
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 

 ( شركة مساهمة سعودية )

 القوائم المالية  

 م  2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  

 مراجع المستقل لقرير ا تمع 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ورة لصناعات المتط الشركة السعودية ل 
 ساهمة سعودية( كة م)شر

 المستقل  لمراجع قرير ا وتقوائم المالية ال
 م 2021 ديسمبر 31في  هية مالية المنت لسنة ا لل

 

 

 صفحة  فهرس  

لمراجع المستقلاتقرير  - 

 1 قائمة المركز المالي  

أو الخسارة والدخل الشامل األخر  ربح الة ئماق  2 

 3   الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 4 قائمة التدفقات النقدية  

62-5 إيضاحات حول القوائم المالية    
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 طشالناة يعبطولنظامي الوضع ا -1
 

لكة العربية السعودية بالسجل  مملا الرياض في  في مدينة    ة مساهمة سعودية مسجلة شرك هي  الشركة"(  )"ة  رمتطوت الاعاصن ة للدي عو شركة السلا

 .م1988 ايرن ي  13موافق ـ اله1408ولى جمادى ال  24خ ري تاوالصادر ب  1010068321قم التجاري ر 

 . ات القابضة أموال الشركات التابعة للشركاستثمار  ابعة للشركات القابضة،إدارة الشركات الت ة في الشرك طانشيتمثل 

 ن التالي:لرئيسي في العنواا ركةالش يقع مقر
 

 ارع التخصصي مع طريق عثمان بن عفان طع شاتق –نرجس الاض / حي  ري ال

 51743صندوق بريد 

 11553الرياض 

 دية  وعربية السة العملكمال

 
 عدادأسس اإل -2

 

 بية المطبقة س امحايير المعال   -أ

  واإلصدارات   والمعاييردية  والسعلعربية  مملكة اال  في  ةالمعتمد ية للتقرير الماليلالدويير  وفقاً للمعا  "ماليةلا  موائ قال"  ماليةلاقوائم  لاه  ذعداد هإ  تم 

 . لمحاسبيناومراجعين األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية لل

 قياس  لاأسس   -ب 

ً   ولية الد  رايي فيها المعتتطلب  تي  ال  تل احال  ءاثن ست ة باي خري االت فة  لكوفقا لمبدأ الت   ة ي القوائم المالتم إعداد           هو ياس كما  آخر للق  للتقرير المالي أساسا

 رفقة. الم اليةلما حول القوائم  اإليضاحات من( 4رقم ) باإليضاحالمحاسبية  ي السياساتففصح عنها م

 اط رض والنشعلعملة ا   -ج

 العرض. ملة ع لكذوك ةكرشل فية لي ظو لة المعال وهي يد وعالس بالرياللية امال القوائم هذه عرض يتم 

 

 :واالفتراضاتلتقديرات ادام استخ   -د

ً والمالية  ئم  قواعداد اليتطلب إ د عن   أحكام  إلدارة وضعا  نما يتطلب  كم  هامة.لية اسب حااستخدام بعض التقديرات الملمعايير الدولية للتقرير المالى  ل  فقا

لفتراضات  المجالت التي تكون فيها ا  أو   دتعقي و الم أ كحية من العال  جةدر  طلب ت ت   يت ات الاب عن الحس  اح صة الفك رلشت المحاسبية لا سياق الستطبي 

 .ة بالنسبة للقوائم الماليةري وهج والتقديرات

ا حول  المعلومات  الخصوص،  وجه  الموألعلى  ب هر  ع   شأنامة  ت الت   مدتقدير  في  السيقن  المحاساسي طبيق  اله  ةبي ات  التأثير  ا  ماذات  غ لامب لعلى 
 (. 5)رقم  إيضاح ية المال مائ قولا ي ف ف بهاترمعال
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 تعديلت على المعايير والتفسيراتالجديدة وال المعايير -3

 تعديالتال
المالية للشركة، باستثناء ما م القوائ ولكن ليس لها تأثير مادي على  الحالي العام    خالل  ،أدناه  وضحة ر، المي يسري عدد من التعديالت الجديدة على المعاي 

 ر إليه أدناه. هو مشا
 م 2021من عام   المعايير الصادرة والمطبقة اعتبارا  التعديالت الجديدة على 

 الوصف  التعديالت على المعايير 

سارية للفترات  
السنوية ابتداء   

 ديالت عتملخص لل عد تاريخبمن أو 

للتقرير   الدولي  المعيار 
ومعيار    9رقم    المالي

رقال الدولي    39م  محاسبة 
الدوليو للتقرير    المعيار 

المعيار  و  4رقم    ليالما
رقم    الدولي للتقرير المالي

16 

معدل   على  تعديالت 
المعياري     –الفائدة 

 2المرحلة 

متطلبات   م 2021يناير  1 التعديالت  هذه  الت عن  دة  دمحتعدل  للسماح وح محاسبة    ط 
رة عدم التأكد قبل  ل فت خال  ةالمتأثرالتحوطات  بمواصلة محاسبة التحوط  

الت  بنود  أدوات  تعديل  أو  الفائدة  حوط  أسعار  بمعايير  المتأثرة  التحوط 
كنتيجة   تقدم  الحالية  الجارية.  الفائدة  لسعار  القياسية  لإلصالحات 
أيض جديدة  ا  التعديالت  إفصاح  الدو  متطلبات  المعيار  ير  رللتق  يلعلى 
رقم   ل  7المالي  تخضع  التي  التحوط  أدخلتها  ثناءالست لعالقات  التي  ات 

 . 9رقم  للتقرير الماليمعيار الدولي التعديالت على ال
للتقرير   الدولي  المعيار 

 16رقم  المالي
المعيار   على  تعديالت 

المالي  لالدولي   لتقرير 
 16رقم 

 19-كوفيد   -التأجير 
ذات    اإليجار   تامتيازا
 ة لالص

  ذات الصلة إذا كان امتياز اإليجار  يمدد هذا التعديل اإلعفاء من تقييم ما   م2021إبريل  1
عقد إيجار في أو  لفي الصل  لدفعات المستحقة  ديل لهو تع  19فيد  وكبـ

  م 2021يونيو    30)بدال  من السداد المستحق في   م2022يونيو    30قبل  
 أو قبله(. 

 
 ا لم تصبح سارية المفعول بعد لدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنه لمعايير ا او والتعديالت  ديدة ج المعايير ال 3.1

التي تم إصدارها ولكن لم  وديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي  لدولية للتقرير المالي الجلمعايير االشركة الم تطبق  
 بعد. فعول متصبح سارية ال

 الوصف  ى المعايير ت علالالتعدي

سارية للفترات  
السنوية ابتداء   

 ملخص للتعديالت  ن أو بعد تاريخم

الدولي  المح  معيار اسبة 
   37رقم 

المحملة  العقود  
 -بالخسارة  

 تكاليف الوفاء بالعقود 

المتعلقة م م 2022يناير  1 التكاليف  تشمل  العقد  تنفيذ"  "تكلفة  أن  التعديالت  اشرة  ب تحدد 
بها  ب طتن وبالعقد.   تِف  لم  التي  العقود  على  التعديالت  هذه    شركة الق 

 . التعديل الشركة ذلك يها ق فتطب فترة  أول  بداية منع التزاماتها مي بج
للتقرير   الدولي  المعيار 

المعيار  و  16رقم    المالي
رقم    للتقرير الماليالدولي  

المحاسبة    9 ومعيار 
رقم   المعيار  و  41الدولي 

  رقم   تقرير الماليلالدولي ل
1 

التعديالت السنوية على  
المعايير الدولية للتقرير  

-م2018لي  الما
 م 2020

ا  الدولي   المعيار م 2022يناير  1 رقم  للتقرير  التعديل  16لمالي  يزيل  إعادة  :  توضيح 
 . لسداد تحسينات العقارات المستأجرةالتعويض 

رقم  ال المالي  للتقرير  الدولي  أ9معيار  التعديل  يوضح  تطبيق  ن :  عند  ه 
إذا ك  10"  رااختب  لتقييم ما  المائة"  إلغاء االعترافي  بالتزام  ان سيتم  ف 

  المنشأة و المستلمة بين  الرسوم المدفوعة أمل المنشأة سوى  مالي، ال تش
على  )الم مستقبلي  بأثر  التعديل  تطبيق  يجب  والمقرض.  قترض( 

ت  الذي  التاريخ  بعد  أو  في  تحدث  التي  والتبادالت  فيه  طالتعديالت  بق 
 .عديل لول مرةت لالمنشأة ا

الدولي رقم   المحاسبة  ال41معيار  يلغي  المحاسبة  تعديل مطل :  ب معيار 
ب عند قياس  عاد التدفقات النقدية للضرائ للمنشآت الستب   41  الدولي رقم
 .القيمة العادلة

رقم  ا المالي  للتقرير  الدولي  إعفاء  يتيح:  1لمعيار    إضافيا    ا  التعديل 
ول مرة بعد الشركة الم فيما يتعلق  ل مطبق  تصبح  أن  ة  عتاب اللشركة  ل

 . ةمي ة التراكق الترجم و بمحاسبة فر
الدولي   المحاسبة  معيار 

 16رقم 
ت  الآلا والممتلكات  
  العائدات   -والمعدات  

 ستخدام المقصود ال قبل ا

واآلالت   م 2022يناير  1 الممتلكات  بنود  من  بند  أي  تكلفة  من  التعديالت خصم  تحظر 
البنود المنتجة قبل أن يصبح هذا الصل    عأي عائدات من بي   توالمعدا
باإلضالالستخدا  متاحا   التعديالت  م.  توضح  ذلك،  إلى  معنى    أيضا  فة 
 ل بشكل صحيح". أحد الصول يعم  ر ما إذا كان"اختبا
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 )تتمة( تعديلت على المعايير والتفسيراتالجديدة وال المعايير -3

 
 )تتمة(   سارية المفعول بعدي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح دولية للتقرير المالل ا والمعايير   ديالتع والتالمعايير الجديدة  3.1
 

التي تم إصدارها ولكن لم    ق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير الماليي تطب ب لم الشركة  
 عول بعد. فتصبح سارية الم

 الوصف  المعايير على  ت التعديال

سارية للفترات  
ابتداء   السنوية 

 ملخص للتعديالت  ريخأو بعد تا من

الدوالمعيا للتقرير  ر  لي 
 3رقم  المالي

التقرير   مفاهيم  إطار 
 المالي

المالي   م 2022يناير  1 التقرير  إلعداد  الدولي  للمعيار  ككل  التعديل  تحديث    3رقم  تم 
إلى   يشير  المفاهيمي  ابحيث  عام    م2018ام  علإلطار  إطار  من  بدال  

 .م1989
لل الدولي  تقرير  المعيار 

 17رقم  المالي
تغطي  يعتبر   م 2023ر ناي ي  1 عقود التأمين التي  التأمين  لعقود  الشامل  الجديد  المحاسبي  المعيار  هذا 

التنفيذ،   حيز  دخوله  بمجرد  واإلفصاح.  والعرض  والقياس  االعتراف 
ا المعيار  اللسيحل  للتقارير  رقم  ام دولي  تعديالته    17لية  جانب  )إلى 

ا المعيار  محل  المالية  الالحقة(  للتقارير  ال  4رقم  لدولي  تأمين  عقود 
المالية  )ال للتقارير  الدولي  عام  4رقم  معيار  في  إصداره  تم  الذي   )

 .م2005
الدولي   المحاسبة  معيار 

 1رقم 
المطلوبات   تصنيف 
أو   متداولة  أنها  على 

 ة لغير متداو

الحق في    التسوية، وأن تأجيل  ضح التعديل ما هو المقصود بالحق في  وأ م 2023يناير  1
يكوالت  أن  يجب  موجود اأجيل  نهاية  ن  هذا    في  وأن  التقرير،  فترة 

في التأجيل وذلك فقط   ا لحقه المنشأةالتصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة 
  نفسها أداة حقوق   يضمنا  المشتقات في التزام قابل للتحويل هت إذا كان م

 ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها.
المح الدولمعيار  ي  اسبة 

المو  1رقم   مارسة  بيان 
 2 رقم

اإلفصاح عن السياسات  
 المحاسبية 

في تحديد السياسات المحاسبية    المنشآت يتعامل هذا التعديل مع مساعدة   م 2023يناير  1
 . يةلالما القوائمالتي يجب اإلفصاح عنها في 

المحا الدولي  ب سمعيار  ة 
 8رقم 

التقدير   تعريف  تعديل 
 المحاسبي

التقهذه   م 2023يناير  1 تعريف  بخصوص  لمساعدة  التعديالت  المحاسبية  ديرات 
 منشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية. ال

الدولي   المحاسبة  معيار 
 12رقم 

بخصوص محاسبة الضرائب المؤجلة على    حا  ي ضالتعديل تو  ل هذاويتنا م 2023يناير  1 ضرائب الدخل 
 . ر والتزامات وقف التشغيل قود اإليجاالمعامالت مثل ع

تعديل على المعيار الدولي  
المالي   10  رقم  للتقرير 

الدولي   المحاسبة  ومعيار 
 28رقم 

في   المساهمة  أو  بيع 
المستثمر  بين  الصول 
المشروع   أو  والشريك 

 المشترك

التعديال ق ب ال ينط المعيار  تتتعامل  المالي    على  للتقرير  ومعيار    10رقم  الدولي 
الدولي  الم التي    28رقم  حاسبة  المواقف  أو مسمع  بيع  فيها  اهمة  يكون 

على   مشترك.  مشروع  أو  الزميلة  وشركته  مستثمر  بين  الصول  في 
وجه التحديد، تنص التعديالت على أن المكاسب أو الخسائر الناتجة عن  

 تابعة.  سيطرة على شركةال فقدان
 

ة للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق هذه  الي المالقوائم  المعايير الجديدة هذه في    تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد تفسيرات وتعديالت 
 المالية للشركة في فترة التطبيق الولي. القوائم التفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري على 

 
 

 الهامة  ةيات المحاسبياسسلا -4
 

 متداول   يرأو غتداول ى مات إللوبط ملوات  وجوداالم تصنيف 4-1

متداولة  الموجودات ال ل ضمنتم تصنيف األصداول. ي مت  غيرو س متداول ألي على أسالمركز الماافي قائمة   والمطلوباتات وجودالم الشركةتعرض       

 الة: في ح

 أو  ،ةللشركة عادي ل ال العم ة خالل دور  هكيعه أو استهالب ل ةهناك ني و أ صل األ  ققع تحقوت  •

 ل المتاجرة، أو أجيسي من ئ رل شك باألصل ب فظ محت  •

 المالي، أو قائمة المركزبعد تاريخ  شهراً  12 لاألصل خال قتحق توقع •

تبادل األص  إذا كان محظونقد إلو في حكم النه نقدا أوك  •  كز مرالمة  ريخ قائ ل من تاقألاعلى  شهرا    12ل  الخ  التزام ما   ةي ولتسمه  ستخدال أو ا راً 

 .يلماال

 كموجودات غير متداولة.  رىات األخدوجوجميع المصنيف تم ت 
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 ة()تتممحاسبية الهامة ال اساتالسي -4
 

 )تتمة(متداول  يرتداول أو غى مات إلبول ط ملوات  وجودالما  تصنيف 4-1

 لة في حالة: ومتداات اللوب طلمام ضمن ار اللتزب ت يع 

 ، أو للشركةلعادية ل اخالل دورة العم ماقع تسوية اللتزوت  •

 جرة، أو ات ملن أجل ام شكل رئيسيم ب محتفظ باللتزا •

 وأ ،يلركز الماة الممقائ  ريخات  عدب  شهراً  12ل خال م زااللت  ويةست قع وت  •

 الي.ملا خ قائمة المركزي األقل بعد تارى  علشهراً  12 ة دماللتزام لوية تس جيلجود حق غير مرتبط بشرط لتأوم عد •

 ة.ول غير متدا باتبتصنيف جميع اللتزامات األخرى كمطلو الشركةتقوم 

 ولة. امتد غير تاوب طل ات ومة كموجودبي ري الض لوبات طملوا  داتف الموجوي ن صت يتم 
 

 ة المالي واتداأل  4-2

 أخرى.  لمنشاة ةي لكالية أو أداة ممما ومطلوبات  أةلمنشت مالية لتي ينتج عنها موجودااألداة المالية تمثل العقود ا 

 لماليةا تادوالموج4-2-1

من خالالل الالدخل  لةدالقيمة العوا، المطفأة لفةتقاس بالتك المالية:دات الموجو في صن لت ئيسية  رت  ائ ( ثالث ف9)  مقر  ليلمالتقرير ال  ليدولاعيار  مليتضمن ا

 ميالت ذي مالال الالعا إلى نمالوذ  األادن ت ساعامة    فةلمالية بصداتها اوجبتصنيف مو  الشركة  . تقومالخسارةو  بح أالر  خاللمن    العادلةوالقيمة    ،الشامل األخر

 .التعاقديةالنقدية  هاوتدفقات لية اموجودات الملا ةرداه إعلى أساس
 

 فأة:مطالبالتكلفة  ليةاألصول الما -1

 :  رة اسخل ح او ارب ن خالل العادلة ملاقيمة تصنيفها بال يتم اختيارلم و ني لي طين التاطفأة إذا استوفي الشر األصل المالي بالتكلفة الم قياس يتم

 و ة، صيل تدفقات نقدية تعاقدي دات لتحوجموظ بالالحتفا يهدف إلى يلذ ا لاألعمنموذ  ا منض صلاظ باألفت يتم الح  -

  األصلي مبلغ  على ال  ةدائ دفوعات ألصل وفملتي تكون فقط  واددة  واريخ محها تدفقات نقدية في ت ت المالية التي ينشا عن للموجودا  تعاقديةلا  اتالفتر    -

 اد. دسلا مستحق
 

 الاألعم  ذتقييم نمو 

األعمالال يقالة إلدارة ل طرضالأف يعكسذا ن هالمحفظة ألى حتفظ فيه باألصل على مستوالذي ي  لام  األعنموذ نمالهدف  مي ي قت  اءجربإ ةم الشركقوت  

 ة. المعلومات إلى اإلدار وتقديم

 

 اآلخر لالدخل الشام خالل من العادلةمة قي ال  - 2 

 ينلدأدوات ا 

 ةلقيمالل وفقالافها ختيار تصالني االشرطين التاليين ولم يتم استوفت   افقط إذاآلخر    الشامل  لخالد  لالن خمة  ادلالعة  يمالق  أساس  ىلالدين عياس أداة  ق  مت ي   ل 

 ارة: دلة من خالل الربح أو الخسالعا

 ة والمالي  لاقدية وبيع األصوتعلاة النقدي ت ع التدفقامل جالخفه من م تحقيق هدت ن نموذ  أعمال ي ت ضمالموجودايتم الحتفاظ ب  -

 دد. ى المبلغ األساسي غير المسدة علئ الفاو دئيةت مب فقط مدفوعا لتدفقات النقدية التي تكونمحددة ا ختواري  لي فيامألصل الل ديةقاعت ال طروالشتنشا   -
 

 لكية أدوات حقوق الم

يرات غت عرض ال ءالغإلل لقاب  يرل غشكب ة ركالشتختار  دبغرض المتاجرة، قا هب ظ المحتفر لملكية غي حقوق ا ادوات ستثمار فيالاألولي ل عترافالد عن 

 ى حدي.ار على اساس كل استثمار عللختي اراء إجيتم خر. الشامل ال مة العادلة في قائمة الدخلفي القي  ةالالحق

 

 :ةح أو الخسارالرب  لالعادلة من خال يمةقالية بالموجودات م -3

 ارة. او الخس ل الربحالن خم ةلادلعا القيمةب  سةمقابارها ت علمالية األخرى باا تاودالموج يعيف جمتصن   يتم 

تنطبالق علياله لالم  سالارة اذامالن خالالل الالربح أو الخ لالةمالالي بالقيمالة العادأصل صنيف  ت يار  خت كة اللشرولي، يمكن  ، عند العتراف األإلى ذلك  باإلضافة

ق المحاسالبي التطالاب  مدليل عأو تق صي إلى تقل  كذل  ىأد  ذاإ  ر،اآلخ  لاملشل ال الدخاليمة العادلة من خلقاب و  طفأة ألمة االتكلفالية ب مات تصنيفه كأداة  ب متطل

 ى.خرور أي أمقد يظهر ف يبشكل جوهري الذ
 

 دات المالية.جوومالدارة إل لها  أعمالنموذ ةتلي تغيير الشرك يثناء الفترة الت باست األولي، المالية بعد العتراف ت ل يتم إعادة تصنيف الموجودا 
 

جالودات المو ا ضالمنهالدراجوادلالة العااس القيمالة  سالييم أدائها على اتي يتم تقدت، والجو، إن  متاجرةلاها بغرض  ب فظ  ت حملا  يةالمات الودوجالمقياس    مت ي  

 ةديالنقات ل تالدفقي صالالحتفالاظ بهالا لتحم ت يال كمالا ل يةاقددية تعقات نقففظ بها لتحصيل تدت رة ألنها غير محلخساربح أو امة العادلة من خالل القي المالية بال

 يةلاودات المجلموا عي وب ة دي تعاق
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 )تتمة( لماليةا تادوالموج4-2-1

 

 ول الماليةصمة األيقانخفاض 

المدينالة فالة القالروض واألصالول الماليالة لكا ةعالقومت الص الخسائر الئتمانيالة خصم أثباتب تقوم الشركة  ن( أ9) رقملي المارير لتقلولي لدا ياريتطلب المع

الالذمم المدينالة للمالوظفين ل مثالخالري ألااليالة ودات المبة للموجالسالالن ب و ،يالةارتجمدينالة  مذمالكة ى الشالردلالل يوجالد  لعادلة.ا  ةمقي لة بالسجغير المى  خراأل

 ي.ن غير جوهرنية المتوقعة يكوئتمالا ئرساالخ قالي فان تأثير تطبي طر ائتمانية منخفضة وبالت مخا ديهال بنوكى اللد ةاألرصدو
 

 راف عت الا  ءإلغا 

  ة ادها من قائماستبع  ة( )أيموجودات مالية متماثلن  عة مون مجمي أو جزء مالمالألصل  اف بأصل مالي )أو جزء من االعتر  ءائيسي إلغشكل ريتم ب 

 ( عند: شركة للي لاكز المالمر

 ألصل، أو ان م يةالنقدت تدفقام الالت سانتهاء الحق في ا  •

ثالث    رفلى طإوهري  ون تأخير ج امل دبالك  ة مستلمةبدفع تدفقات نقدي   مالتزا  لم صل أو تحمن أ  ات نقديةقتدف  مالست ا   فيها  قوق ح  يلبتحو  شركةلاقيام    •

نافع ماظ بكافة مخاطر وفحت لا  يل أوحوبت   الشركةم  اي ومنافع األصل أو )ب( عدم ق  اطرخمة  فال كحوي بت   كةرالش"، أو )أ( قيام  ب اتفاقية "تمريربموج

 صل. ة على األرسيطلا لوي تحب  مت قان لكو  األصل

تفظت  حا ،  ىدى أي م، وإلاتقوم بتقييم إذا م  ل في ترتيبات تمرير، فإنهادخو ال  وأل ما  قدية من أصت الن تدفقابتحويل حقوقها لستالم ال  الشركة  موعندما تق

على   سيطرتها  لتحو    ألصل ولمرتبطة بامال  عفان لموار  اطمخالع  مي جوهرية بج  ة أو الحتفاظ بصور  يلحوبت تقم    لمكية والملب   ةطبالمخاطر والمنافع المرتب 

ا  الشركةاألصل، وتستمر   باألصل  لعترفي  تستمر عالقة  ا  إلى  لالمحواف  الذي  الح  كةالشرلمدى  تلك  تسابه. وفي  أيضا اب   كةرشالتمر  لة  لعتراف 

 . شركةلابها احتفظت  بات التيومطل لوا وق حقال س عكي  اسأسمحول على لاالمرتبط واألصل  مزالت لقاس اوي صل. باأل طةب ت بالمطلوبات المر

اده أيهما د سب   ةك رالشبة  مطال  نصل وأقصى مبلغ يمكلقيمة الدفترية األصلية لألبا  حول ملصل امان على األ شكل ضيتخذ  س استمرار العالقة الذي  قاوي 

 أقل. 

 مالية لا تا مطلوب ال  4-2-2

المن تصب   كةرالش  ومتق مطلوباتها  بخالفلايف  القرالتزاو  ةلي ماال  ت نامالضا  ية،  كمطلمات  قياسهت ي وبات  وض،  ي م  المطفأة.  بالتكلفة  اا  لفة التك  ب حتساتم 

أ جزءا ل يت زج  لي شكيل تكاليف الحصول على التموت و  يلومعلى ت   ول لحص ات أو عالوات خاصة ب بعين العتبار أي خصوما ذ  األخ الل  خ  ة منمطفأال

 ائدة الفعال. فالر سعمن 

 ف ء االعترااغإل 

ماما مختلفة ت  س المقرض حسب شروطنفمن  رد بآخمالي موجو  لتزامدال اب اؤه أو انتهاؤه. وعند است أو الغ هب عند الوفاء ي التزام ملبا فارت عالء إلغايتم 

ام زلت لبا  افترعال  عم  ليصلي األالما  ملغاء قيد لاللتزاإك  عهم  تعاملالديل يتم  عالت  هري، فإن مثل هذا الستبدال أوو جل  كشحالي ب ام الزروط اللت أو ش

 ل. املش الدخل ا مةقائ في  ة بين القيم الدفترية المعني فرق ما لاسجيل د. يتم ت الجدي 

 المقاصة   4-2-3

  لغ المدرجة اظاما لتسوية المب ن ذ افن  حالي حقود عند وجط قفلصافي في قائمة المركز المالي اب ل ج سلية وت الما تالمالية والمطلوبا يتم مقاصة الموجودات

 واحد.  أنفي   تطلوباوسداد الم جوداتالمو  أساس الصافي أو تحقيق على مطلوباتلامع الموجودات لتسوية  ةك شرلا ية لد ني ال رافتوو

 ةت زميل شركا في   االستثمارات 4-3

ية التشغيلو  ليةالما  تسايالسا  اتارقر  شاركة فيملهو القدرة على ا  مهاال  ير لتأث ا  . ان ر هامثي أت   المستثمرةتمارس عليها الشركة    هشأن ملة هي  الزمي   الشركة

 سات. االسي  على تلك  ركةمشت  سيطرة  ها، ولكنها ليست سيطرة أو تثمر في سمشأة الللمن 

تخفيض  وايتم زيادة ثم ة فلتكبالا بدئي م الستثمارت اب يتم اث قا لطريقة حقوق الملكية فو ، ةي الملك حقوق ةيلة باستخدام طريق متتم المحاسبة عن الشركات الز

ب ثمات سلا فمسال  ةركلشاب  صي ن ر  أرباحتثمرة  خس  ي  الئ اأو  اشرك ر  فيها  ة  ت   ةوالمحققلمستثمر  إ.  قتناءال  اريخبعد  بالشركة الشهافة  ضتتم  المتعلقة  رة 

 القيمة.  فياض خفالن د ردي لتحدي ف سا يتم إطفاؤها أو فحصها على أس لور املالستث ترية فيلة إلى القيمة الدالزم
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 )تتمة(ة مالهاالسياسات المحاسبية   -4
 

 )تتمة(  هفي شركات زميل  اتار مستثالا 4-3

  كة شرال  ة فيي كلملحقوق ا   في مباشرةً   يكون قد تم تسجيله  تغير  وجود  لةاح. وفي  الزميلةالشركة  ت  ليامع  ئجانت ي  لشركة ف اة  حص   الدخل  ةمتعكس قائ 

   .رخاآل  ملالشال ائمة الدخ ق ي ف -حال حسب مقتضي ال -فصاح عنها اإلو  تغيراتي حصتها من أ ندئذ بتسجيلالزميلة فإن الشركة تقوم ع

السياسات  ة  طابقت لمالتعدي راء  يتم إج  ملزوال  عندو.  المستثمرةالية للشركة  ائم الموقنها الي تعد عترة الت لفس افلن ة  لمي لزللشركة اة  ئم المالي اويتم إعداد الق

 . ةمرث ت المسة ركمحاسبية للشالسياسات الالمحاسبية مع 

غير نة أخرى  مدي   ذمم  أية  كفي ذل، بما  عنها  ائدةة أو زفس الشركة الزميلتها في ن ويا لحصا سة الزميلة مركسائر الشخفي    ة كرلشا  صةن حا تكودمعن 

ً   االشركة قانوني   إلتزمتإذا  ال    ،ةي فاإض  رسائ ة خأي  تاثب إب تقوم الشركة    ل،  مضمونة  فراعت ال   تمي   .يلةالزم  ةكابة عن الشربالني   غ لبامد  بسدا  أو ضمنيا

 ، تثمارالالست ة فتري الد للقيمةتخفيض  كالشركات الزميلة  تحقة منسمأو ال لمستلمةرباح األاات عي زوبت 

جود مثل  و   ة حال  يف. و لةكات الزمي رالستثمار في الش   مةى انخفاض قي لع  يوعض و دليل مأي    ككان هنا  إذا مالي ما  الشركة في تاريخ كل تقرير    ددتح

ثم اثبات ذلك  ية  دفترلها ات ملزميلة وقي كة اد للشرسترداالقيمة القابلة لال  فرق بينلا على أساس    يمةالقض في  انخفال  لغمب ب  تساباحة  ركالش  تقوم  لي ذا الدله

   .ةرالخسا أو  حمنفصل في قائمة الرب المبلغ بشكل 

يلة كة الزمرشلدفترية للة اين القيمب رق  ف  يأ.  لةادالعمته  ي بقله  ي وتسجقب اس أي استثمار مت ي قب كة  شرم القوالزميلة ت   فقدان التأثير الهام على الشركة  دن ع

 . رةخساللربح وامة ائ قا لستبعاد يسجل فيوالمتحصالت من ا ر المتبقيثماالست لدلة اعوالقيمة اليها هام علير العند فقدان التأث 

 الممتلكات والمعدات  4-4

ا  هين مكوالحالة الالزمة لت   الموقع ىللموجودات إة ارة إلعادشمبا ةب ويف منسية تكالك أذل فيا بم ،اإلقتناء بتكلفة  ئيامبد تداعماللكات وممت بالعتراف يتم اإل

العمل  الطريقالب   من  ت ة  إدارن تي  يتم  شدها  الشركة.  الموجة  هذه  ً الودات  قياس  بالتكحقا اصق نافة  ل  وخسائر  المتراكم  اإلستهالك  في إلا  القيمة    نخفاض 
 دت. وج إن مةاكرت لما

 . تدا معاللكات ومت لمنفصلة في امد  نوتم المحاسبة عنها كب تلفة، ي خمر إنتاجية عمالمعدات أات واكلت د الممية لبنوئيسرلات ناكوملعندما يكون ل

 قيم المتبقيةال  خصم د  بع  ة قذات العال   الموجودات   لتوزيع تكاليف   قة القسط الثابتي ربطبه  اة واحتسخسارل قائمة الربح أو ا  لى ع  االستهالكيتم تحميل  
 : اتودللموج قدرة الم االستهالكما يلي نسب ات. وفي دعتلكات والملممبند من ا لكل  ة ردة المقإلنتاجي ر اامعاأل مدى على

 سبة نال                                     ـانـــــبيــــ

 ٪ 25  سيارات

 ٪15 أثاث مكتبي
 ٪ 15 معدات مكتبية 

 ٪  33,3 ي ألاسب حزة أجه
 أقلأيهما  رايجإلا ةفترأو ٪  15  جرةستأمباني م علىتحسينات 

 
 مة  قيفي ال ض اإلنخفا

رات في الظروف  تغي أو    د أحداثوجو  ي ض في قيمتها، وذلك فإذا كان هناك انخفا  حديد ما ت   رض غات ب معدوال  تتلكاممة للفتري يتم مراجعة القيم الد
  بلة لالسترداد والتي ته القامي ية لألصل قفترقيمة الدلز اوا جت ندما ت وع  ر، ؤشالملك  وجود ذ  دلة لالسترداد. عن قاب   ونتكال    قدالدفترية  تشير الى ان القيمة  

   أعلى.خدامية، أيهما أو قيمته االست يف البيع كالت  صمخ ل بعد ص عادلة لألاليمة الق تمثل

  شكل مستقلة ب   دية قن   ت تدفقا  نتجتي ت ال  دات الموجو  نر مجموعة محددة مأصغ  هاأن ها ب مت فاض في قي دة للنقد التي يتم قياس االنخالمولدة  لوح اديد  تح  يتم
د  ردات لة لالسلقاب يمته ال مباشرة الى قالدفترية لألص  يض القيمةتخفم  يت   ألخرى.ات األصول  عامجمواو    ألصوللنقدية الداخلة من ادفقات ات لكبير عن ا

 لالسترداد.  بلة قالاة درالمقه من قيمت  رأكب كانت القيمة الدفترية لألصل  ذاإ
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 تتمة()مة الها ةيالمحاسبات سياسلا  -4

 مة( )تت  عداتموال  تا الممتلك 4-4

 ذ ي فنحت الترأسمالية تاألعمال ال 
 

سبة  المناالتطوير إلى الفئة    ولموجودات قيد اإلنشاء أ ل اوي تح  . يتمذي تحت التنفة  لي مالرأسأو التطوير ضمن األعمال ااإلنشاء    قيدالموجودات  م رسملة  ت ي 
عمل  لمن ا  ة ليتمكنة الالزمل لحاا  وأ قع و/  مول إلى ال صول األصو  د عن   ، يعة المشروع(لطب اً  بعة )ت وسغير الملمالموجودات  أو    والمعدات ات  تلكلممافي  
الت بالط ترريقة  اإلدارة. اي  ت   ها  اب ة  فكلتتضمن  األعمال  الت رألند  تحت  وتكلفة سمالية  الشراء  التطوير    نفيذ سعر   /   تبطة مر  رى خأتكاليف  ة  وأي اإلنشاء 

أو  إن ب   مباشرة علستحاال شاء  تح ال  عماألبند    ىواذ  االرأسمالية  التين ت لت  التكارس  مت ي   دارة.إلل  تتراءى   فيذ  المرت ملة  ب إب بطة  ليف  األختبار  عمال  نود 
فاء  و إطأ  إستهالكم  يت   ال  .الختبارترة ابيع أي إنتاج خالل فالستخدام( بالصافي بعد خصم متحصالت  ل  حةاكون مت ل أن ت )قب   يذحت التنفالرأسمالية ت 

 ذ. نفي الت ت ة تح لي ل الرأسمااألعما

  و تزيد صول أاأل  ةيمزيد من قالتي ت اإلصالح والصيانة    مصاريف  ةل. تتم رسمسارة او الخ بح  الر  ةمئ على قاة  الصيان و  ف اإلصالحي ريتم تحميل مصا
 جي بشكل جوهري. ا اإلنتاعمره من

 ياً. نوس  نتاجيةعمار اإلاألقية وتقديرات تب الممة ي رات القوتقدي االستهالك   عة طريقة تتم مراج

قبلية فع مست ود منابداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجإثباته في ال  جزء هام تم  وأي   تات والمعدا لممتلكت أي بند من بنود اعن إثبا  ف يتم التوق
   ت حصالن صافي مت ا كفرق بي ابهست حي يتم ات لل )اي أص عن إثبات أ اتجة عن التوقف ن  ائر خس أو باح أرتدرج أي   االستعمال أو االستبعاد.ن ة مقعوت م

قيمته    لىإ  ألصل فورا ترية لة الدفالتوقف عن إثبات األصل. يتم تخفيض القيم  رة وذلك عندابح أو الخسة الرمصل( في قائ لقيمة الدفترية األعاد وااالستب 
 . له ةر داد المقدرالست لة ليمة القاب قلرية لألصل عن ات فالد مة قي ة الادي حالة زي القابلة لالسترداد ف

 ه حكم فيوما قد  الن  4-5

رى  ألخا  ستثمارات وك واال ى البن د بالصندوق والحسابات الجارية وودائع لد قي حكمه من ن فالنقد وما بند    ننقدية يتكوقائمة التدفقات الإعداد   وألغراض 
محدد    لغ نقديب مإلى  ا بسهولة  كن تحويلهيم  يت ليازة واحليخ اتار  أو أقل من  رخالل ثالثة أشه   يصلاأل   اقستحقالولة ذات ا قصيرة األجل عالية السي 
 خدامات الشركة. تاحة الست ن موتكو  القيمةر في ي وهرية للتغوتخضع لمخاطر غير ج 

 رأس المال  4-6

تم . ي ةي لات المادوأو الموجالمالية    ت اوب تعريف المطل  ه ي ي فتوفتسال    ذيال  بالقدركحقوق ملكية    الشركة ن قبل  ة مدرالية الصا ات الماألدو   يتم تصنيف
 ق ملكية. كأدوات حقو للشركةلخزينة وأسهم ا  ةعادي األسهم التصنيف 

   ن فع الموظفيمنا 4-7

 لتزامات قصيرة األجل اال   4-7-1

  ل اثني ال خ  بالكاملسدادها  ع  قوالمت   اكر السفرذت ة واكمترالم  اتة واإلجازلك المنافع غير النقدي في ذما  ب   والرواتب،ألجور  لقة باالمتع  المطلوبات إن  
ة  الموظفين حتى نهاي   المقدمة منخدمات  ال  ىبناء علاتها  ب قة، يتم إث العال  لخدمات ذاتا الموظفين بتقديم ام فيهي يقوالت   فترةانتهاء الهراً بعد  ر ششع

بالمبامالالالقوائم    إعداد  فترة وتقاس  المتوقعية  عن   لغ  يتم عرض  ت اب طلوالمة  تسوي د  دفعها  الفمنات  زاماكإلت   باتولطالم.    ضمن   حاليةالن  في موظع 
 ائمة المركز المالي. في ق تحقة سممصروفات الال

 لموظفين طويلة األجل  ا ع لقة بمنافألخرى المتعمات ا اااللتز  4-7-2

لية  يمة الحاالق  فيكافأة نهاية الخدمة للموظفين  م  زامالت ل  يتمث .  ة المحددة بخصوص المكافأمركز المالي  ال  مةائ صل في قأو األ  لتزامباال  عترافااليتم  
وحدة    طريقة  باستخدام خبراء اكتواريين مستقلين  وياً من قبل  المحددة سن   زايامل ا  إلتزامب  ويتم احتسا   ،التقرير الماليسنة  في  المحددة    المزايا  لتزامإل
 . عةالمتوق انئتماإل

 

ات عالية الجودة  دات شركم معدالت فائدة سن ستخداإلية ب المستقب   ريةارجة التقدي التدفقات النقدية الخ   م بخصدة  حدالم  يا المزا  لتزام وتحدد القيمة الحالية إل
 قة.  ذي العال لتزام ن شروطها مقاربة لشروط اإلوتكو  ،مكافآتال سدادبها  يتم س تيملة اللعباالمقومة 

 

 تالي: ا المحددة على النحو الزاي لميف اتكال وتصنف
 

 ة لخدم ا تكلفة

 . ارة ربح أو الخسشرة في قائمة التها مباقة والتي يتم إثباالساب لخدمة وتكلفة اية  لخدمات تكلفة الخدمة الحالاليف اكت من تتض
 

 فالي كت كأو الخسارة  ربح  مباشرة في قائمة ال ات  يضأو التخف  الخطة   عديالت المزايا المحددة عن ت   ات لتزامالحالية إلت في القيمة  بالتغيرا  اف عترإلاتم  ي 
 ة.  قب سا دمة خ
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 )تتمة(لموظفين طويلة األجل  ا ع لقة بمنافألخرى المتعمات ا اااللتز  4-7-2
 

 تكلفة الفائدة

ظفين  المو  مصاريف مزاياالتكلفة في  هذه    ج را . يتم إدالمحددة   اياالمز  إلتزامصيد  صافي ر  م علىيق معدل الخصبتطب   لفائدةافي تكلفة ايتم احتساب ص
 . رة في قائمة قائمة الربح أو الخسا

 

 قياس  ال ةعادسائر إأو خ أرباح

لدخل  ا  ضمنها مباشرة  حدث في ت التي    السنةية في  كتوارات االتراضفي االفلناشئة عن التعديالت أو التغيرات  ااس  لقي ا  عادةإ  باح أو خسائريتم إثبات أر
 اآلخر.   الشامل

 

 مخصصات ال 4-8

ل  ممحت ال  منوق ووث مبلغه بشكل ميمكن تقدير    أو تعاقدي   ونيام حالي قان الشركة التزإذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى  مخصص  االعتراف باليتم  

لمنافع ا تدفقات خارجة  يتطلب  للنقوة  القيم  رأث كان    إذا  .لتزاما االوية هذلتس  قتصاديةأن  ي الزمنية  المد جوهريا،  دل  ستخدام معإب صصات  ختم خصم 

مة مركز مالي  ئ قا  كل  يختار  فيعة المخصصات  مراج  تتم  .قة بااللتزامتعلمخاطر المالو  ية للنقودييمات السوقية الحالية للقيمة الزمن التق  حالي يعكس

 . حاليةرات ال أفضل التقدي ويتم تعديلها لتعكس 

 ملة محتالوبات المطل 4-9

اث حردأكثرر مرن األ واحد أو أو عدم وقوع حدثوع من خالل وق ا فقطالناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجوده ت المحتملةماميع االلتزاج

ترة ثب ر مغير ولكنهرا يرة الناجمرة عرن أحرداث سرابقةلمرات الحا، أو جميرع االلتزالشركةقبل ا ة كاملة منرمؤكدة والتي ال تخضع لسيطغير ال  ةي بلقست لما

 ، امتسوية االلتزطلوباً لقتصادية سيكون ماالي المنافع فامنة عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الك (1تالية: )ال سبابلأل

ة لماليرا ائملقروهرا فري ائمرة مركرز مرالي واإلفصراح عن اريخ كرل قتقييمها جميعا بترايجب    فانه  ؛وقية كافيةث ة قياس مبلغ االلتزام بموإمكاني   مدع  (2)  وأ

 .وبات المحتملةضمن المطل كةرللش

 عتراف بااليرادات  اإل 4-10

لفقات الزميلة وفي الشركر( الستثمارات  سائ إيرادات )خ  إثباتيتم   الملكو قح  ةيقطراً  بالقيمة ارتثمالس  نماألرباح    تتتحقق إيرادات توزيعاية،  ق  ات 

 ألرباح. لين عن اتخاذ قرار توزيع افقة المسؤومواما عند عموق مثل هذا الحيت ، وعاتفي استالم تلك التوزي   للشركة وء حقد نشعن ة العادل

 المصروفات   4-11

  لية التيفي السنة الما  ارةالخس أوبح رضمن الدر   ت و ى ألخرا ية والمصروفاتية واإلدارمموعت الروفا مصالة فات شاملع المصروم العتراف بجمي يت 

 لك المصروفات. تحققت فيها ت 
 

   كاةالز 4-12

. ارةخسرال وأالرربح   ويحمل على  ص الزكاة للشركةصم إثبات مخت زكاة. ي )"الهيئة"(، تخضع الشركة لل  يئة الزكاة والضريبة والجماركه  وفقا ألنظمة

التي فترة لفي ا كهيئة الزكاة والضريبة والجمار بلبقة من قعلى سنوات سا ربوطق بالتتعل يدت، والت وج إن  ضافية،ب مطلوبات الزكاة اإلتساحا مويت 

 بوط النهائية.ها إصدار الرفي يتم 

 

 للسهم   الربح األساسي والمخفض 4-13
 

 ئر( / )الخسا  باحألساسي من األراالسهم  يبصن 

 األساسي من األرباح بتقسيم:  همسنصيب ال  ابيتم إحتس

 و ؛ يةالعادسهم ألخالف املكية ب الخدمة حقوق   أي تكاليف بعد خصم  ،لشركةبامساهمين ئد للالعا ( )الخسارة  / حالرب  •

 . لية افترة الملاالمرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل على المتوسط  •

 

 )الخسائر(   من األرباح /السهم المخفض  بنصي 
ث تضع  بحي   ،مخفض من األرباحالسهم ال  نصيبإلى  للوصول    )الخسائر( اح /  األرب   من   يساساأل  السهم ام المستخدمة في تحديد نصيب  قرألل اي عدت   تمي 
 سبان:  ي الحف

 ادية المحتملة  عاألسهم ال تخفيضة ب طالمرتب  خرى ضريبة الدخل وتكاليف التمويل األالفائدة بعد ر أث  •

ااالمتوسط   • لعدد  العا أل لمرجح  المفتر   يةدسهم  من  كان  التي  أن  اإلضافية  قائمة  كوت ض  تحو فتراإب ن  األض  جميع  اليل  ض ي خف ت الثر  بأعادية  سهم 
 المحتمل. 
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 يةلقطاع التقارير ا4-14
 

 لي ي القطاع التشغ 4-14-1

يرادات والمصروفات  إلا  كما في ذلب   عنها مصروفات يحقق منها إيرادات ويتحمل    دم بأنشطة ق الذي يقولشركة والقطاع التشغيلي هو أحد مكونات ا

ذ القرار  اتشغيلية التخالقرارات المتخذ  القطاعات بشكل دوري من قبل    ميع نتائجييم جتق  يتم.  رىلشركة االخعات ان قطامأي  ت مع  المبمعا  المتعلقة

 المتاحة بشكل منفصل. ل قطاع والمعلومات المالية ك المخصصة ل الموارد يم أداءحتى يتم اتخاذ قرارات وتقي 

صها على  تخصي   باإلضافة إلى تلك التي يمكن  لى القطاع شرة إمبادة  عائ   لية بنوداً لتشغي رات ااتخذ القرم  ىها إلنتائج القطاعات التي يتم رفع  منضتت 

 مناسب.  س أسا

السعودي   يلد العربية  المملكة  في  ) تش  ت قطاعا  خمس ة  الشركة  الزجا   –  تروكيماوياتب لاغيلية،  "  –  ج صناعة  الصناعية  والمرافق  ا الط  الخدمات  قة 

  يها في معيار ة المشار إلالكمي   حدودال  القطاعات  ت(. بلغ ري أخ قطاعات    –"ليةلمات الخدمالمصارف واا"ية  المال  ستثمارات اال دمات والخ  -"  الخدمية

التشغيلية  الدولي    القطاعات  و8) رقم المالي    للتقريرالمعيار  عنب (.  اإلفصاح  تم  ذلك،  على  ال  ناء  القطاعات  عن  المالية  لشغي ت تقارير  القوائم  في  ية 

 فقة. المر

 ي لجغرافالقطاع ا 4-14-2

عوائد نة خاضعة لمخاطر وبيئة اقتصادية معي مربحة في  ةل في أنشطالتي تعمت آدات أو العمليات أو المنشجموعة من الموجوي هو ملجغرافالقطاع ا

 ملكة العربية السعودية.سي في الما الرئي قع مقرهي  ت الشركةاقطاعجميع  .دية أخرىصات ات اقفة عن تلك التي تعمل في بيئ لمخت 

   قدية للمساهمينتوزيعات غير النال ية و اح النقديعات األرب توز  4-15
عودية،  سة ال العربي  المملكة في  شركات وطبقاً لنظام ال التوزيع،ى لة عوافقطلوبات وذلك عند المية للمساهمين كمأوغير النقد ةات النقدي التوزيع يتم إثبات

على  الموافم  تت  اقة  متوزيعات  عليها  المصادقة  عند  قبل  ألرباح  خصم  المساهمين.ن  مباشرةبلالم  يتم  الموزع  واألعترا  غ  الملكية  حقوق  به  من  ف 

 لوبات. كمط
 

 ية المهمة فتراضات المحاسبقديرات واإلتلا -5

يلي   للتقدي   مات معلوفيما  المجاالت المهمة  ااال حرات وحول  المهمة كاألحتأكد ولت عدم  السي ند تطب ع  ام  المحيق  تأثيراً جوهاسات  لها  رياً  اسبية والتي 

 : قوائم الماليةالفي  المدرجة لى المبالغع

 وغير الملموسة    والمعدات ممتلكات األعمار اإلنتاجية لل 5-1
دو  الشركة وم  قت  مراجعة  اإلنتاجي بإجراء  لألعمار  ارية  اإلد لمقة  وطريقة  أ  للتأكد  ستهالكرة  وفت ط  ن من  اإلرريقة  مع  تت   ك تهالسة  المن فق  افع  نمط 

 لمتوقع من هذه الموجودات. ة اقتصادي اإل

 ة محدد ت المزايا التزاماال يرتقد 5-2

ي  لت اضات الب اإللتزام المحدد اإلفترطيت   ،ك. إضافة لذل ات اكتوارية ستخدام تقييمإب ة لاللتزام  لي قيمة الحاالمحددة وفة التزامات المزايا ال يتم تحديد تكل

قبلية للقيمة  ت النقدية المست دفقام لتحويل الت مستخدصم الدل الخ ادة في الرواتب والمزايا، ومعأساسا زي   تتضمن  لية والتيلمستقب ا  ئجنتاذها للايجب اتخ

 لية. اكل سنة م يةفي نهام مراجعة جميع االفتراضات ت ت . مالاللتز ةي الدفتر مة ي الق یاالفتراضات سوف تؤثر عل ذه في ه  راتي ي إن أي تغالحالية. 

 اة ص الزك خصم 5-3

تق   الجماركهيئة الزكاة والضريبة وت / أحكام  السارية وقرارا   وانيناإلعتبار القفي    إلدارةتأخذ الية المستحقة من قبل الشركة،  زكاة الحادير العند 

 ن بعض القضايا السابقة. شأب 

 المالية  رغي  تا انخفاض قيمة الموجود 5-4

تقبلية المسقات النقدية  التدفأساس  د على  ل أصل أو الوحدة المولدة للنقسترداد لكلة لإل يمة القاب ير الققدبت رة  اإلدا  مقيمة، تقوالاض في  عند تقدير اإلنخف

و لالمتوقعة  الفائدة  سعر  إن تستخدم  التأ  خصمها.  باإلف  كدعدم  يتعلق  التقديرات  الت من  النتائج  حول  خ  ةيلي غشتراضات  معدل  وتحديد  صم  المستقبلية 

 . سبمنا
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 )تتمة(   ية المهمةقديرات واإلفتراضات المحاسبتلا -5

 

 لمالية ودات اوجلم ة ااض قيمف انخ 5-5

تكوي يت  الموجونخفن مخصص لالم  قيمة  الماض في  يكون  الية عدات  تكون قادرة على تحصي ضوعهناك دليل موندما  الشركة لن  ل كافة  ي على أن 

الممب ال األصلية  ست الغ  للشروط  وفقاً  للمب حقة  بالنسبة  إجراء  الغ  الالتفاقية.  يتم  المهمة،  فرعلتقييم  لفردية  أساس  وبادى  ال  لمبالغل  بةلنسي.  دية  فرغير 

 قة. اب داد الستردالت االسباالعتبار طول المدة الزمنية وفقاً لمع خذ بات مخصص باألي، ويتم إث ل جماعمها بشكمتأخرة، فيتم تقيي نها مهمة، ولكال
 

 دلة قياس القيمة العا  5-6

  تراضات واف  رات ي تقد  وضع  ك ذل  ن تضمي ة(. والنشط  وق عار السوفر أستت   ا ال )عندم  ة ات المالي دولة لألتقييم لتحديد القيمة العادلت ااتستخدم اإلدارة تقني 

  . ئماادمتوفرا ليس هذا ولكن ناإلمكا قدر للمالحظة قابلةال لقوائما على راضهاافت  إلى اإلدارة وتستند. لألداة  السوق يف ني المشارک ري عتس ةي في ک عم تتفق

  تجارية  لة معام  في  هاتحقيق  سيتم  يالت   الفعلية  سعاراأل  عن  المقدرة  لعادلةا  القيم  ف تختل   دق  .ةتاح الم  اتمالمعلو  ضلأف   دارةاإل  تستخدم  الحالة  تلك  وفي

 . التقرير تاريخ ي ف تةبح

 



 ة ور متط لاعات اعودية للصن كة السلشرا
 ة سعودية( ساهم)شركة م
 ية  لمالوائم ا لقت حول اإيضاحا

 م 2021 رديسمب 31ي  ة فة المنتهييالماللسنة ل

 ف ذلك( خال  م يذكرا لم باللاير السعودي  مبالغل)جميع ا

 -15- 

 

 صافي ،  ملموسةالغير و  ممتلكات ومعدات -6
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 م  2021ديسمبر   31في  يةنة المنتهللس 

 الي اإلجم  ة جر ستأباني ممينات على حست  لي  حاسب ا  وبرامجأجهزة   بية  تمك تمعدا  أثاث مكتبي    ارات سي 

            لفة:  التك

 1,037,136  496,093  179,865  107,367  156,686  97,125 السنة  في بداية 

 81,718  11,930  28,732  3,104  37,952  - ضافات اإل

 ( 3,500)  -  -  -  ( 3,500)  - ستبعاداتاإل

 1,115,354  508,023  208,597  110,471  191,138  97,125  في نهاية السنة
 

           

              ك:هلاالست  عمجم

 572,760  211,410  118,018  69,601  100,820  72,911 السنة   بداية في 

 180,360  75,234  46,807  10,792  23,314  24,213 محمل للسنة  ال

 ( 2,841)  -  -  -  ( 2,841)  - داتالستبعا

 750,279  286,644  164,825  80,393  121,293  97,124   هاية السنةفي ن

            

 365,075  221,379  43,772  30,078  69,845  1   ة الدفتريةمفي القيصا



 لمتطورة للصناعات ا  وديةشركة السعلا
 ( مساهمة سعودية كة ر)ش

 ة  الماليئم وا لقحول ا حات إيضا
 م 2021 مبريس د 31المنتهية في   للسنة المالية
 خالف ذلك(  يذكر ما لم عودي الس باللاير )جميع المبالغ

 -16- 

 ( همتت)  يفاص  ،ملموسةالغير و  تا دع مو تا كلتمم -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2020ديسمبر   31ي ف للسنة المنتهية

 جمالي اإل  تحسينات على مباني مستأجرة   سب الي  ا ح وبرامجأجهزة   ة  معدات مكتبي  أثاث مكتبي    يارات س 

            كلفة:  تال

 775,081  295,650  147,946  95,217  139,143  97,125 السنة  في بداية 

 262,055  200,443  31,919  12,150  17,543  - فات اضاإل

 1,037,136  496,093  179,865  107,367  156,686  97,125  نةفي نهاية الس
 

           

            االستهلك:  مع جم

 434,978  165,835  76,400  60,562  83,618  48,563   سنة بداية الفي  

 137,782  45,575  41,618  9,039  17,202  24,348 نة  سللالمحمل 

 572,760  211,410  118,018  69,601  100,820  72,911   السنةة في نهاي

            

 464,376  284,683  61,847  37,766  55,866  24,214   تريةدف لفي القيمة ا صا



 لمتطورة للصناعات ا  وديةشركة السعلا
 ( مساهمة سعودية كة ر)ش

 ة  الماليئم وا لقحول ا حات إيضا
 م 2021 مبريس د 31المنتهية في   للسنة المالية
 خالف ذلك(  يذكر ما لم عودي الس باللاير )جميع المبالغ

 -17- 

 ارات في شركات زميلة ثماست -7
 

 ي:يلزميلة كما  في شركات تغت االستثمارابل  
 االسم   هم  عدد األس   الملكية )%(  سبةن  م 2021بر  سم دي  31  م 2020ديسمبر    31

 شركة دويتشة الخليج للتمويل   18,181,818  31,62%   280,197,897   267,878,188

 بيكان للزجاج الع شركة   9,600,000  % 40   199,124,915   139,091,991

406,970,179  479,322,812        

 :يلةالزم لشركاتا ستثمارات فيا يلي ملخص لحركة الوفيم

  م 2021ديسمبر    31  م 2020مبر  ديس  31

 السنة ة ي بدا الرصيد في 406,970,179  392,426,192

 الشركات اح أرب  نركة محصة الش 90,883,250  25,739,265

 الشركات الزميلة اح توزيعات أرب  (18,690,909)  (9,090,909)

 كات الزميلةلشر خل الشاملبنود الدأثر  60,2921  (2,104,369)

 الرصيد في نهاية السنة  479,322,812  406,970,179

 ادلة من خلل الدخل الشامل االخر يمة الع دات مالية بالق موجو  -8
 

 كما يلي: ت الماليةالموجودابلغت 

   م 2021  ديسمبر  31  م 2020  ديسمبر  31

 لمالية في السوق اة مدرجة موجودات مالي  -أ   248,394,909   245,976,004

 ة مدرجة في السوق المالي  غير يةلما موجودات -ب  11,080,384  8,680,000

254,656,004  259,475,293   

   -يخصم:      

 خسائر هبوط  مخصص    (8,680,000)  (8,680,000)

 اإلجمالي   250,795,293  245,976,004
 

 ألخر ل الدخل الشامل االعادلة من خال ةقيملحركة في الوفيما يلي ا

   م 2021ديسمبر    31  م 2020بر  م ديس  31

  يرينا 1كما في  فةالتكل  204,550,229  205,588,887

 الضافات   2,015,315  -

 ادات خالل السنة  استبع  (16,457,058)  (1,038,658)

204,550,229  190,108,486   

     
 يناير 1في   اكم قيمة العادلةاحتياطي ال  50,105,775  19,726,324

 نة  سير محققة خالل ال غ (ئرخساح )اأرب   16,653,263  30,029,755

 محققة خالل السنة  ر(أرباح )خسائ   (257,979)  -

 ستبعاد الستثمار ادلة عند إ القيمة العحتياطي تحويل ا  2,865,748  349,696

 ديسمبر  31 يدلة كما فاالعة يمالقاحتياطي   69,366,807  50,105,775

 مخصص خسائر هبوط    (8,680,000)  (8,680,000)

 فترية دال القيمة يإجمال  250,795,293  245,976,004
 

 المالية  السوق فيمدرجة مالية  ت موجودا-أ  م سهألعدد ا   م 2021سمبر  دي  31  م 2020  ديسمبر  31

 * اويات )ينساب(ينبع الوطنية للبتروكيم  3,269,473   224,612,795   208,919,324

 يتالكاب  مارالستث ي ف  يةاستثمارمحفظة   580,173   23,782,114   37,056,680

245,976,004  248,394,909     

غطية التوسع في  لت )تورق(  إسالميتمويل على شكل  محليةمليون لاير سعودي مع احد البنوك ال 50اتفاقية تسهيالت مصرفية بقيمة وقعت الشركة   *
مقابل   الشركة  من  رهن  استثمارات  اجزء  ي ركش  في  ة لمدرج االستثمارات  أسهم  الوطنية  ة  عام ،  (مليون سهم  2))ينساب(  ماوياتكي للبترونبع    خالل 

 . ستخدام هذه التسهيالتقم الشركة بالم ت  2021
 
 
 
 



 لمتطورة للصناعات ا  وديةشركة السعلا
 ( مساهمة سعودية كة ر)ش

 ة  الماليئم وا لقحول ا حات إيضا
 م 2021 مبريس د 31المنتهية في   للسنة المالية
 خالف ذلك(  يذكر ما لم عودي الس باللاير )جميع المبالغ

 -18- 

 )تتمة(   ة من خلل الدخل الشامل االخريمة العادلجودات مالية بالق وم -8

 

 م 2020ديسمبر    31
 

 م 2021ديسمبر    31
  

 المالية  في السوق  ةمدرجغير مالية  موجودات -ب

   لجريءمي لالستثمار االعال ة صندوق دراي     226,940   -

                 صندوق جرافين فنتشر   750,702  -

                 صندوق هاال فنتشر   1,422,742  -

 جاجيكان إي جي سي للزالعب كة رش   8,680,000  8.680,000

8.680,000  11,080,384    
  -يخصم:      
 وط **ص خسائر هب مخص   ( 8,680,000)  (8,680.000)

-  2,400,384    

ار تثمبكامل مبلغ االس  طخسائر هبو  مخصص  كوينت من راس المال    %100شركة  ل التجاوز خسائر    ظراقرر مجلس االدارة ون   2018عام    ل خال  *
 حتياطي العام. تم اقتطاعه من اال  ر آلخاامل من الدخل الشض

 

 أو الخسائر  باحرألل ا مة العادلة من خال قيلبا مالية  موجودات  -9

 

 لية لما وق ا الس يمدرجة ف غير مالية  جودات وم  عدد األسهم   ٪  م 2021  ديسمبر  31  م 2020ديسمبر    31

 دمات الطاقة صنيع وخت ال كة رش  16,874,997  3.375  168,749,970  168,749,970

 * شد( رة لأللياف الصناعية )ابن ربي العكة الشر  1,249,354  0.62  12,493,540  12,493,540
 *   رانة السالم لصناعة الطي شرك  162,000  10  19,940,000  19,940,000

201,183,510  201,183,510       
   -يخصم:         

 هبوط   ائر صص خسمخ      ( 12,493,540)  (12,493,540)

 اإلجمالي      188,689,970  188,689,970

 

مال  رأس    م تخفيض2017  مبرسدي   31ة )ابن رشد( بتاريخ  اعي لصن ف ااكة العربية لأللي شرل ل  ديةلعااالعامة غير    الجمعية  اجتماعفي  رر المساهمون  ق *  

من   ليصبح    8,5الشركة  سعودي  بلغم  2مليار لاير  حيث  سعودي  ليصبح د سعومليون لاير    40,7التخفيض  هذا    من  ة شركال حصة    تليار لاير  ي 

سابقة ترة  امت الشركة في فق  .سعودي( لاير  12,493,540:  م2020ر  ديسمب   31)  م 2021  رمب سدي   31في    لاير كما12,493,540بمبلغ    ثمارالست 

 امالً.ك ستثماراإلمة خسائر تدني بقي بالعتراف ب 
روس ائحالة فيالف جا لظالرون ونظالراشالركة السالالم لصالناعة الطيالرفالي ها حصالت م، لبيع كامل 2018ر  ب مسدي   10  يمبدئية فهم  ت الشركة مذكرة تفاقعو

جالراءات اإل لالك مالن أجالل إكمالالم وذ2021  يونيالو  30هالي فالي  ية تنت إضافدة  إليها لمهم المشار  ة التفايد مذكر"( فقد تم تمد19-رونا المستجد )"كوفيدكو

تبويالب اإلسالتثمار مالن الموجالودات علنت الشركة عن انتهاء مذكرة التفاهم دون التوصل إلتفاق. وعليه تم إعالادة ، أةي ة النهائ اقي ة للوصول إلى التفالمتبع

 .متداولةإلى الموجودات غير ال المتداولة

 

 داولة أخرى مت اتدوجو وم   وعة مقدما  مدف  اتف ورصم -10

 
  م2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر    31 

 452,232  248,682 ات مدفوعة مقدما مصروف

 8,270  3,477   املين سلف وعهد ع

 10,226  10,226 أخرى 

 262,385  470,728 
 

 النقد وما في حكمه   -11

  م2020 سمبري د 31  م 2021ديسمبر    31 

 4,685,505  23,780,237 دي البنوك نقد ل

 23,780,237  4,685,505 

 

 

 

 

 



 لمتطورة للصناعات ا  وديةشركة السعلا
 ( مساهمة سعودية كة ر)ش

 ة  الماليئم وا لقحول ا حات إيضا
 م 2021 مبريس د 31المنتهية في   للسنة المالية
 خالف ذلك(  يذكر ما لم عودي الس باللاير )جميع المبالغ

 -19- 

 ل رأس الما  -12
 

لاير   10كل سهم    يمة، قيمةقال  تساويةهم مسيون  مل  50الى  لكامل مقسم  ع باوودي مدف سعليون لايرم  500المدفوع  مكتتب به وللشركة الغ رأس مال اب 

 سعودي. 

 
 

 ي امنظال  يطاالحتيا  -13
 

النظامي لحتياطي  اإلى    ياسنو  الدخل افي  ن ص٪ م10نسبته   ل ماكة تحوي لشرعلى ا  سعودية،ام الشركات بالمملكة العربية النظسي وسا ظام األوفقا للن 

قابل  ر  ي غ  طيحتياهذا ال ،  طاعاك حاجة لمزيد من القت  يوجد هن لد وهذا الحاطي  ي حت قد وصل الورأس المال،  من    ٪30اطى  حتي ل هذا ال صحتى ي 

 وزيع.للت 
 

 ي العام اطحتياال -14
 

وتفويض   ، ستقبليةم  يةأو زكو  ةي تثماراسخسائر  ف مواجهة  دبهم  2018مايو    15ريخ  بتاالعامة العادية    الجمعيةار  على قري بناء  تم تكوين هذا الحتياط

ً و  ةوي زكأو  ةئر استثماري أي خسا لمواجهة تكوينه  العام حال ياط تي حال دارة بالتحويل من اإل مجلس  لس في مصلحة الشركة. مجه اليرا لما ذلك وفقا
 

 ألرباح  توزيعات ا -15

م توزيع أرباح مرحلية عن النصف  2020ابريل    21تاريخ  م وفقا لتفويض الجمعية العامة للمساهمين ب 2020أغسطس    18اإلدارة بتاريخ    قرر مجلس

 يونيو  23هال الموافق  1442ذو القعدة    13ريخ  هم، بتالاير سعودي لكل س  0,25مليون لاير سعودي بواقع    12,5م بمبلغ  2020األول من العام المالي  

لاير   0,25مليون لاير سعودي بواقع    12,5م بمبلغ  2020لمالي  ررت الجمعية العامة غير العادية توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام ام ق2021

 سعودي لكل سهم. 

 

   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -16
 

بموجب    على مبالغ مذكورة   صولويحق لهم الح   مة المؤهلة ة الخديكملون فترالذين  هاء الخدمة لجميع الموظفين  بعد انت ما    حقاقاتم على است ظانص الن ي 

 من هذه الخدمة. ة لكل سنة / فتر السعوديمال والععمل م النظا

ان  طريقة وحدة الئتم  ستخدامإب   م2020  سمبردي   31  ،م2021بر  سمدي   31  في  ماقييم كت تم إجراء اللى التقييم الكتواري.  السنوي إ  ص مخصلاند  ويست 

 . توقعةالم

 ين فيما يلي: فة للموظلخدمية انها زايااحتساب م يالعتماد عليها ف تم كتوارية التيفتراضات الثل التتم
 

 رئيسيةلة ا يرتوااالفتراضات االك  16-1
 م  2020سمبر دي 31  م 2021ديسمبر  31  

 ٪ 1.40  % 1.90    صم خال معدل

 ٪6  %8  سنويا(  ⁒)  الراتب يادةزمعدل 

 ٪ 15  % 15     (ياسنو  ⁒) نموظفي لن امعدل دورا

 
 دة محدللمنافع اة إللتزامات ايالحال القيمةفي حركة ال  16-2

 م  2020يسمبر د 31  م 2021ديسمبر   31 

 1,759,468  2,201,136 لسنة فى بداية االقيمة الحالية 

 198,055  238,781 حالية ة خدمة ال تكلف

 44,078  30,794 فائدةكلفة الت 

 269,575  242,133 

 (27,316)  ( 226,064) ة ل السن خال  المدفوع

 226,851  130,969 إكتوارية  خسائر/ )أرباح(

 2,375,616  2,201,136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة ر ولمتط ا عات للصنادية  لشركة السعو ا
 ية( ساهمة سعودم )شركة 

 المالية  ئم وا قحات حول ال يضاإ
 م 2021 مبرديس  31ة في  يتهة المنلماليا  للسنة

 ( لم يذكر خالف ذلك  السعودي ما الغ باللايرالمب )جميع 

 -20- 

 تتمة((  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -16

 

 : ات المنافع المحددةالتزام  الية لخططلقيمة الحفيما يلي تحليل الحساسية على ا  16-3

 ر لتغييد بعد ا الرص
 

   

 م  2020ر يسمب د 31
 

 م 2021ر ديسمب  31
 

 عامل   فتراض ي اإلتغيير ف

       

2,332,912  2,247,987  +1٪  
 لخصم معدل ا

2,082,148  2,517,387  -1 ٪  

2,325,667  2,507,679  +1٪  
 معدل زيادة الراتب 

2,086,035  2,253,779  -1 ٪  

2,318,314  2,255,771  +20 ٪  
 فينن الموظادورمعدل 

2,107,717  2,527,879  -20 ٪  

 

 

ر  فإن هذا غي   ة العملية، حي ن النام.  ثابتة  تبقى  خرى لات  فتراضا أن جميع اال   فتراضات في حيناال  ير في أحد لتغا  إلى أعاله  الحساسية  تحليالت    تستند
ال  فقد وارد  التغيرات  تك  حدوث  بعض  بعض  ون  البعضاالفي  بعضها  مع  ترتبط    للموظفين   الخدمة   هايةن   مزايا ة  حساسي   إحتساب  دعن   . فتراضات 
طريقة تكلفة الوحدة    اس على أس  ن محسوبة للموظفي   دد حلمزايا امال  لتزام إل  القيمة الحالية)قة  نفس الطري يق  ب طم ت إنه يت ف  ،جوهري  ض اكتواري الفترا

 . المالي مركزائمة ال ق  بتة فيين المث فموظتعويضات نهاية الخدمة لل حتساب إد عن ( ريرنهاية فترة التق في  المقدرة يةئتمان إلا
 

 

 

 ى لة أخربات متداوحقة ومطلوفات مستمصرو -17

 م 2020ديسمبر  31  م 2021سمبر دي  31 

 -  1,976,625 ة دفعات مستحقة لصناديق استثماري 

 1,646,458  1,254,417 ة  لس اإلدارأعضاء مجو نجات الل لعاب وبدأت 

 905,725  1,286,153 قة  موظفين مستحاتب ومزايا رو

 129,500  213,213   أخرى

 4,730,408  2,681,683 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ة ر ولمتط ا عات للصنادية  لشركة السعو ا
 ية( ساهمة سعودم )شركة 

 المالية  ئم وا قحات حول ال يضاإ
 م 2021 مبرديس  31ة في  يتهة المنلماليا  للسنة

 ( لم يذكر خالف ذلك  السعودي ما الغ باللايرالمب )جميع 

 -21- 

 كاة مخصص الز -18
 

 وي: ف الزك الموق  -أ

 

هيئة من  وحصلت الشركة على شهادة    م2020  ديسمبر  31في    منتهيةلا  السنة  حتى   هيئة الزكاة والضريبة والجماركل  اقراراتها الزكويةقدمت الشركة  

ا  لجماركالزكاة والضريبة وا ال1443رمضان    29حتى  لمفعول  سارية  الزكوية  كما    ،م2022  إبريل  30  موافقهال  بتسوية مستحقاتها  الشركة  قامت 

 قيمة الربوط الزكوية المستحقة  لاير  3,152,552بسداد مبلغ    وقامت  م2020ديسمبر    31حتى السنة المنتهية في    وأنهت الربوط الزكوية مع الهيئة

 م2020حتى  م2015 منعوام األعن 
 

 وعاء الزكاة  -ب 

 م 2020بر سمدي  31  م 2021ديسمبر   31  

 29,107,520  92,640,180  اة  الزك لالسنة قب دخل  فياص
 242,133  269,575  ية الخدمة  هامكافأة ن مخصص 

 -  ( 90,883,250)  في الربحى صا التعديالت الزكوية عل

 29,349,653  2,026,505  ( 1الربح المعدل )  صافي

     الزكوي  عاء الو 
 500,000,000  500,000,000  المال أس ر

 206,046,324  184,331,892  ات  تياطي حا

 80,799,170  93,562,684  رة دوأرباح م
 22,933,008  2,201,136  ة  مخصصات مدور 

 -  1,234,564  اخرى  إضافات

 839,128,155  783,356,781  ي الجمال

     يخصم منه: 

 (464,376)  365,075  ، صافي داتالمعوتلكات مالم

 (797,133,013)  829,680,126  لمملكة  مارات داخل ااستث 

 (797,597,389)  830,045,201  الي  الجم

 41,530,766  )46,688,420(  لزكاة)ب( ء ااع و

 1,048,592  50,663  الزكوي أيهما أكبر(  وعاءأو ال  لعدن صافي الربح الم)م ⁒2.5الزكاة 

 كاة:الز مخصص  -ج

 يلي:   افيم خصص الزكاةتتمثل حركة م           

 م 2020يسمبر د 31  م 2021ديسمبر   31 

 966,675  2,618,970 بداية السنة  يد في الرص

 3,036,700  1,507,114 نة ل السال خ المحمل

 (1,384,405)  ( 3,976,084) السنة  فوع خاللالمد

 2,618,970  150,000 ية السنة  نهالرصيد في ا

 

 : كاة زالمصروف مكونات  -د
 

 
ة في  نتهينة المللس 
 2021  ديسمبر  31

 31ة في ي نتهلمللسنة ا 

 2020مبر ديس

 1,048,592  50,663  مصروف الزكاة 

 1,988,108  1,456,451  تسويات زكوية تخص سنوات سابقة 

 3,036,700  1,507,114  الزكاة مالي مصروف  اج 

 

 ادات إليرا -19

 

  31 ي ة فمنتهيلللسنة ا  
 م 2021 ديسمبر 

 

  31للسنة المنتهية في  
 م 2020 رديسمب 

 25,739,265  90,883,250 لةي زم  اتاح شركرب شركة من ألحصة ا 

 11,024,031  10,274,943 تسبة توزيعات أرباح مك

 13,745  316,902 رخسائ باح أو ال رل األمن خال مالية بالقيمة العادلةمن موجودات  ربح محقق

 101,475,095  36,777,041 



 ورة لمتط اعودية للصناعات كة السلشرا
 )شركة مساهمة سعودية( 

 ية  لمالحات حول القوائم ا إيضا
 م 2021 رمبيس د 31ة في  ة المنتهييالماللسنة ل

 ف ذلك( خال  م يذكرلما  دي باللاير السعو  الغمب ل)جميع ا

 -22- 

 عمومية و  إداريةات  مصروف  -20
في  ية هت ة المنللسن 

 م 2021  سمبردي  31
 

 

للسنة المنتهية في  
 م 2020سمبر دي  31

 3,847,943  4,901,398 ( 22ح إيضا) – ي حكمهاور وما فرواتب وأج 

 1,758,458  1,696,417 ( 22ح إيضا) – نجا ت وأتعاب الل عار اجتماضوبدل ح

 862,500  556,861 رية اشست وااتعاب مهنية 

 91,854  486,616 م تداول  ورس

 231,876  302,643 ت  ايجارا

 274,000  246,349 ظة  ريف إدارة المحفامص

 137,782  180,360 ( 6)إيضاح  -وغير الملموسة  داتومع ممتلكاتستهالك ا

 58,957  82,187 ية  حكومصروفات م

 68,505  72,525   ظافةون فة  ضيا

 24,356  32,741 ريدوب هاتف 

 14,405  23,753 واصالح نة اصي 

 6,090  12,571 ء ه و كهرباميا

 5,825  10,854 وعات  ة ومطب ي قرطاس

 2,118  6,001 ة رسوم بنكي 

 323,967  284,394 أخرى 

 8,895,670  7,708,636 

 للسهم المخفض  وسي سااأل حبالر -21
 
جح وسط المرلمت على ادخل  التشغيل وصافي الن  الدخل مبقسمة  لدخل  اصافي  يل و غلتشامن    دخلالي والمخفض من  األساس  السهمصيب  ن   م احتسابت ي 

نهايةلقائمة  ا  ةالعادي   سهملعدد األ بلغ  لسنةا  في  ديسمبر   31  هم:سون  لي م  50)  سهممليون    50م عدد  2021  بريسمد  31ئمة كما في  االقدد األسهم  ع، 

 (.م2020

 دد األسهم العادية.ح لعجلمر وسط المت ا خفيض يؤثر علىي بند ت ناك أكن هلم ي 

 

 
 يين  فيذ وكبار التن   اإلدارة جلس يا ومكافأت وتعويضات أعضاء ممزا -22

 
  سمبردي  31في ية هت ة المنللسن 

 م 2021

  سمبردي  31في ية هت ة المن للسن  
 م 2020

 1,758,458  1,696,417 ت الجتماعاتاء اللجان ونفقاأتعاب أعض

 2,881,855  3,309,389 ة الرئيسينرواتب ومزايا موظفين اإلدار

 5,005,806  4,640,313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة متطور لعات االلصن   وديةة السعشركال
 كة مساهمة سعودية( )شر

 ة  ماليالئم وا لقحول ا إيضاحات 
 م 2021 ديسمبر 31ية في  نتهالم ةلسنة الماليل

 خالف ذلك(  يذكر ما لم عودي الس ع المبالغ باللاير)جمي 

 -23- 

 عية ومات القطاعل لما -23
 

  طرق فقها مع توال ،بها ةص المالية الخات اد المعلوماعدكأساس إل ركةلشعليها إدارة ا نشاطات وأعمال الشركة والتي اعتمدتاعية ب تتعلق المعلومات القط
 خرى. اف ال طرمل مع ال فس شروط التعاطاعات بن ت بين القالامعالم مت ت ية، للداخر اإعداد التقاري 
ات المختلفة  لى القطاعا ععهبنود يمكن توزي د تتعلق بصورة مباشرة بقطاع معين ولى بنوطات التشغيل للقطاعات عنشا ومطلوبات وت  دا تشتمل موجو

 لخرى. لقطاعات اا ندب تحت  تاقطاعلين اا ب ال يمكن توزيعهتي لبنود الف اني صم ت يت  أسس معقولة. فق و
 لنشاط:  م على التوالي وفقا لطبيعة ا2020  رديسمب  31م، 2021 ديسمبر 31في ما السعودي ك اير عية المالية بالالقطا  اتبالمعلوم فيما يلي ملخص 

 

 م2021 ديسمبر 31                                                                    

 

 
 
  ع قطا

 ت ياوكيماور تالب

ة  صناع قطاع 
 الزجاج 

)االستثمار  
 لصناعي( ا

مات  ع الخدطاق

 الصناعية 

  ة والمرافقاقلط )ا

 خدمية( ال

قطاع الخدمات  

ارات  الستثموا

المالية )المصارف  

 الي االجم خرى األت القطاعا مالية( والخدمات ال

 101,535,850 60,755 23,011,412 - 69,472,632 8,991,051  ت اإليرادا

 91,133,066 ( 229,631) 19,639,391 ( 2,076,721) 67,281,064 6,518,963 نة لس ا ( سارةخ)/ خلد صافي 
 945,192,397 26,384,322 306,380,395 188,689,970 199,124,915 224,612,795 جودات لمومالي اإج

 7,256,023 5,279,398 1,976,625 - - - لمطلوبات اجمالي إ

 م 2020 يسمبر د  31

 

 
 
قطاع  

 يات وكيماوالبتر 

ة  عان ص طاع ق
 ج جازلا

ر  ا)االستثم
 ي( الصناع

مات  قطاع الخد

 ة عيالصنا

اقة والمرافق  )الط 

 ( مية خدال

خدمات  طاع الق

ستثمارات  واال

صارف  ة )المالمالي

 ي جمالاال ت األخرى القطاعا والخدمات المالية( 

 36,851,000 73,959 20,050,463 - 6,918,159 9,808,419  دات را اإلي
 26,070,820 2,448 16,170,582 (2,400,821) 5,148,404 7,150,207 سنة لا سارة( خ)/ خلدصافي 

 847,256,762 5,620,609 304,934,867 188,689,970 139,091,991 208,919,325 الموجودات لي ماإج

 7,501,789 ,9501,787 - - - - بات لوي المطمالإج

 
البتروكي قط  مثلي  الشراع  استثمار  فيماويات  للبتروني وطلابع  ن ي   شركة  كة  العرب )ينساب( والشيماويات  كة  )اب لأللي   يةركة  الصناعية  ويمثل رشدن  اف   ،)

استثمار  صناعة   قطاع  جي الشرك  الزجا   إي  العبيكان  وشركة  للزجا   العبيكان  شركة  في  للز   ة  ال ويمث   جا ،سي  قطاع  اساات  خدمل  ر  اثمت لصناعية 

الماروالستثم  قطاع الخدمات، ويمثل  نة الطيرااعصن ل   المسلاشركة  قة، والتصنيع وخدمات الطا كة في شركة  شرلا الات  في شركة  كة  شرالية استثمار 

 دات. موجواقي الب رات المالية األخرى، وتتمثل القطاعات األخرى في ستثمايج للتمويل، وال ة الخلويتشد

 

 لنقدية  ا ير ت غالمعامال -24
  لشاملال الدخل الخ نملة  داعمة اللقي باة من استبعاد موجودات مالية محقق  (رسائ خ )  أرباحي فصا
   خرال

 
257,979 

 
691,045 

 خالل الدخل الشامل الخر من  لعادلةقيمة ابال لموجودات مالية لة ة العادقيمالغير في احتياطي الت 
 

19,261,032 
 

30,379,451 

 يلة  زملا تا ركشل الشامل لللدخا ن بنودالشركة م حصة 
 

160,292 
 

2,104,369 

 ةاح المبقااألرب  إلىم عااطي الالحتي  ول منالمح
 
- 

 
1,342,080 

 خسائر إكتوارية  
 

130,969 
 

226,851 

 

 لمالية وإدارة المخاطر ت ا دواألا -25

ا  تلوباطالمن  تتضم باللرئي المالية  ممطل و  تحقة مسالروفات  مصال شركة سية  الموجود.  أخري  ةاول تدوبات  من  الرئي المالية    اتتتكون  للشركة  سية 

خال مارات  استث  من  العادلة  استث بالقيمة  الخر،  الشامل  الدخل  بالمل  الارات  األرباح    من  عادلةقيمة  ال  النقدو  ائروالخسخالل  ودات  والموج  نوكب لدي 

اامتدال االمخ. إن  يألخر ولة  (  م السه  وأسعار العملةذلك مخاطر  )بما في  وق  طر الس مخا   هيكة  ة للشرلي ادوات الماأل  نع  ئةاشالن   ئيسيةالية الرلماطر 

 اطر. ة تلك المخرإلدا  اجعة ومطابقة السياسات. تقوم اإلدارة بمرومخاطر الئتمان
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 )تتمة(  لمالية وإدارة المخاطر ات  ألدوا ا  -25

 لسوق ر ا مخاط 

أداة مالية   التذبذب في  فائدسال   سعارت في األراغي الت   سببب   امهي مخاطر  اطر  خوم  لفوائدادلت  جنبية ومعمالت العال ف  ر ار صعسثل أي السوق مة 

 سيطرة عليها لسوق والاطر االتعرض لمخ  إدارة لسوق إلى  دارة مخاطر اة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إثر على دخل الشركمما يؤاألسهم  

 الي: ت كالسوق ال  طرامخ ،ةدلفائ ار أسعار خاطكة ملشرلدي ا يوجد ل د.وائ عال يمعظن الحدود المقبولة مع ت ضم

 لعملة طر امخا 

ية  ورة أساسكة بصامالت الشرعتتم مألجنبية.  رف العمالت ايمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار ص احتمالية تذبذب قالمتمثلة في    رالمخاط  هي

 . مةنتظمرة صوب  دي. وتدار مخاطر العملةسعوريال بال

 م  سهر األأسعا مخاطر 

 المالية   لألوراق   العادلة  القيم  حول  قينالي   عدم   من  الناشئة  األسعار،  لمخاطر  ةحساس  بالشركة  الخاصة  جةالمدر  يروغ  جةرالمد  تماراالستث   إن

 لتعرضا  لحو  فصيلت   الي الت   وللجدا  بيني .  اله  د حدو ووضع  الستثمارات   في  تنويعال  خالل  من  لكيةالم  قحقو   أسعار  ر مخاط  كةالشر  روتدي .  تثماريةلسا

 .لكيةالم حقوق أسعار في المئوية التغير سبةن  مع الملكية حقوق على وتأثيرها يةلكمال قو قح همألس

 م 2021ديسمبر   31

 البند      لرصيدا  اسية  الحس   الربح   صافي  لكية  حقوق الم 

+2,507,035 - +1٪  250,703,466  
لدخل  اخالل  منلة عادلة القيمباموجودات مالية 

   ٪ 1- - 2,507,035- خر األ  املالش

+1,886,900 +1,886,900 +1٪  188,689,970  
األرباح أو  من خالل  العادلة مالية بالقيمةموجودات 

   ٪ 1- 1,886,900- 1,886,900- الخسائر  

 

 م 2020ديسمبر  31

 ند  الب  الرصيد    الحساسية    الربح  صافي   ة  لكيحقوق الم 

+2,459,760 - +1٪  

,976,004245 

 
ل  شام خل الدال من خالل دلةعااليمة لقباة ودات مالي وجم

   ٪ 1- - 2,459,760- خر األ

+1,886,900 +1,886,900 +1٪  

0188,689,97 

 
و  أاألرباح العادلة من خالل  مالية بالقيمةموجودات 

   ٪ 1- 1,886,900- 1,886,900- الخسائر  

 االئتمان  مخاطر

ال الممخاهي  ب الى  رة طرف ما عمقد   ي عدمف  ةلتمث طر  لل ما  في خسائربب  ست ي ا  مم  هات تزاماللوفاء  اآلخ لية  ليس  طرف  تركيز جوهري  ر.  الشركة  لدى 

د  ر الئتمان. الح لمخاط  ليل تعرضهابها لتق  ولمعم  شركة سياساتال دى  . لجيدت تصنيف ائتماني  نقد لدى بنوك محلية ذا تمان. ويتم إيداع اللمخاطر الئ 

 :يلي ماهو كر التقري  خاري ئتمان في ت ر اللمخاط ض رعللت ألقصى ا

  م 2021بر ديسم  31 م 2020مبر ديس  13

 وما في حكمه   النقد 23,780,237 4,685,505

4,685,505 23,780,237  

 

 وما فوق.  BBBالنقد لدى البنوك محتفظ به لدى بنوك بتصنيف ائتماني جيد من  -
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 ة( )تتملمخاطرا  المالية وإدارة األدوات-52

 سيولة لا طر مخا

تنتج مخاطر السيولة    ية. وقد ت مالبأدواة  مات مرتبطاتزللوفاء بالالزم  ال  ى التمويلحصول عللي اف  بات صعول   ةشركل تعرض افي  تمثلة  مخاطر المي اله

ب  القدرة على  الع  ةيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمعند عدم  قيمته  السيولتدادلة. وتقارب  المراقبة  ة  ار مخاطر  الدى كفاي ملمة  المنتظمن خالل  سيولة  ة 

ها  كون لديها سيولة كافية للوفاء بالتزامات ي مان أن  ة في ضسيولال في إدارة    ةكتتبعه الشر  الذي هج  ن يتمثل ال  .للشركةية  الالمات  مازلت لفاء باللوتوفرة  الم

 ركة. معة الشسر ب اإلضراب قبولة أوالمخاطرة م تكبد خسائر غيرن تبعة، دوروف العادية والمظعند استحقاقها، في ظل ال 

الجد  اليلخص  بن اق ذتحقسوعات ال ة في مجمشرك لل  ليةماال   ت بالوالمط  تاليول  الفت ءً اات الصلة  تاري تبقية  الم   رة على  المالي وحتى    خفي  قائمة المركز 

 غير المخصومة.  يةلنقدية التعاقدا التدفقاتدة في الجدول هي رقاق التعاقدي. المبالغ الواتاريخ الستح

  اتونس  5 – 1  سنة  قل منأ  لدفترية مة ا القي م2021 ديسمبر 31
 5ن م رأكث

 سنوات 

 -  -  4,730,409  4,730,409 ى لة أخروامطلوبات متدوقة ستحممصروفات 

 4,730,409  4,730,409  -  - 

 

 ات نوس  5أكثر من   تواسن 5 – 1  أقل من سنة   ية رالقيمة الدفت م2020ديسمبر  31

 -  -  ,6832,681  2,681,683 ى أخر متداولة باتومطلو ةمصروفات مستحق 

 2,681,683  2,681,683  -  - 

 
   ة  س القيمة العادلاقي

يستند قياس القيمة العادلة  . خ القياسفي السوق في تاري  تعاملينلممعاملة تتم بين ا في  ي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزامذمبلغ الادلة هي اللعالقيمة ا

 ا: إمتتم زام ساللت حويل األصل أو ت عاملة بيع امأن تراض ب فإلى اال

 و أو االلتزام، أ ل ص ئيسية لألروق اللس ال خال من  •

 يسية. لرئ ألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق المنفعة  سوق األكثرالمن خالل  •

 للوصول إليها.  الشركة ة أمام احمنفعة مت ئيسية أو األكثر رلسوق الا يجب أن تكون

ق القي يتم  التزالعادلة ألص  يمة اس  أو  ما  ل  أطدمخيست ي  الت   اتاضتراالفعمال  باست ام  السوقرها  أ ن ع  اف  تسعير األصل  أن   لىلتزام عاالو  د    افتراض 

 ية لهم. صادلسوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقت اأطراف 

  نه م عةمنف أفضل يحققفيما  دام األصل صادية باستخت اق منافع رالحسبان قدرة أطراف السوق على توفي ي المالي فعادلة لألصل غير للقيمة اا يأخذ قياس 

 منه. فضل منفعة أ يما يحقق مه فف السوق الستخدااطرآخر من أ ى طرف إل يعهبب أو 

ت  وظة ذا ح ادلة وتعظيم استخدام المعطيات المللعالقيمة ا نات كافية لقياس  الها بي   فروف واألحوال وتتوا لظرأساليب تقييم تتناسب مع ا  الشركة خدم  ت تس

 . حد  بر ى أكإلة وظلملحغير ايات  المعط ص استخدام عالقة وتقلي لا

مي للقيم  ر يكل الهلهالمالية في نطاق ائم  و االفصاح عن قيمها العادلة في القواألعادلة  اس قيمها اقي لتي يتم  ات اوجودات والمطلوب ماليف جميع  ن تم تصي 

 كل: دلة كالعالقيمة  ا لقياس ايعتبر جوهري  لذيدنى األناه استناداً إلى معطيات المستوى ا أدالمبين  العادلة

 طلوبات. دات أو الم جوذات المو ل طةفي األسواق النش لة المتداو ر ألسعاا : ولاألتوى مسال •

 لة. العاد ةمباشرة أو غير مباشرة لقياس القيم رةحوظة بصو طيات الجوهرية ملعمن الم نىون فيها الحد األديك المستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى •

 العادلة. ة اس القيملقي  هرية غير ملحوظة ولج معطيات المن ا نىداألد الح هافي ن يكو أخرى قييماليب ت لثالث: أسالمستوى ا •

التسلسل    يالت ما بين المستويات فيحوجرى ت ذا  فيما إ  الشركةدد  حتكرر، ت م  المالية على أساس   ائملموجودات والمطلوبات المدرجة في القولالنسبة  ب 

ة من رة كل فت ل( في نهاي ككالعادلة  يمة  وهرية لقياس القجال لمعطيات  اى من  دن األ   وىلمست ا  لىإ  اداً )استن نيف  م التصعادة تقيي ه من خالل إأعاللهرمي  ا

 فترات إعداد القوائم المالية. 

 

 

 



 ة متطور لعات االلصن   وديةة السعشركال
 كة مساهمة سعودية( )شر

 ة  ماليالئم وا لقحول ا إيضاحات 
 م 2021 ديسمبر 31ية في  نتهالم ةلسنة الماليل

 خالف ذلك(  يذكر ما لم عودي الس ع المبالغ باللاير)جمي 

 -26- 

 )تتمة( لمخاطرا  وإدارةالمالية األدوات -52
   

 )تتمة( قيمة العادلة  القياس      

 :  ىلتاو الالنح على يمالال كزالمرة ئمقافي   عادلةة الالتالية بالقيم  وات الماليةدألاشركة ب لتحتفظ ا      

 1ى  مستوال  م 2021  ديسمبر  31
 دي لاير سعو 

 2توى  سلما 
 ودي سعلاير 

 3لمستوى  ا 
 ودي لاير سع

 اإلجمالي  

مل ن خالالالل الالالدخل الشالالامالالماليالالة  موجالالودات

 رالخ

 248,394,909  -  2,400,384  250,795,293 

األربالالالاح أو يالالالة مالالالن خالالالالل لما موجالالالودات

 ائرالخس

 -  -  188,689,970  188,689,970 

         م2020ديسمبر   31         

 ملالالالدخل الشالالال خالالال نماليالالة مالال اتموجالالود

 لخرا

 245,976,004  -  -  245,976,004 

و أربالالالاح مالالالن خالالالالل األ ت ماليالالالةموجالالالودا

 الخسائر

 -  -  188,689,970  9709,868,81 

 

لموجودات  لعادلة  ا  د القيمية تحدي وضح الجدول أدناه معلومات حول كيف. ي ترة تقريراية كل فنه  فيدلة  عاالة  بالقيم  هأعال   وجودات المذكورةتم قياس المي 

 : لث المستوي الثا

  الموجودات المالية  
يم  أساليب التقي 

 ية والمدخلت الرئيس 
 

دخلت الجوهرية  لما

 التي ال يمكن رصدها 
 

ت التي  ة المدخل اسيسوح  علقة

 دلة عاالة ها بالقيمرصد ال يمكن

  قل ينطب   نطبق ل ي   التكلفة   رباح أو الخسائر األ ة من خاللي لمادات وجوم

 

 القيمة  على  ةائمالق  (يالثان   والمستوى  األول  المستوى)  قييملت ا  اهجمن   استخدام  يتطلبها  التي  المدخالت  لإلدارة  يتوافر  ل  يثح  التكلفة  سعر  اعتماد  تم  وقد

المن ج  نه نأ  دتوج  قد  دارةاإل  نأ  كما  السوقية،  المقابيانات  المخصومة    رنة شآت  النقدية  التدفقات   عليها،  عتمادال  يمكن  ل  لة ادع  قيمة   نهع  ينتج  قدأو 

 .مارالستث  قيمة في طهبو  وجود اإلدارة  عوقتت  لو لالستثمار، التكلفة سعر بإعتماد الدارة قامت  قد عليهو
 

 مقارنة  رقام الأ -26
 

 م، 2021 ديسمبر 31نتهية في المنة سلل مديب المستخرقام المقارنة لتتماشي مع التبوض أيب بعإعادة تبو تم

 

 االحداث الالحقة  -27

 م2021عام المساهمين عن  علىوزيع أرباح ت ب  اإلدارةالشركة عن توصية مجلس  أعلنتم، 2022 مارس 13الموافق  هال1443 شعبان 10بتاريخ 

 . من قيمة السهم اإلسمية ٪7.5 ةبنسب  سعودي 0.75ن حصة كل سهم أن تكو ىلاير سعودي عل 37,500,000بقيمة 

 

   ائم المالية وماد الق تاع -28

 .م2202 مارس 13 قهال المواف3441 بانشع 10ة بتاريخ اإلدار  ل مجلسقب من  م 1220 ريسمب د 31المنتهية في سنة لل الماليةم قوائ الاد هذه تمعا تم 
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