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  وأنشطتها  معلومات حول الشركة -1

  شركة رةرة الواحة للترارة كةالشركةة  شركة مساةمة يعواية تأيسب بموج   ظام الشررات في اململكة العربية السعواية

تم ت ويل الشركة مف م يسة فراية إلى شركة ذات مسئولية م دواة    م 2003أكتوبر    6ةر كاملوافق    1424شعباا    10بتاريخ  

م . إضافة لدلكت فقد تم ت ويلها  2015ايسم ر    9ةر كاملوافق  1437صسر    27مليوا لایر يعواي بتاريخ    50برأ  مال قدر.  

  م2017يناير    1ملوافق  ةر كا1438ربيع اآلخر    3مقسلة بتاريخ  يعواية  مف شركة ذات مسئولية م دواة الى شركة مساةمة  

  ة مليوا ريال يعواي. وتم ت ويلها مف شركة مساةمة يعواية مقسلة إلى شركة مساةمة يعواية  ام  80برأ  مال قدر.  

ةر 1443شوال    8بتاريخ  مليوا ريال يعواي.    150برأ  مال قدر.     م2017يبتم ر    17املوافق  كةر  1438ذو الح ة    26بتاريخ  

مليوا ريال يعواي    225م  وافقب ال معية العامة غير العااية للشركة  لى ريااة رأ  مال الشركة إلى  2022مايو    9كاملوافق  

إلى   ايمية قدرةا    22.5مقسم  بقيمة  منح    10مليوا يهم  ااي  الواحد  ف طريق  للسهم  مرا ي أريانت يعواية    ة يهم 

 
م
 .   رباح املبقاة مف األ  ملساةما الشركة ت ويً

رقم   التراري  الس ل  بموج   الشركة  بتاريخ    1010190390معمل  الرياا  في  كاملوافق1424شعباا    10الؤاار   ةر 

  م  في اململكة العربية السعواية.2003أكتوبر  6

املوافق  كةر  1438ذو الح ة    26إاراج الشركة بالسوق املالية السعواية كتداول  بتاريخ    السعواية  ةيئة السوق املالية   تمدت ا

مساةمة   م2017يبتم ر    17 مف شركة  لت ويلها  للشركة  األيال ا  النظام  لتعديل  النظامية  اإلجراءات  مف  ان تهاء  وتم   .

 . م2017 وفم ر   30املوافق كةر 1439ربيع األول  12يعواية مقسلة الى شركة مساةمة يعواية  امة بتاريخ 

 

التراري رقم   الس ل  بموج   الخرج  في  أنشطتها مف خًل فر ها  الشركة  بتاريخ   1011014061تزاول  الرياا  في   الؤاار 

 م .2010يو يو  4ةر كاملوافق 1431جمااى اآلخرة  22

 

يتمثل نشاط الشركة في صنا ة منترات  ؤف مؤنعة مف اللدائفت صنا ة العل  والؤناايق مف اللدائفت صنا ة القوارير  

  421102107495بمختلف أشكالها مف اللدائفت صنا ة منترات مف اللدائف بطريقة الرتومولد بموج  الترخيص الؤناعي  

  م2020أكتوبر  15ةر كاملوافق   1442صسر  28بتاريخ 

 

 يقع املكت  الرئيس ا املس ل للشركة في العنواا التالي: 

 شركة رةرة الواحة للترارة 

 شارع األحساءت الربوة  7449

 12814ت الرياا 2980ص. ة 

 اململكة العربية السعواية
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 األساس املحاسبي  -2

 

   بيان االلتزام 2-1

 

واملعايير   السعواية  العربية  اململكة  في  املعتمدة  املالي  للتقرير  الدولية  للمعايير   
م
وفقا املرفقة  املالية  القوائم  إ داا  تم 

 .  للمراجعيا و املحايبياواإلصدارات األخرى الؤاارة بوايطة الهيئة السعواية  

 

 القياس  أسس 2-2

 ما يلي:  داا القوائم املالية  لى أيا  مبدأ التكلسة التاريخية ما  دا  إتم 

   .مست قات مخؤص مكافأة نهاية الخدمة للمو سيا حيث يتم احتسابه بالقیمة الحالیة لًلتزامات املستقبلیة -

 تقييم انيتثمارات بالقيمة العاالة مف خًل الربح أو الخسارة.  -

 

 والنشاط  العرض عملة 2-3

 . للشركة  والنشاط يتم إ داا ةد. القوائم املالية بالريال السعواي الدي يمثل  ملة العرا

 

 املالية السنة -3

 ايسم ر مف رل ينة.  31يناير وتنتها في   1تبدأ السنة املالية للشركة في 

 

 فتراضات الهامة ال حاسبية واملالتقديرات ا -4

 

مف   للشركة  املالية  القوائم  إ داا  املس لة  يتطل   املبالغ  ت ثر  لى  القا  وانفتراضات  والتقديرات  باألحكام  القيام  اإلاارة 

لإليرااات والتكاليف واملوجواات واملطلوبات واإلفؤاحات  ف املطلوبات املحتملة في تاريخ السترة املالية. إن أا  دم التأكد  

تتطل  إجرا إلى  تائج قد  ي اي  والتقديرات قد  للموجواات  حول ةد. انفتراضات  الدفترية  القيم  معديًت جوةرية  لى  ء 

 واملطلوبات القا تتأثر في املستقبل. 

 

إا التقديرات وانفتراضات مبنية  لى خ رة يابقة و وامل تتضمف توقعات باألحداث املستقبلية والقا معت ر منايبة للظروف  

غير   واملطلوبات  للموجواات  الدفترية  القيمة  لت ديد  التقديرات  ومستخدم  تقييم  يتم  األخرىت  املؤاار  املستقلة  ف 

وإثبات أثر التغير في السترة  يتم مراجعة التقديرات املحايبية املثبتة في السترة والسترات املستقبلية    وانفتراضات بشكل مستمر.

 . بأثر مستقبلي  الحالية

 

حايبية للشركة تتسق مع تلك القا تم اإلفؤاح  نها بالقوائم  إا األحكام الهامة القا قامب بها اإلاارة  ند تطبيق السيايات امل

  املحايبية   السيايات  تطبيق    ند  املستخدمة  واألحكام  وانفتراضات  التقديرات  حول   املعلومات  إا   املالية للسنة السابقة.

 : أا ا. إاراجها يتم  املالية القوائم في املس لة املبالغ   لى   األك ر التأثير  ذات
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 )تتمة(     الهامةفتراضات ال واحاسبية مللتقديرات اا -4

 

 مبدأ اإلستمرارية  4-1

  لى انيتمرارت و ليه فقد تم إ داا القوائم املالية  لى أيا  مبدأ انيتمرارية. تهاليس لدى الشركة شك حول قدر 

 

  الذمم املدينة التجاريةاالنخفاض في قيمة   4-2

افتراضات حول مخاطر التعثر في السداا ومعدنت   ب يتخدام الدمم املدينة التراريةاإل خساا في قيمة ا تم اراية وتقييمي 

ًرمةالخسارة املتكبدة. مستخدم الشركة األحكام  ند وضع ةد. اإلفتراضات وتقوم باختيار املدخًت   حتساة اإل خساا  ن   ال

 ملتطلبات    وذلك   في نهاية رل فترة تقرير  واملستقبلية  في القيمة بناءم  لى خ رة الشركة السابقة وأوضاع السوق الحالية
م
وفقا

  . 12كإيضاح  9املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 

 األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية للممتلكات واآلالت واملعدات   4-3

التقدير  تقوم إاارة الشركة بت ديد األ مار اإل تاجية ملمتلكاتها وتنتها ومعداتها بغرا احتساة انيتهًا. يتم ت ديد ةدا  

  
م
اوريا اإلاارة  تقوم  املوجواات.  ةد.  له  تتعرا  الدي  املااي  والضرر  للموجواات  املتوقع  انيتخدام  بان تبار  األخد  بعد 

املتبقية والقيم  املقدرة  اإل تاجية  األ مار  وجدت   بمراجعة  انيتهًا    كإا  وفترة  طريقة  أا  مف  للتأكد  انيتهًا  وطريقة 

سنة كإيضاح  قتؤااية للموجواات. ةدا ولم يتم إجراء أي معديل  لى األ مار اإل تاجية خًل ال تتماش ا مع  مط املنافع ان 

7 .  

 

 قياس التزامات املنافع املحددة   4-4

يم انكتواري إجراء العديد مف  ياكتوارية. يتضمف التق  ييمت دا تكلسة التزامات املنافع املحداة للمو سيا وفق  مليات تق

الخؤمت   معدل  ت ديد  انفتراضات  لى  ةد.  ومشتمل  املستقبل.  في  السعلية  التطورات  تختلف  ف  قد  والقا  انفتراضات 

يم وانفتراضات األيايية وطبيعتها طويلة  يوالزيااات املستقبلية في الروات ت ومعدنت الوفيات. و ظرا للطبيعة املعقدة للتق

ثر بؤورة كبيرة بالتغيرات في ةد. انفتراضات. تتم مراجعة رافة انفتراضات بتاريخ إ داا  األجلت ف ا التزام املنافع املحداة يتأ

  . 19الية كإيضاح امل قوائم ال 

 

 االنخفاض في قيمة املخزون  4-5

. ير  إثبات مبلغ شط  وأي تخسيض في املخزوا  ت ايهما اقل صافي القيمة القابلة للت قق   بسعر التكلسة او يتم قيا  املخزوا 

كمؤروفات في  سس السترة القا حدث فاها الشط  أو تكبد  الراكد  إلى صافي القيمة القابلة للت قق وجميع خسائر املخزوا  

  .10املؤروفات كإيضاح 
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 السياسات املحاسبية الهامة -5

 

ئم املالية مع ما ةو وارا في اإليضاحات حول القوائم املالية  تتماش ا السيايات املحايبية املستخدمة  ند إ داا ةد. القوا

 . م2021ايسم ر  31للشركة للسنة املنتهية في 

 

 املعروضة في ةد. القوائم املالية. السنواتتم تطبيق السيايات املحايبية أا ا. بشكل ثابب  لى جميع 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات    5-1

 

 والقياس  اإلثبات 5-1-1

املعدات بالتكلسة والقا تتضمف تكاليف انقتراا املريملة بعد خؤم انيتهًا املتراكم  اآلنت و يتم قيا  بنوا املمتلكات و 

ً خساا في القيمة  .   إا وجدت والخسارة املتراكمة ل

واملعدات أ مار إ تاجية مختلسةت يتم احتسابه كبند منسؤل ك ناصر رئيسية     واآلنت   ندما تكوا ألجزاء أحد بنوا املمتلكات

الربح  قائمة  مف املمتلكات واآلنت واملعدات. يتم إثبات أي أرباح أو خسائر مف ايتبعاا أي بنوا للممتلكات واآلنت واملعدات في  

 أو الخسارة.  

 

 النفقات الالحقة   5-1-2

ًحقة فقط  ندما    هد. النسقات. تيرة ل منافع اقتؤااية مستقبلية يترت   لاها يتم ريملة النسقات ال

 

 االستهالك   5-1-3

 قيمها املتبقية املقدرة
م
يتخدام طريقة   ب   ت إا وجدت  يتم احتساة انيتهًا لتكلسة بنوا املمتلكات واآلنت واملعدات  اقؤا

ستهلك.  درج اإليتهًا أ مارةا اإل تاجية املقدرة وي القسط الثابب  لى مدى 
ل
 في الربح أو الخسارة. األراض ا ن م

 املقار ة:  وينة الحالية  سنةوفيما يلي األ مار اإل تاجية املقدرة لبنوا املمتلكات واآلنت واملعدات لل 

 ينة 33 مبان، 

 ينة 13.3إلى  10 ت و معداتن ت

 ينة  5إلى  4 ييارات

 ينوات 10 ومعدات أاوات

 ينوات 10 أثاث

 ينوات 5 أجهزة حاي  تلي  

 

 في حال راا ةناا حاجة لدلك. يتم مراجعة طرق انيتهًا واأل مار اإل تاجية والقيم املتبقية في فترة رل تقرير ويتم معديلها

ا خسارة ان خساا في القيمة ت إا وجدت.    أ مال ت ب التنسيد . يتم إثبات  أ مال ت ب التنسيدن يتم ايتهًا      بالتكلسة  اقؤم
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 )تتمة(    السياسات املحاسبية الهامة -5

 

   املوجودات غير امللموسة     5-2

 

 اإلثبات والقياس  5-2-1

  
م
يتم قيا  املوجواات غير امللموية بما فاها برامج الحاي  اآللي القا ت ؤل  لاها الشركة وذات  مر م دا بالتكلسة  اقؤا

ً خساا في القيمةاإلطساء املتراكم وأي خسائر   . إا وجدت متراكمة ل

 

 اإلطفاء    5-2-2

ل ي  اإلطساء  املقدرة  تخسيضتم حساة  املتبقية  قيمها   
م
امللموية  اقؤا املوجواات غير  يتخدام طريقة   ب   ت إا وجدت  تكلسة 

  10  هي األ مار اإل تاجية املقدرةفي الربح أو الخسارة. إا  يدرج اإلطساء  القسط الثابب  لى مدى أ مارةا اإل تاجية املقدرةت و 

 ينوات.

 يتم مراجعة طرق اإلطساء واأل مار اإل تاجية والقيمة املتبقية في رل تاريخ تقرير ويتم معديلها  ند اللزوم. 

 

 تكاليف االقتراض   5-3

لت مل تكلسة اإلقتراا  تقوم الشركة بريملة تكاليف انقتراا املتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إ تاج موجواات م ةلة 

 .  اتكرزء مف تكلسة ذلك األصل. يتم قيد جميع تكاليف انقتراا األخرى في السترة القا تم تكبدةا فاها كمؤروف

 

 املالية   املوجودات  5-4

 

 والقياس  األولي اإلثبات 5-4-1

ة باإل تراف األولي للدمم املدينة الؤاارة في تاريخ نشأتها. وجميع املوجواات املالية األخرى واملطلوبات املالية  ندما  شركقوم ال ت 

 في انحكام التعاقدية املتعلقة باألااةشركتؤبح ال 
م
 . ة طرفا

 بسعر املعاملة  بالقيمة  
م
يتم القيا  املبدئ، لألصل املالي كما لم يكف ذمة مدينة ترارية اوا  نؤر تمويل جوةري مقا  مبدئيا

 تكاليف املعاملة القا تنس  مباشرة إلى اقتناء.ت بالنسبة للبند غير املؤنف بالقيمة العاالة مف خًل الربح أو  
م
العاالة رائدا

 الخسارة. 
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 )تتمة(   السياسات املحاسبية الهامة      -5

 

 والقياس الالحق التصنيف 5-4-2

 

 التؤنيف  – املالية املوجواات

 

 ند اإلثبات األوليت يتم تؤنيف املوجواات املالية  لى   و القيا  بالتكلسة املطسأة ت أاوات الديف بالقيمة العاالة مف خًل  

املالية بالقيمة العاالة مف خًل الربح أو  الدخل الشامل اآلخرت أاوات حقوق امللكية في الدخل الشامل اآلخر أو املوجواات  

 الخسارة.

 للمعيار الدولي للتقرير املالي  
م
يعتمد بؤورة  امة  لى  موذج األ مال الدي مف خًله يتم    9إا تؤنيف املوجواات املالية وفقا

 إاارة األصل املالي وخؤائص تدفقاته النقدية التعاقدية.  

لسة املطسأة إذا ايتوفب كً الشرطيا أا ا. ون يتم تخؤيؤها بالقيمة العاالة مف خًل  يتم قيا  املوجواات املالية بالتك 

 الربح أو الخسارة:  

 

 إذا راا م تسظ به ضمف  موذج أ مال يهدف إلى انحتساظ باملوجواات مف أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية. و   -

إذا را ب بنوا. التعاقدية ينشأ  نهات بتواريخ م داةت تدفقات  قدية تقتؤر  لى افعات للمبلغ األيال ا والسائدة  لى   -

 املبلغ األيال ا القائم. 

يتم قيا  انيتثمار في يندات الديف بالقيمة العاالة مف خًل الدخل الشامل اآلخر إذا ايتوفب كً الشرطيا أا ا. ون يتم  

 تؤنيسها بالقيمة العاالة مف خًل الربح أو الخسارة:  

ية معاقدية وبيع  يتم انحتساظ باملوجواات ضمف  موذج األ مال الدي يت قق الهدف منه  ف طريق ت ؤيل تدفقات  قد -

 موجواات مالية؛ و  

إذا را ب بنوا. التعاقدية ينشأ  نهات بتواريخ م داةت تدفقات  قدية تقتؤر  لى افعات للمبلغ األيال ا والسائدة  لى   -

 املبلغ األيال ا القائم. 
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 )تتمة(   السياسات املحاسبية الهامة      -5

 

 (تتمةاملوجودات املالية ) 5-4

 (تتمة) الالحق والقياس لتصنيفا 2 -5-4

  تتمةك التؤنيف  – املالية املوجواات

 ند اإلثبات األولي لًيتثمارات في األيهم القا ن يتم انحتساظ بها بغرا املتاجرةت ي ق للشركة أا تختار بشكل نهائ،  را  

ًحقة في القيمة العاالة لًيتثمار ضمف الدخل الشامل اآلخر. يتم ةدا الخيار  لى أيا  رل ايتثمار    لى حدة.التغيرات ال

إا جميع املوجواات املالية غير املؤنسة  لى أنها مقاية بالتكلسة املطسأة أو بالقيمة العاالة مف خًل الدخل الشامل اآلخر  

املالية   املوجواات  يتضمف جميع  الخسارة. وةدا  أو  الربح  العاالة مف خًل  بالقيمة  قيايها  يتم  ً.ت  أ  ما ةو موضح  حس  

وليت ي ق للشركة بشكل نهائ، تخؤيص األصل املالي بطريقة أخرى يستوفي متطلبات القيا  بالتكلسة املشتقة.  ند اإلثبات األ 

املطسأة أو بالقيمة العاالة مف خًل الدخل الشامل اآلخرت رأصل مالي بالقيمة العاالة مف خًل الربح أو الخسارةت وإذا قامب  

 بطريقة أخرى أو تخسيضه بشكل كبير.   بدلكت تقوم ب دف  دم التطابق املحايبا الدي قد ينشأ

ًحق للموجواات املالية  لى تؤنيسها كما يلي:    يعتمد القيا  ال

املوجودات املالية 

بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة  

 قيا  ةد. املوجواات بالقيمة العاالة. يتم إثبات صافي األرباح والخسائرت القا مشمل  
م
يتم نحقا

 أي إيرااات فوائد أو توريعات أرباحت في قائمة الربح أو الخسارة.  

التكلفة  بموجودات مالية 

 املطفأة  

السائدة   طريقة  بايتخدام  املطسأة  بالتكلسة  املوجواات  ةد.  قيا    
م
نحقا يتم  يتم  السعلية. 

وأرباح   السوائد  إيرااات  إثبات  يتم  القيمة.  في  ان خساا  بخسائر  املطسأة  التكلسة  تخسيض 

وخسائر صرف العمًت األجنبية وان خساا في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إثبات  

 أي ربح أو خسارة  ند التوقف  ف اإلثبات في قائمة الربح أو الخسارة.  

املالية  املوجودات

بالقيمة العادلة من خالل  

  -الدخل الشامل اآلخر 

 االستثمار في أدوات الدين  

املحتسبة   السوائد  إيرااات  إثبات  يتم  العاالة.  بالقيمة  املوجواات  ةد.  قيا    
م
نحقا يتم 

بايتخدام طريقة معدل السائدة السعلي وأرباح وخسائر صرف العمًت األجنبية وان خساا في  

في ق في قائمة الدخل  القيمة  إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى  ائمة الربح أو الخسارة. يتم 

الشامل اآلخر. و ند اإليتبعاات يتم إ ااة تؤنيف األرباح والخسائر املتراكمة في قائمة الدخل  

 الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة. 

املوجودات املالية 

بالقيمة العادلة من خالل  

  -الدخل الشامل اآلخر 

 أدوات حقوق امللكية  

 قيا  ةد. املوجواات بالقيمة العاالة. يتم إثبات توريعات األرباح ر يرااات في قائمة  
م
يتم نحقا

ار.  الربح أو الخسارة ما لم تكف توريعات األرباح تمثل بوضوح ايترااا جزء مف تكلسة انيتثم

إ ااة    
م
أبدا يتم  ون  اآلخر  الشامل  الدخل  قائمة  في  األخرى  والخسائر  األرباح  صافي  إثبات  يتم 

 تؤنيسها إلى قائمة الربح أو الخسارة.
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 )تتمة(   السياسات املحاسبية الهامة      -5

 

 (تتمةاملوجودات املالية ) 5-4

 

 املالية  املوجودات  قيمة في الخسائر االئتمانية املتوقعة 5-4-3

الخسائر انئتما ية املتوقعة  لى أاوات الديف القا يتم قيايها بالتكلسة املطسأة أو بالقيمة العاالة مف  تقوم الشركة بت ديد  

  الخسائر انئتما ية املتوقعةخًل الدخل الشامل اآلخرت وكدلك الدمم املدينة الترارية و قوا الضما ات املالية. ن يتم اثبات 

اوات حقوق ملكية. ومعكس قيمة الخسائر انئتما ية املتوقعة التغيرات في مخاطر انئتماا مند اإلثبات األولي  لًيتثمارات في أ

 لألااة املالية املعنية. 

املبسط لحساة   النهج  الشركة  املتوقعةتطبق  الخسائر    الخسائر انئتما ية  ب ثبات   
م
يقوم اائما املدينةت وةدا  الدمم  في قيمة 

املالية  انئتم املوجواات  ةد.  املتوقعة  لى  انئتما ية  الخسائر  تقدير  يتم  التعرضات.  لهد.  العمر  مدى  املتوقعة  لى  ا ية 

للمدينيات   املحداة  للعوامل  معديلها  مع  للشركةت  السابقة  انئتما ية  الخسائر  ترربة  يعتمد  لى  تدفق  معدل  بايتخدام 

لحالي واملتوقع للظروف في تاريخ التقريرت بما في ذلك القيمة الزمنية للنقوا حيثما  والظروف انقتؤااية العامة وتقييم انترا. ا

ا.    راا ذلك منايبم

الخسائر   ايتخدام  يتم  القيمة.  في  ان خساا  لحساة  العام  النهج  الشركة  تطبق  األخرىت  املالية  األاوات  ل ميع  بالنسبة 

ريااة كبيرة في مخاطر انئتماا مف ان تراف األولي والخسائر انئتما ية  انئتما ية املتوقعة  لى مدى العمر  ندما تكوا ةناا  

  ندما ن تزيد مخاطر انئتماا  لى األااة املالية بشكل كبير مند ان تراف األولي.   12املتوقعة ملدة 
م
 شهرا

إثباتها األولي يتم مف خًل األخد بان تبار  إا تقييم ما إذا را ب املخاطر انئتما ية لألااة املالية قد راات بشكل جوةري مند  

 التغير في مخاطر التعثر في السداا الدي ي دث  لى مدى العمر املتبق، لألااة املالية.

ند تقييم ما إذا را ب مخاطر انئتماا لألااة املالية قد راات بشكل جوةري مند إثباتها األوليت تقوم الشركة بمقار ة مخاطر   

داا األااة املالية كما في نهاية فترة التقرير مع مخاطر حدوث معثر في يداا األااة املالية كما في تاريخ اإلثبات  حدوث معثر في ي

األولي. و ند إجراء ةدا التقييمت تأخد الشركة با تبارةا املعلومات الكمية والنو ية القا تكوا معقولة وقابلة للد مت بما في  

 القا تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل القا تكوا متاحة.   ذلك الترربة السابقة واملعلومات

تأخد الشركة بان تبار التعثر في السداا في حالة الدمم املدينة الترارية  ندما ينتقل رصيد العميل إلى السئة ةغير النشطةة بناءم  

  لى ت ليلها لعمر الديف.  

في السداا حيث أا   التعثر  القا مشكل حدث  التالية  بان تبار األمور  بالنسبة ل ميع املوجواات املالية األخرىت تأخد الشركة 

 ما تكوا غير قابلة لًيترااا.  
م
 الترربة السابقة مشير إلى أا الدمم املدينة القا مستوفي أحد الضوابط التالية  ااة

 عهدات املالية مف قبل الطرف اآلخر؛ أو   ندما يكوا ةناا  دم إلتزام بالت 

ا أو يتم الحؤول  لاها مف مؤاار خارجية إلى أ ه مف غير املحتمل أا يقوم املديف بسداا    ندما مشير املعلومات املطورة ااخليم

 مديو ياته. 
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 (تتمةاملوجودات املالية ) 5-4

 

 )تتمة( املالية املوجودات  قيمة في الخسائر االئتمانية املتوقعة 5-4-3

 

ي إذا تقرر أا األااة املالية ذات   ندما تسترا الشركة أا مخاطر انئتماا لألااة املالية لم تزااا بشكل جوةري مند إثباتها األول 

 مخاطر ائتما ية منخسضة في تاريخ التقرير. يتم ت ديد أااة مالية ذات مخاطر ائتما ية منخسضة إذا:

 

   أا األااة املالية لديها مخاطر منخسضة للتعثر في السداات1 

 ة في األجل القري ت    أا يكوا لدى املقترا قدرة قوية  لى الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدي 2 

  حدوث مغيرات يلبية في الظروف انقتؤااية والترارية  لى املدى الطويلت مف املمكف ولكف ليس بالضرورةت تقليل قدرة  3

 املقترا  لى الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية.  

 

الخسا مف  تتكوا  معاالة  إيتخدام  طريق  املتوقعة  ف  انئتما ية  الخسائر  نسبة  تقا   كأي  السداا  في  التعثر  بافتراا  رة 

الخسارة في حالة وجوا ع ز  و التعرضات  ند التعثر في السداا. يعتمد تقييم احتمالية الع ز  لى البيا ات التاريخية املعدلة  

 بوايطة معلومات مستقبلية.

الخسارة والدخل الشامل اآلخر ل ميع األاوات  تقوم الشركة ب ثبات خسائر أو  كويات ان خساا في القيمة في قائمة الربح أو  

املالية مع إجراء معديل مقابل قيمتها الدفترية مف خًل حساة مخؤص الخسارةت بايتثناء انيتثمارات في يندات الديف القا  

أو الخسارة  يتم قيايها بالقيمة العاالة مف خًل الدخل الشامل اآلخرت والقا يتم إثبات مخؤص خسارة لها في قائمة الربح  

والدخل الشامل اآلخر ويتم ترميعها في احتياط، إ ااة تقييم انيتثمارت ون يتم تخسيض القيمة الدفترية لألصل املالي في قائمة  

 املركز املالي. 

 

 املالية املطلوبات 5-5

 

 والقيا    اإلثبات

أو   األرباح  العاالة مف خًل  بالقيمة  أو  املطسأة  بالتكلسة  مالية  األولي كمطلوبات  اإلثبات  املالية  ند  املطلوبات  تؤنيف  يتم 

 بالقيمة  
م
الخسائر. يتم قيد رافة املطلوبات املالية ما  دا املطلوبات بالقيمة العاالة مف خًل الربح أو الخسارة الخسائر مبدئيا

ت  خؤم  بعد  الخسارة  العاالة  أو  الربح  خًل  مف  املالية  للمطلوبات  ًحق  وال املبدئ،  القيا   يتم  املباشرة.  املعامًت  كاليف 

 بالقيمة العاالةت ويتم ان تراف بأي تكاليف معاملة ذات صلة في قائمة الربح أو الخسارة  ند تكبدةا.  
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 في قيمة املوجودات غير املالية  االنخفاض 5-6

رل ينة مالية بمراجعة القيم الدفترية ملوجوااتها غير املاليةت للت قق مما إذا راا ةناا أي م شر ألي    نهايةتقوم الشركة في  

 ا خساا في القيمة. في حالة وجوا مثل ذلك امل شرت يتم تقدير قيمة األصل القابلة لًيترااا.  

رير مراجعة القيم الدفترية للموجواات غير املالية للشركةت بخًف املخزوا لت ديد ما إذا راا ةناا أي  يتم في تاريخ رل تق

ً خساا في القيمة. في حالة وجوا مثل ذلك امل شرت يتم تقدير قيمة األصل القابلة لًيترااا.   م شر  لى معرضها ل

ا تكاليف   في القيمة قيد انيتخدام أو القيمة العاالة  اقؤم للنقد  القابلة لًيترااا لألصل أو الوحدة املنترة  تتمثل القيمة 

الحالية   لقيمتها  املقدرة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  خؤم  يتم  انيتخدامت  قيد  القيمة  تقييم  و ند  أك ر.  أيهما  البيعت 

تقيي  يعكس  خؤم  معدل  ف ص  بايتخدام  ولغرا  لألصل.  املحداة  واملخاطر  للمال  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  مات 

 في أصغر مرمو ة موجواات  
م
  تنتج ان خساا في القيمةت ف ا املوجواات القا ن يمكف ف ؤها بؤورة فراية يتم ترميعها معا

ا الحدوا  ف  أبعد  إلى  املستمر وتكوا مستقلة  للموجواات  تدفقات  قدية ااخلة مف انيتخدام  الداخلة  النقدية  لتدفقات 

الشررات   موجواات  معرا  احتمالية  م شر  لى  ةناا  راا  وإذا  للنقد .  املنترة  كالوحدة  املوجواات  مرمو ة  أو  األخرى 

ً خساا في قيمتهات  ندئِد يتم ت ديد القيمة القابلة لًيترااا للوحدة املنترة للنقد القا تنتما لها موجواات الشررات. يتم    ل

إثبات خسارة ان خساا في القيمة إذا را ب القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املنترة للنقد التابعة له تتراور قيمتها املقدرة  

القابلة لًيترااا. يتم ان تراف بخسائر ان خساا ضمف الربح أو الخسارة. يتم  كس خسائر ان خساا في القيمة إذا راا  

ملستخدمة لت ديد املبلغ القابل لًيترااا. يتم  كس خسارة ان خساا في القيمة فقط إلى الحد  ةناا مغيير في التقديرات ا

صل القيمة الدفترية القا يمكف ت ديدةا بعد خؤم انيتهًا أو اإلطساءت إذا لم يتم  
م
الدي ن تتراور فيه القيمة الدفترية لأل

   إثبات أي ا خساا في القيمة.
 

 املخزون     5-7

يتم قيا  املخزوا بسعر التكلسة أو صافي القيمة القابلة للت ققت أيهما أقل. يتم ت ديد التكلسة  لى أيا  طريقة املتويط  

املرجحت وتتضمف النسقات القا يتم تكبدةا مف أجل إحضار املخزوا إلى املوقع ب الته الراةنة. وفي حالة املخزوا املؤنع وت ب  

 للطاقة التشغيلية العااية. التؤنيعت ف ا التكلسة مشمل ح
م
 ؤة منايبة مف النسقات العامة لإل تاج وفقا

لإلكمال   املقدرة  التكاليف  ا  لأل مال  اقؤم ان تيااي  السياق  خًل  ر  املقدَّ البيع  يعر  للت قق  القابلة  القيمة  صافي  يمثل 

لت قق وجميع خسائر املخزوا كمؤروف  ومؤروفات البيع. ير  إثبات مبلغ أي تخسيض للمخزوا إلى صافي القيمة القابلة ل 

 في السترة القا حدث فاها التخسيض أو الخسارة.  

. يتم إثبات ةد. الخؤومات    12يتم شراء البضائع بخؤومات تمنح مف املورايف  لى أيا  املشتريات اإلجمالية  لى مدى  
م
شهرا

 العقوا امل رمة مع املورايف . 
م
 وفق أيا  اإليت قاق إيتنااا

 

 املخصصات    5-8

يتم ان تراف باملخؤص إذا  هر  تيرة ألحداث يابقة أا لدى الشركة التزام حالي قا ون، أو معاقدي يمكف تقدير مبلغه بشكل  

موثوق ومف املحتمل أا يتطل  تدفقات خارجة ملنافع اقتؤااية لتسوية ةدا انلتزام ويكوا باإلمكاا تقدير مبلغ انلتزام بؤورة  

 ان تراف باملخؤص للخسائر التشغيلية املستقبلية. موثوقة. ن يتم

رمنية طويلة ندما   بسترات  اإللتزام  املتوقعة    يتعلق  املستقبلية  النقدية  التدفقات  مف خًل خؤم  املخؤؤات  ت ديد  يتم 

 وا
م
ًئما ملخاطر القا  بمعدل خؤم قبل الضريبة الدي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموالت و ندما يكوا م

 ينطوي  لاها انلتزام. ويتم ان تراف بالخؤم املتنارل  نه كتكاليف تمويل.  
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 منافع املوظفين   5-9

 

 األجل   قصيرةاملنافع  التزامات 5-9-1

املتوق املبالغ  تلك  هي  األجل  قؤيرة  خًل    ع املنافع  رامل  بشكل  املو سوا    12مسويتها  فاها  يقدم  القا  السنة  نهاية  في   
م
شهرا

 الخدمات القا تنشأ  نها املنافع. 

املزايا العينية القا يتوقع مسويتها  و   ت إا املطلوبات املتعلقة باألجور والروات ت بما في ذلك املنافع غير النقدية واإلجارات املتراكمة 

 بعد نهاية السنة القا يقوم فاها املو سوا بالخدمة ذات الؤلة فيتم اإل تراف بها حقا نهاية فترة  بالكامل خًل اثنا  شر 
م
شهرا

 التقارير ويتم قيايها باملبالغ املتوقع افعها  ند مسوية املطلوبات. 

 

  الخدمةمنافع  التزامات 5-9-2

    تقوم
م
 ظام العمل في اململكة العربية السعواية. ويستند ايت قاق     ملتطلبات الشركة بمنح مكافآت نهاية الخدمة ملو ساها وفقا

الحد    بشرط ايتكمال  للمو ف وطول مدة خدمته  والبدنت  إلى الرات  األيال ا    -بايتخدام األيالي  اإلكتوارية- ةد. املنافع

 األانى مف فترة الخدمة. يتم مس يل التكاليف املتوقعة لهد. املكافآت  لى مدى فترة الخدمة.

ذلكت يقوم خ راء اكتواريوا مستقلوا بتقييم انلتزامات بموج     ناء  لى خطط التزامات ايت قاقات املو سيا غير ممولة. وب 

 إلى طريقة 
م
 ويتم مس يل انلتزام  لى أيا  تقييم اكتواري.املخططة  وحدة اإلئتماا    ةد. الخطط ايتنااا

الخدمة   ملنافع  الحالية  القيمة  للمو سيا ةو  الخدمة  نهاية  بمنافع  يتعلق  فيما  املالي  املركز  قائمة  في  به  املعترف  انلتزام  إا 

 للمو سيا في نهاية فترة التقرير.  

التدفقات النقدية الخارجة املقدرة في املستقبل ب يتخدام    وت دا القيمة الحالية نلتزام منافع نهاية الخدمة للمو سيا بخؤم

 أيعار السائدة لسندات  الية ال واة ت والقا لها شروط ايت قاق تقارة شروط التزام منافع نهاية الخدمة. 

 يتم إثبات تكاليف الخدمات السابقة مباشرة في قائمة الدخل. 

صيد التزام املنافع املحداة. يتم إاراج ةد. التكلسة في قائمة الدخل.  يتم احتساة تكلسة السائدة بتطبيق معدل الخؤم  لى ر 

تم ت ميل أو إاراج األرباح أو الخسائر اإلكتوارية الناترة  ف مسويات الخ رة والتغيرات في اإلفتراضات اإلكتوارية في حقوق  ي 

   امللكية في قائمة الدخل الشامل اآلخر في السنة القا تنشأ فاها.

 

 وما في حكمه نقد 5-10

يتكوا النقد وما في حكمه مف النقد بالؤندوق ولدى البنوا وانيتثمارات ذات انيت قاق األصلي ثًثة أشهر أو أقل واملتاحة  

 للشركة اوا أي قيوا. 

 

 الزكاة 5-11

 أل ظمة  
م
أيا  انيت قاق. يتم    وفقفي اململكة العربية السعواية     ةيئة الزراة والضريبة وال مارايتم احتساة الزراة وفقا

ت ميل مؤروف الزراة  لى قائمة الربح أو الخسارة. يتم مسوية السروقاتت إا وجدتت الناترة  ف الربوط النهائية في السنة  

 القا تم فاها ان تهاء مف الربط. 
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 بالعمالت األجنبية املعامالت 5-12

 لى أيا  أيعار الت ويل السائدة بتاريخ تلك    العملة الو يسية للشركةيتم ترجمة املعامًت القا تتم بالعمًت األجنبية إلى  

 املعامًت.

يتم ترجمة املوجواات واملطلوبات النقدية املدرجة بالعمًت األجنبية إلى العملة الو يسية  لى أيا  أيعار الت ويل في تاريخ  

التقرير. إا البنوا غير النقدية القا يتم قيايها بناءم  لى التكلسة التاريخية بعملة أجنبية يتم ت ويلها  لى أيا  أيعار الؤرف  

 يتم ان تراف بسروقات ترجمة العمًت األجنبية بشكل  ام في الربح أو الخسارة.    في تاريخ املعاملة.

 

 النظامي  االحتياطي 5-13

 للنظام األيال ا للشركةت ير   لى الشركة أا ترن  في رل ينة  
م
٪ مف أرباحها الؤافية لتكويف احتياط،  ظام، حقا  10وفقا

 ٪ مف رأ  املال. إا ةدا انحتياط، غير متاح للتوريع. يتم حساة انحتياط، بؤورة ينوية.  30يبلغ ةدا انحتياط، 

 

 األرباح توزيعات 5-14

في الشركة تقيد   القا يتم املوافقة  لاها مف قبل املساةميا  السترة  في  في القوائم املالية  في القوائم  حيث    توريعات األرباح  تقيد 

أو مف قبل مرلس اناارة اذا راا مسوا بالتوريع مف قبل   املالية في السترة القا يتم املوافقة  لاها مف قبل املساةميا في الشركة

 .املساةميا فى الشركة

 يتم قيد توريعات األرباح املرحلية في السترة القا يتم ا تمااةا مف قبل مرلس اإلاارة . 

 

 ربحية السهم 5-15

تقوم الشركة بعرا رب ية السهم األيايية واملخسضة. يتم احتساة رب ية السهم األيايية بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة  

ومعديلها باأليهم اململوكة املحتسظ    عاماملتويط املرجح لعدا األيهم العااية القائمة خًل ال للمساةميا العااييا بالشركة  لى  

 بهات إا وجدت.  

يتم ت ديد رب ية السهم املخسضةت إا وجدت بتعديل الربح أو الخسارة العائدة للمساةميا العااييا واملتويط املرجح لعدا  

 األيهم العااية القائمة ومعديلها باأليهم اململوكة املحتسظ بها ألثر رافة األيهم املخسضة املحتملة. 

 

 اإلستثمارات العقارية   5-16

كالقا ت تس  بالسرق بيا    العقارى   اإليتثماربالتكلسة وإثبات أي ربح أو خسارة  ند ايتبعاا    اإليتثمارات العقاريةيتم قيا   

ستهلك. 
ل
 صافي املت ؤًت مف انيتبعاا والقيمة الدفترية للبند  في الربح أو الخسارة. األراض ا ن م
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 إثبات اإليرادات  5-17

 

 طبيعة وتوقيت استيفاء التزامات األداء بما في ذلك شروط السداد الهامة نوع املنتج

القوارير   مؤغرات 

البًيتيكية  

القوارير   وأغطية 

   البًيتيكية

قبول   يتم  ذلك  ندما  ويتم  البضا ة  السيطرة  لى  العميل  لى  حؤول  اإليرااات  ند  إثبات  يتم 

 ومسليم البضا ة إلى العميل. ويتم في ذلك الوقب إصدار السواتير وإثبات اإليرااات. 

السماح   ويتم  جديدةت  أخرى  ببضا ة  وايتبدالها  البضا ة  ب رجاع  للعمًء  العقوا  بعض  مسمح 

 ب يترجاع  قدي. 

مدى   انجمالية  لى  املبيعات  ايا   بخؤومات  لى  املنترات  بيع  ةد.    12يتم  اثبات  يتم  ا.  شهرم

 املبيعات ايتنااا الى السعر فى العقد  اقص ح م الخؤومات . 

 

 خطوات التالية:  ب يتخدام  موذج الخمس 15معترف الشركة باإليرااات بموج  املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ك

 : ت ديد العقد مع العميل.1الخطوة 
 والتزامات قابلة للتنسيد و 

م
 دا  ت يعرف العقد بأ ه اتساق بيا طرفيا أو أكثر ينش ئ حقوقا

 الوفاء بها.القا ير  و املعايير لكل  قد 

 العميل. التزام األااء ةو  قد مع  ميل لنقل يلعة أو خدمة إلى  : ت ديد التزامات األااء.2الخطوة 

 : ت ديد يعر املعاملة.3الخطوة 
أو   بلغ املقابل الدي تتوقع الشركة الحؤول  ليه في  ظير  قل السلعامليعر املعاملة ةو 

 الخدمات القا و د بها العميلت بايتثناء املبالغ املحؤلة  يابة  ف أطراف ثالثة.  

 : تخؤيص يعر املعاملة.4الخطوة 

 بالنسبة للعقد الدي ي توي  لى أكثر مف التزام أااءت تقوم الشركة بتوريع يعر 

  ا لاه لحؤول املعاملة  لى رل التزام أااء بمبلغ ي دا مبلغ املقابل الدي تتوقع الشركة ا 

 مقابل الوفاء بكل التزام مف التزامات األااء. 

 : اإل تراف باإليرااات.5الخطوة 
 ت قق الشركة اإليرااات  ندما كأو رلما  أوفب بالتزام األااء  ف طريق  قل

 السلع أو الخدمات القا و د بها العميل بموج  العقد.   
 

 

 

 املصروفات  5-18 

ؤنف جميع  توريعال  البيع و  هي تلك املؤروفات الناجمة  ف جهوا الشركة القا تقوم بها إاارات  و التوريعمؤروفات البيع   . تل

مؤروفات با تبارةا  األخرى  و   املؤروفات  املبيعات     مومية  تكلسة  بيا  املشتركة  للمؤروفات  توريع  إجراء  ويتم  إاارية. 

اإلااريةت  ند اللزومت  لى أيا  معقول مع األخد في ان تبار طبيعة    العمومية و  ومؤروفات البيع والتوريع واملؤروفات

 و روف املؤروفات املشتركة.
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 لتقارير القطاعية ا 5-19

املوجواات والعمليات املرتبطة بتقديم منترات أو خدمات تتعرا ملخاطر و وائد تختلف  قطاع األ مال ةو مرمو ة مف  

 للتقارير القا مستخدمها اإلاارة التنسيدية.
م
  ف تلك املتعلقة بقطا ات أ مال أخرى والقا تقا  وفقا

م داة تتعرا ملخاطر و وائد تختلف  القطاع ال غرافي ةو القطاع املرتبط بتقديم منترات أو خدمات ضمف بيئة اقتؤااية  

 ف تلك املتعلقة بقطا ات معمل في بيئات اقتؤااية أخرى. تتوافق اإلفؤاحات  ف التقارير القطا ية مع املعلومات القا تم  

مراجعتها مف قبل املس ول  ف اتخاذ القرارات التشغيلية. تقوم الشركة باإلفؤاح  ف معلومات  ف أيس القيا  املطبقةت  

طبيعة وتأثير أي فروقات بيا القيايات املستخدمة في املعلومات  ف القطا ات القا يؤدر  نها تقارير وتلك القيايات  مثل  

 املستخدمة.

 

 التفسيرات  و  املعايير   على والتعديالت الجديدة  املعايير   -6

 :م 2022يناير  1مره اعتبارا من  ألول ت التالية ال املعايير الجديدة والتعدي الشركةاعتمدت 

 : 37ك و   16كمعايير املحايبة الدولية رقم  لى  معديًت 6-1

اآلنت  واملعداتة  لى الشركة أا تخؤم مف تكلسة املمتلكات و اآلنت  و املمتلكات  ة   16ك   ي ظر معيار املحايبة الدولي رقم -

ً ستلمة مف بيع العناصر املنترة أثناء ت ضير الشركة ألصل امل  واملعدات املبالغ   ف ذلك ت يتخدامل
م
يوف معترف   وبدن

 .ةد. والتكاليف ذات الؤلة في قائمة الربح أو الخسارةالشركة بعائدات املبيعات 

التكاليف القا تتضمنها الشركة  املخؤؤات واملطلوبات واملوجواات املحتملةة    ة37ك  ي دا املعيار املحايبا الدولي رقم -

  ًلت ليس له أي تأثير  لى القوائم املالية خً إا تطبيق ةد. التعدي  .العقد ييتسب  في خسارة   ند تقييم ما إذا راا 

 السنة.

 : املعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد

م مع 2023ينا ير  1املطبقة للسنوات القا تبدأ في أو بعد يير ت  لى املعاً فيما يلي بياا باملعايير ال ديدة والتعدي 6-2

 .بتطبيقها  ند إ داا ةد. القوائم املالية الشركةتقم   السماح بالتطبيق املبكر ولكف لم

ت  لى  ً توضح ةد. التعدي   . را القوائم املاليةةت  لى تؤنيف املطلوبات  ة1ك  ت  لى معيار املحايبة الدولي رقمً معدي -

 أو غير متداولةت ا تماا  املطلوبات يتم تؤنيسها  لى أنها متداولةأا  
م
يتأثر    تون  لى الحقوق املوجواة في نهاية فترة التقرير   ا

 . حداث بعد تاريخ التقريراأل التؤنيف بتوقعات املنشأة أو ب 

ت  ً تهدف التعدي  .  8كومعيار املحايبة الدولي رقم     2كوبياا املمارية رقم   1ك  ت  لى معيار املحايبة الدولي رقم ً معدي -

إلى ت سيا إفؤاحات السياية املحايبية ومسا دة مستخدم، القوائم املالية  لى التمييز بيا التغييرات في التقديرات  

 .والتغيرات في السيايات املحايبية املحايبية

املتعلقة باملوجواات واملطلوبات الناشئة مف معاملة    ةالضريبة امل جلة  ة12ك  ت  لى معيار املحايبة الدولي رقمً معدي -

ثبات املبدئ،  اإلت القا ت اي  ند  ً ت مف الشررات أا تثبب الضريبة امل جلة  لى املعام ً تتطل  ةد. التعديت حيث  واحدة

 امل قتة القابلة للخؤم والخاضعة للضريبة. إلى مبالغ متساوية مف السروقات 
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 ومعدات  تال آو  ممتلكات -7

 : ايسم ر 31 في املنتهية السنةيلي الحركة  لى املمتلكات واآلنت واملعدات خًل  فيما

 آلي حاسب أجهزة أثاث  ومعدات  أدوات سيارات آالت و معدات  مباني  أراض ي 

  التنفيذ تحت أعمال

 اإلجمالي  (1)

          :التكلفة

 388,892,815 22,958,315 2,081,379 681,014 316,603 3,608,072 289,031,434 35,448,867 34,767,131 م 2022 يناير 1 في الرصيد

 29,674,512  28,671,550   45,213   25,922   8,700   257,292  294,975  370,860  -  إضافات

 (944,964) (146,714) - - - (798,250) - - - ايتبعااات 

 (210,098)  (9,570,870) - - - - 9,295,016 65,756 -  3 ,ك2ك السنة خًل ت ويًت

 417,412,265 41,912,281 2,126,592 706,936 325,303 3,067,114 298,621,425 35,885,483 34,767,131 م2022 ديسمبر  31 في الرصيد

          : املتراكم االستهالك

  168,655,309 -   1,347,886 333,824 185,354 2,571,235 159,088,291 5,128,719 -   م 2022 يناير 1 في الرصيد

  30,414,195 -   257,586  65,560  29,530  367,142  28,626,537  1,067,840 -   السنة  اةًا

 (798,250) -   -   -   -   (798,250) -   -   -   ايتبعااات 

 198,271,254 -   1,605,472 399,384  214,884 2,140,127 187,714,828  6,196,559 -   م2022 ديسمبر  31 في الرصيد

          : الدفترية القيمة صافي

 219,141,011 41,912,281 521,120 307,552 110,419 926,987 110,906,597 29,688,924 34,767,131 م2022 ديسمبر  31 في

          :التكلسة

 378,613,436 21,626,064 2,029,626 676,515 290,603 3,180,750 284,908,151 35,448,867 30,452,860 م 2021 يناير 1 في الرصيد

 10,527,179 5,251,928 56,253 9,299 26,000 613,322 256,106 - 4,314,271  إضافات

   247,800ك -  4,500ك  4,800ك -   186,000ك   52,500ك - - ايتبعااات 

 -  3,919,677ك - - - - 3,919,677 - - خًل السنة  ت ويًت

 388,892,815 22,958,315 2,081,379 681,014 316,603 3,608,072 289,031,434 35,448,867 34,767,131 م2021 ديسمبر  31 في الرصيد

          : املتراكم االستهالك

 138,267,313 - 1,002,719 269,809 155,515 2,412,015 130,362,039 4,065,216 - م 2021 يناير 1 في الرصيد

 30,635,796 - 349,667 68,815 29,839 345,220 28,778,752 1,063,503 - السنة  اةًا

   247,800ك -  4,500ك  4,800ك -   186,000ك   52,500ك - - ايتبعااات 

 168,655,309 - 1,347,886 333,824 185,354 2,571,235 159,088,291 5,128,719 - م2021 ديسمبر  31 في الرصيد

          : الدفترية القيمة صافي

 220,237,506 22,958,315 733,493 347,190 131,249 1,036,837 129,943,143 30,320,148 34,767,131 م2021 ديسمبر  31 في

 .لهد  وقعةاملت  التكلسة  إجمالي  بلغتو .  والتغليف  الطبا ة  مؤنع  ا تاج  وخطوط  والتغليفوانشاءات مؤنع الطبا ة    ومبانى  حقف  قوال و   البًيتيكية  القوارير  واغطية  البًيتيكية  القوارير  مؤغرات  ا تاج  خطوطو تخزيف تلي     ظام  شراءرصيد ان مال ت ب التنسيد في املبلغ املدفوع مقابل    يتمثل   1ك

ريال يعواي   113,643,858م: 2021ايسم ر  31م ك2022ايسم ر  31ريال يعواي كما في  99,535,331 بمبلغقيمة افترية  ؤافيب  الشركة بمؤنع تنت و مبانى و أراض ا. تم رةف م2023  اممف  الثانى الربع خًل اتاملشرو  .ةدمشغيل  بدءمليوا ريال يعوايت ويتوقع  74,46مبلغ  اتاملشرو 

 .السعواي الؤنا ية التنمية صندوق  قرا مقابل   ة -18كإيضاح 

  .الخاصة بتشغيل خط إ تاجي جديد كيناتاملا قيمة في السنة خًل التنسيد ت ب مشرو ات مف الت ويًت مثلتت  2ك

 .ريال يعواي  210,098بايضاح انصول الثابتة ت ويًت الى اصول غير ملموية بقيمة  ك يوجد  3ك
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 إستثمار عقاري  -8

 

م 2022ايسم ر    31كما فى    اض اأر   قطعمف    اإليتثمار العقارى يتكوا  و   بالتكلسة.انيتثمارات العقارية  تقوم الشركة بقيد جميع  

مبلغ  م  2022ايسم ر   31كما في    قيمتهبلغب  و   ت  متر مربع   12,113م :    2021ك  متر مربع  12,113باملزاحمية بمساحة اجمالية  

 ريال يعواي .مليوا 1,7: م2021ايسم ر  31مليوا ريال يعواي ك1,7

 

  مليوا   4.21:  م2021ك  مليوا ريال يرررررررررررعواي  4.65  مبلغم  2022ايسرررررررررررم ر    31في    كماالعقارى    لإليرررررررررررتثمارالقيمة العاالة    بلغب

 شررركةالعقاري بوايررطة مقيم  قاري خارجي مسررتقل  ف الشررركة كاملقيم:   يررتثمارلإل   العاالة  القيمة  ت ديد تم    . يررعواي  ريال

للقيمة العاالة    2تم تؤرررررررنيسها كمسرررررررتوى    العقارى   لإليرررررررتثمارالقيمة العاالة    إا . (804/18/323)رقم  ترخيص   ت )العقارية  قيم

 .املدخًت الخاصة بطريقة التقييم املستخدمة    ىبناء  ل

 

 موجودات غير ملموسة   -9

 

 خًل السنة املنتهية  املوجواات غير امللمويةفيما يلي الحركة  لى و  تتمثل املوجواات غير امللموية فى برامج حاي  تلي

   ايسم ر: 31في 

 

 ايسم ر   31  ديسمبر   31 

 م 2021  م 2022 

    التكلفة:

 1,962,222  1,962,222 يناير   1الرصيد في 

 -  210,098   7 إيضاحك  التنسيد ت ب أ مال  مف املحول 

 1,962,222  2,172,320 ديسمبر   31في  الرصيد

  

    : املتراكم اإلطفاء

  283,589   494,247 يناير   1 في الرصيد 

  210,657   219,062 العام  خًل اإلطساء

 494,246  713,309 ديسمبر   31في  الرصيد

 1,467,976  1,459,011 الدفترية القيمة  صافي
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 مخزون  -10

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

  40,045,027   37,884,113 مواا خام ومواا معبئة ومغليف 

  38,408,399  52,732,452 بضا ة تامة الؤنع 

 -  8,732,385 بضا ة بالطريق 

  2,567,898   2,742,235 مستلزمات وريوت  و قطع غيار 

 102,091,185  81,021,324  

* ان خساا فى قيمة املخزوا   (4,503,328)  - 

 97,587,857  81,021,324  

 

فى قيمة املخزوا   * بمبلغ  بنوا  يمثل    ان خساا  مغليف  معبئة و  بنوا  و    ريال يعواى  1,588,583مخزوا مواا خام و مواا 

 ريال يعواى. 2,914,745بضا ة تامة الؤنع بمبلغ 

 

 رباح أو الخسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ  -11

 

 
ديسمبر   31

 م 2022
 

ايسم ر   31

 م 2021

 -  11,060,478  ايتثمارات فى ايهم شررات مدرجه

 -  7,102,968  ايتثمارات فى صندوق ايتثمار

 -   18,163,446  االستثمارات  إجمالي

 

  في السوق املالية السعواية كتداول     لاهال  و ام سظة أيهم ايتثمارية يتم التدانيتثمار في  بم     2022خًل  ام  قامب الشركة  

يتم إاارة املحسظة مف خًل شركة انيتثمار لألوراق املالية    .تنو ة مو ة شررات م مل  حقوق امللكية  متمثلة في اإليتثمار في

 لعقد  انيتثمار رابيتال –والوياطة 
م
   .امل رماناارة وذلك وفقا

 

ت وذلك  لى أيا  األيعار املتداولة لأليهم  مف خًل الربح او الخسارة   في حقوق امللكية بالقيمة العاالة   ات انيتثمار   تقييمتم  

كما بلغب الخسائر الغير    ريال يعواي  184,522  م ققة بمبلغ    خسائر  تج  ف ذلك  و في السوق املالية السعواية كتداول .  

والقا تم   ريال يعواي   316,516وقد بلغب توريعات انرباح املستلمة خًل العام مبلغ    ريال يعواى   2,767,894م ققة مبلغ  

 : ايسم ر 31. فيما يلي حركة انيتثمارات للسنة املنتهية في لربح أو الخسارة رضها ضمف قائمة ا

  

 ديسمبر  31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021

 22,336,709  -  يناير   1تكلسة انيتثمار كما في 

 21,705,707   23,905,034  شراء وحدات ايتثمارية  

  50,210,248ك  (2,789,172)  بيع وحدات مستثمر فاها  

 6,167,832  ( 184,522)  أرباح م ققة مف بيع ايتثمارات    /) خسائر (

 -  ( 2,767,894)  القيمة العاالة للوحداتفروقات تقييم 

 -  18,163,446  ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 ذمم مدينة تجارية  -12

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

  160,067,358  159,363,044 ذمم مدينة ترارية 

  50,199,434   63,854,435   28مست ق مف أطراف ذات  ًقة كإيضاح 

 223,217,479  210,266,792  

 (25,064,817)  ( 27,497,338) قيمة ذمم مدينة ترارية  الخسائر انئتما ية املتوقعة فى يخؤم: 

 195,720,141  185,201,975  

 

 :  اريةقيمة ذمم مدينة ترفي الخسائر انئتما ية املتوقعة فيما يلي بياا ب ركة 

 
 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

    م2021

 23,325,147  25,064,817 الرصيد في بداية السنة 

  1,739,670  2,432,521 خًل السنة  التد يم صافى 

  25,064,817  27,497,338 السنة  نهاية في الرصيد

 

رقم   اإليضاح  ذلك    2-27يعرا  في  بما  والسوق  انئتماا  ملخاطر  الشركة  معرا  مدى  حول  املدينة  معلومات  الدمم  أ مار 

 الترارية. 

 

 ذمم مدينة أخرى مدفوعات مقدمة و  -13

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

  22,074,146  21,032,226 ك*   أرصدة مدينة - مورايف

 4,830,906  - ضريبة قيمة مضافة بالؤافي 

 
م
 1,750,181  2,278,280 مؤروفات مدفو ة مقدما

مة للمورايف    227,572  25,044,261 افعات مقدَّ

  37,800  413,159 موجواات أخرى 

 48,767,926  28,920,605  

 .مف املورا الرئيس ا للشركة ف السنة ومات املست قة ؤفي قيمة الخ  رصيديتمثل ةدا ال * 
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 نقد و ما فى حكمه -14

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

 2,815  1  قد في الؤندوق 

 48,737,804  1,792,721 ك*   قد لدى البنوا 

 1,792,722  48,740,619 

 

 حقا تاريخ إصدار القوائم املالية. تيعواى ريال 150,000  مبلغ البنوا لدى   النقد يتضمف* 
م
 يعت ر ايتخدامه مقيدا

 

 وألغراا إ داا قائمة التدفقات النقدية تم إيتبعاا األرصدة مقيدة اإليتخدام املدرورة  اليهت كما يلي:

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

 48,740,619  1,792,722 و ما فى حكمه  قد 

 منه :  قد مقيد انيتخدام
م
 -  ( 150,000) كمخؤوما

 1,642,722  48,740,619 

 

 رأس املال  -15

مليوا    150:  م2021مليوا ريال يعواي ك  225ت بلغ رأ  مال الشركة املؤرح به واملدفوع بالكامل  م2022ايسم ر    31كما في  

إلى   ك  22.5ريال يعواي  مقسم  بقيمة  مليوا    15:  م2021مليوا يهم  ااي  الواحد    10يهم  ااي   للسهم  ريال يعواي 

 ريال يعواي للسهم الواحد . 10: م 2021ك

ةرر   وافقب ال معية العامة غير العااية للشركة  ت  لى توصية  مرلس إاارة     1443شوال    8م كاملوافق    2022مايو    9بتاريخ  

بتاريخ  املنعقد  كاملوافق  2021 وفم ر  15 الشركة  مف    1443الثانى  ربيع    10م  الشركة  مال  رأ   بزيااة  ريال    150ةرر    مليوا 

 مف األرباح املبقاة وذلك بمنح    225يعواى ليؤبح  
م
مليوا  ريال يعواي  ف طريق منح أيهم مرا ية ملساةما الشركة ت ويً

العااية للشركة واملقيديف  يهم واحد لكل يهميا مست ق  للمساةميا املالكيا لأليهم بنهاية تداول يوم ال معية العامة غير  

 في س ل مساةما الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثان، يوم تداول يلي تاريخ انعقاا ال معية.

م ت أنهب الشركة انجراءات املتعلقة بزيااة  2022مار     28وافقب ةيئة السوق املالية  لى طل  الشركة فى ريااة رأ  املال فى  

 بعد ت قيق املتطلبات النظامية.م 2022 يو يو 1رأ  املال فى 

 

 احتياطيات أخرى  -16

  مبلغ   م2022ايسم ر    31وبلغ رصيد البند كما في    الناتج  ف التقرير انكتوارى    إ ااة قيا  منافع املو سيا   فى   الرصيديتمثل  

 .  ريال يعواي  140,344ك :م 2021ايسم ر  31ريال يعواي ك 476,919
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 دائنة أخرى مصروفات مستحقة وذمم  -17

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

 1,246,610  885,643 كهرباء  –مؤروفات مست قة 

 -  1,240,874 ضريبة القيمة املضافة مست قة

 765,724  885,743 حوافز مست قة  

 638,000  730,000  28مكافآت وبدنت مرلس اإلاارة والل اا بالشركة كإيضاح 

 498,412  216,500 إيتشارات –مؤروفات مست قة 

 484,103  555,960  مست قات تداكر يسر  

 399,955  451,304 مست قات إجارات  

 54,489  447,071 افعات مقدمة مف العمًء  

 10,350  - بضا ة غير مسوترة   -مؤروفات مست قة 

 2,091,065  1,337,469 أخرى 

 6,750,564  6,188,708 

 

 قروض -18

 قروض قصيرة األجل  أ( 

 

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

 166,313,802   230,968,712 قروا قؤيرة األجل ك*  

 230,968,712   166,313,802 

 

  ةت ولم مستخدم الشركبشكل رئيس ا لتمويل متطلبات رأ  املال العامل للشركة  قؤيرة األجل  القرواك*  يتم إيتخدام ةد.  

 . في تمويل التويعات الرأيمالية قؤيرة األجل ةد. القروا 
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 )تتمة(   قروض   -18

 

 قروض طويلة األجل  ب(

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

  12,929,257  838,939   1ك بنوا م لية

  48,280,000  23,280,000   2ك التنمية الؤنا ية السعوايصندوق 

 24,118,939  61,209,257  

 :
ً
 (1,332,038)  (965,659) فوائد م جلة    ناقصا

 23,153,280   59,877,219  

    تم عرضها في قائمة املركز املالي كما يلي: 

  23,153,280  10,530,000 ال زء غير املتداول ضمف املطلوبات غير املتداولة 

  36,723,939  12,623,280 ال زء املتداول ضمف املطلوبات املتداولة 

 23,153,280  59,877,219  

 226,191,021  254,121,992 إجمالي القروا 

 ريال يعواي.  838,939بمبلغ  ل رصيد البنوا املحلية في رصيد لدى البنك السعواي لإليتثماريتمث  1ك

 لى التوالي.    2021يناير    13ت و2016 وفم ر    2في    يصندوق التنمية الؤنا ية السعواحؤلب الشركة  لى قرضيا مف     2ك

 لى أقساط  ؤف    القرضيايداا  يتم  ريال يعواي.    12,650,000ريال يعوايت    10,630,000بلغ رصيدةم في نهاية السنة  

مؤنع الشركة  نت ب ت و مقابل أراض ا ومبان،  ةمضمو  ومعت ر قروا الؤندوق  .ينوات 5ومست ق السداا خًل فترة  ينوية

ريال    113,643,858:  م2021ايسم ر    31ك  م2022ايسم ر    31  ريال يعواي كما في   99,535,331تبلغ  قيمة افترية  بؤافى  

 .  7كإيضاح يعواي  

 

 القروض  في الحركة إجمالي     ج(

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

  249,964,932   226,191,021 يناير  1الرصيد كما في 

  589,841,900   718,353,730 مت ؤًت مف قروا 

 (619,035,956)  ( 701,706,987) يدااات قروا 

  7,615,435   12,575,607 تكاليف تمويل

 (2,195,290)  (1,291,379) تكاليف تمويل كمدفو ة 

  226,191,021   254,121,992 ايسم ر  31الرصيد كما في 
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 )تتمة(   قروض   -18

 

 األجل القروض قصيرة وطويلة اتفاقيات  د(

الشركة  لى    - األجل    قرواحؤلب  تمويلي قدر.    وا تماااتبنوا م لية    مفقؤيرة وطويلة  بسقف   314.12مستندية 

  العامل  املال  رأ   لتمويل   وذلك  وتورق  مراب ة  اتساقيات  بموج   التسهيًتمليوا ريال يعواي. وقد تم الحؤول  لى ةد.  

 في  كما   املستخدمة  غير و  املستوحة ستنديةامل   تماااتإل وا التسهيًت  تبلغ. الرأيمالية النسقات ومتطلبات التويعات  وبعض

  مضمو ة   التسهيًت. إا اتساقيات مليوا ريال يعواي   23.39  م2021ك  يعواي   ريال  مليوا   57.7مبلغ    م2022ايسم ر    31

معهدات  شركةال   قبل  مف   صاارة   ألمر  بسندات   وأمور   األرباح   توريعات لى    قيوا ب   تتعلق . مشتمل اتساقيات التسهيًت  لى 

   بها  انحتساظ   ير   القا   املالية   النس    وبعض  الؤافية  القيمة   مف  أانى  حد   تتطل    أخرى 
م
  في   الشركة  حؤلب  قد و   .لدلك  وفقا

 .التعهدات أحد لتراور  السعواى  الؤنا ية التنمية صندوق  مف  موافقة  لىبداية العام 

  324.29بعض البنوا املحلية بقيم تؤل إلى    عترديد اتساقيات التمويل م  م2022ايسم ر    31تم خًل السنة املنتهية في  

. تم ترديد  يماليةأوتمويل التويعات الر مليوا ريال يعواي وذلك بهدف شراء وايتيراا مواا خام وتمويل رأ  املال العامل  

 ةد. انتساقيات بضماا يندات ألمر صاارة مف قبل الشركة. 

تساوا. إ ااة  الى  ي اي  قد  املستقبل  في  التعهدات  بهد.  اإلخًل  إا  معينة.  معهدات  القروا  لى  اإلاارة    مشتمل  وتقوم 

ًرمة    اوريةبمراقبة التعهدات بؤورة   وفي حال وجوا إخًل متوقع حدوثه في املستقبلت ف ا اإلاارة تقوم باتخاذ انجراءات ال

 لضماا انلتزام.

ًمية. ً. هي قروا متوافقة مع أحكام الشريعة اإلي  رافة القروا املشار إلاها أ 

 

 منافع املوظفين  -19

 

 لخطط املنافع املحددة للموظفين: التوصيف العام 

املحداة    املنافع  الخدمة كخطط  نهاية  مكافأة  الشركة يداا   يتعيا  لى 
 
نهاية    وفقا مكافأة  تتمثل  السعواي.  العمل  لنظام 

الخدمة في  ؤف رات  تخر شهر في أول خمس ينوات مف الخدمة بما في ذلك أجزاء السنةت باإلضافة إلى رات  تخر شهر  

 .  في حال إنهاء خدمة املو ف أو التقا د بل رل ينة متبقية/ نحقة في الخدمة بما في ذلك أجزاء السنةبالكامل مقا

 منهجية التقييم واالفتراضات الرئيسية للدراسة اإلكتوارية: 

الدولي    مع متطلبات معيار املحايبة 
م
لت ديد    19تماشيا تم ايتخدام طريقة وحدة انئتماا املخططة  املو سياةت  ةمنافع 

التزامات الخطة. وبموج  ةد. الطريقةت ت س  التكلسة املتوقعة للمنسعة لكل ايت قاق يست قه أ ضاء الخطة الديف ةم  

وطول مدة الخدمة في تاريخ التقييمت ويتم احتساة املكافأة  لى أيا  تخر رات   في الخدمة. معتمد التكلسة املتوقعة للمنسعة  

ا إلتزامات الخطة هي القيمة اإلكتوارية الحالية للمزايا املست قة املتوقعة ل ميع  إيتوقع أا يستلمه املو ف في يف التقا د.  

 املو سيا الديف ةم  لى رأ   ملهم في تاريخ التقييم. 

 سيةاإلفتراضات الرئي

الدولي   املحايبة  ملعيار   
م
إا  19وفقا البعض.  بعضها  مع  ومتوافقة  مت يزة  غير  اإلكتوارية  انفتراضات  تكوا  أا  ير   ت 

انفتراضات تمثل أفضل تقدير للشركة للمتغيرات القا يت دا التكلسة النهائية لتقديم التكلسة النهائية ملكافأة نهاية الخدمة.  

 خدمة هي كما يلي: إا انفتراضات األيايية املست 

خطط   تمويل  يتم  ون  السعواية.  العربية  اململكة  في  العمل  لنظام   
م
وفقا الخدمة  نهاية  منافع  خطط  ب اارة  الشركة  تقوم 

 ايت قاقات ما بعد ا تهاء الخدمة. 
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 (تتمة) منافع املوظفين  -19

 

 املوظفين  منافع إلتزام في  الحركة 19-1

 األرصدة انفتتاحية مع األرصدة الختامية نلتزام املنافع املحداة: يعرا ال دول التالي مسوية 

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

 1,920,943  2,416,207 الرصيد في بداية السنة 

    املدرج في قائمة الربح أو الخسارة 

 468,146  430,207 تكلسة الخدمة الحالية 

 67,429  96,434 تكلسة السائدة  

   42,541ك  ( 81,959) كاملسدا  خًل السنة

 444,682  493,034 

    املدرج في الدخل الشامل اآلخر 

 2,230  ( 617,263)  التقييم انكتواري   خسائر  / ) ارباح (

 2,416,207  2,243,626 الرصيد في نهاية السنة 

 

 اإلكتوارية  االفتراضات 19-2

 اإلكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير كمع ر  نها كمتويط مرجح : فيما يلي اإلفتراضات 

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

 ٪3.25  %5.00 معدل الخؤم

 ٪5.00  %5.00 النمو املستقبلي في الروات  

 الوفيات.ايتندت انفتراضات املتعلقة بمعدل الوفيات املستقبلية إلى انحؤاءات املنشورة وجداول 

 

 تحليل الحساسية    19-3

إا التغيرات املحتملة بؤورة معقولة في تاريخ التقرير إلحدى اإلفتراضات اإلكتوارية ذات العًقة مع افتراا بقاء اإلفتراضات  

 األخرى ثابتة قد ت ثر  لى إلتزامات املنافع املحداة باملبالغ التالية املبينة أا ا.: 

 م 2021 ايسم ر  31  م 2022 ديسمبر 31 

 نقص زيادة   نقص زيادة  

 2,745,991 (2,142,792)  2,503,656 (2,028,377) ٪ 1معدل الخؤم كمغير بنسبة 

 (2,144,590) 2,736,608  (2,026,454) 2,501,010 ٪  1معدل النمو املستقبلي في الروات  كمغير بنسبة 

أا   الرغم مف  يوفر   لى  أ ه  إن  الخطةت  بموج   املتوقعة  النقدية  للتدفقات  الكامل  التوريع  الحسباا  في  يأخد  الت ليل ن 

 لحسايية اإلفتراضات املبينة. 
م
 تقريبيا

م
 تقديرا
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 مخصص الزكاة  -20

 

بالربط  لى ةد.  كالهيئة     وال ماراوالضريبة  زراة  ال ةيئة  مت وقامب  2015م الى  2012 وام مف  تم تقديم انقرارات الزروية لأل  20-1

و قد ا ترضب الشركة لدى انما ة العامة لل اا الزروية و الضريبية و ال مركية و  ت  يعواي  ريال  1,026,375 وام بمبلغ  األ 

ً تراا لعام    2012تم قبول ا تراا  ام   و قد ايتئنسب    2015, و  2014و رفض ان تراا  ف ا وام    2013و قبول جزئى ل

كما اا الشركة رو ب مخؤص ب جمالي مبلغ ةد. الربوط الزرويةت ومعتقد  خًل السترة النظامية  لى ةدا الرفض.    الشركة

 يتكوا لؤالحها.   انيتئناف ا الشركة بأا  تائج ةد

 

األ وام  م وقامب ةيئة الزراة والضريبة وال مارا بالربط  لى ةد.  2018م الى  2016تم تقديم انقرارات الزروية لأل وام مف   20-2

ريال يعوايت وقامب الشركة بان تراا  لى الربوط الزروية لهد. األ وام خًل السترة النظاميةت وقامب    11,083,063بمبلغ  

 وبالتالي إصدار ربط معدل بعد اراية ان تراا بمبلغ  
م
ريال يعوايت وافقب الشركة    3,586,926الهيئة بقبول ان تراا جزئيا

 بسداا املست ق بموج  الربط املعدل. لى الربط املعدل وقامب 

 

بتاريخ    استلمت 20-3 في 2021اكتوبر    13الشركة  املنتهية  املالية  السنوات  رروي  ف  ربط  وال مارا  والضريبة  الزراة  ةيئة  مف   م 

مليوا ريال يعوايت  ترب    3.5مطالبة الشركة بدفع مبالغ رروية إضافية بقيمة     م والدي تضمف2020م و2019ايسم ر    31 

السروق الزروية بؤورة جوةرية مف افتراا الهيئة بأا القروا قؤيرة األجل هي  بارة  ف قروا اوارة وبالتالي هي بمثابة  ةد.  

لديها املتاحة  الثبوتية  للمستندات   
م
وفقا اإلفتراا  ةدا  مع  الشركة  إاارة  تتسق  األجل ون  لوجة  ظرةا   قروا طويلة  وامل يدة 

تأييد وجهة  ظر املكلسيا امام الل اا الضريبيةت    وخاصة أا ةناا حانت مماثلة لحالة   لى ما يبق   الشركة حيث تم 
م
وبناءا

املتاحة النظامية.   والحقائق  السترة  األ وام خًل  لهد.  الزروية  الربوط  بان تراا  لى  الشركة  قامب  الشركةت   وبتاريخ  لدى 

والخاص  2022ف راير    14 معديل  اشعارات  الهيئة  مف  الشركة  ايتلمب  السنواتم  الزروي  ف   في املنتهية املالية بالربط 

  وقامب ت   يعواي ريال مليوا  3.48 بقيمة إضافية رروية مبالغ  بدفع الشركة مطالبة  واملتضمف م2020م و2019  ايسم ر   31 

الى انما ه العامة لل اا   الهيئة املعدل وتؤعيد املوضوع  خًل    الزروية و الضريبية و ال مركيةالشركة بان تراا  لى ربط 

  املعدل  الهيئة ربط  مع تتسق  ن الشركة إاارة السترة النظامية حيث اا 
م
لديها كما تم   املتاحة الثبوتية والوثائق للمستندات وفقا

 وقد انشارة اليه 
م
 بانضافه الربط ةدا مقابل  يعواي  ريال مليوا  1,8  بمبلغ   اضافي رراة  مخؤص بتكويف الشركة قامب  يابقا

 .الهيئة لدى ان تراا تقديم  ند مقدمة   كللهيئة  كدفعة يعواي ريال  الف 883 مبلغ بسداا قامب   الشركة اا الى

 

ت وقد تم يداا الزراة املست قة بناءم  لى ةدا انقرارت وقد صدرت شهااة الزراة  م2021لعام    ي الشركة انقرار الزرو   قدمت 20-4

 م.2023ابريل  30وهى صالحة حقا  م2021لهدا العام 

 

 ساة مخؤص الزراة للسنة الحالية كما يلي:ت حإتم  20-5

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

 322,721,608  332,273,875 األخرى حقوق امللكية واملخؤؤات انفتتاحية والتسويات 

 (223,379,482)  ( 222,274,022) القيمة الدفترية للموجواات طويلة األجل 

 99,342,126  109,999,853 اإلجمالي 

 72,944,205  27,272,307 الربح الزروي للسنة

 172,286,331  137,272,160 و اء الزراة 
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 (تتمة) مخصص الزكاة    -20

 

 بياا بالحركة في مخؤص الزراة خًل السنة: يلي  فيما 20-6

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

 4,271,600  7,292,764 الرصيد في بداية السنة 

 4,307,158  3,431,804 املكوا خًل السنة

 77,487  556,927 مخؤؤات

 1,800,000  -  ف ينوات يابقة  فروق ربط رروية

 6,184,645  3,988,731 املحمل  لى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

   3,163,481ك  ( 4,385,460) مبالغ مدفو ة خًل السنة

 7,292,764  6,896,035 الرصيد في نهاية السنة 

    

 

 تكلفة املبيعات  -21

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2021  م 2022 

 403,054,691   507,340,647 تكلسة مواا خام

 28,204,313   27,879,421 إيتهًا  

 13,998,103   13,974,363 كهرباء  

 8,863,304   10,606,814 روات  وتكاليف مرتبطة بها 

 7,064,870   7,242,542 أخرى 

 567,043,787   461,185,281 

 

 مصروفات بيع وتوزيع  -22

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في 

 م 2021  م 2022 

 7,328,888  8,499,707 مؤروفات  قل

 771,291  786,324 روات  وأجور 

 112,000  137,182  مونت بيعية  

 18,235   23,960 إيتهًا  

 939,958   612,664 مؤروفات أخرى 

 10,059,837   9,170,372 
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 مصروفات عمومية وإدارية  -23

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في 

 م 2021  م 2022 

 3,656,829  3,583,602 روات  وأجور 

 1,041,057  862,544 ايتشارات وأمعاة مهنية 

 638,000  730,000 كافآت وبدنت مرلس اإلاارة والل اا بالشركة م

 370,895  395,746  وإطساءإيتهًا 

 316,104  850,791 بضا ة تالسة 

 1,303,280  1,394,497 مؤروفات أخرى 

 7,817,180  7,326,165 

 

   رباحاأل توزيعات  -24

بناءم  لى توصية مرلس  1443شوال    8م كاملوافق    2022مايو    9وافقب ال معية العامة الغير العااية املنعقدة بتاريخ   ةررر   

مليوا ريال    22,5أرباح  قدية تبلغ  ةرر   لي توريع    1443ربيع الثانى    10م كاملوافق  2021 وفم ر  15إاارة الشركة املنعقد بتاريخ  

املالى   العام  بواقع    2021يعواى  ف  انعقاا    1.5م  يوم  تداول  بنهاية  لأليهم  املالكيا  للمساةميا  مست ق  لكل يهم  ريال 

و قد تم    ال معية واملقيديف في س ل مساةما الشركة لدى شركة مركز اإليداع في نهاية ثان، يوم تداول يلي تاريخ انيت قاق

 بأا  م.2022مايو    19فى  ااةا بالكامل  يد
م
  مست قوةا لت ؤيلها قدم  لم يت   ةيابق  أ وامةناا رصيد متبقى مف توريعات     لما

 ريال يعواي.  162,654حقا اآلا بمبلغ 

 

 والتزامات أخرى   املحتملة لتزاماتواال الرأسماليةاإلرتباطات  -25

أو  ندما ن يمكف قيا   يتم اإلفؤاح  ف انلتزامات املحتملة  ند وجوا   إلتزام ييتأكد فقط مف خًل أحداث مستقبلية 

انلتزامات بؤورة موثوقة فاها. ن يتم إثبات املوجواات املحتملة ولكف يتم اإلفؤاح  نها  ندما يكوا مف املحتمل ت قيق منافع  

 اقتؤااية.

 م 2022ايسم ر    31يعواي كما في    ريال  57,700,988اة  انلتزامات املحتملة املتعلقة بان تمااات املستندية غير املغط  بلغب 

  . يعواي ريال 48,735,371: م2021ايسم ر  31ك

واملتمثلة    م2022ايسم ر    31ريال يعواي كما في    32,945,961ت الرأيمالية املتعلقة بمشرو ات ت ب التنسيد  رتباطابلغب اإل 

 يعواي . ريال  1,302,750: م2021ايسم ر  31ت كإ تاج جديد وطفي التعاقد  لى خط ابشكل رئيس 

 . املمنوحة للشركةلقروا مر بكامل قيمة األ توجد لدى الشركة إلتزامات بكامل قيمة يندات 
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 ربحية السهم  -26

 

 ربحية السهم األساسية واملخفضة

 

للشركة  لى املتويط املرجح    سنةل لالرب ية    بتقسيمتم احتساة رب ية السهم األيايية   إلى حاملي األيهم العااية  العائدة 

 لعدا األيهم العااية القائمة خًل السنة.

 

ديسمبر   31 

 م 2022

ايسم ر   31 

 م 2021

 معدلة

 

 64,571,683  15,739,163 ربح السنة 

 

    سهم عدد األ 

 22,500,000  22,500,000  15كايضاح  األيهم لعدا   املرجح املتويط 

 2.87  0.70 *ربحية السهم االساسية واملخفضة )ريال سعودي(

 

يهمت بعد ريااة رأ  املال  ف طريق منح   22,500,000م  دا 2022ايسم ر  31تويط املرجح لعدا األيهم كما فى بلغ امل −

أيهم مرا ية للمساةميات تم تطبيق املتويط املرجح لعدا األيهم  لى فترات املقار ة بأثر رجعى ألغراا احتساة رب ية  

 السهم. 

 

 املخسضة هي  سس رب ية السهم األيايية حيث ن يوجد لدى الشركة أي أاوات مخسضة.رب ية السهم  −
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 املحاسبي والقيم العادلةالتصنيف  -األدوات املالية  -27

بيا   ًمها مقابل بيع أصل ما أو افعها مقابل ت ويل التزام ما ضمف معاملة منتظمة  القيمة العاالة هي القيمة القا ييتم ايت

املشاركيا في السوق بتاريخ القيا . يستند قيا  القيمة العاالة إلى افتراا حدوث معاملة بيع األصل أو  قل انلتزام في إحدى  

 لحانت التالية: ا

  في السوق الرئيس ا للموجواات أو املطلوباتت أو  •

 للموجواات أو املطلوبات  ند غياة السوق الرئيس ا.  •
م
 في السوق األكثر تسضيً

 

 للشركة. 
م
 متاحا

م
  ير  أا يكوا السوق الرئيس ا أو السوق األكثر تسضيً

 

التزام بايتخدام افتراضا التزام وذلك  لى فرضية أا  تقا  القيمة العاالة ألصل أو  ت يستعملها املتعاملوا لتسعير أصل أو 

 املتعامليا يسعوا ألفضل منسعة اقتؤااية. 

 

إ تاج منافع اقتؤااية مف خًل ايتخدام األصل   في السوق  لى  املالي قدرة املشارا  يراعي قيا  القيمة العاالة لألصل غير 

شارا تخر في السوق مف املحتمل أا يستخدم األصل بأ لى وأفضل مستوى  بأ لى وأفضل مستوى لهت أو مف خًل بيعه إلى م

 له.

 

لها لقيا  القيمة العاالة ومعظيم ايتخدام   ًئمة للظروف والقا تم توفير معطيات رافية  امل التقييم  مستخدم الشركة طرق 

ًحظة ذات العًقة وتقليل ايتخدام املدخًت غير  ًحظة. املدخًت القابلة للم  القابلة للم

 

تؤنف جميع املوجواات واملطلوبات القا يتم قيايها أو اإلفؤاح  نها بالقيمة العاالة في القوائم املالية ضمف التسلسل الهرم،  

ا إلى أقل مستوى مف املدخًت والدي يمثل أةمية لقيا  القيمة العاالة ككل:   للقيمة العاالة. واملبيا كما يليت ايتناام

 : أيعار السوق املتداولة كبدوا معديل  في أيواق نشطة للموجواات واملطلوبات املماثلة. 1املستوى 

ًحظته  2املستوى   : قيا  القيمة العاالة بايتخدام مدخًت بخًف األيعار املتداولة املدرجة في املستوى األول الدي يمكف م

 إما بؤورة مباشرة أو بؤورة غير مباشرة. 

ب يتخدام  قي :  3املستوى   العاالة  القيمة  ًرما   ال املدخًت  مف  األانى  قابلة    ةالحد  غير  كمدخًت  العاالة  القيمة  لقيا  

ًحظة .  للم

ملعترف بها في القوائم املالية بالقيمة العاالة  لى أيا  متكررت بايتخدام امل شرات الخاصة ابالنسبة للموجواات واملطلوبات  

الشركة بت ديد إذا ما راا قد حدث ت ويل بيا املستويات في التسلسل الهرم، مف خًل إ ااة تقدير  ت تقوم  2و  1باملستوييا  

 التؤنيف كبناءم  لى أانى مستوى معطيات جوةري لقيا  القيمة العاالة بشكل  ام  في تاريخ نهاية رل فترة تقرير.

ا إلى طبيعة ويمات ومخاطر األصل أو  لغرا إفؤاحات القيمة العاالةت حدات الشركة فئات املوجواات واملطل  وبات ايتناام

 انلتزام ومستوى التسلسل الهرم، للقيمة العاالة كما ةو موضح أ ً..

 

النظام   في  مستوياتهم  ذلك  في  بما  املالية  واملطلوبات  املالية  للموجواات  العاالة  والقيم  الدفترية  القيم  أا ا.  ال دول  يعرا 

تتضمف معلومات القيمة العاالة للموجواات املالية واملطلوبات املالية القا ن يتم قيايها بالقيمة  املتدرج للقيمة العاالة. ون  

 العاالة إذا را ب القيمة الدفترية تقارة القيمة العاالة بؤورة معقولة.
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 (تتمةوالقيم العادلة ) املحاسبي التصنيف  -األدوات املالية  -27
    م2022ديسمبر  31    

  القيمة العادلة     القيمة الدفترية   

 اإلجمالي  3املستوى   2املستوى   1 املستوى   اإلجمالي التكلفة املطفأة   القيمة العادلة  

              املوجودات املالية

 195,720,141  -  -  -  195,720,141  195,720,141  - ذمم مدينة ترارية

 1,792,722  -  -  -  1,792,722  1,792,722  - النقد وما في حكمه 

 18,163,446  -  -  18,163,446  18,163,446  -  18,163,446 ايتثمارات بالقيمة العاالة مف خًل األرباح أو الخسائر

 21,032,226  -  -  -  21,032,226  21,032,226  -     13 كإيضاح مدينةأرصدة  –مورايف 

 236,708,535  -  -  18,163,446  236,708,535  218,545,089  18,163,446 اإلجمالي  

              املطلوبات املالية

 230,968,712  -  -  -  230,968,712  230,968,712  - قؤيرة األجل   قروا

 23,153,280  -  -  -  23,153,280  23,153,280  - طويلة األجل  قروا 

 18,366,466  -  -  -  18,366,466  18,366,466  - ذمم اائنة ترارية 

 272,488,458  -  -  -  272,488,458  272,488,458  - اإلجمالي  

 

   م 2021ديسمبر  31    

  القيمة العادلة     القيمة الدفترية   

 اإلجمالي  3املستوى   2املستوى   1املستوى   اإلجمالي التكلفة املطفأة   القيمة العادلة  

              املوجودات املالية

 185,201,975  -  -  -  185,201,975  185,201,975  - ذمم مدينة ترارية

 48,740,619  -  -  -  48,740,619  48,740,619  - النقد وما في حكمه 

 -  -  -  -  -  -  - ايتثمارات بالقيمة العاالة مف خًل األرباح أو الخسائر

 22,074,146  -  -  -  22,074,146  22,074,146  -   13 أرصدة مدينة كإيضاح –مورايف 

 256,016,740  -  -  -  256,016,740  256,016,740  - اإلجمالي  

              املطلوبات املالية

 166,313,802  -  -  -  166,313,802  166,313,802  - قؤيرة األجل   قروا

 59,877,219  -  -  -  59,877,219  59,877,219  - طويلة األجل  قروا 

 23,104,300  -  -  -  23,104,300  23,104,300  - ذمم اائنة ترارية 

 249,295,321  -  -  -  249,295,321  249,295,321  - اإلجمالي  

 : املالية  األاوات  ف الناترة التالية للمخاطر الشركة تتعرا

 انئتماا؛ مخاطر •

 السيولة  مخاطر •

 السوق  مخاطر •
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 املخاطر  إلدارة  العام اإلطار  27-1

 

 اإلدارة مجلس  

 بؤورة  امة  ف وضع ومتابعة اإلطار العام إلاارة املخاطر لدى الشركة. يكوا مرلس  
م
يكوا مرلس إاارة الشركة مسئون

  ف تطوير ومراقبة ييايات إاارة املخاطر في الشركة. 
م
 اإلاارة مس ون

الشركة ووضع الحدوا والضوابط املًئمة  يتم وضع ييايات الشركة إلاارة املخاطر لت ديد وت ليل املخاطر القا تواجهها  

بؤورة   املخاطر  إاارة  وأ ظمة  مراجعة ييايات  تتم  املوضو ة.  بالحدوا  وانلتزام  املخاطر  مراقبة  إلى  باإلضافة  للمخاطر 

منتظمة لتعكس التغيرات في  روف السوق وأنشطة الشركة. وتهدف الشركة مف خًل معايير وإجراءات التدري  واإلاارة  

 ة بها إلى الحساظ  لى بيئة رقابية منضبطة وبناءة والقا مف خًلها يدرا جميع املو سيا أاوارةم والتزاماتهم. الخاص

 

 املراجعة  لجنة 

إلاارة  الشركة  وإجراءات  بسيايات  انلتزام  مدى  بمتابعة  اإلاارة  قيام  كيسية  اإلشراف  لى  بالشركة  املراجعة  ل نة  تتولى 

 ة مدى فا لية اإلطار العام إلاارة املخاطر فيما يتعلق باملخاطر القا تواجهها الشركة.املخاطر باإلضافة إلى مراجع

 باملخاطر القا تتعرا لها الشركة وطرق التقليل منها بوايطة اإلاارة:
م
 فيما يلي ملخؤا

 االئتمان  مخاطر  27-2

العميل أو الطرف املقابل  ف الوفاء بالتزاماته  تتمثل مخاطر انئتماا في مخاطر معرا الشركة لخسارة مالية في حال ع ز  

التعاقديةت وتنشأ بؤورة أيايية مف مست قات الشركة مف العمًء. القيمة العاالة للموجواات املالية تمثل الحد األقص ا  

 مف التعرا ملخاطر انئتماا.

لكل  ميل. السراية  بالخؤائص  انئتماا بؤورة رئيسية  الشركة ملخاطر  ا    يتأثر معرا  أيضم با تبارةا  أا اإلاارة تضع  إن 

العوامل القا قد يكوا لها تأثير  لى مخاطر انئتماا لقا دة العمًءت بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل والدول القا  

 يزاول فاها العمًء أنشطتهم.

ت  بموجبها  يتم  ائتماا  ب نشاء يياية  انئتما ية قبل  رل  ميل جديد  لى حد قييم  قام مرلس اإلاارة  للت قق مف قدرته  ة 

حانت  لخارجية في حال توفرةا وفي بعض  . مشتمل مراجعة الشركة  لى التؤنيسات االتعاقد معه وقبوله كعميل لدى الشركة

 املرجعيات البنكية. 

لسترة السداا تكوا  مسعى الشركة إلى الحد مف معرضها ملخاطر انئتماا مف الدمم املدينة الترارية  ف طريق وضع حد أقص ا  

 للعمًء. 120
م
 يوما

للخسائر املتكبدة فيما يتعلق بالدمم املدينة الترارية كإيضاح    أفضل تقديرمخؤص لً خساا في القيمة يمثل    لدى الشركة

12 .  

مليوا ريال    256,01:  م2021ايسرررررررم ر   31كم  2022ايسرررررررم ر   31كما في مليوا ريال يرررررررعواي    222,6ةناا موجواات بمبلغ  

مليوا ريال يررررعواي     567.26:  م2021ايسررررم ر   31مليوا ريال يررررعواي ك  584.31يررررعواي  مف إجمالي املوجواات البالغة  

خاضررعة ملخاطر انئتماا. إا التركيزات الهامة ملخاطر الشررركة حسرر  القطاع واملنطقة ال غرافية تم تقييمها في اإليضرراحات 

 .2-29و  27-2-1
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 مخاطر االئتمان   )تتمة(   27-2

 

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

 185,201,975  195,720,141 ذمم مدينة ترارية 

 48,740,619  1,792,722  قد وما في حكمه 

 -  18,163,446 ايتثمارات بالقيمة العاالة مف خًل األرباح أو الخسائر 

 22,074,146  21,032,226  13أرصدة مدينة كإيضاح  – مورايف 

 236,708,535  256,016,740 

 

 املالية  للموجودات االئتمانية الجودة 1- 27-2

 كما فى   ريال يعوايمليوا  44,18 رصيد بمبلغ ت م2022ايسم ر  31كما في تتضمف أرصدة الدمم املدينة الترارية 

 . ميليا مف  مًء الشركةاك ر  يخص ريال يعواي   مليوا  43,9: م2021ايسم ر  31كم 2022ايسم ر  31

 

 ت راا ت ليل أ مار الدمم املدينة الترارية كما يلي: م2022ايسم ر  31في 

 

 

 ديسمبر 31

 م 2022

 ايسم ر  31 

 م 2021

 125,582,857  101,778,824 متداولة كليسب متأخرة  

 43,965,238  48,668,730 يوم  1-90

 15,148,780  33,572,997 يوم    91-180

 6,778,880  16,850,838 يوم  270-181مف 

 1,830,884  5,571,248 يوم  360-271مف 

 16,960,153   16,774,842 يوم   360أكثر مف مف 

 210,266,792  223,217,479 الرصيد 

 

ا    90ترى اإلاارة أا املبالغ القا لم تتعرا ن خساا في قيمتها واملتأخرة ألكثر مف    ما تزال قابلة للت ؤيل بالكامل ايتناام
م
يوما

إلى يلوا السداا السابق والت ليل الشامل للمخاطر انئتما ية للعميل بما في ذلك التؤنيسات انئتما ية األيايية للعميلت  

:  م 2021ك يوم  360  ألكثر مف   املتأخرة  دلك تقوم الشركة بتكويف مخؤص بالكامل ل ميع األرصدةوك  في حال را ب متاحة

كايضاح    م2022ايسم ر    31ريال يعواي كما في    27,497,338رصيد مخؤص ايوا مشكوا في ت ؤيلها  بلغ  .  يوم   360

 ريال يعواي   25,064,817 م2021ك . 12

 48.7:  م2021ايسم ر    31ك  م2022ايسم ر    31في    كما  مليوا ريال يعواي  1.79ت تسظ الشركة بنقد وما في حكمه قدر.  

 .مليوا ريال يعواي  لدى بنوا ذات تؤنيف ائتمان، جيد
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 السيولة  مخاطر  27-3

 أو مف خًل موجواات مالية أخرى. تتمثل طريقة الشر تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لؤعوبة  ند الوفاء  
م
كة في إاارة  بالتزاماتها املرتبطة بمطلوباتها املالية القا تتم مسويتها  ف طريق السداا  قدا

 . مخاطر السيولةت وذلك بالتأكد

 ولة أو التعرا ملخاطر تضر بسمعة الشركة.قدر املستطاعت بأا لديها ييولة رافية للوفاء بالتزاماتها حال ايت قاقها خًل الظروف العااية وغير العاايةت اوا تكبد خسائر غير مقب 

 قاامة. كما تقوم الشركة بمراقبة مستوى    90م الدائنة الترارية   لى مدى  تهدف الشركة أا يكوا مستوى النقد وما في حكمه أك ر مف التدفقات النقدية الخارجة املتوقعة املرتبطة باملطلوبات املالية كبخًف الدم 
م
يوما

 رية واألخرى مع التدفقات النقدية الخارجة املتوقعة  لى الدمم الدائنة الترارية واألخرى. التدفقات النقدية الداخلة املتوقعة  لى الدمم املدينة الترا

مليوا ريال يعواي  كما في تاريخ قائمة املركز املالي    23.39:  م2021ايسم ر    31كم  2022ايسم ر    31فى    كما ريال يعواي    مليوا   57.7  تبلغمستخدمة    وغير  مستوحةمستندية    وإ تماااتالشركة مسهيًت بنكية    لدى 

 . ا -18كإيضاح    للوفاء بمتطلبات السيولة

 لًيت قاقات التعاقدية غير املخؤومة للمطلوبات املالية للشركة كما في 
م
 . م2022ايسم ر  31فيما يلي ت ليً

 واحدة  أقل من سنة م2022 ديسمبر  31
 من سنة إلى  

 سنوات  3
 

 سنوات    3 أكثر من
فوائد مستحقة   

 لفترات مستقبلية 
إجمالي االتفاقيات   

 التعاقدية
 

 الدفترية القيمة 
            مطلوبات مالية غير مشتقة 

 254,121,992  257,608,114  3,486,122  5,850,000  4,680,000  243,591,992 قروا 
 18,366,466  18,366,466  -  -  -  18,366,466 ذمم اائنة ترارية  

 6,750,564  6,750,564  -  -  -  6,750,564 مؤروفات مست قة وذمم اائنة أخرى 

 268,709,022  4,680,000  5,850,000  3,486,122  282,725,144  279,239,022 

 

  واحدة  أقل من سنة م2021 ديسمبر  31
 من سنة إلى 

  سنوات    3 أكثر من  سنوات  3
فوائد مستحقة  
  لفترات مستقبلية 

إجمالي االتفاقيات  
 القيمة الدفترية   التعاقدية

            مشتقة مطلوبات مالية غير 
 226,191,021  228,588,236  2,397,215  8,190,000  14,963,280  203,037,741 قروا 

 23,104,300  23,104,300  -  -  -  23,104,300 ذمم اائنة ترارية  
 6,188,708  6,188,708  -  -  -  6,188,708 مؤروفات مست قة وذمم اائنة أخرى 

 232,330,749  14,963,280  8,190,000  2,397,215  257,881,244  255,484,029 
 ن توجد لدى الشركة مخاطر ييولة ةامة. 
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 السوق  مخاطر  27-4

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير املحتمل للتغيرات في أيعار السوق مثل أيعار صرف العمًت األجنبية وأيعار السائدة  

وأيعار األيهم  لى إيرااات الشركة أو قيمة أاواتها املالية. تهدف إاارة مخاطر السوق إلى إاارة وضبط التعرا للمخاطر ضمف  

 ائد األمثل.  الحدوا املقبولة مع ت قيق الع

  األيعار  ومخاطر   السائدة   أيعار  مخاطر   تانجنبية  العمًت  مخاطر:  هي  املخاطر  مف  أ واع  ثًثة  مف   السوق   مخاطر   تتكوا 

 . األخرى 

 

 األجنبية  العمالت  مخاطر  1- 27-4

مخاطر العمًت األجنبية هي مخاطر معرا قيمة أااة مالية ما للتقل  بسب  التقلبات في أيعار صرف العمًت األجنبية. إا  

 ألا معامًت الشركة  
م
الشركة غير معرضة للتقلبات في أيعار صرف العمًت األجنبية خًل السياق ان تيااي لأل مالت  ظرا

الدونر األمريك،ت ف  ه  مقابل    ثببونر األمريك،. وحيث أا يعر صرف الريال السعواي م بالريال السعواي والد  تتم ال وةرية  

 ليس ةناا أي مخاطر ةامة مرتبطة باملعامًت واألرصدة املدرجة بالدونر األمريك،. 

 

 الفائدة  أسعار   مخاطر  2- 27-4

النقدية املستقبلية لألاوات املالية بسب  التغيرات في أيعار  مخاطر أيعار السائدة هي التدبدة في القيمة العاالة للتدفقات  

 السائدة السوقية.

السائدة للشركة مف القروا طويلة األجل. إا القروا املعتمدة بمعدنت فائدة متغيرة معرا الشركة    تنشأ مخاطر أيعار

 ملخاطر أيعار السائدة  لى التدفقات النقدية.

 

  

الزيااة/ النقص في  قاط   

األيا  املتعلقة بأيعار  

 األثر  لى ربح السنة   العمونت

 ( 2,619,585)  100+  ريال سعودي   م2022ايسم ر  31

 2,619,585  100-  ريال سعودي  

 (2,261,910)  100+  ريال يعواي   م2021ايسم ر  31

 2,261,910  100-  ريال يعواي  
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 املال  رأس إدارة 27-4-3

 

تتمثل يياية مرلس اإلاارة في الحساظ  لى قا دة رأ  مال رافية مف أجل الحساظ  لى ثقة املستثمريف والدائنيا والسوق  

 لى أيا  نسبة املديو ية. يتم احتساة ةد.  بمراقبة رأ  املال وايتدامة التطورات املستقبلية أل مالها. يقوم مرلس اإلاارة  

. يتم احتساة صافي الديف  )قوق امللكية املعدلة وصافي الديف املعدلح(  مقسوما  لى  )دلصافي الديف املع(النسبة  لى أيا   

بنكية قؤيرة األجلة وةطويلة األجلة كما ةو موضح في قائمة املركز املالي   الكبما في ذلك ةالقروا    القروا  لى أ ه إجمالي  

 ةحقوق ملكيةة كما ةو مبيا في قائمة املركز املالي رائد  ر اقؤا النقدية وما في حكمها. يتم احتساة حقوق امللكية املعدلة ك
م
صافي    ا

 الديف املعدل. 

 

  ديو ية. ورا ب نس  امل تدلةمع  حدوا   في   نسبة الديف املعدل إلى حقوق امللكية املعدلة ة هي املحافظة  لى  شركرا ب ايتراتيرية ال 

 ايسم ر  لى الن و التالي:  31في 

 

  ديسمبر  31في   

 م 2022

  ايسم ر 31في  

 م 2021

 226,191,021   254,121,992  إجمالي القروا 

  48,740,619ك  (1,792,722)  خؤم: النقد وما في حكمه 

 177,450,402   252,329,270  صافي الديف املعدل كأ  

 301,908,351   295,764,777  إجمالي حقوق امللكية 

 479,358,753  548,094,047  املعدليا كة   حقوق امللكية وصافي الديف

 ٪ 37  ٪46  كة   /نسبة الديف املعدل مف حقوق امللكية املعدلة كأ  

 

إلى  املال  رأ   إاارة  الشركة  ند  انيتمرار   وتهدف  الشركة  لى  قدرة  العوائد    يةحماية  توفير  في  انيتمرار  يمكنها  ب يث 

 ألصحاة املؤالح اآلخريف. و للمساةميا 

تقوم الشركة ب اارة ةيكل رأ  املال في يياق  روف اقتؤااية وخؤائص مخاطر املوجواات األيايية. ومف أجل الحساظ  

 اةميا وإصدار أيهم جديدة.  لى ةيكل رأ  املال أو معديلهت يمكف للشركة معديل األرباح املور ة املدفو ة للمس
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 معامالت األطراف ذات العالقة -28

شررات مملوكة لبعض مساةما الشركة  تقوم الشركة خًل السياق ان تيااي ألنشطتها بالتعامل مع أطراف ذات  ًقة مشمل   

ومو س، اإلاارة العليا. تتمثل املعامًت القا تمب مع األطراف ذات العًقة خًل السنة واألرصدة املتعلقة  وأ ضاء مرلس إاارتها  

 بها واملدرجة في قائمة املركز املالي فيما يلي:  

 

  31للسنة املنتهية في 

 ديسمبر

 م 2022

 للسنة املنتهية في   

 ايسم ر  31

 م 2021

    املعامالت: 

 73,176,295  61,349,770 بضا ة لشركة ميا. ةنا   مبيعات

 126,218  74,721 مشتريات بضا ة مف شركة ميا. ةنا 

 3,100,900  2,763,180 مرتبات وبدنت ومكافآت ينوية ملو س، اإلاارة العليا 

 144,000  207,000 بدل حضور جلسات مرلس اإلاارة والل اا بالشركة  

اإلاارة مكافآت أ ضاء مرلس   430,000  130,000 

    األرصدة

مست ق مف أطراف ذات  ًقة مدرج ضمف ذمم مدينة ترارية    كشركة  

   12ميا. ةنا  كايضاح 
63,854,435  50,199,434 

 15,000,000  - أوراق قبض مسحوبة  لى طرف ذو  ًقة كشركة ميا. ةنا  

 89,130  67,340 مو س، اإلاارة العليا مدرج ضمف ذمم مدينة أخرى  

 845,288  981,070  مكافأة نهاية الخدمةمو س، اإلاارة العليا 

بدل حضور جلسات مرلس اإلاارة والل اا بالشركة مدرج ضمف  

  17املؤروفات املست قة كإيضاح 
200,000  208,000 

مدرج ضمف املؤروفات املست قة كإيضاح  مكافآت أ ضاء مرلس اإلاارة 

17  
530,000  430,000 
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 أساس التقسيم     29-1

أا ا. والقا معت ر قطا اتها التشغيلية. تقدم ةد. القطا ات منترات وخدمات مختلسة    ةانيتراتيري   اتدى الشركة القطا ل 

 وتدار بؤورة منسؤلة ألنها تتطل  ايتراتيريات تقنية ومسويقية مختلسة.

 يوضح  مليات رل تقرير قطاعي:
م
 وفيما يلي ملخؤا

 

 طبيعة أنشطة القطاع  القطاع

 النشاط الرئيس ا تؤنيع وبيع مؤغرات القوارير البًيتيكية يتضمف  مؤغرات القوارير البًيتيكية  

 يتضمف النشاط الرئيس ا تؤنيع وبيع األغطية البًيتيكية  أغطية بًيتيكية 

 يقوم الرئيس التنسيدي للشركة بمراجعة تقارير اإلاارة الداخلية لكل قسم بؤورة شهرية.
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 )تتمة(     املعلومات القطاعية       -29

 معلومات حول التقارير القطاعية   29-2

 ألا اإلاارة ترى بأا  فيما يلي املعلو 
م
مات املتعلقة بكل تقرير قطاعي. يستخدم ربح/كخسارة  القطاع قبل الزراة لقيا  األااء  ظرا

 : األ مالةد. املعلومات هي األنس   ند تقييم  تائج القطا ات املعنية القا تتعلق باملنشآت األخرى القا معمل في  سس قطاع 

  التقارير القطاعية 
 

 سعوديريال 

  مصغرات قطاع

 القوارير البالستيكية 

قطاع األغطية  

 البالستيكية

 

 اإلجمالي 

      م2022ديسمبر  31عن السنة املنتهية في 

  624,740,216   91,139,454   533,600,762 املبيعات  

 (567,043,787)  (74,073,528)  (492,970,259) تكلسة املبيعات

  57,696,429   17,065,926   40,630,503 مجمل الربح 
 

     

 2,055,838  329,391  1,726,447 إيرااات أخرى 

 (10,059,837)  (2,675,787)  (7,384,050) مؤروفات بيع وتوريع 

   7,817,180ك    1,665,811ك  (6,151,369) مؤروفات  مومية وإاارية 

   2,432,521ك    334,405ك    2,098,116ك التراريةان خساا فى قيمة الدمم املدينة 

 (4,503,328)  (1,067)  (4,502,261) ان خساا فى قيمة املخزوا

 34,939,401  12,718,247  22,221,154 ربح التشغيل
 

     

   12,575,607ك    1,696,059ك    10,879,548ك تكاليف تمويل 

 22,363,794  11,022,188  11,341,606 الربح قبل الزكاة  

      م  2202ديسمبر  31كما في 

 110,906,572  30,817,813  80,088,759 صافي موجواات القطا ات
      

      م2021ديسمبر  31عن السنة املنتهية في 

 549,011,303   74,315,013  474,696,290 املبيعات  

 (461,185,281)  (55,476,559)  (405,708,722) تكلسة املبيعات

 87,826,022   18,838,454  68,987,568 مجمل الربح 

      

  2,297,210   307,919   1,989,291 إيرااات أخرى 

 (9,170,372)  (1,950,275)  (7,220,097) مؤروفات بيع وتوريع 

 (7,326,165)  (881,274)  (6,444,891) وإاارية مؤروفات  مومية 

 (1,739,670)  (209,266)  (1,530,404) ان خساا فى قيمة الدمم املدينة الترارية

 71,887,025  16,105,558  55,781,467 ربح التشغيل
 

     

 (7,615,435)  (916,070)  (6,699,365) تكاليف تمويل 

 64,271,590  15,189,488  49,082,102 الربح قبل الزكاة  

      م  2021ديسمبر  31كما في 

  129,943,139   34,384,727   95,558,412 صافي موجواات القطا ات
      

 



 شركة زهرة الواحة للتجارة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ايسم ر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية 

 كريال يعواي  

47 
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 )تتمة(   معلومات حول التقارير القطاعية   29-2

 

 يتم توريع مبيعات الشركة في السوق املحلي ومبيعات التؤدير كما يلي:  

 

 إجمالي املبيعات    مبيعات تصدير    مبيعات محلية    اإليرادات للسنة املنتهية في 

 624,740,216  148,503,558  476,236,658  م 2022ايسم ر  31

  549,011,303  143,671,923   405,339,380  م 2021ايسم ر  31

 

 وتتمثل مبيعات التؤدير في اآلم،: 

 

  ديسمبر  31في  للسنة املنتهية  

  م 2021    م2022  

  122,156,799  132,066,604  اليمف 

  8,595,661  5,266,397   ماا 

  6,814,570  4,927,745  الب ريف 

  2,735,528  1,902,038  السوااا 

  2,726,697  1,531,383  الكويب 

  299,131  2,543,981  األراا

  343,537  265,410  لبناا 

   143,671,923  148,503,558  إجمالي مبيعات التصدير 

 

 الشركة في السوق املحلي والتؤدير كما يلي:  أرصدة  مًءيتم توريع 

 

 اإلجمالي    عمالء تصدير    عمالء محليين    أرصدة العمالء كما في 

       

 223,217,479  31,717,978  191,499,500   م2022ديسمبر  31

 210,266,792  20,528,655  189,738,137   م2021ايسم ر  31
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 العميل واملورد الرئيس ي   29-3

 

مليوا ريال    224  بمبلغ  الشركة  مبيعات مف إجمالي    ٪36  نسبة  أك ر  ميليا للشركة  إلى تمثل املبيعات  م  2022ايسم ر    31كما في  

 ليوا ريال يعواي  .م 237 بمبلغ  ٪43  م2021ايسم ر  31يعواي ك

 

مليوا ريال   189,7 :م2021ايسم ر  31ك مليوا ريال يعواي 191,5 بلغب أرصدة العمًء املحلييا م2022ايسم ر  31كما في 

في       يعواي   20.5  :م2021ايسم ر    31ك  مليوا ريال يعواي  31.7  بلغب  م2022ايسم ر    31وأرصدة  مًء التؤدير كما 

 . مليوا ريال يعواي

 

في   بمبلغ   ٪85.4  نسبةتمثل املشتريات مف أك ر مورا للشركة    م2022ايسم ر    31كما    مف إجمالي املشتريات مف املواا الخام 

 مليوا ريال يعواي  مف إجمالي مشتريات الشركة. 378.4 بمبلغ ٪87.8 م2021ايسم ر  31يوا ريال يعواي كمل  467.5
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 م . 2023 مار   2ةر كاملوافق 1444 شعباا  10املالية لإلصدار مف قبل مرلس اإلاارة في  القوائم تم ا تماا ةد. 

 


