣٩٩(    ) ٧٩٫٣٣٢٫٢٦٧(      : النقد لدى البنوكناقصا

  ١٣٤٫٨٢٢٫٨٢٥    ١٤٩٫٣٦٤٫٦٠٣      الدين صا

  ٤٩٥٫٢٠٤٫٢٣٤    ٥٥٠٫٥١٦٫٣٢٦      حقوق امللكية   إجما

  ٦٣٠٫٠٢٧٫٠٥٩    ٦٩٩٫٨٨٠٫٩٢٩      رأس املال العامل  إجما

  ٪ ٢١٫٤٠    ٪٢١٫٣٤      سبة املديونية
  

 امةالحداث األ  -٣٠
ونيـة لوزارة العـدل أن  موعـة من خالل البوابـة اإللك ــــابقـة، علمـت ا ــ ـــ ـ ــ ات سـ وك ف ــــ ـــ ــ ـــ ــ   صـ ــ ـــ ــ ـــ ـ ونيـة لبعض قطع األرا للمجموعـة   اململوكـةامللكيـة اإللك

ب اإللغاء س شطة  كمة.الصادر  مراأل  الذي تم بموجب أصبحت غ   من ا
  

ــ  ـــ ـ ـ ا ذه تقع قطع األرا ــــاحة إجمالية قدر ــ ع  ٨١١٫٢٨٤، بمسـ ا من م مر ــــراؤ ــ ــــأة ،  الدمام، وتم شـ ــ شـ ـــــ م ـ اير   ةخاصـ  ،  م٢٠١٠ ف
ً
ــــراء    وفقا التفاقية شـــ

ـا  ـة تم تنفيـذ ـامـل  املطلوبع النحو مكتو موعـة مع االمتثـال ال ـا من قبـل ا ــــعوديـة.  لألنظمـة املعمول  ــ ـ ــ ـ ــ يـة السـ ــ املتـأثرة   اململكـة العر ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  قطع األرا
ســت    من املرافق اإلنتاجية  ل

ً
اكمســتودع.  جزئيا  ااســتخدامللمجموعة إال أنه يتم جزءا ية  القوائم املاليةة قيم ول   ١٥٧٫٩  بمبلغ املوحدة للمجموعة دف

ال سعودي   .مليون ر
  

خ ـذا التـار موعـة بـاإللغـاء أو  كمـا   ــادر من، لم يتم إخطـار ا ــ ـــ ــ ـــ كمـة أو بـاألمر الصـ قـة أخرى   ا ـات الر تم اإلعالن عنـه من قبـل   بطر ــــميـةا ــ ـ ــ ـ ــ كمـا أن ،  سـ
كمة غ معروف.  ي ألمر ا ــــــاس القانو ــــــعودية،  م٢٠٢١مايو  ٤ األسـ ا  وزارة العدل السـ

ً
ا حديث ــــاؤ ــ شـ ـــــة تم إ ـ نة خاصـ ا إ  ــً ــ ــ موعة التماسـ ، قدمت ا

ا  س ذا األمر.من خالل يجة  بؤ بن ذا الوقت، ال يمكن الت ا.   اصة   إ إعادة سندات امللكية ا
  

يفالإعادة  -٣١   تص
يف ع ناك تأث إلعادة التصــــ الية، ولم يكن  ن ومطابقة عرض الســــنة ا ــــ أدناه، لتحســــ و مو يف مبلغ الســــنة املقارنة، كما   النتائج تم إعادة تصــــ

 املعلنة للسنة.
  قائمة املركز املا املوحدة

يف من: الإعادة  : الإعادة   تص يف إ سم  ٣١  تص   ٢٠٢١د
ات ع ،ممتل   ٦٫٦٤٨٫٣٦٨  ستخدام، صاإموجودات حق   صا -  ومعدات مصا

  
ية   ــنة املن ــابًقا للسـ ح املعلن عنه سـ ذه ع الر يف  ــم    ٣١ال تؤثر إعادة التصـــ سـ ــامل اآلخر  قائمة   م٢٠٢١د ــارة والدخل الشـ سـ ح أو ا املوحدة الر

ا سابًقا والتدفقات النقدية  شغيلية  املعلن ع شطة ال ية  قائمةمن األ خ.التدفقات النقدية للسنة املن    ذلك التار
  

افقة ع -٣٢   القوائم املالية املوحدة  املو
ا املوحدة من قبل مجلس اإلدارة  القوائم املالية املوافقة ع إصدار تتم خ  واعتماد إصدار اير ١٥بتار   . م٢٠٢٣ ف
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