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 م2020  م 2021 إيضاح 

     

 495,709,267  1,009,548,016 7 إيرادات 

 ( 477,783,461)  ( 571,478,383) 8 تكلفة مبيعات 

 ( 157,098,539)  (25,004,601) 13 خسائر ناشئة عن انخفاض في القيمة 

 ( 139,172,733)  413,065,032  إجمالي الربح / )الخسارة(

     

 ( 54,305,819)  (78,274,251) 9 مصاريف بيع وتوزيع

 ( 37,631,031)  (43,892,747) 10 مصاريف عمومية وإدارية

 (5,306,979)  ( 4,634,397) 11 تشغيلية أخرى، بالصافيمصاريف 
 ( 236,416,562)  286,263,637  الربح التشغيلي / )الخسارة التشغيلية(     

     

 ( 33,234,968)  (23,753,112) 12 تكاليف تمويل

 659,502  468,142  إيرادات تمويل 

 ( 32,575,466)  (23,284,970)  تكاليف تمويل، بالصافي 
 ( 268,992,028)  262,978,667  الربح / )الخسارة( قبل حساب الزكاة      

     

 (7,102,278)  (18,974,218) 28 مصروف زكاة
 ( 276,094,306)  244,004,449  صافي ربح / )خسارة( السنة     

     

     )الخسارة الشاملة األخرى( / الدخل الشامل اآلخر 
الفترات   في  خسارة  أو  ربح  إلى  تصنيفها  إعادة  ر  الُمقرَّ غير  البنود 

   الالحقة:
 

 

 813,272  ( 3,994,714) 24 )خسارة( / ربح إعادة قياس من التزامات مكافآت موظفين

     

 ( 275,281,034)  240,009,735  إجمالي الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة( للسنة 

     

     )خسارة( السهم: ربحية / 

 (4.09)  3.62 32 ُمعدَّلة( ربحية / )خسارة( السهم األساس والُمخفَّض )

 
 

 م إلصدارها، ووقَّعها بالنيابة عنه: 2022مارس  3اعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية المرفقة بتاريخ 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد هللا علي الهاجري
 المدير المالي 

 العسيريعلي محمد   
 الرئيس التنفيذي 

 علي عبد العزيز التركي 
 المديرينرئيس مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 

ُل اإليضاحات المرفقة من   جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 35إلى   1تُشك ِّ



 شركة كيمائيات الميثانول
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الدخل الشامل  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ ُمدَرجة باللاير السعودي ما لم يُذكر خالف ذلك(
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 م2020  م 2021  

    إيضاح 
     األصول

     األصول غير المتداولة 
 1,327,756,532  1,218,428,706 13, 1 ممتلكات ومصانع ومعدات 

 21,893,266  18,752,460 14 أصول حق استخدام 
 5,442,675  9,484,148 15 أصول غير ملموسة 

 1,355,092,473  1,246,665,314  إجمالي األصول غير المتداولة      

     
     األصول المتداولة 

 98,516,049  110,626,421 16 مخزون 
 117,438,845  297,057,583 17 تجارية مدينةحسابات 

 22,773,106  58,978,400 18 مبالغ مدفوعة مقدًما وأصول متداولة أخرى
 -  109,000,000 19 ودائع قصيرة األجل 
 84,082,213  80,239,057 20 نقد وما في حكمه

 322,810,213  655,901,461  إجمالي األصول المتداولة      

 1,677,902,686  1,902,566,775  إجمالي األصول 

     
     حقوق الملكية والمطلوبات 

     حقوق الملكية
 1,206,000,000  674,508,630 21 رأس المال 

 72,850,071  72,850,071  عالوة إصدار أسهم 
 44,118,693  68,519,138 22 احتياطي نظامي 

 ( 544,437,034)  202,663,626  متراكمة(أرباح مبقاة / )خسائر 

 778,531,730  1,018,541,465  إجمالي حقوق الملكية      

     
     المطلوبات 

     المطلوبات غير المتداولة 
 -  420,292,715 23 قروض طويلة األجل 
 22,924,115  23,360,258 14 التزامات عقود إيجار 

 48,892,233  55,276,548 24 التزامات مكافآت موظفين

 71,816,348  498,929,521  إجمالي المطلوبات غير المتداولة      

     
     المطلوبات المتداولة 

 732,191,522  244,913,458 23 جزء متداول من قروض طويلة األجل
 25,909,812  32,251,347 25 حسابات تجارية دائنة 

 61,276,643  86,417,880 26 ومطلوبات متداولة أخرىُمستَحقة الدفع مبالغ 
 1,176,631  1,237,252 14 جزٌء متداوٌل من التزامات عقود إيجار 

 7,000,000  20,275,852 28 زكاة مستحقة الدفع 

 827,554,608  385,095,789  إجمالي المطلوبات المتداولة      

 899,370,956  884,025,310  إجمالي المطلوبات 

 1,677,902,686  1,902,566,775  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 
 م إلصدارها، ووقَّعها بالنيابة عنه: 2022مارس  3اعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية المرفقة بتاريخ 

 

 عبد هللا علي الهاجري
 المدير المالي 

 علي محمد العسيري 
 الرئيس التنفيذي 

 عبد العزيز التركيعلي  
 رئيس مجلس المديرين

 

 

 
ُل  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  35إلى   1اإليضاحات المرفقة من تُشك ِّ



 شركة كيمائيات الميثانول
  )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جة باللاير السعودي ما لم يُذكر خالف ذلك(درَ المبالغ مُ  جميع)

 

ُل اإليضاحات المرفقة من   جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  35إلى   1تُشك ِّ
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 رأس المال 

 

 

عالوة إصدار  
 األسهم

 

 االحتياطي النظامي 
 

  
األرباح المبقاة /  

)الخسائر  
 المتراكمة( 

 

 
 اإلجمالي 

          

          

 1,053,812,764  ( 269,156,000)  44,118,693  72,850,071  1,206,000,000 م 2020يناير  1في 

          

 ( 276,094,306)  ( 276,094,306)  -   -   -  خسارة السنة 

 813,272  813,272  -   -   -  الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 ( 275,281,034)  ( 275,281,034)  -   -   -  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

          

 778,531,730  ( 544,437,034)  44,118,693  72,850,071  1,206,000,000 م 2020ديسمبر   31في 

          
تحمُّل خسائر متراكمة مقابل رأس المال  

 ( 531,491,370) ( 1)إيضاح 
 

 - 
 

 - 
 

531,491,370 
 

 - 

 244,004,449  244,004,449  -   -   -  ربح السنة 

 ( 3,994,714)  ( 3,994,714)  -   -   -  الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 240,009,735  240,009,735  -   -   -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

          

 -   ( 24,400,445)  24,400,445  -   -  تحويل إلى احتياطي نظامي 

 1,018,541,465  202,663,626  68,519,138  72,850,071  674,508,630 م 2021ديسمبر  31في 

          

 
 م إلصدارها، ووقَّعها بالنيابة عنه: 2022مارس  3اعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية المرفقة بتاريخ 

 
 
 
 

 عبد هللا علي الهاجري
 المدير المالي 

 علي محمد العسيري 
 الرئيس التنفيذي 

 علي عبد العزيز التركي 
 رئيس مجلس المديرين



 شركة كيمائيات الميثانول
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 باللاير السعودي ما لم يُذكر خالف ذلك(جة درَ المبالغ مُ  جميع)
 

ُل اإليضاحات المرفقة من   جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  35إلى  1تُشك ِّ
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 م 2020  م 2021 إيضاح 

     
     النشاطات التشغيلية

 ( 268,992,028)  262,978,667  الربح / )الخسارة( قبل حساب الزكاة 
قبل   )الخسارة(   / الربح  لتسوية  التدفقات  التعديالت  صافي  مع  الزكاة  حساب 

   النقدية: 
 

 
 123,031,889  112,673,287 15 و14 و13 استهالك وإطفاء

 157,098,539  25,004,601 13 خسائر ناشئة عن انخفاض في القيمة 
 1,055,798  -  خسارة من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات 

 360,838  3,594,929  شطب ممتلكات ومصانع ومعدات 
 33,234,968  23,753,112 12 تكاليف تمويل 
 ( 659,502)  ( 468,142)  إيرادات تمويل

 1,375,600  11,245,519 16 مخصص مخزون بطيء الحركة 
 6,990,088  6,439,302 24 مخصص التزامات مكافآت موظفين 

  445,221,275  53,496,190 
     التشغيلية: التغيُّرات في األصول والمطلوبات 
 23,218,065  ( 23,708,091)  )زيادة( / نقص في المخزون 
 (37,283,024)  ( 179,618,738)  مدينة   زيادة في حسابات تجارية

 5,360,269  ( 36,050,552)  )زيادة( / نقص في مبالغ مدفوعة مقدًما وأصول متداولة أخرى 
 5,698,358  6,341,535  زيادة في حسابات تجارية دائنة 

 4,511,356  24,912,906  زيادة في مبالغ ُمستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 

 55,001,214  237,098,335  النقدية المحققة من العمليات 
     

 (28,177,944)  ( 30,658,526) 23 تكاليف تمويل مدفوعة متعلقة بقروض طويلة األجل 
 (6,052,278)  ( 5,698,366) 28 السنة زكاة مدفوعة خالل 

 (4,541,823)  ( 3,821,370) 24 موظفين مدفوعة   مكافآتالتزامات  

 16,229,169  196,920,073  صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 

     
     النشاطات االستثمارية

 -  ( 109,000,000)  حركة في ودائع قصيرة األجل 
 (38,351,968)  ( 27,005,659) 13 ممتلكات ومصانع ومعدات إضافات على  
 162,589  -  ممتلكات ومصانع ومعدات  بيعُمتحصَّل من 

 -  ( 5,487,799) 15 إضافات على أصول غير ملموسة 
 761,777  313,400  إيرادات تمويل مقبوضة متعلقة بودائع قصيرة األجل 

 (37,427,602)  ( 141,180,058)  الُمستخَدمة في النشاطات االستثماريةصافي التدفقات النقدية 

     
     النشاطات التمويلية

 (3,750,000)  ( 58,777,370) 23 ُمسدَّد من قروض طويلة األجل
 (4,055,591)  ( 805,801) 14 إيجار عقود التزامات  ُمسدَّد من 

 (7,805,591)  ( 59,583,171)  النشاطات التمويليةصافي التدفقات النقدية المستخَدمة في 

     
 (29,004,024)  ( 3,843,156)  صافي النقص في النقد وما في حكمه

 113,086,237  84,082,213  نقد وما في حكمه في بداية السنة 

 84,082,213  80,239,057 20 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

     
ة: معامالت غير       نقدية هامَّ

ن مخزون إلى ممتلكات ومصانع ومعدات   -  352,200  تحويل كتاليست مِّ

 -  531,491,370  ( 1تحمُّل خسائر متراكمة مقابل رأس المال )إيضاح 

 
 م إلصدارها، ووقَّعها بالنيابة عنه: 2022مارس  3اعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية المرفقة بتاريخ 

 
 
 

 عبد هللا علي الهاجري
 المدير المالي 

 علي محمد العسيري 
 الرئيس التنفيذي 

 علي عبد العزيز التركي 
 رئيس مجلس المديرين



  شركة كيمائيات الميثانول
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي ما لم يُذكر خالف ذلك(
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 معلومات عن الشركة  .1

الميثانول )"الشركة" أو "كيمانول"( إنتاج سائل الفورمالدهيد واليوريا فورمالدهيد أو خليط منهما مع تركيزات مختلفة  تزاول شركة كيمائيات  
ومحسنات   فورمالدهايد  الفينول  وراتنجات  األمين  رباعي  الميثيلين  والهكسين  والبودرة  السائل  الفورمالدهيد  وراتنجات  وبارافورمالدهيد 

ميثيل األمين وثنائي ميثيل الفورماميد وثاني  -ل أكسيد الكربون وثنائي ميثيل األمين وأحادي ميثيل األمين وثالثي مونالخرسانة والميثانول وأو
 ميثيل الكربون وبنتا أريثريتول وفورمات الصوديوم واألسيتالديهيد. 

 
لة في المملكة العربية السعودية وتعمل بموجب السجل   الصادر في مدينة    2050057828التجاري رقم  والشركة هي شركة مساهمة ُمسجَّ

م(. وتشتمل القوائم المالية على حسابات الشركة وفرعها الُمسجَّل في مدينة  2008يناير    9هـ )الموافق  1428ذي الحجة    30الدمام بتاريخ  
رقم   التجاري  السجل  بموجب  الحجة    28بتاريخ    2055001870الجبيل  )الموافق  1409ذي  الشركة    م(. 1989أغسطس    1هـ  وعنوان 

 بالمملكة العربية السعودية.  31951الجبيل  2101الُمسجَّل هو ص. ب 
 

 19-تقييم تأثيرات فيروس كوفيد
عام   كوفيد2020تأثَّرت خالل  فيروس  مع ظهور  كبيرا  تأثرا  نتائجها  الشركة وصافي  إيرادات  إلى  19-م  األول  المقام  في  ذلك  ويرجع   .

وجستية وانخفاض أسعار منتجات الشركة ذلك أن بعض األسواق والدول أُغلِّقَت من قِّبل حكوماتها كإجراء  المشكالت المتعلقة بالخدمات الل 
على منتجات الشركة إلى  . كما أدَّت حالة عدم التيقن المتزايدة حيال الطلب على المدى القصير إلى المتوسط  19-لمنع تفشي فيروس كوفيد

عليه، راجعت اإلدارة خطط أعمالها مع مراعاة أحدث المعلومات المتاحة. واستناًدا إلى خطط العمل  انخفاض كبير في أسعار هذه المنتجات. و
رت أن المبالغ   القابلة لالسترداد  المعتَمدة، حدَّثت الشركة أعمال القيمة قيد االستخدام لألصول غير المتداولة المتعلقة بوحداتها المولدة للنقد، وقرَّ

لت الشركة خسارة انخفاض في القيمة قدرها  لألصول غير المتداولة لب عض الوحدات المولدة للنقد كانت أقل من قيمها الدفترية. وبناًء عليه، سجَّ
في    157.1 المنتهية  السنة  االعتبار  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي خالل  في  السنة،  اإلدارة، خالل  أخذت  ذلك،  م. عالوة على 

الصناع األخيرة في مجال  السوق جًراء متحورات كوفيدالتطورات  الشركة وتقلبات  لمنتجات  المتوقعين  الجديدة،    19-ة والطلب والتسعير 
لت الشركة خسارة إضافية ناشئة عن انخفاض في القيمة   . وَخلَُصت إلى أنه لم يعد من الممكن االستمرار في خطي إنتاج الشركة وعليه، سجَّ

 م.2021ديسمبر  31مالية للسنة المنتهية في مليون لاير سعودي في القوائم ال 25.0قدرها 
 

يشهد االقتصاد العالمي تعافيًا بصورة أسرع مما كان متوقعًا في بداية السنة، كما أن عدد األشخاص ممن حصلوا على لقاح فيروس كورونا  
ا. ومع تعافي االقتصاد العالمي خالل  "( آخذ في االزدياد. فضاًل عن ذلك، فإن تدابير الحماية وقيود التواصل قد شهدت تخفيفً 19-)"كوفيد

ات  السنة، شهدت الشركة زيادة في أسعار معظم منتجاتها، ويرجع ذلك في المقام األول إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات، حيث ُخف ِّف إجراء
ت والربحية للسنة. ومع ذلك، ال تزال هناك  اإلغالق في األسواق والبلدان الرئيسة. ونشأ عن الزيادة في أسعار هذه المنتجات زيادة في اإليرادا 

 نتيجة للمتحورات الجديدة على سبيل المثال.  19-حالة من عدم التيقن حيال احتمالية تفشي المزيد من حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد
 

تدابير وقائية لضمان صحة موظفيها وسالمتهم  على عملياتها، وتواصل اتخاذ    19-وقيَّمت إدارة الشركة أيًضا التأثيرات األخرى لفيروس كوفيد
ت  والحد من تأثير الجائحة على عملياتها. ومع ذلك، ونظًرا ألنَّ الوضع متقلب وسريع التطور، تواصل اإلدارة مراقبة الوضع واتخاذ الخطوا

 الالزمة للتأكد من استمرارية عملياتها. 
 

 إعادة هيكلة القروض طويلة األجل
(، وقَّعت الشركة خالل السنة اتفاقيات مع مؤسسات اإلقراض المعنية إلعادة هيكلة قروضها طويلة األجل. فضاًل  23يضاح )كما هو مبيَّن في إ

روط  عن ذلك، عيَّنت الشركة مستشاًرا ماليًا لمساعدتها في تحديد الهيكل التمويلي األمثل والعمل مع المقرضين لتنفيذ حل مالي مستدام مع ش
 وأحكام محسَّنة.

 
 إعادة هيكلة حقوق الملكية 

م(، اعتمد المساهمون  2021يونيو    28هـ )الموافق  1442ذي القعدة    18خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقِّد بتاريخ  
يث اعتُمد  ريااًل سعوديًا بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، ح  674,508,630لاير سعودي إلى    1,206,000,000تخفيض رأس المال من  

ل الخسائر المتراكمة للشركة بقيمة   ريااًل سعوديًا. وقد استُكملت أيًضا اإلجراءات    531,491,370التخفيض في رأس المال من خالل تحمُّ
السهم )إيضاح   السنة. وجرى تعديل ربحية  المتعلقة بما ورد أعاله خالل  تأثير32النظامية  المقارنة بأثر رجعي إلظهار معالجة  للسنة   )  

 االنخفاض في رأس المال وقفًا للمعيار المحاسبي ذي العالقة.
 

ر مجلس إدارة الشركة وأوصى مساهمي الشركة بزيادة رأس مالها من 2021أغسطس  9وبتاريخ  ريااًل سعوديًا إلى   674,508,630م، قرَّ
أولوية عددها  لاير سعودي من خالل    1,225,000,000 المالي    55,049,137إصدار حقوق  المركز  ذلك، ونظًرا لتحسُّن  سهًما. وبعد 

.  م سحب ملف إصدار حقوق األولوية من هيئة السوق المالية2022فبراير  9للشركة، اعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
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 أساس اإلعداد وبيان االلتزام  .2
 

دَّت القوائم المالية للشركة   وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتَمدة  أُعِّ
 لسعودية"(.من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )الُمَشار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية ا

 
 هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية على النحو الموضَّح في السياسات المحاسبية الواردة أدناه.  تُعَدُّ 
 

 غير ذلك.  تُْعَرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للشركة. وجميع القيم باللاير السعودي ما لم يُذَكر 
 
ة ملخص  .3  السياسات المحاسبية الهامَّ
 

يلي السنوات  ب   بيان  فيما  جميع  على  ثابتًا  تطبيقًا  السياسات  هذه  طُب ِّقت  وقد  المالية.  القوائم  إعداد  عند  المطبَّقة  الرئيسة  المحاسبية  السياسات 
 (.4المعروضة، باستثناء ما هو ُمفَصح عنه في إيضاح )

 
 متداولة تصنيف األصول والمطلوبات متداولة وغير 

ر الشركة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنيفها متداولة / غير متداولة.  . ويُعَد األصل متداواًل: تظهِّ
 
 عندما يُتوقع تسييله أو يُنوى بيعه أو استنفاده خالل الدورة التشغيلية العادية. -
 المتاجرة. أو عند االحتفاظ به بصورة رئيسة ألغراض  -
 أو عندما يُتوقع تسييله خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية. -
أو عندما يكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني   -

 عشر شهًرا بعد فترة القوائم المالية. 
 

 افة األصول األخرى كأصول غير متداولة. تَُصنَُّف ك
 

 وتُعَدُّ المطلوبات متداولة: 
 
 عندما يُتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية.  -
 أو عند االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة. -
 أو عند استحقاقها للسداد خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية.  -
 وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة القوائم المالية. أو عند عدم  -
 

 وتُصن ِّف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 
 

 قياس القيم العادلة 
 قائمة مركز مالي. تقيس الشركة األدوات المالية واألصول غير المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل 

 
ياس.  تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ الق

 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما: 
 
 أو المطلوبات، في السوق الرئيسة لألصول   -
 أو في ظل عدم وجود السوق الرئيسة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات.  -
 

 ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة.
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 قياس القيم العادلة )تتمة( 
القيمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستخدمونها عند تسعير األصول أو المطلوبات  تُقاُس  

وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع اقتصادية. ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة  
ي السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في  المشاركين ف

 السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة. 
 

العاد لقياس القيمة  بيانات كافية  للظروف والتي توفر  المالئمة  الفنية  التقييم  الشركة طرق  القابلة  وتستخدم  المدخالت  االستفادة من  لتعظيم  لة 
 للمالحظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 
القيمة    تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات

 ة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: العادلة المذكور 
 

 المستوى األول: أسعار السوق الُمدَرجة )بدون تعديل( في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة. 
 لة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قاب   :المستوى الثاني

 المستوى الثالث: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة. 
 

المعترف بها في القوائم المالية على نحو متكرر، تحدد الشركة فيما لو أجريت التحويالت بين مستويات    والمطلوباتوفيما يتعلق باألصول  
 َصح عنها.التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية ُمفْ 

 
التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقًا للسياسات المحاسبية   والمطلوباتتحلل الشركة التغيرات في قيم األصول    وفي كل تاريخ قوائم مالية،

الخاصة بالشركة. وألغراض هذا التحليل، تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم وذلك بمطابقة المعلومات في  
 عقود والوثائق األخرى ذات الصلة. حساب التقييم مع ال

 
 كما تقارن الشركة التغير في القيمة العادلة لكل أصل ومطلوب مع المصادر الخارجية ذات الصلة لتحديد مدى منطقية التغيير.

 
  والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول    والمطلوباتوألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت الشركة فئات األصول  

 والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المبيَّنة أعاله. 
 

 االعتراف باإليرادات
 

 بيع البضائع 
ن ة من  تعترف الشركة باإليرادات عندما تنتقل السيطرة على المنتجات المبيعة إلى العميل، على أن يُراعى ذلك في إطار اتباع الطريقة المكوَّ

 سابقًا وتطبيق شروط التسعير المعمول بها. خمس خطوات المذكورة 
 

َوض المقبوض أو الُمستَحق القبض في السياق العادي لنشاطات الشركة. وتعتر  ف وتُقاس اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة حسب العِّ
عميل مطلق الحرية في استخدام هذه البضائع  الشركة باإليرادات عند تحويل السيطرة على البضائع وذلك بتسليمها إلى العميل، وعندما يكون لل

لموقع  أو بيعها، وعدم وجود التزام غير مستوٍف يمكن من شأنه أن يؤث ِّر على قبول العميل بالبضائع. ويتحقَّق التسليم عند شحن البضائع إلى ا 
سواء قبَِّل العميل بالمنتجات وفقا لعقد المبيعات أو   الُمحدَّد حسب شروط العقد، وتحويل المخاطر المتعلقة بتقادم البضائع والخسارة إلى العميل،

ا عند وجود دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول.   انقضاء األحكام المتعلقة بالقبول وإمَّ
 

البضائع، حيث إنَّ ذلك يمثل المرحلة الزمنية التي يصبح خاللها العوض غير مشروط، ذلك أنَّ مرور   تسليمويُعتَرف بالحسابات المدينة عند  
 الوقت فقط هو العنصر الالزم قبل استحقاقية الدفع. 
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 االعتراف باإليرادات )تتمة( 
 

ِّر   المبدئي التسعير  -التسعير المتغي 
ُل السعر المبدئي على العم يل  يجوز بيع بعض المنتجات في أسواق معينة من خالل ترتيبات أسعار متغيرة. وتنص هذه الترتيبات على أن يَُحمَّ

ذلك الوقت.  عند تحويل السيطرة على المنتجات بينما ال يمكن تحديد السعر النهائي للمنتجات إال بالرجوع إلى الفترة الزمنية التي تنتهي بعد  
ُل اإليرادات عند تحويل السيطرة على    وفي مثل هذه الحاالت، وبغض النظر عن المعادلة المستخدمة لتحديد األسعار األولية والنهائية، تَُسجَّ

 الذي تحصل عليه الشركة.  للمقابلالمنتجات بمبلغ يَُمث ُِّل المبلغ النهائي المتوقع  
 

ل الشركة "حسابات تجارية ُل كإيرادات حتى يَُحدَُّد   وعندما تسج ِّ مدينة" بالسعر المبدئي، فإن التغيرات الالحقة في السعر النهائي المتوقع ال تَُسجَّ
ت(.  السعر النهائي الفعلي في هذه المرحلة الزمنية )طالما أنَّ هذه التغيُّرات ناشئة عن تغييرات في سعر السوق / مؤشر سعر السوق للمنتجا

 يُعتَبر إعادة قياس الحق كأصل تمويلي بالقيمة العادلة. ويجوز أن تُسجَّل حاالت إعادة القياس كإيرادات منفصلة.  ومع ذلك، فإنَّ ذلك قد 
 

ْمن أصل العقد أو مطلوب ال ُل جميع التحديثات األخرى على السعر المبدئي مقابل اإليرادات مع تسجيل المبلغ اإلضافي المدين ضِّ عقد.  وتَُسجَّ
 صل العقد أو التزام العقد مقابل الحساب التجاري المدين في المرحلة الزمنية التي يَُحدَُّد فيها السعر النهائي الفعلي. ويتوقف االعتراف بأ

 
 إيرادات التمويل 

ُل إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلية. ويمثل   معدل الفائدة الفعلية المعدل  بالنسبة لكافة األدوات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة، تَُسجَّ
افي  الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مالئما، إلى ص 

 سارة.القيمة الدفترية لألصول المالية. وتُْدَرُج إيرادات الفوائد ضمن إيرادات التمويل في قائمة الربح أو الخ
 

 ويُْعتََرُف باألرباح من ودائع المرابحة على أساس االستحقاق. 
 

 المصاريف
 تكاليف المبيعات 

كتك المبيعة  بالمنتجات  مباشًرا  ارتباًطا  المرتبطة  التشغيلية  المصاريف  االستحقاق. وتَُصنَُّف جميع  أساس  المصاريف على  بجميع  لفة  يُعتَرف 
ا مصاريف بيع وتوزيع. مبيعات. وتُْعَرُض جميع المصاريف الم ا كمصاريف عمومية وإدارية وإمَّ  تبقية األخرى إمَّ

 
 المصاريف العمومية واإلدارية

ية التي  يتعلق هذا البند بالمصاريف التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بالمنتجات الُمباعة. كما تشتمل على توزيع المصاريف غير المباشرة العموم
 التحديد بتكلفة المنتجات المبيعة. ال تتعلق على وجه 

 
 مصاريف البيع والتوزيع

موظفي  يتعلق هذا البند بالمصاريف التشغيلية التي تتعلق مباشرة بأنشطة البيع والتوزيع كتكلفة الشحن وعمولة المبيعات والمصاريف المتعلقة ب
 المبيعات وما إلى ذلك. 

 
ع المصاريف غير المباشرة فيما بين تكلفة مبيعات ومصاريف عمومية وإدارية ومصاريف بيع وتوزيع، عند اللزوم، وذلك وفقًا لعوامل    وتَُوزَّ

ُدها اإلدارة وتطبقها على أساس ثابت.   تحد ِّ
 

 الزكاة والضريبة
 

 الزكاة 
ُل مخصص الزكاة على قائمة  يُجنَّب مخصٌص للزكاة وفقًا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( بالمملكة العربية  السعودية، ويَُحمَّ

َدت، عند تحديدها كمبالغ واجبة السداد.   الربح أو الخسارة. وتُجَرى المحاسبة عن المبالغ اإلضافية، إِّْن ُوجِّ
 

 ضريبة االستقطاع
حسبما يستلزمه نظام ضريبة الدخل   تستقطع الشركة ضرائب على بعض المعامالت التي تُجَرى مع جهات غير مقيمة بالمملكة العربية السعودية 

 السعودي. 
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 الزكاة والضريبة )تتمة( 
 

 ضريبة القيمة المضافة 
 حسم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء: يُْعتََرُف بالمصاريف واألصول بالصافي بعد 

 عندما تكون ضريبة القيمة المضافة الُمتََكبََّدة على شراء األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من مصلحة الضرائب، حيث يُْعتََرفُ  -
 المصاريف، حسب مقتضى الحال. في هذه الحالة بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء األصل أو كجزء من بند 

القابلة   - المضافة  القيمة  مبلغ ضريبة  يُْدَرُج صافي  المضافة.  القيمة  مبلغ ضريبة  مع  الدائنة  والحسابات  المدينة  الحسابات  إدراج  وعند 
 المركز المالي. لالسترداد من أو المستحقة الدفع إلى السلطة الضريبية كجزء من الحسابات المدينة أو الحسابات الدائنة في قائمة 

 
 العمالت األجنبية 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 

لوظيفية"(، وتُْعَرض  تُقاُس البنود الُمْدَرَجة في القوائم المالية للشركة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسة التي تعمل فيها المنشأة )"العملة ا
 عملة العرض للشركة وعملتها الوظيفية. القوائم المالية باللاير السعودي، الذي يمثل 

 
 المعامالت واألرصدة 

ل الشركة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بالعملة الوظيفية حسب السعر الفوري في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لالعت راف المبدئي. تُسج ِّ
بالعمالت األجنبية بسعر التحويل الفوري للعملة الوظيفية السائد بتاريخ القوائم المالية.  وتُتْرجم أرصدة األصول وااللتزامات النقدية المسجلة  

 ويُْعتََرُف بالفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية ضمن الربح أو الخسارة. 
 

 التحويل السائدة في تواريخ المعامالت المبدئية. وتُترجم البنود غير النقدية التي تُقاُس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار  
 

 توزيعات األرباح النقدية وغير النقدية على مساهمي الشركة 
د وفقًا لتقدير تعترف الشركة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية أو غير النقدية على مساهمي الشركة عندما يكون التوزيع معتمًدا ولم يَعُ 

لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يُسَمح بالتوزيع عند اعتماده من المساهمين. ويُْعتََرُف بهذا المبلغ مباشرة في حقوق  الشركة. ووفقا  
 الملكية. 

 
 التقارير القطاعية 

مصاريف عليها، بما في ذلك اإليرادات  القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الشركة الذي يمارس أنشطة األعمال التي تتحقق منها إيرادات وتتكبد  
 .والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى، حيث تخضع لمراجعة رئيس صانع القرار التشغيلي بالشركة

 
ف الرئيس التنفيذي بأنَّه  عيَّن مجلس إدارة الشركة رئيًسا تنفيذيًا يُقي ِّم األداء المالي للشركة ومركزها المالي ويتخذ القرارات االسترات يجية. ويُعرَّ

 هو صانع القرار التشغيلي الرئيس. 
 

 وتُعدُّ القوائم المالية على أساس قطاع تقريري واحد يتماشى والمعلومات التي تخضع لمراجعة صانع القرار التشغيلي الرئيس بالشركة.
 

 ربحية السهم 
للمساهمين في الشركة، باستثناء أي تكاليف خدمة أسهم بخالف األسهم العادية، على  تُحتسب ربحية السهم األساس بقسمة ربح السنة العائد  

ح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية.  المتوسط المرجَّ
 

الزكاة وتكاليف التمويل  وتُعد ِّل ربحية السهم الُمخفَّض األرقام المستخَدمة في تحديد ربحية السهم األساس بحيث يُؤخذ في االعتبار الحساب بعد 
ح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كانت لتكون قائمة على افت راض تحويل  األخرى المتعلقة باألسهم العادية المحتَمل تخفيضها والمتوسط المرجَّ

 جميع األسهم العادية المحتَمل تخفيضها. 
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 الممتلكات والمصانع والمعدات 
َدت.    تُْدَرُج الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إنْ  ُوجِّ

ن تلك التكاليف المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء   األصول وتكاليف االقتراض للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل في حال استيفاء معايير  وتتضمَّ
اًء  االعتراف. وعند الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمصانع والمعدات على فترات، تعترف الشركة بهذه األجزاء وتستهلكها بن

ى فحص رئيسي، يُعتَرف بتكلفته ضمن القيمة الدفترية للمصانع والمعدات كجزء مستبدل  على أعمارها اإلنتاجية المحددة. وبالمثل، عندما يُجرَ 
 ها. في حالة استيفاء معايير االعتراف. ويُعتَرف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر عند تكبُّدِّ 

 
مؤهَّ  االحتياطية  والمعدات  الرئيسة  الغيار  قطع  استخدامها  تكون  يتجاوز  أن  الشركة  تتوقع  عندما  ومعدات  ومصانع  كممتلكات  لة لالعتراف 

 اإلنتاجي أكثر من سنة واحدة. وتُعاَمل المحفزات )الكتاليست( على أنها قِّطع غيار رأسمالية تُستَهلك عند استخدامها. 
 

ستخدام المخصص له أو من التاريخ الذي تصبح فيه هذه األصول  ويُحتَسب االستهالك من تاريخ إتاحة بند الممتلكات والمصانع والمعدات لال
 مكتملة وجاهزة لالستخدام المستهدف منها بالنسبة لألصول المنشأة ذاتيًا. 

 
 ويُحتَسب االستهالك وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصول على النحو التالي: 

 
 سنة 33إلى  5  العقارات الُمستأَجرة المباني والتحسينات على  

 سنة 35إلى  3             المصانع والمكائن والمعدات    
 سنوات  10إلى  3  األثاث والتركيبات والتجهيزات مكتبية

 سنوات  4     السيارات 
 

ُل تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها وتُْستَْهلَُك على مدى فترة تمتد حتى موعد   الصيانة الدورية القادمة المخطط لها. وفي حال إجراء  وتُؤجَّ
المصاري تٌحمَّل فوًرا على  المستهلكة سابقًا  التكاليف غير  القادمة، فإن  الدورية  للصيانة  المخطط  الموعد  ف،  صيانة دورية غير متوقعة قبل 

 دورية المخطط لها القادمة. وتُْستَهلُك تكاليف الصيانة الدورية الجديدة على مدى الفترة حتى تاريخ الصيانة ال 
 

ة حدوث  تُجَرى في نهاية كل سنة مالية مراجعة على القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك، وتُعدَّل بأثر مستقبلي في حال
 تغير هام في القدرات التكنولوجية لألصول أو االستخدام التقديري المخطط لها. 

 
ل األصل قيد اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة المناسبة   وتَُرْسَمُل األصول خالل فترة أعمال التطوير ضمن حساب األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ. ويُحوَّ

ها  ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات، بمجرد وجود األصل في الموقع والحالة الالزمين له حتى يصبح قادًرا على العمل بالطريقة التي تبتغي
شتمل تكلفة بند األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ على سعر شرائها وتكلفة أعمال اإلنشاء / التطوير وأي تكاليف أخرى مرتبطة ارتباًطا  اإلدارة. وت

نشائية  مباشًرا بالوصول باألصل إلى موقعه ووضعه كي يصبح قادًرا على العمل وفقا للطريقة التي تستهدفها اإلدارة. وال تُْستَهلُك األعمال اإل
 قيد التنفيذ. 

 
 عقود اإليجار 

ستخدام  عند بدء العقد، تُقي ِّم الشركة ما إْن كان عقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. أي إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على ا
وض. وتعترف الشركة بأصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار مقا بل المتعلق بجميع اتفاقيات عقود  أصل ُمحدَّد لفترة زمنية معينة مقابل عِّ

ر فيها، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )المعرفة كعقود إيجار لمدة اثني عشر شهًرا أو أقل( وعقود إي جار  اإليجار التي تكون المستأجِّ
وفيما يتعلق بعقود اإليجار هذه، تعترف الشركة بُدفعات عقود االيجار كمصروف تشغيلي على أساس القسط الثابت    . األصول منخفضة القيمة

 مستأَجر.على مدى فترة عقد اإليجار، ما لم يكن األساس المنتظم اآلخر أكثر تعبيراً عن النمط الذي تستنفد فيه الفوائد االقتصادية من األصل ال
 

ر   الشركة كمستأجِّ
ق الشركة طريقة واحدة لالعتراف والقياس على جميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة  تطب ِّ 

 القيمة. وتعترف الشركة بالتزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام األصول ذات العالقة. 
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 عقود اإليجار )تتمة(
 

ر )تتمة(   الشركة كمستأجِّ
 

 التزامات عقود اإليجار 
تاريخ بدء عقد اإليجار. وتُخصم ُدفعات عقود اإليجار  يُقاس التزام عقد اإليجار مبدئيًا بصافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار مستحقة الدفع في  

ستخدم  باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار. وفي حال تعذَّر تحديد ذلك السعر بسهولة، كما هو الحال بالنسبة لعقود إيجار الشركة، يُ 
ر القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذات قيمة مماثلة في   معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر باعتباره السعر الذي يدفعه المستأجِّ

 بيئة اقتصادية مماثلة وذات فترات وظروف مشابهة. 
 

 ولتحديد ُمعدَّل االقتراض اإلضافي، فإنَّ الشركة: 
األسعار،  تستخدم، حيثما أمكن، عروض أسعار حديثة من جهات خارجية تُعدَّل لتعكس التغيرات في ظروف التمويل منذ استالم عروض   -

 و
 تجري تعديالت محددة على عقد اإليجار، على سبيل المثال مدة عقد اإليجار والدولة والعملة واألمن.  -
 

 وتتضمن التزامات عقود اإليجار صافي القيمة الحالية لدفعات عقود اإليجار التالية: 
 
 ُمستَحقة القبضُدفعات عقود اإليجار الثابتة، ناقًصا أي حوافز إيجار تشجيعية  -
 ء العقد ُدفعات عقود اإليجار المتغي ِّرة التي تعتمد على مؤشٍر أو معدٍَّل ما، حيث تُقاس مبدئيًا باستخدام المؤشر أو الُمعدَّل في تاريخ بد -
 المبالغ التي يُتوقَّع أن تدفعها الشركة بموجب ضمانات القيمة المتبقية -
 على يقين بدرجة معقولة من ممارسته هذه الخيارات  سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كانت الشركة -
 مبالغ الغرامات المدفوعة إلنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة الخيار إنهاء عقد اإليجار  -
 ُدفعات عقود اإليجار التي يتعين سدادها بموجب خيارات تمديد معينة بدرجة معقولة. -
 

اإليجار الحقًا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار )باستخدام طريقة ُمعدَّل الفائدة الفعلي( وبتخفيض  ويُقاس التزام عقد  
 القيمة الدفترية لتعكس دفعات عقود اإليجار الُمسدَّدة. 

 
 ي الصلة( عند: وتعيد الشركة قياس التزام عقد اإليجار )وتجري تعديال مقابل على أصل حق االستخدام ذ

 
تغيُّر مدة عقد اإليجار أو طرأ تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، حيث يُعَاد في هذه الحالة قياس التزام عقد اإليجار بخصم دفعات   -

 اإليجار الُمعدَّلة باستخدام معدل الخصم الُمعدَّل
داد المتوقع بموجب قيمة متبقية مضمونة، حيث يُعاد في هذه  تغيُّر دفعات اإليجار بسبب التغيُّرات في مؤشر أو معدل أو تغير في الس -

عن  الحاالت قياس التزام عقد اإليجار بخصم دفعات اإليجار الُمعدَّلة باستخدام معدل الخصم المبدئي )ما لم يكن تغير دفعات اإليجار ناشئ 
 عدَّل(تغير في سعر الفائدة المتغير حيث يُستخَدم في هذه الحالة ُمعدَّل الخصم المُ 

تعديل عقد اإليجار وعدم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، حيث يُعَاد في هذه الحالة قياس التزام عقد اإليجار بخصم   -
 ُدفعات اإليجار الُمعدَّلة باستخدام معدل الخصم الُمعدَّل. 
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 أصول حق االستخدام 
ي تكاليف  تتألف أصول حق االستخدام من القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار المقابل وُدفعات اإليجار الُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإليجار وأ

َدت، وُمعدَّلة إلعادة قياس  مباشرة أولية، وتُقَاس ب عد ذلك بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إن ُوجِّ
 التزامات عقد اإليجار. 

 
لعقد إلى الحالة  وعندما تتكبَّد الشركة التزاًما بتكاليف تفكيك أصل مستأجر وإزالته، أو استعادة الموقع الذي يوجد فيه أو إعادة األصل محل ا

( "المخصصات وااللتزامات  37التي تتطلبها شروط عقد اإليجار وأحكامه، يُعتَرف بالمخصص ويُقاس بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )
 ون. وتُدَرج التكاليف ضمن أصل حق االستخدام ذي الصلة، ما لم تُتكبد تلك التكاليف على إنتاج المخز  .  المحتَملة واألصول المحتملة"

 
ل عقد إيجار    .  وتستهلك أصول حق االستخدام على مدى فترة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل المعني، أيُّهما أقصر  وإذا حوَّ

يُستهلك أصل حق   الشراء،  الشركة ممارسة خيار  االستخدام تعكس توقُّع  إذا كانت تكلفة أصل حق  أو  إلى الشركة  المعني  ملكية األصل 
وفيما    .  خداماالستخدام ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل المعني. ويبدأ االستهالك في التاريخ الذي يصبح فيه األصل جاهًزا لالست

 يلي مدة عقد اإليجار أو األعمار اإلنتاجية الُمقَدََّرة لألصول، أيهما أقصر، لحساب االستهالك: 
 

 سنة  24إلى  17 األراضي 

 سنوات  7إلى  3 المستودعات وصهاريج التخزين 

 
ض لالنخفاض  ( "االنخفاض في قيمة األصول"  36وتطب ِّق الشركة المعيار المحاسبي الدولي رقم ) لتحديد فيما إذا كان أصل حق االستخدام تعرَّ

 في القيمة وحسابات أي خسارة محددة ناشئة انخفاض في القيمة.
 

ِّرة  ُدفعات اإليجار المتغي 
الربح أو الخسارة  إذا تضمنت بعض عقود اإليجار ُدفعات متغيرة مرتبطة باستخدام / أداء األصل المستأَجر، يُعتَرف بهذه الدفعات في قائمة 

 والدخل الشامل. 
 

 األحكام المحاسبية الهامَّة لتحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد 
د الشركة مدة عقد اإليجار كمدة عقد إيجار غير قابلة لإللغاء مع أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان مؤكًَّدا بص  ورة معقولة  تُحد ِّ

 يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان مؤكَّدا بصورة معقولة عدم ممارسته. ممارسته أو أي فترات
 

ييم  وبموجب بعض عقود اإليجار، لدى الشركة خيار تجديد عقود اإليجار في نهاية مدة عقد اإليجار. تطب ُِّق الشركة األحكام المحاسبية عند تق
التجديد. وهذا يعني أنه يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا  ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة خيار  

وف  اقتصاديًا لممارسة التجديد. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغير هام في الظر 
ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )فعلى سبيل المثال، التغير في استراتيجية التي تقع في نطاق سيطرتها وتؤثر على قدرتها على  

 العمل(. 
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 الملموسة األصول غير 
ألصول  تُقاُس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها. وبعد االعتراف المبدئي بها، تُدَرج ا

وتُصنَّف األعمار اإلنتاجية  غير الملموسة بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إن ُوجدت. 
 لألصول غير الملموسة على أنها ُمحدَّدة المدة. 

 
وتُْطفَأُ األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ويجرى تقييم االنخفاض في قيمتها عند وجود  

الملموس. وتُجرى مراجعة فترة إطفاء وطريقة إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر  مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة األصل غير  
س طريقة اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل قوائم مالية سنوية. وتُطفَأ األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية الُمحدَّدة على أسا

 سنة. 20إلى  4التي تتراوح ما بين  القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية 
 

بتعديل    ويُحاَسُب عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها األصل
 فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يكون مالئًما، ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات المحاسبية. 

 
يُحمَّل مصروف إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف تماشيًا مع وظيفة  و

 األصل غير الملموس. 
 

الد البيع والقيمة  الملموس حسب الفرق بين متحصالت  الناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل غير  الخسائر  أو  فترية  وتُقَاس األرباح 
 لألصل، ويُعتَرف بها في الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل. 

 
 االنخفاض في قيمة األصول غير المالية 

تجري الشركة تقييًما، في تاريخ كل قوائم مالية، للتأكد ما إن كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل غير مالي. وفي حال  
ر الشركة قيمة األصول القابلة لالسترداد. وتمثل القيمة  وجود هذا  المؤشر أو عندما يستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقد ِّ

ة للنقد ناقًصا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى، رَّ ألصل  وتحدَّد    القابلة لالسترداد لألصل القيمة العادلة لألصل أو الوحدة الُمدِّ
بعينه، ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك المحققة من األصل اآلخر أو مجموعة األصول. وعند تجاوز القيمة  

ة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، يُعتبر األصل منخفض القيمة، ويُخفَّض إلى قيمته القابلة لالس رَّ د. وعند تقدير  ترداالدفترية لألصل أو الوحدة الُمدِّ
التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما بعد الضريبة يعكس ت النقدية المستقبلية  قديرات  القيمة قيد االستخدام، تُخَصم التدفقات 

 ستخدم نموذج القيمة المالئم.السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، يُ 
 

  وتُحمَّل خسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة على قائمة الربح أو الخسارة في فئات المصاريف بما يتماشى ووظيفة األصل منخفض
 القيمة. 

 

ادها بصورة منفصلة لكل وحدة من  تقوم الشركة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات، والتي يتم إعد
الوحدات المولدة للنقد بالشركة التي خصصت إليها الموجودات الفردية. وتغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة بصفٍة عامٍة فترة خمس  

 لخامسة. سنوات. ويُحتَسب معدل النمو الطويل األجل ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشاريع بعد السنة ا
 

لقيمة  وفيما يتعلق باألصول، يُجَرى تقييم، بتاريخ القوائم المالية، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن الخسائر الناشئة عن انخفاض ا
ر الشركة القيمة القابلة لالسترداد  ة   المعتَرف بها سابقًا لم تَعُْد موجودة أو قد نَقَُصت. وفي حال وجود هذا المؤشر، تُقد ِّ رَّ لألصل أو للوحدة الُمدِّ

تحديد قيمة  للنقد. وال يُعَكس قيد الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغيُّر في االفتراضات المستخَدمة ل
القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة. ويكون عكس ال قيد محدوًدا بحيث ال تتجاوز القيمة  األصل 

يُْعتََرف  الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، بالصافي بعد حسم االستهالك، فيما لو  
 ة الربح أو الخسارة. بأي خسارة ناشئة عن انخفاض قيمة األصل في السنوات السابقة. ويُْعتََرُف بعكس القيد في قائم

 

ة للنقد،   حسبما  ويُجرى سنويًا اختبار األصول غير الملموسة ذات األعمال اإلنتاجية غير المحددة لتحديد االنخفاض على مستوى الوحدة الُمدرَّ
ض القيمة الدفترية لالنخفاض.   يكون مالئًما، وعندما تشير الظروف إلى احتمال تعر 

 

 تكاليف االقتراض 
الالزمة الستكمال األ الزمنية  الفترة  أو إنتاجها، خالل  المرتبطة مباشرة بشراء أصول مؤهَّلة أو إنشائها  االقتراض،  صل  تَُرْسَمُل تكاليف 

له المخصَّص  لالستخدام  لتجهيزها    وإعداده  طويلة  زمنية  فترة  بالضرورة  تستغرق  التي  األصول  في  المؤهَّلة  األصول  وتتمثل  بيعه.  أو 
يفها  لالستخدام المخصَّص لها أو بيعها. وتُخَصم إيرادات االستثمارات المحقَّقة من االستثمار المؤقت للقروض الُمحدَّدة المعلقة على مصار 

ل تكاليف االقتراض األخرى على الربح أو الخسارة في الفترة  المتكبَّدة على األصول المؤهَّلة من   تكاليف القروض المؤهَّلة للرسملة. وتُحمَّ
التي تُتكبد خاللها. 
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 االعتراف المبدئي والقياس الالحق  -األدوات المالية 
 مالي لمنشأة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. تتمثل األداة المالية في أي عقد ينشأ عنه أصل 

 
 األصول المالية 

 االعتراف المبدئي والقياس 
خالل الربح  تَُصنَُّف األصول المالية عند االعتراف المبدئي بالتكلفة المطفَأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من

 أو الخسارة. 
 

ويعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف المبدئي بها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج العمل الخاص  
التدبير ال ا أو التي طبَّقت الشركة  يها،  عملي علبالشركة إلدارتها. وباستثناء الحسابات التجارية المدينة التي ال تتضمَّن عنصًرا تمويليًا هامًّ

كاليف  تقيس الشركة مبدئيًا أصال ماليًا بقيمته العادلة زائًدا، في حالة عدم تسجيل أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ت
ا أو التي طبَّقت الشركة التدبير العملي  لها، بسعر المعاملة    المعامالت. وتُقَاس الحسابات التجارية المدينة التي ال تتضمَّن عنصًرا تمويليًا هامًّ

 (.15الُمحدَّد وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

عنه تدفقات  ومن أجل أْن يُصنَّف أصل مالي أو يُقَاس بالتكلفة المطفَأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يستلزم أْن ينشأ  
الفائدة على أصل المبلغ غير الُمسدَّد". ويَُشار إلى هذا التقييم باختبار المدفوعات الحصرية نقدية تمثل "مدفوعات حصرية ألصل المبلغ أو  

 ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ غير الُمسدَّد، ويُجَرى تنفيذه على مستوى األداة المالية.
 

صولها المالية بهدف تحقيق تدفقات نقدية. ويُحدَّد نموذج العمل  ويشير نموذج العمل للشركة المتعلق بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارتها أ
 ما إْن كانت التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كلْيهما. 

 
عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في   ويُْعتََرُف بعمليات شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تنص

 السوق )المعامالت االعتيادية( بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. 
 

 القياس الالحق 
 تَُصنَُّف األصول المالية، ألغراض القياس الالحق، إلى أربع فئات وهي: 

 )أدوات الدْين( أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفَأة -
 أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة )أدوات الدْين( -
إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة عند   - الشامل اآلخر مع عدم  بالقيمة العادلة من خالل الدخل    االستبعادأصول مالية مصنَّفة 

 )أدوات حقوق الملكية(
 أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -
 

 األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة المطفَأة )أدوات الدْين(
الفائدة الفعلية، وتخضع لالنخفاض  . تُقَاس األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة المطفَأة الحقًا باستخدام طريقة هذه الفئة هي األكثر صلة بالشركة

 في القيمة. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. وتشتمل
 األصول المالية للشركة والُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة بصفٍة رئيسٍة على الحسابات التجارية المدينة. 

 
 األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدْين(

تقييم الصرف األجنبي والخ الفائدة وإعادة  بإيرادات  يُْعتََرُف  الشامل اآلخر،  بالقيمة العادلة من خالل الدخل  الدْين  سائر فيما يخص أدوات 
مخصصات في قائمة الربح أو الخسارة، وتُحتَسب بالطريقة ذاتها التي تُقاُس وفقًا لها األصول  الناشئة عن االنخفاض في القيمة أو عكس قيد ال

عَاد توزيع المالية بالتكلفة المطفَأة. ويُعتَرف بالتغيُّرات المتبقية في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن االعتراف، يُ 
 دلة ضمن الدخل الشامل اآلخر على الربح أو الخسارة. التغيُّر التراكمي في القيمة العا
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 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة(  -األدوات المالية 
 

 األصول المالية )تتمة(
 الالحق )تتمة(القياس 

 األصول المالية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية( 
المبدئي، تصنيف   الشركة عند االعتراف  أن تختار  أدوات حقوق ملكيتها كأدوات حقوق ملكية  لغاء  تصنيفًا غير قابل إلاستثماراتها  يمكن 

أدوات  ( "32خالل الدخل الشامل اآلخر عند استيفاء االعتراف بحقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )مصنَّفة بالقيمة العادلة من  
وال يُعَاد مطلقا توزيع األرباح   .وليست محتفظ بها بغرض الُمتاَجرة. ويَُحدَُّد التصنيف على أساس كل أداة على حدةالعرض ": حقوق الملكية

. يُْعتََرُف بتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند نشوء المالية إلى الربح أو الخسارة والخسائر من هذه األصول
ُل هذه األرباح ضمن  الدخل  الحق لدفعها، باستثناء عندما تستفيد الشركة من هذه العائدات كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي، حيث تَُسجَّ

ذه الحالة. وال تخضع أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم االنخفاض في  الشامل اآلخر في ه 
 القيمة. 

 
 األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

الخسا أو  بالقيمة العادلة من خالل الربح  الُمدَرجة  المالية  االعتراف بصافي  تُْدَرُج األصول  العادلة مع  بالقيمة  المالي  المركز  رة في قائمة 
 التغيُّرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة. ال توجد أصول ضمن هذه الفئة كما في تاريخ القوائم المالية. 

 
 التوقف عن االعتراف

األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة( )أي  يتوقف االعتراف باألصل المالي )أو متى يكون منطبقًا، جزء من  
ن قائمة المركز المالي للشركة( بصورةٍ رئيسٍة عند:   تُستبعَد مِّ

 
 انتهاء صالحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل، أو  -
لها التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير تحويل الشركة حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو   - تحمُّ

ا:   جوهري إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية"، وإمَّ
لت الشركة فعليًا كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل، أو ( )أ  حوَّ

ل الشركة أو تحتفظ، فعليًا، بكافة المخاطر والمنافع المرتب ِّ لت السيطرة على األصل. )ب( لم تُحو   طة باألصل، ولكنها حوَّ
 

فاظها  وعند تحويل الشركة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو قيامها بإبرام ترتيبات فورية، فإنها تُقي ِّم فيما لو ومدى احت
ُل مخاطر ومنافع األصل بشكل   ِّ ُل سيطرتها على األصل،  بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. وعندما ال تُحو  ِّ جوهري وال تحتفظ بها أو تُحو 

ل بشرط استمراريتها في التعامل به. وفي تلك الحالة، تعترف الشركة أيًضا بااللتزام المرت بط فتستمر الشركة في االعتراف باألصل الُمحوَّ
ل وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق واالل  تزامات التي احتفظت بها الشركة. بذلك. ويُقاُس األصل الُمحوَّ

 
ل بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي  قد    وتُقَاس استمرارية التعامل التي تأخذ صورة ضمان على األصل الُمحوَّ

 تَُطالب الشركة بسدادها، أيهما أقل. 
 

 االنخفاض في قيمة األصول المالية 
مستقبلي الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بأصولها المالية. تعتمد طريقة االنخفاض في القيمة المطبقة على ما إذا  تُقي ِّم الشركة على أساس 

 كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. 
 

( والتي تتطلب  9رير المالي رقم )وفيما يخصُّ الحسابات التجارية المدينة، تطب ُِّق الشركة الطريقة المبسطة التي يجيزها المعيار الدولي للتق
ُل مبلغ الخسارة على  ن االعتراف المبدئي باألصول المالية ذات الصلة. ويَُحمَّ الربح أو  االعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى العمر ابتداًء مِّ

 الخسارة. 
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ة )تتمة( .3  ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة(  -األدوات المالية 
 

 األصول المالية )تتمة(
 االنخفاض في قيمة األصول المالية )تتمة(

أساس احتمالية التخلف عن السداد بناًء على االتجاهات التاريخية المتعلقة بتحصيل الحسابات التجارية المدينة  وتُحتَسب معدالت الخسارة على  
ويجري تعديل معدالت الخسائر لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية عن عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على مقدرة العمالء    .  للشركة

المرجَّح لمعدل الزيادة في التضخم للعام القادم في المناطق التي تتركز فيها مبيعاتها  دَّدت الشركة المتوسط  على سداد الحسابات المدينة. وح 
 باعتبارها العامل األكثر صلة، وعليه، تعد ِّل معدالت الخسارة بناًء على هذه التغيرات المتوقعة.

 
استردادها. ومن بين المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقع معقول  وتُشَطب الحسابات التجارية المدينة عند عدم وجود توقع معقول ب 

رة  باالسترداد انخفاض حاد في الجدارة االئتمانية للعميل وعدم اشتراك العميل في خطة السداد مع الشركة وعدم سداد الدفعات التعاقدية لفت
 يوًما.  365تتجاوز موعد االستحقاق بعدد 

 
الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة في فترة الحقة، بحيث يمكن أن يرتبط النقص ارتباًطا موضوعيًا بحدٍث ما  وفي حالة نقصان مبلغ 

 يقع بعد االعتراف باالنخفاض في القيمة، يُعتَرف بعكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة الُمعتَرف بها سابقا في الربح أو الخسارة. 
 

والحسابات المدينة األخرى يخضعان أيًضا لمتطلبات االنخفاض في القيمة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي  وفي حين أن النقد وما في حكمه  
 (، تعد الخسارة المحددة الناشئة عن انخفاض القيمة غير جوهرية.9)
 

 المطلوبات المالية 
 االعتراف المبدئي والقياس 

ي، كمطلوبات مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وقروض وحسابات  تَُصنَُّف المطلوبات المالية، عند االعتراف المبدئ
 دائنة أو مشتقات أدوات مالية مخصَّصة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعَّالة، حسبما يكون مناسبًا. 

 
والحسابات الدائنة، تُظَهر بالصافي بعد حسم تكاليف المعامالت  ويُْعتََرُف بجميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض  

 المتعلقة بها مباشرة. 
 

 وتشتمل المطلوبات المالية للشركة على الحسابات التجارية الدائنة والمصاريف ُمستَحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى والقروض. 
 

 القياس الالحق 
 المتداولة على تصنيفها كما هو موضح أدناه: يعتمد قياس المطلوبات 

 
 المطلوبات المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ُن المطلوبات المتداولة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المتداولة المحتفظ بها بغرض المتاجر  ة والمطلوبات  تَتََضمَّ
 لة المصنفة عند االعتراف المبدئي كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة. المتداو 

 
ا  وتَُصنَُّف األصول المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تُكبدت لغرض البيع إعادة الشراء على المدى القريب. وتتضمن هذه الفئة أيضً 

قات التحوط، كما هو منصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  األدوات المالية المشتقة التي ال تُصنَّف كأدوات تحوط في عال
 (. وتُصنَّف أيًضا األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة كمحتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تُصنَّف كأدوات تحوط فعالة. 9)
 
الخسارة.ويُعْ  أو  الربح  االلتزامات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في قائمة  الخسائر من  أو  المالية،    تََرُف باألرباح  وال تُصنَّف المطلوبات 

استُوفيت   إذا  إال  المبدئي  االعتراف  تاريخ  في  الخسارة،  أو  الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  بها  المبدئي  االعتراف  عند  المعايير الُمصنَّفة 
مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح    مطلوباتولم تُصن ِّف الشركة أي    (.9المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

أو الخسارة. 
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 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة(  -األدوات المالية 
 

 بات المالية )تتمة( المطلو
 المطلوبات المالية الُمدَرجة بالتكلفة المطفَأة )القروض( 

طريقة معدل  تعد هذه الفئة هي األكثر صلة بالشركة. وبعد االعتراف المبدئي، تُقاُس القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة باستخدام  
ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء  الفائدة الفعلي. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر  

 ُمعدَّل الفائدة الفعلي. 
 

معدل  وتُحتَسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال يتجزأ من 
الفعلي. ويُْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. وتنطبق هذه الفئة عموما على القروض التي  الفائدة  

 تحمل فائدة.
 

 التوقف عن االعتراف
اء مدته. وعند استبدال التزام مالي  االلتزام الُمستَحق ضمن االلتزامات أو الغائه أو انتهاإلعفاء من عند  الماليةيتوقف االعتراف بالمطلوبات  

ر حالي بآخر من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو تُعدَّل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُعتبر هذا التغيي
في القيم الدفترية في قائمة الربح أو   أو التعديل على أنه توقف عن االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُْعتََرُف بالفرق

 الخسارة. 
 

 مقاصة األصول والمطلوبات المالية 
ء  تُجَرى مقاصة األصول والمطلوبات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في القوائم المالية، عندما يكون للشركة حق نافذ نظاميًا في إجرا

ا   تسويتها على أساس الصافي أو تسييل األصول وسداد المطلوبات في آن واحد. مقاصة المبالغ الُمعتَرف بها، وتنوي إمَّ
 

 المخزون 
وقعه الراهن وحالته  يُقيَّم المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يُحاَسُب عن التكاليف الُمتََكبََّدة للوصول بكل منتج إلى م

 الراهنة على النحو التالي: 
 

ح.المواد ا   لخام والمستهلكات وقِّطع الغيار: تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجَّ
 

ة الصنع: تكلفة المواد والعمالة المباشرتين زائًدا حصة مناسبة من مصاريف اإلنتاج غير المباشرة الخاصة بها حسب الطاقة   البضاعة تامَّ
 التشغيلية االعتيادية

 
البيع التقديري في سياق العمل العادي، ناقًصا أي تكاليف متوقعة لإلنجاز والتكاليف المتوقعة الالزمة   ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر 

  إلجراء عملية البيع. يُجنَّب مخصص للمخزون بطيء الحركة مع األخذ في االعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك عمر بنود المخزون واالستخدام 
 المستقبل.التاريخي واالستخدام المتوقَّع في 

 
 مخصص تقادم المخزون 

على أساس كل   عندما يصبح المخزون قديًما أو كاسًدا، تُقدَّر صافي قيمته القابلة للتحقق. وبالنسبة للمبالغ الهامة بحد ذاتها، يُجَرى هذا التقدير 
متقادم، يُجَرى تقديرها معًا ويُجنَّب مخصص لهذه المبالغ  مبلغ على حدة. أما المبالغ غير الهامة بحد ذاتها ولكنها تتعلق بمخزون قديم أو  

 حسب نوعية المخزون وبالنظر إلى درجة تقادمه أو كساده. 
 

 الحسابات التجارية المدينة
ات التجارية تُْدَرُج الحسابات التجارية المدينة بسعر المعاملة المتعلق بالتزام أداء ما ناقًصا مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة من الحساب

وإال تُدَرج كأصول غير متداولة. وتحتفظ    . المدينة. وإذا كان التحصيل متوقعًا في سنة واحدة أو أقل، فإنها تُصنَّف على أنها أصول متداولة
الُمْطفَأَة باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية، ومن ثمَّ تقيسها الحقًا بالتكلفة  الفائدة    الشركة بالحسابات التجارية المدينة بهدف تحصيل  طريقة 

 الفعلي. 
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 الودائع قصيرة األجل 
  تشتمل الودائع قصيرة األجل على ودائع مرابحة لدى بنوك واستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة تتجاوز تواريخ استحقاقها األصلية

ة لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني بدرجة االستثمار  ثالثة أشهر ولكن أقل من سنة من تاريخ ربطها. والودائع قصيرة األجل ُموَدع
ني عشر وتعتبر ذات مخاطر ائتمانية منخفضة، ومن ثمَّ يُْعتََرُف بالمخصص، إن كان جوهريا، بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة اث

 اآلخر. شهًرا ما لم يكن هناك دليل على وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان للطرف
 

 النقد وما في حكمه 
تاريخ    يتألف النقد وما في حكمه الُمدَرج في قائمة المركز المالي من نقد لدى بنوك ونقد في الصندوق وودائع عالية السيولة قصيرة األجل يبلغ 

تغيُّرات ضئيلة في القيمة. وألغراض قائمة  استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل وقابلة للتحويل الفوري إلى مبالغ ُمحدَّدة من النقد وتخضع لمخاطر 
َد أعاله. وتُْعَرُض الحسابات البنكية المكش َدت،  التدفقات النقدية، يتألف النقد وما في حكمه من النقد والودائع القصيرة األجل كما ُحد ِّ وفة، إن ُوجِّ

 ضمن القروض في المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي. 
 

 رأس المال 
ُف األسهم العادية كحقوق الملكية. وتُْظَهُر تكاليف المعامالت المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم من  تَُصنَّ 

 العائدات. 
 

 االحتياطي النظامي 
ل   المرحلة في كل سنة( لتكوين  من دخلها للسنة )بعد حسم الخسائر    %10طبقًا ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحو 

ر التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي    %30احتياطي يُعادل   من رأس    %30من رأس المال. ويجوز للشركة أن تقر 
 المال. واالحتياطي غير قابل للتوزيع. 

 
 التزامات مكافآت الموظفين 

 خطة المكافآت الُمحدَّدة للموظفين 
الشركة برنامج واحد لمكافآت ما بعد التوظيف كخطة مكافآت محددة وفقاً لنظام العمل السعودي والذي يستند في حسابه إلى آخر راتب  تدير 

 وعدد سنوات الخدمة. 
 

ًء على  وبرنامج مكافآت ما بعد التوظيف هو برنامج غير ممول. ويُجَرى تقييم االلتزامات بموجب الخطة بواسطة خبير اكتواري مستقل بنا
وتتألف التكاليف المتعلقة بهذه الخطة بصفٍة رئيسٍة من القيمة الحالية للمكافآت المنسوبة على أساس المساواة   . طريقة وحدة االئتمان المتوقعة

 لكل سنة من سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة. 
 

ليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمكافآت ما بعد التوظيف وإطفاء االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة على الربح وتُحمَّل مباشرة بتكا
 أو الخسارة. 

 
الدخل    ويُْعتََرُف بأرباح وخسائر إعادة القياس، الناتجة عن التعديالت والتغيرات القائمة على الخبرة في االفتراضات االكتوارية مباشرة ضمن

ُل إلى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تنشأ فيها.   الشامل اآلخر، وتَُحوَّ
 

ل التغيُّرات في القيمة الحالية اللتزامات المكافآت الُمحدَّدة، الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها، على الربح أو الخسار  ة كتكاليف  وتُحمَّ
حتسب مكافآت نهاية الخدمة على أساس رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة على النحو المنصوص  خدمة سابقة. وتُ 

 عليه في أنظمة المملكة العربية السعودية. 
 

 االلتزامات قصيرة األجل 
النقدية واإلجازات   ذلك المنافع غير  التزامات األجور والرواتب بما في  المتوقع سدادها  إن  الطيران والبدالت األخرى  المتراكمة وتذاكر 

حتى نهاية بالكامل خالل االثني عشر شهًرا بعد نهاية الفترة التي يقدم خاللها الموظفون الخدمة ذات العالقة يُْعتََرُف بها في خدمات الموظفين  
عند تسوية االلتزامات. وتُظَهر المطلوبات كمكافآت متداولة لموظفين ضمن  الفترة المالية الُمْفَصح عنها، وتُقاُس حسب المبالغ المتوقع دفعها 

 المبالغ ُمستَحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى.
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ة )تتمة(  3  ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
 

 المخصصات
بالمخصصات عند وجود التزام حالي )نظامي أو ضمني( على الشركة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفقا  يُعتَرف  

وقع  خارجيا للموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وفي الحاالت التي تت
د بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يُْعتََرُف بالمبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك  فيها الشركة استردا 

فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. ويُعَرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  
 بعد خصم أي مبالغ مستردة. 

 
ا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون  وإذ 

 مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يُْعتََرُف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل. 
 

 تملة االلتزامات المح
ُح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الخارجي للموارد المتضم ِّ  ن منافع اقتصادية  ال يُْعتََرُف بااللتزامات المحتَملة في قائمة المركز المالي. وال يُْفصِّ

ْمن الحسابات الدائنة والمبالغ ُمستَحقة ال  ُل االلتزامات المحتَملة في قائمة المركز المالي ضِّ دفع. وال يُْعتََرُف باألصل المحتَمل مستبعًدا. وتَُسجَّ
ُح عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية.   في قائمة المركز المالي بل يُْفصِّ

 
 التغيُّرات في السياسات المحاسبية   . 4
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة 
ة األولى بعض المعايير   م أو بعد ذلك التاريخ.  2021يناير    1والتعديالت التي تسري على الفترات السنوية ابتداًء من تاريخ  طبَّقت الشركة للمر ِّ

َر ولم يصبح ساريًا المفعول حتى اآلن.   ولم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر أُْصدِّ
 

(  39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9ت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )المرحلة الثانية: التعديال  -إصالحات معايير معدَّل الفائدة  
 ( 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

م التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير   المالية عند استبدال ُمعدَّل فائدة بديل شبه خاٍل من المخاطر بمعدَّل الفائدة بين البنوك  تقد ِّ
 )آيبور(. وتشتمل التعديالت على اإلجراءات العملية التالية: 

 
تعديالت على ُمعدَّل  إجراء عملي يتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات على التدفقات النقدية التي يستلزمها اإلصالح مباشرة كي تُعتبر   -

 الفائدة المتغي ِّر بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق 
 

ط دون توقُّف -   السماح بإجراء التغييرات التي يستلزمها إصالح ُمعدَّل الفائدة بين البنوك )آيبور( للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوُّ
 عالقة التحوط 

 
إلى تلبية المتطلبات القابلة للتحديد كل على حدة عند تخصيص أداة ُمعدَّل الفائدة الخالي من    تقديم إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار  -

 المخاطر كتحوط من عنصر المخاطر 
 

أصبح    ذاولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية للشركة. وتنوي الشركة استخدام اإلجراءات العملية في الفترات المستقبلية إ
 بها.  معموال

 
 ( 16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -م 2021يونيو  30بعد تاريخ  19-إعفاءات اإليجار المتعلقة بفيروس كوفيد

" تعدياًل على المعيار  19-م، إعفاءات إيجار متعلقة بفيروس كورونا "كوفيد2020مايو    28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، بتاريخ  
م التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق توجيهات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    -(  16ي للتقرير المالي رقم )الدول عقود اإليجار، إْذ تقد ِّ
ر عدم تق19-( بشأن المحاسبة عن تعديل إعفاءات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لجائحة "كوفيد16) ييم  ". وكإجراء عملي، قد يختار المستأجِّ

د هذا  19-ما إن كان إعفاء اإليجار المتعلق بفيروس كورونا "كوفيد ر، الذي يُحد ِّ ر يُعَدُّ تعدياًل على عقد اإليجار. ويجري المستأجِّ " من المؤج ِّ
ذاتها التي  " بالطريقة  19-الخيار، المحاسبة عن أي تغيُّر في مدفوعات اإليجار الناشئة عن إعفاء اإليجار المتعلق بفيروس كورونا "كوفيد

 (، إذا لم يمثل التغيُّر تعدياًل على عقد اإليجار. 16بموجبها تجري المحاسبة عن التغير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

، مدد مجلس معايير المحاسبة الدولية  19-م، ولكن مع استمرار تأثير جائحة كوفيد2021يونيو    30وكان من المزمع تطبيق التعديل حتى  
ويُطبَّق التعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء    .  م2022يونيو    30م فترة تطبيق اإلجراءات العملية حتى  2021مارس    31بتاريخ  

ذلك، لم تحصل الشركة على اعفاءات اإليجار المتعلقة بكوفيد2021إبريل    1من تاريخ   التاريخ. ومع  ، ولكنها تخطط  19-م أو بعد ذلك 
 اإلجراءات العملية متى أصبحت معموال بها خالل فترة التطبيق المسموح بها. لتطبيق 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  . 5
 

الدولية   للمعايير  وفقًا  للشركة  المالية  القوائم  إعداد  التقديرات  يتطلُب  اإلدارة وضع  من  السعودية  العربية  بالمملكة  الُمعتَمدة  المالي  للتقرير 
واألحكام واالفتراضات التي تؤث ِّر على المبالغ المفَصح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها  

حيال االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة، وقد ينشأ عن عدم التيقن  
 الدفترية لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترات المستقبلية.

 
 االنخفاض في قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات 

ة للنقد للتحقق من  رَّ وجود انخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات تدل على االنخفاض  تجري اإلدارة اختباًرا على األصول أو الوحدات الُمدِّ
ة للنقد ق رَّ د تنخفض  في القيمة. من بين أمور أخرى، فإن األحداث أو التغيُّرات في الظروف التي يمكن أن تشير إلى أن األصل أو الوحدات الُمدِّ

 قيمتها تشمل بصفٍة رئيسٍة ما يلي: 
 
 الشركةانخفاض حاد في أسعار السوق لمنتجات   -
تغير جوهري في حجم وطريقة استخدام األصل أو وضعه في حالته الطبيعية، بما في ذلك االنخفاض الحاد في حجم المبيعات الحالية   -

 والمتوقعة 
 خسارة تشغيلية في الفترة الحالية مصحوبة بتاريخ وخسائر تشغيلية متوقعة. -
 

عدم التقين حيال متحورات كوفيد الجديدة والتطورات األخيرة في مجال الصناعة  حدَّدت اإلدارة خالل السنة وضع تقلبات السوق بسبب حالة  
ة للنق  رَّ وقد    . دوالطلب والتسعير المتوقعين لمنتجات الشركة كمؤشرات انخفاض في القيمة وتحديد المبالغ القابلة لالسترداد من الوحدات الُمدِّ

رَّ  ة للنقد بناًء على طريقة القيمة قيد االستخدام. وتتطلب هذه الحسابات استخدام التقديرات بشأن  احتُسبَِّت القيمة القابلة لالسترداد للوحدات الُمدِّ
 التدفقات النقدية المستقبلية واستخدام معدل الخصم المناسب ومعدل النمو المطبَّق على الشركة.

 
التقديرات المستخَدمة في حسابات القيم المستقبلية في تغيير  النتائج  وقد ينشأ عن األحداث  تأثير سلبي استتباعي على  ة قيد االستخدام هذه 

 . 13انظر أيًضا إيضاح  . المستقبلية للشركة
 

 االنخفاض في قيمة المخزون 
القابلة للتحقق.  يُقيَّد المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديًما أو كاسًدا، تُقدَّر صافي قيمته  

بمخزون   وبالنسبة للمبالغ الهامة بحد ذاتها، يُجَرى هذا التقدير على أساس كل مبلغ على حدة. أما المبالغ غير الهامة بحد ذاتها ولكنها تتعلق
ساده على أساس أسعار  قديم أو كاسد، يُجَرى تقديرها معًا ويُجنَّب مخصص لهذه المبالغ حسب نوعية المخزون وبالنظر إلى درجة تقادمه أو ك

 البيع المتوقعة. 
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات واألصول غير الملموسة
لك التقدير  تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية الُمقَدََّرة لممتلكاتها ومصانعها ومعداتها وأصولها غير الملموسة بغرض حساب االستهالك. ويُحدَّد ذ

عتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االهتراء المادي له. وتجري اإلدارة سنويًا مراجعة على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية  بعد األخذ في اال
 لهذه األصول ويُعدَّل االستهالك الُمحمَّل مستقبال عندما تعتقد اإلدارة أن هناك فرق بين األعمار اإلنتاجية والتقديرات السابقة. 

 
 المخصصات

مد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وتقييمات للتأكد من استيفاء معايير االعتراف، بما في ذلك تقديرات احتمالية التدفقات  تعت
التقنية الالزمة  البيئية على طبيعة التلوث ومدى خطورته فضال عن  النقدية الخارجية. وتستند تقديرات اإلدارة بشأن مخصصات المسائل 

. وتستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المعلومات  ألعمال التطهير 
دية  المتاحة حاليا. كما تتضمن المخصصات الخاصة بمكافآت نهاية الخدمة وتكاليف المغادرة، إن وجدت، أحكام اإلدارة في تقدير التدفقات النق

توقعة لدفع مكافآت نهاية الخدمة وأغالق الموقع أو أي تكاليف أخرى. وتتضمن مخصصات المطلوبات غير المؤكَّدة أفضل تقدير الصادرة الم
ا إذا كانت التدفقات النقدية الخارجة محتملة.  لإلدارة عمَّ
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  . 5
 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات التجارية المدينة

تستخدم الشركة جدول مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات التجارية المدينة. وتُحتَسب معدالت المخصصات بناء  
ر في   السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي لديها نماذج خسارة مشابهة )أي حسب الجغرافيا ونوع المنتج ونوع  على أيام التأخُّ

 العميل وتصنيفه وتغطيته باالعتمادات المستندية(.
 

ر في السداد لدى الشركة.   وستعاير الشركة المصفوفة  ويُحتَسب جدول المخصصات مبدئيًا على أساس المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ
الي بهدف ضبط خبرة خسائر االئتمان التاريخية مع المعلومات المتوقعة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت األوضاع االقتصادية المتوقعة )مثل إجم

ر في السداد في قطاع التصنيع،  المنتَج المحلي( متوقع تدهورها على مدى السنة التالية، مما يمكن أن يترتب عليها عدد متزايد من حاالت التأخُّ 
ر في السداد. وفي كل تاريخ قوائم مالية، يُجَرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ  ر في السداد،  يُجَرى تعديل المعدالت التاريخية للتأخُّ

 وتخضع التغيُّرات في التقديرات المتوقعة للتحليل.
 

ر في السداد واألوضاع االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة تقديًرا  ويُمث ِّل تقييم العالقة بين المعدالت ال ملحوظة التاريخية للتأخُّ
ا. ويُعَدُّ مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حسَّاًسا للتغيُّرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة. وقد ال تمثل أيضً  ا خبرة خسائر هامًّ

ر فعلي للعمالء في السداد مستقبال. والمعلومات بشأن الخسائر االئتمانية  االئتمان التاري خية واألوضاع االقتصادية المتوقعة لدى الشركة تأخُّ
 (.17المتوقعة من الحسابات التجارية المدينة للشركة ُمفَصح عنها في إيضاح )

 
 تقدير ُمعدَّل االقتراض اإلضافي  -عقود اإليجار 

د بسهولة ُمعدَّل الفائدة الضمني في اتفاقية اإليجار، ولذا فإنَّها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات  يتعذَّر على الشركة   أن تُحد ِّ
اإليجار. يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل العمولة الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قيمة  

االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل. ولذلك، فإن ُمعدَّل االقتراض اإلضافي  مماثلة ألصل حق  
هو ما "يتعين على الشركة دفعه"، وهو ما يتطلب تقديًرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط  

وتُ  اإليجار.  السوق( عند  وأحكام عقد  الفائدة في  أسعار  للمالحظة )مثل  القابلة  المدخالت  االقتراض اإلضافي باستخدام  ُمعدَّل  ر الشركة  قد ِّ
 توفرها، ويتعيَّن وضع تقديرات مؤكدة ُمحدَّدة لكل منشأة. 

 
 تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء 

غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان  تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها مدة  
ألي    من المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار تمديد عقد اإليجار، أو إنهاء عقد اإليجار إذا من المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار إنهاء العقد

لدى الشركة عدة عقود إيجار تشمل بنود التمديد واإلنهاء. وتطب ِّق الشركة تقديرها المحاسبي عند    فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار.
د إلى حد ٍ معقول ممارسة خيار التمديد أو اإلنهاء من عدمه، وتأخذ الشركة بعين االعتبار جميع العوامل ذ ات الصلة  تقييم ما إْن كان من المؤك ِّ

رسة التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تعيد الشركة تقييم مدة اإليجار إذا كان هناك حدث أو  التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لمما
تغير هام في الظروف التي تقع في نطاق سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد لعقد أو إنهائه. عالوة على  

 طيها خيارات اإلنهاء كجزٍء من مدة عقد اإليجار إال عند وجود تأكيد معقول بعدم ممارستها. ذلك، فال تُدَرج الفترات التي تغ
 

 تقييم التزامات المكافآت الُمحدَّدة 
.  يم العادلةتَُمث ُِّل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين االلتزامات التي سيُجَرى سدادها مستقباًل، وتستلزم وضع افتراضات لاللتزامات المتوقعة والق

ويستلزم المعيار المحاسبي من اإلدارة وضع افتراضات إضافية بشأن المتغي ِّرات مثل معدالت الخصومات ونسبة زيادات المكافآت ومعدالت  
يمكن أن يكون للتغيرات في االفتراضات  الوفيات ودوران العمل. وتستشير إدارة الشركة دوريًا اكتواريين خارجيين بشأن هذه االفتراضات. 

( مزيًدا  24. ويتناول اإليضاح )ية تأثير هام على التزامات المكافآت المتوقعة و/أو تكاليف مكافآت الموظفين المحددة الدورية المتكبدةاألساس
 من التفاصيل بشأن مكافآت الموظفين. 
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إصدار القوائم المالية للشركة. وتنوي الشركة فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة غير سارية المفعول حتى تاريخ 
 تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، متى كان ذلك مناسبا، عندما تصبح سارية المفعول. 

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

( لتحديد  1من معيار المحاسبة الدولي رقم )  76إلى    69م، تعديالت على الفقرات من  2020في يناير    أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية،
 متطلبات تصنيف المطلوبات متداولة أو غير متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي: 

 
ِّ في تأجيل التسوية  -  المقصود بالحق 
 يجب أن ينشأ الحق في التأجيل في نهاية فترة القوائم المالية  -
 يتأثر ذلك التصنيف بأرجحية ممارسة المنشأة حقها في التأجيل ال -
 إذا كانت أداة مالية مشتقة ضمنية في التزام قابل للتحويل ليست إال هي ذاتها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها  -
 

. وتقي ِّم م بعد ذلك التاريخ، ويجب أن تُطبَّق بأثر رجعي2024يناير  1تاريخ ويُعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من 
 الشركة حاليًا ما للتعديالت من تأثير على الممارسات الحالية وما إْن كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض. 

 
 (3للتقرير المالي رقم )التعديالت على المعيار الدولي  -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 

( "عمليات تجميع المنشآت"  3م، تعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي رقم )2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو  
م  2018ر في مارس  الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي. وتهدف التعديالت إلى استبدال الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية الصاد  -

 م، دون تغيير جوهري في متطلباته. 1989بالرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في عام 
 

( تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر  3وأضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ االعتراف المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
( 21( أو التفسير رقم )37الثاني" ما ينشأ عنه مطلوبات والتزامات محتَملة ستقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )  محتَملة في "اليوم 

دة.   الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي: الضرائب، إذا ما تُكب َِّدت كل منها على حِّ
 

ر المجلس توضيح التوجيها ( المعني  باألصول  3ت اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )وفي الوقت ذاته، قرَّ
 الُمحتَملة التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية. 

 
 لك التاريخ، وتُطبَّق بأثر مستقبلي. م أو بعد ذ 2022يناير  1ويُعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ 

 
لة قبل االستخدام المقصود   ( 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -الممتلكات والمصانع والمعدات: اإليرادات المتحصَّ

المتحصلَّة قبل االستخدام المقصود،  اإليرادات    -م، الممتلكات والمصانع والمعدات  2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو  
لة من بيع البنود المنتَجة ريث ما وهو ما يحظر على المنشآت الخصم من تكلفة بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أي إيرادات متحصَّ

دارة. بل تعترف المنشأة باإليرادات  الوصول باألصل إلى موقعه ووضعه الالزمين كي يصبح قادًرا على العمل وفقًا للطريقة التي تبتغيها اإل
لة من بيع هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود في الربح أو الخسارة.  المتحصَّ

 
م أو بعد ذلك التاريخ، ويجب أن يُطبَّق بأثر رجعي على  2022يناير    1ويُعَمل بالتعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ  

الممتلكات  للمرة    بنود  التعديالت  المنشأة  الُمدَرجة عند تطبيق  األولى  الفترة  بداية  أو بعد  بداية  لالستخدام في  والمصانع والمعدات المتاحة 
 األولى. 

 
 وليس من المتوقع أن تؤث ِّر التعديالت تأثيًرا جوهريًا على الشركة.
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لة بااللتزامات   ( 37المحاسبة الدولي رقم )التعديالت على معيار  -تكاليف استيفاء عقد  -العقود الُمحمَّ
( لتحديد التكاليف التي يجب على  37م، تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو  

اًل بالتزامات أو مكبًدا خسائر.  المنشأة تضمينها عند تقييم ما إْن كان العقد ُمحمَّ
 

كلفة المرتبطة ارتباًطا مباشًرا". وتشتمل التكاليف المرتبطة ارتباًطا مباشًرا بعقد لتقديم بضائع أو خدمات على  وتطب ِّق التعديالت "طريقة الت
ة بالعقد،  كل ٍ من التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة ارتباًطا مباشًرا بأنشطة العقد. وال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشر 

 يمكن تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. وتُستبعد ما لم 
 

م أو بعد ذلك التاريخ. وستطب ِّق الشركة هذه التعديالت  2022يناير    1ويُعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ  
 الية السنوية التي تُطبَّق فيها التعديالت للمرة األولى. على العقود التي لم تستوفِّ بعد جميع التزاماتها في بداية فترة القوائم الم 

 
 بالمئة" للتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية 10الرسوم في اختبار "الـ  -( "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

الدولية لأل المحاسبة  التحسينات السنوية التي يجريها مجلس معايير  المعايير الدولية   2020-2018عوام من  كجزٍء من  على عملية إعداد 
ح التعديل الرسوم التي على المنشأة تضمينها  9للتقرير المالي، أصدر المجلس تعدياًل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (، حيث يوض ِّ
ا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي. وال تشمل هذه  عند تقييم ما إْن كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو الُمعدَّل تختلف اختالفً 

ض ض أو المقرِّ ض، بما في ذلك الرسوم التي يدفعها أو يقبضها المقترِّ ض والمقرِّ   الرسوم إال على الرسوم المدفوعة أو المقبوضة بين المقترِّ
التي يُجَرى تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة القوائم المالية  بالنيابة كل منهما عن اآلخر. وتُطب ِّق المنشأة التعديل على المطلوبات المالية

 السنوية التي تُطب ِّق المنشأة خاللها التعديل للمرة األولى. 
 

ًرا.  م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بتطبيقه  2022يناير    1ويُعَمل بالتعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ   تطبيقًا مبك ِّ
التي تُطب ِّق المنشأة    وستُطب ِّق المنشأة التعديالت على المطلوبات المالية التي يُجَرى تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية

 خاللها التعديل للمرة األولى. 
 

 ة.وليس من المتوقع أن تؤث ِّر التعديالت تأثيًرا جوهريًا على الشرك
 

 ( تعريف التقديرات المحاسبية8معيار المحاسبة الدولي رقم )
الدولية في فبراير   المحاسبة  الدولي رقم  2021أصدر مجلس معايير  المحاسبة  لـ "التقديرات  8م تعديالت على معيار  ، حيث قدَّم تعريفًا 

ح التعديالت التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية كما    .  والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء  المحاسبية". وتوض ِّ
ح كيفية استخدام المنشآت لطرق القياس الفنية ومدخالت وضع التقديرات المحاسبية.   أنها توض ِّ

 
ابتداًء من تاريخ   السنوية  المالية  القوائم  بالتعديالت على فترات  التاريخ وتطبيقها على2023يناير    1ويُعَمل  ذلك  أو بعد  التغيُّرات في    م 

ًرا طالما أفصح  . السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تنشأ في بداية تلك الفترة أو بعدها ويُسَمح بالتطبيق تطبيقًا مبك ِّ
 عن ذلك األمر. 

 
 وليس من المتوقع أن تؤث ِّر التعديالت تأثيًرا جوهريًا على الشركة.

 
( وبيان ممارسة المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  -اسبية  اإلفصاح عن السياسات المح

(2) 
( وبيان ممارسة المعايير الدولية  1م تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في فبراير  

م إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق األحكام الهامة على إفصاحات  ( بشأن إ2للتقرير المالي رقم ) صدار األحكام الهامة، حيث تقد ِّ
وتهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على توفير إفصاحات السياسة المحاسبية التي تتسم بأنها أكثر فائدة من خالل   . السياسات المحاسبية

صاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة بمتطلب اإلفصاح عن السياسات المحاسبية "الجوهرية" وإضافة إرشادات  استبدال متطلبات المنشآت باإلف
 بشأن كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية في اتخاذ القرارات بشأن اإلفصاح عن السياسات المحاسبية.

 
م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بتطبيقها  2023يناير    1للفترات السنوية التي تبدأ بتاريخ  (  1وتسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

بيان الممارسة رقم ) التعديالت على  األهمية النسبية على  2تطبيقا مبكًرا. ونظًرا ألن  إلزامية بشأن تطبيق تعريف  إرشادات غير  ( توفر 
 التعديالت ليس ضروريًا. معلومات السياسات المحاسبية، فإن تاريخ سريان هذه 

 
 وتقي ِّم الشركة حاليًا تأثير التعديالت لتحديد التأثير الذي سينشأ على اإلفصاحات عن السياسات المحاسبية للشركة.
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 اإليرادات .7
 

 المنتجات البتروكيماوية التي يُعتَرف بها عند مرحلة زمنية معينة. يتحقَّق إجمالي إيرادات الشركة من بيع  
 

 م2020  م 2021  

     

 376,904,857  843,479,995  مبيعات تصدير 

 118,804,410  166,068,021  مبيعات محلية

  1,009,548,016  495,709,267 

 
تحويل البضائع إلى العميل وسداد العميل عن سنة واحدة، وعليه، ال يُجَرى ال تتوقع الشركة حصولها على أي عقود تزيد فيها الفترة بين  

 تعديل أسعار المعامالت للقيمة الزمنية للنقود. 
 

َوض مستحق الدفع إلى العمالء المشاركين في سعر المعاملة َوض غير نقدي أو عِّ  . وفقًا للعقود الُمبَرمة مع العمالء، ال يوجد تمويل أو عِّ
 

ال يتعلق رصيد التزام العقود إال بالدفعات الُمقدَّمة    . هناك عوائد ومبالغ مستَردة وضمانات جوهرية قدمتها الشركة عند بيع منتجاتها لم تكن  
 م. 2020م و 2021ديسمبر  31من العمالء كما في 

 
َجت في التزام العقود في بداية السنة   3.7م ما قيمته  2021ديسمبر    31المنتهية في    بلغت اإليرادات الُمعتَرف بها خالل السنة والتي أُدرِّ

 مليون لاير سعودي(.  4.0م: 2020مليون لاير سعودي )
 

 تكلفة المبيعات  .8
 

 م2020  م 2021 إيضاح 

     

 226,196,849  312,339,712  مواد خام ومستهلكات مستخَدمة

 105,550,862  117,070,545  رواتب وأجور ومكافآت 

 119,761,094  109,529,747 14 و13 استهالك 

 13,569,892  18,567,938  إصالحات وصيانة

 9,756,567  11,826,653  تأمين

 1,298,608  623,155 15 اإلطفاء 

 1,649,589  1,520,633  أخرى

  571,478,383  477,783,461 

 
 مصاريف البيع والتوزيع  .9
 

 م2020  م 2021 إيضاح 

     

 36,725,654  55,427,492  تكلفة شحن

 8,534,557  9,576,249  رواتب ومكافآت 

 2,275,280  6,681,684  عمولة مبيعات 

 803,994  735,309 14 و13 استهالك 

 5,966,334  5,853,517  أخرى

  78,274,251  54,305,819 
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 المصاريف العمومية واإلدارية  .10
 

 م2020  م 2021 إيضاح 

     

 19,043,897  22,646,225  رواتب ومكافآت 

 8,709,420  7,834,578  خدمات استشارية في مجال المعلومات والتقنية

 1,334,852  3,009,780  أتعاب مهنية وقانونية 

 2,021,140  2,390,840 27 أتعاب مجلس إدارة

 1,138,199  961,906 13 استهالك 

 1,934,675  894,343  إصالحات وصيانة

 29,994  823,170 15 إطفاء 

 3,418,854  5,331,905  أخرى

  43,892,747  37,631,031 

 
 بالصافي  -المصاريف التشغيلية األخرى  .11
 

 م2020  م 2021  

     

 3,944,486  4,251,002  مصاريف بنكية 

 360,838  3,594,929  ممتلكات ومصانع ومعدات شطب 

 -  ( 5,871,754)  مبيعات ُخردة

 1,055,798  -  خسارة من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات 

 ( 54,143)  2,660,220  أخرى، بالصافي 

  4,634,397  5,306,979 

 
 تكاليف التمويل  .12
 

 م2020  م 2021 إيضاح 

     

 29,308,714  23,571,905 23 قروض تكاليف تمويلية مستحقة على 

 2,561,134  1,340,127 23 إطفاء تكاليف معامالت 

 1,365,120  1,302,565 14 تكاليف تمويل متعلقة بالتزامات عقود إيجار 

 -  ( 2,461,485) 23 ربح متعلق بتعديل شروط اتفاقيات قروض طويلة األجل

  23,753,112  33,234,968 
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المباني والتحسينات  

على العقارات  
 الُمستأَجرة 

  
المصانع والمكائن  

 والمعدات 

  
األثاث والتركيبات  
 والتجهيزات المكتبية 

  
تكاليف الصيانة  

 الدورية المخطط لها 

  
 

 السيارات 

  
األعمال اإلنشاء قيد  

 التنفيذ

  
 

 اإلجمالي 

 
 التكلفة 

             

 3,208,098,337  17,374,770  3,220,360  51,005,056  27,174,799  2,750,677,685  358,645,667 م 2021ر يناي  1في 
 28,470,856  5,301,231  -   9,216,704  363,762  13,589,159  -  إضافات 

 ( 8,042,381)  -   -   -   ( 47,970)  ( 7,837,383)  ( 157,028) مشطوبات 
 ( 1,112,997)  ( 5,193,883)  -   239,187  1,100,087  2,741,612  -  تحويالت

 3,227,413,815  17,482,118  3,220,360  60,460,947  28,590,678  2,759,171,073  358,488,639 م 2021ديسمبر   31في 

              
 

 االستهالك واالنخفاض المتراكمان 
   

      
   

 

 ( 1,880,341,805)  -   ( 2,864,523)  ( 27,256,473)  ( 25,855,163)  ( 1,664,623,515)  ( 159,742,131) م 2021يناير  1في 
 ( 109,256,802)  -   ( 122,000)  ( 14,281,926)  ( 712,139)  ( 85,154,496)  ( 8,986,241) إضافات 

 4,447,453  -   -   -   47,970  4,294,825  104,658 مشطوبات 
 ( 23,833,955)  -   -   -   ( 4,537)  ( 17,591,624)  ( 6,237,794) انخفاض في القيمة 

 ( 2,008,985,109)  -   ( 2,986,523)  ( 41,538,399)  ( 26,523,869)  ( 1,763,074,810)  ( 174,861,508) م 2021ديسمبر   31في 
 

             
              صافي القيمة الدفترية 

 1,218,428,706  17,482,118  233,837  18,922,548  2,066,809  996,096,263  183,627,131 م 2021ديسمبر  31كما في 



  مائيات الميثانولشركة كي 
  )شركة مساهمة سعودية(
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والتحسينات على  المباني 
 العقارات الُمستأَجرة 

  
 

المصانع والمكائن 
 والمعدات 

  
 

األثاث والتركيبات  
 والتجهيزات المكتبية 

  
 

تكاليف الصيانة الدورية  
 المخطط لها 

  
 
 

 السيارات 

  
 

األعمال اإلنشاء قيد  
 التنفيذ

  
 
 

 اإلجمالي 

              التكلفة

 3,311,831,170  24,666,953  3,927,760  91,125,381  30,254,512  2,796,106,968  365,749,596 م 2020ر  يناي 1في 

 38,351,968  10,609,183  -  11,337,931  406,454  15,984,000  14,400 إضافات 

 (4,405,360)  -  (707,400)  (1,218,587)  (845,983)  (1,633,390)  - استبعادات

 (137,679,441)  (187,625)  -  (55,584,632)  (2,640,184)  (71,995,266)  (7,271,734) مشطوبات

 -  (17,713,741)  -  5,344,963  -  12,215,373  153,405 تحويالت 

 3,208,098,337  17,374,770  3,220,360  51,005,056  27,174,799  2,750,677,685  358,645,667 م 2020ديسمبر   31في 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

              االستهالك واالنخفاض المتراكمان 

 (1,749,713,197)  -  (3,375,836)  (69,559,659)  (28,593,253)  (1,509,927,580)  (138,256,869) م 2020يناير   1في 

 (119,599,975)  -  (196,082)  (13,951,656)  (729,672)  (94,805,338)  (9,917,227) إضافات 

 3,186,973  -  707,395  670,223  830,343  979,012  - استبعادات

 137,318,603  -  -  55,584,619  2,637,419  71,995,255  7,101,310 مشطوبات

 (151,534,209)  -  -  -  -  (132,864,864)  (18,669,345) انخفاض في القيمة 

 (1,880,341,805)  -  (2,864,523)  (27,256,473)  (25,855,163)  (1,664,623,515)  (159,742,131) م 2020ديسمبر   31في 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  صافي القيمة الدفترية 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 1,327,756,532  17,374,770  355,837  23,748,583  1,319,636  1,086,054,170  198,903,536 م 2020ديسمبر  31كما في 
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م التكاليف المتكبَّدة على بعض مشاريع التوسعة. وتتوقع الشركة 2021ديسمبر    31يمثل رصيد األعمال اإلنشاء قيد التنفيذ كما في   (أ
 .م 2022االنتهاء من هذه المشاريع في عام 

 

  إنَّ مرافق إنتاج الشركة ُمقاَمة على قطع أراض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع )"الهيئة الملكية"( نظير إيجار سنوي لفترات  (ب
 سنة هجرية مع خيار التجديد بشروط مماثلة عند انتهاء مدتها.  30إلى  10تتراوح ما بين 

 

مليون لاير    316.7م:  2020مليون لاير سعودي )  340.5م ما قيمته  2021ديسمبر    31بلغ االنخفاض المتراكم في القيمة كما في   (ج
 سعودي(.

 

مليون لاير   1.327.8م: 2020مليون لاير سعودي ) 1,218.4إنَّ ممتلكات الشركة ومصانعها ومعداتها بصافي قيمة دفترية قدرها  (د
 . 23سعودي( مرهونة مقابل القروض طويلة األجل، انظر إيضاح 

 

 الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة  (ه
 

قيمت اإلدارة وضع تقلبات السوق بسبب حالة عدم التقين حيال متحورات كوفيد الجديدة والتطورات األخيرة   ،(1كما هو ُمبيَّن في إيضاح )
رت اإلدارة تقييًما تفصيليًا على  في مجال الصناعة والطلب والتسعير المتوقعين لمنتجات الشركة كمؤشرات انخفاض في القيمة. وعليه، أج

ة للنقد منفصلة في  رَّ م، وأجرت تحديثا على أعمال  2020م و 2021ديسمبر  31االنخفاض في قيمة لجميع مصانعها التي تعتبر وحدات ُمدِّ
ة للنقد الخاصة بها بناًء على خطط األعمال   رَّ الُمحدَّثة وَخلَُصت إلى أنه لم يعد من  القيمة قيد االستخدام غير المتداولة المتعلقة بالوحدات الُمدِّ

م في الوحدات  2020م و  2021الممكن االستمرار في خطي إنتاج الشركة. ونشأ عن هذه اإلجراء خسارة انخفاض في القيمة في عامي  
ة للنقد التالية حيث كانت المبالغ القابلة لالسترداد غير المتداولة لها أقل من قيمتها الدفترية: رَّ  الُمدِّ

 

 سحوق راتنج الميالمين م -
 راتنجات اليوريا فورمالديهايد راتنجات  -
 ميثانول -
 بنتا أريثريتول  -
 هكسان ميثيلين تيترامين -
 محسنات الخرسانة -مسحوق نفثالين الكبريتى فورمالدهيد  -
 بارافورمالدهايد  -

 

 االنخفاض في القيمة فيما يلي: تمثلت القيم الدفترية والمبالغ القابلة لالسترداد والخسارة الناشئة عن 
 

 م 2020  م2021 

ة للنقد   الوحدة الُمِدرَّ

القيمة الدفترية  
ة   للوحدة الُمِدرَّ

 للنقد

القيمة القابلة  
 لالسترداد 

)القيمة قيد  
 االستخدام( 

الخسارة الناشئة  
عن االنخفاض في  

 القيمة 

 
القيمة الدفترية  
ة   رَّ للوحدة الُمدِّ

 للنقد 

القابلة  القيمة 
 لالسترداد 
)القيمة قيد  
 االستخدام( 

الخسارة الناشئة عن  
االنخفاض في  

 القيمة 
        

 -  -  -   9,024,864 -  9,024,864 مسحوق راتنج الميالمين 
اليوريا   راتنجات 
 15,979,737 -  15,979,737 فورمالديهايد راتنجات 

 
 -  -  - 

 91,209,668 522,358,976 613,568,644  -  -  -  ميثانول

 42,830,025 118,707,283 161,537,308  -  -  -  بنتا أريثريتول

 6,365,182 10,683,840 17,049,022  -  -  -  هكسان ميثيلين تيترامين 
مسحوق نفثالين الكبريتى  

محسنات  - فورمالدهيد
 -  -  -  الخرسانة 

 

8,756,380 3,729,591 5,026,789 

 11,666,875 23,333,618 35,000,493  -  -  -  بارافورمالدهايد 

 25,004,601  - 25,004,601  835,911,847 678,813,308 157,098,539 



  شركة كيمائيات الميثانول
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يُذَكر خالف ذلك()كافة المبالغ 

 

- 34 - 

 الممتلكات والمصانع والمعدات )تتمة( .13
 

 هـ( الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة )تتمة(
 

عت   الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة في كل سنة على النحو التالي: ُوز ِّ
 

 مسحوق راتنج الميالمين فئة األصول
راتنجات اليوريا   

 فورمالديهايد راتنجات
 

 اإلجمالي 

      

      م 2021

      الممتلكات والمصانع والمعدات 

 6,237,794  14,624  6,223,170 مبان وتحسينات على عقارات مستأجرة 

 17,591,624  8,454,479  9,137,145 المصانع والمكائن والمعدات 

 4,537  1,907  2,630 األثاث والتركيبات والتجهيزات المكتبية

 1,170,646  553,854  616,792 أصول حق االستخدام 

 15,979,737  9,024,864  25,004,601 

 
 

 ميثانول فئة األصول 

 

 أريثريتول بنتا 

 

ميثيلين   هكسان 
 تيترامين

مسحوق نفثالين   
الكبريتى  

  - فورمالدهيد  
محسنات  
 الخرسانة 

 

 بارافورمالدهايد 

 

 اإلجمالي 
            

            م 2020
           الممتلكات والمصانع والمعدات 

 المباني والتحسينات على  
 12,833,200 العقارات الُمستأَجرة   

 
5,364,559 

 
 - 

 
 - 

 
471,586 

 
18,669,345 

 132,864,864  10,874,185  4,568,163  3,291,053  36,704,990  77,426,473 المصانع والمكائن والمعدات 
            

 3,414,455  321,104  458,626  924,254  760,476  949,995 أصول حق االستخدام 
            

 2,149,875  -   -   2,149,875  -   -  الملموسة األصول غير 

 91,209,668  42,830,025  6,365,182  5,026,789  11,666,875  157,098,539 

 
ة المتبقية قيمها الدفترية.2021ديسمبر  31كما في  رَّ  م، تجاوزت المبالغ القابلة لالسترداد لألصول غير المتداولة المتعلقة بالوحدات الُمدِّ

 
 وتمثلت التقديرات واالفتراضات التي استخدمتها إدارة الشركة لحساب القيمة قيد االستخدام فيما يلي: 

 
 التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام خطط العمل الخمسية المعتمدة  -
ح لتكلفة رأس المال بعد ا%( بناًء على المتوسط 10.3م: 2020% )9.7بلغ معدل الخصم المستخدم نحو  -  لضريبةالمرجَّ
 %( بأنه توقع تدفقات نقدية معينة بعد الفترة التي تغطيها خطط األعمال الخمسية2.0م: 2020% )2اعتبر معدل نمو نسبته  -
 أسعار المنتجات المتوقعة خالل الفترة المدروسة لتقييم اإلدارة  -
 وأجرت اإلدارة تحليالت الحساسية بشأن التقديرات واالفتراضات الرئيسة، وتعتقد أن:  -
 مليون لاير سعودي( و  4.3م:   2020% في معدل الخصم لن ينشأ عنه أي تغير في خسارة انخفاض القيمة للسنة )1غير بنسبة ت -
 مليون لاير سعودي(.  15.9م:   2020% في األسعار المتوقعة لن ينشأ عنه أي تغير في خسارة انخفاض القيمة للسنة )1تغيُّر بنسبة  -

 
الحساسية المذكورة أعاله على تغيُّر في افتراض ما، مع ثبات كافة االفتراضات األخرى. ومن الناحية العملية، فإنَّه من غير تعتمد تحليالت  

 المرجَّح حدوث ذلك، وأن التغيَّرات في بعض االفتراضات قد تكون مترابطة العالقة. 
 

ديرات واالفتراضات األخرى، ولم تكتشف أي حاالت يمكن أن ينشأ  درست إدارة الشركة وقيمت بدرجة معقولة التغيرات المحتملة في التق
ة للنقد قِّيمها القابلة لالسترداد.  رَّ  عنها تجاوز القيم الدفترية لألصول غير المتداولة المتعلقة بالوحدات الُمدِّ
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 أصول حق االستخدام 

المستودعات    األراضي 
 وصهاريج التخزين 

 اإلجمالي  

      م 2021

      التكلفة 

 29,558,730  3,846,358  25,712,372 ديسمبر  31يناير و 1

  
 

 
 

 
      المتراكمان االستهالك واالنخفاض 

 (7,665,464)  (1,660,986)  (6,004,478) م2021يناير  1في 
 (1,970,160)  ( 830,493)  (1,139,667) إضافات 

 (1,170,646)  -  (1,170,646) انخفاض في القيمة

 (10,806,270)  ( 2,491,479)  ( 8,314,791) م2021ديسمبر  31في 
      

      الدفتريةصافي القيمة 

 18,752,460  1,354,879  17,397,581 م 2021ديسمبر  31كما في 

 

المستودعات    األراضي 
 وصهاريج التخزين 

 اإلجمالي  

      م 2020

      التكلفة 

 29,558,730  3,846,358  25,712,372 ديسمبر  31يناير و  1

  
 

 
 

 
      االستهالك واالنخفاض المتراكمان 

 (2,147,697)  ( 830,493)  (1,317,204) م2020يناير  1في 
 (2,103,312)  ( 830,493)  (1,272,819) إضافات 

 (3,414,455)  -  (3,414,455) انخفاض في القيمة

 (7,665,464)  (1,660,986)  (6,004,478) م2020ديسمبر  31في 
      

      صافي القيمة الدفترية

 21,893,266  2,185,372  19,707,894 م 2020ديسمبر  31كما في 

 
 . 13انظر أيًضا إيضاح 

 م2020  م 2021  
     التزامات عقود اإليجار 

 26,791,217  24,100,746  يناير  1كما في 
 1,365,120  1,302,565  تكلفة تمويل
 (4,055,591)  (805,801)  سداد مبالغ* 

 24,100,746  24,597,510  ديسمبر  31كما في 

     
   م. 2020*سدَّدت الشركة بعض أقساط اإليجار المستحقة خالل عام 

     
     وأُدرجت التزامات عقود اإليجار في قائمة المركز المالي على النحو التالي: 

 22,924,115  23,360,258  مطلوبات غير متداولة 
 1,176,631  1,237,252  مطلوبات متداولة 

  24,597,510  24,100,746 

 (.29تحليل تواريخ استحقاق التزامات عقود اإليجار ُمفَصح عنه ضمن إيضاح )
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 مليون لاير سعودي(.  3.4م:  2020مليون لاير سعودي )  4.6م ما قيمته  2021ديسمبر    31بلغ االنخفاض المتراكم في القيمة كما في   (1

 
 المبالغ األخرى المعترف بها في الربح أو الخسارة  (2

 
العمومية   البيع والتسويق والمصاريف  القيمة )الُمدَرجة في مصاريف  األجل ومنخفضة  المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة  بلغت المصاريف 

المُ  المنتهية في  واإلدارية(  السنة  مليون لاير   1.8    م:2020مليون لاير سعودي )  1.7م ما قيمته  2021ديسمبر    31عتَرف بها خالل 
 سعودي(.

 
 مليون لاير سعودي(.  5.7م: 2020مليون لاير سعودي ) 2,5م ما قيمته 2021بلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجية لعقود إيجار في عام 

 
 عن نشاطات اإليجار للشركة المعلومات اإلضافية  (3
 

لدى الشركة عقود إيجار قِّطع أراض مختلفة ومستودع وصهريج تخزين. وعادة ما تُبَرم عقود اإليجار لفترات محددة، ولكن قد تشتمل على  
 خيارات تمديد. 

 
التفاوض على شروط عقود اإليجار على أساس كل عقد على حده وتتضمن مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. وال    يُجَرى

 تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات. وال يجوز استخدام األصول المستأجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
 

 التقنية وبعض صهاريج التخزين.تشتمل األصول منخفضة القيمة على أجهزة الحاسب اآللي ومعدات  
 

تُشمل خيارات التمديد واإلنهاء لتحقيق أقصى قدر من المرونة التشغيلية من حيث إدارة األصول المستخَدمة في عمليات الشركة. وال يمكن  
ر المعني.   ممارسة معظم خيارات التمديد المحتفَظ بها إال باالتفاق المتبادل بين الشركة والمؤج ِّ

 
 األصول غير الملموسة  15
 

 
برامج الحاسب  

 اآللي 

الدفع للحصول على   
الحقوق التعاقدية  

 لخط األنابيب

 

 اإلجمالي 
      

      م 2021
      

      التكلفة 
 39,091,098  15,750,000  23,341,098 يناير  1

 4,374,802  -  4,374,802 إضافات خالل السنة 
 1,112,997  -  1,112,997 إنشائية قيد التنفيذ تحويالت من أعمال 

 (1,009,555)  -  (1,009,555) مشطوبات 

 43,569,342  15,750,000  27,819,342 ديسمبر 31

      
      اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القيمة: 

 ( 33,648,423)  ( 10,363,499)  ( 23,284,924) يناير  1
ل   (1,446,325)  ( 567,000)  ( 879,325) ُمحم 

 1,009,554  -  1,009,554 مشطوبات 

 (34,085,194)  (10,930,499)  (23,154,695) ديسمبر 31

      
      صافي القيمة الدفترية

 9,484,148  4,819,501  4,664,647 ديسمبر 31
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 برامج الحاسب اآللي 

 

على    للحصول  الدفع 
الحقوق التعاقدية لخط  

 األنابيب 

 

 اإلجمالي 
      

      م2020
      التكلفة 

 39,091,098  15,750,000  23,341,098 ديسمبر  31يناير و  1

      
      اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القيمة: 

 ( 30,169,946)  (7,481,250)  ( 22,688,696) يناير  1
ل   (1,328,602)  ( 732,374)  ( 596,228) ُمحم 

 (2,149,875)  (2,149,875)  - انخفاض في القيمة

 ( 33,648,423)  ( 10,363,499)  ( 23,284,924) ديسمبر 31

      
      صافي القيمة الدفترية

 5,442,675  5,386,501  56,174 ديسمبر 31

 
 . 13انظر أيًضا إيضاح 

 
 . المخزون 16

 

 م2020  م 2021  

     

 72,414,851  75,547,669  مستهلكات وقطع غيار غير مخصصة للبيع 

 12,671,347  27,878,791  منتجات تامة الصنع 

 15,033,505  21,633,085  مواد خام 

 20,232,872  18,410,289  بضاعة بالطريق

 3,007,544  3,770,732  أخرى

  147,240,566  123,360,119 

 ( 24,844,070)  (36,614,145)  ناقًصا: مخصص المخزون بطيء الحركة

  110,626,421  98,516,049 

 
بها  مليون لاير سعودي( للوصول    1.2م:  2020مليون لاير سعودي )  0.7م بقيمة  2021ديسمبر    31ُخفضت منتجات تامة الصنع كما في  

لت الخسارة الناشئة عن ذلك على "تكلفة المبيعات" في قائمة الدخل الشامل.   إلى صافي قيمها القابلة للتحقق. وُحم ِّ
 

 وفيما يلي الحركة في مخصص المخزون البطيء الحركة:

 م2020  م 2021  

     

 23,676,391  24,844,070  يناير  1

 1,167,679  11,770,075  المخصصات 

 24,844,070  36,614,145  ديسمبر 31
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 م2020  م 2021 إيضاح 

     

 119,003,490  298,673,939  حسابات تجارية مدينة
ناقًصا: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة من حسابات تجارية  

 ( 1,616,356) 17.2 مدينة
 

(1,564,645) 

  297,057,583  117,438,845 
 

قيمت الشركة الخسائر المتوقعة على مدى العمر للحسابات التجارية المدينة وفقًا للطريقة المبسطة على النحو الذي يسمح به المعيار     17.1
التجارية المدينة على أساس شروط ائتمان لكل عميل على حدة. ولم تكن هناك  (. وتُستحق الحسابات  9الدولي للتقرير المالي رقم )

َوض ُمتغي ِّر خالل السنتين المنتهيتين في   ديسمبر   31م. وكما في  2020م و  2021ديسمبر    31عقود ذات عنصر تمويلي كبير أو عِّ
مليون لاير سعودي(، لكن لم تنخفض    18.4م:  2020مليون لاير سعودي )  50.4م، تجاوزت الحسابات التجارية المدينة  2021

قيمتها، وهي تتعلق بعدد من العمالء األفراد ممن ال يوجد لهم تاريخ من التخلف عن السداد. وفيما يلي تحليل ألعمار الحسابات  
 التجارية المدينة: 

 
 م2020  م 2021  

     

 100,624,572  248,285,645  المتداولة

 16,687,896  47,380,521  أشهر   3لغاية 

 160,968  1,481,339  أشهر  6إلى  4

 72,033  258,702  شهًرا 12إلى  7

 1,458,021  1,267,732  شهًرا 12أكثر من 

  298,673,939  119,003,490 
 

وعليه   متأخر سدادها،  أنها  من سنة على  السداد ألكثر  متأخرة  مدينة  تجارية  أي حسابات  الشركة  بالكامل.  تعتبر  لها  يُجنَّب مخصص 
 ومعدالت الخسائر االئتمانية المتوقعة للفئات المتقادمة األخرى ليست جوهرية.

 
 فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة من الحسابات التجارية المدينة:  17.2

 
 م2020  م 2021  

     

 1,714,645  1,564,645  يناير  1

 ( 150,000)  113,816  ُمحم ل( / عكس قيد مخصص )مخصص 

 -  ( 62,105)  مشطوبات 

 1,564,645  1,616,356  ديسمبر 31
 

يمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ القوائم المالية القيمة الدفترية لكل حساب مدين. ال تحتفظ الشركة بضمانات    17.3
 مقابل الذمم المدينة. 

 
 المبالغ المدفوعة مقدماً واألصول المتداولة األخرى  .18

 

 م2020  م 2021  
     

 4,782,575  23,387,867  تأمينات نقدية 

 6,301,980  7,540,631  مبالغ مدفوعة مقدًما 

دين   2,243,227  6,028,035  ُدفعات ُمقدَّمة إلى مور 

 4,814,580  4,257,795  سُلف مقدمة إلى موظفين

 4,630,744  17,764,072  أخرى

  58,978,400  22,773,106 
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يوًما حتى سنة واحدة من تاريخ اإليداع األصلي    90تتألف الودائع قصيرة األجل من ودائع مرابحة موَدعة لدى بنوك تجارية لمدة تزيد عن  
مة باللاير السعودي، وتحقق إيرادات تمويل بنسب تتراوح ما بين     %2.01إلى   %1.95م:  2020سنويًا. )  %0.75إلى    %0.55وهي ُمقوَّ

 سنويًا(.
 

 النقد وما في حكمه  .20
 

 م2020  م 2021  
     

 -  41,000  نقد في الصندوق 

 23,082,213  35,198,057  البنك نقد لدى 

 61,000,000  45,000,000  ودائع ألجل

  80,239,057  84,082,213 
 

تتمثل الودائع ألجل في ودائع مرابحة موَدعة لدى بنوك تجارية تبلغ مدتها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع، وتحقق إيرادات تمويل 
 سنويًا(.  %2.00إلى  %0.25م: 2020سنويًا ) %0.72إلى   %0.30بنسب تتراوح ما بين 

 
 رأس المال  .21

 
ح به والُمصَدر والمدفوع بالكامل  2021ديسمبر    31كما في   مليون( حصة   120.6م:  2020مليون )  67.5م، يبلغ رأس المال الُمصرَّ

 "هيكل حقوق الملكية".  1لاير سعودي. انظر أيًضا إيضاح  10عادية قيمة كل منها 
 
 االحتياطي النظامي  .22

 
من صافي ربح السنة إلى   %10وفقًا للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يتعيَّن على الشركة تحويل نسبة 

ر التوقف عن إجراء هذا التحويل ع  %30احتياطي نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي نسبة   ندما  من رأس مالها. ويجوز للشركة أن تقر 
 من رأس المال. وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين في الشركة. %30يبلغ مجموع االحتياطي 

 
 القروض الطويلة األجل  .23

 
 م2020  م 2021  
     

 245,000,000  245,000,000  صندوق التنمية الصناعية السعودي
 486,497,450  427,720,080  تسهيالت مرابحة

  672,720,080  731,497,450 
     

 3,236,006  1,175,593  تكاليف تمويل مستحقة الدفع 
 (2,541,934)  ( 8,689,500)  ناقًصا: تكاليف معامالت غير ُمطفَأة 

  665,206,173  732,191,522 

     
َجت القروض طويلة األجل في قائمة المركز المالي على النحو التالي:      أُدرِّ

     
 -  420,292,715  قروض طويلة األجل 

 732,191,522  244,913,458  جزء متداول من قروض طويلة األجل

  665,206,173  732,191,522 
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 فيما يلي الحركة في القروض طويلة األجل:
 

 م2020  م 2021 إيضاح 
     
 732,249,618  732,191,522  يناير  1

 29,308,714  23,571,905 12 تكاليف تمويل للسنة
 2,561,134  1,340,127 12 إطفاء تكاليف معامالت 

 -  ( 2,461,485) 12 ربح متعلق بتعديل شروط اتفاقيات قروض طويلة األجل
 (3,750,000)  (58,777,370)  ناقًصا: الُمسدَّد من أصل المبلغ 

 ( 28,177,944)  (30,658,526)  ناقًصا: الُمسدَّد من تكاليف التمويل 

 732,191,522  665,206,173  ديسمبر 31

 
 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي  23.1

 
القرض   اتفاقية  بقيمة  نصَّت  تقديم قرض  السعودي على  التنمية الصناعية  مليون لاير سعودي بغرض تمويل    600الُمبَرمة مع صندوق 

َب المبلغ بالكامل في يونيو  م. وكان  2020م، واستُحق في مارس وسبتمبر 2010توسعة وإنشاء مرافق اإلنتاج الخاصة بالشركة، حيث سُحِّ
ل   التنمية الصناعية السعودي يُحم ِّ رسوًما مدفوعة مقدًما ورسوًما إدارية سنوية بموجب اتفاقية القروض. ووقَّعت الشركة اتفاقية صندوق 

م  2021إعادة هيكلة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي يتمثل الغرض الرئيس منها في إعادة جدولة سداد أصل مبلغ القرض من عام  
َي تعديل القيمة الدفترية للقرض وفقًا  م. ولم ينشأ عن إعادة الهيكلة تعديل جوهري عل2022إلى   ى شروط اتفاقية االقتراض السابقة. وأُجرِّ

م، وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي،  2022مليون لاير سعودي. وفي فبراير  0.4لشروط إعادة الهيكلة، ما نشأ عنه خسارة بقيمة 
م، نظًرا لمخالفة تعهدات  2020م. وفي عام  2022م إلى يونيو  2022بناًء على طلب الشركة بإعادة جدولة القسط الُمستَحق في مارس  

 القروض طويلة األجل، ُصن ِّف الرصيد القائم بأكمله ضمن المطلوبات المتداولة. 
 

وتقتضي تعهدات القرض لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي أن تحافظ الشركة على مستوى معيَّن من األوضاع المالية وتقييد توزيع  
النفقات الرأسمالية السنوية عن حدود معينة باإلضافة إلى بعض االشتراطات األخرى. والقرض مكفول برهن على   األرباح وعدم زيادة 

في   كما  ومعداتها  ومصانعها  الشركة  )إيضاح  2021سبتمبر    31ممتلكات  الصناعية  13م  التنمية  لقروض صندوق  الدفترية  والقيمة   .)
لة باللاير  م، فقد التزمت الشركة بالتعهدات المتعلقة بتسهيالت المرابحة.2021ديسمبر   31السعودي. وكما في   السعودي ُمسجَّ

 
 تسهيالت المرابحة  23.2

 
وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك    المؤسسة العربية المصرفيةوهي  م اتفاقية مع اتحاد بنوك  2007أبرمت الشركة خالل عام  
نك األهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني )الُمَشار إليها معا باسم "المشتركون في تسهيالت المرابحة"( لتقديم  السعودي الهولندي والب

تسهيالت مرابحة لتمويل مشاريع التوسعة. وتحمل هذه القروض تكاليف تمويل حسب األسعار السائدة في السوق ُمحتَسبة بناًء على معدالت  
السعود البنوك  القروض يمتد من عام  2020ديسمبر    31ية. وكما في  الفائدة بين  م إلى عام  2021م، فإن إجمالي تواريخ استحقاق هذه 

 م، نظًرا لمخالفة تعهدات القروض طويلة األجل، ُصن ِّف الرصيد القائم بأكمله ضمن المطلوبات المتداولة. 2020م. وفي عام 2022
 

ضة يتمثل الغرض الرئيس منها في إعادة جدولة سداد أصل مبلغ  م اتفاقية إعادة هيك2021وقَّعت الشركة في فبراير  لة مع المؤسسات المقرِّ
م. ولم ينشأ عن إعادة الهيكلة تعديل جوهري على شروط اتفاقية االقتراض  2028م حتى  2021م إلى  2022م حتى  2021القرض من عام  

َي تعديل القيمة الدفترية للقرض وفقًا لشروط إعادة ا   مليون لاير سعودي.  2.9لهيكلة، ما نشأ عنه ربح بقيمة األصلية. وأُجرِّ
 

النفقات   وتقتضي تعهدات تسهيالت القرض أن تحافظ الشركة على مستوى معيَّن من األوضاع المالية وتقييد توزيع األرباح وعدم زيادة 
مكفول برهن على ممتلكات الشركة ومصانعها  الرأسمالية السنوية عن حدود معينة باإلضافة إلى بعض االشتراطات األخرى. والقرض  

لة باللاير السعودي. وكما في  13م )إيضاح  2021سبتمبر    31ومعداتها كما في   ديسمبر    31(. والقيم الدفترية للقروض طويلة األجل ُمسجَّ
 م، فقد التزمت الشركة بالتعهدات المتعلقة بتسهيالت المرابحة. 2021
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 تواريخ استحقاق القروض طويلة األجل  23.3
 

 فيما يلي جدول االستحقاق الُمعَاد هيكلته للقروض طويلة األجل: 
 

   
   ديسمبر:  31السنوات التي تنتهي في  

 246,175,593  م2022

 19,009,781  م2023

 33,267,117  م2024

 38,019,563  م2025

 42,772,008  م2026

 294,651,611  بعد ذلك 

  673,895,673 

 
 التزامات مكافآت الموظفين  .24
 

 وصف عام للخطة   24.1
 

طة مكافآت محدَّدة غير ممولة تماشيًا مع متطلبات نظام العمل   بالمملكة العربية السعودية. وتُحتَسب مدفوعات مكافآت نهاية  تنفذ الشركة خِّ
الخدمة بموجب الخطة على أساس آخر رواتب الموظفين وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة في تاريخ تركهم العمل حسبما هو ُمحدَّد  

ال إنهاء  المكافآت عند  السعودي. وتستحق مدفوعات  المنصوص عليها في نظام العمل  أو االستقالة منه. وقد أجرى خبير  بالشروط  عمل 
 ك للشركة.2021ديسمبر   31اكتواري مستقل آخر تقييم اللتزامات مكافآت الموظفين وفقا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة كما في 

 
 م2020  م 2021  
     
 47,725,116  48,892,233  يناير  1

 5,452,599  5,173,883  تكلفة خدمات حالية 

 1,537,489  1,265,419  مصروف فائدة 

 (4,541,823)  ( 3,821,370)  مبالغ مدفوعة 

ل إلى مصاريف مستحقة الدفع   ( 467,876)  (228,331)  ُمحوَّ

 ( 813,272)  3,994,714  إعادات قياس 

 48,892,233  55,276,548  ديسمبر 31

 
 الشامل المبالغ الُمْعتََرف بها في قائمة الدخل   24.2

 
 فيما يلي المبالغ الُمعتَرف بها في قائمة الدخل الشامل فيما يتعلق بالتزامات مكافآت الموظفين: 

 
 م2020  م 2021  
     

 (5,452,599)  ( 5,173,883)  تكلفة خدمات حالية 

 (1,537,489)  ( 1,265,419)  مصروف فائدة 

ل على الربح أو   (6,990,088)  ( 6,439,302)  الخسارة إجمالي المبلغ الُمحمَّ

     

     إعادة القياس 

 104,325  ( 4,834,313)  )خسارة( / ربح من تغيُّر في االفتراضات المالية

 708,947  839,599  ربح من تغيُّر في تعديالت قائمة على الخبرة

 813,272  ( 3,994,714)  إجمالي المبلغ المعتَرف به في الدخل الشامل اآلخر 
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 التزامات مكافآت الموظفين )تتمة( .24
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسة  24.3
 

 م2020  م 2021  
     

 %2.70  % 2.96  ُمعدَّل الخصم 
 %2.00  % 3.20  الراتب ُمعدَّل نمو 

     
 

 تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية  24.4
 

 التأثير على التزام مكافآت الموظفين  التغيُّر في االفتراض  

 النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  
     م 2021

 6,078,627 ( 5,178,004) %1 %1 ُمعدَّل الخصم 
 ( 5,214,489) 6,001,363 %1 %1 ُمعدَّل نمو الراتب 

 
 

 التأثير على التزام مكافآت الموظفين  التغيُّر في االفتراض  

 النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  
     م2020

 5,227,352 (4,276,487) %1 %1 ُمعدَّل الخصم 
 (4,344,606) 5,211,188 %1 %1 ُمعدَّل نمو الراتب 

 
الناحية العملية، فإنَّه من غير   يعتمد تحليل الحساسية على حدوث تغير في افتراض ما، مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. ومن 

تكون مترابطة العالقة. وعند احتساب حساسية التزام المكافآت المحددة تجاه  المرجَّح حدوث ذلك، وأن التغيَّرات في بعض االفتراضات قد  
وقعة  االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة )القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة التي تُحسب بطريقة وحدة االئتمان المت

 مكافآت الموظفين.في نهاية فترة القوائم المالية( قد طُبقت عند حساب التزام 
 

 تحليل تواريخ االستحقاق المتوقَّعة  24.5
 

المحددة   المكافآت  اللتزام  المرجح  المتوسط  فترة  )  9تبلغ  المتوقعة    10م:  2020سنوات  االستحقاق  تواريخ  تحليل  يلي  وفيما  سنوات(. 
 اللتزامات مكافآت الموظفين غير المخصومة: 

 

 
أقل من سنة  

 واحدة 
ما بين سنة إلى 

 ستنين 
  5 - 2ما بين 

 سنوات
  5أكثر من 
 سنوات

 
 اإلجمالي 

       
 187,274,533  166,511,866 13,992,237 3,467,596 3,302,834 م 2021

       
 154,385,935  136,277,400 11,468,606 3,436,132 3,203,797 م2020

 
 الحسابات التجارية الدانئة .25
 

 م2020  م 2021  
     

 25,909,812  32,251,347  تجارية دائنة حسابات 
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 المبالغ الُمستَحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى  .26
 

 م2020  م 2021  
     

 57,452,262  78,761,380  مصاريف مستَحقة الدفع 
 3,683,873  7,515,992  ُدفعات ُمقدَّمة من عمالء 

 140,508  140,508  أخرى

  86,417,880  61,276,643 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة  .27
 

عليها من قِّبل هذه الجهات  تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها واإلدارة الرئيسة بها والمنشآت الُمسيَطر  
ا عليها.   )"الجهات ذات العالقة األخرى"( أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هامًّ

 
لتها الجهات ذات العالقة األخ)أ(   رى تتألف المعامالت الهامة التي أبرمتها الشركة مع جهاتها ذات العالقة من التكاليف والمصاريف التي تحمَّ

 لاير سعودي(.  81,104م: 2020ديًا )ريااًل سعو 54,339بقيمة 
 

بار موظفي اإلدارة   )ب( مكافأة كِّ
 

 م2020  م 2021  

     

 6,733,125  5,653,719  رواتب ومكافآت قصيرة األجل أخرى للموظفين

 179,137  212,887  التزامات مكافآت موظفين

  5,866,606  6,912,262 

 
 )جـ( مكافأة مجلس إدارة 

 
 مليون لاير سعودي(.  2.0م: 2020مليون لاير سعودي ) 2.4م، بلغت مكافأة مجلس إدارة 2021ديسمبر  31كما في 

 
 الزكاة  .28
 

 العناصر الهامة للوعاء الزكوي   28.1
 

 م2020  م 2021  

     

 1,053,812,764  778,531,733  حقوق ملكية المساهمين في بداية السنة

 ( 266,131,437)  280,660,209  صافي الخسارة الُمعدَّلة

 732,191,522  665,206,173  قروض طويلة األجل 

 (1,327,756,532)  (1,218,428,706)  ممتلكات ومصانع ومعدات، ُمعدَّلة

 (4,596,139)  (11,400,764)  أخرى

 187,520,178  494,568,645  الوعاء الزكوي التقديري

 
من الوعاء الزكوي، دون الربح الُمعدَّل للسنة، فيما تستحق الزكاة الدفع عن الربح الُمعدَّل للسنة بنسبة  %2.578تستحق الزكاة الدفع بنسبة 

2.5%. 
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 الزكاة )تتمة(  .28
 

 مخصص الزكاة  28.2
 

 م2020  م 2021  

     

 5,950,000  7,000,000  يناير  1

 4,988,070  14,841,667  مخصص السنة

 2,114,208  4,132,551  تعديل عائد لسنوات سابقة

  18,974,218  7,102,278 

 (6,052,278)  ( 5,698,366)  مبالغ مدفوعة 

 7,000,000  20,275,852  ديسمبر 31

 
 والشهادات الزكويةموقف الربوط  28.3
 

 .م 2013اتُفَِّق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( على الربوط الزكوية للشركة حتى عام 
 

مليون لاير سعودي، دفعت    8.8م بقيمة  2018م حتى  2014م ربوطا زكوية إضافية عن األعوام من  2020وأصدرت الهيئة خالل عام  
 0.2م ودفعت مبلغًا آخر بقيمة  2017م حتى  2014م عن األعوام من  2020مليون لاير سعودي في عام    0.2الشركة منها مبلغًا بقيمة  

 .م. وقدَّمت الشركة اعتراًضا على ربوط الهيئة2016عن عام  م2021مليون لاير سعودي في عام 
 

م  2014مليون لاير سعودي تقريبًا عن األعوام من    21.3م ربًطا ُمعدَّاًل مع التزام زكوي إضافي بقيمة  2021أصدرت الهيئة خالل عام  
األ2016حتى   إلى  الهيئة  الصادر عن  الُمعدَّل  الربط  على  اعتراًضا  الشركة  وقدَّمت  والجمارك  م.  والضريبة  الزكاة  للجان  العامة  مانة 

م، وال تزال دراسة األمانة لالعتراض قيد االنتظار. وتعتقد إدارة الشركة أن الحد األقصى  2016م حتى  2014)"األمانة"( عن األعوام من  
مليون لاير    2م يبلغ  2016م حتى  2014م من  من االلتزام الذي قد ينشأ عن القرار النهائي لالعتراض بشأن البنود المتبقية في الربط لألعوا

َج ضمن الزكاة ُمستَحقة الدفع كما في   م. عالوة على ذلك، أصدرت الهيئة ربًطا ُمعدَّاًل مع التزام زكوي  2021ديسمبر    31سعودي أُدرِّ
 .م2018م و 2017إضافي بقيمة ال شيء عن عامي 

 
مليون    12.5م مع التزام إضافي بقيمة  2020م و  2019إضافيين عن عامي  فضاًل عن ذلك، أصدرت الهيئة خالل السنة ربطين زكويين  

اعتراضا على ربطي الهيئة عن هذين العامين ودفعت مبلغا بقيمة   مليون لاير سعودي خالل السنة.    0.4لاير سعودي. فقدمت الشركة 
كة اعتراًضا على الربط الُمعدَّل الصادر عن الهيئة إلى  مليون لاير سعودي. وقدَّمت الشر   0.6وأصدرت الهيئة الحقًا ربًطا ُمعدَّاًل بقيمة  

 .م، وال تزال دراسة األمانة لالعتراض قيد االنتظار 2020م و  2019األمانة العامة للجان الزكاة والضريبة والجمارك )"األمانة"( عن عامي  
 

م فيما يتعلق بالربوط الصادرة مناسب  2021ديسمبر   31وبناًء على أفضل تقدير لإلدارة، تعتقد اإلدارة أن المخصص الُمعتَرف به كما في 
 .وليس هناك حاجة إلى تجنيب مخصص إضافي

 
 أهداف إدارة مخاطر األدوات المالية والسياسات المتعلقة بها  .29
 

والمطلوبات المتداولة األخرى والتزامات  تتألف المطلوبات المالية الرئيسة للشركة من الحسابات التجارية الدائنة والمصاريف ُمستَحقة الدفع  
عقود اإليجار والقروض. ويتمثل الغرض الرئيس من هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات الشركة. وتشتمل األصول المالية الرئيسة 

في حكمه والودائع قصيرة األجل  للشركة على الحسابات التجارية المدينة والمبالغ المدفوعة مقدما واألصول المتداولة األخرى والنقد وما  
 التي تتحقق مباشرة من عملياتها. 

 
ومخاطر   االئتمان  ومخاطر  األسعار(  ومخاطر  فائدة  أسعار  ومخاطر  العمالت  مخاطر  ذلك  في  )بما  السوق  لمخاطر  الشركة  ض  وتتعرَّ

ث التكلفة باإلضافة إلى إدارة المخاطر المالية  السيولة. وتركز أهداف وسياسات إدارة المخاطر العامة للشركة على وجود تمويل فعال من حي
 لتقليل تقلب األرباح والسيولة الكافية لسداد الدائنين والمؤسسات المقرضة وتوفير أقصى عائد للمساهمين. 

 
 مخاطر السوق  (1

عار السوق.  تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لألداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أس
وتتألف مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى كمخاطر أسعار  

هم ومخاطر السلع. وتعتبر القروض والودائع من بين األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق. ويتمثل الغرض من إدارة مخاطر  األس
ض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن المعطيات المقبولة مع تحسين العوائد.  السوق في إدارة التعرُّ
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 علقة بها )تتمة( أهداف إدارة مخاطر األدوات المالية والسياسات المت  .29
 
 مخاطر السوق )تتمة(  (1
 

 أ( مخاطر أسعار الفائدة 
ت في أسعار تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة ألداة مالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة التغيُّرا

ض لها الشركة بصفٍة رئيسٍة بالقروض المتحصل عليها  الفائدة في السوق. وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار  الفائدة في السوق التي تتعرَّ
 بأسعار متغيرة.

 
  731.5م:  2020مليون لاير سعودي )  672.7م، مطلوبات مالية تحمل فائدة متغيرة بقيمة  2021ديسمبر    31كان لدى الشركة، كما في  

% مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكان صافي التغير في الربح قبل الزكاة 1بنسبة ولو كان معدل الفائدة متفاوتًا  مليون لاير سعودي(.
مليون لاير سعودي( أقل / أعلى، حيث يرجع ذلك في المقام األول نتيجة  4.6م: خسارة بقيمة 2020مليون لاير سعودي ) 4.5للسنة نحو 

 انخفاض / ارتفاع تكاليف التمويل على القروض بأسعار عائمة. 
 

 ب( مخاطر تحويل العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. ومعامالت  

ال اللاير  إن سعر صرف  األمريكي. وحيث  السعودي والدوالر  باللاير  سعودي ثابت مقابل  الشركة وأدواتها المالية تجرى بصفٍة رئيسٍة 
 الدوالر األمريكي، تعتقد اإلدارة أن مخاطر عمالت األدوات المالية غير جوهرية.

 
 جـ( مخاطر األسعار 

ص  تتمثل المخاطر في التقلبات التي تطرأ على قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء نتجت هذه التقلبات عن عوامل تخ 
أو الجهات المصدرة لهذه األدوات أو عوامل تؤثر على كافة األدوات المالية المتداولة في السوق. وال تتعرض األصول  أداة مالية بعينها  

 والمطلوبات المالية للشركة لمخاطر األسعار. 
 

 مخاطر االئتمان (2
ض  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مبرم مع عميل   ا ينشأ عنه خسارة مالية. وتتعرَّ ممَّ

ذلك    الشركة لمخاطر االئتمان الناشئة من أنشطتها التشغيلية )بصفٍة رئيسٍة من الحسابات التجارية المدينة( ومن أنشطتها التمويلية، بما في 
 الودائع قصيرة األجل. 

 
مليون   109.4ل عميل. وخالل السنة، تحققت إيرادات بقيمة ويتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بصفٍة رئيسٍة بالخصائص الفردية لك

مليون لاير سعودي من عميل خارجي واحد يتخذ من المملكة العربية    44.1م:  2020لاير سعودي تقريبًا من عميل واحد في دولة السويد )
م: نسبة 2020نة استُحقت من عميلين )من الحسابات التجارية المدي  %26م، فإن نسبة  2021ديسمبر    31السعودية مقرا له(. وكما في  

من الحسابات التجارية المدينة استُحقت من عميلين(. وتعتقد اإلدارة أن هذا التركز في مخاطر االئتمان قد ُخفف أثره؛ ذلك أن العمالء    21%
ر االئتمان يساوي القيمة الدفترية قد سجلوا رقما قياسيا من المدفوعات المنتظمة وفي الوقت المناسب. والحد األقصى لتعرض الشركة لمخاط

 لألصول المالية. 
 

اربهم  وفيما يتعلق بالحسابات التجارية المدينة، تحدد عملية تقييم المخاطر الداخلية جودة االئتمان للعمالء مع مراعاة أوضاعهم المالية وتج
ئتمانية الداخلية أو الخارجية وفقًا للحدود التي  السابقة وعوامل أخرى. وتوضع حدود المخاطر الفردية على أساس تصنيفات الجدارة اال

ف في  تضعها اإلدارة. وتتعلق القيمة الدفترية للحسابات التجارية المدينة بعدد من العمالء المستقلين ممن ال يوجد لهم تاريخ حديث من التخل
 )إيضاح الحسابات التجارية المدينة(.  17السداد. انظر أيًضا إيضاح 

 
 لبنك والودائع مودَعة لدى بنوك تجارية ذات تصنيفات ائتمانية قوية.والنقدية لدى ا 
 

 مخاطر السيولة  (3
ارة  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. وتتمثل المنهجية التي تتبعها الشركة في إد 

ولة نقدية كافية لديها دائما للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية مخاطر السيولة في أنها تضمن، قدر اإلمكان، وجود سي
 والصعبة، دون أن تتكب ِّد خسائر غير مقبولة أو تتعرض لمخاطر تضرُّ بسمعة الشركة.

 
ية المتوقعة، بما في ذلك خدمة المطلوبات  وعادة ما تتأكَّد الشركة أن لديها ما يكفيها من النقدية عند الطلب من أجل الوفاء بالمصاريف التشغيل

 وال يشمل ذلك التأثير المحتَمل للظروف الصعبة التي يتعذَّر التنبؤ بها بدرجة معقولة مثل الكوارث الطبيعية.المتداولة. 
 

الشهرية لمتطلبات السيولة للشركة وتتخذ  وتتوقع اإلدارة تنبؤات التدفقات النقدية على أساس سنوي. وتراقب اإلدارة أيًضا التوقعات الدورية  
 التدابير الالزمة لضمان أن لديها نقوًدا كافية لتلبية احتياجاتها التشغيلية. 

 
استحقاق المطلوبات المالية على الشركة بناًء على الدُّفعات غير المخصومة التعاقدية: ( أدناه لالطالع على تواريخ 4انظر إيضاح )
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 األصول والمطلوبات المالية حسب تواريخ استحقاقها  (4
 

   ال تحمل فائدة / هامش ربح  تحمل فائدة/ هامش ربح  

 
االستحقاق حتى  تاريخ  

 سنة واحدة 
تاريخ االستحقاق بعد  

 المجموع الجزئي  سنة واحدة 
تاريخ االستحقاق حتى  

 سنة واحدة 
تاريخ االستحقاق بعد  

 المجموع الجزئي  سنة واحدة 
 

 اإلجمالي

         

         األصول المالية

 297,057,583  297,057,581 - 297,057,583 - - - حسابات تجارية مدينة 

 23,387,867  23,387,867 - 23,387,867 - - - أصول متداولة أخرى 

 80,239,057  35,239,057 - 35,239,057 45,000,000 - 45,000,000 نقد وما في حكمه 

 109,000,000  - - - 109,000,000 - 109,000,000 ودائع قصيرة األجل 

 509,684,507  355,684,505 - 355,684,507 154,000,000 - 154,000,000 م 2021ديسمبر  31

 206,335,638  145,335,638 - 145,335,638 61,000,000 - 61,000,000 م 2020ديسمبر  31

         

         المطلوبات المالية 

 673,895,673  1,175,593 - 1,175,593 672,720,080 427,720,080 245,000,000 قروض طويلة األجل
مستقبلية متعلقة بقروض طويلة   تكاليف تمويل 

 - - - 118,861,238 89,911,678 28,949,560 األجل 
 

118,861,238 

 36,200,543  - - - 36,200,543 33,721,347 2,479,196 التزامات عقود إيجار 

 32,251,347  32,263,347 - 32,251,347 - - - حسابات تجارية دائنة 
متداولة   ومطلوبات  الدفع  ُمستَحقة  مصاريف 

 78,901,888 - 78,901,888 - - - أخرى 
 

78,901,888 

 940,110,689  112,340,828 - 112,328,828 827,781,861 551,353,105 276,428,756 م 2021ديسمبر  31

 1,028,734,928  86,738,588 - 86,738,588 941,996,340 184,129,617 757,866,723 م 2020ديسمبر  31

 
مليون لاير سعودي، على التوالي(   3.7مليون لاير سعودي و  18.0م: 2020مليون لاير سعودي، على التوالي ) 7.5مليون لاير سعودي و  35.6استُبعدت األصول غير المالية والمطلوبات غير المالية بقيمة 

 المتداولة األخرى والمبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى، على التوالي. من المبالغ المدفوعة مقدًما واألصول  



  شركة كيمائيات الميثانول
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 يُذَكر خالف ذلك()كافة المبالغ ُمدَرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم 
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 التغيُّرات في المطلوبات الناشئة من النشاطات التمويلية (5
 

 م 2021ديسمبر  31

 
في   يناير   1كما 

 أخرى التدفقات النقدية  2021
في   ديسمبر   31كما 
 م2021

     

 665,206,173 ( 8,207,979) (58,777,370) 732,191,522 قروض طويلة األجل 

 24,597,510 1,302,565 (805,801) 24,100,746 عقود اإليجار 

 689,803,683 ( 6,905,414) (59,583,171) 756,292,268 إجمالي النشاطات التمويلية 

 
 م 2020ديسمبر  31

 أخرى التدفقات النقدية  م 2020يناير  1كما في  
في   ديسمبر    31كما 
 م2020

     

 732,191,522 3,691,904 (3,750,000) 732,249,618 قروض طويلة األجل 

 24,100,746 1,365,120 (4,055,591) 26,791,217 عقود اإليجار 

 756,292,268 5,057,024 (7,805,591) 759,040,835 إجمالي النشاطات التمويلية 

 
 القيمة العادلة لألصول والمطلوبات  .30
 

تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في أصل  
وتعكس القيمة العادلة لاللتزام  .  السوق األكثر فائدة التي يمكن للشركة الوصول إليها في ذلك التاريخ  غيابه في  المبلغ بتاريخ القياس أو

 مخاطر عدم األداء. 
 

رت القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة للشركة على أنها  2020م و  2021ديسمبر     31وكما في و   تقارب قيمها الدفترية نظرا م، قُد ِّ
َرت القيمة العادلة للمطلوبات المالية غير المتداولة للشركة بأنها تقارب قِّيمها   الدفترية نظًرا  ألن األدوات المالية قصيرة األجل بطبيعتها. وقُد ِّ

 لما تحمله من معدالت فائدة تستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. 
 

 إدارة مخاطر رأس المال  .31
 

 تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال فيما يلي: 
 

المحافظة على قدرتها على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية بحيث تتمكَّن من االستمرار لتحقيق عائدات للمساهمين ومنافع لغيرهم من   -
 مالكي األسهم 

 المحافظة على هيكل رأسمال مثالي لتقليل تكلفة رأس المال  -
 

المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تجري الشركة تعديال على مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تعيد  وبُغية  
 . 1رأس المال إلى المساهمين أو تصدر أسهًما جديدة أو تبيع أصواًل لتقليل الدين. انظر أيًضا إيضاح 

 
 لمالي التالية: تراقب الشركة رأس المال على أساس نسبة الرفع ا

 م2020  م 2021 إيضاح 

     

 732,191,522  665,206,173 23 إجمالي القروض 

 ( 84,082,213)  (80,239,057) 20 ناقًصا: نقد وما في حكمه

 648,109,309  584,967,116  صافي الدين 

     

 778,531,730  1,018,541,465  إجمالي حقوق الملكية 

 %83  %57  نسبة الرفع المالي 

 
 ال تأخذ اإلدارة في االعتبار التزامات عقود اإليجار ألغراض حساب نسبة الرفع المالي لديها. 



  شركة كيمائيات الميثانول
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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ح لعدد األسهم  تُحتَسب ربحية /   )خسارة( السهم األساس بقسمة الربح )الخسارة( العائد )العائدة( لحاملي أسهم الشركة على المتوسط المرجَّ
ي ذاتها  الُمصَدرة العادية خالل السنة. ونظًرا ألنَّ الشركة ليس لديها أي أسهم ُمخفََّضة محتملة، فإنَّ ربحية / )خسارة( السهم الُمخفَّض ه

 ارة( السهم األساس. ربحية / )خس
 

َي تعديل ربحية السهم لسنة المقارنة بأثر رجعي كما هو ُمبيَّن في إيضاح )  (. 1وأُجرِّ
 

 م2020  م 2021  

     

 ( 276,094,306)  244,004,449  ربح )خسارة( السنة 

عدد األسهم العادية الُمعدَّل لربحية / )خسارة( السهم األساس والُمخفَّض 
 ُمعدَّل()

  
67,450,863 

  
67,450,863 

 (4.09)  3.62  ( ُمعدَّلةربحية / )خسارة( السهم )

 
 االلتزامات المحتَملة وااللتزامات الرأسمالية  .33
 
م، كانت الشركة ملتزمة التزاًما محتماًل عن ضمانات بنكية واعتمادات مستندية ُمصَدرة في سياق األعمال  2021ديسمبر  31كما في  (1

  0.01مليون لاير سعودي و    52.7م:  2020مليون لاير سعودي، على التوالي، )  18.5مليون لاير سعودي و    50.6العادي بقيمة  
 مليون لاير سعودي، على التوالي(. 

 
ودي  مليون لاير سع  12.0م نحو  2021ديسمبر   31بلغت المصاريف الرأسمالية التي أبرمت الشركة عقوًدا بشأنها ولم تتكبَّدها حتى   (2

 مليون لاير سعودي(.  19.6م: 2020)
 

 أرقام المقارنة  .34
 

م كي تتوافق  2020ديسمبر   31مليون لاير سعودي إلى مصاريف مستَحقة الدفع كما في    20.6أُعيد تصنيف حسابات تجارية دائنة بقيمة  
الُمدَرجة في اإليضاحات حول القوائم المالية ضمن المصاريف مع عرض السنة الحالية. عالوة على ذلك، فقد أُعيَِّد تصنيف بعض المصاريف  

م لتتوافق مع عرض السنة. ولم يؤثر إعادة التصنيف على الربح أو حقوق الملكية  2021ديسمبر  31العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 
 م. 2020المفصح عنهما في عام 

 
 األحداث الالحقة  .35

 
َح عنه في اإليضاحات حول القوائم المالية، لم تنشأ أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في  من وجهة نظر اإلدارة،     31وبخالف ما أُفصِّ

 م من شأنها أن تؤث ِّر تأثيًرا جوهريًا على المركز المالي للشركة الُمبيَّن في هذه القوائم المالية. 2021ديسمبر 
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