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ديسمبر  31
ديسمبر  31  م2020

  إيضاح  م2021

 األصول     
 أصول غير متداولة      

116 353 3  )بالصافي( –ممتلكات ومعدات  (5)  2 957 494  
150 627  (صافي)بال –أصول حق إستخدام (6)   928 093  
000 950  دفعة مقدمة لألستثمار فى رأس مال شركة (7)  -  
 إستثمار فى شركة زميلة (8)  2 984 854  -
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (9)  2 012 112  -

266 930 4  غير المتداولة األصولمجموع    8 882 553  
 أصول متداولة      

712 687 4  مخزون ال (10)  5 118 776  
591 648 3  )بالصافي( –ذمم مدينة تجارية  (11)  11 306 145  
397 537 2  المستحق من األطراف ذات العالقة  (12-1)  1 131 997  
915 269 17  مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  (13)  39 430 902  
981 148 4  النقد ومعادالت النقد (14)  10 470 122  
596 292 32  المتداولة األصولمجموع    67 457 942  
862 222 37  األصولإجمالي    76 340 495  
  اتلتزامال حقوق الملكية و      
 حقوق الملكية     

000 500   000 000 35  رأس المال (15)  
000 150   639 079 2  نظامى إحتياطي (16)  
-  112 12  ستثماراتفروق القيمة العادلة لإل إحتياطي   

198 206   265 68  ات المنافع المحددةلتزامإكتوارية إل أرباح (3-3-17)  
777 724 27  أرباح مبقاة    17 366 755  
975 580 28  مجموع حقوق الملكية    54 526 771  

  اتلتزامال      
 ات غير متداولةإلتزام     

 الغير متداول  الجزء  –ات عن عقد التأجير إلتزام (6)  657 645  -
 ات منافع موظفين إلتزام (17)  824 900  411 947
 غير المتداولة اتلتزامال مجموع    1 482 545  411 947
 ات متداولةإلتزام     

 ذمم دائنة تجارية   1 702 010  498 674
 الجزء متداول   –ات عن عقد التأجير إلتزام (6)  240 470  -

 المستحق الى األطراف ذات العالقة (12-2)  3 436 736  595 547
 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  (19)  11 268 429  4 700 108
 مخصص مطالبات (20)  2 380 768  1 705 768
 مخصص الزكاة  (21-2)  1 302 766  729 843
 المتداولة اتلتزامال مجموع    20 331 179  8 229 940
 اتلتزامال الي إجم   21 813 724  8 641 887
 اتلتزامال و  مساهمينإجمالي حقوق ال   76 340 495  37 222 862

 *( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 33( إلى رقم )1* اإليضاحات المرفقة من رقم )
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  إيضاح  م2021  م2020

967 168 47   175 966 80  إيرادات النشاط (22)  
(071 658 27)   (962 957 55)  تكلفة النشاط  (23)  

896 510 19   213 008 25  مجمل الربح   
      
 مصاريف األعمال الرئيسية     

(536 944 1)   (347 377 5)  مصروفات عمومية وإدارية (24)  
(055 843)   (000 675)  مخصصات مطالبات محتملة مكونة (20)  
-  (945 125)  المدينة التجارية للذمم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (11)  
-  273 568 1  أخرى إيرادات/)مصروفات(  (26)  

305 723 16   194 398 20  الربح من األعمال الرئيسية    
-  684 247  حصة الشركة في نتائج اإلستثمار في الشركة الزميلة (8)  
(178 24)   (264 55)  تكاليف تمويلية (25)  

127 699 16   614 590 20  قبل الزكاة  صافي الربح   
(843 729)   (220 294 1)  الزكاة  (21-1)  

284 969 15   394 296 19  ربح السنة صافي   
      
 الدخل الشامل ااَلخر      

 بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقًا فى األرباح أو الخسائر :     
672 155   (103 150)  فع الموظفينات مناإلتزامقياس  إعادة / مكاسب)خسائر( (17)  
-  170 12  زميلة شركةالمنافع المحددة في  اتلتزامإل اإلكتوارية الخسائرحصة الشركة في  (8)  
-  112 12  الدخل الشامل اآلخرأرباح إعادة تقييم إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  (9)  

672 155   (821 125)  إجمالى بنود الدخل الشامل ااَلخر   
956 124 16   573 170 19  إجمالى الدخل الشامل للسنة     

 

 (سعودي)بالريال ال السنةربح  صافيب والمخفض المتعلق االساسيربحية السهم     
 السنةربح  صافينصيب السهم من   (27)  5,76  5,66

 

 *( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 33( إلى رقم )1* اإليضاحات المرفقة من رقم )
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الحتياطي   رأس المال إيضاح انبيــ
فروق  إحتياطي  النظامي

 الجمالي  األرباح المبقاه  أرباح إكتوارية  القيمة العادلة

 12 456 019  11 755 493  50 526  -  150 000  500 000  م 2019ديسمبر  31الرصيد في 
             الدخل الشامل للسنة

 15 969 284  15 969 284  -  -  -  -  م2020السنة  ربح صافي
 155 672  -  155 672  -  -  -  الدخل الشامل ااَلخر للسنة 
 16 124 956  15 969 284  155 672  -  -  -  الدخل الشامل عن السنة

 28 580 975  27 724 777  206 198  -  150 000  500 000  م2020ديسمبر  31الرصيد في 
             

             للسنة الدخل الشامل
 19 296 394  19 296 394  -  -  -  -  م2021السنة  ربح صافي

 (137 933)  -  (137 933)  -  -  -  الدخل الشامل ااَلخر للسنة 
 19 158 461  19 296 394  (137 933)  -  -  -  الدخل الشامل عن السنة

 12 112  -  -  12 112  -  -  لإلستثمارات فروق القيمة العادلة إحتياطي
 -  (27 724 777)  -  -  -  27 724 777  المحول من األرباح المبقاة إلي رأس المال

 6 775 223  -  -  -  -  6 775 223  المحول من أرصدة المساهمين إلي رأس المال
 -  (1 929 639)  -  -  1 929 639  -  النظامى حتياطيالمحول إلى اإل
 54 526 771  17 366 755  68 265  12 112  2 079 639  35 000 000  م2021مبر ديس 31الرصيد في 

 

 *( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 33( إلى رقم )1* اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 م2020  م2021 إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 16 699 127  20 590 614  السنة قبل الزكاة ربحصــافي 
    تعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقدية الناتجة من أنشطـة التشغيـل

 736 070  783 491 (5) إستهالك ممتلكات ومعدات
 863 070  713 888 (6) إطفاء حق إستخدام األصل 

 234 364  449 072 (17) تكلفة الخدمة الحالية -ات منافع موظفين إلتزام
 843 055  675 000 (20) عيم مخصص مطالبات محتملةتد

 -  (247 684) (8) حصة الشركة في نتائج اإلستثمار في الشركة الزميلة
 -  (1 650 000) (26) مكاسب اإلستحواذ علي حصة في الشركة الزميلة
 -  125 945 (11) الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية

 -  81 727 (26) يةخسائر رأسمال
 24 178  55 264 (25) مصروفات تمويلية

 
 317 577 21  864 399 19 

     التغير في:
 (4 687 711)  (431 064)  مخزون ال

 (2 850 227)  (9 783 499)  ذمم مدينة تجارية 
 (410 494)  1 405 400  المستحق من االطراف ذات العالقة 

 (2 283 045)  (22 182 480)  ينة أخرى مدفوعات مقدمًا وأرصدة مد
 (1 134 729)  1 203 336  ذمم دائنة تجارية

 (9 375 488)  2 841 189  المستحق لألطراف ذات العالقة
 2 628 100  6 568 322  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 (4 780)  (196 685) (17) ات منافع الموظفين المدفوعةإلتزام
 1 281 490  1 001 836  التشغيل الناتجة من أنشطة التدفقات النقدية
 (225 336)  (721 297) (21) الزكاة المدفوعة

 (9 900)  -  مصروفات تمويلية مدفوعة 
 1 046 254   280 539  التشغيل التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة صافي
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 م2020  م2021 إيضاح 
     يةلستثمار االتدفقات النقدية من االنشطة 

 (144 282)  (469 596)   المدفوع فى إقتناء ممتلكات ومعدات
 (950 000)  - (7) ستثمار فى رأس مال شركةالمدفوع كدفعة مقدمة لإل

 -  (125 000) (8) المدفوع في زيادة الحصة في اإلستثمار في الشركة الزميلة
 (1 094 282)  (594 596)  يةتثمار السالتدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة  صافي

     التمويليةالتدفقات النقدية من االنشطة 
 -  6 775 223  المدفوع في زيادة رأس المال

 (230 707)  (140 025)   مدفوعات مطلوبات عقود اإليجار 
 (230 707)  6 635 198  األنشطة التمويلية الناتجة من/)المستخدمة فى(التدفقات النقدية  صافي

 (278 735)  6 321 141  صافي التغير في النقد خالل السنة
 4 427 716  4 148 981  النقـدية في بـدايـة السنة

 4 148 981  10 470 122  النقـدية في نهـايـة السنة
     معامالت غير نقدية هامة

 -  27 724 777  زيادة رأس المال من خالل األرباح المبقاة
 الدخل الشامل اآلخردات المالية بالقيمة العادلة من خالل إقتناء الموجو 

 -  2 000 000  من خالل الذمم المدينة التجارية
 

 *( جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 33( إلى رقم )1* اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 عــــام -1
 نبذة عن الشركة

 ت مســئولية محــدودة ســابقًا( تــم تأسيســهاســعودية مقفلــة )ذاشــركة مســاهمة هــى  –شــركة وجــا )وجــا المحــدودة ســابقًا(  -
  الصــادر بتــاري  1010366065وتعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية وحصــل  الشــركة علــى الســجل التجــاري رقــم 

 م(.2013مارس  4ه )الموافق 1434ربيع الثانى  22
م 2021مـارس  21ه الموافـق 1442 عبانشـ 8بتـاري  ( حيـ  أنـ  15باإلشارة إلي ما ورد تفصياًل باإليضـاح رقـم ) -

ة مسـاهمة مقفلـة بــنفس رأس للشـركة مـن شــركة ذات مسـئولية محـدودة إلـى شـرك يقـرر الشـركاء تحويـل الكيـان القـانون
هـذا وقـد تـم  ".وجـا المحـدودة"ا بـداًل مـن شـركة ــــ( وبذلك أصـبح اسـم الشـركة شـركة وجسعوديمليون ريال  35مالها )

 السجل التجارى للشركة.تعديل و  االساسيالنظام وإصدار النظامية إنهاء كافة اإلجراءات 
صــناعة األثــا   ،اإلنشــاءات العامــة للمبــاني الســكنية ،أنشــطة تصــميم الــديكورات الداخليــةيتمثــل نشــاط الشــركة فــي  -

ـــا مـــن الخشـــب ـــاني غيـــر الســـكنية مثـــل المـــدارس والمستشـــ يات والفنـــادق ،،، ا ،والموبيلي  ،لـــ االنشـــاءات العامـــة للمب
إنشاء المحطات والخطوط الرئيسـية  ،تقنيات الذكاء االصطناعي ،تحليل النظم ،مؤسسات ووكاالت الدعاية واالعالن

 .تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة ،لتوزيع المياه
 .الرياض – العليا حى – طريق الملك فهد - 2برج العنود العنوان المسجل للشركة هو:  -
 ديسمبر من نفس السنة. 31 يل من يناير من كل سنة وتنتهى فاألو  يتبدأ السنة المالية ف -

 

 أساس إعداد القوائم المالية:   -2

 لتزامال بيان  2-1
المملكـة العربيـة السـعودية والمعــايير  يالمعتمــدة فـ المـاليوفقــًا للمعـايير الدوليـة للتقريـر  تـم إعـداد هـذه القـوائم الماليـة

 .للمراجعين والمحاسبيندية ى المعتمدة من الهيئة السعو األخر واالصدارات 
 

 /أساس القياس:يالعرف المحاسب 2-2

ومفهــوم اإلســتمرارية وعلــى أســاس مبــدأ التكلفــة  يمبــدأ اإلســتحقاق المحاســب بإســتخدام ةيــتــم إعــداد اــذه القــوائم المال
 الواردة في قائمة المركز المالي: ةيما عدا البنود الھامة التال ةيخيالتار 
 وحدة اإلئتمان  قةيطر  بإستخدام ةيات المستقبللتزاملإل ةيالحال مةياإلعتراف بها بالق تميات المنافع المحددة إلتزام

 المتوقعة.
 .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض: 2-3

 لـم مـا العـرض، عملـة وكـذلك للشـركة الوظي يـة العملـة يمثـل الـذي السـعودي بالريـال الماليـة القـوائم هـذه عـرض تـم
 .ذلك خالف يذكر

 

 السياسات المحاسبية الهامة: -3

   :المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 3-1
 :م 2021يناير 1 مناعتبارًا  مره ألول التالية والتعديالت الجديدة المعايير المجموعةاعتمدت  -
 قياس تصحيح 16 رقم المالي للتقرير الدولي والمعيار 7 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت 

 المرحلة الثانية – الفائدة سعر
 األسـعار اسـتبدال ذلـك فـي بمـا اإلصـالحات، تنفيـذ عـن تنشـأ التـي المشكالت الثانية المرحلة تعديالت تعالج -

 محاسـبة متطلبـات يـقتطب مـن إضـايية مؤقتـة إعفـاءات المرحلة الثانية تعديالت توفر بديلة. بأسعار القياسية
 عالقـات علـى 9رقـم  المـالي للتقريـر الـدولي والمعيـار 39 رقـم الـدولي المحاسـبة بمعيـار الخاصـة التحـوط
 .الفائدة سعر مؤشر بإصالح مباشر بشكل المتأثرة التحوط
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 ائحـةبج المتعلقـة االيجار امتيازات - "جاريال عقود" ، 16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديل 
 (19-)كوفيد 

 نشـر م، 2020 مـايو في للمستأجرين. إيجار امتيازات منح تم ،) 19 -كوفيد( كورونا فيروس لجائحة نتيجة -
 عمليـة وسـيلة يـوفر 16 رقـم المـالي للتقريـر الـدولي علـى المعيـار تعـديالً  الـدولي المحاسـبة معـايير مجلـس
 تعـدياًل لعقـد يعـد  19 -كوفيـد بفيـروس المتعلـق راإليجـا امتيـاز كـان إذا مـا لتقيـيم للمسـتأجرين اختياريـة
 مـن التـاري  لتمديـد إضـايًيا تعـدياًل  الـدولي المحاسـبة معـايير مجلـس نشـر م، 2021 مـارس 31 فـي اإليجـار.

  .م 2022يونيو 30 إلى  م2021 يونيو 30
 هنـاك تكـن لـم إذا بهـا يقومـون  التـي الطريقـة بنفس اإليجار امتيازات عن المحاسبة اختيار للمستأجرين يمكن

 إيجـار كمـدفوعات االمتيـاز عـن المحاسـبة ذلـك عـن الحـاالت، ينـتج مـن كثيـر فـي اإليجـار. علـى تعـديالت
 .الدفعة المخفضة حدو  إلى أدى الذي الظرف أو الحد  فيها وقع التي ت(الفترا( الفترة في متغيرة

 السنة خاللالموحدة  اليةالم القوائم على جوهري  تأثير أي له ليس التعديالت هذه تطبيق إن. 
 

  :معايير الصادرة التى لم يتم تطبيقها بعدال  3-2
 1 بعـد أو مـن السنوية بـدًءا للفترات ساريةالمطبقة التي صدرت وتكون غير ييما يلي التعديالت على المعايير  -

 الالمالية. و  وائمهذه الق إعداد عند بتطبيقها المجموعة تقم لم ولكن ،رالمبك بالتطبيق السماح مع م2022يناير 
 أدناه: والتعديالت المعايير فى حال تطبيق الموحدة المالية القوائم على جوارياً  تأثيرأ وجود المجموعة تتوقع

 المالية"(. القوائم عرض "۱ الدولي المعيار على )التعديالت اتلتزامال  تصنيف 
علـى  ، "عـرض القـوائم الماليـة " ، 1توضح هـذه التعـديالت ضـيقة النطـاق علـى معيـار المحاسـبة الـدولي رقـم  

أو غيــر متداولـة، اعتمــاًدا علـى الحقــوق الموجـودة فــي نهايـة فتــرة  يـتم تصــنيفها علـى أنهــا متداولـة اتلتزامـاإلأن 
المثـال، اسـتالم تنـازل  علـى سـبيل)المنشـأة أو باألحـدا  بعـد تـاري  التقريـر التقرير. ال يتأثر التصـنيف بتوقعـات

عنــدما يشــير إلــى "تســوية "  1ضــح التعــديل أيًضــا مــا يعنيــ  معيــار المحاســبة الــدولي رقــم . يو (أو إخــالل بتعهــد
 .إلتزام

  37و  16و معايير المحاسبة الدولية رقم  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
للتقريـر المـالي رقـم  ، "انـدماج األعمـال" تحـدي  إلشـارة فـي المعيـار الـدولي3الدولي للتقرير المالي رقم  لمعيارا -

 .دون تغيير المتطلبات المحاسبية الندماج األعمال لإلطار المفاهيمي للتقارير المالية )3(
أن تخصـم مـن تكلفـة  المجموعـة، "الممتلكـات واآلالت والمعـدات" علـى  16معيار المحاسبة الدولي رقم  حظري -

 لألصـــل المجموعـــةصـــر المنتجـــة أثنـــاء تحضـــير المســـتلمة مـــن بيـــع العنا الممتلكـــات واآلالت والمعـــدات المبـــالغ
هذه والتكاليف ذات الصلة  بعائدات المبيعات المجموعةلالستخدام المقصود من . بداًل عن ذلك، سوف تعترف 

 .في قائمة الربح أو الخسارة
 ، "المخصصــات والمطلوبــات والموجــودات المحتملــة" التكــاليف التــي 37المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم  يحــدد -

 .العقد سيتسبب في خسارة عند تقييم ما إذا كان المجموعةتتضمنها 
 معيـار المحاسـبة الــدولي و  2وبيـان الممارسـة رقــم  1تعـديالت علـى معيــار المحاسـبة الـدولي رقــم  تصـنيف  

 8رقم 
علـى الموحـدة تهدف التعديالت إلـى تحسـين إفصـاحات السياسـة المحاسـبية ومسـاعدة مسـتخدمي القـوائم الماليـة 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية. تمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبيةال
 الضريبة المؤجلة المتعلقـة بـالموجودات والمطلوبـات  - 12تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  تصنيف

 الناشئة من معاملة واحدة
عــامالت التــي تــؤدي، عنــد اإلثبــات تتطلــب هــذه التعــديالت مــن الشــركات أن تثبــ  الضــريبة المؤجلــة علــى الم

 .المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المبدئي، إلى مبالغ متساوية من الفروقات
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 السياسات المحاسبية الهامة:  3-3
الفتـرات  جميـع علـى مجموعـةال بواسـطة تطبيقهـا تـم والتـي المعتمـدة المحاسـبية السياسـات ألهـم عـرض يلـي ييمـا

 .المعروضة المحاسبية
 

 تصنيف ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول 3-3-1
 األصول -

 ـــــى التصـــــنيف  اتلتزامـــــاإلو  األصـــــول مجموعـــــةتعـــــرض ال فـــــي قائمـــــة المركـــــز المـــــالي اســـــتنادًا إل
 المتداولة في حال: األصولمتداول/غير متداول. ويتم تصنيف األصل ضمن 

 لعادية التشغيلية؛ أو توقع بيع األصل أو هناك نية لبيع  أو استهالك  خالل دورة األعمال ا 
 االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو 
  شهرًا بعد تاري  التقرير المالي؛ أو ۱۲توقع بيع األصل خالل 
  إلتـزامكون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظور تبـادل األصـل أو اسـتخدام  لتسـوية 

 لمالي.شهرًا على األقل من تاري  التقرير ا۱۲ما خالل 
 ى كأصول غير متداولة.خر األ األصولبتصنيف جميع  مجموعةتقوم ال

  اتلتزامال  -
 المتداولة في حال:  اتلتزاماإلضمن  لتزاماإليعتبر 

  خالل الدورة التشغيلية العادية؛ أو  لتزاماإلتوقع تسوية 
 بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو لتزاماإلاالحتفاظ ب 
  ًا بعد تاري  التقرير المالي؛ أوشهر  12خالل  لتزاماإلتسوية 
  شـهرًا علــى األقــل مــن تــاري   12علــى مــدى  لتــزاماإلعـدم وجــود حــق غيــر مشــروط لتأجيـل تســوية

 التقرير المالي.
 غير متداولة. اتإلتزامى كاآلخر  اتلتزاماإلبتصنيف جميع  مجموعةتقوم ال

 

 حكمه في وما النقد 3-3-2
ن النقـد ومـا فـي حكمـ  مـن األرصـدة لـدى البنـوك والنقـد فـي ألغراض إعداد قائمة التـدفقات النقديـة ، يتكـو 

الصـــندوق والودائـــع قصـــيرة األجـــل والتـــي لهـــا فتـــرة إســـتحقاق أصـــلية خـــالل ثالثـــة أشـــهر أو أقـــل البنـــوك 
ســتثمارات أخــرى قصــيرة األجــل عاليــة الســيولة، إن وجــدت، والتــي تكــون فتــرة اســتحقاقها األصــلية ثالثــة إو 

ائها وتتـــوفر للشـــركة بــدون أيـــة قيـــود. كمـــا يتضـــمن حســـابات الســـحب علـــى أشــهر أو أقـــل مـــن تـــاري  إنشـــ
المكشــوف والتــي تمثــل جــزء ال يتجــزأ مــن إدارة الشــركة للنقديــة والتــي مــن المتوقــع تغيرهــا مــن ســحب علــى 

 المكشوف إلى حسابات جارية.
 

 المخزون  3-3-3
 

ـــة أو  - ـــة للتحقـــق أيهمـــا أقـــل وتشـــمل  صـــافييثبـــ  المخـــزون بالتكلف ـــاء القيمـــة القابل ـــة إقتن ـــة فـــى تكلف التكلف
المخزون باإلضافة إلى التكاليف الخاصة بوصول المخزون إلى الموقع وبالحالة التى يكـون فيهـا صـالحًا 

 لإلستخدام ، ويتم تحديد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح.
إلضــايية ، وحصــة يتكـون صــافي القيمــة القابلــة للتحقــق مــن ســعر البيـع التقــديري ناقصــا تكــاليف االتمــام ا -

مالئمــة مــن مصــاريف البيــع والتوزيــع. ويجــب اإلعتــراف بــأي انخفــاض فــي تكلفــة المخــزون إلــى صــافي 
القيمة القابلة للتحقق كمصروف في الفترة التي تحد  فيها عملية التخ يض. يجب اإلعتراف بـأي عكـس 

 ها العكس.النخفاض القيمة في قائمة  األرباح  أو الخسائر في الفترة التي يحد  في

يجنب مخصص، عند الضرورة، مقابل أي مخزون بطيء الحركة أو المعيب ويـتم إثبـات تكلفـة المخـزون  -
 كمصروف، وتثب  ضمن تكلفة االيرادات.
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 المشتركة والمشروعات الزميلة الشركات في اتالستثمار  3-3-4
 قـدرة هـو الكبيـر التـأثير . اكبيـر هامـًا و  تـأثيرا الشـركة عليهـا تمـارس التـي الشـركات تلك هي الزميلة الشركات -

 سيطرة أو سيطرة ُتعد ال ولكنها فيها المستثمر للشركة والتشغيلية المالية القرارات في المشاركة على الشركة
 .السياسات هذه على مشتركة

للشركة سيطرة مشتركة علـى ذلـك الترتيـب كمـا أن لـديها  بموجب  يكون  مشترك ترتيب هو المشترك المشروع -
 أصول الترتيب المشترك.  فيصا يالحق ف

 القـرارات تتطلـب عنـدما قائمـة وتكـون  مشـترك بشـكل عليـ  مسـيطر تعاقـدي ترتيـب هـي المشـتركة السـيطرة -
إن االعتبـارات فـى تحديـد التـأثير  .السـيطرةالمشاركين فـى  األطراف من باإلجماع موافقة باألنشطة المتعلقة

بنسـبة مـن حـق التصـوي  للمنشـأة  -باشر أو غيـر مباشـربشكل م –الهام والسيطرة المشتركة هى االحتفاظ 
المسـتثمر فيهــا، التمثيــل فــى مجلــس االدارة أو جهــات حوكمــة مماثلــة فــى المنشــأة المســتثمر فيهــا، المشــاركة 
فى صنع السياسات، بما فى ذلك المشـاركة فـى القـرارات المتعلقـة بتوزيعـات األربـاح أو التوزيعـات األخـرى، 

ة بين الشركة والمنشأة المستثمر فيها، تبـادل المـوظفين االداريـين أو التـوفير المعلومـات المعامالات الجوهري
 .التقنية االساسية

 حقـوق  طريقـة بإسـتخدام  المشـترك المشـروع أو الزميلـة الشـركة فـي المجموعـة إسـتثمار عـن المحاسـبة تـتم -
 .الملكية

 بالتكلفـة مبـدئيا المشـترك المشـروع أو ميلـةالز  ركةشـال فـي اإلسـتثمار يسـجل الملكيـة حقـوق  طريقـةووفقـًا ل 
 ئراالخسـ أو األربـاح فـي لالعتـراف بحصـة الشـركة الحقـاً  التكلفـة هـذه وتعـدل المـالي المركـز قائمـة فـي

 صافيقيمة  يانخفاض ف يمطروحًا منها أ المشترك المشروع أو الزميلة للشركة اآلخر الشامل والدخل
 .اإلستثمار

 المنشـأة  فـي ملكيتهـا المشـترك المشـروع أو الزميلـة المنشـأة خسـائر فـي الشـركة حصـة تتجـاوز عنـدما
 مـنًا جـزء جوهرها في تشكل األجل طويلة ملكية حصص أي تشمل التي( المشترك المشروع أو الزميلة
 االعتـراف عـن الشـركة تتوقـ ( المشـترك المشـروع أو الزميلـة المنشـأة فـي الشـركة سـتثمارإ صـافي
 الذي بالقدر اتإلتزاموتدرج ك فقط اإلضايية الخسائر. ويتم االعتراف باييةاإلض الخسائر من بحصتها
 أو الزميلـة المنشـأة عـن نيابـة بمـدفوعات قامـ  أو تعاقديـة أو قانونيـة اتإلتزامـالشـركة لـدى  ييـ يكـون 
  .المشترك المشروع

 المجموعـة أن تسـت أربـاح، بتسـجيل الحقـة فتـرة فـي المشـترك المشـروع أو الزميلـة الشـركة قامـ  وإذا 
 غير الخسائر من حصتها مع األرباح من حصتها تتعادل عندما فقط األرباح هذه من حصتها تسجيل
 .المسجلة

 الملكية حقوق  طريقة بإستخدام المشترك المشروع أو الزميلة المنشأة فيالشركة  ستثمارإ عن المحاسبة تتم -
 ا.تركمش مشروعا أو زميلة منشأة هافي المستثمر المنشأة يي  حبتص الذي التاري  من اعتبارا

 تكلفـة فـي زيـادة أي تسـجل المشـترك، المشـروع أو الزميلـة المنشـأة فـي اإلسـتثمار علـى االسـتحواذ وعنـد 
للمنشـأة  المحـددة والمطلوبـات للموجـودات العادلـة القيمـة صـافي فـي الشـركة حصـة عـن اإلسـتثمار
 ير، وال يـتم اسـتهالكها أو اجـراء اختبـار فـسـتثمالإل الدفتريـة القيمـة ضـمن وتـدرج كشـهرة فيهـا المستثمر

  قيمتها بصورة مستقلة.
 للمنشـأة  المحـددة والمطلوبـات للموجـودات العادلـة القيمـة صـافي مـن الشـركة حصـة في زيادة أي تسجل

 أو األربـاح قائمـة فـي مباشـرة التقيـيم إعـادة بعـد اإلسـتثمار تكلفـة عـن المشـترك المشـروع أو الزميلـة
 .اإلستثمار على االستحواذ فيها يتم التي السنة يف الخسائر

   عــن كونــ   اإلســتثمارتتوقــ  الشــركة عــن اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة مــن التــاري  الــذى يتوقــ  ييــ
كمحــتفب بــ  للبيــع. ويــتم فــى هــذه  اإلســتثمارمنشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك ، أو عنــدما يــتم توصــيف 

دلة ويتم االعتراف بأى اخـتالف بـين القيمـة الدفتريـة للمنشـأة الزميلـة بالقيمة العا اإلستثمارالحالة اثبات 
 قائمة الدخل. يستثمار ومتحصالت االستبعاد فإأو المشروع المشترك والقيمة العادلة بعد تحويل  الى 



 شركة وجا )وجا المحدودة سابقًا( 
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  

 م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية فى  اليةإيضاحات حول القوائم الم 
 ما لم يذكر غير ذلك( سعودي)جميع المبالغ بالريال ال

 

- 10 - 
 

  عنـــدما تقـــوم الشـــركة بتخ ـــيض حصـــتها فـــى منشـــأة زميلـــة أو مشـــروع مشـــترك والزالـــ  الشـــركة مســـتمرة
وق الملكيــة ، فإنــ  يجــب علــى الشــركة أن تعيــد تصــنيف المكســب والخســارة المثبتــة بتطبيــق طريقــة حقــ

ضمن الدخل الشامل االخر ، والمتعلقة بـذلك االنخفـاض فـى قائمـة الـربح والخسـارة، اذا كـان هـذا  اً سابق
 ذات العالقة. اتلتزاماإلأو  األصولالتصنيف للمكسب والخسارة يتضمن استبعاد  

  تــاري  اعــداد القــوائم الماليــة، مــدى وجــود دليــل  يحقــوق الملكيــة، تحــدد الشــركة فــبعــد التطبيــق لطريقــة
فى المنشأة زميلة أو المشروع المشترك وفى حالة وجـود  اإلستثمارموضوعى على االنخفاض فى قيمة 

ن المبلــغ الممكــن ا. اإلســتثمارمثــل هــذا الــدليل تقــوم الشــركة بتقــدير المبلــغ الممكــن اســترداده مــن قيمــة 
ســـتثمار أو الوحـــدة المنتجـــة للنقـــد مخصـــوما منهـــا هـــو القيمـــة العادلـــة لإل اإلســـتثماررداده مـــن قيمـــة اســـت

 أيهما أعلى.  -أو قيمت  قيد االستعمال اإلستثمارتكاليف بيع 
 أو الزميلــة الناتجــة عــن المعــامالت بــين الشــركة والمنشــأة يــتم اســتبعاد المكاســب أو الخســائر غيــر المحققــة -

. ويتم عرض حصة الشـركة المشترك المشروع أو الزميلة بقدر حصة الشركة فى المنشأة المشترك المشروع
 .قائمة الدخل بعد أرباح أو خسائر التشغيل يف المشترك المشروع أو الزميلة فى نتائج المنشأة

تم اجـراء للشـركة. ويـعـن نفـس الفتـرة الماليـة  المشـترك المشـروع أو الزميلـة يـتم اعـداد القـوائم الماليـة للمنشـأة -
مــع  المشــترك المشــروع أو الزميلــة حالــة الضــرورة لتتفــق السياســات المحاســبية للمنشــأةالتعــديالت فــى 

 .السياسات المحاسبية للشركة
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 3-3-5
 العتراف والقياس - أ 

 المتراكمـة والخسـائر المتـراكم االسـتهالك ناقصـا بالتكلفـة والمعـدات واآلالت الممتلكـات تظهـر 
 بإقتنـاء المتعلقـة التكـاليف كافـة األصـل اقتنـاء وجـدت. وتتضـمن تكلفـة إن القيمـة، النخفـاض فـيل

 األصل.
  أي بنــد مــن بنـــود الممتلكــات واآلالت والمعـــدات عنــد اســتبعاده او عـــدم توقــع منـــافع  إثبـــاتيــتم إلغــاء

 .اقتصادية مستقبلية من استخدام  او استبعاده
 صـافيعـن طريـق مقارنـة  والمعـدات واآلالت نـد مـن الممتلكـاتيـتم تحديـد اربـاح وخسـائر اسـتبعاد ب 

ويـتم االعتـراف بهـا بالصـافي  والمعـدات واآلالت متحصـالت االسـتبعاد مـع القيمـة الدفتريـة للممتلكـات
 .الخسائر أو ضمن إيرادات )مصروفات( أخرى فى األرباح

 المسـتقبلية االقتصـادية عالمنـاف فـي زيـادة عليهـا يترتـب عنـدما فقـط الالحقـة النفقـات رسـملة يـتم 
 .موثوق  بشكل قياسها للمجموعة، ويمكن

 الالزمـة  السـنة خـالل مؤهلـة موجـودات إنشـاء لتمويـل بـالقروض المتعلقـة التمويـل تكـاليف رسـملة يـتم
 .ل  المعدة للغرض األصول وتجهيز الستكمال

 عندئـذ   مختلفـة إنتاجيـة أعمار والمعدات واآلالت الممتلكات بند من هامة ألجزاء كان إذا ما حال في 
 .والمعدات واآلالت من الممتلكات منفصلة كبنود يتم احتسابها

فـي القيمـة الدفتريـة للبنـد  والمعـدات واآلالت الممتلكـاتيتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء هام مـن بنـد 
 إذا كـــان مــــن المحتمــــل تــــدفق منـــافع اقتصــــادية مســــتقبلية كامنــــة إلـــى المجموعــــة ويمكــــن قيــــاس تلــــك
التكاليف بشكل موثوق. يتم استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل عندما يتطلب األمـر اسـتبدال قطـع 

علـى فتـرات زمنيـة، تقـوم الشـركة بـإدراج مثـل هـذه القطـع كأصـول  والمعـدات لممتلكات واآلالتهامة ل
م بفحـص رئيسـي، يـتم فردية مع أعمار إنتاجية محددة ويـتم اسـتهالكها وفقـا لـذلك. وبالمثـل، عنـد القيـا

إدراج تكلفتـ  فـي القيمـة الدفتريـة للعقـارات والمعــدات كاسـتبدال إذا مـا تـم اسـتيفاء معـايير اإلدراج. يــتم 
 الخسائر حال تكبدها. أو األرباح يإدراج تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى ف
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 الستهالك  - ب 
 اإلنتاجيـة األعمـار مـدى علـى الثابـ  طالقسـ بطريقـة المقـدرة المتبقيـة القيمـة ناقصا التكلفة تستهلك -

 يلي: كما للموجودات المقدرة
 العمر النتاجي البند

 سنوات 5 سيارات
 سنوات 10 أثا  ومفروشات

 سنوات 4 لىآحاسب 
 سنوات 5 العدد والمعدات

 .تستهلك ال التنفيذ تح  الرأسمالية واألعمال األراضي
 

 نهايـة فـي القيمة في اإلنخفاض ومؤشرات للموجودات إلنتاجيةواألعمار ا المتبقية القيمة مراجعة يتم -
 .الحاجة مستقبلي، عند بأثر وتعدل مالية سنة كل

 

 )إن وجد( األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ - ج 

 إقتنائهـا أو إنشـااها تـم التـي األصـول بعـض السـنة نهايـة فـي التنفيـذ تحـ  الرأسـمالية األعمـال تشـمل
يـذ بالتكلفـة ألجلـ  ، ويـتم تسـجيل األعمـال الرأسـمالية تحـ  التنف المعـدة ملإلسـتخدا غيـر جـاهزة ولكنهـا

ويـتم  الصـلة ذات األصـول فئات إلى األصول هذه تحويل إنخفاض مسجل في القيمة ، ويتم ناقص أي
 .لإلستخدام جاهزة تصبح عندما إستهالكها

 

 )إن وجد(غير الملموسة  األصول 3-3-6
الشـــهرة( المقتنـــاة بشـــكل مســـتقل بالتكلفـــة عنـــد اإلعتـــراف  غيـــر الملموســـة )ماعـــدا األصـــوليـــتم قيـــاس  -

 المتـراكم اإلطفـاء ناقصـاً  بالتكلفـة الملموسـة غيـر األصـول قيـاس األولي ، بعد اإلعتـراف األولـي، يـتم
 إن وجدت. القيمة، في لإلنخفاض المتراكمة والخسائر

 و غير محددة.غير الملموسة لتكون اما محددة أ األصوليتم تقييم األعمار اإلنتاجية  -
تكـاليف التطـوير المرسـملة( ويـتم إظهـار المصـروفات  إستثناءالمنتجة داخليًا )ب األصولال تتم رسملة  -

 ذات الصلة في األرباح او الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها.
 يتم تقييم األعمار اإلنتاجية الموجودات غير الملموسة لتكون اما محددة أو غير محددة. -
ـــاء  - ـــتم إطف ـــى مـــدى العمـــر اإلنتـــاجي  ألصـــولاي ـــة المحـــددة عل غيـــر الملموســـة ذات األعمـــار اإلنتاجي

 لها.اإلقتصادي 
اإلنتاجيـة  وأعمارهـا ذات العمـر اإلنتـاجي المحـدد الملموسـة غيـر لألصـول المتبقيـة القـيم مراجعـة يـتم -

القيمـة إذا  يتم تقييمها لتحديـد إنخفـاضمالية حي   سن  كل نهاية في القيمة في ومؤشرات اإلنخفاض
 كان هناك مؤشرًا على أن األصل غير الملموس يمكن أن يكون قد تعرض إلنخفاض القيمة.

  ويـــــتم إحتســـــا  التغيـــــرات فـــــي العمـــــر اإلنتـــــاجي المتوقـــــع أو الـــــنمط المتوقـــــع إلســـــتهالك المنـــــافع
اإلقتصــادية المســتقبلية المتضــمنة فــي األصــل عــن طريــق تعــديل فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، حســبما 

 عنــد مســتقبلي، وتعــدل بــأثرتضــي الحــال، ويــتم إعتبارهــا كتغيــرات فــي التقــديرات المحاســبية يق
 .الضرورة

  يتم إدراج مصروف اإلطفاء لألصول غير الملموسـة ذات األعمـار المحـددة فـي قائمـة األربـاح أو
غيــر  األصــولالخســارة والــدخل الشــامل اآلخــر ضــمن فئــة المصــروفات بمــا يتماشــى مــع وظيفــة 

 سة.الملمو 

 المسـتقبلية اإلقتصـادية المنـافع تـدفق المحتمـل مـن يكـون  رسـملة النفقـات الالحقـة فقـط عنـدما يـتم -
 .موثوق  بشكل النفقات ويمكن قياس الشركة، إلى المرتبطة بالنفقات
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األربــــاح أو الخســــائر الناتجــــة عــــن إلغــــاء إدراج األصــــل غيــــر الملمــــوس بــــالفرق بــــين صــــافي  تقــــاس -
لدفترية لألصل ويتم إدراجها فـي قائمـة األربـاح أو الخسـائر والـدخل الشـامل متحصالت البيع والقيمة ا
 اآلخر عند إستبعاد األصل.

 

 عقود اليجار 3-3-7
إن تحديــد مــا إذا كانــ  االتفاقيــة هــي )أو فحواهــا( عقــد إيجــار يســتند إلــى جــوهر االتفاقيــة فــي تــاري  

باالتفاقيـة يعتمـد علـى اسـتخدام اصـل مـا )أو بداية العقد. يتم تقييم االتفاقية لتحديد مـا إذا كـان الوفـاء 
موجــودات( أو أن االتفاقيــة تنقــل الحــق فــي اســتخدام األصــل )أو موجــودات( حتــى لــو لــم يــتم تحديــد 

 ( بشكل صريح في االتفاقية.األصولاألصل )او تلك 
 

 الشركة كمستأجر 
 متطلبـــات المعيـــار  يـــتم االعتـــراف بموجـــودات ومطلوبـــات متعلقـــة بعقـــود اإليجـــار التـــي تنطبـــق عليهـــا

 ( حي :16الدولي للتقرير المالي رقم )
 .يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل 
  يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح والخسارة على مدى فترة االيجار بحي  يـتم تحقيـق معـدل عمولـة

 لكل فترة. لتزاماإلدوري ثاب  على الرصيد المتبقي من 
 ك حق استخدام األصل بالتكلفة التي تتضمن اآلتي:تم استهال 
 .مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار 
  اي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاري  بدء العقد ناقص أي حوافز ايجارية مستلمة 
 )تكاليف التجديد. )ان وجد 
 لية:تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات االيجار التا 
 .الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها ( ناقصا اي حوافز ايجار مدينة 
 )دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند الى مؤشر او معدل .)ان وجد 
 .المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستاجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية 
 ر متاكد بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار ان وجد. سعر ممارسة خيار الشراء اذا كان المستاج 
  دفعـــات الغرامـــات الخاصـــة بإنهـــاء عقـــد االيجـــار، اذا كانـــ  مـــدة االيجـــار تعكـــس بشـــكل معقـــول مـــن

 ممارسة المستاجر لذلك الخيار )ان وجد(.
  معـــدل االقتـــراض التـــدريجي والـــذي يمثـــل الســـعر الـــذي  بإســـتخداميـــتم خصـــم مـــدفوعات عقـــد االيجـــار

ة المستاجر ليقترض األموال الالزمة للحصـول علـى اصـل مـا بقيمـة مماثلـة فـي بيئـة اقتصـادية سيدفع
 .مماثلة بشروط واحكام مماثلة

  المــدفوعات المرتبطــة بعقــود االيجــار قصــيرة االجــل وايجــارات الموجــودات منخفضــة القيمــة  إثبــاتيــتم
جــار قصــيرة األجــل هــي عقــود علــى اســاس القســط الثابــ  كمصــروف فــي الــربح والخســارة . عقــود االي

 .شهرا او اقل 12ايجار ذات فترة ايجار مدتها 
  يــتم اعــادة التفــاوض علــى شــروط عقــود االيجــار علــى اســاس فــردي وتحتــوي علــى نطــاق واســع مــن

الشروط واألحكام المختلفة. التفرض اتفاقيات عقود االيجار اي تعهدات ولكن الموجودات المؤجرة قد 
 ن الغراض اإلقتراض.اليتم استخدامها كضما

 

 )إن وجد(الشركة كمؤجر 
  إن تحديد ما اذاكان  اإلتفاقية هي )او فحواها( عقد ايجار يستند الى جوهر اإلتفاقية فـي تـاري  بدايـة

  .العقد
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   ويتم تصنيف كل عقد من عقود االيجارات )ان وجدت( إما على على ان  عقد ايجـار تشـغيلي او انـ
مـــد اعتبـــار عقـــد االيجـــار عقـــد تمـــويلي او عقـــد تشـــغيلي علـــى جـــوهر عقـــد ايجـــار تمـــويلي، حيـــ  يعت
 .المعاملة وليس على شكل العقد

  يصـــن  عقـــد االيجـــار علـــى انـــ  عقـــد ايجـــار تمـــويلي اذا كـــان يحـــول بصـــورة جوهريـــة مايقـــار  كافـــة
  .المخاطر والمنافع العائدة لملكية االصل محل العقد

 نشــغيلي اذا كــان اليحــول بصــورة جوهريــة مايقــار   ويــتم تصــنيف عقــد االيجــار علــى انــ  عقــد ايجــار
 .حل العقدمكافة المخاطر والمنافع العائد لملكية االصل 

الـذمم المدينـة  إلتـزاموافز عقود اإليجار او اي رفع في عقود االيجار كجز اليتجزا من مجموع حتدرج 
قــد. تــدرج االيجــارات الثابــ  علــى مــدى فتــرة الع ســطمــن عقــد اإليجــار ويــتم احتســابها علــى اســاس الق
 الطارئة كايرادات في الفترة التي يتم احتسابها .

 

 غير المالية األصولإنخفاض قيمة  3-3-8
 لتحديد المخزون( عدا المالية )ما غير األصول بمراجعة مالي مركز قائمة كل تاري  تقوم الشركة في 

 عكـس أو يمـةالق فـي خسـارة االنخفـاض تشـير إلـى حـدو  ظـروف أي مؤشـر أو هنـاك كـان إذا مـا
 لهـذه لالسـترداد القابلـة تقـدير القيمـة يـتم هذا المؤشـر، وجود حالة وفي .القيمة في االنخفاض خسارة

 إن القيمـة، فـي عكـس خسـارة االنخفـاض القيمـة أو فـي االنخفـاض خسـارة مقـدار لتحديـد األصـول
 .وجدت

 القابلـة القيمـة بتقـدير كةالشـر  تقـوم الفرديـة، لألصـول لالسـترداد القابلـة القيمـة تقـدير تعـذر وعنـد 
 وثابـ  معقـول أسـاس تحديـد إمكانيـة . وعنـداألصول إليها تنتمي للنقد التي المنتجة للوحدة لالسترداد
 يـتم ذلـك بخـالف أو للنقـد، المنتجـة الوحـدات الفرديـة علـى المشـتركة األصـول توزيـع يـتم للتوزيـع،
 معقـول أسـاس توزيـع تحديـد يمكـن والتي للنقد المنتجة الوحدات من األصغر المجموعة على توزيعها
 لها. وثاب 

  وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقـد ناقصـًا تكلفـة
 .أيهما أعلى -البيع أو القيمة قيد االستعمال 

 قات نقديـة مسـتقلة بشـكل وتحدد القيمة القابلة لالسترداد لألصـل المنفـرد مـا لـم يكـن األصـل يحقـق تـدف
 .األصولكبير عن النفقات المتولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من 

  وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلـة لالسـترداد يعتبـر األصـل
 منخفض القيمة وتخفض قيمت  الى القيمة القابلة لالسترداد.

 د االســتعمال، يــتم خصــم التــدفقات النقديــة المســتقبلية التقديريــة إلــى قيمتهــا الحاليــة عنــد تقيــيم القيمــة قيــ
معـــدل الخصـــم قبـــل الضـــريبة بمـــا يعكـــس التقـــديرات الســـوقية الحاليـــة للقيمـــة الزمنيـــة للنقـــود  بإســـتخدام
 لها. المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات تعديل يتم لم التي للموجودات المحددة والمخاطر

 د تحديــد القيمــة العادلــة نــاقص تكــاليف إتمــام البيــع، يــتم مراعــاة المعــامالت الســوقية الحديثــة وفــي وعنــ
 حال عدم القدرة على تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.

 األصـولقيـد  تـم إذا إال الخسـائر أو فـي األربـاح مباشـرة القيمـة فـي االنخفـاض بخسـارة االعتـراف يتم 
 الحالـة كتخ ـيض فـي هـذه القيمـة فـي االنخفـاض خسـارة وتعامـل تقييمهـا، المعـاد بالقيمـة الصلة ذات
 .التقييم إعادة عن ناتج

 أو  تم زيـادة القيمـة الدفتريـة لألصـولوعندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وق  الحق، ي
ترداد بحيــ  ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة الوحــدة المنتجــة للنقــد إلــى التقــدير المعــدل لقيمتهــا القابلــة لالســ

التي تم  زيادتهـا، القيمـة الدفتريـة التـي كـان سـيتم تحديـدها ييمـا لـو تـم االعتـراف بخسـارة االنخفـاض 
 أو الوحدة المنتجة للنقد في سنوات سـابقة ،يـتم االعتـراف بعكـس خسـارة االنخفـاض األصولفي قيمة 
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ذات الصــلة بالقيمــة المعــاد  األصــولخســائر إال إذا تــم قيــد فــي القيمــة مباشــرة فــي قائمــة األربــاح أو ال
 تقييمها، وتعامل خسارة االنخفاض في القيمة في هذه الحالة كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.

 غيــر الملموســة  األصــولغيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر محــددة المــدة وكــذلك  األصــول
ها لالنخفــاض فــي قيمتهــا ســنويا علــى األقــل وكلمــا كــان هنــاك غيــر المتاحــة لالســتخدام بعــد يــتم فحصــ

 .األصولمؤشر على االنخفاض في قيمة 
 

 قياس القيمة العادلة 3-3-9
فـي معاملـة تـتم  إلتـزامالقيمة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصـول عليـ  مقابـل بيـع أصـل أو سـداد  -

ــة  ــة بيــع بــين أطــراف الســوق فــي تــاري  القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادل إلــى االفتــراض بــأن معامل
 تتم إما: لتزاماإلاألصل أو تحويل 

  أولتزاماإلمن خالل السوق الرئيسية لألصل أو ، 
  في ظل غيا  سوق رئيسية. لتزاماإلمن خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو 

 يجب ان تكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر منفعة قاباًل للوصول الي  من قبل الشركة. -
ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند  إلتزاميتم قياس القيمة العادلة ألصل أو  -

علــى افتــراض أن األطــراف فــي الســوق يتصــرفون وفــق مــا يحقــق أفضـــل  لتــزاماإلتســعير األصــل أو 
 مصالح اقتصادية لهم.

ف فــي الســوق علــى تــوفير يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر المــالي فــي الحســبان قــدرة األطــرا -
األصل ييما يحقـق أفضـل منفعـة منـ  أو بيعـ  إلـى طـرف أخـر مـن أطـراف  بإستخداممنافع اقتصادية 

 السوق لتحقيق أفضل منفعة من .
ــة  - ــيم تــتالءم مــع الظــروف وتتــوافر لهــا بيانــات كاييــة لقيــاس القيمــة العادل تســتخدم الشــركة أســاليب تقي

للمالحظــة ذات العالقــة وتقلــيص اســتخدام المعطيــات غيــر القابلــة وتعظــيم اســتخدام المعطيــات القابلــة 
 للمالحظة ، حي :

 ذلـك فـي بمـا اإلدارة، علـى الهامـة القيمـة العادلـة قياسـات جميـع تقـع مسـئولية اإلشـراف علـى 
 .العادلة للقيم المستوى الثال 

 دوري. بشكل قييمالت وتعديالت للمالحظة القابلة غير الهامة المدخالت بمراجعة اإلدارة وتقوم 
 اـذه  بـأن االسـتنتاج لـدعم ثالـ  طـرف مـن عليھـا الحصـول تـم التـي بتقيـيم األدلـة اإلدارة وتقـوم

السـعودية،  العربيـة المملكـة فـي المعتمـدة الماليـة الدولية للتقـارير المعايير متطلبات تلبي التقييمات
 اـذه ييـ  تصـن  أن يينبغـ العادلـة الـذي للقيمـة الهرمـي التسلسـل فـي المسـتوى  ذلـك فـي بمـا

 أو خـدمات السماسـرة أسـعار مثـل ثالـ ، طـرف مـن معلومـات اسـتخدام حالـة التقييمـات فـي
 .العادلة القيم تستخدم لقياس التسعير،

أو  لألصـول العادلـة القيمـة قيـاس عنـد المسـتطاع قـدر  الملحوظـة السـوق  بيانـات الشـركة تسـتخدم -
بنـاء  العادلـة للقيمـة الهرمـي التسلسل في مختلفة ستوياتم إلى العادلة القيم يتم تصنيف و اتلتزاماإل
 :يلي كما التقييم في أساليب المستخدمة المدخالت على
   اتلتزامـاإللألصـول و  النشـطة األسـواق المعدلـة( فـي )غيـر المدرجـة األسـعار :1 المسـتو 

 .المماثلة
   لألصل الحظتهام يمكن والتي 1 المستوى  في المدرجة األسعار بخالف مدخالت  :2 المستو 

 مـن مشـتقة )أير مباشـ غيـر بشـكل أو األسـعار( )مثـل مباشـرة إمـا لتـزاماإل أو
 األسعار(.

   مالحظتهـا  يمكـن سـوق  بيانـات إلـى تسـتند ال التـي اتلتزامـاإلو  لألصـول مـدخالت  :3 المسـتو
 ملحوظة(. غير )مدخالت
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 مختلفـة مسـتويات فـي تقـع تـزاملاإل أو لألصـل العادلـة القيمـة لقيـاس المسـتخدمة المـدخالت كان  إذا -
 المستوى  نفس في بالكامل تصنيف  يتم العادلة القيمة قياس فإن العادلة ، للقيمة من التسلسل الهرمي

 .كامل لقياس اام او للدخل مستوى  أدنى أن حي  للقيمة العادلة الهرمي من التسلسل
ادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر التــي تثبــ  الشــركة بــالتحويالت بــين مســتويات التسلســل الهرمــي للقيمــة الع -

 حد  فيها التغيير.
 

 األدوات المالية 3-3-10
( "األدوات 9وقيــاس األدوات الماليــة وفقــا لمتطلبــات المعيــار الــدولي للتقريــر المــالي رقــم ) إثبــاتيــتم  -

الماليــة وبعــض  اتلتزامــاإلالماليــة و  األصــولالماليــة"  الــذي يحــدد ويعــالج تصــنيف وقيــاس واســتبعاد 
 ء أوبيع البنود غير المالية. عقود شرا
 المتعلقة بذلك. السياسات المحاسبية تفاصيل يلي وييما

 المالية اتلتزامال المالية و  األصول -االعتراف األولي  -
مـــالي فـــي قائمـــة المركـــز المـــالي عنـــدما تصـــبح  إلتـــزاميجـــب علـــى المنشـــأة إدراج أي أصـــل مـــالي أو 

 المنشأة طرفا من أحكام تعاقدية لألداة.
 قياس األوليال 

الــذمم المدينــة التجاريــة التــي ال تتضــمن عنصــرا تمويليــًا جوهريــًا، يــتم  إســتثناءعنــد القيــاس األولــي، ب
تكـاليف المعاملـة  إثبـاتويـتم  .خـالل االربـاح أو الخسـائر قيـاس األصـل المـالي بالقيمـة العادلـة مـن

 العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي في االرباح أو الخسائر.
 خـالل االربـاح أو الخسـائر يـتم قيـاس األصـل مـن العادلـة بالقيمـة لـيس المـالي األصـل كـان وإذا

 المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي. تكاليف إلى باإلضافة العادلة بقيمت  المالي
فـي أقـل مـن  يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحوي عنصرا تمويليًا جوهريـًا أو التـي تسـتحق

 (.15شهرًا بسعر المعاملة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 12
 التصنيف والقياس الالحق 

ضـمن فئـات القيـاس التاليـة بنـاء  تصـنيفها على غير المشتقة المالية لألصول الالحق القياس يعتمد
لشـروط التعاقديـة للتـدفقات الماليـة وكـذلك وا األصولعلى نموذج األعمال الذى يتم من خالل  ادارة 

 النقدية:
 :االرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة مالية أصولأ( 

 كـل نهايـة فـي االربـاح أو الخسـائر قائمـة خـالل مـن العادلـة بالقيمـة الماليـة األصـول قيـاس يتم
 أي نمـ الـتخلص أو البيـع عنـد الشـركة تتكبداا قد التي تكاليف المعاملة خصم دون  تقرير فترة
 .المستقبل في المالية األصول من
 خـالل مـن العادلـة بالقيمـة أو المطفـأة بالتكلفـة كمقاسـة مصـنفة الغيـر الماليـة األصول جميع إن

 االربـاح خـالل مـن العادلـة بالقيمـة قياسـها يـتم ,أدنـاه لمـا سـيتم بيانـ  ووفقـا اآلخـر الشامل الدخل
 يحـق األولـي ثبـاتوعنـد اإل األخـرى  لمشـتقةا الماليـة األصـول جميـع يتضـمن وهـذا ,أو الخسـائر
 شـروط تسـتوفي أخـرى  بطريقـة والتـي الماليـة األصـول نهـائي بشـكل تخصـص أن للشـركة

 كأصـول اآلخـر الشـامل الـدخل خـالل مـن العادلـة بالقيمـة أو المطفأة القياس بالتكلفة ومتطلبات
 االرباح أو الخسائر. خالل من العادلة بالقيمة مالية

 أو بطريقـة ينشـأ قـد الـذي المحاسـبي التطـابق عـدم بحـذف تقـوم فإنهـا بـذلك شـركةال قامـ  وإذا 
 .كبير التطابق بشكل عدم تخ يض أو بأخرى 
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 :االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية ب( أصول
)أدوات حقـوق و االخر( أ الشامل الدخل خالل تكون اما )أدوات دين بالقيمة العادلة من يوه
 االخر(. الشامل الدخل خالل ة بالقيمة العادلة منملكي
 فتـرة كـل نهايـة فـي االخـر الشـامل الـدخل خـالل مـن العادلة بالقيمة المالية األصول قياس يتم

 األصـل مـن الـتخلص يـتم عنـدما الشـركة تتكبـدها التـي تكاليف المعامالت خصم يتم وال تقرير
 .المستقبل في
 الـدخل خـالل مـن العادلـة بالقيمـة الـدين أدوات فـي اتاإلسـتثمار  قيـاس مـع العلـم انـ  يـتم 

 خـالل مـن بالقيمـة العادلـة قياسـها يـتم وال التـاليين الشـرطين اسـتوف  إذا اآلخـر الشـامل
 االرباح أو الخسائر:

 طريـق عـن منـ  الهـدف يتحقـق الـذي األعمـال نمـوذج ضـمن بهـا االحتفـاظ يـتم 
 ة. موجودات مالي وبيع تعاقدية نقدية تدفقات تحصيل

 مـدفوعات فقـط تمثـل التـي النقديـة للتـدفقات محـددة تـواري  في التعاقدية فتراتها تنشأ 
 المبلغ القائم. أصل على والفائدة المبلغ ألصل

 المتراكمـة الخسـائر أو األربـاح تصـنيف إعـادة يـتم الماليـة، األصولب اإلعتراف إلغاء عند
 يـتم ال ذلـك ، ومـع بـاح أو الخسـائراالر  إلى الشامل اآلخر الدخل في بها سابقاً  المعترف
 أدوات حالـة فـي والخسـارة الـربح إلى العادلة القيمة خسائر أرباح أو إعادة تصنيف الحقاً 

 .حقوق الملكية
 

 المطفأة: بالتكلفة قياسها يتم مالية ج( أصول

الفائـدة الفعلـي فـي حــال  معــدل طريقـة بإسـتخداميجـب قيـاس األصـل المـالي بالتكلفــة المطفـأة 
 يفاء الشرطين التاليين:إست
المالية  األصولاالحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ ب -1

 من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــل المــالي فــي تــواري  محــددة إلــى تــدفقات نقديــة التــي هــي  -2

 لغ األصلي القائم.دفعات للمبلغ األصلي والفائدة على المب
 المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى.  األصولتتضمن 

ــًا بالتكلفــة المطفــأة  األصــولبعــد القيــاس األولــي، يــتم قيــاس هــذه  طريقــة  بإســتخدامالماليــة الحق
م احتسا  التكلفة المطفـأة مـن معدل الفائدة الفعال ناقصًا االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. يت

خالل األخذ باالعتبار أي خصم او عالوة على االقتناء والرسـوم أو التكـاليف التـي تعتبـر جـزءًا 
أساسـيًا مـن معــدل الفائـدة الفعــال. يـتم إدراج إطفــاء معـدل الفائــدة الفعـال ضــمن إيـرادات التمويــل 

انخفـــاض القيمـــة فـــي االربـــاح أو فـــي قائمـــة االربـــاح أو الخســـائر. تـــدرج الخســـائر الناتجـــة عـــن 
 الخسائر.

 أعاله: الفئات تصنيف عن الناتجة الخسائر أو لالرباح والعرض ثباتال  طريقة يلي وفيما
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 والخسائر لألرباح والعرض ثباتال  صنف القياس
الماليــــــــــــــــة  األصــــــــــــــــول

 بالتكلفة المطفأه
 االرباح أو الخسائر قائمة في التالية البنود ادراج يتم: 

 الفعلي الفائدة معدل طريقة بإستخدام الفائدة ايراد 
 نخفــــاض القيمــــة إ) الخســــائر( عكــــس )أو المتوقعــــ  االئتمانيــــة الخســــائر

 وعكسها(
 األجنبية العمالت صرف خسائر أو مكاسب 
 أو فـإن المكاسـب المـالي )االسـتبعاد( ، باالصـل االعتـراف الغاء يتم عندما 

 االرباح أو الخسائر  يف بها االعتراف يتم الخسائر الناتجة
أدوات ديـــــــــن بالقيمــــــــــة 
ــــــــة مــــــــن خــــــــالل  العادل

 االخر الشامل الدخل

 إسـتثنا باالخـر  الشـامل الـدخل فـي بهـا االعتـراف يـتم والخسـائر المكاسـب 
 بالطريقـة االربـاح أو الخسـائر   فـي بهـا االعتـراف يـتم والتـي التاليـة البنود
 : تكلفة المطفأةالمقاسة بال المالية األصول على المطبقة نفسها

 الفعلية. الفائدة طريقة بإستخدام الفوائد إيرادات 
 انخفـاض القيمـة (الخسـائر عكـس )أو المتوقعـ  االئتمانيـة الخسـائر( .

 وعكسها(
 خسائر صرف العمالت األجنبية أو مكاسب. 
 فإنـ  يـتم اعـادة  المـالي )االسـتبعاد(، صـلباأل االعتـراف الغـاء يـتم عنـدما

لــى إخســائر المتراكمــة فــى الــدخل الشــامل االخــر أو ال األربــاح تصــنيف
 االرباح أو الخسائر.

 ادوات فـي اإلسـتثمار
حقــوق الملكيــة بالقيمــة 
ــــــــة مــــــــن خــــــــالل  العادل

 الشامل االخر الدخل

 الشامل االخر الدخل في الخسائر أو بالمكاسب االعتراف يتم 
 فـي الـربح  تثبـ  كـدخل ان يجـب اتاإلسـتثمار  هـذه مـن األربـاح توزيعـات

 .اإلستثمارتكلفة  من جزء سداد بوضوح تمثل لم ما الخسارةأو 
 االخـر إلـى  الشـامل الـدخل فـي بهـا المعتـرف المبـالغ تصـنيف إعـادة يـتم ال

 .الظروف من ظرف أي تح  االرباح أو الخسائر
 مـن العادلـة بالقيمـة
 أو األربــاح خــالل
 الخسائر

 الغـاء  مـن أو الالحـق القيـاس مـن سـواء الناتجـة الخسـائر أو المكاسـب
 أو الخسائر االرباح بها في االعتراف يتم االعتراف،

 

 إعادة التصنيف 
الماليــة ، فإنــ  يجــب  األصــولتقــوم الشــركة بتغييــر نمــوذج أعمالهــا فــي إدارة  -وفقــط عنــدما  -عنــدما 

 عليها إعادة تصنيف جميع موجوداتها المالية المتأثرة بذلك وفقًا لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله.
 المالية األصولإلغا  العتراف ب 

 مالي او جزء يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو حسب مقتضى الحال جزء من أصل
 للتـدفقات النقديـة من موجودات مالية متماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز المالي( عنـد التعاقديـة

 ويـتم اخـر. طـرف إلـى الملكيـة ومنـافع رهمخـاط جميـع أو المـالي األصـل تحويـل األصـل أوعنـد مـن
 .االرباح أو الخسائر في الدفترية القيمة في الفرق  إثبات

  المالية األصولإنخفاض قيمة 
تقــوم الشــركة بتــاري  كــل تقريــر مــالي بتقيــيم احتماليــة وجــود دليــل موضــوعي علــى أن أصــل مــالي او 

ض القيمــة عنــد وقــوع حــد  او الماليــة قــد تعرضــ  لالنخفــاض. يظهــر انخفــا األصــولمجموعــة مــن 
أكثــر إذا كــان لــإلدراج األولــي لألصــل تــأثير علــى التــدفقات النقديــة المســتقبلية التقديريــة مــن األصــل 

 المالية والتي يمكن قياسها بصورة يعتد بها. األصولالمالي أو مجموعة من 
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قيــاس خســائر االئتمــان ( مــن المنشــاة تطبيــق نمــوذج ل9يتطلــب المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم )
المالية. ليس بالضرورة حصول حـد  ائتمـاني مـن أجـل  األصولالمتوقعة ييما يتعلق بانخفاض قيمة 

إدراج الخسائر االئتمانية. تقوم المنشأة بـدال مـن ذلـك، مسـتخدمة نمـوذج الخسـارة االئتمانيـة المتوقعـة، 
 ري  كل تقرير مالي.باحتسا  الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات كما في تا

شـــهرا مـــن  ۱۲يجـــب قيـــاس الخســـارة االئتمانيـــة المتوقعـــة وعمـــل مخصـــص لهـــا إمـــا بمبلـــغ يعـــادل )أ( 
 الخسائر المتوقعة أو ) ( الخسائر المتوقعة الطويلة األجل.

  في حال عدم زيادة المخاطر االئتمانية لألداة المالية بشكل جوهري منذ البدايـة، عندئـذ يـتم تكـوين
 شهرًا. ۱۲دل الخسارة المتوقعة لمدة مخصص يعا

 .وفي حاالت أخرى، يجب عمل مخصص للخسائر االئتمائية طويلة األجل 
 وفقا المبسطة الطريقة بتطبيق الشركة قام  األخرى، المدينة واألرصدة التجارية المدينة بالنسبة للذمم

الماليـة  األصـول عمـر مدى لىع االئتمانية الخسائر لتوقعات طبقا االئتمان خسائر للمعيار واحتسا 
  حي :
  بخسـائر يتعلـق ييمـا السـابقة الشـركة خبـرة علـى تقـوم مخصصـات مصـفوفة الشركة بإنشـاء قام 

 .االقتصادية والبيئة بالمدينين الخاصة للعوامل المستقبلية بالنسبة وتعديلها االئتمان،
 فـي  منفصـل بشـكل تجاريـةال المدينـة بالـذمم المتعلقـة القيمـة فـي االنخفـاض خسـائر و يـتم عـرض

 الخسائر. أو األرباح
ات فــى أدوات الــدين التــى يــتم قياســها مــن خــالل الــدخل الشــامل االخــر ، فإنــ  يــتم اإلســتثمار ييمــا عــدا 

خفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــالل اســتخدام حســا  المخصــص ويــتم إدراج مبلــغ الخســارة فــي 
معــدل  بإســتخدامائــدة علــى القيمــة الدفتريــة المخفضــة قائمــة االربــاح أو الخســائر. وتســتمر إيــرادات الف

الفائـدة المسـتعمل فـي خصـم التـدفقات النقديـة المسـتقبلية بغـرض قيـاس خسـارة االنخفـاض فـي القيمـة. 
ويــــتم شــــطب القــــروض مــــع المخصــــص المــــرتبط بــــالقروض عنــــدما ال يكــــون هنــــاك احتمــــال واقعــــي 

 لها إلى الشركة.لالسترداد المستقبلي وتحقق جميع الضمانات أو تحوي
 ات فــى ادوات الــدين التــى يــتم قياســها مــن خــالل الــدخل الشــامل االخــر اإلســتثمار أمــا ييمــا يتعلــق ب

اعــادة  إحتيــاطيمخصــص الخســارة فــى قائمــة الــدخل الشــامل االخــر والمتــراكم فــى  إثبــاتفإنــ  يــتم 
 .الماليكز قائمة المر  يف المالي، وال يقلل من القيمة الدفترية لألصل اإلستثمارتقييم 

 زاد أو نقـــص مبلــغ خســـارة االنخفـــاض فـــي القيمـــة  -و فــى كـــل االحـــوال ييمـــا إذا فــي ســـنة الحقـــة
التقديريـــة بســــبب حـــد  وقــــع بعــــد تســـجيل االنخفــــاض فـــي القيمــــة فيــــتم زيـــادة او تقلــــيص خســــارة 
االنخفاض فـي القيمـة المسـجلة سـابقًا مـن خـالل تعـديل حسـا  المخصـص. إذا مـا تـم عكـس قيـد 

 ي وق  الحق، فيتم قيد االسترداد إلى تكاليف التمويل في االرباح أو الخسائر.شطب ما ف
   المالية اتلتزامال 

المالية للشركة ذمم دائنة ومبالغ مسـتحقة الـدفع وقـروض وسـل  ومسـتحق إلطـراف   اتلتزاماإلتتضمن 
 ذات عالقة 

 القياس األولي 
ات ماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل إلتزامـكالمالية عنـد االعتـراف األولـي   اتلتزاماإليتم تصنيف 

 االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وكقروض وسل  وذمم دائنة. حسب مقتضى الحال.
الماليـــة بدايــة بالقيمـــة العادلـــة، وفــي حـــال القـــروض طويلـــة  اتلتزامـــاإليــتم قيـــاس وتســـجيل جميــع 

أنــــ   ية العائـــدة علـــى المعاملـــة. )أاألجـــل والســـل  والـــذمم الدائنـــة بعـــد خصــــم التكـــاليف المباشـــر 
 مباشـرة المتعلقـة المعاملـة تكـاليف إثبـات يـتم العادلـة حيـ  بالقيمـة الماليـة اتلتزامـاإل إسـتثناءب

 االرباح أو الخسائر(. في مباشرة مالية اتإلتزام باقتناء
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 التصنيف والقياس الالحق 
 المطفأه بالتكلفة  ( أ

بـذلك،  الحقـا قياسـها المطفـأه ويـتم الماليـة بالتكلفـة اتلتزامـاإليجب على المنشاة تصنيف جميـع 
 ييما عدا:

 المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر. اتلتزاماإل -1
  أو عند تطبيـق إثباتالمالية التي تنشا عند تحويل أصل مالي غير مؤهل إللغاء  اتلتزاماإل -2

 طريقة المشاركة المستمرة )منهج االرتباط المستمر(.
 عقود ضمان مالي. -3
 قياسـ  يـتم ولـم السـوق، سـعر مـن أقـل بتقـديم قـرض بمعـدل فائـدة ات أو االرتباطـاتإلتزامـ -4

 االرباح أو الخسائر. خالل من العادلة بالقيمة
الــثمن )العــوض( المحتمــل المــدرج مــن قبــل الجهــة المقتنيــة فــي عمليــة تجميــع أعمــال والتــي  -5

(. يـتم قيـاس هـذا الـثمن المحتمـل الحقـًا 3لية رقـم )ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير الما
 االرباح أو الخسائر. ضمن التغيرات إثبات بالقيمة العادلة مع

طريقـة معـدل الفائـدة  بإسـتخدامالمالية للشـركة الحقـا بالقيمـة المطفـأة  اتلتزاماإليتم قياس جميع 
لشـــامل األخـــر عنـــد إلغـــاء الفعـــال. تـــدرج األربـــاح والخســـائر فـــي  االربـــاح أو الخســـائر والـــدخل ا

 من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعال. اتلتزاماإلاالعتراف ب
يــتم احتســا  التكلفــة المطفــأة مــن خــالل األخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو عــالوة علــى االقتنــاء 
والرســوم أو التكــاليف التــي تعتبــر جــزءا أساســيا مــن طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال. يــدرج إطفـــاء 

 لفائدة الفعال كتكاليف تمويل في االرباح أو الخسائر.معدل ا
ات الماليــة التــي يــتم قياســها بالقيمــة العادلــة )والتــي ال لتزامــالمكاســب أو الخســائر لإل إثبــاتيــتم 

ـــك  ـــاح أو الخســـائر. ويســـتثنى مـــن ذل ـــة التحـــوط بشـــكل عـــام( فـــي  االرب تشـــكل جـــزًءا مـــن عالق
يــة التــي تــم تخصيصــها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل المال اتلتزامــاإلالمكاســب أوالخســائر لــبعض 

االربــاح أو الخســـائر عنـــدما تكـــون الشـــركة مطالبـــة بتقيـــيم آثـــار التغيـــرات فـــي مخـــاطر االئتمـــان 
 في الدخل الشامل االخر. اتلتزاماإلالمرتبطة ب

 

 االرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة المالية اتلتزامال  ( ب
 :الفئة هذه ضمن تقع التي المالية اتلتزاماإل تشمل

 للمتاجرة. بها المحتفب اتلتزاماإل -1
 تحوط. كأدوات المخصصة غير المشتقات اتإلتزام -2
 .االرباح أو الخسائر قائمة خالل من العادلة بالقيمة المخصصة اتلتزاماإل -3

 اتالتغيـر  وتسـجيل العادلـة بالقيمـة الماليـة اتلتزامـاإل بقيـاس الشـركة تقوم األولي، التسجيل بعد
 .االرباح أو الخسائر في
االربـاح  فـي العادلـة بالقيمـة المخصصة المالية اتلتزاماإل من والخسائر األرباح تقسيم يتم عادة

 :النحو التالي على أو الخسائر
 مخاطر في التغيرات إلى يعود الذي المالي لتزاملإل العادلة القيمة في التغير مبلغ إثبات يتم -1

 .االخر الشامل في الدخل المالية اتلتزاماإل لتلك االئتمان
االربـاح أو  فـي المـالي لتـزاملإل العادلـة القيمـة فـي التغيـر مـن المتبقيـة القيمـة إثبـات يـتم -2

 .الخسائر
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 االرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة المالية اتلتزامال  بخالف المالية اتلتزامال  ( ت

 تعـديل الفعلـي. يـتم الفائـدة معـدل بإسـتخدام فـأةالمط بالتكلفـة الماليـة اتلتزامـاإل قيـاس يـتم
 عنـد الدفتريـة القيمـة تكـون  بحيـ  الـدين مـدى عمـر علـى المصـدرة الـديون  مـن المتحصـالت
 الماليــة اتلتزامـاإل االسـتحقاق. تخضـع عنـد سـدادها سـيتم التـي القيمـة هـي االسـتحقاق
 .التحوط محاسبة لمتطلبات تحوط كأدوات المخصصة

  إعادة التصنيف 
 مالي. إلتزام يمكن للشركة إعادة تصنيف أي ال

 المالية اتلتزامال إلغا  العتراف ب 
مـالي  إلتـزاممالي عند الوفاء ب  او إلغااه أو انتهااه. وعنـد اسـتبدال  إلتزاميتم إلغاء االعتراف ب

حـالي  إلتـزامموجود بأخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماما أو عند تعديل شـروط 
المـالي  لتـزامي، فإن مثل هذا االستبدال او التعديل يتم التعامل مع  كإلغاء قيد لإلبشكل جوهر 

الجديـد. يــتم تســجيل الفــرق مـا بــين القــيم الدفتريــة ذات الصــلة  لتزاماإلاألصـلي مــع االعتــراف بــ
 في االرباح أو الخسائر.

 المالية(  اتلتزامال و  األصول بين مقاصة األدوات المالية )المقاصة -
المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط  اتلتزاماإلالمالية و  األصولقاصة يتم م

 : التاليين إستيفاء الشرطين عندما يتم
 فـــي بهـــا المعتـــرف المبـــالغ بـــين المقاصـــة لعمـــل نظاميـــاً  قانونيـــاً  حًقـــا حالًيـــا الشـــركة تمتلـــك -1

 . اتلتزاماإلو  األصول
 وتسـوية باألصـل اإلعتـراف أو الصـافي، اسأسـ علـى بالتسـوية نيـة لـدى الشـركة وجـود -2

 .واحد آن   في لتزاماإل
 

 تحقق اليرادات 3-3-11
وقياس اإليرادات الناشئة عن العقود وفقا لمتطلبات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  إثباتيتم  -

ضـمن نطـاق معـايير أخـرى، حيـ  يـتم إدراج اإليـرادات بـالمبلغ  العقـود هـذه تكـن لـم مـا( 15رقـم )
 لذي يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول علي  مقابل الخدمات إلى العميل.ا
 يـتم التـي المبـالغ وتسـتثنى العميـل مـع العقـد فـي المحـدد العـوض أسـاس علـى االيـراد قيـاس يـتم -

 المنتجـات علـى السيطرة تحويل عند باإليرادات الشركة وتعترف .اخرى  أطراف عن نيابة تحصيلها
 للعميل. مةالمقد الخدمات أو

( سـواء بـالتطبيق الكامـل بـأثر رجعـي او المعـدل 15يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقـم ) -
 حي :
 م 2019 يناير 1 من بداية المالية قوائمها في المالي للتقرير الدولي المعيار بتطبيق الشركة قام 
 األثر المتراكم. ميتقي بطريقة

 رادات من العقود مع العمالء إستنادًا إلى الخمس خطوات التالية:حي  تقوم الشركة بإدراج اإلي -
ات إلتزامـــتحديــد العقـــد مـــع العميـــل: العقـــد هـــو اتفـــاق بــين طـــرفين أو أكثـــر ينـــتج عنـــ  حقـــوق و  . أ

 .الزامية ويوضح المعايير التي يجب استيفااها لكل عقد
العقـــد مـــن اجـــل نقـــل األداء هـــو وعــد للعميـــل حســـب  إلتـــزامات األداء فـــي العقـــد: إلتزامـــتحديــد  . ب

 بضائع او تقديم خدمات للعميل.
تحديد سعر المعاملـة: سـعر المعاملـة هـو الـثمن المتوقـع مـن الشـركة مقابـل تناقـل البضـائع أو  . ت

 المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة. إستثناءالخدمات المتفق عليها مع العميل، ب
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بالنسبة للعقد الذي يحتوي على اكثر من  ات األداء في العقد:إلتزامتوزيع سعر المعاملة على  . ث
أداء بمقـدار مبلـغ مقـدر الـثمن  إلتـزامأداء، تقـوم الشـركة بتوزيـع سـعر المعاملـة علـى كـل  إلتزام

 األداء إلتزامالمتوقع تحصيل  من البضائع أو الخدمات لقاء تأدية 
 األداء. إلتزامإدراج اإليرادات عند )أو حينما( تستوفي المنشأة  .ج

األداء وتقــوم بــإدراج اإليــرادات علــى مــدى مــدة العقــد إذا مــا حققــ  أي مــن  إلتــزاملشــركة تســتوفي ا -
 المتطلبات التالية:

حصـول العميـل علـى المنـافع الناتجـة عـن أداء الشـركة واسـتهالك تلـك المنـافع فـي ذات الوقـ ،  ( أ
 او

او  اداء الشــركة يـــؤدي إلـــى إنشـــاء أو تحســين اصـــل واقـــع تحـــ  ســيطرة العميـــل وقـــ  التحســـين ( ب
 اإلنشاء، او

ال يكــون اصــال الســتخدامات أخــرى للشــركة، كمــا يكــون للشــركة الحــق فــي  لتــزاماداء الشــركة لإل ( ت
  تحصيل المبلغ لألداء المكتمل حتى تاريخ  واجب النفاذ.

ات األداء التــي ال يتحقـــق فيهــا أحـــد الشـــروط أعــاله، فإنـــ  فيــتم إدراج اإليـــرادات فـــي لتزامـــبالنســبة إل -
 األداء. إلتزاميي  استيفاء  الوق  الذي يتم

أداء من خالل تقديم البضائع أو الخدمات الموعودة، فإن الشركة  إلتزامعندما تقوم الشركة باستيفاء  -
بذلك تقوم بإيجاد أصل بناء على العقد مقابل الثمن الذي حصل  علي  جراء األداء. وإذا ما تجاوز 

 العقد. إلتزامرجة فهذا يزيد من مبلغ الثمن المفوتر للعميل مبلغ اإليرادات المد

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض مع األخذ بالحسبان شروط الدفع  -
 التعاقدية المحددة.

يــتم إدراج اإليــرادات فــي  االربــاح أو الخســائر بمقــدار الحــد المتوقــع لتــدفق المنــافع االقتصــادية إلــى  -
 بصورة يعتد بها. -حيثما ينطبق  -اإليرادات والتكاليف الشركة مع إمكانية قياس 

 وتتمثل إيرادات الشركة في: -
 ايرادات المقاوالت والخدمات طويلة األجل 

بموجب طريقة نسبة اإلنجاز. وعنـدما يكـون باإلمكـان تقـدير   حتسب إيرادات عقود المقاوالتت -
ة بـالرجوع إلـى نسـبة التكـاليف محصلة العقد بشكل موثوق ب ، يـتم إحتسـا  اإليـرادات التقديريـ

المتكبــدة علــى العمــل المنفــذ حتــى نهايــة الســنة إلــى إجمــالي التكــاليف المقــدرة للعقــد، وعنــدما 
يكـون مــن غيــر الممكــن تقــدير مخرجــات العقــد بطريقــة يمكــن اإلعتمــاد عليهــا، يحتســب اإليــراد 

 .هافقط في حدود تكاليف العقد التي تم تكبدها والتي من المحتمل إسترداد
ـــدرة  - ـــدما تكـــون التكـــاليف المق ـــد بالكامـــل عن ـــراف بالخســـائر المتوقعـــ  إلنجـــاز أي عق يـــتم اإلعت

 الالزمة إلنجاز العقد تزيد عن قيمة العقد وتثب  كامل الخسارة على قائمة الدخل.
يــدرج الفــرق بــين قيمــة اإليــرادات وفقــًا لنســبة اإلنجــاز والمبــالغ المحصــلة أو المفــوترة كــإيرادات  -

 ستحقة وغير مفوترة أو إيرادات مؤجلة بحسب الحالة.ماوالت عقود مق
 

 قصيرة األجل الخدمات من يراداتلا 
المقدمــة عنــدما يكــون باإلمكــان تقــدير نتيجــة  قصــيرة األجــل يــتم تســجيل اإليــرادات مــن الخــدمات

الموزعـة  بتأجيل اإليـرادات الشركة تقوم وعلي ،المعاملة بصورة يعتد بها في تاري  التقرير المالي. 
وفـي  .علـى اسـاس االسـتحقاق تلـك الفتـرة مـدى علـى هـاإثباتب وتقـوم قصـيرة االجـل الخـدمات إلـى

حــال عــدم القــدرة علــى قيــاس النتــائج بطريقــة يعتــد بهــا، فإنــ  يــتم إدراج اإليــرادات فقــط فــي حــدود 
 إمكانية استرجاع المصروفات المتكبدة.
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 من التوريداتيرادات لا 
 :اآلتيةعند استيفاء كل الشروط واصدار فاتورة عن بيع السلع الناتج يتم إثبات االيراد  -

 ي المشتر السلع إلى  لملكية المهمة والمنافع المخاطرحويل ت. 
  بالملكيـةبالدرجـة التـي تـرتبط عـادة  المسـتمر ي االدار بحـق التـدخل  ال الشـركةعدم احتفاظ 

 المباعة.بالسيطرة الفعلية على السلع  وال
 عليها االعتماد يمكنبطريقة  االيرادقياس مبلغ  يمكن. 
  الشركة.إلى  بالمعاملة المرتبطة االقتصادية المنافعتدفق  المحتملأن يكون من 
 بطريقــة  بالمعاملــةييمــا يتعلــق  الشــركةملتهــا أو ســتتحملها تحقيــاس التكــاليف التــي  إمكانيــة

 .عليها االعتماد يمكن
 ات الضمانإلتزام 

لـــى متطلبـــات إتخضـــع الشـــركة  يبضـــاعة المباعـــة ، وبالتـــالتقـــدم الشـــركة ضـــمانات بخصـــو  ال
ات إلتزامـرادات وتسـجيل جيـل االعتـراف بـاإلأييمـا يخـص ت 15رقـم  المـاليالمعيار الدولى للتقرير 

 العقود.
 

 تكاليف اليرادات 3-3-12
وتكـــاليف الخـــدمات األخــرى المتعلقـــة بهـــا.  التوريـــدات المتعاقـــد عليهــاتتضــمن تكـــاليف اإليـــرادات تكلفــة  -

ند تكلفة اإليرادات الى نسبة التكلفة المتكبدة إلى التاري  المتعلـق بالوحـدات التـي بيعـ  إلـى مجمـوع تست
 .التكاليف التقديرية لكل مشروع

 

 المصروفات 3-3-13
تشــمل مصــروفات البيــع والتســويق والمصــروفات العموميــة واإلداريــة التكــاليف المباشــرة وغيــر المباشــرة  -

 تكلفة اإليرادات. التي ال تعتبر بالتحديد جزءًا من
مصـــروفات البيـــع والتســـويق فـــي تلـــك المصـــروفات الناشـــئة عـــن جهـــود الشـــركة الكامنـــة وراء المبيعـــات  -

 ووظائ  التسويق.
  األعباء المالية، االستهالك، اإلطفـاء وخسـائر االنخفـاض فـي  إستثناءيتم تصنيف جميع المصروفات ب

 القيمة كمصروفات عمومية وإدارية.
  روفات المشــتركة األخــرى مــا بــين تكــاليف إيــرادات وتكــاليف بيــع وتســويق ومصــاريف يــتم توزيــع المصــ

 عمومية وإدارية على أساس ثاب  عند اللزوم.
 

 الزكاة والضرائب 3-3-14
 الزكاة ( أ

 هيئـة الزكـاة والضـريبة والجمـارك  الصـادرة مـن لألنظمـة الزكـاة وفقـاً  مخصـص إحتسـا  يـتم
 بالمملكة العربية السعودية "الهيئة".

 ميل مخصص الزكاة على االرباح أو الخسائر.يتم تح  
  إن وجـدت، الزكـوي  الـربط عـن الناتجـة التسـويات معالجـةات إضـايية، و إلتزامـيـتم تسـجيل أي ،

التــي قــد تصــبح مســتحقة عنــد االنتهــاء مــن الــربط فــي نفــس الســنة الماليــة التــي يــتم فيهــا اعتمــاد 
 الربط الزكوي.

 

 ضريبة الستقطاع ( ب
  تســتقطع الشــركة ضــرائب علــى بعــض المعــامالت مــع جهــات غيــر مقيمــة فــي المملكــة العربيــة

السعودية كما هو مطلـو  وفقـًا لألنظمـة الضـريبية المعمـول بهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية. 
 ات.إلتزاميتم تسجيل ضريبة االستقطاع المتعلقة بالمدفوعات األجنبية ك
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 ضريبة المعامالت ( ت
المعـامالت )ضـريبة القيمـة  ضـريبة خصـم بعـد األصـولو  والمصـروفات يـراداتاإل إثبـات يـتم -1

 :عدا ييما ،)المضافة
 لالسـترداد قابلـة غيـر خـدمات أو أصـول شراء بشأن المتكبدة المعامالت ضريبة تكون  عندما 

 شـراء تكلفـة مـن كجـزء المعـامالت ضـريبة إثبات يتم الحالة، هذه وفي الضريبية، من السلطة
 و ذلك، ينطبق حيثما المصروفات، بنود من جزءأو ك األصل

 المعامالت. ضريبة مبلغ مع إدراجها تم التي والدائنة المدينة الذمم 
السـلطة  إلـى، الـدفع المسـتحقة أو مـن، لالسـترداد القابلـة المعامالت ضريبة مبلغ صافي إدراج يتم -2

 .ليالما المركز قائمة في أو الدائنة المدينة الذمم من الضريبية كجزء
 

 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل 3-3-15
لـى إ السـائدة الصـرف األجنبيـة بعـد تحويلهـا وفقـًا ألسـعار بـالعمالت تـتم التـي المعـامالت تسجيل يتم ( أ

 ذات اتلتزاماإلو  األصول تحويل أرصدة ويتم المعاملة ، السعودي( بتاري  العملة الوظي ية )الريال
 السـائدة الصـرف بأسـعار (لعملة الوظي يـةالسـعودي)ا الريال ىإل األجنبية بالعمالت النقدية الطبيعة
 الصرف أسعار في التغيرات عن الناتجة والخسائر باألرباح اإلعتراف يتم المالية. تاري  القوائم في
 االرباح أو الخسائر. في

اسعار  تخدامبإسيتم اعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية  ( ب
الصرف كما في تاري  المعامالت األولية وال يتم تعديلها الحقا. يتم تحويل البنـود غيـر النقديـة التـي 

أسعار الصرف في التـاري  الـذي جـرى ييـ  تحديـد  بإستخداميتم قياسها بالقيمة العادلة لعملة أجنبية 
ن تحويـل البنـود غيـر النقديـة التـي يـتم القيمة العادلة. يتم التعامل مع االرباح أو الخسائر الناشئة ع

قياســـها بالقيمـــة العادلـــة بمـــا يتماشـــى مـــع االعتـــراف باالربـــاح أو الخســـائر مـــن التغيـــرات فـــي القيمـــة 
 العادلة للبند ذو الصلة.

 

 المخصصات 3-3-16
)نظــامي أو ضــمني( ناشــد عــن حــد  ســابق  إلتــزامتــدرج المخصصــات عنــدما يكــون لــدى الشــركة  ( أ

مـن خـالل تـدفقات نقديـة المـوارد إلـى  لتـزاماإلطلـب مـن الشـركة سـداد هـذا ويكون هناك احتمـال أن ي
. وحيثمــا لتــزاماإلخــارج الشــركة تجســد منــافع اقتصــادية ويكــون باإلمكــان إجــراء تقــدير يعتــد بــ  لمبلــغ 

بموجــب عقــد تــأمين، فيــتم  -علــى ســبيل المثــال-تتوقــع الشــركة ســداد بعــض أو كامــل المخصــص 
ــا. يــتم عــرض المصــروف إدراج الســداد كأصــل مســتقل  ولكــن فقــط عنــدما يكــون الســداد مؤكــدًا فعلي

 المتعلق بالمخصص في  االرباح أو الخسائر بعد طرح أي سداد.

ـــتم تحديـــد المخصصـــات بخصـــم التـــدفقات النقديـــة  ( ب ـــة للمـــال جوهريـــًا، ي إذا كـــان تـــأثير القيمـــة الزمني
كس تقييمات السـوق الحاليـة للقيمـة المستقبلية المتوقعة بمعدل الخصم الحالي قبل الضريبة الذي يع

. عند استخدام الخصـم يـتم تسـجيل الزيـادة فـي المخصـص لتزاماإلالزمنية للمال والمخاطر المتعلقة ب
 نتيجة مرور الوق  كتكلفة تمويل في االرباح أو الخسائر .

د يتم مراجعة المخصصات في تاري  كل تقرير مـالي وتعـدل لـتعكس أفضـل تقـدير حـالي. إذا لـم يعـ ( ت
، فإنـــ  يـــتم عكـــس لتـــزاماإلمحـــتمال تـــدفق مـــوارد خارجيـــة مطلوبـــة متضـــمنة منـــافع اقتصـــادية لســـداد 

 المخصص.

 ( األصولالمتعلقة بإزالة  اتلتزاماإلالعمليات ) إيقاف تكاليف ( ث

 أعمـال عـن المسـؤولية الشـركة تتحمـل عنـدما العمليـات بإيقـاف لتـزاملإل بمخصـص االعتـراف يـتم
 العالقـة ذات والتكـاليف المطلوبـة العمليـات إيقـاف درجـة تعتمـد األراضـي، أو إعـادة تأهيـل التـرميم
 .واألنظمة الحالية متطلبات القوانين على
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 المتوقـع العمليـات إيقـاف اتإلتزامـ جميـع المخصـص فـي والمشـمولة المدرجـة التكـاليف تتضـمن
 وتـتم ليـةالحا قيمتـ  إلـى العمليـات إيقـاف مخصـص خصـم . ويـتماألصـول حـدوثها علـى مـدى عمـر

 اسـتهالك  يـتم ثـم ومـن والمعـدات والمصـنع الممتلكـات ضـمن بنـد األصـولكجـزء مـن  رسـملت 
 .األصول لتلك مدى العمر المتوقع على كمصروف

 فـي طبيعـي أمـر هـي العمليـات إليقـاف النقديـة التـدفقات ووقـ  المقـدرر المبلـغ علـى التعـديالت إن
 فـي كزيـادة التعـديالت هـذه تسـجيل ويـتم ليهـا.ع تنطـوي  التـي الهامـة األحكـام والتقـديرات ضـوء
 التعديالت هذه على تؤثر التي العوامل وتتضمن العالقة. ذات األصول في زيادة تقابلها تالتزاماإل
 :يلي ما
 التقنية. تطوير 
 البيئية. اإلدارة واستراتيجيات التنظيمية المتطلبات 
 التضخم. آثار ذلك في ماب المتوقعة األنشطة وتكاليف المقدرر الحد في التغيرات 
 االقتصادية. االستدامة في التغيرات 

 

 منافع الموظفين 3-3-17
 برامج المنافع المحددة ( أ

تقدم الشركة خطـة منـافع محـددة للمـوظفين وفقـًا لنظـام العمـل بالمملكـة العربيـة السـعودية، حيـ  يـتم 
ر مبلـــغ المنـــافع الشـــركة ييمـــا يتعلـــق ببـــرامج المنـــافع المحـــددة بواســـطة تقـــدي إلتـــزاماحتســـا  صـــافي 

المســتقبلية التــي اكتســبها الموظــ  فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة وخصــم ذلــك المبلــغ. ويــتم احتســا  
ات المنافع المحددة سنويا من قبل خبير أكتواري مؤهل بواسطة طريقة وحدة االئتمان المتوقعة إلتزام

 عربية السعودية وسياسة الشركة .والذى يأخذ فى اعتباره بالحسبان أحكام نظام العمل في المملكة ال
 طريقـة بإسـتخدام مسـتقلين اكتـواريين قبـل مـن دوري  بشـكل المحـددة المنـافع إلتـزام قيـاس إعـادة ويـتم
 النقديـة التـدفقات بخصـم المحـددة المنـافع لتـزامإل الحاليـة تحديـد القيمـة المتوقعة. ويتم االئتمان وحدة

 قــة للســندات / الصــكوك الحكوميــة أوجــود ســوق عميالمقــدرة ونظــرًا لعــدم و  المســتقبلية الصــادرة
 تــم تحديــد معــدل الخصــم بــالرجوع إلــىالســندات / صــكوك الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
 بتطبيـق العمولـة تكلفـة صـافي احتسـا  "العائـد لتـاري  االسـتحقاق" لمؤشـر داو جـونز للصـكوك. يـتم

 .البرنامج لموجودات العادلة ددة والقيمةالمح المنافع إلتزام رصيد صافي على معدل الخصم
 نهايـة فـي إكتواريـا المحـددة التقاعـد تكـاليف بإسـتخدام المحـددة المنافع اتإلتزام تكاليف احتسا  يتم

 لمـرة تقـع هامـة أحـدا  وبـأي السـوق  علـى تطـرأ التـي بالتقلبـات الهامـة تعـديلها بعـد السـنة السـابقة،
 التقلبـات تلـك عـدم وجـود حالـة والسـداد. وفـي العاملـة دياأليـ وتقلـيص البـرامج مثـل تعـديل واحـدة
 فـي لالفتراضـات اسـتنادا اإلكتواريـة اتلتزامـاإل تمديـد يـتم واحـدة ، لمـرة السـوق واألحـدا  فـي الهامة
 فإنـ  األوليـة، الفتـرة خـالل الترتيبـات أو االفتراضـات فـي هامـة تغيرات حالة وجود السنة. وفي بداية
 .بها المتعلقة والتكاليف اتلتزاماإلهذه  ياسق إلعادة اعتبارها يتم

 تتكـون مـن اربـاح وخسـائر اكتواريـة بـرامج المنـافع المحـددة التـي إلتـزاميتم إدراج إعادة قياس صافي 
 صــافي الفائــدة عــن طريــق تطبيــق معــدلمباشــرة فــي الــدخل الشــامل اآلخــر. تقــوم الشــركة باحتســا  

 أو األصــل. يــتم تســجيل صــافي مصــروف المحــددة المنــافع إلتــزامالخصــم المســتخدم لقيــاس صــافي 
 الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بها لبرامج المنافع المحددة في االرباح أو الخسائر.

 فانــ  يــتم تســجيل التغيــر النــاتج فــيعنــدما تتغيــر منــافع برنــامج أو عنــدما يــتم تقلــيص مــدة البرنــامج 
ـــق بالخدمـــة الســـابقة او االر  ـــي تتعل ـــاح أو الخســـائرالمنفعـــة الت ـــاح أو ب ـــيص فـــورًا فـــي االرب  مـــن التقل

 الخسائر.
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 منافع الموظفين قصيرة األجل ( ب
 ذلـك فـي عـن المنـافع المسـتحقة للمـوظفين والمتعلقـة بـاالجور والرواتـب بمـا لتزاماإليـتم االعتـراف بـ

لتـى يـتم فيهـا المنافع غير النقدية ، واالجازة السـنوية واالجـازة المرضـية وتـذاكر السـفر خـالل الفتـرة ا
تقديم الخدمة المتعلقة بها ، وكذلك المبلغ غير المخصوم للمنـافع المتوقـع دفعهـا مقابـل تلـك الخدمـة 

المعتـرف بهـا والمتعلقـة بمنـافع  اتلتزامـاإلعلى اسـاس ان الخدمـة ذات الصـلة قـد تـم تأديتهـا. تقـاس 
 مقابل الخدمة المقدمة.الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم والمتوقع ان يتم دفع  

 
 منافع الموظفين لما بعد إنتها  الخدمة ( ت

تقوم الشركة بسداد إشتراكات تقاعد لموظفيها السعوديين إلى مؤسسـة التأمينـات اإلجتماعيـة، ويمثـل 
 .خطة مساهمة محددة وتعتبر الدفعات كمصاريف عند تكبدها

 

 المحتملة األصولو  اتلتزامال  3-3-18
ات من المحتمل أن تنشأ عن أحـدا  سـابقة ويتأكـد وجودهـا فقـط مـن تزامإلالمحتملة هى  اتلتزاماإل ( أ

خــالل وقــوع أو عــدم وقــوع واحــد أو أكثــر مــن أحــدا  مســتقبلية غيــر مؤكــدة ال تقــع ضــمن الســيطرة 
  ألن مــن غيــر المحتمــل ان تكــون هنــاك حاجــ  لتــدفق إثباتــال يــتم  يحــال إلتــزامالكاملــة للشــركة. أو 

بموثوقية كاييـة فـإن الشـركة ال  لتزاماإلحالة عدم القدرة على قياس مبلغ  يوف لتزاماإلالموارد لتسوية 
 المحتملة وانما تفصح عنها فى القوائم المالية. اتلتزاماإلتثب  

القــوائم الماليــة ، ولكـن يفصــح عنهــا عنــدما يكــون مــن المحتمــل  يالمحتملــة فــ األصــولال يـتم إثبــات  ( ب
 تحقيق منافع اقتصادية.

 

 بالشركة للمساهميناح النقدية توزيعات األرب 3-3-19
 إعتمـاد عنـد وذلـك الشـركةب للمسـاهمين النقديـة التوزيعـات بـدفع المتعلقـة اتلتزامـاإل إثباتب الشركة تقوم 

 التوزيع.
  ًعليها من المصادقة عند األرباح توزيعات اعتماد يتم السعودية العربية المملكة في الشركات لنظام وفقا 

 .المساهمين قبل
 الملكية حقوق  ضمن مباشرة المبلغ المقابل إثبات يتم. 

 

 إن وجدت –العمليات غير المستمرة  3-3-20
هــى أحــد مكونــات أعمــال الشــركة )المجموعــة( التــى يمكــن تمييــز عملياتهــا وتــدفقاتها النقديــة بصــورة  -

 واضحة عن بقية الشركة )المجموعة( وهى:
 .تمثل خط عمل رئيسى منفصل أو منطقة جغرايية للعمليات 
 طـة واحـدة منسـقة السـتبعاد خـط عمـل رئيسـى منفصـل أو منطقـة جغراييـة للعمليـات. جزء من خ

 أو
 .شركة تابعة تم اقتنااها بصورة حصرية لغرض اعادة بيعها 

 

 المصروفات المدفوعة مقدماً  3-3-21
 القيمـة فـي انخفـاض خسـائر أي ناقصـا بالتكلفـة طويلـة األجـل مقـدماً  المدفوعـة المصـاريف إثبـاتيـتم 

 .متراكمة
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 القطاعية التقارير 3-3-22
 قطاع األعمال هو بمثابة مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت: -

يزاول أعمال  فـي األنشـطة التجاريـة التـي مـن خاللهـا يمكـن تحقيـق إيـرادات وتكبـد مصـروفات بمـا  (1
 ؛للمجموعةفي ذلك اإليرادات والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع مكونات أخرى 

ئج عملياتهــا بصــورة مســتمرة مــن قبــل المســؤول األول مــن العمليــات مــن أجــل اتخــاذ يــتم تحليــل نتــا (2
 قرارات متعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء؛ و

 .بشكل منفصل التي تتوفر بشأنها معلومات دقيقة (3
يقـــوم القطـــاع الجغرافـــي بتقـــديم منتجـــات أو خـــدمات ضـــمن بيئـــة اقتصـــادية معينـــة معرضـــة لمخـــاطر  -

 ن قطاعات التشغيل في بيئات اقتصادية أخرى.وعوائد تختل  ع

 ربحية السهم 3-3-23
صــافي الــدخل العائــدة إلــى حملــة األســهم للشــركة علــى  بقســمةيــتم احتســا  الربحيــة األساســية للســهم  -

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 
لشركة )بعد تعديل الفائدة يتم احتسا  الربحية المخفضة للسهم بقسمة الربح العائد إلى حملة األسهم ل -

على األسهم الممتازة القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمـة خـالل السـنة 
زائــد المتوســط المــرجح لعــدد األســهم العاديــة التــي ســيتم إصــدارها عنــد تحويــل جميــع األســهم العاديــة 

 المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية. 
لـــيس لـــديها اي أســـهم قابلـــة للتحويـــل فـــان الربحيـــة األساســـية للســـهم تســـاوي الربحيـــة  الشـــركةوبمـــا أن  -

 المخفضة للسهم.
 

 الشركة لمساهمىتوزيعات األرباح النقدية  3-3-24
 إعتمـاد عنـد وذلـك الشـركة لمسـاهمى النقديـة التوزيعـات بدفع المتعلقة اتلتزاماإل بإثبات الشركة تقوم 

 التوزيع.
  ًعليهـا  المصادقة عند األرباح توزيعات اعتماد يتم السعودية العربية مملكةال في الشركات لنظام وفقا

 .المساهمين قبل من
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

 األصوليتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات و 
المحتملة كما في تاري  التقرير المالي. إال أن عدم التأكد بشأن هذه   اتلتزاماإلالمصرح عنها واالفصاح عن   اتملتزااإلو 

  اتلتزامــاإلاالفتراضــات والتقــديرات يمكــن أن يــؤدي الــى نتــائج قــد تتطلــب تعــدياًل جوهريــًا علــى القيمــة الدفتريــة لألصــول أو 
 التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

ند هذه التقديرات واالفتراضات الى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجـودة وتسـتخدم تست
التـي يصــعب الحصــول عليهـا مــن مصــادر أخـرى. تــتم مراجعــة التقــديرات   اتلتزامــاإلللحكـم علــى القــيم الدفتريـة لألصــول و 

راجعة التقديرات المحاسبية فـي الفتـرة التـي يـتم فيهـا مراجعـة التقـديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل م
 او في فترة المراجعة والفترات المستقبلية اذا كان  التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

 

 لقوائم المالية كاآلتي:تم بيان األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على ا
 األحكام  4-1

 ات األدا إلتزامإستيفا   4-1-1
ات األداء على إلتزاميجب على الشركة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم استيفاء  -

مدى الوق  او في وق  محدد من أجل تحديد الطريقة المالئمة إلدراج اإليـرادات. قامـ  الشـركة بتقيـيم 
 على اتفاقيات البيع والشراء التي ابرمتها مع العمالء واحكام األنظمة والقوانين ذات الصلة. ذلك بناء
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األداء حيـ  يـتم إدراج  لتزاماختارت الشركة تطبيق طريقة المدخالت في توزيع سعر المعاملة بالنسبة إل -
 إليرادات المكتسبة فعال.األداء توفر أفضل مرجع ل إلتزاماإليرادات إستنادًا الى جهود الشركة الستيفاء 

 

 تحديد أسعار المعامالت  4-1-2
يجب على الشركة تحديد أسعار المعامالت ييما يتعلق بكـل عقـد مـن عقودهـا مـع العمـالء. وعنـد عمـل  -

مثــل هــذا الحكــم، تقــوم الشــركة بتقيــيم تــأثير أي ثمــن متغيــر فــي العقــد نتيجــة للخصــومات أو الغرامــات، 
 ي في العقد واي ثمن غير نقدي في العقد. ووجود أي عنصر تمويلي جوهر 

 

 (19 –وبا  كورونا )كوفيد  4-1-3
بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكـد التـى تـم الكشـ  عنهـا فـى القـوائم الماليـة  الشركة قام  -

ظـل جميع المصادر لتقديرات عـدم التأكـد تبأن تعتقد اإلدارة و ( . 19 –على خل ية وباء كورونا )كوفيد 
. ستســتمر اإلدارة م2021ديسـمبر  31 مماثلـة لتلـك التــى تـم اإلفصـاح عنهــا فـى القـوائم الماليــة السـنوية

 .(31إيضاح ) –فترة إعداد التقارير المستقبلية  يتغييرات مطلوبة ف يفى مراقبة الوضع وستنعكس أ
 

 التقديرات والفتراضات 4-2

 برامج المنافع المحددة 4-2-1
تقييمـات اكتواريـة. يتضـمن التقيـيم  بإسـتخدام لتـزامج المنـافع المحـددة والقيمـة الحاليـة لإليتم تحديد تكلفة برام

االكتــواري وضــع العديــد مــن االفتراضــات المتنوعــة التــي تختلــ  عــن التطــورات الفعليــة فــي المســتقبل. وهــذا 
ـــات ومعـــدل حركـــة تو  ـــادة الرواتـــب فـــي المســـتقبل ومعـــدل الويي ـــد معـــدالت الخصـــم وزي ظيـــف يتضـــمن تحدي

 الموظفين.
المنافع المحددة يمتاز بحساسـية  إلتزامنتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعت  الطويلة األجل، فإن 

عاليــة تجــاه التغيــرات فــي هــذه االفتراضــات. يــتم فحــص جميــع االفتراضــات فــي تــاري  التقريــر المــالي. إن 
الزيــادة المســتقبلية للرواتــب. عنــد تحديــد معــدل معــايير القيــاس األكثــر عرضــة للتغييــر هــي معــدل الخصــم و 

الخصــم المالئــم، تعتمــد اإلدارة علــى العائــد الســوقي علــى ســندات الشــركات العاليــة الجــودة. تعتمــد زيــادات 
الرواتــــب المســــتقبلية علــــى معــــدالت التضــــخم المســــتقبلية واألقدميــــة والترقيــــة والعــــرض والطلــــب فــــي ســــوق 

جداول الوييات المتاحة والخاصة بالدول المحددة. قد تتغير استقراءات  التوظيف. يستند معدل الوييات الى
ات منـافع المـوظفين إلتزامـجداول الوييات على فترات استجابة للتغيرات السكانية. توجد تفاصيل أكثر حول 

 (.17اإليضاح رقم )في 
 

 إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية  4-2-2
 الخسائر االئتمانية المتوقعة

الماليــــة والمقاســـة بالتكلفــــة المطفــــأة ويتطلــــب  األصــــولم قيــــاس مخصــــص الخســــائر االئتمانيـــة المتوقعــــة يـــت
 استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.
ائر االئتمانيـة هناك عدد من األحكـام الهامـة المطلوبـة أيضـًا فـي تطبيـق المتطلبـات المحاسـبية لقيـاس الخسـ

 المتوقعة، مثل:
 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان؛ •
 اختيار النماذج المناسبة واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ •
 المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. األصولإنشاء مجموعة من  •

 

 
 
 
 
 



 شركة وجا )وجا المحدودة سابقًا( 
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 اجية للممتلكات والمعدات االعمار النت 4-2-3
والمعـدات لحسـا  االسـتهالك. يـتم تحديـد هـذا التقـدير  للممتلكـاتتحدد الشـركة األعمـار اإلنتاجيـة التقديريـة 

بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيهـا اسـتخدام األصـل والتلـ  الطبيعـي، تقـوم اإلدارة بفحـص األعمـار 
دوريــا للتأكــد مــن توافــق طريقــة ومــدة االســتهالك مــع نمــوذج المتوقــع  اإلنتاجيــة التقديريــة وطريقــة االســتهالك

 .األصولللمنافع االقتصادية من هذه 
 وجدت. إن- والمستقبلية الحالية الفترات في االستهالك مصروف في التغيرات تعديل ويتم
 

 غير المالية األصولإنخفاض قيمة  4-2-4
غيــر  األصــولاذا كــان هنــاك مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة تقــوم الشــركة بتــاري  كــل تقريــر مــالي بتقيــيم مــا 
غيـر الماليـة لتحديـد انخفـاض القيمـة فـي حـال وجـود  األصـولالمالية في تاري  كل تقرير مالي. يتم اختبار 

 مؤشرات على عدم إمكانية استرداد القيم الدفترية.
النقديــة المســتقبلية مــن األصــل او  عنــدما يــتم احتســا  القيمــة قيــد االســتعمال، تقــوم اإلدارة بتقيــيم التــدفقات

 الوحدة المحققة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب الحتسا  القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.
 

  مبدأ االستمرارية 4-2-5
قام  إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصـل  الـى ان لـديها 

الستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافة لذلك، ليس  اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن الموارد ل
جوهري قد يلقي بضـالل مـن الشـك حـول قـدرة الشـركة علـى االسـتمرار وفـق مبـدأ االسـتمرارية. وبالتـالي، تـم 

 االستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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 (:صافي)بال-عداتممتلكات وم -5
 (صافي)بال –ممتلكات ومعدات  5-1

 االجمالى عدد ومعدات حاسب ألى أثاث ومفروشات سيارات 
       التكلفة 
 4 571 633 2 055 378 216 335 1 661 815 638 105  م2021يناير  1 يف 
 469 596 97 750 191 846 - 180 000 إضافات العام  

 (109 138) (103 487) (5 651) - - استبعادات
 4 932 091 2 049 641 402 530 1 661 815 818 105 م2021ديسمبر  31 يف
       مجمع االهالك 

 1 218 517 399 072 115 367 330 957 373 121  م2021يناير  1فى 
 783 491 512 740 67 734 148 182 54 835  إهالك السنة 

 (27 411) (24 318) (3 093) - - استبعادات
 1 974 597 887 494 180 008 479 139  427 956 م2021ديسمبر  31 يف
       األصول صافي 
 2 957 494 1 162 147 222 522 1 182 676 390 149 م2021ديسمبر  31 يف
 3 353 116 1 656 306 100 968 1 330 858 264 984 م2020ديسمبر  31 يف
 

 :التاليالنحو تحميل إستهالك ممتلكات ومعدات على تم  
 م2020  م2021 إيضاح  

 445 159  443 294    تكلفة النشاط
 290 911  340 197 (24)  وإدارية مصروفات عمومية

   491 783  070 736 
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 (صافي)بال –ممتلكات ومعدات   5-2
 

 

 ياالجمال عدد ومعدات آليحاسب  أثاث ومفروشات سيارات 
       التكلفة 
 4 427 351 2 042 410 142 021 1 661 815 581 105  م2020يناير  1 يف 
 144 282 12 968 74 314 - 57 000 إضافات العام  
 4 571 633 2 055 378 216 335 1 661 815 638 105 م2020ديسمبر  31 يف
       مجمع االهالك 
 482 447 6 916 108 008 98 785 268 738  م2020يناير  1 يف
 736 070 392 156 7 359 232 172 104 383  إهالك السنة 
 1 218 517 399 072 115 367 330 957 373 121 م2020ديسمبر  31 يف
       األصول صافي 
 3 353 116 1 656 306 100 968 1 330 858 264 984 م2020ديسمبر  31 يف
 3 944 904 2 035 494 34 013 1 563 030 312 367 م2019ديسمبر  31 يف

 

 
 :يتم تحميل إستهالك ممتلكات ومعدات على النحو التال

 م2019  م2020 إيضاح  
 6 916  445 159    تكلفة النشاط

 25 414  290 911 (24)  وإدارية مصروفات عمومية
   070 736  330 32 
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 (:صافي)بال –أصول حق الستخدام   -6
للتجديــد  قابــل العقــد اوهــذهـــ 14/1/1447الموافــق  م9/7/2025فــى  ينتهــىبعقــد إيجــار تشــغيلي  لهــامقــر الشــركة تســتأجر 

 بموافقة الطرفين.

 
 

ديسمبر  31  
 م2021

 ديسمبر 31 
 م2020 

       :التكلفة
 2 225 972  2 225 972     يناير 1 يف

 -  1 014 831    إضافات خالل السنة
 2 225 972  3 240 803    ديسمبر  31 يف

       :لطفا مجمع ا
 735 752  1 598 822    يناير  1 يف

 863 070  713 888    ضمن تكلفة النشاط –السنة  إطفاء
 1 598 822  2 312 710    ديسمبر  31  يف

 627 150   928 093    ديسمبر 31في القيمة الدفترية  يصاف
 

 ونفقات التمويل المؤجلة الناتجة عن تلك العقود كما في: اتلتزامال بلغت 
  م2021 ديسمبر 31  
 الجمالي  الجز  غير المتداول  الجز  المتداول    
 980 172  700 123  280 049  عن عقود التأجير اتإلتزام

 (82 057)  (42 478)  (39 579)  تكاليف تمويل مؤجلةيخصم/
       
  470 240  645 657  115 898 

  م2020ديسمبر  31  
 الجمالي  غير المتداولالجز    الجز  المتداول  
 -  -  -  عن عقود التأجير اتإلتزام

 -  -  -  تكاليف تمويل مؤجلة
  -  -  - 

 -م:1202ديسمبر  31الحد األدنى لدفعات اليجار المستقبلية كما في 

 ديسمبر 31  
  م1202

 ديسمبر 31
 م2020

2022  049 280  - 
2023  049 280  - 
2024  049 280  - 
 -  140 025  عدهاما ب

  172 980  - 
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 :ستثمار فى رأس مال شركةدفعة مقدمة لإل -7
رفاعي حامد  حسين % من حصص مؤسسة25نسبة  ىإستحواذ عل توقيع اتفاقيةم تم 2020اكتوبر  20بتاري   -

 ره وجا مقابل سداد مبلغ وقد لصالح شركة% 25 نسبة ذات مسئولية محدودة بواقع ومن تحويلها لشركةللمقاوالت 
تح  اسم شركة تم تأسيس الشركة  م2021في بداية عام ، تتمثل فى دفعة مقدمة  يوالت سعوديأل  ريال  950

أل  ريال سعودي ليصبح إجمالي تكلفة  125حي  تم سداد مبلغ  أعمال المعالجة للمياه "شركة ذات مسئولية محدودة"
فبراير  9نشاطها في مزاولة هذا وقد بدأت الشركة  ، (8إيضاح رقم ) – .ريال سعودي 1 075 000 مبلغ اإلستثمار
 .م2021

 

  :زميلة شركةإستثمار فى  -8
   نسبة الملكية   

31 ديسمبر   م2020  م2021  بلد التأسيس سم الشركةإ
31 ديسمبر   2021م

 2020م
شركة أعمال 
 المعالجة للمياه

المملكة العربية 
 السعودية

 25%  -  854 984 2  - 

       854 984 2  - 
 

 

 الزميلة خالل السنة : الشركةفي  الستثماروفيما يلي حركة 
 

 2020م  2021م إيضاح 
 -  -  الرصيد فى بداية السنة

 -  950 000 (7) زميلة فى رأس مال شركة اإلستثمار مقابل
 -   125 000  السنةاإلضافات خالل 
 -  247 684  الدخل  يحصة الشركة ف

 -  12 170  لدخل الشامل اآلخرحصة الشركة فى ا
   1 650 000 (26) مكاسب االستحواذ علي الحصة )فروق احتسا  القيمة العادلة(*

 -  2 984 854  الستثماررصيد  يصاف
 

بواسطة اتها القابلة للتحديد وذلك إلتزامتحديد القيمة العادلة لنصيبها من أصول المنشأة المستثمر فيها و قام  الشركة ب )*(
وكان  بيانات ، في تقييم المنشآت اإلقتصاديةة خبير مقيم مستقل ولدي  مؤهل مهني معترف ب  وذو صلة ولدي  خبر 

 كما يلى:المقيم 
 

 مؤهل المقيم  الترخيصرقم   اسم المقيم المستقل
 أحمد محمد الفراج لتقييم المنشآت

 
 دينالمعتم للمقيمين لسعوديةا يئةهلا لدى مسجل مقيم  4112000053 

 (تقييم)
   

( فقـد بلغـ  القيمـة العادلـة بدايـة الشـركة) المتفـق عليـ  تـاري  اإلسـتحواذه المقـيم كمـا فـي ا أجر  الذي لتقييما ىإلإستنادًا  -
مليـون ريـال ســعودي وفقـًا لمـدخل الـدخل، وبهـذا فقــد  2,6أصـول المنشــأة المسـتثمر فيهـا  صـافي لنصـيب الشـركة مـن

للسـنة  األربـاح أو الخسـائرتـم تسـجيلها فـي قائمـة  مليـون ريـال سـعودي 1,65 هاسجل  الشـركة مكاسـب إسـتحواذ قـدر 
 .م2021ديسمبر  31المالية المنتهية في 
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 :أعمال المعالجة للمياهفيما يلى قائمة الدخل الملخصة لشركة 
 

الفترة من 9 فبراير   
 2021م حتى
 31 ديسمبر 
 2021م

 2020م 

 -  10 427 639  اإليرادات
 -  (6 881 393)  النشاطة تكلف

 -  (2 266 415)  مصاريف عمومية وإدارية
   (289 093)  وضريبة الدخل الزكاة
 -   990 738  الفترةربح  صافي

 -  48 681  للفترةالدخل الشامل اآلخر 
 -  % 25  نسبة حصة الشركة
 -  247 684  الفترةدخل  يحصة الشركة ف
 -  12 170  للفترةاآلخر الشامل دخل  يحصة الشركة ف

 
 :الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -9

عـــدد مـــن الوحـــدات المقتنـــاة فـــى صـــندوق بلـــوم م بصـــفة أساســـية فـــى 2021ديســـمبر  31يتمثـــل رصـــيد اإلســـتثمارات كمـــا فـــى 
العادلـة، وذلـك  مـةيات علـى أسـاس القسـتثمار اإل اسيـيتم إدارتهم عن طريق أحد الشركات المالية المحلية. وتم ق حي  يالتعليم

( ، وقـــد قامـــ  9( وحســـب متطلبـــات المعيـــار الـــدولي للتقريـــر المـــالي رقـــم )13رقـــم ) الـــدوليوفقـــًا لمســـتويات التقيـــيم بالمعيـــار 
العادلـة  مـةيبالق قـاسي( علـى أنـ  9المـالي ) ريـالـدولي للتقر  اريـاألولـي للمع قيـات عنـد التطباإلسـتثمار هذه  فيالمجموعة بتصن

 .ريال سعودي 12 112 م مبلغ2021، وبلغ  األرباح الغير محققة في عام  الدخل الشامل اآلخرمن خالل 
 

 الستثمارفيما يلى تفاصيل 

ديسمبر  31  التعليميصندوق بلوم 
 م2021

ديسمبر  31 
 م2020

 -  -  بداية السنة يف
 -  2 000 000  خالل السنة إضافات
 -  -  ةخالل السن استبعادات

 -  12 112  فروق القيمة العادلة
 -  2 012 112  القيمة الدفترية يصاف

 
       : المخزون   -10

 ديسمبر 31    
 م2021

 ديسمبر 31 
 م2020

 4 687 712  5 118 776    يأثا  مكتب

    776 118 5  712 687 4 
 



 شركة وجا )وجا المحدودة سابقًا(
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 

 ر غير ذلك(ما لم يذك سعودي)جميع المبالغ بالريال ال
 

- 34 - 
 

       : )بالصافي(-الذمم المدينة التجارية  -11

 ديسمبر 31    
 م2120

 ديسمبر 31 
 م2020

 3 648 591  11 432 090    * الذمم المدينة التجارية
       يخصم

 -  (125 945)    مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

    145 306 11  591 648 3 
مقيـــد لصـــالح  ســـعوديريـــال  9 920 519مبلـــغ قـــدره  م2021ديســـمبر  31يتضـــمن بنـــد الـــذمم المدينـــة التجاريـــة فـــي   *

 .(29نوك كضمان لبعض التسهيالت الممنوحة من  )إيضاح رقم الب
 

 :الخسائر الئتمانيةفيما يلى حركة مخصص  -
ديسمبر  31
 ديسمبر 31  م2020

 م2120 
   

 فى بداية السنة  -  -     
 للسنة المخصص المكون   125 945  -
 خالل السنة مستخدمال المخصص  -  -
 نهاية السنة يف  125 945  -

 
 :ديسمبر كانت أعمار الذمم المدينة كما يلى 31كما فى 

 متداول
 (غير متأخر السداد) 

 

متأخر لمدة من 
 يوم 1-60

متأخر لمدة من 
 يوم 61-120

متأخر لمدة من 
 يوم 121-180

متأخر لتجاوز 
استحقاقه بمده 

 يوم 180اكثر من 
 االجمالي

018 893 9 331 527 1 - 741 11 - 090 432 11 
مبالغ لم تنخفض قيمتها والتى تجاوزت موعد اسـتحقاقها  م2021ديسمبر  31يتضمن بند الذمم المدينة التجارية في     **

وشـب   مستحق من مؤسسـات حكوميـة جميعها،  سعوديريال  1 512 058  أكثر من دورة التحصيل العادية بمبلغ
 لك المبالغ المتأخرة ألنها ديون جيدة.من المتوقع تحصيل ت خبرة إدارة الشركة، وبناءًا على  حكومية
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 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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  :المعامالت مع األطراف ذوي العالقة  -12
ت التى تمـارس علـى هـذه الجهـات سـيطرة مشـتركة آبالشركة وكبار موظفى اإلدارة فى الشركة والمنشآت التى يملكها أو يديرها هذه الجهات وكذلك المنش مساهمينالتتمثل األطراف ذوي العالقة في 

وييمـا يلـي ملخصـًا بـأهم المعـامالت التـى تمـ  بـين الشـركة  .اإلدارة قبـل مـن معتمـدة عقـود خـالل مـنيتم تنفيـذ المعـامالت مـع الجهـات ذات العالقـة خـالل دورة األعمـال العاديـة و ذًا جوهريًا. أو نفو 
 : مبرديس 31العالقة في  ذوي أرصدة األطراف وكذلك بيانًا بصافي  واألطراف ذوي العالقة خالل العام

 حجم المعامالت طبيعة المعامالت طبيعة العالقة     
 مدين)دائن(

ديسمبر  31 
 م2021

ديسمبر  31 
 م2020

  مدين )دائن(   مدين )دائن(  م2020  م2021  
         أطراف ذات عالقة  منالمستحقة  12-1

 2 537 397  -  608 168  73 566 نابةمصروفات مدفوعة باإل شركة شقيقة   شركة البعد الثامن        
 -  630 997  (693 866)  (774 123) نابةاإلللشركة ب مصروفات مدفوعة شركة شقيقة   شركة نافذة الرياض 

     -  4 074 603 أعمال وخدمات   
 -  501 000    501 000 مدفوعات شركة زميلة  شركة أعمال المعالجة للمياه       

        997 131 1  397 537 2 
         

         أطراف ذات عالقة  إلىالمستحقة  12-2
 (595 547)  (3 436 736)  )7 405 829(  )13 029 747( مدفوعات الشريك الرئيسي  السيد /إبراهيم العبد السالم

     16 781 317  3 413 335 المدفوعاتمسترد من    
     -  6 775 223 (15)إيضاح  زيادة رأس المال   

        (736 436 3)  (547 595) 



 سابقًا(شركة وجا )وجا المحدودة 
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 

 ما لم يذكر غير ذلك( سعودي)جميع المبالغ بالريال ال
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 :الدارة موظفيكبار  وتعويضات مزايا ومكافأت  12-3
ـــديهم الســـلطة والمســـئولية عـــن  ـــذين ل ـــو اإلدارة الرئيســـيون بالشـــركة مـــن أعضـــاء اإلدارة الرئيســـيين ال يتكـــون موظف

 تخطيط وتوجي  ومراقبة أنشطة الشركة.
 2020م  2021م   

206 305   ترواتب وتعويضات وبدال   120 450  
   305 206   120 450  

 
 

     :مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينه أخر   -13

 ديسمبر 31 إيضاح 
 م2021

 ديسمبر 31 
 م2020

 11 800 045  24 189 695  إيرادات مستحقة*
 4 095 888  11 410 828 (29)  تأمينات خطابات ضمان
 1 128 345  3 680 795  دفعات مقدمة للموردين

 44 212  44 048  مصروفات مدفوعة مقدماً 
 86 262  105 033  عهد وسل  موظفين

 114 623  -  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )ضريبة القيمة المضافة(
 540  503  أخرى 

  902 430 39  915 269 17 
 

 (وشـب  حكوميـة جهـات حكوميـة) ض العمـالءلـبع وغيـر المفـوترة تتمثل اإليرادات المستحقة في قيمة األعمال المنفذة)*( 
 .(11-3-3إيضاح رقم ) –والتي يتم احتسابها وفقًا لنسبة اإلنجاز 

 

       :نقد ومعادالت النقد   -14

 ديسمبر 31    
 م2021

 ديسمبر 31 
 م2020

 4 148 981  10 470 122    حسابات جارية –لدى البنوك  نقد
    122 470 10  981 148 4 

 

 لمال:رأس ا   -15
ريال  1000حصة ،  قيمة الحصة  500ريال سعودي مقسمة إلى  500 000بـ  قبل الزيادة )*(حدد رأس مال الشركة 

 كما يلى : مساهمينعلى ال موزعةسعودي. مدفوعة بالكامل 
عدد  الشريك

 قيمة الحصة  الحصص
 قيمة الحصص  سعوديريال 

نسبة   سعوديريال 
 المساهمة %

1 000  450 سالمإبراهيم العبد ال   000 450  90% 
1 000  50 عبدهللا إبراهيم العبد السالم   000 50  10% 

 500    000 500  100% 
 

 



 سابقًا(شركة وجا )وجا المحدودة 
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 

 ما لم يذكر غير ذلك( سعودي)جميع المبالغ بالريال ال
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ليصـبح  مـال الشـركةتم زيـادة رأس م 2021مارس  16هـ الموافق 1442شعبان  3 بتاري الشركاء  موافقةبناءًا على *  
ن مليــون ريــال ســعودي( وذلــك بتحويــل مبلــغ الزيــادة وهــو مبلــغ )خمســة وثالثــو  ســعودي ريــال مليــون  35 بعــد التعــديل

ريــال ســعودي وكــذلك بنــد التمويــل اإلضــافي  27 724 777مليــون ريــال ســعودي مــن األربــاح المبقــاة بمبلــغ  34,5
حيـ  تـم تعـديل  حصـة متسـاوية القيمـة،مليـون  3,5مقسـمة إلـى ريـال سـعودي  6 775 223)جاري الشـركاء( مبلـغ 

، هــذا وقــد تــم إنهــاء كافــة اإلجــراءات ريــال ســعودي 1000ريــال ســعودي بــداًل مــن  10واحــدة لتصــبح قيمــة الحصــة ال
 . للشركة بعد تلك الزيادة ي السجل التجار و  عقد التأسيس وتعديل النظامية

 

 : كما يلي بعد زيادة رأس المال ليصبح وقد تم توزيع الحصص على الشركا 

 قيمة الحصة  الحصصعدد  الشريك
 قيمة الحصص  وديسعريال 

نسبة   سعوديريال 
 المساهمة %

 %90  31 500 000  10  3 150 000 إبراهيم عبدهللا عبد السالم
 %10  3 500 000  10  350 000 عبدهللا إبراهيم عبد السالم

 000 500 3    000 000 35  100% 
 

 

لكيان القانونى للشركة من شركة ذات تحويل اقرر الشركاء م 2021 مارس 21ه الموافق 1442 شعبان 8بتاري   -
وبذلك أصبح اسم الشركة  (سعوديريال  مليون  35مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بنفس رأس مالها ) 

رغب ، حي  (10504، وتم  الموافقة من قبل وزارة التجارة بقرار رقم )ق/شركة وجا بداًل من شركة وجا المحدودة
 12 200 000حصة بقيمة  1 220 000بالتنازل عن عدد  – عبد السالم عبدهللااهيم السيد / إبر  األول الشريك

 – عبد السالم الثاني السيد / عبدهللا إبراهيم عبدهللا الشريكرغب  كما ريال سعودي من إجمالي حصص  بالشركة.
وقد قبل ،  بالشركة حصصهمريال سعودي من إجمالي  1 760 000حصة بقيمة  176 000بالتنازل عن عدد 

حقوقهم قبل بعضهم األطراف وقد استوفى جميع ، اتإلتزامالمتنازل لهم هذا التنازل بما لها من حقوق وما عليها من 
الشركاء في تحويل الكيان  مخالصة تامة ونهائية ييما بينهم ، وقد رغب القرارالبعض ويعتبر توقيعهم على هذا 

بما لها من حقوق وما عليها من  إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك القانوني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة
والتنفيذية وبنفس رأس مالها  واإلدارية ات وعمالة وتراخيص للشركة وجميع عناصر تصنيفهم المالية والفنيةإلتزام
التحول التجاري للشركة بعد التجاري ورقم وتاري  السجل  األسم بنفس اإلحتفاظمع مليون ريال سعودي  35البالغ 
 .وفقا لنظام الشركات وذلك

 

 : كما يلي المساهمين بعد التنازل ليصبحعلى  األسهموقد تم توزيع 

 السهمقيمة   األسهمعدد  المساهم
 األسهمقيمة   سعوديريال 

نسبة المساهمة   سعوديريال 
% 

 %55,143  19 300 000   10  1 930 000 إبراهيم عبدهللا عبد السالم
 %44,857  15 700 000   10  1 570 000 مساهم" 95" مساهمون أخرون 

 000 500 3    000 000 35  100% 
 
 الحتياطي النظامي: -16

 ســنوياً  علــى الشــركة   يتعــينفإنــ فــي المملكــة العربيــة الســعودية ســعوديالشــركات الوفقــًا لنظــام الشــركة األساســي ونظــام 
وق  هذا التجنيـب متـى بلـغ  مساهمينرباحها ، ويجوز للأ صافي% على األقل من 10بنسبة  ينظام يب إحتياطيتجن

 الشركة. يغير متاح للتوزيع على مساهم يهذا اإلحتياط% من رأس مال الشركة. 30 يرصيد هذا اإلحتياط
 
 
 



 سابقًا(شركة وجا )وجا المحدودة 
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 

 ما لم يذكر غير ذلك( سعودي)جميع المبالغ بالريال ال
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 ات منافع الموظفين:إلتزام -17

 تـوفر حيـ  ) 19 (رقـم الـدولي المحاسـبة معيـار فـي محـدد هـو )كمـا محـددة  استحقاقات خطة بتشغيل المنشأة تقوم -
 العربيـة المملكـة الحـالي فـي العمـل قـانون  مـع يتماشـى بمـا الشـركة، فـي للخدمـة تـرك الموظـ  عنـد إجماليـة مكافـأة

  السعودية.
 المغـادرة. تـاري  فـي والراتـب الخدمـة إلـى سـنوات ذلـك ويستند بالمملكة قوانين العمل حسب اإلستحقاق مبلغ ويحسب -

 فـي االنسـحا  المرتبـات ومعـدالت فـي المسـتقبلية فـي الزيـادات للتغيـرات حساسية أكثر اتهاإلتزامو  الخطة فإن ولذلك
  .اتلتزاماإل تقييم في المستخدم الخصم ومعدل المستقبل

 استحقاقها. عند المزايا بدفع الوفاء الشركة اختارت ولذلك الخطة، الشركة تمويل من يطلب وال -
 (19 (رقم الدولي المحاسبة معيار لمتطلبات المتوقعة وفقا االئتمان وحدة طريقة بإستخدام الخطة اتإلتزام تقييم تم  -

 قيمة لوضع افتراضات فقد وضع  ، حاليا معروف غير المستقبل في المستحقة االستحقاقات وتوقي  مبلغ أن وبما
 وقد المستقبل. في االستحقاق بتكلفة المتعلقة اتلتزاماإل عن منفصلة، وبصورة السابقة، بالخدمة المتعلقة اتلتزاملإل

  .19 رقم الدولي المحاسبة معيار متطلبات مع تتوافق منهجيات بإستخدام االفتراضات هذه استمدت
 عندما والديموغرايية. واالقتصادية المالية الظروف في التغيرات تعكس الوق  مرور مع في االفتراضات تغييرات أي -

 اآلخـر الشـامل الدخل قائمة التغير ضمن ذلك إدراج يتم بها لالمعمو  مع االفتراضات المستقبلية الخبرات تتطابق ال
 .المستقبلية المالية السنوات في

 

   ات المنافع المحددة:إلتزام صافي يالحركة ف 1 -17
 ديسمبر 31   

 م2021
 ديسمبر 31 

 م2020
 323 757  411 947    يناير 1الرصيد فى 

      يضاف: المتضمن فى قائمة االرباح أو الخسائر
 234 364  449 072   الحالية الخدمة تكلفة
 14 278  10 463   الفائدة تكلفة
   535 459  642 248 

      يضاف: متضمن فى قائمة الدخل الشامل ااَلخر
 (155 672)  150 103   االكتوارية رباح()األالخسائر/
      :النقد في الحركة

( 196 685)   المنافع المدفوعة
196) 

 (780 4) 
 411 947  824 900   ديسمبر  31 يالرصيد ف

 
 الفتراضات الكتوارية: 2 -17

 للمـوظفين بمسـاعدة خبيـر اكتـواري  نهاية الخدمـة مكافأة لخطة المحددة المزايا اتلتزامتم اعداد التقييم إل
 فتراضات الرئيسية التالية:اإل بإستخدامالشركة  ىلد

ديسمبر  31   
 م2021

بر ديسم 31 
 م2020

 %4.41  %2.54   معدل الخصم 
 %3  %2   المعدل المتوقع لزيادة الرواتب 

 60  60   )بالسنة( المفترض التقاعد سن
 %13  %11.5   متوسط معدل حركة التوظيف )دوران الموظفين(

 A67/70ULT  A67/70ULT   معدل الوييات
 



 سابقًا(شركة وجا )وجا المحدودة 
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 

 ما لم يذكر غير ذلك( سعودي)جميع المبالغ بالريال ال
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 :تحليل الحساسية 3 -17
 هي المرجحة الرئيسية االفتراضات في للتغيرات المحددة افعالمن اتإلتزام حساسية إن: 

 

 تضخم الرواتب   معدل الخصم  
إنخفاض  األساس 

 %1بنسبة 
 زيادة بنسبة

 1% 
زيادة بنسبة  األساس 

1% 
إنخفاض بنسبة 

1% 
 693 426 982 868 2.54%  692 737 987 147 %2.54 م2021ديسمبر  31
 349 745 486 307 3%  349 710 487 876 %4.41 م2020ديسمبر  31

 

اإلفتـــراض مــع بقـــاء كافــة اإلفتراضـــات األخــرى ثابتـــة. ومـــن  يتغيـــر فــ إلــىتســتند تحلـــيالت الحساســية أعـــاله  -
الناحيــة العمليــة، مــن غيــر المــرجح أن يحــد  ذلــك، فــإن التغيــرات فــى بعــض اإلفتراضــات قــد تكــون مترابطــة. 

لإلفتراضـات اإلكتواريـة الهامـة، تـم تطبيـق نفـس الطريقـة )القيمـة  المنـافع المحـددة إلتـزاموعند حسا  حساسية 
طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة فـى نهايـة فتـرة إعـداد القـوائم  بإستخدامالمنافع المحددة المحسوبة  لتزامالحالية إل

 .الماليات المنافع المحددة المثبتة فى قائمة المركز إلتزامالمالية( عند حسا  
 

 انية :تسهيالت إئتم  -81

 : يسعودال يهلاألالبنك  –تسهيالت إئتمانية  18-1
الســـعودي "مجموعـــة ســـامبا  يم قامـــ  الشـــركة بتوقيـــع إتفاقيـــة تســـهيالت مـــع البنـــك األهلـــ2020نـــوفمبر  11فـــي 

الماليــة ســابقًا" والتــي بموجبهــا تــم مــنح الشــركة تســهيالت تتمثــل فــى إصــدار خطابــات الضــمان اإلبتدائيــة والنهائيــة 
مــن الشــركة ويكفلهــا  ســعوديريــال  3 684 000 بمبلــغ مقابــل ســند ألمــرريــال  3 684 000مــة مبلــغ وذلــك بقي

الشريك بالشركة  ابراهيم بن عبدالسالم السيد/كفالة غرم و أداء تضامنية من ومقابل  السيد/ ابراهيم بن عبدالسالم
ك عـــن مستخلصـــات عقـــود لصـــالح البنـــ ياألصـــولو التنـــازل  ســـعوديريـــال  3 684 000مبلـــغ  بإجمـــالي قيمـــة

   ي( هــذا وفــ29)إيضــاح رقــم مجموعــة ســامبا الماليــة ســابقًا" " ســعوديال يالمشــاريع الممولــة مــن قبــل البنــك االهلــ
 ســعوديمليــون ريــال  12م تــم تجديــد اإلتفاقيــة وزيــادة التســهيالت الممنوحــة للشــركة لتصــل الــى 2022ينــاير  30

مقابــل و  مــن الشـركة ويكفلهــا الســيد/ ابــراهيم بــن عبدالســالم يســعودريــال  13 200 000 بمبلــغ مقابـل ســند ألمــر
 13 200 000 الشــريك بالشــركة بإجمــالي قيمــة ابــراهيم بــن عبدالســالم الســيد/كفالــة غــرم و أداء تضــامنية مــن 

 ى لصالح البنك عن مستخلصات عقود المشاريع الممولة من قبل .األصولوالتنازل  سعوديريال 
 

 : يالوطن يالبنك العرب –تسهيالت إئتمانية  18-2
والتــي بموجبهــا تــم مــنح  الــوطني يم قامــ  الشــركة بتوقيــع إتفاقيــة تســهيالت مــع البنــك العربــ2020مــارس  2فــي 

ريـال  2 500 000مبلـغ الشركة تسهيالت تتمثل فـى إصـدار خطابـات الضـمان اإلبتدائيـة والنهائيـة وذلـك بقيمـة 
شــركة ويكفلهــا الســيد/ ابــراهيم بــن عبدالســالم المــن  ســعودي ريــال 2 500 000ســند ألمــر بمبلــغ  مقابــل ســعودي

والتنــــازل  ســــعوديريــــال  2 500 000بمبلــــغ وكفالــــة غــــرم وأداء تضــــامنية مــــن الســــيد/ ابــــراهيم بــــن عبدالســــالم 
ضـمانات أخـرى  يوأعـن مستخلصـات عقـود المشـاريع الممولـة مـن قبلـ   يالـوطن يى لصـالح البنـك العربـاألصول

 (.29رقم  يطلبها البنك )إيضاح
 

 بنك الرياض : –تسهيالت إئتمانية  18-3
م قامــ  الشــركة بتوقيــع إتفاقيــة تســهيالت مــع بنــك الريــاض والتــي بموجبهــا تــم مــنح الشــركة 2021ســبتمبر  1فــي 

 سعوديريال  19 062 000تسهيالت تتمثل فى إصدار خطابات الضمان اإلبتدائية والنهائية وذلك بقيمة مبلغ 
وكفالـــة غــــرم وأداء  ابـــراهيم بـــن عبدالســـالم /مـــن الســـيد ســـعوديريـــال  19 062 000بلـــغ ســـند ألمـــر بم مقابـــل

 بنـك الريــاضى لصــالح األصـولريــال والتنـازل  19 062 000بمبلـغ  تضـامنية مـن الســيد/ ابـراهيم بـن عبدالســالم
 .(29)إيضاح رقم عن مستخلصات عقود المشاريع الممولة من قبل  
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       نة االخر  المستحقات واألرصدة الدائ   -19

 ديسمبر 31    
 م2021

 ديسمبر 31 
 م2020

 3 634 976  8 392 938    عمالء دفعات مقدمة
 370 673  639 046    مصروفات مستحقة

 -  1 540 736    )ضريبة القيمة المضافة(هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
 122 037  122 037    ع()ضريبة القيمة االستقطاهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

 572 422  573 672    ى أخر 
    429 268 11  108 700 4 

 

    مخصص مطالبات   -20
 ديسمبر 31    

 م2021
 ديسمبر 31 

 م2020
 1 705 768  2 380 768    مخصص مطالبات محتملة

    768 380 2  768 705 1 
 

 :يوتتمثل حركة المخصصات خالل السنة كما يل
  الزيادة فى المخصص  المدة رصيد أول

إنتفى الغرض   المستخدم  خالل السنة 
 رصيد أخر المدة  منه

768 705 1  000 675  -  -  768 380 2 
 

 

 ديسمبر 31
 ديسمبر 31  م2020

 الزكـاة:   -21  م2021
 :إحتساب الزكاة 1- 21

 الدخل صافيتعديل     
 الدخل قبل الزكاة صافي  20 590 614  16 699 127
 النتيجة صافيالتعديالت على  يإجمال  1 040 892  1 091 697
 الدخل المعدل صافي  21 631 506  17 790 824
 إحتساب الزكاة أساس    

 رأس المال  28 224 777  500 000
 إحتياطيات  150 000  150 000
 األرباح المرحلة  -  11 755 493
 المخصصات  1 921 031  1 181 690
469 041 2   798 787 5  إضافات أخرى   
 الدخل المعدل  يصاف  21 631 506  17 790 824
476 419 33   112 715 57  الوعا  يإجمال  
(116 353 3)   (493 957 2)  (يصاف)بال -ممتلكات ومعدات   
(150 627)   (831 014 1)  أصول حق إستخدام األصل   
(000 950)   (000 950)  رأس مال شركة ير فستثمادفعة مقدمة لإل  
-  (112 012 2)  ل الشامل اآلخرخة العادلة من خالل الدمموجودات مالية بالقي  
 يالجمال  (6 934 436)  (4 930 266)

 الوعا  الزكوي   50 780 676  28 489 210
 الزكاة   1 294 220  729 843
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ديسمبر  31
 م2020

ديسمبر  31 
 م2021

 :حركة مخصص الزكاة 21-2  

 في بـدايـة السنــــة   729 843  225 336
 مخصص السنــــــة   1 294 220  729 843
(336 225)   (297 721)  مخصصات مستخدمـــة   

 في نهـايـة السنــــة   1 302 766  729 843
 

 :الموقف الزكو   21-3
 م2019األعوام ما قبل 

ولــم تــرد  هيئــة الزكــاة والضــريبة والجمــارك مــنصــل  علــى شــهادة قامــ  الشــركة بتقــديم اقراراتهــا عــن تلــك الســنوات وح
 .بعد للشركة أية ربوطات زكوية عن تلك السنوات

 م2020عام 
       عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي لزكــاةة ايــلجباوفقــًا لمتطلبــات الالئحــة التنفيذيــة قامــ  الشــركة بتقــديم االقــرار الزكــوي 

. م2022أبريــل  30صـالحة حتـى هيئــة الزكـاة والضـريبة والجمــارك مـن  علــى شـهادة م وحصـل 2020ديسـمبر  31
 .بعد ةهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تلك السنلم ترد أية ربوطات زكوية نهائية من قبل و 

 

  :إيرادات النشاط   -22     
 ييما يلي تفاصيل إيرادات الشركة:     

 

  :يراداتال   م2021  م2020
 )طويلة وقصيرة األجل(يرادات عقود إ   73 581 662  32 583 962
 وتشغيل يرادات عقود خدمات صيانةإ   7 384 513  14 585 005
967 168 47  175 966 80    

 

  :يراداتتوقيت إثبات ال   م2021  م2020
 إيرادات تم إثباتها علي مدي نقطة من الزمن   73 581 662  32 583 962
 إيرادات تم إثباتها عند نقطة من الزمن   7 384 513  14 585 005
967 168 47  175 966 80    

 
  :اليرادات حسب نوع العمال    م2021  م2020

 جهات حكومية   49 768 797  46 865 953
 جهات شبة حكومية   24 134 723   103 014
 عمالء القطاع الخا    7 062 655   200 000
967 168 47  175 966 80    

 

 

 :النشاط تكلفة   -23   م2021  م2020
 )طويلة وقصيرة األجل(عقود  تكلفة   52 578 072  22 991 889
 وتشغيل عقود خدمات صيانة تكلفة   3 379 890  4 666 182
071 658 27  962 957 55    

 
 
 



 سابقًا(شركة وجا )وجا المحدودة 
 شركة مساهمة سعودية مقفلة )ذات مسئولية محدودة سابقًا(  
 م2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 

 ما لم يذكر غير ذلك( سعودي)جميع المبالغ بالريال ال
  

- 42 - 
 

 م2020  م2021 إيضاح مصروفات عمومية وإدارية:   -24
 831 368  3 386 702  حكمها يرواتب وأجور وما ف

 215 099  260 213  قصيرة األجل إيجارات
 308 508  826 067  أتعا  مهنية
 290 911  340 197 (5) ممتلكات ومعدات إستهالكات

 120 165  243 402  رسوم
 26 850  68 503  بريد وهات  وإنترن 

 18 847  22 226  كهرباء ومياه
 13 242  15 093  قرطاسية ومطبوعات
 4 200  14 000  مصروفات برامج

 62 710  118 423  بنكية مصروفات
 9 470  4 719  صيانة وإصالح

 43 166  77 802  أخرى 
  347 377 5  536 944 1 

 
 
 
 
 
 

 :تكاليف تمويلية   -25
 م2020  م2021 إيضاح  

 14 278  10 463 (17) المنافع المحددة إلتزام ىتكلفة فائدة عل
 9 900  44 801  ات عن عقود التأجير إلتزامدة تكلفة فائ

  264 55  178 24 
 

 :إيرادات /)مصروفات( أخر    -26
 م2020  م2021 إيضاح  

 -  1 650 000 (8) زميلة )فروق القيمة العادلة(الشركة حصة بال ىمكاسب اإلستحواذ عل
 -  (81 727)   خسائر رأسمالية

  273 568 1  - 
 

 :ربحية السهم  -27
 

لشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم السنة لربح صافي بقسمة في األرباح احتسا  النصيب األساسي للسهم تم ي
 :م كما يلي2021ديسمبر  31في  القائمة العادية

   م 2021  م 2020
 السنة  ربح صافي  394 296 19  284 969 15
  ائمة* المتوسط المرجح لعدد األسهم الق  955 352 3  478 822 2

 نصيب السهم في صافي ربح السنة )بالريال السعودي(  5,76  5,66
 

نتيجة تغير األسهم القائمة هذه الفترة وذلك بسبب  ي* تم تعديل عدد األسهم القائمة ألرقام المقارنة المعروضة بأثر رجع
 رأس المال. زيادة نتيجةوتغير عدد األسهم  لشركة مساهمة تحول الشركة

 .ياالساسقابل للتحول ألدوات حقوق ملكية لذا فإن ربحية السهم المخفضة ال تختل  عن ربحية السهم  إلتزامال يوجد                 
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 :الرتباطات الرأسمالية -28
 ال توجد لدى الشركة أية إرتباطات رأسمالية محتملة خالل السنوات القادمة.

 
 

 

 :المحتملة اتلتزامال التعهدات و  -29
ديســمبر  31التاليــة فــي  المحتملــة اتلتزامــاإلبــالغ التــي تــم أخــذها فــي االعتبــار ضــمن عناصــر القــوائم الماليــة ، توجــد باإلضــافة للم

 :م2021
 خطابات ضمان اوال 

 المغطي الضمانات نوع التسهيل والغرض سم البنكا
 سعوديريال 

 الغير مغطي
 سعوديريال 

    

يــل تمكــين الشــركة  مــن تمو  سعوديالبنك االهلى ال
ــــــــة  خطابــــــــات ضــــــــمان بنكي

العقــد قابــل و  لعمــالء الشــركة
 .(1-18)إيضاح  للتجديد

ابــراهيم  الســيد/كفالــة غــرم و أداء تضــامنية مــن  -1
 الشــريك بالشـــركة بإجمــالي قيمـــة بــن عبدالســـالم
 .سعوديريال  3.684.000

 ابـــراهيم بـــن عبدالســـالم الســـيد/مـــن  ســـند المـــر -2
 3.684.000 الشـــريك بالشـــركة بإجمـــالي قيمـــة

 .سعوديل ريا
ــــــــازل  -3 ــــــــاألصــــــــولالتن ــــــــك االهل  يى لصــــــــالح البن

عـــــن مستخلصـــــات عقـــــود المشـــــاريع  ســـــعوديال
 .سعوديالممولة من قبل البنك االهلى ال

957 967 5 837 422 3 

تمكــين الشــركة  مــن تمويــل  الوطني البنك العربى
ــــــــة  خطابــــــــات ضــــــــمان بنكي

العقــد قابــل و  لعمــالء الشــركة
 .(2-18)إيضاح  للتجديد

أداء تضامنية من السيد/ ابراهيم بـن كفالة غرم و  -1
 .سعوديريال  2 500 000عبدالسالم بمبلغ  

 ســـعوديريـــال  2 500 000ســـند ألمـــر بمبلـــغ  -2
مــــــــن الشــــــــركة ويكفلهــــــــا الســــــــيد/ ابــــــــراهيم بــــــــن 

 عبدالسالم.
لصـالح البنـك العربـي الــوطني  ياألصـولالتنـازل  -3

عــن مستخلصـــات عقـــود المشـــاريع الممولـــة مـــن 
 ني. قبل البنك العربي الوط

 ضمانات أخرى يطلبها البنك. يأ -4

080 521 238 563 1 

تمكــين الشــركة  مــن تمويــل  الرياض بنك
ــــــــة  خطابــــــــات ضــــــــمان بنكي

العقــد قابــل و  لعمــالء الشــركة
 .(3-18)إيضاح  للتجديد

كفالة غرم وأداء تضامنية من السيد/ ابراهيم بـن  -1
ريـــال ريـــال  19 062 000بمبلـــغ  عبدالســـالم 
 .سعودي

 ســعوديريـال  19 062 000غ سـند ألمـر بمبلـ -2
 ابراهيم بن عبدالسالم. /السيد منشركة المن 

ــــاضلصــــالح  ياألصــــولالتنــــازل  -3 عــــن  بنــــك الري
مستخلصـــات عقـــود المشـــاريع الممولـــة مـــن قبـــل 

 بنك الرياض. 

455 057 3 635 393 11 

إصـــــــدار خطـــــــا  ضـــــــمان  بنك الجزيرة
مغطــــــــــــى بنســــــــــــبة  يبنكــــــــــــ
100%. 

 - 1 864 336 ال يوجد

   828 410 11 710 379 16 
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 إرتباطات اليجارات التشغيلية: ثانياً 
 كمستأجرالشركة 

 :التاليوهى ك عشر شهراً  يمدتها ال تزيد عن اثن تشغيلىاليجار اإلد و عقعدد من لدى الشركة 
 م2020  م2021 

 182 587  360 939 خالل سنة واحدة 
 939 360  587 182 

 
 
 
 
 
 

 :األدوات المالية  -30
 المالية: لألدوات العادلة القيمة قياس 30-1

 بشـروط ذلك في أطراف راغبة بين ما اتإلتزام سداد أو ما أصول بيع بموجبها يتم التي القيمة هي العادلة القيمة
 مسـتمرة عاملـة شـركة هـي الشـركة أن يوجـد افتـراض العادلـة القيمة تعريف القياس. ضمن في تاري  عادلة تعامل
 .سلبية بشروط معاملة إجراء أو حجم عملياتها ماديًا من للحد شرط أو ةني أي يوجد ال حي 
 تـاجر مـن سهلة ومنتظمة بصورة متوفرة المدرجة األسعار كان  إذا النشطة السوق  في مدرجة المالية األداة  تعتبر
 اراألسـع هـذه وأن تنظيميـة هيئـة تسـعير أو خـدمات أو صـناعة، مجموعـة أو وسـيط، أجنبيـة، أو عمـالت صـرف
 .تجاري  ومنتظمة على أساس فعلية بصورة حدث  سوقية معامالت تمثل
 القـيم تصـن  . ذلـك ممكنـا كـان كلمـا للمالحظـة قابلـة سـوقية معلومات الشركة تستخدم العادلة، القيمة قياس عند

  يـيمالتق طـرق  فـي المسـتخدمة إلـى المـدخالت اسـتنادا العادلـة القيمـة تسلسـل فـي مسـتويات مختلفـة ضـمن العادلـة
 :يلي كما

 فـي عليهـا يمكـن الحصـول مماثلـة اتإلتزام أو إلصول نشطة أسواق في معدلة( مدرجة )غير أسعار 1المستو :
 .القياس تاري 

 أو لألصـول قابلـة للمالحظـة وهـي 1 المسـتوى  فـي إدراجهـا تـم التـي المدرجـة األسعار عدا مدخالت  :2المستو  
 .)األسعار من غير مباشرة )مشتقة بصورة أو (راألسعا )مثل بصورة مباشرة  اتلتزاماإل

 قابلـة غيـر مـدخالت) القابلة للمالحظة السوق  معلومات إلى تستند ال اتإلتزام أو إلصول مدخالت :3 المستو  
 .)للمالحظة

 التسلسـل مـن مختلفـة مسـتويات فـي تنـدرج إلتـزام أو لألصـل العادلـة القيمـة لقياس المستخدمة المدخالت كان  إذا
 الهرمـي التسلسـل مـن المسـتوى  نفـس فـي بالكامـل تصـنيف  يـتم العادلـة القيمـة قيـاس فـإن للقيمـة العادلـة، الهرمـي
 .بالكامل للقياس جوهرياً  يعد مستوى للمدخالت أدنى أن حي  العادلة للقيمة
 فيهـا حـد  التـي التقريـر فتـرة نهايـة فـي العادلـة للقيمـة الهرمـي التسلسـل مسـتويات بـين بالتحويالت الشركة تعترف

 بـين تحـويالت هنـاك تكـن لـم ، م2020 ديسـمبر 31 و م2021 ديسـمبر 31 في المنتهية التغيير. خالل الفترات
 .الثاني والمستوى  للمستوى األول العادلة القيمة مستويات
 دواتاأل ومشـتقات اإلسـتثمارات عـدا ييمـا التاريخيـة ، التكلفـة لمبـدأ وفقـا للشـركة الماليـة األدوات تجميـع يـتم حيـ 
 أن اإلدارة تعتقـد العادلـة. القيمـة وتقـديرات الدفترية القيمة بين الفروقات تنشأ قد العادلة ، والمحملة بالقيمة المالية
 .الدفترية قيمتها عن جوهرياً  تختل  ال للشركة المالية  اتلتزاماإللألصول و  العادلة القيم
 فـي مسـتوياتها ذلـك فـي بمـا الماليـة اتلتزامـاإلو  الماليـة صـوللأل العادلـة والقـيم الدفتريـة القـيم أدنـاه الجـدول يظهـر
 تقـاس ال الماليـة التـي اتلتزامـاإلو  الماليـة لألصـول العادلـة القيمـة معلومـات تشـمل ال وهي العادلة. القيمة تسلسل
 .معقولة بصورة العادلة القيمة تقار  الدفترية القيمة كان  إذا العادلة بالقيمة

 

 ة العادلة لألدوات المالية:قياس القيم 2 -30
 فـي مسـتوياتها ذلـك فـي بمـا الماليـة اتلتزامـاإلو  الماليـة لألصـول العادلـة يظهـر الجـدول أدنـاه القـيم الدفتريـة والقـيم

 تقـاس ال الماليـة التـي اتلتزامـاإلو  الماليـة لألصـول العادلـة القيمـة معلومـات تشمل ال وهي العادلة. القيمة تسلسل
 .معقولة بصورة العادلة القيمة تقار  الدفترية القيمة كان  إذا العادلة بالقيمة
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 م2021ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

أصول مالية يتم  
قياسها بالقيمة 

 العادلة

أصول مالية 
 بالتكلفة
 المطفأة

 الجمالي

    أصول مالية 
الدخل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 2 012 112 - 2 012 112 الشامل اآلخر
 11 432 090 11 432 090 - ذمم مدينة تجارية

 35 705 556 35 705 556 - أرصدة مدينة أخرى 
 1 131 997 1 131 997 - المستحق من األطراف ذات عالقة 

 10 470 122 10 470 122 - نقد ومعادالت النقد
 112 012 2 765 739 58 877 751 60 
مالية يتم  اتإلتزام 

ياسها بالقيمة ق
 العادلة

مالية  اتإلتزام
 بالتكلفة
 المطفأة

 الجمالي

    ات مالية إلتزام
 898 115 898 115 - ات عن عقد التأجير إلتزام

 1 702 010 1 702 010  ذمم دائنة تجارية
 3 436 736 3 436 736 - األطراف ذات عالقة  إلىالمستحق 
 1 212 718 1 212 718 - أرصدة دائنة أخرى و  مستحقات

 - 579 249 7 579 249 7 
 
 
 
 
 
 

 م2020ديسمبر  31
 القيمة الدفترية

أصول مالية يتم  
قياسها بالقيمة 

 العادلة
أصول مالية 
 بالتكلفة
 المطفأة

 الجمالي

    أصول مالية 
 3 648 591 3 648 591 - ذمم مدينة تجارية

 2 537 397 2 537 397 - المستحق من األطراف ذات عالقة 
 15 895 933 15 895 933 - أرصدة مدينة أخرى 
 4 148 981 4 148 981 - نقد ومعادالت النقد

 - 902 230 26 902 230 26 
مالية يتم  اتإلتزام 

قياسها بالقيمة 
 العادلة

مالية  اتإلتزام
 بالتكلفة
 المطفأة

 الجمالي

    ات مالية إلتزام
 498 674 498 674 - ذمم دائنة تجارية

 595 547 595 547 - األطراف ذات عالقة  إلىالمستحق 
 943 095 943 095 - أرصدة دائنة أخرى و  مستحقات

 - 316 037 2 316 037 2 
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 المالية: إدارة مخاطر األدوات 30-3
 ثـم ثـم تقييمهـا المخـاطر تحديـد مـن تتكـون  متواصـلة آليـة خـالل مـن و تـدار الشـركة أنشـطة مـن جزء المخاطر

 علـى الشـركة لقـدرة ضرورية بالنسبة المخاطر إدارة عملية إن المعتمدة. األخرى  والضوابط للقيود متابعتها وفقا
 تحقيق أرباح.

 مسئوليات . أو وظيفت  علي  تملي بما المخاطر المتعلقة إدارة عن مسئول الشركة في موظ  كل
 ومخـاطر االئتمـان ومخـاطر عمـالتال ومخـاطر أسـعار العمولـة ومخـاطر السـوق  لمخـاطر الشـركة معرضـة

 اإلئتمان. ومخاطر السيولة ،
 

 مخاطر الئتمان: 30-4
 يتسـبب ممـا ماليـة ألداة  تـ إلتزامب الوفـاء علـى مـا طـرف مقـدرة عدم في المتمثلة المخاطر هي اإلئتمان مخاطر
 للطرف اآلخر. مالية بخسائر

 بشـكل اإلدارة تقـوم اإلئتمـان لمخـاطر التعـرض يضولتخ ـ اإلئتمـان. لمخاطر كبير تركيز الشركة لدى يوجد ال
 فـي المشـكوك األرصـدة مقابـل مخصـص وتكـوين العمـالء لإلئتمـان تجـاه التعـرض مخـاطر بمراقبـة متواصـل
 المدينـة العمـالء ذمـم مراقبـة تـتم السـابقة للسـداد. السـداد وتـواري  العميـل مل  أساس على هي والتي تحصيلها
 إنمعظـم الـذمم المدينـة التجاريـة مسـتحقة مـن جهـات حكوميـة وشـب  حكوميـة.  ، حيـ  أنمنتظم بشكل القائمة
 وهـى كمـالألرصـدة المدينـة هـى القيمـة الدفتريـة  الشـركة اإلئتمـان فـي لمخـاطر للتعـرض األقصى الحد إجمالي
 :يلي كما التقرير تاري  في

 

 
ديسمبر  31   

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020
 4 148 981  10 470 122    النقد ومعادالت النقد
 3 648 591  11 306 145    ذمم مدينة تجارية 

 2 537 397  1 131 997    مستحق من أطراف ذات العالقة

    264 908 22  969 334 10 
 

 في القيمة مخصص اإلنخفاض  خصم بعد بالصافي األخرى  المدينة والذمم التجارية المدينة الذمم قيد يتم
 .)إن وجد(

 جيد.  ائتماني تصنيف ذات بنوك لدى بها المحتفب لنقديةا األرصدة 
 

 مخاطر السيولة: 30-5
 للوفاء الالزم التمويل على الحصول في لصعوبات الشركة تعرض في المتمثلة المخاطر هي السيولة مخاطر 

 وبمبلغ بسرعة مالي أصل بيع على القدرة عدم من السيولة مخاطر تنتج قد مالية. مرتبطة بأدوات اتإلتزامب
 العادلة. قيمت  يقار 

 بنكية خالل تسهيالت من كايية أموال توفر من للتأكد دوري  بشكل بمراقبتها وذلك مخاطر السيولة إدارة ويتم 
 .مستقبلية اتإلتزام بأي للوفاء متاحة

 دفعة من المبلغ مقدماً  المبالغ سداد يتم بأن بالشركة الخاصة اإليجار شروط تنص. 
 وغير المبالغ اإلجمالية عرض تم المالية. السنة نهاية في المالية للمطلوبات قات التعاقديةاإلستحقا يلي ييما

 المقاصة. إتفاقيات تأثير إستثناءالمقدرة ب الفائدة مدفوعات وتتضمن مخصومة
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 م2021ديسمبر  31 
عند الطلب أو أقل   القيمة  

 إلىسنة  1من   من سنة واحدة
 5أكثر من   سنوات 5

 نواتس
        المالية اتلتزامال 

 -  700 123  280 049  980 172 ات عن عقد التأجير إلتزام
 -  -  1 702 010  1 702 010 الذمم الدائنة التجارية

 -  -  3 436 736  3 436 736 األطراف ذات عالقة إلىالمستحق 
 -  -  1 212 718  1 212 718 أرصدة دائنة أخرى و  مستحقات

 636 331 7  513 631 6  123 700  - 
 

 م2020ديسمبر  31 
عند الطلب أو أقل   القيمة  

سنة  1من   من سنة واحدة
 5أكثر من   سنوات 5 إلى

 سنوات
        المالية  اتلتزامال 

 -  -  498 674  498 674 الذمم الدائنة التجارية
 -  -  595 547  595 547 األطراف ذات عالقة إلىالمستحق 
 -  -   943 095   943 095 وأرصدة دائنة أخرى  مستحقات

 316 037 2  316 037 2  -  - 
 

 

 مخاطر السوق: 30-6
 مثـل السـوق  فـي السـائدة األسـعار فـي التغيـرات بسـبب مـا ماليـة أداة  فـي التذبـذ  مخـاطر هـي السـوق  مخـاطر 

 مـا قيمـة أو الشـركة دخـل علـى يـؤثر ممـا األسـهم وأسـعار الفوائـد ومعـدالت العمـالت األجنبيـة صـرف أسـعار
 مالية. أدوات من تمتلك 

 مـع المقبولـة الحـدود ضـمن عليهـا والسـيطرة السـوق  لمخـاطر التعـرض إدارة إلـى مخـاطر السـوق  إدارة تهـدف 
 .العوائد تعظيم

 

 مخاطر أسعار الفائدة )العموالت(: 30-7
 أسعار الفائدة )العموالت( السائدة في التقلبات ثاربآ المتعلقة الفائدة )العموالت( المخاطر أسعار مخاطر تمثل 

 النقدية. للشركة وتدفقاتها المالي المركز على بالسوق 
 معومة والتي فائدة بأسعار تكون  والتي القروض من رئيسي بشكل الفائدة )العموالت( للشركة مخاطر تنشأ 

 .اإلدارة قبل من الفائدة أسعار في اتالتغير  تلك مراقبة ويتم اعتيادي أساس على التسعير إعادة إلى تخضع
 

 مخاطر أسعار السلع: 30-8
 الشـركة لهـا تتعـرض والتـي السـلع بعـض أسـعار فـي بـالتغيرات تـرتبط التـي المخـاطر هـي السـلع أسـعار مخـاطر 

 السـلع أسـعار فـي المخـاطر هـذه النقديـة. تنشـأ وتـدفقاتها الشـركة تكـاليف علـى مرغـو  ييـ  غيـر تـأثير مـن
 . الشركة تستخدمها التي الخام من المواد السلع لبعض المتوقعة المشتريات من األساسية

 

 مخاطر العمالت: 30-9
 الصـرف أسـعار فـي للتغيـرات نتيجـة مـا ماليـة أداة  قيمـة تذبـذ  عـن الناجمـة المخـاطر العمـالت مخـاطر تمثـل 

 بهمـا المعتـرف اتلتزامـاإلو  األصولو  المستقبلية التجارية المعامالت إدراج عند مخاطر العمالت تنشأ األجنبي.
 .الشركة عملة عن تختل  بعمالت

 سعودينظرًا ألن كافة المعامالت بالريال ال األجنبية العمالت الشركة لمخاطر عرضال تت. 
 بالدوالر مرتبطة الشركة و عملة أن حي  محدود األجنبية العمالت تعرضها لمخاطر الشركة أن إدارة تعتقد 

 .ياألمريك
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 إدارة رأس المال: 30-10
 والـدائن المسـتثمر ثقـة علـى الحفـاظ أجـل مـن كاييـة مـال رأس قاعـدة علـى الحفـاظ فـي اإلدارة مجلـس سياسـة تكمـن
 المسـتخدم المـال رأس علـى العائـد اإلدارة مجلـس ألعمالهـا. يراقـب المسـتقبلي التطـوير والمحافظـة علـى والسـوق 
 .مساهمينال على الموزعة األرباح ومستوى 
 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند الشركة دفوته
 والفوائد مساهمينللالعوائد  توفير في اإلستمرار يمكنها بحي  عاملة كمنشأة اإلستمرار على المنشأة قدرة حماية -1

 .اآلخرين ألصحا  المصالح
 .مساهمينلل كافي عائد توفير -2

 
 

 :السنة المالية نهاية في الملكيةحقوق  إلى المعدل للشركة الدين صافي بنسب تحليالً  يلي فيما
 يسمبر 31    

 م2021
 يسمبر 31 

 م2020
 8 641 887  21 813 724     اتلتزاماإل إجمالي
 (4 148 981)  (10 470 122)    نقد لدى البنوك ناقصًا: 
 4 492 906  11 343 602    المعدل الدين صافي
 28 580 975  54 526 771    الملكية حقوق  إجمالي
 مرة 0,16  مرة 0,2    المعدل إلي حقوق الملكية الدين نسبة

 

 :هامة أحداث  -31
  (19 –تأثير فيروس كورونا )كوفيد 

م وال يزال قائم فـي جميـع  انحـاء العـالم 2020( وانتشر فى عام -19Covidم فيروس )2019ظهر في آواخر عام 
 التفشــيلنشــاط االقتصــادي . تعتبــر الشــركة ان هــذا حتــى اآلن ، ممــا تســبب فــي اضــطرابات فــي األنشــطة التجاريــة وا

. نظرًا ألن الوضع متقلب وسـريع التطـور، فـإن الشـركة ال تـرى انـ   الماليحد  غير قابل للتعديل في قائمة المركز 
 من الممكن تقديم تقدير كمي لألثر المحتمل لهذا التفشي على الشركة في هذه القوائم المالية.

 

 بالسوق الموازي  علي إدراج الشركة مة للمساهمينموافقة الجمعية العا 
أســهم الشــركة فــي علــي إدراج م 2021 أبريــل 1فــي تــاري   وافقــ  الجمعيــة العامــة للمســاهمين فــي إجتماعهــا المنعقــد

 .وفوض  مجلس اإلدارة إلستكمال اإلجراءات ذات العالقة السوق الموازي "نمو"
 

 الحقة: أحداث  -32
دا  الحقة هامـة منـذ نهايـة السـنة والتـي قـد تـؤثر علـى المركـز المـالي للشـركة الظـاهر فـي هـذه وجود أحبعدم تعتقد اإلدارة 
 .(31الهامة )ايضاح رقم  حدا يضاح األإما تم توضيح  ضمن  إستثناءب القوائم المالية
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 .م2022ابريل  6الموافق  ه1443 رمضان 5بتاري   اإلدارةأعتمدت هذه القوائم المالية من قبل مجلس 
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