
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة السعودية للصادرات الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية(
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 صفحـة فهرس

 - تقرير المراجع المستقل
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 3 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 5-4 قائمة التدفقات النقدية

 36 - 6  القوائم الماليةإيضاحات حول 
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 الرأي
ي 
كة السعودية للصادرات الصناعية   لالماىلي  الجوهرية، المركز الجوانب  جميع من ، بشكل عادل تعرضالمرفقة  المالية القوائم أن رأينا، ف  لشر

كة ي  كما (")"الشر
ي  المنتهية النقدية للسنة وتدفقاتها وأدائها الماىلي  م2022ديسمبر  31ف 

  التاري    خ، ذلك ف 
 
 الماىلي  الدولية للتقرير للمعايب   وفقا

ي المملكة المعتمدة
 . للمراجعي   والمحاسبي    لسعوديةالهيئة ا المعتمدة من األخرى واإلصدارات والمعايب   السعودية، العربية ف 

 
كةلقد قمنا بمراجعة القوائم المالية  ي تشمل للشر

:  والت   ما يلي
 

ي ق 
 ،م2022ديسمبر  31ائمة المركز الماىلي كما ف 

ي ذلك التاري    خ،للرب  ح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر اائمة ق 
 لسنة المنتهية ف 

ي ذلك التاري    خ، ةائمق 
ي حقوق الملكية للسنة المنتهية ف 

ات ف   التغب 

ي ذلك التاري    خق 
 ،ائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية ف 

ي ذلكبلقوائم المالية اب لمرفقةاإليضاحات ا 
 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.  ما ف 

 

 الرأي أساس
  بالمراجعة قمنا لقد

 
ي  المعتمدة للمعايب  الدولية للمراجعة وفقا

بالتفصيل  موضحة المعايب   تلك بموجب ومسؤوليتنا العربية السعودية.  المملكة ف 
ي 
ي  المالية القوائم مراجعة "مسؤوليات المراجع عن قسم ف 

كة عن مستقلون ونحن .تقريرنا " الوارد ف   لقواعد الشر
 
 المهنة وآداب سلوك وفقا

ي  المعتمدة
 بمسؤولياتنا األخالقية األخرى ، المالية للقوائم بمراجعتنا الصلة وذات السعودية العربية المملكة ف 

 
ينا أيضا

ّ
 لهذه وقد وف

 
 القواعد.  وفقا

ي 
ي  المراجعة أدلة فإن اعتقادنا وف 

  عليها حصلنا الت 
 
 أساس إلبداء رأينا.  لتوفب   عد كافية ومناسبةت

 

 ةللمراجع الرئيسة األمور
ي  األمور تلك هي  للمراجعة الرئيسية األمور

، حكمنا بحسب كانت لها، الت  ي
 وقد .الحالية للسنة المالية للقوائم مراجعتنا عند البالغة األهمية المهت 

ي  هذه األمور تناول تم
  ال نقدمونحن  فيها، رأينا تكوين وعند ككل، المالية للقوائم مراجعتنا سياق ف 

 
  رأيا

ا
ي  منفصل
  .األمور هذهف 

 

 
 
 
 

ي  األمور الرئيسية للمراجعة
 تعاملنا بها أثناء المراجعة مع األمور الرئيسية للمراجعة الكيفية الت 

اف باإليراد  االعب 

باإلشارة إىل السياسة المحاسبية المتعلقة بإثبات اإليرادات، 

كةفقد بلغت إيرادات  ي  الشر
 ديسمبر  31 عن السنة المنتهية ف 

: م2021ريال سعودي ) 266,530م مبلغ 2022

 ريال سعودي(.  15,395,924

 

تب  ات الجوهرية لقياس األداء ويب  تعتبر اإليرادات أحد المؤشر

ي عملية اثبات االيراد من 
عل ذلك وجود مخاطر متأصلة ف 

أو إثباتها قبل وفاء   خالل اثبات اإليرادات بأكبر من قيمتها. 

كة لعقودها مع  ام األداء وكذلك تقييم عالقة الشر كة بالب   الشر

  مناسبالعمالء كأصيل أو وكيل بشكل غب  

 

اف   اإليرادات عند تقديم الخدمات للعمالء. بيتم اإلعب 

 

 :  اشتملت إجراءات مراجعتنا عل ما يلي

 عم ا هتنر اقمو  ةلجسملا تادار يإل ا تال ماعم نم ةنيع ر ابتخا 
 .المستندات المؤيدة للتحقق من وجود اإليرادات المسجلة

 
 غلبم ةيلو قعم ىدم لع مكحلل تادار يل ل ةيليلحت ةسار د ءا ر جا 

 االيراد المدرج بالقوائم المالية المرفقة. 
 ا معو  شغلا ر طاخمب مهتفر عم نأشب ةر ادإل ا لي ثمم نم ا نملعتسا 

 إذا كانت هناك حاالت غش فعلية. 
 

 . ةيلاملا مئاو قلاب ةمدختسملا تاحاصفالا ةمئال م ىدم 
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 )تتمة( للمراجعة الرئيسة األمور
 

 

 خرىاأل معلومات ال
ي التقرير السنوي 

كةتتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة ف  ، بخالف القوائم المالية وتقرير المراجع عنها، واإلدارة م2022لعام  للشر
ي تقريرها السنوي. هي المسؤولة عن المعلومات األخرى 

 الواردة ف 
ي القوائم المالية المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج 

 . بشأنها التأكيدي وال يغطي رأينا ف 
ي قراءة المعلومات األخرى الموضحة أعاله، والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت ؤو ، فإن مس فيما يتصل بمراجعتنا للقوائم الماليةو 

ليتنا تتمثل ف 
ي حصلنا عليها المعلومات ا

ما إذا كانت المعلومات األخرى المراجعة، أو  أثناءألخرى غب  متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع المعرفة الت 
ي هذه المعلومات األخرىبأية صورة أخرى حرفة بشكل جوهريم   تبدو 

 إىل العمل الذي قمنا  ،. وإذا توصلنا إىل وجود تحريف جوهري ف 
 
استنادا

ي هذا الشأن. 
 بتنفيذه، فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك الحقيقة وليس لدينا ما نقرر عنه ف 

 

  المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفي    اإلدارة مسؤوليات
 للمعايب  الدو 

 
ي المملكة العربية السعودية إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل "وفقا

" المعتمدة ف  لية للتقرير الماىلي
كةل وفقا و  راجعي   والمحاسبي   والمعايب  واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للم كات والنظام األساسي للشر وهي المسؤولة  نظام الشر

ورية لتمكينها من إعداد قوائم م ي ترى أنها ض 
 سواء بسبب غش أو خطأ.  ،جوهريالتحريف الالية خالية من عن الرقابة الداخلية الت 

 
كةفإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة  ، وعند إعداد القوائم المالية حسب مقتض  الحال، بعل البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح  الشر

ي المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية  االستمراريةستخدام أساس إ، و باالستمراريةعن األمور المتعلقة 
كةف  أو إيقاف عملياتها،  الشر

 أو لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك. 
 

ي 
اف عل آلية التقرير الماىلي ف  كةوالمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشر  . الشر

 
 

ي قيمة ذمم مدينة تجارية
 الهبوط ف 

ي 
ي رصيد المدينون التجاريون كما ف 

ديسمبر  31بلغ صاف 

: م2021ريال سعودي ) 2,101,134مبلغ  م2022

 ريال سعودي( 8,043,298

 

تقوم اإلدارة بتقدير مخصص الخسائر للمدينون التجاريون بما 

يعادل خسائر االئتمان المتوقعة. عند تقدير خسارة االئتمان 

إلدارة المعلومات المعقولة المتوقعة عل مدى العمر. تراعي ا

والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو جهد ال داعي لهما. 

ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية عل حد 

ي 
كة والتقيم االئتمان  ة التاريخية للشر  إىل الخبر

 
سواء استنادا

ي ذلك النظرة المستقبلية لتلك المعلومات. 
 المدروس بما ف 

 

بر هبوط قيمة المدينون التجاريون من األمور الرئيسة يعت

ي قيمة 
ي تحديد الهبوط ف 

 ألهمية أحكام اإلدارة ف 
 
للمراجعة نظرا

المدينون التجاريون، يعتبر وجود المدينون التجاريون وقيمتها 

كة وموجودتها.   ألداء الشر
 
ية أمرا جوهريا  . الدفب 

 

 :  اشتملت إجراءات مراجعتنا عل ما يلي

ي  طو بهلا تار ابتعا ةمءال م ىدم 
 نو ير اجتلا نو نيدملا ةميق ف 

ام بالمعايب  المحاسبية   
كة وتقييم االلب   لسياسات الشر

 
وفقا

 .المطبقة 
 

ي  د خأل ا 
ي  ةمدختسملا ةر ادإل ا تاضاب  فا ر ابتعال ا ف 

 د يدحت ف 
ي القيمة 

 . خسائر الهبوط ف 
 
 نامتئال ا ر طاخمل نو ضر عملا نو ير اجتلا نو نيدملا د يدحت 

ي تقييم االدارة 
والتحقق مما إذا كانو قد ادرجوا بشكل صحيح ف 

 . للهبوط 
 
ي  طو بهلا باستحا ةداعإ 

 لع ءا نب نو ير اجتلا نو نيدملا ةميق ف 
ي تاري    خ قائمة 

كة للتأكد من أن الهبوط مناسب ف  سياسات الشر
 المركز الماىلي 

 
 . ةيلاملا مئاو قلاب ةمدختسملا تاحاصفالا ةمئال م ىدم 
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 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 
ي الوصول إىل تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري

سواءا بسبب غش أو خطأ، وإصدار  ،تتمثل أهدافنا ف 
 
 
ي تم القيام بها وفقا

للمعايب  تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة الت 
 عن التحريف الجوهري عند وج

 
ي المملكة العربية السعودية ستكشف دائما

وده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن الدولية للمراجعة المعتمدة ف 
 
ا
ي ع  غش أو خطأ، وت

ي مجملها، عل القرارات االقتصادية الت 
د التحريفات جوهرية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو ف 

 يتخذها المستخدمون عل أساس هذه القوائم المالية. 
 

 للمع
 
ي تتم وفقا

ي ونحافظ وكجزء من عملية المراجعة الت 
ي المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهت 

ايب  الدولية للمراجعة المعتمدة ف 

 :  بما يلي
 
ي طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضا

 عل نزعة الشك المهت 
 

ي القوائم المالية ، سواءا بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات ت 
مراجعة تستجيب حديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري ف 

عد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري لتلك المخاطر، والحصول عل أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفب  أساس إلبداء رأينا. وي  

الناتج عن غش أعل من الخطر الناتج عن خطأ، نظرا ألن الغش قد ينطوي عل تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة 

 للرقابة الداخلية.  أو تجاوز 

ي ظل الظروف القائمة، وليس ا 
  لتوصل إىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة ف 

ي فاعلية الرقابة الداخلية. ل
 غرض إبداء رأي ف 

 
ي أعدتها فلمحاسبية واالاقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات ت 

صاحات المتعلقة بها الت 

 اإلدارة. 
 

ي تم الحصول ا 
ي المحاسبة، واستنادا إىل أدلة المراجعة الت 

لتوصل إىل استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية ف 

 كب
 
ة حول قدرة عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثب  شكوكا كةب  عل البقاء كمنشأة مستمرة.  الشر

ي تقريرنا إىل اال
ي القوائم المالية، أو وإذا خلصنا إىل وجود عدم تأكد جوهري، يتعي   علينا لفت االنتباه ف 

فصاحات ذات العالقة الواردة ف 

ي تم الحصول عليها حت  استنتاجاتنا إ فصاحات غب  كافية. وتستند علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اال
ىل أدلة المراجعة الت 

ي توقف
 مستقبلية قد تسبب ف 

 
 أو ظروفا

 
كة تاري    خ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا  عن البقاء كمنشأة مستمرة.  الشر

 
ي قويم العرض العام والهيكل والمحتوى للقوائم المالية، بما ت 

عبر عن المعامالت تصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية فالا ذلك ف 

 .
ا
 عادال

 
ي تمثلها بطريقة تحقق عرضا

 واألحداث الت 

 

ة، بما ونحن نتواصل مع المكلفي   بالحوكمة فيما يتعلق بجملة من أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجع

ي الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة. 
ي ذلك أي أوجه قصور مهمة ف 

 ف 
 

 يفيد بأنن
 
 للمكلفي   بالحوكمة بيانا

 
منا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقالل، ونبلغهم بجميع العالقات واألمور ونقدم أيضا ا قد الب  

 عند االقتضاء بالتدابب  الوقائية ذات العالقة. 
 
عتقد بشكل معقول أنها تؤثر عل استقاللنا، ونبلغهم أيضا ي قد ي 

 األخرى الت 

 

ي نتواصل بشأنها مع المكل
ي كانت لها األهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية ومن بي   األمور الت 

 للسنةفي   بالحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور الت 

ع  
 
ي الحالية، ومن ثم ت

ي تقريرنا ما لم تمنع األنظمة أو اللوائح اإلفصاح العلت 
د هذه األمور هي األمور الرئيسة للمراجعة. ونقوم بتوضيح هذه األمور ف 

ي ظروف نادرة للغاية،ما نرىعن األمر، أو عند
ي تقريرنا ألن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع ب ،ف 

ي أال يتم اإلبالغ عنه ف 
 شكلأن األمر ينبع 

تبة عل هذا اإلبالغ.   معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المب 

 

 

 

 



المراجع المستقل تقرير

كة السعودية للصادرات الصناعية إىل السادة/ مساهمي  الشر
(4/  4) التقرير عن مراجعة القوائم المالية   

 التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى
ا إىل 

 
كة ال تمتثاستناد ء يجعلنا نعتقد أن الشر ي

ها لنا أثناء تنفيذ إجراءات المراجعة الخاصة بنا، لم يلفت انتباهنا أي سر ي تم توفب 
ل،المعلومات الت 

كة بقدر  ي المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشر
كات ف   ما  من جميع الجوانب الجوهرية، للمتطلبات المعمول بها من أحكام نظام الشر

 . تؤثر عل إعداد وعرض القوائم المالية

كاؤه عن البسام وشر

إبراهيم أحمد البسام
ي 
محاسب قانون 

 337ترخيص رقم:  
ه 1444 شعبان 3 الرياض: 
اير  23الموافق:  م2023فبر













 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية إيضاحات حول القوائم ا

 م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(

- 6 - 

 التكوين والنشاط -1

ة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية )"الشركة"( هي شرك

والص   ادر من  1010077554م، بموجب الس   جل التجاري رقم 1990يونيو  5هـ         الموافق  1410ذو القعدة  12بتاريخ  954رقم 

 .7001344865رقم المنشأة الموحد م. 1990يونيو  18هـ الموافق 1410ذو القعدة  25مدينة الرياض بتاريخ 

 يقع المقر الرئيسي للشركة في العنوان التالي:

  21977صندوق بريد  

 .11485الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

لاير  10سهم قيمة كل سهم  19,440,000لاير سعودي مقسم إلى  194,400,000يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمصرح به 

 سعودي.

 ونتائج أعمالها ضمن القوائم المالية المرفقة: والتزاماتهاوالتي تم ادراج موجوداتها تعمل الشركة من خالل الفروع التالية،  -

 تاريخ السجل رقم السجل المدينة اسم الفرع

 هـ14/2/1441 1010598789 الرياض فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 هـ11/5/1441 1010620859 الرياض فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 هـ27/4/1441 1010618735 الرياض فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية 
 م12/12/2019 1473310 دبى فرع اإلمارات  –الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 

وما ش  ابه، والبيع البيع بالجملة لزيوت التش  حيم والمنتجات النفطية المكررة، والبيع بالجملة إلس  منت والجص يتمثل نش  اط الش  ركة في  -
 .بالجملة للمواد البالستيكية األولية والمطاط واأللياف الصناعية، والتخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة

في الشحن والتفريغ لطائرات الشحن  – 1010598789سجل تجارى رقم  –فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية يتمثل نشاط  -

 بحراً وتوجيه مركبات نقل البضائع.الجوي، نقل البضائع 

في البيع بالجملة لألغذية  –1010620859س     جل تجارى رقم  –فرع الش     ركة الس     عودية للص     ادرات الص     ناعية يتمثل نش     اط  -
 والمشروبات، التخزين فى مستودعات صوامع الغالل والدقيق ومخازن األغذية والمنتجات الزراعية ومخازن المواد الغذائية الجافة.

 في البيع بالجملة للمواد الكيميائية. –1010618735سجل تجارى رقم  –فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية ثل نشاط يتم -

بموجب الترخيص الصناعي الصادر  التجارة العامةفي   – فرع اإلمارات –يتمثل نشاط الشركة السعودية للصادرات الصناعية يتمثل  -
 م.2019ديسمبر  12هـ الموافق 1441بيع االخر ر 15بتاريخ  868310بالقرار رقم 

الص  ادر  التجاريبموجب الترخيص في االس  تيراد والتص  دير  –فرع الس  ودان  –تمثل نش  اط الش  ركة الس  عودية للص  ادرات الص  ناعية  -

 الش  ركة تمقا ،وخالل الس  نة بالمنطقة الحرة قري. م2019نوفمبر  28هـ        الموافق 1441ربيع االخر  1بتاريخ  2450بالقرار رقم 
 بانهاء رخصة مزاولة النشاط وعقد االيجار المرتبط به.

في ص   ناعة المطهرات والمعقمات  –فرع الش   ركة الس   عودية للص   ادرات الص   ناعية –تمثل نش   اط مص   نع س   اره للمس   تلزمات الطبية  -

لجملة للص  ابون والمنظفات، البيع الخاص  ة باألجهزة والمنتجات الطبية، ص  ناعة المطهرات والمعقمات لدس  تخدام الغير طبى، البيع با

هـ 1439محرم  28بتاريخ  247بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمس   تلزمات الطبية بموجب الترخيص الص   ناعي المعدل بالقرار رقم 
ضاح  م2022ديس مبر  7هـ        الموافق 1444جمادي األول  13تم ش طب الس جل التجاري في تاريخ  م.2017أكتوبر  18الموافق  )اي

15)  

 بدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.ت

 

 أسس اإلعداد -2

 بيان االلتزام 2-1

األخرى تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات 

 مدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.المعت

 

 أساس القياس 2-2

بالقيمة العادلة من خالل الربح  مدرجةالمالية الستثمارات باال تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء االعتراف

بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان  نالتزامات المنافع المحددة للموظفيو بالقيمة العادلة أو الخسارة

 المتوقعة.
 

 عملة العرض والنشاط  2-3

 تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

  



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية إيضاحات حول القوائم ا

 م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(

- 7 - 

 )تتمة( أسس اإلعداد -2

 

 اولة المحتفظ بها بغرض البيع )أو المحتفظ بها للتوزيع على المالك(العمليات غير المستمرة والموجودات غير المتد 2-4

يتم عرض نتائج العمليات غير المستمرة بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر. يتم تصنيف الموجودات غير 
لة )أو مجموعات االس      تبعاد( لدفترية أو على أنها محتفظ بها للبيع )أو محت ، ان وجدتالمتداو فظ بها للتوزيع على المالك( بالقيمة ا

 بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع )أو تكلفة التوزيع(، أيهما أقل.

يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( على أنها محتفظ بها للبيع )أو محتفظ بها للتوزيع على المالك( إذا كان 
الدفترية من خالل معاملة بيع بدالً من االس    تخدام المس    تمر. في هذه الحالة عندما يكون األص    ل )أو مجموعة  س    يتم اس    ترداد قيمتها

االس   تبعاد( متاحاً للبيع الفوري في حالته الحالية فقط مع مراعاة الش   روط المعتادة والعادية لبيع تلك األص   ول )أو مجموعة االس   تبعاد( 

 .ويعتبر البيع محتمالً بدرجة كبيرة

تعتبر عملية البيع محتملة بدرجة كبيرة اذا كان المس    توى اإلداري المختص ملتزماً بخطة لبيع األص    ل )أو مجموعة االس    تبعاد(، وتم 
شكل  ستبعاد( ب سويق الموجودات للبيع )أو مجموعة اال ستكمال الخطة. عالوة على ذلك؛ تم ت شترى وا شط إليجاد الم البدء في برنامج ن

النس  بة لقيمته العادلة الحالية. باإلض  افة إلى ذلك، من المتوقع أن تص  بح عملية البيع مالهلة لالعتراف بها كعملية نش  ط وبس  عر معقول ب

 بيع مكتملة خالل سنة واحدة من تاريخ تصنيفها كمحتفظ بها بغرض البيع.

البيع )أو محتفظ بها للتوزيع على المالك(. ال يتم اس  تهالك أو إطفاء الموجودات غير المتداولة للبيع أاناء تص  نيفها كمحتفظ بها بغرض 

 يتم االعتراف بالفوائد والمصروفات األخرى المرتبطة بالتزامات مجموعة االستبعاد.

يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة )أو مجموعة االستبعاد( المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع )أو محتفظ بها للتوزيع على المالك( 
جودات األخرى في قائمة المركز المالي. يتم تصنيف التزامات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها بغرض بشكل منفصل عن المو

 البيع )أو محتفظ بها للتوزيع على المالك( بشكل منفصل عن المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي.

 

 مفهوم اإلستمرارية المحاسبي 2-5

س مبدأ اإلس    تمرارية، الذي يفترض أن الش    ركة س    وف تس    تمر في اعمالها التجارية في المس    تقبل تم إعداد القوائم المالية على أس    ا

 المنظور. 

تعمل الش  ركة على التوس  ع في نموذج العمل من خالل الدخول في العمليات المكملة لنش  اط الش  ركة بحس  ب النظام األس  اس  ي ليش  مل 
باإلض    افة الى الدخول في عمليات إس    تيراد للمواد األولية والتوس    ع في عمليات عمليات التخزين في المناطق الحرة اإلقليمية والدولية 

باإلض   افة لذلك، تعمل إدارة الش   ركة على التوجه للمتاجرة في المواد ذات هامم ربح مرتفع  ،النقل لحس   اب الش   ركة ولحس   اب الغير

عن طريق امتص      اا الخس      ائر المتراكمة من خالل  تمت إعادة هيكلة رأس المال م، 2022فبراير  15 في تاريخ ،كالمواد الغذائية
م تم االنتهاء من االجراءات 2022خالل أيض    ا  ،مليون لاير س    عودي 21.6مليون لاير س    عودي إلى  64.8تخفيض رأس المال من 

 .(16)ايضاح  مليون لاير سعودي 172.8زيادة رأس المال من خالل إصدار حقوق أولوية بقيمة النظامية ل

من خالل تفعيل االس تراتيجية الجديدة والتي بدأ  المنظوربش كل معقول أن تبقى الش ركة كمنش أة مس تمرة في المس تقبل توقع إن اإلدارة ت

 وخطة العمل التي تم تقديمها للجهات التنظيمية للحصول على موافقة زيادة رأس المال. م2022تطبيقها ابتداء من شهر يوليو من العام 

 

 

  



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية إيضاحات حول القوائم ا
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 تعديالت على المعايير والتفسيراتالمعايير الجديدة وال -3

 التعديالت

يسري عدد من التعديالت الجديدة على المعايير، الموضحة أدناه، خالل العام الحالي ولكن ليس لها تأاير مادي على القوائم المالية 

 للشركة، باستثناء ما هو مشار إليه أدناه.
 م2022راً من عام التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتبا

التعديالت على 

 الوصف المعايير

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء 

 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 

  37رقم 

العقود المحملة 

 -بالخسارة 

تكاليف الوفاء 
 بالعقود

علقة مباشرة تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف المت م2022يناير  1

بجميع  شركةتنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تِف بها الوبالعقد. 

 التعديل.الشركة ذلك فترة تطبق فيها أول  بداية منالتزاماتها 

المعيار الدولي للتقرير 

 16المالي رقم 

والمعيار الدولي 
 9للتقرير المالي رقم 

ومعيار المحاسبة 

 41الدولي رقم 
دولي والمعيار ال

 1للتقرير المالي رقم 

التعديالت السنوية 

على المعايير الدولية 

للتقرير المالي 
 م2020-م2018

توضيح إعادة : يزيل التعديل 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م2022يناير  1

 .لسداد تحسينات العقارات المستأجرةالتعويض 

عديل أنه عند تطبيق اختبار : يوضح الت9معيار الدولي للتقرير المالي رقم ال
في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي، ال  10"

)المقترض(  المنشأةتشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين 

والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأار مستقبلي على التعديالت والتبادالت 
 الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة.التي تحدث في أو بعد التاريخ 

: يلغي التعديل مطلب معيار المحاسبة 41معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند قياس  41الدولي رقم 

 القيمة العادلة.
ً  التعديل إعفاءً  يتيح: 1لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ا لشركة ل إضافيا

ألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة مطبق تصبح أن تابعة ال

 .ةق الترجمة التراكميوفر
معيار المحاسبة الدولي 

 16رقم 

الممتلكات واآلالت 

العائدات  -والمعدات 

قبل االستخدام 
 المقصود

تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت  م2022يناير  1

ً وا  لمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متاحا

 ً معنى "اختبار ما إذا  لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح التعديالت أيضا
 كان أحد األصول يعمل بشكل صحيح".

المعيار الدولي للتقرير 

 3المالي رقم 

إطار مفاهيم التقرير 

 المالي

بحيث  3رقم التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي  تم تحديث م2022يناير  1

 .م1989بدالً من إطار عام  م2018يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام 

 المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد

ر الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم إصدارها لم تطبق الشركة المعايي

 ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد.

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء 

 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

رير المعيار الدولي للتق

 17المالي رقم 

يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي تغطي  م2023يناير  1 عقود التأمين

االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله حيز التنفيذ، 
)إلى جانب تعديالته  17سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

عقود التأمين  4ولي للتقارير المالية رقم الالحقة( محل المعيار الد

( الذي تم إصداره في عام 4)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .م2005

معيار المحاسبة الدولي 

 1رقم 

تصنيف المطلوبات 

على أنها متداولة أو 

 غير متداولة

لحق أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية، وأن ا م2023يناير  1

في التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية فترة التقرير، وأن هذا 

التصنيف ال يتأار باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل وذلك 
فقط إذا كان متضمناً المشتقات في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة 

 حقوق ملكية ولن تالار شروط االلتزام على تصنيفها.

بة الدولي معيار المحاس
وبيان الممارسة رقم  1رقم 

2 

اإلفصاح عن السياسات 
 المحاسبية

يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات  م2023يناير  1
 المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية.
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 )تتمة( المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات -3

 

 )تتمة( المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد

تم إصدارها لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي 

 كن لم تصبح سارية المفعول بعد.ول

 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 

السنوية ابتداًء 

 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 
 8رقم 

تعديل تعريف التقدير 
 المحاسبي

هذه التعديالت بخصوا تعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة  م2023يناير  1
لى التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات المنشآت ع

 المحاسبية.

معيار المحاسبة الدولي 

 12رقم 

يتناول هذا التعديل توضيحاً بخصوا محاسبة الضرائب المالجلة  م2023يناير  1 ضرائب الدخل

 على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل.
تعديل على المعيار الدولي 

 10المالي رقم للتقرير 

ومعيار المحاسبة الدولي 
 28رقم 

بيع أو المساهمة في 

األصول بين المستثمر 

والشريك أو المشروع 
 المشترك

 10تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ال ينطبق

مع المواقف التي يكون فيها بيع  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروع  أو مساهمة في األصول
مشترك. على وجه التحديد، تنص التعديالت على أن المكاسب أو 

 الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة.

 

بيق، وقد ال يكون تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتط
 لتطبيق هذه التفسيرات والتعديالت أي تأاير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولي.

 

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

ياسات المحاسبية وعلى المبالغ المدرجة عند إعداد هذه القوائم المالية، استخدمت اإلدارة األحكام والتقديرات التي تالار في تطبيق الس

للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى 
للموجودات والمطلوبات  مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها أساساً إلصدار أحكام حول القيمة الدفترية

 التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها 

الار فقط على تلك الفترة، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يالار على كل من تعديل التقديرات إذا كان التعديل ي
 الفترات الحالية والمستقبلية.

 

 الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة التقديرات

سبية للشركة ولها تأايراً جوهرياً على المبالغ المعترف الهامة، والتي قامت بها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحا التقديراتفيما يلي 

 بها في القوائم المالية.

 
 تحديد معدل الخصم الحتساب القيمة الحالية

طر تمثل معدالت الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المتعلقة بجدولة التدفقات النقدية مع األخذ باالعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخا

موجودات األساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية. يستند احتساب معدل الخصم إلى الظروف المحددة الفردية لل

 للشركة.
 

 لتزامات المنافع المحددة للموظفينالالتقييم االكتواري 

المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان  يتم تحديد تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين )"مكافأة الموظفين"( بموجب برنامج المكافآت
المتوقعة. يشمل التقييم اإلكتواري إجراء العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه 

راً لتعقيد التقييم االفتراضات تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، ونسبة الوفيات ومعدل دوران الموظفين. ونظ

وطبيعته طويلة األجل؛ فإن التزام المنافع المحددة يعتبر شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. يتم تعديل جميع االفتراضات 
 على أساس سنوي، أو بشكل متكرر، إذا لزم األمر.

 

 العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة

، تقدر الشركة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة تقرير سنوي. يتم تحديد 5هو موضح في إيضاح  كما
هذه التقديرات بعد النظر في االستخدام المتوقع للموجودات أو االستهالك الناتج عن االستعمال المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة 

ار اإلنتاجية سنوياً وسيتم تعديل رسوم االستهالك المستقبلية حيث تعتقد اإلدارة باختالف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات المتبقية واألعم

  السابقة.
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 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

 

 مخصص الزكاة

حلية والقرارات الصادرة بشكل دوري واالتفاقيات. ال يكون تفسير قامت اإلدارة بتقييم موقف الزكاة مع مراعاة تشريعات الزكاة الم
 المراسيم واالتفاقيات التشريعية واضحاً دائماً ويستلزم إكمال التقييم من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

 

 السياسات المحاسبية المهمة -5

 

 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 5-1

 ودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيف متداولة/ غير متداولة.تقوم الشركة بعرض الموج

 تكون الموجودات متداولة عندما تكون:

 من المتوقع تحققها أو يعتزم بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية. •

 يتم االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة. •

 شهراً بعد فترة التقرير. يتوقع أن تتحقق خالل االاني عشر •

 ر.أن يكون نقداً وما في حكمه ما لم يكن مقيداً نتيجة لتحويله أو استخدامه لتسوية التزام على األقل لالاني عشر شهراً بعد فترة التقري •

 تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 تكون المطلوبات متداولة عندما:

 ها خالل دورة التشغيل العادية.يكون متوقعا أن يتم تسويت •

 يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة. •

 مستحق للتسوية خالل أاني عشر شهراً بعد فترة التقرير. •

 عند عدم وجود أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات على األقل لالاني عشر شهراً بعد فترة التقرير. •

 ى كمطلوبات غير متداولة.تصنف الشركة جميع المطلوبات األخر  

 قياس القيمة العادلة  5-2

اريخ القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة اعتيادية بين مشاركين في السوق في ت

 لتزام يحدث إما:القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معامالت بيع األصل أو تحويل اال

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو -

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق المتقدمة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات. -

لعادلة لألصل أو االلتزام إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تقدماً يجب أن يكون قابالً للوصول إليه من قبل الشركة. يتم قياس القيمة ا
بإستخدام االفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام بإفتراض أن المشاركين في السوق 

 يمثلون مصلحتهم االقتصادية.

قيق منافع اقتصادية بإستخدام الموجودات قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تح

 في أقصى وأفضل استخداماتها أو ببيعها لمشارك آخر في السوق يستخدم نفس األصل في أقصى وأفضل استخدام له.

ادة من تستخدم الشركة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تتوفر فيها المعلومات الالزمة لقياس القيمة العادلة وتعظيم االستف

 المدخالت التي يمكن إدراكها وتقليل استخدام المدخالت التي ال يمكن إدراكها.

لة. يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن تسلسل القيمة العاد

 مستوى الذي يعتبر هاماً لقياس القيمة العادلة ككل: ويتم اإلفصاح عن ذلك أدناه، بناًء على مدخالت أقل

المستوى األول: األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماالة يمكن الحصول عليها في تاريخ 

 القياس.

دلة يمكن إدراكه إما بصورة مباشرة )مثل األسعار( المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العا

 أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

ة(.       المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن إدراكه )مدخالت غير قابلة للمالحظ

رف بها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان التحويل بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعت
قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الهامة إلى قياس 

ر. تقوم الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس القيمة القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة التقري

 العادلة غير المتكررة.
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  5-2

ت التي يجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً للسياسات في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبا
المحاسبية للشركة. ولهذا التحليل تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل مطابقة المعلومات في 

ة التغير في القيمة العادلة لكل أصل أو التزام مع احتساب التقييم مع العقود والمستندات األخرى ذات العالقة. كما تقوم الشركة بمقارن

المصادر الخارجية األخرى لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً. ألغراض افصاحات القيمة العادلة قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات 

 العادلة كما هو موضح أعاله. والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة

 القيمة العادلة 

 المستوي 

 اإلجمالي 3 2 1 م2022ديسمبر  31كما في 

بالقيمة العادلة من خالل الربح  مدرجةموجودات مالية 

 أوالخسارة

11,496,855 - - 11,496,855 

 47,336,700 - 17,041,667 30,295,033 يةصناديق إستثمار

 

 والمعدات الممتلكات واآلالت 5-3

يذ تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، باستثناء األعمال الرأسمالية قيد التنف

قيد التنفيذ وتتم والتي تظهر بالتكلفة وال يتم استهالكها. تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف المتعلقة مباشرة بالمشاريع الجديدة 
تحت اإلنشاء عندما يصبح األصل  الموجوداترسملتها كممتلكات وآالت ومعدات عند اكتمال المشروع. ومع ذلك، يبدأ استهالك هذه 

 متاحاً لالستخدام.

 
إلى الشركة ويمكن قياس  تتم رسملة النفقات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات

 المبلغ بشكل مواوق.

 

تتم رسملة تكاليف التمويل على القروض لتمويل إنشاء األصول المالهلة، إن وجدت، خالل الفترة الزمنية المطلوبة إلكمال وإعداد 
 األصل المالهل لالستخدام.

 

نة بالتكلفة اإلجمالية للبند، وحيث يكون لهذه األجزاء / عندما تكون أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات مهمة من حيث التكلفة مقار
 كموجوداتالمكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات مختلفة، فإن الشركة تسجل تلك األجزاء 

يانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة فردية ذات عمر إنتاجي محدد وتستهلكها وفقًا لذلك. يتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والص

 عند تكبدها.
 

المنشأة ذاتيًا، من تاريخ  بالموجوداتيتم احتساب االستهالك من تاريخ توفر بند الممتلكات واآلالت والمعدات لالستخدام أو فيما يتعلق 

 لالستخدام. الموجوداتجاهزية هذه 

 
 مدى العمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي: يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على

 

 النسبة تصنيف االصل

 %2,5 مباني
 %12.5 آالت ومعدات

%10 أااث ومفروشات  

 %25 - %12,5 حواسيب وأدوات

 %33.3 - %25 سيارات

 أو مدة عقد االيجار أيهما أقصر  %20 تحسينات على المأجور

 

ي في العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية لبند ما، تتم مراجعة االستهالك في المستقبل ليعكس إذا كان هناك مالشر على وجود تغيير جوهر
يتم استبعاد بند الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء جوهري معترف به مبدئيًا عند استبعاده أو عند عدم توقع  التقديرات الجديدة.

أي مكسب أو خسارة ناتجة عن عدم االعتراف باألصل )محسوباً على أنه الفرق بين منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه. يتم تضمين 

يتم االعتراف ببنود مثل قطع الغيار والمعدات االحتياطية  صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح او الخسارة.
ر المالي عندما تستوفي تعريف الممتلكات واآلالت والمعدات. خالف ذلك، ومعدات الخدمة، إن وجدت، وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقري

  يتم تصنيف هذه العناصر كمخزون.
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 السياسات المحاسبية المهمة )تتمة(  -5

 موجودات غير ملموسة  5-4

 اذ على األصل.يتم األعتراف باألصل غير الملموس مبدئيا بالتكلفة التي تساوي القيمة العادلة للمقابل المدفوع وقت اإلستحو

. تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكمة

 يتم احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة األصول على مدى العمر اإلنتاجى.

 الملموسة التي ليس لها عمر انتاجي بالتكلفة ناقصا اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت.يتم إدراج الموجودات غير 

 يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

 سنوات. 3ى تتكون الموجودات غير الملموسة من رخص برمجيات ويتم اطفاؤها على مد

 ستخدام و التزامات عقود اإليجار الحق ا موجودات  5-5

قامت الشركة باالعتراف بموجودات ومطلوبات لعقود إيجاراتها التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود، يتم توزيع كل دفعة ايجار بين 
ة والدخل الشامل اآلخر على مدى فترة اإليجار بحيث المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسار

يتم تحقيق معدل فائدة دوري اابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة، يتم استهالك حق استخدام األصل على مدى العمر اإلنتاجي 

 لألصل وفترة عقد اإليجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت. 
 طلوبات الناشئة عن عقد اإليجار بشكل أولي على أساس القيمة الحالية. يتم قياس الموجودات والم

 ي: البالتكلفة التي تتضمن الت الموجوداتيتم قياس حق استخدام  -1

 مبلغ القياس األولي لمطلوبات اإليجار،  -

 أي تكاليف أولية مباشرة، و  -
 تكاليف الترميم.  -

 بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم. الموجوداتيتم القياس الالحق لحق استخدام 

 تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:  -2
 الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار مدينة،  -

 دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مالشر أو معدل،  - 

 بالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية، الم -
 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار، و  -

 دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.  -

 خصم مدفوعات عقد اإليجار باستخدام معدل اإلقراض اإلضافي والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال الالزمةيتم 

 للحصول على أصل ما بقيمة مماالة في بيئة اقتصادية مماالة بشروط وأحكام مماالة. 
ت منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودا

قائمة الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها  ااني عشر  شهراً  أو أقل، وتشمل 

 .الموجودات المنخفضة القيمة

  مخزون 5-6

بلة للتحقق، أيهما أقل، ويتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. تشمل يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القا

لخام تكلفة السلع التامة الصنع وشبه المصنعة تكلفة المواد الخام والعمالة والنفقات الصناعية غير المباشرة التي تساهم في تحويل المواد ا

ر البيع المقدر خالل سير األعمال العادية، بعد خصم تكاليف اإلنتاج اإلضافية إلى منتج نهائي. يتكون صافي القيمة الممكن تحقيقها من سع
إلكمالها وأي تكلفة أخرى مطلوبة إلتمام البيع. تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون بشكل منتظم. عند الضرورة، يتم تخفيض 

تقادم في حالة حدوث أي تغيير في نمط االستخدام أو الشكل المادي المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق أو يتم تكوين مخصص لل

 للمخزون ذي الصلة.

تقدر اإلدارة صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون، مع األخذ في االعتبار الدليل األكثر مواوقية في وقت استخدام التقديرات وتكوين 

التغيرات في الطلب على السلع والتغيرات التكنولوجية وتقلبات الجودة  مخصص للمخزون المتقادم. تأخذ هذه التقديرات في االعتبار

واألسعار. وفقًا لذلك، تأخذ الشركة في االعتبار هذه العوامل وتأخذها في االعتبار الحتساب مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة 
 والتالف.

حقق ، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح. يتم يتم تقييم قطع الغيار بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للت

 تقدير مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة، إن وجدت، في تاريخ كل تقرير.
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 االنخفاض قيمة الموجودات غير مالية 5-7

ات غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مالشر على أن هذه الموجودات قد تكبدت خسائر في تاريخ كل تقرير، تتم مراجعة الموجود

انخفاض في القيمة. في حالة وجود مالشر على انخفاض القيمة المحتمل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألي أصل متأار )أو مجموعة 
إذا كانت القيمة المقدرة القابلة لالسترداد أقل، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى قيمتها من الموجودات المماالة( ومقارنتها بالقيمة الدفترية. 

 المقدرة القابلة لالسترداد، ويتم االعتراف فوراً بخسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة.

 
لنقد القيمة القابلة لالسترداد، والتي هي أعلى من يحدث انخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة ل

ذج قيمتها العادلة مطروًحا منها تكاليف االستبعاد والقيمة المستخدمة. يكون المبلغ القابل لالسترداد حساًسا لمعدل الخصم المستخدم لنمو

 مو المستخدم ألغراض االستقراء.)التدفقات النقدية المخصومة( وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل الن

 
وبالمثل في تاريخ كل تقرير، يتم تقييم المخزون ألي إنخفاض في القيمة بمقارنة القيمة الدفترية لكل موجود بالمخزون )أو مجموعة من 

لمخزون )أو مجموعة الموجودات المماالة( بسعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة لدكمال والبيع. إذا حدث إنخفاض في أحد موجودات ا

ة من الموجودات المماالة( يتم تخفيض قيمته الدفترية إلى سعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة لدكمال والبيع ويتم االعتراف فورا بخسار
 انخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة.

 

مة الدفترية للموجودات )أو مجموعة من األصول ذات الصلة( عندما يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة الحقاً، يتم عندها زيادة القي
ى أال إلى التقدير الذي تم مراجعته لقيمتها القابلة لالسترداد )سعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة لدكمال والبيع، في حالة المخزون(، عل

مفترض تحديدها فيما لو لم يتم إابات خسارة االنخفاض في تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من ال

 على الفور. الربح أو الخسارةالقيمة لتلك الموجودات للسنة السابقة. يتم إابات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة 

 
 األدوات المالية 5-8

 

 الموجودات المالية 5-8-1

 تصنيف الموجودات المالية 5-8-1-1

تراف المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها مقاسه بالتكلفة المطفأة، القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو عند االع

فة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ومع ذلك، فإن الشركة كما في تاريخ التقرير تحتفظ فقط بالموجودات المالية المدرجة بالتكل

 والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.المطفأة 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أ

 سارة:يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ

 بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. تحتفظ الموجودات في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ• 
الشروط التعاقدية للموجودات المالية تالدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات المبلغ األساسي واألرباح •

 على المبلغ األصلي المستحق.

 
 رالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ (ب

 أدوات حقوق الملكية

عند اإلعتراف المبدئي، بالنسبة لالستثمار في حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة، قد تختار الشركة بشكل غير قابل للنقض تقديم 

 التغييرات الالحقة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم هذا االختيار على أساس االستثمار لالستثمار.
 

 جودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمو (ج

تصنف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )على سبيل المثال حقوق الملكية 
ة أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل المحتفظ بها للمتاجرة وسندات الدين غير المصنفة على أنها غير مصنفة بالتكلفة المطفأ

 الشامل اآلخر(.

باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، يجوز للشركة تعيين أصل مالي بشكل غير قابل للنقض يفي بخالف ذلك بالمتطلبات الواجب 
لعادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي قياسها بالقيمة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة ا

 أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.
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 )تتمة(الموجودات المالية  5-8-1

 

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية 5-8-1-2

 يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي أو جزء من األصل المالي عندما:
 انتهى الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو (1

قامت الشركة بتحويل حقها في تلقي التدفقات النقدية من األصل أو تحملت التزاماً بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير  (2

 ث بموجب ترتيب "مرور": وإما:جوهري إلى طرف اال

 قامت الشركة بتحويل جميع مخاطر ومزايا األصول بشكل كبير، أو (1
 ال تقوم فيها الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي (2

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 5-8-1-3

تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة والمرتبطة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة تقوم الشركة على أساس استشرافي ب

 المطفأة.

، والذي يتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة على 9تطبق الشركة النهج المبسط على النحو الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 
 بالذمم المدينة. مدى العمر من االعتراف األولي

تستخدم الشركة مصفوفة مخصص في حساب خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

العمر، مع تطبيق معدالت مخصصات معينة على مجموعات التقادم التعاقدية التي فات موعد استحقاقها. تم تطوير مصفوفة المخصصات 

ألخذ في االعتبار احتمالية التعثر والخسارة في حالة التعثر في السداد والتي تم اشتقاقها من القوائم التاريخية للشركة وتم تعديلها مع ا
 لتعكس النتيجة المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن عوامل االقتصاد الكلي.

 في حساب خسائر االئتمان المتوقعة. تعتبر األدوات األخرى منخفضة المخاطر وتستخدم الشركة مصفوفة مالقتة

 يتم شطب األصل المالي فقط عندما:
 فات موعد استحقاقه، و (1

 ال يوجد توقع معقول للتعافي (2

في حالة شطب األصول المالية، تواصل الشركة االنخراط في أنشطة اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدينة المستحقة. عند إجراء 
 تم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة.االستردادات، بعد الشطب، ي

 

 المطلوبات المالية 5-8-2

 

 االعتراف األولي 5-8-2-1

 ً التكاليف  يتم االعتراف بالمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والتسهيالت، فإن القيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا

  المباشرة المنسوبة للمعاملة.

 القياس الالحق 5-8-2-2

يتم قياس المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف باألرباح  ،بعد االعتراف األولي

 والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.

 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 5-8-2-3

ال التزام يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبد

كل جوهري، فإن مثل هذا التبادل أو مالي حالي بآخر من نفس الُمقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير أو يتم تعديل شروط التزام قائم بش
صلة التعديل يتم التعامل معه على أنه استبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد، ويتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات ال

 في قائمة الربح أو الخسارة.

 
 مقاصة االدوات المالية 5-8-3

وبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق واجب يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطل

النفاذ قانوناً لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت واحد. يجب 

داث المستقبلية ويجب أن يكون قابالً للتنفيذ في سياق العمل العادي وفي حالة التقصير أال يكون الحق واجب النفاذ قانونياً متوقفاً على األح
 أو اإلعسار أو إفالس الشركة أو الطرف المقابل.
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 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية 5-8-4

 القيمة العادلة ألدواتها المالية في التسلسل الهرمي التالي، بناًء على المدخالت المستخدمة في تقييمها: تصنف الشركة

 

 المستوى األول

ثلة تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة في األسواق النشطة إلى سعر اإلغالق المدرج في تاريخ قائمة المركز المالي. تشمل األم

 المتداولة والموجودات المالية األخرى مثل االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين. مشتقات السلع

 

 المستوى الثاني

كن يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط باستخدام تقنيات التقييم باستخدام بيانات السوق التي يم

م هذه التدفقات النقدية المخصومة، ونماذج التقييم القياسية بناًء على معايير السوق ألسعار الفائدة، مالحظتها. تتضمن أساليب التقيي

 ومنحنيات العائد أو أسعار الصرف األجنبي، وأسعار المتعاملين ألدوات مماالة، واستخدام معامالت تجارية قابلة للمقارنة.
 

 المستوى الثالث

التي يتم قياسها على أساس التقييمات الخاصة بالمنشأة باستخدام مدخالت ال تستند إلى بيانات السوق التي القيمة العادلة لألدوات المالية 
 يمكن مالحظتها )مدخالت غير قابلة للرصد(.

 

 . طريقة الفائدة الفعالة5-8-5

يص إيرادات ومصروفات الفوائد على طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للموجودات والمطلوبات المالية وتخص
مدى الفترة ذات الصلة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع 

ط أو الخصومات األخرى( الرسوم المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقسا

 من خالل العمر المتوقع ألداة الدين، أو، عند االقتضاء، فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي.
 

 ودائع بنكية قصيرة األجل 5-9

شهرا من تاريخ  12ن أشهر وأقل م 3تشتمل الودائع البنكية قصيرة األجل على ودائع لدى البنوك تستحق في األصل خالل أكثر من 
 االقتناء.

 

 النقد وما في حكمه 5-10

االاة أشهر أو أقل، إن وجدت. ويشمل أيضاً السحب على  خالليشمل النقد وما في حكمه النقد في البنوك والودائع البنكية والتي تستحق 
 تقلب من أرصدة مكشوفة إلى أرصدة موجبة.المكشوف من البنوك التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من إدارة النقد للشركة ومن المرجح أن ت

 

 احتياطات حقوق الملكية 5-11

ابقة. يمثل رأس المال القيمة االسمية )االسمية( لألسهم التي تم إصدارها. تشمل األرباح المبقاة جميع األرباح المبقاة للفترة الحالية والس

 ق الملكية.يتم تسجيل جميع المعامالت مع مالكي الشركة بشكل منفصل ضمن حقو

 

 االحتياطي النظامي 5-12

ً للنظام األساسي للشركة ولقانون الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم تحويل  ٪ من صافي ربح السنة إلى االحتياطي 10طبقا

يمكن استخدامه  ٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. ومع ذلك،30النظامي حتى يصل االحتياطي إلى 

 لزيادة رأس المال بعد الحصول على موافقة المساهمين.

 توزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية للمساهمين  5-13

ً لنظام الشركات في المملكة  يتم إابات التوزيعات النقدية أوغير النقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع، وطبقا

بية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. يتم خصم المبلغ الموزع مباشرة من العر

 حقوق الملكية واألعتراف به كمطلوبات.
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 المنافع المحددة للموظفين 5-14

 التزامات قصيرة االجل

بااللتزامات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة، وبدل تذاكر السفر، وبدل يتم االعتراف 
تعليم األطفال، وبدل األااث المتوقع تسويته بالكامل في غضون أاني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات 

 بخدمات الموظفين حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات.الصلة فيما يتعلق 

 
 التزامات المنافع المحددة للموظفين

ية اللتزام المزايا إن االلتزام أو األصل المعترف به في قائمة المركز المالي فيما يتعلق بخطة مزايا نهاية الخدمة المحددة هي القيمة الحال

 قعة.المحددة في نهاية فتـرة التقرير. يتم احتساب التزام المنفعة المحددة بواسطة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتو

 
الفائدة لسندات الشركات يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المستحقات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار 

 عالية الجودة التي يتم تحديدها بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزام ذات الصلة.

 
 يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:

 

 تكلفة الخدمة

 السابقة في قائمة الربح أو الخسارة مباشرة.  تكاليف الخدمات تشمل الخدمة الحالية ويتم االعتراف بالخدمة

ح أو يتم االعتراف بالتغييرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها على الفور في قائمة الرب

 الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.

 

 تكلفة الفائدة

طبيق معدل الخصم على الرصيد الصافي اللتزام المنفعة المحددة. يتم تضمين هذه التكلفة يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة عن طريق ت

 في حساب استحقاقات الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة.
 

 إعادة قياس المكاسب أو الخسائر

ت اإلكتوارية في الفترة التي تحدث يتم االعتراف بمكاسب أو خسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضا
 .اآلخر فيها في قائمة الدخل الشامل

 الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع 5-15

اابات االلتزامات للمبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن السلع أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل يتم 

 .الموردين

 الزكاة 5-16

لشركة خاضعة للزكاة وفقا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. يتم تقديم الزكاة على أساس االستحقاق. يتم ا

احتساب الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الدخل المعدل، أيهما أعلى. يتم تسجيل أي فرق في التقدير عند الموافقة على الربط 
 .ضمن قائمة الربح أو الخسارة ي ذلك الوقت يتم تسوية المخصصالنهائي، وف

 ضريبة القيمة المضافة 5-17

 يتم إابات اإليرادات والمصاريف واألصول بعد خصم ضريبة القيمة المضافة فيما عدا:

، كاة والضريبة والجماركهيئة الزعندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من 

الذمم المدينة ، ووفي هذه الحالة يتم إابات ضريبة المعاملة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصاريف، حيثما ينطبق ذلك

 والدائنة التي تم إدراجها مع مبلغ ضريبة المعامالت.
كجزء من  هيئة الزكاة والضريبة والجماركن، أو المستحقة الدفع إلى يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد م

 في قائمة المركز المالي. الموجودات األخرى أوالمطلوبات األخرى

 المخصصات 5-18

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام في تاريخ التقرير )قانوني أو استداللي( نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل 

المبلغ المعترف به كمخصص هو  أن تكون الشركة ملزمة بنقل المنافع االقتصادية في التسوية ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل مواوق.
أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير، مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. 

ياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات عندما يتم ق

عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كل المنافع االقتصادية المطلوبة  النقدية )عندما يكون تأاير القيمة الزمنية للنقود جوهرياً(.

لتسوية المخصص من طرف االث، يتم االعتراف بالذمم المدينة كأصل إذا كان من المالكد تقريباً أن السداد سيتم استالمه ويمكن قياس 

  مبلغ المستحق بشكل مواوق.
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 المطلوبات المحتملة 5-19

عن األحداث الماضية والتي سيتم تأكيدها فقط من خالل حدوث أو عدم وقوع حدث أو أكثر من  جميع االلتزامات الطارئة المحتملة

لكن األحداث المستقبلية غير المالكدة التي ال تسيطر عليها الشركة بالكامل أو جميع المطلوبات المتداولة الناشئة عن األحداث الماضية و
 لم يتم إاباتها لألسباب التالية:

 ليس هناك احتمال أن يكون تدفق الموارد الخارجية المالزمة للمنافع االقتصادية مطلوبًا لتسوية االلتزام. (1

ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بشكل مواوق، يجب تقييمها جميعًا في تاريخ كل مركز مالي واإلفصاح عنها في القوائم المالية للشركة  (2
 من االلتزامات المحتملة.ض

ف تتم إزالة االفتراضات من قائمة المركز المالي عند إبراء الذمة من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. يتم تصني

 شهراً. 12القروض كالتزام متداول عندما يكون تاريخ االستحقاق المتبقي أقل من 

 

 . اإلعتراف باإليراد5-20

 إليرادات القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق مقابل البضاعة المباعة ناقصاً المرتجعات والخصم التجاري وحجم الخصوماتتمثل ا

 . أو الخدمات المتفق عليها والتي يتم تقديمها للعمالء
 

 المعايير التالية: بالتزام األداء وتعترف باإليرادات على مدى فترة من الزمن إذا تم استيفاء أحد الشركةتفي 

 حق ُملزم بقبض مدفوعات عن األداء المكتمل حتى تاريخه. للشركةويكون  للشركةأصالً مع استخدام بديل  الشركةأ. ال ينشئ أداء 

 أصالً يقع تحت سيطرة العميل أو يحسنه عند إنشاء هذا األصل أو تحسينه. الشركةب. ينشئ أداء 

 باألداء.  الشركةأاناء وفاء  الشركةوقت من المزايا التي يوفرها أداء ج. يتلقى العميل ويستفيد في نفس ال

 

 .بالنسبة اللتزامات األداء التي لم يتم استيفاء أحد شروطها المذكورة أعاله، يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تلبية التزام األداء

 

المتفق عليها، فإنها تنشئ أصل عقد بناًء على مبلغ الثمن الذي يحققه  التزام أداء من خالل تسليم السلع أو الخدمات الشركةعندما تلبي 

 األداء. عندما يتجاوز مبلغ الثمن المستلم من العميل مبلغ اإليراد المعترف به، فإن ذلك يالدي إلى التزام بموجب العقد.

 

 المحددة تعاقدياً وباستثناء الضرائب والرسوم.  تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط الدفع

منافع اقتصادية ويكون باإلمكان قياس قيمة اإليرادات والتكاليف،  الشركةيتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى 

 إذا كان قابالً للتطبيق، بصورة مواوقة.

 

إلى العمالء وفقاً لشروط عقود العمالء. وعليه، يتم االعتراف باإليرادات في الوقت  التزام أداء واحد وهو تسليم السلع الشركةحددت 

 الذي يتم فيه الوفاء بالتزام األداء.

 تتم إما نقدا أو على أساس ائتمان بما يتفق مع ممارسات السوق. االيراداتال يتم اعتبار أي عنصر من عناصر التمويل موجودا حيث أن 

 

 ابل اعتبارات الوكيلاعتبارات األصيل مق

في االعتبار عوامل مثل تحمل المسالولية األساسية عن توفير السلع، وافتراض مخاطر المخزون، والقدرة على تحديد  الشركةتأخذ  

 األسعار، سواء كانت تعمل كأصيل أو وكيل عند تسليم البضائع إلى العميل ألن هذا سيالار على ما إذا كان يتم االعتراف باإليراد في

 على أساس إجمالي أو صافي.

 

بمثابة أصيل وبالتالي يتم تسجيل معامالت المبيعات المتعلقة بما سبق على  الشركةعندما يتم استيفاء المالشرات المذكورة أعاله، تعتبر 

وبالتالي، يتم تسجيل  بمثابة الوكيل، الشركةأساس إجمالي. على العكس من ذلك، عندما ال يتم استيفاء المالشرات المذكورة أعاله، تعتبر 

 معامالت المبيعات على أساس صافي.

 

 تكلفة االيرادات. 5-21

 تتضمن تكلفة االيرادات التكاليف المباشرة للمبيعات بما في ذلك تكاليف المواد وعقود الخدمات والنفقات العامة التي ترتبط بشكل مباشر

 .الى االيرادات

 
 روفات العمومية واإلدارية. مصروفات البيعية والتوزيعية والمص5-22

تشمل المصاريف البيعية والتوزيعية والعمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تشكل على وجه التحديد جزءاً من 

 ، على أساس اابت.تكلفة المبيعات. يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات والمصروفات البيعية والتوزيعية والعمومية واإلدارية، عند اللزوم
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 تكلفة التمويل 5-23

اد تتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصول المالهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة إلكمال وإعد

األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها ويتم تسجيلها على  لتمويلاألصل لالستخدام المقصود أو البيع. يتم تحميل تكاليف ا
بالتزامات عقود االيجار من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق  أنها "مصاريف تمويلية". تتكون تكاليف التمويل

 .والمنافع المحددة للموظفين

 
 . ربحية السهم5-24

ية السهم األساسية والمخفضة )إن وجدت( للسهم العادي. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من صافي الربح أو تعرض الشركة ربح

الخسارة بتقسيم الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

المعاد شراؤها أو الصادرة خالل عام. يتم تعديل ربحية السهم المخفضة بالربح أو الخسارة المنسوبة  السنة، معدلة بعدد األسهم العادية
إلى حملة األسهم العادية للشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة مع تأاير جميع األسهم العادية التي من المحتمل 

 إصدارها.

 

 القطاعية  المعلومات 5-25

رارات التشغيلية قحديد القطاعات التشغيلية للشركة بناء على التقارير الداخلية والتي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل متخذي اليتم ت

 الرئيسية للشركة )صانع القرار التشغيلي الرئيسي( وذلك لتوزيع الموارد بين القطاعات ولتقييم أدائها.

 العمالت األجنبية 5-26

ت بالعمالت األجنبية مبدئيًا من قبل الشركة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية الخاصة بها في التاريخ الذي تكون فيه يتم تسجيل المعامال

المعاملة مالهلة لالعتراف بها. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية 
 في تاريخ التقرير.

 

 .اآلخر الدخل الشاملوالربح أو الخسارة إابات الفروق الناتجة عن التسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة  يتم
 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية 5-27

بات أرباح يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعامالت. يتم إا
وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن إعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة األجنبية بأسعار 

 الصرف السائدة في نهاية السنة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

سنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في تاريخ ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية ال
تحديد  هالمعاملة(، بإستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم في

 القيمة العادلة.
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 والمعداتواآلالت الممتلكات  -6

 

 م2021  م2022 

 آالت ومعدات مباني 

أثاث 

 ومفروشات

 حواسيب

 سيارات * وأدوات

تحسينات 

 على المأجور

أعمال تحت 

 إجمالي  إجمالي التنفيذ

           التكلفة:

 6,618,270  6,702,502 70,800 568,426 396,983 1,212,906 767,822 882,551 2,803,014 كما في بداية السنة

 84,232  97,324 - - - 54,105 43,219 - - إضافات

 -  (4,074,907) (70,800) - - (222,908) (95,634) (882,551) (2,803,014) **(15عمليات غير مستمرة )ايضاح  من إستبعادات

 -  (260,547) - - (260,547) - - - - استبعادات

 6,702,502  2,464,372 - 568,426 136,436 1,044,103 715,407 - - كما في نهاية السنة

           

           االستهالك المتراكم:

 2,847,574  3,318,941 - 246,283 308,806 952,667 595,103 776,468 439,614 بداية السنةكما في 
 256,965  269,932 - 113,685 70,666 62,959 22,622 - - (25المحمل خالل السنة )ايضاح 

 214,402  104,144 - - - 29,197 83 16,468 58,396 ** (15عمليات غير مستمرة )ايضاح  نمالمحمل خالل السنة 

 -  (1,549,785) - - - (163,282) (95,557)  (792,936) (498,010)  (15إستبعادات من عمليات غير مستمرة )ايضاح 

 -  (250,502) - - (250,502) - - - - استبعادات

 3,318,941  1,892,730 - 359,968 128,970 881,541 522,251 - - نهاية السنةكما في 

           

           صافي القيمة الدفترية:

   571,642 - 208,458 7,466 162,562 193,156 - - م2022ديسمبر  31كما في 

 3,383,561   70,800 322,143 88,177 260,239 172,719 106,083 2,363,400 م2021ديسمبر  31كما في 

 

الخاصة بها تم االفصاح عنها  مطلوبات عقود اإليجار المتعلقة بحق االستخدامان  منتهي بالتمليك.سنوات  3لمدة عن طريق تأجير تمويلي  لاير سعودي 227,393بقيمة  ، قامت الشركة بشراء سيارات2020* خالل 

 يع المبالغ المتعلقة بها.، قامت الشركة بتملك السيارات وسداد جمم2022خالل  (.2-8بايضاح )

 
 .منفصل بشكل( 15)إيضاح  أعالهو أارها على االيضاح  االستهالك المتراكم مناالستبعادات  و السنةالتكلفة والمحمل خالل  مناالستبعادات  صالعمليات الغير مستمرة فيما يخ تم عرض** 

 

 م والتي تم استهالكها بالكامل وال تزال مستخدمة من قبل الشركة.2022ديسمبر  31لاير سعودي كما في  1,217,966 *** تحتوي الممتلكات واآلالت والمعدات على موجودات بلغت تكلفتها
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 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات -6

 

  م2021 

 آالت ومعدات مباني 
أااث 

 ومفروشات
 حواسيب

 سيارات * وأدوات
تحسينات على 

 المأجور
أعمال 

 إجمالي تحت التنفيذ
 

         كلفة:الت
 

  6,618,270 70,800 568,426 396,983 1,160,626 738,270 880,151 2,803,014 كما في بداية السنة
  84,232 - - - 52,280 29,552 2,400 - إضافات

  6,702,502 70,800 568,426 396,983 1,212,906 767,822 882,551 2,803,014 كما في نهاية السنة

          

          هالك المتراكم:االست
  2,847,574 - 132,633 226,436 847,290 557,147 714,531 369,537 بداية السنةكما في 

  471,367 - 113,650 82,370 105,377 37,956 61,937 70,077 (25)ايضاح  المحمل خالل السنة

  3,318,941 - 246,283 308,806 952,667 595,103 776,468 439,614 نهاية السنةكما في 

          
          صافي القيمة الدفترية:

  3,383,561 70,800 322,143 88,177 260,239 172,719 106,083 2,363,400 م2021ديسمبر  31كما في 

 

الخاصة بها تم االفصاح عنها  مطلوبات عقود اإليجار المتعلقة بحق االستخداملتمليك. ان سنوات منتهي با 3لاير سعودي عن طريق تأجير تمويلي لمدة  227,393، قامت الشركة بشراء سيارات بقيمة 2020* خالل 
 ، قامت الشركة بتملك السيارات وسداد جميع المبالغ المتعلقة بها.م2022(. خالل 2-8بايضاح )
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 ملموسةالغير  موجوداتال -7

 م2021  م2022 

    رخص برمجيات - التكلفة

 78,206  57,967 الرصيد في بداية السنة
 57,967  26,624 إضافات خالل السنة

 (78,206)  (57,967) * (25استبعادات خالل السنة )ايضاح 

 57,967  26,624 الرصيد في نهاية السنة
    

    اإلطفاء المتراكم

 -  - الرصيد في بداية السنة
 -  6,102 (25)ايضاح  المحمل خالل السنة

 -  6,102 ةالرصيد في نهاية السن
    

    صافي القيمة الدفترية

   20,522 م2022ديسمبر  31كما في 

 57,967   م2021ديسمبر  31كما في 

 قامت الشركة بشطب األصل وانهاء العقد المتعلق به.، وافق مجلس ادارة الشركة على خطة التحول الرقمي للشركة. وعليه، 2022* خالل 

 اإليجارعقود  ماتستخدام والتزااالحق موجودات  -8

 ستخداماال موجودات حق أ-8

مصنع ساره للمستلزمات وأرض  ،م2022سنوات والذي انتهى خالل  3لمدة  موجودات حق االستخدام متعلقة بايجار مباني المركز الرئيسي للشركة

 .(15يضاح )ا م2022والذي تم تحويل عقد ايجاره كجزء من اتفاقية بيع مصنع سارة خالل سنة  20لمدة  الطبية
 م2021  م2022  

    مباني - التكلفة

 1,228,640  1,228,640 الرصيد في بداية السنة

 -  (722,184) (15عمليات غير مستمرة )ايضاح متعلقة ب خالل السنة استبعادات

 -  (506,456) خالل السنة استبعادات

 1,228,640  - الرصيد في نهاية السنة

    مجمع االستهالك

 288,750  495,315 يد في بداية السنةالرص

 206,565  140,477 (25المحمل خالل السنة )ايضاح 

 -  30,956 (15عمليات غير مستمرة )ايضاح المتعلق بالسنة  المحمل خالل

 -  (160,292) (15عمليات غير مستمرة )ايضاح متعلقة ب خالل السنة استبعادات

 -  (506,456) خالل السنة استبعادات

 495,315  - الرصيد في نهاية السنة

    
    صافي القيمة الدفترية

   - م2022ديسمبر  31كما في     

 733,325   م2021ديسمبر  31كما في     

 ستخداماالحق ب المتعلقةمطلوبات عقود اإليجار  ب-8

 (15ايضاح )تم تصنيفها ضمن خسائر و أرباح عمليات غير مستمرة  لاير سعودي( 77,808 م:2021سعودي ) لاير 20,481تمويلية بقيمة  تكاليفتشمل * 
 المدرجة في قائمة المركز المالي كما يلي:المتعلقة بحق االستخدام مطلوبات عقود االيجار 

  لاير سعودي(. 327,264: م2021) ،م2022خالل  لاير سعودي 254,081قصيرة األجل ومنخفضة القيمة  اتاإليجارببلغت المصاريف المتعلقة  -

 م2021  م2022 

 1,042,472  962,645 التزامات االيجار كما في بداية السنة

 -  (16,722) خالل السنة تبعاداتاس

 -  (626,947) (15عمليات غير مستمرة )ايضاح متعلقة ب خالل السنة استبعادات
 120,492  35,098 *الفوائد المحملة خالل السنة 

 (200,319)  (354,074) المسدد خالل السنة

 -  962,645 

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 635,023  - غير متداولة

 327,622  - متداولة

 962,645  - المتعلقة بحق االستخدام يجار مطلوبات عقود اال
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 مخزونال -9

   م2022ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31

 مخزن سارة  -  857,669
 ممواد خا  -  476,167

 اإلجمالي   -  1,333,836

 يخصم منه:    

 مخصص الهبوط في قيمة المخزون   -  (1,333,836)

-  -   

 حركة مخصص الهبوط في قيمة المخزون كما يلي:
 م2021  م2022 

 330,879  1,333,836 الرصيد في بداية السنة

 739,091  - (25)ايضاح  المكون خالل السنة

 307,439  - (15لمتعلق بعمليات غير مستمرة )ايضاح خالل السنة ا المكون

 (43,573)  (1,299,197) السنةالمستخدم خالل 

 -  (34,639) * خالل السنة استبعادات

 1,333,836  - الرصيد في نهاية السنة

 .وافق عليها مجلس اإلدارة المستبعدة المبالغ* 
 

 ة من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة العادل مدرجةالالمالية ستثمارات اال -10

 

 

 من خاللها لة من خالل الربح أو الخسارة في محفظة مدارة لصالح الشركة بغرض المتاجرة يتمتتمثل اإلستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العاد .أ

من خالل بالقيمة العادلة  مدرجةال وفيما يلي حركة االستثمارات في الموجودات المالية شراء حقوق ملكية في شركات مدرجة في السوق المالية السعودية،

 الربح أو الخسارة:
 

    م2022  م2021

 الرصيد في بداية السنة   -  -

 اضافات خالل السنة   20,943,102  966,478
 استبعادات خالل السنة   (8,445,406)  (2,467,931)

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجةأرباح محققة من بيع استثمارات مالية  395,492  1,501,453

 بنهاية السنة * بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجةتثمارات مالية اس التغير في قياس (1,396,333)  -

 الرصيد في نهاية السنة   11,496,855  -

 

 46,823م بمبلغ 2022خالل  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجةالاالستثمارات المالية قامت الشركة باستالم أرباح توزيعات أسهم من 

 (.26سعودي )ايضاح  لاير
 

 100باإلضافة الى شراء  مليون وحدة في صندوق بلوم هاجر العقاري 7مليون وحدة في صندوق البدر للمرابحة وشراء  1.9قامت الشركة بشراء  .ب

 :م2022 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل تشارك ق وفي صند وحدة

بالصافي في قائمة الربح أو الخسارة  نةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بنهاية الس مدرجةفي قياس استثمارات مالية * تم عرض التغير في 

 1,059,633" بصافي خسارة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجةخسائر غير محققة من استثمارات مالية  والدخل الشامل اآلخر ضمن بند "

  لاير سعودي.

 م2021ديسمبر  31      م2022ديسمبر  31      

 -  11,496,855  )أ(ات في موجودات مالية بالقيمة العادلة إستثمار

 -  47,336,700  )ب( اديق استثمار مشتركةصنفي  اتإستثمار

  58,833,555  - 

 م2021  م2022  

 -  -  الرصيد في بداية السنة
 -  47,000,000  خالل السنة اضافات

 -  336,700 * بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بنهاية السنة مدرجةالتغير في قياس استثمارات مالية 

  47,336,700  - 
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 خرىاألمتداولة الموجودات المدفوعة مقدما والمصروفات ال -11

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31  بالتكلفة المطفأة:موجودات مالية 

 -  5,332,527  (ب-15بيع أصول مصنع سارة )ايضاح بمدينة متعلقة  مبالغ

 76,989  186,277  ذمم وعهد الموظفين

  5,518,804  76,989 

     

 1,381,640  6,620,351  دفعات مقدمة للموردين

 ً  215,812  2,435,340  مصاريف مدفوعة مقدما
 2,031,517  -  المدينة ضريبة القيمة المضافة

 720,997  -  هامم خطابات ضمان

 25,512  25,511  أخرى

  14,600,006  4,452,467 

 

 تجاريةالمدينة الذمم ال -12

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة:

 12,925,666  3,309,440  مدينون تجاريون
 (4,882,368)  (1,208,306)  * الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص 

  2,101,134  8,043,298 

 

 هي كما يلي:الخسائر االئتمانية المتوقعة حركة مخصص  إن* 

 م2021  م2022 

 1,839,782  4,882,368 في بداية السنة

 3,042,586  (1,014,152) تكوين مخصص السنة (عكس)

 -  (2,659,910) ذمم مدينة تجارية خالل السنة** شطب

 4,882,368  1,208,306  في نهاية السنة

 

 **الذمم المدينة التجارية التي تم شطبها تتعلق بمبالغ تم تسويتها مع العمالء وقد وافق عليها مجلس اإلدارة.

 

 ودائع قصيرة األجل -13

، وتستحق خالل أقل من سنة. يتم ادراج ايرادات العوائد من هذه الودائع ضمن عوائد ودائع بنكية  %5.6لدى بنك محلي بمعدل عائد سنوي وديعة تمثل 

لاير  583,333مبلغ  م2022ديسمبر  31تمويلية حتى تاريخ  ايرادات عموالتاستحقت الشركة و  ،قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرفي 

 .تاريخ انتهاء الوديعةعند  كيالبن لشركةبحساب ايتم إيداعها سعودي س

 

 م2021  م2022 

 -  30,000,000 السنةإضافات خالل 

 -  583,333 مستحقة عوائد ودائع بنكية إيرادات

 30,583,333  - 

 

 هالنقد وما في حكم -14

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 مالية بالتكلفة المطفأة: موجودات

 7,379,583  57,587,227 البنوكالنقد لدى 
 -  2,250,582 النقد لدى محفظة استثمارية 

 100,776  - النقد في الصندوق 

 59,837,809  7,480,359 
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 العمليات الغير مستمرة -15

القتصادية وذلك لعدم الجدوى ااألردن  –ة يالشركة السعودية للصادرات الصناعم، قرر مجلس إدارة الشركة تصفية وإغالق 2021مارس  7بتاريخ  -أ

وتم عرض نتائج أعمالها بش كل منفص ل ض من  لها ولتخفيض المص اريف العمومية واإلدارية، وبناًء عليه تم إيقاف توحيد القوائم المالية في ذلك التاريخ

 :كما يلي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 م2021   م2022  
 (82,998)   -  مصروفات إدارية وعمومية

 (82,998)   -  سارة من التشغيلالخ

      

 (82,998)   -  خسارة العمليات الغير مستمرة

      

 (0.01)   -  خسارة السهم األساسية والمخفضة

 بلغت الشي لاير سعودي. م2021ديسمبر  31و م2022ديسمبر  31كما في األردن  –ة يصافي موجودات الشركة السعودية للصادرات الصناع ان -

 بلغت الشي لاير سعودي. م2021ديسمبر  31و م2022ديسمبر  31كما في األردن  –ة يالشركة السعودية للصادرات الصناع مطلوباتصافي  ان -

 .م2021ديسمبر  31و م2022ديسمبر  31المنتهية في  خالل السنةاألردن  –ال يوجد أي تدفقات نقدية للشركة السعودية للصادرات الصناعية  -
 م.2022 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل األردن  –السعودية للصادرات الصناعية تهاء من االجراءات النظامية لتصفية الشركة تم االن -

سطس  11بتاريخ  -ب صادية له م2022أغ ستلزمات الطبية وذلك لعدم الجدوي اإلقت سارة للم صنع  شركة التنازل عن م ولتخفيض ، قرر مجلس إدارة ال

و تم شطب  وخالل السنة، قامت الشركة ببيع صافي أصول المصنع  ،حسب االستراتيجية وخطة العمل الجديدة للشركة ومية واإلداريةالمصاريف العم

 .م2022ديسمبر  7هـ الموافق 1444جمادي األول  13السجل التجاري في تاريخ 

 ائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كما يلي:السابقة في ق والسنةالحالية  للسنةبشكل منفصل  األعمالتم عرض نتائج   .1-ب

 م2021   م2022  
 260,134   12,539  اإليرادات

 (250,475)   (11,719)  تكلفة اإليرادات

 -   11,719  إيرادات أخرى

 -   3,538,833  (2-ب)ايضاح  الموجوداتبيع صافي  ربح

 (808,529)   (324,712)  مصروفات إدارية وعمومية

 (77,808)    (20,481)  ب(-8)ايضاح  تكاليف تمويل

 (876,678)   3,206,179  العمليات الغير مستمرة من (الخسارةالربح )

      

 (0.14)   0.23  السهم األساسية والمخفضة  (خسارة)ربح 

صافي م2022 خالل .2-ب صادرا موجودات، قامت الشركة ببيع  صناعية ومطلوبات الشركة السعودية لل صنع سارة  –ت ال  لاير مليون 6 بمبلغفرع م
على خمس دفعات وتم  م2023س  بتمبر  15وحتى  م2022س  بتمبر  15تم االتفاق على جدولة س  داد القيمة البيعية خالل فترة س  نة من تاريخ  س  عودي،

 :يلي كما المستمرة غير ملياتالع موجودات صافي بيع من الربح احتساب تم. م2022نوفمبر  17استالم الدفعة األولى بتاريخ 

 م2022 

  الموجودات 

 2,525,122 (6)ايضاح  ممتلكات وآالت ومعدات، صافي

 561,892 (أ-8، صافي )ايضاح موجودات حق االستخدام

 1,100 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

 3,088,114 إجمالي الموجودات من العمليات غير المستمرة

  وبات المطل  

 626,947 (ب-8)ايضاح  التزامات عقود االيجار

 626,947 إجمالي المطلوبات من العمليات غير المستمرة

 2,461,167 الموجودات من العمليات غير المستمرة صافي

 6,000,000 القيمة البيعية

 3,538,833 مستمرة غير عمليات موجودات صافي بيع ربح
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 )تتمة( تمرةالعمليات الغير مس -15

 

 كانت كما يلي: م2022ديسمبر  31المنتهية في  خالل السنة فرع مصنع سارة –نقدية للشركة السعودية للصادرات الصناعية التدفقات ال  .3-ب

 
 م2022  

   السنةخالل التدفقات النقدية 

 605,571  ممتلكات وآالت ومعدات بيعالمحصل من 

 12,539  إيرادات متحصالت من 

 (177,109)  مدفوعة وإداريةاريف عمومية مص

 441,001  ة التشغيليةالتدفقات النقدي صافي

 

 السهم األساسية والمخفضة من العمليات غير المستمرة (خسارةربح ) -ج

 م2021  م2022 
    العمليات الغير مستمرة  (الخسارة)الربح 

 (82,998)  - األردن )أ( –الشركة السعودية للصادرات الصناعية 
 (876,678)  3,206,179 مصنع سارة للمستلزمات الطبية )ب(

 (959,676)  3,206,179 العمليات غير المستمرة  (الخسارة)الربح إجمالي 

    

 6,480,000  13,782,575 القائمة خالل السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 (0.15)  0.23 مليات غير المستمرةالسهم األساسية والمخفضة من الع  (سارةخا)ربح 

 
 رأس المال  -16

مليون لاير سعودي(  64,800,000: م2021ديسمبر  31لاير سعودي ) 194,400,000مبلغ  م2022 ديسمبر 31بلغ رأس مال الشركة كما في 

 لاير سعودي لكل سهم. 10( سهم مدفوع بالكامل وأسهم مصدرة بقيمة 6,480,000: م2021ديسمبر  31سهم ) 19,440,000مكون من 
مليون لاير سعودي  64.8م، قامت هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب الشركة تخفيض رأس مالها من 2022 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

مليون لاير  43.2ة بقيمة ( إلطفاء الخسائر المتراكمة للشرك2,160,000( إلى )6,480,000مليون لاير سعودي بتخفيض عدد األسهم من ) 21.6إلى 

، وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعادة هيكلة رأس مال الشركة وتم االنتهاء من االجراءات النظامية وتعديل م2022فبراير  15سعودي. وبتاريخ 
 رأس مال الشركة.

سوق المالية لزيادة رأس المال من خالل إصدار حقوق أولوية ، حصلت الشركة على موافقة الجهات التنظيمية من هيئة الم2022مارس  17كذلك، بتاريخ 

، قامت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال من خالل اصدار م2022مايو  11مليون لاير سعودي. وبتاريخ  172.8بقيمة 

 .م2022 ديسمبر 31المنتهية في  السنةلشركة خالل حقوق األولوية وتم االنتهاء من االجراءات النظامية وتعديل رأس مال ا
 

 تعويض دائنو االكتتاب في أسهم حقوق األولوية  -17

( سهم من األسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 15,597,076كانت نتائج تداول حقوق األولوية واالكتتاب في األسهم الجديدة بعد االكتتاب بعدد )
، وتم طرح األسهم المتبقية %90.26لاير سعودي ونسبة التغطية من مجمل األسهم المطروحة الجديدة  155,170,760( سهم بقيمة 17,280,000)

لاير للسهم وإجمالي المبلغ العائد من  55.48( سهم بالمزاد وكان متوسط سعر البيع لألسهم المباعة 1,682,924والتي لم يتم االكتتاب بها والبالغة )

لاير  76,540,569لاير سعودي ليصبح صافي مبلغ التعويضات العائد لمالك حقوق األولوية  93,369,809لم يُكتتب فيها  عملية بيع األسهم التي
لاير سعودي خالل الفترة من  75,601,433سعودي وتم االتفاق مع البنك السعودي لالستثمار على توزيع متحصالت بيع حقوق األولوية وتم توزيع 

  ج(.-21م )ايضاح 2022 ديسمبر 31لاير سعودي حتى تاريخ   901,660، وتبقى مبلغ  م2022 ديسمبر 31يونيو وحتى  23تاريخ 

مليون لاير سعودي، وتم تخفيضها من األرباح المبقاة للشركة بما يتماشى مع متطلبات  4,8بلغ إجمالي تكاليف الطرح فيما يتعلق بزيادة رأس المال مبلغ 

 المعايير المحاسبية المطبقة.
 

 نظاميالحتياطي اال -18

٪ من راس  30٪ من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  10تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل 
 المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.
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 التزامات المنافع المحددة للموظفين -19

 م2021  م2022 

    
 335,330  414,195 في بداية السنة

    

 259,930  210,838 المضاف إلى الربح أو الخسارة 

 251,547  200,755 تكلفة الخدمة الحالية 
 8,383  10,083 تكلفة الفائدة على التزامات المنافع المحددة

    المضاف إلى الدخل الشامل اآلخر

 (109,291)  (116,428) المنافع المحددة للموظفين التزاماتاألرباح االكتوارية من 
    

 (61,925)  (150,654) المنافع المدفوعة

 (9,849)  (12,036) مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرىالمنافع المحولة إلى 

 414,195  345,915 في نهاية السنة

 

 ددة للموظفيناالفتراضات االكتوارية فيما يتعلق بالتزامات المنافع المح

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير )تم عرضها بالمتوسط المرجح(.

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 %3.35  %5.40 معدل الخصم
 %3.50  %3.50 معدل نمو الراتب المستقبلي 

 

 تحليل الحساسية

لتقرير إلحدى االفتراضات االكتوارية ذات الصلة، مع بقاء االفتراضات األخرى اابتة، ستالار على التزامات التغيرات المحتملة بصورة معقولة في تاريخ ا

 المنافع المحددة للموظفين حسب المبالغ الواردة أدناه:

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

    الزيادة
 364,701  (305,126) (%1معدل الخصم )

 472,770  (394,765) (%1لي )معدل نمو الراتب المستقب

    النقص
 473,484  (394,311) (%1معدل الخصم )

 364,326  (304,068) (%1معدل نمو الراتب المستقبلي )

 
ساسية االفتراضات اً لحعلى الرغم من أن التحليل ال يأخذ في االعتبار التوزيع الكامل للتدفقات النقدية المتوقعة بموجب الخطة، إال أنه يوفر تقديراً تقريبي

 الواردة.

 

 خرىاألمتداولة المطلوبات الومستحقه المصاريف ال -20

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

    

 2,432,165  1,656,029 مصاريف مستحقة

 119,809  99,300 دفعات مقدمة من عمالء
 -  14,409 الدائنة ضريبة القيمة المضافة

 1,769,738  2,551,974 
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 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة -21

 

 السنةالمعامالت خالل  أ-21

 م2021  م2022 

  887,808   872,567 (25)ايضاح  اإلدارةمكافآت مجلس 

  312,000   159,000 (25)ايضاح  بدل حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 1,592,656  2,117,369 * رة الرئيسينرواتب ومزايا موظفي اإلدا

 -  712,150 المبالغ المعادة من بيع كسور تخفيض رأس المال

 -  76,540,570 س المالأفائض االكتتاب بر

 

 تتكون تعويضات كبار موظفي اإلدارة من رواتب ومزايا ومنافع نهاية الخدمة لددارة العليا.* 
 

 المساهمينمن  مبالغ مستحقة  ب-21

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 -  2,821,767 من المساهمينمبالغ مستحقة 

 -  (677,521) (25االنخفاض بالقيمة )ايضاح مخصص ناقصا: 

 2,144,246  - 

 

 للمساهمين مبالغ مستحقة  ج-21

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

    

 437,136   437,136 )أ(فائض االكتتاب براس المال 
 2,369,886   2,369,766 )ب(توزيعات أرباح مستحقه 

 -  34,109 )ج( المبالغ المعادة من بيع كسور تخفيض رأس المال

 -  901,660 )د( (17زيادة رأس المال )إيضاح  –مستحقات تعويض أسهم حقوق األولوية 

 3,742,671  2,807,022 

 
اب التي تم استالمها من قبل األشخاا المستحقين الذين يمارسون حقهم تمبالغ االكتيتمثل رصيد فائض االكتتاب في راس مال في  )أ( 

 ديسمبر 31لاير السعودي كما في  437,136في االكتتاب في األسهم الجديدة ومستحقي كسور األسهم وقد تبقى من رصيد الفائض مبلغ 

 بيانات حسابات المستحقين البنكية. أو اكتمال م توفرلعد نظرا ، لعدم إمكانية الشركة من تحويل هذه المبالغم2021م و2022
 

تتمثل هذه المبالغ بتوزيعات أرباح مستحقة للسادة المساهمين عن أرباح سنوات السابقة والتي لم يتقدم السادة المساهمين الستالمها  )ب(

 حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية.

 
وقد  المال،من عملية تخفيض رأس  كسور األسهم اتمستحق في خفيض رأس المالالمبالغ المعادة من بيع كسور تيتمثل رصيد  )ج(

الشركة من تحويل هذه  تتمكن ولم ،م2022ديسمبر  31لاير سعودي كما في  34,109 وقدره مبلغ المستحق للمساهمين المبلغتبقى من 

 بيانات حسابات المستحقين البنكية. أو اكتمال لعدم توفر نظرا المبالغ
 

المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في  اتمستحق فيزيادة رأس المال  –تعويض أسهم حقوق األولوية  مستحقاتتمثل رصيد ي )د(

لاير سعودي كما في  لاير سعودي 901,660مبلغ وقدره  للمساهمين المستحق المبلغوقد تبقى من  األولوية،االكتتاب في أسهم حقوق 
 ة من تحويل هذه المبالغ نظرا لعدم توفر أو اكتمال بيانات حسابات المستحقين البنكية.الشرك تتمكن، ولم م2022ديسمبر  31
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 الزكاة -22

 الوعاء الزكوي -أ

 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

    

 (9,502,314)  (18,770,289) )أ( ةالمعدل الخسارةصافي 

    يضاف:
 64,800,000  152,383562 رأس المال 

 642,645  642,645 اطيات االحتي

 2,400,493  1,459,811 المخصصات
 5,010,626  5,367,276 إضافات أخرى 

    يخصم

 (3,441,528)  (592,164) صافي ممتلكات وأالت ومعدات

 (37,954,378)  (52,837,550) خسائر مرحلة معدلة
 -  (11,496,855) استثمارات داخل المملكة خاضعة للزكاة

 (733,325)  - أخرىحسميات 

 21,222,219  76,156,436 وعاء الزكاة )ب(

 21,222,219  76,156,436 الزكاة الشرعية )من صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي أيهما أكبر(

 554,423  1,977,817 الوعاء الزكويمن  ٪2,577الزكاة بواقع 

 

 حركة مخصص الزكاة -ب

 م2021  م2022 

 2,280,875  1,233,261 بداية السنةفي 

 394,390  134,064 سنوات سابقة تعديالت

 554,423  1,977,817  المخصص للسنة

 (1,996,427)  (882,826) المدفوع خالل السنة

 1,233,261  2,462,316 نهاية السنةفي 

 

 الوضع الزكوي للشركة -جـ

وقد حصلت  م2021ديسمبر  31ك )"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمار

. استلمت الشركة خطابات تعديل للربوط الزكوية من م2023أبريل  30هـ الموافق 1444 شوال 10على شهادة سارية المفعول حتى 
قامت الشركة بسداد مبلغ  لاير سعودي، 3,396,669. بلغت قيمة الفروقات الزكوية م2020وحتى  م2014الهيئة لألعوام من 

لاير سعودي، هذا وقدمت الشركة بطلب اعتراض بباقي مبلغ الفروقات لألمانة العامة للجان الضريبية ولم يتم البت به  2,109,530

 .تعتقد إدارة الشركة أن تكون نتيجة اإلعتراضات لصالحها فيما يتعلق بالربوطات أعاله حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.

 

 للشركة ضريبة القيمة المضافةوضع  -د

استلمت الشركة خطابات تعديل لربوطات ضريبة القيمة المضافة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( تخص فترات خالل 

ض لاير سعودي ، وعليه قامت الشركة بتقديم طلب اعترا 6,619,971، بلغت قيمة الفروقات الضريبية م2019و م2018األعوام 
بمبالغ الفروقات لألمانة العامة للجان الضريبية وتم رفض الطلب األول لوجود خطأ شكلي وتم قيد الطلب مرة أخرى ولم يتم البت به 

 حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. وتعتقد إدارة الشركة أن تكون نتيجة االعتراضات لصالحها فيما يتعلق بالربوطات أعاله. 

قامت الشركة بطلب خطة تقسيط للمبلغ من الهيئة لالستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات واإلعفاء من العقوبات المالية  ،السنةكما أنه خالل 
للمكلفين الخاضعين لألنظمة الضريبية مع احتفاظها بحق االستمرار باالعتراض النظامي على الفروقات، وعليه قامت الشركة بسداد 

  (.25)ايضاح تاريخ إعداد القوائم المالية كامل المبلغ المذكور أعاله حتى 
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 اإليرادات -23

 

 توقيت اإلعتراف باإليرادات

 

 اإلجمالي  عقود األصيل  عقود الوكيل م2021

      

 15,791,391  15,578,947  212,444 في نقطة زمنية معينة

 212,444  15,578,947  15,791,391 

 

 * المعلومات الجغرافية

 

 م2021  م2022  اإليرادات 

 909,552  266,530  محلية
  14,881,839  -  تصدير

ً إجمالي اإليرادات   15,791,391  266,530  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة ل وفقا

 

 موقع العمالء. بناء علىمعلومات اإليرادات أعاله  تحدد* 

 

 تكلفة اإليرادات -24

 م2021  م2022 

 11,977,016  22,920 تكلفة المواد

 1,432,357  - تخليصمصاريف جمركية و

 188,887  - تعبئة وتغليف

 173,284  - أخرى

 22,920  13,771,544 

 

 م2021  م2022 

 212,444  243,610 تقديم خدمات
 15,578,947  22,920 مبيعات

 266,530  15,791,391 

 اإلجمالي  عقود األصيل  عقود الوكيل م2022

      

 266,530  22,920  243,610 في تقطة زمنية معينة

 243,610  22,920  266,530 
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 عموميةالدارية واإلمصروفات ال -25

 م2021  م2022 

    

 -   6,619,971 د(-22)ايضاح  مصاريف تسوية ضريبة القيمة المضافة

  5,902,657   5,645,906 رواتب ومنافع الموظفين

  3,653,482   4,300,767 ةأتعاب مهني

 -  2,918,971 موجودات أخرى أرصدة مصروف مخصص إنخفاض

  887,808   872,567 (21)ايضاح  اإلدارةمكافآت مجلس 

 -  677,521 ب(-21)ايضاح  من مساهمين انخفاض مبالغ مستحقةمصروف مخصص 

  548,913   649,598 رسوم حكومية

 -  512,873 حاسوبرخص أنظمة 

  256,965   269,932 (6ممتلكات وآالت ومعدات )ايضاح  ستهالكا

 327,264  254,081 إيجارات

  312,000   159,000 (21)ايضاح  بدل حضور أعضاء مجلس اإلدارة

  206,565   140,477 (أ 8موجودات حق االستخدام )ايضاح  استهالك

  139,310   74,634 كهرباء ومياه وهاتف

  15,587   67,721 صيانة وإصالح

  52,548   66,117 رسوم بنكية

  78,206   64,069 (7)ايضاح  موجودات غير ملموسة إطفاء واستبعاد

  24,216   27,740 األدوات المكتبية

  12,480   15,536 دعاية وإعالن

  739,091   - (9)ايضاح  مخزون بطيء الحركة مخصص

  597,198   507,630 أخرى

 23,845,111  13,754,290 

 

  خرىاأليرادات اإل -26

 م2021  م2022 

    

 -  187,500 سابقا ديون معدومةب مبالغ محصلة متعلقة

 -  92,595 الت ومعداتآممتلكات و بيع أرباح
 51,348  51,348 دخل إيجار

بالقيمة العادلة من خالل  مدرجة مالية استثماراتإيرادات توزيعات أرباح من 

 -  46,823 (10)ايضاح  الخسارةالربح أو 

 292,229  117,202 أخرى 

 495,468  343,577 

 

 خسارة السهم األساسية والمخفضة -27

 م2021  م2022  

 (13,923,496)  (24,299,187)  خسارة العمليات المستمرة

 6,480,000  13,782,575  القائمة خالل السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

  (1.76)  (2.15) 

 
العائدة لمس  اهمي الش  ركة على المتوس  ط العمليات المس  تمرة من تم احتس  اب خس  ارة الس  هم األس  اس  ية عن طريق تقس  يم خس  ارة الس  نة 

 المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

 
العائدة لمس  اهمي الش  ركة على المتوس  ط العمليات المس  تمرة من عن طريق تقس  يم خس  ارة الس  نة  المخفض  ةتم احتس  اب خس  ارة الس  هم 

لم يكن هناك أس  هم مخفض  ة  .بعد تعديل تأاير جميع األس  هم العادية المخفض  ة المحتملة المرجح لعدد األس  هم العادية القائمة خالل الس  نة

 .م2021ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2022ديسمبر  31محتملة قائمة في أي وقت خالل السنة المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية -28

إن القطاع هو جزء منفصل ومميز من الشركة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف. يتم اإلفصاح 

توزيع  وهو الشخص المسالول عن الرئيس التنفيذيعن القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل 
 الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات االستراتيجية حول القطاعات التشغيلية. يتم تجميع وتسجيل القطاعات التشغيلية التي تبرز فيها

سمات اقتصادية مماالة ومنتجات وخدمات وفئات عمالء شبيهة متى أمكن ذلك كقطاعات يتم التقرير عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

 ( القطاعات التشغيلية.8مالي رقم )ال
 

 أساس التقسيم

 لألغراض اإلدارية تقوم الشركة بترتيب أعمالها من خالل وحدات عمل على أساس القطاعات وفيما يلي األنشطة القطاعية:

ق األوس  ط التص  دير من داخل المملكة وخارجها، معظم عمليات الش  ركة للتص  دير تتم من داخل المملكة العربية الس  عودية للش  ر -1
 .وإفريقياواسيا 

 وبيع منتجات طبية. إنتاج -2

تم تحديد قطاعات العمل على أس      اس التقارير الداخلية التي تعرض على المدير المالي بانتظام لتحميل الموارد على القطاعات وتقييم 
لعمل داخل الش      ركة من أجل ص      ناعة أدائها "مدخل اإلدارة". إن مدخل اإلدارة يعتمد على الطريقة التي تنظم بها اإلدارة قطاعات ا

القرارات التش   غيلية تقييم األداء، تقوم اإلدارة في نهاية كل س   نة مالية بمراجعة القطاعات بفعالية لكل من الكميات وخص   ائص عرض 

 اإليرادات والمصروفات بتلك القطاعات.

 لمذكورة أعاله:فيما يلي ملخصاً لبعض المعلومات المالية المختارة وفقاً لقطاعات التشغيل ا

 

 م2022

 االجمالي  مستلزمات طبية  أنشطة تصديرية 

 266,530  -  266,530 اإليرادات

 (24,299,187)  -  (24,299,187) خسارة العمليات المستمرة

 3,206,179  3,206,179  - ربح العمليات غير المستمرة

      :م2022ديسمبر  31كما في 

 168,100,084  -  168,100,084 ة إجمالي الموجودات المتداول

 8,324,605  -  8,324,605 إجمالي المطلوبات المتداولة

 

 م2021

 االجمالي  مستلزمات طبية  أنشطة تصديرية 
 15,791,391  -  15,791,391 اإليرادات

 (13,923,496)  -  (13,923,496) خسارة العمليات المستمرة

 (959,676)  (959,676)  - خسارة العمليات غير المستمرة

      م:1202ديسمبر  31كما في 

 19,976,124  1,134,528  18,841,596 إجمالي الموجودات المتداولة 

 10,139,331  93,709  10,045,622 إجمالي المطلوبات المتداولة
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر -29

، مصروفات مستحقة تجارية وبات عقود االيجار بموجب حق استخدام الموجودات، ذمم دائنةتتضمن المطلوبات المالية الرئيسية بالشركة مطل

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو . تتكون الموجودات المالية الرئيسية للشركة من لمساهمين ةمستحقمبالغ ومطلوبات متداولة اخرى، 

النقد  ،ودائع بنكية قصيرة األجل، مبالغ مستحقة من مساهمين ،عة مقدما وموجودات متداولة أخرىمصروفات مدفو، التجارية الذمم المدينة، الخسارة

اطر صرف وما في حكمه. إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخ
 ( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلدارة تلك المخاطر.مومخاطر أسعار األسه العمالت األجنبية

 مخاطر السوق 29-1

وأسعار هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت االجنبية ومعدالت الفوائد 

على دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها مما يالار األسهم 
كيفية ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد. لم يكن هناك أي تغيير في تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر و

 قياسها.

 مخاطر سعر الفائدة 29-1-1

فقاتها النقدية. مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأاير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة وتد

 ار الفائدة على القيمة العادلة للشركة غير جوهرية.تقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية ومخاطر أسع

ي للتقرير المالي إن الذمم المدينة والذمم الدائنة للشركة والمدرجة بالتكلفة المطفأة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما تم تعريفها في المعيار الدول

ية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق. وبالتالي، فإن الشركة غير معرضة ( حيث ال تتغير القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبل7رقم )

 لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة.

 مخاطر العمالت األجنبية 29-1-2

ر العمالت األجنبية مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، تنشأ مخاط

الشركة لمخاطر  ضيقتصر تعرعندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات معترف بها بعملة أخرى غير الريال السعودي، 

عمالت األجنبية محدود حيث تعتقد االدارة بأن تعرضها لمخاطر ال .الدوالر األمريكي والدرهم االماراتيبتعامالت الشركة  العمالت األجنبية بشأن

 .يبالدوالر األمريكأن الريال السعودي والدرهم االماراتي مرتبطان 

روري تراقب اإلدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن كثب وبشكل مستمر، وبناًء على خبرتها وردود فعل السوق ال تعتقد اإلدارة أنه من الض

 المتوسط. ىأن معظم مخاطر العمالت األجنبية محدودة نسبياً في المدالتغطية ضد مخاطر العمالت األجنبية حيث 

 أسعار األسهممخاطر  29-1-3

 لمخاطر أسعار األسهم الناتجة عن االستثمارات في حقوق الملكية. الشركةتتعرض 

تمت الموافقة عليه من قبل مجلس  مار(. هذا النوع من االستثأ-10في محفظة من األسهم المدرجة بغرض المتاجرة )انظر إيضاح  الشركةاستثمرت 

ان االستثمارات الخاصة بالشركة حساسة لمخاطر األسعار، الناشئة من عدم اليقين اإلدارة من أجل توليد عائد استثمار أعلى على األموال االحتياطية. 

 التنويع باالستثمارات ووضع حدود لها.  حول القيم العادلة لألوراق المالية االستثمارية وتدير الشركة مخاطر أسعار األسهم من خالل

 تحليل حساسية أسعار األسهم

 .التقرير الماليتاريخ  تم تحديد تحليالت الحساسية أدناه بناًء على التعرض لمخاطر أسعار األسهم في

لاير  114,969 اد / ينقص بمقدارسيزد م2021و  م2022ديسمبر  31صافي الربح للسنة المنتهية في فإن  ٪ أعلى / أقل:1إذا كانت أسعار األسهم 

 .( نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم المدرجةال شيء لاير سعوديالزيادة / النقص بمقدار  :2021) سعودي

 مخاطر االئتمان  29-2

ة للطرف اآلخر. ليس لدى الشركة تركيز جوهري هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالي 

ال تعتقد الشركة بأن ذات تصنيف ائتماني مرتفع.  ودولية لدى بنوك محلية والودائع البنكية قصيرة األجل لمخاطر االئتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه
ات المدينة األخرى بصورة رئيسية من عمالء في السوق المحلية وتستحق الذمم المدينة والحسابهناك مخاطر هامة على عدم كفاءة هذه المالسسات. 

ودات المالية الحد وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية. لدى الشركة سياسات معمول بها لتقليل تعرضها لمخاطر االئتمان. تمثل القيم الدفترية للموج

  االقصى لمخاطر االئتمان.
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 )تتمة( لمخاطراألدوات المالية وإدارة ا -29

 )تتمة(مخاطر االئتمان  29-2

مة المركز تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات المالية لمخاطر االئتمان كما في تاريخ قائ

 المالي، وهي كما يلي:

 م2021ديسمبر  31   م2022ديسمبر  31  إيضاح 

       

 76,989  5,518,804  11 أخرىموجودات 

 8,043,298  2,101,134  12 ذمم مدينة تجارية 

 -  2,144,246  21 مبالغ مستحقة من مساهمين
 -  30,583,333  13 ودائع بنكية قصيرة األجل

 7,480,359  59,837,810  14 النقد وما في حكمه

 19,760,312  106,831,189   المالية إجمالي الموجودات

 ديسمبر: 31كما في المتعلقة بالنقد ومايمااله والودائع قصيرة األجل التصنيف االئتماني للبنوك التي تتعامل معها الشركة وأرصدتها فيما يلي 

 م2021   م2022  

      أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية خارجية )موديز(

     
Aa3  -  10,792 

A1  620  1,002,988 

A2  34,388,725  307,561 
A3  53,199,220  6,058,242 

Baa1   2,724,877  - 

B1  107,700  - 

  90,421,142  7,379,583 

 
الذمم المدينة التجارية كما في  بخالفبناًء على التحليل ، فإن الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر فيما يتعلق بالموجودات المالية األخرى 

 كانت غير جوهرية. وفقًا لذلك ، لم يتم إابات أي خسارة انخفاض في القيمة خالل السنة. لقوائم الماليةاتاريخ هذه 

 
 (التخلف عن السدادالتعثر )تعريف 

تجاوز  من غير المحتمل أن يدفع العميل التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل ؛ أو يكون تعتبر الشركة أن األصل المالي قد تخلف عن السداد عندما

 .يوًما 365تاريخ استحقاق العميل 
والتدفقات النقدية التي يتوقع الحصول عليها ، أي  للشركةيتم تعريف خسارة االئتمان على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 

 خسارة ائتمانية.جميع حاالت العجز النقدي. لهذا الغرض ، يُفترض أن أي ذمم مدينة قائمة بعد عام هو 

 تضمنت منهجية التقدير الحسابات ما يلي:و(. ECLالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة ) احتسابتم 

 مقدار مرجح احتمالي غير متحيز يتم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة• 
 القيمة الزمنية للنقود• 

 (خدام المعلومات الحالية والبيانات التاريخية والتنبالات المستقبلية )إن وجدتمعلومات معقولة وقابلة للدعم باست• 

 
 :مع نسبة المخاطر االئتمانية حسب دراسة الخسائر االئتمانية المتوقعة مدينون تجاريونفيما يلي تحليل أعمار 

 

 القيمة الدفترية م2022ديسمبر  31
معدل الخسائر  

  االئتمانية المتوقعة
مان خسائر االئت
 المتوقعة

 14,684  %4.42  332,045 يوما 90-0متأخرة من 

 15,501  %11.12  139,344 يوما 180-91متأخرة من 

 47,590  %19.10  249,146 يوما 270-181متأخرة من 

 -  %42.21  - يوما 365-271متأخرة من 

 1,130,531  %43.67  2,588,905 يوما )متعثرة( 365أكثر من متأخرة 

 3,309,440    1,208,306 
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 )تتمة( ارة المخاطراألدوات المالية وإد -29

 )تتمة(مخاطر االئتمان  29-2

 القيمة الدفترية م2021ديسمبر  31

معدل الخسائر  

  نية المتوقعةاالئتما

خسائر االئتمان 

 المتوقعة

 6,210  %0.77  804,440 يوما 90-0متأخرة من 
 118,946  %9.30  1,278,812 يوما 180-91متأخرة من 

 120,075  %19.99  600,671 يوما 270-181متأخرة من 

 -  %43.13  - يوما 365-271متأخرة من 

 4,637,137  %45.28  10,241,743 يوما )متعثرة( 365أكثر من متأخرة 

 12,925,666    4,882,368 

 مخاطر السيولة 29-3

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر 

ولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السي

لة كافية للوفاء السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة . يتمثل النهج الذي تتبعه الشركة في إدارة السيولة في ضمان أن يكون لديها سيو

 باإلضرار بسمعة الشركة. ةأو المخاطرير مقبولة بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والمتبعة، دون تكبد خسائر غ

 

مالي وحتى يلخص الجدول التالي المطلوبات المالية للشركة في مجموعات االستحقاق ذات الصلة بناًء على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز ال

 عاقدية غير المخصومة.تاريخ االستحقاق التعاقدي. المبالغ الواردة في الجدول هي التدفقات النقدية الت

  أكثر من سنة  أقل من سنة  القيمة الدفترية م2022ديسمبر  31
غير محدد 

 المدة

 --  --  349,880  349,880 ذمم دائنة تجارية 

 --  --  3,742,671  3,742,671 مبالغ مستحقة لمساهمين

 4,192,551  4,192,551  --  -- 

 

 غير محدد المدة  أكثر من سنة  أقل من سنة  القيمة الدفترية م2021ديسمبر  31

 --  635,023  327,622  962,645 التزامات عقود اإليجار

 --  --    3,219,452    3,219,452 ذمم دائنة تجارية 

 --  --   2,807,022    2,807,022  مبالغ مستحقة لمساهمين

 

 
 

6,989,119  6,354,096  635,023  -- 

 السلع مخاطر أسعار 29-4

نقدية. هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار بعض السلع والتي تتعرض لها الشركة من تأاير غير مرغوب فيه على تكاليف الشركة وتدفقاتها ال

 .ساسية من المشتريات المتوقعة لبعض البضائع من المواد الخام التي تستخدمها الشركةألتنشأ هذه المخاطر في أسعار البضائع ا

 ادارة رأس المال 29-5

ألعمال تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية فعالة للحفاظ على اقة المستثمرين والدائنين والسوق ودعم التطور المستقبلي 

 مجلس اإلدارة، يراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى أرباح أسهم للمساهمين العاديين. 

 عند إدارة رأس المال هي:  الشركةاف أهد

 حماية قدرة المنشأة على االستمرارية، حتى تتمكن من االستمرار في تقديم العوائد لحملة األسهم والمنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين; و  (أ

 توفير عائد مناسب للمساهمين.( ب

 اقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي لألعمال.إن سياسة الشركة هي الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على 

 

 واالحتياطيات األخرى. 16إن هيكل رأس المال للشركة يتكون من حقوق الملكية فقط. تتضمن حقوق الملكية رأس المال كما هو مبين في ايضاح 

  



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية إيضاحات حول القوائم ا

 م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(
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 )تتمة( األدوات المالية وإدارة المخاطر -29

 لعادلةالقيمة ا 29-6

الهرمي للقيمة توضح الجداول التالية القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة، بما في ذلك مستويات التسلسل 

االجل، فإنه من المفترض أن القيمة العادلة، بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة والتي لها فترة استحقاق قصيرة 
ودائع بنكية قصيرة  الدفترية تقارب قيمتها العادلة وبالتالي فهي ال تتضمن معلومات القيمة العادلة لهذه االدوات المالية. وتتضمن النقد وما في حكمه،

 ت أخرى، ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون.ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وموجودا ،استثمارات من خالل الربح أو الخسارة، األجل
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 31كما في 

 م2022ديسمبر 

موجودات مالية 

بالقيمة العادلة 

الربح من خالل 

 أو الخسارة

المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي  التكلفة المطفأة 

3 
 اإلجمالي 

              موجودات مالية

ارات بالقيمة استثم

العادلة من خالل 

 58,833,555  --  17,041,667  41,791,888  58,833,555  --  58,833,555 الربح أو الخسارة

 --  --  --  --  5,518,804  5,518,804  -- موجودات أخرى

مبالغ مستحقة من 

 --  --  --  --  2,101,134  2,101,134  -- مساهمين

 --  --  --  --  2,144,246  2,144,246  -- ذمم مدينة تجارية 

ودائع بنكية 

 --  --  --  --  30,583,333  30,583,333  -- قصيرة األجل

 --  --  --  --  59,837,810  59,837,810  -- النقد وما في حكمه
 58,833,555  100,185,327  159,018,882  41,791,888  17,041,667  --  58,833,555 

              مطلوبات مالية

 349,880  349,880  -- ذمم دائنة تجارية 
 --  --  --  -- 

مبالغ مستحقة 

 --  --  --  --  3,742,671  3,742,671  -- لمساهمين

 --  4,192,551  4,192,551  --  --  --  -- 
 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 م2021ديسمبر  31كما في 

موجودات مالية 
ادلة من بالقيمة الع

خالل الربح أو 

 الخسارة

المستوى   اإلجمالي  التكلفة المطفأة 

1 
المستوى  

2 
المستوى  

3 
 اإلجمالي 

              موجودات مالية

 --  --  --  --  76,989  76,989  -- موجودات أخرى

 --  --  --  --  8,043,298  8,043,298  -- ذمم مدينة تجارية 

 --  --  --  --  7,480,359  7,480,359  -- حكمه النقد وما في
 --  15,600,646  15,600,646  --  --  --  -- 

              مطلوبات مالية

         962,645  962,645   التزامات عقود اإليجار

 --  --  --  --    3,219,452    3,219,452  -- ذمم دائنة تجارية 

 --  --  --  --   2,807,022    2,807,022   -- مبالغ مستحقة لمساهمين

 --  6,989,119  6,989,119  --  --  --  -- 



 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية إيضاحات حول القوائم ا

 م2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك(
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 االلتزامات المحتملة -30

مليون لاير سعودي  7: م2021ديسمبر  31لاير سعودي تقريباً ) ألف 260يوجد قضايا مقامة على الشركة بإجمالي مطالبات مالية بلغت 

متعلقة الهيئة من خطابات تعديل للربوط الزكوية . اضافة الى ذلك، توجد ها أحكام نهائية حتى تاريخ القوائم الماليةتقريباً(، لم يصدر بشأن

تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لمثل . 22الشركة المقدمة سابقا والتي قامت الشركة باالعتراض عليها كما هو موضح في ايضاح  بإقرارات

 كز المالي للشركة ونتائج أعمالها، هذه القضايا أي أار على المر

وجد خطابات ضمان ت :م2021ديسمبر  31) م2022ديسمبر  31كما في خطابات ضمان صادرة من الشركة  أي وجدأنه ال تكما 

 لاير سعودي(. 720,997 بقيمة صادرة من الشركة

 

 األحداث بعد نهاية السنة -31

 تستدعي افصاحا أو تعديال في هذه القوائم المالية.لة أو غير معدلة، لم تكن هناك أحداث جوهرية بعد نهاية السنة، معد

 

 أرقام المقارنة -32

 أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة بما يتماشى مع تبويب السنة الحالية.

 

 اعتماد القوائم المالية -33

 19هـ الموافق 1444رجب  28بل مجلس إدارة الشركة بتاريخ من ق م2022ديسمبر  31تم اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 م.2023فبراير 


