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 تقرير المراجع المستقل 
 إلى المساهمين في الشركة الكيميائية السعودية القابضة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 الرأي 
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة الكيميائية السعودية القابضة )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"(، والتي 

وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق   2021ديسمبر  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في تشتمل على 
الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، 

 اسبية الهامة.بما في ذلك ملخص للسياسات المح
 

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
رير ، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية للتق2021ديسمبر    31

للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  واالصدارات  والمعايير  السعودية،  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي 
 والمحاسبين.

 

 

 أساس الرأي
السعودية. العربية  المملكة  المعتمدة في  للمراجعة  الدولية  للمعايير  تم تمت مراجعتنا وفقا  المعايير  تلك   إن مسؤوليتنا بموجب 
إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد   توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا.

التزمنا  أننا  كما  الموحدة،  المالية  للقوائم  بمراجعتنا  الصلة  ذات  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المهنة  وآداب  سلوك 
باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء  األخرى وفقا لتلك القواعد.بمسؤولياتنا األخالقية  

 رأينا.
 

 

 أمور المراجعة الرئيسية
ان أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية 

وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجع  موحدة للفترة الحالية.ال
  وفيما يلي وصف لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته. حولها، وال نقدم رأياً منفصالً في تلك األمور.

 

في تقريرنا، بما في   مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةلقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم توضيحها في قسم  
عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية  ذلك ما يتعلق بهذه األمور.

إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساًسا لرأينا  الموحدة.في القوائم المالية  
  في المراجعة عن القوائم المالية الموحدة المرفقة.
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 تقرير المراجع المستقل 
 إلى المساهمين في الشركة الكيميائية السعودية القابضة )تتمة( 

 عودية( )تتمة()شركة مساهمة س
 

 األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة(
 

 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا  األمر الرئيسي للمراجعة 

 االنخفاض في قيمة الشهرة 

، كان لدى المجموعة رصيد  2021ديسمبر    31كما في  
 مليون لاير سعودي.  469.8للشهرة قدره 

 

لغرض التأكد فيما إذا كان هناك دليل على االنخفاض في  
اختبار   بإجراء  سنوياً  المجموعة  تقوم  الشهرة،  قيمة 
االنخفاض في قيمة على الشهرة أو عندما تشير األحداث  

الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة أو التغيرات في 
 الدفترية للشهرة.

 

نظراً   للمراجعة  الرئيسة  األمور  من  األمر  هذا  اعتبرنا 
ألهمية األحكام والتقديرات المطلوبة لتحديد القيمة القابلة  
للتوقعات  المالزمة  التأكد  عدم  وحاالت  لالسترداد 

  المستقبلية واالفتراضات المعنية. 

 

الرجوع   )يرجى  اإليضاح  السياسة  16-3إلى  حول   )
المحاسبية المتعلقة باالنخفاض في قيمة الموجودات غير  

( واإليضاح  التقديرات 4المالية،  بخصوص   )
واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة بشأن االنخفاض 

( واإليضاح  المالية،  غير  الموجودات  قيمة  (  7في 
 بخصوص اإلفصاحات ذات العالقة. 

ات المراجعة التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، تضمنت إجراء
 ما يلي:

 

خبراء التقييم لدينا للمساعدة في تقويم االفتراضات    إشراك •
اإلدارة،  التي الرئيسية   والمنهجيات استخدمتها 

المتعلقة  والمنهجيات  االفتراضات  تلك  خصوًصا 
 بمعدالت الخصم والقيم النهائية.

 

الداعمة   • األدلة  مع  المدخالت  بيانات  مثل  مطابقة 
المعتمدةا تلك   لميزانيات  معقولية  مدى  في  والنظر 

  .يزانياتالم
 

 اختبار صحة احتساب نماذج التدفقات النقدية. •

 

حول    ءإجرا • الحساسية  الكمية تحليل  االفتراضات 
الرئيسية؛ للتأكد فيما إذا كانت التغيرات السلبية المختارة 

، لن ملهااالفتراضات الرئيسية، بمفردها أو في مجعلى  
القابلة   القيمة  عن  الدفترية  للقيمة  زيادة  أي  إلى  تؤدي 

 لالسترداد. 

 

في   • المدرجة  العالقة  ذات  االفصاحات  كفاية  مدى  تقييم 
 القوائم المالية الموحدة.

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل 
 الكيميائية السعودية القابضة )تتمة( إلى المساهمين في الشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة(
 

 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا  األمر الرئيسي للمراجعة 

 مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

التجارية  ، بلغت الذمم المدينة  2021ديسمبر    31كما في  
مليار لاير سعودي، والتي ُجنب   1.8للمجموعة قيمة قدرها  

مليون لاير   160.8لها مخصص انخفاض في القيمة قدره 
 سعودي.

 

تقوم المجموعة باستخدام طريقة خسائر االئتمان المتوقعة  
(  9وفقًا لما يتطلبه المعيار الدولي للتقرير المالي )

مخصص االنخفاض في  )األدوات المالية( لغرض حساب 
  قيمة الذمم المدينة التجارية.

 

لقد اعتبرنا هذا األمر من االمور الرئيسة للمراجعة نظًرا  
االفتراضات  واستخدام  احتساب  لعمليات  المعقدة  للطبيعة 
التي وضعتها اإلدارة باإلضافة إلى األهمية النسبية للمبالغ 

 المتضمنة.

 

اإليضاح   إلى  الرجوع  السياسة  13-3)يرجى  حول   )
الذمم   قيمة  في  االنخفاض  بمخصص  المتعلقة  المحاسبية 

 ( واإليضاح  التجارية،  التقديرات 4المدينة  بخصوص   )
واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة بشأن االنخفاض 

( واإليضاح  التجارية،  المدينة  الذمم  قيمة  ( 10في 
 بخصوص اإلفصاحات ذات العالقة. 

 

المراجعة التي قمنا بها، من بين أمور أخرى،  تضمنت إجراءات  
 ما يلي:

 

تصميم   • فعاليةووتنفيذ  تقييم  الرئيسية   مدى  الرقابة  أنظمة 

 ذات العالقة بـ: 

 تسجيل الذمم المدينة التجارية والتسويات.  ▪

 أعمار الذمم المدينة التجارية.ر رياتق ▪

 

تحصيل  • معدالت  ذلك  في  بما  الهامة،  االفتراضات  تقييم 

االفتراضات   وتلك  القيمة  في  االنخفاض  ونسب  المبالغ، 

لغرض المستخدمة  المتعلقة باألحداث االقتصادية المستقبلية  

 احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.

 

الخبراء لدينا في المجاالت التي تتطلب خبرة معينة    إشراك •

 خسائر االئتمان المتوقعة(. نموذج انات و )أي موثوقية البي

 

 اختبار صحة احتساب نموذج خسائر االئتمان المتوقعة.  •

 

في   • المدرجة  العالقة  ذات  االفصاحات  كفاية  مدى  تقييم 
 القوائم المالية الموحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل 
 القابضة )تتمة( إلى المساهمين في الشركة الكيميائية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة(

 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا  األمر الرئيسي للمراجعة 

 مخصص البضاعة 

  1.15قيمة قدرها    2021بلغت البضاعة كما في ديسمبر  
االعتبار   بعين  األخذ  بعد  وذلك  سعودي،  لاير  مليار 

قريبة انتهاء الصالحية و  البضاعة بطيئة الحركةمخصص  
 مليون لاير سعودي. 50.4ومنتهية الصالحية قدره  

 

وقريبة   يتطلب تجنيب مخصص البضاعة بطيئة الحركة
الصالحية ال    انتهاء  التي  للمنتجات  الصالحية  ومنتهية 

تخضع لالستبدال أو اإلرجاع من قبل الموردين باإلضافة  
 حركة. إلى البضاعة بطيئة ال

 

الرئيسة  األمور  من  أمًرا  البضاعة  مخصص  اعتبرنا 
اإلدارة   تُبديها  التي  األحكام  ألهمية  نظراً  للمراجعة 

  والمطلوبة عند تقويم مدى مالئمة مستوى المخصص.

 

( اإليضاح  إلى  الرجوع  السياسة  15-3يرجى  حول   )
البضاعة، واإليضاح ) المتعلقة  ( بخصوص 4المحاسبية 

التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة بشأن  
)البضاعة واإليضاح  ذات  9،  اإلفصاحات  بخصوص   )
 العالقة. 

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، 
 :ما يلي

 

فهم   • على  وضعتها    لإلجراءاتالحصول  التي  والتوثيق 
ال   التي  البنود  تحديد  عند  ونفذتها  المجموعة  إدارة 

  تخضع لإلرجاع واالستبدال من قبل الموردين.

 

 لعينة من المنتجات. تقارير األعمار التحقق من صحة  •

 

المعنية  • البيانات  من صحة  العينة،  أساس  على  التحقق، 
  المدرجة في عمليات احتساب المخصصات.للمنتجات  

 

في   • المدرجة  العالقة  ذات  االفصاحات  كفاية  مدى  تقييم 
 القوائم المالية الموحدة.

 

 

 أمر آخر
  غير معدل من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأيًا    2020ديسمبر    31تمت مراجعة القوائم المالية للمجموعة للسنة المنتهية في  

 . 2021مارس  27القوائم المالية بتاريخ تلك حول 
 

  2021المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام  

، بخالف القوائم المالية الموحدة  2021المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام  تشتمل المعلومات األخرى على  
ومن المتوقع أن يكون  إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. وتقرير مراجع الحسابات حولها. 
 مراجع الحسابات.  متوفر لنا بعد تاريخ تقرير 2021التقرير السنوي للمجموعة لعام  

 

  ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها.
 

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عند توفرها، وعند  
يام بذلك يتم األخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع  الق

 المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري. 
 

تبين لنا وجود تحريف جوهري، فإننا نكون مطالبين باإلبالغ عن ، إذا 2021وعندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لعام 
   األمر للمكلفين بالحوكمة.



  

 

 

 

 

 تقرير المراجع المستقل 
 إلى المساهمين في الشركة الكيميائية السعودية القابضة )تتمة( 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 المالية مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم الموحدة 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 
المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام  

قوائم مالية موحدة خالية من  الشركات والنظام   اإلدارة ضرورية إلعداد  التي تراها  الداخلية  الرقابة  األساسي للشركة، وعن 
 تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

 

لمبدأ   وفقا  العمل  في  االستمرار  على  المجموعة  مقدرة  تقويم  عن  مسؤولة  اإلدارة  فإن  الموحدة،  المالية  القوائم  إعداد  عند 
االستمرارية واإلفصاح حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة،  

 ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. 
 

  على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش  

إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على   نا.أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأي
أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريٍف 

ية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهر جوهري موجود.
 يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.

 

كم المهني ونحافظ وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الح
 كما نقوم بـ:  على نزعة الشك المهني خالل المراجعة.

 

تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم   •
لتوفي أدلة مراجعة كافية ومالئمة  المخاطر، والحصول على  تلك  لمواجهة  إجراءات مراجعة  أساس إلبداء  وتنفيذ  ر 

ويعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد   رأينا.
 ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية. 

 

من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة،   •
 وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

 

تقويم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي   •
 قامت بها اإلدارة.
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 النشاطات  -1
 

)"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية  الشركة الكيميائية السعودية القابضة  
إن عنوان الشركة المسجل   م(.1972مارس    28هـ )الموافق  1392صفر    12بتاريخ    1010006161بموجب السجل التجاري رقم  

 ة في السوق المالية السعودية )تداول(. إن المجموعة مدرج ، المملكة العربية السعودية.11461، الرياض  2665 ص.ب. هو:
 

 تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعين "المجموعة"( بما يلي: 
 

لها وامتالك  • الالزم  الدعم  الشركة وتوفير  فيها  التي تساهم  الشركات األخرى  إدارة  المشاركة في  أو  التابعة  إدارة الشركات 
 العقارات.

 وبيع المتفجرات والمنتجات المتعلقة بها ألغراض االستعمال المدني والعسكري وتقديم خدمات الدعم الفني للتفجير.تصنيع  •

تصنيع ومزاولة تجارة الجملة والتجزئة في األدوية والمواد والمحاليل الطبية والمستحضرات الصيدلية واألدوات والمعدات  •
 المستشفيات والمراكز الطبية وقطع الغيار الخاصة بها والمنظفات والمواد الغذائية. واآلالت الطبية والجراحية ولوازم 

 تصنيع وإنتاج مادة نترات األمونيوم. •
 

 
 تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والقوائم المالية للشركات التابعة لها التالية: 

 
 نسبة الملكية %    

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس التابعةالشركة 
ديسمبر  31

2021 
ديسمبر  31

2020 
     
     

الشركة السعودية العالمية للتجارة 
 المحدودة )"سيتكوفارما"( 

المملكة العربية  
 % 99 %99 توزيع أدوية السعودية

     
شركة السويس العالمية للنترات  

 % 100 %100 إنتاج مادة نترات األمونيوم   مصر )"سينكو"( 
     

الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري  
المملكة العربية   المحدودة

 السعودية

يشتمل على تجارة الجملة  
والتجزئة في األدوية والمواد  

 % 100 %100 والمعدات الطبية
     

للصناعات الدوائية   شركة أجا
 المحدودة )"أجا فارما"(

المملكة العربية  
 % 100 %100 إقامة وتملك مصانع األدوية السعودية

     
المملكة العربية   الشركة الكيميائية السعودية المحدودة

 % 100 %100 متفجراتإقامة وتملك مصانع ال السعودية
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 أسس إعداد وتوحيد القوائم المالية -2
 
 أسس اإلعداد 1- 2

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية  
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في 

  المملكة العربية السعودية(.
 

تم عرض  وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، مالم يرد خالف ذلك، في السياسات المحاسبية المذكورة أدناه.  تم إعداد القوائم المالية الموحدة
القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة، وتم تقريب كافة المبالغ ألقرب 

 ألف لاير سعودي، ما لم يرد خالف ذلك. 
 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقاً 
تم اإلفصاح  كما يتطلب أيًضا من اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. التقديرات المحاسبية الهامة.

التي تتضمن درجة عالية من األحكام أو التعقيد أو النواحي التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات هامة للقوائم المالية  عن النواحي  
 (. 3الموحدة في اإليضاح )

 
 أسس توحيد القوائم المالية   2-2

تتحقق السيطرة عندما  . 2021ديسمبر    31تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في  
تتعرض المجموعة لمخاطر، أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة 

بالسيطرة على وعلى وجه التحديد، تقوم المجموعة   في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها.
 الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة: 

السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة   •
 المستثمر فيها( 

 متغيرة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها، التعرض لمخاطر أو لديها حقوق في الحصول على عوائد  •

 المقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.  •
 

وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة أقل من   وبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة.
التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة  األغلبية في حقوق  

 بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 الشركة المستثمر فيها. الترتيب التعاقدي )الترتيبات التعاقدية( مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في •

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى،  •

 حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة. •
 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير 
يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة  والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. الحقائق  

عند حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند تخلي المجموعة عن ممارسة مثل  
ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم تدرج موجودات ومطلوبات   هذه السيطرة.

 المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
 

شركة األم للمجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة يتعلق الربح او الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بالمساهمين في ال
وعند الضرورة، يتم اجراء تعديالت على القوائم المالية   حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجًزا.

حذف كافة الموجودات والمطلوبات يتم   الموحدة للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند 

 توحيد القوائم المالية. 
 

 وق ملكية.يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حق
 

وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تتوقف عن اثبات الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات 
 وحقوق الملكية غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية، بينما يتم إثبات كافة األرباح أو الخسائر الناتجة في الربح أو الخسارة.

  ثبات االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة. يتم إ
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة -3
 

 فيما يلي بيانا بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد قوائمها المالية الموحدة:
 
 عمليات تجميع األعمال والشهرة  3-1

تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول، والذي   األعمال باستخدام طريقة االستحواذ.تتم المحاسبة عن عمليات تجميع  
بالنسبة لكل عملية من   يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها.

كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها   عمليات تجميع األعمال، تقرر المجموعة فيما إذا
تقيد التكاليف المتعلقة باالستحواذ   بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها.

 كمصاريف عند تكبدها وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية. 
 

التصنيف وعند   أجل  التعهد بها من  تم  التي  المالية  الموجودات والمطلوبات  تقدير  يتم  المجموعة باالستحواذ على عمل ما،  قيام 
 والتخصيص المالئم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ.

 
ال يتم إعادة قياس العوض  لشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ.سيتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل ا

يُقاس العوض المحتمل المصنف كأصل  المحتمل المصنف كحقوق ملكية، ويتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية.
( "األدوات المالية"، بالقيمة العادلة وتُدرج 9مالي )أو مطلوبات والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير ال

يتم قياس العوض المحتمل اآلخر،  (.9التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )
اد القوائم المالية، وإثبات التغيرات في القيمة (، بالقيمة العادلة بتاريخ إعد9الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 العادلة في الربح أو الخسارة. 
 

يتم، في األصل، قياس الشهرة، بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المسيطرة 
وفي  لتي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها(.وأية حصص مملوكة سابقا، عن صافي الموجودات القابلة للتمييز ا

حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدير للتأكد من 
التعهد بها، ومراجعة االجراءات المستخدمة    قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم

وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ  في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ.
 عليها عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات األرباح في الربح أو الخسارة. 

 
المتراكمة.وبعد   االنخفاض  خسائر  ناقصاً  بالتكلفة  الشهرة  تقاس  لها،  األولي  وجود  اإلثبات  من  للتأكد  االختبار  إجراء  ولغرض 

المستحوذ عليها عند تجميع األعمال   الشهرة  القيمة، تخصص  تاريخ االستحواذ    –انخفاض في  من  إلى كل وحدة أو    –اعتباراً 
الت للنقدية  ي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مجموعة من الوحدات المدرة 

 مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.
 

وفي الحاالت التي يتم فيها توزيع الشهرة على الوحدة المدرة للنقدية واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، عندئذ يتم إدراج 
وتقاس الشهرة  رة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد.الشه

 المستبعدة في هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية. 
 
  المطلوبات كمتداولة وغير متداولةتصنيف الموجودات و  3-2

تعتبر الموجودات متداولة،  تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة/ غير متداولة.
 وذلك:

 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،  •

 اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،في حالة  •

 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية أو  •

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر  •
 شهراً بعد الفترة المالية. 

 
 جودات األخرى كموجودات غير متداولة.تصنف كافة المو
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تتمة(   3-2

 تعتبر المطلوبات متداولة، وذلك: 

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية، •

 ألغراض المتاجرة،في حالة اقتنائها بشكل أساسي  •

 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية أو •

 عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.  •
 

 تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة. 
 
 ادلةقياس القيمة الع  3-3

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم 
يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت   بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس.

 إما:

 السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أوفي  •

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. •
 

  إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
 

متعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن ال
 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.   

 
إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من 

لك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل خالل االستخدام األمثل واألفضل لذ
 واألمثل. 

 
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت  

 لقابلة للمالحظة. القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير ا
 

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل 
 الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى  •

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير    -الهامة لقياس القيمة العادلة    - : طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  2المستوى   •
 مباشرة. 

 غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -ى : طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدن3المستوى  •
 

ما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد في
يم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقو

تقوم المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة بقياس القيمة العادلة  الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية. 
  المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.

 
المجمو إعداد كل قوائم مالية، تقوم  إعادة وبتاريخ  قياسها أو  إعادة  المراد  الموجودات والمطلوبات  قيمة  التغيرات في  بتحليل  عة 
وألغراض هذا التحليل، تقوم المجموعة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة  تقويمها طبقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة.

  م مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى.في آخر تقييم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقيي
 

تقوم المجموعة أيًضا بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة  
  لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً.

 
فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر   ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد

  الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله. 
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 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء   3-4

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء وفق طريقة مكونة من خمس خطوات والمبينة في المعيار الدولي تقوم المجموعة بإثبات  
المالي   المبالغ  . 15للتقرير  استبعاد  العميل، ويتم  المبرم مع  العقد  المنصوص عليه في  العوض  أساس  اإليرادات على  إثبات  يتم 

 ثبات اإليرادات عند تحويل السيطرة على منتج أو خدمة إلى العميل.  تقوم المجموعة بإ المحصلة نيابةً عن أطراف أخرى.
 

من العقود مع العمالء عند تحويل السيطرة على البضاعة أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس العوض الذي    اإليراداتيتم اثبات  
الخدمات. البضاعة أو  المجموعة استحقاقه مقابل تلك  أنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات  تتوقع  للمجموعة بشكل عام  وقد تبين 

الخدمات قبل تحويلها إلى العميل ويتعين سداد المبلغ لموردي الطرف اآلخر   اإليرادات الخاصة بها ألنها تسيطر على البضاعة أو
وفي حالة قيام المجموعة ببيع البضاعة أو الخدمات كوكيل، فإنه يتم تسجيل اإليرادات والدفعات   حتى إذا تعثر العمالء في السداد. 

ال الهامش  الصافي وتمثل  اإليرادات على أساس  الموردين ضمن  إلى  اإليرادات  مكتسب.المقدمة  بتقويم ترتيبات  المجموعة  تقوم 
 الخاصة بها مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل.

 
 ما عدا المنتجات الصيدالنية والمنتجات ذات العالقة –بيع البضاعة 

 بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق المقبض مقابل بيع البضاعة خالل دورة األعمال العادية للمجموعة.   اإليراداتيتم قياس  
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة على البضاعة، الذي يكون عند تسليم المنتجات إلى العميل، وعندما يكون 

أو بيع هذه البضاعة، وعدم وجود التزامات لم يتم الوفاء بها من شأنها أن تؤثر على   للعميل حرية التصرف الكاملة في استخدام
يحدث التسليم عندما يتم شحن البضاعة إلى الموقع المحدد وفقًا لشروط العقد، وانتقال مخاطر التقادم والخسارة   قبول العميل للبضاعة. 

انقضاء أحكام قبول البضاعة أو وجود أدلة موضوعية لدى المجموعة على   إلى العميل، وقبول العميل للمنتجات وفقًا لعقد البيع أو 
 أنه تم استيفاء كافة معايير القبول.

 
يتم تعديل سعر  يتم قياس اإليرادات المثبتة بسعر المعاملة على النحو المتفق عليه في عقد البيع بعد خصم ضريبة القيمة المضافة.

سعر االمتيازات، الخصومات، والتخفيضات، والمبالغ المستردة، واالئتمان. وتقوم المجموعة المعاملة بأي عوض متغير على شكل  
المعاملة.  لتسوية سعر  والمحتملة  المتوقعة  القيمة  باعتباره  المتغير  العوض  مبالغ   بتقدير  كافة  أو  بتضمين بعض  المجموعة  تقوم 

إ المحتمل  الذي يكون من  بالقدر  المتغير تم تقديره فقط  لى حد كبير عدم حدوث عكس قيد جوهري لإليرادات في مبلغ العوض 
 اإليرادات المتراكمة عند زوال عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغير الحقًا في سعر المعاملة.

 
 المنتجات الصيدالنية والمنتجات ذات العالقة –بيع البضاعة 

ال ذات  والمنتجات  الصيدالنية  المنتجات  بيع  على  البند  هذا  والصيدليات.يتضمن  بالمستشفيات  أسعار  عالقة  المجموعة  تحدد  ال 
المستحضرات الصيدالنية والمنتجات ذات العالقة المباعة؛ إذ يتم تحديد أسعار الشراء والبيع لكافة المنتجات الصيدالنية والمنتجات 

عندما تبين للمجموعة أنها تعمل كوكيل  ة.ذات العالقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، باستثناء بنود البضاعة غير المسعر
 وليس بصفتها كأصيل فيما يتعلق بمثل هذه المبيعات، فإنه يتم إثبات اإليرادات باعتبارها صافي العمولة المكتسبة.

 
 اإليرادات من الخدمات

العقد المبرم مع العميل، وعند قيام البائع  يتم إثبات اإليرادات عند قيام المجموعة بالوفاء بالتزامات األداء المنصوص عليها في  
 بتحويل الخدمات المتعهد بها إلى العميل، وذلك إما: 

 في نقطة من الزمن، أو  •

 على مدى زمني، يعادل مرحلة إنجاز الخدمة.  •
 

زء من سعر  تأخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كان هناك تعهدات أخرى في العقد تمثل التزامات أداء مستقلة يتعين توزيع ج
عند تحديد سعر المعاملة، تأخذ المجموعة بعين االعتبار اآلثار المتعلقة بالعوض المتغير، ووجود مكونات تمويل  المعاملة عليها.

 هامة، والعوض غير النقدي، والغرامات، والعوض المستحق للعميل )إن وجد(.
 

 العوض المتغير 
إذا اشتمل العوض المنصوص عليه في العقد على مبلغ  عتبار آثار العوض المتغير.عند تحديد سعر المعاملة، تأخذ المجموعة في اال

يتم تقدير العوض المتغير   متغير، تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض الذي تستحقه مقابل تحويل المنتجات والخدمات إلى العميل.
حدوث عكس قيد جوهري لإليرادات في مبلغ اإليرادات  عند نشأة العقد ووضع قيود عليه حتى يكون من المحتمل إلى حد كبير عدم  

   المتراكمة عند تسوية عدم التأكد المتعلق بالعوض المتغير الحقًا.
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 الزكاة والضريبة 3-5
 الزكاة 

الزكاة والضريبة والجمارك   للزكاة وفقًا ألنظمة هيئة  السعودية.يجنب مخصص  المملكة العربية  صص خويقدر م )"الهيئة"( في 
يتم تسجيل أية فروقات في التقديرات عند الموافقة على الربط النهائي، وحينئٍذ يتم تسوية  الزكاة ويحمل على قائمة الدخل الموحدة.

 .% 100والمملوكة لها بالكامل نظاميًا وفعليًا بنسبة  يتم احتساب الزكاة على أساس موحد للشركة والشركات التابعة لها   المخصص.
وبالنسبة   وعليه، يتم اعتبار الشركة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل نظاميًا بصفتها منشأة واحدة ألغراض حساب الزكاة.

 ل. ، فإنه يتم احتساب الزكاة على أساس مستق%100للشركات التابعة المملوكة للشركة بنسبة أقل من  
 

  الضريبة الحالية والمؤجلة
  يتم احتساب الضريبة المتعلقة بالشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية وفقًا لألنظمة الضريبية المعمول بها في تلك الدول. 

 
ة في نهاية السنة  يتم احتساب مخصصات الضريبة المؤجلة للمنشآت األجنبية باستخدام طريقة االلتزام بناًء على الفروقات المؤقت

تقاس موجودات ومطلوبات  المالية بين الوعاء الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية.
فيها  أو تتحقق  المطلوبات  فيها  التي تسدد  المالية  الفترة  يتوقع تطبيقها خالل  التي  الضريبية  الشرائح  باستخدام  المؤجلة  الضريبة 

  لموجودات.ا
 

يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة الخاصة بالمنشآت األجنبية وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباح مستقبلية خاضعة 
للمنشأة األجنبية يتطلب هذا األمر إجراء األحكام المتعلقة باألداء المالي المستقبلي   للضريبة مقابلها يمكن استخدام الفروقات المؤقتة.

المؤجلة. الضريبة  موجودات  إثباتها  فيها  تم  الخاضعة   التي  المؤقتة  الفروقات  لكافة  المؤجلة  الضريبة  مطلوبات  إثبات  عادة  يتم 
  للضريبة.

 
 يتم اثبات ضريبة الدخل الحالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
 ضريبة القيمة المضافة

 ودات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء: يتم إثبات المصاريف والموج
إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية، وفي   •

يثما ينطبق ذلك، هذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند، ح
 و/أو

  عند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة. •
 

يدرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق إلى السلطة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الذمم  
 الدائنة في قائمة المركز المالي الموحدة.

 
 ضريبة االستقطاع 

تقوم المجموعة أيًضا باستقطاع ضريبة في المملكة العربية السعودية على بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة بموجب نظام 
 ضريبة الدخل السعودي. 

 
 العمالت األجنبية   3-6

  المعامالت واألرصدة
ويتم  وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت المعنية.تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى لاير سعودي  

إثبات أرباح أو خسائر تحويل العمالت األجنبية الناتجة من سداد هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة 
  في الربح أو الخسارة. بعمالت أجنبية غير اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة في نهاية السنة 

 
يتم تحويل نتائج األعمال والمركز المالي لمنشآت المجموعة التي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض إلى عملة العرض على 

 النحو التالي: 
 بتاريخ االستحواذ.   يتم تحويل بنود حقوق الملكية )فيما عدا األرباح المبقاة وحقوق الملكية غير المسيطرة( بأسعار التحويل السائدة •
 يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية.  •
السنة. • المرجح لمعدل  المتوسط  الدخل باستخدام  قائمة  التحويل  يتم تحويل بنود  الجوهرية بأسعار  وتحول األرباح والخسائر 

 السائد عند حدوثها. 
 الناتجة عن عمليات التحويل كبند مستقل من حقوق الملكية. يتم إثبات كافة الفروقات •

 
في الحاالت التي يتم بيع هذه المنشآت أو استبعادها جزئيًا، فإنه يتم إثبات فروقات تحويل العمالت األجنبية المسجلة ضمن حقوق 

  الملكية في قائمة الدخل الموحدة كجزء من الربح أو الخسارة الناتجة عن البيع. 
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  توزيعات األرباح النقدية  3-7

يتم اعتماد سياسة المجموعة بشأن توزيعات األرباح من قبل الجمعية العامة، وتقوم المجموعة بإثبات توزيعات األرباح كمطلوبات 
 حقوق الملكية. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن  وذلك عند الموافقة على التوزيع.

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  3-8

 تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت.
بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من اآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة  

  في حالة الوفاء بمعايير االثبات.
 

يتم احتساب استهالك كافة الممتلكات والمعدات، فيما عدا األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، وفقًا لألعمار اإلنتاجية 
 عمار اإلنتاجية المتوقعة:التالية المحتسبة لشطب تكلفة كل أصل على أساس القسط الثابت على مدى األ

 
 العمر اإلنتاجي  

 33-20 تكاليف البنية التحتية والمباني 
 على مدى العمر االنتاجي المقدر أو فترة اإليجار، أيهما أقصر  تحسينات المباني المستأجرة 

 10-7 اآلالت والمعدات 
 10-7 األثاث والتركيبات 

 4 السيارات والمواصالت
 

وعلى وجه   القيمة التقديرية المتبقية واألعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات مرة واحدة على األقل سنويًا. المجموعة بمراجعةتقوم 
الناتج عن   المتكبدة على أساس    خطط األعمالالخصوص، تأخذ المجموعة بعين االعتبار األثر  المصاريف  التجارية ومستويات 

 والمعدات في تقييمها لألعمار اإلنتاجية المتوقعة والقيم التقديرية المتبقية.مستمر للمحافظة على الممتلكات 
 

من الممتلكات واآلالت والمعدات على مراحل، تقوم المجموعة باستهالكها بصورة مستقلة   وإذا كان مطلوباً استبدال أجزاء هامة
وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات  على مدى أعمارها اإلنتاجية المحددة.

 ة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها.يتم إثبات كاف كإحالل وذلك في حالة استيفاء معايير إثباته.
 تكون قطع الغيار الرئيسية مؤهلة لإلثبات كممتلكات ومعدات عندما تتوقع المجموعة استخدامها خالل فترة تزيد عن سنة واحدة.

 احة لالستخدام. تتم التحويالت إلى فئة الموجودات التشغيلية ذات الصلة عندما تكون هذه البنود مت
 

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامه  
تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت  أو استبعاده.

  والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل الموحدة ضمن دخل عمليات أخرى وذلك عند التوقف عن إثبات األصل.االستبعاد 
 

يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها  
 ً  .بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك مالئما

 
 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ   3-9

تمثل األعمال الرأسمالية  تظهر األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقًصا خسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت.
القيمة تم   المسجلة بالتكلفة ناقًصا أي خسائر انخفاض في  الموجودات قيد اإلنشاء،  التنفيذ  التكلفة على تكلفة   إثباتها.تحت  تشتمل 

المعدات والمواد واألتعاب المهنية والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرةً بإحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل  
ة المحاسبية المتبعة على النحو الذي تريده اإلدارة، وبالنسبة للموجودات المؤهلة تشتمل على تكاليف التمويل المرسملة وفقا للسياس

وعند تشغيلها، يتم تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى الفئة المالئمة ضمن الموجودات ويتم استهالكها  من قبل المجموعة.
 وفقًا لسياسة المجموعة. 
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 اإليجارات 3-10

وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل  العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. تقوم المجموعة عند نشأة  
 الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك.   

 
  المجموعة كمستأجر

ع فيما  اإليجار،  عقود  كافة  وقياس  إلثبات  واحدة  طريقة  بتطبيق  المجموعة  إيجار تقوم  وعقود  األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  دا 
تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار، وموجودات حق االستخدام التي تمثل  الموجودات منخفضة القيمة.

 الحق في استخدام الموجودات المعنية. 
 

 موجودات حق االستخدام
 بحق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(.تقوم المجموعة بإثبات الموجودات الخاصة  

تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس 
التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة،   تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار.

إيجار مستلمة. المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، ناقًصا أي حوافز  المجموعة متأكدة بصورة  ودفعات اإليجار  وما لم تكن 
استهالك موجودات حق االستخدام التي تم معقولة من الحصول على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار، فإنه يتم  

تخضع موجودات حق االستخدام   إثباتها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو مدة اإليجار، أيهما أقصر. 
 لالنخفاض في القيمة. 

 
 التزامات اإليجار

اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات  
تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار   على مدى فترة اإليجار.

التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبا المتغيرة  المتبقية.مدينة ودفعات اإليجار  القيمة  المتوقع سدادها بموجب ضمانات  كما  لغ 
تشتمل دفعات اإليجار أيًضا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ودفعات الغرامات 

إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي  يتم الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء.
 ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. 

 
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل العمولة  

وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة،  في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة.الضمني  
إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو  وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة.

 جار أو تغيير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو وجود تغيٍر في التقويم الخاص بشراء األصل المعني.تغيير في مدة اإلي
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
األجل الخاصة بالمكائن والمعدات تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة  

كما تطبق أيًضا اإلعفاء من   شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(.  12)أي عقود اإليجار التي تبلغ  
من   أقل  )أي  القيمة  منخفضة  تعتبر  التي  المكتبية  المعدات  إيجار  عقود  على  القيمة  منخفضة  الموجودات  لاير   20,000إثبات 

يتم إثبات دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على   سعودي(.
 أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
 األحكام الهامة عند تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد 

يجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد  تحدد المجموعة مدة عقد اإل
اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد  

 عدم ممارسته. 
 
 تكاليف االقتراض    3-11

اليف االقتراض المتعلقة مباشرةً بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً طويالً كي يكون ترسمل تك
تقيد تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف في الفترة التي   جاهزاً للغرض الذي أنشئ من أجله أو للبيع كجزء من تكلفة ذلك األصل.

فيها. على  تتكون   تحدث  بالحصول  يتعلق  فيما  المنشأة  تتكبدها  التي  األخرى  والتكاليف  العمولة  تكاليف  من  االقتراض  تكاليف 
   القروض.
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 الموجودات غير الملموسة، فيما عدا الشهرة   3-12

ا عند  مستقلة  بصورة  عليها  المستحوذ  الملموسة  غير  الموجودات  بالتكلفة.تقاس  لها  األولي  غير  إلثبات  الموجودات  تكلفة  تمثل 
وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير   الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ.

ال تتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً،   الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة.
 فيما عدا تكاليف التطوير المرسملة، وتدرج المصاريف ذات العالقة في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

 
 تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كـ "محددة" أو "غير محددة" المدة.

 
لتي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض تطفأ الموجودات غير الملموسة ا 

يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي   في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض.
يؤخذ باالعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة   مالية.لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل فترة  

محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو   –المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل  
الموجودات غير الملموسة التي لها عمر انتاجي محدد    تدرج مصاريف إطفاء مالئم، ويتم قيدها كتغيرات في التقديرات المحاسبية.

 في قائمة الربح أو الخسارة كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. 
 

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها 
للنقدية. وذلك   المدرة  الوحدة  التي ليس لها عمر  لوحدها أو على مستوى  الملموسة  للموجودات غير  العمر اإلنتاجي  يتم مراجعة 

وإال يتم التغيير من  سنوياً وذلك للتأكد فيما إذا كان التقويم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي ال يزال هناك ما يؤيده،  إنتاجي محدد
 "عمر محدد" على أساس مستقبلي."عمر غير محدد" إلى 

 
يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد )أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى المستلم( أو عند عدم توقع منافع 

ر الملموسة  تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غي اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها.
 )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة.

 
تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 لها، على النحو التالي: 
 

 العمر اإلنتاجي 

 8-5 برامج الحاسب اآللي 
 5 حق االنتفاع بالعالمة التجارية الجديدة

 
 األدوات المالية  3-13

  األداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
 

 الموجودات المالية
 األولياالثبات والقياس 

  تصنف الموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
 أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص  

وباستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تشمل مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة   المجموعة إلدارتها.
اليف المعامالت في حال الموجودات المالية غير عملية، تقوم المجموعة في األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً تك

تقاس الذمم المدينة التجارية، التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو التي  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
اإليرادات من   –(  15ير المالي )قامت المجموعة بشأنها بتطبيق الوسيلة العملية، بسعر المعاملة المحدد وفقًا للمعيار الدولي للتقر

 العقود المبرمة مع العمالء.
 

فإنه يجب أن ينتج عنها  الشامل اآلخر،  الدخل  العادلة من خالل  المطفأة أو بالقيمة  المالية بالتكلفة  الموجودات  ولتصنيف وقياس 
يشار إلى هذا التقويم بـ "اختبار الدفعات فقط  تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم.

يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية   من المبلغ األصلي والعمولة"، ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية.
  صرف النظر عن نموذج األعمال. التي ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ب
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 الموجودات المالية )تتمة(
 اإلثبات األولي والقياس )تتمة( 

الموجودات   إدارة هذه  إلى كيفية  المالية  الموجودات  بإدارة  الخاص  المجموعة  أعمال  التدفقات يشير نموذج  المالية بهدف تحقيق 
يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو   النقدية.
الموجودات المالية    يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء كالهما.

ل  لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام 
 اآلخر ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناؤها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.

 
التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة   –الموجودات المالية  يتم إثبات عمليات شراء أو بيع  

)المعامالت االعتيادية(   بالسوق  المتعارف عليها  تلك  أو بيع   –أو  المجموعة بشراء  فيه  تلتزم  الذي  التاريخ  التداول، أي  بتاريخ 
   األًصل.

 
 القياس الالحق

 الالحق لها، تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية الخاصة به إلى موجودات مالية بالتكلفة المطفأة:ألغراض القياس 
 

 التوقف عن االثبات 
يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي استبعاده 

 المالي الموحدة للمجموعة( عند: من قائمة المركز 

  انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو    •

قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف   •
)أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو  آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما  

)ب( لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على  
 األصل. 

 
دية من األـصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق اـستالم التدفقات النق

وفي الـحاالت التي ال يتم فيـها تحوـيل أو  عليـها تقويم فيـما إذا وألي ـمدى ـقاـمت ـباالحتـفاظ ـبالمـنافع والمـخاطر المصـــــاحـبة للملكـية.
ألًصــل، تســتمر المجموعة في إثبات اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصــاحبة لألصــل أو لم يتم فيها تحويل الســيطرة على ا

يتم قياس  وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضــاً بإثبات المطلوبات المصــاحبة لها. األصــل بقدر ارتباط المجموعة المســتمر به.
 .الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة

 
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد  

 األقصى للمبلغ الذي يجب على المجموعة دفعه، أيهما أقل. 
 

  االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

تحدد خسائر االئتمان المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية  الخسارة.
تشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على  لتي تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة بما يقارب معدل العمولة الفعلي األصلي. التعاقدية ا 

 التدفقات النقدية من بيع الضمانات الرهنية المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزء ال يتجزأ من شروط العقد.
 

عليه، ال تقوم المجموعة   ين، تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.بالنسبة للمدينين التجاري
بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

جموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، قامت الم العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.
  والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

 
القيمة عندما تشير تقوم المجموعة األصل المالي بالنظر في األصل المالي لغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في  

 المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن يأخذ باالعتبار
ت  يتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقا أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. 

  النقدية التعاقدية. 
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 المطلوبات المالية
 االثبات والقياس األولي

وتسهيالت تصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض  
 أو ذمم أو دائنة، حسبما هو مالئم.

 
الدائنة، يتم إظهارها بعد خصم تكاليف  للقروض والذمم  العادلة. وبالنسبة  المالية بالقيمة  المطلوبات  إثبات كافة  يتم، في األصل، 

ين والمصاريف المستحقة الدفع  تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على الدائنين التجاري المعامالت المتعلقة بها مباشرةً.
  والمطلوبات األخرى والتزامات اإليجار والقروض طويلة وقصيرة األجل.

 
 القياس الالحق

بعد االثبات األولي لها، تقاس القروض  ألغراض القياس الالحق لها، تصنف المطلوبات كمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة )القروض(. 
يتم إثبات األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند  فة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكل

 التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي. 
 

األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك  
ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. وتنطبق هذه الفئة عموًما  من معدل العمولة الفعلي.

   ى.على القروض المرتبطة بعمولة، والدائنين التجاريين، والمصاريف مستحقة الدفع، والمطلوبات األخر
 

 التوقف عن االثبات 
وفي حالة تـبديل االلتزامات  يتم التوقف عن اثـبات المطلوبات الـمالـية عـند ســـــداد االلتزام المـحدد في العـقد أو إلـغائه أو انتـهاء مدته.

يتم  المالية بأخرى من نفس الجهة المقرضـة بشـروط مختلفة جوهريًا، أو بتعديل شـروط االلتزامات الحالية بشـكل جوهري، عندئذ
يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية   اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة.

 المعنية في قائمة الربح أو الخسارة.
 
   مقاصة األدوات المالية   3-14

ــة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج   ــافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي تتم مقاصـ بالصـ
ــداد   ــافي أو بيع الموجودات وس ــاس الص ــوية الموجودات مع المطلوبات على أس ــة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتس ملزم لمقاص

 المطلوبات في آن واحد.
 
 البضاعــة   3-15

تشــتمل   يتم تحديد تكلفة البضــاعة باســتخدام طريقة المتوســط المرجح. البيعية، أيهما أقل.تُقَوم البضــاعة بالتكلفة أو صــافي القيمة 
 التكلفة على المصاريف المتكبدة للحصول على البضاعة والتكاليف المتكبدة إلحضار البضاعة إلى حالتها وموقعها الحالي.

 
األعمال العادية ناقصـاً تكاليف اإلكمال المقدرة والتكاليف المقدرة الالزمة  يمثل صـافي القيمة البيعية سـعر البيع المقدر خالل دورة 

 إلتمام عملية البيع.
 

م  يتم تخفيض قيمة البضاعة إلى صافي القيمة البيعية في الحاالت التي قد تكون فيها التكلفة غير قابلة لالسترداد نتيجة التلف أو التقاد
وبالنسبة للبضاعة المتعلقة بالمنتجات الصيدالنية الموزعة، إذا اتفق عليها الطرفان   ضاعة. أو في حالة انخفاض أسعار بيع بنود الب

 وفي ظروف معينة، فإن المجموعة تسترد التكلفة من الموردين.  
 

ه سيتم نظرا ألن سعر أو تكلفة المصنع السابق وتأمين وشحن المنتجات الصيدالنية محدد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، فإن
تخفيض الهيئة العامة للغذاء والدواء ألسعار تكلفة وتأمين وشحن البضاعة غير المباعة من المورد، إذا تم االتفاق على ذلك استرداد  

وكذلك أيًضا عند تكبد المجموعة تكاليف تتعلق بمنتجات لم يتم توريدها، فإنها تلتزم ببيعها لعمالئها وفقا للعقود  بصورة مشتركة.
برمتها مع هؤالء العمالء.التي أ   وكما هو متفق عليه بصورة مشتركة، تقوم المجموعة بتغطية بعض هذه تكاليف من الموردين.  
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 البضاعة )تتمة(   3-15
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  3-16

  
وفي  قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل  

حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة 
مة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية، تمثل القي بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل.

يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة  ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية.
وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة   وجودات.بشكل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعة من الم

  المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد. 
 

إلى   المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  يتم خصم  الحالية،  القيمة  تقدير  الخصم والذي يعكس وعند  باستخدام معدل  الحالية  قيمتها 
وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد، يؤخذ باالعتبار   تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.

 طرق تقويم مالئمة.   وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام آخر معامالت تمت في السوق.
 

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس أحدث المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات والتي يتم 
تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة  إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل.

السنة  فترة خمس سنوات. للمشروع بعد  المستقبلية  النقدية  التدفقات  الطويل األجل، ويطبق على  للمدى  النمو  احتساب معدل  يتم 
 الخامسة. 

 
المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة   الربح أو الخسارة ضمن فئات  قائمة  المستمرة في  العمليات  إثبات خسائر انخفاض قيمة  يتم 

وبالنسبة   ته، باستثناء العقارات المعاد تقويمها سابقاً حيث يرحل إعادة التقويم إلى الدخل الشامل اآلخر.األصل الذي انخفضت قيم
 لتلك العقارات، يتم إثبات االنخفاض في القيمة في الدخل الشامل اآلخر ولغاية مبلغ إعادة التقويم السابق.

 
يخ إعداد كل قوائم مالية للتأكد من وجود دليل على عدم وجود خسائر بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتار 

أو نقصانها. المثبتة سابقاً  القابلة لالسترداد لألصل أو   االنخفاض  القيمة  المجموعة بتقدير  الدليل، تقوم  وفي حالة وجود مثل هذا 
حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في   الوحدة المدرة للنقدية.

إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية   القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة.
دها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحدي

يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يتم قيد األصل   إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. 
 بمبلغ إعادة التقويم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة تقويم.

 
ديسمبر للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وعندما تشير الظروف إلى إمكانية  31اختبار للشهرة سنوياً وكما في يتم إجراء 

 حدوث انخفاض في قيمتها الدفترية.
 

قدية( يحدد االنخفاض في قيمة الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحده مدره للنقدية )أو مجموعة الوحدات المدرة للن
 وعندما تقل القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية عن قيمتها الدفترية، يتم إثبات خسارة االنخفاض. التي تتعلق بها الشهرة.

 ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في الشهرة في الفترات المستقبلية. 
 
 النقدية وشبه النقدية   3-17

في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة  تتكون النقدية وشبه النقدية الظاهرة 
األجل وفترات استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل والقابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن  

  التغيرات في القيمة.
 

النقدية الموحدة، تتكون النقدية وشبة النقدية من النقدية والودائع قصيرة األجل الموضحة أعاله، بعد  وألغراض إعداد قائمة التدفقات  
 خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمة ألنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقدية بالمجموعة. 
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 المخصصات  3-18

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل 
 ان يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به.

التي تتوقع فيها المجموعة تعويض بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات وفي الحاالت  
يتم عرض المصروف المتعلق  التعويض كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعويض.

 الغ مستردة.بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة، بعد خصم أية مب
 

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس تقييمات السوق 
  الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام.

 
 منافع الموظفين    3-19

 محددة للموظفين طبقاً لألحكام المنصوص عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية.تقوم المجموعة بإدارة برنامج منافع  
يتم تحديد تكلفة منح المنافع بموجب برامج المنافع المحددة بشكل مستقل لكل برنامج وذلك باستخدام  إن هذه المنافع غير ممولة.

 طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 
 

، التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية، وأثر سقف الموجودات باستثناء المبالغ المدرجة في صافي  سإعادة القياإن عمليات  
العمولة على صافي التزام المنافع المحددة والعائد على موجودات البرنامج )باستثناء المبالغ المدرجة في صافي العمولة على صافي  

 في قائمة المركز المالي الموحدة وتدرج الزيادة أو النقص المقابل له في األرباح المبقاة من التزام المنافع المحددة(، يتم إثباتها فوراً 
ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في   خالل الدخل الشامل اآلخر في نهاية السنة التي تحدث فيها.

 الفترات الالحقة. 
 

 في الربح أو الخسارة وذلك قبل:   يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة

 تاريخ تعديل البرنامج أو تقليص األيدي العاملة، و  •

 تاريخ قيام المجموعة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة.  •
 

المجموعة بإثبات  تقوم   يتم احتساب صافي تكلفة العمولة باستخدام معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة.
 التغييرات التالية في صافي التزامات المنافع المحددة تحت بند "المصاريف العمومية واإلدارية" في قائمة الدخل الموحدة.

تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية، وتكاليف الخدمة السابقة، واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص  •
 والتسويات غير الروتينية، و األيدي العاملة

 صافي مصروف أو دخل العمولة. •
 
  المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد   3-20

 فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة.
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.تعتزم المجموعة إتباع هذه 

 
 تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  (:1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

( 1) المحاسبة الدولي    من معيار  76إلى    69، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات من  2020في يناير   
 توضح التعديالت: لتحديد المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة.

 ما المقصود بحق تأجيل السداد  •

 أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية  •

 أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد  •

كانت إحدى المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على  أنه فقط إذا   •
 تصنيفها.

 
تقوم المجموعة  ، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي.2022يناير    1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

  التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.حاليًا بتقييم تأثير 
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 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد)تتمة(   3-20

 ( 3المعيار الدولي للتقرير المالي )التعديالت على  -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 
("عمليات تجميع األعمال" 3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2020في مايو  

صادر في عام تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية، ال  اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي.  -
 .في متطلباتهدون تغيير جوهري  2018، باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس 1989

 
( تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر 3أضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي )

( أو التفسير 37ني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ) محتَملة في "اليوم الثا
في الوقت نفسه، قرر المجلس  ( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل.21)

( فيما يتعلق بالموجودات المحتملة والتي لن تتأثر باستبدال اإلشارة 3ولي للتقرير المالي ) توضيح اإلرشادات الحالية في المعيار الد
  إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.

 
 ، ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي.2022يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
 ( 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -المتحصالت قبل االستخدام المقصود  والمعدات:الممتلكات واآلالت 

العائدات قبل االستخدام المقصود"، والذي   -، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات 2020في مايو  
أي متحصالت من بيع البنود المنتجة أثناء  -لكات واآلالت والمعدات من تكلفة أي بند من بنود الممت -يحظر على المنشآت الخصم 

وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات  إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة.
 لربح أو الخسارة. المتحصالت من بيع هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في ا 

 
أو بعد ذلك التاريخ، ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود   2022يناير    1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  

التعديل ألول الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق  
 مرة.

 
 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة. 

 
 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكاليف الوفاء بالعقود  -العقود المتوقع خسارتها 

( لتحديد التكاليف التي يتعين  37)، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2020في مايو  
 على المنشأة إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسًرا. 

 
تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد ما لتقديم البضاعة أو الخدمات على كل من   تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة".

ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية بشكل مباشر بالعقد، ويتم  لموزعة المتعلقة مباشرة بأعمال العقد.التكاليف اإلضافية والتكاليف ا
 استبعادها، مالم يتم تحميل تلك التكاليف صراحة على الطرف اآلخر بموجب العقد.

 
بق المجموعة هذه التعديالت على سوف تط .2022يناير    1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 العقود التي لم تِف بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.
 

لغرض التوقف عن إثبات   %10األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة    – ( األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقرير المالي )
 طلوبات الماليةالم

على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية    2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  
يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند إجراء تقويم للتأكد ما إذا  (. 9تعدياًل على المعيار الدولي للتقرير المالي )

تشتمل هذه الرسوم  انت شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األصلية.ك
فقط على تلك األتعاب المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة، بما في ذلك األتعاب المدفوعة أو المستلمة من قبل 

تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد  مقرضة نيابة عن اآلخر. المقترض أو الجهة ال
  بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.

 
بعد   أو  في  تبدأ  التي  السنوية  المالية  الفترات  التعديل على  له.2022يناير    1يسري  المبكر  بالتطبيق  السماح  سوف تطبق  ، مع 

لمنشأة المجموعة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها ا
 أوالً هذا التعديل. 

 
   ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة.
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 )تتمة( المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد   3-20

 ( 8التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) –تعريف التقديرات المحاسبية
(، حيث قدم تعريفًا لـ "التقديرات 8)، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2021في فبراير  
 توضح التعديالت الفرق بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء. المحاسبية".

 كما تبين التعديالت أيًضا كيفية استخدام المنشآت لطرق القياس والمدخالت لغرض وضع التقديرات المحاسبية.
 

بعد   أو  في  تبدأ  التي  السنوية  المالية  الفترات  على  التعديالت  السياسات 2023يناير    1تسري  في  التغيرات  على  تطبيقها  ويتم   ،
مع السماح بالتطبيق المبكر لها بشرط أن يتم  المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تطرأ في أو بعد بداية تلك الفترة،

  التقديرات ذات العالقة.اإلفصاح عن 
 

 ليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل أي أثر جوهري على المجموعة.
 

( الخاص بالمعايير الدولية  2( وبيان الممارسات )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) – اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
 للتقرير المالي 

( الخاص 2( وبيان الممارسات )1سبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) ، أصدر مجلس معايير المحا2021في فبراير  
 بالمعايير الدولية للتقرير المالي "إبداء أحكام األهمية النسبية"، والذي يقدم فيه توجيهات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق أحكام 

وتهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات عن  سبية.األهمية النسبية على اإلفصاحات المتعلقة بالسياسات المحا
بمتطلب  "الهامة"  المحاسبية  سياساتها  عن  المنشآت  إفصاح  متطلب  استبدال  من خالل  نفعًا  أكثر  نحو  على  المحاسبية  السياسات 

المنشآت لمفهوم األهمية النسبية في   اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "ذات األهمية النسبية" وإضافة إرشادات حول كيفية تطبيق
 اتخاذ القرارات المتعلقة باإلفصاح عن السياسات المحاسبية.

 
، مع السماح بالتطبيق 2023يناير    1( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 

( تقدم إرشادات غير إلزامية بشأن تطبيق تعريف األهمية 2إجراؤها على بيان الممارسات )ونظًرا ألن التعديالت التي تم   المبكر لها.
 النسبية على المعلومات المتعلقة بالسياسات المحاسبية، فأنه ليس من الضروري تحديد تاريخ سريان لهذه التعديالت.

 
تحديد تأثيرها التي ستحدثه على اإلفصاحات عن السياسات   تقوم المجموعة حاليًا بتقييم األثر الناتج عن تطبيق هذه التعديالت لغرض

 المحاسبية للمجموعة. 
 
 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة  -4
 

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات  
وقد يترتب عن عدم   يف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة، واالفصاح عن االلتزامات المحتملة.والمصار

التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة  
 المستقبلية.بذلك في الفترات 

 
 األحكام

المثبتة في  المبالغ  لها تأثيراً جوهريًا على  التالية التي  للمجموعة، قامت اإلدارة بإجراء األحكام  المحاسبية  السياسات  عند تطبيق 
 القوائم المالية الموحدة.

 
 المجموعة كمستأجر  -تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء  

موعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد  تحدد المج
اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد  

المجموعة بتطبيق األحكام عند تقويم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد عقد اإليجار أو  تقوم   عدم ممارسته.
 أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي من شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء. إنهائه.

مجموعة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في حالة وقوع أي حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع وبعد تاريخ بدء اإليجار، تقوم ال
 تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد أو اإلنهاء العقد.
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 اإليرادات إثبات 
 ( من اإلدارة إجراء األحكام التالية: 15يتطلب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 عرض إثبات اإليرادات بالصافي أو باإلجمالي

عند قيام المجموعة ببيع البضاعة أو الخدمات كأصيل، فإنه يتم إثبات اإليرادات والدفعات إلى الموردين على أساس إجمالي ضمن  
العمليات. اإليرادات والدفعات  اإليرادات وتكاليف  يتم تسجيل  فإنه  الخدمات كوكيل،  البضاعة أو  ببيع  المجموعة  قيام  وفي حالة 

  المقدمة إلى الموردين ضمن اإليرادات على أساس الصافي وتمثل الهامش المكتسب.
 

على تحليل اإلدارة لكل من الشكل القانوني وجوهر العقد يتوقف تحديد ما إذا كانت المجموعة تعمل كأصيل أو وكيل في المعامالت  
المعني مع المجموعة وشركائها في األعمال التجارية. وتؤثر هذه األحكام على مبالغ اإليرادات والمصاريف التشغيلية المصرح 

 عنها، ولكنها ال تؤثر على الموجودات أو المطلوبات أو التدفقات النقدية المفصح عنها.
 

 سيطرة في العقود المبرمة مع العمالءتحويل ال
رة في الحالة التي يتبين فيها للمجموعة أنه يتم الوفاء بالتزام األداء عند نقطة من الزمن، فإنه يتم إثبات اإليرادات عند انتقال السيط

 على الخدمات أو الموجودات الخاضعة للعقد إلى العمالء.
 

 التقديرات واالفتراضات 
االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم  تم أدناه بيان  

المالية، والتي لها تأثير جوهري يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية  
وعلى   ء االفتراضات والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.قامت المجموعة بإجرا القادمة.

الرغم من ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو ظروف  
 ي االفتراضات عند حدوثها. يتم عكس هذه التغيرات ف خارجة عن سيطرة المجموعة.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

مة يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القي
تم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد على أساس البيانات ي العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى.

المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا  
يتم تحديد التدفقات  ة التدفقات النقدية المخصومة.يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريق التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل.

النقدية على أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو 
 عة الختبار االنخفاض في القيمة.االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدية الخاض

ة تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المتوقع 
  مستقبالً ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

 
  المدينة التجاريةمخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم 

يتم تحديد  تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود.
نسب المخصص بناًء على أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة )أي من حيث 

 رافية ونوع المنتج ونوع العميل والسعر والتغطية بخطابات االعتماد واألشكال األخرى من ضمان االئتمان(. المنطقة الجغ
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 
هذا    ويحدد تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بها ألغراض حساب االستهالك.

تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية سنوياً وقسط االستهالك المستقبلي  التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل. 
 الذي سيتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 
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 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة 
ويحدد هذا التقدير بعد األخذ  تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة لغرض حساب االستهالك.

للموجودات. المتوقع  االستخدام  االعتبار  اإلدارة   بعين  قسط تقوم  تعديل  ويتم  سنوياً،  اإلنتاجية  واألعمار  المتبقية  القيمة  بمراجعة 
 اإلطفاء المستقبلي عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

 
  مخصص بضاعة

أو متقادمة أو شارفت على وشك وعندما تصبح البضاعة بطيئة الحركة  تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل.
تقوم المجموعة بتحديد مخصص البضاعة المتقادمة بناًء على الخبرة  انتهاء الصالحية أو التلف، فإنه يتم إجراء تقدير لقيمتها العادلة. 

باستخدامها. يتعلق  فيما  والمستقبلية  الحالية  والتوقعات  الحالي  والوضع  المتعلقة   السابقة  التقديرات  تتغير  البضاعة  قد  بمخصص 
 المتقادمة لدى المجموعة من فترة إلى أخرى، األمر الذي قد يكون نتيجة تقييم االستخدام المستقبلي للبضاعة. 

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

يتضمن التقويم االكتواري  يتم تحديد تكلفة برامج منافع التقاعد المحددة ومنافع ما بعد التوظيف األخرى وفق عمليات تقويم اكتوارية.
المستقبل. في  الفعلية  التطورات  تختلف عن  قد  التي  االفتراضات  العديد من  تحديد معدل  إجراء  على  االفتراضات  هذه  وتشتمل 

ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام  تقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات.الخصم، والزيادات المس
 يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد كل قوائم مالية.  المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات.

 
 معدل الخصم 

وعند تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار معدل العائد  مل التي تخضع للتغيير.يعتبر معدل الخصم أكثر العوا
 على االستثمارات عالية الجودة ذات الدخل الثابت المتاحة حاليًا والفترة المتوقعة الستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

 
  معدل الوفيات

تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقاً  على جداول الوفيات المتاحة للجمهور.يتم تحديد معدل الوفيات بناء  
 للتغيرات الديموغرافية. 

 
  معدل الرواتب

تم  تتم تقديرات الزيادة المستقبلية في الرواتب من خالل أخذ معدالت التضخم واألقدمية والترقيات والخبرة السابقة بعين االعتبار.
 (.18م تفاصيل إضافية حول مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في إيضاح )تقدي
 

 تقدير معدل االقتراض اإلضافي –عقود اإليجار
ال يمكن للمجموعة تحديد معدل العمولة الضمني في عقود اإليجار بسهولة، وعليه تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات 

افي معدل العمولة الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على  يمثل معدل االقتراض اإلض اإليجار.
وبالتالي، فإن  أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل.

ا يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة )مثل  معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يتعين على المجموعة دفعه، وهو م
ما يتعلق بالشركات التابعة التي ال تقوم بإجراء معامالت تمويلية( أو عندما يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار )على 

 ابعة(.سبيل المثال، الحاالت التي ال تكون فيها عقود اإليجار بالعملة الوظيفية للشركة الت
 

تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة )مثل معدالت العموالت السائدة في السوق( 
 عند توفرها، ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة )مثل التقييم االئتماني المستقل للشركة التابعة(.

 
  يكون للتعديالت على تعريف األهمية النسبية أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. ليس من المتوقع أن 
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ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقاً للمنتجات والخدمات التي تقدمها ولديها ثالثة قطاعات يتم رفع التقارير 
فيما عدا المعلومات المتعلقة  اعات في المتفجرات، واألدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج نترات األمونيوم.بشأنها، وتتمثل تلك القط

بقطاع إنتاج نترات االمونيوم الموجود في جمهورية مصر العربية، فإن جميع المعلومات األخرى تتعلق بقطاعات أعمال داخل  
امالت بين شركات المجموعة ضمن القطاعات التي رفعت تقارير بشأنها بشكل تم استبعاد جميع المع المملكة العربية السعودية.

 مناسب. 
 

تمثل لجنة اإلدارة التنفيذية رئيس العمليات بصفته صانع القرار وتقوم بمراقبة نتائج عمليات وحدات العمل بصورة مستقلة لغرض 
أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بصورة مماثلة مع يتم تقييم   اتخاذ القرارات بشأن توزيع الموارد وتقييم األداء.

 الربح أو الخسارة في القوائم المالية الموحدة. 
 

  
 قطاع المتفجرات

قطاع األدوية 
 والمستلزمات الطبية

قطاع إنتاج مادة  
 نترات األمونيوم 

 
 المركز الرئيسي 

 حذوفات 
 التعديالت /

 
 موحدة

الرياالت  بآالف  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

       
       2021ديسمبر  31كما في 

 4,602,724 ( 1,464,385) 1,766,055 151,075 3,305,437 844,542  موجودات القطاع

 2,977,476 ( 445,485) 147,872 126,052 2,458,411 690,626  مطلوبات القطاع

       
        2020ديسمبر  31كما في 

 4,887,393 ( 1,437,190) 1,852,672 149,416 3,569,989 752,506  موجودات القطاع

 3,249,898 ( 583,910) 222,315 121,045 2,863,000 627,448  مطلوبات القطاع

 
  

 قطاع المتفجرات
قطاع األدوية 

 والمستلزمات الطبية
قطاع إنتاج مادة  
 المركز الرئيسي  نترات األمونيوم 

 حذوفات 
 التعديالت /

 
 موحدة

بآالف الرياالت   
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

       
       2021ديسمبر  31

       اإليرادات
 3,410,980  -  - 18,162 3,111,900 280,918 إيرادات خارجية 

  - ( 102,702)  - 44,758 57,944  - إيرادات بين القطاعات

 280,918 3,169,844 62,920 -  (102,702 ) 3,410,980 

       
       2021ديسمبر  31

 ( 2,979,079) 96,635  - (56,031) ( 2,865,441) ( 154,242) تكلفة المبيعات 
 (2,383) - (46) - (2,337)  إطفاء 

 (41,011) - (1,797) (4,932) (24,858) (9,424) استهالك 
 (2,371) - - - (1,719) (652) استهالك موجودات حق االستخدام 
االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

 (28,453) - - - (11,622) (16,831) التجارية 
  أخرى تشغيليةمصاريف 

 ( 285,184) (77,262) 73,989 (4,754) ( 206,245) (70,912) وإيرادات أخرى 

 72,499 (83,329) 72,146 (2,797) 57,622 28,857 دخل القطاع الشامل 
 

  
 قطاع المتفجرات 

قطاع األدوية 
 والمستلزمات الطبية

قطاع إنتاج مادة 
 المركز الرئيسي نترات األمونيوم 

 حذوفات
 التعديالت /

 
 اإلجمالي 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

       2020ديسمبر  31
       اإليرادات 

 3,306,160   - 12,385 3,018,404 275,371 إيرادات خارجية 
 - ( 86,681)  - 48,596 38,085  - إيرادات بين القطاعات

 275,371 3,056,489 60,981 -  (86,681 ) 3,306,160 

       
        2020ديسمبر  31

 ( 2,864,779) 86,681  - ( 47,491) ( 2,758,478) ( 145,491) تكلفة المبيعات 
 ( 5,195)  - ( 47)  ( 5,148)  - إطفاء 

 ( 40,763)  - ( 1,744) ( 4,971) ( 24,692) ( 9,356) استهالك 
 ( 2,171)  -  -  - ( 1,507) ( 664) االستخدام استهالك موجودات حق  

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 
 ( 13,289)  -  -  - ( 3,640) ( 9,649) التجارية 

أخرى   تشغيليةمصاريف 
 ( 302,529) ( 84,836) 78,183 ( 9,521) ( 213,906) ( 72,449) وإيرادات أخرى 

 77,434 ( 84,836) 76,392 ( 1,002) 49,118 37,762 دخل القطاع الشامل 
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 األراضي 

بآالف الرياالت  
 السعودية

 
 البنية التحتية  و المباني

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 تحسينات المباني  
 المستأجرة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 اآلالت 
 والمعدات

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

األثاث والتركيبات   
 واألدوات

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 
 السيارات والمواصالت 

الرياالت  بآالف 
 السعوديــــــة 

  2021 
 اإلجمالي 

بآالف الرياالت  
 السعودية

األعمال الرأسمالية تحت  
 التنفيذ 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

                 
                 التكلفة: 

يناير  1كما في 
2021 30,973 

 
436,398 

 
52,190 

 
297,478 

 
25,666 

 
70,658 

  
913,363 

  
423,884 

 196,208  8,466   695  540  4,073  526  2,632  - إضافات
 -  (930)   (250)  (329)  (166)  (185)  -  - استبعادات 
 (13,511)  13,511   -  -  -  -  13,511  - تحويالت

  كما في
 606,581  934,410   71,103  25,877  301,385  52,531  452,541  30,973 2021ديسمبر  31

                 
                 االستهالك المتراكم: 

يناير  1كما في    
2021 - 

 
184,149 

 
18,762 

 
155,706 

 
19,738 

 
56,225 

  
434,580 

 
- 

 -  41,011   6,477  1,330  20,781  2,567  9,856  - المحمل للسنة 
 -  (678)   (250)  (242)  (148)  (38)  -  - استبعادات 

  كما في   
 -  474,913   62,452  20,826  176,339  21,291  194,005  - 2021ديسمبر  31   

                 
                 صافي القيمة الدفترية: 

ديسمبر  31كما في 
2021 

 
30,973 

  
258,536 

  
31,240 

  
125,046 

  
5,051 

  
8,651 

   
459,497 

  
606,581 

 
  

 
   

 
 

 
       

 
  مليون لاير سعودي(. 4.8 :2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 4,7قيمة قدرها  2021ديسمبر  31بلغت تكاليف التمويل المدرجة في تكلفة الموجودات المؤهلة خالل السنة المنتهية في 

 
بشكل أساسي التكاليف المتكبدة في إنشاء مصنع األدوية للمجموعة في مدينة حائل الصناعية، ومصنع متفجرات جديد في الرياض،    2021ديسمبر    31التنفيذ كما في  تمثل األعمال الرأسمالية قيد  

 باإلضافة إلى مشاريع أخرى تم تنفيذها لالمتثال باللوائح األمنية.
 

يد في الرياض بما في ذلك المباني والمكائن والســيارات وجميع الموجودات ذات الصــلة الخاصــة بالمجموعة لصــالح صــندوق التنمية تم رهن مصــنع األدوية في حائل ومصــنع المتفجرات الجد
 الصناعية السعودي لضمان القروض ذات الصلة.
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 األراضي 
الرياالت  بآالف 

 السعودية 

 
لبنية  المباني وا

 التحتية 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 

 
 تحسينات المباني 

 المستأجرة 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 

 
 اآلالت 

 والمعدات 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 

 
األثاث والتركيبات  

 واألدوات 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 

 
السيارات  

 والمواصالت 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 

 
2020 

 اإلجمالي 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

األعمال   
الرأسمالية تحت  

 التنفيذ 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
                

                التكلفة: 
 205,219  862,019  67,612  25,279  264,454  49,639  424,062  30,973 2020يناير  1كما في 
 254,284  18,071  3,870  321  8,967  3,373  1,540  - إضافات 

 -  ( 1,524)  ( 824)  ( 21)  ( 679)  -  -  - استبعادات 
 -  ( 822)  -  -  -  ( 822)  -  - شطب 

 ( 35,619)  35,619  -  87  24,736  -  10,796  - تحويالت 

 423,884  913,363  70,658  25,666  297,478  52,190  436,398  30,973 2020ديسمبر  31كما في 

                
                االستهالك المتراكم: 

 -  395,347  50,056  18,600  135,824  16,395  174,472  - 2020يناير  1كما في 
 -  40,762  6,873  1,159  20,335  2,718  9,677  - المحملة للسنة 

 -  ( 1,178)  ( 704)  ( 21)  ( 453)  -  -  - استبعادات 
 -  ( 351)  -  -  -  ( 351)  -  - شطب 

 -  434,580  56,225  19,738  155,706  18,762  184,149  - 2020ديسمبر  31كما في 

                

                صافي القيمة الدفترية: 

 423,884  478,783    14,433    5,928   141,772  33,428   252,249  30,973 2020ديسمبر  31كما في 

                
 



 الشركة الكيميائية السعودية القابضة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2021ديسمبر  31

 

32  

 الملموسة والشهرة  موجودات غير -7
 

 

رسوم مفتاحية  
لعالمات تجارية  
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 
برامج الحاسب  

 اآللي 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

 الشهرة 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

 اإلجمالي 
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة
        التكلفة

 501,739  469,807  19,432  12,500 2021يناير  1كما في 
 1,594   -  1,594   - إضافات 

 503,333  469,807  21,026  12,500 2021ديسمبر  31كما في 
        

        واالنخفاض في القيمة اإلطفاء  
 24,880   -  18,380  6,500 2021يناير  1كما في 

 2,380   -  880  1,500 إطفاء 

 27,260   -  19,260  8,000 2021ديسمبر  31كما في 
        

        صافي القيمة الدفترية 

 476,073  469,807  1,766  4,500 2021ديسمبر    31كما في 
 
 

 

رسوم مفتاحية  
 لعالمات تجارية  
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 

برامج الحاسب   
 اآللي

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 
 الشهرة 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 
 اإلجمالي 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

        التكلفة
 494,274  469,807  19,467  5,000 2020يناير  1كما في 
 7,500  -  -  7,500 إضافات 

 ( 35)  -  ( 35)  - استبعادات

 501,739  469,807  19,432  12,500 2020ديسمبر  31كما في 
        

        اإلطفاء واالنخفاض في القيمة 
 21,263  -  17,263  4,000 2020يناير  1كما في 

 3,617  -  1,117  2,500 إطفاء 

 24,880  -  18,380  6,500 2020ديسمبر  31كما في 
        

        صافي القيمة الدفترية 
 476,859  469,807  1,052  6,000 2020ديسمبر  31كما في 

 
لغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال إلى الوحدات 

ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  469.8، بلغت الشهرة قيمة قدرها  2021ديسمبر    31كما في   للنقدية الخاصة باألعمال. المدرة  
يتم  .%7.86إلى    %7.41بلغ معدل تكلفة المتوسط المرجح المستخدم لرأس المال ما بين   مليون لاير سعودي(.  469.8 :2020

أساس االفتراضات التي تعكس تقديرات السوق للمخاطر الخاصة بالوحدة المدرة    احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال على
يتم تقويم معامل بيتا سنوياً على أساس البيانات المتاحة  تم إدراج المخاطر المالزمة للقطاع باستخدام متوسط معامل بيتا. للنقدية.

تم   (.%2.5:  2020% )2.5سط معدل الزكاة الفعلي هو  تم االفتراض بأن متو والمنشورة في السوق للجمهور في هذه الصناعة.
تم احتساب توقعات التدفقات النقدية لخطط  الحصول على توقعات التدفقات النقدية من خطط العمل المعنية تغطي فترة خمس سنوات.

 (. %2.0 : 2020% )2.0العمل التي تزيد عن خمس سنوات باستخدام معدل نمو مفترض قدره 
 

، بينما % 12.6نقطة أساس في معدل الخصم نقص في القيمة الحالية بواقع    100التحليل، سينتج عن حدوث زيادة  وبناًء على هذ  
وسينتج عن الزيادة في معدل النمو النهائي بواقع  .%17.9نقطة أساس في معدل الخصم زيادة بواقع    100سينتج عن وقوع نقص  

نقطة أساس في المعدل حدوث   100الحالية، بينما سينتج عن النقص بواقع  في القيمة    % 14.7نقطة أساس حدوث زيادة بنسبة    100
فيما يتعلق بتقويم القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بأن أي تغير محتمل مقبول في افتراضاتها  .%10.4نقصان في القيمة الحالية بواقع  

 2021لم يتم إثبات خسارة انخفاض للسنتين  لالسترداد لها. المستخدمة لن يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للشهرة عن القيمة القابلة
  على التوالي.  2020و
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 موجودات حق االستخدام -8

 

 األراضي  
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة

المكاتب   
 والمستودعات 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

 
 اإلجمالي 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

      التكلفة
 15,359  5,191  10,168 2021يناير  1كما في 
 3,388  3,388   - إضافات 

 18,747  8,579  10,168 2021ديسمبر  31كما في 

      
      االستهالك المتراكم

 3,858  1,501  2,357 2021يناير  1كما في 
 2,372  1,195  1,177  مصروف استهالك

 6,230  2,696  3,534 2021ديسمبر  31كما في 

      
      صافي القيمة الدفترية 

 12,517  5,883  6,634 2021ديسمبر    31كما في 

 
 

 

 األراضي  
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 

المكاتب   
 والمستودعات 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

 
 اإلجمالي 

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة 

      التكلفة
 12,858  2,690  10,168 2020يناير  1كما في 
 2,501  2,501   إضافات 

 15,359  5,191  10,168 2020ديسمبر  31كما في 

      
      االستهالك المتراكم

 1,686  509  1,177 2020يناير  1كما في 
 2,172  992  1,180  مصروف استهالك

 3,858  1,501  2,357 2020ديسمبر  31كما في 

      
      القيمة الدفترية صافي 
 11,501  3,690  7,811 2020ديسمبر  31كما في 

 
 البضاعة -9
 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 1,474,223  1,146,760 أدوية
 28,601  31,619 مواد خام )نترات األمونيوم والمواد الكيميائية األخرى( 

 13,350  15,904 بضاعة تامة الصنع )متفجرات( 
 5,080  4,713 قطع غيار

 3,702  4,199 مواد تغليف 

 1,203,195  1,524,956 
 ( 27,064)  ( 50,434) ناقصاً: مخصص بضاعة 

 1,152,761  1,497,892 
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 البضاعة )تتمة( -9
 

 فيما يلي بيان الحركة في مخصص البضاعة:
 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 6,869  27,064 يناير 1في 
 22,631  28,469  مجنب خالل السنة

 ( 2,436)  ( 5,099) مبالغ مشطوبة

 27,064  50,434 ديسمبر 31كما في 

    
 

 المدينون التجاريون  -10
 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية

  مدينون تجاريون
 

1,775,865 
 

1,826,193 
 ( 132,480)  ( 160,845) االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية  ناقًصا:

 1,615,020  1,693,713 

    
 

من إجمالي الذمم المدينة التجارية    %60التجارية المستحقة القبض من المؤسسات الحكومية السعودية نسبة بواقع  تمثل الذمم المدينة  
إن هذه المؤسسات تتمتع بتصنيف   من إجمالي الذمم المدينة التجارية(.   % 63 :2020ديسمبر    31)  2021ديسمبر    31كما في  

 ائتماني قوي في السوق السعودي.
 

بمبلغ   2021ديسمبر    31المنتهية في    سنةثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية للقامت المجموعة بإ
 مليون لاير سعودي(. 13.3 :2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 28.5قدره 

 
 فيما يلي بيان بحركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية: 

 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 119,364  132,480 يناير 1في 
 13,289  28,454 مجنب خالل السنة

 ( 173)  ( 89) مبالغ مشطوبة

 132,480  160,845 ديسمبر 31كما في 
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 األخرىالمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة   -11
 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 109,959  138,420 دفعات مقدمة للموردين
 24,764  25,589 مصر – ذمم مدينة للسلطة الضريبية 

 ً  3,564  3,784 مصاريف مدفوعة مقدما
 4,609  3,708 رسوم تسجيل وترخيص مؤجلة

 8,094  3,569 مضافة مدينة ضريبة قيمة 
 1,037  1,102 دفعات مقدمة إلى الموظفين

 319  320  تأمين مع أطراف أخرى
 574  12  خطابات ضمان

 1,515  2,577 أخرى 

 179,081  154,435 

 
  النقدية وشبه النقدية  -12
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 149,507  100,395 وكنقد لدى البن
 819  799 نقد في الصندوق 

 101,194  150,326 

    
 

  رأس المال   -13
 

  84,320,000:  2020ديسمبر    31حصة )  84,320,000يتكون رأسمال المجموعة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  
لاير   843,200,000 :2020ديسمبر    31لاير سعودي )  843,200,000لاير سعودي وتبلغ قيمته    10حصة( قيمة كل منها  

 سعودي(.
 

 االحتياطي النظامي  - 14
 

نسبة   تحويل  تم  للشركة،  األساسي  والنظام  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  لنظام  إلى    %10وفقاً  السنة  دخل  من صافي 
في   للمساهمينالعامة غير العادية    موافقة الجمعيةوبناًء على   المال.من رأس    %50االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  

، قُرر إيقاف التحويل لالحتياطي نظًرا لبلوغه نصف رأس  2017إبريل    20هـ والموافق  1438رجب    23اجتماعهم المنعقد بتاريخ  
  % 30تياطي النظامي عندما يصل إلى نسبة بالرغم من أن التغيير األخير في نظام الشركات يتضمن إيقاف التحويل إلى االح المال.

نسبة   من  بدالً  أقصى  بواقع    % 50كحد  متراكم  احتياطي  على  باالحتفاظ  قامت  المجموعة  أن  إال  المال،  هذا   .%50من رأس  إن 
 االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين بالمجموعة. 

 
 االحتياطي العام  - 15

 
  العام بناء على توصية مجلس اإلدارة وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.يتم تخصيص االحتياطي 
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 القروض  -16
 

 تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي   16-1
حصـلت شـركتان من الشـركات التابعة للمجموعة على قروض طويلة األجل مقدمة من صـندوق التنمية الصـناعية السـعودي للوفاء 

حصـلت شـركة أجا للصـناعات الدوائية المحدودة )"أجا فارما"( على القرض األول  سـمالية الخاصـة بالمجموعة.أبالمصـاريف الر
  2021ديـسمبر    31مليون لاير ـسعودي والذي قد تم اـستخدام كامل مبلغ التـسهيل كما في    157.5، وبلغت قيمته 2016خالل ـسنة 

حصـلت الـشركة الكيميائية الـسعودية المحدودة على القرض الثاني خالل ـسنة  ودي(.مليون لاير ـسع  157.5 :2020ديـسمبر    31)
ديـسمبر  31)  2021ديـسمبر    31مليون لاير ـسعودي والذي قد تم اـستخدام كامل مبلغ التـسهيل كما في    229، وبلغت قيمته 2020
  مليون لاير سعودي(. 183.2 :2020

 
كما في  ، على التوالي.2021مايو    27و  2021يناير    28قسـطين المسـتحقين في    خالل السـنة، تخلفت شـركة أجا فارما عن سـداد

فارما بإعادة جدولة اتفاقيتها المبرمة مع صــندوق التنمية الصــناعية الســعودي لتمديد تاريخ   ، قامت شــركة أجا2021ديســمبر   31
ا تغيير تاريخ اسـتحقاق السـداد. .2030إلى أغسـطس    2027اسـتحقاق القرض من سـبتمبر   قامت  وكجزء من التعديل، قد تم أيضـً

قد قامت اإلدارة بخـصم القيمة الحالية لتواريخ  القرض الـسابق.  اإلدارة بإجراء تحليل، وتعتقد بأن ذلك ال يؤد إلى التوقف عن اثبات
وعالوة على   مليون لاير ـسعودي، وتم تـسجيله ـضمن اإليرادات األخرى.  3.7اـستحقاق الـسداد الجديدة، والذي نتج عنه ربح قيمته  

يستحق القرض المقدم إلى شركة  ذلك، لم يطرأ أي تغيير على جوهر القرض كجزء من تعديل تواريخ السداد وتمديد فترة القرض.
ــ )الموافق 1444شوال   15أجا فارما السداد على ستة عشر قسًطا نصف سنوي بدًء من  (، بينما يستحق القرض  2023مايو  5هــ

هـ  1444ربيع الثاني   15المقدم للشــركة الكيميائية الســعودية المحدودة الســداد على أربعة عشــر قســًطا نصــف ســنوي بدًء من 
 (.2022نوفمبر  9)الموافق 

 
مليون لاير ســعودي، والتي قد    26.4تحمل القروض المقدمة من صــندوق التنمية الصــناعية الســعودي تكاليف عمولة ثابتة بقيمة 

ــمبر  31كما في   يتم إطفاء تكاليف العمولة على مدى فترات القروض. قامت المجموعة بدفعها مقدًما في بداية فترة القرض. ديســ
 مليون لاير سعودي(. 21.2 :2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 22.1غير المطفأ قيمة قدرها  ، بلغ الرصيد2021

 
إطـفاء األتـعاب وتـكاليف التموـيل األخرى للقرض كجزء من القيـمة اـلدفترـية للممتلـكات واآلالت والمـعدات )خالل فترة  رســـــمـلةيتم  

  ؤها(.إنشاؤها( أو يتم تحميلها على الربح أو الخسارة )بعد إنشا
 

يتعين على الشـــركات التابعة االلتزام  إن االتفاقيات مضـــمونة بســـندات إذنية، ورهن ممتلكات وآالت ومعدات الشـــركات التابعة.
  بالتعهدات بموجب تسهيالت القروض التي تم الحصول عليها.

 
 فيما يلي ملخص لمعلومات عن صندوق التنمية الصناعية السعودي:

 
  2021 

الرياالت بآالف 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 340,700  386,500 قروض مقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي
 ( 21,201)  ( 22,121) غير مطفأة  رسوم إدارية ناقًصا:

 -  ( 3,672) تسوية القيمة الحالية 

 360,707  319,499 

 
 20,600  8,000 متداولة

 298,899  352,707 متداولة غير 

 360,707  319,499 
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  القروض )تتمة(  -16
 

 تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي)تتمة(   16-1
 

 فيما يلي بيان الحركات في تكاليف المعامالت غير المطفأة:
 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 8,018  21,201 يناير 1في 
 14,635  3,660 تكاليف معامالت إضافية

 ( 1,452)  ( 2,740) مطفأ خالل السنة 

 21,201  22,121  ديسمبر 31كما في 

 
  التمويل قصير األجل   16-2

تحمل هذه التسـهيالت تكلفة تمويل وفقاً لمعدل سـايبور زائداً األسـعار السـائدة   تسـتخدم المجموعة التمويل لتمويل عملياتها التجارية.
تتضـمن اتفاقية التـسهيالت تعهدات تتطلب الحفاظ على مـستويات معينة من  إن هذه التـسهيالت مضـمونة بـسندات إذنية. في الـسوق.

الت تمويل صــندوق التنمية الصــناعية الســعودي النســب المالية، وتشــمل إحدى االتفاقيات التنازل عن إقرار بالتنازل عن متحصــ 
ا ملتزمة  المجموعة، لم تكن 2021خالل  لصـالح البنك الُمقرض. نة، حصـلت  بعض البنوك.بتعهدات أيضـً ومع ذلك، بعد نهاية الـس

 .من البنوك على خطابات تنازل مجموعةال
 

 التزامات اإليجار - 17
 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 9,928  10,335 يناير 1في 
 2500  3,388 إضافات 

 497  426 زيادة في العمولة 
  (2,590)  ( 3,602) مبالغ مدفوعة

 10,335  10,547 ديسمبر 31في 

    
 

 2,019  2,689 متداولة
 8,316  7,858 غير متداولة 

 10,547  10,335 
    

    (.29اإلفصاح عن تحليل تواريخ استحقاق التزامات اإليجار في االيضاح )تم 
 

 فيما يلي بيان بالمبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة: 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 4,236  2,974 مصاريف متعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل
 2,172  2,372 استهالك موجودات حق االستخداممصروف 

 497  426 مصروف عمولة على التزامات إيجار

 5,772  6,905 
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 التزامات المنافع المحددة للموظفين  - 18
 

 مصروف منافع الموظفين    18-1
 فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: 

  2021 
الرياالت بآالف 

 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 7,893  8,250 تكلفة خدمة
 1,385  1,225 تكلفة عمولة

 9,475  9,278 

 
 التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين    18-2

 ديسمبر: 31المنتهية في فيما يلي بيان بحركات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للسنة 
 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 66,933  63,769 يناير 1في 
 7,893  8,250 تكلفة خدمة

 1,385  1,225 تكلفة عمولة
 ( 2,387)  ( 2,036) إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

 ( 10,055)  ( 11,805) منافع مدفوعة

 63,769  59,403 ديسمبر 31كما في 

 
 االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية 18-3
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 % 2.11  %2.75-%2.11  معدل الخصم
 % 2.94-%1.84  %2.94-%2.00  معدل الزيادة في الرواتب

    
 

 استحقاق سداد التزامات المنافع المحددة للموظفينتواريخ  18-4
 ديسمبر:  31يوضح الجدول أدناه تواريخ استحقاق سداد التزامات المنافع المحددة للمجموعة كما في  

  2021 
بآالف الرياالت 

 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 17,089  12,975 سنة واحدة فأقل 
 21,451  20,008 واحدة ولكن أقل من خمس سنواتأكثر من سنة 

 33,645  35,999 أكثر من خمس سنوات 

 68,982  72,185 
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 التزامات المنافع المحددة للموظفين )تتمة( - 18
 

 تحليل الحساسية اللتزام المنافع المحددة للموظفين  18-5
 التغيرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة: فيما يلي بيان حساسية منافع الموظفين تجاه 

 

 التغير في االفتراضات  2021ديسمبر   31
  األثر على منافع الموظفين 

 االلتزامات 

 القيمة األساسية  التغير في االفتراض  
الزيادة في  
 االفتراضات 

النقص في  
 االفتراضات 

  
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 60,325 56,064 59,403 نقطة أساس  100  معدل الخصم
 57,625 63,354 59,403 نقطة أساس  100  معدل الزيادة في الرواتب 

     
 

 التغير في االفتراضات  2020ديسمبر  31
  األثر على منافع الموظفين

 االلتزامات

 القيمة األساسية  االفتراض التغير في  
الزيادة في  
 االفتراضات 

النقص في  
 االفتراضات 

  
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت    

 السعوديــــــة 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 67,469 60,479 63,769 نقطة أساس  100  معدل الخصم
 60,159 67,752 63,769 نقطة أساس  100  معدل الزيادة في الرواتب 

 
ــية أعاله وفقاً لطريقة يتم بموجبها توقع األثر على التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين نتيجة التغيرات  ــاس تم تحديد تحليل الحس

يعتمد تحليل الحســاســية على   .2020ديســمبر    31و  2021ديســمبر    31المعقولة في االفتراضــات األســاســية التي تحدث كما في  
راً على وجود  تغير في االفتراضـات الهامة، مع بقاء كافة االفتراضـات األخرى ثابتة.حدوث  ية قد ال يكون مؤـش اـس إن تحليل الحـس

من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضـات بصـورة منفصـلة عن بعضـها  إنهتغير فعلي في التزام المنافع المحددة حيث 
  البعض.

 
-  4.70 :2020ديـسمبر    31ـسنوات )  8.85-  5.31:  2021ديـسمبر    31نامج المنافع المحددة كما في  يبلغ متوـسط فترة التزام بر

 سنوات(. 9.26
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 19
 

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو 
المعامالت مع الجهات ، تم حذف كافة  كما في نهاية السنة  السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها تأثيرا هاما من قبل هذه الجهات.

 . 2020و 2021ديسمبر  31ذات العالقة كما في للجهات  يوجد رصيدالتابعة. ال بين الشركات ذات العالقة 
 

  التنفيذيينتعويضات ومنافع المديرين   19-1
 ديسمبر: 31تمثل البنود التالية التعويضات للمديرين التنفيذين للسنة المنتهية في 

 2021 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية

    
 9,090  10,716 مكافآت ومنافع قصيرة األجل

 1758  460 منافع ما بعد التوظيف 

 11,176  10,848 
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 أخرى  مطلوباتالمصاريف المستحقة الدفع و - 20
 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 23,972  33,710 منافع موظفين مستحقة 
 12,517  18,752 مخصص خصومات المبيعات 

 8,325  16,967 مصاريف مستحقة الدفع 
 20,873  15,506  مخصص الدعاوى قضائية

 6,034  8,383  دفعات مقدمة للعمالء
 3,914  3,721 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

 8,428  10,006 مطلوبات أخرى

 107,045  84,063 

    
 

  الزكاة وضريبة الدخل - 21
 

  الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة 21-1
 

 

2021 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 29,779  34,207 2021يناير  1كما في 
 33,201  36,374 خالل السنة  المحمل

 ( 28,773)  ( 24,352) مدفوع خالل السنة 
 34,207  46,229 2021ديسمبر  31كما في 

 
 الربوط الزكوية  21-2

ديسمبر   31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في    36.4البالغة  قامت المجموعة بإثبات مخصصات الزكاة وضريبة الدخل  
قدمت الشركة وشركة سيتكو فارما والشركة الكيميائية لالستثمار التجاري  مليون لاير سعودي(.  33.2 :2020ديسمبر    31)  2021

 . 2020على شهادات زكاة للسنوات حتى  المحدودة وأجا فارما والشركة الكيميائية السعودية المحدودة إقراراتها الزكوية وحصلت
 

حصلت المجموعة على موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( لتقديم إقرارات زكوية موحدة للشركة القابضة والشركات  
اإلضافة إلى ذلك، تقدم ب .2020الشركة الكيميائية السعودية وأجا فارما والشركة الكيميائية لالستثمار بدًء من عام   التابعة التالية:

 شركة سيتكو فارما إقراًرا زكويًا منفصالً.
 

والتي نتج عنها مبلغ إضافي    الهيئة،من    2020، حصلت الشركة على الربوط الزكوية النهائية حتى سنة  2021ديسمبر    31كما في  
 ات الصلة.مليون لاير سعودي، وقامت الشركة بتقديم اعتراًضا عليه وفقًا لإلجراءات ذ 15,7قدره 

 
السنوات حتى عام   لكافة  الزكاة  الشهادات  الزكوية وحصلت على  إقراراتها  بتقديم  السنة   .2019قامت شركة سيتكوفارما  خالل 

 من الهيئة.  2017، حصلت الشركة على الربوط الزكوية النهائية للسنوات حتى سنة 2019ديسمبر  31المنتهية في 
 

 ضريبة الدخل  21-3
ضريبة الدخل المستحق من الشركة التابعة األجنبية، وفقًا ألنظمة الضريبية المعمول بها في دولتها، للسنة المنتهية بلغ مصروف  

بلغت ضريبة الدخل المدفوعة للسنة  ال شيء(. :2020ديسمبر    31ألف لاير سعودي )  63.2قيمة قدرها    2021ديسمبر    31في  
   ال شيء(. :2020ديسمبر   31شيء )قيمة قدرها ال  2021ديسمبر  31المنتهية في 
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 اإليرادات  - 22
 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 3,300,515  3,391,301 بيع البضاعة 
 5,645  19,679 تقديم الخدمات

 3,410,980  3,306,160 

    
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
الرياالت  بآالف 

 السعودية
    

 1,515,711  1,645,113 جهات حكومية
 1,790,449  1,765,867  جهات غير حكومية

 3,410,980  3,306,160 

    
 ( لالطالع على قطاع توزيع اإليرادات. 5يرجى الرجوع إلى االيضاح )

 
 مصاريف البيع والتوزيع  - 23

 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 99,145  93,014 تكاليف موظفين 
 20,650  24,005 شحن ونقل

 9,419  9,154  استهالك
 5,467  6,677 تأمين 

 2,838  3,631 منافع عامة
 4,236  2,974 إيجار

 2,381  2,094 رسوم تسجيل واشتراك
 2,713  1,624  سفر وسكن

 899  1,538  دعاية وأنشطة ترويج
 2,500  1,500 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 1,754  1,189  عموالت وحوافز
 124  275 عينات 

 427  270 معارض ومؤتمرات  
 157  230  إصالح وصيانة

 164  196  أتعاب قانونية ومهنية
 162  162  استهالك موجودات حق االستخدام

 27  26  لوازم مكتبية وقرطاسية
 4,462  5,540  أخرى

 154,099  157,525 
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 المصاريف العمومية واإلدارية  - 24
 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 61,568  66,709  تكاليف موظفين
 5,791  7,764 أتعاب قانونية ومهنية

 4,508  7,511 رسوم تسجيل واشتراك
 2,189  3,860  منافع عامة

 3,720  3,633 استهالك 
 4,097  3,625  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 936  1,150 استهالك موجودات حق االستخدام
 20,635  1,083 مخصص دعاوى قضائية 

 969  1,044  رحالت وإقامة
 1,116  883  إطفاء موجودات غير ملموسة

 413  571  إصالحات وصيانة
 472  217  قرطاسية ولوازم مكتبية

 184  113  تأمين
 2,643  - انخفاض في قيمة ذمم مدينة أخرى

 6,728  8,272  أخرى

 106,435  115,969 

    
 

 تكاليف التمويل -25
 
  2021 

بآالف الرياالت 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 3,803  5,667 الصناعية السعوديتمويل صندوق التنمية 
 497  426  التزامات إيجار

 1,385  1,094 التزامات المنافع المحددة للموظفين
 40,779  39,874 التمويل قصير األجل 

 47,061  46,464 
 ( 4,761)  ( 4,707) تكاليف تمويل مدرجة في تكاليف الموجودات المؤهلة  ناقًصا:

 42,354  41,703 

 
 إيرادات أخرى، صافي -26

 
مليون لاير   3.7مليون لاير سعودي تعويض لغرامة و  4مبلغ    2021ديسمبر    31تضمنت اإليرادات األخرى للسنة المنتهية في  

مصاريف أخرى باإلضافة الى    (   16,1)اإليضاح    وديمكاسب من تعديل القيمة الحالية لتمويل صندوق التنمية الصناعي السع
 .لاير سعودي مليون 1.4بمبلغ 
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 خسارة السهم األساسية والمخفضة -27
 

المتعلق بالمساهمين العاديين في المجموعة على أساس المتوسط المرجح   لسنةيتم احتساب ربح السهم وذلك باستخدام صافي ربح ا
األساسي، وذلك لعدم وجود أدوات مالية مصدرة إن ربح السهم المخفض هو نفسه ربح السهم  لعدد األسهم القائمة خالل تلك السنة.

 مخفضة لدى المجموعة. 
 

األساسي  الربح  احتساب  في  المستخدمة  األسهم  وبيانات  األم  الشركة  في  بالمساهمين  المتعلق  السنة  دخل  التالي  الجدول  يعكس 
 والمخفض للسهم: 

  2021 
بآالف الرياالت 

 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 74,026  69,570 دخل السنة المتعلق بالمساهمين في الشركة األم

    
 
  2021 

  لاير سعودي
  2020 

  لاير سعودي
    

 84,320,000  84,320,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

    
 0.88  0.83 الربح األساسي والمخفض للسهم العائد للمساهمين في الشركة األم 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  -28
 

 تتكون الموجودات المالية من النقدية وشبه النقدية والذمم المدينة، تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 
والدفعات المقدمة من العمالء والمصاريف المستحقة الدفع بينما تشتمل المطلوبات المالية على القروض طويل األجل والذمم الدائنة  

 والمطلوبات األخرى والزكاة المستحقة.
 

بة تم إدراج القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة التي يتم بموجبها تبادل األداة المالية في معاملة ما بين أطراف راغ
 ية. في ذلك، وليس في معاملة بيع قسري أو تصف

 
فصاحات حول القيمة العادلة، إذ أنها تعتقد بأن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الم تقم المجموعة بتقديم  

 الدفترية بتاريخ إعداد القوائم المالية.
 

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية - 29
 

يتمثل الغرض الرئيسي من هذه  الرئيسية الخاصة بالمجموعة من القروض والدائنين التجاريين واألخرين.تتكون المطلوبات المالية  
وتشتمل الموجودات المالية الرئيسية الخاصة بالمجموعة على المدينين التجاريين  المطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة.
  ة عن عملياتها.والنقدية والودائع قصيرة األجل التي تنشأ مباشر

 
تقوم اإلدارة العليا بالمجموعة باإلشراف على إدارة هذه   تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

تم وضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة لتحديد وقياس المخاطر التي تواجهها المجموعة، ووضع الحدود  المخاطر.
 ال تقوم المجموعة بأنشطة تغطية المخاطر.  ة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة لها.والضوابط المالئم

 
 يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات الخاصة بإدارة كافة هذه المخاطر، كما هو ملخص أدناه:
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 مخاطر السوق    29-1
التغيرات في   نتيجة  المستقبلية ألداة مالية ما  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تذبذب  الناتجة عن  المخاطر  السوق  تمثل مخاطر 

 األسعار السائدة في السوق. 
العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل   تتضمن مخاطر  العموالت ومخاطر  أسعار  المخاطر: مخاطر  أنواع من  السوق ثالثة 

 تشتمل األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق على القروض.  مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع.
 

 مخاطر العموالت   29-2
تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات تمثل مخاطر أسعار الفائدة المخاطر الناتجة عن  

المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق تتعلق بشكل   إن تعرضات في أسعار الفائدة السائدة في السوق.
تقوم المجموعة بإدارة تعرضها لمخاطر  رئيسي بااللتزامات لقاء الديون طويلة األجل الخاصة بالمجموعة والمرتبطة بعمولة عائمة.

 مستمر. أسعار العموالت وذلك عن طريق مراقبة التغيرات في أسعار العموالت بشكل
 

  أثر أسعار العموالت
يوضح الجدول التالي أثر التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت على القروض المتأثرة، بعد األثر الناتج عن محاسبة 

الناتج عن    ومع بقاء كافة البنود القابلة للتغيير األخرى ثابتة، يتأثر ربح المجموعة قبل الزكاة والضريبة باألثر تغطية المخاطر.
 القروض المرتبطة بعمولة عائمة على النحو التالي: 

  2021ديسمبر  31
األثر على الربح قبل الزكاة  

 وضريبة الدخل

 
  التغير

 التغير في المعدل

الزيادة بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

النقص بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

 15,344 ( 15,344)  نقطة أساس  100  أدوات مالية بعمولة متغيرة
     

 2020ديسمبر  31
 
  التغير

األثر على الربح قبل الزكاة  
 وضريبة الدخل

 التغير في المعدل  

 الزيادة في 
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة 

 النقص 
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة 
 13,997 ( 13,997)  نقطة أساس 100  أدوات مالية بعمولة متغيرة

 
 مخاطر العمالت األجنبية   29-3

تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار 
 الصرف األجنبي.

وعليه، تكون المجموعة معرضة فقط لمخاطر   يعتبر اللاير السعودي العملة الوظيفية للمجموعة والذي يكون مثبت مقابل الدوالر. 
 من المعامالت المسجلة بالعمالت األجنبية بخالف تلك المسجلة بالدوالر األمريكي.  األجنبي الناتجةالتقلبات في أسعار الصرف  

 وبالتالي، يعتبر األثر الناتج عن مخاطر أسعار العمالت األجنبية ضئيل على المجموعة. 
 

 مخاطر االئتمان   29-4
تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية ما أو عقد عميل مما يؤدي 

 تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان المتعلقة بالنقدية وشبه النقدية والذمم المدينة التجارية، كما يلي: إلى تكبد خسارة مالية.
 
  2021 

الرياالت بآالف 
 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 1,693,713  1,615,020 مدينون تجاريون 
 149,507  100,395 نقد لدى البنوك

 1,715,415  1,843,220   
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 مخاطر االئتمان )تتمة(   29-4
 

 مدينون تجاريون 
تخضع مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدينة للسياسات واإلجراءات الرقابية المحددة من قبل المجموعة بشأن إدارة مخاطر االئتمان 

المدينة. المدينة الخاصة بالمجموعة بصورة أساسية من وزارة الصحة ووزارات أخرى، مؤسسات  المتعلقة بالذمم  الذمم  تتكون 
تقوم إدارة المجموعة بمتابعة األرصدة القائمة، حسبما هو مالئم،   وبعض الشركات السعودية المعروفة.صحية حكومية أخرى،  

قامت اإلدارة بإنشاء سياسة ائتمان بموجبها يتم تحليل المالءة  تظهر الذمم المدينة التجارية بعد خصم مخصص خسارة االئتمان.
 شروط وأحكام السداد القياسية الخاصة بالمجموعة. عميل جديد بصورة فردية قبل تقديم  االئتمانية لكل

 يتم تمديد فترات االئتمان للعمالء الذين ال تتوقع المجموعة منهم عدم القدرة على السداد.  
 
تمثل الوزارات ومؤسسات الصحة الحكومية األخرى جزًءا من حكومة المملكة العربية السعودية، وتتمتع تلك المنشآت بتصنيف   

يمثل   كما تتمتع أيًضا الشركات السعودية المعروفة بتصنيف ائتماني قوي في السوق السعودي. في السوق السعودي.  ائتماني قوي
الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة بشأن أدواتها المالية والذي يقتصر على القيمة الدفترية المدرجة في 

  وات المالية المعنية.قائمة المركز المالي الموحدة لهذه األد
 

 يتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة.
تعكس  مماثلة.يتم تحديد نسب المخصص بناًء على أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر 

المالية عن األحداث   القوائم  المتوفرة بتاريخ إعداد  المعقولة والمؤيدة  المرجحة باالحتماالت والمعلومات  النتائج  عملية االحتساب 
السابقة والظروف الحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.  تعتبر المجموعة األصل المالي متعثًرا بعدد أيام 

 لتأخر في السداد اعتماًدا على تصنيف الموجودات المالية وشروط السداد التعاقدية الخاصة بها.ا
 

مصفوفة  باستخدام  بالمجموعة  الخاصة  التجارية  المدينة  الذمم  بشأن  االئتمان  لمخاطر  بالتعرض  المتعلقة  المعلومات  يلي  فيما 
 المخصصات: 

 
  متأخرة السداد   2021ديسمبر  31

 
 

 اإلجمالي 
غير متأخرة  

 يوماً  90أقل من  السداد 
91 – 180 

 يوًما 
181 – 360 

 يوًما 
 360أكثر من 
 يوماً 

 ذمم مدينة حكومية 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

       
 %6.80 %1.54 %0.92 %0.64 %0.06  معدل خسائر االئتمان المتوقعة 

القيمة الدفترية للذمم المدينة 
 244,663 66,614 61,150 55,514 631,630 1,059,571 التجارية

 16,635 1,023 563 353 389 18,963 خسائر االئتمان المتوقعة 
       

  متأخرة السداد   2021ديسمبر  31

 
 

 اإلجمالي 
غير متأخرة  

 يوماً  90أقل من  السداد 
91 – 180 

 يوًما 
181 – 360 

 يوًما 
 360أكثر من 
 يوماً 

 ذمم القطاع الخاص المدينة 
بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة

       
 %57.99 %6.93 %3.00 %1.24 %0.14  معدل خسائر االئتمان المتوقعة 

القيمة الدفترية للذمم المدينة 
 التجارية

 
716,294 

 
378,171 

 
55,906 

 
24,737 

 
24,170 

 
233,310 

 138,256 1,674 741 695 516 141,882 خسائر االئتمان المتوقعة 
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 مخاطر االئتمان )تتمة(   29-4
 

 )تتمة( مدينون تجاريون
 

  متأخرة السداد   2020ديسمبر  31

 
 

 يوماً  90أقل من  غير متأخرة السداد  اإلجمالي 
91 – 180 

 يوًما
181 – 360 

 يوماً  360أكثر من  يوًما

 ذمم مدينة حكومية 
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة
       

 %7.87 %1.52 %0.86 %0.59 %0.06  معدل خسائر االئتمان المتوقعة 
القيمة الدفترية للذمم المدينة 

 165,456 58,477 35,356 101,776 783,022 1,144,087 التجارية
 13,029 886 304 598 453 15,270 خسائر االئتمان المتوقعة 

       
       

  متأخرة السداد   2020ديسمبر  31

 
 

 يوماً  90أقل من  غير متأخرة السداد  اإلجمالي 
91 – 180 

 يوًما
181 – 360 

 يوماً  360أكثر من  يوًما

 ذمم القطاع الخاص المدينة 
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة
الرياالت بآالف 

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت 

 السعوديــــــة
       

 %44.93 %17.24 %4.77 %2.37 %0.23  معدل خسائر االئتمان المتوقعة 
القيمة الدفترية للذمم المدينة 

 التجارية
 

682,106 
 

305,624 
 

69,646 
 

24,732 
 

47,265 
 

234,839 
 105,524 8,149 1,179 1,651 707 117,210 خسائر االئتمان المتوقعة 

 

 نقد لدى البنوك 
مخاطر إدارة  لسياسة    تتم  وفقاً  بالمجموعة  المالية  إدارة  قبل  من  المالية  والمؤسسات  البنوك  لدى  األرصدة  عن  الناتجة  االئتمان 

بتاريخ إعداد   تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك وذلك بالتعامل فقط مع بنوك ذات سمعة جيدة. المجموعة.
 تركزات هامة في مخاطر االئتمان.القوائم المالية، لم تحدد اإلدارة أية 

 
 مخاطر السيولة    29-5

 تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية حال استحقاقها.
السيولة في ضمان، قدر اإلمكان، توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها في ظل الظروف العادية والحرجة، بدون 

 تكبد خسائر غير مقبولة أو األضرار بسمعة المجموعة. 
 

الحسابات المكشوفة لدى البنوك يتمثل هدف المجموعة في الحفاظ على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام  
 قامت المجموعة بتقويم تركزات المخاطر المتعلقة بإعادة تمويل ديونها وتبين لها أنها منخفضة. والقروض البنكية وعقود اإليجار.

شهرا    12يمكن للمجموعة الوصول إلى العديد من مصادر التمويل على نحو كاف، ومن الممكن تجديد القروض المستحقة خالل  
 مع الجهات المقرضة الحالية. 
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 )تتمة(  مخاطر السيولة   29-5
 

التعاقدية غير المخصومة: الدفعات  المالية الخاصة بالمجموعة على أساس  المطلوبات  أدناه تواريخ استحقاق  الجدول  إن   يلخص 
 عشر شهًرا تعادل األرصدة الدفترية ألن أثر الخصم يعتبر غير جوهري. أثنىاألرصدة المستحقة خالل  

 
 

  عند الطلب 

 
خالل سنة 

  واحدة 

 
سنة إلى خمس  

  سنوات 

 
أكثر من خمس 

  سنوات 
 

 اإلجمالي 
 

 2021ديسمبر  31كما في 
بآالف الرياالت  

  السعوديــــــة
بآالف الرياالت  

  السعوديــــــة
بآالف الرياالت  

  السعوديــــــة
بآالف الرياالت  

  السعوديــــــة
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة
          

 10,610  2,204  5,570  2,836  - التزامات اإليجار 

ض صندوق التنمية الصناعية  و قر
 386,500  212,500  166,000  8,000  - السعودي 

 1,534,425  -  -  1,534,425  -  األجلتمويل قصير 

 803,652  -  -  -  803,652 ذمم دائنة تجارية

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات  
  أخرى

107,045  -  -  -  107,045 

 55,468  -  -  42,160  13,308 توزيعات أرباح مستحقة 

 46,229  -  -  -  46,229 زكاة مستحقة 

 970,234  1,587,421  171,570  214,704  2,943,929 

 
 

 
  عند الطلب

 
  خالل سنة واحدة 

 
سنة إلى خمس  

  سنوات 

 
أكثر من خمس  

  سنوات 
 

 اإلجمالي 
بآالف الرياالت  2020ديسمبر  31كما في 

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة
الرياالت بآالف  

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة
          

 10,134  2,932  5,362  1,840  - التزامات اإليجار 

ض صندوق التنمية الصناعية  و قر
 340,700  57,000  184,100  99,600  - السعودي 

 1,399,658  -  -  1,399,658  -  قصير األجل لتموي 

 1,325,059  -  -  -  1,325,059 تجاريةذمم دائنة 

 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات 

  أخرى 

84,063  -  -  -  84,063 

 13,308  -  -  -  13,308 توزيعات أرباح مستحقة 

 34,207  -  -  -  34,207 زكاة مستحقة

 1,456,637  1,501,098  189,462  59,932  3,207,129 

 
 المالإدارة رأس   -30
 

لغرض إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى 
 يتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في زيادة العائد للمساهمين.  المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم.

 
بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات تقوم المجموعة  
  التعهدات المالية.
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 )تتمة( إدارة رأس المال  -30
 

، باستثناء يةشبه النقدتدرج المجموعة ضمن صافي الدين القروض المرتبطة بعمولة والدائنين التجاريين واآلخرين ناقصاً النقدية و
 العمليات المتوقفة.

  2021 
بآالف الرياالت 

 السعودية

  2020 
بآالف الرياالت  

 السعودية
    

 319,499  360,707 تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

 1,399,658  1,534,425 تمويل قصير األجل

 1,325,059  803,652 ذمم دائنة تجارية 

 84,063  107,045  ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة الدفع 

 ( 150,326)  ( 101,194) شبه النقديةناقصاً: النقدية و

 2,977,953  2,704,635 صافي الدين 

 1,637,495  1,625,248 حقوق الملكية

 4,615,448  4,329,883 حقوق الملكية وصافي الدين 

 62%  65 % 
 

ديسمبر   31والسياسات واالجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في  لم تطرأ أي تغيرات على األهداف  
 . 2020و 2021

 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة -31
 

  االلتزامات المحتملة   31-1
 :2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  243.5، كان لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة قدرها  2021ديسمبر    31كما في  
  مليون لاير سعودي( تم إصدارها خالل دورة األعمال العادية للمجموعة. 266.9

 
، بما في ذلك المطالبات من المقاولين يوجد لدى المجموعة التزامات محتملة من وقت آلخر تتعلق ببعض المسائل المتنازع عليها

 تنشأ هذه االلتزامات المحتملة خالل دورة األعمال العادية. وعليهم، واإلجراءات القضائية والتحكيم التي تنطوي على قضايا مختلفة.
 ال يتوقع تكبد أي التزامات هامة إضافية من تلك المطالبات المحتملة. 

 
 الرأسمالية والتجاريةالتعهدات    31-2

 :2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي )  158.3قدرها   اعتماد قائمة، يوجد لدى المجموعة خطابات  2021ديسمبر   31كما في 
بشـأن مشـاريع األعمال الرأسـمالية تحت    2021ديسـمبر   31مليون لاير سـعودي(، ولديها تعهدات رأسـمالية قائمة بتاريخ    310.6

 مليون لاير سعودي(. 194 :2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 151التنفيذ بقيمة  

 
 توزيعات األرباح  - 32
 

( على توصية مجلس اإلدارة 2021مايو    26هـ )الموافق  1442شوال    14وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  
، 2020ديسمبر  31سعودي للسهم الواحد( للسنة المنتهية في لاير   0.50لاير سعودي ) 42,160,000بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 

القعدة    4والتي دفعت بتاريخ   المنعقد بتاريخ  مجلس اإلدارة  وافق (.2021يونيو    14)الموافق   هـ،1442ذو   18، في اجتماعه 
عن الفترة المنتهية   لاير سعودي  42,160,000(، على توزيعات أرباح بقيمة  2021ديسمبر    22هـ )الموافق  1442جمادى األول  

 ر. سبتمب 30في 

 
  األحداث الالحقة - 33

 
تعتقد إدارة المجموعة بأنه لم تحدث أي أحداث جوهرية بعد نهاية الفترة التي قد تتطلب إجراء تعديل على أو اإلفصاح في هذه  

  القوائم المالية الموحدة.
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 19-األثر الناتج عن جائحة كوفيد - 34
 

، وأعلنت عنه منظمة الصحة العالمية  2019( ألول مرة في نهاية ديسمبر  19-جديدة من فيروس كورونا )كوفيدتم تحديد ساللة  
ال يزال فيروس كورونا المستجد مستمر في انتشاره في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك  كجائحة عالمية. 2020خالل شهر مارس 

على السفر وحظر التجول في المدن، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية  المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى فرض قيود  
 وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي. 

 
إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال المجموعة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد، ويتوقف على العديد من العوامل 

تشمل هذه العوامل معدل انتقال  مستقبلية التي قد ال تتمكن المجموعة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية.والتطورات ال
الفيروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات  

 على النشاط االقتصادي. 
 

 اريخ إعداد هذه القوائم المالية، لم تتأثر أعمال المجموعة وعملياتها بشكل كبير من عواقب تفشي الفيروس.وحتى ت

 
 اعتماد القوائم المالية الموحدة  - 35
 

.) اإلدارة في المجموعة بتاريخ  2022 مارس  19 )الموافق  1443 شعبان 16تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس 

 
 بيانات المقارنة    -36

 
 . 2021ديسمبر   31في تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض السنة الحالية والمنتهية 


