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  إيضاح   2022 ديسمبر   31  2021 ديسمبر 31

 الموجودات      
 الموجودات غير المتداولة      

 والمعدات الممتلكات واآلالت   6  179,741,110  216,100,530
 العقارات االستثمارية  7  5,000,000  - 

 ستخدام  أصول حق اال 8  1,663,488  1,836,606
 استثمارات في مشروعات مشتركة  9  532,530,044  460,892,677
 الموجودات غير المتداولة  إجمالي   718,934,642  678,829,813

      

 الموجودات المتداولة      
 المخزون  10  25,229,429  23,444,174
 أخرى  مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة 11  7,898,407  1,494,593
 أصول عقود  12  8,852,080  8,552,150

 ذمم مدينة تجارية 13  42,381,056  40,625,002
 النقد وما في حكمه  14  16,860,647  14,215,788
 الموجودات المتداولة  إجمالي   101,221,619  88,331,707

 إجمالي الموجودات    820,156,261  767,161,520
      
 حقوق الملكية والمطلوبات      
 حقوق الملكية      

 رأس المال  15  329,000,000  329,000,000
 احتياطي نظامي  16  98,700,000  98,700,000

 أرباح مبقاة   263,994,342  212,497,679
 إجمالي حقوق الملكية    691,694,342  640,197,679

      
 المطلوبات      
 المطلوبات غير المتداولة      

 طويلة األجل   القروض 17  -    28,796,115
 التزامات عقود اإليجار  8  1,752,512    1,890,595
 التزامات المنافع المحددة للموظفين 18  6,609,781    6,124,978

 المطلوبات غير المتداولة  إجمالي   8,362,293  36,811,688
      
 المطلوبات المتداولة      

 قصيرة األجل  القروض 17  57,263,533    44,498,384
 التزامات عقود اإليجار  8  182,393    177,081
 التزامات عقود  12  285,081    429,806

 ذمم دائنة تجارية     14,856,384    17,126,448
 أخرى  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة 19  8,244,756    7,632,124
 مخصص الزكاة  20  8,767,990    6,715,753

 توزيعات أرباح مستحقة   21  30,499,489    13,572,557
 المطلوبات المتداولة  إجمالي   120,099,626  90,152,153

 إجمالي المطلوبات    128,461,919  126,963,841
 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات    820,156,261  767,161,520

 
 

 للمجموعة   المدير المالي
 حاتم عائض الفضلي 

 المدير العام المكلف  
 القيسي محمد  خالد

 رئيس مجلس اإلدارة  
 عمر رياض الحميدان 
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 2021  2022  إيضاح  
      

      العمليات المستمرة 
 86,933,383  112,317,021  22 اإليرادات 

 (84,140,937)  ( 108,883,907)  23 تكلفة اإليرادات 
 مجمل الربح 

 
 

  3,433,114  2,792,446 
      

 ( 2,372,051)  ( 2,876,688)  24 مصروفات بيع وتوزيع
 ( 9,576,940)  ( 11,185,872)  25 مصروفات إدارية وعمومية 

 ( 5,108,160)  ( 672,672)  13 األصول المالية إنخفاض في قيمة 
 1,290,843  845,219  26 إيرادات أخرى 

 (12,973,862)  ( 10,456,899)   الخسارة التشغيلية 
      

 ( 2,534,965)  ( 3,451,984)  27 تكاليف التمويل
 73,239,898  126,780,166  9 مشروعات مشتركة حصة الشركة من نتائج أعمال 

 57,731,071  112,871,283   قبل الزكاة  الربح
 ( 4,167,275)  ( 2,877,115)  20 الزكاة

 53,563,796  109,994,168   الربح من العمليات المستمرة 
      

 ( 2,449,166)  ( 5,663,175)  28 مستمرةالالخسارة من  العمليات غير 
 51,114,630  104,330,993   صافي الربح للسنة 

      
      الدخل الشامل اآلخر 

      بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة الحقا  
   112,231  ( 514,531)  18 المنافع المحددة للموظفينأرباح إعادة قياس )خسائر(/ 

ستثمارات في مشروعات  الحصة من الخسارة الشاملة األخرى ال
 ( 1,351,368)  ( 2,969,799)  9 مشتركة 
 ( 1,239,137)  ( 3,484,330)     ة األخرىالشاملالخسارة إجمالي 

      
 49,875,493      100,846,663     الشاملالدخل إجمالي 

      
من العمليات   األساسية والمخفضة لمساهمي الشركة السهمربحية 

 1.63  3.34  30 المستمرة 
      

 1.55  3.17  30 األساسية والمخفضة لمساهمي الشركة ربحية السهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمجموعة   المدير المالي
 حاتم عائض الفضلي 

 المدير العام المكلف  
 خالد محمد القيسي 

 رئيس مجلس اإلدارة  
 رياض الحميدان عمر 
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 ال ـمـرأس ال ي ـامـظـاطي نـيـتـاح اة ـ قـاح مبـأرب المجموع  
 

  إيضاح 
       

 2021يناير  1الرصيد كما في      329,000,000   98,700,000   162,622,186 590,322,186
 للسنة صافي الربح       -     -  51,114,630 51,114,630

 الخسارة الشاملة األخرى        -     -  ( 1,239,137) ( 1,239,137)
 للسنة الدخل الشامل إجمالي        -      -  49,875,493  49,875,493

 2021  ديسمبر 31الرصيد كما في      329,000,000   98,700,000 212,497,679 640,197,679
       

 للسنة صافي الربح    - - 104,330,993 104,330,993
 الخسارة الشاملة األخرى     - - ( 3,484,330) ( 3,484,330)

 للسنة الدخل الشامل إجمالي    - - 100,846,663 100,846,663
 توزيعات أرباح  21  - - ( 49,350,000) ( 49,350,000)

 2022  ديسمبر 31الرصيد كما في    329,000,000 98,700,000 263,994,342 691,694,342
 

  
 
 
 

 للمجموعة   المدير المالي
 حاتم عائض الفضلي 

 المدير العام المكلف  
 خالد محمد القيسي 

 رئيس مجلس اإلدارة  
 عمر رياض الحميدان 
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  إيضاح   2022  2021
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية      

 قبل الزكاة  ربحال   112,871,283  57,731,071
 مستمرة الالخسارة من العمليات غير    ( 5,663,175)  ( 2,449,166)
 : لـتعديالت  ال     

 والمعدات استهالك الممتلكات واآلالت  6  32,989,582  28,651,137
 ستخدام أصول حق االاستهالك  8  173,118  173,119

 معدات الالت واآلممتلكات وال خسارة االنخفاض في قيمة 6  -  1,417,647
 الربح من تعديل التزام مالي  26  -  ( 1,068,168)

 شطب مخزون 10  2,354,441  3,034,079
 مشروعات مشتركة حصة الشركة من نتائج أعمال  9  ( 126,780,166)  (73,239,898)
 أرباح استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات 26  -  (38,526)
 متداولة المحتفظ بها للبيعالاألصول غير   نخفاض فيخسائر اإل 28  2,833,948  - 
 متداولة المحتفظ بها للبيعالالخسائر من استبعاد األصول غير  28  1,673,915  - 

 األصول الماليةنخفاض في قيمة خسائر اإل 13  672,672  5,108,160
 تكاليف التمويل   1,031,610  1,184,445
 التزامات المنافع المحددة للموظفين 18  733,549  775,526

21,279,426  22,890,777    
 التغيرات في بنود رأس المال العامل:       
 المخزون    ( 4,139,696)  ( 8,859,777)

 مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  اريفمص   ( 6,403,814)  492,042
 أصول عقود    ( 299,930)  ( 670,876)
 ذمم مدينة تجارية   ( 2,428,726)  (18,296,397)
 إلتزامات عقود    ( 144,725)  ( 158,044)

 ذمم دائنة تجارية    ( 2,270,064)  10,333,372
 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى    612,632  1,307,413
 النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية    7,816,454  5,427,159

      
 المدفوعة  التزامات المنافع المحددة للموظفين 18  ( 763,277)  ( 1,529,675)
 الزكاة المدفوعة  20  ( 824,878)  ( 2,851,935)

 من األنشطة التشغيلية  ةالمتوفر  ية النقدالتدفقات صافي    6,228,299  1,045,549
      

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      
 على الممتلكات واآلالت والمعداتإضافات  6  ( 6,964,110)  ( 9,092,192)

 المتحصل من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات    -  38,526
 متداولة المحتفظ بها للبيعالاستبعاد األصول غير  المتحصل من    826,085  - 
 المشتركة وعات توزيعات األرباح المستلمة من المشر 9  52,173,000  - 

(9,053,666 )  46,034,975 
 

 
األنشطة  ( في  ةالمستخدم)  المتوفرة من / ية النقد التدفقات صافي

 االستثمارية 
   

   

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية      
 المدفوع من القروض طويلة األجل    ( 21,612,566)  ( 1,371,834)
 قصيرة األجل   صافي الحركة على القروض   4,615,085  ( 896,960)
 التزامات عقود اإليجارالمدفوع من أصل    ( 132,771)  ( 171,923)
 التزامات عقود اإليجار المدفوعةفوائد    ( 65,095)  (70,253)
 توزيعات أرباح مدفوعة  21  ( 32,423,068)  (3,108)
 ألنشطة التمويلية ا في  ةالمستخدم ية النقد التدفقات صافي   ( 49,618,415)  ( 2,514,078)

 
 
 
 
 



 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية )زجاج( 
 )شركة مساهمة سعودية( 
 )تتمة( قائمة التدفقات النقدية  

   2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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  إيضاح   2022  2021

      
 السنة صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل    2,644,859  (10,522,195)

 سنة النقد وما في حكمه في بداية ال    14,215,788     24,737,983
 سنة النقد وما في حكمه في نهاية ال  14  16,860,647  14,215,788

      
 نقدية الالمعامالت غير      
 ولم تدفع معلن عنهاأرباح    16,926,932  - 
 ستثمارية االعقارات الإلى  الممتلكات واآلالت والمعداتالمحول من  6  5,000,000  - 

 -  5,333,948  28 
متداولة  الإلى األصول غير  الممتلكات واآلالت والمعداتالمحول من 

 المحتفظ بها للبيع 
 
 
 
 

 للمجموعة   المدير المالي
 حاتم عائض الفضلي 

 العام المكلف المدير  
 خالد محمد القيسي 

 رئيس مجلس اإلدارة  
 عمر رياض الحميدان 

 



 )زجاج( شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )بالريال السعودي( 
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 والنشاط التأسيس   -1

ركة الصـناعات ار إليها فيما يلي)الوطنية )زجاج(    الزجاجية  ـش ركة"ب   يـش عودية،   هي  ("الـش اهمة ـس ركة مـس ت  ـش ـس جل  تأـس بموجب الـس
 . ، المملكة العربية السعوديةفي الرياض (م17/1/1990الموافق )هـ  20/6/1410بتاريخ   1010075300التجاري رقم 

،  11672، الرياض 88646، المدينة الصــناعية الثانية، صــندوق البريد 5وحدة رقم    ،8317مبنى رقم   العنوان المســجل للشــركة هو
 المملكة العربية السعودية.

 نتاج الزجاج المسطح. إيتمثل نشاط الشركة في إنتاج وبيع القوارير الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة، و

ــ ــنعين في الرياض والدمام، بدأ مصـ ــركة مصـ م، في حين بدأ 1991نتاجه التجاري خالل الربع األول من عام إنع الرياض تمتلك الشـ
أغسـطس    14في  اسـتبعاده  وتم  1994في يناير  إنتاجه التجاري  بينما بدأ مصـنع الدمام ،  1994مصـنع الدمام إنتاجه التجاري في يناير  

 (.28)إيضاح   2022

  التالية:وفروعها حسابات الشركة  تتضمنإن القوائم المالية 

 النشاط  التسجيل تاريخ  المدينة  رقم السجل  اسم الفرع

الزجاجية   هـ 11/05/1412 الرياض 1010088944 المصنع الوطني إلنتاج العبوات الزجاجية  القوارير  إنتاج 
 المرتجعة وغير المرتجعة 

     

 الزجاجية  إنتاج القوارير هـ 28/11/1412 الدمام 2050023369 * مصنع الدمام إلنتاج العبوات الزجاجية
     

تشغيل مناجم الرمال أو   هـ 05/04/1443 الرياض 1010756334 المصنع الوطني إلنتاج العبوات الزجاجية 
 الحصباء، يشمل الكسارات 

 . إلغائهالسجل التجاري منتهي الصالحية وتعمل االدارة على  إن *

 أساس اإلعداد  -2
 بيان االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي  أ(    

ً   قوائمتم إعداد هذه ال للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات    للمعايير الدولية  المالية للشركة وفقا
 . )يشار إليها هنا وفيما بعد بالمعايير الدولية للتقرير المالي( للمراجعين والمحاسبين الهيئة السعوديةاألخرى المعتمدة من 

 

 أساس القياس ب(  
 تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للتكلفة التاريخية باستثناء ما يلي: 

  ؛ و القيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعةتقاس  – خطة المنافع المحددة 
 باستخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة.  مشروعات مشتركةفي ات استثمار 

 

 االستمرارية. ومبدألى ذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي إباإلضافة 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض ج(   
 للشركة. القوائم المالية بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية هذه تم عرض 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  -3
 الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية أ(  تم تطبيق المعايير 

يناير   1تم تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
الية. لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ ، والتي تم تطبيقها في هذه القوائم الم2022

 .على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية تؤثرولكن قد   ،والسابقةالمدرجة للسنوات الحالية  
 

  مرجع اإلطار المفاهيمي"دمج األعمال" لتحديث  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي. 
   العقارات واآلالت والمعدات" التي تمنع الشركة من الخصم من تكلفة العقارات واآلالت    16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي"

 والمعدات المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود منه. 
   المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" المتعلقة بالتكاليف التي يجب    37المحاسبة الدولي  تعديالت على معيار"

 تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة. 
 ( للمعايير الدولية للتقرير المالي  2020- 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي )ومعيار المحاسبة    16و    9و    1

 .41الدولي 
 

ا   ب( المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكنها غير سارية المفعول بعد ولم يتم تطبقها مبكر 
 المفعول بعد: لم تطبق الشركة مبكراً المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكن غير سارية 

  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة 
ساري المفعول للفترات السنوية  

 التي تبدأ في أو بعد 
المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  على  ومعيار    10تعديالت  الموحدة"  المالية  "القوائم 

والمشاريع المشتركة" المتعلقة  "االستثمارات في الشركات الزميلة    28المحاسبة الدولي  
  .بمعالجة بيع أو مساهمة األصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك

تم تأجيل تاريخ السريان إلى أجل  
 غير مسمى

الدولي   المحاسبة  )  1تعديالت على معيار  الممارسة  المالية" وبيان  القوائم  (  2"عرض 
المالي   للتقرير  الدولية  السياسات  للمعايير  عن  لإلفصاحات  النسبية  باألحكام  المتعلق 

 2023يناير  1  . المحاسبية
"عقود التأمين" بتحديد مبادئ إثبات عقود التأمين   17يقوم المعيار الدولي للتقرير المالي  

"عقود    4وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي  
 2023يناير  1  .التأمين"

الضريبة المؤجلة المتعلقة    - "ضرائب الدخل"   12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 2023يناير  1  . باألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة 

"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات    8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 2023يناير  1  . ف التقديرات المحاسبيةتعري  - المحاسبية واألخطاء"  

الدولي   المحاسبة  معيار  على  بتصنيف   1تعديالت  المتعلق  المالية"  القوائم  "عرض 
 2024يناير  1  .االلتزامات

 

هذه المعايير  . إن تطبيق  تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للشركة لفترة التطبيق األولي
 والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولي. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية )زجاج( 
 )شركة مساهمة سعودية( 

   إيضاحات حول القوائم المالية
   2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 )بالريال السعودي( 

 - 12 - 

 
 

   في التقديروالمصادر الرئيسية لعدم التأكد   المهمة ةاألحكام المحاسبي -4
باستمرار بناًء على    واالفتراضات  المتعلقة بالمستقبل. يتم تقويم التقديراتواالفتراضات  بعض األحكام والتقديرات    بوضعتقوم الشركة  

بما في ذلك، توقع أنها مالئمة للظروف. وفي المستقبل، قد تختلف    اتالخبرة السابقة وعوامل أخرى،  يعتقد  التي  األحداث المستقبلية 
في    جوهرية قد تتسببالتقديرات واالفتراضات التي تنطوي على مخاطر  وفيما يلي  ،  رات واإلفتراضاتالنتائج الفعلية عن هذه التقدي 

 :تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية
 

 األحكام أ(  
ي لها تأثير مهم على المبلغ المعترف به في القوائم إن المعلومات حول األحكام التي تم تطبيقها في تطبيق السياسات المحاسبية، والت 

 المالية يتم تضمينها في اإليضاحات التالية:
 

 على االستثمارات   سيطرةلا 
٪ أو أكثر من رأس المال المصدر لالستثمارات.  50الرغم من أن الشركة تمتلك ب اإلدارة أن الشركة ال تسيطر على استثماراتها   حددت

السيطرة على هذه االستثمارات،    تشاركقررت اإلدارة أن للشركة سيطرة مشتركة على هذه االستثمارات، حيث تم االتفاق تعاقديًا على  و
الجماعية   موافقةالعلى عوائد الترتيب(  جوهريتي تؤثر بشكل )األنشطة ال   العالقةحيث تتطلب جميع القرارات المتعلقة باألنشطة ذات 

 . لألطراف الذين يشاركون السيطرة
 

 الترتيبات المشتركة 
، يجب على الشركة أن تقيّم مضمون الترتيب المشترك في  كيان منفصلالتي يتم تشكيلها من خالل  بالنسبة لجميع الترتيبات المشتركة  

هذا التقييم يتطلب من الشركة أن تنظر فيما إذا كانت تتمتع بحقوق في  إن تحديد ما إذا كان مصنفا كمشروع مشترك أو كعملية مشتركة. 
ات فيما يتعلق بأصول والتزامات  حقوق وإلتزامصافي أصول الترتيب المشترك )في هذه الحالة يتم تصنيفها كمشروع مشترك(، أو  

)في هذه الحالة يتم تصنيفها على أنها عملية مشتركة(. من العوامل التي يتعين على الشركة أن تنظر فيها    ومصاريف وإيرادات محددة
 ما يلي:

 الهيكل      •
 النظاميالشكل     •
 التعاقدي الترتيب     •
 حقائق وظروف أخرى.     •

 

ً كيان منفصل  الشركة أن جميع ترتيباتها المشتركة المهيكلة من خالل  خلصت  النظر في هذه العوامل،  ب و األصول  في صافي    تمنحها حقوقا
 وبالتالي فإنها تصنف على أنها مشاريع مشتركة.

 

 اإليرادات االعتراف بسات التزامات األداء وسيا
. وتعترف الشركة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على سلعة أو  العميلالمحدد في العقد المبرم مع    تفاقتقاس اإليرادات على أساس اال

 . العميلخدمة إلى 
االعتراف بااليرادات  الجدول التالي معلومات عن طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء في العقود المبرمة مع العمالء، وسياسات    يبين 

 ذات الصلة. 
 

 اإليرادات االعتراف ب سياسة  طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزام األداء  نوع المنتج 
بمواصفات   منتجات 

 عامة
األساسية   المنتجات  على  السيطرة  للعمالء  يكون 

 عندما يتم توفير المنتجات للعميل ويتم قبولها. 
يتم االعتراف باإليراد عندما يتم تحويل السيطرة على  

 خدمة إلى العميل. المنتج أو ال

بمواصفات   منتجات 
 خاصة 

ليس   للعمالء  منتجات  بتصنيع  الشركة   لهاتقوم 
بديل   واجب النفاذ في دفعة  لشركة حق  ولاستخدام 

مقابل اإلنتاج المكتمل حتى تاريخه. خلصت الشركة  
بمجرد   السداد  في  النفاذ  واجب  حقًا  لها  أن  إلى 

 شراء. الاستالمها ألمر 

باإليرادات   االعتراف  زمنييتم  مدى  على    على  بناًء 
المنتجة،    –المخرجات  طريقة   يتم الوحدات  بحيث 

أي   خصم  بعد  اإليرادات،  من  بجزء  االعتراف 
وخصومات   ضريبة  نقكمية  باستثناء  صلة،  ذات  دية 

المنتجات إرسال  قبل  المضافة،  تستوفي    ،القيمة  حيث 
 الشركة الشروط التعاقدية اللتزامات األداء لتلك العقود. 

 
 عدم التأكد في التقديرات واالفتراضات (   ب

تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القوائم المالية  فيما يلي معلومات حول االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة ذات المخاطر المهمة التي 
 :2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 
االستهالك. يتم إعداد هذه التقديرات بناًء على    مصروف   ألغراض احتسابيتم تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات  

 اجية المتوقعة للموجودات ذات الصلة. األعمار اإلنت 
 

من قبل اإلدارة استناداَ على التقييم الفني عند االستحواذ على األصل، ويتم مراجعتها سنوياً  اإلنتاجية ألصول الشركةيتم تحديد األعمار 
ع األحداث المستقبلية التي قد تؤثر على للتأكد من مالئمتها. وتستند األعمار اإلنتاجية على الخبرة التاريخية مع أصول مماثلة، وكذلك توق

 . (2- 5عمر األصل مثل التغيرات في التكنولوجيا )راجع إيضاح 
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  (ة)تتمفي التقدير  األحكام المحاسبية المهمة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد  -4

 ( ة)تتم عدم التأكد في التقديرات واالفتراضات(   ب

 المالية قيمة الموجودات في نخفاض اال
الماليةتستند مخصصات اإلنخفاض في قيمة   تستخدم    الموجودات  المتوقعة.  الخسارة  التعثر ومعدالت  افتراضات حول مخاطر  على 

تاريخ الشركة السابق   بناًء على  القيمة، وذلك  الشركة افتراضات عند اتخاذ هذه االفتراضات وتحديد مدخالت حساب االنخفاض في 
 .اإلضافة إلى التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقريروظروف السوق الحالية، ب 

 الزكاة 
ويتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة  )"الهيئة"(  يتم تكوين مخصص الزكاة وفقًا لقواعد وأنظمة هيئة الزكاة والضرائب والجمارك 

. تقوم اإلدارة  الربوطاتوالدخل الشامل اآلخر. يتم تسجيل التعديالت الناتجة من الربط الزكوي النهائي في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه  
 هيئة. لبتكوين مخصصات بناًء على المبلغ المتوقع دفعه ل

 

 الهبوط في قيمة األصول غير المالية
لمبلغ يتم اثبات خسارة الهبوط في قيمة المبلغ الذي تتجاوز قيمته الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ القابل لالسترداد. ولتحديد ا

اب  القابل لالسترداد، تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من كل وحدة توليد نقد، وتحديد معدل فائدة مناسب لحس
نتائ  افتراضات حول  تقوم اإلدارة بوضع  المتوقعة،  المستقبلية  النقدية  التدفقات  قياس  النقدية. في عملية  التدفقات  لتلك  الحالية  ج  القيمة 
  ى التشغيل المستقبلية. تتعلق هذه االفتراضات باألحداث والظروف المستقبلية. قد تختلف النتائج الفعلية، وقد تتسبب في تعديالت كبيرة عل 

 خالل السنة المالية التالية. الشركةأصول  
 

 المخزون بطيء الحركة والمتقادم مخصص 
مع مراعاة أسعار المشتريات واالستبدال والعمر    ،من أجل تقييم العائدات المحتمل تحقيقهاالشركة  قوم اإلدارة بانتظام بمراجعة مخزون  ت 

 يتم وضع افتراضات بشأن مستوى المخصصات المطلوبة.   ،والحالة المادية للمخزون. بناًء على التقييم
 

 همةم ملخص السياسات المحاسبية ال -5
إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم  في إعداد هذه القوائم المالية تم  الشركة    أهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل

 خالل جميع السنوات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.
 

 التصنيف المتداول مقابل غير المتداول  1ـ5
 بناًء على التصنيف المتداول وغير المتداول. في قائمة المركز المالي المطلوباتو  لموجوداتا الشركةتعرض 

 كمتداولة عندما:  الموجوداتيتم تصنيف  
 .من المتوقع أن تتحقق أو يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية 
 أساًسا لغرض المتاجرة.  امحتفظ به 
 من المتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المشمولة بالتقرير ؛ أو 
  خدامه لتسوية االلتزام لمدة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة إعداد التقارير.النقد أو ما في حكمه ما لم يتم منعه من التبادل، أو است 

 األخرى على أنها غير متداولة. الموجوداتتصنف جميع 
 

 كمتداولة عندما:  المطلوباتيتم تصنيف  
 .من المتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية 
  التداول. يتم االحتفاظ بها في المقام األول لغرض 
  من المقرر أن يتم تسويتها في غضون اثني عشر شهراً بعد الفترة المشمولة بالتقرير ؛ أو 
 .ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة إعداد التقرير 

 األخرى على أنها غير متداولة. طلوباتالمتصنف جميع 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  2ـ5
 االثبات والقياس 

الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة والتي تشمل تكاليف االقتراض المرسملة بعد خصم اإلستهالك المتراكم وأي خسائر    بنود  يتم قياس
والمعدات لها عمر إنتاجي مختلف، فسيتم احتسابها كبنود   واآلالت  انخفاض في القيمة المتراكمة. إذا كانت أجزاء مهمة من الممتلكات

ال  واآلالت  ( للممتلكاتمنفصلة )المكونات الرئيسية تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة  إثبات جميع  يتم  ربح أو والمعدات. 
عند تكبدها. يتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد استخدامه في تكلفة األصل  الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 راف للمخصص. المعني إذا تم استيفاء معايير االعت 
 

الممتلكات واآلالت والمعدات عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو التخلص  أي بند من بنود  يتم استبعاد
لشامل  والدخل ا  الربح أو الخسارةقائمة  والمعدات في  واآلالت  من الممتلكات    عنصرعن استبعاد  ناتجة  أو خسارة    ربحمنه. يتم إثبات أي  

 . اآلخر
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 ( ة)تتم همةم ملخص السياسات المحاسبية ال -5

 )تتمة(  الممتلكات واآلالت والمعدات 2ـ5
 

 النفقات الالحقة 
 . الشركةإلى  نفقاتيتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذه ال

 

 التنفيذ أعمال رأسمالية تحت 
عندما تصبح األصول    رأسمالية تحت التنفيذالعمال  األبالتكلفة وال يتم استهالكها. يبدأ استهالك    رأسمالية تحت التنفيذالعمال  األتظهر  

جاهزة لالستخدام المحدد لها، حينها يتم تحويلها إلى الممتلكات واآلالت والمعدات أو أصول غير ملموسة. يتم رسملة تكاليف التمويل  
 التي تنفق على القروض من أجل تمويل إنشاء أصول مؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المحدد له. 

 

 اإلستهالك 
على  يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصاً قيمتها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت  

  األراضي ستهالك  وال يتم ا.  والدخل الشامل اآلخر  الربح أو الخسارة  قائمة  مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ويتم االعتراف بها عادة في
 .رأس مالية تحت التنفيذالعمال واأل

 

 للفترة الحالية والمقارنة هي كما يلي:للممتلكات واآلالت والمعدات األعمار اإلنتاجية على أساس المقدرة االستهالك معدالت إن 
 

 نسبة اإلستهالك   البند 
 ٪13- 3  مباني  

 ٪25- 5  آالت ومعدات 
 ٪25- 3  أثاث ومفروشات 

 ٪ 25- 10  سيارات  
 أيهما أعلى ت المنتجةوحدا عدد ال٪ أو 10  قوالب 

 

واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها مستقبالً،    يتم مراجعة القيم المتبقية
 مناسباً. ذلك إذا كان 

 
 عقود االيجار  3ـ5

اتفاقيات التأجير بأصول حق االستخدام  جميع  ب   الشركةتعترف    بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بدء العقد.  شركة تقوم ال
 منخفضة القيمة على النحو التالي:  للموجودات راإليجاعقود والتزامات عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل و

 

 أصول حق اإلستخدام 
نتفاع(. يتم قياس أصول حق اإلستخدام  أصول حق اإلستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي تاريخ توفر األصل األساسي لإل  شركةتثبت ال

القيمة، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار. تتضمن تكلفة أصول  انخفاض في  خسائر  استهالك متراكم وبالتكلفة ناقصاً أي  
وعات اإليجار التي تم دفعها  حق اإلستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار المعترف بها، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ومدف

على يقين معقول من الحصول على ملكية األصل    شركةر مستلمة. ما لم تكن الإيجافي أو قبل تاريخ البدء مخصوماً منه أي حوافز  
الثابت على مدى العمر اإلنتاج يتم استهالك أصول حق اإلستخدام المعترف بها على أساس القسط  نهاية مدة اإليجار،  ي  المؤجر في 

 القيمة.   النخفاض فيخضع أصول حق اإلستخدام لت المقدر ومدة اإليجار، أيهما أقصر. 
 

 التزامات عقود اإليجار 
على    سدادهاعقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين    التزاماتبإثبات    شركةفي تاريخ بدء عقد اإليجار تقوم ال

مدى مدة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضَمنة( مطروحاً منها أي حوافز  
التي تعتمد على مؤ   إيجار المتغيرة  القيمة  مستحقة القبض ومدفوعات اإليجار  المتوقع دفعها بموجب ضمانات  شر أو معدل، والمبالغ 

ومدفوعات غرامات إنهاء عقد   الشركةالمتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار أيضاً سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد أن تمارسه  
ات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر تمارس خيار اإلنهاء. يتم االعتراف بدفع  شركةاإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس أن ال

 أو معدل كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط التي يؤدي إلى الدفع. 
 

الفائدة    معدلاإليجار إذا كان    عقد  معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء  الشركةعند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم  
عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ البدء يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض  الضمني في  

في  مدفوعات اإليجار المقدمة. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير  
 أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابت المضمون أو تغيير في التقييم لشراء األصل األساسي.  مدة اإليجار

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل 
شهراً أو   12على عقود اإليجار قصيرة األجل )أي عقود اإليجار التي تبلغ مدتها  األجل اإليجار قصيرب عتراف اال إعفاء شركةتطبق ال

عقود اإليجار قصيرة األجل كمصروفات على  على  أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار  
 أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.



 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية )زجاج( 
 )شركة مساهمة سعودية( 

   إيضاحات حول القوائم المالية
   2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 )بالريال السعودي( 

 - 15 - 

 
 ( ة)تتم همةم المحاسبية الملخص السياسات  -5

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 4ـ5
القرارات   المقدرة على المشاركة في  المهم هو  التأثير  تأثيراً مهماً عليها. وإن  المنشآت التي يكون للشركة  تلك  الشركات الزميلة هي 

 ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، 
 

المشاريع المشتركة هي عبارة عن اتفافية مشتركة يحق بموجبها لألطراف التي تمارس سيطرتها المشتركة عليها االعتراف بحصة في  
اتفاقية ما، وتتواجد فقط عندما يتطلب  صافي أصول تلك المشاريع المشتركة. تمثل السيطرة المشتركة اتفاق تعاقدي لتقاسم السيطرة على  

 اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة الموافقة الجماعية لألطراف الذين يشاركون في السيطرة. 
 

يتم إدراج نتائج الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة في هذه القوائم المالية باستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة. بموجب  
ة حقوق الملكية، يتم االعتراف مبدئياً باالستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك في قائمة المركز المالي بالتكلفة ويتم تعديله  طريق

بعد ذلك لالعتراف بحصة الشركة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك. عندما تتجاوز 
ر شركة زميلة أو مشروع مشترك حصتها في تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك )والذي يتضمن أي  حصة الشركة في خسائ 

حصص طويلة األجل تشكل، من حيث الجوهر، جزءاً من صافي استثمار الشركة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك(، تتوقف  
أو تسدد مدفوعات    ضمنيةالحد الذي تتحمل فيه الشركة التزامات قانونية أو  الشركة عن االعتراف بحصتها في الخسائر اإلضافية فقط إلى  

 نيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. 
 

إذا قامت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بتحقيق أرباح الحقاً، فإن الشركة تستأنف االعتراف بحصتها في تلك األرباح فقط بعد  
تتم المحاسبة عن استثمارات الشركة في الشركات التالية باستخدام    رباح حصة الخسائر غير المعترف بها.أن تساوي حصتها في األ 

 حيث أن اإلدارة قد حددت هذه االستثمارات على أنها مشاريع مشتركة للشركة.   ،طريقة حقوق الملكية في المحاسبة
 

 النشاط  نسبة الملكية  الموقع  الشركة المستثمر بها 
زجاج جارديان السعودية الدولية شركة 

، المنقوشإنتاج الزجاج المصقول، المطلي،   ٪ 55 ، السعودية جبيلال )جلف جارد( 
 والمرايا

شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج 
، اكسإنتاج ألواح زجاج، المرايا، الزجاج الع ٪ 55 اإلمارات رأس الخيمة،  المسطح )جارديان رأس الخيمة( 

 العازل زجاج  وال
الشركة السعودية الوطنية لإلنارة  
 إنتاج منتجات اإلنارة  ٪ 50 السعودية الهفوف،  * ارة(لالن والكهرباء )المصنع السعودي 

 

 

الخسائر  * تجاوزت حصتها في  أن  بعد  السعودي لإلنارة،  المصنع  الملكية في  بطريقة حقوق  احتساب االستثمار  الشركة عن  توقفت 
أي التزام آخر سواء قانوني أو ضمني  المتراكمة في هذا المشروع المشترك القيمة الدفترية الستثمارها، وكما أنه ال يوجد لدى الشركة  

 .لقائهعن دفع أية مبالغ قد تكون الشركة مسؤولة 
 

 العقارات االستثمارية  5ـ5
 تشتمل العقارات االستثمارية على الممتلكات المحتفظ بها بغرض تحقيق ارتفاع في قيمتها أو لتحقيق عائد إيجار أو كليهما، ويتم إدراجها

يتم  بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتشمل الع الممتلكات التي  قارات االستثمارية أيضاً 
إنشاؤها أو تطويرها بغرض استخدامها في المستقبل كعقارات استثمارية. إضافة لذلك، تصنف األرض، إن وجدت، المحتفظ بها الستخدام  

 .  غير محدد كعقارات استثمارية وال يتم استهالكها
تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. ويتم إثباتها وعرضها بشكل منفصل ضمن بند 

 . والدخل الشامل اآلخربالصافي في قائمة الربح أو الخسارة  - )مصاريف( أخرى    /إيرادات 
 

 يجار اإلإيراد 
عادة في الفترة المالية التي يتم فيها تقديم الخدمات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى    يةماراالستث العقارات  يتم إثبات اإليرادات من  

 فترة عقد اإليجار. 
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 اختبار اإلنخفاض في قيمة األصول غير المالية  6ـ5
في حال وجود مثل هذا  و.  تهنخفض قيمت بتاريخ إعداد التقرير المالي بتقييم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد األصول قد  الشركة  تقوم  

بتقدير القيمة القابلة    الشركة المؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص االنخفاض في القيمة ألحد األصول، تقوم  
بعاد أوالقيمة نقد ناقصاً تكاليف االست ال  توليدلالسترداد لألصل. إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة  

سي  الحالية أيهما أعلى، ويتم تحديدها ألحد األصول الفردية إال في حال عدم قيام األصل بتوليد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئي 
رية . عندما تزيد القيمة الدفت باسم وحدة توليد النقد()المعروفة مجتمعة    عن تلك المولدة من أصول أو مجموعة من األصول األخرى

عن القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة القابلة  وحدة توليد النقد  ألصل ما أو عندما تزيد قيمة  
 لالسترداد.

   

م قبل الضريبة الذي  النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية وذلك باستخدام معدل خص  عند تقييم القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات
متعلقة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد،  ال  مخاطراليعكس التقديرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود و

 استخدام نموذج تقييم مناسب.. في حال عدم توفر مثل تلك المعامالت، يتم المتداولة في السوق حديثاً في االعتبارمعامالت اليتم أخذ 
 

التقييم   باستخدام مضاعفات  إثبات هذه الحسابات  المتداولة أو المؤشرات األخرى    وأيتم  المتداولة في السوق للشركات  أسعار األسهم 
 المتوفرة للقيمة العادلة. 

 

باحتساب اإلنخفاض في القيمة لديها على أساس الموازنات المفصلة والتوقعات المستقبلية التي يتم إعدادها بصورة منفصلة  الشركة    تستند
. تغطي هذه الموازنات والتوقعات بصورة عامة  التي يتم تخصيص األصول الفردية لها  الشركةلدى  وحدات توليد النقد  لكل وحدة من  

 دل النمو طويل األجل ويستخدم في توقع التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة. فترة خمس سنوات. يتم احتساب مع
 

في السنة التي ينشأ فيها هذا    والدخل الشامل اآلخريتم اثبات خسائر اإلنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة  
 المتوافقة مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.  المصاريفاالنخفاض في القيمة وفي فئة 

 

بالنسبة لألصول باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير مالي؛ لتحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات بأن خسائر االنخفاض في 
القيمة القابلة لالسترداد لألصل   الشركة ، تقدر رتعد موجودة أو أن قيمتها انخفضت. في حال وجود مثل هذا المؤش  القيمة المثبتة سابقاً لم

لنقد. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً فقط في حال حصول تغيير في االفتراضات المستخدمة في تحديد  توليد اأو وحدة  
صل منذ اثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. يتم وضع حد لعكس الخسارة بحيث ال تزيد القيمة الدفترية  القيمة القابلة لالسترداد لأل

ت لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد، وال عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم إثبا
 والدخل الشامل اآلخر.   ات سابقة. يثبت مثل هذا االنعكاس في قائمة الربح أو الخسارةخسارة االنخفاض في قيمة األصل في سنو

 

 المخزون  7ـ5
  يف رايتم تسجيل المخزون في القوائم المالية بالتكلفة )بما في ذلك المواد الخام، والعمالة المباشرة، والتكاليف المباشرة األخرى، ومص

صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل، مع المخصصات المستحقة ألي عناصر متقادمة أو بطيئة  أو  (  غير المباشرة األخرى اإلنتاج  
. يتم تحديد تكلفة مواد الخام، والمواد االستهالكية، وقطع الغيار، والسلع تامة الصنع على أساس  الشركةتالفة وفقاً لسياسة  أو  الحركة،  

 متوسط التكلفة المرجح. 
 

 األدوات المالية   8ـ5

 األصول المالية 
 والقياس   األولي عترافاإل

ً المالية عند اإلعتراف األولي على أنها ستقاس  األصول تصنف  خر،  ، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل المطفأةبالتكلفة  الحقا
 أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 

ً المالية عند االعتراف األ  األصول جميع  يتم قياس   المالية بالقيمة   األصولال في حالة قيد  إليها تكاليف المعاملة  إ  ولي بالقيمة العادلة مضافا
 و الخسارة. أالعادلة من خالل الربح 

 القياس الالحق 
 .المالية على تصنيفها لألصوليعتمد القياس الالحق 

 ة طفأ مالية بالتكلفة المال األصول
الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة.  معدل  المطفأة بإستخدام طريقة    بالتكلفةالمالية    األصول ولي، تقاس تلك  القياس األبعد  

و  أعند استبعاد األصل، أو دخول تعديالت عليه،    والدخل الشامل اآلخر  و الخسارة أو الخسائر في قائمة الربح  أيتم االعتراف باألرباح  
 هبوط قيمته. 
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 ( ة)تتماألدوات المالية   8ـ5

 ( ة )تتم األصول المالية

 األصول المالية  ستبعادا
 :المالية في الحاالت التالية األصوليتم استبعاد 

 و أ تدفقات نقدية من األصل، الانتهاء الحق في استالم  -
لى طرف ثالث من  إبدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير  التزمتقيام الشركة بتحويل حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو  -

ن الشركة لم تحول  أاصة باألصل أو )ب(  الشركة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخ  نقلتخالل اتفاقية "تحويل" وسواء )أ(  
 نها حولت حقها في السيطرة عليه. أال إ ولم تحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل 

 

 مدىما إذا كانت وإلى أي  في اتفاقية تحويل فإنها تقيم    الدخولالشركة بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من األصل أو    تإذا قام
لى المدى الذي تستمر عالقة الشركة به إذا لم تحول ولم تحتفظ  إتحتفظ بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل. يتم االعتراف باألصل  

ً ت بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحول حقها في السيطرة عليه. في تلك الحالة  باإللتزامات   قوم الشركة باالعتراف أيضا
 . الشركةبها  تبه. ويقاس األصل المحول واإللتزامات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق واإللتزامات التي احتفظ المرتبطة

 

يقاس إستمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة الشركة  
 بسداده، أيهما أقل. 

 

 المالية األصول الهبوط في قيمة 
 و الخسارة. أعترف الشركة بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح ت 
 

ائتمانية متوقعة على مرحلتين. مخاطر  بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في   يتم االعتراف بمخصص خسائر 
 12ولي، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لمخاطراالئتمان الناتجة من التعثر المحتمل في السداد خالل  االئتمان منذ االثبات األ

(. أما بالنسبة للتعرض االتماني الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ  شهراً   12)خسائر ائتمانية متوقعة على مدى    شهراً 
ولي ، يجب االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت  بات األاالث 

 التعثر )خسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر(. 
 

التجاريين للمدينين  العقود  بالنسبة  المتوقعة.  ت ،  وأصول  االئتمان  الشركة مدخال مبسطا في احتساب خسائر  الشركة    تلذلك، قامطبق 
تعديلها للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين   يتمخبرات التاريخية في خسائر االئتمان، والتي  ال  إلىستند  ت   مخصصاتبإستخدام مصفوفة  
 والبيئة االقتصادية. 

 

تطبيق الخسائر االئتمانية المتوقعة غير   أثر، حيث إن  لها مخاطر ائتمانية منخفضة  وما في حكمهاألصول المالية األخرى مثل النقد  إن  
 جوهري. 

 

 المالية  تزاماتلاال
 والقياس   األولي عترافاإل

 ، ذمم دائنة  و، أ و قروضأ  ،مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   التزامات المالية، عند اإلعتراف األولي، كااللتزامات  تصنف  
 .في تحوط فعال لتغطية المخاطرتستخدم كأدوات تحوط  مصنفةمالية مشتقات كو أ
 

المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف المعامالت    االلتزاماتيتم االعتراف بجميع  
 .المرتبطة مباشرة بها

 

 القياس الالحق 
 :المالية على تصنيفها على النحو التالي لاللتزاماتحق اليعتمد القياس ال

 

 القروض 
و الخسائر في  أ رباح  الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف باأل  معدل بإستخدام طريقة    طفأة بالتكلفة المبعد االعتراف األولي، تقاس القروض  

 .طفاء معدل الفائدة الفعليإ، وكذلك من خالل عملية  االلتزاماتعند استبعاد  قائمة الربح أو الخسارة
 

 االلتزامات المالية استبعاد 
 .و انتهاء اإللتزام بموجب العقدألغاءه إو أالمالية عندما يتم سداد اإللتزام  االلتزاماتيتم استبعاد 

 

 المقاصة بين األدوات المالية 
ظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي في حال وجود حق يكفله القانون إالمالية مع    وااللتزامات  األصوليتم اجراء مقاصة بين  

 تحدثان في نفس الوقت.  االلتزاماتوتسوية األصول و أن تحقق ألى التسوية بالصافي إلمقاصة المبالغ المعترف بها، وتوافر النية 
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 ( ة)تتم همةم ملخص السياسات المحاسبية ال -5

 النقد وما في حكمه  9ـ5
 . في قائمة المركز المالي على األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوقما في حكمه لنقد ويشتمل ا

 

 لموظفين التزامات المنافع المحددة ل   10ـ5
 منافع الموظفين قصيرة األجل 

تقديم الخدمات ذات الصلة. ويتم االعتراف  احتساب  يتم   يتم    ة المتعلق  بالمطلوباتالمنافع قصيرة األجل للموظفين كمصروفات عندما 
لدفع هذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة التي قدمها الموظف  حالي التزام قانوني أو ضمني  الشركة بالمبلغ المتوقع دفعه عندما يكون على 

 ورة موثوقة. ويمكن تقدير االلتزام بص

 خطط المنافع المحددة 
  ون فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة من خالل تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظف  الشركة  اتيتم احتساب صافي التزام

بواسطة خبي   في الفترات الحالية والسابقة وخصم هذا المبلغ. ر اكتواري مؤهل باستخدام  يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنوياً 
 المتوقعة.   االئتمانطريقة وحدة 

 

يتم االعتراف بها   ،التمويل(  تكلفةإعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة، والتي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية )باستثناء  
بتطبيق معدل الخصم  للفترة  صافي التزام المنافع المحددة    الىالتمويل    تكلفةبتحديد صافي    الشركةمباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تقوم  

ذ في االعتبار أي  باألخ في ذالك الوقت صافي التزام المنافع المحددة   على المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية 
الشتراكات والمنافع. ويتم االعتراف بصافي مصروفات الفوائد  ا مدفوعات  المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة    تغيرات في صافي التزام

 . مل اآلخراوالدخل الش  الربح أو الخسارة  قائمة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في
 

سابقة أو  ال   ةخدمالالمنافع أو عندما يتم تخفيض الخطط، يتم إدراج التغيرات الناتجة في المنافع المتعلقة ب   عندما يحدث تغير في خطط
الناتجة عن تخفيض الخطط في قائمة الربح أو الخسارة تقوم  والدخل الشامل اآلخر  الربح أو الخسارة  باالعتراف باألرباح  الشركة  . 

 المحددة عند حدوث التسوية. والخسائر عند تسوية خطط المنافع 

 منافع الموظفين األخرى طويلة األجل 
حصل عليها الموظفين مقابل  سوف ي فيما يتعلق بمنافع الموظفين طويلة األجل هو مبلغ المنافع المستقبلية التي    الشركةإن صافي التزام  

الربح أو الخسارة  قائمة  حالية. يتم االعتراف بإعادة القياس في  خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة. يتم خصم تلك المنافع لتحديد القيمة ال
 في الفترة التي نشأت فيها. شامل اآلخر  والدخل ال

 

 المخصصات واإللتزامات المحتملة   11ـ5
ويمكن تقدير   الشركةيتم اثبات المخصصات عندما تؤدي االلتزامات الحالية الناتجة من حدث سابق إلى تدفق الموارد االقتصادية من  

المبالغ بشكل موثوق به. وال يزال توقيت أو مقدار التدفق غير مؤكد. وينشأ االلتزام الحالي عند وجود التزام قانوني أو ضمني ناتج عن 
 مثل المنازعات القانونية أو العقود الملزمة.  أحداث سابقة،

 

المقدرة المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي، استناداً إلى األدلة األكثر موثوقية المتاحة في تاريخ   النفقاتيتم قياس المخصصات على أساس  
 التقرير، بما في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة بهذا االلتزام. 

 

للتسوية من خالل النظر في فئة  وعندما يكون هناك عدد من االلتزامات المتماثلة، يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارج مطلوباً  
 االلتزامات ككل. يتم خصم المخصصات إلى قيمها الحالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية. 

 

ومع    ،بتحصيله من طرف ثالث فيما يتعلق بااللتزام، يتم االعتراف به كأصل منفصلالشركة  إن أي تعويض قد يكون من المؤكد أن تقوم  
 هذا األصل مبلغ المخصص ذي الصلة.  ذلك قد ال يتجاوز

 

وفي الحاالت التي يعتبر فيها التدفق    .تتم مراجعة جميع المخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية
ال إذا كانت متوقعة في سياق  المحتمل للموارد االقتصادية نتيجة لاللتزامات الحالية غير محتملة أو بعيدة، ال يتم االعتراف بأي التزام إ

 دمج األعمال.
 

إعادة الهيكلة إما  عندما تكون  على خطة إعادة هيكلة مفصلة ورسمية، و  الشركةمخصص إلعادة الهيكلة عندما توافق  ب   العترافيتم ا
 بدأت أو تم اإلعالن عنها علناً. خسائر التشغيل المستقبلية ال يتم اثباتها كمخصص. 

 

 الزكاة   12ـ5
يتم احتساب مخصص الزكاة على  )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية.  الضريبة والجمارك  لزكاة واتخضع الشركة ألنظمة هيئة  
الزكاة    مخصص  يتم تحميل  .عند اعتماد الربط النهائييتم تسجيل أي فروقات بين المخصص والربط النهائي    أساس وعاء الزكاة للشركة.

 . خسارة والدخل الشامل اآلخرعلى قائمة الربح أو ال
 

 توزيعات األرباح   13ـ5
أو من قبل مجلس اإلدارة عندما يتم تفويضهم   للمساهمين  الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة  عند  كالتزامتوزيعات األرباح    ثباتيتم ا

 من قبل الجمعية العمومية. 
 
 



 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية )زجاج( 
 )شركة مساهمة سعودية( 

   إيضاحات حول القوائم المالية
   2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 )بالريال السعودي( 

 - 19 - 

 

 ( ة)تتم همةم ملخص السياسات المحاسبية ال -5

 االعتراف بااليرادات   14ـ5
تقرير  للتعترف الشركة باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات كما هو موضح في المعيار الدولي  

 .15المالي رقم 
 

حقوقًا والتزامات قابلة للتنفيذ  مع العميل: يُعّرف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ  المبرمة  : تحديد العقد )العقود(  1الخطوة  
 لكل عقد.التي يجب الوفاء بها ويحدد المعايير 

 

 : تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.2الخطوة 
 

المتفق  أو الخدمات  تحويل السلع  مقابل  مستحقاً لها  أن يكون  الذي تتوقع الشركة    الثمن: تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو  3الخطوة  
 .الغيرإلى عميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن عليها 

 

يحتوي4الخطوة   الذي  للعقد  بالنسبة  العقد:  في  األداء  اللتزامات  المعاملة  سعر  تخصيص  أداء،  :  التزام  من  أكثر    الشركة   تقوم   على 
 الوفاء بكل التزام أداء.  أن يكون مستحقاً لها مقابلالذي تتوقع الشركة  الثمنمقدار يمثل سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ  بتخصيص

 

 بالتزام األداء.بالوفاء الشركة  تقوم: االعتراف باإليرادات عندما 5الخطوة 
 

بالنسبة  أما . زمنيبالتزاماتها المتعلقة باألداء وتعترف باإليرادات على مدى بالوفاء الشركة تقوم ، المواصفات الخاصةبالنسبة لمنتجات 
العامةلمنتجات   باإليرادات  المواصفات  الشركة  تعترف  يتم،  الزمن، عندما  نقطة من  أو  الالسيطرة على    انتقال  عند  إلى  المنتج  خدمة 
 العميل.

 

يتم   الضرائب والرسوم.باستثناء  المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقديًا و  للثمنيتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة  
 استحقاق الدفع.  مشروط لحين حلول وقتعند تسليم البضائع ألن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها المقابل غير الذمة  تسجيل

 

باإليرادات   االعتراف  المحتمل  يتم  يكون من  تتدفق  عندما  الشركةأن  االقتصادية    إلى  باالمكان  المنافع  اإليرادات  قيمة  قياس  ويكون 
 ، بشكل موثوق. طبيقإذا كان قابالً للت والتكاليف، 

 

 تكلفة اإليرادات   15ـ5
 اإليرادات. ب المواد والنفقات العامة التي ترتبط بشكل مباشر  اليفتتضمن تكلفة اإليرادات التكاليف المباشرة للمبيعات بما في ذلك تك

 

 والعمومية  والمصاريف اإلدارية  والتوزيعمصاريف البيع   16ـ5
العمومية، والمصاريف األخرى على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي  االدراية و، والمصاريف  والتوزيعتشمل مصاريف البيع  

 . بشكل ثابت عند الحاجة بين تكلفة اإليرادات ومصروفات التشغيل األخرى،التوزيع ال تعتبر جزءاً من تكلفة اإليرادات. يتم 
 

 واألرصدة بالعمالت األجنبية المعامالت    17ـ5
وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت )سعر الصرف   للشركةيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية  

بنود النقدية الفوري(. ويتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية مثل هذه المعامالت وإعادة قياس ال
 بأسعار الصرف في نهاية العام في قائمة الربح أو الخسارة. 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  -6

 قوالب  سيارات  أثاث ومفروشات  آالت ومعدات  مباني  أراضي  
أعمال رأسمالية  
 اإلجمالي  تحت التنفيذ 

         : التكلفة
 532,790,697 8,241,579 16,731,909 1,751,219 9,547,274 395,390,769 96,127,947 5,000,000 2021يناير  1كما في 

 9,092,192 3,810,075 3,639,489 -  656,419 977,209 9,000 -  السنة إضافات خالل 
 -  (11,409,654) -  -  -  11,409,654 -  -  خالل السنة المحول  

 ( 124,630) -  -  ( 124,630) -  -  -  -  خالل السنة استبعادات 
 541,758,259 642,000 20,371,398 1,626,589 10,203,693 407,777,632 96,136,947 5,000,000 2021ديسمبر  31كما في 

 6,964,110 864,550 5,732,562 - 269,397 63,692 33,909 - إضافات خالل السنة 
 - ( 1,461,550) - - - 1,461,550 - - خالل السنة المحول  

 ( 1,189,529) - - - - ( 1,189,529) - - خالل السنة استبعادات 
 ( 51,831,465) - - - ( 115,918) ( 37,921,716) ( 13,793,831) - للبيع* المحول إلى أصول غير متداولة محتفظ بها 

 ( 5,000,000) - - - - - - ( 5,000,000) المحول إلى عقارات استثمارية*
 490,701,375 45,000 26,103,960 1,626,589 10,357,172 370,191,629 82,377,025 - 2022ديسمبر   31كما في 

         

         : وخسائر االنخفاض االستهالك المتراكم
 295,713,575 -  10,870,028 1,751,215 8,149,282 229,377,633 45,565,417 -  2021يناير  1كما في 

 28,651,137 -  2,467,994 -  508,064 22,745,904 2,929,175 -    لسنة لالمحمل االستهالك 
 1,417,647 -  1,417,647 -  -  -  -  -  ( 23)إيضاح نخفاض في القيمة للسنة  االخسارة 

 ( 124,630) -  -  ( 124,630) -  -  -  -  خالل السنة استبعادات 
 325,657,729 -  14,755,669 1,626,585 8,657,346 252,123,537 48,494,592 -  2021ديسمبر  31كما في 

 32,989,582 - 6,290,234 - 540,994 23,429,387 2,728,967 -   لسنة لالمحمل االستهالك 
 ( 1,189,529) - - - - ( 1,189,529) - - خالل السنة استبعادات 

 ( 46,497,517) - - - ( 112,216) ( 34,625,000) ( 11,760,301) - المحول إلى أصول غير متداولة محتفظ بها للبيع* 
 310,960,265 - 21,045,903 1,626,585 9,086,124 239,738,395 39,463,258 - 2022ديسمبر   31كما في 

         

         صافي القيمة الدفترية: 
 179,741,110 45,000 5,058,057 4 1,271,048 130,453,234 42,913,767 - 2022ديسمبر   31كما في 
 216,100,530 642,000 5,615,729 4 1,546,347 155,654,095 47,642,355 5,000,000   2021ديسمبر  31كما في 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات المرهونة كضمان من قبل الشركة. للحصول على معلومات حول  17يرجى الرجوع إلى إيضاح  -
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 ( ة)تتم الممتلكات واآلالت والمعدات -6
)"المصنع"( باستثناء األرض   إلنتاج العبوات الزجاجية، قرر مجلس إدارة الشركة بيع أصول مصنع الدمام    2022مايو    18* في  

الممتلكات واآلالت والمعدات وعرضها كموجودات غير متداولة    من  االستبعادمجموعة    تحويل، تم  وبناًء عليه"(.  استبعاد)"مجموعة  
 (.28)إيضاح خالل السنة محتفظ بها للبيع 

المذكورة    ذلك،عالوة على   األرض  استخدام  أيًضا  اإلدارة  تم  بناًء عليه.  إيجارهاتحقيق عائد من  لغرض  قرر مجلس  تحويلها من ، 
 (. 7المالية )إيضاح  القوائمفي هذه  ةماري استث  اتالممتلكات واآلالت والمعدات وعرضها كعقار

 

 العقارات االستثمارية  -7
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

 -   - كما في بداية السنة 
 -   5,000,000 ( 6)إيضاح  المحول من الممتلكات واآلالت والمعدات

 -   5,000,000 كما في نهاية السنة 
    

 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 في الربح أو الخسارة  الغ المعترف به ا المب
 -  460,469 ( 26إيجار )إيضاح إيراد 

 -  ( 82,609) يجار إيراد اإلمصاريف تشغيلية متعلقة بتحقيق 
 

مليون   50:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  52.5ما قيمته    2022ديسمبر    31بلغت القيمة السوقية العادلة لألرض كما في  
 مستقل معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين(.  مقييم)  للتقييم العقاريالمكعبات البيضاء  لاير سعودي( بناًء على تقييم أجرته شركة  

 

 اإليجار  اتفاقية
  كدخل   . يتم االعتراف بإيرادات اإليجاربشكل سنوييستحق الدفع  تم تأجير العقار االستثماري إلى مستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي  

دفعات  اإليجار  اتفاقية  شمل  ت من عقود اإليجار التشغيلية عندما تكون الشركة مؤجًرا على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. ال  
 . معدلإيجار متغيرة التي تعتمد على مؤشر أو 

 إيجار العقارات االستثمارية هي كما يلي:  مناإليجار المستحقة القبض  لدفعاتالحد األدنى إن 
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

 -   5,000,000 خالل سنة 
 -   2,500,000 ما بين سنة إلى سنتين 

 -   2,625,000 ما بين سنتين إلى ثالث سنوات
 -   2,625,000 ما بين ثالث سنوات إلى أربع سنوات 
 -   2,625,000 ما بين أربع سنوات إلى خمس سنوات 

 -   26,067,237 أكثر من خمس سنوات 
 41,442,237   - 

 

 التزامات عقود اإليجار وستخدام  أصول حق اال -8
)مدن( والتي    السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنيةهيئة  اللقطعتين من األراضي مع  طويلي المدى  إيجار    ينبرمت الشركة اتفاقأ

، والعقد الثاني  2032سنة تنتهي في عام    19العقد األول مدته  إن  الزجاجية ومكتب اإلدارة.    العبوات  لصناعة استخدمت في إنشاء مصنع  
 . 2030 سنة تنتهي في عام 17مدته 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
    أصول حق االستخدام: 

 2,009,725  1,836,606 صافي القيمة الدفترية كما في بداية السنة 
 ( 173,119)  ( 173,118) السنة االستهالك خالل 

 1,836,606  1,663,488 صافي القيمة الدفترية كما في نهاية السنة 
 

    في الربح أو الخسارة  الغ المعترف به ا المب
 173,119  173,118 استهالك أصول حق االستخدام 

 70,253  65,095 ( 27لتزامات االيجار )إيضاح المتعلقة با ائدوالف
 238,213  243,372 

    التزامات عقود االيجار: 
 177,081  182,393 الجزء المتداول 

 1,890,595  1,752,512 الجزء الغير متداول 
 1,934,905  2,067,676 
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 مشروعات مشتركةاستثمارات في  -9
 

 : كانت كما يلي خالل السنة  المشتركة المشروعاتفي  اتحركة االستثمارإن 

 اإلجمالي 
السعودي  المصنع 

 جلف جارد  لالنارة 
جارديان رأس  

  الخيمة 
 2021يناير  1كما في  213,885,816 175,118,330 1 389,004,147
 الحصة في الربح للسنة  30,140,652 43,099,246 -  73,239,898

 األخرى الحصة في الخسارة الشاملة  -  ( 1,351,368) -  ( 1,351,368)
 2021ديسمبر  31كما في  244,026,468 216,866,208 1 460,892,677
 الحصة في الربح للسنة  62,051,610 64,728,556 - 126,780,166

 الحصة في الخسارة الشاملة األخرى  - ( 2,969,799) - ( 2,969,799)
 توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة  ( 52,173,000) - - ( 52,173,000)

 2022ديسمبر   31كما في  253,905,078 278,624,965 1 532,530,044
 

لإلنارة وفقاً لطريقة حقوق الملكية حيث أن نصيب الشركة في الخسائر تجاوزت  السعودي  بالمصنع  تم التوقف عن معالجة اإلستثمار  
 قيمة اإلستثمار. 

 

 الخيمة جارديان رأس 
والمرايا وإنتاج الزجاج العاكس والمطلي والعازل. فيما يلي ملخص للمعلومات المالية    المصقولاألنشطة الرئيسية هي تصنيع الزجاج  إن  

 : جارديان رأس الخيمة الحصة فيالتي تمثل 
 

  2022ديسمبر   31  2021 ديسمبر 31
 : قائمة المركز المالي    

 مجموع األصول   571,316,076  536,150,292
 مجموع اإللتزامات   109,670,479  126,125,804

 :  قائمة الدخل الشامل   
 صافي الربح للسنة   112,821,110  54,801,186

 

 القوائم المالية : للحصة في المشروع المشترك المعترف بها في هذه ملخص البيانات المالية أعاله الى القيمة الدفترية لتسوية  فيما يلي
 

  2022ديسمبر   31  2021 ديسمبر 31
    

 صافي أصول المشروع المشترك   461,645,597  410,024,488
 ة توزيعات األرباح غير المدفوع  -  33,660,000

 صافي األصول المعدلة للمشروع المشترك    461,645,597  443,684,488
 نسبة حصة ملكية الشركة  % 55  ٪ 55

 الشركة  لحصةالقيمة الدفترية     253,905,078  244,026,468
 

 جلف جارد 
التي  علومات المالية فيما يلي ملخص للمإنتاج الزجاج المصقول والزجاج المنقوش والمرايا والزجاج المطلي.  هي األنشطة الرئيسية إن 

 جلف جارد.   الشركة في تمثل حصة
 

  2022ديسمبر   31  2021 ديسمبر 31
 : قائمة المركز المالي    

 مجموع األصول   694,061,581  468,813,606
 مجموع اإللتزامات   205,378,515  85,067,921

 :  قائمة الدخل الشامل   
 صافي الربح للسنة   107,771,470  73,456,231

 

 المشروع المشترك المعترف بها في هذه القوائم المالية : فيما يلي تسوية لملخص البيانات المالية أعاله الى القيمة الدفترية للحصة في 
 

  2022ديسمبر   31  2021 ديسمبر 31
    

 صافي أصول المشروع المشترك   488,683,066  383,745,685
 ر مصاريف ضريبة الدخل المرتبطة بمشروع مشترك آخ  17,907,779  10,556,511

 المعدلة للمشروع المشتركصافي األصول  506,590,845  394,302,196
 نسبة حصة ملكية الشركة  % 55  ٪ 55

 الشركة  لحصةالقيمة الدفترية  278,624,965  216,866,208
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 مخزون ال -10
  2022ديسمبر   31  2021 ديسمبر 31

 قطع غيار  13,254,370  11,566,426
 مواد خام  10,593,293  3,623,979
 بضاعة تامة الصنع 2,891,017  4,656,177
 مواد مستهلكة  1,527,279  1,361,158
 مواد التعبئة والتغليف 958,964  465,740

 بضاعة بالطريق  -  5,766,188
 إجمالي قيمة المخزون  29,224,923  27,439,668

 ومتقادم مخصص مخزون بطيء الحركة ( 3,995,494)  ( 3,995,494)
 صافي قيمة المخزون  25,229,429  23,444,174

 

في    االيرادات لاير سعودي كمصروفات ضمن تكلفة    2,354,441مبلغ  بشطب    مباشرة   باإلضافة إلى المخصص أعاله، تم االعتراف
تامة الصنع والمواد الخام التي لم تكن في حالة صالحة لالستعمال    لبضاعة( مقابل الاير سعودي   3.034.079:  2021)  2022عام  

 (. 23)إيضاح 
 
 أخرى  مصاريف مدفوعة مقدما  وأرصدة مدينة -11

 2021 ديسمبر 31  2022ديسمبر   31 
 235,083  5,031,049 ودائع

 278,232  1,712,419 موردين لمدفوعات مقدمة ل
 ً  628,344  694,470   مصاريف مدفوعة مقدما

 -   460,469 ايراد ايجار مستحق 
 352,934  - ضريبة القيمة المضافة 

 7,898,407  1,494,593 
 

 المتعلقة بالعقود مع العمالء األصول وااللتزامات   -12
 التالية المتعلقة بعقودها مع العمالء:  باألصول وااللتزاماتاعترفت الشركة 

 2021 ديسمبر 31  2022ديسمبر   31 
   8,552,150  8,852,080 المواصفات الخاصة متعلقة ببيع منتجات  عقودأصول 

 

   225,152  250,796 د متعلقة بالسلف المستلمةوالتزامات عق
   204,654  34,285 التزامات عقود متعلقة بحوافز منتجات مجانية للعميل 

   429,806  285,081 التزامات عقود إجمالي 
 

 الذمم المدينة التجارية  -13
 2021 ديسمبر 31  2022ديسمبر   31 

 46,978,099  49,406,825 تجارية ذمم مدينة
 ( 6,353,097)  ( 7,025,769) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 

 42,381,056  40,625,002 
 

 الخسائر اإلئتمانية الموتقعة خالل السنة كما يلي: إن حركة مخصص 
 2021 ديسمبر 31  2022ديسمبر   31 

 1,244,937  6,353,097 كما في بداية السنة 
 5,108,160  672,672 المحمل خالل السنة 
 6,353,097  7,025,769 كما في نهاية السنة 

 

 النقد وما في حكمه  -14
 2021 ديسمبر 31  2022ديسمبر   31 

   14,202,123  16,860,647 أرصدة لدى البنوك
   13,665  - النقد في الصندوق 

 16,860,647  14,215,788   
 

  31لاير سعودي ) 3,206,029مبلغ   2022ديسمبر  31التدفقات النقدية كما في قائمة  أعاله وفيالمدرج في حكمه النقد وما يتضمن 
لالستخدام العام من قبل الشركة.  غير متاحيتمثل في نقد محتجز لاير سعودي(  2,723,551: 2021ديسمبر 
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 رأس المال  -15
 2021 ديسمبر 31  2022ديسمبر   31 

    المصرح به والمصدر 
 329,000,000  329,000,000 ومدفوعة بالكامل  ملاير للسه 10سهم عادي بسعر  32,900,00

 

 احتياطي نظامي  -16
  السنوي ٪ من ربحها  10، تقوم الشركة بتحويل  والنظام األساس للشركة  متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية تماشياً مع  

قررت اإلدارة التوقف عن    ٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.30إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  
 التحويل إلى اإلحتياطي النظامي، حيث إن رصيد اإلحتياطي قد وصل إلى الحد األدنى المطلوب.  

 

 القروض  -17
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

    الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل: 
 24,547,202  - صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 4,248,913  - البنك السعودي لالستثمار
 28,796,115  - غير متداولة   -قروض 

    

    الجزء المتداول من القروض طويلة األجل: 
 6,760,873  12,361,589 صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 1,699,565  4,248,913 البنك السعودي لالستثمار
 16,610,502  8,460,438 

    قروض قصيرة األجل: 
 18,678,911  23,550,458 البنك السعودي لالستثمار
 17,359,035  17,102,573 البنك السعودي الفرنسي 

 40,653,031  36,037,946 
 44,498,384  57,263,533 المتداولة القروض 

 73,294,499  57,263,533 إجمالي القروض 
 

 تعهدات القروض 
 يتعين على الشركة االمتثال للتعهدات المالية التالية:  القروض،بموجب شروط تسهيالت 

  ؛ و1: 1يجب أال تقل نسبة رأس المال العامل عن 
 ؛ و 1: 3عن المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة  نسبة يجب أال تزيد 
 مليون لاير سعودي دون موافقة مسبقة من المقرض.  8 مبلغ الرأسماليةالنفقات ال تتجاوز ن أ 

يؤدي عدم االمتثال ألي من التعهدات المذكورة أعاله إلى أن تصبح القروض طويلة األجل القائمة مستحقة الدفع عند الطلب من قبل  
 الُمقرض.

 

 شروط قرض البنك السعودي الفرنسي هي كما يلي: 
اتفاق خطاب  على  الشركة  مرابحة/   ية وقعت  ب   تمويل  العامل    26,000,000  قيمةتورق  المال  رأس  )تسهيالت  سعودي    – لاير 

للتسهيل المذكور    16,000,000  – لاير سعودي وتسهيل قرض توزيع األرباح    10,000,000 الدفترية  القيمة  تبلغ  لاير سعودي(. 
 لاير سعودي(.  17,359,035: 2021ديسمبر   31) 2022ديسمبر  31لاير سعودي كما في   17,102,573

 

يوًما(    270معدل سنوي محدد مسبقًا على الرصيد المستخدم )مدة    باإلضافة إلى يتم تحميل تسهيالت رأس المال العامل بسعر سايبور  
لاير سعودي   9,102,573بموجب التورق أو المرابحة للمدفوعات المباشرة للموردين. القيمة الدفترية لتسهيل رأس المال العامل هي 

ت توزيع األرباح بسعر سايبور  يتم احتساب تسهيال  لاير سعودي(.  9,359,035:  2021ديسمبر    31)  2022ديسمبر    31كما في  
يوًما( بموجب التورق. القيمة الدفترية لتسهيالت توزيع األرباح    360محدد مسبقًا على الرصيد المستخدم )مدة  معدل سنوي    باإلضافة إلى

 لاير سعودي(.  8,000,000: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) 8,000,000هي  2022ديسمبر  31كما في 
 

 . االتمويل هذ يةتوقيع خطاب اتفاقتاريخ اعتباًرا من ساري المفعول  لاير سعودي 26,000,000 قيمةب سند ألمر أصدرت الشركة 
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 ( تتمة) القروض  -17
 

 السعودي:   ةمية الصناعينفيما يلي شروط صندوق الت
لاير سعودي لتوسيع طاقتها اإلنتاجية من العبوات الزجاجية بمعدل    108,500,000حصلت الشركة على قرض طويل األجل بمبلغ  

 محدد سلفًا سنويًا ورسوم متابعة يحددها الُمقرض بناًء على تقييمات معينة. 
 

لاير سعودي    12.400.000حيث تم سداد الدفعة البالغة  أبرمت الشركة اتفاقية إعادة جدولة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي  
. وسيتم دفع القسط الوحيد المتبقي وقدره  2022ديسمبر    22  تاريخ  من قبل الشركة في  2023مارس    7  تاريخ  في  تستحق  كانت  والتي

 .2023أغسطس  31 تاريخ لاير سعودي في 12.400.000
 

للتسهيل   الدفترية  القيمة  س  12,361,589تبلغ  في  لاير  كما  لاير    31,308,075:  2021ديسمبر    31)  2022ديسمبر    31عودي 
مقابل رهن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة، باستثناء األرض، والتي سيتم اإلفراج عنها بعد الوفاء   سعودي(. تم الحصول على القرض

 توقيع التسهيل.  تاريخ مفعول اعتباًرا من مر مقابل هذا القرض ساري السند ألبااللتزامات بموجب اتفاقية القرض. أصدرت الشركة 
 

 شروط البنك السعودي لالستثمار هي كما يلي: 
لاير سعودي للنفقات    8,000,000لاير سعودي منها    38,000,000  قيمةوقعت الشركة على خطاب اتفاقية تسهيالت مرابحة / تورق ب 

بسعر سايبور    30,000,000  الرأسمالية و العامل  المال  لرأس  إلى  لاير سعودي  ً محدد  سنوي  معدل  بالإلضافة  القيمة  .  مسبقا بلغت 
لاير   5,948,478:  2021ديسمبر    31)  2022ديسمبر    31لاير سعودي كما في    4,248,913ما قيمته  التسهيالت  الدفترية لهذه  

  18,678,911:  2021ديسمبر    31)  2022ديسمبر    31لاير سعودي كما في    23,550,458  سعودي( للمصروفات الرأسمالية و 
سداد قرض رأس  يتم  أقساط نصف سنوية متساوية بينما    5الرأسمالية على  نفقات  لاير سعودي( لرأس المال العامل. يتم سداد تسهيالت ال

تاريخ  اعتباًرا من  ساري المفعول  لاير سعودي    36,798,259  بقيمةمر  سند أليوًما. أصدرت الشركة    270المال العامل على مدى فترة  
 توقيع هذا التسهيل.

 
 

 لموظفين التزامات المنافع المحددة ل -18
 لموظفين خالل السنة هي كما يلي: على التزامات المنافع المحددة لالحركة 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
 6,991,358  6,124,978 بداية السنة كما في 

 677,166  631,576 تكاليف الخدمة 
 98,360  101,973 ( 27تكاليف التمويل )إيضاح 

 775,526  733,549 التكاليف المعترف بها في الربح أو الخسارة 
 ( 1,529,675)  ( 763,277) للموظفين الحاليين والمستقيلين المدفوعة  المنافع
 ( 112,231)  514,531 إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر  (أرباح)  /خسائر

 6,124,978  6,609,781 كما في نهاية السنة 
 

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير )معبر عنها بمتوسطات مرجحة(. 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
 ٪ 1.85  % 4.60 معدل الخصم 

 ٪ 1.85  % 4.60 معدل الزيادة المستقبلية في الرواتب 
 عالي  عالي  معدل دوران الموظفين

 

االفتراضات األخرى ثابتة،   بقاءفي تاريخ التقرير على أحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة، مع    المحتملة بصورة معقولةالتغييرات  
 بالمبالغ الموضحة أدناه. التزامات المنافع المحددة للموظفين على ستؤثر 
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

   5,982,960  6,471,553 ٪0.5+  معدل الخصم
   6,274,959  6,758,665 ٪0.5-   معدل الخصم

   6,293,454  6,713,907 ٪ 0.5+  معدل الزيادة المستقبلية في الرواتب
   5,963,829  6,513,450 ٪0.5-   المستقبلية في الرواتبمعدل الزيادة 

 

 إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر خالل السنة:  أرباحتحليل 
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

   17,028  154,034 بسبب التغيير في االفتراضات المالية 
 (12,950)  ( 73,497) الديموغرافية بسبب التغيير في االفتراضات 

 ( 116,309)  433,994 بسبب التغيير في تعديالت الخبرة
 514,531  (112,231 ) 
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 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى -19

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
 2,422,483  2,856,170 ودائع من العمالء

 1,876,162  1,626,683 الموظفين المستحقة منافع 
 1,600,000  1,600,000 مكافأت مجلس اإلدارة 

 757,508  635,360 مرافق عامة 
 179,788  237,575 شحن 

 -   185,356 مستحقة الدفع ضريبة القيمة المضافة
 3,588  935 ضرائب اسقطاع مستحقة 

 792,595  1,102,677 مطلوبات أخرى 
 8,244,756  7,632,124 

 
 

   الزكاة -20

 احتساب الزكاة 
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

 55,281,905  112,871,283 صافي الربح  قبل الزكاة 
 5,883,686  ( 125,373,945) تعديالت على صافي الربح 

 61,165,591  ( 12,502,662) صافي الربح المعدل 
 658,064,372  704,854,337 االضافات 

 (690,396,239)  ( 608,378,645) الخصومات 
 28,833,724  83,973,030 وعاء الزكاة 

 1,644,958  2,175,408 الزكاة المستحقة للشركة 
 2,522,317  2,969,260 جارديان رأس الخيمة الزكاة المستحقة على  

 4,167,275  5,144,668 المجموع 
 

 : جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح )جارديان رأس الخيمة( العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة لشركة 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
 447,550,412  408,282,742 األموال الخاضعة للزكاة 

 (329,663,946)  ( 310,757,936) األموال المخصومة من الوعاء 
 117,886,466  97,524,806 وعاء الزكاة 

   58,552,571  115,390,969 األرباح  المعدلة 
 176,439,037  212,915,775 إجمالي وعاء الزكاة 

 97,041,470  117,103,676 (٪55حصة الشركة من وعاء الزكاة )
 2,522,317  2,969,260 الزكاة المستحقة  

 

 الحركة خالل السنة 
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

 5,400,413  6,715,753 في بداية السنة كما 
    مصروف الزكاة للسنة: 

 4,167,275  5,144,668 المحمل للسنة 
 -   ( 2,267,553) السنة السابقة الزيادة في المخصص من تعديالت 
 4,167,275  2,877,115 مصروف الزكاة للسنة صافي 

 ( 2,851,935)  ( 824,878) المدفوع خالل السنة 
 6,715,753  8,767,990 كما في نهاية السنة 

 

 :الوضع الزكوي
ــركةاق ــر هيئةإقراراتها الزكوية إلى   بتقديم  مت الشـ ــهادات زكوية حتى عام )"الهيئة"(  والجمارك    يبةالزكاة والضـ ــلت على شـ وحصـ

الـشركة    اـستلمت  ،2021وخالل ـسنة   .2018نهاية عام . وأنهت الـشركة إقراراتها الزكوية واـستلمت ـشهادة الزكاة النهائية حتى 2021
 .سعودي مليون لاير 1.8. بلغت قيمة الفروق الزكوية 2020و  2019من الهيئة للعامين  ويةالزك الربوطتعديل  اتخطاب 

اعتراض على الربط الزكوي للهيئة وقامت بالتصــعيد إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضــربية  الشــركة    قدمت  ،2022خالل عام 
ســتكون في صــالحها ، ومع ذلك ، احتفظت الشــركة بمخصــص كاف  لتســوية   االعتراضتعتقد إدارة الشــركة أن نتيجة والجمركية.  

 صالحها.غير في  االعتراضالتزامات الزكاة اإلضافية في حالة ما إذا كانت نتائج 
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   توزيعات األرباح  -21

لاير ـسعودي للـسهم عن الـسنة المنتهية   0.5مليون لاير ـسعودي بمعدل    16.45قررت الـشركة توزيع أرباح ـسنوية بمبلغ   ـسنة،خالل ال
مبر   31في   ا توزيع أرباح مرحلية بمبلغ  2021ديـس عودي  16.45. عالوة على ذلك، تقرر أيضـً الثاني  عن كل من الربع   مليون لاير ـس

 لاير سعودي للسهم. 0.5بمعدل  2022ديسمبر  31والربع الرابع من السنة المنتهية في 
 

 الحركة في توزيعات األرباح المستحقة خالل السنة كما يلي:كانت 
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

 13,575,665  13,572,557 كما في بداية السنة 
 -   49,350,000 المعلن خالل السنة 

 (3,108)  ( 32,423,068) المدفوع خالل السنة  
 13,572,557  30,499,489 كما في نهاية السنة 

 
 

 اإليرادات   -22

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
   87,138,037   112,520,356 إجمالي اإليرادات 

 (204,654)   ( 203,335) الخصومات 
 86,933,383  112,317,021 صافي اإليرادات 

 

 هو كما يلي: محددتوزيع اإليرادات المعترف بها على مدى فترة زمنية وفي وقت 
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

   70,322,252   81,359,013 يزمن  ىعلى مد
   16,611,131   30,958,008 عند نقطة من الزمن

 112,317,021  86,933,383 
 

 تكلفة اإليرادات   -23

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
 24,720,457  41,717,814 المواد المستهلكة 

 25,703,430  31,186,509 استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
 14,851,548  16,368,783 الرواتب واألجور 

 10,349,189  12,330,921 عامة  مرافق مصاريف
 3,284,305  4,374,361 إصالح وصيانة

 3,034,079  2,354,441 * المخزون المشطوب
 1,417,647  - ( 6إيضاح القوالب )االنخفاض في خسارة 
 780,282  551,078 أخرى 

 108,883,907  84,140,937 
 

لاير  2,762,379: 2021لاير ســـعودي ) 865,766تامة الصـــنع بقيمة  عةبضـــاعلى  المخزون المشـــطوب خالل العاممل  ت شـــي * 
 (.10( )إيضاح لاير سعودي 271,700: 2021لاير سعودي ) 1,488,675بقيمة  خام( ومواد سعودي

 

 مصروفات بيع وتوزيع   -24

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
 1,142,485  1,705,140 مصاريف النقل 

 831,854  637,289 الرواتب واألجور 
 53,010  55,664 استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

 344,702  478,595 مصاريف متنوعة أخرى 
 2,876,688  2,372,051 
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 مصروفات إدارية وعمومية   -25

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
 4,362,106  4,656,596 الرواتب واألجور 
 1,885,150  1,816,235 مصاريف اإلدارة 

 656,207  695,316 رسوم اشتراكات و
 766,199  631,599 إصالح وصيانة

 534,382  608,414 استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
 195,113  239,607 عامة  مرافق مصاريف

 1,177,783  2,538,105 مصاريف متنوعة أخرى 
 11,185,872  9,576,940 

 
 إيرادات أخرى  -26

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
 -   460,469 ( 7 إيضاح) ايراد ايجار

 86,808  108,804 الخردة مبيعات
 1,068,168  - الربح من تعديل التزام مالي 

 38,526  - استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات أرباح
 97,341  275,946 ايرادات متنوعة اخرى 

 845,219  1,290,843 
 

 تكاليف التمويل  -27

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
 2,333,440  3,210,102 الفوائد على القروض 

 98,360  101,973 ( 18)إيضاح  للموظفينوائد المتعلقة بالتزامات المنافع المحددة الف
 70,253  65,095 ( 8 إيضاحالتزامات اإليجار )الفوائد المتعلقة ب 

 32,912  74,814 خسارة صرف العمالت األجنبية
 3,451,984  2,534,965 

 
 مستمرة الالخسارة من  العمليات غير   -28

، قرر مجلس إدارة الشــركة بيع أصــول مصــنع الدمام إلنتاج العبوات الزجاجية )"المصــنع"( باســتثناء األرض  2022مايو   18في  
العادلة    ابقيمته خالل الـسنة)"مجموعة االـستبعاد"(. وبناًء عليه، تم عرض مجموعة االـستبعاد كموجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع  

مليون لاير  2.8نتج عن إعادة القياس بالقيمة العادلة لمجموعة االســتبعاد خســارة انخفاض في القيمة قدرها  كما في تاريخ التصــنيف.
 فيما يلي تفاصيل خسارة انخفاض القيمة: سعودي.

  مباني  آالت ومعدات  أثاث ومفروشات  اإلجمالي 
 التكلفة 13,793,831 37,921,716 115,918 51,831,465

 االستهالك المتراكم (11,760,301) (34,625,000) ( 112,216) (46,497,517)
 صافي القيمة الدفترية  2,033,530 3,296,716 3,702 5,333,948
 القيمة العادلة  953,107 1,545,157 1,736 2,500,000
 إعادة القياس خسارة االنخفاض من  1,080,423 1,751,559 1,966 2,833,948

 
بيع  متحـصالت منإلى المـشتري مقابل  االـستبعادبمجموعة   المتعلقةاألـصول    نقلعندما تم    2022أغـسطس   14  تاريخ في االـستبعادتم 

 لاير سعودي.  1.673.915 بمبلغ لاير سعودي نتج عنها خسارة استبعاد  826.085 اقدره
 

 والتي تتكون مما يلي: غير المستمرةللسنة الحالية والسابقة كخسارة من العمليات  االستبعادتم تصنيف نتائج عمليات مجموعة 
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

 -   ( 2,833,948) خسارة االنخفاض من إعادة القياس 
 -   ( 1,673,915) الخسارة من االستبعاد 
 ( 2,360,315)  ( 1,138,995) مصروف االستهالك 

 ( 210,091)  ( 210,594) مصاريف أخرى 
 121,240  194,277 ايرادات أخرى 

 (5,663,175 )  (2,449,166 ) 
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 ( تتمة ) مستمرةالالخسارة من  العمليات غير  -28
 

 :غير المستمرةفيما يلي تفاصيل معلومات التدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات 
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

 (88,851)  ( 16,317) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
 -   826,085 ية نشطة االستثماراألمن  المتوفرة صافي التدفقات النقدية 

 (88,851)  809,768 غير المستمرةصافي التغير في النقد وما في حكمه من العمليات 
 

 عالقة أطراف ذات   مع معامالت -29

الـشركة، في ـسياق أعمالها العادية، معامالت  مي قتـشمل األطراف ذات العالقة المـشاريع المـشتركة وموظفي اإلدارة الرئيـسيين للـشركة. ت 
إما من قبل الشــركة أو مجلس    معتمدةمع األطراف ذات العالقة. يتم تنفيذ معامالت األطراف ذات العالقة على أســس تجارية بشــروط  

 إدارتها.
 

تثناء   تلمة من باـس تركة كما هو مبين في إيضـاح    المـشروعاتتوزيعات األرباح المـس المعامالت المنفذة مع األطراف ذات  كانت  ،  9المـش
ــنة  العالقة ــيين. ال يتقاضــى أعضــاء مجلس اإلدارة أي مكافآت    والبدالتالمكافآت   تتمثل في خالل الس األخرى لموظفي اإلدارة الرئيس

ضاء مجلس اإلدارة بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان  مقابل دورهم في إدارة الشركة إال بموافقة الجمعية العمومية. يتلقى أع
تة األوائل، بما في ذلك رة. يتلقى كبار التنفيذيين الـس ؤولياته المباـش المدير  المجلس. يتلقى المدير التنفيذي مكافأة ثابتة نتيجة واجباته ومـس

ــح الج ــاء مجلس  العام والمدير المالي، مكافآت وفقًا لعقود العمل الموقعة معهم. يوضـ ــات أعضـ ــيل مكافآت وتعويضـ دول التالي تفاصـ
 اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا:

 
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

 1,755,800  1,668,680 الرواتب 
 1,600,000  1,600,000 مكافأة سنوية 

 755,766  688,336 البدالت األخرى 
 303,150  228,235 حضور االجتماعات  بدل

 204,415  199,693 مكافأة نهاية الخدمة 
 4,384,944  4,619,131 

 
 

   ربحية السهم -30

المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  لمساهمي الشركة على المتوسط    عائدال  سنةاليتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي ربح  
 . السنة خالل

 ة تساوي ربحية السهم األساسية. ضوبالتالي، فإن ربحية السهم المخف  ،سنةال  ة قائمة في أي وقت خاللضلم تكن هناك أسهم مخف

 : من العمليات المستمرة 
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 

 53,563,796  109,994,168 الربح العائد لمساهمي الشركة صافي 
 32,900,000  32,900,000 السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 1.63  3.34   ضةاألساسية والمخفالسهم  ربحية
 : مستمرة الغير من العمليات 

 ( 2,449,166)  ( 5,663,175) صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 
 32,900,000  32,900,000 السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 (0.08)  ( 0.17)   ضةاألساسية والمخفالسهم  ربحية
 1.55  3.17   ضةاألساسية والمخفالسهم   اجمالي ربحية

 
 االلتزامات التعهدات و -31

لاير سعودي( واعتمادات مستندية بمبلغ    227,812:  2021ديسمبر    31)لاير سعودي    749,025قدمت الشركة خطابات ضمان بمبلغ  
 : ال شيء( فيما يتعلق بعملياتها. 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) 5,820,015
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 المعلومات القطاعية  -32

عنها اكتســـاب إيرادات أو تكبد مصـــاريف. يتم إن القطاع هو جزء منفصـــل ومميز من الشـــركة يعمل في أنشـــطة األعمال التي ينتج  
اإلفصــاح عن القطاعات التشــغيلية على أســاس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل متخذ القرارات التشــغيلية الرئيســي وهو  

يتم تجميع وتســـجيل  الشـــخص المســـؤول عن توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات االســـتراتيجية حول القطاعات التشـــغيلية. 
ــبيهة متى أمكن ذلك كقطاعات يتم  ــادية مماثلة ومنتجات وخدمات وفئات عمالء شـ ــمات اقتصـ ــغيلية التي تبرز فيها سـ القطاعات التشـ

 ( القطاعات التشغيلية.8التقرير عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

لديها مـصانع تقع في المملكة العربية الـسعودية في  في تـصنيع وبيع العبوات الزجاجية. الـشركة   يتمثل النـشاط التجاري الرئيـسي للـشركة
 .2022أغسطس  14في  استبعاهوتم ، 2019 المنتهية في خالل السنةمصنع الدمام بشكل دائم مدينتي الرياض والدمام، وقد توقف 

 للمعلومات المالية عن هذه القطاعات: ملخص يلي فيما
 

 2202ديسمبر  31
 اإلجمالي  مصنع الدمام  مصنع الرياض  
 112,317,021 - 112,317,021 يرادات اإل
 32,989,582 1,138,995 31,850,587 الممتلكات واآلالت والمعدات  ستهالكإ

 820,156,261 5,460,469 814,695,792 الموجودات إجمالي 
 128,461,919 - 128,461,919 جمالي المطلوبات إ
 

  1202ديسمبر  31
 اإلجمالي  مصنع الدمام  مصنع الرياض  
 86,933,383 -  86,933,383 يرادات اإل
 28,651,137 2,360,315 26,290,822 الممتلكات واآلالت والمعدات  ستهالكإ

 767,161,520 11,758,506 755,403,014 الموجودات إجمالي 
 126,963,841 -  126,963,841 جمالي المطلوبات إ
 

 السنوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية لإليراداتفيما يلي ملخص 
 

 2022 2022 2021 2021 
 %  لاير سعودي  %  لاير سعودي  
 ٪ 65 56,718,892 % 52 58,681,116 اخل المملكة العربية السعودية د
 ٪ 35 30,214,491 % 48 53,635,905 ارج المملكة العربية السعودية خ
 112,317,021 100% 86,933,383 100 ٪ 
 

 األدوات المالية  -33

 من خالل عملياتها للمخاطر المالية التالية: شركةتتعرض ال

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر أسعار العموالت  -
 العملة؛ مخاطر -
 مخاطر السيولة  -
 

للمخاطر التي تنشأ عن استخدامها لألدوات المالية. ويصف هذا اإليضاح  الشركة  األخرى، تتعرض    األعمال جميع    معكما هو الحال  
، وسياساتها، وعملياتها؛ إلدارة تلك المخاطر والطرق المستخدمة لقياسها. يتم عرض المزيد من المعلومات الكمية فيما  الشركةأهداف  

 يتعلق بهذه المخاطر في جميع هذه القوائم المالية.
 

لمخاطر اإلدارة المالية، وأهدافها، وسياساتها، وعملياتها؛ إلدارة تلك المخاطر، أو  الشركة  لم يكن هنالك تغييرات جوهرية في تعرض  
 األساليب المستخدمة لقياسها من الفترات السابقة، ما لم ينص على خالف ذلك في هذا اإليضاح. 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية )زجاج( 
 )شركة مساهمة سعودية( 

   إيضاحات حول القوائم المالية
   2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 )بالريال السعودي( 

 - 31 - 

 
 ( ة)تتم  ةاألدوات المالي -33

 األدوات المالية الرئيسية 

 األدوات المالية الرئيسية التي تستخدمها الشركة والتي تنشأ عنها مخاطر األدوات المالية هي كما يلي: إن 
 أصول عقود  -
 تجاريةمدينة  ذمم -
 النقد وما في حكمه  -
 تجارية  دائنة ذمم  -
 القروض  -
 التزامات عقود اإليجار  -
 أخرى  دائنةمدينة وأرصدة  -
 

 القيمة العادلة والتسلسل الهرمي لها  
 

حيثما كان هذا القياس مطلوبًا بموجب إطار التقرير المالي    تقوم الشركة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية.
المعمول به أو كان لدى الشركة خيار وقد اختارت أن تفعل ذلك بموجب السياسات المحاسبية المسموح بها أو عندما تكون الشركة مطالبة  

سيتم استالمه عند بيع األصل، أو المدفوع لنقل التزام    القيمة العادلة هي السعر الذي  المالية.القوائم  القيمة العادلة في هذه عن  باإلفصاح  
بموجب تعامالت منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن عملية بيع األصل أو  

 تحويل االلتزام يتم إما: 
 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 
 ئيسي يكون في أكثر األسواق فائدة لألصل أو االلتزام. في حالة عدم وجود سوق ر 
 

الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة. ويتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام االفتراضات   الشركةيجب على 
 التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق يعملون لمصلحتهم االقتصادية. 

 

لألصل غير المالي في االعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية من أعلى وأفضل استخدام  يأخذ قياس القيمة العادلة  
  الشركة لألصل، أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق من شأنه أن يستخدم األصل في أعلى وأفضل استخدام له. وتستخدم  

ها بيانات كافية؛ لقياس القيمة العادلة، وزيادة استخدم المدخالت الملحوظة ذات الصلة،  أساليب التقييم المناسبة في الظروف والتي تتوفر ل
 . وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة

 

التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي    المطلوبات و  الموجودات يتم تصنيف جميع  
 للقيمة العادلة. يتم وصف هذا التسلسل على النحو التالي بناًء على أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل: 

 

 مماثلة. مطلوبات أو  لموجوداتطة )غير المعدلة( المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق األنش  -
المستوى الثاني: أساليب التقييم التي يمكن تحديدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس   -

 القيمة العادلة. 
 المهمة لقياس القيمة العادلة. المستوى الثالث: أساليب التقييم التي ال يمكن مالحظتها على أدنى مستوى من المدخالت  -

 

ما إذا كانت التحويالت   الشركةالمعترف بها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المطلوبات و للموجوداتبالنسبة 
قد حدثت بين المستويات في التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت المهمة للقيمة العادلة المقاسة  

التقرير. وتحدد   إعداد  فترة  نهاية كل  المتكرر وغي   الشركةككل( في  العادلة  القيمة  قياس  المتكرر. السياسات واإلجراءات لكل من  ر 
مشاركة المقيّمين الخارجيين بعد مناقشتها مع لجنة المراجعة في   الشركةفي تقييم األصول المهمة. وتقرر  الخارجيين المقيّمينويشارك 
لشركة  ا. وتشمل معايير االختيار المعرفة بالسوق، والسمعة، واالستقاللية، وما إذا كان يتم الحفاظ على المعايير المهنية. وتقرر الشركة

 التقييم، والمدخالت التي يجب استخدامها لكل حالة. أساليب بعد المناقشات مع المقيّمين الخارجيين 
 

بتحليل التحركات في قيم األصول وااللتزامات المطلوب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً للسياسات    الشركةفي تاريخ كل تقرير، تقوم  
لهذاللشركةالمحاسبية   وبالنسبة  تتحقق    .  الموافقة على  الشركة  التحليل،  األخير من خالل  التقييم  في  المطبقة  الرئيسية  المدخالت  من 

التغيير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام  الشركة  المعلومات في احتساب التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات الصلة. وتقارن   أيضاً 
 كان التغيير معقوالً. بالمصادر الخارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا

 

فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول أو االلتزامات    الشركةلغرض إفصاحات القيمة العادلة حددت  
 ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. 
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 ( ة)تتم  األدوات المالية -33

 األدوات المالية حسب الفئة 
 / المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:   لموجوداتا

 : الموجودات المالية
 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
 8,552,150  8,852,080 عقود أصول 
 40,625,002  42,381,056 تجاريةمدينة ذمم 

 14,215,788  16,860,647 ما في حكمه النقد و
 235,083  1,147,572 أرصدة مدينة أخرى 

 63,628,023  69,241,355 المالية   الموجوداتإجمالي 
 

 : المطلوبات المالية
 

 2021ديسمبر  31  2021ديسمبر   31 
    متداولة: غير 

   28,796,115  - القروض 
   1,890,595  1,752,512 اإليجار  التزامات
    متداولة: 
   44,498,384  57,263,533 القروض 

   17,126,448  14,856,384 ذمم دائنة تجارية 
   177,081  182,393 اإليجار  التزامات

   7,628,536  8,058,465 أرصدة دائنة أخرى 
   100,117,159  82,113,287 إجمالي المطلوبات المالية 

 

 .2021و  2022ديسمبر  31ال توجد أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في هذه البيانات المالية كما في 
 

 األهداف والسياسات والعمليات العامة
، وبينما يحتفظ بالمسؤولية النهائية عنها، فقد للشركةيتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية العامة عن تحديد أهداف وسياسات إدارة المخاطر 

. يتلقى مجلس اإلدارة  ركةللشالمالي    المديرفوض سلطة تصميم العمليات وتشغيلها التي تضمن التنفيذ الفعال لألهداف والسياسات إلى  
التي للشركةالمالي    المديرتقارير شهرية من   المطبقة ومدى مالءمة األهداف والسياسات  العمليات  فعالية  يراجع  ، والتي من خاللها 

 يضعها.

ة التنافسية إن الهدف العام لمجلس اإلدارة هو وضع سياسات تسعى للحد من المخاطر إلى أقصى درجة ممكنه، دون التأثير على القدر
 . وفيما يلي المزيد من التفاصيل حول هذه السياسات: للشركةوالمرونة 

 مخاطر االئتمان  

المالية   الخسارة  االئتمان هي مخاطر  بالتزاماته   للشركةمخاطر  الوفاء  في  المالية  األداة  المقابل في  الطرف  أو  العميل  في حال فشل 
المنفذة محلياً؛ لتقييم مخاطر االئتمان  الشركة  االئتمان من مبيعات االئتمان. إن سياسة  بشكل رئيسي لمخاطر  الشركة  التعاقدية. وتتعرض  

 للعمالء الجدد قبل الدخول في العقود. وتؤخذ هذه التصنيفات االئتمانية في االعتبار من خالل ممارسات األعمال المحلية. 

سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد على حدة؛ للتأكد من أهليته االئتمانية قبل عرض شروط وأحكام الدفع   الشركةوضعت  
تقييمات خارجية، عند توفرها، وفي بعض الحاالت تتم المراجعة المصرفية. ويتم  الشركة  . وتتضمن مراجعة  للشركةوالتسليم القياسية  

 .المدير العاموضع حدود الشراء لكل عميل، والتي تمثل الحد األقصى للمبلغ المفتوح دون الحاجة إلى موافقة 

الحاليين بشكل ربع سنوي، ومن خالل  تركيزات مخاطر االئتمان، من خالل مراقبة تصنيف الجدارة االئتمانية للعمالء  الشركة  تحدد  
التجارية. وفي مراقبة مخاطر االئتمان للعمالء، يتم تجميع العمالء وفقاً لخصائصهم االئتمانية. المدينة  مراجعة شهرية لتحليل تقادم الذمم  

مبيعات االئتمان المستقبلية إال    ويتم تصنيف العمالء الذين تم تصنيفهم على أنهم "مخاطر عالية" على قائمة العمالء المقيدة، وال تتم
 الدفع مقدماً.ب 

 تنشأ مخاطر االئتمان أيضاً من النقد لدى البنوك والمؤسسات المالية. 
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 ( ة)تتم  األدوات المالية -33

 ( ة)تتم األهداف والسياسات والعمليات العامة

 ( ة)تتممخاطر االئتمان 

المالية المعترف بها في تاريخ التقرير كما هو    للموجوداتلمخاطر االئتمان يقتصر على القيمة الدفترية    الشركةى لتعرض  صالحد األق
 ملخص أدناه: 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر   31 
 8,552,150  8,852,080 أصول عقود 

 40,625,002  42,381,056 ذمم مدينة تجارية
 14,215,788  16,860,647 النقد وما في حكمه 

 235,083  1,147,572 أرصدة مدينة أخرى 
 69,241,355  63,628,023 

 

ــى لمخاطر االئتمان. مخاطر االئتمان على الذمم المدينة ــدة    التجارية تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصـ لدى  واألرصـ
 محدودة على النحو التالي: البنوك

  .أرصدة نقدية محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد 
   قيمةالد بالصافي بعد خصم مخصص انخفاض والعق وأصوليتم إظهار المدينين التجاريين . 
 

الشــركة  اءات محددة. وتســعى  مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمدينين من العمالء، من خالل المراقبة وفقاً لســياســات وإجر  الشــركةتدير 
ــتحـقة على  ــع ـحدود ائتـمانـية للعمالء األفراد، ومراقـبة اـلذمم الـمديـنة المســ للـحد من مـخاطر االئتـمان فيـما يتعلق ـبالعمالء من خالل وضــ

تمر. اس مـس مبر   31كما في   أـس عودية  من العمالء داخل٪ 52من  الذمم المدينة التجارية  يتكون رصـيد   ،2022ديـس   المملكة العربية الـس
أعمار الذمم إن تحليل  ،(٪49 :2021ديسمبر  31) المملكة العربية السعودية  من العمالء خارج٪  48، و  (٪51 :2021ديسمبر  31)

 المدينة التجارية وخسائر االئتمان المتوقعة المقابلة في نهاية السنة كما يلي:
 

معدل الخسارة   2202ديسمبر   31
 المتوقع 

إجمالي القيمة  
 الدفترية 

خسائر االئتمان  
 المتوقعة 

صافي القيمة  
 الدفترية 

لم تتجاوز موعد استحقاقها وال يوجد  
 26,456,123 21,491 26,477,614 % 0.1 انخفاض في قيمتها 

ً  30 –تجاوز موعد االستحقاق يوم  5,024,133 17,900 5,042,033 % 0.4 يوما
ً  90 – 31االستحقاق تجاوز موعد   3,529,822 37,441 3,567,263 % 1.0 يوما

ً  180 – 91تجاوز موعد االستحقاق   2,027,785 133,288 2,161,073 % 6.2 يوما
ً  365 – 181تجاوز موعد االستحقاق   2,630,915 440,965 3,071,880 % 14.4 يوما

ً  365تجاوز موعد االستحقاق ألكثر من   2,712,278 6,374,684 9,086,962 % 70.2 يوما
 42,381,056 7,025,769 49,406,825  المجموع 

 

 
معدل الخسارة   1202ديسمبر   31

 المتوقع
إجمالي القيمة  

 الدفترية 
خسائر االئتمان 

 المتوقعة 
صافي القيمة  

 الدفترية 
لم تتجاوز موعد استحقاقها وال يوجد  

 24,201,880 33,612 24,235,492 ٪ 0.1 انخفاض في قيمتها 
ً  30 –تجاوز موعد االستحقاق يوم  4,767,751 38,693 4,806,444 ٪ 0.8 يوما

ً  90 – 31تجاوز موعد االستحقاق   4,883,421 125,602 5,009,023 ٪ 2.5 يوما
ً  180 – 91تجاوز موعد االستحقاق   2,959,952 308,129 3,268,081 ٪ 9.4 يوما
ً  365 – 181تجاوز موعد االستحقاق   2,616,301 352,670 2,968,971 ٪ 11.9 يوما

ً  365تجاوز موعد االستحقاق ألكثر من   1,195,697 5,494,391 6,690,088 ٪ 82.1 يوما
 40,625,002 6,353,097 46,978,099  المجموع 

 

ئتمانية لألطراف المقابلة بانتظام وفي تاريخ التقرير، وال تتوقع أي خسائر من عدم أداء األطراف  بمراقبة التصنيفات اال  الشركة تقوم  
المالية التي لم يتم تطبيق متطلبات انخفاض قيمتها، تمثل القيمة الدفترية الحد األقصى للتعرض  الموجودات  المقابلة. أما بالنسبة لجميع  

 لخسارة االئتمان.
 

 العموالت ت مخاطر معدال
جة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت العموالت السائدة في السوق.  ت مخاطر أسعار العموالت تمثل المخاطر النا

ال يوجد لدى الشركة موجودات طويلة األجل هامة نسبياً مرتبطة بعمولة متغيرة، لكن يوجد لديها مطلوبات مرتبطة بعمولة متغيرة كما 
. تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت بصورة  2021و    2022  ديسمبر  31في  

 مستمرة.
 



 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية )زجاج( 
 )شركة مساهمة سعودية( 

   إيضاحات حول القوائم المالية
   2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 )بالريال السعودي( 

 - 34 - 

 
 ( ة)تتم  األدوات المالية -33

 ( ة)تتم األهداف والسياسات والعمليات العامة
 
 العملة خاطر م

تمثل مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تنشأ مخاطر العمالت  
لشركة. ال تعتقد الشركة أنها معرضة بشكل جوهري  ل  العملة الوظيفيةمن الموجودات والمطلوبات المثبتة والمدرجة بعمالت تختلف عن  

العملة حي  الشركة  لمخاطر  نشاط  إن عملة  األمريكي.  الدوالر  أو  السعودي  بالريال  مقومة  واألرصدة  الشركة  أن غالبية معامالت  ث 
 . مربوطة بالدوالر األمريكي. إن معامالت الشركة بعمالت غير الريال السعودي أو الدوالر األمريكي ليست جوهرية

 مخاطر السيولة 
المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها عن طريق    بالتزاماتهاتمثل مخاطر السيولة مخاطر أن تواجه الشركة صعوبات في الوفاء  

تقديم النقد أو أي أصل مالي آخر. وتنطوي إدارة مخاطر السيولة الحكيمة على الحفاظ على ما يكفي من النقد واألوراق المالية القابلة  
   وتوفر التمويل؛ من خالل مبلغ كافي من التسهيالت االئتمانية الملتزم بها. للتسويق، 

على توقع التدفقات النقدية، والنظر في مستوى األصول السائلة الالزمة للوفاء، ومراقبة نسب السيولة،   الشركةتتضمن إدارة السيولة لدى  
 والحفاظ على خطط تمويل الديون.

 
حسب مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناًء على الفترة المتبقية في تاريخ التقرير وحتى  للشركة المالية    المطلوباتيحلل الجدول أدناه  

 . تاريخ االستحقاق التعاقدي، المبالغ الواردة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة
 

 
 31  ديسمبر 2022

 أقل من سنة 

سنة  أكثر من 
وأقل من  

 خمس سنوات 
أكثر من  

 خمس سنوات 
غير محددة  
 اإلجمالي  االستحقاق 

 57,301,942 - - 2,549,347 54,752,595 القروض 
 2,265,447 - 1,054,567 968,704 242,176 اإليجار  التزامات

 14,856,384 - - - 14,856,384 ذمم دائنة تجارية 
 8,244,756 1,473,509 - - 6,771,247 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 82,668,529 1,473,509 1,054,567 3,518,051 76,622,402 المجموع 
 

 31  ديسمبر 2021

 أقل من سنة 

أكثر من سنة 
وأقل من خمس  

 سنوات 
أكثر من 

 خمس سنوات 
غير محددة 
 اإلجمالي  االستحقاق 

 74,632,933 -  -  29,156,792 45,476,141 القروض 
 2,507,623 -  1,296,743 968,704 242,176 اإليجار  التزامات

 17,126,448 -  -  -  17,126,448 ذمم دائنة تجارية 
 7,632,124 1,772,835 -  -  5,859,289 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 101,899,128 1,772,835 1,296,743 30,125,496 68,704,054 المجموع 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) 
  (شركة مساهمة سعودية) 

    إيضاحات حول القوائم المالية
    ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  
 (بالريال السعودي) 

 - ٣٥ - 

 ) ة(تتم  األدوات المالية -٣٣

  ) ة(تتم األهداف والسياسات والعمليات العامة
  

  إدارة رأس المال 
دارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافي من أجل المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين و السوق ومواصلة  اإلتتمثل سياسة مجلس 

  رباح للمساهمين.ألا بمراقبة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى توزيعات  اإلدارةالمستقبلي. يقوم مجلس  تطور نشاطها
  

  :عند إدارة رأس المال إلى ما يلي الشركة تهدف 

صحاب المصالح  ألستمرار في توفير العوائد للمساهمين والمنافع  االستمرار كمنشأة مستمرة بحيث يمكنها  ال اعلى    الشركةحماية قدرة    - أ
  و خرين،اآل
  .توفير عائد كافي للمساهمين - ب
  

، كغيرها من الشركات العاملة في الصناعة، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة  الشركةتقوم  
  : في نهاية السنة المالية هي كما يلي للشركةمعدلة. إن نسبة المديونية صافي الدين على مجموع حقوق الملكية ال

  

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١  
  ٧٣٬٢٩٤٬٤٩٩    ٥٧٬٢٦٣٬٥٣٣  القروض 
  ٢٬٠٦٧٬٦٧٦    ١٬٩٣٤٬٩٠٥ اإليجار  التزامات

  )١١٬٤٩٢٬٢٣٧(    ) ١٣٬٦٥٤٬٦١٨( يخصم: النقد وما في حكمه * 
  ٦٣٬٨٦٩٬٩٣٨    ٤٥٬٥٤٣٬٨٢٠  صافي الدين  

  ٦٤٠٬١٩٧٬٦٧٩    ٦٩١٬٦٩٤٬٣٤٢ اجمالي حقوق الملكية 
  ٪ ١٠    ٪٧ نسبة المديونية

  

  ). ١٤من قبل الشركة (إيضاح  العام غير المتاح لالستخدام المحتجزمبلغ النقد ما في حكمه ال يتضمن * النقد و
  
 

  األحداث الالحقة  -٣٤

شركة زجاج جارديان السعودية  لایر سعودي من    ٣٣٬٦٦٠٬٠٠٠استلمت الشركة توزيعات أرباح بمبلغ  في الفترة الالحقة لنهاية السنة،  
  . الدولية

  

  إعتماد القوائم المالية    -٣٥
 ). م٢٠٢٣مارس  ٩ (الموافق هـ١٤٤٤ شعبان ١٧من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  تم اعتماد القوائم المالية
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