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 صفحـــة فهرسال
   
 -  الموحدة المراجع المستقل حول القوائم الماليةتقرير  -

 
 

 1 م2021ديسمبر  31قائمة المركـز المالي الموحدة كمـا في  -
  

 الموحدة  قائمـــة الربح أو الخسارة والدخل الشامل ااَلخر  -
 م2021ديسمبر  31في للسنة المالية المنتهية    
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 ية الموحدة قائمـــة التغيرات فى حقوق الملك -
 م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في    

 
3 

  

 قائمــة التدفـقات النقــدية الموحدة  -
 م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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 إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة  -
 م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في    
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 :نبذة عن الشركة -1
مســجلة فــت المملاــة العربيــة الســعودية ( هــي شــركة مســاهمة ســعودية "الشــركة") تصــنيع مــواد التعبئــة والتغليــفشــركة  1-1

      هـــــ الموافــــق1411 و الحجــــة  4صــــادر فــــت مدانــــة الر،ــــال لتــــار،   1010084155ةموجــــ  ســــجل تجــــارى رقــــم 
   هـــ الموافــق1411شــواا  17الصــادر لتــار،   851أسســ، الشــركة ةموجــ  القــرار الــوزاري رقــم م. ت1991او حــو  17

 ه.1991او حو  12هـ الموافق 1411 و القعدة  29لتار،   953م ، والقرار الوزاري رقم 1991مااو  2
 

 : تزاوا الشركة اعمالها في  1-2
ــاالوا ، قــص وتفصــحل أغ تيــة اتالا وال حــائع ، صــناعة ال الســتي   ســ  المنســوجاا مــر الخحــو  الصــناعية كالن

والبوليســـتر .... ىلـــ ( صـــناعة الحاو،ـــاا مـــر  )النـــاالوا )اللـــدائر( فـــي أشـــكالها ، صـــناعة الخحـــو  الصـــناعية يشـــمل 
       ، الصــــادر فــــت تــــار،  1001009549اللــــدائر ، صــــناعة ا كيــــاس مــــر اللــــدائر ةموجــــ  تــــر يص صــــناعت رقــــم 

 م.2020مبر سبت 29ه الموافق 1441صفر  29
 

 -:الفروع التاليةأنشطتها من خالل  الشركة تمارس كما -
 

 النشاط تاريخ و مكان اإلصدار رقم السجل الفرعي اسم الفرع
شركة تصنيع مواد التعبئـة 

  والتغليف
ـــــو   ه الر،ال 1438شع اا سنة  11 1010608121  ســـــ  المنســـــوجاا مـــــر الخح

ـــــاالوا ، صـــــناعة  الصـــــناعية كالن
 لدائر.ا كياس مر ال

فــــرع شــــركة تصــــنيع مــــواد 
  التعبئة والتغليف

 ه1442ســــــــــــنة  جمـــــــــــاد ا وا 5 1010675111
 الر،ال 

صـــناعة ال الســـتي  )اللـــدائر( فـــي 
أشـكالها ا وليــة ، عـزا وتححــحر 

 ا لياف الن اتية كالقن  والتحل.
 

   ىلـت مقَسـمعودى( )مائـة و مسـة عشـر ملحـوا ر،ـاا سـ سـعودي ر،ـاا 115 000 000 مبلـغة الشـركة ماا رأسحدد  1-3
 سعودي . ر،اا 10 سهمقيمة كل  سهم 11 500 000

 

 ديسمبر مر  فس السنة. 31تبدأ السنة المالية فت ا وا مر اناار مر كل سنة وتنتهت فت  1-4
 

 العربية المملاة -الر،ال  7306وحده رقم  –المنتقة الصناعية النا ية  –7306 :في للشركة الرئيسي المركز يقع 1-5
 2483الر،ال  14335 : .ب السعودية

 

تتحــمر القــوائم الماليــة الموحــدة المرفقــة القــوائم الماليــة لشــركة تصــنيع مــواد التعبئــة والتغليــف )"الشــركة"( أو )الشــركة  1-6
ـــاج ةححـــث تقـــوم المجموعـــة ةشـــكل جمـــاعت  مجتمعـــحر ةالمجموعـــة( اا م( وشـــركتها التاةعـــة المحليـــة )يشـــار ىلحهمـــ و ت

ة مــر البــولي لــروبلحر المــ تر فــي دا ــل و ــارج المملاــة وغحــر المــ تر مــر البــولي اانحلــحر وتســو،ق ا كيــاس المنســوج
مخفـ  الانافــة وأكيـاس كبحــرة الحجـم وأشــر ة وحشـواا ةالســتيكية وأكيـاس شــ كية لتعبئـة الخحــرواا والفواكــه وروالا 

 تي  ، ومقاوالا التشححد والبناء منسوجة مر البولي لروبلحر و ةتا اا البولي اانحلحر و ىعادة تدو،ر مخلفاا ال الس
 

 نسبة الملكية   
 م2020 م2021 النشاط الرئيسى  بلد التأسيس  إسم الشركة

صنع المنسوجاا الجاهزة  المملاة العربية السعودية شركة     للصناعة
 %100 %100 ةاستنناء الملبوساا
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 -:الفروع التاليةأنشطتها من خالل  الشركة التابعة تمارس كما -
 النشاط تاريخ و مكان اإلصدار رقم السجل الفرعي اسم الفرع

ــــــــــــ   مصــــــــــــنع شــــــــــــركة   
  للصناعة

جمـــــــــــــــــادى النـــــــــــــــــا ت  13 1010468794
 الر،ال  -ه 1438

صــــــــنع المنســــــــوجاا الجــــــــاهزة ةوســــــــتنناء 
 1392رمز النشا   -الملبوساا 

التور،ـــــــــد شـــــــــركة مكـــــــــامر 
  والمقاوالا للتجارة

ه 1440 ربيــع ا  ــر 11 1010499598
 الر،ال  -

البيـــــــع ةالتجزئـــــــة للمنســـــــوجاا وا قمشـــــــة 
ـــل الســـتائر ،  ـــر الملبوســـاا من ةأ واعهـــا غح

 البيع ةالتجزئة للخيام.
شــــــــركة مكــــــــامر الغربيــــــــة 
  للخيام شركة شخص واحد

 -ه 1441رمحـــــــاا  27 4030381209
 جده

البيـــــــع ةالتجزئـــــــة للمنســـــــوجاا وا قمشـــــــة 
البيـــــــــــع ةالتجزئـــــــــــة ةأ واعهـــــــــــا الملبوســـــــــــة 

ــــــــر للمنســــــــوجاا وا  قمشــــــــة ةأ واعهــــــــا غح
الملبوســاا منـــل الســـتائر ، البيـــع ةالتجزئـــة 

 للخيام.
 –ه 1442رجـــــــــــــــــ   17 2050143023 للخيام الدمام شركة مكامر 

 الدمام
البيـــــــع ةالتجزئـــــــة للمنســـــــوجاا وا قمشـــــــة 
ةأ واعهـــــــــــا الملبوســـــــــــة البيـــــــــــع ةالتجزئـــــــــــة 
ــــــــر  للمنســــــــوجاا وا قمشــــــــة ةأ واعهــــــــا غح

التجزئـــة الملبوســاا منـــل الســـتائر ، البيـــع ة
 للخيام.

القصــــــــيم شــــــــركة مكــــــــامر 
 للخيام 

 –ه 1442رجـــــــــــــــــ   17 1131311975
 لر،دة

البيـــــــع ةالتجزئـــــــة للمنســـــــوجاا وا قمشـــــــة 
ةأ واعهـــــــــــا الملبوســـــــــــة البيـــــــــــع ةالتجزئـــــــــــة 
ــــــــر  للمنســــــــوجاا وا قمشــــــــة ةأ واعهــــــــا غح
الملبوســاا منـــل الســـتائر ، البيـــع ةالتجزئـــة 

 للخيام.
 

غليـف( علـت موقـع تأعلنـ، الشـركة ) شـركة تصـنيع مـواد التعبئـة وال م2020 فت  هاية الربـع ا وا مـر عـام 1-6-1
ســــتحوا  علــــت كامــــل عــــر توقيــــع اتفاقيــــة لإل م2020مــــارس  2 ه الموافــــق1441رجــــ   7 تــــداوا لتــــار، 

شــركة تصــنيع مــواد التعبئــة فــي الشــركة التاةعــة ححــث ابلــغ حصــة  حقــوا الملايــة غحــر المســيترةحصــص 
سـتنمار(  سـ ة اراد لإلى)شركة  ل  الشر، ت%  لحنما يم80عة قبل االستحوا   س ة في الشركة التاة فوالتغلي

غليف(.هــعا تشــركة تصــنيع مــواد التعبئــة والالتاةعــة مملوكــة ةالاامــل للشــركة )% وعليــه ستصــ ح الشــركة 20
% 20 ه ال الغـةتسـتنمار( ةالتنـازا عـر كامـل حصـإللاـراد ىستحوا  ةقيام الشر،  )شـركة تفاقية اضىوتقتحي 

لتزامـاا لصـالح الشـركة ) شـركة تصـنيع مـواد التعبئـة لهـا مـر حقـوا وماعلحهـا مـر ى في الشـركة التاةعـة ةمـا
للقوائم المالية المدققة في  هاية كل  % مر صافي الربح وفقا  20غليف( و ل  مقالل حصوله علت  س ة توال

تـار،   التـت تنتهـت فـتة السـنة الماليـة تفاقيـة( وحتـي  هايـسنة مالية ولمدة عشر سنواا فقط )مدة سر،اا اض
 ، وقد تم تعدال عقد تأسيس الشركة التاةعة لناءا  علت  ل  .م 2029ديسمبر  31

 

 م2021ديسـمبر  31تم عـرل أثـر هـعه االتفاقيـة علـت القـوائم الماليـة الموحـدة للسـنة الماليـة المنتهيـة فـت  1-6-2
 (.25)ىيحاح رقم  م2020و
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 :  الموحدة لقوائم الماليةأساس إعداد ا -2
 المعايير المحاسبية المطبقة   2-1

المعتمــدة فــي المملاــة العربيــة الســعودية  المــالي للتقر،ــر  قــا  للمعــااحر الدوليــة  الموحــدة تــم ىعــداد هــعه القــوائم الماليــة
 لمحاسبحر.للمراجعحر واوالمعااحر واضصداراا ا  رى المعتمدة مر الهحئة السعودية 

 

 :رف المحاسبى / أساس القياسالع 2-2

الموحـدة ةوسـتخدام مبـدأ اضسـتحقاا المحاسـبت ومفهـوم اضسـتمرار،ة وعلـت أسـاس التالفـة  القـوائم المــالية هعه تم ىعداد
 :الموحدة الواردة في قائمة المركز المالي ةيما عدا البنود الھامة التال التار،خية ،

وحدة لتزاماا المستقبلية ةاستخدام  ر،قة ةالقيمة الحالية لإل هالعتراف لتزاماا المنافع المحددة اتم اضى -
 . اضئتماا المتوقعة

 اضستنماراا ةالقيمة العادلة مر  الا الربح أو الخسارة.  -
 

 : العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

 ،العرل عملة وكعل  عةمجمو لل الوظيفية العملة يمنل العي السعودي ةالر،ااحدة و الم المالية القوائم هعه عرل تم
 . ل   الف اعكر لم ما

 

  :س توحيد القوائم المالية الموحدةأسا 2-4
سارة والد ل الشـامل ات ـر تشتمل القوائم المالية الموحدة علت قائمة المركز المالي الموحدة ، قائمة الربح او الخ -

وكــعل  اضيحــاحاا حــوا الموحــدة  النقديــة وقائمــة التــدفقاا تغحــراا فــي حقــوا الملايــة الموحــدة، قائمــة الالموحــدة
و تائ  أعماا الشركة وشركتها التاةعـة كمـا  وإلتزاماا أصواالقوائم المالية الموحدة للمجموعة، ححث تشتمل علت 

 معا  ةالمجموعة. ا(. الشركة وشركتها التاةعة يشار ىلحهم1هو مبحر في ىيحاح رقم )
وتسيتر المجموعة علت الشركة عندما يكوا لها  علحها المجموعة.الشركاا التاةعة هي الشركاا التي تسيتر  -

الحق في العوائد المختلفة  تيجة مشاركتها ةالشركة والقدرة علت التأثحر علت تل  العوائد مر  الا تحكمها 
 ةالشركة. وعلت وجه التحداد، تسيتر المجموعة علت شركة مستنمر فحها فقط في حاا كاا لدى المجموعة:

  أي وجود حقوا حالية تمنح المجموعة قدرة حالية علت توجيه )لداها  فو  علت الشركة المستنمر فحها أا يكوا
 .(ا  شتة  اا العالقة ةالشركة المستنمر فحها

 أا تاوا معرضة لعوائد متغحرة ، أو أا يكوا لداها حقوا فحها  تيجة مشاركتها مع الشركة المستنمر فحها؛ و 

 لت استخدام  فو ها علت الشركة المستنمر فحها للتأثحر علت عائداتها.أا يكوا لداها القدرة ع 
وبشكل عام، هناب افترال ةأا أغلبية حقوا التصو،، انت  عنها سيترة. ولدعم هعا االفترال وفي حاا كاا  -

في للمجموعة  س ة أقل مر أغلبية حقوا التصو،، أو حقوا مماثلة في الشركة المستنمر فحها، تأ ع المجموعة 
الحس اا جميع الحقائق والظروف  اا الصلة عند تقحيم ما ى ا كاا لداها  فو  علت الشركة المستنمر فحها ةما 

 في  ل :
 الترتح اا التقاعدية مع أصحا  حقوا التصو،، ات ر،ر في الشركة المستنمر فحها؛ 
 .الحقوا الناشئة جراء ترتح اا تعاقدية أ رى 
 تصو،، المحتملة.حقوا تصو،، المجموعة وحقوا ال 

تقوم المجموعة ةوعادة تقحيم مدى سيترتها علت الشركة التاةعة عندما تشحر الوقائع والظروف ىلت وجود تغححراا  -
 علت عنصر واحد أو أكنر مر العناصر النالثة لتقحيم السيترة.

ستحوا . ،  اضتقاس الحصة غحر المسيترة لنس ة حصتها مر صافي موجوداا الشركة المسيتر علحها في تار  -
غحر المملوكة مر قبل المجموعة، و،تم ىظهارها  ا صواو الخسائر وصافي أرباح اتم عرل الحصة في ا 

 .ز المالي الموحدةو الخسارة الموحدة وضمر حقوا الملاية في قائمة المركأكبند مستقل في قائمة الربح 
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موعة علت الشركاا التاةعة ولححر التوق  عر ممارسة اتم توححد الشركاا التاةعة اعت ارا مر تار،  سيترة المج -
 تل  السيترة.

 تقوم المجموعة ةاستخدام  ر،قة االستحوا  للمحاس ة عند ا تقاا السيترة للمجموعة ححث : -
 .اتم قياس تالفة االستحوا  ةالقيمة العادلة للموجوداا المحددة التي تم الحصوا علحها 
 ضافة ىلت القيمة العادلة لحقوا الملاية غحر المسيترة عر صافي قيمة تسجل ز،ادة تالفة االستحوا  ةاض

 الموجوداا المحددة والمستحو  علحها كشهرة في قائمة المركز المالي الموحدة.
 اتم قحد التااليف المتعلقة ةاالستحوا  عند تابدها و،تم ادراجها فت المصروفاا االدار،ة. 

ة حصتها مر صافي موجوداا الشركة المستحو  علحها في تار،  تقاس حقوا الملاية غحر المسيترة لنس  -
االستحوا . و،تم عرل الحصة في الربح والخسارة وكل مر مكو اا الد ل الشامل ات ر منسوبة ىلت مساهمي 

، حتت وإا كاا  ل  امدي ىلت وجود عجز  الشركة ا م للمجموعة وإلت أصحا  حقوا الملاية غحر المسيترة
  ة.وا الملاية غحر المسيتر أصحا  حق لدى

اتم است عاد كل مر المعامالا وكعل  ا رصدة وا رباح والخسائر غحر المحققة الناتجة عر المعامالا لحر  -
شركاا المجموعة. اتم تعدال السياساا المحاسبية للشركاا التاةعة عند الحرورة لحماا توافقها مع السياساا 

 .سنةكة والشركة التاةعة لها قوائمها المالية لنفس الالمت عة مر قبل المجموعة. تعد الشر 
 .ادرج التغحر في حصص الملاية في الشركة التاةعة، دوا  سارة السيترة، كمعاملة حقوا ملاية -
 ى ا فقدا المجموعة السيترة علت الشركة التاةعة: -

 يتم عمل ما يلى:
  اا الشركة التاةعةومتلوب (ةما في  ل  الشهرة)تقوم ةولغاء االعتراف ةموجوداا. 
 تقوم ةولغاء االعتراف ةالقيمة الدفتر،ة  ي مر حقوا الملاية غحر المسيترة. 
  فروا التحو،ل المتراكمة المقحدة في حقوا الملايةةتقوم ةولغاء االعتراف. 
 تقوم ةاالعتراف ةالقيمة العادلة للمقالل المقبول. 
 تتقوم ةاالعتراف ةالقيمة العادلة  ي استنمار مت ق. 
 تقوم ةاالعتراف ةأي فائض أو عجز في االرباح أو الخسائر. 

تتم ىعادة تصنيف حصة الشركة ا م في المكو اا المدرجة ساةقا في الربح الشامل ات ر ىلت االرباح أو  -
الخسائر أو ا رباح الم قاة، حس ما هو مناس  ومتلو  عند قيام المجموعة ةاست عاد الموجوداا أو المتلوباا 

 .العالقة ةشكل م اشر  اا
 

 السياسات المحاسبية الهامة: -3
   المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات: 3-1

 :م 2021اناار 1 مراعت ارا   مره  وا التالية والتعديالا الجدادة المعااحر عتمدا المجموعةى  -
 تصحيح 16 رقم المالي للتقرير ليالدو  والمعيار 7 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت 

 المرحلة الثانية – الفائدة سعر قياس
 ا سعار استبداا  ل  في ةما اضصالحاا، تنفحع عر تنشأ التي المشكالا النا ية المرحلة تعديالا تعال  -

  ةمحاس متتل اا تتبحق مر ىضا ية ممقتة ىعفاءاا المرحلة النا ية تعديالا توفر لدالة. ةأسعار القياسية
 عالقاا علت 9رقم  المالي للتقر،ر الدولي والمعيار 39 رقم الدولي المحاس ة ةمعيار الخاصة التحو 
 .الفائدة سعر ممشر ةوصالح م اشر ةشكل المتأثرة التحو 
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 19-إستجابة لتأثيرات كوفيد - "جارياإل عقود" ، 16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديل 
 "نالمستأجري يعل

   شـر م، 2020 مـااو فـي للمسـتأجر،ر. ىيجار متيازااى منح تم ،) 19-كوفحد (كورو ا فحروس لجائحة  تيجة -
 عمليـة وسـحلة اـوفر 16 رقـم المـالي للتقر،ـر الـدولي علـت المعيـار تعـديال   الـدولي المحاسـ ة معـااحر مجلـس

 تعـديال  لعقـد يعـد  19 -كوفحـد وسةفحـر  المتعلـق اضيجـار امتيـاز كـاا ى ا مـا لتقحـيم للمسـتأجر،ر ا تيار،ـة
 مـر التـار،  لتمداـد ىضـا ي ا تعـديال   الـدولي المحاس ة معااحر مجلس  شر ،م 2021 مارس 31 في اضيجار.

  .م 2022او حو 30 ىلت م2021 او حو 30
 بهنا تار لم ى ا لها يقوموا  التي التر،قة لنفس اضيجار امتيازاا عر المحاس ة ا تيار للمستأجر،ر يمكر -

 ىيجار كمدفوعاا االمتياز عر المحاس ة  ل  عر الحاالا، انت  مر كنحر في اضيجار. علت تعديالا
 .الدفعة المخفحة حدو  ىلت أدى العي الظرف أو الحد  فحها وقع التي )الفتراا( الفترة في متغحرة

 السنة لخال الموحدة  المالية القوائم على جوهري  تأثير أي له ليس التعديالت هذه تطبيق إن. 
 :الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعدالمعايير 

ا للفتراا سار،ةالمت قة التي صدرا وتاوا غحر  يما الي التعديالا علت المعااحر  -  ةعد أو مر السنو،ة لدء 
 هعه القوائم ىعداد عند لتتبيقها المجموعة تقم لم الم كر ، ولار ةالتتبحق السماح مع م2022اناار  1

 المعااحر فت حاا تتبحق الموحدة المالية القوائم علت جوھر،ا   تأثحرأ وجود المجموعة تتوقع الالمالية. و 
 أد اه: والتعديالا

 المالية"( القوائم عرض "۱ الدولي المعيار على )التعديالت االلتزامات تصنيف 
علـت  ماليـة " ،، "عـرل القـوائم ال 1توضح هعه التعديالا ضيقة النتاا علت معيار المحاسـ ة الـدولي رقـم 

ا علت الحقـوا الموجـودة فـي  هايـة فتـرة  اتم تصنيفها علت أ ها متداولة اضلتزامااأا  أو غحر متداولة، اعتماد 
المناا، اسـتالم تنـازا  علت سبحل)المنشأة أو ةا حدا  ةعد تار،  التقر،ر التقر،ر. ال اتأثر التصنيف لتوقعاا

ا مـا(أو ى الا لتعهد عنـدما يشـحر ىلـت "تسـو،ة "  1يعنيـه معيـار المحاسـ ة الـدولي رقـم  . اوضح التعدال أيح 
 التزام.

  37و  16و معايير المحاسبة الدولية رقم  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
، "ا دماج ا عماا" تحداث ضشـارة فـي المعيـار الـدولي للتقر،ـر المـالي 3لمعيار الدولي للتقر،ر المالي رقم ا -

 .دوا تغححر المتتل اا المحاسبية ال دماج ا عماا لإل ار المفاهيمي للتقار،ر المالية )3(م رق
أا تخصـم مـر  المجموعـة، "الممتلاـاا واتالا والمعـداا" علـت  16حظـر معيـار المحاسـ ة الـدولي رقـم ي -

 المجموعــةححــحر المســتلمة مــر ليــع العناصــر المنتجــة أثنــاء ت تالفــة الممتلاــاا واتالا والمعــداا الم ــالغ
هــــعه  ةعائــــداا المبيعــــاا المجموعــــةلالســــتخدام المقصــــود منــــه. لــــدال  عــــر  لــــ ، ســــوف تعتــــرف  لألصــــل

 .والتااليف  اا الصلة في قائمة الربح أو الخسارة
ــة" التاــاليف  37يحــدد المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم  - ، "المخصصــاا والمتلوبــاا والموجــوداا المحتمل

 .العقد سحتسب  في  سارة ند تقحيم ما ى ا كااع المجموعةتتحمنها  التي
 معيار المحاسـبة الـدولي و  2وبيان الممارسة رقم  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  تصنيف

 8رقم 
الموحــدة تهــدف التعــديالا ىلــت تحســحر ىفصــاحاا السياســة المحاســبية ومســاعدة مســتخدمي القــوائم الماليــة 

 والتغحراا في السياساا المحاسبية. في التقداراا المحاسبية علت التمححز لحر التغححراا
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 ــم  تصــنيف ــدولي رق ــار المحاســبة ال ــى معي ــالموجودات  - 12تعــديل عل ــة ب ــة المتعلق الضــريبة المؤجل
  والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة

ي، عنـد اضث ـاا تتتل  هعه التعديالا مر الشركاا أا تنب، الحر، ة الممجلة علت المعـامالا التـي تـمد
 .الممقتة القاللة للخصم والخاضعة للحر، ة المبدئي، ىلت م الغ متساو،ة مر الفروقاا

 

   :السياسات المحاسبية المطبقة 3-2
الفتراا  جميع علت مجموعةال لواستة تتبيقها تم والتي المعتمدة المحاسبية السياساا  هم عرل الي  يما

 .المعروضة المحاسبية
 متداول مقابل ما هو غير متداولتصنيف ما هو  3-2-1

 األصول -
 اســـتنادا  ىلـــت التصـــنيف  الموحـــدة ا صـــوا واضلتزامـــاا فـــي قائمـــة المركـــز المـــالي مجموعـــةتعـــرل ال

 متداوا/غحر متداوا. و،تم تصنيف ا صل ضمر ا صوا المتداولة في حاا:
 ة التشغحلية؛ أو توقع ليع ا صل أو هناب  ية لبيعه أو استهالكه  الا دورة ا عماا العادي 
 االحتفاظ ةا صل ةشكل رئيسي ةغرل المتاجرة؛ أو 
  شهرا  ةعد تار،  التقر،ر المالي؛ أو ۱۲توقع ليع ا صل  الا 
  كوا ا صل  قدا أو فـي حكـم النقـد ىال ى ا كـاا محظـور ت ـادا ا صـل أو اسـتخدامه لتسـو،ة التـزام مـا

 .شهرا  علت ا قل مر تار،  التقر،ر المالي۱۲ الا 
 لتصنيف جميع ا صوا ا  رى كأصوا غحر متداولة.  مجموعةتقوم ال

 اإللتزامات  -
 يعتبر اضلتزام ضمر اضلتزاماا المتداولة في حاا: 

  توقع تسو،ة االلتزام  الا الدورة التشغحلية العادية؛ أو 
 االحتفاظ ةااللتزام ةشكل رئيسي ةغرل المتاجرة؛ أو 
  ةعد تار،  التقر،ر المالي؛ أوشهرا   12تسو،ة االلتزام  الا 
  شهرا  علت ا قل مر تـار،  التقر،ـر  12عدم وجود حق غحر مشرو  لتأجحل تسو،ة االلتزام علت مدى

 المالي.
 لتصنيف جميع االلتزاماا ا  رى كولتزاماا غحر متداولة. مجموعةتقوم ال

 

 معادالت النقدو  النقد 3-2-2
اــوا النقــد ومــا فــي حكمــه مــر ا رصــدة لــدى البنــوب والنقــد فــي  غــرال ىعــداد قائمــة التــدفقاا النقديــة ، ات

البنــــوب  ،الصــــندوا والودائــــع قصــــحرة ا جــــل والتــــي لهــــا فتــــرة ىســــتحقاا أصــــلية  ــــالا ثالثــــة أشــــهر أو أقــــل
واستنماراا أ رى قصحرة ا جل عالية السحولة، ىا وجدا، والتي تاـوا فتـرة اسـتحقاقها ا صـلية ثالثـة أشـهر 

لــدوا أيــة قحــود. كمــا اتحــمر حســاةاا الســح  علــت المكشــوف  مجموعــةى شــائها وتتــوفر للأو أقــل مــر تــار،  
للنقدية والتي مر المتوقع تغحرها مر سح  علت المكشـوف ىلـت  مجموعةوالتي تمنل جزء ال اتجزأ مر ىدارة ال

 حساةاا جار،ة.
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 المخزون  3-2-3
 ق، أاهما أقل، وتحدد التالفة كما الت:يظهر المخزوا ةالتالفة أو صافي القيمة القاللة للتحق

المــواد الخــام وقتــع الميــار ومــواد التعبئــة والتغليــف لتالفــة الشــراء علــت أســاس المتوســط المــرجح وتشــمل  -
ةخـــالف تلـــ  التـــي يمكـــر  تاـــاليف شـــراء المخـــزوا ســـعر الشـــراء، ورســـوم االســـتحراد والحـــرائ  ا  ـــرى(

 –وتااليف النقـل، والمناولـة والتاـاليف ا  ـرى التـي تعـود ) مر السلتاا الحر،بية –الحقا  –استردادها 
ىلــت االقتنــاء وُتتــرح الخصــوماا التجار،ــة، والتخفيحــاا والبنــود المشــالهة ا  ــرى عنــد  –ةشــكل م اشــر 

 تحداد تااليف الشراء.
عل  اال تــاج التــام وتحــ، التشــغحل تشــتمل التالفــة علــت كافــة تاــاليف التصــنيع الم اشــرة )مــواد وأجــور( وكــ -

 غحر الم اشرة المتعلقة لها علت أساس المستوى العادي مر النشا  . التصنيعتااليف 
اتاوا صافي القيمة القاللة للتحقق مر سعر البيع التقداري  اقصا تااليف التصنيع اضضـا ية حتـت االكتمـاا، 

خـزوا ىلـت صـافي وحصة مالئمة مر مصـار،ف البيـع والتوز،ـع. و،جـ  اضعتـراف ةـأي ا خفـال فـي تالفـة الم
القيمــة القاللــة للتحقــق كمصــروف فــي الفتــرة التــي تحــد  فحهــا عمليــة التخفــيض. يجــ  اضعتــراف ةــأي عكــس 

 ال خفال القيمة في قائمة الد ل في الفترة التي يحد  فحها العكس.
يجنــ  مخصــص، عنــد الحــرورة، مقالــل أي مخــزوا ةتــيء الحركــة أو المعحــ  و،ــتم اث ــاا تالفــة المخــزوا 

 روف، وتنب، ضمر تالفة االاراداا.كمص
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 3-2-4
 اإلعتراف والقياس - أ 

 لال خفـال فـي المتراكمـة والخسـائر المتـراكم االسـتهالب  اقصـا ةالتالفـة والمعـداا واتالا الممتلاـاا تظهـر -
 ا صل. ةوقتناء المتعلقة التااليف كافة ا صل اقتناء وجدا. وتتحمر تالفة ىا القيمة،

قتصــادية ىعنــد اســت عاده او عــدم توقــع منــافع اــتم ىلغــاء اث ــاا أي لنــد مــر لنــود الممتلاــاا واتالا والمعــداا  -
 .مستقبلية مر استخدامه او است عاده

عر  ر،ـق مقار ـة صـافت متحصـالا  والمعداا واتالا اتم تحداد ارباح و سائر است عاد لند مر الممتلااا -
عتــراف لهــا ةالصــافي ضــمر ىاــراداا و،ــتم اض والمعــداا واتالا ممتلاــاااالســت عاد مــع القيمــة الدفتر،ــة لل
 .الخسائر أو )مصروفاا( أ رى فت ا رباح

، مجموعـةلل المسـتقبلية االقتصـادية المنـافع فـي ز،ـادة علحهـا اترتـ  عنـدما فقـط الالحقـة النفقـاا رسـملة اـتم -
 .موثوا  ةشكل قياسها و،مكر

 الالزمـة السـتاماا السنة  الا ممهلة موجوداا ى شاء لتمو،ل ةالقرول المتعلقة التمو،ل تااليف رسملة اتم -
 .له المعدة ا صوا للغرل وتجهحز

اـتم  عندئـعِّ  مختلفـة ى تاجيـة أعمـار والمعـداا واتالا الممتلاـاا لنـد مـر هامـة  جـزاء كـاا ى ا مـا حـاا فـي -
 .والمعداا واتالا مر الممتلااا منفصلة كبنود احتسالها
في القيمة الدفتر،ة للبنـد ى ا كـاا مـر  والمعداا واتالا الممتلااالتالفة استبداا جزء هام مر لند  اتم االعتراف

و،مكــر قيــاس تلــ  التاــاليف ةشــكل موثــوا. اــتم  مجموعــةالمحتمــل تــدفق منــافع اقتصــادية مســتقبلية كامنــة ىلــت ال
 والمعـداا لممتلاـاا واتالاتـع هامـة لاسـت عاد القيمـة الدفتر،ـة للبنـد المسـتبدا عنـدما اتتلـ  ا مـر اسـتبداا ق

ةـــودراج منـــل هـــعه القتـــع كأصـــوا فرديـــة مـــع أعمـــار ى تاجيـــة محـــددة و،ـــتم  مجموعـــةعلـــت فتـــراا زمنيـــة، تقـــوم ال
اســـتهالكها وفقـــا لـــعل . وبالمنـــل، عنـــد القيـــام ةفحـــص رئيســـي، اـــتم ىدراج تالفتـــه فـــي القيمـــة الدفتر،ـــة للعقـــاراا 

 ا رباح يفاء معااحر اضدراج. اتم ىدراج تااليف اضصالح والصيا ة ا  رى فتوالمعداا كاستبداا ى ا ما تم است
 الخسائر حاا تابدها. أو
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 اإلستهالك  - ب 
 المقـدرة اض تاجيـة ا عمـار مـدى علـت النالـ، القسـط ةتر،قـة المقـدرة المت قيـة القيمـة  اقصـا   التالفـة تسـتهل 

س الامية المنتجة  الا الفتـرة منسـوبة للاميـة المقـدرة علت أساةعض  تو  اض تاج ،تم ىستهالب و  للموجوداا
ى تاجها لألصل  الا عمره اض تاجي و،تم ىحتسا  اضستهالب ل اقي الممتلااا واتالا والمعـداا علـت أسـاس 

  الي: كما العمر اض تاجي المقدر لألصل وفقا  لتر،قة القسط النال،
 العمر اإلنتاجي البند

 أو عقد اضيجار أاهما أقصر سنة 33  ةمستأجر  علت أراضيم ا ت 
 سنة 25-10  الا ومعداال

 سنواا 4 سياراا 
 سنواا 5 أثا  ومعداا مكتبية

 سنواا 7 عدد وأدواا
 

 .تستهل  ال التنفحع تح، الرأسمالية وا عماا ا راضي
 

 سـنة كل  هاية في القيمة في اض خفال وممشراا للموجوداا وا عمار اض تاجية المت قية القيمة مراجعة اتم
 .الحاجة مستقبلي، عند ةأثر وتعدا مالية

 

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ - ج 
غحـر  ولانهـا أو ى شـاهها ىقتنائهـا تـم التـي ا صـوا ةعـض السـنة  هايـة في التنفحع تح، الرأسمالية ا عماا تشمل
ة تحـ، التنفحـع ةالتالفـة  ـاقص أي ى خفـال  جلـه ، و،ـتم تسـجحل ا عمـاا الرأسـمالي المعـدة لإلسـتخدام جـاهزة

 تصـ ح عنـدما و،ـتم ىسـتهالكها الصـلة  اا ا صـوا فئـاا ىلـت ا صـوا هـعه تحو،ـل مسـجل فـي القيمـة ، و،ـتم
 .لإلستخدام جاهزة

 

 األصول غير الملموسة  3-2-5
ا ولــي ، اـتم قيـاس ا صـوا غحـر الملموسـة )ماعـدا الشــهرة( المقتنـاة ةشـكل مسـتقل ةالتالفـة عنـد اضعتـراف  -

 والخسـائر المتـراكم اض فـاء  اقصـا   ةالتالفـة الملموسـة غحـر ا صـوا قيـاس ةعـد اضعتـراف ا ولـي ، اـتم
 ىا وجدا. القيمة، في لإل خفال المتراكمة

 ألصوا غحر الملموسة لتاوا اما محددة أو غحر محددة.لاتم تقحيم ا عمار اض تاجية  -
ةوسـتنناء تاـاليف التتـو،ر المرسـملة( و،ـتم ىظهـار المصـروفاا  اا ال تتم رسملة ا صوا المنتجة دا ليـا  ) -

 الصلة في ا رباح او الخسائر في الفترة التي اتم تابدها.
 .اتم ى فاء ا صوا غحر الملموسة  اا ا عمار اض تاجية المحددة علت مدى العمر اض تاجي اضقتصادي

اض تاجيـة  وأعمارهـا ا العمـر اض تـاجي المحـدد ا الملموسـة غحـر لألصـوا المت قيـة القـيم مراجعـة اـتم -
اـتم تقحيمهـا لتحداـد ى خفـال القيمـة ى ا كـاا مالية ححـث  سنه كل  هاية في القيمة في وممشراا اض خفال

 هناب ممشرا  علت أا ا صل غحر الملموس يمكر أا يكوا قد تعرل ض خفال القيمة.
 ــ ع أو الــنمط المتوقــع ضســتهالب المنــافع اضقتصــادية و،ــتم ىحتســا  التغحــراا فــي العمــر اض تــاجي المتوق

المستقبلية المتحمنة في ا صل عر  ر،ق تعدال فترة أو  ر،قة اض فـاء، حسـ ما يقتحـي الحـاا، و،ـتم 
 .الحرورة عند مستقبلي، وتعدا ةأثرىعت ارها كتغحراا في التقداراا المحاسبية 

 ا ا عمار المحددة في قائمة ا رباح أو اتم ىدراج مصروف اض فاء لألصوا غحر الملموسة  ا
 الخسارة والد ل الشامل ات ر ضمر فئة المصروفاا ةما اتماشت مع وظيفة ا صوا غحر الملموسة.
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المرت تة  المستقبلية اضقتصادية المنافع تدفق المحتمل مر يكوا  رسملة النفقاا الالحقة فقط عندما اتم -
 .موثوا  ةشكل النفقاا و،مكر قياس ،مجموعةال ىلت ةالنفقاا

تقاس ا رباح أو الخسائر الناتجة عر ىلغاء ىدراج ا صل غحر الملموس ةالفرا لحر صافي متحصالا  -
البيع والقيمة الدفتر،ة لألصل و،تم ىدراجها في قائمة ا رباح أو الخسائر والد ل الشامل ات ر عند ىست عاد 

 ا صل.
 

 تكاليف اإلقتراض  3-2-6
 يما اتعلق ةاقترال  المجموعةترال مر الفائدة والتااليف ا  رى التي تتابدها تتاوا تااليف االق -

 ا مواا.
تــتم رســملة تاــاليف االقتــرال العائــدة م اشــرة ىلــت ى شــاء أصــل ةاســتخدام معــدا الرســملة حتــت تلــ  المرحلــة  -

د لــه وبعــد  لــ  التــي اــتم فحهــا فعليــا ىتمــام تنفحــع ا عمــاا الحــرور،ة ضعــداد ا صــل الممهــل للغــرل المحــد
تحمــل هــعه التاــاليف علــت ا ربـــاح او الخســائر. وفــي حــاا القــرول المحـــددة، فــوا جميــع هــعه التاـــاليف 
العائدة م اشرة ىلت اقتناء أو ى شاء أو ى تاج أصل تتتل  فترة زمنية جوهر،ة لتجهحزه للغـرل المحـدد لـه او 

صــل  ي الصــلة. و،ــتم ىدراج جميــع تاــاليف للبيــع فــوا منــل هــعه التاــاليف اــتم رســملتها كجــزء مــر تالفــة ا 
 االقترال ا  رى كمصار،ف في الفترة التي تحد  فحها.

 

 عقود اإليجار  3-2-7
ىا تحداد ما ى ا كا ، االتفاقية هي )أو فحواها( عقد ىيجار يستند ىلت جوهر االتفاقية في تار،  لداية العقد. 

تفاقية يعتمد علت استخدام اصل ما )أو موجوداا( أو أا اتم تقحيم االتفاقية لتحداد ما ى ا كاا الوفاء ةاال
االتفاقية تنقل الحق في استخدام ا صل )أو موجوداا( حتت لو لم اتم تحداد ا صل )او تل  ا صوا( ةشكل 

  صر،ح في االتفاقية.
 كمستأجر  مجموعةال 

متتل اا المعيار الدولي اتم االعتراف ةموجوداا ومتلوباا متعلقة ةعقود اضيجار التي تنتبق علحها  −
 ( ححث :16للتقر،ر المالي رقم )

 اتم توز،ع كل دفعة ايجار لحر المتلوباا وتالفة التمو،ل .
اتم تحمحل تالفة التمو،ل علت الربح والخسارة علت مدى فترة االيجار ةححث اتم تحقحق معدا عمولة 

 دوري ثال، علت الرصحد المت قي مر اضلتزام لال فترة .
 ستهالب حق استخدام ا صل ةالتالفة التي تتحمر اتتي:تم اا −

 .مبلغ القياس المبدئي لمتلوباا اضيجار 
  اي دفعاا ىيجار،ة تم سدادها في أو قبل تار،  لدء العقد  اقص أي حوافز ايجار،ة مستلمة 
 )تااليف التجداد. )اا وجد 

 التالية : تتحمر متلوباا اضيجار صافي القيمة الحالية لمدفوعاا االيجار −
 . الدفعاا النالتة )ةما في  ل  الدفعاا النالتة في جوهرها (  اقصا اي حوافز ايجار مدانة 
 )دفعاا اضيجار المتغحرة التي تستند الت ممشر او معدا .)اا وجد 
 . الم الغ المتوقع دفعها مر قبل المستاجر ةموج  ضما اا القيمة المت قية 
 المستاجر متاكد ةشكل معقوا مر ممارسة هعا الخيار اا وجد.  سعر ممارسة  يار الشراء ا ا كاا 
  دفعاا الغراماا الخاصة ةو هاء عقد االيجار ، ا ا كا ، مدة االيجار تعكس ةشكل معقوا مر

 ممارسة المستاجر لعل  الخيار )اا وجد(.
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 هسعر العي سحدفع،جي والعي يمنل الاتم  صم مدفوعاا عقد االيجار ةاستخدام معدا االقترال التدر  −
المستاجر ليقترل ا مواا الالزمة للحصوا علت اصل ما ةقيمة مماثلة في لحئة اقتصادية مماثلة 

  .ةشرو  واحكام مماثلة
اتم اث اا المدفوعاا المرت تة ةعقود االيجار قصحرة االجل وايجاراا الموجوداا منخفحة القيمة علت  −

سارة . عقود االيجار قصحرة ا جل هي عقود ايجار اساس القسط النال، كمصروف في الربح والخ
 شهرا او اقل . 12 اا فترة ايجار مدتها 

اتم اعادة التفاول علت شرو  عقود االيجار علت اساس فردي وتحتوي علت  تاا واسع مر الشرو   −
الاتم تفرل اتفاقياا عقود االيجار اي تعهداا ولار الموجوداا الممجرة قد  وا حكام المختلفة . ال

 استخدامها كحماا الغرال اضقترال .
 كمؤجر  مجموعةال 

اكا ، اضتفاقية هي )او فحواها ( عقد ايجار يستند الت جوهر اضتفاقية في تار،  لداية  ىا تحداد ما ا  −
  .العقد

و،تم تصنيف كل عقد مر عقود االيجاراا )اا وجدا( ىما علت ا ه عقد ايجار تشغحلي او ا ه عقد  −
مو،لي ، ححث يعتمد اعت ار عقد االيجار عقد تمو،لي او عقد تشغحلي علت جوهر المعاملة ايجار ت

 وليس علت شكل العقد 
يقار  كافة  يصن  عقد االيجار علت ا ه عقد ايجار تمو،لي ا ا كاا يحوا ةصورة جوهر،ة ما −

 المخا ر والمنافع العائدة لملاية االصل محل العقد 
يقار   يحوا ةصورة جوهر،ة ما شغحلي ا ا كاا التعلت ا ه عقد ايجار عقد االيجار  و،تم تصنيف −

 حل العقد مر والمنافع العائد لملاية االصل كافة المخا 
مر مجموع التزام العمم المدانة  ءاتجز  ال ءوافز عقود اضيجار او اي رفع في عقود االيجار كجز حتدرج  -

لنال، علت مدى فترة العقد . تدرج االيجاراا ط اسمر عقد اضيجار و،تم احتسالها علت اساس الق
 التارئة كااراداا في الفترة التي اتم احتسالها .

 

 إنخفاض قيمة األصول غير المالية 3-2-8
 المخزوا( عدا المالية )ما غحر ا صوا ةمراجعة موحدة مالي مركز قائمة كل تار،  في مجموعةتقوم ال 

 عكس أو القيمة في  سارة اال خفال حر ىلت حدو تش ظروف أي ممشر أو هناب كاا ى ا ما لتحداد
 لهعه لالسترداد القاللة تقدار القيمة اتم هعا الممشر، وجود حالة وفي .القيمة في اال خفال  سارة

 .وجدا ىا القيمة، في عكس  سارة اال خفال القيمة أو في اال خفال  سارة مقدار لتحداد ا صوا
 لالسترداد القاللة القيمة لتقدار مجموعةال تقوم الفردية، لألصوا الستردادل القاللة القيمة تقدار تععر وعند 

 اتم للتوز،ع، وثال، معقوا أساس تحداد ىمكا ية ا صوا. وعند ىلحها تنتمي للنقد التي المنتجة للوحدة
 موعةالمج علت توز،عها اتم  ل  ةخالف أو للنقد، المنتجة الوحداا الفردية علت المشتركة ا صوا توز،ع

 لها. وثال، معقوا أساس توز،ع تحداد يمكر والتي للنقد المنتجة الوحداا مر ا صغر
  وتتمنل قيمة ا صل القاللة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقد  اقصا  تالفة

 أاهما أعلت، -البيع أو القيمة قحد االستعماا 
 ألصل المنفرد ما لم يكر ا صل يحقق تدفقاا  قدية مستقلة ةشكل كبحر وتحدد القيمة القاللة لالسترداد ل

 المتولدة مر موجوداا أو مجموعاا أ رى مر ا صوا. التدفقااعر 
  وعندما تتجاوز القيمة الدفتر،ة لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القاللة لالسترداد يعتبر ا صل

 القاللة لالسترداد.منخفض القيمة وتخفض قيمته الت القيمة 
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  عند تقحيم القيمة قحد االستعماا، اتم  صم التدفقاا النقدية المستقبلية التقدار،ة ىلت قيمتها الحالية
 ةاستخدام معدا الخصم قبل الحر، ة ةما يعكس التقداراا السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخا ر

 لها. المستقبلية النقدية التدفقاا ارااتقد تعدال اتم لم التي للموجوداا المحددة
  وعند تحداد القيمة العادلة  اقص تااليف ىتمام البيع، اتم مراعاة المعامالا السوقية الحدانة وفي حاا

 عدم القدرة علت تحداد منل هعه المعامالا اتم استخدام  مو ج تقحيم مناس .
 اا قحد ا صوا تم ى ا ىال الخسائر أو رباحفي ا  م اشرة القيمة في اال خفال ةخسارة االعتراف اتم  

 عر  ات  الحالة كتخفيض في هعه القيمة في اال خفال  سارة وتعامل تقحيمها، المعاد ةالقيمة الصلة
 .التقحيم ىعادة

 )أو  وعندما اتم عكس  سارة اال خفال في القيمة في وق، الحق، اتم ز،ادة القيمة الدفتر،ة لألصوا
نقد ) ىلت التقدار المعدا لقيمتها القاللة لالسترداد ةححث ال تتجاوز القيمة الدفتر،ة التي الوحدة المنتجة لل

تم، ز،ادتها، القيمة الدفتر،ة التي كاا سحتم تحدادها  يما لو تم االعتراف ةخسارة اال خفال في قيمة 
ال خفال في القيمة أو الوحدة المنتجة للنقد( في سنواا ساةقة ،اتم االعتراف ةعكس  سارة ا ا صوا(

م اشرة في قائمة ا رباح أو الخسائر ىال ى ا تم قحد ا صوا  اا الصلة ةالقيمة المعاد تقحيمها، وتعامل 
  سارة اال خفال في القيمة في هعه الحالة كز،ادة  اتجة عر ىعادة التقحيم.

 غحر الملموسة غحر  ا صوا غحر الملموسة  اا ا عمار اض تاجية غحر محددة المدة وكعل  ا صوا
المتاحة لالستخدام ةعد اتم فحصها لال خفال في قيمتها سنو،ا علت ا قل وكلما كاا هناب ممشر علت 

 اال خفال في قيمة ا صوا.
 

 قياس القيمة العادلة  3-2-9
القيمة العادلـة هـي السـعر الـعي يمكـر الحصـوا عليـه مقالـل ليـع أصـل أو سـداد التـزام فـي معاملـة تـتم لـحر  -

الســوا فــي تــار،  القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة ىلــت االفتــرال ةــأا معاملــة ليــع ا صــل أو  أ ــراف
 تحو،ل االلتزام تتم ىما:

 مر  الا السوا الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 
 .مر  الا السوا ا كنر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غيا  سوا رئيسية 

 .مجموعةوا ا كنر منفعة قاةال  للوصوا اليه مر قبل الكوا السوا الرئيسي أو السييج  اا  -
اــتم قيــاس القيمــة العادلــة  صــل أو التــزام مــا ةاســتعماا االفتراضــاا التــي يســتخدمها أ ــراف الســوا عنــد  -

تسـعحر ا صـل أو االلتـزام علـت افتــرال أا ا  ـراف فـي السـوا اتصـرفوا وفــق مـا يحقـق أفحـل مصــالح 
 اقتصادية لهم.

لقيمــة العادلــة لألصــل غحــر المــالي فــي الحســ اا قــدرة ا  ــراف فــي الســوا علــت تــوفحر منــافع يأ ــع قيــاس ا -
اقتصــادية ةاســتخدام ا صـــل  يمــا يحقـــق أفحــل منفعــة منـــه أو ليعــه ىلـــت  ــرف أ ــر مـــر أ ــراف الســـوا 

 لتحقحق أفحل منفعة منه.
ة لقياس القيمة العادلة وتعظـيم أسالح  تقحيم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها ليا اا كا ي مجموعةتستخدم ال -

اســتخدام المعتيــاا القاللــة للمالحظــة  اا العالقــة وتقلــيص اســتخدام المعتيــاا غحــر القاللــة للمالحظــة ، 
 ححث :

 المسـتوى   لـ  فـي ةمـا اضدارة، علـت الهامـة القيمـة العادلـة قياسـاا جميـع تقـع مسـئولية اضشـراف علـت
 .العادلة للقيم النالث

 دوري. ةشكل التقحيم وتعديالا للمالحظة القاللة غحر الهامة المد الا مراجعةة اضدارة وتقوم 
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 ھعه التقحيماا ةأا االستنتاج لدعم ثالث  رف مر علحھا الحصوا تم التي لتقحيم ا دلة اضدارة وتقوم 
  لـ  فـي ةمـاالسـعودية،  العربيـة المملاـة فـي المعتمـدة الماليـة الدولية للتقـار،ر المعااحر متتل اا تلبي

 حالـة التقحيمـاا فـي ھـعه  يـه تصـن  أا ان غـي العادلـة الـعي للقيمـة الهرمـي التسلسـل فـي المسـتوى 
 القـيم تسـتخدم لقيـاس التسـعحر، أو  ـدماا السماسـرة أسـعار منل ثالث،  رف مر معلوماا استخدام
 .العادلة

 أو  لألصـوا العادلـة ةالقيمـ قيـاس عنـد المسـتتاع الملحوظـة قـدر السـوا  ليا ـاا مجموعـةال تسـتخدم
 لناء علـت العادلة للقيمة الهرمي التسلسل في مختلفة مستو،اا ىلت العادلة القيم اتم تصنيف اضلتزاماا و

 المد الا
  لألصوا واضلتزاماا المماثلة النشتة ا سواا المعدلة( في )غحر المدرجة ا سعار  :1 المستوى. 
  أو لألصل مالحظتها يمكر والتي 1 المستوى  في ةالمدرج ا سعار ةخالف مد الا   :2 المستوى 

 ا سعار(. مر مشتقة م اشر )أي غحر ةشكل أو ا سعار( م اشرة )منل ىما االلتزام
  مالحظتهـا  يمكـر سـوا  ليا ـاا ىلـت تسـتند ال التـي واضلتزامـاا لألصـوا مـد الا :3 المسـتوى

 ملحوظة(. غحر )مد الا
مـر  مختلفـة مسـتو،اا فـي تقـع االلتـزام أو لألصـل العادلـة لقيمـةا لقيـاس المسـتخدمة المـد الا كا ـ، ى ا -

مـر  المسـتوى   فـس فـي ةالاامـل تصـنيفه اـتم العادلـة القيمـة قيـاس فـوا العادلـة ، للقيمـة التسلسـل الهرمـي
 .كامل لقياس ھام ھو للد ل مستوى  أد ت أا ححث للقيمة العادلة الهرمي التسلسل

و،اا التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في  هاية فترة التقر،ر التي حـد  ةالتحو،الا لحر مست مجموعةتنب، ال -
 فحها التغححر.

 

 األدوات المالية 3-2-10
( "ا دواا الماليــة"  9اــتم ىث ــاا وقيــاس ا دواا الماليــة وفقــا لمتتل ــاا المعيــار الــدولي للتقر،ــر المــالي رقــم ) -

ليـع  اضلتزامـاا الماليـة وبعـض عقـود شـراء أوالعي يحدد و،عال  تصنيف وقياس واست عاد ا صـوا الماليـة و 
 البنود غحر المالية. 

 المتعلقة لعل . السياساا المحاسبية تفاصحل الي و يما
 األصول المالية واإللتزامات المالية -االعتراف األولي  -

 عـة المجمو ىدراج أي أصل مالي أو ىلتزام مالي في قائمة المركز المالي عندما تصـ ح  المجموعةيج  علت 
  رفا مر أحكام تعاقدية لألداة.

 القياس األولي 
عند القياس ا ولي، ةاستنناء العمم المدانة التجار،ة التي ال تتحمر عنصرا تمو،ليا  جوهر،ا ، اتم قياس 

و،تم اث اا تااليف المعاملة العائدة م اشرة  . الا االرباح أو الخسائر ا صل المالي ةالقيمة العادلة مر
 ا صل المالي في االرباح أو الخسائر. ىلت اقتناء

 ةقيمته المالي  الا االرباح أو الخسائر اتم قياس ا صل مر العادلة ةالقيمة ليس المالي ا صل كاا وإ ا
 المعاملة العائدة م اشرة ىلت اقتناء ا صل المالي. تااليف ىلت ةاضضافة العادلة

 12عنصرا تمو،ليا  جوهر،ا  أو التي تستحق في أقل مر  اتم قياس العمم المدانة التجار،ة التي ال تحوي 
 (.15شهرا  ةسعر المعاملة وفقا  للمعيار الدولي للتقر،ر المالي رقم )

 التصنيف والقياس الالحق 
ضـمر فئـاا القيـاس التاليـة لنـاء علـت  تصـنيفها علـت غحـر المشـتقة الماليـة لألصـوا الالحـق القيـاس يعتمـد

 الشرو  التعاقدية للتدفقاا النقدية:كعل  و ة ا صوا المالية مر  الله ادار  مو ج ا عماا العى اتم 
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 :االربا  أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة مالية أصولأ( 
 تقر،ـر فتـرة كـل  هايـة فـي االربـاح أو الخسـائر قائمـة  ـالا مـر العادلـة ةالقيمة المالية ا صوا قياس اتم

 ا صـوا مـر أي مـر الـتخلص أو البيـع عنـد المجموعـة تتابـدھا قـد التـي تاـاليف المعاملـة  صـم دوا 
 .المستقبل في المالية

 الـد ل  ـالا مـر العادلـة ةالقيمـة أو المتفـأة ةالتالفـة كمقاسـة مصـنفة الغحـر الماليـة ا صـوا جميـع ىا
 وهـعا الخسـائراالربـاح أو   ـالا مـر العادلـة ةالقيمـة قياسـها اـتم أد ـاه لما سحتم ليا ه ووفقا ات ر الشامل
 ةشـكل تخصـص أا للشـركة يحـق ا ولـي وعنـد االث ـاا ا  ـرى  المشـتقة الماليـة ا صـوا جميـع اتحـمر

 ةالقيمـة أو المتفـأة القياس ةالتالفـة ومتتل اا شرو  تستوفي أ رى  ةتر،قة والتي المالية ا صوا  هائي
 االرباح أو الخسائر.  الا مر العادلة ةالقيمة مالية كأصوا ات ر الشامل الد ل  الا مر العادلة

 أو ةأ رى  أو ةتر،قة انشأ قد العي المحاسبي التتالق عدم ةحعف تقوم فو ها لعل  الشركة قام، وإ ا 
 .كبحر التتالق ةشكل عدم تخفيض
 :االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية ب( أصول

اال ـر( أو )أدواا حقـوا ملايـة  الشـامل لـد لا  ـالا وهـت تاـوا امـا )أدواا داـر ةالقيمـة العادلـة مـر
 اال ر(. الشامل الد ل  الا ةالقيمة العادلة مر

 اتم وال تقر،ر فترة كل  هاية في اال ر الشامل الد ل  الا مر العادلة ةالقيمة المالية ا صوا قياس اتم
 .لمستقبلا في ا صل مر التخلص اتم عندما المجموعة تتابدها التي تااليف المعامالا  صم

 ى ا ات ـر الشـامل الـد ل  ـالا مـر العادلـة ةالقيمـة الـدار أدواا فـي االسـتنماراا قيـاس مع العلم ا ـه اـتم 
 االرباح أو الخسائر:  الا مر ةالقيمة العادلة قياسها اتم وال التالححر الشر حر استوف،
 قديـة تـدفقاا حلتحصـ  ر،ق عر منه الهدف اتحقق العي ا عماا  مو ج ضمر لها االحتفاظ اتم  

 موجوداا مالية.  وبيع تعاقدية
 المبلـغ  صـل مـدفوعاا فقـط تمنـل التـي النقديـة للتـدفقاا محـددة تـوار،  فـي التعاقديـة فتراتهـا تنشـأ 

 المبلغ القائم. أصل علت والفائدة
 لها سـاةقا   المعترف المتراكمة الخسائر أو ا رباح تصنيف ىعادة اتم المالية، ةا صوا اضعتراف ىلغاء عند
  سـائر أربـاح أو ىعادة تصنيف الحقا   اتم ال  ل  ، ومع االرباح أو الخسائر ىلت الشامل ات ر الد ل في

 .حقوا الملاية أدواا حالة في والخسارة الربح ىلت العادلة القيمة
 المطفأة: بالتكلفة قياسها يتم مالية ج( أصول

الفائدة الفعلي في حـاا ىسـتيفاء الشـر حر  معدا  ر،قة خداميج  قياس ا صل المالي ةالتالفة المتفأة ةاست
 التالححر:

االحتفـــاظ ةا صـــل المـــالي ضـــمر  مـــو ج ا عمـــاا الـــعي اهـــدف ىلـــت االحتفـــاظ ةا صـــوا الماليـــة مـــر  -1
 تحصحل التدفقاا النقدية التعاقدية.

هـي دفعـاا للمبلـغ  أا تمدي الشرو  التعاقدية لألصل المالي في توار،  محددة ىلـت تـدفقاا  قديـة التـي -2
 ا صلي والفائدة علت المبلغ ا صلي القائم.

 تتحمر ا صوا المالية المقاسة ةالتالفة المتفأة العمم المدانة التجار،ة والعمم المدانة ا  رى. 
ةعــد القيــاس ا ولــي، اــتم قيــاس هــعه ا صــوا الماليــة الحقــا  ةالتالفــة المتفــأة ةاســتخدام  ر،قــة معــدا الفائــدة 

ا  اقصا  اال خفال في القيمة )ىا وجدا(. اتم احتسا  التالفة المتفـأة مـر  ـالا ا  ـع ةاالعت ـار أي الفعا
 صــم او عــالوة علــت االقتنــاء والرســوم أو التاــاليف التــي تعتبــر جــزءا  أساســيا  مــر معــدا الفائــدة الفعــاا. اــتم 

رباح أو الخسائر. تدرج الخسائر الناتجـة ىدراج ى فاء معدا الفائدة الفعاا ضمر ىاراداا التمو،ل في قائمة اال
 عر ا خفال القيمة في االرباح أو الخسائر.
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 أعاله: الفئات تصنيف عن الناتجة الخسائر أو لالربا  والعرض االثبات طريقة يلي وفيما
 

 والخسائر لألربا  والعرض اإلثبات صنف القياس
ا صوا المالية 
 ةالتالفة المتفأه

 االرباح أو الخسائر قائمة في التالية البنود ادراج اتم: 
 الفعلي الفائدة معدا  ر،قة ةاستخدام الفائدة ااراد 
 ا خفال القيمة وعكسها( الخسائر( عكس )أو المتوقعه االئتما ية الخسائر( 
  ا جنبية العمالا صرف  سائر أو مكاس 
 الخسائر  أو فوا المكاس  المالي )االست عاد( ، ةاالصل االعتراف الغاء اتم عندما

 االرباح أو الخسائر في لها االعتراف اتم الناتجة
أدواا داـــــــــــــــــــــــــــر 
ةالقيمـــــة العادلــــــة 

 الد ل مر  الا
 اال ر الشامل

  التالية باستثناء البنوداال ر  الشامل الد ل في لها االعتراف اتم والخسائر المكاس 
 ا صوا علت  قةالمت  فسها ةالتر،قة االرباح أو الخسائر في لها االعتراف اتم والتي

 : المقاسة ةالتالفة المتفأة المالية
 الفعلية. الفائدة  ر،قة ةاستخدام الفوائد ىاراداا 
 ا خفال القيمة وعكسها( الخسائر( عكس )أو المتوقعه االئتما ية الخسائر( . 
  سائر صرف العمالا ا جنبية أو مكاس  
 ا رباح فو ه اتم اعادة تصنيف المالي )االست عاد(، ةاالصل االعتراف الغاء اتم عندما 

 أو الخسائر المتراكمة فت الد ل الشامل اال ر الت االرباح أو الخسائر.
 فـي االسـتنمار

حقــــوا  ادواا
الملايـــــة ةالقيمـــــة 
ـــــــــــــة مـــــــــــــر  العادل

  ــالا الــد ل
 الشامل اال ر

 الشامل اال ر الد ل في الخسائر أو ةالمكاس  االعتراف اتم 
 لم ما الخسارة في الربح أو تنب، كد ل اا يج  ماراااالستن هعه مر ا رباح توز،عاا 

 .تالفة االستنمار مر جزء سداد لوضوح تمنل
 اال ر ىلت االرباح أو  الشامل الد ل في لها المعترف الم الغ تصنيف ىعادة اتم ال

 الظروف مر ظرف أي تح، الخسائر

 العادلـة ةالقيمـة
  ـــالا مـــر

 أو ا ربـــاح
 الخسائر

  اـتم الغـاء االعتـراف، مـر أو الالحـق القيـاس مـر سـواء الناتجـة الخسـائر أو المكاسـ 
 أو الخسائر االرباح لها في االعتراف

 

 إعادة التصنيف 
تقوم الشركة لتغححر  مو ج أعمالها في ىدارة ا صوا المالية ، فو ه يج  علحها  -وفقط عندما  -عندما 

 لمتتل اا التصنيف المعكورة أعاله. ىعادة تصنيف جميع موجوداتها المالية المتأثرة لعل  وفقا  
 إلغاء اإلعتراف باألصول المالية 

اتم ةشكل رئيسي ىلغاء االعتراف ةأصل مالي )أو حس  مقتحـت الحـاا جـزء مـر أصـل مـالي او جـزء مـر 
للتدفقاا  التعاقدية عندما تنقحت الحقوا موجوداا مالية متماثلة( )أي است عادها مر قائمة المركز المالي( 

و،ـتم  ا ـر.  ـرف ىلـت الملايـة ومنـافع مخـا ره جميـع أو المـالي ا صـل تحو،ـل عنـد ا صـل أو مـر ديةالنق
 .االرباح أو الخسائر في الدفتر،ة القيمة في الفرا  ىث اا

 إنخفاض قيمة األصول المالية 
موعـة تقوم الشركة لتار،  كل تقر،ر مالي لتقحيم احتمالية وجود دلحـل موضـوعي علـت أا أصـل مـالي او مج

مــر ا صــوا الماليــة قــد تعرضــ، لال خفــال. يظهــر ا خفــال القيمــة عنــد وقــوع حــد  او أكنــر ى ا كــاا 
لإلدراج ا ولي لألصل تأثحر علت التدفقاا النقدية المستقبلية التقدار،ة مـر ا صـل المـالي أو مجموعـة مـر 

  ا صوا المالية والتي يمكر قياسها ةصورة يعتد لها.
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تتبحـــق  مـــو ج لقيـــاس  ســـائر االئتمـــاا  المجموعـــة( مـــر 9ولي للتقـــار،ر الماليـــة رقـــم )اتتلـــ  المعيـــار الـــد
 خفال قيمة ا صوا المالية. ليس ةالحرورة حصوا حد  ائتما ي مـر أجـل ىدراج والمتوقعة  يما اتعلق ة

ةاحتسـا  لدال مر  ل ، مسـتخدمة  مـو ج الخسـارة االئتما يـة المتوقعـة،  المجموعةالخسائر االئتما ية. تقوم 
 الخسائر االئتما ية المتوقعة والتغحراا كما في تار،  كل تقر،ر مالي.

شــهرا مــر الخســائر  ۱۲يجــ  قيــاس الخســارة االئتما يــة المتوقعــة وعمــل مخصــص لهــا ىمــا ةمبلــغ يعــادا )أ( 
 المتوقعة أو ) ( الخسائر المتوقعة التو،لة ا جل.

 لمالية ةشكل جوهري منع البداية، عندئع اتم تاو،ر في حاا عدم ز،ادة المخا ر االئتما ية لألداة ا
 شهرا . ۱۲مخصص يعادا الخسارة المتوقعة لمدة 

 .وفي حاالا أ رى، يج  عمل مخصص للخسائر االئتمائية  و،لة ا جل 
 وفقـا الم سـتة التر،قـة لتتبحـق الشـركة قامـ، ا  ـرى، المدانـة وا رصـدة التجار،ـة المدانـة ةالنسـ ة للـعمم

  :المالية ححث ا صوا عمر مدى علت االئتما ية الخسائر لتوقعاا   قا االئتماا  سائر احتسا للمعيار و 
 ،ةخسـائر اتعلـق  يمـا السـاةقة الشـركة  بـرة علـت تقـوم مخصصـاا مصـفوفة الشـركة ةو شـاء قامـ 

 .االقتصادية والبحئة ةالمدانحر الخاصة للعوامل المستقبلية ةالنس ة وتعدالها االئتماا،
  فـي  منفصـل ةشـكل التجار،ـة المدانـة ةالـعمم المتعلقـة القيمـة فـي اال خفـال  سـائر عـرلو اـتم

 الخسائر. أو ا رباح
 يما عدا اضستنماراا فت أدواا الدار التت اتم قياسها مر  الا الد ل الشامل اال ر ، فو ه اتم  فض القيمة 

الخسارة في قائمة االرباح أو الخسائر.  الدفتر،ة لألصل مر  الا استخدام حسا  المخصص و،تم ىدراج مبلغ
وتستمر ىاراداا الفائدة علت القيمة الدفتر،ة المخفحة ةاستخدام معدا الفائدة المستعمل في  صم التدفقاا 
النقدية المستقبلية ةغرل قياس  سارة اال خفال في القيمة. و،تم شت  القرول مع المخصص المرت ط 

اا واقعي لالسترداد المستقبلي وتحقق جميع الحما اا أو تحو،لها ىلت ةالقرول عندما ال يكوا هناب احتم
 الشركة.

  أمــا  يمــا اتعلــق ةاضســتنماراا فــت ادواا الــدار التــت اــتم قياســها مــر  ــالا الــد ل الشــامل اال ــر فو ــه اــتم
ر ، وال اث اا مخصص الخسارة فت قائمة الد ل الشامل اال ر والمتراكم فت احتيا ت اعادة تقحـيم االسـتنما

 يقلل مر القيمة الدفتر،ة لألصل المالت فت قائمة المركز المالت.
 زاد أو  قص مبلغ  سارة اال خفال في القيمة التقدار،ة ةسب   -و فت كل االحواا  يما ى ا في سنة الحقة

حـد  وقـع ةعـد تسـجحل اال خفـال فـي القيمـة فحـتم ز،ـادة او تقلـيص  سـارة اال خفـال فـي القيمـة المســجلة 
اةقا  مـــر  ـــالا تعـــدال حســـا  المخصـــص. ى ا مـــا تـــم عكــس قحـــد شـــت  مـــا فـــي وقـــ، الحـــق، فحـــتم قحـــد ســ

 االسترداد ىلت تااليف التمو،ل في االرباح أو الخسائر.
 اإللتزامات المالية 

تتحمر اضلتزاماا المالية للشركة  مم دائنـة وم ـالغ مسـتحقة الـدفع وقـرول وسـل  ومسـتحق ض ـراف  اا 
 عالقة 

 س األوليالقيا 
اتم تصنيف اضلتزاماا المالية عند االعتراف ا ولي كولتزاماا مالية ةالقيمة العادلة مر  الا االرباح 

 أو الخسائر والد ل الشامل ات ر وكقرول وسل  و مم دائنة. حس  مقتحت الحاا.
 و،لة ا جل اتم قياس وتسجحل جميع اضلتزاماا المالية لداية ةالقيمة العادلة، وفي حاا القرول 

والسل  والعمم الدائنة ةعد  صم التااليف الم اشرة العائدة علت المعاملة. )أى أ ه ةاستنناء اضلتزاماا 
 م اشرة مالية ىلتزاماا ةاقتناء م اشرة المتعلقة المعاملة تااليف ىث اا اتم العادلة ححث ةالقيمة المالية

 االرباح أو الخسائر(. في
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 الحقالتصنيف والقياس ال 
 المطفأه بالتكلفة  ( أ

لـعل  ،  الحقـا قياسـها المتفـأه و،ـتم تصـنيف جميـع اضلتزامـاا الماليـة ةالتالفـة المجموعـةيجـ  علـت 
  يما عدا:

 اضلتزاماا المالية ةالقيمة العادلة مر  الا االرباح أو الخسائر. -1
أو عنــد تتبحــق اضلتزامــاا الماليــة التــي تنشــا عنــد تحو،ــل أصــل مــالي غحــر ممهــل ضلغــاء اث اتــه  -2

  ر،قة المشاركة المستمرة )منه  االرت ا  المستمر(.
 عقود ضماا مالي. -3
 ةالقيمـة قياسـه اـتم ولـم السـوا، سـعر مر أقل لتقديم قرل ةمعدا فائدة التزاماا أو االرت ا اا -4

 االرباح أو الخسائر.  الا مر العادلة
ليـة تجميـع أعمـاا والتـي انتبـق النمر )العول( المحتمل المدرج مر قبل الجهـة المقتنيـة فـي عم -5

(. اـــتم قيـــاس هـــعا الـــنمر المحتمـــل الحقـــا  ةالقيمـــة 3علحهـــا المعيـــار الـــدولي للتقر،ـــر المـــالي رقـــم )
 االرباح أو الخسائر. ضمر التغحراا ىث اا العادلة مع

اـــتم قيـــاس جميـــع اضلتزامـــاا الماليـــة للشـــركة الحقـــا ةالقيمـــة المتفـــأة ةاســـتخدام  ر،قـــة معـــدا الفائـــدة 
الفعاا. تدرج ا رباح والخسائر في االربـاح أو الخسـائر والـد ل الشـامل ا  ـر عنـد ىلغـاء االعتـراف 

 ةاضلتزاماا مر  الا عملية ى فاء معدا الفائدة الفعاا.
اتم احتسا  التالفة المتفأة مر  الا ا  ع في االعت ار أي  صم أو عالوة علت االقتناء والرسـوم 

جــزءا أساســيا مــر  ر،قــة معــدا الفائــدة الفعــاا. اــدرج ى فــاء معــدا الفائــدة  أو التاــاليف التــي تعتبــر
 الفعاا كتااليف تمو،ل في االرباح أو الخسائر.

اتم ىث اا المكاسـ  أو الخسـائر لإللتزامـاا الماليـة التـي اـتم قياسـها ةالقيمـة العادلـة )والتـي ال تشـكل 
ا مر عالقة التحو  ةشكل عام( في االرباح أو الخس ائر. و،ستننت مر  ل  المكاس  أوالخسـائر جزء 

ل عض اضلتزاماا الماليـة التـي تـم تخصيصـها ةالقيمـة العادلـة مـر  ـالا االربـاح أو الخسـائر عنـدما 
تکــوا الشــركة متال ــة لتقحــيم لثــار التغحــراا فــي مخــا ر االئتمــاا المرت تــة ةااللتزامــاا فــي الــد ل 

 الشامل اال ر.
 االربا  أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة المالية اإللتزامات ( ب

 :الفئة هعه ضمر تقع التي المالية اضلتزاماا تشمل
 للمتاجرة. لها المحتف  اضلتزاماا -1
 تحو . كأدواا المخصصة غحر المشتقاا ىلتزاماا -2
 .االرباح أو الخسائر قائمة  الا مر العادلة ةالقيمة المخصصة اضلتزاماا -3
 فـي التغحـراا وتسـجحل العادلـة ةالقيمـة الماليـة اضلتزامـاا ةقيـاس شـركةال تقـوم ا ولـي، التسـجحل ةعـد

 .االرباح أو الخسائر
االربـاح أو  فـي العادلـة ةالقيمـة المخصصـة الماليـة اضلتزامـاا مـر والخسـائر ا ربـاح تقسـيم اـتم عـادة

 :النحو التالي علت الخسائر
 مخـا ر فـي التغحـراا ىلـت يعـود الـعي ليالمـا لاللتـزام العادلـة القيمـة فـي التغحـر مبلـغ اث ـاا اـتم -1

 .اال ر الشامل في الد ل المالية االلتزاماا لتل  االئتماا
 .االرباح أو الخسائر في المالي لاللتزام العادلة القيمة في التغحر مر المت قية القيمة اث اا اتم -2
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 االربا  أو الخسائر لخال  من العادلة بالقيمة المالية اإللتزامات بخالف المالية اإللتزامات ( ت
 المتحصـالا تعدال الفعلي. اتم الفائدة معدا ةاستخدام المتفأة ةالتالفة المالية اضلتزاماا قياس اتم
 القيمـة هـي االسـتحقاا عنـد الدفتر،ـة القيمة تاوا  ةححث الدار مدى عمر علت المصدرة الداوا  مر

 لمتتل ـاا تحـو  كـأدواا ة المخصصةالمالي اضلتزاماا االستحقاا. تخحع عند سدادها سحتم التي
 .التحو  محاس ة

 إعادة التصنيف 
 ال يمكر للشركة ىعادة تصنيف أي التزام مالي.

 إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية 
اــتم ىلغــاء االعتــراف ةــالتزام مــالي عنــد الوفــاء ةــه او ىلغــاهه أو ا تهــاهه. وعنــد اســتبداا التــزام مــالي 

ل حســ  شــرو  مختلفـة تمامــا أو عنــد تعــدال شــرو  التــزام حــالي موجـود ةــأ ر مــر  فــس المقــر 
ةشـكل جــوهري، فـوا منــل هـعا االســتبداا او التعـدال اــتم التعامـل معــه كولغـاء قحــد لاللتـزام المــالي 
ا صلي مع االعتراف ةااللتزام الجداد. اـتم تسـجحل الفـرا مـا لـحر القـيم الدفتر،ـة  اا الصـلة فـي 

 االرباح أو الخسائر.
 واإللتزامات المالية( األصول بين األدوات المالية )المقاصة مقاصة 

اتم مقاصـة ا صـوا الماليـة واضلتزامـاا الماليـة وتسـجل ةالصـافي فـي قائمـة المركـز المـالي فقـط 
 : التالححر ىستيفاء الشر حر عندما اتم

 ا صوا في لها المعترف الم الغ لحر المقاصة لعمل  ظاميا   قا و يا   حق ا حالي ا الشركة تمتل  -1
 .واضلتزاماا 

 اضلتزام وتسو،ة ةا صل اضعتراف أو الصافي، أساس علت ةالتسو،ة  ية لدى الشركة وجود -2
  .واحد لا   في

 التصنيف والقياس الالحق 
ضـمر فئـاا القيـاس التاليـة  تصـنيفها علـت غحـر المشـتقة الماليـة لألصـوا الالحـق القيـاس يعتمد

ى اـتم مـر  اللـه ادارة ا صـوا الماليـة وكـعل  والشـرو  التعاقديـة لناء علت  مو ج ا عماا الـع
 للتدفقاا النقدية:

 :االربا  أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة مالية أصولأ( 
 كل  هاية في االرباح أو الخسائر قائمة  الا مر العادلة ةالقيمة المالية ا صوا قياس اتم

 الـتخلص أو البيـع عنـد مجموعـةال تتابـدھا قـد التـي تاـاليف المعاملـة  صـم دوا  تقر،ـر فتـرة
 .المستقبل في المالية ا صوا مر أي مر
 مر العادلة ةالقيمة أو المتفأة ةالتالفة كمقاسة مصنفة الغحر المالية ا صوا جميع ىا

  الا مر العادلة ةالقيمة قياسها اتم أد اه لما سحتم ليا ه ووفقا ات ر الشامل الد ل  الا
 وعند االث اا ا  رى  المشتقة المالية ا صوا جميع اتحمر وهعا ح أو الخسائراالربا

 أ رى  ةتر،قة والتي المالية ا صوا  هائي ةشكل تخصص أا مجموعةلل يحق ا ولي
 الد ل  الا مر العادلة ةالقيمة أو المتفأة القياس ةالتالفة ومتتل اا شرو  تستوفي
 االرباح أو الخسائر.  الا مر لعادلةا ةالقيمة مالية كأصوا ات ر الشامل

 أو ةتر،قة انشأ قد العي المحاسبي التتالق عدم ةحعف تقوم فو ها لعل  مجموعةال قام، وإ ا 
 .كبحر التتالق ةشكل عدم تخفيض أو ةأ رى 
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 تحقق اإليرادات 3-2-11
رقــم  ي للتقر،ــر المــاليتل ــاا تتبحــق المعيــار الــدولاــتم ىث ــاا وقيــاس اضاــراداا الناشــئة عــر العقــود وفقــا لمت -

ضـمر  تـاا معـااحر أ ـرى، ححـث اـتم ىدراج اضاـراداا ةـالمبلغ الـعي يعكـس  العقـود هـعه تاـر لـم مـا( 15)
 الحصوا عليه مقالل الخدماا ىلت العمحل. المجموعةالنمر العي تتوقع 

  ياةة تحصحلها مات التي الم الغ وتستننت العمحل مع العقد في المحدد العول أساس علت االاراد قياس اتم -
 المقدمة الخدماا أو المنتجاا علت السيترة تحو،ل عند ةاضاراداا المجموعة وتعترف .ا رى  أ راف عر

 للعمحل.
 ( سواء ةالتتبحق الاامل ةأثر رجعي او المعدا ححث :15رقم ) اتم تتبحق المعيار الدولي للتقر،ر المالي -

 م 2020 اناار 1 مر لداية المالية قوائمها في المالي للتقر،ر الدولي المعيار لتتبحق المجموعة قام،
وفقا  المعروضة المقار ة للفتراا قوائمها المالية لتعدال المجموعة تقم ولم ا ثر المتراكم تقيم ةتر،قة

 المتوفرة. لإلعفاءاا
 :ةودراج اضاراداا مر العقود مع العمالء ىستنادا  ىلت الخمس  تواا التالية المجموعةححث تقوم  -

تحداد العقد مع العمحل: العقد هو اتفاا لحر  رفحر أو أكنر انت  عنه حقوا والتزاماا الزامية  .أ 
 .و،وضح المعااحر التي يج  استيفاهها لال عقد

تحداد التزاماا ا داء في العقد: التزام ا داء هو وعد للعمحل حس  العقد مر اجل  قل ةحائع او  .ب 
 تقديم  دماا للعمحل.

مقالل تناقل ال حائع أو  المجموعةعاملة: سعر المعاملة هو النمر المتوقع مر تحداد سعر الم .ج 
 الخدماا المتفق علحها مع العمحل، ةاستنناء الم الغ المحصلة  ياةة عر أ راف ثالنة.

توز،ع سعر المعاملة علت التزاماا ا داء في العقد: ةالنس ة للعقد العي يحتوي علت اكنر مر التزام  .د 
لتوز،ع سعر المعاملة علت كل التزام أداء ةمقدار مبلغ مقدر النمر المتوقع  لمجموعةاأداء، تقوم 

 .تحصحله مر ال حائع أو الخدماا لقاء تأدية التزام ا داء
 التزام ا داء. المجموعةىدراج اضاراداا عند )أو ححنما( تستوفي  .ه 

ة العقد ى ا ما حقق، أي مر المتتل اا ستوفي الشركة التزام ا داء وتقوم ةودراج اضاراداا علت مدى مد -
 التالية:
 واستهالب تل  المنافع في  اا الوق،، او المجموعةحصوا العمحل علت المنافع الناتجة عر أداء  . أ
اـــمدي ىلـــت ى شـــاء أو تحســـحر اصـــل واقـــع تحـــ، ســـيترة العمحـــل وقـــ، التحســـحر او  المجموعـــةاداء  . ب

 اض شاء، او
الحــق  للمجموعــة، كمــا يكــوا للمجموعــةال الســتخداماا أ ــرى لاللتــزام ال يكــوا اصــ المجموعــةاداء  . ت

  في تحصحل المبلغ لألداء المكتمل حتت تار،خه واج  النفا .
ةالنس ة اللتزاماا ا داء التي ال اتحقق فحها أحد الشرو  أعاله، فو ه فحتم ىدراج اضاراداا في الوق، العي  -

 اتم  يه استيفاء التزام ا داء.
 المجموعـةةاستيفاء التزام أداء مـر  ـالا تقـديم ال حـائع أو الخـدماا الموعـودة، فـوا  جموعةالمعندما تقوم  −

لعل  تقوم ةويجاد أصل لناء علت العقد مقالـل الـنمر الـعي حصـل، عليـه جـراء ا داء. وإ ا مـا تجـاوز مبلـغ 
 النمر المفوتر للعمحل مبلغ اضاراداا المدرجة فهعا از،د مر التزام العقد.

ـــدفع تقـــاس ا − ـــة للـــنمر المســـتلم أو المســـتحق القـــ ض مـــع ا  ـــع ةالحســـ اا شـــرو  ال ضاـــراداا ةالقيمـــة العادل
 التعاقدية المحددة.

 المجموعـةاتم ىدراج اضاراداا في االرباح أو الخسائر ةمقـدار الحـد المتوقـع لتـدفق المنـافع االقتصـادية ىلـت  −
 ةصورة يعتد لها. -ححنما انتبق  -مع ىمكا ية قياس اضاراداا والتااليف 
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 في:المجموعة وتتمثل إيرادات  −
 بيع المنتجات  اليرادات من إ 

 اتم اث اا االاراد النات  عر ليع السلع واصدار فاتورة عند استيفاء كل الشرو  اتتية: 
 .تحو،ل المخا ر والمنافع المهمة لملاية السلع ىلت المشترى 
  رى المســتمر ةالدرجــة التــي تــرت ط عــادة ةالملايــة وال ال ةحــق التــد ل االدا المجموعــةعــدم احتفــاظ

 ةالسيترة الفعلية علت السلع الم اعة.
 .يمكر قياس مبلغ االاراد ةتر،قة يمكر االعتماد علحها 
  المجموعةأا يكوا مر المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المرت تة ةالمعاملة ىلت. 
 ا الشـــركة  يمـــا اتعلـــق ةالمعاملـــة ةتر،قـــة يمكـــر ىمكا يـــة قيـــاس التاـــاليف التـــي تحملتهـــا أو ســـتتحمله

 .االعتماد علحها
  أي لر ام  مر لرام  الوالء والتي ةموجبها اتم منح  قا  للعمـالء وبالتـالي ال اـتم  المجموعةليس لدى

 ىث اا أي ااراداا ممجلة للمواد الم اعة.
 عناصر التمويل 

ى عقـود مـع عمـالء علـت مبيعـاا أو منتجـاا حاليا  او تتوقع فت الوق، الـراهر أ المجموعةليس لدى 
روتحنيـــة ححـــث تز،ـــد فحهـــا الفتـــرة لـــحر تحو،ـــل المنتجـــاا أو الخـــدماا المتعهـــد لهـــا ىلـــت العمحـــل وســـداد 

فــت الوقـــ، الحـــالت تعـــديال  علـــت أى  المجموعـــةالعمحــل عـــر ســـنة واحـــدة. و تيجــة لـــعل  ، فـــال تجـــرى 
 لـ  فلـو تحـدد وجـود أى حالـة مـر هـعا القبحـل ، اسعار معامالا ةشأا القيمـة الزمنيـة لألمـواا. ومـع 

 يعاد قياس الم الغ  اا الصلة مر أجل تعدال القيمة الزمنية لألمواا.  
 التزامات الضمان 

ضــما اا ةخصــوب ال حــاعة الم اعــة عنــد تتبحــق شــرو  وأحكــام معحنــة ، وبالتــالت  المجموعــةتقــدم 
جحـل االعتـراف أ يمـا يخـص ت 15المـالت رقـم الت متتل اا المعيار الدولت للتقر،ر  المجموعةتخحع 

 ةاالاراداا وتسجحل التزاماا العقود.
  

 

 كاليف اإليراداتت 3-2-12
تنب، كافة المصروفاا علت أساس اضستحقاا، وتنب، التااليف التشغحلية علت أساس التالفة  -

ل  المواد التار،خية. وتصن  تااليف اض تاج ومصار،ف التصنيع الم اشرة كتالفة مبيعاا. و،تحمر  
الخام والعمالة الم اشرة والتااليف غحر الم اشرة ا  رى المتعلقة لها. وتسجل التااليف ا  رى منل 
تااليف البيع كمصار،ف ليع وتوز،ع،  يما تظهر كافة المصار،ف ا  رى المت قية كمصروفاا 

 عمومية وإدار،ة. 
 

 المصروفات 3-2-13
لعمومية واضدار،ة التااليف الم اشرة وغحر الم اشرة تشمل مصروفاا البيع والتسو،ق والمصروفاا ا -

 التي ال تعتبر ةالتحداد جزءا  مر تالفة اضاراداا.
الاامنة وراء المبيعاا  مجموعةمصروفاا البيع والتسو،ق في تل  المصروفاا الناشئة عر جهود ال -

 ووظائ  التسو،ق.
 ستهالب، اض فاء و سائر اال خفال اتم تصنيف جميع المصروفاا ةاستنناء ا ع اء المالية، اال

 في القيمة كمصروفاا عمومية وإدار،ة.
  اتم توز،ع المصروفاا المشتركة ا  رى ما لحر تااليف ىاراداا وتااليف ليع وتسو،ق ومصار،ف

 عمومية وإدار،ة علت أساس ثال، عند اللزوم.
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 الزكاة والضرائب 3-2-14
 الزكاة - أ

ةالمملاة العربية  والد ل للزكاة العامة الهحئة الصادرة مر ةلأل ظم الزكاة وفقا   مخصص ىحتسا  اتم
 السعودية "الهحئة".

  اتم تحمحل مخصص الزكاة علت االرباح أو الخسائر.
، ىا وجدا، التي قد ةالزكو،  و الرب عر الناتجة التسو،اا معالجةاتم تسجحل أي التزاماا ىضا ية ، و 

 السنة المالية التي اتم فحها اعتماد الربط الزكوي. تص ح مستحقة عند اال تهاء مر الربط في  فس
 ضريبة اإلستقطاع - ب

ضرائ  علت ةعض المعامالا مع جهاا غحر مقيمة في المملاة العربية السعودية كما  مجموعةتستقتع ال
هو متلو  وفقا  لأل ظمة الحر،بية المعموا لها في المملاة العربية السعودية. اتم تسجحل ضر، ة 

 لمتعلقة ةالمدفوعاا ا جنبية كولتزاماا.االستقتاع ا
 ضريبة المعامالت - ت

 ،)المعامالا )ضر، ة القيمة المحافة ضر، ة  صم ةعد وا صوا والمصروفاا اضاراداا ىث اا اتم -1
 :عدا  يما
 مر  لالسترداد قاللة غحر  دماا أو أصوا شراء ةشأا المتابدة المعامالا ضر، ة تاوا  عندما

أو  ا صل شراء تالفة مر كجزء المعامالا ضر، ة ىث اا اتم الحالة، هعه وفي الحر،بية، السلتة
  ل  انتبق ححنما المصروفاا، لنود مر كجزء

 المعامالا. ضر، ة مبلغ مع ىدراجها تم التي والدائنة المدانة العمم 
ة السلت ىلت، الدفع المستحقة أو مر، لالسترداد القاللة المعامالا ضر، ة مبلغ صافي ىدراج اتم -2

 .المالي المركز قائمة في أو الدائنة المدانة العمم مر الحر،بية كجزء
 

 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل 3-2-15
الـت  السـائدة الصـرف ا جنبيـة ةعـد تحو،لهـا وفقـا   سـعار ةـالعمالا تـتم التـي المعـامالا تسـجحل اـتم . أ

  اا وااللتزامـاا ا صـوا أرصـدةتحو،ـل  و،ـتم المعاملـة ، السـعودي( لتـار،  العملـة الوظيفيـة )الر،ـاا
 فـي السـائدة الصـرف ةأسـعار (لعملة الوظيفيـةالسـعودي)ا الر،اا ىلت ا جنبية ةالعمالا النقدية التبيعة

 فـي الصـرف أسـعار فـي التغحـراا عـر الناتجـة والخسـائر ةا ربـاح اضعتـراف اـتم الماليـة. تـار،  القـوائم
 االرباح أو الخسائر.

ســعار أســتخدام ولتالفــة التار،خيــة لعملــة أجنبيــة ةد غحــر النقديــة التــي اــتم قياســها ةاعــادة تحو،ــل البنــو ى اــتم  . ب
الصرف كما في تار،  المعامالا ا ولية وال اتم تعدالها الحقا. اتم تحو،ل البنـود غحـر النقديـة التـي اـتم 

قيمـة تحداـد الستخدام أسـعار الصـرف فـي التـار،  الـعي جـرى  يـه وةالقيمة العادلة لعملة أجنبية ة قياسها
ربــاح أو الخســائر الناشــئة عــر تحو،ــل البنــود غحــر النقديــة التــي اــتم قياســها العادلــة. اــتم التعامــل مــع ا 

رباح أو الخسـائر مـر التغحـراا فـي القيمـة العادلـة للبنـد  و عتراف ةا القيمة العادلة ةما اتماشت مع اضة
 الصلة.

 

 المخصصات  3-2-16
ي(  اشــئ عــر حــد  ســالق لتــزام ) ظــامي أو ضــمنى مجموعــةلتــدرج المخصصــاا عنــدما يكــوا لــدى ا . أ

ىلــت  للمــواردلتــزام مــر  ـالا تــدفقاا  قديـة ســداد هـعا اض مجموعـةتلــ  مــر الحتمـاا أا يُ ىو،كـوا هنــاب 
لتــزام. وححنمــا اا ىجــراء تقــدار يعتــد ةــه لمبلــغ اضقتصــادية و،كــوا ةاضمكــىتجســد منــافع  مجموعــة ــارج ال
ةموج  عقد تأمحر، فحتم ىدراج  -علت سبحل المناا-كامل المخصص  سداد ةعض أو مجموعةتتوقع ال

المصـــروف المتعلـــق  . اـــتم عـــرلالســداد كأصـــل مســـتقل ولاـــر فقــط عنـــدما يكـــوا الســـداد ممكـــدا  فعليــا  
 رباح أو الخسائر ةعد  رح أي سداد.ةالمخصص في ا 
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نقديـة المسـتقبلية م التـدفقاا الى ا كاا تأثحر القيمة الزمنية للماا جوهر،ا ، اتم تحداد المخصصاا ةخصـ . ب
الخصم الحالي قبل الحر، ة العي يعكس تقحيماا السـوا الحاليـة للقيمـة الزمنيـة للمـاا  المتوقعة ةمعدا

اســـتخدام الخصــم اــتم تســجحل الز،ـــادة فــي المخصــص  تيجــة مـــرور  والمخــا ر المتعلقــة ةــااللتزام. عنــد
 .الخسائرالوق، كتالفة تمو،ل في االرباح أو 

راجعــة المخصصــاا فــي تــار،  كــل تقر،ــر مــالي وتعــدا لــتعكس أفحــل تقــدار حــالي. ى ا لــم يعــد اــتم م . ت
ــــتم عكــــس  ــــزام، فو ــــه ا ــــافع اقتصــــادية لســــداد االلت ــــة متلوبــــة متحــــمنة من ــــدفق مــــوارد  ارجي محــــتمال ت

 المخصص.

 العملياا )االلتزاماا المتعلقة ةوزالة ا صوا(  ىيقاف تااليف . ث
أو  التـرميم أعمـاا عـر المسـمولية مجموعـةال تتحمـل عنـدما العمليـاا ةويقـاف لاللتـزام ةمخصص االعتراف اتم

 متتل ـاا القـوا حر علت العالقة  اا والتااليف المتلوبة العملياا ىيقاف درجة تعتمد ا راضي، ىعادة تأهحل
 .وا  ظمة الحالية

حـدوثها علـت  المتوقـع العمليـاا ىيقـاف التزامـاا جميـع المخصـص فـي والمشـمولة المدرجـة التاـاليف تتحـمر
كجـزء مـر  رسـملته وتـتم الحاليـة قيمتـه ىلـت العمليـاا ىيقـاف مخصـص  صـم ا صـوا. و،ـتم مـدى عمـر

 مدى العمر المتوقع علت كمصروف استهالكه اتم ثم ومر والمعداا والمصنع الممتلااا ضمر لند ا صوا
 .ا صوا لتل 

ا حكـام  ضـوء في  بيعي أمر هي العملياا ضيقاف ديةالنق التدفقاا ووق، المقد ر المبلغ علت التعديالا ىا
 فـي ز،ـادة اضلتزامـاا تقاللهـا فـي كز،ـادة التعـديالا هـعه تسـجحل و،ـتم علحهـا. تنتـوي  التـي الهامـة والتقـداراا

 :الي ما التعديالا هعه علت تمثر التي العوامل وتتحمر العالقة. ا صوا  اا
 التقنية. تتو،ر 
 البحئية. اضدارة تراتيجيااواس التنظيمية المتتل اا 
 التحخم. لثار  ل  في ةما المتوقعة ا  شتة وتااليف المقد ر الحد في التغحراا 
 االقتصادية. االستدامة في التغحراا 

 

 منافع الموظفين 3-2-17
 برامج المنافع المحددة . أ

، ححـث اـتم  السـعودية  تة منافع محددة للموظفحر وفقا  لنظام العمل ةالمملاـة العربيـة مجموعةتقدم ال
 يمـــا اتعلـــق لبـــرام  المنـــافع المحـــددة لواســـتة تقـــدار مبلـــغ المنـــافع  مجموعـــةلتـــزام الىحتســـا  صـــافي ى

حتســـا  ىوالســـاةقة و صـــم  لـــ  المبلـــغ. و،ـــتم كتســـبها الموظـــ  فـــي الفتـــراا الحاليـــة ىالمســـتقبلية التـــي 
ئتمـاا المتوقعـة وحـدة اض اسـتة  ر،قـةكتـواري ممهـل لو ىمـر قبـل  بحـر  التزاماا المنافع المحددة سنو،ا  

 .مجموعةبية السعودية وسياسة العت اره ةالحس اا أحكام  ظام العمل في المملاة العر ى والعى يأ ع فت 
 وحدة  ر،قة ةاستخدام مستقلحر اكتوار،حر قبل مر دوري  ةشكل المحددة المنافع التزام قياس ىعادة و،تم

 الصـادرة النقديـة التدفقاا ةخصم المحددة المنافع اللتزام الحالية تحداد القيمة المتوقعة. و،تم االئتماا
المقدرة و ظرا  لعدم وجود سوا عميقة للسنداا / الصكوب الحكومية أو السنداا / صـكوب  المستقبلية

الشركاا في المملاة العربية السعودية تم تحداد معدا الخصم ةالرجوع ىلت "العائد لتـار،  االسـتحقاا" 
 صـافي علـت معـدا الخصـم لتتبحـق العمولـة تالفـة صـافي احتسـا  كوب. اـتملممشر داو جـو ز للصـ

 .البر ام  لموجوداا العادلة المحددة والقيمة المنافع التزام رصحد
  هاية في ىكتوار،ا   المحددة التقاعد تااليف ستخداموة المحددة المنافع لتزامااى تااليف حتسا ى اتم

 واحدة لمرة تقع هامة أحدا  وبأي السوا  علت تترأ التي الهامة ةالتقل اا تعدالها ةعد ، السنة الساةقة
 في الهامة التقل اا تل  عدم وجود حالة والسداد. وفي العاملة ا ادي وتقليص البرام  منل تعدال

  واحدة ، لمرة السوا وا حدا 
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 في هامة تغحراا ودحالة وج السنة. وفي لداية في لالفتراضاا استنادا اضكتوار،ة االلتزاماا تمداد اتم
 هعه االلتزاماا والتااليف قياس ضعادة اعت ارها اتم فو ه ا ولية، الفترة  الا الترتح اا أو االفتراضاا

 .لها المتعلقة
اتم ىدراج ىعادة قياس صـافي التـزام لـرام  المنـافع المحـددة التـي تتاـوا مـر اربـاح و سـائر اكتوار،ـة م اشـرة 

ةاحتســـا  صـــافي الفائـــدة عـــر  ر،ـــق تتبحـــق معـــدا الخصـــم  مجموعـــةم الفـــي الـــد ل الشـــامل ات ـــر. تقـــو 
ـــــدة  ـــــتم تســـــجحل صـــــافي مصـــــروف الفائ ـــــافع المحـــــددة أو ا صـــــل. ا المســـــتخدم لقيـــــاس صـــــافي التـــــزام المن

 والمصروفاا ا  رى المتعلقة لها لبرام  المنافع المحددة في االرباح أو الخسائر.
لــيص مــدة البر ــام  فا ــه اــتم تســجحل التغحــر النــات  فــي المنفعــة عنــدما تتغحــر منــافع لر ــام  أو عنــدما اــتم تق

 التي تتعلق ةالخدمة الساةقة او االرباح أو الخسائر مر التقليص فورا  في االرباح أو الخسائر.
 منافع الموظفين قصيرة األجل . ب

المنـافع   لـ  فـي اـتم االعتـراف ةـااللتزام عـر المنـافع المسـتحقة للمـوظفحر والمتعلقـة ةـاالجور والرواتـ  ةمـا
غحــر النقديــة ، واالجــازة الســنو،ة واالجــازة المرضــية وتــعاكر الســفر  ــالا الفتــرة التــت اــتم فحهــا تقــديم الخدمــة 
المتعلقـــة لهـــا ، وكـــعل  المبلـــغ غحـــر المخصـــوم للمنـــافع المتوقـــع دفعهـــا مقالـــل تلـــ  الخدمـــة علـــت اســـاس اا 

معتـرف لهـا والمتعلقـة ةمنـافع المـوظفحر قصـحرة ا جـل الخدمة  اا الصلة قد تم تأداتها. تقاس االلتزامـاا ال
 ةالمبلغ غحر المخصوم والمتوقع اا اتم دفعه مقالل الخدمة المقدمة.

 

 لما بعد إنتهاء الخدمةع الموظفين مناف . ت
ةسداد ىشتراكاا تقاعد لموظفحها السعوداحر ىلت ممسسة التأمحناا اضجتماعية، و،منل  تة  مجموعةتقوم ال

 .ة وتعتبر الدفعاا كمصار،ف عند تابدهامساهمة محدد
 

 اإللتزامات واألصول المحتملة 3-2-18
االلتزاماا المحتملة هت التزاماا مر المحتمل أا تنشأ عر أحدا  ساةقة و،تأكد وجودها فقط مر  الا  . أ

وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكنر مر أحدا  مستقبلية غحر ممكدة ال تقع ضمر السيترة الااملة 
ىلتزام حالت ال اتم اث اته  ا مر غحر المحتمل اا تاوا هناب حاجه لتدفق الموارد لتسو،ة  . أومجموعةلل

ال تنب، االلتزاماا  مجموعةااللتزام وفت حالة عدم القدرة علت قياس مبلغ االلتزام ةموثوقية كا ية فوا ال
 المحتملة وا ما تفصح عنها فت القوائم المالية.

ة فت القوائم المالية ، ولار يفصح عنها عندما يكوا مر المحتمل تحقحق ال اتم اث اا ا صوا المحتمل . ب
 منافع اقتصادية. 

 

 ربحية السهم 3-2-19
علـــت  مجموعـــةلل ا ســـهمصـــافي الـــد ل العائـــدة ىلـــت حملـــة  ةقســـمةاـــتم احتســـا  الربحيـــة ا ساســـية للســـهم  -

 القائمة  الا السنة.  ا سهمالمتوسط المرجح لعدد 
)ةعـد تعـدال الفائــدة  مجموعـةلل ا سـهمخفحـة للســهم ةقسـمة الـربح العائـد ىلـت حملــة اـتم احتسـا  الربحيـة الم -

العاديـة القائمـة  ـالا السـنة زائـد  ا سـهمالممتازة القاللة للتحو،ـل( علـت المتوسـط المـرجح لعـدد  ا سهمعلت 
المخفحــة  العاديــة ا ســهمالعاديــة التــي ســحتم ىصــدارها عنــد تحو،ــل جميــع  ا ســهمالمتوســط المــرجح لعــدد 

 المحتملة ىلت أسهم عادية. 
ليس لداها اي أسهم قاللة للتحو،ل فاا الربحية ا ساسية للسهم تساوي الربحية المخفحة  مجموعةالوبما أا  -

 للسهم.
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 الشركة لمساهمىالنقدية  األربا توزيعات  3-2-20
 التوز،ع. ىعتماد عند و ل  لشركةا لمساهمت النقدية التوز،عاا لدفع المتعلقة اضلتزاماا ةوث اا الشركة تقوم -
 علحهـا مـر المصـادقة عنـد ا ربـاح توز،عـاا اعتمـاد اـتم السـعودية العربيـة المملاـة فـي الشركاا لنظام وفقا   -

 .المساهمحر قبل
لنـاءا  علـت ىقتـراح  وجـدا، ىا ا وليـة ، ا ربـاح توز،عـاا تسـجحل اـتموفقـا  للنظـام ا ساسـت للشـركة فو ـه  -

  اضدارة. مجلس قبل مر علحها فقة الجمعية العامةمجلس اضدارة وموا
 .الملاية حقوا  ضمر م اشرة المبلغ المقالل ىث اا اتم -

 

 مصروفات مدفوعة مقدما 3-2-21
 .متراكمةال القيمة في ا خفال  سائر أي  اقصا ةالتالفة  و،لة ا جل مقدما   المدفوعة المصروفاا اتم اث اا

 

 القطاعية  التقارير 3-2-22
 هو ةمناةة مجموعة مر الموجوداا أو العملياا أو المنش ا:قتاع ا عماا  -

ازاوا أعماله في ا  شتة التجار،ة التي مر  اللها يمكر تحقحق ىاراداا وتابد مصروفاا ةما فـي  لـ   (1
 ؛للمجموعةاضاراداا والمصروفاا التي تتعلق ةمعامالا مع مكو اا أ رى 

المسـموا ا وا مـر العمليـاا مـر أجـل اتخـا  قـراراا  اتم تحلحل  تائ  عملياتهـا ةصـورة مسـتمرة مـر قبـل (2
 متعلقة لتخصيص الموارد وتقحيم ا داء؛ و

 .ةشكل منفصل التي تتوفر ةشأ ها معلوماا دقيقة (3
يقــوم القتــاع الجغرافــي لتقــديم منتجــاا أو  ــدماا ضــمر لحئــة اقتصــادية معحنــة معرضــة لمخــا ر وعوائـــد  -

 دية أ رى. تختل  عر قتاعاا التشغحل في لحئاا اقتصا
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
وداا اتتل  ىعداد القوائم المالية مر اضدارة عمل أحكام وتقداراا وافتراضاا تمثر علت م الغ اضاراداا والمصروفاا والموج

. ىال أا عـدم التأكــد ةشـأا هــعه يفصـاح عــر المتلوبـاا المحتملــة كمـا فـي تــار،  التقر،ـر المــالوالمتلوبـاا المصـرح عنهــا واض
لــت  تــائ  قــد تتتلــ  تعــديال  جوهر،ــا  علــت القيمــة الدفتر،ــة للموجــوداا أو المتلوبــاا ىتراضــاا والتقــداراا يمكــر أا اــمدي فاض

 التي ستتأثر في الفتراا المستقبلية.
ة فـي ظـل الظـروف الموجـودة وتسـتخدم لـت الخبـرة وعوامـل أ ـرى مختلفـة يعتقـد أ هـا معقولـىفتراضـاا تستند هعه التقداراا واض

أ ــرى. تــتم مراجعــة التقــداراا  للحكــم علــت القــيم الدفتر،ــة للموجــوداا والمتلوبــاا التــي يصــع  الحصــوا علحهــا مــر مصــادر
و أالتـي اـتم فحهـا مراجعـة التقـداراا فتراضاا ا ساسية ةشكل متواصل. اتم تسجحل مراجعة التقداراا المحاسبية في الفترة واض

  ا كا ، التقداراا المتغحرة تمثر علت الفتراا الحالية والمستقبلية.ى ة المراجعة والفتراا المستقبليةتر في ف
 فتراضاا المحاسبية الهامة التي لها تأثحر جوهري علت القوائم المالية كاتتي:تم لياا ا حكام والتقداراا واض

 

 األحكام: 4-1
 ستيفاء التزامات األداء إ

لتزامـاا ا داء علـت مـدى الوقـ، ىعمالء لتحداد ما ى ا تم اسـتيفاء تقحيم كل عقد مر عقودها مع ال وعةمجميج  علت ال
تفاقيـاا ىلتقحـيم  لـ  لنـاء علـت  مجموعـةو في وق، محدد مـر أجـل تحداـد التر،قـة المالئمـة ضدراج اضاـراداا. قامـ، الأ

 وا حر  اا الصلة.حكام ا  ظمة والقألرمتها مع العمالء و أراء التي البيع والش
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 تحديد أسعار المعامالت 
تحداد أسعار المعامالا  يما اتعلق ةكل عقد مر عقودها مع العمالء. وعند عمل منل هعا  مجموعةيج  علت ال
لتقحيم تأثحر أي ثمر متغحر في العقد  تيجة للخصوماا أو الغراماا، ووجود أي عنصر تمو،لي  مجموعةالحكم، تقوم ال
 ثمر غحر  قدي في العقد.ي أو لعقد جوهري في ا

 

 توحيد الشركات التابعة 
قام، المجموعة لتقحيم جميع الشركاا المستنمر فحها لمعرفة ما ا ا كا ، تمارس سيترة علحها وفقا للمعيار الدولي 

التي تمتلاها ("القوائم المالية الموحدة" قام، المجموعة لتقحيم، مر لحر أمور أ رى، الحصة 10للتقر،ر المالي رقم )
والترتح اا التعاقدية المت قة وقدرتها وحدود مشاركتها في ا  شتة  اا الصلة في الشركاا المستنمر فحها لتحداد ما 

 ا ا كا ، تمارس سيترة علحها أم ال.
 

 (19 –وباء كورونا )كوفيد 
ها فت القوائم المالية الموحدة قام، المجموعة ةمراجعة المصادر الرئيسية لتقداراا عدم التأكد التت تم الاش  عن

( . تعتقد اضدارة أ ه ةخالف الخسائر اضئتما ية المتوقعة للموجوداا 19 –ا  حرة علت  لفية وباء كورو ا )كوفحد 
المالية ، فوا  سارة ى خفال قيمة الموجوداا غحر المالية وجميع المصادر لتقداراا عدم التأكد ا  رى تظل مماثلة 

اضفصاح عنها فت القوائم المالية الموحدة السنو،ة. ستستمر اضدارة فت مراق ة الوضع وستنعكس أى لتل  التت تم 
 .(30ىيحاح ) – تغححراا متلوبة فت فترة ىعداد التقار،ر المستقبلية

 

 التقديرات واالفتراضات: 4-2
 برامج المنافع المحددة 

كتــواري كتوار،ــة. اتحــمر التقحــيم اضىلتــزام ةاســتخدام تقحيمــاا يــة لإلنــافع المحــددة والقيمــة الحالاــتم تحداــد تالفــة لــرام  الم
فتراضاا المتنوعـة التـي تختلـ  عـر التتـوراا الفعليـة فـي المسـتقبل. وهـعا اتحـمر تحداـد معـدالا ضوضع العداد مر ا

لخاصـة ةعمليـة الخصم وز،ادة الروات  في المستقبل ومعدا الو ياا ومعدا حركة توظيف الموظفحر.  تيجـة التعقحـداا ا
فتراضـاا. هـعه اضلتـزام المنـافع المحـددة يمتـاز ةحساسـية عاليـة تجـاه التغحـراا فـي ىحيم و بيعته التو،لة ا جل، فـوا التق

فتراضــاا فــي تــار،  التقر،ــر المــالي. ىا معـااحر القيــاس ا كنــر عرضــة للتغححــر هــي معــدا الخصــم اـتم فحــص جميــع اض
تحداد معدا الخصم المالئم، تعتمـد اضدارة علـت العائـد السـوقي علـت سـنداا الشـركاا  والز،ادة المستقبلية للروات . عند

العالية الجودة. تعتمد ز،اداا الروات  المسـتقبلية علـت معـدالا التحـخم المسـتقبلية وا قدميـة والترقيـة والعـرل والتلـ  
قراءاا سـتىةالـدوا المحـددة. قـد تتغحـر لخاصـة لـت جـداوا الو يـاا المتاحـة واىوا التوظيف. يستند معـدا الو يـاا في س

 ستجاةة للتغحراا السكا ية.ىجداوا الو ياا علت فتراا 
 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
جاا اتتل  استخدام ىا قياس مخصص  سائر اضئتماا المتوقعة للموجوداا المالية المقاسة ةالتالفة المتفأة هو م

 ضقتصادية المستقبلية والسلوب اضئتما ي.فتراضاا هامة حوا الظروف اإ ما ج معقدة و 
 -في تتبحق المتتل اا المحاسبية لقياس  سائر اضئتماا المتوقعة منل : هناب عدد مر ا حكام الهامة المتلوبة أيحا  

 .تحداد معااحر للز،ادة الابحرة في مخا ر اضئتماا -1
 .المتوقعة ى تيار النما ج المناس ة واضفتراضاا لقياس الخسائر اضئتما ية -2
ىئتما ية   سائر  مر  لها  ارت ط وما المنتجاا/ا سواا  أ واع  مر   وع  لال  المستقبلية  للتصوراا   سبي  وزا   ى شاء -3

 متوقعة.
 ى شاء مجموعة مر الموجوداا المالية المماثلة  غرال قياس الخسائر اضئتما ية المتوقعة. -4

 ا ية المتوقعة لألدواا المالية التي اتم قياسها ةالتالفة المتفأة.ةوث اا مخصص للخسائر اضئتم مجموعةتقوم ال
ةقياس مخصص الخسائر ةمبلغ يساوي الخسائر اضئتما ية المتوقعة علت مدى العمر اضفتراضي لألداة  مجموعةتقوم ال

   :المالية ةوستنناء
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 شهرا. 12لها علت مدى ا دواا المالية التالية والتي اتم قياس مخصص  سائر اضئتماا المتوقعة  -
ـــار  - ـــة المنخفحـــة فـــي ت ـــة  اا المخـــا ر اضئتما ي ـــع فحهـــا و  ،  التقر،ـــرالموجـــوداا المالي ـــم ترتف ـــة التـــي ل ا دواا المالي

 المخا ر اضئتما ية ةشكل جوهري منع اضث اا ا ولي لها.
 

 عمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات األ
ر ةعـد ا  ـع سـتهالب. اـتم تحداـد هـعا التقـدا،ة للممتلااا والمعداا لحسا  اضر ا عمار اض تاجية التقدا مجموعةتحدد ال
ر اض تاجيــة التقدار،ــة دارة ةفحــص ا عمــام ا صــل والتلــ  التبيعــي، تقــوم اضعت ــار المــدة المتوقــع فحهــا اســتخدافــي اض

قتصــادية مــر هــعه للمنــافع اض نمــو ج المتوقــعالالب مــع ســتها للتأكــد مــر توافــق  ر،قــة ومــدة اضســتهالب دور،ــو ر،قــة اض
 الموجوداا.

 وجدا. ىا-  والمستقبلية الحالية الفتراا في ستهالباض مصروف في التغحراا تعدال و،تم
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية. 
ية في  ا كاا هناب ممشراا علت ا خفال قيمة الموجوداا غحر المالىلتار،  كل تقر،ر مالي لتقحيم ما  مجموعةتقوم ال

 خفال القيمة في حاا وجود ممشراا علت عدم ىتحداد  تيار الموجوداا غحر المالية لىتار،  كل تقر،ر مالي. اتم 
 ىمكا ية استرداد القيم الدفتر،ة. 

و الوحدة المحققة أاا النقدية المستقبلية مر ا صل ستعماا، تقوم اضدارة لتقحيم التدفقحتسا  القيمة قحد اضىعندما اتم 
 حتسا  القيمة الحالية لهعه التدفقاا النقدية.نقد وتختار معدا الخصم المناس  ضلل

 

 مبدأ االستمرارية 
ا لداها الموارد ألت ىستمرار،ة وتوصل، ستمرار علت أساس مبدأ اضةعمل تقحيم لقدرتها علت اض مجموعةقام، ىدارة ال

ليس، اضدارة علت دراية ةأي عدم تيقر جوهري قد القي ستمرار في  شا ها في المستقبل المنظور. ىضافة لعل ، لإل
ستمرار في ىعداد القوائم ستمرار،ة. وبالتالي، تم اضستمرار وفق مبدأ اضعلت اض مجموعةالا مر الش  حوا قدرة الظة

 ستمرار،ة.المالية علت أساس مبدأ اض
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              )بالصافي( –ممتلكات وآالت ومعدات  -5
               )بالصافي( –ت ومعدات ممتلكات وآال 5-1

 
مبانى وإنشاءات  

على أرض 
 مستأجرة

 
  َاالت ومعدات

تحسينات على  
 مبانى مستأجرة

 
 سيارات

أثاث وتجهيزات  
 ومعدات مكتبية

أعمال رأسمالية   وأدواتعدد  
 اإلجمالى  *تحت التنفيذ

                   :التكلفــة
 933 224 329  424 905 7  274 438  500 031 9  168 818 3  968 735 11  459 760 259  140 535 36  م2021 اناار 1في 

 677 909 3  969 426 3  -  402 127  -  -  306 355  -    السنةىضافاا  الا 
 (356 258 8)  (819 220)  -  (499 4)  (000 199)  -  (038 834 7)  -  است عاداا  الا السنة

 -  (681 369 6)  290 215  123 56  -  111 102  879 636 5  278 359  أصوا ثالتة  المحوا ىلت
 254 876 324  893 741 4  564 653  526 210 9  168 619 3  079 838 11  606 918 257  418 894 36  م2021ديسمبر  31في 

                 :هــالكستمجمع اال
 347 113 176  -  135 62  865 002 8  419 997 2  364 531  542 577 137  022 942 26            م2021اناار  1في 
 360 584 7  -  611 62  998 364  208 365  111 353  224 283 5  208 155 1  السنةهـالب ىست

 (851 416 7)  -  -  (498 4)  (999 198)  -  (354 213 7)  -  مجمع استهالب االست عاداا
 856 280 176  -  746 124  365 363 8  628 163 3  475 884  412 647 135  230 097 28  م2021يسمبر د 31في 

                 :صافي القيمة الدفترية
 398 595 148  893 741 4  818 528  161 847  540 455  604 953 10  194 271 122  188 797 8  م2021ديسمبر  31 فى
 586 111 153  424 905 7  139 376  635 028 1  749 820  604 204 11  917 182 122  118 593 9  م 2020ديسمبر  31فى 

 

 .(14يحاح رقم ى) المستلمةىا معظم الممتلااا واتالا والمعداا مرهو ة لصالح صندوا التنمية الصناعية السعودي مقالل القرول  -
 ر،اا سعودي. 75  225 579 موجوداا استهلا، ةالاامل وال زال، تعمل لتالفة قدرها م2021ديسمبر  31في  والمعداا كما ااتالاتحمر لند الممتلااا و  -
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 فيما يلى : رأسمالية تحت التنفيذالعمال * تتمثل األ
ديسمبر  31 

ديسمبر  31  م2021
 م2020

 187 066 6  773 716 3 َاالا ومعداا
 449 583  - تحسحناا علت م ا ت مستأجرة

 788 255 1  870 143 دفوعاا مقدمة للموردار وإعتماداا مستنديةم
 -  250 881 أ رى 

 4 741 893  7 905 424 
 

 :والمعدات على النحو التالي واآلالت الممتلكات يتم تحميل إستهالك
 م2020  م2021  

 319 341 6  683 020 7  تالفة النشا 
 575 156  405 177  مصروفاا ليع وتوز،ع

 549 303  321 319  روفاا عمومية وإدار،ةمص
 265 787  66 951   اقة غحر مستغلة

  7 584 360  7 067 230 
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              )بالصافي( –ممتلكات وآالت ومعدات  5-2

مبانى وإنشاءات  
تحسينات على   َاالت ومعدات  على أرض مستأجرة

تجهيزات أثاث و   سيارات  مبانى مستأجرة
أعمال رأسمالية   وأدواتعدد   ومعدات مكتبية

 اإلجمالى  *تحت التنفيذ

                   :التكلفــة
 594 714 322  745 500 9  774 354  108 606 8  168 537 3  068 332 11  991 882 252  740 500 36  م2020 اناار 1في 

 604 800 13  823 450 11  230 38  955 52  000 281  286 323  310 654 1  -    السنةىضافاا  الا 
 (265 290 7)  -  -  -  -  -  (265 290 7)  -  ىست عاداا  الا السنة

 -  (144 046 13)  45 270  437 372  -  614 80  423 513 12  400 34  المحوا مر أعماا رأسمالية
 933 224 329  424 905 7  274 438  500 031 9  168 818 3  968 735 11  459 760 259  140 535 36  م2020ديسمبر  31في 

                 :هــالكستمجمع اإل
 379 336 176  -  015 7  529 644 7  563 650 2  638 186  706 066 140  928 780 25            م2020اناار  1في 
 230 067 7  -  120 55  336 358  856 346  726 344  098 801 4  094 161 1  السنةهـالب ىست

 (262 290 7)  -  -  -  -  -  (262 290 7)  -  مجمع ىستهالب اضست عاداا
 347 113 176  -  135 62  865 002 8  419 997 2  364 531  542 577 137  022 942 26  م2020ديسمبر  31في 

                 :صافي القيمة الدفترية
 586 111 153  424 905 7  139 376  635 028 1  749 820  604 204 11  917 182 122  118 593 9  م2020بر ديسم 31فى 
10 719 812  م 2019ديسمبر  31فى    285 816 112   430 145 11   605 886   579 961   347 759  745 500 9   215 378 146  

 

 .(14)ايحاح رقم  لح صندوا التنمية الصناعية السعودي مقالل القرول المستلمةىا معظم الممتلااا واتالا والمعداا مرهو ة لصا -
 ر،اا سعودي. 79 283 491 موجوداا استهلا، ةالاامل وال زال، تعمل لتالفة قدرها م2020ديسمبر  31والمعداا كما في  اتالااتحمر لند الممتلااا و  -
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 لى:فيما ي رأسمالية تحت التنفيذالعمال تتمثل األ* 
ديسمبر  31 

ديسمبر  31  م2020
 م9201

 2 486 761  187 066 6 َاالا ومعداا
 610 125  449 583 تحسحناا علت م ا ت مستأجرة

 6 131 294  788 255 1 مدفوعاا مقدمة للموردار وإعتماداا مستندية
 272 565  - أ رى 
 7 905 424  745 500 9 

 

 :المعدات على النحو التاليت و واآلال الممتلكات يتم تحميل إستهالك
 م9201  م2020  

 839 748 5  319 341 6  تالفة النشا 
 576 101  575 156  مصروفاا ليع وتوز،ع

 646 388  303 549  مصروفاا عمومية وإدار،ة
 368 295  265 787   اقة غحر مستغلة

  7 067 230  6 534 429 
 

    :(بالصافى) -أصول حق اإلستخدام  -6
"مدا" ةالمدانة الصناعية النا ية  الهحئة السعودية للمدا الصناعية ومنا ق التقنيةمر  أرلتستأجر المجموعة قتعتي 

ةالر،ال ىحداهما مقام علحها مصنع الشركة وشركتها التاةعة وا  رى مقام علحها مبنت سكنت للعاملحر ةالمجموعة ، 
 م وهعه العقود قاللة للتجداد ةموافقة الترفحر.6/9/2035هـ الموافق 24/7/1457تنتهت عقود اضيجار فت 

 

 ديسمبر 31
 م2020 

 
 ديسمبر 31
 م2021 

 
   :التكلفــة

841 426 9  841 426 9 
- 

841 426 9 

 كما فت لداية السنة 
 سنةالىضافاا  الا   -  -

841 426 9  841 426 9    
 :اإلطفاءمجمع     

 سنةداية الكما فت ل  600 984 1  1 488 450
 ضمر تالفة النشا  -ى فاء السنة  150 496  496 150

1 984 600  2 480 750    
 صافي القيمة الدفترية   091 946 6  241 442 7
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 للغ، اضلتزاماا و فقاا التمو،ل الممجلة الناتجة عر تل  العقود كما في:
 31 ديسمبر 2021م  
 اإلجمالي  الجزء غير المتداول  الجزء المتداول  

عر عقود التأجحر ىلتزاماا   780 024  10 140 312  10 920 336 
 (149 199 3)  (090 813 2)  (059 386)  تااليف تمو،ل ممجلة

  393 965  7 327 222  7 721 187 
   

 31 ديسمبر 2020م  
 اإلجمالي  الجزء غير المتداول  الجزء المتداول  

تأجحرىلتزاماا عر عقود ال   780 024  10 920 336  11 700 360 
 (968 603 3)  (149 199 3)  (819 404)  تااليف تمو،ل ممجلة

  375 205  7 721 187  8 096 392 
 

الموحدة  القوائم الماليةللغ الحد ا د ت لدفعاا اضيجار المستقبلية )اضلتزاماا عر عقود التأجحر( كما في تار،   -
 الي: وبصفة ىجمالية كما

لدفعات األدنى الحد 
 السنة ةياإليجار المستقبل

780 024 2022 
780 024 2023 
780 024 2024 

 ما ةعدها 8 580 264
10 920 336    

 
 

      :)بالصافى( –مخزون  -7

 
                                                              

 إيضا 
ديسمبر  31 

 م2021
 

ديسمبر  31
 م2020

 797 293 19  904 412 28   مواد  ام
 439 851 10  552 386 12   ى تاج تح، التشغحل

 747 858 12  170 417 12   ى تاج تام
 902 842 6  857 525 7   قتع غيار لالا ومعداا

 841 550 2  221 936 2   مخزوا مواد ومستلزماا أ رى 
 70 926  326 065 3   ةحاعة ةالتر،ق

 962 207  124 43   مستندية ىعتماداا

   66 787 154  52 676 614 
(1-7)                  : مخصص مخزوا راكديخصم   (3 749 919)  (4 699 919) 

   63 037 235  695 976 47 
905 769769  
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 :مخصص المخزون الراكدفيما يلى حركة  7-1
ديسمبر  31

 م2020
ديسمبر  31 

  م2021
  

 سنةفت لداية ال 919 699 4  096 439 6
  سنةالمكوا  الا ال -  646 190

  الا السنة مخصصاا ى تفت الغرل منها (000 950)  (823 929 1)
4 699 919  3 749 919  

 

     :) بالصافي( –ذمم مدينة تجارية  -8

                                                             
ديسمبر  31 إيضا 

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020
 726 096 43  445 836 54   مم مدانة تجار،ة 

     يخصم
(3-8)                 اض خفال فت العمم المدانة التجار،ة  سائر  (6 805 495)  (2 915 420) 

  48 030 950  40 181 306 
 

  :م2020ر،ـــاا ســـعودى ) 6 805 495 ةقيمـــةالتجار،ـــة  خفحـــ، الـــعمم المدانـــة ىم 2021 ديســـمبر 31كمـــا فـــت    8-1
وفقا  لتر،قة  العمم المدانة التجار،ة  قيمة في  خفالاض مخصص حتسا ى ر،اا سعودى(. ححث تم 2 915 420

 .9للتقر،ر المالت رقم  تماا المتوقعة   قا  لمتتل اا المعيار الدولتئاض
 

        م:2020) ر،ـــــاا ســــــعودى 16 366 727غ التـــــت لـــــم تـــــنخفض قيمتهــــــا ةمبلـــــالتجار،ــــــة تتحـــــمر الـــــعمم المدانـــــة    8-2
ســتحقاقها أكنــر مــر دورة التحصــحل العاديــة لاــر لــم تــنخفض ىتجــاوزا موعــد  ير،ــاا ســعودى( والتــ 22 053 904

وتــرى ىدارة المجموعــة أا تلــ  الم ــالغ قاللــة للتحصــحل ةالاامــل ىســتنادا  ىلــت ســلوب الســداد الســالق والتحلحــل قيمتهــا. 
 ئتما ية للعمحل ةما فت  ل  التصنيفاا اضئتما ية ا ساسية للعمحل ، فت حاا كا ، متاحة . الشامل للمخا ر اض

 

 :التجارية اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة خسائرفيما يلى حركة    8-3
ديسمبر  31

 م2020
 

ديسمبر  31
  م2021

  

386 192 4  سنةفت لداية ال 420 915 2  
 سنةلا المكوا  الا 137 044 4  -

(420 750)  (062 154)  المستخدم مر  سائر اض خفال  الا السنة 
(216 856)   الا السنةاض خفال  سائر عكس  -  

2 915 420  6 805 495   
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 :فى الموحدة فى تاريخ القوائم الماليةكما التجارية كما كانت أعمار الذمم المدينة    8-4
ديسمبر  31

ديسمبر  31  م2020
    م2021

 غحر مستحقة 223 664 31  402 127 18
 حتت شهر،ر 998 414 8  601 105 14

 مر شهر،ر الت ثالثة أشهر  550 151 3  604 236 8
 مر ثالثة أشهر ىلت سنة 448 329 6  644 748 1

 أكنر مر سنة 226 276 5  475 878
43 096 726  54 836 445  

 

    :مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  -9

 
 ديسمبر 31
 ديسمبر  31   م2021 

 م2020
 4 922 983  6 639 019 لموردارمر امستحقة  حوافز

 804 789  4 990 651 دفعاا مقدمة للموردار
 997 035 4  600 200 4 مصروفاا مدفوعة مقدما  

 314 771  376 570  مم موظفحر
 -  355 467 1 للشركة ا م ضر، ة القيمة المحافة

 3 788 103  180 320 أ رى 

 18 188 181  14 323 186 
 

   :الخسارةأو  الربحبالقيمة العادلة من خالل  إستثمارات  -10

 
 ديسمبر 31

 ديسمبر 31  م2021
 م2020

 108 606 19  409 989 37 سنةالوا أرصحد 
 344 585 60  283 403 4 سنةال ىضافاا

 (345 585 42)  (348 718 37) السنة ىست عاداا
 302 383  848 838 1  و الخسارةأالربح ستنماراا مالية ةالقيمة العادلة مر  الا ىمر أرباح 

 6 513 192  37 989 409 
 

عــر أحــدهما  ةســتنمار،تحر اــتم ىدار ىةصــفة أساســية فــت محفظتــحر  م2021ديســمبر  31كمــا فــت  اضســتنماراارصــحد تمنــل ا
ستنمار فت أدواا سوا النقـد والمتـاجرة. وقـد قامـ، المجموعـة لتصـنيف ضححث اتم ا الشركاا المالية المحلية ىحدى ر،ق 

       مبلــغ م2021هــعه اضســتنماراا مــر  ــالا ا ربــاح والخســائر وفقــا  للقيمــة العادلــة. وبلغــ، ا ربــاح الغحــر محققــة فــي عــام 
 ر،ـاا سعودي(. 423 759م: 2020) ر،اا سعودي 122 121

 يـعسـتنماراا عنـد لالشـركاا السـعودية  ـت  عـر تلـ  اض سـهمأكتتـا  فـت ةعـض ةاض م2021كما قام، الشـركة  ـالا عـام 
ر،ـاا  682 711ةاضضافة ىلـت وجـود أربـاح غحـر محققـة ةقيمـة  يسعود ر،اا 1 034 016 جزء منها أرباح محققة ةقيمة

 ر.ئح أو الخسااربوالتت تم عرضها ضمر قائمة ا سعودي 
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    :ومعادالت النقدالنقد   -11

 
ديسمبر  31

 ديسمبر 31   م2021
 م2020 

 209 510 8  119 968 11 حساةاا جار،ة – قد لدى البنوب 
 044 126  681 165  قد ةالصندوا 

 12 133 800  8 636 253 
 

 :رأس المال  -12
 115 000 000م : 2020) ر،ــاا ســعودي 115 000 000لـــ  م2021ديســمبر  31فــت حــدد رأس مــاا الشــركة  

ـــت  ،ر،ـــاا ســـعودى (  ـــاا  10 الســـهم،  قيمـــة  (ســـهم 11 500 000م : 2020) ســـهم 11 500 000مقســـمة ىل ر،
 .مدفوعة ةالاامل ،سعودي

 

 :اإلحتياطى النظامى  -13
% 10اتعـحر علـت الشـركة سـنو،ا  تحو،ـل  فت المملاة العربيـة السـعودية ،الشركاا الشركة ا ساست و ظام نظام ل وفقا  

 .% مر رأسمالها30تت ابلغ هعا اضحتيا ت النظامت ىحتيا ت  ظامت ح ىلتمر صافت د لها 
. هـعا اضحتيـا ت حاليـا   ا م يعتبر اضحتيا ت النظامت فـت القـوائم الماليـة  الموحـدة  هـو اضحتيـا ت النظـامت للشـركة

 الشركة. مساهمتغحر متاح للتوز،ع علت 
 

  :وتسهيالت قروض -14
  :المجموعة والتى تقاس بالتكلفة المطفأة تعكس المعلومات التالية الشروط التعاقدية لقروض

ديسمبر  31 إيضا  
ديسمبر  31  م2021

 م2020
  808 886 37 (1-14) السعودىقرل صندوا التنمية الصناعية 

 
 36 454 080 

  127 774 60 (2-14) قرول وتسهيالا لناية 
 

 72 684 083 
  98 660 935  

 
 109 138 163 

 

 :الصناعية السعودي قرض صندوق التنمية 14-1
 38,3م، ألرم، الشركة ا م ىتفاقية مع صندوا التنمية الصناعية السعودي ةوجمالي مبلغ 2008 الا عام 

ملحوا ر،اا سعودي مر أجل تمو،ل توسعة المصنع و ل  مر  الا شراء  تو  ى تاج لتصنيع أكياس 
يع ةتا ة الحاو،اا، كما قام، الشركة  الا ا سمن، ال الستيكية وتوسعة قسم ا كياس الابحرة ومكائر تصن

ملحوا ر،اا و ل   15,1لتوقيع اتفاقية مع صندوا التنمية الصناعية السعودي ةوجمالي مبلغ  2021العام 
 لشراء مكائر جدادة لرفع التاقة اال تاجية. 

وجمالي مبلغ م، ألرم، الشركة التاةعة ىتفاقية مع صندوا التنمية الصناعية السعودي ة2018 الا عام 
  -: -ملحوا ر،اا سعودي مر أجل تمو،ل شراء  تو  ا تاج المصنع وبياا  ل  القرل كالتالت : 35,3

 ديسمبر  31 
  م2021

ديسمبر  31 
 م2020

 000 807 74  000 357 82 ىجمالي القرل الممنوح
 (000 607 36)  (000 707 42) المسدد مر القرل

 000 200 38  000 650 39 فى نهاية السنة  المتبقي من قيمة القرض الممنو 
 (920 745 1)  (192 763 1)  رسوم ىدار،ة مدفوعة مقدما  

 080 454 36  808 886 37 سنةرصيد صافي القرض في نهاية ال
 111 534 5  526 895 4  الجزء المتداوا

 969 919 30  282 991 32 الجزء غحر المتداوا 
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دفوعة مقدما  م الغ رسوم ىدار،ة مدفوعة علت القرل الممنوح مر صندوا التنمية تمنل الرسوم اضدار،ة الم -
للغ، مصروفاا اض فاء المحملة علت قائمة  الصناعية السعودى و،تم ى فائها علت فتراا سنواا سداد القرل.

 ر،اا سعودى(. 309 703: م2020ر،اا سعودى ) 499 328مبلغ  م2021ا رباح أو الخسائر  الا عام 
تتحمل الشركة مصروفاا ىضا ية مر قبل صندوا التنمية الصناعية السعودي  الا مدة القرل تتمنل فت  -

علت أساس اضستحقاا. للغ، المصروفاا ا رباح أو الخسائر مصروفاا متاةعة المشروع ، وتحمل علت قائمة 
 668 378م: 2020سعودى )ر،اا  660 668 مبلغ م2021 الا عام ا رباح أو الخسائر المحملة علت قائمة 

   ر،اا سعودى(.

 

 
 
 
 
 
 
 

 :بنك الرياض
ملحوا ر،اا  49المجموعة لتوقيع ىتفاقية تمو،ل ىسالمية مع لن  الر،ال ةمبلغ  م قام،2017ىلر،ل  9 لتار، 

سعودي، و ل  ةغرل التمو،ل الجزئي لمشروع ى تاج أحد منتجاا الصناعاا التحو،لية الخاب ةالشركة التاةعة 
مو،ل اضسالمية م تم تجداد ىتفاقية الت2018مارس  28م لهعا الغرل، وبتار،  2017والتي تم تأسيسها  الا عام 

م قام، المجموعة لتخفيض قيمة التمو،ل عر 2018اولحو  19وفي  ،ملحوا ر،اا 72دة حد التمو،ل ىلت وز،ا
ملحوا ر،اا  51ملحوا ر،اا سعودي ليص ح حد التمو،ل  21 ر،ق ىلغاء لند القرل التجسحري قصحر ا جل ةقيمة 

لتمو،ل عر  ر،ق ز،ادة التسهيالا  و،لة ا جل م قام، المجموعة لرفع قيمة ا2019مارس  10سعودي. وفي 
ملحوا وتعدال الحدود اضئتما ية للتسهيالا قصحرة ا جل ليص ح ىجمالي التسهيالا قصحرة ا جل مبلغ  15ةقيمة 

ملحوا ر،اا سعودي علما  ةأا هعا التمو،ل محموا مر  الا توقيع سند  66ملحوا ر،اا سعودي وحد التمو،ل  25
 لتجداد التسهيالا المجموعة م قام،2021 مارس 25 يةوجمالي مبلغ التمو،ل ، هعا وف وعة مر مر المجم

 م.2022 مارس  25فت  يوتنته
 -م تتمنل فت التالت :2021ديسمبر  31للغ المستغل مر هعه اضتفاقية حتت  -
 . ر،اا سعودي علت شكل  تاةاا ضماا أل  465 -1
  مبلغ مية ةالمراةحة  و،لة ا جل )ابلغ الجزء المتداوا منهاملحوا ر،اا سعودي علت شكل قرول ىسال 32,1 -2

 ر،اا سعودي( ا ملحو  23,7ملحوا ر،اا سعودي والجزء الغحر متداوا مبلغ  8,4
 ملحوا ر،اا سعودي علت شكل قرول ىسالمية ةالمراةحة قصحرة ا جل. 6 -3
 . عتماداا مستنديةى ملحوا ر،اا سعودي علت شكل  17,2  -4

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :قروض وتسهيالت بنكية 14-2
ديسمبر  31 

  م2021
ديسمبر  31 

 م2020
 583 746 44  781 657 28  قرول قصحرة ا جل
  346 116 32 قرول  و،لة ا جل 

 
 27 937 500 

 60 774 127  083 684 72 

 :بنك البالد
م قام، المجموعة لتوقيع عقد تسهيالا ىئتما ية متوافقة مع الشر،عة اضسالمية مع لن  2018سبتمبر  16ار،  لت

ملحوا ر،اا سعودي، و ل  ةغرل الحصوا علت قرل ىسالمي ةالمراةحة قصحر ا جل لتمو،ل  30ال الد ةمبلغ 
ىلر،ل  12لتجداد عقد التسهيالا لتار،  رأس الماا العامل للشركة وشركتها التاةعة. هعا وقد قام، المجموعة 

 م.2021
ملحوا ر،اا سعودي كقرل ىسالمي  22,8م مبلغ 2021ديسمبر  31للغ المستغل مر هعه التسهيالا حتت 

 .، وقد تم الحصوا علت هعا التمو،ل ةحماا سند  مر لصالح لن  ال الد ةالمراةحة قصحر ا جل )الجزء المتداوا(
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 ويب القروض بقائمة المركز المالىتب  14-3
ديسمبر  31 

  م2021
ديسمبر  31 

 م2020
    قروض طويلة األجلالجزء الغير متداول من 

 30 512 350   282 991 32 قرل صندوا التنمية الصناعية السعودي
 12 937 500   423 689 23 قرول وتسهيالا

 56 680 705   850 449 43 
    روض طويلة األجلالجزء المتداول من ق

 5 941 730   526 895 4 قرل صندوا التنمية الصناعية السعودي
 5 750 000   923 426 8 قرول وتسهيالا

 13 322 449   730 691 11 
    األجل قصيرةقروض 

 53 996 583   781 657 28 قرول وتسهيالا
 98 660 935   109 138 163 

 

    :مستحقات وأرصدة دائنة أخرى   -15

 
ديسمبر  31

 ديسمبر  31   م2021
 م2020

 081 391 8  195 826 8 مصروفاا مستحقة
 482 153 2  143 353 2 دفعاا مقدمة مر العمالء

5 151 746  274 149 5  *توز،عاا أرباح مستحقة  
 201 081 1  564 524 المستحقة علي الشركة التاةعة/المجموعة ضر، ة القيمة المحافة

 440 293  862 608 أ رى 

 17 462 038  17 070 950 
 

 5 149 274م مبلغ 2007م ىلت 2003للغ، توز،عاا ا رباح التي لم يتال  لها المساهمحر عر السنواا مر *  
 ر،اا سعودي(. 5 151 746م: 2020ديسمبر  31) م2021ديسمبر  31ر،اا سعودي كما في 

 

 إلتزامات منافع الموظفين: -16
 ححـث ) 19 (رقـم الـدولي المحاسـ ة معيـار فـي محـدد هـو )كمـا محـددة  اسـتحقاقاا  تـة شـغحللت المجموعـة تقوم -

 المملاـة الحـالي فـي العمـل قـا وا  مـع اتماشـت ةمـا الشـركة، فـي للخدمـة تـرب الموظـ  عنـد ىجماليـة مكافـأة تـوفر
  السعودية. العربية

 المغادرة. تار،  في والرات  الخدمة سنوااىلت   ل  و،ستند ةالمملاة قوا حر العمل حس  اضستحقاا مبلغ و،حس  -
 في اال سحا  المرت اا ومعدالا في المستقبلية في الز،اداا للتغحراا حساسية أكنر والتزاماتها الختة فوا ولعل 

  االلتزاماا. تقحيم في المستخدم الخصم ومعدا المستقبل
 استحقاقها. عند المزايا دفعل الوفاء الشركة ا تارا ولعل  الختة، الشركة تمو،ل مر يتل  وال -

 
 
 



 
 تصنيع مواد التعبئة والتغليفشركة 

 مساهمة سعودية(شـركـة )
 القوائم المالية الموحدةحول إيضاحات 

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة المالية
 جميع الم الغ ةالر،اا السعودى ما لم اعكر غحر  ل ()

- 40 - 

  

 .(19)رقمي الدول المحاس ة معيار لمتتل اا المتوقعة وفقا االئتماا وحدة  ر،قة ةاستخدام الختة التزاماا تقحيم تم -
 لوضـع افتراضـاا فقـد وضـع، ، حاليـا معـروف غحـر المسـتقبل فـي المسـتحقة االسـتحقاقاا وتوقحـ، مبلـغ أا وبما
فـي  االسـتحقاا لتالفـة المتعلقـة االلتزامـاا عـر منفصـلة، وبصـورة السـاةقة، ةالخدمـة المتعلقـة لاللتزامـاا قيمـة

 رقـم يالـدول المحاسـ ة معيـار متتل ـاا مـع تتوافـق منهجيـاا ةاسـتخدام االفتراضـاا هـعه اسـتمدا وقـد المسـتقبل.
(19.) 

 والديموغرا يـة. صـاديةواالقت الماليـة الظـروف فـي التغحـراا تعكـس الوقـ، مـرور مـع فـي االفتراضـاا تغححـراا أي -
 الـد ل قائمـة التغحـر ضـمر  لـ  ىدراج اـتم لهـا المعمـوا مـع االفتراضـاا المسـتقبلية الخبـراا تتتـالق ال عنـدما

 .المستقبلية المالية السنواا في ات ر الشامل
 
 
 

 :الحركة فى صافى إلتزامات المنافع المحددة 1 -16
 ديسمبر 31 

ديسمبر  31  م2021
 م 2020

 9 737 237  488 304 11  اناار 1حد فت الرص
    يضاف: المتضمن فى قائمة االربا  أو الخسائر

 1 885 733  809 990 1 الحالية الخدمة تالفة
  307 632  941 344 الفائدة تالفة

 2 335 750  365 193 2 
    متضمن فى قائمة الدخل الشامل ااَلخراليضاف: 
 563 049  (357 447) ر،ةاالكتوا/)االرباح(  الخسائر

    :النقد في الحركة 
 (1 189 163)  (601 688) المنافع المدفوعة

 11 304 488  280 504 12 ديسمبر  31الرصيد فى 
 
 

 :على النحو التالى تكلفة الخدمة الحاليةتم تحميل 
 

 م2020  م2021   
 404 277 1  1 453 887   تالفة النشا 

 496 165   161 004   مصروفاا ليع وتوز،ع 
 442 833  375 918   مصروفاا عمومية وإدار،ة

   1 990 809  733 885 1 
 

 :اإلفتراضات اإلكتوارية 2 -16
 ىكتـواري لـدىللمـوظفحر ةمسـاعدة  بحـر   هايـة الخدمـة مكافـأة لختـة المحـددة المزايـا تـم اعـداد التقحـيم ضلتزامـاا

 :ية التاليةفتراضاا الرئيسستخدام اضوالشركة ة
ديسمبر  31 

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020
 %3,17 -% 2,97  %3,17 -% 3,16 معدا الخصم 

 %4,5  %4,5 المعدا المتوقع لز،ادة الروات  
 60  65-55 )ةالسنة( للعكور المفترل التقاعد سر
 55  65-55 )ةالسنة( لإل ا  المفترل التقاعد سر

 %12متوسط   %12متوسط  الموظفحر(متوسط معدا حركة التوظيف )دوراا 
 AM 92 Ultimate  AM 92 Ultimate معدا الو ياا
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 :تحليل الحساسية 3 -16
 هي المرجحة الرئيسية االفتراضاا في للتغحراا المحددة المنافع التزاماا حساسية ىا: 

 

 م2020  م2021  
التغير فى  

 االفتراضات
التغير فى 
 اإللتزام

نسبة التغير 
 لتزامفى اال 

نسبة التغير  التغير فى اإللتزام 
 فى االلتزام

 معدا الخصم
+1% 12 009 803  -8,14%   11 062 397  -2,14% 
-1% 14 321 342  +9,54%   13 225 890  +17,00% 

 تحخم الروات  
+1% 14 359 983  9,84+%   13 259 248  17,29+% 
-1% 11 955 345  %8,55-   11 013 675  %2,57- 

 معدا الدوراا
+1% 12 869 051  %1,56-   11 853 190  %4,85+ 
-1% 13 300 101  %1,73+   12 283 299  %8,66+ 

 معدا الو ياا
120% 13 064 706  %0,07-   12 047 933  %6,58+ 

80% 13 082 650  %0,07+   12 064 695  %6,72+ 
 

ضفتــرال مــع ةقــاء كافــة اضفتراضــاا ا  ــرى ثالتــة. ومــر تســتند تحلــيالا الحساســية أعــاله الــت تغحــر فــت ا −
الناحية العملية ، مر غحر المرجح أا يحد   ل  ، فوا التغحراا فت ةعض اضفتراضاا قـد تاـوا متراةتـة 

الهامــة ، تــم تتبحــق  فــس التر،قــة . وعنــد حســا  حساســية ىلتــزام المنــافع المحــددة لإلفتراضــاا اضكتوار،ــة 
هايــة فتــرة تــزام المنــافع المحــددة المحســوبة ةوســتخدام  ر،قــة ىئتمــاا الوحــدة المتوقعــة فــت  القيمــة الحاليــة ضل)

 ( عند حسا  ىلتزاماا المنافع المحددة المنبتة فت قائمة المركز المالت.ىعداد القوائم المالية
 

 :ربحية السهم   -17  
 ديسمبر 31
 م 2020 

 ديسمبر 31 
 م 2021 

 

 لمساهمي الشركة ا م السنة  سارةافي ص (067 063 9)  (031 976 2)
 المتوسط المرجح لعدد ا سهم 000 500 11  000 500 11

 لسنةخسارة امن صافي  األساسيخسارة السهم  (0,79)  (0,26)
 

الســهم  / ســارةالســهم المخفحــة ال تختلــ  عــر ربحية / ســارةاوجــد ىلتــزام قالــل للتحــوا  دواا حقــوا ملايــة لــعا فــوا ربحيةال 
 .ساستا 
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 الزكاة:  -18
 :إحتساب الزكاة 18-1   

  م2021  م2020
 تعديل صافى الدخل   

 الد ل قبل الزكاة)الخسارة(/صافت  (511 066 5)  756 347
 ىجمالت التعديالا علت صافت النتيجة 850 119 8  672 511 1
 صافى الدخل المعدل 339 053 3  428 859 1

 مكونات الوعاء   
 ىجمالت العناصر الخاضعة للزكاة 558 935 280  229 050 296

 اجمالي العناصر المحسومة مر الزكاة (358 067 163)  (740 396 167)
 الوعاء الزكوي  200 868 117  489 653 128
 الزكاة 006 044 3  787 323 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الموقف الزكوى: 18-3
 اإلقرار الموحد للمجموعة

قـديم ىقـرار زكـوي موحـد حصل، المجموعة علت موافقة هحئة الزكـاة والحـر، ة والجمـارب لتم 2020 الا عام 
 للشركة ا م وشركتها التاةعة.

 (األمشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )الشركة 
  م2016م وحتى 2013ن م السنوات

م وحتـت 2013لألعـوام مـر  ةوصـدار الـربط الزكـوي  الحـر، ة والجمـاربلزكاة و اقام، هحئة  م2019 الا عام 
ر،اا سعودي وقد قام،  116 491السداد علت الشركة ةمبلغ م.  ت  عر  ل  فروقاا زكو،ة مستحقة 2016

 م.2019الشركة ةسداد المبلغ المستحق  الا عام 
  م2018م وحتى 2017ن م السنوات

ةوصـدار ربــط زكــوي  ــت  عـر  لــ  فروقــاا زكو،ــة  الحــر، ة والجمــاربلزكــاة و اهحئـة  قامــ،م 2020 ـالا عــام 
 اا سعودي وقد قام، الشركة ةسداد المبلغ المستحق.ر، 274 485مستحقة السداد علت الشركة ةمبلغ 

  م2020 م وحتى2019السنوات من 
 ــت  عـر  لــ  فروقــاا زكو،ــة  ةوصـدار ربــط زكــوي  الحــر، ة والجمــاربلزكــاة و اهحئـة  قامــ،م 2021 ـالا عــام 

وقـد ر،اا سعودي  718 022م ةمبلغ 2020عام لعلت المجموعة م و 2019لعام مستحقة السداد علت الشركة 
ةعـــد اضعتـــرال والـــربط النهـــائي ، ححـــث تتحـــمر الـــربط الزكـــوي لعـــام  قامـــ، الشـــركة ةســـداد المبلـــغ المســـتحق

 .م المستحق عر فروا اضقرار الموحد للشركة وشركتها التاةعة2020
 

 :حركة مخصص الزكاة 18-2   
  م2021  م2020

 سنةالفي لـدااـة  3 011 577  886 180 4
 سنةال المكوا  الا 006 044 3  787 323 3

 تسو،اا 550 952  -
  مخصصاا مستخدمـــة (013 337 4)  (4 493 096)

577 011 3  2 671 120   
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 شركة فبك للصناعة )الشركة التابعة(
 م2019السنوات حتى 

لـم عـر تلـ  السـنواا و ا  لالئحة الننفحعية لج ايـة الزكـاة ام، الشركة لتقديم اضقرار الزكوي مر وجهة  ظرها وفقق
 .الحر، ة والجمارب ةعدلزكاة و اهحئة ترد للشركة أية ربو اا زكو،ة مر قبل 

 م2020 سنة
علـت اضقـرار الموحـد للشـركة ا م وشـركتها التاةعـة   ةوصـدار ربـط زكـوي  الحر، ة والجمـاربلزكاة و اهحئة  قام،

 .مستحقة السداد علت المجموعة كما هو موضح ةالموق  الزكوي للشركة ا م و ت  عر  ل  فروقاا زكو،ة
 

 م2020  م2021  :إيرادات النشاط  -19
 146 151 231  484 927 172  منتجاا التعبئة والتغليف ىاراداا مبيعاا
  591 361 35  548 662 49  المنسوجاا التقنية ىاراداا مبيعاا

  222 590 032  181 512 822  
 

 م 2020  م2021  :تكلفة النشاط  -20
 410 610 101  605 825 134  مواد مستخدمة

 روات  وما في حكمها
 

 31 192 656  26 671 723 
 133 307  2 141 124  عمالة مستأجرة

 920 807 6  203 738 7  ىستهالكاا وإ فاء
 960 502 17  998 800 18  مصروفاا تشغحل أ رى 

 (117 521)  (537 093 1)  تام وتح، التشغحلالتغحر في المخزوا ال
  193 605 049  203 205 152 

 

 م 2020  م2021  :مصروفات بيع وتوزيع  -21
 روات  وما في حكمها

 
 4 648 168  3 444 618 

 140 512 3  492 623 4   قل
 752 390  402 190  دعاية واعالا

 156 575  405 177  ىستهالب ممتلااا ولالا ومعداا
  1 267 524  972 643 1  أ رى 

  11 283 439  8 771 609 
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 م 2020  م2021 إيضا  :مصروفات عمومية وإدارية  -22
 ها مفي حك روات  وما

 أتعا  مهنية
 ا خفال في المواد الخام

 مصروف مخصص مخزوا تام و اركد
 مكافأا أعحاء مجلس االدارة

 ىستهالب و أ فاء
 ة عحر مستغلة اق

 أمر و حراسة
 مصار،ف ةحث و تتو،ر

 تأمحر
 متنوعة

 10 964 104  10 261 827 
 370 891  482 804  أتعا  مهنية

 مكاف ا أعحاء مجلس اضدارة
 

 785 112 1  676 044  
  303 549  321 319 (5) ممتلااا ولالا ومعدااىستهالب 

 200 211  800 220  أمر و حراسة
 505 221  946 573  وتتو،ر ةحث روفاامص

 839 212  597 49  تأمحر
 685 162 4  257 328 1   اقة غحر مستغلة *

 764 755 2  129 094 3  أ رى 
  18 840 048  19 696 783 

 "المخــزوا "( 2تــم احتســا  التاقــة غحــر المســتغلة مــر المصــروفاا اض تاجيــة وفقــا  للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم ) *
ة ا ضـــمر المصـــروفاا ا  ـــرى ححـــث ال تعتبـــر جـــزءا  مـــر تالفـــة المبيعـــاا لعـــدم تشـــغحل المصـــنع ةالتاقـــوتبو،بهـــ

 .اض تاجية العادية
 

 :أخرى /)مصروفات(  إيرادات  -23
 م2020  م2021   

 -  982 54  م الغ مستلمة مر صندوا الموارد ال شر،ة
 333 315  345 118  م الغ مستلمة مر معهد العالي لل الستي 

 039 485  347 159  ىاراداا مر هحئة المنش ا الصغحرة والمتوستة
 189 630  -  غرامة تأ حر سداد م الغ مستحقة علت عمالء

 450 278  790 84  تسو،اا عمالة  رج، ولم تعد
 969 147  379 215  ليع  ردة

 (643 48)  (868 201)  عملة فروا 
 -  (683 620)  ممتلااا ومعداا  سائر ىست عاد

372 785  أ رى    788 325 
  183 077  2 134 124 

 
 

 :مصروفات تمويلية  -24
  

 م 2020  م2021

 مصروفاا متاةعة قرل صندوا التنمية الصناعية
 

 427 717  515 717 
 328 589  729 552  مصروف ى فاء مصار،ف التمو،ل الممجلة

 736 059 2  851 900  تالفة فائدة التسهيالا اضئتما ية مر لنوب محلية
 700 392  692 439  تالفة فائدة ىلتزاماا عر عقد التأجحر 

 تالفة فائدة االلتزام المحتمل مقالل شراء الحصة غحر المسيترة
 1 422 748  - 

 1 422 748  - 
 632 307  344 941  تالفة فائدة علت ىلتزام المنافع المحددة

  4 088 678  3 865 113 
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 اذ على الشركة التابعة:اإلستحو   -25
 ، ححــث قامــ، الشــركة  ــالا شــهر مــارس تملاــ، الشــركة ا م كامــل الحصــص فــت شــركة   ــ  للصــناعة )الشــركة التاةعــة(

% في شركة     للصناعة ةما لهـا مـر حقـوا 20م لتوقيع ىتفاقية تقحي لتنازا الشر،  عر كامل حصصه ال الغة 2020
وفــق  المحاســبت% مــر صــافي الــربح 20، و لــ  مقالــل حصــوله علــت  ســ ة  مة ا تزامــاا لصــالح الشــركىلومــا علحهــا مــر 

تفاقيــة( حتــت  هايــة الســنة الماليــة القــوائم الماليــة المدققــة فــي  هايــة كــل ســنة ماليــة لمــدة عشــر ســنواا فقــط )مــدة ســر،اا اض
لمحتمـل وتـم ىحتسـا   لـ  اضلتـزام قامـ، الشـركة ةوعـداد دراسـة لإللتـزام ا وعليـه فقـد ، م2029ديسـمبر  31المنتهيـة لتـار،  

        مبلـغم 2021ديسـمبر  31فـت  كمـا المحتمل وفقا   فحل تقدار فت ضوء البيا اا المتاحـة ححـث للـغ هـعا اضلتـزام المحتمـل
تــم تبو، ــه ضـــمر اضلتزامــاا غحـــر  ر،ــاا ســـعودي( 20 325 000م: 2020ديســـمبر  31) ر،ــاا ســعودى 19 564 865

 تفاقيــة ــواا مــدة ســر،اا اض دوري لتــزام المحتمــل ةشــكل اضعــادة تقــدار هــعا ى المركــز المــالت وســوف اــتم المتداولــة فــت قائمــة 
الحصــة غحــر  ملايــة يمنــل فــرا شــراء حقــوا  ر،ــاا ســعودي وهــو 25 358 702مبلــغ وقــدره   ــت  عــر هــعا اضســتحوا  وقــد ،

ة اضلتـزام المحتمـل وفـرا شـراء حقـوا ملايــة ليـاا كـل مـر حركــالمسـيترة تـم تصـنيفها ضـمر لنـد حقـوا الملايــة. و يمـا الـت 
 :ديسمبر 31الحصة غحر المسيترة كما في 

 
 

 :إلتزام محتمل مقابل شراء حقوق ملكية الحصة غير المسيطرةحركة  25-1  
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31 

 م2021
 

 سنةالفي لـدااـة  000 325 20  -
 المكوا  الا السنة -  000 325 20

 التغحر في ىلتزام شراء حقوا ملاية الحصة غحر المسيترة  الا السنة (883 182 2)  -
 مصروف الفائدة  الا السنة 748 422 1  -

20 325 000  19 564 865   
 

 :شراء حقوق ملكية الحصة غير المسيطرة فرق حركة  25-2    
 ديسمبر 31

 م2020
تسويات أثر  

 اإلستحواذ
 يناير 1 

 م2020
 

ىلتزام محتمل مقالل شراء حقوا ملاية الحصة  -  000 325 20  000 325 20
 غحر المسيترة

 حقوا الملاية للحصة غحر المسيترة (702 033 5)  702 033 5  -
 فرا شراء حقوا ملاية الحصة غحر المسيترة -  702 358 25  702 358 25

 

 :ةواإللتزامات المحتمل اإلرتباطات الرأسمالية  -26
 مستنديةالعتماداا اضبناية و ال ةختاةاا الحمااتتعلق  التت محتملةاللتزاماا اض ، قيمةللغ م2021ديسمبر  31فت  -

      م:2020ديســــمبر  31ر،ــــاا ســــعودي ) 17 694 629مبلــــغ  التــــت تصــــدرها البنــــوب المحليــــة  ياةــــة عــــر المجموعــــة
 ر،اا سعودي(. 9 848 798

 8 322 430مبلغ  للمجموعة لقة ةا عماا الرأسماليةللغ، اضرت ا اا الرأسمالية المتع م2021ديسمبر  31فت كما  -
 ر،اا سعودي(. 955 743 م:2020ديسمبر  31ر،اا سعودي )
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 :القطاعات التشغيلية  -27
الماليـة الخاصـة  البيا ـااو التـي ىعتمـدتها اضدارة كأسـاس ضعـداد  المجموعـةتتعلق المعلوماا القتاعية لنشا اا و أعماا 

 ىعداد التقار،ر الدا لية .لتماشحها مع  را و لها 
للشــركة االم   ى تــاج و ليــع مــواد التعبئــة و التغليــفتتمنــل فــت  رتشــغحلح حرقتــاعةمزاولــة أعمالهــا مــر  ــالا  المجموعــةتقــوم 

 . والمنسوجاا التقنية للشركة التاةعة
 ـدماا )قتـاع االعمـاا( أو  ححـث تـزاوا هـعه الوحـدة ىمـا تقـديم منتجـاا أو المجموعـةيمنل القتاع وحدة قاللـة للتمححـز فـي 

تقديم منتجاا أو  ـدماا فـي  تـاا لحئـة اقتصـادية محـددة )القتـاع الجغرافـي( علـت أا يكـوا لاـل قتـاع مخـا ره ومنافعـه 
 .القتاعاا ةاقي المختلفة عر مخا ر ومنافع

 

 التحلحل القتاعت   شتة المجموعة عر السنة  يما الت:اتمنل 
 م2021ديسمبر  31 
ت تعبئة منتجاقطاع  

 وتغليف
 المنسوجاتقطاع 

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

 032 590 222 -  548 662 49  484 927 172 اضاراداا
 (759 949 193) 840 250 (120 525 44) (479 675 149) تالفة اضاراداا

 (067 063 9) 840 250 (876 047 13) 969 733 3 د ل/) سارة( السنة
 

 م2020ديسمبر  31 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

  822 512 181 -  591 361 35  231 151 146 اضاراداا
 (203 205 152) 250 840 (926 217 31) (117 238 121) تالفة اضاراداا

 (031 976 2) 250 840 (631 908 11)  760 681 8 د ل/) سارة( السنة
 

 ىا تفاصحل ىستخدام أصوا المجموعة مر قبل القتاعاا واضلتزاماا  اا الصلة تتمنل  يما الت:
 م2021ديسمبر  31 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

 489 541 155 (980 429 22) 495 241 84 974 729 93 أصوا غحر متداولة
 847 444 303 (450 501 90) 836 212 125 461 733 268 ىجمالت ا صوا

 852 356 183 (378 900 51) 641 719 111 589 537 123 ىجمالت اضلتزاماا
 

 م2020ديسمبر  31 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 

 اإلجمالى موعةداخل المج
 160 553 827 (65 760 824)  762 942 85 140 371 889 أصوا غحر متداولة

 309 660 676 (112 193 092)  170 850 121 300 004 598 ىجمالت ا صوا
 180 956 971 (764 158 71)  641 719 125 126 396 094 ىجمالت اضلتزاماا
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 القطاع الجغرافى 
هـو مجموعـة مـر الموجـوداا أو العمليـاا أو الشـركاا التـي تقـوم ةأ شـتة تـدر ىاـراداا فـي لحئـة اقتصـادية القتاع الجغرافي 

مختلفة عر تل  التي تعمل في لحئاا اقتصادية أ رى. تتم عمليـاا المجموعـة ةشـكل رئيسـي  محددة تخحع لمخا ر وعوائد
         الســــنواا المنتهيــــة فــــي  ــــالا اضاــــرادااالتــــي تمنــــل و  فــــي المملاــــة العربيــــة الســــعودية. ىا المعلومــــاا الماليــــة المعروضــــة

 مبوبة حس  القتاعاا الجغرا ية كما الي: م2020و  م2021ديسمبر  31
 

 % م2020 % م2021   
%71 128 685 291 %67 953 214 150  المملاة العربية السعودية  

%29 52 827 531 %33 079 375 72  دوا أ رى   
  222 590 032  822 512 181  

 

 : المعامالت مع أطراف ذات العالقة  -28
وك ار موظفت اضدارة فت الشـركة والمنشـ ا التـت يملاهـا وأعحاء مجلس اضدارة  المساهمحرتتمنل ا  راف  وي العالقة في 

 ســـيترةةشـــكل جمـــاعت أو فـــردى  /ا فرادوكـــعل  المنشـــ ا التـــت تمـــارس علـــت هـــعه الجهـــاا /ا فرادأو اـــدارها هـــعه الجهـــاا
              مشتركة أو  فو ا  جوهر،ا .

 

  يما الت:الرئيسحر  مزايا ومكافأا وتعو،حاا ك ار موظفي اضدارةتمنل ت
   م2021ديسمبر  31  
أعضاء مجلس   

 اإلدارة
موظفو اإلدارة  

الرئيسين وكبار 
 التنفيذيين

أعضاء اللجان  
المنبثقة من 
 مجلس اإلدارة

 
 اإلجمالى

 032 811 2  -  148 066 1  1 744 884  روات  وأجور
 600 129 1  000 36  884 389  716 703  لدالا

 868 960 1  000 250  868 80  1 630 000  مكاف ا 
 -  -  -  -   هاية الخدمة

 

   م2020ديسمبر  31  
أعضاء مجلس   

 اإلدارة
موظفو اإلدارة  

الرئيسين وكبار 
 التنفيذيين

أعضاء اللجان  
ثقة من المنب

 مجلس اإلدارة

 
 اإلجمالى

 3 050 319  -  1 305 435  1 744 884  روات  وأجور
 632 321 1  000 141   482 916  716 697  لدالا

 1 574 500  000 550  -  1 024 500  مكاف ا 
 955 110  -  110 955  -   هاية الخدمة

 

 األدوات المالية:  -29
 :القيمة العادلةقياس  29-1

القيمة العادلة هي القيمة التي اتم ةموجبها ليع أصوا ما أو سداد ىلتزاماا ما لحر أ راف راغ ة في  ل  ةشرو  
عاملة  مجموعةهي  المجموعةتعامل عادلة في تار،  القياس. ضمر تعر،ف القيمة العادلة اوجد افترال أا 

 ا أو ىجراء معاملة ةشرو  سلبية.مستمرة ححث ال اوجد أي  ية أو شر  للحد ماديا  مر حجم عملياته



 
 تصنيع مواد التعبئة والتغليفشركة 

 مساهمة سعودية(شـركـة )
 القوائم المالية الموحدةحول إيضاحات 

 م2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة المالية
 جميع الم الغ ةالر،اا السعودى ما لم اعكر غحر  ل ()

- 48 - 

  

تعتبر ا داة المالية مدرجة في السوا النشتة ى ا كا ، ا سعار المدرجة متوفرة ةصورة سهلة ومنتظمة مر تاجر 
صرف عمالا أجنبية، أو وسيط، أو مجموعة صناعة، أو  دماا تسعحر أو هحئة تنظيمية وأا هعه ا سعار 

 لية ومنتظمة علت أساس تجاري.تمنل معامالا سوقية حدث، ةصورة فع
معلوماا سوقية قاللة للمالحظة كلما كاا  ل  ممكنا . تصن  القيم  مجموعةعند قياس القيمة العادلة، تستخدم ال

العادلة ضمر مستو،اا مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا ىلت المد الا المستخدمة في  را التقحيم كما 
 الي:

جة )غحر معدلة( في أسواا  شتة ضصوا أو ىلتزاماا مماثلة يمكر الحصوا علحها في أسعار مدر  :1 المستوى 
 تار،  القياس.

وهي قاللة للمالحظة لألصوا أو  1مد الا عدا ا سعار المدرجة التي تم ىدراجها في المستوى   :2 المستوى 
 .( سعاراضلتزاماا  ةصورة م اشرة )منل ا سعار( أو ةصورة غحر م اشرة )مشتقة مر ا

مد الا غحر قاللة ): مد الا ضصوا أو ىلتزاماا ال تستند ىلت معلوماا السوا القاللة للمالحظة 3المستوى 
 .(للمالحظة

ى ا كا ، المد الا المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو ىلتزام تندرج في مستو،اا مختلفة مر التسلسل 
العادلة اتم تصنيفه ةالاامل في  فس المستوى مر التسلسل الهرمي للقيمة  الهرمي للقيمة العادلة، فوا قياس القيمة

 العادلة ححث أا أد ت مستوى للمد الا يعد جوهر،ا  للقياس ةالاامل.
التقر،ر التي حد  فحها  سنةةالتحو،الا لحر مستو،اا التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في  هاية  مجموعةتعترف ال

، لم تار هناب تحو،الا لحر  م2020ديسمبر  31و  م2021ديسمبر  31منتهية في ال سنةالتغححر.  الا ال
 مستو،اا القيمة العادلة للمستوى ا وا والمستوى النا ي.

لمبدأ التالفة التار،خية ،  يما عدا اضستنماراا والمحملة ةالقيمة  وفقا   للمجموعةححث اتم تجميع ا دواا المالية 
قاا لحر القيمة الدفتر،ة وتقداراا القيمة العادلة. تعتقد اضدارة أا القيم العادلة لألصوا العادلة ، قد تنشأ الفرو 

 تل  جوهر،ا  عر قيمتها الدفتر،ة.ال تخ للمجموعةواضلتزاماا  المالية 
 

 م2021ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

أصول مالية يتم  
قياسها بالقيمة 

 العادلة
أصول مالية 
 بالتكلفة
 المطفأة

 اإلجمالي

    أصول مالية 
 950 030 48 -  مم مدانة تجار،ة

 
48 030 950 

 192 513 6 ىستنماراا ةالقيمة العادلة مر  الا الربح أو الخسارة 
 

- 6 513 192 
 376 570 376 570 - أرصدة مدانة أ رى  

 800 133 12 - النقد ومعادالا النقد
60 755 126 

12 133 800 
60 755 126  6 513 192 

 
60 735 126 67 248 318 

   

مالية يتم  إلتزامات 
قياسها بالقيمة 

 العادلة
مالية  إلتزامات

 بالتكلفة
 المطفأة

 اإلجمالي

    إلتزامات مالية 
  935 660 98  935 660 98 - قرول 

  427 772 24  427 772 24 -  مم دائنة تجار،ة
  187 721 7  187 721 7 - ىلتزاماا عر عقد التأجحر 

 865 564 19 ىلتزام محتمل مقالل شراء الحصة غحر المسيترة
 

- 19 564 865  
  330 584 14  330 584 14 - وأرصدة دائنة أ رى  مستحقاا 

 19 564 865 
 

145 738 879  165 303 744  
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 م2020ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

 

أصول مالية يتم  
قياسها بالقيمة 

 العادلة
ية أصول مال
 بالتكلفة
 المطفأة

 اإلجمالي

    أصول مالية 
  306 181 40  306 181 40 -  مم مدانة تجار،ة

 409 989 37 - 409 989 37 ىستنماراا ةالقيمة العادلة مر  الا الربح أو الخسارة
  314 771   314 771  - أرصدة مدانة أ رى 
  253 636 8  253 636 8 - النقد ومعادالا النقد

 37 989 409 49 588 873 87 578 282 
 

مالية يتم  إلتزامات 
قياسها بالقيمة 

 العادلة
مالية  إلتزامات

 بالتكلفة
 المطفأة

 اإلجمالي

    إلتزامات مالية 
 109 138 163 109 138 163 - قرول 

 12 010 401 12 010 401 -  مم دائنة تجار،ة
 8 096 392 8 096 392 - ىلتزاماا عر عقد التأجحر 

 20 325 000 - 20 325 000 ىلتزام محتمل مقالل شراء الحصة غحر المسيترة
 13 836 267 13 836 267 - وأرصدة دائنة أ رى  مستحقاا

 000 325 20 223 081 143 223 406 163 
 

 :المالية مخاطر األدواتإدارة  29-2
  ر السوا )ةما في  ل  مخا ر العملةمتنوعة تتحمر: مخا ةيا أ شتة المجموعة تعرضھا لعدة مخا ر مالى

 .ولةحالعادلة ومخا ر سعر الفائدة ومخا ر ا سعار( ومخا ر اضئتماا ومخا ر الس مةيالق ومخا ر
المحتملة  ةيالسلب رااحالتأث مر لحىلت التقل ھدف،المتوقعة و  رحغ ةيلمجموعة علت التقل اا في ا سواا المالاىدارة  ركزت

 .ماليعلت أداء المجموعة ال
 ةيإطار إدارة المخاطر المال

 اضدارة المعتمدة مر قبل مجلس اضدارة. تقوم اساايةموج  الس ايىدارة المخا ر مر قبل اضدارة العل اسةيس عحتنف تما
 المخا ر للمجموعة. ىا أھم أ واع لحمع وحداا التشغ قحةالتعاوا الوث ةيوالتحو  للمخا ر المال محيوتق دالتحد ايالعل

 .ةيالعادلة وأسعار الفائدة للتدفقاا النقد مةيمخا ر اضئتماا، مخا ر العملة، القھي 
 ةيعحالتنف اضدارة ق،الشاملة عر ى شاء واضشراف علت ى ار ىدارة المخا ر للمجموعة. فر  ةيمجلس اضدارة المسمول تولتا

منتظم،  ةشكل العمل ةوجراء ىجتماعاا ق،فر  قوميىدارة المخا ر للمجموعة.  اساايومراق ة س ر،ھو المسئوا عر تتو 
 .المراجعة ىةال  مجلس اضدارة لھا مر  الا لجنة تما اساايأو أمور تتعلق ةاضمتناا للس رااحوأي تغ

 في ظروف السوا  رااحلتعكس التغ ةيعحاضدارة التنف ق،مراجعة أ ظمة ىدارة المخا ر ةشكل منتظم مر قبل فر  تما
 وبناءة مسئولة ةيرقال ئةحل ر،اضدارة واضجراءاا لتتو  راحومعا  ،مجموعة مر  الا التدر المجموعة. وتھدف ال وأ شتة

 ةأدوارھم وإلتزاماتھم. ةيعلت درا رحالموظف عيجم كوا ي ثحةح
 مالئمة ىدارة المخا ر للمجموعة وإجراءاتھا، وتقوم ةمراجعة مدى اساايتشرف لجنة المراجعة علت ىمتناا اضدارة لس

 .ةالمخا ر التي تواجھھا المجموعة تعلقا مايالمخا ر  ى ار ىدارة 
 نةاو مم مد نةامد ة،،  مم تجار هالمدرجة ضمر قائمة المركز المالي تتحمر النقد وما في حكم ةيىا ا دواا المال

 ااسايالس اايتم اضفصاح عنھا في لادائنة و مم دائنة أ رى. ىا  را اضث اا المت عة  ة،قرول،  مم تجار  أ رى،
 .المتعلق ةكل لند
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 خاطر السوق م
قد تتعلع  ةسب   ةيلألدواا المال ةيالعادلة أو التدفقاا النقد مةيأا الق المتمنلة في مخا ر السوا ھي المخا ر

السوا. تتاوا مخا ر السوا مر ثالثة أ واع مر المخا ر وھي: مخا ر أسعار الفائدة، مخا ر  أسعار في رااحالتغ
 .سعار ا  رى ا  ومخا ر العمالا،

 

  مخاطر أسعار الفائدة 
 .في السوا  السائدة الفائدة معدالا حس  متغحرة ةفائدة وتحمل المجموعة ھا يما الي القرول التي حصل، علح

 

ديسمبر  31 أدوات مالية بمعدالت فائدة متغيرة
  م2021

ديسمبر  31 
 م2020

 083 684 72  127 774 60  ا جلو و،لة قرول قصحرة 
 

 ةيخاطر العمالت األجنبم
 ـرح. ىا المجموعـة غـةحلتقل اا أسعار صرف العمـالا ا جنب جةي ت ةيأداة مال مةيمخا ر العملة في تعلع  ق تتمنل

  ا تعامالا  ظـرا   ـة،ا ـالا دورة أعمالھـا العاد ةيلتقل اا أسعار صرف العمالا ا جنب معرضة ةشكل جوهرى 
 السعودي اا،أا سعر صرف الر  ثحوح كي،،السعودي والدوالر ا مر  اا،تم، ةالر  ةسنال الا  ة،الجوھر  المجموعة

 ةالـدوالر مـةيامـة مرت تـة ةالتعـامالا وا رصـدة المقهنـاب مخـا ر ه سـ،يل هفو ـ كـي،مقالل الدوالر ا مر  منب،
 .كي،ا مر 

 

 مخاطر اإلئتمان
 ىلـت تابـد التـرف مديامما  هعلت الوفاء ةولتزامات ةياة المالتتمنل مخا ر اضئتماا في عدم مقدرة أحد أ راف ا د

. تتمنل مخا ر االئتماا في مخا ر تعرل المجموعة لخسارة مالية في حاا عجز العمحل أو ةيلخسارة مال ات ر
 ومعادالا النقد.الترف المقالل في الوفاء ةالتزاماته التعاقدية، وتنشأ ةصورة رئيسية مر العمم المدانة التجار،ة والنقد 

 ىا القيمة الدفتر،ة للموجوداا المالية تمنل الحد ا قصت مر التعرل لمخا ر االئتماا.
 

ديسمبر  31 أصول مالية 
  م2021

ديسمبر  31 
 م2020

  306 181 40  950 030 48 تجار،ة  – مم مدانة 
 8 636 253  800 133 12 النقد ومعادالا النقد

 60 164 750  559 817 48 
 

 ذمم مدينة تجارية
ل علت حدة، ىال أا اضدارة تحع اتأثر تعرل المجموعة لمخا ر االئتماا ةصورة رئيسية ةالخصائص الفردية لال عمح

، ةما في  ل  مخا ر  عت ارها أيحا  العوامل التي قد يكوا لها تأثحر علت مخا ر االئتماا لقاعدة عمالء المجموعةوة
ديسمبر  31 ، والعي للغ في قوم المجموعة لتاو،ر مخصص للخسائر اضئتما ية المتوقعةالتعنر في قتاع العمحل. ت

 .(ر،اا سعودي 2 915 420 م مبلغ2020ديسمبر  31ر،اا سعودى )  6 805 495مبلغ  م2021
 

 النقد ومعادالت النقد
 8,6 م:2020ديسـمبر  31)ملحـوا ر،ـاا سـعودي  12,1 تحتف  المجموعة لنقد في الصندوا ولدى البنـوب ةمبلـغ وقـدره

ملحـوا ر،ـاا سـعودي(، تتمنـل مخــا ر السـحولة فـي مخـا ر مواجهـة المجموعــة لصـعوبة عنـد الوفـاء ةالتزاماتهـا المرت تــة 
ـــق الســـداد  قـــدا  أو مـــر  ـــالا موجـــوداا ماليـــة أ ـــرى، و،هـــدف مـــنه   ـــي تـــتم تســـو،تها عـــر  ر، ةمتلوباتهـــا الماليـــة الت

اا أا يكــوا لــداها دائمــا  الســحولة الاا يــة، قــدر اضمكــاا، للوفــاء ةالتزاماتهــا عنـــد المجموعــة فــي ىدارة الســحولة ىلــت ضــم
 استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دوا تابد  سائر أو تعرل سمعة المجموعة للختر.
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 ولةيخاطر السم
 للوفاء ةاضلتزاماا المتعلقة ةا دوااا مواا  رحفي الصعوباا التي تواجھھا منشأة ما في توف ولةحمخا ر الس تتمنل
 متھايق قار يما ةسرعة وبمبلغ  ةيموجوداا مال عيعر عدم المقدرة علت ل ولةحأا تنت  مخا ر الس مكري. ةيالمال

. قد ةيالاا  ةيةصورة مستمرة والتأكد مر وجود الموارد المال ولةحمراق ة الس ق،عر  ر  ولةحىدارة مخا ر الس تما. العادلة
علت  اضعتماد والقرول أو ل،أو مصادر التمو  ةيمر شرو  سداد اضلتزاماا المال ولةحفي مخا ر الس زحالترك نشأا

والتي تم عرضھا  سنةال ةي ھا في ةياضستحقاقاا للمتلوباا المال ليا مايسوا محدد للحصوا علت موجوداا سائلة.  
 كما الي :

 

 

 م2021ديسمبر  31 
الطلب أو أقل عند   القيمة الدفترية 

سنة الى  1من   من سنة واحدة
 5أكثر من   سنوات 5

 سنوات
        اإللتزامات  المالية

 935 660 98 قرول 
 

 41 980 230  56 680 705  - 
 427 772 24  مم دائنة تجار،ة 

 
 24 772 427 

 
 - 

 
 - 

 965 393  187 721 7 ىلتزاماا عر عقد التأجحر  
 

 7 327 222 
 

 - 
 865 564 19 تزام محتمل مقالل شراء الحصة غحر المسيترةىل 

 
 - 

 
 11 089 813  8 475 052 

 -  330 584 14  330 584 14 مستحقاا وأرصدة دائنة أ رى 
 

 - 
  165 303 744  81 730 952  75 097 740  8 475 052 

 
 

 م2020ديسمبر  31 
عند الطلب أو أقل   القيمة الدفترية 

سنة الى  1من   من سنة واحدة
 5أكثر من   سنوات 5

 سنوات
        اإللتزامات  المالية

 -  850 449 43  313 688 65  109 138 163 قرول 
 -  -  12 010 401  12 010 401  مم دائنة تجار،ة

 -  187 721 7  205 375  8 096 392 ىلتزاماا عر عقد التأجحر 
 14 008 000  6 317 000  -  20 325 000 مسيترةىلتزام محتمل مقالل شراء الحصة غحر ال

 -  -  267 836 13  267 836 13 مستحقاا وأرصدة دائنة أ رى 
 223 406 163  186 910 91  037 488 57  000 008 14 

 
 
 

 إدارة رأس المال
عوائد  ميتقدمواصلة  مر رتتمك حتت اضستمرار علت المجموعة قدرة علت الحفاظ ھو الماا رأس ىدارة عند المجموعة ھدفىا 

 .ھا عمال المستدامة ةيلدعم التنم ة،قو  ةي. والحفاظ علت قاعدة رأسمالر،ومنافع  صحا  المصالح ات ر  رھمحللمسا 
 
 
 

 حقوق الملكية كما يلى: إلى للمجموعةالمعدل  الدين صافي بنسب تحليالً  يلي فيما
ديسمبر  31 

  م2021
ديسمبر  31 

 م2020
180 956 971  852 356 183 لتزاماا اض ىجمالي  
  (800 133 12) ومعادالا النقدالنقد  ناقصًا: 

 
 (253 636 8)  

172 320 718  052 223 171  اإللتزامات صافي  
128 703 705   995 087 120  الملاية حقوا  ىجمالي  
 1,34  1,43  اإللتزامات إلى حقوق الملكية نسبة
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 (:19 –فيد تأثير فيروس كورونا )كو   -03
وتفشيه فت عدة منا ق جغرا ية حوا العالم  م2020( فت متلع عام 19 –ىستجاةة لحد  ى تشار فحروس كورو ا )كوفحد 

وما  ت  عنه مر ىضتراةاا لأل شتة اضقتصادية وا عماا ، قام، المجموعة لتاو،ر فر،ق عمل لتقحيم ااَلثار المتوقعة علت 
كما قام، المجموعة ةوتخا  سلسلة مر اضجراءاا الوقائية لحماا صحة وسالمة موظفحها  أعماا المجموعة دا ل المملاة .

 وعمالئها والمجتمع لحماا ىستمرار،ة عملياتها.
 حتراز،ة تخا  اضجراءاا اضل عض الوق،  تيجة ض  سبيا   العملية اض تاجية تأثروشمل، تأثحراا الجائحة علت  شا  المجموعة 

 عزا العماا الممثر،ر المشت ه في ىصالتهماا اض تصاب الحكومية والتي تمنل، ةشكل رئيسي في التي وجه، لها جه
فحال  عر تأ ر وصوا ةعض المواد الخام الالزمة للعملية  وتتبحق اضجراءاا النظامية المتعلقة ةقحود السفر والتنقل

كاا هناب تاثحر علت التل  في منتجاا ا رى، متد التأثحر علت أسعار البيع في ةعض المنتجاا وايحا أاض تاجية، و 
ةاضضافة ىلت ةعض الصعوباا التي واجهتها المجموعة في عملياتها التصدار،ة وارتفاع أسعار الشحر وبالنظر لمستو،اا 

ورو ا  تائ  اض تاج لال المنتجاا فقد ةقح، عند مستو،اتها التبيعية، وبالتالت ال تتوقع حدو  َاثار جوهر،ة ةسب  فحروس ك
 م.2021ديسمبر  31( علت قائمة المركز المالت والنتائ  للسنة المالية المنتهية فت 19 –المستجد )كوفحد 

وبما أا  تاا هعه ااَلثار ومدتها ال ازاالا غحر ممكدار و،عتمداا علت التتوراا المستقبلية التت ال يمكر التنبم لها لدقة فت 
حر عر الحوكمة سيستمروا فت مراق ة الوضع فت المملاة وجميع المنا ق الجغرا ية التت الوق، الراهر ، فوا اضدارة والمسئول

م المخا ر المحتملة والمتعلقة ةسلسلة ىمداداا المواد الخام ، والموارد ال شر،ة ، يل معها المجموعة ةغرل مراجعة وتقتتعام
لشركاا المجموعة دوا ى قتاع وتزو،د أصحا  ومستو،اا المخزوا الحالية ، وضماا ىستمرار وتشغحل مرافق اض تاج 

 .المصالح ةالتتوراا وفقا  لما تتتل ه ا  ظمة واللوائح
 

 أحداث الحقة:  -31
م التوصية للجمعية 2022فبراار  21هـ الموافق 1443رج   20قرر مجلس اضدارة في اجتماعه المنعقد لتار،   -

ملحوا  115اصدار أسهم حقوا ا ولو،ة ةوجمالي مبلغ العامة غحر العادية لز،ادة رأس ماا الشركة عر  ر،ق 
ر،اا سعودي علت أا تاوا االحقية للمساهمحر المالاحر لألسهم اوم ا عقاد الجمعية العامة غحر العادية التي 
ستقرر ز،ادة رأس الماا عر  ر،ق  رح اسهم حقوا اولو،ة والعار تظهر اسمائهم في سجل مساهمي الشركة 

االاداع في  هاية ثا ي اوم تداوا الي تار،  تل  الجمعية ةعد الحصوا موافقاا الجهاا المصدر لدى مركز 
 الرسمية  اا العالقة والجمعية العامة غحر العادية.

والتت قد تتتل  ىفصاح أو تعدال علت هعه  سنةمنع  هاية ال أ ري  هامة تعتقد اضدارة ةعدم وجود أحدا  الحقة -
 القوائم المالية الموحدة .

 

 :أرقام المقارنة -32
    تم تعدال ةعض أرقام المقار ة ل عض لنود قائمة المركز المالت ضمر القوائم المالية الموحدة السنو،ة كما فت -

م والتت تم عرضها لتل  القوائم المالية الموحدة ضمر قائمة التغحراا فت حقوا الملاية ، ولفهم 2019ديسمبر  31
 –م 2020ديسمبر  31االستعا ة لتل  القوائم المالية الموحدة السنو،ة كما فت تل  التعديالا ةشكل تفصحلت يمكر 

 .( لتل  القوائم الموحدة السنو،ة32ىيحاح رقم )
 

 : الموحدة إعتماد القوائم المالية  -33
 .م 2022 مارس 22الموافق ه 1443شع اا  19مر قبل مجلس اضدارة لتار،   القوائم المالية الموحدةهعه ىعتماد تم 
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