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 ،۲٥برایس وترھاوس كوبرز، ترخیص رقم 

 ، المملكة العربیة السعودیة۳۱۹۳۲، مطار الظھران ٤٦۷برج الحقیط، ص.ب. 
 www.pwc.com/middle-east+، ۹٦٦) ۱۳( ۸٤۹-٦۲۸۱+، فاكس: ۹٦٦) ۱۳( ۸٤۹-٦۳۱۱ھاتف: 

 تقریر المراجع المستقل إلى السادة مساھمي شركة الصناعات الكھربائیة المحترمین 
 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة

   رأینا
یة في رأینا، أن القوائم المالیة الموحدة تظھر بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد لشركة الصناعات الكھربائ 

التابعة (مجتمعین "المجموعة") كما في   النقدیة الموحدة للسنة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱("الشركة") ولشركاتھا  ، وأداءھا المالي الموحد وتدفقاتھا 
والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة  لمنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة،  ا

 .عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین
 

 ما قمنا بمراجعتھ 
 تتألف القوائم المالیة الموحدة للمجموعة مما یلي: 

 
 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتھیة في قائمة  •
 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة كما في  •
 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
 اریخ. قائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك الت  •
   إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة، التي تتضمن السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.  •

  أساس الرأي
ضیحھا في  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب ھذه المعاییر تم تو

   مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة. تقریرنا بالتفصیل ضمن قسم 
   نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا.

 االستقالل 
العربیة السعودیة المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة،  إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة  

 كما التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذه القواعد. 

 منھجنا في المراجعة 
 نظرة عامة 

 مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة  األمر الرئیسي للمراجعة 
 

إطار عملیة تصمیم   الموحدة. وعلى وجھ  في  المالیة  القوائم  في  الجوھریة  التحریفات  وتقییم مخاطر  النسبیة  األھمیة  بتحدید  قمنا  مراجعتنا، 
شملت  الخصوص، أخذنا باالعتبار األحكام الذاتیة التي وضعتھا اإلدارة، ومنھا على سبیل المثال ما یتعلق بالتقدیرات المحاسبیة الھامة التي  

ة لألحداث المستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتھا. كما ھو الحال في جمیع أعمال المراجعة التي نقوم بھا، فقد تناولنا أیضاً  وضع افتراضات ومراعا
  مخاطر تجاوز اإلدارة لنظام الرقابة الداخلي، ویشمل ذلك من بین أمور أخرى النظر فیما إذا كان ھناك دلیل على التحیز الذي یمثل مخاطر 

 الناتجة عن غش.  التحریفات الجوھریة
 

االعتبار    لقد قمنا بتصمیم نطاق عملیة مراجعتنا بھدف تنفیذ أعمال كافیة تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالیة الموحدة ككل، مع األخذ بعین
لعملیات والضوابط المحاسبیة، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطھا فیھ. ھیكل المجموعة، وا



 

۳ 

 تقریر المراجع المستقل إلى السادة مساھمي شركة الصناعات الكھربائیة المحترمین (تتمة) 
 منھجنا في المراجعة (تتمة)

 نظرة عامة (تتمة) 
 

   األمور الرئیسیة للمراجعة 
للمراجعة ھي تلك األمور التي، وفقاً لتقدیرنا المھني، كانت لھا أھمیة كبیرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة للفترة  إن األمور الرئیسیة  

 حول  الحالیة. وتم التطرق إلى ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند إبداء رأینا حولھا، ال نبدي رأیاً منفصالً 
 مور. ھذه األ

 

 كیف عالجت مراجعتنا األمر الرئیسي للمراجعة  األمر الرئیسي للمراجعة 
 مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة 
 

في   تحتفظ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما  بمخصص    المجموعة، 
ملیون لایر سعودي   ۱۱٫۷الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي.  ۳۹٤٫٦مقابل ذمم مدینة تجاریة بمبلغ 

المتوقعة   االئتمانیة  الخسائر  نموذج  المجموعة  إدارة  طبقت 
على   المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  مخصص  لتحدید  المبسط 

. یتضمن ۲۰۲۱سمبر  دی   ۳۱الذمم المدینة التجاریة كما في  
مختلف   استخدام  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  نموذج 
االتجاھات   ودراسة  الكلي  االقتصاد  وعوامل  االفتراضات 
التاریخیة المتعلقة بخبرة المجموعة في تحصیل الذمم المدینة  
للتقریر   الدولي  المعیار  متطلبات  مع  یتماشى  بما  التجاریة 

 . "األدوات المالیة" ۹المالي رقم 

األحكام   بسبب  الرئیسیة  المراجعة  أمور  أحد  ھذا  اعتبرنا 
الخسائر   نموذج  تطبیق  علیھا  ینطوي  التي  والتقدیرات 

 االئتمانیة المتوقعة. 

رقم   اإلیضاح  إلى  الرجوع  حول    ۱۲-۲و  ۱۰-۲یرجى 
واإلیضاح   المحاسبیة  عن    ۳السیاسات  اإلفصاح  حول 

المؤثرة   المحاسبیة  واألحكام    ۱٦واإلیضاحین  التقدیرات 
المالیة    ۲۹و القوائم  في  العالقة  ذات  اإلفصاحات  حول 

 الموحدة المرفقة. 

 

 

 

 تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا ما یلي: 
 

تحدیث فھمنا للسیاسة المحاسبیة المعتمدة والمنھجیة المطبقة من قبل   •
المتوقعة   االئتمانیة  الخسائر  نموذج  في  المجموعة  لتحدید  إدارة 

 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة. 
 

إدارة   • تطبقھا  التي  المنھجیة  تقییم  في  الداخلیین  خبرائنا  إشراك 
لمتطلبات   وفقًا  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  نموذج  في  المجموعة 

ومقارنتھا بأفضل الممارسات    ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
االئتمانیة  الخسائر  لنموذج  الحسابیة  الدقة  اختبرنا  كما  المقبولة. 

 المتوقعة. 
 

االفتراضات الرئیسیة التي تم اختبارھا، بما في ذلك تلك المستخدمة   •
التخلف   الالحقة عند  السداد والخسارة  التخلف عن  لحساب احتمالیة 

بتقییم    عن السداد، من خالل مقارنتھا بالبیانات التاریخیة. قمنا أیًضا 
التي   االقتصادیة)  رئیسي  (بشكل  المستقبلیة  العوامل  معقولیة  مدى 
المتوقعة   االئتمانیة  الخسائر  نموذج  في  المجموعة  إدارة  أدرجتھا 

 لتعكس تأثیر األحداث المستقبلیة على الخسائر االئتمانیة المتوقعة. 
 

تقییم مدى كفایة ومالءمة اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالیة   •
 الموحدة المرفقة. 

 

  



 

٤ 

 تقریر المراجع المستقل إلى السادة مساھمي شركة الصناعات الكھربائیة المحترمین (تتمة) 
   معلومات أخرى

، ۲۰۲۱إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى المعلومات المدرجة في تقریر مجلس إدارة المجموعة لسنة  
 القوائم المالیة الموحدة وتقریرنا حولھا)، والتي من المتوقع تقدیمھا لنا بعد تاریخ تقریرنا ھذا.(لكن ال تتضمن 

 
 إن رأینا حول القوائم المالیة الموحدة ال یغطي المعلومات األخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكید علیھا. 

 
مسؤولیتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتھا نأخذ بعین  وفیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، تقتصر  

االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوھریة مع القوائم المالیة الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول علیھا  
 . خالل عملیة المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن تحریفات جوھریة 

 
، أنھ یحتوي على تحریفات جوھریة، فیجب علینا إبالغ المكلفین ۲۰۲۱فیما لو استنتجنا، عند قراءة تقریر مجلس إدارة المجموعة لسنة  

 بالحوكمة بھذا األمر. 

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة الموحدة
للقوائم المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل  

السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي  
اإلدارة ضروریاً لتتمكن من إعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من التحریفات الجوھریة، سواًء  للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه  

   كانت ناتجة عن غش أو خطأ. 
  - عند الضرورة    - عند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالھا واإلفصاح  

باالستمراریة، واستخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفیة المجموعة أو وقف عملیاتھا أو عدم وجود    عن األمور المتعلقة 
   بدیل حقیقي بخالف ذلك.

 إن المكلفین بالحوكمة، أي أعضاء مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. 
  



 

٥ 

 المستقل إلى السادة مساھمي شركة الصناعات الكھربائیة المحترمین (تتمة)  تقریر المراجع
 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من التحریفات الجوھریة، سواء كانت  
غش أو خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. یُعد التأكید المعقول مستوى عاٍل من التأكید، ولكنھ ال یضمن أن عملیة  ناتجة عن  

عند  المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، ستكشف دائماً عن تحریف جوھري  
ن أن تنتج التحریفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر  وجوده. یمك

 على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، نمارس الحكم المھني  وفي إطار عملیة المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً  

 ونحافظ على الشك المھني خالل عملیة المراجعة. كما نقوم أیضاً بما یلي: 

نفیذ إجراءات  تحدید وتقییم مخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وت  •
مراجعة لمواجھة ھذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحریفات  
جوھریة ناتجة عن الغش یعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حیث قد ینطوي الغش على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو  

 تجاوز نظام الرقابة الداخلي.  إفادات مضللة أو

الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة المتعلقة بعملیة المراجعة لغرض تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، ولیس لغرض   •
   إبداء رأي حول فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة للمجموعة. 

المستخدمة ومدى معقول  • المحاسبیة  السیاسات  بھا  تقییم مدى مالءمة  قامت  التي  العالقة  واإلفصاحات ذات  المحاسبیة  التقدیرات  یة 
   اإلدارة. 

 
استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، تحدید ما إذا   •

وجود شك كبیر حول قدرة المجموعة على االستمرار في  كان ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تشیر إلى  
أعمالھا. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوھري، یجب علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالیة  

ة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ الموحدة، أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تستند استنتاجاتنا إلى أدل
 تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالھا. 

دة تمثل  تقییم العرض العام وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحدید ما إذا كانت القوائم المالیة الموح •
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل. 

الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة، إلبداء رأي   •
یام بعملیة المراجعة للمجموعة، ونظل المسؤولین الوحیدین حول القوائم المالیة الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجیھ واإلشراف والق

 عن رأینا.

  



٦ 

 تقریر المراجع المستقل إلى السادة مساھمي شركة الصناعات الكھربائیة المحترمین (تتمة) 

المراجعة الجوھریة، بما في ذلك  بالنطاق والتوقیت المخطط لعملیة المراجعة ونتائج    -من بین أمور أخرى    - نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة  
   أي أوجھ قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفھا خالل مراجعتنا.

بجمیع العالقات  كما نقدم للمكلفین بالحوكمة بیاناً نوضح فیھ أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقیة المناسبة المتعلقة باالستقالل، ونقوم بإبالغھم  
 التي یُعتقد إلى حد معقول أنھا قد تؤثر على استقاللنا، وسبل الحمایة لھا إن لزم األمر.   واألمور األخرى 

قوائمومن بین األمور التي نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة عنھا، نقوم بتحدید تلك األمور التي كانت لھا أھمیة كبیرة خالل عملیة مراجعة ال
األمور الرئیسیة للمراجعة. تم توضیح ھذه األمور في تقریرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشریعات    المالیة الموحدة للفترة الحالیة ولذلك ھي

أن أمر ما ال ینبغي اإلفصاح عنھ في تقریرنا ألنھ من المتوقع إلى حد معقول بأن   - في حاالت نادرة جداً   - اإلفصاح العام عنھ أو إذا قررنا  
   ى نتائج سلبیة تفوق منافع المصلحة العامة من ھذا اإلفصاح. اإلفصاح عن ھذا األمر سوف یؤدي ال

 برایس وترھاوس كوبرز 

 مفضل عباس علي 
 ٤٤۷ترخیص رقم 

 ھـ ۱٤٤۳شعبان  ۱٤
 ) ۲۰۲۲مارس  ۱۷(
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 معلومات عامة 1
 

الية  تتكون شركة الصناعات الكهربائية )"الشركة" أو "إي آي سي"( وشركاتها التابعة )مجتمعتين "المجموعة"( من الشركة وشركاتها التابعة الت
   مسؤولية محدودة:المسجلة كشركات ذات  

 

 ديسمبر  31 في  الفعلية  الملكية  نسبة 

 2021 2020 
   

   :السعودية  العربية  المملكة
   

 %100    %100 "(ويسكوسا)"  المحدودة  الكهربائية  لإلمدادات  السعودية  العربية  واحة  شركة

 %100    %100 "(سي   تي  إس)"  المحدودة  السعودية  المحّوالت  شركة

 %100    %100 "(سي  تي  بي  إس )"  المحدودة   السعودية  الطاقة  محّوالت  شركة
   

   :المتحدة  العربية  اإلمارات
   

 %100    %100 م.م.ذ  الكهربائية   للمعدات  الخليج  شركة

   

   :بلجيكا
   

  للمعدات   الخليج   لشركة%  100  بنسبة  مملوكة( )في  إن  تي  بي)  في  إن  ترانسفورمرز  باولز
 - %100 (الكهربائية

   
تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تصنيع وتركيب وتوريد وإصالح وصيانة المحّوالت الكهربائية ومحطات محّوالت التوزيع المعلبة ولوحات  

األخرى، باإلضافة إلى تقديم الخدمات  توزيع الجهد المنخفض ولوحات التوزيع الكهربائية ودعائم الكابالت والمفاتيح الكهربائية والمعدات الكهربائية  
 الفنية المتعلقة بهذه األعمال.

 

صادر في مدينة الدمام    2050056359إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية، تعمل في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  
مرفقة عمليات الشركة وفرعها المسجل في مدينة الدمام بموجب  (. تتضمن القوائم المالية الموحدة ال 2007سبتمبر    4هـ )1428شعبان    22بتاريخ  

،  31442، الخبر  6033(. إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب.  2015مايو    13هـ )1436رجب    24بتاريخ    2050105757سجل تجاري رقم  
 المملكة العربية السعودية.

 

ركة باولز ترانسفورمرز إن في، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في  ، قامت المجموعة بتأسيس ش2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
بلجيكا. استحوذت شركة باولز ترانسفورمرز إن في على بعض الموجودات من طرف خارجي، وبشكل أساسي الممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ  

ترانسفورمرز إن في بشكل أساسي في تصنيع المحوالت  مليون لاير سعودي. تعمل شركة باولز    12,2مليون لاير سعودي ومخزون بمبلغ    10,9
 وتقديم الخدمات ذات الصلة.

 
الي الكافي  تعتمد شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة على الدعم المالي المقدم من مساهمها )الشركة(. تعتزم إدارة المجموعة تقديم الدعم الم

كينها من االستمرار في عملياتها، وتعتقد أنها سوف تولد تدفقات نقدية إيجابية في المستقبل. بلغ  لدعم شركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة وتم
  31)   2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    73مجموع الممتلكات والمصنع والمعدات لشركة محّوالت الطاقة السعودية المحدودة مبلغ  

 مليون لاير سعودي(.   76,8:  2020ديسمبر  
 

في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى التي تعمل فيها المجموعة وما يترتب على ذلك من تعطل   19-استجابة النتشار جائحة كوفيد
ات  إلجراء لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقييم آثارها على عملياتها واتخذت مجموعة من ا
  أثرتقليل من  الاالستباقية والوقائية لضمان صحة وسالمة موظفيها ومقاوليها وكذلك المجتمع المحلي في المناطق التي تزاول أعمالها فيها والعمل على  

 الجائحة على عملياتها.
 

، بمفردها، لها آثار جوهرية  19-جائحة كوفيدوبالرغم من هذه التحديات، نجحت المجموعة في الحفاظ على عمليات مستقرة. تعتقد إدارة المجموعة أن  
 . تواصل إدارة المجموعة مراقبة الوضع عن كثب. 2021ديسمبر    31مباشرة محدودة على النتائج المدرجة في تقرير المجموعة للسنة المنتهية في  
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع السنوات  إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في  
 المعروضة.

 
 أسس اإلعداد 2-1

 
   بيان االلتزام 2-1-1

 
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  أعدت هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
 

 مبدأ التكلفة التاريخية   2-1-2
 

الدخل الشامل اآلخر والتزامات  أعدت القوائم المالية الموحدة طبقا  لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
 منافع الموظفين كما هو موضح في السياسات المحاسبية. 

 
 المعايير الجديدة والمعدّلة المطبقة من قبل المجموعة 2-1-3

 
لفترات التقرير التي تبدأ في  ال توجد معايير جديدة تنطبق على المجموعة، ومع ذلك، فقد طبقت المجموعة التعديالت التالية على المعايير ألول مرة  

 :2021يناير   1أو بعد  
 

والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
 2المرحلة    -يبور(  إصالح مؤشر معدل الفائدة )أ  -  16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    4

 
ا واستبداال  لمعايير معدالت الفائدة من قبل المنظمين العالميين.     يمثل إصالح أيبور إصالح 

 
ي من المخاطر.  توفر هذه التعديالت اإلعفاءات المؤقتة التي توضح اآلثار على إعداد التقارير المالية عندما يتم استبدال أيبور بمعدل فائدة بديل خال

  يالت الوسائل العملية التالية: تشمل التعد
 

في  وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح بشكل مباشر، ليتم التعامل معها كتغييرات   •
 سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.

 فائدة "آيبور" المطلوب إجراؤها للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف عالقة التحوط.تغييرات تصريح إصالح أسعار   •

توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة ربح بديل خالي   •
  من المخاطر كتحوط لعنصر المخاطر. 

 
جوهري على تطبيق المعايير المعدلة حيث لم يكن لدى المجموعة أدوات مالية تستند إلى معدل سعر الفائدة السائد بين    أثرأنه ال يوجد  تعتقد المجموعة  

 .2021ديسمبر    31البنوك في لندن بالدوالر األمريكي كما في  
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة(  والمعدّلة المطبقة من قبل المجموعةالمعايير الجديدة   2-1-3
 

 19تخفيضات اإليجار المتعلقة بفيروس كوفيد    -، "عقود اإليجار"  16تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
 

تعديالت عقود اإليجار. في كثير من  يوفر التعديل للمستأجرين خيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار بنفس الطريقة التي كانوا سيفعلونها إذا لم تكن  
تيجة مباشرة  الحاالت، سيؤدي ذلك إلى احتساب االمتياز على أنه دفعة إيجار متغيرة. تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كن

 وفقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:  19-لجائحة كوفيد
 

جار إلى تعديل مقابل اإليجار، الذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل اإليجار الذي يسبق التغيير يؤدي التغيير في مدفوعات اإلي •
 مباشرة.

 ال يوجد تغيير جوهري على الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار.  •
 

، مدد مجلس معايير المحاسبة الدولي فترة تطبيق  19-جائحة كوفيد أثر، ولكن مع استمرار  2021يونيو   30كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  
ة إذا  ولكنها تخطط لتطبيق الوسيلة العملي   19-. ومع ذلك، لم تتلق المجموعة امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد2022يونيو    30الوسيلة العملية حتى  

 أصبحت قابلة للتطبيق خالل فترة التطبيق المسموحة. 
 

 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد: 2-1-4
 

ترات التقرير  لقد تم نشر بعض المعايير المحاسبية وتعديالت على المعايير والتفسيرات من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي والتي ال تعد إلزامية لف
جوهري على المجموعة في فترات    أثرولم تقم المجموعة بتطبيقها بشكل مبكر. ومن غير المتوقع لهذه المعايير أن يكون لها    2021ديسمبر   31في  

 التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المنظورة.
 

   أسس التوحيد 2-2
 

 الشركات التابعة )أ(
 

. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة  2021ديسمبر    31تتألف هذه القوائم المالية الموحدة المعلومات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  
العوائد من    على هذه  على التأثيرأو يكون لها الحق في الحصول على العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة  

 خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وتسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة على وجه التحديد:
 

المتعلقة بالشركة  سيطرة على الشركة المستثمر فيها )على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة   •
 المستثمر فيها(

 التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها. •
 امتالك القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. •
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2
 

 )تتمة(  أسس التوحيد 2-2
 

 )تتمة(الشركات التابعة   )أ(
 
وبشكل عام هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى سيطرة. لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق  

الصلة عند تقييم ما إذا كان لها  التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات  
 سلطة على شركة مستثمر فيها، بما في ذلك:

 
 الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها •

   الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة •

 

المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغيرات على عنصر واحد أو أكثر  تقوم  
  ما تفقدمن العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عند
مستبعدة  المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو ال 

ة حتى تاريخ  خالل السنة يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة اعتبارا  من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابع
   انتهاء سيطرة المجموعة عليها. 

 

يعود الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم للمجموعة وإلى أصحاب الحصص غير  
إجراء تعديالت على القوائم    المسيطرة، حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى وجود عجز لدى أصحاب الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم

لوبات  المالية للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمط
المجموعة عند توحيد القوائم المالية  وحقوق الملكية والدخل والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء  

 بالكامل.
 

المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشرك  ة  تتم 
 التابعة، تقوم بما يلي:

 
 الشركة التابعة إلغاء إثبات موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات   •
   إلغاء إثبات القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة •
 إلغاء إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية •
 إثبات القيمة العادلة للمقابل المستلم •

   إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به •
   إثبات أي فائض او عجز في الربح أو الخسارة •
تصنيف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابق ا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو في األرباح المبقاة، حسب ما  إعادة   •

 هو مالئم، ويجب ذلك عندما تقوم المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. 
 

 استثمارات في شركات زميلة )ب(
 

ة هي المنشآت التي يكون للمجموعة نفوذ جوهري عليها دون سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية. يظهر النفوذ الجوهري  الشركات الزميل
   من حقوق التصويت في منشأة أخرى.  50و  20عندما تمتلك المجموعة نسبة تتراوح بين  

 
الملكية )شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية( وتقيد مبدئي ا بالتكلفة.  يتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق  

ية،  تتضمن القوائم المالية الموحدة حصة المجموعة في اإليرادات والمصاريف والحركة في الشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملك 
   ، من تاريخ بدء ذلك النفوذ الجوهري حتى تاريخ انتهاء ذلك النفوذ الجوهري. بعد تعديل السياسات المحاسبية لتتماشى مع سياسات المجموعة

 

في  عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن حصتها في شركة مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيض مبلغ القيمة الدفترية لالستثمار  
الصفر، ويتم التوقف عن قيد الخسائر اإلضافية إال بالقدر الذي تتحمله المجموعة من  شركة زميلة، بما في ذلك أي استثمارات طويلة األجل، إلى  
 التزامات أو ما قامت بدفعه نيابة عن الشركة المستثمر فيها.
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2
 

 )تتمة(  أسس التوحيد 2-2
 

 التوحيدالمعامالت المستبعدة عند   )ج(
 

الموحدة.  يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية  
االستثمار الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل  المحققة الناتجة من المعامالت مع  استبعاد األرباح غير  إلى مستوى حصة    يتم 

 المجموعة في الشركة المستثمر فيها.
 

ل على االنخفاض  يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دلي
 في القيمة.

 
 اإليرادات 2-3

 
 مبيعات البضائع )أ(

 
ة  اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة للمقابل النقدي الذي تم تحصيله أو القابل للتحصيل من بيع البضائع في سياق أنشطة المجموع تقاس 

الحرية    مطلق العادية. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على البضائع، أو عندما يتم تسليم البضائع للعميل، ويتمتع العميل ب
البضائع إلى  في استخدام أو بيع هذه البضائع، وأال يكون هناك التزام غير مستوفى بما يؤثر على قبول العميل للبضائع. ويتم التسليم عندما يتم شحن  

اء أحكام القبول أو أن يكون  الموقع المحدد وتحويل مخاطر التقادم والخسائر إلى العميل، وإما أن يقبل العميل البضائع وفقا  لعقد البيع أو مع انقض
 لدى المجموعة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول. 

 

صفات  ال يمكن شراء الضمانات المتعلقة بالمبيعات المرتبطة بالبضائع بشكل منفصل، وتكون بمثابة ضمان بأن المنتجات المبيعة تتوافق مع الموا 
"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات    37تسجيل الضمانات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المتفق عليها. وفقا  لذلك، تقوم المجموعة ب

 المحتملة" بما يتفق مع المعاملة المحاسبية السابقة.
 

، ألنه ال يلزم سوى مرور  يتم إثبات الذمم المدينة عندما يتم تسليم البضائع، حيث أن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ غير مشروط 
 الوقت قبل أن تُستحق الدفع.

 
 أداء الخدمات )ب(

 
المجموعة خدمات التركيب والصيانة بموجب عقود سعر ثابت ومتغير. يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمات في الفترة المحاسبية الت ي يتم  تقدم 

إثبات اإليرادات استنادا إلى الخدمة الفعلية المقدمة في نهاية فترة التقرير كنسبة من مجموع    فيها تقديم الخدمات. وبالنسبة لعقود األسعار الثابتة، يتم
جموع التكلفة  الخدمات التي يتعين تقديمها ألن العميل يتلقى ويستخدم الفوائد في وقت واحد. ويتحدد ذلك على أساس التكلفة الفعلية المتكبدة نسبة لم

 المتوقعة لالكتمال.
 

العميل المبلغ الثابت على أساس جدول السداد. إذا تجاوزت الخدمات المقدمة من قبل المجموعة الدفعات، يفي  تم  حالة عقود السعر الثابت، يدفع 
 إثبات بأصل العقد. وإذا تجاوزت الدفعات الخدمات المقدمة، يتم إثبات التزام العقد.
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 )تتمة(لهامة  ملخص السياسات المحاسبية ا 2
 

 )تتمة(  إيرادات 2-3
 

 أداء الخدمات )تتمة( )ب(
 

واتير على  إذا تضمن العقد رسوما بالساعة، يتم إثبات اإليرادات بالمبلغ الذي يكون للمجموعة الحق في تحرير الفاتورة على أساسه. ويتم تقديم الف
 الفاتورة. أساس شهري ويعتبر المقابل واجب السداد عند إصدار  

 
  وتشمل بعض العقود مخرجات متعددة، مثل بيع المعدات وخدمات التركيب ذات العالقة. على الرغم من ذلك، فإن التركيب يعتبر أمرا بسيطا وال

تعددة، سيتم يتضمن خدمة التكامل ويمكن أن يؤديها طرف آخر. ومن ثم يتم احتسابها كالتزام أداء منفصل. عندما تتضمن العقود التزامات أداء م
المعدات    تخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء على أساس أسعار البيع القائمة بذاتها. إذا كانت العقود تشمل تركيب المعدات، يتم إثبات إيرادات

 خدمات على الفترة الزمنية. في نقطة زمنية عندما يتم فيها تسليم المعدات وتمرير سند الملكية وقبول العميل المعدات، ويتم إثبات اإليرادات من ال
 

يرادات  يتم تعديل تقديرات اإليرادات والتكاليف أو حالة سير العمل حتى اإلنجاز في حال تغيرت الظروف. يتم عكس أي زيادات أو انخفاضات في اإل
 اجعة. المقدرة أو التكاليف في الربح أو الخسارة في الفترة التي تعلم بها اإلدارة الظروف التي تؤدي إلى المر

 
   العمالت األجنبية 2-4

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض    )أ(

 
المنش أة )"العملة  البنود المدرجة بالقوائم المالية الموحدة لكل منشأة من منشآت المجموعة تقاس بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل بها 

 باللاير السعودي وهو عملة العرض للمجموعة والعملة الوظيفية لكل منشآت المجموعة. الوظيفية"(. يتم عرض القوائم المالية الموحدة  
 

   معامالت وأرصدة )ب(
 

م إثبات  يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت. يت
العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت  أرباح وخسائر صرف 

 األجنبية عدا عن اللاير السعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.
 

 من حيث تكلفتها التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية.   يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس
 

 شركات المجموعة )ج(
  

النحو  عودي على  يتم تحويل النتائج والمركز المالي للشركة التابعة األجنبية التي تستخدم عملة غير اللاير السعودي في إعداد تقاريرها إلى اللاير الس 
 التالي:

  
 يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي موحدة بأسعار صرف اإلغالق في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.  (1
 يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل قائمة ربح أو خسارة على أساس متوسط سعر الصرف.  (2

 
 القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية إلى اللاير السعودي في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.   يتم إثبات التعديالت المتراكمة الناتجة عن تحويل

  
أو الخسارة    عند استبعاد أو بيع استثمار في شركة تابعة أجنبية، يتم إثبات فروق تحويل العملة التي سُجلت في الدخل الشامل اآلخر ضمن قائمة الربح

 بح أو الخسارة من االستبعاد أو البيع. الموحدة كجزء من الر
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 الزكاة وضريبة الدخل  2-5
 
يتم رصد مخصص للزكاة وفقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( المطبقة في المملكة العربية السعودية. ويتم رصد مخصص  

 الدخل للشركات التابعة األجنبية وفقا  ألنظمة ضريبة الدخل ذات الصلة في البلدان التي تأسست فيها.لضريبة  
 
أو    ويتم احتساب الزكاة للشركة وشركاتها التابعة المحلية على أساس الوعاء الزكوي التقريبي وصافي الربح المعدل، ويتم تحميلها على الربح

 اإلضافية، إن وجدت، عندما يتقرر وجوب سدادها.  تتم المحاسبة عن المبالغالخسارة.  
 
يتم تعديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات  

باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروقات    المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة. ويتم تجنيب مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل،
إثبات ض ريبة الدخل  المؤقتة الناشئة فيما بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في القوائم المالية الموحدة. كما ال يتم 

جميع المنشآت والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على  المؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت ت
رائب  األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الض 

ع سريانها في حالة بيع األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو  )واألنظمة( التي يتم سنها أو المطبقة فعليا  في نهاية فترة التقرير والتي يتوق 
   تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.

 
ها  يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساس 

 ئر المؤقتة. يمكن االستفادة من الفروق والخسا
 
يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاما  إلجراء مقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة  

الضريبة المتداولة  المتداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات  
نفس    عند وجود حق نافذ نظاما  للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في

 الوقت.
 

 تجميع المنشآت 2-6
 

إذا تم االستحواذ على أدوات حقوق الملكية أو موجودات  يتم استخدام طريقة االستحواذ المحاسبية للمحاسبة عن تجميع المنشآت بغض النظر عما  
   أخرى. إن المقابل المحّول نظير االستحواذ على شركة تابعة يتضمن ما يلي:

 

   القيم العادلة للموجودات المحولة. •
   المطلوبات المتكبدة من قبل المالك السابقين للشركات المستحوذ عليها.  •
   وعة.حصص حقوق الملكية الصادرة عن المجم  •
   القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب مالي محتمل. •

   القيمة العادلة لحصة حقوق الملكية القائمة سابقا  في شركة تابعة. •
 

مبدئيا  بقيمها العادلة في تاريخ  ويتم قياس الموجودات المقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة أو المطلوبات الطارئة المفترضة في تجميع المنشآت  
االستحواذ. وتقوم المجموعة بإثبات أي حصص غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على حدة، سواء بالقيمة  

   في المنشأة المستحوذ عليها.  العادلة أو بالحصة غير المسيطرة التناسبية من المبالغ التي تم إثباتها لصافي الموجودات القابلة للتحديد
 

   ويتم إثبات التكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصاريف عند تكبدها.
 

   إن زيادة المبلغ المحول،
•    
   وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها، •
   المستحوذ عليهاوالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة حقوق ملكية سابقة في المنشأة   •

 
ة العادلة لصافي  عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المالية القابلة للتحديد المستحوذ عليها يتم إثباتها كشهرة. إذا كانت هذه المبالغ أقل من القيم

   اء بالمقايضة. الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستحوذ عليها، يتم إثبات الفرق مباشرة في الربح أو الخسارة كشر
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يتمثل معدل  في حالة تأجيل تسوية أي جزء من المقابل النقدي، يتم خصم المبالغ المستحقة في المستقبل إلى قيمتها الحالية كما في تاريخ التبادل. و
للمنشأة، وهو ما يمثل المعدل ذاته للحصول على قرض مشابه من ممّول مستقل بموجب أحكام  الخصم المستخدم في معدل االقتراض اإلضافي  

 وشروط قابلة للمقارنة.
   

العادلة مع  يصنف المقابل المحتمل ضمن حقوق الملكية أو المطلوبات المالية. ويُعاد قياس المبالغ المصنفة ضمن المطلوبات المالية الحقا  بالقيمة  
حقوق الملكية المملوكة سابق ا    ةالتغيرات في القيمة العادلة في حساب الربح أو الخسارة. يعاد قياس القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ على حصإثبات  

ت أي أرباح  من الشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ إذا تحقق تجميع المنشآت على مراحل. ويتم إثبا
   أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس ضمن الربح أو الخسارة.

 

 ممتلكات ومصنع ومعدات 2-7
 

وتتضمن  تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا  االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت.  
 ة مباشرة القتناء البنود. التكلفة التاريخية النفقات العائد

 
أن تتدفق إلى    ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئما ، إال عندما يكون من المرّجح

به. يُلغى إثبات القيمة الدفترية ألي عنصر محتسب  المجموعة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق  
 يها.كأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها ف 

 
 ال تستهلك األراضي وذلك لعدم وجود عمر محدد لها.

 
الممتلكات والمصنع والمعدّات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت. يتم تحميل االستهالك على  يتم حساب استهالك  
 الربح أو الخسارة. 

 
فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسبا  في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخ فيض القيمة الدفترية  يتم 
 لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.

 
سية مؤهلة إلثباتها ضمن  تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية. وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغيار الرئي

ات الصلة  الممتلكات والمصنع والمعدّات عندما تتوقع المجموعة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى فئة الموجودات التشغيلية ذ
 عندما تكون هذه البنود متاحة لالستخدام. 

 
الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة  يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. ويتم نقل 

نها  المناسبة للممتلكات والمصنع والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و / أو وضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود م 
عمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخرى عائدة  من قبل اإلدارة. إن تكلفة أي بند من بنود األ

تحميل االستهالك    مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم
 قيد التنفيذ.على األعمال الرأسمالية  

 
 عقود اإليجار 2-8

 
لمطلوبات  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يُعد، أو يتضمن، عقد إيجار، عند بدء العقد. وتقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام وا

فة على أنها  اإليجارية المقابلة فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المستأجر، با ستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )المعرَّ
دفوعات  عقود إيجار مدتها اثنى عشر شهرا  أو أقل( وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لعقود اإليجار هذه، تثبت المجموعة م

ا لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي  اإليجار كمصاريف تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار م
 يتم فيه استهالك الفوائد االقتصادية من الموجودات المؤجرة.
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 )تتمة(  عقود اإليجار 2-8
 

 مطلوبات إيجارية
 

مبدئي ا بالقيمة الحالية الصافية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء. يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام  يتم قياس التزام اإليجار  
اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، كما هو الوضع عامة  مع عقود إيجار المجموعة، عنده ا يتم  معدل الفائدة الضمني في عقد 

عدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر الفردي سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على  استخدام م
 موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.

 
 وعة بما يلي:لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، تقوم المجم

 
تمويال  حديث ا من طرف خارجي حصل عليه المستأجر الفردي كنقطة بداية، ويتم تعديله ليعكس التغيرات في   -حيثما أمكن    -استخدام   •

 شروط التمويل منذ استالم تمويل الطرف الخارجي.
المستأجر  استخدام نهج متراكم يبدأ بسعر فائدة خالي من المخاطر يتم تعديله لمخاطر   • االئتمان الخاصة بعقود اإليجار التي يحتفظ بها 

 الفردي، والتي ال تملك تمويال  حديث ا من طرف خارجي.
 إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على سبيل المثال المدة والدولة والعملة والضمان.  •

 
 : تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية

 
   مدفوعات إيجار ثابتة، ناقصا  أي حوافز إيجار مدينة. •
   مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئي ا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بدء العقد. •
   المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.  •
 سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كان المستأجر متأكدا  بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات.  •
 مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء العقد. •

 
 شكل معقول في قياس االلتزام.يتم أيض ا تضمين مدفوعات اإليجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة ب

 

   يعرض التزام اإليجار كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحدة.
 

القيمة الدفترية لتعكس  يقاس التزام اإليجار الحق ا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار )باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي( وخفض  
 المقدمة.  مدفوعات اإليجار

 
 تقوم المجموعة بإعادة قياس التزام اإليجار )وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة( عندما: 

 
  تتغير مدة اإليجار أو يحدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات •

   باستخدام معدل الخصم المعدل. اإليجار المعدلة  
في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه   • تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير 

غير مدفوعات  الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي )ما لم تت
 اإليجار بسبب تغيير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(.

ن  يتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار ع  •
 عدلة باستخدام معدل الخصم المعدل. طريق خصم مدفوعات اإليجار الم
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 موجودات حق االستخدام
 

مباشرة  ف  تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل يوم البدء وأي تكالي
   أولية. يتم قياسها الحق ا بالتكلفة ناقص ا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

 
حالة  عندما تتحمل المجموعة التزام ا بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى ال

لة  ، "المخصصات والمطلوبات المحتم 37المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار، يتم إثبات المخصص وقياسه وفق ا لمعايير المحاسبة الدولية  
   والموجودات المحتملة". يتم تضمين التكاليف في موجودات حق االستخدام ذي العالقة، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخزون. 

 
صل  ية األ يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصل األساسي، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملك

األساسي أو تكلفة أصل حق االستخدام يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك قيمة أصل حق االستخدام ذي الصلة على  
 مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.

 

   المالي الموحدة.  تعرض موجودات حق االستخدام كبند مستقل في قائمة المركز
 

"انخفاض قيمة الموجودات" لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام انخفضت قيمته وتقوم بتسجيل    36تطبق المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم  
 أي خسائر محددة النخفاض في القيمة.

 
تزام اإليجار وموجودات حق االستخدام. يتم إثبات المدفوعات  ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ضمن قياس ال

 ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة. 
 

 موجودات غير ملموسة 2-9
 

اإلثبات المبدئي بالتكلفة. ويتم إثبات الموجودات غير الملموسة المقتناة في تجميع المنشآت  تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند  
اقصا  أي إطفاء  بقيمها العادلة. تظهر الموجودات غير الملموسة قيد التطوير بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ن

فاض في القيمة، إن وجدت. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة وتصنف إما باعتبارها محددة  متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخ
 أو غير محددة.

 
تها عندما  تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيم

اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير    يتوفر فحص فترة  أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. يتم 
قع  و النمط المتو الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل فترة تقرير. يتم المحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أ

ات في  الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغير
الربح أو الخسارة ضمن  إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في  فئة التقديرات المحاسبية. يتم 

 المصاريف بما يتماشى مع وظيفة األصل غير الملموس.
 

جودات،  تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للمو
 وتُثبت في الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات تلك الموجودات.

 
سنوات.   5الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على أساس القسط الثابت على مدى فترات ال تتجاوز  يتم إطفاء الموجودات غير  
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   األدوات المالية 2-10
 

 الموجودات المالية 2-10-1 
 

   التصنيف (1
 

 تصنف المجموعة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:
 

 التي سيتم قياسها الحقا  بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(؛ وتلك  
 • تلك التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة. 

 
 يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.

 

بة  لموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تسجيل األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. بالنس بالنسبة ل
  لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة، يعتمد ذلك على ما إذا كانت المجموعة قد اختارت بشكل غير قابل

 نقض في وقت اإلثبات المبدئي أن يتم حساب استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.لل
 

 القياس (2
 

خالل  لعادلة من  عند اإلثبات المبدئي، تقيس المجموعة الموجودات المالية بقيمتها العادلة. وفي حالة الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة ا
المدرجة    الربح أو الخسارة، تضاف تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء الموجودات المالية. ويتم تحميل تكاليف معامالت الموجودات المالية 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف في الربح أو الخسارة.
 

في مجملها بعين االعتبار عند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية تمثل مدفوعات ألصل الدين  يتم أخذ الموجودات المالية ذات المشتقات الضمنية  
 والفائدة فقط.

 
إدارة المجموعة عرض أرباح وخسائر القيمة ال عادلة  تقوم المجموعة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة. عندما تقرر 

كية في الدخل الشامل اآلخر، ال يوجد إعادة تصنيف الحقة ألرباح وخسائر القيمة العادلة للربح أو الخسارة بعد استبعاد  على استثمارات حقوق المل 
االستثمار. يستمر إثبات توزيعات األرباح من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى عندما يصبح للمجموعة حق في استالم  

خسائر االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( في استثمارات حقوق الملكية يتم قياسها في القيمة العادلة للدخل  المدفوعات. يتم قياس  
 الشامل اآلخر بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. 

 
 المطلوبات المالية 2-10-2 

 

تصبح فيه المجموعة طرفا  في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة  يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي  
طريقة معدل  العادلة بعد خصم أية تكاليف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام  

 الفائدة الفعلي.
 

الي بآخر من  غاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي حبتم إل
معاملة هذا  نفس المُقرض بناء  على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم  

 الربح أو الخسارة.   االستبدال أو التعديل بمثابة إلغاء إثبات االلتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في
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 اليةاالنخفاض في قيمة الموجودات غير الم 2-11
 

وجود  تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض األصل غير المالي النخفاض في قيمتها. وفي حالة  
ثل قيمة األصل  مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنويا، تُقدر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتم

ديدها لكل أصل على  القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى، ويتم تح
األخرى أو مجموعة من الموجودات.    حدة، إال إذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات

القابلة  عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيم ته 
إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة    لالسترداد. ولتقدير القيمة من االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

طريق تقييم    يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، تستخدم
   مناسبة.

 

أسعار األسهم المدرجة للمنشآت المتداولة علنا  أو أي مؤشرات أخرى متاحة للقيمة  ويتم التحقق من هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم أو  
 العادلة.

 

لتي  يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات ا 
 انخفضت قيمها.

 

بخالف الشهرة، يتم في تاريخ كل تقرير مالي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض في القيمة المسجلة  بالنسبة للموجودات  
يد النقد. وال يتم  سابقا  لم تعد موجودة أو قلت قيمتها. فإذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة تول

نذ تسجيل  س خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة سابقا  إال إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد معك
دفترية التي كان  آخر خسارة انخفاض في القيمة. يكون هذا العكس محدودا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو قيمته ال 

ي  من الممكن تحديدها، بعد خصم االستهالك، لو لم تحتسب أي خسارة عن االنخفاض في قيمة األصل خالل السنوات السابقة. ويدَرج هذا العكس ف 
نخفاض في  الربح أو الخسارة. وتتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة التي تعرضت النخفاض في قيمتها لتحري احتمال عكس اال

  القيمة عند نهاية كل فترة تقرير.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 2-12
 

   تقوم المجموعة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بقوائمها المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أساس استطالع المستقبل. 
 

والذي    9والموجودات المالية األخرى، تطبق المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  بالنسبة للذمم المدينة التجارية  
 خسارة. يشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتبارا  من اإلثبات المبدئي لها. يتم تحميل مبلغ الخسارة على الربح أو ال

 
لخسارة على احتمالية التخلف عن السداد بناء  على االتجاهات التاريخية المتعلقة بتحصيالت الذمم المدينة التجارية للمجموعة. يتم  تعتمد معدالت ا

. وقد  م المدينة تعديل معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذم
ي تقوم بتعديل  حددت المجموعة معدل الزيادة المتوقع في التضخم للسنة القادمة في المملكة العربية السعودية باعتباره العامل األكثر مالءمة، وبالتال

 معدالت الخسارة على أساس هذه التغييرات المتوقعة.
 

تردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة لالسترداد،  يتم شطب الذمم المدينة التجارية عندما ال يوجد أي توقع معقول الس
مدفوعات    من بين أمور أخرى، انخفاضا  كبيرا  في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل العميل في االتفاق على خطة سداد مع المجموعة والفشل في أداء

 يوما .  730تعاقدية متأخرة السداد لفترة أكبر من  
 

خفاض  ذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعيا  بحدٍث وقع بعد أن تم إثبات خسارة االنإ
 في القيمة، يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا  في الربح أو الخسارة. 
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 المخزون 2-13
 

شتمل التكلفة على  يتم إظهار المواد الخام وقطع الغيار واألعمال قيد التنفيذ والبضائع الجاهزة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. ت
المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على أساس الطاقة االستيعابية   المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من النفقات غير

مخزون المشتراة  التشغيلية االعتيادية. يتم إسناد التكاليف إلى البنود الفردية للمخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تحديد تكاليف بنود ال
ي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدّر في سياق العمل االعتيادي، ناقصا  التكاليف المقدرة  بعد حسم الخصومات وخصومات الكمية. يمثل صاف 

 الستكمال العملية والتكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع. 
 

لتاريخي واالستخدام المتوقع  تم تكوين مخصص مخزون متقادم مع األخذ في االعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك عمر بنود المخزون واالستخدام ا
 في المستقبل.

 
 ذمم مدينة تجارية 2-14

 
ية. فإذا كان من  تدرج الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملة المتعلق بالتزام األداء ناقص ا مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجار

أقل، فإنه يتم تصنيفها كموجودات متداولة. وخالفا  لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة.  المتوقع تحصيل هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو  
طريقة معدل الفائدة  تحتفظ المجموعة بالذمم المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبالتالي تقوم بقياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام  

 .12-2قم  الفعلي. انظر أيضا اإليضاح ر
 

 نقد وما يماثله 2-15
 

ستثمارات  لغرض عرض قائمة المركز المالي الموحدة، يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والودائع عند الطلب لدى البنوك، إلى جانب اال
الغ نقدية معلومة  األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مب

 كبيرا  بمخاطر التغير في القيمة.تأثرا     تتأثروالتي ال  
 

ك، إلى  لغرض عرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى البنو
لية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل  جانب االستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العا

البنكية    إلى مبالغ نقدية معلومة والتي ال تتعرض لمخاطر جوهرية من جراء التغير في القيمة والسحوبات البنكية على المكشوف. يتم بيان السحوبات
 لمتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة.   على المكشوف ضمن االقتراضات في المطلوبات ا

 
 رأس المال 2-16

 
 الت. تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم بيان تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى إصدار أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم من المتحص 

 
 أسهم خزينة 2-17

 
اؤها )أسهم الخزينة( بالتكلفة. يتم عرض أسهم الخزينة كخصم من حقوق الملكية. ال يتم إثبات  يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة التي تم اقتن

ين  أي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. يتم إثبات أي فرق ب
   عادة إصدارها، كعالوة إصدار أو خصم معروض في حقوق الملكية. القيمة الدفترية والمبلغ المقابل، في حالة إ
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 تعويض على أساس األسهم  2-18
 

ا من   المجموعة المؤهلون على تعويض  ؛ وبموجبها يحصل موظفو  2020أبريل    1أعلنت المجموعة عن خطة حوافز أسهم الموظفين السارية اعتبار 
 على شكل دفعات على أساس األسهم، ويقدم الموظفون خدمات مقابل أدوات حقوق الملكية.

 
ب، وتم إدراج يتم تحديد تكلفة المعامالت التي تمت تسويتها من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة بتاريخ تقديم المنحة باستخدام نموذج تقييم مناس

 .21لتفاصيل حول ذلك في اإليضاح رقم  المزيد من ا
 

، على  يتم إثبات التكلفة المذكورة أعاله ضمن مصاريف منافع الموظفين، مع زيادة مرافقة في حقوق الملكية )احتياطي التعويض على أساس األسهم( 
تة في المعامالت التي تمت تسويتها من خالل حقوق  مدار الفترة التي الوفاء بشروط الخدمة فيها )فترة االستحقاق(. تعكس المصاريف المتراكمة المثب

كية التي  الملكية بكل تاريخ تقرير وحتى تاريخ االستحقاق الحد الذي تنقضي عنده فترة االستحقاق وأفضل تقدير للمجموعة لعدد من أدوات حقوق المل
لحركة في المصاريف المتراكمة المثبتة كما في بداية ونهاية تلك  سوف تستحق في النهاية. تمثل المصاريف أو االئتمان في الربح أو الخسارة للفترة ا

 الفترة.
 

احتمالية الوفاء بالظروف كجزء م القيمة العادلة للمكافأة بتاريخ المنح، ولكن يتم تقييم  ن التقدير ال تؤخذ ظروف الخدمة في االعتبار عند تحديد 
في النهاية. ال يوجد أي شروط أداء سوقي أو غير سوقي متعلقة بالمكافأة. تعتبر أي األفضل للمجموعة لعدد أدوات حقوق الملكية التي ستستحق  

  شروط أخرى متعلقة بالمكافأة، ولكن دون أي متطلبات خدمة مرتبطة، شروط ا لعدم االستحقاق. تعكس شروط عدم االستحقاق في القيمة العادلة
 إال إذا كان هناك أيض ا شروط خدمة/ أداء.للمكافأة وتؤدي إلى تسجيل مباشر للمكافأة ضمن المصاريف  

 

ستحقاق،  ال يتم إثبات أي مصاريف للمكافآت التي ال تستحق في النهاية ألن شروط الخدمة لم يتم الوفاء بها. عندما تتضمن المكافآت شروط ا عدم ا
المخفض للخيارات القائمة كتخفيض إضافي    األثريعكس    يتم اعتبار المعامالت مستحقة بغض النظر عما إذا تم الوفاء بشروط عدم االستحقاق أم ال.
   (.32لألسهم عند احتساب ربحية السهم المخفّضة )ترد المزيد من التفاصيل في اإليضاح رقم  

 

 الذمم الدائنة التجارية 2-19
 

الحصول عليها في سياق العمل االعتيادي من الموردين.  إن الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات التي يتم  
ضها كمطلوبات  يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وخالفا  لذلك يتم عر

 ة وتُقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. غير متداولة. يتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئيا  بالقيمة العادل
 

 مخصصات 2-20
 
  يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قائم نظامي أو ضمني نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تكبد

االلتزام بشكٍل موثوق فيه. إذا كان هناك عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمالية الحاجة    موارد لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير قيمة
سبة  إلى تدفق صادر لتسوية هذه االلتزامات عبر النظر في تصنيف االلتزامات ككل. ويتم إثبات المخصص حتى إن كان احتمال التدفق الصادر بالن 

ف ضئيال . إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود هام ا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الحالي قبل  ألحد البنود المدرجة في ذات التصني
 الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالمطلوبات. 

 
اإلدارة المخ  -مخصصات ضمان   المجموعة ضمانات لمنتجاتها. تقدر  صص المتعلق بمطالبات الضمان المستقبلية اعتمادا  على المعلومات  تقدم 

إلى أن المعلومات السابقة المتعلقة بالتكلفة قد تختلف عن المط البات  التاريخية لمطالبات الضمان وكذلك على المؤشرات الحديثة التي قد تشير 
عات". يتم عمل تعديالت على مخصص الضمان أخذا  في االعتبار التغيرات  المستقبلية. يتم قيد مخصصات الضمان والعكوسات على بند "تكلفة المبي

  الحديثة في االتجاهات والتحسينات التقنية وااللتزام النظامي والمتوقع للمجموعة. 
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 االقتراضات 2-21
 

إثبات االقتراضات مبدئيا  بالقيمة العادلة   )باعتبارها متحصالت تم استالمها( صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب اإلثبات  يتم 
تكاليف  المبدئي، تقاس االقتراضات طويلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت )صافية من 

   أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  المعاملة( والقيمة المستردة في الربح
 

ق بين القيمة الدفترية  تُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي الموحدة عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفر
إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المحمّلة، الربح أو  لاللتزام المالي الذي تم  

 الخسارة كإيرادات أخرى أو تكاليف مالية.
 

شهرا  بعد فترة    12رة ال تقل عن  يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفت
 التقرير.

 
زمنية المطلوبة  إن تكاليف االقتراض العامة والمحددة المنسوبة مباشرة  إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج الموجودات المؤهلة تتم رسملتها خالل الفترة ال

لموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة لكي  الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود منه أو بيعه. الموجودات المؤهلة هي ا
قها على  تصبح جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها. يتم خصم إيراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت القتراضات محددة ريثما يتم إنفا

القتراض األخرى ضمن المصاريف في الفترة التي يتم تكبدها  الموجودات المؤهلة وذلك من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة. تدرج تكاليف ا
 فيها.

 
 التزامات منافع الموظفين 2-22

 
وات  لدى المجموعة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين محدد متفق مع أنظمة العمل في المملكة العربية السعودية بناء  على آخر راتب وعدد سن

 الخدمة.
 

عد الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة  ال يتم تمويل خطة منافع ما ب
في كل سنة من  وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا  من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساِو  

   دمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة. سنوات الخ
 

لتزام بمعدالت  يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس اال
الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس في  الخصم المستخدمة في الربح أو  

 قائمة الدخل الشامل اآلخر. 
 

آلخر ويتم  يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية مباشرة  في الدخل الشامل ا
 تحويلها الى أرباح مبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة في الفترة التي تحدث فيها.

 
كتكاليف خدمة    يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فورا  في الربح أو الخسارة

دفوعات نهاية الخدمة على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في المملكة  سابقة. تعتمد م
 العربية السعودية.
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2
 

   التقارير القطاعية 2-23
 

األعمال التي قد تحقق من خاللها إيرادات وتتكبد مصاريف، بما في ذلك  إن القطاعات التشغيلية هي أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة  
ل منتظم  اإليرادات والمصاريف التي تتعلق بالمعامالت مع أي مكونات أخرى لدى المجموعة. تتم مراجعة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشك

ات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه، والتي تتوفر معلومات  من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة التخاذ القرار
 مالية منفصلة عنها.

 
ة إلى تلك  تتضمن نتائج القطاعات التي يتم اإلبالغ عنها إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي لمجموعة البنود المنسوبة مباشرة إلى القطاع باإلضاف 

 معقول. التي يمكن تخصيصها على أساس  
 

 ربحية السهم الواحد 2-24
 

خالف  يتم حساب ربحية السهم األساسية والمخفّضة بتقسيم الربح العائد إلى مساهمي الشركة، باستثناء أي تكاليف متكبدة لخدمة حقوق الملكية ب
 األسهم العادية على المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة المالية.

 

 توزيعات األرباح 2-25
 

 يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة.
 

 تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة 3
 

للموجودات    يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعروضة 
وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل   فترة  والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير، 

تي يعتقد أن  التقرير. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بناء  على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية ال 
ية، وفقا  لتعريفها، مع  تكون مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادرا  ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسب

ت خالل فترة  النتائج الفعلية المتعلقة بها. إن التقديرات التي تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبا
 عشر شهرا  التالية يتم مناقشتها أدناه:  اإلثني

 
   األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعدّات )أ(

 
األخذ  األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمصنع والمعدات لغرض حساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد  اإلدارة بتحديد  باالعتبار  تقوم 

القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا  ويتم   تعديل مصاريف االستهالك  االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. تقوم اإلدارة بفحص 
  % 10اجية بنسبة  المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. في نهاية السنة، إذا زادت / نقصت األعمار اإلنت

مليون لاير سعودي أو أقل بمبلغ    2,0بمبلغ    مقابل األعمار اإلنتاجية الحالية مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ربح السنة سيكون أعلى
 مليون لاير سعودي.  2,5

 
 الخسارة االئتمانية المتوقعة  )ب(

 
منهجية    إن قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة عبارة عن تقدير هام يتضمن منهجية التحديد ونماذج ومدخالت البيانات، وقد تم اإلفصاح عن تفاصيل

تخلف عن  جوهري على مخصص الخسارة االئتمانية: تعريف ال  أثر. إن المكونات التالية لها  29قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة في اإليضاح رقم  
داد،  السداد، الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، احتمالية التخلف عن السداد، التعرض للتخلف عن السداد، الخسارة بافتراض التخلف عن الس

لحد من الفروق  باإلضافة إلى نماذج لسيناريوهات االقتصاد الكلي. تقوم المجموعة بمراجعة النماذج ومدخالت النماذج والتحقق منها بشكل منتظم ل
خسارة بنسبة  بين تقديرات الخسارة االئتمانية المتوقعة والخبرة الفعلية في مجال الخسارة االئتمانية. في نهاية السنة، لو زادت/ انخفضت معدالت ال

 كثر.مليون لاير سعودي أو أ  1,2على ربح السنة سيكون أقل بمبلغ    األثر%مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن  10
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 )تتمة(تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة   3
 

   مخصص مخزون متقادم )ج(
 

ها. يمكن  تحدد المجموعة مخصصها للمخزون المتقادم على أساس الخبرة السابقة والوضع الحالي والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق باستخدام
المجموعة لمخصص المخزون المتقادم من فترة ألخرى، والذي يمكن أن يكون نتيجة تقييم االستخدام المستقبلي للمخزون. في نهاية    أن يتغير تقدير 

مليون لاير    1,1% مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ربح السنة سيكون أقل/أكثر بمبلغ  10السنة، لو زاد / انخفض المخصص بنسبة  
 سعودي.

 
   اإليجاريةموجودات حق االستخدام والمطلوبات   )د(

 
دارة  يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار على مستوى المجموعة. ويتم استخدامها لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إ

والظروف التي تخلق حافزا  اقتصاديا   الموجودات المستخدمة في عمليات المجموعة. عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق  
إذا كان تمديد    لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار

 اإليجار )أو عدم إنهاءه( مؤكدا  بشكل معقول.
 

اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة وهذا هو الحال عموما   يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد 
اده  بالنسبة لعقود اإليجار في المجموعة، عندها يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سد 

ى موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حقوق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط  القتراض المبالغ الضرورية للحصول عل 
 مماثلة.
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 معلومات القطاعات 4
 

 تعمل المجموعة بشكل أساسي في القطاعين التشغيليين التاليين: 
 

 الكهربائيةتصنيع وتجميع وتوريد أنواع مختلفة من المعدات   (1
 تقديم خدمات فنية. (2

 
ديسمبر    31للسنتين المنتهيتين في    2020و  2021ديسمبر    31فيما يلي ملخص المعلومات المتعلقة بنتائج القطاعات المفصح عنها كما في  

 :2020و  2021
 

 المجموع خدمات وتوريد  وتجميع  تصنيع 

    2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  السنة

    إيرادات

 702,250,246 - 702,250,246 معينة  زمنية  نقطة  في -

 68,437,664 68,437,664 - الوقت  بمرور -
 702,250,246 68,437,664 770,687,910 

 (621,137,738) (25,828,777) (595,308,961) المبيعات  تكلفة

 149,550,172 42,608,887 106,941,285 الربح  إجمالي

 (32,643,664) (2,380,756) (30,262,908) وتوزيع  بيع  مصاريف

 (47,608,094) (2,796,238) (44,811,856) وإدارية  عمومية  مصاريف

 (2,469,274) - (2,469,274) المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  مخصص

 3,429,171 - 3,429,171 بالصافي  -  أخرى  تشغيلية  إيرادات

 70,258,311 37,431,893 32,826,418 التشغيل   ربح

 (7,916,390) (354,085) (7,562,305) مالية  تكاليف

 62,341,921 37,077,808 25,264,113 قطاعية  نتائج

    

    2021  ديسمبر  31  في  كما

 270,564,761 21,725,954 248,838,807 ومعدات  ومصنع  ممتلكات

 1,248,033,291 53,552,531 1,194,480,760 الموجودات  مجموع

 660,230,498 13,784,679 646,445,819 المطلوبات  مجموع

    

    2020  ديسمبر  31  في  المنتهية  السنة

    إيرادات

 589,760,560 - 589,760,560 معينة  زمنية  نقطة  في -
 58,925,208 58,925,208 - الوقت  بمرور -

 589,760,560 58,925,208 648,685,768 

 (539,585,322) (24,846,858) (514,738,464) المبيعات  تكلفة

 109,100,446 34,078,350 75,022,096 الربح  إجمالي

 (27,464,890) (2,118,377) (25,346,513) وتوزيع  بيع  مصاريف

 (39,491,900) (2,421,730) (37,070,170) وإدارية  عمومية  مصاريف

 (258,159) - (258,159) المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  مخصص

 282,537 - 282,537 بالصافي  -  أخرى  تشغيلية  إيرادات

 42,168,034 29,538,243 12,629,791 التشغيل   ربح

 (7,469,793) (327,696) (7,142,097) مالية  تكاليف

 34,698,241 29,210,547 5,487,694 قطاعية  نتائج

    

    2020  ديسمبر  31  في  كما

 269,717,594 18,469,584 251,248,010 ومعدات  ومصنع  ممتلكات

 1,094,060,227 67,853,051 1,026,207,176 الموجودات  مجموع

 528,544,681 10,887,780 517,656,901 المطلوبات  مجموع
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 الزكاةتسوية نتائج القطاع مع الربح قبل  
  2021 2020 
    

 34,698,241 62,341,921  القطاع  نتائج  مجموع
  حقوق   طريقة  باستخدام  عنه  المحاسبة  تتم  استثمار  خسارة  صافي  في  الحصة
 (53,400) -  الملكية

 34,644,841 62,341,921  الزكاة  قبل  الربح
 

 مصنفة وفق القطاعات الجغرافية:  2020و  2021ديسمبر    31فيما يلي اإليرادات للسنتين المنتهيتين في  
  2021 2020 

    

 521,655,002 706,360,216  السعودية  العربية  المملكة

 127,030,766 64,327,694  أخرى  دول

  770,687,910 648,685,768 
 

مليون    93,4:  2020من ثالثة عمالء خارجيين )  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في    256,8تستمد إيرادات بما يقارب 
   لاير سعودي مستمدة من عميل خارجي(.

 
 تم تصنيف الموجودات غير المتداولة التشغيلية للمجموعة كما في نهاية السنة حسب القطاعات الجغرافية على النحو التالي: 

 

  2021 2020 

    

 305,996,025 293,657,538  السعودية  العربية  المملكة

 - 29,226,308  بلجيكا

  322,883,846 305,996,025 
 

 إيرادات 5
  2021 2020 

    

 589,760,560 702,250,246  معينة  زمنية  نقطة  في  -  البضائع  بيع  من  إيرادات

 58,925,208 68,437,664  الوقت بمرور  -  خدمات تقديم  من  إيرادات

  770,687,910 648,685,768 
 

   تكلفة المبيعات 6
 2020 2021 إيضاح 

    

 393,345,168 523,043,751  مستخدمة  استهالكية  ومواد  أولية  مواد

 (6,806,858) (71,551,764)  الجاهزة  والبضائع   التنفيذ  تحت  أعمال  في  التغيرات

 98,812,016 111,865,405  ومنافع  رواتب

 4,783,445 4,603,555 24 الموظفين  منافع  التزامات

 8,083,494 10,126,348  مستهلكة  غيار  وقطع  مستودعات

 21,822,244 25,248,732 12  ،11  ،10 وإطفاء  استهالك

 4,854,257 4,154,156  وصيانة  إصالحات

 6,347,430 6,823,981  ومرافق  إيجار

 2,215,032 1,906,917 15 متقادم  مخزون  مخصص

 6,129,094 4,916,657  أخرى

  621,137,738 539,585,322 
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   مصاريف بيع وتوزيع 7
 

 2020 2021 إيضاح 

    

 14,439,410 15,085,598  ومنافع  رواتب

 837,276 825,632 24 الموظفين  منافع  التزامات

 4,960,742 6,148,991  شحن

 1,097,293 1,967,515  مبيعات  عمولة

 1,068,929 1,269,799 12  ،11  ،10 وإطفاء  استهالك

 1,127,591 501,399  إعالن

 1,262,431 2,084,243  الضمانات  مخصص

 290,761 1,618,286  المنتجات  تطوير

 282,523 699,756  امتياز  رسوم

 314,750 457,010  مكتبية  مصاريف

 1,783,184 1,985,435  أخرى
  32,643,664 27,464,890 

 

   مصاريف عمومية وإدارية 8
 

 2020 2021 إيضاح 

    

 22,953,118 25,888,424  ومنافع  رواتب

 1,524,495 1,538,714 24 الموظفين  منافع  التزامات

 2,342,197 2,201,195 12  ،11  ،10 وإطفاء  استهالك

 1,600,000 1,600,000 28 اإلدارة  مجلس  أتعاب

 4,395,770 5,828,205  مكتبية  مصاريف

 2,839,935 3,492,889  مهنية  خدمات

 607,319 2,663,837  ومرافق  إيجار

 553,649 389,884  وصيانة  إصالحات

 2,675,417 4,004,946  أخرى

  47,608,094 39,491,900 

 
 تكاليف مالية 9

 

 2020 2021 إيضاح 

    

 6,802,176 6,990,357 26  ،22 االقتراضات  على  فائدة

 430,908 741,601 23 إيجارية  مطلوبات  على  فائدة

 236,709 184,432 22 المعامالت  تكاليف  إطفاء

  7,916,390 7,469,793 
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 ممتلكات ومصنع ومعدات 10
 

 
 يناير  1

 استبعادات إضافات 2021
 

 تحويالت
   فروقات
 العمالت  صرف

 ديسمبر 31
2021 

2021       

       التكلفة

 41,741,269 - - - - 41,741,269 أرض

 242,722,044 - 925,188 - 444,710 241,352,146 مستأجر  عقار  على  وتحسينات  مبان

 270,277,014 (784,103) 3,475,037 (13,031,726) 12,172,765 268,445,041 وآالت  مصنع

 43,837,908 (22,601) 1,454,167 (342,918) 627,142 42,122,118 مكتبيّة  ومعدات  وتجهيزات  أثاث

 4,991,285 - - (1,439,112) 335,500 6,094,897 سيارات

 13,814,224 - (5,854,392) - 10,547,209 9,121,407 التنفيذ  تحت  إنشاءات
 608,876,878 24,127,326 (14,813,756) - (806,704) 617,383,744 

       

       المتراكم  االستهالك

 (115,153,390) - - - (7,983,978) (107,169,412) مستأجر  عقار  على  وتحسينات  مبان

 (187,196,194) 47,871 - 12,224,115 (12,600,569) (186,867,611) وآالت  مصنع

 (39,878,872) 1,372 - 1,778,125 (1,088,523) (40,569,846) مكتبيّة  ومعدات  وتجهيزات  أثاث

 (4,590,527) - - - (38,112) (4,552,415) سيارات
 (339,159,284) (21,711,182) 14,002,240 - 49,243 (346,818,983) 

 269,717,594     270,564,761 
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 )تتمة(  ومعداتممتلكات ومصنع   10
 

 
 يناير  1

 استبعادات إضافات 2020
 

 تحويالت
 ديسمبر 31

2020 

2020      

      التكلفة

 41,741,269 - - - 41,741,269 أرض

 241,352,146 1,270,317 - - 240,081,829 مستأجر  عقار  على  وتحسينات  مبان

 268,445,041 2,838,694 (273,743) 89,724 265,790,366 وآالت  مصنع

 42,122,118 169,343 (2,447,870) 612,593 43,788,052 مكتبيّة  ومعدات  وتجهيزات  أثاث

 6,094,897 - - - 6,094,897 سيارات

 9,121,407 (4,278,354) - 6,876,559 6,523,202 التنفيذ  تحت  إنشاءات
 604,019,615 7,578,876 (2,721,613) - 608,876,878 

      

      المتراكم  االستهالك

 (107,169,412) (34,100) - (7,942,574) (99,192,738) مستأجر  عقار  على  وتحسينات  مبان

 (186,867,611) (107,080) 273,743 (10,402,202) (176,632,072) وآالت  مصنع

 (40,569,846) 141,180 2,447,870 (1,433,216) (41,725,680) مكتبيّة  ومعدات  وتجهيزات  أثاث

 (4,552,415) - - (21,669) (4,530,746) سيارات
 (322,081,236) (19,799,661) 2,721,613 - (339,159,284) 

 281,938,379    269,717,594 
 

 يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كالتالي: (أ
 

 السنوات عدد 
  

 33 -  5 مستأجر  عقار  على  وتحسينات  مبان •
 30 -  3 وآالت  مصنع •
 10 -  3 مكتبيّة  ومعدات  وتجهيزات  أثاث •

 4 سيارات •
 

يد مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )"مدن"( لفترة تتراوح  يتم إنشاء المباني والتحسينات على العقار المستأجر المتعلق بالمجموعة على أراٍض مستأجرة بموجب اتفاقيات تأجير تشغيلية قابلة للتجد (ب
ـ  1454ربيع الثاني    12سنة هجرية تنتهي بتاريخ    25إلى    20من      (. 2032يوليو    20)الموافق  ه
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 )تتمة(  ممتلكات ومصنع ومعدات 10
 

مليون لاير سعودي(    6,6:  2020)  2021ديسمبر   31مليون لاير سعودي كما في   6,6يتم االحتفاظ بقطع األرض التي تبلغ تكلفتها   (ج
 باسم مسؤول تنفيذي سابق بالنيابة عن المجموعة.

 
في بعض اآلالت قيد التركيب والتحسينات على المباني والتي من المتوقع    2021ديسمبر    31تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في   (د

 .2022استكمالها في  
 

 .22,1انظر أيضا  اإليضاح رقم   (ه
 

 موجودات حق االستخدام 11
 

 المجموع سيارات ومبان    أرض 2021

    التكلفة

 14,019,768 5,589,664 8,430,104 يناير  1  في

 22,781,938 - 22,781,938 السنة  خالل  إضافات

 (743,952) - (743,952) العملة  صرف  فرق

 36,057,754 5,589,664 30,468,090 ديسمبر  31  في
    

    المتراكم  االستهالك

 (2,429,069) (1,164,516) (1,264,553) يناير  1  في

 (3,642,625) (1,397,463) (2,245,162) للسنة  االستهالك

 (6,071,694) (2,561,979) (3,509,715) ديسمبر  31  في
    

 26,958,375 3,027,685 29,986,060 
 

 المجموع سيارات أرض 2020

    التكلفة

 8,430,104 - 8,430,104 يناير  1  في

 5,589,664 5,589,664 - إضافات

 14,019,768 5,589,664 8,430,104 ديسمبر  31  في
    

    المتراكم  االستهالك

 (632,276) - (632,276) يناير  1  في

 (1,796,793) (1,164,516) (632,277) للسنة  االستهالك

 (2,429,069) (1,164,516) (1,264,553) ديسمبر  31  في
    

 7,165,551 4,425,148 11,590,699 
 

  25إلى    4لدى المجموعة عقود إيجار فيما يتعلق بالعديد من قطع األراضي والمباني والمركبات. عادة  ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة من 
 المؤكد بشكل معقول أن إدارة المجموعة ستمارسه.سنة ويتم أخذ خيار التمديد في االعتبار عندما يكون من  

 

هدات، يتم التفاوض على شروط اإليجار كأل  على حدة وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تع
 وال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 

 
ا أو أقل(، اختارت المجموعة إثبات مصاريف اإليجار باستخدام طريقة القسط الثابت    12اإليجار قصيرة األجل )ذات فترة إيجار  بالنسبة لعقود   شهر 

مليون لاير    0,4، تم إثبات مصاريف اإليجار قصير األجل بمبلغ  2021. خالل  16على النحو المسموح به في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
   مليون لاير سعودي( في الربح أو الخسارة.  0,4:  2020سعودي )
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 موجودات غير ملموسة 12
 

 آلي  حاسببرمجيات   2021

 تراخيص
 وتصاميم

 ونماذج  
  ملموسة  غير  موجودات

 المجموع *التطوير  قيد

     التكلفة

 40,013,386 3,411,758 18,747,120 17,854,508 يناير  1  في

 900,668 339,294 - 561,374 إضافات

 - (2,641,432) 2,641,432 - تحويالت

 40,914,054 1,109,620 21,388,552 18,415,882 ديسمبر  31  في

     
   المتراكم  اإلطفاء

     

 (30,625,654) - (14,428,024) (16,197,630) يناير  1  في

 (3,365,919) - (2,901,279) (464,640) السنة  إطفاء

 (33,991,573) - (17,329,303) (16,662,270) ديسمبر  31  في
     

 1,753,612 4,059,249 1,109,620 6,922,481 
 

 التنفيذ.التكاليف المتكبدة لتطوير برمجيات الحاسب اآللي قيد    2021ديسمبر    31* تمثل الموجودات غير الملموسة قيد التطوير كما في  
 

 آلي  حاسببرمجيات   2020

 تراخيص
 وتصاميم

 ونماذج  
  ملموسة  غير موجودات

 المجموع التطوير قيد

     التكلفة

 39,237,374 2,831,519 18,747,120 17,658,735 يناير  1  في

 776,012 580,239 - 195,773 إضافات

 40,013,386 3,411,758 18,747,120 17,854,508 ديسمبر  31  في

     
   المتراكم  اإلطفاء

     

 (26,988,738) - (11,966,034) (15,022,704) يناير  1  في
 (3,636,916) - (2,461,990) (1,174,926) السنة  إطفاء

 (30,625,654) - (14,428,024) (16,197,630) ديسمبر  31  في

     

 1,656,878 4,319,096 3,411,758 9,387,732 
 

 حصة في منشآت أخرى 13
 

% من األسهم في شركة سي جي باور سوليوشينز السعودية )"شركة زميلة"(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  49تمتلك الشركة  
، قررت شركة الصناعات الكهربائية لالستثمار والمساهم اآلخر في الشركة الزميلة  2018مسجلة في المملكة العربية السعودية. خالل  

   . 2020يات وتصفية الشركة الزميلة. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بتصفية الشركة الزميلة في سنة  وقف العمل
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   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 14
 
 

 2020 2021 إيضاح 
    

 15,300,000 15,300,000 1-14 "(سي  إل   جي )"  الكهربائية  المعدات  لفحص   الخليجي  المختبر  شركة

    

 - 73,696  التكلفة  -  الدولية  والطاقة  المياه  أعمال  شركة

 - 36,848  العادلة  القيمة  في  تغيرات

  110,544 - 

  15,410,544 15,300,000 
 

% من حقوق الملكية بهدف  2,5يمثل االستثمار في شركة المختبر الخليجي، وهي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية،   14-1
الموحدة.  اختبار واعتماد المنتجات الكهربائية. لم تبدأ شركة المختبر الخليجي عملياتها التجارية كما في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية  

 .4-29انظر أيض ا اإليضاح رقم  
 

 المخزون 15
 

  2021 2020 
    

 146,375,127 251,376,737  أولية  مواد

 56,825,278 96,825,639  التنفيذ  قيد  أعمال

 5,147,153 6,487,106  للبيع  بها  محتفظ  غير  ولوازم،  غيار  قطع

 24,560,385 56,111,788  الصنع  جاهزة  منتجات

 38,213,389 41,708,837  بالطريق  بضائع
  452,510,107 271,121,332 

 (9,402,876) (11,309,793)  متقادم  مخزون  مخصص:  ناقصا  

  441,200,314 261,718,456 

 
 فيما يلي حركة مخصص المخزون المتقادم:

 

  2021 2020 

    

 7,233,341 9,402,876  يناير  1  في

 2,215,032 1,906,917  السنة  خالل  المحمل

 (45,497) -  مشطوبات

 9,402,876 11,309,793  ديسمبر  31  في
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 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 16
 

 2020 2021 إيضاح 
    

 409,705,033 394,590,832  تجارية  مدينة ذمم

 (10,594,476) (11,706,226)  المتوقعة  االئتمانية   الخسارة  مخصص:  ناقصا  

  382,884,606 399,110,557 

 29,374,596 5,877,570 28 عالقة  ذات  أطراف

 7,847,408 11,788,924  موردين  إلى  مقدمة دفعات

 11,398,035 11,661,885 28 موظفين  إلى  سلف

 3,013,702 3,573,219  مقدما    مدفوعة  مصاريف

 1,149,296 -  لالسترداد  القابلة  المضافة  القيمة  ضريبة

 3,659,980 2,532,548  أخرى

  418,318,752 455,553,574 
 

لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسائر المتوقعة    9تطبق المجموعة المنهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
 للذمم المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى. على مدى العمر  

 
شهرا  وعلى ما يقابلها من الخسائر االئتمانية السابقة التي وقعت    60تستند معدالت الخسارة المتوقعة على جدول الدفعات للمبيعات على مدى فترة  
والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على مطلوبات    في هذه الفترة. يتم تعديل معدالت الخسارة السابقة لتعكس المعلومات الحالية

، وعليه تقوم  العمالء لتسوية الذمم المدينة. حددت المجموعة معدل التضخم للدول التي تبيع منتجاتها وخدماتها فيها لكي تكون العوامل األكثر مالءمة 
 قعة في هذه العوامل.بتعديل معدالت الخسارة السابقة بناء على التغيرات المتو 

 
 على النحو التالي:   2020و  2021ديسمبر    31بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تم تحديد مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة كما في   (أ

 

  السداد  عن  التأخر  أيام 

 المجموع 730  من  أكثر 730-365 365-181 180-91 90-0 2021  ديسمبر 31
       

 المتوقعة   الخسارة  معدل
 إلى  02,0%
  51,0% 

  إلى  04,0%
26,2% 

  إلى  06,0%
32,2% 

  إلى  40,0%
89,2% 

  إلى  0,50%
100%  

  الدفترية  القيمة  إجمالي
 394,590,832 16,752,075 10,205,365 26,143,341 45,988,649 295,501,402 تجارية مدينة  ذمم -

  الخسارة  مخصص
 11,706,226 10,676,386 300,982 152,925 272,865 303,068 المتوقعة  االئتمانية

 

  السداد  عن  التأخر  أيام 

 المجموع 730  من  أكثر 730-365 365-181 180-91 90-0 2020  ديسمبر 31
       

 المتوقعة  الخسارة  معدل
   إلى  02,0%
52,0% 

  إلى  04,0%
00,1% 

  إلى  08,0%
81,2% 

  إلى  45,0%
43,9% 

  إلى  0,40%
100%  

  -  الدفترية  القيمة  إجمالي
 409,705,033 14,944,568 31,146,970 33,829,077 62,935,306 266,849,112 تجارية  مدينة ذمم

  الخسارة  مخصص
 10,594,476 7,143,247 2,002,554 402,686 596,525 449,464 المتوقعة  االئتمانية
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 )تتمة(  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 16  
 

 فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة: (ب
 

  2021 2020 
    

 10,504,914 10,594,476  يناير  1  في

 258,159 2,469,274  للسنة   المتوقعة  االئتمان  خسارة  مخصص

 (168,597) (1,357,524)  تحصيلها  إمكانية  لعدم  السنة  خالل  مشطوبة  مدينة ذمم

 10,594,476 11,706,226  ديسمبر  31  في
 

 صافي القيم الدفترية للذمم المدينة التجارية للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:  (ج
 

  2021 2020 
    

 272,014,918 236,057,684  سعودي  لاير

 137,690,115 151,389,632  أمريكي  دوالر

 - 4,119,169  إماراتي درهم

 - 3,024,347  يورو

  394,590,832 409,705,033 

 

 ال تحتفظ المجموعة بأي رهن كضمان.  (د
 

 نقد وما يماثله 17
 

  2021 2020 
    

 187,789 283,197  الصندوق  في نقد
 70,604,383 65,347,182  البنك  لدى نقد

  65,630,379 70,792,172 
 

 رأس المال 18
 

لاير    10( سهما  عاديا  بقيمة  45,000,000:  2020ديسمبر    31)  45,000,000والمدفوع بالكامل من  يتكون رأس المال المصرح به والمصدر  
   سعودي لكل سهم.

 

 فيما يلي المساهمون الرئيسيون لشركة الصناعات الكهربائية:
 

 الملكية  نسبة التأسيس  بلد المساهمون
  2021 2020 
    

 %0,28 %0,28 السعودية  العربية  المملكة والتقنية  الصناعية  للخدمات  اجدى  شركة

 %8,22 %8,22 السعودية  العربية  المملكة القابضة  التويجري  عبدهللا  سعد  أبناء  شركة
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 احتياطي نظامي  19
 

الربح للسنة إلى احتياطي  % من  10وفقا  للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة تحويل نسبة  
% من رأس مالها. إن االحتياطي النظامي المقيّد في القوائم المالية الموحدة المرفقة هو االحتياطي  30نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي على األقل  

 النظامي للشركة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع حاليا  على المساهمين في الشركة. 
 

 أسهم خزينة 20
 
  31أسهم الخزينة هي أسهم تم شراؤها من قبل الشركة مقدم ا لغرض إصدار أسهم بموجب برنامج حوافز أسهم الموظفين. خالل السنة المنتهية في  

، كان  2020و  2021ديسمبر    31سهما  بأسعار السوق السائدة(. كما في    312,867: تم شراء  2020، لم يتم شراء أسهم أخرى )2021ديسمبر 
 أسهم خزينة.  500,000كة  لدى الشر

 

 برنامج حوافز أسهم الموظفين 21
 

وات.  يجوز لموظفي المجموعة المؤهلين شراء أسهم الشركة )"أسهم األولية"( إما من خالل دفعة مقدمة أو اقتطاعات من الراتب على فترة ثالث سن 
جب أن تتجاوز ثالثة رواتب أساسية للموظف. إذا انسحب الموظف  سيتم تحديد قيمة هذه األسهم باستخدام متوسط سعر السهم للشهر السابق، وال ي

، اكتتب الموظفون  2021ديسمبر    31من برنامج حوافز أسهم الموظفين قبل استكمال ثالث سنوات سيسترد المبلغ المساهم به ألسهم االولية. كما في  
 سهما (.   192,683:  2020)  189,864المؤهلون بعدد  

 
 :1الفئة  أسهم منحة من  

 

والتي سيتم توزيعها على الموظفين دون أي مقابل إضافي، وتخضع الستكمال  إضافية  يستحق الموظفون الذين اشتركوا في أسهم األولية أسهم منحة  
 شروط خدمة تبلغ ثالث سنوات استناد ا إلى فئات الموظفين المفصلة أدناه. 

 

 البرنامج  في  االشتراك   وقت  في  المجموعة  لدى  الخدمة  من  سنة  لكل  األسهم عدد الموظفين  منصب
  

 سهم  50 موظفين
 سهم  75 مدراء
 سهم  100 تنفيذيين  مدراء

 
 :2أسهم منحة من الفئة  

 
دون دفع أي مبالغ إضافية، وتخضع لشرط إنجاز الخدمة كما هو مذكور أدناه،  إضافية  يستحق الموظفون الذين يستمرون في البرنامج أسهم منحة  

 :1حال استمروا باالحتفاظ باألسهم األولية وأسهم المنحة من الفئة  في  
 

  برنامج  في   االشتراك  تاريخ  من)  الخدمة  سنوات عدد
 (الموظفين  أسهم  حوافز

 إضافية  أسهم
 مملوك  أولي  سهم  1,000  لكل

  
 سهم  200 سنوات  5
 سهم  450 سنوات  10
 سهم  750 سنوات  15
 سهم  1,100 سنوات  20
 سهم  1,500 سنوات  25
 سهم  2,000 سنوات  28

 
مليون لاير سعودي( في    0,6:  2020مليون لاير سعودي )  0,8، أثبتت المجموعة مصروف تعويضات على أساس األسهم بمبلغ  2021خالل سنة  

   الربح أو الخسارة مع االئتمان المقابل في احتياطي التعويضات على أساس األسهم في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. 
 

  



   شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2021ديسمبر    31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 برنامج حوافز أسهم الموظفين )تتمة( 21
 

القيمة العادلة لكل خيار بتاريخ المنح باستخدام نموذج تسعير  المحاكاة العشوائية، مع األخذ في االعتبار الشروط واألحكام التي تم بناء  عليها  تقدر 
 منح خيارات األسهم.

 
 فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة: 

 

 2020  ديسمبر 31 2021  ديسمبر 31  
    
  االشتراك  تاريخ  في  كما  السابق   للشهر  السهم  سعر  متوسط  هو  -  السهم  سعر
 47,14  -  44,14 47,14  - 44,14  الموظفين  أسهم  حوافز  برنامج  في

 %62,1 %62,1  المخاطر  من  خال فائدة  سعر

 %12 %12  السهم  لسعر  السابقة  للعائدات  المعياري  االنحراف
 سنة  60 سنة 60  التقاعد  سن

 
الشركة، وخاصة على مدار الفترة التاريخية التي تطابق الفترة المتوقعة. استندت  استندت التقلبات المتوقعة على تقييم للتقلبات التاريخية لسعر سهم  

   الفترة المتوقعة لألدوات على الخبرة التاريخية وسلوك حامل الخيار العام.
 

 اقتراضات طويلة األجل  22
 

  2021 2020 
    

 44,400,000 31,400,000  "(الصندوق )"  السعودي  الصناعية   التنمية  صندوق

 (346,952) (162,520)  المطفأة   غير  المعامالت  تكاليف:  ناقصا  

  31,237,480 44,053,048 

    

    :يلي   كما  األجل  طويلة  االقتراضات  عرض يتم

    

 12,815,568 14,632,184  المتداولة  المطلوبات   ضمن  المتداول   االستحقاق

 31,237,480 16,605,296  المتداول  غير  الجزء

  31,237,480 44,053,048 
 

 فيما يلي حركة تكاليف معامالت غير مطفأة:
 

 
  

  2021 2020 
    

 583,661 346,952  يناير  1  في

 (236,709) (184,432)  اإلطفاء:  ناقصا  

 346,952 162,520  ديسمبر  31  في



   شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2021ديسمبر    31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(اقتراضات طويلة األجل   22
 

 صندوق التنمية الصناعية السعوديقرض   22-1
 

مليون لاير سعودي    56,9يتمثل هذا القرض في قرض شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ  
. إن القرض مقوم باللاير  2014  ديسمبر  31لتمويل إنشاء مرافق المصنع لشركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة، والذي تم سحبه بالكامل بحلول  

، قامت شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة بإعادة جدولة القرض وطبق ا التفاقية إعادة الجدولة، يتم سداد القرض على  2015السعودي. خالل  
الطاقة السعودية المحدودة بإعادة    ، قامت شركة محّوالت2020. في يوليو  2017خمسة عشر قسطا  نصف سنوية غير متساوية القيمة والتي تبدأ في  

   جدولة تسديدات القرض بدون أي تغيير على بنود اتفاقية القرض األخرى. فيما يلي خطة الدفع المعدلة:
 

  2021 2020 

    :ديسمبر  31  في  المنتهية  السنوات

2021  - 13,000,000 

2022  14,750,000 14,750,000 

2023  16,650,000 16,650,000 

  31,400,000 44,400,000 
 

. تتطلب تعهدات  2021ديسمبر    31إن القرض مضمون برهن الممتلكات والمصنع والمعدات لشركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة كما في  
القروض من شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة الحفاظ على شروط مالية محددة ووضع حدود  على توزيعات األرباح والنفقات  اتفاقيات 

   الرأسمالية واإليجارات السنوية. 
 
طاقة  وفق ا التفاقية القرض المبرمة بين شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة وصندوق التنمية الصناعية السعودي، كان على شركة محوالت ال 

ونسبة المطلوبات إلى صافي القيمة    1:1ى النسب المالية )النسبة المتداولة  السعودية المحدودة االمتثال لبعض تعهدات القرض المتعلقة بالحفاظ عل
   ، امتثلت شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة لتعهدات القرض.2021ديسمبر    31(. كما في  3:1الملموسة  

 
 مطلوبات إيجارية 23

 

  2021 2020 

    

 16,346,940 39,733,704  المستقبلية   اإليجار  لمدفوعات  األدنى  الحد

 (430,908) (741,601)  الفائدة  مصروف:  ناقصا  

 (1,597,482) (2,086,520)  اإليجار  لمدفوعات  الرئيسي  العنصر:  ناقصا  

  (2,828,121) (2,028,390) 

  36,905,583 14,318,550 

 (3,028,362) (4,919,977)  بعد  المستحقة  غير  المستقبلية  التمويل  تكلفة:  ناقصا  

  31,985,606 11,290,188 

 - (793,425)  العملة  صرف  فرق

 11,290,188 31,192,181  اإليجار  لمدفوعات   األدنى  للحد  الحالية  القيمة  صافي

 (1,881,389) (4,024,675)  المتداولة  المطلوبات  ضمن  المدرج  المتداول  الجزء:  ناقصا  

 9,408,799 27,167,506  اإليجارية  المطلوبات  من  المتداول  غير  الجزء
 

  



   شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2021ديسمبر    31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
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 التزامات منافع الموظفين 24
 

 وصف عام للخطة 24-1
 

ب الخطة  تطبق المجموعة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. تستند مدفوعات منافع نهاية الخدمة بموج 
وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة في تاريخ نهاية خدماتهم، كما هو موضح في الشروط المنصوص عليها في  إلى رواتب  

عند استحقاقها  نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزام سداد المنافع  
ديسمبر    31ند إنهاء العمل. تم آخر تقييم اللتزامات منافع الموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان المتوقعة من خالل خبير اكتواري مستقل كما في  ع

2021. 
 

  2021 2020 

    

 67,975,619 73,894,933  يناير  1  في

 5,300,693 5,735,605  الحالية  الخدمة  تكلفة

 1,844,523 1,232,296  فائدة  مصروف

 (5,087,236) (3,865,696)  مدفوعات

 3,861,334 3,531,323  القياس  إعادة

 73,894,933 80,528,461  ديسمبر  31  في

 
 المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 24-2

 
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو  

 

  2021 2020 

    

 5,300,693 5,735,605  الحالية  الخدمة  تكلفة

 1,844,523 1,232,296  فائدة  مصروف

 7,145,216 6,967,901  الخسارة  أو  الربح  في  المثبت  المبلغ  مجموع

    القياس  إعادة

 1,041,852 (1,895,314)  المالية  االفتراضات  في  التغير  من  الربح(/  الخسارة)
 - (21,740)  السكانية  االفتراضات  في  التغير  من  خسارة

 2,819,482 5,448,377  الخبرة  خسائر

 3,861,334 3,531,323  اآلخر   الشامل  الدخل  في  المثبت  المبلغ  مجموع
 

 االكتوارية الرئيسيةاالفتراضات   24-3
 

  2021 2020 
    

 %07,1 %51,2  الخصم  معدل

 %7,1  -  0,1 %07,1  الرواتب  في  الزيادة  معدل
 
 
 



   شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2021ديسمبر    31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  التزامات منافع الموظفين 24
 

 تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية 24-4
 

 الموظفين  منافع  التزامات  على  األثر االفتراض  في  التغير 
 االفتراض  في  النقص االفتراض  في  الزيادة االفتراض  في  النقص االفتراض  في  الزيادة 
     

 2,594,731 (2,450,074) %   5,0 %5,0 الخصم  معدل

 (2,569,734) 2,696,592 %   5,0 %5,0 الرواتب  في  الزيادة  معدل
 

افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تكون  يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي  
ريقة  التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الط

التقرير( قد تم تطبيقها عند احتساب إنهاء عقد )القيمة الحالية اللتزام المنافع المح ددة التي تحتسب بطريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة 
 الموظف.

 
   تحليل االستحقاق المتوقع 24-5

 
االستحقاق المتوقع اللتزامات منافع  سنة(. ويوضح الجدول أدناه تحليل    6,64:  2020سنة )  6,18يبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة  

 الموظفين غير المخصومة: 
 

 المجموع سنوات  5  من  أكثر سنوات 5  -  2  بين سنتين   إلى  سنة  بين واحدة  سنة  من  أقل 

      

 88,863,778 39,423,357 26,535,502 12,755,196 10,149,723 2021  ديسمبر  31

 77,707,555 35,241,221 21,531,463 10,301,057 10,633,814 2020  ديسمبر  31
 

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 25
 

 2020 2021 إيضاح 
    

 89,638,894 123,934,152  تجارية  دائنة ذمم

 50,686 71,243 28 عالقة  ذات  أطراف

 46,728,129 52,366,306  مستحقة  مصاريف

 91,257,021 119,252,303  عمالء  من  مقدمة دفعات

 1,430,315 2,132,531  نقدية  بقيمة  األضرار  عن  والتعويض   الضمان  مخصصات

 1,133,893 3,212,630  الدفع  مستحقة  المضافة  القيمة  ضريبة
 5,403,922 5,796,937  أخرى

  306,766,102 235,642,860 

   
 اقتراضات مرابحة قصيرة األجل 26

 
التي تم الحصول عليها من بنوك تجارية وتحمل نفقات مالية بمعدالت   2020و  2021ديسمبر    31اقتراضات المرابحة قصيرة األجل في  تمثل 

قدمة  السوق السائدة والتي تعتمد على معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية. إن هذه القروض مضمونة بشكل رئيسي بضمانات شركات م
 من الشركة.

 

  376,9مليون لاير سعودي و  422,2، حصلت المجموعة على اقتراضات المرابحة قصيرة األجل باللاير السعودي وسدّدتها بمبلغ  2021خالل  
   مليون لاير سعودي على التوالي.   490,7مليون لاير سعودي و  457,5:  2020مليون لاير سعودي )



   شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2021ديسمبر    31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

43 
 

 أمور تتعلق بالزكاة 27
 

 مكونات الوعاء الزكوي 27-1
 

ا بالكامل.  تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة. تقوم المجموعة بتقديم إقراراتها الزكوية على أساس موحد للشركة والشركات التابعة المملوكة له
المساهمين والمخصصات كما في بداية السنة وقروض  تتكون أهم مكونات الوعاء الزكوي لكل شركة بموجب أنظمة الزكاة بشكل رئيسي من حقوق  

غيار  طويلة األجل وصافي الربح المعدّل مخصوما  منها االقتطاعات لصافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات واالستثمارات وقطع ال
 والمستلزمات وبعض البنود األخرى.

 

   مخصص الزكاة 27-2
 

  2021 2020 
    

 12,587,101 12,489,739  يناير  1  في

 10,722,158 13,496,451  مخصص

 (10,819,520) (12,007,454)  مدفوعات

 12,489,739 13,978,736  ديسمبر  31  في

 
   الشهادات والربوط النهائية  وضع 27-3

 
. أنهت الهيئة ربوط الشركة الزكوية للسنوات  2020حصلت المجموعة على شهادات الزكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات حتى  

 قيد الفحص من قبل الهيئة.  2020إلى    2015. ال تزال الربوط للسنوات من  2014حتى  
 

  1,3مليون لاير سعودي و  6,4بمبلغ    2018إلى    2015استقطاع للسنوات من  ، استلمت المجموعة زكاة إضافية وربوط ضريبة  2020خالل  
ة هذه  مليون لاير سعودي على التوالي. قدمت المجموعة اعتراضا  على هذه الربوط لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ونتيجة لذلك قبلت الهيئ 

. وبناء  عليه، قدمت المجموعة اعتراضات على هذه  2018و  2016ت  بالكامل، مع قبول جزئي العتراضا  2017و  2015االعتراضات للسنتين  
لدى األمانة العامة للجان الضريبية فيما يتعلق بالزكاة اإلضافية وربوط ضريبة استقطاع بمبلغ    2018و  2016الربوط المعدلة المتعلقة بالسنتين  

صدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية التابعة  ، أ2021مليون لاير سعودي على التوالي. في    0,4مليون لاير سعودي و  6,2
ألف لاير سعودي    80مليون لاير سعودي و  3,9العامة للجان الضريبية ربوطا  معدلة وخفضت الزكاة وربوط ضريبة االستقطاع إلى مبلغ    لألمانة

ستئناف على المخالفات والنزاعات الضريبية في األمانة العامة  على التوالي. لم تقبل المجموعة الربوط المعدلة وقدمت اعتراضات إلى لجنة اال
رية عند  للجان الضريبية. تعتقد المجموعة أن ادعاءاتهم تتوافق مع أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعمول بها ولن تنشأ أي مسؤولية جوه

 . 2021ديسمبر    31القائمة في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  االنتهاء من هذه الربوط. وبناء  عليه، لم يتم رصد مخصص لهذه الربوط  
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 28
 

مباشر أو غير مباشر  تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة )التي تمثل المنشآت التي تخضع بشكل  
لتي  لسيطرة المساهمين في الشركة أو يكون لديهم نفوذ جوهري فيها(، وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت األعمال ا 

   يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها )أطراف ذات عالقة أخرى(.
 

 التي قامت بها المجموعة:   فيما يلي أهم المعامالت )أ(
 

 ديسمبر  31  في  المنتهية  السنة والعالقة  المعامالت  طبيعة

 2021 2020 
   

 24,129,280 4,507,736 أخرى  عالقة  ذات  أطراف  من  إيرادات

 1,099,777 64,872 أخرى  عالقة  ذات  أطراف  من  محملة  ومصاريف  تكاليف
 

 عليها وفق ا لالتفاقيات الموقعة بين المجموعة واألطراف ذات العالقة.تستند المعامالت على الشروط المتفق  
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة: )ب(
 

 ديسمبر  31  في  المنتهية  السنة 

 2021 2020 

   

 6,388,557 7,970,413 للموظفين  األجل  قصيرة  أخرى  ومنافع  رواتب

 464,036 595,578 الموظفين  منافع  التزامات

 104,123 138,830 األسهم  أساس  على  المدفوعات  مصروف

 8,704,821 6,956,716 
 

 مليون لاير سعودي(.  1,6:  2020مليون لاير سعودي )  1,6مبلغا  وقدره    2021ديسمبر    31بلغت أتعاب مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  
 

مليون    1,3:  2020)  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    1,4تشمل السلف إلى موظفين دفعات مقدمة إلى كبار موظفي اإلدارة بمبلغ  
 لاير سعودي(.

 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة )ج(
 

 مطلوب من أطراف ذات عالقة (1)
 

  2021 2020 

    المساهمون

 298,033 -  واخوانه  القريشي  زيد  علي  شركه

 239,124 -  القابضة  التويجري  عبدهللا  سعد  أبناء  شركة

 187,018 -  السويدان  ناصر  أحمد
    

    أخرى  عالقة  ذات  أطراف

 - 3,653,676  واخوانه  القريشي  زيد  علي  شركه

 28,650,421 2,223,894  والمقاوالت  والتجارة   للصناعة  الطوخي  شركة
  5,877,570 29,374,596 

 

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة (2)

  2021 2020 

    عالقة  ذو  آخر  طرف

    

 50,686 71,243  السعودية   الكهربائية  للخدمات  وشركاه  القريشي  زيد  علي
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 إدارة المخاطر المالية 29
 

   عوامل المخاطر المالية 29-1
 

مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة على  تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر  
م على عدم  القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج المجموعة إلدارة المخاطر بشكٍل عا

سواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة  إمكانية التنبؤ بأوضاع األ
 وفقا  لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

 
تها وإجراءاتها لقياس وإدارة  يستعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعّرض المجموعة لكل من المخاطر المبينة أعاله وأهداف المجموعة وسياسا

   المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه القوائم المالية الموحدة.
 

اإلدارة مسؤول عن وضع  يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. كما أن مجلس  
   سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة عليها. 

 
إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها  

مخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.  مع االلتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة ال
ن يدرك  تهدف المجموعة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أ

   مهامه والمسؤوليات الملقاة على عاتقه. 
 

مراجعة لدى المجموعة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة المجموعة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة، كما تقوم  تتولى لجنة ال
المراجعة  بمراجعة مدى مالءمة اإلطار العام إلدارة المخاطر على ضوء المخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم الرقابة الداخلية بمساعدة لجنة  

تائج  قيام بدورها اإلشرافي. ويضطلع القسم بأعمال مراجعة منتظمة ومتخصصة إلجراءات إدارة المخاطر وأنظمتها الرقابية ويتم تقديم تقارير بنفي ال
 المراجعة إلى لجنة المراجعة. 

 
 مخاطر السوق (أ

 
 مخاطر العملة (1

 
تتم معامالت المجموعة الرئيسية باللاير  صرف العمالت األجنبية.  مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التقلبات في أسعار 

ر األمريكي،  السعودي والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي واليورو والجنيه اإلسترليني والدينار الكويتي. وبما أن اللاير السعودي مربوط بالدوال
األدوات المالية غير جوهري. يتم رصد التقلبات في أسعار الصرف مقابل اليورو على أساس  ترى إدارة المجموعة أن التعّرض لمخاطر العملة على  

 مستمر. كان تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية في نهاية فترة التقرير لمبالغ مدرجة بالرياالت السعودية كما يلي:
 

 كويتي   دينار إسترليني   جنيه يورو إماراتي  درهم أمريكي  دوالر 2021  ديسمبر  31

 - - 746,264 4,003,884 40,355,242 تجارية  مدينة ذمم

 8,254 149,354 287,130 80,005 4,716,314 بنكية  أرصدة

 - - 3,590,693 159,398 17,060,063 تجارية  دائنة ذمم

 62,131,619 4,243,287 4,624,087 149,354 8,254 

 

 كويتي   دينار إسترليني   جنيه يورو إماراتي  درهم أمريكي  دوالر 2020  ديسمبر 31

 - - - 3,711,084 36,699,938 تجارية  مدينة ذمم

 8,254 91,216 59,181 8,757 7,863,254 بنكية  أرصدة

 - - 2,130,141 214,770 10,254,687 تجارية  دائنة ذمم

 54,817,879 3,934,611 2,189,322 91,216 8,254 
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 )تتمة(عوامل المخاطر المالية   29-1
 

 )تتمة(  مخاطر السوق (أ
 

   مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية (2
 

تقترض المجموعة بأسعار فائدة  إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق.  
 على أساس شروط تجارية.

 

والمدرجة    االقتراضات الصادرة بأسعار متغيرة تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية. أما االقتراضات الصادرة بأسعار ثابتة
ة والتدفقات النقدية المستقبلية لن تتعرض للتقلبات بسبب تغير في أسعار  بالتكلفة المطفأة فهي ال تخضع لمخاطر سعر الفائدة، حيث أن القيمة الدفتري

   الفائدة بالسوق. وبالتالي، فإن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة ليس جوهري ا. 
 

لتسهيالت التي تتم على فترات متقاربة. في  تخضع معدالت الفائدة القتراضات المرابحة قصيرة األجل لدى البنوك للتغيير عند إعادة التفاوض على ا
مليون لاير    1,7%، فسوف يكون هناك زيادة أو نقص في مصروف الفائدة بحد أقصى بمبلغ 1، إذا تغير معدل الفائدة بنسبة 2021ديسمبر   31

 مليون لاير سعودي(.  1,7:  2020سعودي )
 

 مخاطر األسعار (3
 

األداة المالية   للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة أو  هي مخاطر تعرض قيمة 
 . مُصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتاجر بها في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ليست معرضة لمخاطر السعر 

 

 مخاطر االئتمان (ب
 

   طرف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.   هي مخاطر عدم مقدرة
 

 المالية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على األدوات المالية التالية، بينما تستخدم نوعين من مناهج الخسارة االئتمانية المتوقعة ألدواتها  
 

  نموذج  منهج  ديسمبر 31   
  2020  2021 الفئة إيضاحات المالية  الموجودات  فئة القيمة   في  االنخفاض

        

 مبسط  432,145,133  391,294,724 المطفأة  التكلفة 16 أخرى مدينة  وذمم  تجارية  مدينة ذمم

 عام  70,792,172  65,630,379 المطفأة  التكلفة 17 يماثله  وما نقد

   502,937,305  456,925,103   المجموع

 
 مناهج الخسارة االئتمانية المتوقعة

 
جموعة لتحديد  تستخدم المجموعة معايير وضع المراحل لتحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة على أدواتها المالية. فيما يلي المراحل التي تستخدمها الم

 الخسارة االئتمانية المتوقعة:
 

 الخسارة  إثبات  الوصف  المرحلة
     
 شهرا    12  لمدة  المتوقعة   االئتمانية  الخسارة  عاملة  1
 العمر  مدى  على   المتوقعة   االئتمانية  الخسارة  االئتمان  مخاطر  في  الجوهرية  الزيادة  2
 العمر  مدى  على   المتوقعة   االئتمانية  الخسارة  االئتمانية  القيمة  منخفضة  3

 
 منخفضةعاملة أو مخاطر ائتمان    -المرحلة األولى  

 

  الرقم
 يماثله  وما  نقد المؤشرات التسلسلي

   
 0 السداد  عن  التأخر  أيام 1
 األولى   الدرجة  من  استثمارات (*االقتضاء  عند)  الخارجي  التصنيف 2
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية   29
 

 )تتمة(عوامل المخاطر المالية   29-1
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(  )ب(
 

الخارجية تصنيف ا لدرجات التصنيف الصادرة عن مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية، إلى تلك التي تعتبر "درجات استثمار"  * تمثل التصنيفات  
ن  و"درجات غير استثمارية" و "متخلفة عن السداد". إذا لم يكن للطرف المقابل تصنيف خارجي، تستخدم المجموعة التصنيف السيادي. عندما يكو 

في درجة االستثمار، يجب أن يكون تصنيف الطرف المقابل منخفض ا بدرجة واحدة )مقابل التصنيف السيادي(. بينما عندما يكون  التصنيف السيادي  
 التصنيف السيادي في درجة غير استثمارية، يجب تخفيض تصنيف الطرف المقابل درجتين )مقابل التصنيف السيادي(.

 
 ئتمان المنخفضة" للنقد وما يماثله.تستخدم المجموعة الوسيلة العملية "مخاطر اال

 
ة المتوقعة  تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على أداة مالية لم تزداد بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي، وبالتالي يتم تقدير الخسارة االئتماني

ا، حيث تم تحديد أن هذه األدوات    12بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة    المالية لديها مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير.شهر 
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  -  2المرحلة  
 

 تعتبر المجموعة المؤشرات التالية كعوامل محددة للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان: 
 

  الرقم
   يماثله  وما  نقد المؤشرات التسلسلي

     
   6-1 السداد  عن  التأخر  أيام 1

 خارجي  تصنيف 2
  درجة"  بـ  مقارنة"  استثمارية   غير  درجة"  إلى   المخفض  المقابل  للطرف  الخارجي  التصنيف
 .المبدئي  اإلثبات  تاريخ  في  كما"  استثمارية

 
ذلك تلك الخاصة بأداة مالية معينة  لتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، عند االقتضاء، تقوم المجموعة بتحليل شامل لعوامل متعددة، بما في  

 أو للطرف المقابل. 
 

 منخفضة القيمة االئتمانية أو تعريف التخلف عن السداد  -  3المرحلة  
 

 تعتبر المجموعة المؤشرات التالية كعوامل محددة لألصل المالي منخفض القيمة االئتمانية: 
 

  الرقم
    يماثله  وما  نقد المؤشرات التسلسلي

      
    7 السداد  عن  التأخر  أيام 1
 السداد  عن  التخلف (االقتضاء  عند)  الخارجي  التصنيف 2
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية   29
 

 )تتمة(عوامل المخاطر المالية   29-1
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( )ب(
 

 المنهج العام لتقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة:
 

 المراحل التالية عند استخدام المنهج العام لتقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة:تستخدم المجموعة معايير وضع  
 

 عند اإلثبات المبدئي، يتم تعيين المرحلة األولى لألصل المالي. (أ
 

 في تاريخ القياس الالحق، يمكن تصنيف األصل المالي في: (ب
 

التقرير ولم تزداد مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي أو كانت تنتمي  ، إذا لم تكن منخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ  1المرحلة   •

   إلى محفظة مخاطر االئتمان المنخفضة.
 ، إذا لم تكن منخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير وكانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي. 2المرحلة   •
 كانت منخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير.، إذا  3المرحلة   •

 

 منهج مبسط لتقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة:
 

المدينة التجارية والذ للخسائر المحتملة فيما يتعلق بالذمم  المجموعة بتحديد مخصص للخسارة االئتمانية المتوقعة يمثل تقديراتها  مم المدينة  تقوم 
لرئيسية لهذه الخسارة في عنصر خسارة محدد يتعلق بالتعرضات الفردية ومكون الخسارة الجماعية المحدد لموجودات  األخرى. تتمثل المكونات ا

لتاريخية  مماثلة فيما يتعلق بأي خسائر محتملة قد تكون قد تكبدت ولم يتم تحديدها بعد. يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعية بناء  على البيانات ا
   صة بالموجودات المالية المشابهة.إلحصاءات الدفع الخا

 

   وضعت المجموعة سياسات وإجراءات ائتمانية تعتبر مالئمة وتتناسب مع طبيعة وحجم الذمم المدينة.
 

يكون    تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن
مات االقتصادية مما يؤدي إلى   قدرة هؤالء العمالء على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل متشابه بفعل التغيرات االقتصادية أو   تأثرلديهم نفس السِّ

ى قطاع أعمال  السياسية أو الظروف األخرى. تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر عل
من الذمم المدينة كانت    % 13,2:  2020من الذمم المدينة مستحقة من ثالثة عمالء )  % 30,3كان    2021ديسمبر    31أو موقع جغرافي معين. كما في  

 التسديدات المنتظمة.مستحقة من عميل واحد(. تعتقد اإلدارة أن هذا التركيز في مخاطر االئتمان مخفف، حيث أن هذا العميل له سجل من  
 

تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل. إن التركيبة الديموغرافية لقاعدة عمالء المجموعة، بما في   يتأثر
 أقل على مخاطر االئتمان.   أثرذلك المخاطر االفتراضية لقطاع العمل الذي يعمل فيه العمالء، لها  

 

 ديسمبر:   31لذمم المدينة التجارية كمستحقات من الشركات والحكومة. فيما يلي التصنيف الرئيسي للذمم المدينة التجارية كما في  تصنف المجموعة ا
 

 2021 2020 
 % المبلغ % المبلغ 
     

 %89 362,827,541 %84 331,788,407 الشركات

 %11 46,877,492 %16 62,802,425 حكومية

 394,590,832 100% 409,705,033 100% 
 

أساس  تعتبر مخاطر االئتمان من األطراف ذات العالقة مخففة، حيث تقوم اإلدارة بمراقبة وتسوية المبالغ المطلوبة من األطراف ذات عالقة على  
 منتظم وال يعتبر استردادها مشكوكا  فيه.

 

، فإن خسارة  9تخضع أيضا  لمتطلبات االنخفاض في القيمة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  حيث أن المبالغ المطلوبة من أطراف ذات عالقة  
 االنخفاض في القيمة غير جوهرية.

 
 
 
 
 
 
 
  



   شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2021ديسمبر    31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

49 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالية   29
 

 )تتمة(عوامل المخاطر المالية   29-1
 

 مخاطر السيولة )ج(
 

المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج المجموعة فيما يتعلق بإدارة  مخاطر السيولة هي المخاطر  
من الظروف  السيولة في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن المجموعة سوف تتوفر لها السيولة النقدية الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، في كل  

   االستثنائية، دون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أضرار خطيرة تؤثر على سمعة المجموعة.العادية و
 

مات المالية.  وعادة ما تعمل المجموعة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزا
القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية. باإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة    المحتمل للظروف األثرويستثنى من ذلك  
   تسهيالت ائتمانية.

 

ية  االحتياجات التشغيل   تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السيولة للمجموعة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتلبية
ت  مع االحتفاظ بالقدر الكافي من تسهيالت االقتراض الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تخالف المجموعة سقوف االقتراضا 
ل  ا أو التعهدات )كلما اقتضى األمر( على أي من تسهيالت االقتراضات. وتضع عملية التوقع في االعتبار خطط المجموعة لتمويل الديون واالمتث 

 للتعهدات واالمتثال ألهداف المعدالت الداخلية. 
 

قدي في  يحلل الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية للمجموعة إلى مجموعات استحقاقية ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من االستحقاق التعا
شر شهرا  قيمها  تاريخ التقرير. إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل اثني ع 

 الخصم ال يعتبر جوهريا .    أثرالدفترية حيث إن  
 

 المجموع سنوات  5  من  أكثر سنوات  5  إلى 2  من سنتين  إلى  سنة  من واحدة  سنة  من  أقل 

2021      

 31,400,000 - - 16,650,000 14,750,000 األجل   طويلة  اقتراضات
  على  المستقبلية  الفائدة

 1,040,000 - - 520,000 520,000 األجل   طويلة  االقتراضات

 31,192,181 12,274,136 10,890,853 4,334,564 3,692,628 إيجارية  مطلوبات
  المطلوبات  على  مستقبلية  فوائد

 4,919,977 1,711,912 1,271,024 1,185,058 751,983 اإليجارية
 196,527,538 - - - 196,527,538 األجل  قصيرة  مرابحة  اقتراضات

  دائنة  وذمم  تجارية  دائنة ذمم
 182,168,638 - - - 182,168,638 أخرى

 398,410,787 22,689,622 12,161,877 13,986,048 447,248,334 

 

 المجموع سنوات  5  من  أكثر سنوات  5  إلى 2  من سنتين  إلى  سنة  من واحدة  سنة  من  أقل 
2020      

 44,400,000 - 16,650,000 14,750,000 13,000,000 األجل   طويلة  اقتراضات
  على  المستقبلية  الفائدة

 1,650,000 - 550,000 550,000 550,000 األجل   طويلة  االقتراضات

 11,290,188 4,144,531 2,512,090 2,752,178 1,881,389 إيجارية  مطلوبات
  المطلوبات  على  مستقبلية  فوائد

 3,028,362 1,666,111 637,635 328,439 396,177 اإليجارية

 151,173,913 - - - 151,173,913 األجل  قصيرة  مرابحة  اقتراضات
  دائنة  وذمم  تجارية  دائنة ذمم

 141,821,631 - - - 141,821,631 أخرى

 308,823,110 18,380,617 20,349,725 5,810,642 353,364,094 
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 إدارة مخاطر رأس المال     29-2
 
المجموعة على االستمرار في أعمالها وتحقيق العوائد للمساهمين والمنا  فع  تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة 

   يعمل على خفض تكلفة رأس المال.ألصحاب المصلحة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي  
 

صافي  تقوم المجموعة، كغيرها من الشركات العاملة في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة  
قائمة المركز المالي الموحدة، ناقصا  النقد  الدين على مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس مجموع االقتراضات، كما هو وارد في  

 الدين. وما يماثله، بينما يتم احتساب مجموع رأس المال على أساس "حقوق الملكية" كما هو معروض في قائمة المركز المالي الموحدة زائدا  صافي  
 

 ديسمبر كما يلي:  31كانت نسبة المديونية في  
 

  2021 2020 
    

 195,226,961 227,765,018  االقتراضات  مجموع

 11,290,188 31,192,181  إيجارية  مطلوبات

 (70,792,172) (65,630,379)  يماثله  وما  النقد:  ناقص ا

 135,724,977 193,326,820  الدين  صافي

 565,515,546 587,802,793  الملكية  حقوق  مجموع

 701,240,523 781,129,613  المال  رأس  مجموع

 %19 %25  المديونية  نسبة

 
 صافي تسوية الدين 29-3

 
 صافي الدين للمجموعة كما يلي:

 

 2021 2020 
   

 70,792,172 65,630,379 يماثله  وما نقد
 (11,290,188) (31,192,181) إيجارية  مطلوبات

 (195,226,961) (227,765,018) اقتراضات

 (135,724,977) (193,326,820) الدين  صافي
 

 فيما يلي صافي تسوية الدين للمجموعة: 
 

 المجموع اقتراضات إيجارية  مطلوبات يماثله  وما  نقد 
     

 (211,392,031) (228,236,258) (7,298,006) 24,142,233 2020  يناير  1
     

 (5,589,664) - (5,589,664) - إيجار  عقود  مقابل  مثبت

 81,256,718 33,009,297 1,597,482 46,649,939 النقدية  التدفقات

 (135,724,977) (195,226,961) (11,290,188) 70,792,172 2020  ديسمبر 31

     

 (22,781,938) - (22,781,938) - إيجار  عقود  مقابل  مثبت

 (184,432) (184,432) - - المعاملة  تكلفة  إطفاء

 780,054 - 793,425 (13,371) العملة  صرف  فرق

 (35,415,527) (32,353,625) 2,086,520 (5,148,422) النقدية  التدفقات

 (193,326,820) (227,765,018) (31,192,181) 65,630,379 2021  ديسمبر 31
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية   29
 

 تقدير القيمة العادلة 29-4
 

الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تاريخ  القيمة العادلة هي السعر  
م مخاطر  القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحا  للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزا

 عدم الوفاء به.
 

لجوهري بما في  لدى المجموعة إطار رقابة ثابت فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن مراقبة قياس القيم العادلة ا
 ذلك القيم العادلة من المستوى الثالث.

 

استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار  تقوم اإلدارة بفحص المدخالت غير الجديرة بالمالحظة وتعديالت التقييم بشكل منتظم. ف  ي حال تم 
نتاج الذي ينص  الوسطاء أو خدمات التسعير، في قياس القيم العادلة، فتقوم اإلدارة بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه من الطرف الثالث لتأييد االست

ما في ذلك مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يجب أن يتم تصنيف  على أن هذا التقييم يستوفي متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي، ب
 هذا التقييم بموجبه.

 

 يتم إبالغ لجنة المراجعة عن قضايا التقييم الهامة للمجموعة. 
 

يتم تصنيف القيم العادلة    عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة بيانات السوق التي يمكن رصدها بأقصى قدر ممكن.
 إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:

  
 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. 1المستوى   •

 

التي يمكن رصدها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )مثال: األسعار(    1ت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  : المدخال 2المستوى   •
 أو غير مباشر )مثال: مستمدة من األسعار(.

 

 : مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند على بيانات يمكن رصدها في السوق )مدخالت ال يمكن رصدها(. 3المستوى   •
 

ن قياس  حال كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تندرج تحت مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، فإفي  
 ياس بالكامل. القيمة العادلة يُصنف بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حيث أن أدنى مستوى للمدخالت يعد هاما  لعملية الق

 
 على أساس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:  2020و  2021ديسمبر    31يعرض الجدول أدناه الموجودات المالية بقيمتها العادلة كما في  

 
   تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي يحدث فيها التغير.

 
. يمثل االستثمار  3تحويالت إلى أو خارج قياسات القيمة العادلة من المستوى  ، لم تكن هناك  2020و   2021ديسمبر    31خالل السنتين المنتهيتين في  

مليون لاير سعودي( تكلفة االستثمار في شركة المختبر الخليجي والتي تقارب قيمتها العادلة. عالوة    15,3:  2020مليون لاير سعودي )  15,3بمبلغ  
أسهم شركة مدرجة خالل السنة والتي تم تقييمها باستخدام قياس القيمة العادلة من    ، قامت المجموعة بشراء14على ذلك، كما هو مبين في إيضاح  

ا بمبلغ    1المستوى    مليون لاير سعودي في الدخل الشامل اآلخر مقابل نفس االستثمار.  0,04وسجلت المجموعة ربح 
 

ت ائتمانية مقدرة للموجودات والمطلوبات المالية والتي تستحق  ، يتوقع أن تقارب القيمة االسمية ناقص ا أية تعديال2020و  2021ديسمبر    31كما في  
ل سعر فائدة يستند خالل سنة واحدة أو أقل قيمها العادلة. تعتبر القيم العادلة للمطلوبات المالية غير المتداولة أنها مقاربة لقيمها الدفترية، حيث تحم

 إلى أسعار الفائدة في السوق. 

  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات
 المجموع 3  المستوى 2  المستوى 1  المستوى اآلخر  الشامل

     

2021 110,544 - 15,300,000 15,410,544 

     

2020 - - 15,300,000 15,300,000 
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 ألدوات الماليةا 30
 

 فئات األدوات المالية )أ(
 

 تصنف المجموعة أدواتها المالية في فئات القياس التالية:
 

 المطفأة  بالتكلفة 2021

  بالقيمة  مالية  موجودات
  الدخل  خالل  من  العادلة
 المجموع اآلخر  الشامل

    المالي   المركز  قائمة  حسب  الموجودات

    

 15,410,544 15,410,544 - اآلخر  الشامل  الدخل   خالل   من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات

 391,294,724 - 391,294,724 أخرى مدينة  وذمم  تجارية  مدينة ذمم

 65,630,379 - 65,630,379 يماثله  وما نقد

 472,335,647 15,410,544 456,925,103 المجموع
 

 المطفأة  بالتكلفة 2020

  بالقيمة  مالية  موجودات
  الدخل  خالل  من  العادلة
 المجموع اآلخر  الشامل

    المالي   المركز  قائمة  حسب  الموجودات

    

 15,300,000 15,300,000 - اآلخر  الشامل  الدخل   خالل   من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات

 432,145,133 - 432,145,133 أخرى مدينة  وذمم  تجارية  مدينة ذمم

 70,792,172 - 70,792,172 يماثله  وما نقد

 518,237,305 15,300,000 502,937,305 المجموع
 

 المطفأة  بالتكلفة  

 2020 2021  ديسمبر 31

    المالي   المركز  قائمة  حسب  المطلوبات

 31,237,480 16,605,296  األجل   طويلة  اقتراضات

 12,815,568 14,632,184  األجل   طويلة   اقتراضات  من  المتداول  الجزء

 11,290,188 31,192,181  إيجارية  مطلوبات

 141,821,631 182,168,638  أخرى  دائنة  وذمم  تجارية  دائنة ذمم

 151,173,913 196,527,538  األجل  قصيرة  مرابحة  اقتراضات

 348,338,780 441,125,837  المجموع
 

مليون لاير    27,0المالية، فقد استُبعدت موجودات غير مالية ومطلوبات غير مالية بمبلغ  ، لغرض اإلفصاح عن األدوات  2021ديسمبر   31في 
مليون لاير سعودي، على التوالي( من الذمم المدينة    93,8مليون لاير سعودي و  23,4:  2020مليون لاير سعودي، على التوالي )  124,6سعودي و

 جارية والذمم الدائنة األخرى، على التوالي. التجارية والذمم المدينة األخرى والذمم الدائنة الت
 

 جودة ائتمان الموجودات المالية  )ب(
 

يوما  في سياق العمل االعتيادي. يتم تحديد الجودة االئتمانية للموجودات    90وفقا  لسياسات ائتمان الشركة، تم منح العمالء فترة ائتمان تصل إلى  
الوفاء بالتزاماتهم والمعلومات المتعلقة باألسواق والخبرة التجارية لإلدارة. ال تتوفر التصنيفات الخارجية عموما   المالية عن طريق سجل العمالء في  
 في البيئة التي تعمل الشركة ضمنها. 

 
 



   شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2021ديسمبر    31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(األدوات المالية   30
 

 )تتمة(جودة ائتمان الموجودات المالية   )ب(
 

جية )إن  يمكن تقييم جودة ائتمان الموجودات المالية والتي ليست متأخرة السداد وال منخفضة في القيمة بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخار
 وجدت(، أو وفقا للمعلومات التاريخية عن نسب تأخر األطراف المقابلة في السداد:

 

 أطراف مقابلة بدون تصنيف ائتماني خارجي   -ة مدينة  ذمم تجاري

  2021 2020 
    

 266,849,112 295,501,402  مستحقة  غير

 142,855,921 99,089,430  يوما    90  من  ألكثر  مستحقة

 409,705,033 394,590,832  المجموع
 

   نقد لدى البنك
 

وكالة  ". يطابق التصنيف المبين للتصنيفات العالمية للبنوك التي تعدها  P-2المصنفة بتصنيف ال يقل عن "فيما يتعلق بالبنوك، يُقبل عموما  األطراف  

 موديز لخدمات المستثمرين. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام هذه األطراف المقابلة في السداد.
 

 النقد الناتج من العمليات 31
 

 ديسمبر  31  في  المنتهية  السنة  
 2020 2021 إيضاح 
    

 34,644,841 62,341,921  الزكاة  قبل  الربح

    لـ  تعديالت

 25,233,370 28,719,726 12  ،11  ،10 وإطفاء  استهالك

 - 811,516 10 ومعدات  ممتلكات  استبعاد  من  خسارة

 (258,159) (2,469,274) 16 المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  مخصص

 2,215,032 1,906,917 15 متقادم  مخزون  مخصص
  طريقة  باستخدام  عنه  المحاسبة  يتم  استثمار  ربح  صافي  في  الحصة
 53,400 - 13 الملكية  حقوق
 7,469,793 7,916,390 9 مالية  تكاليف

 629,375 839,164 21 األسهم  أساس   على   التعويضات  مصروف

 7,145,216 6,967,901 24 الموظفين  منافع  التزامات

    :التشغيلية   والمطلوبات  الموجودات  في  التغيرات

 (5,087,236) (3,865,696) 24 مدفوعة  موظفين  منافع  التزامات

 15,304,637 39,588,599  أخرى  مدينة  وذمم  تجارية  مدينة ذمم  في نقص

 (53,076,204) (182,328,069)  المخزون  في  زيادة

 88,133,961 71,312,254  أخرى دائنة  وذمم  تجارية  دائنة ذمم  في  زيادة

 122,408,026 31,741,349  العمليات  من  الناتج  النقد



   شركة الصناعات الكهربائية
 )شركة مساهمة سعودية(

 2021ديسمبر    31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ربحية السهم األساسية والمخفّضة 32
 

   يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة على كالتالي: 
 

 ديسمبر  31  في  المنتهية  السنة 

 2021 2020 
   

 23,922,683 48,845,470 الكهربائية  الصناعات  شركة  مساهمي   إلى  العائد  الربح

 44,760,722 44,500,000 *السهم  ربحية  لحساب  األساسية  األسهم  لعدد  المرجح   المتوسط

 273,692 315,549 الموظفين  أسهم  حوافز  برنامج  بموجب  تصدر  التي  العادية  األسهم  لعدد  المرجح   المتوسط

   

 45,034,414 44,815,549 المخفضة   األرباح  لغرض  العادية  األسهم  لعدد  المرجح   المتوسط

   

 35,0 01,1 األساسية  السهم  ربحية

 35,0 90,1 المخفضة  السهم  ربحية
 

المرجح لعدد أسهم الخزينة التي تم إعادة  من خالل المتوسط    2021ديسمبر    31المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما في  * يتم تعديل المتوسط  
  (.20شراؤها من قبل الشركة لغرض إصدار أسهم بموجب برنامج حوافز أسهم الموظفين )انظر اإليضاح  

 
 مطلوبات محتملة وارتباطات 33

 
نكية وخطابات اعتماد صدرت في سياق األعمال االعتيادية  ، كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة لضمانات ب2021ديسمبر    31في   (1)

 مليون لاير سعودي(.  332,8:  2020مليون لاير سعودي )  412,9بمبلغ  
 

مليون لاير سعودي    4,6مبلغ    2021ديسمبر    31بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة والتي لم يتم تكبدها حتى   (2)
 مليون لاير سعودي(.   5,0:  2020تقريباُ )

 
 توزيعات األرباح 34

 
لاير سعودي للسهم الواحد    0,5، على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 2021أبريل    26وافق مساهمو الشركة، في اجتماعهم السنوي العام المنعقد في 

 سعودي تتعلق بأسهم خزينة تم استردادها  مليون لاير  0,3: ال شيء(، منها توزيعات أرباح نقدية بمبلغ  2020مليون لاير سعودي )  22,5بمجموع  
مليون لاير سعودي    0,1مليون لاير سعودي تتعلق بأسهم الخزينة، تم دفع توزيعات أرباح بمبلغ    0,3من قبل الشركة. ومن توزيعات األرباح بمبلغ  

 ن لاير سعودي بالكامل خالل السنة.مليو   22,3للموظفين بموجب برنامج تحفيز أسهم الموظفين. تم دفع صافي توزيعات أرباح بمبلغ  
 

  45لاير سعودي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي    1، توزيع أرباح نقدية بمبلغ 2022مارس   17قرر مجلس إدارة الشركة، في اجتماعهم المنعقد في  
 مليون لاير سعودي والتي تخضع للموافقة في االجتماع السنوي العام.
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